
ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RVHMA: .......................... J; .... ... ............ . 

OSASTO: ..... ............. f.:t.o. ........ .. .. ... ....... . 

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

d~~~_;?~/.>f"/. 
····_····· ··········· __ ·····_···· ~"",~~O!tr-~,·· ._ ..... . 
...... ...................................... ..................... .... ....... ...... ... ................. _ .................... : ...................... ..... ......... ~0. .. ~~~ . 

• 



• 

• 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

Ro . 52/10 

Lisboassa, 29 p . tamf.1 ikuuta, 
1942. 

Herra ~ i n i s t eri, 

Lahetan oheisen a kunnioittavi mrn in ra portt ini No.l: 

Portugalin - saksan t a loudelli s ista 

suhteista. 

vastaanottakaa, Herra lJ i n i 15 t eri, erin-

omaisen kunnioitukseni vakuutus. 

v.a"'1ainh01taj~~ 

Herra Ulkoasiainministeri 

R.Witt1 ng, 

Helsinki. 

UII1 : ." 
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L i s b 0 a ._ SS A OLEVA LÄHET YSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 ... 1. •. 

Lis.b.Qa. ... ssa 2.9···· p : n ä t ammi kuu ta 1942 

As i a : P.o.:r:tug.alin ... ~_ . .saksa.n. tal.oudel.
Ii sista suhteist 8. 

Eilen tapasin eraan puoli virallise ssa asemassa t aalla t oi-

mivan saksalaisen, joka on Espan j assa ja Portuga lissa a3UDut lahes 

10 vuoden ajan. 

Ban kertoi edellisena paivana olleen sa kutsusta Portuga-

Un rautatiehallituksen paajohtajan puheilla, joka oli sanonut, etta 

ellei Sakea ryhdy toimittamaan Portugalille kivihiilia, on Portuga

lin puolestaan rajoitettava rautatiekuljetuksia Portugalista Saksaan. 

Englant i, josta tahan mennessa on kivihi i let tuotu, on 

alkanut kiristaa vanhaa liittolaistaan. Resepti on tuttu: ellei 

Vientia saksaan lopeteta tai ainakin tuntuvasti rajoiteta, ei myos

kaan k!vihiilia toimiteta. 

Viime aikoina on Portugalissa eletty vanhoja kw1hiilivaras

toja kuluttamalla, mutta kun ne nyt ovat ehtymassa, on Jouduttu ti

lanteeseen, jossa apu on Joutuisasti saatava jommankumman sotaakay

van taholta. \ 

Rautatiekuljetukset Portugalista Saksaan ovat viime kuukau

siDa nousseet 225 - 240 vauDUun viikossa, merkiten siten huomatta

vaa rasitusta Portugalin rautateille. 

JAKELUOHJE: 

UK': A • • 

Kertoj~1 ei halunnut lausua arvelujaan, mita Saksa tulee 

J akeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lialkai m ini.t • .-illlle. 
EI ulkomaaeduatukaen tiedoitukliin. 
EI ulkomaaad"atukaen, mutta ulkouiainminiateriOn tiedoi. 

tukaUn. 
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2. 

vastaamaan portugalin esitykseen. Bao totesi vain, etta asia on 

alistettu Berliiniin,joka ratkaisee sen Portugalin merkit yksen pe

rusteella Saksalll. Ba n viittasi kuitenkin niihin t unnettuihin vai

keuksiin, joita saksalla on kivihiilen louhinnassa ja etenkin kul

jetuksessa, kun sen on koko mantereelle toimitettava tata poltto

ainetta. Bllei sopimukseen paastaisi, sanoi han olevan valttaaa

tonta harkita muita keinoja kuljetuskysymyksen ratkaisemiseksi. 

Talloin tulisi lahinna kyseeseen kul j etus Portugalista 

Ispanjan halki autoilla, jota Sveitsi jo harj oittaa 19 kuormavau

nulla, mutta johon Saksa ei tallaisten kuljetusten kalleuden VU9k

si ole toistaiseksi halunnut ryhtya, huolimatta siita, etta silla 

on salamanoassa 50 sopivaa kuormavaunua. 

MUuten puhut eltavani kertoi Portugalin suhtautuneen su 

peasti saksan ostoihin taalla. sen sijaan han ei saastanyt kirpei

ta sanoja espanjalaisista, j oiden suhtaut~isen Saksaa kohtaan 

sisallissodan jalkeen sanoi olleen Saksall. suuren pettymyksen. 

Han kertoi Espanjan tehneen - tietenkin painostettuna - vv.1939!40 

vaihteessa Engl~nin kanssa sopimuksen, jonka perusteella koko 

joukolle tavaroita Bspanja ei myonna Bnglannin vihollismaihin 

transitoa. Tahan luetteloon kuuluu m.m. tina, josta olen Minis

teriolle jo aikaisemmin tiedoit t anut. 

Niinpa portusdliD - Bspan~9n rajalla Espanjan puol ella 

Puertes de Onoressa on talla hetkella lahes 100 rautatievaunullis

ta tavaraa matkalla Saksaan, joidln lapikulkua Espanja ei ol~ sal-

linut. Joukosaa on m.m. 11 vaunua villaa ja 21 v~a kahvia,jot-

ka senta&n portugal on Bng1annin selan takana sallinut maaata 

vietavakai, ja joista eaia villa on sakaalle tunnetusti n~ 8n-
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8iluokkaisen tarkeaa. Itse asiassa Saksa jo paasi Espanjan halli

tuksen ·kanssa yhteisymmarrykseen tavaroiden~laam1sesta· Espan

jan lapi, mutta erinaisten espanjalaisten virkailijoiden tokeryyden 

vuoksi asia tuli ilmi ja nyt taasen istutaan kadet ristissa. Tosin 

Espanja on tehnyt ehdotuksen ratkaisuksi, johon Saksa ei ole aina-

kaan toistaiseksi tahtonut manna. 

V.a.asiainhoi taja: 

• 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

Li boas 11 , p. huhtikuut a 1942. 

" ", 

Herra M i n i s t e ri, 

• Lähetän ohe i ena kunnioitt!lvimmi n r apor ttini :'1 : 0 2: 

Valla.nkallppauspuuhia Port uga1155a . 

VIlGtaauottllkaa , Herra Ui n i 8 t e ri, er lnomai-

sen 

• 

Herra Ulkoasiainministeri 

R. • 1 t t 1 n ,. 

BBLSIBII • 

••• A" 
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RAPORTTI n:o . _ ~~ . 

..... ~J!!.l?!?!',. ssa ...... ? .. p:nä .. huhtik kuuta 19. 42 . 

AS i a: Vallank .... pp.u.puuhia Portug.lin., 

Lisaabo on täll~ haav.a tod~llinen eri kansallisuuksien 

konglomer .... tti JA niin täällä kuulee myös mittaamattom1a hvnuja. 

Yhden mehukkaimmista kerron myöhemmin, koska se läheisesti l iittyy 

otsakeasiaan. 

Pitemmän aikaa on miehestä mieheen kuis.lc:tl. iltu, että Port u

galissa on ollut tekeillä val l ankaap aus . Diplomaattikunn&ssa ei ole 

tahdottu ens in kallistaa asialle ymmärrettävistä syi stä korvaa, mutt~ 

n)~ on kuit enkin vuotanut viranomaisten ponnis el uist a huol imatta 

esiin tietoja, jotka ovat a::ltc.neat tällä l::arta.a tositap9. .• tumaan poboo 

jautuville huhuille kiteyt}'uee!lWliio muodon. 

On k~ i~, että erääaä päivänä helmikuun alkupuolella 

poliisi pidä ti Portugalis sa koko j OukQP henkilöitä, jotka Bnglannin 

toimeksiannosta haluEiY&t syöst ä SLla~arin sekä asett aa uuden halli

tukseu, tehdä sotilasliiton ' Englannin kanssa sekä nähdä liittoutunei

den nousevan maihin Portugalissa. Ulkäli väitetään olisi konepiratio 

ulottunut myös Espanjan puolelle. 

Pidätettyjen joukossa on intelligentsian edus~ia, entisiä 

armeijan upseereit a j. kaiketi ~Ö8 kommunistisia aineksi.. Tiedot 

lukumäärästä suure.ti vaihtelevat, mutta l ienee SOO henkilön pidättä

minen lähinnä totuutta. Suuri oss on sittemmin laskettu vapaalle 

jalalle. MJös englantilaisia pidät~ttiin ja määrättiin poiatum&&n 

maasta., 
aenkilönimistä on ollut mahdotonta saada selkoa, mutta 

yksi pääpiditetytstä lienee ollut de Alvas'in kreivi, joka on ene

lantilaisen propagandan johtaja Portossa, Muutenkin Pohjois-Portugalin 

ja nimenomaan Porton sanotaan 011e.o koospiratöörien poläpaikane Alei-

.JAKELUOH.JE: 

........................ ~ ... ~ .. ! ....... J .. ~ .. ~ ... n.. ... e .. ~ . ...... . 

.Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
TnallI ..... ja llalltal .. . mlni.lerlölle. 
EI ulkom ...... tuItaen liedoilukailn. 
El ulkomaaeduatulr. .. n. muU. ulkoui.lnmlni.terI6n tiedoi. 

tukalln. 



. . 'l4 

• 

2. 

t a jout ui ~ös poliis in haltuun. 
Portugalin ulkoasia inministeriön taholta ei haluta antaa asi

asta tietoja. Viit ataan vai n siihen, että juttua edelleen tutkitaan 

ja että ni iden päätyttyä annetaan virall i nen kommuni ea. 

)( x 
)( 

J a sitten se huhuJ 

Toissapäi vänä eli 31/S blokeerasi polii si Lisboan rautatie

a~lla Avenida Palaoe Hotellin vastaisen s ivun. Asema on k3skellä 

kaupunkia ja pian oli s .ut u mustana kansaa. 

Kuulti in mitä hurjimpia j uttuj a . J oku puhui vallankumoukses

ta j a toiset väit tivät nähneensä Lisboaan arvaamatta saapunee~Franoon • 

Puuttui va i n punainen matto, j ota myöten gener al iss imo ol isi astunut 

port&ikkoa alas. Lehtien toimit uksissa syntyi kiirettä ja pian kuume

nivat puhelinl~at. 

Kun ens i häly oli ohitse, selvi s i seuraavaa : 

Puheenalai nen kohta asemalla on sen yks i tyisal uetta, jota 

kuitenkin Avenida Palaoe Hotellin viera~. käyttävät autoj ensa par kkee

r auapaikkana. Nyt on kuitenkin niin, että voi dakseen tur vata itsel

hen j atkuvasti j onkun omistaa.anaa alueen yksityis l uo een, tul ee voi

massaol evan l ain ~uka~ as i anomaisen • sperrat a - t ämä al ue ker ran 

vuodessa. Tällainen omi6tu60ikeusvuo s ~ alkaa huht ikuun ensimmäisenä ja 

loppuu maalisku _ viimeisenä päivänä. Asema käytti lain suomaa vii

meistä päivää hyväkseen ja kun hetki ei ole kaukan~. jolloi n 1 it

t outuneet voisivat poliitti sten kannunvalajien muka n aloittaa kuul 

Bntl astUO&lofteneiivensa F)Teneiden niemimaalla . aiheutti asema lailli

si ssa puuhlssaan hetkellisen mie l ten ~skyn pääkaupuntts sa, 
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SUOMEN LlHETYSTÖ LisboMSe. 10 p.huhtikuut!l 1942. 

H~rra M i n i 8 t e r 1, 

cmaisc:l 

Herra Ul~0&.1a1uain1.t.rl 

R. • 1 t t 1 n ,. 

HBLSIBKI • 

• 1I.At. 

Lähetän ohei sene. k~nnioi ttnvimmin 

Irlannista .• 

Vastaanottakull., rrerra M i n i s t eri , erin-

kunnioitukseni valruut 'J"' . ' 

V"" ""nh'it'j~~~ 
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.. ..... ................. +....J ... ~ ... P. ... ~L .Il ....... ....... ' SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .. ~.L ......... . 

.. .......... ~~.s.l~.()Il ..... ssa .J9. ... p: nä .. J:1':1?ti .kuuta 19 .4.~.... l ~~- ( 
Plj.,-t" 

Asia: Irlannilta. 

Tänään saapui luokseni ensik~lle Irlannin ensimmäinen 

Portugaliin akkreditoitu a.si!Linhoitaja. Colman ·].OIDor.ovlln. H"ånen edellinen 

aikkallsa o_i Vati\t9.aniesa. mutta tällä välin hän on lome..illut . oti-

mallssaan. 

Irla.nnin oloista hän kertoili laveasti. josta. kannattaa pa~ 

na paperille muutami~ kohtia. 

