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Uruguayn hallituksen ja kongressin eri 

.. ottei ssa omaksuma meille erinomai~n suopea kanta samaten kuin 

se ymmärtäVäisyys ja my~tätunto, jota Montevideon lehdistö oli 

osoittanut taisteluamme kohtaan, antoi minulle aiheen pyytää val

tuutusta lyhyeen käyntiin Montevideossa. Tein sen si tä suurem: 

malla syyllä, kun en kokonaiseen vuoteen ollut pistäytynyt La 

Plata-joen toisella puolella. 

Matkani lähin tarkoitus oli ottaa yhteys 

Uruguayn viranomaisiin hallituksen suunnitteleman meille my~n-

4a nettäVän avun johdosta sekä tutustua tarkemmin Uruguayssa kah

dellakin eri taholla käynnisSä tai suunnitteilla olevaan yksi

tyiseen keraykseen maamme hyväksi. Lähinnä tämän johdosta tein 

pääkonsuli MacLean ' in kehoi tuksesta vierailut Ilon t-e·videon kaik

kien tärkeimpien lehtien toimituksissa. Siten puhuin asemastam

me kaikkiaan yhdekSän lehden paatoimittajan kanssa. 

Iayntini oli seka hY6dyllinen että kiin

toisa. Sainhan siten tilaisuuden esittaa henkil6kohtaise sti kii-
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tokseni Tasvallan presidentistä, kenraali Baldomirista alkaen sii

tä tuesta, minkä Uruguay oli meille antanut ja samalla todeta, 

kuinka erinomaisen suurella ja elävällä harrastuksella 

kissa piireisSä seurataan taisteluamme. Useamman kerran minulle 

lausuttiin: Te voi tte ymmärtää, että pienenä kansana me tunnemme 

Teidän kohtaloanne kohtaan mitä suurinta myötätuntoa ja kiinnos

tusta. Olen vakuutettu, että käyntini oli omiansa vielä vahvis

tamaan tätä meille niin suopeata mielialaa. 

Mitä Uruguayn viralliseen avustukseen tulee, niin 

jätti hallitus sitä koskevan esityksenSä vierailuni aikana kong

ressille, jolla on parhaillaan eräiden kiireellisten asiain 

ylimääräinen istuntokautensa. Avustussumma on, kuten aikaisemmin jo 

olen maininnut, 100.000 Uruguayn pesoa, mikä vastaa lähes 38.500 

dollaria. Ottaen huomioon pienen Uruguayn heikon taloudellisen 

aseman, on esitystä pidettäVänä kauniina, realisena ilmaisuna 

me o~ksi tulleesta myötät~osta. Myös tohtori Pardo, Argentinan 

edustaja kansainliitossa, jonka tapasin uudelleen 

ti esitystä Uruguayn osalta hyvin tyydyttäVänä. 

Tavatessani lauantaina t.k. 1 ) p: na 

teri, tohtori Uuanin ' kertoi hän hallituksen juuri hYVäksyneen lo

pullisesti esityksenSä sanamuodon ja et tä se julkaistaan seuraa

van päivän lehdisSä. KiittäesSäni häntä tästä avusta samaten kuin 

kaikesta siitä tuesta ja kannatuksesta jonka Uruguayn hallitus 

on meille antanut, hän valitti, että maan taloudellinen asema 

ei salli suurempaa avustusta. Kun seuraavana keskiviikkona -

14 p:Dä - olin tervehdyskäynnillä tasavallan presidentin, kenraali 

Baldomirin luona, lausui hän samaa. Tiedustellessaan yksityiskoh-



- 3 -

taisesti puolustusmahdollisuuksiamme lausui hän ihailunsa meneQ~~TV~

sellisen taistelumme johdosta liSäten seuraavansa sen kulkua mi

tä suurimmalla kiinnostuksella. Hän pyysi minua esittämään ter

vehdyksenSä ja myötätuntonsa i l maisun sekä Herra Tasaval lan Pre

sidenti l le että Hallitukselle. 

