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'SUOMEN LAHETYSTÖ 

23/3/4G 

8 p: nä t ammikuut a 1940 

U 1 k 0 a s i a i n m i n i s t eri ö lIe 

Täten on minulla kunnia oheisena l.·inisteriölle lähettää 

kuutena kappaleena :adri in l ähetystön raport i n :o 1. 
'-

Suhtautuminen uemeen . 

s iainhoi taj 
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RAPORTTI n: 0 .. ~ ............ /J 
·adr.idL ..... ssa .. 0. ..... p:nä ~ ............ kuuta 19.40.... .R. ~~ YLJ !(v- . . 

. j...!. Z0 . 
As 1 a : e.W+ .. ~a~.'!ilJlll1nec.. .. Bw:mJflan.................... . 

:Minun on mielihyvin tOdettava, että ne valtavat 

synIIlat1anosotukset, jotka Suomen"'Venäjän sodan :puhkeamisesta lähtien 

kaikkien täkäläisten piirien, niin virallisten kuin yks ityistenkin 

taholta, on kohdistettu maahamme, jatkuvat s amassa mittakaavassa. 

Koko Espanjan lehdistö on sen ajatuksen läpitunkema, että Suomi tais

telee samaa Vihollista vastaan, josta sp~a sanomattomien kärsia 

mysten jälkeen on saavuttanut VOiton, ja olenkin eri kirjellDän ohella 

1linisteriölle toimittanut kää.nb'ksia 1:a.driclin lehdistön artikkeleis

ta, joista selvää selvemmin havaitaan, mikä jakamaton myötätunto 

täällä pursuaa kohta.a.rrme Venäjän raa t an hyb'kkäyksen johclosta. 

ämä sym:patianosotukset huipentuivat ~driclin 

suurimman sancmalehden· 1 .A.lcazarin • t.k. 4 :PUä Suomen kunniaksi 

Järjestämässä suuressa Juhlassa, Jonne allekirjoittanut täkäläisen. 

sotilasvaltUllSlamnan kara. oli kutsuttu kunn1a.viera1ksi. Tilaisuu

dessa oli saapuvilla noin 300 henkeä, niiden joukossa useita halU

tuksen Jäsan1ä, Francon sodaDa1lru1nen. päämaja melkein jCOJtCOIlalSUWlA_1Ul 

Tol.edDn .ucazar linnan puolustaJan kenraali Jlosca:rWSn johdolla, 

tunnettuja pol1tikkoJa Ja diplauaatteJa ( m.m. oli Italian ambassa-

"AKELUOH"E, ...... luohjemall.J., 

T .... II,-O. .. T .... II .... J. 1....... ... . ...... ..... mlnlaterlOl ... . 
EI ulk~ tledoltublln • 
EI uIIt, ............ _ ......... ulk ...... lnmlnl ........ tIedoI-......... ... : ... 
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dööri edustettuna ) sekä llaä.ridin sanomalehtimiehistö kokonaisuu'" 

d.essaan . Ti.laisuus oli järjestetty lehden toimitushuoneustoon, 

joka oli kauniisti koristettu Suomen ja 'spanjan lipuilla sekä ku ... 

killa Suomen väreissä ja muodostui se hyvin juhlalliseksi. Lehelen 

päätoimittaja piti erino . sen lämminhenkisen puheen , johon vastasin 

espanjaksi. .tJl Alcazarissa julkaistu selostus juhlasta, jota töiden 

suunnattoman paljoud.en ja l ähetystön henkiloK\ID.. assa tapahtuneen 

sairaustapauksen johdosta valit ettavasti en ole ehtinyt kääntää , 

lähetetään eri kirjelmän Ohella. 

siainhoitaja: 

.. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
24/4/40 

8 1>: nä tammikuuta 1930 

U 1 k 0 a 5 i a i n m i n i s t eri ö 1 e • 

Täten on minulla kunnia ohe isena inisteriölle lähet ää 

:uutena l eena > dridin l ähetystön raportti n:o 2. 

) ~räitä keskustel~ia . 

siainhoi taja: 
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RAPORTTI n: 0 ~.... j7 

adri i .... ssa ... 8 ..... p:nä tammi ........ kuuta 19 ... 40. ~ ~ nt . 'eo 

" " 1t .. k kust l 1 ~ji -'tLJ . 
As i a: ~ra. a es e \La . ..................... . 

Olen ollut viime ~äivinä l äheisessä kosketuksessa 

Ranskan t äkäläisen ambassaadin kanssa nii en kuljetusten vuoksi, 

jotka täältä äin t o ennäköisesti ~ian tullaan suorittamaan Ranskan 

kautta. Tällöin marsalkka Petain, j nka erino isen myötämielisestä 

esiintymisestä maatamme ohtaan jo olen eri tila· suuksissa kerto

nut, huomautti, että hän on henkilökohtaisesti lähetystön käytettä

vissä kaiki sa niissä ta~auksissa , joissa hän voisi olla meille 

joksikin avuksi ja on hän myös ilmoittanut Quai d ' rsaylle käsi

tyksensä Ranskan kautta ta~ahtuvista kuljetuksistamme . 

ilen olin jälleen til isuudessa keskustelemaan 

tt marsalkan kanssa ~uolisen tuntia valtlon~äämiehen lähetystö~äälli-
köiden kunniaksi ~itämillä suurilla juhla~äivällisillä. arsalkka 

sanoi tällöin useiden mui en henkilöiden läsnäolless~, että uo ea 

voitaisiin ~itää esimerkkinä koko muulle maailmalle horjumattoman 

rohkeutensa vuoksi ja lisäsi l eikillisesti, että hän , jos hän olisi 

nuorem:pi mies , :pitäisi suurena kunniana astua vapaaehtoisena uo

men armeijaan. Se , joka sitävastoin ei tuntunut leikiltä ja joka 

tapahtui. ollessall'lIlS kahdankesken oli hänen majnintansa siitä, et ä 
I 

hän mielellään kävisi uamessa ja kysyi hän minulta, mikä. vuod.anaika 

JAKELUOHJE. Tavallinen 

... : ... 

Jalteluohjem.llej. : 

T .... lllnen. 
T.v.lllnen j. 11 ..... 1 .... . .... .. mini.terlOlle. 
EI ulkornaaaduatukoen tladoltukolin. 
Ei ulkom .. edu8tuk ..... mutta ulko.ol.inmlnl.terlOn tiadol

"'8Iln • 



siinä tarkoituksessa oli~i otollisin , johon vastasin, että 
1) 

la kai oli odotettavissa mielenkiintoisia tapahtumia . 

6amassa tilaisuudessa keskustelin myös useiden 

halli t uksen jäsenten kanssa , jotka sanoivat , e tteivät he voineet 

löytää t arpeeksi vakuuttavia sanoja ibailustaan - uomea kohtaan . 

HOllannin, Sveitsin ja Unkarin ministerit, puhumattakaan telä - ameri-

kan lähettiläistä , sekä 3elgi ambassadööri lausuivat yhteen ääneen 

4t syvimmät kiitollisuuden tunte~nsa siitä erinomaisesta mora lisesta 

rOhkaisusta, jonka suomalaisten esimerkillinen sankarius oli antanut 

heidän mai ean ja josta he ammentaisivat voimaa tilanteen ehkä 

piankin käy essä vakavaksi heidän mailleen . Tahdon vielä lopuksi 

lisätä , et tä myös &aksan suurlähettiläs l yhyessä keskustelussamme 

katsoi aihet~a olevan käyttää sanoja · aber Sie vert~digen sich ja 

• 

glänzend. ;' 

1) 
viittaan tässä raporttiini n:o 3 1~12-39, j ossa olen selostanut 

marsalkan käyntiä Hollanmisaa tarkastamassa sikäläisiä puolustus

laitteita. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

:52/6/40 

U 1 k 0 a s i 

dridissa 9 p:nä tammikuuta 1939 . 

'1 'J... frl) fJ J1. 
;.! 'IV I 

r e 1 
a i n m i n i 5 t eri ö 1 1 e . 

Täten on minulla kunnia oheisena ~nis teriöl1e lähettää 

kuutena kappaleen Madridi n lähetystön raportti n :o 3 . 

I.ah,j oi tukset . 

Asiainhoitaja,.: 
.. / 
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Asia : 0 r I 

C ( 

Cle 1 Kausonut aihetta olevan ottaa t" Un raportin koh" 

te ksi s n teri ulis n avus t en, j oka t ähltäpäin on sa tavis sa . 

n tällö ' s n hän t y. 

s 'vuotinen 315", issota on tu anut , t" l i,; 

t hyv' öy' "' , 

.J:uro ar; ost 1-

u va .. ,' 1 to 

vuoksi onkin i::.äl, täpäin ä.ä.tavaa avus us 

1 valos 

t a t ui..ea ideta t äå.llä nykyään 

uraavil ' linj oL..la: 

1) ~sp jan Funais'=! ilis . 

unais H e Ei tille . T" .. l ahj oit us on sit'" arvo,~aaLlJ?i 

kun spanjas a nykyään on huut ava pula l &'keaineista j a kuolev i suus 

j uuri s n vuoksi on huomattavan suuri . aitsi niitä 20 . kiloa varsi .. 

i sia l ää.;dceitä , j ctka aj oin a iot Jean e Luziin ja jot ka Pariisin 

lähetystön t oimesta s i eltä t imitetti in edelleen , on Tarragoonasta 

suoraan Tukholllaan lä.hetet y lisää 800 kiloa l ää.k:e- j a saniteet i~ 

tarpeita Svenska IJ.oydin laivalla ·Valencia" ja pitä.1å inittujen 

tavaroiden jo olla perillä. 

JAKELUOHJE, 

... , ... 

2) Täkäläiset s kana; navilais-espanj laiset liikkeet 

Tavallinen.. 
Jakeluohjemalleja , 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal minlaleMGlle. 
EI ulkomaaeduatuk .. n liedollukaiin. 
EI ulkomaaeduaivk .. n. multa ulkoaalainmlnlaterlGn tledol

tukaUn • 
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ovat j ata ' a ~>al.kL.anin johdolla ryhtyneet rahavarojen 'eräyk-

se~n kaikKien niiden es~anJ l a isten l i i . eiden es 'ud ssa , j oij 

ollut liir..es~tJita &uomeen . Tällä k räyksellä saa ut varat , jotka 

jont ja ~c.. i'J.a.nin aiv' 5 :lit aisen arvion Illllka..t.n tulevat nous -

.ooe Ilesetaan (yli 8e .000 mk . ) tulla:Jl käyt~ämään 

eSllanj · lQi~t tuo tei den , lähinnä pelsiinien j säil ÄAdiden , 

lc.b.e tvämis ksi "uameen . 3ns ' en lähetys , muut3J!)i s toj laa i -

ita a};l1 e siineja, läh~e3 t . , • Iluoliv;' .issä 

TUi<ho 

vä t ov ini un keräyksen 

t y tön käyte '"väksi rahavaroj ' e s oiss 

nii käyt 08. . ['" johti st 

ritse [alenciast~ 

et j ,'jU 'yst" -

uolella 

äärittel 

aneet 

tar-

t äkäl'"is ssä - International 3.eu,-,c...u..'5 Corpor ti U niIlisessä an.id.s -

sa ja on 

(no' 16 

initul 

00 

tilill toistais_KSi k rä" 

4) uo onsulit ' SIl alot een 

rah Var jen r äämis ' ksi 'uomen hyväksi. ' .os~ lote 0 t Il tunut 

aivan äsken , ei tuloksista vie '" ole 'tään t ietoja . 

5) Ruotsin j orjan lähet ilä'"t ekä ,'juoma '" ä -

onsuli onissa ovat ilrJioi ttane t sikäläisi ssä lehdissä , ttä 

rahakeräyslistoja en hyväksi on heidän virastoissaan. 

ei al ekirjoittaneella ole tietoj tuloksista . 

6) RaIl0rtissani no 1 mainitsemani uomi- j '. jär-

jestäjä sano lehti 1 cazar j is e eilises ä n ros 

otsikoin ~irjoituksen -Vinos ~sIlafioles 
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i..ehoitetaan 3S1l jan k ikkien viinitarhojen omistajia tekemään 

lahjoituksia sairaiden suomalaisten sotilaiden hyväksi . 

7) ouva . c 'elmann' in alotteesta on erustett.u ym;päri 

~spanjan erhoja villaist en kutomiseksi sotilail: _ ja siirtoväelle . 

Tällaisia ' erhoja toimii nykyään , :paitsi 1!adriidissa, an ebasu.LcUJ..L",,"" 

Barcelonassa. ja Valenciassa ja ovat ne saaneet osakseen huomatta-

vaa kiinnostusua niinhyvin sllanjal isten kuin ulkoma aisten nais

ten eskuud.e a . rerhoillat 'adriidissa llidetähn lähetystössä j on 

oS:...O 0 niihin nuomattava . Us ita rahalahjoituksia vil alankojen 

ostamiseksi on myös tall tunut (Tanskan äkiHäin n l äh t.iläs 1.0 

esataa ja räs lii1 mies Barcelonasta 2 . 00 esetaa) . Zns ' "isenä 

näkyvänä tulo sena lähetettiin ennen joulua a' i suurta säkillistä 

viI atavaroita erään ruotsalaisen dip omaat tikuri irin mukana suo

raan Tukholmaan sieltä Inten enttio a tolle .. e nl j nne.dD. edelleen 

toimitettavaksi . ura va lähetys toimitetaan tällä viikolla me itse 

l ähetystölL e T\lkhJ lmaan . 

Täs ä yhteydessä tahtoisin vielä kiinnittää huo . ota 

siihen, että venska Lloydille olisi syytä esi tää kiitokset heidän 

suur sta avuliaisuudestaan tavaroitt n toimittamiseksi täältä uot

sUn, sitä enemmän koska minulla on syytä l uulla , e twei mitään rah

teja veloteta . 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

-ZI / 101/4.0 

• Vatthd1.ssa 5 p:nä hel.m1kuuta 19(() 

(.f . 

U 1 k 0 a s 1 a 1 n mln 1 s t e r 1 Ö 1 1 e. 

Tä.t.en on minulla kunnia ohelsena lUnist8rlölle lähettää 

kuut.en& kappaleena Kad.rld1n lähetystön raportti n: 0 4, 

UlII : '4. 

BIpan.1&8H t.ä.t.ä. np::ri. Qtläy1tp 

neUTottelu.1 ... poll11iUnen t.auat.a. 

A.sla1Dhol taj &: 
I 
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4. 6 /(0 
5 p : nän~lla1 ..... kuuta 19 .. 4.Q ... //J-;; -~ 

RAPORTTI n: 0 

J4.~i.!U .... ssa 

Asia: Espanjassa tätä nykYä käytäyiln 

................. ljl§UYQ)Mlu.1!11!!!le ... l1011it.t1nan. tausta , 

~ -The T1meaissä· tumikuun alJw;puolell.a Julkaistussa 

k1rJoHukBusa leb4an Par1sin ld.rJaCTa1.htaJa lausuu, saloatuasaan 

SUODI8Il Ja EspanJan ril1.sii suhteita Ja eritoten 1I&b401l1sun)asial!lM 

.... EspanJasta aseita Ja vapaaebto1a1a ••••• saumaT&&: ·00. ku1 

lIOll1.a Ta1keuksia, Joihin kuuluu kaiken toc'annäkiiiSyyden llUkaan Saksan 

~asaa olen.n 8UurlibatJlltön vähän rohkaiseva suht&utuainen _~IIU. 

oTos aeld.n I18D8StJ'laJelllsesti voitetaan, on tämä JälJ Jan uusi tocUstus 

siitä itsaDäiandeatä, Jonka kenraali FraDco en itselleen val1nnut-. 