Irlanti on S&e.!lut taistella 700 vuotta saavuttaaksoe:l ll;rk;{ sen 

~se~ansa. Sen vuoksi se ei siitä aijo l uopua taiste lutta. t ul i ur~a 

miltä taholta tahansa. Maailmall~ on se käsitys irlantilaisista, j a 

syylläkin, että se on eripuraista kansaa. mut ta koskaan eivät irlanti

laiset ole olleet niin yklimielisiä kuin ny~i6.n ~oarl i ktin aika.na. 

Saa. pysyy, mikäli se .ii.tä it"estään riippuu, loppuun saakka ::leuto

raa.lina. 

~eisi1n on Irlannissa kutsuttu 260.000 miestä eli 7li 8 % 
koko väestöstä. Vaaran tullessa laaketa.a.n tämä luku voita.Tan kaksin

kertaistaa. 

Bnglanti on koettanut harjoittaa painostusta. laiTastotukikohtien 

saamiseksi Irlannissa. Se on torjuttu ja tullaa.n vastedeskin päåttä

va.ti torj~a.n. Virallista esit7Stä ei Bnglannin taholta ole kOlkaan 

teh~ painostuksen rajoittuessa aanomalehtikampanjaan. 

~ialnhoitaj. DonOYan ei sanonut ttetävilnsä, ilA1jonko amerik

kalaisia joukkoja Pohjois-Irlannissa on laskettu maihin. Niiden tulo 

herätti suuttumusta Irlannissa ennenkaikkea aiksi. että ensinnäkin jou

kot saapuivat alueelle, johon nlhden Irlannilla on tunnettu Taattauk

senaa, ja toisekli Irlann1n hallituk .. lle ei oltu asiasta en.~akolta -tiecloitettu. Ben sijaan 7leiun mielipide lrlan.'li8ll& .1 kuule-. piclil 

.JAKELUOH.JE: .Jakeluohjem.lleJ. : 

.... ......................... 1~~1~.~!I ....... ~ ........ .. ........ .............. . T .... III ...... 
T .... IIi_ ja 11 ..... 1 .. .. ....... minl.tarJOlle. 
II uIk---..atuk .... tlecloltuk.lln. 
EI uIk ______ • m_ .. 11t .... lainmlnl.terIOn lIedoi • ....... 
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uorikknlaist n joukkojen oloa saarella. sotilaallisena uhknna 

Tämä syystä, että Irlannin ~ armeija edustaa huomattavaa potentsiaa

lia, ja li6äS~ i mikään hal ~tua !merikassa ei vois i es iintyä uhitte

levasti IrIan ia kohtaan. !merikassa O~ 20 miljoonaa irl antilaista j a 

joskin suurin osa on ameri~~alalstunut, 5i 0 0 heidät synnylnmaahan 

neseik t . Yhdysvaltain hallituksen toimenpiteet Irlantia vastaan vois i

vat siten herättää vakavaakin levottomuutta !meri kan-irlantilaisissa. 

Irlannis~~ vallitsevista sympatioista ja I!\Ilt ipati ista ei pu

hut,ltavani väittänyt saanee~6a itsokään selvää kuvaa.. Joka tapaukses

sa sympatiat ovat jakautuneet taistelevien puolien kesken. 

El utarv1ketilanteen lanoi herra Donovan ol evan kotimaassaan 

sikui h1vän, että nälkää ei tultaisi maassa näkolli '!iD. Sen sijaan 

ihmist en on muutettava peri.nJäistä ruokalist ansa. . koska erinäisis. 

r~okatarvikkeita ei ole riittävästi 8aa~8.vi s s... Viljasta on mel koinen 

puute. mutta pahi.nmrl.n tuntee kansa teen puutteen. Maaseudulla kansa 

on tott unut juomaan teetä jopa = kertaa päivässä . joten ykyinen 

14 gramman annos henkeä kohti viikossa on täysin riit tämätön. Nor

maalikulutua on 8 kertaa suursmpi. Irlantilaiset ovat kuulemma ~aail

~ suurimpia teen naut i s kelij~ita, 

Sitä vastoin on Irlannissa yllin kyll i n li~aA. perunoita. 

sokeria ja vi nanneksi. 

Bensiinin ja vareinkin kivihii len puute on suuri. jonka -takia joukko teollisuuslaitoksia on täytynyt sulkea. Junien kulkua 

on tavattom&sti 

normaalinen S ~ 

rajoitettUa Xorvikepolttoaineen kebnouden takia vaatii 

tunnin junamatka n:rqidn 12 - 16 tuntia. 

insikäynneistäån L1sboas8A olevien lähetystöjen 

luona mainitsi puhuteltavani muuten suneen san veikutelmD.n, että 

pikin • puoli- on tä:rsin vakuutettu lopullisesta voit08taan. Kun 

dustin. mihin liittoutuneet perustavat käsityksensä lakkaamattomista 

takais)uiataan huolimatta. viittaai hän t uttuun värssyyn, että sodan 

puhjetesea Saksa oli ta1steluvalmis, kun taasen liittoutun~et ~ 

1:& rupeavat 

lcu1:&, toteei herra 

ratkaiseva. suttaa 

varusteluns. kuntoon. Kun kontinent~akaa.n 

Donov&ll, että koska tuleva kuä n~tn olevan 

olla. etti l1it~ mj'l the bus.1t 

V ..... ·a1mho·taJ.. 1..-.-., I rr J 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Lisboa~sa2S p. huht ~ kuuta 1942 . 

/ 0 ZJ/~· ~ 

fr- ~..! 

~r- C :{O 

H~rra Ui n i s t e r 1, 

Lähet ·· oh isena. kunni01ttavillrel1n Taport~i~i "] :0 4 : 

. ~ skuGtel u Amerikan 

Vastaanott akaa , Herra M i n i s t e r i , erinomaisen 

kuonioitukso~i va~u tue . 

aerra Ulkoaaia iaministeri 

R. W i t t i n g . 

HELSINKI. 

l1li18 . ... 

V • • ••• i.inh'it.j . '~ ~~ 
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........... .. ~j,,~~~Il. .. ssa . ~.~ .... p:nä ... l?-.\lfl1i.~ .......... kuuta 19 .......... . 

Asia: K .. lcultelu Amerikan lähettilään 
73'- r.,t 

.... ................. bnssa . .............................................................. ... f 

Kävin äskettäin Amerikan täkäläisen lähettilään Fishi 

luona, joka otti minut erittäin ystävä l l iselti v stnan. 

Pitkän keskustelumme a ikana t iedustin häneltä myös yleisen 

mieli iteen kehit tymistä Ameri kas sa Su eli. kohtaan. ~ån valitti, ettei 

tun~:nut aSiaa , k~ska Clipper e i enää t uo Lisboa~~ amerikkalai s' a 

aikakauslohti ä f 

H"ån kuitol1ldn oletti, että Amerikassa edelleen suhtaudu

taan ymmärt~'ksellä Suomeen. Sodan julis~aminen Suo~elle olis i vas

tenmielistä, mut ta kun Venäj ä näyttelee liittoutuneiden parissa tär

keätä osaa , eivät tuleT&t tapaukset ole arvioitavissa. Ministeri 

Fish l ausui ~ entään omana arvelunaa.~ , että koska Amerikan lähe t ystä 

Helsingissä on l i i ttoutune ' den ainoa tiedoitus- ja havalntopaikka, voi 

Amerikka käyttää t ätä saikk!la argwullttinaan Venäjän painoat'Jklles sa 

sodan juliatamiseksl Suomelle • 

oIAKELUOH.IE: ....keluohj.mall.ja I 

........................ .. ..... Ia ..... l11aep. .......... ..... ..................... ... 

.... A .. 

T ..... I'-• 
T ..... 11Mn ja IIeIbl ..... .. ...... .... nl.terlOll .. 
EI ... ~ IledoIW<aIln. 
EI ~ mutta .. lkoulalnmlnl.terlOn tledol. 

tubIIft. 



ULKOASIAINMINIST·ERIÖ 

RyHMÄ: ...... ................ .(; ..................... . 

OSASTO: ................ _ ....... r'~~ .. ~ ................ . 
• ASIA: ............... .. ............... .................. .................. .......... . 

~~"'~~"&#~~'.~ ... ~:: 
--"" "- ~",~~1#"~~~, ""-

. _._-.... _ ....... _ .... _ .......................................... _ .................... __ ._- ----_._ .... __ ._ .. _ ....... _ ..... _-_ .. -:!...~~-~-~ -< . 



• 

I 

SUOMEN LÄHETYSTÖ L1 ~boasG a . 25 p. hu~ ik~~ 1942 . 

17 ~ Jlf ' 1. '! 

I I .tS/ ~ ~~ 
0 -- y,.t , 

~erra ~ i ~ i s t e r i , 

L~e än oh isena kun~ i oi tavinm: n ra~crtt ini : 0 5 : 

J apanin lähetti1ä~ a r 701 Il j a. . 

Vasta~~ottak~ I He r ra U t i q t 

kunni" i t ' ! ·r ~ n i. vaku ut.us . 

H~rra Ulkoas iainmin isteri 

R. W i t t 1 n g. 

HELSI NKI • 

• sa •• 6. 

V. a . Asi. 
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Lis b oa . ssA OLEVA LÄH ETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ..... 9.l 

.. ... .......... JA·.!':t?~.~sa .. ?L p: nä .h\lb:ti .. kuuta 19 .42 .. 

As i a: J ag9..'l i n läheti;ilii~ ...... !I,D.(!i!l.\;i l\ .. ....... . 

J panin täkäläi nen lähetti &s Chi1a on poikkeukse l lisen avo. 

mielinen j apani l a i seksi . ~åydee säni tänään hänen 1 'onaan, hän otti 

kaukoidän tapaht umi a tie ustel l e ssani oma- al oit e ~ sesti kartan esl i n 

es i t täen käsityksenään Japanin tlllevista oper_~::'oi st so",raavaa : 

9 ku .lkauden ajan vuodesta J a a.ni on Aleut eill Q• vB.l i t sevi 

epäedullisten sääsuht ei den vuoksi t u vas sa A.I!leri kan mahdoll is l ta 1 ~

kui l ta sieltä käsin Japania kohtaan. K3Eä-, heinä- j a elokuussa sää on 

h~~ä, j a on varmuudella odotett avi s sa, että Japani n sct at oimien paino

piste siirretään tällöin Tyyne.ameren pohjoisE n osiin. APer i kalla on 

s iellä kaksi. vahvaa lai vasto- j a lent okonet uki koht aa , niIn. Du ch Har bour 

ja Fairbanks . joi lle Ja ani t ul ee antaMaan Pe~rl Hs r ~uri n kaltai sen 

1 äksytyks en • 

.A.uatralian -a i tul ee miehittämään, mutta se siirtyy so-

dan päättäjeJ.siksi. Nyt pidetä" vai :flIlpä r i llii olevien t ukikohtien 

ehittämisellli. huoli siitä, ettei Australian t al".olta ilmaannu Japanin 

omistuksia vastaan oitään yllä~~ksiä. Uusi Guinea otetaan kokonaisuu

dessaan, pal a. pal alta , mutta kun se on yt,t 1:i suur i kui n koko Ja.pani , 

ei se kädenkäänteossä vo i tap~tua. Ja toi sel ta uolen saa r i ei n~

I::yvaiheessa ole nii:J. tärket, että se hal 'lttaisiin for seerat . 

Japani l aiset ovat realisteja. ei vätkä t ul e 60t il aall i s sti 

sekaantlllJlaan I ntian oloihin, sillä siihen voi s i hukkua. Ja anilaiset 

tulevat todennäköisesti suon ttamaan joita.kin l ento~rökkiiyksiä j a seu

raamaan tilanteen kehittymistä Burmast a käsin. Ei passi ivisena , vaan 

voimal l ista propaGandaa käyttäen. 

lii :J.pä lähettiläs ei uskonut, että japanil aiset edes 

koska. huoltoyhteydet tapauksessa yrittäisivät vallata Ceylonia. sinne 

.JAKELUOH.JE: 

.............. J' .... a ... ": ... ~ ... l .. X .1....[l .. f) .. tl~ .... ........ . 

ua.: A • • 

.J.k.luohl.m.lleja : 

T .... llln.n • 
T ..... II""" j. 1I.1It.1 ...... mini.lerillll • . 
EI ulk ........... tuk .. n lledoltuk.lin. 
EI ulkomaaeduetukHn, mutta ulko •• iainmini.teri6n tiedoi. 

t".lIn. 
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alkav t olla J a anista jo liian valtavat j a Int i asta käsi voisi 

vihamiel i nen regime alinomaa uhata Ceylon n omistajia. Se sij an 

j apanilaiset t ulevat huoleht imaan s iitä, ett ä C9yloni~ mer kitys Eng

lannille laivastctukikoht a eltni noidaan. 

!ärkeätä a anille Intia~ v ltW:;6 rell~. on, että Englannin 

yhteydet s katkaiet an . 7iL~en t rvita eeyloni~ , vaan dama-

ni en saar et r ii t \i",'t t ukikohtina laivasto- o. er ' tioita varten Pers ian 

lahdelle s akka , o sa a anilaiset odottavat kesän kul uessa saava -

S'3 kontakti saksalai s L~ . Si1 oi~ 

j :> ~'c.. ~ .~a j atkunee i tkä .... i . 