Avustuskysymyksen nopeast a käsit t elystä minulle an

toi sekä Ulkoasiainministeri Guani että senaatin · ja edustajaka

marin president it , tohtorit Morelli ja Giambruno, hyviä toiveita. 

tt Yksityisestä avustustoiminnasta Uruguayssa sain sen 

• 

käsityksen, että se oli paikalliset olosuhteet huomioonottaen 

saamassa oikean ratkaisun. Kysymys oli ollut kahden eri komite

an muodostamisesta. Toisen, jonka johdossa on pääkonsuli LacLean, 

on n. s. 1,uolueeton. Se nojautuu kui tenk4i lähinnä halli tuspiirei

hin - ollen samalla melko kiinteäsSä yhteydesSä liittolaismai

den vastaavan järjestön kanssa. Sen toiminta oli jo saanut kiin 

teät muodot. Toinen on taa:sen mu~dostunut oppositiopiirien kes-

kuudessa kuuluen tavallaan osastona demokraattisteru maiden puo-

lesta työskentelevään avustusjärjestöön. Sen puolueenjohtaja on 

tunnettu asianajaja,tohtori Ramon P. D!az. Komiteain välill~ oli 

hieman hankausta ja väärinkäsitystä, mutta toivon, että onnistuin 

saamaan sen hälvennetyksi, minkä seurauksena jälkimäinenkin komi

tea voi jatkaa aloittamaansa toimintaa. 

Kuten lähetystö on erikseen tiedoittanut, panivat 

Montevideon huomattavimmat lehdet - La Maftana ja sen iltapainos 

El Diario - toimeen oman kerayksensa, jonka tarkoituksena oli 

hankkia sailykelihaa armeijallemme. Kerays oli Montevideoon saa

vuttuani jo päätt~. Sen tuloksena oli saatu 10.563 rasiaa 



• 

• 

Säilykelihaa. Kuhunkin rasiaan tuli my5s suomenkielisenä omis

t uksena " Uruguayn kansa Suomen san_arill iselle armeijallew• 

Ministeri L ~q 
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Bueno s .:' ire sin- b het stön raportiss n 6/1940 

• kerroin Brasilian suurh hettilään l ausunnosta , jonka l!lu._aan hän 

• 

piti tilannetta r ruguayssa huole st ut t avana . Tarkoitu.seni oli 

palata väli tt 'll!ästi asiaan, mutta se estyi :':ontevi deon-matkani 

t akia j a on se i n jälkeen erinäi sistä syi stä viivastynyt . ~y

symys on kui t enki n siinä määrin täkaläisiä ol oja valai seva , 

että siitä on syytä mainita vieläkin muutamalla rivillä . 

ysymys viidennen kol onnan t oimi nnasta on 

~yö skin Uruguayssa ollut pi t ki n aikaa päivä järjest yksesSä anta -

matta kuitenkaan aihetta mihinkään erikoistoimenpiteisiin . Sitä 

ei voitu kui tenkaan enää sivuuttaa vaikenemalla sen jälkeen 

uin asiasta oli jätetty kon ressille laaja vali t uskirjelmä . 

Ensimäinen sisäministerin t oimeenpanema t utkimus , jota Saksan l ä-

hetystön pressiattashea kut suttiin omituista kyllä seuraa-

maan , ei antanut mit8ån myönteisiä tuloksia. Se ei kuitenkaan 

tyydyttänyt par lamettipi irejä ja niin edustajakamari asett i o

man tutkimuskomissionin ottamaan selkoa natsien toiminnasta maas-
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sa o 'Tai kakin tämä : omissioni jout ui siten t utkimaen asiaa a jan 

koh t ana, joka ei- e 'ä ollut sellaisen t oimit tamiseen ot ollinen, 

sillä asianomaise t pi irit olivat tie t e kin jo ensimäisen tutki -

muksen a ikana j sen jälkeen saaneet tilaisuuden hävittää to-

di stusainehistoa ja peittää muut enkin jäl kiansä , tulo .set olivat 

kui tenki n riittävä t osoittamaan epäi lykset oi ~eu et ui si . 