Kuten voidaan huCllat&, on kirJoitu. laadittu bJv1.n varon.1seen sivna, 

tietJIIU 'krkoitu.lcaall.a olla lanko_tta ~ala1sten tm1I:ealle 

• keh1ttJnJ'tti itsetuntoa. 

Vai kkakin .iDulla 011 ollut .p lcänn·, että Joitakin voi

ma 011 l11kkeellä tarkoituksessa hUritä täällä käTtävi8ll n8\m)t~

luJ- MD .. tpa1 .... hdoll1auulal1a, en ole tahtonut asiaa ta a1k:&1-

a..tn ld.r.1oit~ koska lI1nun ei onniatunut lokallaoida 1.lmeis .. U 

~ttaT1s.sa olnaa Jarruw.ta. 

Sen Jä1 kem cm. laJ1Mnlr1n tullut 1lII1 eräHä tos1aeJikoJa, 

Jo," ebki voivat antaa asja1]. T&la1d_ta. 

bn Joulukmm DakiTa1he1lla De_teUn ulltc.1n1ater1a 

JAKELUOHJE: 

~_!.'-~.!M.~~~." ... ~.~*1tv.a.1.1n 

\Ja 1: A .. 

Jakeluohjemalleja : 

T.""III ...... 
T.valllnen ja 1I .. 1ta1 ... mini.te.llllle. 
EI ulkomaudualuk .... t ledoltultalin. 
EI ulkomaaeduatuk .. n. mutta ulko •• iainmlnlat.,.iGn tiedoi

tukaIIn. 
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kanssa ensi kerran aaeUt.l osto- Ja vapw.ehtoistall. l.äbettä.1sJD8M ol

llsuuk.sis ta Sw.een, 011 tämä byV1n koleer1nen .erra täJnni innostus

ta, sanoen, eHä kai kki heidän asenra.stonaa tietJ8t1 olin., SlICIIC 

käytettävissä (os1iettartasl sekä että Jos Suomen kanssa I7h4Tttäisiin 

neuvott.lu1b1D., tuUaisi1n lca'kk1 midan aidan kanssa para1ka& käy

tävät n8uvottel&lt keakeTlitiisäiin , Jotta SUOlI1 saisi tilaisuuden tikä

lä1sisU aaen.ras~1ata valita &en, Josta meillä 011 puutetta Ja Jota 

• voisimme kQttää. SuasBa tilaisuudessa keakusteltiin lQ'ös Tapaa~ 

eb..toisten l.ähettiia1sestä, Jolloin u ' ancna1nen, käsiään bu1toen, saDOi, 

että koua Saksa 011 ~ ef't'ekt11T1sesU auttanut ES1'&DJaa sisU-

11s.o4&ssa, .uUa EspanJa nJ1; 011 Saksan sotaan nähden Jal18Unut 

tQd,e1l1Be1ll'UOlu981i"-t1ud8n, vo1ai tiatJ8U esia. 50.000 vapaaahtoi

S8Il l.ihetUllinen Sw.een, etankin JOB sen pitäisi tapahtua Saksan kaut

ta, herättää siellä pabaa verta Ja a1.beuttaa. BspanJalle JIOiUa1ta 

k11tu.ät~ Saksaa. kohtaan, DIIltta etU sitävastoin qlli vol

ta1a1in aJatella esia. 500 lentäJä l.äb8ttäa1sti yka1te1len ja eri 

• teiti.. Joka tapahtuisi en8lllllin bnewlsemetta. Vaikkelraan, tuntien Ulko

III1n1ater1n kol..eer1aet el.ae.t, en k11nn1ttqt enaapää humiota :biuD 

lu;pauta11naa, aon.. ku1b!'Jd'D aila, e.tti. ehdotta1s1n suam&l.a1s8l1 

aoUlaaaltuuaJnmnan eaa;paa1.ata. tänne tarkaa1iuaan täp]ä1s1ä varastoja 

Ja tutki-.. ". liiti. D11aai TG1a1 olla Sw:.elle äytto"kelpoista. 

So\1luYal~uaJam __ 8&QUf. ait"tell tbM Juuri Joulun 

"'.'11 Ja ~.i ~l.i. lIlkcw1 n' .ter1n llaaa, 011 

JIb .. u.., Jhti. 1Iula."-d Ja 1laoltti tiiäJ U .10 .... tuta sotilu

nltmwJnmn •• " Jcmb. kansaa valtn-Jrw~ beti T01a1 0". __ tldt-

Val\n-lnIIJU. dlfo ...... \1ield ... , ~ .1a'Inn,. JDma1 

ylI ...... rI1\l te1II1 ...... _ Jo ___ • lQIIJlt,,_ »Kte-ue_ Ja 11-

~naA _ ~ JeUti,lU111a _1"""a ~ __ tta-
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T1.en ueJ.aJ 1m oa'\o1h1n pjM an. 

:Palaan JQ"t alussa a1D1~...,en1 en. T1lIlesin- artikkeliin 

Ja si1DäfllU.tq1h1n~. Tällöin on ~oclataYa, etU val~uua

k1mDaIt saaYUt.ukse~ ovat. ollee-t. raakaan tJiin t.ul.oks_ sekä että neu

vottelut .irit .u1nlraan ole nJuneet niin va1vat~t.1 kuin ulko-

1I1n1a~ suur1ele1set lupaukaet olisivat antaDee.t aihet ta uskoa. 

Pait.a1 espmJ&la1s~ tunnettu. hitautta, on - llWU-.ttUaan 

siitä, ett ä .... t. ja sota~et D8uyott.el.uJen alkaessa eivät ole 

oll88t läbeskääD lllDYUt.nalnmnossa - ueli. kaka1. 1II1ut.& $91!cJcae va1kut.-

t.umt. a11bm, etteivät D8UT0ttelU't ole voineet Johtaa nopeisiin ta

loka11n. 

Jma111!!ji1nAD. BTI on olltl1i a11Dii, eUä -.ter1aal.1l1. on ase

tettu t.äpiD kDMuut"-at h1Imat, Joka sa1kka on a1hauU&Dll~ lop

PWD1Lttaa1& keskusteluJa Ja laaJan aähk.va1Mcm Paolustu s-1nider1Ö11. 
;:/ 

kanssa. :&-:paJala1aelta kannalta voi Jotakut_ äa1ttää näai. km-

k8at b1mlat., koska sauala1aet Ja 1t8 .11a1a1aet, käTttäen bJriUeen 

x.,panJan hädin.' a18ta u..a a1aälJ1a.ocJan -1 kana, aset.Uvat. lwmlt. .. 

• t.af]lec aseilla mitä kab.tuut~1a h1n~.1a, Ja D7t XapanJa ..... 

1 •• OZ, Joka ait.äpa1ta1 potee summat.onta 4eT11a1pllaa, koettaa 

~ aaa4a tanatu1ks1 aka,·nM J'1 1 b1 nnd. 

To1Da .e1ldIa, Joka on T11TJ'ttiIQt D8uvottel-.la, on ollut 

.. aaonnanhM" aaltetearua, Joka espanJalaiselta VJIolta GIl ollut. 

UlaUaT1asa l_toIrNIe1&tD IQ'J11U1D ydiN-. V __ t.tä tiasä Jhiey

Uui 111~1 )'ka1t.p.Uab.U1a, kGåa eUllT'in, että T&lt.uuU\mU

GIl aa1aata ~', ~ a'nGUtuzl ainita, että lam oli Jiis
_ 8elTille aiUi., et.tä .. ini oli. varuU1.t.uDa lI8Il ..rkk1a1i lm .... 

~ta, J01ta _l1li volt.a1a1in Jrqttii., Ja • ..., ..... DJ'Iat._ 
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cleta.ljitie~oja niistä, illloi'tietUin, ett.ä TaltuuakuIman käTtettä.äksi 

IIS tul~slin asettamaan len~oupseereUa, jotka Toisiva~ aniöaa kaiJc

k1 tarpeell1se~ Ue40~. Kun mainittuJa asianWnt1JoUa ei lat1.tanoao 

lruulunut, tahtiin valtuuskun1ia.Jlllm3 :puolelta tiedustelu, johan vastat

tiin, että asianomaiset ol1Tat lo.alla. Koska muitakaan ammattiup

seerei"ta ei asetettu lomalla olevien tilalle, kävin Taltuusklmnan pYJIl

DÖst.ä, ulkani n1sterin puheilla, Joka oli kehoittanut m1nDa saapumaan 

suoraan hänen luokseen, Jos neuTOttelu1ss& tapahtuisi Joitakin hä1-

• riö1tä, Jättaen hänelle samalla Ulamletta selostavan muistion. ~ 

lrutBUi heti luokseen espanjalaisen val tunslnmnan puheenjohtajan ja 

tiedusteli häneltä minun ] äsnäolles sani verrattain jyrkässä äänensä

vyssä, mistä keskeytys lentokoneitten hankkimisessa Suomelle JohtUi. 

ValtuuskUnnan puheenjohtaja ilmoitti tällöin käyneensä samana ~vä

na 1]mam1ni steri, kenraali Yagwm luona, joka oli hänelle 1llIIoittanut, 

että eräitä halu •• 1 amme koneita voitaisiin 1IYJdä, ec1elly'tykMllä kui

tenkin, että ka1 \ck1 JmUIlJD8rkk1se~dn varastossa. olen.t koneet ostat

~si1n (lQ'ös ne, jotka Taltuuskuntamme oli todeDJl11t ala-ano1aika1). 

• Tällä kanna] 1& asia DJt on ja valtuuskunta odottaa. edaJ.leen er1.koia

tietoJa-niistä koneista, jotka .e1tä k11nnDstavat. 

Si1rrJn s1tten lqaJlQ'kBeen valllLUhto1a1sta. Olen tämän ra

portin aluasa T11tannut ul.koIIin1sterin suurisuuntaisiin lupauksiin 

tässä auhteessa ~1mrni.1sessä keskustelua __ • Tällä ril1n on liba

t,..tösaä u.ottautunut vapaaehto1a1ks1 noin satakunta eri asel.aJe1.lW1 

kuulun&. heDld.löä, en1nnikBean UlIseereJa Cm.ll. noin 15 lenWJäupseeria) 

Jotapaits1 JamaullnT1rasto1b1 mma XspaDJuaa on 1lIIottautunut summ1l

leen auallääri. KIT1n sc .... TUOt8i ~ ~1ktO.1a sU~ ul.Itcw'p1 a

ter1n »UbaUl& Ueluftel~sa XlIP&DJan hallitukaen per1aat1ieelliata 

u8DD01~ Ubin qa'*lbe_. 'Ila'nni 1I8ImIOta1, etu17b1kiia 
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espanjalainen saa J)01stua -..åa u.an T1nMl!!81SteD. suosWlmata. 

U]Jcap1n18teri hucalautt1 tällöin, että sekä sota- että llww1D1s'er1-

ö1asä oli pä1vittäin käJ'D7t ~ä benld.lö1u., en1mmÄJateaD. upseereJa, 

1lm011itauw.&ssa Tapaaehto1s1ksi 8U011181l ~aan, sekä että :Umä 

seikka oli herät~ huoles'Ulllist&, etenld.n sanTUOks1, että ...... J-..'oI-,,

tä'ä D7QUn Talli's1 suuri puute kykaDaviatä upseere1sta. Hän lupas1 

ku1tenld.n, että hallitus ottaisi asian käait8Uävikaeen sen koko laa

juudessa. )(uutamia pä1viä lII7öh8lllll1n sain uudelleen ku~lDl ulkoll1n1ste

r1n luo jolloin hän 1lmo1t1å, että kun asia oli ki.sitt8l1n alaisena 

hallituksessa, olivat sekä 80ta- että 11mam1n1steri lausuneet epäi

lyjä sen job4.osta, että niin suuri määrä up~eJa oli ilmoittautunut 

Tapaaehto1s1.ksi Swaeen sekä ilJaoittallaet 81. TOiTansa asianoa1sten 

Il1.n1star1ö1dan pääl11kköinä ottaa. ~uuta päällensä lähtölu;p1en 

lQ'Öntwsestä, sitä eneDDän koska Espanjan ~iJa paraikaa oli uudel.-

1een orpniso1nn1n kohteaaa ja tarrtttaTan upaear1stcm kokoD&1S11iiärää 

ni'n-04olo 81 vieli T01tu llääritellä. Näillä perustallla mol-.t 

II1.n1ster1 t 011 Ta t pntiDeat asian käsi t'el.Jn 17kJrää., stä v01dak:ae8ll 

se1kka:perä1.sesti tutkia kJaJJQ'stä. Kun pari T11kko& ~s 011 kulunut 

1llIIan että llitään tietoja asian mah401l1a1st& uus1sta keb1tJ8Va1b81sta 

011 saapulllå, oTin uudelleen ulklW1niater1n luona t1a4uat.laussa, 

oliko EapaDJan hal.l1tu abk& ottanut per1aa.Ueellisan kannan v&l)U8h

t0181in DÄMaD, sauatta häDelti ku1tenlraan IlUUt& kuin TilUel~ 

TUtaub1.a. H1IOUutin tiUötA, että II1nIIlla 011 se Ta1ku~, .'Ui 
:Jq&DJan ballltu lI1elelläin DiJd81 T8jpa88hto1at. (Jbtänun u;paeer1. 

laa1n .,.,.".) lihMin 8u •••• _tta kun lI1nun oli &IlD8ttan. Jokin 

....... libaQdöuä p1T1t1ti1ll t1eIuMln1l.le, kpJin laiMlti liiti 

lI1mID el1 M1ll. ftStattaft. ~, JODka UeIiD b-1r11Do1a

ta1a.n1 nb.taa~ ~ ne,peuU n.pauhtotata libettiwt 'I •• 
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va.1kka hänellä valUet tavasti 81 01. riittäTää. &rVOYal:ha. aj--. tah

toanaa ~1 hal11tulcaessa, sanoi tällöin, että koska ES1I&D.1an halli

tus ei vielä ollut lopoll1aest1 käsitellyt as1aa.t 01181 paraåta sa

noa 1l1loUtautuneUla ainoastaan, että asia on edelleen hallituksen 

tutkinnan kohteEJDa. yJIIIIIärrin tämän vastaulcaen niin, ette1 tääUä 

tulla sall1aaan vapaaehtolsia missään om1na1suudess& matkustallaan 

Suomeen, el le1 tUanne 1I!M.1lmassa 01eel11sest1 lIUutU • 

Virallisen EspanJan väh8JIIIIiD suopeasta suhtautUlll1sesta on 

Ilinulla esitettävänä 1II10S muUa es1llerkkejä. UDkar1n täkjl Unen 

läbatttläs Avi äskettäin luonani kert~sa, että kun eräs täällä 

Il7Qiiän viera1lna \mkar1lainen planisti 011 pyytänyt llJl)&& pltää 

lrxmaertin, josta kertyneet tulot lahj01tett.&1s1in Suo_lle, bäneltä 

kiellettl1Ii lupa sl1.b8n. Kun Vlgon konsul1mme tahtol ottaa alolt1iean 

rahojen kerääll1aekal Suaaelle kaikilla niillä pa1k~lla, JoUla 

meillä on konsule1ta, eritt1in llJÖaldn Uaä lupa ja slsill1n1steri 

peraate11 pUöatä sillä, että tuollainen rahojenkeräJS EspanJan ul-

• kOpJOlell& olev1an tar:Peldal tyydyttäa1seka1 81 011s1 as1ammkai nen. 