On e[ili~' oure ~ta , 

kiikaroiö ivat ' )3 agaskarla . 

,. i on liittoutuneill" menetet. 

j .. +"~ :" "uhut 1 ta't"aLi, 

Se ~~ ~ivnn liian 

tukikohdosta , jotta sitä volte. !~ 'i '.": tallvittav&.sti huolt aa. 

Japanilaiset eivät 1e devi l, sanJ i ~is er C a , jo ka voisiva 

elää V:..11 anaan H l a ja t apel . a i lman riit äviä amrnuksi.. . P...,,' le 

..! agas karia uhk s ',q,st a v",i:1 

li ittout uu Hen er nke , j otta eteF -afrilckalaiset ~o , ' ::>t t ur ve. , u-

tensa nimes {; " ': ~'iivat ser. :n i ahittäii. Tämän " \Täine '! 'A' tLen 3t , 

.\fri' n sodanj ulistuksesta Rs ns 'alle on Ja aols a " ? ront Pe.;;e News" > 

joka on entaellinen. 
Ye ä ' ä~ ~ähden Japani hal uaa toistai seksi säilyttää i~-

nalliset hyvät ~ u:._t ~ 9 sa, 

hyokk" 'ksaen Saksan kanssa. 

salla prastiseky3~kseksi, 

s ikä osallist ~ missään ta auksessa kevät

Vet:."jän nitistäminen on muojostunut S _k>-

eikä puhuteltavani e äroinyt Saksan siinl 

onnistuvan, joskin tehtävä on vaikeampi kuin ~tli s~~alehdiss~ us

otellaan. Japanil le on elintärkeätä, että Saksa voi ttaa, ja 0 3 

laskelmat eivät pitäis i , tulee Japani puuttumaan asia 
Saksalai sten me tal itaetista johtuu, j a tätä lähettiläs 

par iin otteeseen painosti. ettei se Venäjän kamppailussa halua J a a-

u - a ua ja sehän ki3 erinomaisesti yhteen ~ Japaninkin stratee-

gisten intressien kanssa.Japani huolehtii painostuksesta Tyynell~ rel

lä Amerikkaa ja Intianmerellä Bnglanth vastaan, ja se riittää Sak-

salle. 
Japani ei missään tapauksessa 01 se. 1.1a Vladivostokin 

taholta es i intyvää uhkaa Japanin ~äntä kohta j a kun hetki lyo 

tulee Vladisvostokin vuoro, Sen valtaus tapahtuu kenties melko V8re~ 

tltmästi. 
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Suomen osuutt a Venäjän luhis~1sessa lähettiläs ei pitänyt 

vähämerkityksellisenä ja sanoi suam~laisten so~urien uljuuden talvi

sodassa antaneen pettävän kuvan Venäjän ' todellisesta sotapot ent siaalis-

V.a • .A.sia i 

~- j1 
oitaja: L, /~ 

ta. 
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Herra K i n i I t eri • 

Lähetän oheilena kunnioittaTt.ain raporttini nlo 81 

/ 
Xiliealoja ",rika.l., 

Valtaanottakaa. herra K 1 n i I t eri. erlaaaallea 

1cwm10ituJclen1. ~l1tuJcse,. ~(~_, ~~ 
> .............. j.. ----, ~- ~J' -

Herra Ulkoalia1Da1nilterl 

1.- 1 t t 1 • ,. 

Ulkoalla1aa1a1lterlH. 
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........................ ~ ... t .. L~ ... !L" ......... SSA OLEVA --- Sal ainen. 

RAPORTTI n: 0 e. 

Asia: 1I1.11aloja ~r1ku .... .................. .. 

e Drottaiupola- purjehU ula L1.boan .a~ jitt1aä1etea 

Id.rja1atea korbta..... ';ylltli MUlla· Dlplcaaten·. 8 __ pibllall ta11-

Tat jaaalla Bad l&abeial.ta ... rlkkalal •• t dlplcaaatlt. ja Itua Ti.li 

ll.~ ~ tiaiäR tol laiTa la.tl11l... ake.llTaltojen dlplaaaatt.ja 

Itel .... rUUta •• l olli u... jo. Ll.boul ja .. torlllia hotelllt .li

~ät aä1Dä pihlDi dlplcaaattln1hcloa .. rkel .. ie tbbtUD Drot~bola 

tol belau.UD 711 aoo bellk.ä. T&1kIr:a lalTalla oa ~tldjoja n.1D 

80111 ftOO .atkutajalle. 

M1aulla 011 .11.. tl1al.uua "r1kaa uutl.ten kuul..t .... 

oll ••• &D1 ~ kaDe... kut.uttuaa pr1ae.l ja pr1ae •••• a latlboria boa 

telll Palaoloa.a .. tor1ll1 •• a t&rjoea111. pä1~älll.l11.. jol11a 011 11-

.iDl DrottA1apolallla kotw.,ban _tbaft Ullkaria .otll ...... u.t •• 

lJula1.Ja&toa1.ta. n.r.t1luutMDttl 4e ota •• y ftillou...a. 

",r.tl ota.q kert01. että .ota .1 herätä ..,.rlltaa kau , .. 

.. -1plrVi-'abta 1DDo.tuatAe lu. uia .. a kauaa .,-,ät kerrokaet .1dt 

01. ~atoDDHt ... to4ellbuutta. ko.ka •• .1 ya1tJ1.1i TiIIil.1De 

rajoltaD1M.. .r1kola-u ko.ta. !irii johtuu. ettel .blrlli·Jaiat& 

bakUlltohtal.ta 1IhrautlmI1.autt& .04IaD ~1 ole t04ettaTi ..... 

"r1ldl:alaba t;r&a1.. t,ti.batel.. 8 t1mtlUD plbia.a...tta 

lopat '11 tulrtla hID m.l.1111R anoat&1 .. aoo.neltla ja tiMn poll

t11kkaa. .1__ bfrib1 .lauoa takia oa .eatib tebtäTI t;rfti. 
aoo.ne1tlJl 1 ..... ra.al1a • __ tt.alla n.rutuaobj.laalla.1 

ole ~... .u4011ialllllraia. ko.lIa ... 1aDIId.a P'la"- r11 ttlTi.t1 

__ ttlta1toiata ~ .1& to1..a1 naJao-ei-t.ta. .. .... en ~ ja 

....... 1t 1'" tWa lIJT1a öeilD. jotea ftrUtuobj.laa -

.wnkal 0Hb1 prOJaCUllai;o'_pl.. ftRutaja1ll pl;rr1et;rttillieea1e 

"'AKELUOH"'E: .... ".luohJem.lI.j. : 

.. ......................... ~~.~ ................ ......... .. ............. . 
T .... llinen • 
T ..... II_ j. llaaIt.i .... mlnlalerlölle. 
EI ulko ......... tultHn liedoltukalln. 
EI ulkomaa .... tult .. n. mutta ulko .. iainmini.t .... On Uedoi. 

tuleeiIn. 
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,..riku.a cm tällä hetkellä 26 - 10 koulutettu 41Ti.iOODUe 

lii.tä cm aita .anottuja • npaita' cliYilioouja _rteD taabe lii!aetet

täTikli korkeiDtaAn Til. fiaiD ll.äkli ,..rikka 0' lähe~ o.apuil

le .. !.. cl!TilioODU. I.oo_Br1t&na1&&D. ~ Autrali&&D ja 1 IIl&DtliDe 

buppatoml1.to& cm Merillalla kä,ytettäT1l1ääa 8 .ujOOllU. toDaia 

kuollutta p&1.aoa. Sataan. Italiaa ja 1JaII:ariD .0tilaeaa1aa1e.te. Rot&pr1lt&ta 

atel'JlOiDti&ibaa telta1.. l&lkela11D auka&a oa tältä aäärältä • ailj' 

toDDia ebdotto.aetl .1clottu ~llikeatee.... .etä Yhtlyk.l.. Tllipl

tiia1eelD "'r1kaD M.Dtere1JUa ...... trall&&D. fteli-Ur1k&&D. BaWJ.jiD .urllle 

ju. f"åtea jU.i npau .. n kiiJttiö& 2 ailj. tomda. f"ålli tonntatolla Toi

cl&&D piteT11D la.kujen lIIIIIa&D kIIljettaa. ruo~ .. tä .0tat&rT1kkellla 

jiD.ld.Auollcm IIUOCiOlla nruetu lI:aU1 100.000 aieheD araeijaa. 

mlallelta .qttää kun .. rikan kaDDalta tolllD riDtuaa 

auhte... lutea twmettu.. nacllt&&D Tlli.ettl .etä MerU::u.a että lIIr 
lanai.ea. että toi ... ta riD~.ta ei 1&& _oclo.tu. lNtt& Dwaldroheaia. 

Jo. pitää tätä lihtO"kohtua. ei TOille kuiD TUttU. että anclo.ablen 

7bte1Dulå.D voDaiapoaaiatue oliai ~ttu epioDa1a~ li1apä Meri

kaa eräl kuuluidapia aanaaleht1aieh1ä 8&lcbr1ll Idrjoitti _. Drottl

a1acbolaiD läåtöå. että ataelinllollla cm tilanteen .tratee,iDea aniD 

käeiaaääa. koaka Toint nl1ta otteul1T1ua pa1kaa ja ajaa. 

v-.eDeftUaa kunal neratl Utu.)' ... r1kkalaiatea puolelta 

l...u.llbl. NJOD .en torj1a1.ekal ToitalliiD telId.i. ..tta !ala Jhte
ail1MD la1nuohjelaa 'puuttw. e1kä Jloo.enlt. )'htä Tihia kuin aeaaattp

rltkaan ta1 eclutajaluloll8l1l jäleut uekalla .11hel1 tehokbaati puuttua 

pelo.ta. ettel'rilt tW.ili lIuciell ... nlituikal. cm jaer1kalle nara11iMa 

laivojen upotue I&&DIIt jatkua. llaaa etti ka1kkUa .ab.clolUaiiD to1ae. 

pitela11& aen vibaIltii81.ekal 011.1 ~. 

"'r1kaD pilli tälai aocluaa 011 JapaRi. Ilutta kIIIl 

atratee,lIet -nt vaatint ... i lij&ll& lakI&a ...,ertaai.ata. jo1101& 

q11ä Tillt olapeDhJrha kaa .. '- voitaleUa aehlttiä. 0Il koko .lIurl pr_ 

papade DII8i.atO paat1a t7iakeatel..-ään tilli pohjalla. 

'lIurlähettllla luruaaa. jota aoclaa puhJete'l& e1 pilaqt 

pola~ ,..rikuta. kerrotaaa _h1nn.ea lalruD allurliIMttiliälle. että 

bIa JIIdrtII va1JIIolMD ro4_ lIIDvID. lIP;riaen aoclaa b1Itt& keltai ... 

vaaraa lnl ...... ja to1 .. na ,..,1 ... 1 ole lrle11ettlT1 .. ä. ettelY1tir1 

japea1lalaet tanlai tl~ aaiaNlteettla ... ooppalaia1a kI*t&aa • ..tt& 

ailta Uoliaatt& w.a ... _ ftrratt&naaa lI:aUiWaljalaUa ft .... 1hh. 
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jossa aolemplen heT08ben on YedettäTä .amaan luuntaan yhtel.en 

II UTUttamilIelta'. 

~ellT&lt&in dlplaaaatlt 011 .1joitettu, kqten tlett,yä Bot

aprillt;.iin. .108111. kohtelu oli 011111: korrekti... jo.ldn ~ k7laää. 

LiikuntaT&p&UII 011 Itu1ten1dn koTin rajoitettua. kun hotellialueelta el 

.aanut poiatua. Va1.u .&1r .. u.t .. p .. ultd.... • .. 1 lähteä If w.o •• , jolloa .... 

l"polii.i .euraa! potil~ mukaDa. Sal"polii.ln .eur&amaDA TOi ~. • .. i

rasaatkan yhteJde •• ä taT&lli • • • tl pi.t~ oltoltaill... Seurau. oli, että 

dlplomaattihot.lli.... leTt.l parantumaton haDma.-, .ilmä- .1" T&t ... tautleplde

al ... 