· i istä ansai see maini tsemi sta se ura~vat ~a si 

kohtaa . Todettiin saksalai sten virallisten puol ue jä rjest[jen se-

.. kaantuminen maa asioihi n ja sotilaallisia valnisteluja maan val

taami seksi. .. uvaavaa on, että kun halli t us väli tt "lIIä. sti t ämän jäl

. een ilmoitti kieltävänsä ulkomaalaisten poliit t i sten järjestöjen 

.. 

toiminnan maassa , Sa san l ähetti läs kiirehti ennen sen voimaan-

t uloa hajoitt amaan saksalaiset poli i tti set järje stöt. Ja ~itä jäl-

kimäiseen tulee , niin on syytä muistaa mitä ~r~ntinan enti-

ne presi dentt i lvear ' s ettäin maini tsi e~åäsSä puheessaan 

että maailmansodan lopulla Etelä-Brasilian s ksalaiset su it~e 

livat Uruguayn valtausta , mi kä antoi Ar gentinan silloiselle pre

si dent ille Irigoyenille aihetta r yhtYä Uruguayta t urvaaviin soti -

laallisiin toimenpiteisiin. 

Koko tutkimus ja sen yhteydessä käyty lehti

sota ei ole tietenkään miellyttänyt saksalaisia.. Ja kieltämättä 

kysymystä ruguayssa, joka on voimakkaasti lii t tolai smielinen, 

erinäisi sSä pi ireissä paisutettiin tarpeettomasti. Yleiseti i

haillun Ranskan luhistuminen vaikutti sikälä i seen yleiseen 

mielipiteeseen järkyttävästi. Ja niinpä tämäkin kysymys sai 

diplomaattisen hautauksen, kun se siirrettiin oikeusistuimen kä

siteltävaksi. Sillä oli kuitenkin pari merkittävää poliittista 
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seuraust a . Ensinnäki n siSäministerin ero ja 

tuksen tehost aminen . Jäl kimäisen kysymyksen 

että eräit ä kuukausia ai~aisemmin ehdotus 

toi seksi maan puolus

suhteen on huomat t ava, 

yleisen asevelvolli-

suuden voimaansaattamisesta 

sen tarpeellisuus , samaten 

tehostaminen on kaikille 

johti puolustusministerin eroon, nyt 

kuin maan puolustuksen kaikinpuolinen 

selviö. 

'ontevideossa käydessäni ei asiasta virallisella 

taholla mielellään puhut tu. :utta yksityisesti ei salat t u huoles

tumista tilanteen johdosta . Ja merkille voidaan liSäksi panna , 

että Havannan konferenssissa juuri Uruguayn edustaja jätti käsi 

teltäVäksi ehdotuksen viidennen kolonnan toimi nnasta . 

r gentinan lehdistö kiinnit t i aikanaan asiaan 

melko ista huomiota ja m.m. lausunnoissa n erinomaisen varovainen 

La Prensa ei salannut huolestumistaan tutkimuksessa esille tul

leiden seikkojen johdosta . Virallisella tahol la - niin ainakin 

minusta tuntui jut t u näytti hiukan piinalliselta, ainakin e-

ät puhuttelemani henkilöt katsoivat Uruguayn touhunneen asias

sa hiukan liikaa. ,,:utta voi olla, että nyttemmin r gentinan poh-

joisosissa esille tulleet seikat tutkimukset ovat vielä kes-

keneräiset täkäläisten saksalaisten toiminnasta ovat omiansa 

miedontamaan tätä käsitystä. 

inisteri ~~ 