Onnakal useat kOl18Ul1 lDlD8 1äItä huou.atta OTat 1lJan lupaa ryhtyneet 

kauniita tuloksia. 

Pal&m vielä karran täMn ~rtin alJmosun v014aka8ll1 

loka' 1.014& e4elläaeloatnun useilla aloUla ea1in'JDeE aaltotol.ll1s'Il1. 

Ja ole Tih I 1ft taiPlft1,nen Däk..a.än 8i1ni Saksan Utälälsen ana:r

lihaq.tiiD jälld.ä kuin Fruc8l1 laapn, t.ääJä1aan a1&äw1 n1.terin ja 

Ja SaDan ålId., ..... 1ha1l1.jan Serruw 8uhr1n va1ku.w.a. Ollen 

II,IiUlllit. JQkJ' EapanJan TaitIdwn'alta1a1n 1I1ea, kuT1t~e. lUin 

1tMiID Jc-1rw1al..a1 espanJala' nM Hiu.r:lb1 Ja espanJala18.' 



.... . . 
itse vi.1.ttä:rit uksetta, että binellä. on sama Jmano Tailmtua 

Francoan kuin van RibbenU'opllla on Hitleriin. Mutta. hänellä. on 

vastassaan koko Espanjan kansa yli-Itä a.li.mpa.an ja hänen valt&

kautensa katsotaan yleisesti lOJ?I)U'Tan hyv1n lyhyeen. 

Kuinka vähän hänell ä suhtautUll1aesaaan Suomeen on takanaan 

Espanjan yleinen mielipide, osoittavat selvää selVEllDlllill ne lukemat

t oat m;yi;tämiellsyydan eaoitulcset, Jotka edelleen päivittäin saa;pu

vat lähetystöijn kaikista. kansankerroksista., sen osoittavat m;yi;s ne 

• moninaiset raha- ja t&Taralabjoitukset, joita. å1Jln aul11su' on saa.

pU1l.Ut(Lm. eräälU köyW.w. rintaDlasot1.la.alt& 2 pulJ.oa viiniä jolle

kin sairaa.lle suClll8.la.1sell.e soUlalla) Ja sen osoittaa. ~s Eapanjan 

saDma] ehdistän täysin selTä ja yksimielinen kanta lausuessaan rajat

'kIIaan ihail.Dnsa sankar1&rmeijamme S&a't'Utulcsist&. 
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KIRJELMÄ n:o 354/45/40 . 

SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. '1. ";1' -V() 
" ) I 

I '1 0 

Madridi - SSA 5 . P:NÄ !'luhti - KUUTA 19 40. 

VIITTAUS, N 

KUUTA 19 P,TTY n:o 

VIITTAUS : O. U. M. 19 

....... ... Ulk,Q.a.sia1nm.1n1s.t .er1.ö - LLE 

Lähetys tö toimittaa oheisena kunnioittavas 

ti Ulkoasiainmin1steriölle ra~orttinsa n:o 5: "Aseostojen Jat

kaminen Espanjassa" ( siv . 1-2 ) kuutena kappaleena. 

As"'nho,~~JN~J..~ 
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RAPORTTI n:o .. 5... 7- ~J '1J i· YJ 
Maa..r.;.~;. ::-..... ssa 5. ...... p:nä }:ltJ,tl,i;i. ... ::" .. kuuta 19 .. 1Q.~~. _ yiJ 

Asia: .. Aseostojen .jatkaminen Espanjassa. 

Minulla oli tänään piteDJIli keskustelu ulkoministerin kanssa. 

Aiheena oli eversti HlIDLUNDin jäähyväiskäynti hänen luonaan. Tällöin 

sukeutui seuraava keskustelu: 

Mäinitsin hänelle, että tähänastiset ostomme Espanjassa nou

sivat noin 1.200.000 dollariin, mutta että ostojen jatkamista vaikeut

tivat, osaksi kohtuuttomat hinnat, os~si ne puutteellisuudet, joita 

oli havaittu materiaalissa, minkävuoksi eversti BEDLUNDin tehtävä 

täällä, kotoa saapuneiden määräysten mukaisesti, nyttellJllin oli päät

tynyt. UlJcoministeri ei halunnut kieltää huomautusteni Oikeutus ta, 

mutta viittasi hintoihin nähden vielä kerran ( raporttini n:o 4 ) 

niihin korkeisiin hintoihin, j otka Saksa ja Italia olivat vaatineet 

luovuttamastaan materiaalista sisällissodan aikana. Kun tähän huomau-

• tin, että se kysymys, joka lähinnä oli a~uttanut neuvottelujen päät-

tymisen, 011 niille venäläisille kivääreilIe, joista ei oltu uaksettu 

mitään, vaan jotka olivat yksinomaan sotasaalista, asetetut korkeat 

hinnat, lupasi hän tutkia asiata, lisäten kuitenkin samalla, että 

oli olemassa muitakin spekulantteja, kuten Kiina ja Balkanin maat, 

Jotka kaikin keinoin odottivat tilaisuutta aseosto1h1n täällä. 

Koska eversti HBDtDRD 011 minulle ilmoittanut, että espanJa

laisen sotllasval.tuuskunnan puheenJOhtaja 011, everstin käydessä Jää-

.JAKELUOH.JE, 

Ei tie4,9J t!.~kjU~hm~ ... ~!_~~~~::-...... 
tusm1D1.t.r1b~l •• 

... ,,, .. 

.J"'eluohjem.llej •• 

T.""IU ..... . 
T.".II ...... J. 1 .... 1 ... . minl.terlllll •• 
EI ulkomueduatul<Mn tledoltukailn. 
EI .Iko .................... mutta ulkoaal.lnmlnl. terllln tIedoI

....... In • 
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hyväiskäynnillä hänen luonaan, herättänyt kysymyksen aseostojen 

mahdollisesta jatkamisesta kompensatiobaasiksen perusteella ja sii

nä yhteydessä ilmoittanut, että Valenciassa oli Wlöydettya 75 .000 -

100.000 hyvässä kunnossa olevaa kivääriä ( sähke n:o 107 ) otin 

asian puheeksi ulkoministerin kanssa, jota asia myös tuntui kiin

nostavan. Hän mainitsi samassa yhteydessä siitä kipeästä tarpeesta, 

joka Espanjassa vallitsi selluloosasta ja massasta ja kun tähän 

huomautin tietäväni, että myös sahattua puutavaraa tarvittiin hävi

tettyjen kaupunkien ja kylien jälleenrakentamiseksi , sanoi hän, että 

myös puutavara mahdollisesti voitaisiin ajatella kompensatio-objekti 

na, mutta pyysi minua asiasta keskustelemaan suoraan kauppaministe

rin kanssa, jolla oli ratkaisuvalta asiassa . Ulkoministeri lisäsi 

vielä , että suomalaisten vientitavaroiden noususuunnassa olevissa 

hinnoissa VOitaisiin ehkä l öytää ratkaisu arvostelemillemme korkeil 

l e aseiden hinnoille spanjassa . 

Asiainhoitaja : 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ............ J ..................... _ .. . 

OSASTO: ............... Q. .9. ..... ............................ . 

• ASIA: ... _ ......... _ ............................... . 

.... ~.~ .. 4..~ ..... ~ .... l~r?i .Il,~ .: .m .··., ~ . 

..... _ .............................................. ~.~.~ ...... 7l.~.~~ ....................... . 

_ .... - ..................................................... _ ................................................................ '" ... ~'L ..'7 y 0. .. 

...:.-..-.. " 



• 

• 

Madr i.d i 

KIRJELMÄ n:o 357/47/40. 

SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

Madridi- SSA 8 P:NÄ huhti- KUUTA 19 40. 

VIITTAUS : N 

P:NÄ KUUTA 19 P:TTY n:o 

VIITTAUS : O.U . M . 19 

ASIA : Lähety.sy.l;in.. raportti. 

'" I~ I I 

1 

tJ 
..... ,:;10 

~-

. 1J;J..koasiainminister iö- .. LLE 

Lähetystö toimittaa oheisena kunnioittavasti Ulko

asiainminist eriölle raporttinsa n:o 6: "Tilanne" (siv . 1-3) 

kuutena kappaleena. 

Asiainhoiatja: 
/ 
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::1J 
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Asia: Tilanne. 

Ra~ortissani n:o 5 mainitsemani kau~allisen keskustel un 

4t ot ella kosketeltiin myös ~oliittista t ilannetta. Ulkoministeri huo

mautti, ettei hän suinkaan ollut mikään synnynnäinen ~essimisti, 

mutta, ettei hän myöskään voinut nähdä m1nkäänl~ista valopilkkua 

nykytilanteessa. Hän lausui, että kaikki rauhantoiveet nyttemmin 

olivat häi~ynee t sekä että se ofrensiivi , joka piakkoin 0 i odotet

tavissa, r iippumatta siitä, miltä puolelta se tulisi tapahtumaan, 

tulisi olemaan niin hävittävä , e ttä koko Euroo~pa tulisi jälleen 

siirtymään keskiajan tasolle, niin sivistyksellisesti kuin talou

dellisestikin. Hän t otesi, ettei jatkuvassa taistelussa tultaisi 

• 
kunnioittamaan mitään puolueettomuutta, vaan että kunkin puolueet

toman tulisi ottaa asenne joko pro tai contra. Koska hänen sano11-

leen ei yleensä pidä antaa liian suurta merld. tystä, en myöskään vÄ.., 

littänyt tiedustella häneltä, minkä asenteen Espanja sellaisessa 

tapauksessa tulisi ottamaan. En tahdo tässä yhteydessä toistaa hä

nen tuomitsevia sanojaan Skandinavian maiden asenteesta sotaamme 

nähden. Vastasin vaan lyhyesti, ettei meidän asiana ollut tuomita 

ketään Ja että tapa!..liumain vastainen kehitys todennäköisesti tulisi 

antamaan lisävalaistusta asiaan. 

Bilan tapasin Banskan suurläh.ettilään, maraal.kka PBT.f.INin, 

Joka niin monessa tilaisuudessa on osottanut mUä suurinta JstäYälli-

JAKELUOHJE, 

Taval :-1DeD. 

UI': ... 

Jak.luohj ..... II.j.' 

T.valllnM. 
T_In- j. 11 ..... 1 . mini.terlllll .. 
EI ul ... ornaaeduatut .... tladoltukalin. 
EI uitto ................ mutta ulkoaalalnmlni.terWln tladol-

tuUlln. 
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syyttä ja avuliaisuutta maatamme kohtaan. Hän sanoi, että Suomen san

kariarmeija, kaikesta tapahtuneesta hUOlimatta, oli maraalkkansa jOh

dolla osottautunut voittamattomaksi ja että rauhansopimus ta oli kat

sottava yksinomaan vähäpät öiseksi episoodiksi Suomen historiassa, jO

hon ei pitäisi kiinnittää suurempaa huomiota sekä että sen aiheutta

mat menetykset tultaisiin aikanaan korjaamaan. 

I(yös useat lähettiläät ovat käyneet luonani selittämässä, et

tei kukaan usko kysymyksessä olevan ro1låi.än lopullinen ratkaisu. Ruot

sin täkäläinen lähettiläs , joka sotaamma nähden koko ajan on ollut 

toisella kannalla kuin hallituksensa, vetosi hädissään niihin 400 milJ. 

kruunuun, jolla Ruotsi oli suoraan tai e~äsuorasti meitä avustanut. 

Vastasin hänelle, ettei Suomessa-ollut ainoatakaan henkilöä , joka ali

arvioi Ruots in meille antamaa aineellista apua. 

+ + 
+ 

Y.ain1.ttakoan vielä tässä yhteydessä Lissabonin suurimman sa

nomalehä.en -Diario da Noticias- pääartikkelista seuraavaa: 

-Ruotsin ja Norjan esiintyminen Suomen-Venäjän sotaan nähden 

• on selvä ilmaisu siitä, että Ruotsin tunnettu vo1m1stelutaito nyt on 

siirtymässä myös ~llti1k!caan. Tähän me tabdcmma ainoastaan sanoa, et

tä nämä. maat, jotka menettelyllään ovat mene ttäneet sekä kansa.1..nväl1.

sen että moraalisen prestigensä, eivät voi saadÄ sitä takaisin nrtnkään

laisilla ruotsal&1silla vOimistelutem;puilla. - Selvää puhetta. 

On lDlU'tEIQ koko ajan ollut todettavissa, että Portugal1n asenne 

ma1b1n nähd .. on ollut paljon selv8lllpl kuin viralllaan Espanjan , huo

l.1IIIatta siitä että Xspanja on taistellut samaa vihollista vastaan. ku1n 

_. Portugalin suht&ut.:tnEIQ cm ollut täysin r11l'lD1Ltcm ul.Icoapä1n tul-

laUta Ta1kutte1.st&. :BspanJasaa taas ka11dd yritykset, olJmaapa sitten 

ollut ky'a1lQk:a .. aä 181ltGlalIle1.d.ell 1QJlD1nan, va,pa&ehtoistan .. l11.'n .. 

lähW SUI:m8eIl W rabaJ8Il briih1D41' J)WI&1.aeu. r1atill_, cm Jra1-

P"Dikö1.'11 ä veml1rp11 111 ld.ellet'J'. PutuIa ttatun n11atä auuris'-. 
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tavaralahjoituksista, joihin Portugalin hallitus on ottanut alotteen, 

jotka tavarat jo lienevät saa:ptmeet Suomeen, mainittakoon vain yh

tenä esimerkkinä Portugalin myötämielisyydestä maatamme kohtaan 

sjkälä1sissä kouluissa O:P9tnsmd ni sterin innokkaalla myötävaikutuk

sella Järjestetty ·Suanen lasten :päivä..-, josta kertyneet tulQt aika

naan tullaan toimittamaan bädäna1aisesS& asemassa oleville Sc.omalai

sille la:ps1119. TOiselta :pUOlelta on kuitenkin totuuden n1messä mai

nittava, että, huolimatta Virallisen ES:PanJan osottamasta kylmyydes

tä, yksityinen antel1aisuus rauhastamme huolimatta edelleen jatkuu 

herkeämättä, m.m. tänään 450 laatikkoa säilykehedelmiä., 6.000 :pesetaa 

Ja 1.000 frangia. 



ULKO SIAINMINISTERIÖ 

5' RyHMÄ: ....... .................................. . 

OSASTO: ........... C;.7 ................................... .. 

• ASiA: ........................... _....... . .......... . 

• 

........ d .. ~ .. ~.~ ..... ~ ........ !c;4t~ !l~' ~ .. :> {. 

~~'I ',1f~~ 
............................................... ~ ..................... _ ............ _ .. _.~ ... ......................... .... .. ............. ............. . 

IJ - ... ........ _.... . ........................ ................. .............................. .. _.. .. . . .... ( 

"H ... 1011 



• 

• 

M a d r idi -

KIRJEL.MÄ n:o 388/53/40 . 

Madridi- SSA 15 P:NÄ 

VIITTAUS : 

P:NÄ KUUTA 19 

VIITTAUS : O. U. M . 

SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

V, 
huhti- KUUTA 19 40. IJ 

N 

P:TTY n:o 

19 

ASIA : Lähetystön raportt i • 

Lähetystö toimittaa oheisena kunnioittavasti 

Ulkoasiainm.inisteriöl1e raportt insa n:o 7: "Saksalainen 

vaikutus Espanjassa" ( siv. 1 - 3 ) kuutena kappaleena . 

'1u . 

AsiainhO~~~J-~ 

"'" A" 



• 

II a d r 1 d i - SSA OLEVA LÄH ETYSTÖ. 

7. 1 /.2-03 RAPORTTI n: 0 

kuu t a 1940 ..•. ~~-. Yu lladrid1- .... ssa 15 p: nä hu,hti- . 

As i a: Saksalainen vaikutus E.SJ)8.Il..1assa. 

11en 10una111vat luonani Norjan j a Tanskan täkäläiset lä

hett11äät . T. k . 8 ~:n jälkeen he ovat kieltäytyneet vas taanottamasta 

mitään kutsUja, mutta yksityisluontoista kutsua Suomen lähetystöön he 

kuitenkin tahtoivat noudattaa. 

Kuten hyvin ymmärrettävissä on, olivat molemmat ministerit 

hyvin alhaalla. Sitten t.k. 8 ~:n ei kumpikaan heistä ollut saanut 

minkäänlaisia tietoja hallitukslltaan, ei edes informatioluontoisia, 

siitä mitä tosiasiassa oli tapahtunut, vaan oli heidän ristiriitais

ten lahtiuutisten ~erustealla muodostettava käsitys tilanteesta. E.ten

kin Tanskan ministeri oli hyvin katkeroitunut hallitukselleen ~uuttu

vasta tiedoituksesta, huomauttaen, että tottakai Tanskan hallituksen 

• olisi ~itä.Dyt uskaltaa häaelle tie<ioittaa virallisesti Espanjan hal

lituksen tietoonsaatettavaksi ed.es samat tosiseikat, Jotka von RIB

m:NTBO'P oli heti Tanskan valtauksen ta~ahduttua. antanut nl komaa' ai

sille sanomaleht1m1ehille Berliinissä, mutta, lisäsi hän surumieli-

s sti, -tUOllaisen Virallisen ilmoituksen kai Saksan täkäläinen suur-, 

lähettiläs oli Tanskan ~uolesta antanut Es~anjan ulkom1n1ster1l.J.e.-

He mainitsivat molemmat tuntevansa itsensä 1ban ilmassa rll~

~uv1ksi Ja koettavansa, mikäli mahdollista, välttää yhteyttä täkäl äis

t80 v1ranaDaist8O kanssa, mutta ihmettelivät. ku.1tenk:1n sitä, että 

JAKELUOHJE: 

TavaJ 11 nan. 

UI J : A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lIalkai . ministerilIlle. 
EI ulkomaaeduatukaen tiedoituklilri. 
Ei ulkomaaeduatukaen. mutta ulkouiainminlsieri6n tiedoi

tukaUn. 
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siinä kosketuksessa, joka heillä olosuhteiden pakosta oli ollut eri 

henkilöi den kanssa t äkäläisessä ulkoministeriössä, ei heille oltu lau

sut t u ainoatakaan valituksen sanaa heidän maitaan kohdanneesta väkiVal

lasta. 

Espanjan sanomalehdistön suhtauttmdnen Tanskaa j a Norjaa koh

danneeseen väki val taan on myös kuvaava sille regimalle, joka täällä 

nyttemmin on nostamassa päätään FRANCOn menetettyä suuren osan pres

t i gest ään määräämisvallan siirtymässä yhä enemmän puhtaasti nazllais-

• ten ja f'ascististen piirien käsiin. IA:Uld1stän mukaan on tapahtuneeseen 

olemassa kaksi syy1l.1stä. Ensi.mä1nen ovat liittoutuneet vallat, jotka 

• 

as ttamalla miinoja orjan aluevesille ovat jyrkästi loukanneat Norjan 

puolueettomuutta.Saksalla 011 syytä pelätä, että ohj elman jatkona oli 

Tanskan valtaaminen ja sttä tietä pääseminen ak:san lå.m.PPUml, mi.kä heil

le helposti olisi voinut onnistua Saksan pohjoisrajan ollessa tunnetus

ti verrattain heikosti linnoitettu. Toisena syyllisenä olivat orja ja 

Tanska itse sen vuoksi että nämä maat, vaikka niiltä ei S1linkaan olisi 

puuttunut varoja aseistA,utumiseen, ovat järjestelmällisesti lai minlyö-

neet. :pUOlustuksen ja tukabduttaneet kansoissaan kaiken puolustustahdvn • 

Tällaisten, henkisesti ja f'yyslllisesti :paralysoitujen maiden, oli tyy-

dyttävä siihen, että voimakas naapuri otti heidät suoJeltavaksean. Sak

san menettelyssä taas ei havaita mitään moitittavaa. 1JyöIJnatään tosin, 

että Saksa on loukannut Tanskan Ja Norjan suveren1teettia, mutta että 

se on. ollut :P&kOitettu siihen pelastaakseen itsensä. }.{u1s'telen tässä 

ynteydessä Espanjan nJ Jmmin1 ster1n m1nuJ 1e saDQll8an Jo v11JDa joulukutm 

alussa keskustellessamme vapaaehtoisten mahdollisesta lähettämisestä 

Slnnean, että SuaI1 UatenJeään ei HorJalta e1.ldi. TanskaJ ta voisi odottaa 

mitään sot11.8Jl1at& a;pua, kDalca nä'O., maiden vasi-mlDA1a'steo ValUo

m1.estan päämiiä.ränä Jo vuosiJl:;pllllemian kuluessa all ol1ut tukebnttaa Jcan

so1salUll! "_1' ea:pr1 t m1l1 ta1re· • 
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Kuten jo eräässä lyhyehkössä sähkeessä ja mainitsin, ovat viran

omaiset järjestäneet t äydellisen terrorIn estääkseen Saksaa arvostelevien 

mielipiteiden julki t ulemis ta. Tätä tarkoitusta varten on kaikilla j ulki

silla paikoil la vakoojia, sekä saksalaisia että espanjalaisia , ja päi 

vittäin vangitaan useita henkilöitä varomattomas ta puhumisesta . Saksan 

ambassaadin monil ukuista henkilökuntaa vahvistetaan j atkuvasti henki 

l öil lä, joita diplomaattiluettelossa kutsutaan "kunnia-avustajiksiM • 

Heidän tehtäviensä laadusta ei liene epäilyksiä . 

Lopuksi mainittakoon vielä erään hyvin huomattavan norjalais -

tt espanjalais en yhtymän norjalaisen pääjohtajan minulle kertoma muutamia 

päiviä sitten tapahtunut välikohtaus . Kun hän aamulla saapui konttoriin

sa huomautti hänen espanjalainen konttoripäällikkönsä, että koska Italia 

piakkoin osallistuisi sotaan, josta luonnollisena seurauksena olisi 

myös Espanjan osallistuminen siihen Saksan ja Italian pUOlella , tulisi 

myös Norja olemaan vihollismaa, jolloin yhtymän koko norjalainen henki

lökunta tultaisiin siirtämään keskitysleiriin. Tällaista kuullessa ei 

voi vält t yä kysymästä itseltään, onko FRANCO lainkaan lyönyt maahan 

bolshevismin Espanjassa. 

• 1~JJ~.AJ,/~_ .. ~ "1ainho1t~/li . 
1~4. Tapas in juuri Norjan t äkäläisen Mi nisterin, j oka ker t oi m.m. et

tä lähe tystö oli viime päivinä saanut l ukuis i a salasähkeitä Norjan hal 

l itukselta, mutta että ne matkalla oli nt1n sotkettu, ettei yhtäkään 

niistä oltu voitu lukea. Koska mainitut sähkeet oli l ähetetty Englannin 

kautta ja sieltä edelleen englantilaisen yhtiön blistamalla kaapelilla 

Bllbaohon, ei sotkeminen ole voinut ta:pahtua muualla kuin täällä. Tämä

kin seikka on omiaan osottamaan kenellä täss ä maassa on määräämisvalt&. 
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Asia: isäinen tilanne .ESllan1assa. 

Ulkomaan sano lehdistössä eSiintynee t j myös 

täällä miehestä mieheen liikkunedt huhut s~anjan osallistumisesta. 

4t lähitulevaisuudessa sotaan ~aksan ~uolella, ovat otet tavat, ainakin 

tOistaiseksi , cum~o salis . Läh1 nna ovat ne aiheutuneet siitä 

osittaisesta mObilisatiosta, jota tääll ä on yritetty ~anna tOimeen, 

joskin huonol la menesty sel lä. 'obilisationhan ei sinänsä tarvitse 

merkitä muuta kuin samanlaista varovaisuustoimen~idettä, j ohon muis

sakin ~uolueettomissa waissa on eri muodoissa ryhdytty . ~ttä sen to

teu t aminen t~llä 0 tuottanut vaike . sia, rii~~uu monista seikoista. 

~nsiksi on mainit~va ne useat tyytymättömyyden ilmaisut, j oita dek

reetin antaminen herätti t~ sotiin lo~en väsyneen kansan ~eskuu-

• 
dessa ja jotka hui~entuivat useilla ~aihkalrunnilla ilmenneeseen suo

ranaiseen sabotageen. Toisena syynä ~äonnistumiseen olivat ne ~aljas-

tukset, jotka siinä yhteydessä tulivat ilmi suunnattomien sotasaalis

varastojen säilyttämiseen nähden. Todettiin nimittäin, vttä mitä kal

lisarvoisinta sot&saalista, kuten ilmatorjunta ja panssaritorJunta

tykit sekä satojatuhansia kivääreitä oli koko kuluneen sateisen talven 

aikana säilytett y taivasalla ilman minkäänlaisia peitteitä, seurauk

sella, että materiaali nyttemmin on todettu miltei käyttoKelvottomaks1 

ämä.n seikan, Jonka väitetään tulleen täydellisenä yllätyksenä mää-

.JAKELU OHJEI 

___ . ___ T_aV_al_._11_"_8Il ____ ........ ............... . 

.. ,," 

..... I~I.J.' 
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rä:'ville sotilasviranomaisille, oli täällä ollut suomalainen sotilas

valtuuskunta jo kuukausia sitten toimitamil laan tarkastusmat koil laan 

eri puolilla ... spanjaa todennut. Kolmas syy oli täällä päivä päivältä 

yhä kireä!'U!iäksi käyvä elintarvepula ja nykyään puuttuu, monen muun 

välttämättömän elintarpeen Ohel la, myöslin viljaa, joten tähänastisia 

eipäannoksia on täytynyt huomattavasti supis~ Kun seuraava sato 

on odotet tavissa vasta heinäkuun lopussa, voi til~:ne muuttua hyvinkin 

kriitil l i s eksi. Jos i n diplomaateille on yritetty järj es tää elintarpei

ta jOkse~nkin riittävästi, puuttuu tavalliselta siviilimieheltä ka~ 

• mahdollisuudet saada sOkeria,kahvia, t~ etä ja ennen kaL ea ' spanjan 

kotitaloudessa niin täri..eätä tarviketta kuin ruokaöljyä. Se ruokaöljy , 

jota on saataVissa, on raf1notmatanta, pahanhajuista, vihreätä nestet

t ä , j oka tekee ruuan mahdottomaksi nauttia. Lihaa, l aadultaan ala

arvoista, on sil loin tällöin jonkun verran saataViSsa, mutta voista 

• 

ja munista ei ole puhet uakaan. Saatavissa olevat elintarpeet raj i 

pääasiallisesti kalaan, v:iha.n.. .eksiin ja hedelmiin. Se yle1ses1)i tun

nettu seikka , että kaikkia :puuttuvia tavaroita voi ost a salakaupassa 

suunnattomiin hintoihin, ltat eroittaa tietysti köyhän väestön mieli-

alaa ja lisää kytevää levot omuutta • 

Olin äskettäin tilaisuudessa keskustelemaan erään arvo-

valtaisen ranskalaisen sotilashenk1lön kanssa mahdollisuuksis ta 

Espanjan osallistumisesta sotaan. Pyytäen, ettei hänen nimeänsä i

nittaisi, arvosteli hän til~nnetta seuraavasti. Jos Italia lii ttyy so· 

taan 'Jaksan :puolella, johon tapahtumien kehitys viime aikoilla valitet

tavasti Viittasi, ja yllättäen valtaisi Balearien saaret laivastotuki

kohdaksi, tulisi E81l&DJa D181aaään tuollUsen nöyryytyksen ja jää

mään puolueett.omaksi. :nle1 Italian, sY"Jstä tai t oisesta, onnistu1ai 

:pitää hallussaan autiryblllää tai Jos liittoutuneet ehtisivät aikais_

m1n suorittaa saar1r7bmin valtauksen, 1iäJ'tJ'is1 Eapa.njpn alistua Sak

san Ja Ualian vaU1aJkaUn oaall1sWld.aest& sotaan. Tillöin tul.1s1 
pap'a ... 1a~ u lOO.ooo :puaa1.su. 88ll&D.1ala1Sv.. Jo~ edelleeD 

\ 
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ovat Ranskassa ja jotka eivät :parempaa :pyytäisi kuin :päästä tais

telemä n 2rancon Es:panjaa vastaan sekä lähettämään heidät r anska

laisten ja omien upsaeriensa johdolla rajalle. Tästä, näin lasketaan , 

t ulisi olemaan seurauksena , ett ä :punainen aines Es:panjassa , joka 

laajuudessaan edelleen on Olemassa , vai kka sil tä tätä nykyä :puuttuu 

toimintamahdollisuuksia, ryhtyis i ka · ' la maLLSsa järj estämään si-

säisiä levottomuuksia , jot ka yhdessä ulkoa:päin t ulevan "~ökkäy sen 

kanss_ aiheuttaisivat sen, ettei Es:panjaa tarvi tsisi laskea 

tär keäulllJäksi tekijäksi s odassa , vaan tulisi se s isäL isesti 

• itsensä rikrl . 

• 

Relata refero, mut a yhdessä · aikkien nii den huomioiden 

kanssa , joita täällä :päiVittäin voi tehdä myös :porvari lisissa :pii

reissä val~itsevasta t yytymättämyydesta oleviin oloihin , ei voi 

ol la myöntämättä , etteikö ede~läselostetussa Mennustuksessa" voisi 

ol la hyvin :paljon :per·· ä • 
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Sama kylmäkis~oisuus, ellei tahtoisi sanoa suo. 

rastaan tyly sllhtautllm1nen, joka täällä niinbyvin lehdistön kuin 

yleisön eskuude sa oli havaittavissa hyökkäyksen uhreja kohtaan 

Saksan hyökätessä Norjaan ja anskaan ( katso raporttia No. ? ) on 

jäll ~ ollut todeutavissa hyökkäyks n kohdistuessa HOl lantiin, 

Belgiaan ja Uucemburgiin. Lehdistö ei tietenkään ole voinut olla 

täydellisesti sivuuttamatta tapahtuneita tosiasioita, mutta kirjoi

tukset ovat lähinnä rajoittuneet tilastoll isiin tietoihin HOl lannista 

ja Belgiasta ( pinta-ala, väkiluku, teOl liSUUS , iirtomaat y. m. ) • 

Kun kuitenkin täyt yi kosketella myös asian ydintä, raj oittui esim • 

.A.B.C., yksi !!adrid.1n j ohtavista leMi tä, lausumaan , että liian 

aikainen orientoiminen asiassa aina on vaarallista sekä että kaikki

nainen arvostelu tapahtuneasta on lykättävä siksi kunnes asiakirjOjen 

perusteella saadaan selVitetyksi mil laisissa suhteissa Haag ja Brys

sel itse asiassa ovat olleet Lontooseen ja Pariisiin. Va1kk8 mainittu 

kirjoitus oli julkaistu jo 12/5 ei lehti senjälkeenkään ole katsonut 

aihetta olevan I>Uata asiaan. Saman asenteen on k ko muu lehd1stöld.n 

ottanut. Kiinnostus on rajoi"':unut Hollannin ja Belgian kuningassuku-

JAKELUO""E, J .... luoI\jemaU.J.' 
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lrujen sukuIluiden tutkimiseen. 