Loppataaaettina 11lan ke.ltuatelui.ta .n malta 011.. li.äämät

tä. .ttä pr1ue.aa Ratlbor. joka Tielä pari TUotta I1tt.n oli .nglan

tilainen, autta jo silloin 8u.alaiayatäwiU.liuDä e l\lopio", oletti 

tiaän keeän yllätyltaenä oleTan VeDijän odottamattoman luhistumi .... Tä'.ä 

puhui kaiketl pu •• l .äki.ti .... utaa111un olettaault.lll ... 

råain raportin ot.ikon puitt.i •• a .opine. Tt.li 

Drottuinghola111.. .aapui Li.boaan TUod.n ajan Alurika.... AlIlnrÖlll1ll ra.

ba8ton .tlpendlaatte1n& ki.rrelle.t .uomal .. i.et '.lluloo .... 1u~örit Jan..oa 

.1" Itul:rlk, joi.ta ed.ell1r!.sn on Sunilaa .1" jälkiJaäinen Juon pah.luk-0...... Itun piiay Alurika.ta auutoin 011 o.oittautunut aahdottaaakai. 

kiyttiTät herr .. t tilai.uutta ~äka'eD pe.tautuaks.eD Drottn1ngho1aiin 

työllön. .1" oa 1u1.&öörl Jan..on .lIOrltta.zuat koldll&pul .. 1aen .1" 1:uinööri 

Jtw.T1k T&r&Itoahoitaju "pulai •• n TUtiT&t tehtiTä-. 

Iuiaaöd Jan..on kertol, että kohta "pia, Sakeaa .1" 1 ... 

li&n jw.1atettua .odan ~.ll. alkol .uhtautua1nen Sucaealda koht&u 

lIIlUttuae !oein iu1.&öödt piiaiTät j .. tkuYuti •• 1luloo ... teht&1ta 

alItta pari.... palku... 011 T&1bukal... .... LoDgrl .. , .... "'h1Dgtoma T&l-

tl0.... 011 tehtaan jOhtaj" heti .01ttaaat turT&lli.uuapolll.lll.. kun 

dåteeri Uaoltti kaJldeD .uau.l&1.eD iuuaarin wrld.TiD puheille tehd.u

ta kate.llab .... 1m!. r.o.cn .... polii.1T01aat e1Tät dlttiiDeet, kuteuttlia 

.. ttl •• ta liaiT01a1.. .1" päiTä kalui 1apIeD iu1nlSödell paper.lta .1" 
_ttataT&l'Olta utaruti t&rtutettu •• ~ !ehtaaJl johtaj.. o.oittautui 

ftD ~1I1Itala1ua lhrtUia. a1ki-~7 

.. _ ...... ,_. I ,---' I ~ 
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Asia : .Aaerikkalallet diplomaatit Saksaa!!. 

Berl iinin ajoiltani tunn.n hyTin .uuren joukon sikäläisiä 

amerikkalaisia diplanaatteja j a kun \ he 16/5 s .... pui Tat Bad liauhe1mllta 

Li •• aboniiD .li samana päivänä kun akselidiplomaatit • Drottningholmillae 

aerikasta. oli minulla tilalluu. uaeampaan otteeseen taTata heitä. 

Heidän joukossaan oli myös Onni Petteri Lattu, j oka Berliinissii. toiai 

laiTaatoaeiamiehen apulaisena ja j olta selTä11ä .. erikkalahaurteella pu

huu .UOll .... 

- Ri tlerin pi täe .. ä n.l tiopäi .... ii.puheen.. 11/12-41 m.ni aerikaD 

.... iainhoitaja Morris ~ärtige. jatiin pyytäen. että .. erikkalaiai1le 

lUllletta1siin Tiikoo. päiTät poi stuminalmlsteluja 'YlLrtelle Asiaa luvattiin 

harkita ja lauantaina 1S/12 klo 12 annettiin Mr. Korri.' i11e illlloi tUli, 

että amerikkalaisten on olta.... lähtö .... lmi ina 24 tunnin kuluessa. 

Kl1nkin sallittiin ottaa mukaan se määrä, minkä jc.ksohat kan

taa. Kuut taTaranaa koettiTat amerikkalaiset lauantai -iltapäivän kulue •• a 

joko myydä tai .iirtää .uurlähetystöön aäilöön. 

Sunnuataipäivällä klo 11 heidät .... ietiin Potsdaaer ~otille, 
mutta matkan päätä ei kertoji~ni mukaan tiedoitettu. Toisen luokan ma

kuuvaunuja oli 2 ja loput S luolcNl maltuun.unuja. johon oltiin koTin 

tyytymättäaiä. ko.ka .iten seurueen .uurin o.a joutui matku.tamaan 

S luokan .. 

Kun juna .aapui Bad l:auheimi in. Tietiin se sivurada11e. jo.

sa odotettiin 3 päivää ilalan po1at~alupu. junasta ja kehnojen .ani
teetti.ten olojen pari ..... 

8"ui illlleni .e, että pobJoh-amerikkalahi11e luovutettaTa 

Grand Hotel ei kahden TUoden .uljettuna olon jälkeen ollut vala1s Tie

raiden TaStuaottoOll. joten juna.sa oli pidettäTä välialuhta k'v&rtt.erl .. 
GraDd Hotel osoittautui er1noaai.eul hotellikal huoneiden puo-

JAKELUOHJE: 

.. ................ 'fualli .... ...... ... .. . _ ........ ................... ... 

Jakeluohjemalleja , 

Tavallinen • 
Tavallinen Ja 1I.lkli minislerllille. 
Ei vlkomaaedultukaen tiedoitukaiin. 
Ei ulkomaaeciuatukaen, mutta ulko.aiainminia'teriGn tiedoi. 

tukoIin. 
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leeta. mutta 81el lä 011 ~lukai tolvottoman ~lmi. Vilkkokau81~ eaDoi~t 

puhutelt~vani l ämpämäärän olleen aaaulsln muut8a1a a8teltA päälle nollan. 

kunne8 lämmityal~ltteet 8~tlin lopulta kuntoon. litDpä DUkkum&an .entä

e .. ä pukeuduttUn vahvemmin riisumisen sijast~ 

Hot.ll in en8~ä1ae88ä k.rrokaeesa ~eu1 s~al~.l~ - ~ärti-

688 ~tin ja Ge.tApon edustajla. Ylemmis.ä k.rrok.il'~ aaui~t diploaaa

t lt. mutta h.illä oli kus8~n kerrokae.a~ I törkk.lin~· Qe$tapon miehiä. 

Lii~1a~paU8 oli .ang.n .... joitettu. Aluk.i he 8&i~t Hiki

kaa ulkona yhde8sä rybaäsaä ~u klo 15 - 16 välillä, jolloin Geat~pon 

mi.het kait. iT&t heitä sekä edestä etä tA~, muttA tehtyään lukuill~ 

prote.teja luojaTSltionBa Svei tau välitykasllä. sallitti1.u .. m~lta1-

nen v~tioitu kävely ~ös klo 11 - 12 väli llä. Parin kolmen viimei .en 

viikon ai kana .allittii n h.idän ~ö. käydä ~ kertaa v1ikoss~ ~rheilu

kentällä ba.eball l a pela.m~ss~. Mutta kun jotkut oliv~t tällöin lnnoia

i aan l yöneet kentän reUDOill~ ol.~ jotakin lyötäT*ä rikkaruohoa, oli 

hei lle eå~.tty virall1llen nootti, jOI8~ se kiellettiin. 

Kaupungill~ o.toksilla ei diplomaatti.n aallittu 

dä, Parturit ja kähertäjät t~l ' T&t hotel li 1n, muttA kun esime kaupun

gilla maksettiin tukanl.1kkuu.tA 1 HK, oli heidän .uoritett ava S ~ 

PyykkiDaä pe.ivät he yleenaä itse. Yhteyttä ulkaaaailmaan ei muuten 

vir~lli.e.ti ollut ku1n että joka päivä .~l~t Völld.oher Beobaoht.rin. 

Sen .ijaan 'epäviralli.tA' ohjelmaa järjes~ neljän tA. kukokoa olevan 

RoC.A.-tyyppiä oleTan .. erikk&l~.en patterir~iokoneen väl i tyksellä. jol1-

1 .uur.n .al~.uuden vallite •• a kuunneltiin uuti8ia iDglanniatA j~ jo

pa USAlltAk1D. 

Eniten vallttelua herätti kuitenkin ruokapuoll. Aluksi diplo

.... tlt uetettliJl 8u.alai.ten annoksille, mutta plan ne kohosivat 160 -pro.enttialksl. Slitä huol1a~tta väittlvät he nälän olle.n jokapäiväi.en 

-vier~ Itse aala •• ahan tiaä on 1baeelli.tä. .illä ,ulalaiset annat

.et ehät koktlllU8tel11 .~ ole .u1.Dkaan rUttiaättämät. mutta jo:tain 

oil Ilo .. a. l111ä kalkki la1htu1~t huikea.ti . yleenaä 10 - SO :u.ulan 

,älillä, 

Bad Jauhet.1 •• a aaui~t ~ö. k •• Id .... rlkkal~l •• t, Diaittäill 

Bri.tol Hotelll.... Yhteyttä heih1ll .i .allittu ott~. Etelä-aarikkalal

en uuivat Bad'Il-BadeD1 .. ~ 

l&1Ideta raJoitukal.ta ÄIIOl1aatta .i a1.Uala hotelllJl .i.ällä 

piiaeJt .... ntu.&ue Illtä joe' toieta tapahtui aid.n 6 

d14ea aauri_ ei.äpuol.lla, joeta INitukia oa paruta valj.ta. 



B&d I&uhetai,ta kuljetettiin d1plaaa.t1t jälleen r11ttäaättö-

ai .. ä II luokan makuan,unu1eaa B1ar1t1111l. jo,ta yhdell TUorokawlen odo

tukun jäl.ltun he pu..iTät j.tkamaan _tlta.ane. g'panjan kautta J.1 .. _ 

!)oll1iDe 

Kahta as1.. ...rikkalai8et tuntuin,t pa1llosta~ 

II1kai .a1aalai .. t kohtelin,t he1dä sodan aytt,-i,.n jälk.ell 

nä1n huollO,ti. kun A7TäJä kohtalull. o11,1n,t Toin8et jättää A7Täa 
T1iJa.n,1Itute~ Ja mikei heidäJ;1 tuli lähteä Berliinistä 2. tunni .... 

Z 
T.ikka Grand Hotel Bad KauheiJa!,.. ei ollut T&lala. 

llelato retero. 
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Herra Mln i • ~ e r 1. 

Lähetän oheiBena kunnioittavimmin raporttini n:o 8: 

Keskustelu WaBhingtonista kotiutuneen akselidiplamaatin 

kanSSIl. 

Vastaanottakaa. Herra M i n i B t eri. erinomaisen 

kunn.i01tukseni vakuutus. ~ ;/" 

v •••• .,UnhOit.J:. /---.,..... . f ~~ 

Herra Ulkoalia1Dain1sterl 
a. • 1 t t 1 D r;. 

BlLSIJlI • 

.,. tl: A" 
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......... 1. ... 1 '..ILO .. • ........... SSA OLEVA LAHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n:o ... !! •.......... ; t 

........ l.l. po .... s s a .. .1,9 ... p: nä ~8Iä J'f .tFI M 

Asia: le.kustelu Washi~to~i~t .. . ~9.~~~\~een 

akselidiplomaatin kanasa • . 

.2~-r,z - , 
- ---~ 

~ L(j~D 

Minul la oli äsken tilai.uua lyhyeen keskusteluun • Drottning

helmilla" Washingtoni sta palanneen huomattavassa asomasaa olleen akse

lidi plomaati n kan •• a (Ruaanian a.iai~~oitaja Brutua Coste). Kun aaianomai

neo oli sairauden TUoksi .aanut olla lähtöönaä aaakka Waahingtonia.a, 

oli hänelle tarjoutunut muita akselidiplomaatteja parempi tilaiauus 

olojen tarkastel uun U.S.~:.sa viime päiviin aatio 

Puhuteltavani vahviati aen tunnetun seikan. että ameri~lai-

Sen .ijaan hänen tietonaa e1Yät - käyneet yh-

teen n.ruatu.ohjelman suhteen aikaisfllllll1in sak.alaisel ta ja unkarilai.el

ta taholta luulsmleni väitteiden kans.a. ~ån oli nimittäin tietävinään 

että Rooseveltin varustusohjelma ei ole siinli määrin bluffia, kuin 

yleens8 uskotell~ Tankkeja tullaan kuluvana vuonna saamaan valmiikai 

aijottu määrä, noin 60.000. Lentokonetuotannossa saavutettaneen 70 %:n 

raja. Kun ohjelmaan kuulut 60.000 konetta. on tämä jo sinänsä aaa

vutus. Kuitenkin on huomioitava, että vi1m~inittu luku si.ältää 

myös koulutuskoneet, joiden o.uuden vol laskea ~ooo:kai. En.i kevääseen 

mennea.ä on odotettavisaa anglosakseilla oleTan ehdottoman ilm&nherruu

den. Silloin va.ta puhuteltavani aanoi u.kovanaa toi.en rintaman luo

ei •• en. Pa.mikoneiden. jopa hävittäjienkin. kuljetukae.sa U.8.~lata Eng

lantiin käytetään reittiä Labrador - Grönlaati • Ialanti • Tårlaaret. joi--- '--
hin on rakenn.ttu lentokenttiä välllukuja varten. 