Virallinen Es:panJa on julistanut mitä ankarimman IlUO

lueettomuuden. 12/5 julkaisi ballitus valtion,päämiehen allekirjoitta

man dekreetin, jossa sanotaan, että si ttenkun Hollannin ja Belgian 

diIllamaattiset edustajat olivat virallisesti s attaneat hallituksen 

toen mai ~tensa olevan sOd.assa, on kaikkien eSIlanjalaisten nOudatetta

va mitä ankarint& voimassaolevien lakien ja kansainvälisen oikeuden mu

kaista Iluolueettomuutta • 

Vaik~akaan ei void.a Iluhua Portugalissa val~itsevasta 

sananvaIlaud.esta, voi d.aan kuitenkin tässäkin yhteyd.essä tOdeta, kuinka 

vaIlaa vieraista vaikutteista Portugalin lehdistö on. Otettakoon tähän 

esimerkiksi huomattavan lisboalaisen lehd.en "La Vozin" kirjoitus, jossa 

sanotaan: • Saksal~iset ovat, kuten jo on totut tu, jälleen ottane~t 

aloitteen byökkäyks <3 en ja väkivaltaan. Liittoutuneet eivät voi t ehd.ä 

samoin, koska ne lrurmi ittavat kansainvälistä oikeutta . ätä void.aan 

kutsua ale udeksi, joka tekee voiton sitä kalliimmaksi, mutta sellai

nen menettelyt&Ila Ilelastaa esi-isiltä Ilerityn oikeudel isen Ilohjan ja 

ihmiskunnan moraaliset saavutukset" ja edelleen samassa lehd.essä "Portu

galin Ilolitiikan j ohtotähd.et ovat nykyään, Iluolueettanuus, uskollisuus 

Engalannin ja Portugalin välisel le liitolle sekä läheiset suhteet ~s

Ilanjaan molemminpuolisen yhteistyön pohjalla. J.lillä tavoin vOidz.an, 

olematta epäjobdonmukaisia , kaukonäköinen isänmaallisuus barman1soid.a 

Saksalaiayatävyyden kanssa?· Täytynee lIlY'öntää, että sananvaIlaus Portu. 

salissa on Ilalautumassa. 
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Eräässä ranskalaisessa maaseutulehdessä ·Gazette de 

Biarritz· luettiin äskettäin seuraava uutinen: 

• Barcelonasta ilmoitetaan, et ä viime ~äivinä on kaupun

kiin saa:ptmut hämmästyttävän suuri määrä saksalaisia "turis tej a-. 

Nämä "turistit-, jotka ovat 25 ja 40 ikävuoden välillä, ovat sijoit

ttmeet ~arha1m~iin hotelleihin, eikä heillä myöskään näV-tä olevan 

~uutetta rahasta. He väittävät olevansa suurten saksalaisten toimi

nimien edustajia, mutta yleisö, joka on hermostunut tästä äkillisestä 

invasioonista, on ihmeissään Siitä, ettei heitä ole aksassa mobili

soitu.-
Vai' kakaan tällaisiin huhuihin, joita t äälläkin on liikku-

~ nut, ei luulisi kannat tavan kiinnittää enempää hUOmiota, on Es~anjan 

hallitus kuitenkin katsonut arvonsa mukaiseksi ~uuttua niihin, jul

kaisemalla kaikissa Es~anjan johtavimmissa sanomalehdissä seuraavan 

virallisen ~eruutuksen: 

-Tietotoimistojen edustajat ja ulkomaisten lehtien kirjeen 

vaihtajat ovat levittäneat tietoja siitä, että ~s~anjaan olisi saa~u

nut nuoria saksalaisia turisteja, joiden saapumisella väitettiin ole

van ~oliittinen merkitys. 

Uutinen on kaik1 sa suhteissa ~erätön ja tarkoitukseUaan 

JAKELUOHJE: 
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täysin tenclanss1mäinen . spanjassa ei ole tätä nykyään mjnkään maan 

alamaisia enemmän kuin normaaliaikoina ja aivan ilmeistä on, ett e i 

~spanja tarvitse minkäänlaista yllytystä tai stimulatiota yllä~i

t ääkseen kerta kai rkiaan julistamaansa ehclotonta ~uolue ttomuut ta." 

Täkäläisestä "ehclottomasta" ~uolueettomuudesta, jota kai

kissa tilaisuuksissa tehostetaan , om viime ~ä1vinä oll ut kuvaavia esi

merkkejä. Niin~ä monisata~äinen ylio~~ilaiclen mielenosotuskulkue, 

Espanjan falangin li~~umeren ympäröimänä, tOissapäivänä marssi ympäri 

, Maclriclia, suunnaten kulkunsa ensin saksalaiseen matkatoimistoon, 

, 

jonka ed.ustalla huudot "Hell Hitler" kaikuivat ja jatkaen sitten mat

kaansa Maclrid.1n ~ääkatuja ~itk1n huudoin "Viva Italia" ja " ueremos 

(tahclomme ) Gib~tar'~ Väitte111e, että Engl annin ambassaadia kohtaan 

olisi heitett y kiviä, en ole s aanut vahvistusta. Eilen raitiovaunut, 

jotka kuitenkin ovat kunnallinen laitos, olivat varustetut suurilla 

~vikilv111ä, otsikoin "JJarokko" ja "GibT81tar". Ja nämä mielenilmai

sut ol~ tahallisesti järjestetty jonkunlaisiksi tervetuliaisiksi 

JSnglannin uudel le su . .rlähettlläälle, Sir Samuel Haaralle, joka samana 

~ä1vänä saa~u1 Lladricliin. 

Ottamalla huomioon, että Sir Samuel epäilemättä on yksi 

kaikkein huomatuimpia englantilaisia val tian1ah1ä, o11si luullut, 

että hänen nimittämisansä tänne olisi otettu riemulla vastaan, mutta 

es~ala1selle menttaliteetlll e kuvavaa on , että asia on ~ivasta1nen 

ja syynä siihen on, kuten ulkoasiajnmjnisteriän ~oliittisen osaston 

~ää1.l1kkö suoraan sanoi minulle, että Sir Samuel on siksi hua:nattava 

valtiomies, että hänen toimintansa täällä voi vetää Espanjan UDlhan 

suurvaltojen politiikan :pyörteisiin, josta Espanja tahtoisi :pysyä lOi

tolla. Ehkä tämä näkökohta on aiheuttanut Ranskan nimittämään mar

salkka Peta1nin seuraajaksi miehen, M~ Baume'n, jonka nimi on 

täysin tuntematon kajkjlle? 
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Kuten t unnettua on pOlitiikasta puhuminen espanjalaisten 

suosituin ajanviete , mistä myös johtuu, että ilmapiiri täällä on 

hyvin kiitollinen kaikenlaisten huhujen levi ttämisel le. Uutta kuvaa

vaa sil le hennostuneisuudelle , jota nämä huhut ovat aiKaansaaneet 

myös hallituspiireissä on näiden herkkä reagoiminen. Viimeisin reaktio 

koskee huhuja Espanjan ja Portugalin välisistä Suhteista, jotka 

huhut eivät tähtää mihinkään vähemi.lään , kuin että koska liittoutune 

muka olisivat vallanneet Portugal in laivastotukikohdat, olisi sI>an-

, jassa astunut maihin vieraita joukkoja tarkoituksenaan vallata 

Portugali selkäI>uolelta . Sitäpaitsi on huhuttu odotettavissa olevista 

punaka::Pinoista sekä Portugalissa et ä t äällä • .t!ispanjan hal litus 

kiinnitti tällaisiin mielettömyyksiin niin suurta hUOmiota , e t ä 

.t!ispanjan ambassadööri Lisboas a, ~ rancon veli, j oka oli lomall a täällä 

sai suinpäin keskeyttää lomansa ja kiiruhtaa lentoteitse Lisboaan , 

jo e saavuttuaan hän viipymättä sa i puhei l epääsyn pää- ja ........ n.\,I>u.w.u. ... -

teri alazarin luo, ilmoittaen tälle, että 

hen e t tä .J!jspanjan hallituksen hartain toivomus Oli, .~ttä s teet l!.S-

, panjan ja Portugalin välillä yhä lUjittuisivat t äydellisen yhteisym

märryksen ja molemminpuolisen yhteistyön merkeissä ja saaden Sala" 

zarllta vast§avansisältöisen vakuutuksen. Tämä oli jo toi nen ' erta 

aiva:u :a.ybfen ajan kuluessa kun t ällaisia vakuutuksia Espanjan ja 

Portugali n välill ä on katsottu tar.peellis ksi vaihtaa. 

P.S . Olin eilen kaksilla diplC8ll&attikutsuilla tavaten melkein kaikki 

~åkäJä1set lähetyst~äällikköt . Poikkeuksetta kaikki onnit t elivat 

Suoman halli tus1ia sen kaukonä.kö1syydestä solmia rauha oikealla hetkellii 
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~ siitä lähtien kun Italia osallistui sotaan ja 

• Esll&IlJa tällöin, kuten Italiak1n aikanaan, :puolueettanuuden asemasta, 

otti -e1 sotaakäyvän- valtion asenteen, ovat PO~iittiset kannunvalajat 

kaikkialla maailmassa ennustaneet Es:panjan :pikaista liittymistä so

taan aksel1valtioiden puolella. Ennustuksillean ovat he esittäneet 

• 

jos m1nkäJ aiaia motiiveja ja etenkin on k11Dn1tetty huamiota falangis

tiyl:1op:pllaidan Englannille vihamielisiin man1f'estatio1h1n Madridin 

kaduilla, jolloin äänekkäästi on esi1nnytty Saksan ja Ual1an puolesta 

sekä vaadittu Gibralt&ria ja "elintilan'" laajentamista Marokossa. 

Toiselta puolen on myönnettävä, että Espanjan lehdistön 

savy Englantia kOh~ on jatkuvasti tavattoman räikeä. Ei ole ole-

massa sitä :pahaa maailmassa, jl!I8ta ei Englantia syytettä1si. Syytetään 

entisen lliUola1sena& Banskan alhaisesta :pett ämisestä, syyte'\ään 

paljon kehuttm f'air pl&Jll puuttllll1seaV. kaikissa s()c'!epe1 k1J1sissa edes

ottUlilksissa, Jolloin erikoisesti Viitataan Oranin ja Alexanclr1an 

tapauksiin, syytetään systernaaWaen näJ käaaarron järjestämisestä m. 

m. puolueetonta Espanjaa koh'-an ja syytetin vieläpä Al1oan1len 

ölJJd111ö1den tuhopoltoata, Joka .n'öa aiheutti bJv1n ld.uaalUac 

1l00tticn1 Mon ulkam1n1aMr1ll .1- Rnglennlp .uurläbet1i1.läiD., ..... 

JAKELUOHJE. 

"."" 

J"'eluohjemallaja. 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja IlaIkal .... . ...... .... ... mlnlatarlOIle. 
EI ulkomaaeduat.*Mn tledoltublln. 
EI ulkomaaeduetuben, mutta ulkoaalalnmlnlltwllln tiedot

tublln. 
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Hoaren välillä. V1rallisen Englannin kannanottoa Espanjan Sisällis

sotaan ei myöskään ole unohdettu ja punaisten johtajien pako Englan

tiin Ranskan ka1iastroo:f'1n jälkeen herätti täällä suuttumuksen myrskyn. 

Kun ot.., huanioon, että ESI>anjan sanomalehdistö on ankaran ennakko

sensuurin alainen, voi lqllä käs1ttää, että espanjalaiseen menttal1-

teett11n pereb.tJDii,tön lehtimies ulkomailla t.kee näistä tosiseikoista 

hyvinkin lI1tkälle meneviä johtOJläätöks1ä Espanjan sotaan liittymisen 

puolesta. 

• Täytyy tosiaanldn 1bmetellä sitä iha1lt&va& tyyneyttä, jolla 

• 

Englant1 suhtautuu Dä1h1n joka:pä1väisiin lehtihyökkäyksiin, ja va1.i.<ka

kin Englanti on täysin tietoinen siitä, että kulutustar:Peita vir~ 

täältä Saksaan, auttaa se jatkuvast1 Espanjaa monien tärkeiden tuot

teiden saannissa. Niinpä .I:.Inglanti yhteistoi m1 nnass& Portugalin kanssa 

on suostunut sisällyttämään clearing so:pimllkseeoaa Espanjan kanss& 

I portusallssa Il1k:yään v~ast01tua lIIU1läbldnÄöljyä 600.000 lIunnan arvos

ta, jota E8:Panja ld.lIeästi tarvitsee. Sitä:p&its1 on tehty kaksi muuta 

so:pimusta, joilla Espanja on v&:p&utettu merisaarrosta, m1 ml 1 koskea 

norma·"kulutusta vas1iaann benziin1- ja kautsumäärän tUC)DD1n salli-

mist&. 

Luulen .eitaenvuot1aen 01eske1UDi aikana Pyrene1tten niemi

maalla jotenkuten ,o:pll1neen1 tuntemaan lts:Pan.1alaisen mentaliteetin ja 

sen PeruaMella v01nn1 tebaa JohtopäätÖksen, ettei t ä ki1i1seen 1um

te-uwu' .een lm11ic:aisean, esiin1iyköäh se s1 t1ien katnd_cmatraUoissa, 

lIoliitt1a1 .... keakuste1w.ssa kab.'Y1lo1asa tai j yr!c!ciis·nai s1s_ bhU

ld.rjo11iuDissa., ole .ld.1 nn11iettäri 111 kas huom1.ou.. Kaikenla1ae1i ~ 

pUl'kaulr:ae1i Jam11lY&1i, kerta ks ' kk1allD, M:P&D.1ala1seen lDan1i ..... , 

.tti n11 0m '-kana t&n1"e olla aen ~ää rwe" -ta pabJaa. 

Xl'lIIIaU har.ld.U .... Mh4ollUnaJr81a k,paQ,3an ll11iVtdHl1a 

ao __ on enne kai kkM saa"" vas1iaus b.b:'een q_,.,be_, D1m1 tti1a, 
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ovatko ne ulkonaiset ja sisäiset edellytykset olemassa, jotka sotaan 

111 tt~en vaatii, ja mitä saAvutuksia ESllanja sotaan 11ittymises

tään voisi odot taa, joita se menettäisi ~ysymällä jatkuvasti ei so~ 

taakäyvänä valtiona ? 