JI1Ölk1n laivaohjelma eli 8 ailj. tonnia .aataneen auurin pUro--tein toteutetuksi. Jlutta ae ei rUtä peittiillään ka.vavaa tonniston 

tarvetta ja upotukll ... Kuljetu.tya~. onkin liittoutunelden nurln val .. 

keu •• 
8uaaen a ..... ta maiult.i kertojani. että 1. on tällä hetkellä 

JAKELUOHJE: JokeluohjemalleJo : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Ii •• kai ... ministeriölle. 
EI ulkomaaeduatuka.n tiedoitukalin. 
Ei ulkomuedua-tuklen, mutta ulkoaliainmlniateriön tiedol

t'ukaiin. • L U. 1: A t . 
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onnelli.el.a .. ihee.la .ikäli, että ... rikkal&i.et lehdet o .. t • unoh

taneet" Idrjoittaa maa.tume miltei tyltlciDääno SUU piti hän Tälien 

katkeamista mahdolli.ena auaaalaisten jatka.sla hyökkä7ltään Kuuraannin 

rataa ... taan. jOlkin sodan julistus SucaeUe. ja ni •• UOIIun U.S.J..n 

aloitte •• ta. Ta&tisi aikaA. ~ 

v ..... ,&1 .. , ,taj.. I ~. ~r 
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Herra Y i n i 8 t eri, 

Lähetän oheisena kunnicittavi~~in raporttini n:o 9: ' 

Portugali toisen rintaman kuvastimes sa. 

Vastaanottakas. Herra M i n i a t e r i, erin~sis~n 

kunnioitukseni vakuutus . 

Herra Ulkoasiainministeri 

R. W 1 t t 1 !l g, 

HBL8IHltI. 

uaU: A" 

V.a.4siainhoitajsl 
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Li, b 0 a SS A OLEVA .' !.l ' ainen , 

RAPORTTI n: 0 ... 9. 

LAHETYSTn ,ij-:J!!I, 

i!). -yJ. . ;~~ 
~~sbga .. ssa ,. ~.!L p : nä kesä kuu ta 16 4...-· ----

Asia : 

.~ ."\3 T 

Portugali toisen rintaman kuvasti·; f:to 
mess! . .... 

Anglos&ksien äenekkyys toisen rintaman luomisest ei näy 

sanottavasti järkyttäneen portugalilaisten mieleamalttia. Sen verran 

kuitenkin, että äskettäin järjestettiin maassa ensimmäiset yleiset 

harjoi tukset ilmahyökkäystä vastaan. Kaikkiin ikkunoihin oli harjoitus

päivien ajaksi l iisteröitävä paperisulkaleita, val ot Dli pimennettävä, 

kanuunat pauklcu1vat. Ja tällä lapsenmielellR varustetulla kansalla oli 

hauskaa. Sen sij aan vakavammin on suhtauduttu Portugalin Atlantin-saa

riin, jonne viikko toisensa jälkeen lähetetään joukkoja. 

Portugalin joutumisesta sodan jalroihin tuntuu täällä val

litsevan kolme käsitystä: 

Eräät väi ttävät Amer ikan j o pitemmän aikaa jos ei suunni

telleen niin ainakin vilkuilleen Azoreille miehitysaikeet mielessä. 

Englanti on jyrkästi asettunut poikkiteloin, koska 6e syöksisi Por

tugalin akselin syliin sekä merkitsisi avunantosopimuksen nojalla Es

panjan asettumista Portugalin puolelle. mikä vaarantai si Gibraltarin 

asamAn. Täällä oletetaankin Churohillin onnistuneen argumentoimaan ame

rikkalaiset pois Portugalin -.: luunnalta. 

Toinen ryhai. joka vakavissaan ulkoo toiseen rtutamaan. las

kee ~lann1n lalkevan joukkouaa Pyreneille. kOlka siten voidaan tur

vata ~ÖI Gibraltar seluetahyökkäykseltä. 

Kolmas suunta on s ~tä sieltä, että Portugalin onni.tuu 

aäilyttää koskeaattoauus, koska enlik.ikin lberian nie.imaalle tehty 

hyökkäya voitahiin auhteenhen vihäisin eakealaisin vo1a1n pyeäyttifti. 

T11aeistään Pyreneiden vuorilla ja toisekai anglolakseilla ei 

täTiä tuljetuclaivaatoa toilen rintaaan luomiseen, joka vaati Ii mlljoo-

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja: 

................. ..... ... '1'avall1ue~ .. ............... . 

u •• : " . , 

Ta.,allinen. 
Tavallinen ja lialkai minis teriöll e. 
EI ulkomaaeduatukaen tiedoitukai in. 
Ei ulkomaaedultukaen, mutta ulkoal iain minister lön tiedoi

tukaUn. 
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na miestä. 

Allekirjoi tt&neen käsityksen muka&D Tiimemainittu oletta

mus on oikea, joska&n en pidä mahdOttClllIUl& sitä väittämäii, että 

A=erilcka. jos Alelc8andri& pariB~a viikossa lculcistuisi, huomaakin ole

Tansa uppoave.ssa laivassa ja - antaen palttua Portugalin ulkopoliitti

selle asemalle - pelastaa joukkojen l&skulla Asoreille &joiasa itsel

leen edullisen tukikohdan kelkisellä Atlantilla. Tästä jo tiedoitin 

salaeähkeelläni n lO e1 27/6-42. 

O:l näet nyk;yia1n pidettiin T&rmlUl&. että leuka taluulaa 

p:r1ttäälc1.n laada jalansija& Portugalin saarilla, on muitta mutkitta 

Portugalin Tihollinen. Portugalin asenn.tta anglolakae1h1n on aen 

liittoauhteen johdosta Englantiin hienokseltaan epäilty, mutta Sala

sarin ulceinen radlopuhe 26/6 näyttää hälventäneen epäilyt. Siinä hän 

entistä selTemmin asettuu kannalle, että deaokratian aika on autta

mattomasti ohitse ja että Euroopan uudelleenjärjestelyn tulee tapah

tua autoritatliTisen hallitSemisen, työn ja yhteislcunnallisen huollon 

.erkeissa. Bnglanti& hän .oittii blokudijä.rjestelmästä sekä liitosta 

bolshevismin kanssa. Puheenaa taloudellisessa oS&lsa Sa)az&r niinikaån 

hy..-äksyy peri&atteet. jotka ovat identtisiä Saksan talouselämän peri-

aatteiden lcanasa. Salazarin puheen johdosta onkin täkäläisissä diplo

..... ttipiireiaaä ensivaikutelalUl& vallalla kakai käa1tystär joko se 

.. rkit... Portugalin lähentymistä Saksaan tai valmisti Salaaar puhe.

la moraalilta puolustusta kOlkeTassa osasia maaperää Portugalille mah-

.~ I 
V ............ taj.. I ~. I ~;<----<> 

dollisena rauhanTäl1ttäjiDi. 
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Herra M i n i 5 t eri, 

Lenetän oheisena kunnio ·ttavimmi~ raporttin! 

0 10 10 

Vaikutelmia Portugalista I. 

Vastaanott~kaa , Herra ~ i n i s t e r i , e r i nomai

kunni:; ~ t ukse ni 

Herra Ulkoasia1Dmi~isteri 

R. • 1 t t ! n g . 

HELSINKI • 
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As i a : Vat~:!;f;J1T'~.~ . 1'9~tt1-Lali8ta l' .... · ...... · .. · .. 

råydeö säni äskettäin Suomessa Frisi ~~nisteri Pakaslahti alle

kirjoittanutta l a~timaan raporti tekemistäni havainnoi ~a Portugal issa , 

koska niillä saattai si olla maan suhteellisen vähäisen t untecuksen j a 

sen nykyisen aseman V'.Ioksi yle isempääkin mie1enkUntoa. Tämän pyynnön mu

kaisesti esitän alempana joitakin ajankohtaisia kuvia ja käsityksiä 

Portugal ista. 
En voi kieltää, ettenkö olisi jossain määrin pettynyt sen 

suhteen, millaiseksi Portugali:, oli kuvitellut ja I:'~älaiseksi se t e-

dellisuudess& 0 osoitt autunut. Joskin alemparA esitettävät käsitykset 

ovat nimenomaan omakohtaisia, vastaavat ne samalla sit ä yleistä mieli

al aa , joka tääl lä asuvie~ dipl omaattien ja ulkom laisten kesken on 

vallalla. 

Lissabon ei vaikuta niin suurelta kaupungilta kuin mitä 

900.000 asujaimen tyyssijaltll cdot aisi. Tämä lähinnä sen vuoksi , että 

maanjäristysten runtelema ka'.lp=ki 0 palasi t tain uudellanrskennettu . ja 

niin on syntynyt kompleksi , jossa. suurisuuntaisuus ja s uripiirteisyys 

eivät ole l eimaa-antavia, Haluais i n myös väittää, että Lissabon ei ole 

Euroopan kauneimpia pääkaupunkej a, kuten I so-Tietosanakirjwame luulee. 

Mutta tämähän on makuasia, Leveitä viihtyisiä bulevardeja löyt~ kau

pungin keskustassa vain yhden, Ävenida Liberdaden. joka pohjoispää.sä 

olevlI...'1 Henrik VII.nnen puiston kanssa muodostaa kaupungin keuhkot. U kki

tehtooniaesti Lissabon tarjoaa vähän. Praca do Comercion varrella olevat 

eri miniateriöiden rakennukset tekevät mereltä katsottuna juhlavan vai

kutuksen. Kaunis on ~öa parlamenttitalo ja jotkut muut julltis.t ra

kennukset, mutta muuten ei rakennusten suhteen voi puhua tietystä 

galllals.ata tyyliatä. '-emakaava vaikuttaa sekavalta ja cmaa kansallista 

l.imaa kantavaa ulkoaikoa ei Liasabonilla ole. Hauskan a historialli-

.JAKELUOH.IE: 

....................... .. ...... 1. .. II: .. ~ .. II: .. ;I. ... ;I. ... ; ... ~ .. ~ ... P.-.. ......... ...... . 

........... ................................... -....................................................... . 
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sesti mielenki intoisen leimansa ant aa kaupungill e korkealta kukkulalta 

s itä domineeraava mauril ainen linna. Maurilaisaje.n komeina rnu istomerkkeinä 

niikeekiOl muuten kaikkialla Portugalissa t aivaanrantaa le ikkaavia mauri

laislinnoituksia tai wmuureja, joiden sisäpuolelle on ke skitt~~ tasa

kattoinen 9.frika1ai:r.nal inen kaupunki tai kylä. Kaunein ja cie1enkiin

tois in kaupunki o~ ~O km:n päässä Lis~abonista sijaitseva Sintra saman

nimisen vuoren j uurella. Vuoren huipulla on hyvin säilynyt m9.urilais

linna sekä kuul u Penan l i n:ll!., jossa kuningas Llanue1 odotti Vasoo da 

Gaman paluuta ens iffimäise1tä Intianmatkalta. Tässä yhteydessä on syytä 

mainita myös Coimbran kaupunki pohjois-Portugalissa, josta S!1lUIU! on 

kotoisin ja jonka v.1266 perustettu yliopisto on Eu.roopan vanhimpia. 

Hotellit, l iikenneneuvot j a julki set palvel ukset e i vät Li8sa

bonissa ole sillä t& solla , lliihin pohjois-Euroopassa on tottunut. Yksi 

hotelli Avi. on suorastaan her~~11inen ja lisäksi on pari muuta en

siluokan hotellia, mutta muuten saa tuntuvasti tinkiä eurooppalaise~ta 

tasosta. 
Yksityiselämän kanr~lta Lissabon on suorasta~ lohduton. Täällä 

ei ole konsertteja, ei oopper aa, ei t eattereita , ei ~~on varietesta, 

ei edes kunnon mannermaista ravi ntolaa orkestere ineen, jo~.e voisi mennä 

iltaa viettämään. AiLoak3i ll1ivit ukseks i jäävät elokuvat - kaksin 15 minu

tin väliajoin! 
Ollakseni täs ällinen , on yönnettävs , että täällä toimii 

amatöör iasteella oleva teatteri, jonne ei kuite kaan yhden erehdyksen 

jälkeen mene. Konaerttejakin on, ei kuitenkaan suurelle ylei sölle, vaan 

kahden konserttiyhdistyksen suljetul1e jäsenpiirille . ~åmä yhdistykset 

myyvät vuosilipun "konserttikauden- ajaksi, joka lippu oikeuttaa sisään

pääsyyn noin kerra' kuussa järjeåtettävään konserttiin. Kun niin hyvi n 

konsertin antajasta kuin päivästä ei etukäteen ole tietoa, ei ulkomaa

lainen, joka on tottun~t nenemään konserttiin oman makunsa mukaan, mie

lellään osta tuollaista kallista vuosikorttia. Eri asia on, että ri~ 

kaiden portugalilaisten keskuudessa on hyvin hienoa omistaa konsertti

vuosilippu! Suua~il1een yhtä hienoa kuin että kansanmiehen puvun rinta

taskussa tulee olla täytekynä kirjoitustaidon merkkinä. 