Mi tä ensimmäiseen ky'sYlll7kseen tulee, on sen molempiin koh

tiin vastat tava ehdott oman kielteisesti. Sisäinen tilanne täällä on 

tätä~kyä valitettavasti sel lainen, että, niin :paradoksaaliselta 

kuin se voikin kuulua, Es;panja on tätä nykyä ~unaisem:pl kuin ennen 

• sisällissotaa. Syitä tähän on useam.piak1n. Moneen kertaan luvat ' uj en 

armahdusten ViiI>YJD:inen ja kymmenien tuhansien työläisten 8d8lleen 

säilyttäminen joko vankiloissa tai keskitysleireissä, useimmat heis

tä ilman tutkintoa ja tuomiota, huonosta organisatiosta johtuva 

• 

kurja elint&rvet1l.acrle, jonka ensi talvena odotetaan hu1ll8lltuvan var

sin ~elottavaksi, rehottava salakaup:pa, rikkaiden voidessa hinJrOh1n

noista hankk1a kaikki tarntBemansa elint&r,peet, jälleenrakennustöi

den epämääräinen vii~ym1nen, joista on seurauksena, että köyhä väes

tö, jonka asunnot tuhottiin sisällissodan aikana, edelleenkin asuu 

maaluo11ssa. Paperilla on tosin olemassa suuremmoisia suunni te1m1a 

Es:PanJan jäll eenrakenJlamiseksi, mutta rahan;puutte8D. vuoksi ei ole 

~ääs~ tätä ~itammälle.X) 
EN äskettäin lomalt&an ~&lannut es;panjalainen antoi 

m1nulla er1 nana1 sen synkän laIvan el1ntarvet1lanteesta kotiseudullaan, 

joka on Espanjan VilJav1lll;p1& maaltuntia suurine ölJJPlUID8ts1nean. 

Hin huomautti, että viljasta 011 smmnaiun ~uute sekä että ruokabl.jyä 

ei la'nlr .. n ollut saataViSsa, jotCl, lukuunottamatta Tibann.n'a Ja 

""'.''''', a1noa a.a.taT1ssa olan. ruob., n1m1tti1n kala, oli kel_~ 
t 

xl lID 'vol utuIiIdu. ulkClD1n1aterin aU1'UllVol Uo1sta kaqa,ta k.noeaADi 
binelle tUICIIIDDt1i&1n, ku:1.nka ~ tkälle Sw:m.ssa 011 pääav sotavahin
kojen kDrJlend ••• aa. 



• 

• 

4 

tävä öljyn sijasta vedessä. Ty(jpalkat olivat mitä kurjimmat. Taval-
I 

linen s ekatyömies ansaitsi neljä ~esetaa ~ä1vässä lei~äk1lon maksa-

essa kaksi :pesetaL Kun häneltä tiedustelin syitä tähän luonnotto

maan tilanteeseen, vastasi, hän sen ei olevan mikään salaisuus, että 

sekä vilja e t t ä öljy viedään Saksaan es:panjalaisten itsensa kärsiessä 

mitä suurinta elint&r,peiden :ptrutetta. 

Mutta vaikeudet Es:pan.jan lii ttymis.elle sotaan eivät rajoitu 

edelläViitat tu1h1n tosiseikkå1h1n, sillä, lukumottamatta eräitä 

Saksaan orientoituvia :poIitiikkoja, joista huomattavin on nykyään 

Saksassa vieraileva sisäasiainministeri, Francon lanKo, sein-ano Suner, 

ei täällä missään :piireissä ole huomattaVissa mitään ,innostusta so

taan liittymisen ~uolesta, kaikke~ vähimmin sQtaväen keskuudessa, 

muutamia ~olitikoiVia nuorempia u:pseereja ehkh lukuunottamatta. Kaikki 

järkevästi ajattelevat es:panjala1s~t käsittävät, että EJpanjalta 

tätä nykyä :puuttuu kaikkea sitä mitä sodassa. tarvitaan, sekä jos ni1:a 

onnettomas1i1 käViSi, että jold.n ulko:puolinen valtio tai intrigoivat 

kotimaiset ~liitikot saisivat Fr",con taivutetuksi sotaan, siitä 

seuraisi samantial'ainen skandaali kuin ne monet muut tämän sodan aikana 

jo koetut, eli sisäinen lubistuminen. 

Siirtyäksen1 sitten vastaamaan toiseen . Q"SOY1Il9kseen, minkä 

tavoitteiclm .~uol_ta Ea:panJa ryhtyisi sotaan, lienee siihen vaikeata 

l.ä.yW. ~tävää vastausta. Kuten tunnettua rajoittuvat Ea:panjan 

tavoitteet Glbraltar11n (:pelkkä ambi1i1okysYDl1s) sekä eräisi1n alue

laaj.-muJrai1n Karokoaaa. Jos Englanti tul .. lJ'ÖdYksi soc1assa., lienee 

Glbraltar1n kysYJll1'8 ilman muuta ra"tk&1stu Ea:panjalle ~si1i1iv1seen 

awmtam, aivan r11:ppJatt& s~1tä, 0DkD se oaalU.1i1mu", sotaan ft1 C

ola .itä lr&roko8_ olev11n aluelasJecnuka11n tul .. , 11_. siellild.n , , 

...,111& eclel~-?ll.i. Ulaa seki It.al1al1 •• ttä ~alle. Jos 

UM so'\& päi.tw _"annin voittocm, tullsi 1å1..'\yati 80 .. ~ 
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ottanut Es:panja siitä suuresti kärsimään. 

Täytyy myöntää, että kenraali Eranco on tähänastisessa 

esiintymisessään ollut erinomaisen varovainen. Tangerin väl.1aikainen 

sotilaallinen valtaus ei suinkaan ollut mikään uhkarohkea teko koska 

asiasta oli edeJ..täkäsin sovittu kaikkien asia:puolten kanssa. Siinä 

ainoassa puheessaan, jossa Franco on kosketellut Bibraltarin ky

symystä, teki hän sen erinomaisen hienovaraisesti, ketään loukkaa

matta, ja kun Italian äskenn1m1 tet1ijr ambassadööri valtakirjansa 

• jättämispuheessa m.m. lausui, että sekä Duce että koko Italian kansa 

täysin käsittivät Es:panjan as:piratiot j a toivoivat parhainta menestys

jä Espanjalle oikeutettUjen vaatimustensa toteuttamisessa, ei Franco 

vastauspuheessaan sanallakaan kosketellut tätä puhe;:;Jl kohtaa. 

• 

Täytyy vain tOivoa, että Franco, jonka prestige viime aikOi

na valitettavasti on laskenut, omaa tarpeeksi luanteanlUjuutta es

tääkseen sen katastrofin, jonka sotaan liittyminen Espanjalle 

si • 

Ministeri: 

<' 
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On ol l ut miel enki i n t oista tode t a, kui nka sävy Englantia 

koh t aa n on t äällä viime aikoi na muuttunut pal jon s i ivommaksia. Pu

humattakaan s iltä , et t ä viranoma iset ny t t emmin ova t kiel t ä nee t ka ik

k i polii t tisluo ntoiset katu- y. m. demons tr a t io t, on :nyös sanoma l eh

distön suhtautumi s essa Englant iin ollu t havai t tavi s sa muuto s. Suo -

ranaisia karkeuksia ei enää es i tetä ja yleensä on kielenkäyttö hil

litympä ä kui n a i kais emmin. Joh tuuko t ämä muutos ehkä puht aasti reaa

l ip oli ittis i stä sy i s tä, nimittäi n siitä, ettei Engl ann i n valtaus ole 

osotta utunut ni in be l noks i kuin täällä a ikaisemmin l uult i in, on t i e-

ty s ti va ikea t a sanoa. 

Uuden ulkoministerin Serrano Sunerin matka a Berli i niin j a 

oomaan sekä Francon ja Hitlerin tap aamista, pohditaan innokkaasti 

t äkä läisissä diplomaattip iireissä, va ikka loppujen lopUksi ei ku

kaan tiedä yhtään mitään yhtävähän matkojen tarkoituksista kuin ta

paamisissa käytyj en keskustelujen kohteista. 

Todennäköisinta edelliseen matkaan nähden lienee, että sen 

tarkoitus rajoittui esittää asianomaisille Es~anjan vaa t i musten oi

keutus. Espanja, kuten Franco aikanaan juhlallisesti vakuutti, ei 

pyydä mitä8n xtsywwS. aluetta. joka ei ollsl puhtaasti espanjalainen 
lUoTU/ 

(tarkoittaa Gibraltaria) eikä myösk~n siitä osasta. joka aille hia-
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uu uu Välimerellä ja Afrikassa. toriallisest i j a maanti eelliResti k 1 

Näi llä perustei l la Espanja vaatinee, paitsi Gibraltaria, Yarokon 

anger n kaupungin ympäristöineen, jon-kansainvälisen alueen s.o. T i 

ka Espanja asianomaisten suostumuksella jo viime keväänä miehitti. 

aro ossa Afrikan länsirannikolla, Edelleen rantakaistaleen Ranskan k 

joka yhdistäisi Espanjan Marokon Rio del Oro nimiseen siirtomaahan. 

Tällä alueella on myös t ärkeä Casablancan kaupunki. joka linnoitet

tuna tietysti vähentäisi uhkaa vastapäätä olevia Kanarian saaria 

kohtGan . Kaiken tämän Espanja toivoo vastaisessa saaliinjaossa 

saavansa osa llistumatta sotaan. Viimemainittuun koht aan nähden lie

nevät toiveet kuitenkin hyvin vaikeasti toteutettavissa, sillä ,mi -, 

käli kerrotaan . olisi sekä Italialla että Saksalla pyy teitä Casa

blancaan nähden meritukikoh tana Atlantilla. 

Yl t ä Francon ja XS&lXaa Hitlerin tapaamiseen tulee, on 

siitäkin vale t tu j os minkä l a isia kannuja. 

Se los tettakoon t ä ssä kaikin mahdollisin varaumin t apaami

sesta täällä liikkuvia huhuja. Ensimäinen versio, jota t äkä l ä isis

sä englantilaisissa p i i reissä pidetään mielettBmyytenä , on väite, 

että Hitler olisi pyytänyt Francoa välittäjäksi rauhan aikaansaa

miseksi. Täkäläiset englantilaiset väittävät nimi ttäin, ettei Eng-

lanti nykyoloissa missään tapauksessa suostuisi neuvottelemaan rau

hasta. Toinen ole ttamus olisi, että Hitler olisi pyytänyt Francolta 

vapaata läpikulkua saksalaisille JOUkoille vallatakseen Gibraltar 

selkäpuolelta. Tähän englantilaiset sanovat saksalaisten vallan hy

vin tietävän, ettei Gibraltaria voida valloittaa selkäpuolelta. Ko 

mas olettamus, joka tuntuu todennäkBisimmältä, on, että Hitler oli

si vaatinut Francoa Algecirasissa Ja Ceutassa, siis Välimeren ka

pe1mmassa kohdassa olevien rannikkopatter1en avulla es~ään Eng

lannin la1vastol ta pääsyn Vi11mereltl ja siten saada sen loukkuun. 
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Kuten t unnettua rakennett iin jo Espanjan sisällissodan aikana sak-

salai sten i nsin~~rien avulla erinomaisen vahvat rannikkopatterit 

Espanjan r annikolle Välimeren kummallakin puolella, ja kun etäi 

syyskin on aivan mität~n, ei reitin sulkemi nen tuottane suur empia 

vaikeuksia. 

Tällä olettamuksella on myös se heikkous , että se pa-

kottaisi Espanjan mukaan sotaan, jota Espanja, syistä, joita ai

kaisemmissa raporteissani olen useampaan otteeseen selostanut, ei 

kykene käymään iDnan katastroofimaisia seurauksia Espanjalle it-

selleen. 

Jiin~ 
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Tapasin muutamia päi viä si tten eri:i.ån t ääl;1.ä vakinai sesti 
asuvan ja huomattavassa asemassa toimivan saksalaisen, jolla on l ä -

he inen kosketus ambassaadiin j a jo nka olen tuntenut jo ennen Espan

jan sisällissotaa. Ep ä ilemättä hän on nazi, joskaan ei kaikkein kiih

keimpiä. Hän huomautti, ettei Espanjan osallistuminen sotaan ollut 

Saksalle miksikäan eduksi,sillä t äällä kaikilla aloilla vallitsevan 

desor ganisation vuoksi, joka Saksassa tunnettiin ehkä paremmin kuin 

missään muualla, sotaakäyvä Espanja tulisi Saksalle olemaan yksin

omaan "en black om f o ten". hän mainitsi, että Italia kyllä painos-

taa Espanjaa suostumaan l äp i marssi in Gibraltarin valtaamiseksi sel

käpuolelta sekä saavuttaakseen lyhyimmän tien (välimatka AIgeciras -

Ceuta on aivan mitätBn) Ranskan ' arokk~on aiotuille ~ .. joukoille, 

mutta hän epäili, että Saksa antaisi siihen suostumuksensa, koska se 

suhtautui skeptillisesti yrityksen onnistumiseen. lIi tä Serrano Su

nerin matkaan Berliiniin ja Roomaan tuli,sanoi hän samaa kuin mitä 

siitä täällä yleensä luullaan, nimittäin että sen tarkoitus oli yk

sinomaan informatiivinen s.o. todistaa Espanjan vaatimusten oikeutus 

Gibraltariin ja laaJennettuun -elintilaan- lLarokossa. 

Kysyin häneltä, mitä Rumanian miehi tys saksalaisilla jOu-
, 

koilla lähinnä tarkoitti. Tähän hän vastasi, että koti tarkastuksia 
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englantilaisten kaivosinsinaarien 1 uona toimitettaessa, oli saatu täysi~ 

anne u oimeksi r ä jähdyttää luotettavat todisteet siitä, että h ei lle oli tt t . 

~ rumanialaisen öljyn kai vokset. Tämän estä~iseksi J· a t urva takseen Saksalle 

joka nyttemmin kokonaisuudessaan tuli Saksan hyväksi, oli valtaus ollut 
. ~ 

vä l ttämätBn. ' utta valtauksella oli kauaskantoisempikin merkitys, nimit-

täin Irakin ja Irani n öljykent ti en saaminen saksalaisiin käsiin. Kun t ä l

l~in huomautin, että seurauksena si itä voisi olla Turkin lii ttyminen so

taan Saksaa vastaan, sanoi hän, että ni i n mahdollisesti voisi käydä, el-

.. lei Turkki ilman muuta mukautuisi uuteen tilanteeseen. Lähtiessään hän 

vielä mainitsi, että Rumanian valtaami sella voisi olla kolmaskin tarkoi

tus, vaikkei hän toi~taiseksi katsonut voivansa siitä puhua. Ymmär sin 

hä nen tarkoittaneen Neuvostovenä j ä n "inringning" iä, josta t ä ällä. viim'e 

aikoina on paljon puhuttu. Hän lisäsi, että Saksassa tapas i kaikissa 

piireissä paljon sympatioja maatamme kohtaan. 
Olin viime viikolla kutsuttu pienille päivällisille pankin-

• 

johtaja Mar cus Wallenbergin kunniaks i , joka oli täällä l äp imatkalla jat-

kaakseen Lisboasta Clipp erillä Amerikkaan. Vilustuneena ja kuumeisena 

en valitettavasti voinut olla läsnä , mutta pyysin erä.stä päivälliskut-

suilla l ä snä olevaa ystä vääni "haastattelemaan" häntä sop ivalla tavalla. 

Sainki ~ "raportin", joka sisälsi suunnilleen seuraavaa: 

Wallenberg oli kertonut äsken olleensa Suomessa, jossa hän 

mielihyvin oli todennut vallitsevan toiverikkaan ja rohkaisevan mieli

alan. Ainoa seikka, joka oli tuntunut vaikuttavan painostavalta, oli Eng~ 
lannin päätBs tappaa Petsamon liikenne, kieltäytymällä antamasta "navy

certs" muille tavaroille kuin niille, jotka jo oli varastoitu Petsamoon. 

Toimenpidettä hän arveli kostoksi Suomea ja Ruotsia kohtaan saksalaisten 

. joukkojen läpimarssin sallimisesta ja siihen perustui myöskin Ruotsiin 

nähden Yhdy~valloissa Englannin painostuksesta aikaansaa tu ~ii; olla 

toimittamatta Ruotsin sieltä tilaamia lentokoneita, jonka kiellon kumoa-

~ minen oli yksi hänen matkansa tarkoituksista, joskin tehtävä nttteMmin 
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näytti toi vot to a lta. 

Keskustelu oli s i tten siirtyny t saksal aisiin joukkokul

jetuksiin Suomen ja Ruotsin l ä i Pohjois Norjaan sekä kysymykseen 

Venä j ä n saartami s esta. T" stä oli allenberg ker t onut seuraava: 

ngl anti yritti kaikin keinoin kosiskella Ve n" j ää luopumaan p uo 

lueettomuudestaan p elottamalla Saks an vastai sel la ekspansio l la 

itään ja oli si i nä tarkoi tuk sessa , kuten lehdissäkin oli kerrottu , 

Dyytänyt Yndysva l tojen bona officia. Toistaiseksi ei En l anni n 

ku itenkaan ollut onnistunut esittää rii ttävä n 'korkeata tarjous ta , 

sil l ä Ven" j än va,e<ti mus Puolalta valtaami ens a al u ei de n de jure 

tunnustamisesta oli h i ntan a i noastaan kaupp asop i uksen so l mi i -

s elle , u ttei p i te!lll!lälle ulo ttuvi lle vaati muksille . Kai kista nä is-

t ä p rki !!l" s ist" ja nii h in li itt vis t " intr ii eis ti:i oli Saksa ko 0 

ajan ollut t; i os in se lvillä j a oli senvuoksi , sil t H. v a l t ... , e ttä 

ne osottaisivat onnistumi s en t endenss ej ä , ajoissa ryh tyn t vas -

t aveto0!1 Ven" j ä n saartami s ek si val t aamal la Rumanian ja sijoit ta

malla suuria JOUkko-osastoja Pohjois ·orjaa n. Kun häneltä oli tie

dusteltu, eivätk~ j ulkisuudessa näkyneet tiedot saksalaisten jouk

kojen lukumä8.r '· stä Pohj ois orjassa olleet lii oi te l tu j a , oli hän 

maininnut, että r uotsa l a i sis,sa soti l aspii r eissä ar veltii n yksis-

t ä än inn arkenissa olevan noin 300 . 
. tt ·· ·· 1 1 nber olisi edellä 

:c:ttei saa taisi ~äsi t sta , e a, a e 
p uhunut suur el le kuulij akunn lle , ai -

ainitui sta k s 
ni tt .. koo n, e ttä tilaisuu ' essa oli 1 " sn': ainoas t aan i uotsin t äkä-

k .. er " s ',·,' ·.n l a"heinen sUkul a i nen. Tar koi tus oli 
l ä inen l ähe ttilä s se a 

t nelJ·ön.neksi , vai k ei se valitettavasti 
s a ada a llek irjoittanu c. 

käynyt p>1insä . 
anskan t äkäl ä inen ambassaadineuvos, jonka tunnen 

jo Lisboan 
äskettäin kahdenkeskisillä pä ivällisillä 

aj oil ta, oli 
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l uo nani . li~n oli juuri pal annut lyhyeltä lo~alta , jonka hän suu-

ri aks i osaksi oli viet tänyt Vichyssä . Vaikutelmistaan sieltä 

hän kertoi s eur aavaa : 

Hän a initsi l ounailleensa t · en ~s en päällikköns~ marsal k-

, ka Petainin kanssa , joka oli ollut t äysi ss ·· ruumiin j a hengen 

suur -vo L i ssa , jos mahdolli sta vielä kin virke·· p i kuin ollessaan 

l ähetti l äänä t Rällä . Yleisestä mieli alasta ei okkuperaiussa 

Ranskassa , sano i hän, että kaikki suorit t ivat jokapä ivä iset as-

kar eensa j a että politiikasta puhutti in ahdoll isi an vähän. 

Kuten ministeri Holmakin raporteissaan on todennut , kertoi hän, 

että saksal a isviha ja toiveet ngl annin lopullisesta voito sta 

kasvoivat päivä päivä ltä . ykyti l an teesta kesku:teltaess a huo 

mautti hän, että yl einen käsitys oli se, että elleiv·· t saksalai 

set onnistu t ämän vuoden a i kana saada a ikaan mitään ratkaisevaa 

ngl antia kohtaa n , eivätkä italialaise t myö skään Egyptiin nähden, 

jossa ti lanne En l anni lle oli vakavampi , oli vaara Englannille 

hävitä sota ohi . Hän perusteli sanontaa nsa s illä , e ttä vuo den 

va ihteessa oli ~nglannilla j o p ariteetti ilmassa sekä että vi i -

meistää n toukokuussa tulisi Englannilla olemaan t äydellinen her-

ruus ilmavoi~iin nähden. 

Elin~arvetilanteesta kertoi hän, että joskin ranskalaisten . 
ensi talvena oli pakkO yksinkertaistuttaa syömätapojaan entisestä, 

ei mistään nälänhädästä voisi olla puhettakaan ja missään tapauk

sessa ei tilannetta voitaisi verrata siihen elintarvekurjuuteen, 

joka vallitsi EspanJassa~ Puhuttaessa kenraali de Gaullesta, mai

nitsi hän, että kenraali epäilemättä oli suuri patriootti ja 

Ranskan loistavimpia sotilaallisia kykyj ä , joka jo monen TUoden 

kuluessa oli turhaan koettanut herättää ranskalaiset valtiomiehet 

ja johtavat poliitikot käeit~äD motorieoituJ en Joukko~.n mer-



- 5 -

kitye modernissa sodassa , mutta että hänen suurin vikansa oli siinä 

että hän katastroofin yhteydessä puuttui politiikkaan, j os ta hänellå 

ei ollut vähäisintäkä~ kokemusta, jotapaitsi Dakarin tapahtumat oli-

vat j ä rkyttä neet hänen asemaa nsa myös niiden keskuudessa, j o tka -ai -

kaisemmin oli vat suhtautuneet ymmärtävä sti häne en . Hän lisäsi, että 

j os kenr aali olisi jul kisesti esittänyt luottamuksensa mar salkkaan, 

mutta samalla °llhenkilBkoh taisis t a syistä" poistunut anskas ta sekä 

liityttyään Englannin armeijaan rajoittanut toimintansa yks inomaan 

~ sotilaallisiin tehtäviin Saksaa vastaan, olisi hän uutta 

taessa voinut saada keskeisen osan. 

~ 
~e;Pi: 

• 
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Viime viikon l opulla l uet t i in t äkäl äisissä lehdissä uut i

nen että elgian suurlähettiläs samana lläivänä tulisi lloistumaan 

• s:panJasta. Uutis essa mainittiin myös, että Es:panjan hallituksella 

• 

j o ennen Belgian osallistumista sotaan, oli ollut aikomus :pyyt ä4 
.3elgian hallitusta kutsumaan :pois suurlähettiläänsä t ämän henk)?6koh

taisen käyttäytymisen vuoksi, mutta että tämä t oimenlli de oli sodan 

vuoksi lyldcä.änt ynyt . Koska kuitenkin samantapainen käyttäytyminen 

suurlähettilään pUOlelta oli edelleen j atkunut oli lläåtös nyttemmin 

llantu täytänt öön. 

li selvä, että uutin n , j oka t uli täydellisenä yllä ty s e -

nä kaikille, vaikutti llO~ t avoin j a miehestä mieheen udeltiin, 

mitkä syyt olivat voineet aiheut taa tämän oudon päätöksen. euraa-

vana lläivänä; Arriba lehti, joka on Es:panjan f alangin virallinen 

äänenkannattaja (on huomattava, että nykyinen ulkoministeri errano 

Suner on falangin johtaja.) koetti selittää asiata. Mauttomalla ot

sikolla -Heitetty kadulle.- (vanha katalonialainen lauseparsi ) va

ruste tussa kirjoituksessa, esitettiin kolme syytöstä suurlähettilästä 

vastaan. Ens:lmä1naD syytös oli hänen loukkaava ja halventava .u •• 

.. , ••••• suhtautllm:lnafl Espanjan valtioon Ja kansalliseen llue 1'alan

gistiaeen)liikkeeseen. !o1seaa syytöksenä oli kreivi Ra!lråe'n aaaA 

maataDsa koh.ta.an osottama .puoJaallsuus Ja :P8t tUl"\Dl.S,. Joka. b.u1.11c-
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tui siihen, ettei hän käsittänyt kuningas Leo~oldin suurisuuntaista 

elettä antautua armei jansa kanssa vältt ääkseen lisää kärsimy siä 

kansalleen, hänen itsensä "tämän sankarillisen suur:äh ttilään" 

eleiden raj cittuessa lähinnä ulkisiin haukkumisiin sen j ohdosta 

ttä määr ä ttyinä viikon ~äivinä hot e lleissa tarj ottiin ainoastaan 

yksi ruoka- annos tai et tei jälkiruokaa joka ~älvä ollut saatavissa. 

( ivulliselle voi ehkä olla vaikeata käsittää, mitä 3s~anjan j ul-

i lla sanall on ~unttumista suurläh ttilään ja .. n hallitsi

ansa välisiin suhteisiin . Kolmanneksi syyt tään suurlähettilästä 

unniasanansa r ikkomisesta j a s~anj an virano' aisten luot uksen 

väärinkäyttämises t ä aut taessaan Bel gi an ent . pääm1nj steriä Fi r 

lot ' ia j a ulkoministeri S~'ia, jotka täällä Saksan vaatimuk

sesta oli ~antu jonkunmoiseen kotiar stiin j a antaneet kunniasa

nansa olla ~oistumatta s~anjasta ilman viranomaisten l\lllaa , sa

laa ~akenemaan rajan yli Portugaliin. 

Tällais s sa varsin arkaluontoisessa ta~auksessa on tie

tysti hyvin vaikeata ~äästä ~erille Siitä, mitä itse asiassa on 

ta~ahtunut , mutta koe tan seuraavassa kuvata täkäl äisissä di~lo

I:IaB. t ti~iireissä va" a l1 aolevia käsi tyks i ä . lli tä ansimäisean ja 

tois en syytökseen tulee (sivuutan tässä kreivi Romr~'n suhtau

tumisen hal.l1tsijaansa) t äytynee mytmtää, e ttä suurlähett1läe, 

samoin kuin kreivitär Romr~e 'kin, jotka luonteeltaan ovat hyvin 

kOleerisia, ovat usein julkisi.udessa hyvinkin terävästi arvostel

leet täkäläisiä oloja. llitä tulee kolmanteen syytökseen, Joka muo .. 

dostaa asian yt1m.eo, lienee tapahtumain kulku ollut suraava. Kun 

Pi erlot ja Spaak tilant een Belgiassa käydessä kriitlll1seksi ~ake

nivat Banskaan eräiden muiden ballituksen jäsenten kera, lienee 

heiJlä pelastamistarkoituksessa ollut ~lJkanaan suuret määrät Bel

gian valtion oma1.swtta, Jäb1nnÄ käteistä rahaa, arvopa:pere1ta ja 

obllgatio1t&. 'un Belgjan b&ll1tus sit10en 'Ranslcan kataatroor1n 

jiJ.keeln hajaantui ja Jatku.va oleskelu s1elli muodOstui kestiulli1i-
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oli! 
tömäksi •. u ••• heidän tarkoituksensa rabat mukanaan matkustaa ul-

maille, ollen heidän myös onnistunut hankkia ESllanjan lä:piku.lkuvii

sumin. Heidän saa:puessaan Barselonaan :pantiin heidät kuitenkin Sak

san suurlähettilään vaatimuksesta , joka oli asiasta :perillä sen 

kia yksityiskohtia myöten, jonkunlaiseen lrunnia-arestiin. Tällö1D. 
ei 

:puuttui asiaan krivi Rområe ja kulj etutti heidät suurlähe tystön au-

tolla rajan yli ortugaliin. Tästa suuttuneena vaati va:paaherra von 

Stohrer suurlähettilään :poislähettämistä, j ohon suostuttiin • 

Täällä on myös :paraikaa toisiakin kunnia-arestilaisia, 

mittäin Ruman; an ent . uningas Carol ~e llIlescun ja hOvi.mini.s

terinsä kera . Heillä on kyllä Viis.umit kunnossa , mutta Saksa :pel

kää ent . klln;nkaan Yhdysvalloissa tulevan harjoittamaan aksalle 

vihamielistä :pro:pagandaa j a vaatii hänen :pidättämistään täällä. 

Täb.!in ovat .iSs:panSan viranomaiset töistaiseksi suostuneet, sitä e 

nemmän koska lIiimu: kysymys hänen seuralaisten3a luovuttamisesta 

tunan; an viranomaisille on vireillä . 

~åmä molemmat ta:paukset ovat amjaan osottamaan kuka täs

sä maassa is.ännöi • 
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Olen viime aikoina ollut miltei jokaIläväisessä kosketuk-

sessa Englannin ambassaadin virkamiesten kanssa asioissa, jotka 

koskevat espanjalaisissa satamissa Englantiin matkalla olevia 

suomalaisia laivoj~ Näissä t~aamisissa olen tarkoituksella 

välttänyt puhua muusta kuin itse asiOista, mutta Englannin lai

vast~ttasean käydeSsä toiss~äivänä luonani syntyi hänen alot

teestaan, kai valistustarkOituksessa, pitempi poliittinen keskus

telu, jota koetan kuvata seuraavassa. 

Keskustelun kohteena oli aluksi Espanjan mahdollinen Osallis

tuminen sotaan akselivaltojen puolalla~johon raporteissani olen 

~ suhtautunut kielteisesti. Fuhuteltavani huomautti tällÖin, että 

suurl.äb.ettiläs Sir Samuel Hoare oli sekä kenraali Francolt&. itsel

tään että nykyiseltä ulkoasiainm1n1steriltä saanut mitä vakuutta

V1m;pia lupapka1a. Siitä, ettei Espanja. va;paaehtoisesti osallis.tuisi 

sotaan. Mutta., Jatkoi hän, vaara oli aina olemassa siinä, että Es

panja. voitaisiin siihen :pakottaa. Kun kysyin, mitä päämääriä es.1m. 

Saksalla. voisi tällöin Olla., mainitsi hän että Espanja11&. oli hyvin 

IIllIlr8t mahdollisuudet auttaa. akselivaltoja. Välimeren sulkan1ses.sa. 

Hän 11säsi, että ~an tykit A:f'r1kan pohjoisrannikolla. hallitsi-
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vat pääsyn Välimerelle j a että Gioraltarin s otasatama oli t äysin 

suojaton niitä vas taan, joten Englannill e kävisi mahdottomaksi 

käytt ää Gioraltari a meritukikohtana. Mitä tämä merkitsisi Englan

nille sekä Välimeren herruuteen nähden , jonka länsiosassa nglan

nilla ei ollut Maltaa lähem:pää tukikOhtaa, kuin myös tlantilla , oli 

aivan ilmeistä . Mitä itse linnoitukseen tuli, voisi se kestää kuusi 

kuukautta, mutt a laivaston evakuoiminen olisi heti suoritettava . En 

välittänyt mainita, että ..!!.nglanti sellaisessa ta auksessa tietysti 

heti valtaisi Balearien saaret, saaden s i eltä loistavan merituk1koh

dan, mutta Välimeren sulkeminen jäisi j oka tapauksessa ta: ahtuneaksi 

tosiasiaksi. 