Tämä johta&kln minut puhumaan portugalilaisten sivistystas sta. 

Se on hiillllnästytt ävä. Virallisen tilaston m~aan on noin 60 ~' kansasta 

luku- ja kirjoitu8taldotonta. V"äitetään, että lopuista 40 prosentista 

15" oeaa vain raapustaa puumerkkinaå. J"älelle jäå 25 f. puhduta kultaa. 
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Ei sen vuoksi voi i htnetellä, jos useasti ulkomaal ais~e!l kuulee väittP:vän , 

vaan Afrikkaa. että tämä ei ole Eurooppaa , 

Portugali laiset ovat 

tavalla näyttävät he s i lloin 

;rlpei tä r ot unsa puhtaudesta.. '.erkilli sellä 

unohtavan sen poislähte ,ättömän jäljen, jon-

ka maurilaiset ovat per innöksi lahjoittaneet. :la ' rilainen t ummapi ntaisuus, 

aurilaiset huul et , kauni it maurilaiset silmät tai maurilainen tukka ei

vät ole harvir.aisuuks ia, vaan tapaa tällaisia piirteitä ylimmissäkin l uo

kisaa , ilman että sitä pidettäisiin jollakLn tavoin sopimattanana. 

Luonteeltaan portugalilainen on sentimånt!U!.linen, jopa a i home

linen, eläen enemmän ltäipyneessä s r udenajassaan kuin nykyajan kiivaas

sa t ahd i ssa. Joskin portuga i lainen on Wldasverine~ lat~alainen , ?uut

t uu hänestä tyystin temperamentti. aån on lapsen ~ielel 1ä var ustettu, 

r a jattoma n ystävällinen ja avulias vier asta 

kirjoittaisi sit ", että portugalilainen on 

koh aan. Sen sijaan en alle

laiska, kuten niin u3 e.:.ftulee 

väitettävän. Päinvastoi n nimenomaan työväe ö ahertaa aamus El 11 Bn ja 

kuitenkin tuloksen~ on m tä kapein leipä. 

Olen tähänastisen oloni aikana saanut useamman kerran tuta , 

kui,'lka vaikeata , jopa toiv to t a .- työske nnellä täkli) iiistan v irkamiesten 

kanssa , ainakin j os takana on pitem i ika i 1en kokemus angl osaksilaisista 

maista, kuten allekirjoi ttaneoala. MUtta jos virkamiehis tö on huonoa , ei 

se ole pelkästään heidän syynsä, sillä palkkausol t ovat kurj at . 

Pitää epämiellyttävässä määrin paikkansa , että Por tuzalissa 

kaikki asiat hoidetaan "amanha" eli huomenna . Valitettavasti vain amanha'ta 

ei pidä käsittää sanaki rjan mukaisesti, vaan lupaus jonkun asian hoi

dosta aoanha tark i ttaa, että sitä 9i aijota kerta kaikkiaan unohtaa 

pöytälaatikkoon , vaan että joskus se kyllä tulee päätökseen. 

l upauksen r i kkojaa rupeaa ahdistelemaan, on peli ehdottomasti 

Sen takia saa heidän l uonaan hymysuin juosta yhä uudelleen, 

Jos taasen 

menetetty. 

jos toi-

voo tulokseen pääsevänsä. Esimerkin vuoksi mainltsen, että kuulujen tina

kauppoJan yhteydessä olen saanut jopa kirjallisia vakuutuksia viranomai

silta lisenssien myöntämisestä, ja bL~ hetki koittaa, nostetaan olka

päitä, valitetaan ja sanotaan, että asianomainen kirje l ,,1b laatija on 

te~ virheen ja pannaan hänet siitä muka vastuuseen. 

Ruotsin lähettiläs maini tsikin äsken, että nämä viranomaiset 

käyvät armottomasti hänen hennoilleen, Einkä tunteenpurkauksen uskon 

kaikkien viranomaisten kansaa tekemisiin joutuvien dipl omaattien allekir-

joittavan. 



Totuuden nimessä ei täkäläisestä ulkoasiainministerös ä vo ~ 

ntaa mainesanaa. Se on lä.~innä postikon tor i , ~utta hoitaa senkin 

tehtävän huonosti . Paljon kertoo puolestaan tos ias ia, et tä t yöt aloi

tetaan minister i össä joskus ke l lo 15 jälkeen ja l opetetaan 19 ~aissa. 

Por tubal in posi livisia puolia miellyttävän ilmaston lisäksi 

on t ietenkin se t avaran yl t äkylläisyys , jossa t ääll "" vielä r yvetään. 

Paria poikkeusta lukuunottaaatta kaikkea on saat avissa, joskin hi~"at 

ovat s i i nä oäär ' n nousseet , että el ämä ykyisin on muodostunut usko

mattoman kalliiksi. ~åennäisen ylt äkyl l äisyyden t akana kyllä val litsee 

tavar~vara tojen hu eneminen olemattomi i n. 

blokaadillaan, mistä Salazarilla on ~alka 

Sala&ar nimittäin 0 0 kOdttanut viimeisee~ 

Sen on Englanti a ikaansaanut 

silmäs sä Engl antia kohtaan. 

saakka toteuttaa • l;'.!lett ua 

taloudellista peri aat et t a, että pienilläkin tavar avarastoi lla on t apu

~us estää hi ntoj en nousua, 3nglanti on toimenpiteillään t ehnyt t ljäksi 

nämä ponnistel ut, koska Engl anti, kuten Sal atar sanoo, perustaa toimen

piteensä hypoteeseihin, joilla ei ole todell i suudon kansaa tekem~stä. 

Ei käy kuitenkaan kiel täminen , ettei kö nglantil a i sil l a ol isi ollut 

aihetta menet t el yynsä, sillä yksi ja t oinen port ugal ilai nen l i i kemies 

on saanut navioerttej ä jo~n tietyn partian maahantuontiin, joka kui

tenkin on tänne t ul t uaan l ivahtan~t ulos marulermaalle. Täl lai set yr it

täjät t os i n joutuvat heti anglosaksien mustalle listalle, mutta se e i 

heille paljon merkitse , sillä suuremman kahvi-, kaakao- tai esim. hamp

puerän myynti ed9lleen on t uottanut he i lle sellaisen voiton, j oka ta

kaa huolett oman el ämän. Jotta maal l e on tehty samalla karhunpalvelus, 

on seikka, jota moraaliton liikemies ei ota l ukuun, kun voittomahdolli

suudet ovat valtavan houkuttelevat. Joskin hallitus kaikin keinoin 

koettaa tukahduttaa tällaisen kaupanteon, on sen edelleenkin mahdotonta 

estää mitä kekseliäimmillä tavoilla suunni teltuja myyntejä mant ereelle. 

Taloudellisessa mielessä Portugali elää tietenki n kukois

tuskauttaan. 8e lieueekin ainoalaatui sessa asemassa sikäli, ettei sillä 

ole velkoja. Portugali on mylis ainoa Buroopan maa, jossa valuutta

kauppa on täysin vapaata. 
Sitä oudoksuttavampaa on todeta yhtei skunnallist a kurjuut

ta, jota joka puolella täällä näkee ympärillään. Rikkaita on suhteel-

liBen vähän, valtaosan kansasta 

t.iss&. Täytyy ihmetellä, millä 

kun palkat ovat niin pi enet ja 

eläen mitä yks i nkertais1mmissa olos~ 

suurin osa kansaa voi t ulla toimeen, 

e~stannukset korkeat. Ainoa selitys 
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on, ett ä asutaan rjasti ja syödään vielä kurj~in. 

Joitakin palkkoja esittääkseni mainitsen, että hallituksen 

jäsenet nostavat 2.600 - 4.000 esoudon välillä kuukaudessa. Tasavaltalai

sen kansalliskaartin pääl l ikkö saa samoin 4.000 esoudoa. Armeij an kap

teeni nostaa 1.500 - 2.000 esoudon välimailla. Ammattityömiehen korkein 

palkka nousee 15 esoudoon päi~ässä ja keskimäärin voi työmiehen laskea 

ansa itsevan 10 esoudoa päivässä. Millä konstilla hän voi elättää itsen

sä ja perheensä on arvoitus. lJioander-yhtymän täkäläieissä korkkitehtaisse. 

saavat erilais ia koneita hoitelevat naispuoliset työntekijät 8- tunt i sen 

päivätyönsä ahertelun palkkioksi keskimäärin ~ esoudoa päivässä ! Ja 

likomissionissa, jossa ratkaistaan tällä hetkellä kaikille Euroopan 

maille niin tärkeän tinan j a volframin saanti, nostaa insinööri, j oks 

E' ri anon;ukset t utkii ja jonkto. mielipiteestä ratkaisu lähinnä riippuu, 

1.800 esoudoa kuussa eli siis S.600 suomenmarkkaa. 

~åissä oloissa ei sovi ihmetel l ä, jos korruptio on 

Salaz&r kyllä tais t elee sitä vastaan, mutta kaikki e i suinkaan ' kantau

du hänen korviinla ja toieelta puolen hän ei yleisten t aloudellisten 

periaatteidensa vuokli ole halukas nostamaan palkkatasoa, koska hinto

jen nousun ehkäisemilekci hinnal'lllluodos t ultsen kotimailiin tekijöihin hän 

ei kajoa. 

Kuten sanottu, täällä on saatavissa vapaasti vielä melkein 

kaikkia tavaroita. Polttoaineista, lähinnä kivihiilestä ja bensiinistä 

vallitsee suuri puate. Ihmisten näkee jonottelevan kivihiiltä, jota ~ 

dään kunkin omasta liikkeestä muutama kilo kerrallaan. Kivihiilen niuk

kuuden takia on myös sähkön käytto-' rajoitettu 25 %alla. Kullekin on 

määrätty oma sähko1rulutusnorminla ja joka sen ylittää, saa tältä 

ta maksaa lo-kertaisen hinnan. 

Bensiin1 oli ensimmäinen tuote, joka pantiin jopa kortille 

kuluvan vuoden alusta. Etukäteen 0las1 arvata, että täst~ syntyisi 

koielaatuinen näytelmä. Suurella touhulla ryhdyttiin toimenpite1iiin ja 

kun kullekin oli määrätty annokset, hölmiltyivät viranomaiset havai tes

saan, .ttä kulutuIoli normaalista kasvanut. Diplomaateille myönnettiin 

alultai suuripiirteileati 8e määrä, minkä he Umoittivat vastaavan nor

maalia kulutustaan. Jo kahden Tiikon kuluttua kaikille lyötiin lukkoon 

2-10 litraa. litten 180 jne., kunnes ennen kuukauden umpeenlcu~sta 
aiännöstelpn alkamisesta diplomaattiparkojen annokeet oliTat 40 litraa. 

MUtta siitäkös nostettiin melu ulkoalia1nministeriössä itse P,yhän Ilän 
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edustajan johdolla, ja t ulokseksi saati i n ' se, että lähetystöjen pääl

liköt saavat 400 litraa j a muut 1" etystöjen virkamiehet 60 litraa. 

Bensiinin hinta on 4:60 escudoa litralta, mutta mustasta pörssistä 

saa sitä kuulemma mielinmäärin 10 escudoa litralta. 

Ruokatavaroista vallitsee niukkuutta vain soker in, r iisin ja 

lihan suhteen. L1nnunlihaaS~ajOittamattomasti, mutta muuta lihaa on 

yksityi stalouksien vai~eata löytää, ellei ole suhteita. Ravintolois sa 

sen s ijaan on lihaa yllin kyllin . ~utta kuten maini tsin, kaikki on 

kallista j a alati nousussa. Sardiineja ei täällä olevan kannata 

sä syödä, sillä pur kki sardiine ja, joka ennen maksoi t~tuvasti 

10 escudoa, maksaa nyt 18 escudoa. Sardiinien hinnannousun on aiheutta

nut ni i den suuri kysyntä Saksaan ja En~lanti in. 

Pari sanaa täkäläisistä miel i aloista nJkyisen sodan a i kana . 