Keskustelumme siirt yi sitten tilanteeseen .TI:gy:ptissä . Fuhutelta

vani myönsi avoimesti, että nglannin asema siell äkin voisi muodos

tua vaarallisekSi, motivoiden puhettaan sil lä, että Italialla , j onka 

sotavoimia ei saisi aliarvioida, oli Libyassa noin 2 milj . miestä 

nglannin sotavoimien ~gyptissä rajoittuessa ainoastaan 400 .000 mie

heen. Hän mainitsi myös, e ttei Italian vaikeuksia j oukkoj ensa muoni

tuksessa erämaassa saisi yliarviOida, sillä otaksuttavaa Oli, että sin .. 

tt ne oli hyvissä ajoin k06ttu suunnatto~ varastoja. 

.. Fuhuteltavani, joka täydellisesti väheksyi Lontoon pOmmituksen 

merkitystä sanOi, että kriitillinen vaihe Englannille tulisi jatku-

maan ensi kevääseen saakka, mutta vaikkakin sitä ennen Egy:ptissä olisi 

tapahtunut mitä tahansa, ei s.odan lOllullisesta :päättymisestä nglannin 

voitoen olisi vähintäkään epäilyä. Hän kertOi, että Englannin ilmavoi

mat ensi helmikuussa tulisivat olemaan pariteetissa saksalaisten kanssa, 

minkä jälkeen kotimainen tuotanto ja Amerikasta saatavat koneet korot

taisivat niiden lukumäärää. 3.000 koneella kuussa niin että Englannilla 

toukokuussa tulisi olemaan täydellinen herruus i lmassa kaikilla sota-
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näyttämöillä. Tämä e i kui tenkaan merkinnyt sitä, että sodan päätty

minen jo ensi vuonna olisi odotettaVissa, vaan tulisi se jatkumaan 
• 
vi elä vuonna 1942, mutta silloin Saksa ja Italia jo olisivat täysin 

näännyksissä j a silloin tulisi momentti "Vihen W8 are going t.o smash 

to pi ecas t hose t wo bandits", kuten puhutEltavani sanat kuuluivat. 

Keskustelimme sitten Hitlerin ja Molotovin tapaamisesta, jolloUl 

:puhuteltavani sanoi, ettei kukaan tietenkään voinut oJla selVillä 

siitä mitkä asiat olivat olleet keskustelujen kOhteena, mutta et tä 

Sir Samuel puolestaan arveli kaupallisten ja elintarvakysymysten 

muod.ostaneen tärkeimmän kohdan neuvotteluissa. Huomauttaessani tämän 

johdosta, että Venäjä tuskin ilman vast~alveluksia suostuisi helpot ... 

t.amaan el1ntarvetllannetta. Saksassa ja tiedustellessani, oliko hän 

ehkä. kuullut. huhuja siitä, että Suomestakin 011si tilaisuudessa kes

kust.eltu, hän sanoi ei mitään sellaista kuulleensa ja lausui käsityk

sanään, että Venäjällä tätä nykyä oli niin paljon tärkeäm;piä intres

sejä valvot.tavana; että siltä tuskin liikenisi aikaa Suomelle, lisä

ten, että "1 also think they have stUl in mind your recent war and 

the many troubles caused by the same. " 

• Vali tettavasti keskustelu päättyi seuraavaan lop:pulausumaan 

"Vihan -we haYe Vlon the ar we are going to al'llroach Russia". Niin 

kun he eivät tälläkin hetkellä. tekisi kaikkensa sen puolesta, ajat

telin, va:1.kken vä.l1ttänyt vastata siihen mitään.. 
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Sain e ilen ~tsun saapua tervehQyskäynnille vastanimitetyn 

ulkOministerin.k~n Serrano Sunerin luo. inisteri Suner, joka 

neljä viikkoa sitten nimitettiin ulkoministeri ksi, ei ole osot

tanut erikoisem:paa kiirettä t ehdä tuttavuutta l ähetystäpäällik

köjen kanssa, johtuen tämä osaksi kuitenkin ymmärrettävistä 

syistä , nimittäin hänen monis ta ulkomaanmatkoistaan, mutta myös 

espanjalaisille luonteenomaisesta taipumukses ta lykätä, mikä vaan 

lykättävissä on, huomispäivään, "maDana". 

Minulle. oli täkäläisess ä diplomaattikunnassa kerr.ttu niin 

paljon epäedullista uudesta ulkoministeristä m.m. hänen abOasmie

lisyyd_st.ään, rajoit.etusta intelligenssistään, fanaattisesta sak

salaisr11:Plluvaisuudestaan j .n.e. Joten menin hänen puheilleen 

verrattain :pienin odotuksin • Mutta minun on heti sanottava, että 

herttaisam:paa vastaanottoa tuskin olisi voinut saada. Ainakin 

hänen asannoit.umisensa maabarmne oli niin :positiivinen kuin olla 

voi. Liikutukaesta väräjävällä äänellä hän puhui sOdastamme, san

kariarme1jamme loista.vista saavutuksista, kansamme korkeasta mo

raalista sekä yhteisen vihollisen kum:Pa1sellek1n maalle tuotta-
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mista sanomattomis t a kärsimyksistä. Hän mainitsi myös, että 

jokainen sotamme ai kana sanomalehdistössä Suomesta lausuttu 

ihaileva sana oli hallituksen taholta ins:piroitu (hän oli 

siihen aikaan sisäministerinä, jonka valvottaviin sanomaleh

distö kuuluUJsekä että kiinnostus sotaamme kohtaan oli mennyt 

niinkin :pitkälle, että hallituksessa oli vakavasti :pOhdittu 

joukko-osaston lähettämistä Suomeen, vaikkakin käytännölliset 

syyt (lue Saksan vastustus) olivat johtaneet siihen, että 

tt suunnitelmat jäivät tuloksettomiksi. "Mutta", Jatkoi hän, 

"meidän sydämemme ja tunteemme olivat maatanne l ähem:pänä kuin 

monessa muussa maassa ja lähem:pänä kuin ehkä itsekään uskotte". 

Vaikkakin täällä ta:paa :paljon huitomista, tuntuivat ministeri 

Sunerin sanat ol evan kaukana teeskentelystä ja turhista t'raa

setsta ja myös lupaavan vastaista menestyksellistä yhteistyötä 

Suomen ja Es:panjan välillä. Tätä vahvisti myös hänen 10:p:pu

sanansa, että jos joitakin vaikeuksia asioiden hoidossa ilmaan

tuiSi, tulisin suoraan hänen :puheilleen välttämällä tavanmukai

sia byrokraattisia instanBseja • • 
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On mielihyvin todettava, että vaikkakin sotamme päätty

misestä on kulunut jo aikaa, tapaa Portugalin l ehdistössä harva 

se päivä muodossa tai toisessa myötämielisyyden sanoja Suomea 

kohtaan. Viimeisen aiheen on antanut Kreikan sota. Suurin otsi

koin todetaan Lisboan lehdistössä että Kreikka, jos se jatkuvasti 

jatkaa suurenmoista puolustautumistaan, vielä voi päästä Suomen 

tasolle, sekä että sekä Kreikka että Suomi ovat loistavia esi

merkkejä siitä että sodassa massat merkitsevät vähemmän kuin 
~ 

sotilaitten korkea moraalinen taso ja kehittynyt tietoisuus tais-

• telusta korkeiden päämäärien puolesta. 

Tässä yhteydessä on tOdettava, että ~sboan lehdistössä 

tavantakaa tapaa otteita Ruotsin lehdistöstä, jossa kerrotaan 

täydellisiä mielattämyyksiä Portugalissa vallitsevista oloista. 

Kun, kuten allekirjoittanut , on henkilökohtaisesti usein käynyt 

Portugalissa ja tietää mikä keidas Portugali on, tuntuu käsittä

mättömältä Ruotsin lehtien lausunnot, että Portugalissa vallit

seva elintarpeiden :puute on johtanut vakaviin ja verisiin levot

tomuuksiin kai kki alla maaseudulla. Tässä yhteydessä E~a myös 
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,aJlll'W~l8Sa, että väitet ään nälänhäDän täälläkin 

oi ta . Että elintarveoloissa tääl lä on SUtm

nattoman ~aljon ivomisen varaa, siitä ei tietenkään ole e~äi

lystä, mutta verisiin mellakkoihin ei kuitenkaan täälläkään vie

lä ole tultu, ~uhumattakaan Fortugalista, joka on niitä harvoja 

maita , joissa rtmSauden yltäkyll äisyys edelleen vallitsee . Voisi 

vielä käsittä~jos tuoll aisia kirjoituksia esiintyisi Ruotsin kom-

mtmistisessa lehdistössä, mutta kun niiden alkutm~anijana ja l e

Vittäjänä on "Nya Dagligt Allehanda" , jota Ruotsin kommunistileh

distö tässä ta~auksessa tietenkin mielellään siteeraa, ttmtuu 

kirjoitusten tarkoitus käsittämättömältä. , 
Tähän asti on Lisboan l ehdis tö suhtauttmut välin~itämättö-

mästi näihin Portugalia halventavi in kirjoituksiin, mutta muuta

mia ~ä1viä s itten havaitsin hallituksen äänenkannattajassa ensim _ 

mäisellä sivulla suurin otsikoin selostuksen asiasta, joka ~äättyi 

seuraavasti: "Kaiken t~~ voisi vielä käsittää, jos kysymyksessä 

olisi marxilaisten tarkoituksella keksimät miel ettämyydet . Valitet-

• tavinta koko asiassa on kuitenkin se, että nämä loukkaavat ja vas-

toin ~arempaa tietoa julkaissut väärennykset tavataan Ruotsin ~OI"" 

varillisessa lehdistössä , maan, joka ainakin virallisesti on yllä

~itävinään mitä ~ha1.m];>ia suhteita maahamme.-

Tässä yhteydessä mainittakoon, että eräs Englannin täkäläisen 

ambassaadin jäsenistä sanoi minulle tuonnottain , että sävy Ruotsin 

lehdistössä alkaa käydä sellaiseksi, että harraskin ~inova~uden 

ystävä harkitsee itsekseen, eikö ennakkosansuuri näissä olosuhteissa 

sitt8Dk1n ol1si :parem:pi kuin Väär1nkäytett~ovapaus. 

Mini~~~~ 
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On t äkäläisille oloille ominaista, että valtakirjani j ättä

minen. on viipynyt eilispäivään saakka. Yksit yisesti on asiaa va 

litettu j a se~tetty sillä, että valtionpäämies tänä vuonna lopet

ti lomansa tav~sta myohemmin , että hänel lä on ollut vaikeita 

sairausta:pauksia perheessään sekä että sekä hänen itsensä että ul

koministerinsä monet ulkomaanmatkat ovat kysyneet kaiken hei dän 

aikans~ Tässä on tie t ysti :paljon perää, mutta pohjimmaisena syynä 

lienee se, että koko suurta vastaanottokoneistoa ei tahdottu järjes

t ää yhden lähettUän VUOksi, vaan odotettiin, j otta useampien l ä

hettiläiden vastaanotto o~si voitu järjestää samanai lruisesti. Näin

ollen tapahtuikin nyttemmin Ranskan suurlähettilään, allekirjoitta

neen ja Rumanian lähettilään juhl~en. vastaanotto samana päivänä • 

.Allekirjoittaneelle, joka koko ajan on ollut virallisessa asemassa, 

ei v11vytyksestä ole ollut mitään haittaa, mutta esim. JaJ)an1n ja 

Uruguayn lähettiläiden oli viime kesänä toimettomina odotettava kol

me kuukautta valtakirjan jättämistilaisuutta. 

J"åttäessäni valtakirjani oli minulla tilaisuus pitempään kes

kusteluun kenraali Francon kanssa. Keskustelun :pääkohteena. öl.1. tie

tysti sotamme, jota hän mainitsi sekä itsensä että koko Bs:panJan 
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t... 
kansan seuranneen mitä suurimmal.la myötätwmolla. Erikoisesti oli 

häntä llahuttanut todeta se suurenmoinen" 1 'eS1>rit moral et militai

re-, jota Suomen nuoriso vaikemmissakin olosuhteissa oli osottanut 

omaavansa. Suurella kiinnostuksel.la totesin hänen seuraavan se10s

tustani jälleanrakennustöistämme sekä siirtoväkemme sijoittamises

ta uusille asuintiloille ja hänen hämmästyksensä oli yhtä suuri 

kuin aikanaan :pääministeri Salazarin, selostaessani hänelle Lis

boassa samoja asioita. Kenraali Franco oli kuitenkin :pidättyväisem-

• :pi, sanoen ainoastaan täysin ymmärtävänsä, ett i siirtoväki ollut 

jäänyt luovutetuille alueille, sil lä hän tiesi molempien kansojen 

ma a1Jrnankatsomusten olevan täysin vastakkaisten. Hän tiedusteli 

myös, minkälaiset suhteemme itäiseen naa:purimme tätä nykyä olivat 

ja ktm siihen vastasin niiden olevan kOrrektit, hYmyili hän ymmär

täväisesti, sanoen ei odottaneansakaan enem;pää. Tämän jälkeen hän 

tiedusteli suhtei tarmne · Saksaan, joiden mainitsin olgvan hyvät ja 

luottamukselliset, kertoen hänelle läheisistä kaupallisista suh

teistamm&, Saksassa hoidettavina olevista invaliideistamme, Saksas-

(, ta saamis'tamme lääkeaineiden lahjOituksista, kulttuLtrivuorovaiku'" 

tuksesta j .n.e. Huomasin selvästi, että vastaqs häntä suuresti tyy

dytti ja hän lausui tämän johdosta smmn11leen seuraavaa: -1Unkä Te 

tänään olette minulle kertoneet, saa minut vakuutetuksi Siitä, että 

tähänastinen käsitykseni oloistamle on ollut oikea. Tietysti vali

tan maanUeteell.istä asemaanne ja naapuruuttann8, mutta tiedän my(ie

kin että Ta1llä on koko JD8aiJu täynnä ystäViä ja niiden joukossa 

hyT1nk1n vo1ukJcai ta, jotka. jos maatanne uudelleen l"fbdTt~1in 

hä1r1tseään, kyllä tul.1a1vat Teitä tukemaan-. Hän lausui ku1ta1lJd.n 

saan olettamuam, .1cmta. Wllä Jra1kk1Ql i _ kuulee lauautt&.van,että 

1 tä1ael.lä naap11'1llllale on nyk;yäin niin monta meitä tärkeilrpää ran-
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taa. tulessa, että siltä tuskin ainakaan toistaiseksi riittäisi 

aikaa suunnata katseensa meihin. Keskustelu päättyi siihen, että 

hän, viitaten kolmivuotiseen oleskelulmi Lisboassa Espanjan si

sällissodan aikana, katsoi voivansa tOde ta , että ainakin Suomessa 

ymmärrett.iin Espanjan ta1ste~en niiden ihanteiden pUOl esta , jot-

ka Suomenkin kansalle aina olivat 0 kalliita. 