Val taosa kansasta on englantilaismielistä, mikä h~iD on ymmärr ettävis

sä perinteiden ja vanhan liittosuhteen val os sa Englannin kanssa. Tämä 

käy ilmi selvästi myös lehd i stöstä, jossa ensi sija suodaan anglosak

silaisille u tisil le. Molemmat sot apuolet harjoittavat täällä voioak~sta 

propagandaa joko lahjomalla lehtien toimittajia , l evittäwällä kirjall i

suutta ja julkvisuja, r adioimalla emämaistaan us eampaan kertaan päiväs

sä uutisi~ portugaliukielellä tai esittämäl lä Lis sabonin näyteikkunoissa 

valokuvi a viimeaikaisista sotatapaht~ista. Engl antilaisten ylivoimaisen 

etumatkan johdosta tervehdittiin Saksassa sen takia mitä suurimmalla 

mieli~ällä Salazarin kesäkuussa pitämää suurta puhetta moraal i sesta, 

tal oudellisesta ja poliittisesta puolustuksesta , j os sa hän tavoilleen 

uskollisena klassillisan korkeatyylisellä tavallaan selvitteli Port~~alin 

asennetta nykyhetken kysymyksi i n ja jossa hän ensi kertaa s~l ~dci 

osoi t i Portu al in yhteistyön välttämättömYJ~tä m ~ermaan kanssa. Eng

lannissa puhe otettiin v~staan viileL~ komment aareiL , mutta Saksassa 

puhe käännettiin j a käytettiin propa&andatarkoit u siin. 

Vielä sana Portugal i n as emasta "Euroopan ikkunana~ Sellaisen 

aseman se on saanut kohtalon oikusta, joten ei ole sen syy, el lei 

ole ulkonaisest i j a sisäisesti kypsä ja varustautunut niin vaativan 

osan hoitoon. On liioiteltua luulla, että täällä t apais i l ukemattomia 

ulkomaalaisia jo siitä sTisti, että viisuminsaanti Portugaliin 

tä haDkalinta. Molemmilla sotaakäyvil l ä puolilla on kyllä vahva 

verkoatonsa(ainakin yksi Suomessa olleista englantilaisista jatkaa 

mintaanaa täällä); ja huhuja kuulee ni1nik~ån kosolti, mutta mitään vil-
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kasta kauttakulkuliikennettä ei tapaa. Ainoa säännöllinen yhteys 

kallJl onkin "Clippsr: Mielenk1intoisa Lissabon o.n sikäli, että tänne 

saapuvat jo euraAvana päivänä englantilaiset lehdet. Nykyään tosin 

enää vain koI asti viikoGsa, koska lentokoneet eivät kuulemma riitä 

tällaisiin s1viilitarkoituksiin . ~åmä koneet laskeutuvat Sintran lento

kentälle kiltisti Lufthansan konee. vie r een , joka päivittäin välittää 

yhteyttä Saksaan. 

Seuraavassa raportis sani siirryn käsittAlemään niin sanoak

seni lukemalla saavutetun tietoisuude pohjalla syitä, jotka johtivat 

nk. kansalliseen vallankumoukseen, jonka 11. vuosi nyt on menossa. sekä 

nii tä toimenpiteitä ja käänteentekeviä uudistuksia, jotka Salazar 

tukseenastumisensa jälkeen ryhtyi toteuttamaan, ja joiden johdosta Por

tugali on jälleen yleistä arvonantoa nauttiva valtio. Salazarin u is

tukset sdustavat ainoalaatui sta korporatiiviseen järjestelmään perustuvaa 

taloudellisen, poliitt isen ja so iaalisen elämän tervehdyttämi stä, jot a 

to~enpiteet ulkopuolella Portugalin rajojen ovat herättäneet vilkasta 

V ••••• ,.'-""01t.j.~ ~r' ~ 
mielenkiintoa. 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

N:o 26/159 

Li sboa a , 15 pätvänä s~Y6kuuta 1942 : 

1 3 1.f3~ ~ 

,1.9-' YL , 

{'. f .t.o. 

Herra Ui n i 5 t e r i , 

Lä het:: ohei sona kunoio ittavi~~in rapor tti ni n : o 11 : 

Vai ute1rnia Portuba1ista II . 

Vast fl9flottakaa, Herra " i n i 9 t e ri, er inomaisen 

ku·tnioi ' !..ts eni Vfl~.IutuS . ~ J;1 

V . . ... , .. '" o ' toj"/ / ~' 1-/",/" ... 
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RAPORTTI n: 0 .. H............... Jct. -
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AS i a: Vailrutelnia Portugalista II , ....... .... . f,to o 

Vuoden 1926 ka nsalli sen val l ankumouksen luoma~ uuden va! ion 

olemuksen j a saavutusta asettamisek i oikeaan valoons on syyt.. 1:° y-

esti palaut taa miel een olot , j ot ka Port~~ali ssa vaI i tsivat val l anku-

1ll0usta edeltäneenä aikana • 

Ennen vuotta 1928 muistut iv~t ol ot Portugalissa t i l aa. jo

ka Saks assa oli vallal l ~ Versail esin r auhan jälkeen. Kansa oli e ä

i htenäistä. henkisesti r appeutunutta ja taloudellisesti perikadon ar-

tilalla . Politiikka e i 011· t isänmaallisen i hanteen alv l Ukse ssa , vaan 

itsekäs puolue olitilkka rehoitt i kannustaen henkilökohtaista turhamai

suutta, vallan- ja voitonhimoa. Enne a ikkea maan r aha-asiat olivat hun

ningolla lietsoen yhteisku.=all ista ja poliittista tyytY'liittöm~~t'" . Seu

r auks e a olivat a l ituiset hallituksen vaihdokset ja s isäiset ~~~oukset. 

Vieraitten kansojen silmissä 

N"åissä ol osuhteissa 

Portugal i n arvonanto ol i mennytt ä. 

kaivattiin johtajapersoonallisuutta 

vain sattuma, että 

järjes~ 

laatu-tyksen palauttamiseksi, eikä olekaan kent i es 

aan ensimmäinen johtajaprins1ipin toteut tamise 

Iin osalle. Soti las.presidentti 

avulla ohjat käsiinsä, mutta 

Sidonio Pals otti 

okeilu lankes i Portuga

v. 1917 vallankaappauk-

Ben yhden vuoden työn jäI keen kaatui mur-

!uuniehen uhrina. Fänen vallankumouksensa oli ensimmäinen julkinen taiste
sl,.lloisen 

luhaastel parlamentarismin väärinkäyt" eiä vastaan. 

Todellinen pelastus tuli maalle kuitenkin kansallisen nou

sun muodossa 28.5.26, josta käytetäiL~ nimitystä kansallinen vallankumous 

ja jonka merlce1Bsä parhallaillaan eletään 17. vuotta. Vallan otti t äl

löin käaiin6ä kenraaU Gomez da Costa. jonka asettaman uuden hallituk

sen ensimmäiset kaksi vuotta kuluivat kiireelliseksi muodostuneessa hal

linnollisessa publi.tuk,.,sa ja julkil.n rauhan ja turvallisuuden ylli-

JAKELUOH.IE: 

............................. 'lavallWp. ......... ...... ...... ...... ............ . 

.. ....................................................................................................... .. , ... 
J"'eluohjemelleja I 

TeftllI ... n • 
TeftI ....... ja 11eIk.1 .. . .... mlnloterlOlle. 
II ....... 11 ....... _ tiedoItubllno 
EI ..... ~ ........ ulltoulainmlnlaterl .. tledol • ....... 
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pitä;ni Bessä. 

~åin a1~~8a saaneen 

osan määrätietoinen oteuttaminen 

kansa11ispo1iittisen ohjelman rakentavaA 

tuli t.w~tikuuBBsa 1~28 va1tiovarainmi-

nisteriks i kutsutun , ~ykyisen pp.Sm1nisterin, ~rofessori Antonio Oliveira 

SALAZARln tehtäväksi. On yksinkertaisesti mahdotonta antaa t hjentävää 

ku laA siite, mitä Sa1azarin tähänastiset 14 yuotta Portugalille merkit

sevät: rehata10udel1ista tervehdyttämistä , perustavaa laatua olevaa j a 

oikeudenmukaisempaa ve rotusjärjestelmää, t eiden ja satamien perustamista 

ja laajentami sta, kaupan j a teollisu~den e1Vl~tämistä, ~aatalouden edis

tämistä, suurpi i rteisten hyväntekeväisyys- ja huol olaitosten järjestämi s

tä, oikeuslaitoksen läpikäyvää uudistusta, koulu- ja kasvatuslaitoksen 

uudelleenjärjestelyä, nykyaikaisten koulurakennusten, yl i opisto1attosten, 

tekntl1iste. op i 1aitosten js jatko-opistojen rakentamista, kulttuurisuh

teiden läheisempää luomista j a hoi tamista u1kom.aihin,port-.lga1i1aisten 

oppituolien järjestämistä Euroopan tärke impiin yliopistoihin, historial

lisesti tai taiteellisesti merkitykse1listen rakennusten, muistomerkkien 

ja taideteosten restaurointia, Portu~a1in laajojen merentakai sten omistus· 

ten järkiperäistä ~äksikäyttöä, ja lopulta laivaston uude11eenr.kentamis· 

ta, armeij~~ varustamista ja uuden ha1litus~uodon aika~saamista. 

Poliittisen raportin puitteissa ei. Sa1azarin toimenpitei den 

yksityiskohtaisempi selvittely voi tulla kyseeseen. Sen sijaan koetan 

alempana esittää joitakin johtavie. aatteellisia. ja kä~~ännöl1isiä auun

taviivoja, joille uuden va.1tion luominen perustuu, 

"Portugalin tapausta" void.a&n lähinnä pitää yhtenä niistä 1u

c~isista kOk8iluista, joita EUroopassa läpikäydään aikamme poliittis

ten ja sosiaalisten prob1eemien ratkaisemiseksi. Jotta SfJ. ei Portuga

lissa ole jäänyt vain kokeiluksi , vaan on safiIlut kiteytyneen ; muodon 

ajan vaatimukeia vastaavan valtion luomise ssa, on tosiasia , jota ei 

käy kieltäminen, 

. x x x 

Salazarin ensimmäinen tehtävä oli maan finanssioloj3n ter-

.... hdyttiminen. 

Aikaisempien budjettien historia 080i ttaa, että sadan vuo

don ~kana on vaikeata löytiä kolmea ylijäämää osoittavaa budjettia. 

Vajaus kuului eroittaaattomana osana budjettiin ja len takia sitä oli 

vaik.ata välttiä. raloudelli8en aseman suhteellinen heikkous, hallitul-



• 

• 
1) 

S, 

en i d··ttäytyminen välttä.'Tlättömien verojen määr äämisestä , ;?oliitti nen 

sekasor to j a siitä joht~~ut hallinnollinen epäjärjestys, p~ättiimättömyys 

ja hellittemä ömyyde ?uute olivat syynä budjet t ivajauksiin , alhaiseen 

verotukse " j ··rjestel mien muutokseen ja lopulta finanssi~aokseen. 

T'· ä on otettava. hu mi con arv ioitaes sa nykyisez: fi "'::> . 3Siuudis

t uksen menest:yksen syitä. Salazar itse huomautt 9.akin . ettei hänen 

ml sa ole ihmeel linen saavutus omintakei3 ~uden kanna t a . Se cn paljon 

j oissakin mui sso. mai s a tehdyt k kei-

lut. Sen ainoana luonteenomaisuutena on , kute~ S9.lazar sanoo, että se 

on or t odoks inen s oveltuen portuzalilaisiin tapoi hi n j 9. lait~: iin. 

Finanss idikt aat torin ens~~äine~ t 10- ja me oarvioehdotus val

mistui kaksi kuukautta hänen valtiovar aiDmini steriksi t ulonsa jälkeen. 

Diktatoor isin ottein s iinä ol i poistettu aikaisemmat erehdykset • 

ti kohta yl i jäämää j a sen jälkeen budjetti 0 odesta toiseen 

n·~t val tiolle huomat t avia ylijäämiä, j ot a ot:. s ijoitet tu var ar ahastoi hin 

odottamattomien tapaus en varalta. ) Heti kuh tas9.Pai r:.o v.1928 ol i saa

vutettu , ei enää ollut t arpeen t ' lrvaut a setelinantoon ja cblie;aatti

oih~l tai käyt t ää kes ku asäästöpankin (Ca ·xs Cers l dos De p~sit06 ) varoj a, 

:n1tkä toimenpiteet aikanaan ol ivat lisän.."leet vakauttamat onta velkaa . 

P'åivastoi n ' ätä veI aa r yhdyttiin viihentämätin s i inii määri n , että pian 

ei a inoastaan 'llkomainen vakautta:naton vel ka ollut s uorit et u . vaan hil-

jalleen r uvettii'l vähentämään obl igaattioiden uudist~~istn ; .. kuol etta-

maan niit ä . Disk ~ttokorko aleni 11 r osenti t a S 5/4 pr osentt iin sen 

ollessa täuii äivä.o.ä :5 1~ %. Laino~a ryhdyttii lt;:c • .:.'!e r to lIle.an ~ a e rvo-

paperit alkoi-at tuntuvasti nousta • 

Luonnollisesti monia muitakir. uudistu' s ia t rvitti i~ ta 9.. i -

nOil s avutt:unis eks i v l tion f illans seissn . "tkut kosJri Tat ver et usta, 

Bu ;l atU on tuottanut seuraavat ylijäämät S!l.lazarin f Lans s il'li isteriksi 
tulon jiilkeen : 

1928 - 29 ....... .... ... 275 milj . escudoa 
1929 - 30 40 " 

n .............. 
1930 - 31 · ............. 152 'l 'l 
1931 - 32 · ..... .... .... 150 • a 

1932 - 33 · ............. 84 ~ '! 
1933 - :14 · .......... ... 130 '! 'l 
19M - SS (18. k\l1.lk) •• • • • 317 " " 
1936 · ............. 228 • 'l 

1937 ••...•. ..... .. 212 '1 IJ 

19158 · ............. 241 '! '! 

19:19 IS4 '! " · ........... .. 
1940 ........... ... 176 ~ 

'1 

1941 .............. 196 " 
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janpitoIlja kansallisone.isuud n hal i ntoa ) toiset olivat l uont eltaan 

enemm" taloude lista l aat ua , kuten uot osysteemin 'J U elleenjärjestely, 

PortuGalin Pankin ~ Caixa Ger al dos Depositosin uudist u s , r~hanarvon 

vakautt amin n, seteliLantosystee in j~~estel ' j laat alous- sekä teol-

1 suusl uo toje~ aikaansaanti. 

x x x 

[ , valtion finanssit ovat r iippuvaisia maan taloudellisista 

oloista. on l uonnollista , että vi imemail1i tt un Salazar ' Cis ~outui lii-

heisesti kiir:.: · tämäib. uo ictaan. 

Portugalin u s i valtio ( kut en portugalilaiset i tse kansa li-

se val)~~ouksen jälkeistä valtiotaan kut suvat) on yhteistoinli nna6sa 

yksityisten kanss maan talouselämän udistamises sa ja pitää er ehdykse- . 

nä valtion rajoitt~~atonta sekaant um sta talouse l~ään. Tosin j idenkin 

maiden erikoiset t.llloudelliset olos~lhteet ja e enkaikkea talouspoEtiik

ka pakoittavat Portugalinkin valtion puuttunaac talousel ämään haluttua 

enezr.män. Siitä huol imatt a periaatteer.a on, että jos valtio r::r.tyy 

yrittäjäksi yksityisten Sija -ta se mur skaa yksityiser. alo itehal u.'1. Aivan 

eri asia 0 v lt i o le l uonnostaan kuuluvat eri laiset. tehtävät ja veI· 

vo!lisuudet. j oiden suhtee Portugal issa hyväksyttiin joitakin vuosia 

erillen nykyisen sodan syttymistä lS-vuotissuunnitelma.Se koskee 

tuksen lujittal'llista . teiden. siltoja ja sata.'!lien rakentami sta , vesi

ja sähkövoiDl9.ll , puhelin- ja siihkel iikenteen , julkist e!l. palvelusten, al-

kei s-, teknillise ja yliopisto-opetuksen kehittämistä. 

;.!a.ailmassa t uskin lienee valtiot , joka harjoitt is i vapaa

ka1ll'pao.. P rtugali on kuitenkin yksi niistä, joka koettaa olla 

protekticnistinen. Salaze.rin mielestä järin äinen protektionismi on 

va erehdys. kos ka s ille on yhdentekevää olOSuhteet, jotka parhaiten 

soveltuisivat kansakunnan elintasODn ja koska se saattaa epäjärjestyk

seen kansantalouden haitaten inhimillistä hyvinvointia. Taloudellisten 

autarkioitten synty kaikkialla maailmassa joko itsepuolustukseksi tai 

vastavaikutuksekli muunkaltaisia autarkioita vastaan johtaa, sen lijaan 

että rat~istaisiin ~k.rhetken kj~~klet. uusien probleem1en syntyyn 

vastailuudesla. ~åi •• ä oloilla Portugali tekee parhaanla taistellakseen 

raj oituksia, tartrfeja. kiintiöitä ja valuuttasaånnöstelyja valtaan. 

TilIä hetkellä Portugali onkin ainoa maa Euroopalsa, joka ei ole 

asettanut ulkomaisen valuutan kauppaa - joitakin vL~isiä rajoituka1a 



5. 

huomi oimatta - val vorulan alaiseks i . 

Toi nen Portu al i t alo seläm~n elpJmise~ j ohtavi st a er i aat-

t eista on, ett" emämaan j a sUr t !:la itten t a o'ls jär~e s tel"'li:.nt täydent f"

vät ~ o inen toistaan. Tämän per~a~tteen tulotsi~ ovat pr efe renssit ul lit 

sekä muut keskinäiset et upikeudet, j o ta ei voida ul ott~a ul komaita 

koskeviks i . Koor din.at ion tar ko i t uksena on stää ul konais ta ka it alia 

hall itsemasta sii r toma t a ni i den impcriQ~in ' stannuksel la . Si en ul k 

maine pääo~a s i i rtomai ssa pakoitet aa L öskenteletr.äiin :'c:-tue; li kan-

santalo den eduksi . 

v 1 tion osuude st a . Tal ouselämän lIudel leenjärjest.,ly 

ei Port~balissa suinka~ kuulu v in va l ' iolla : yks ityis llä on omat 

velvollisuut ensa korpor at iivisen prganisati oa j äseuenä. ·,~·kyiner. t asaval

t a on nimenomaan kor por at iivinen valtio , j oskaan korporatiivista or Ga

nisat i ot a e i ole, e i kä ai j otakaao, toteut t aa kaikilla poliit ti sen, 

tal oudel l isen ja henki se toimi~~ al oi l la. 

on 

T" ä 

sitä miel t ä, 

korporatismi 

et tä koska 

on yksi uude n 

kunkin valtion 

r egimen kulmakivi . Sal azar 

on nykyisi huolehditt ava 

talouselämänsi järjestämi sestä, on se ~ahdoll ista vai n kor por at i i visen 

järjestelmän pohjal la , ellei r~luta t urvaut ua suorast aan val t ioj ohtei

Geen tal outeen. Korporatii visen j ärjestelmän avul la valtio voi korjat a 

t uotannollisen t oi:ninnan tul okset sekä kar.nustaa yksityistä omistusoi

keutta, aloi tekykyä j a kilpailua sil t i omaa auktor iteettiään menettä

mättä. Kysy.qys on vain siitä. mihi n saakka ja mi llö tavoi n valtio 

voi s okaant ua tal oud~lli en eläm~ kul kuun. 

Tähän Sal azr vast aa , ett ä jos korporatiivista jKrjestelmää 

sovelletaan t uotantoon valtion valvonnan al ai sena, t ulee siitä i t sensä 

hoitava t alous , jonka puit tei ssa rehellinen j a spekul oimaton kilpailu 

. on mahdollinen. Tät en vahvistetaa.~ pääoman j a työn etuja sekä yllä

pidetään tasapainoa n.1iden välillä. 

Korporatiivinen organisati o ei ole Portugalissa pakollinen 

L~in muutamissa t apauksissa, joissa tuotanto muuten voi si l amaantua. 

Tarkoitus o~ , että terve kilpailu vallitsisi ja yksityinen initiatiivi 

kehittyis i vapaasti. Valtio pidättyy korporatioiden j ohtamisesta ja 

ainoaltaan valvoo. että l akia val vot aan ja yhteisedut huomioidaan. 

Korporatismi n käytännöllisistä saavutuksista POrtugalilla 

todettakoon. että tärkeimmillä toiminnan aloilla on muodostettu järjes

töt, jotka ont läännöstelleet tuotannon, ltagp&n, t)'öpalkat ja tytieh-
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cot. Työttömyy s cn krHsienkin a i kana suur i n piirtein väl t etty. 

x x x 

Onko Portugalin valtiolla poli i t tista i deologiaa' Toisin sa~o

e~ . myöntääkö se tiettyjen periaat~eiden ol emas seolo~ j a puolust~eko se 

niitä? Salazar vastaa myönteisesti, ~oska kukin vaI i o noudattaa tiettyjä 

per iaat t eita, j oista se ei ole su stuvai nen lucpumaan. 

Siten j okaisella uuden Portugal i n kansalai e1 a t l ee 11 

vä käsitys n:a s aan ja kansalli sesta ··hteenkuuluvai su'..lce st Il.' • e r heestä 

yhteiskwL~5 ) l isen elä~än kul makivenä . ~uktor iteetista , henkis i stä arvoista 

j a kunkin yks i lön oi keuksista , oikeude sta tehdä ~yötä ja uskonnosta. Sen 

vuoks i nykyi en r egime vastusta kaike~altaiGta kansainvälis~~tä , kommu

ni smia . sosialismia j a ka ikkea, joka saattais i jakaa tai hajoitta per

heen. Lisäksi se vast:,u;taa luokkataistelua , uskonnott muutta, mater ' alisti s

ta elä~änkatsomusta ja valtaa oikeuden edel l ä. 

X T. X 

Uusi hallitusm'loto vuodelta 19~:5 0 :1 niL"likäi::n 

alsa. Se yr.dessä siirtooaalain kans sa muodostaa Portugalin 

j a sosiaal i sen rakenteen erust an. Portugali kuuluu sit en 

on kirj oit ett 1.: ja definiitivinell hallitusmuo o. 

Salaa,rin 

pol iittisen 

maihin, jolla 

Hallitusmuot o 3roaa muitten maitt en hallitusmuodosta sikäli, 

että se on sekä luova että didaktinen. Se ei tyYdy vain söätämään 

valtion or ganisatiota ja määriiemiiän 

rittelee tietyt periaatteet, jotka 

~~salai te. oi~eudet . vaan se 

säätävät sosiaaliset, poliittiset 

mää-

ja 

taloudel liset uudistukset. råten sen eri koisuus on enemmän 

kuin pol iittisessa rakenteessa. 

ideoI gise9sa 

Hallitu smuodon pääpiir tei:1;' mainittakoon, että 

valitaan seitsemäksi vuodeksi suoranaieel ln äänestyksellli. 

valtion 

Xåmareita 

päämies 

on 

kaks i , joista edustajat toiseen' valita&n. ~ännöBsä kuite~in ärr~ 90 

edustajaa nimeää ?~äministeri Salazar kansallisen uni onin jäsenistä (puc

l ue ita ei ole, vaan on ainoa lnillinen puolue tai ~nrenminkin l iike 

sanottu Uniao Nacional). Hall it~sen nimittää presidentti, jolle vain se 

on vastuussa ollen siten riippumaton eduskunnan äänestyksestä. Lait sää

tää hallitus j . eduskunta, mutta käytännössä viinemainitun tehtävät r a

joittuvat konsultatiiviseen toimintaan. Tuomioistuimet ovat riippumattomia. 

Tämän ohella on syytä er:koisesti kiinnittää huomiota halli-
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t uosmuc on niin snnoakseni henkiseen t ustaan. Se mer ki tsee , et 'tä Por-

t ugali on 

ne:). Se 

arI .,ent taari en , I\:ilti-demokraat ti:l.en ja anti-liber alist i

ol la korporati iv 'n~n val t'o. 

Pcrtugali en a~t i- liberali t ina e Vlloksi , t tä se haluaa 

t at 

S'.lt t 

ni ide::l vapauksien 01e~a6saol or. , :oita 3al azar in m~ a.n ~ 

deno' a~ttls~t rs~~et ~ngl antia , S eits iä ja Pvt joismal a l u 'un-

otta:l'.&.".:ta eiv;';t ol e pystpeet kansalle taka!l:!"!a ... n . '\:1'.' - r ",- :;- r ' tt1nen on 

ett9 maan entir.e::1 demokratis~i , j oll~ näennäisesti 011 

kanso...'l ka.matus o a leansaa se väitti cdlls t avanse. , mu~s + i 'llas soj e. 

ik na , sen 3ijaa.n ett" nykyinen val tic : al uaa, kute~ 

oaini t see , " r, ~taa , :':/isvattaa ja pelas taa ~CE.!l 3an 

orj uudes ta ." Edelleen hän huomauttaa , et tä "~uu11a kansan 

sidot·~ :l.enokra isoUn t a i par : 3."'le:ltari smiio.· on samaa 

b .t _ ':!'atian ------V B. au en olevan 

i n 011!!. sokea 

s ' 11e todistusaineistolIe , j O:l 

j a s sia.alinen 3l ämä t !!.rj oaa." 

hist.or iJ.n llllki'l ai kak uden oliit t ir, ,. 

x X Y. 

Par i sa ne.9 vielä Salazarista . rr. ' ~ 0::1 s: 

joi :;- Portu 801 S/l . Isäns" oli te.:!. 'Jn oi;ca. ~ nan l' ~ ii isaen j ' _lcisu ·~teen 

ast umi s a S'l. a , a.r toimi ~ i'lanss i- j a tal oustieteer. • r ofessori::la Co ' br an 

yliopistossa , jossa pi an saavutt i ~~uluisuutta . ~ån9t ~littiin kansan-

edust ajaksi v.192l , mutt~ -takaeen Coi mbr aan . Vuoden 

k ikä· 1'1.1 eduskun as /l r :._t,ti hänell e pala
sotila.s-

1926 lval nln.;"ous t arvitsee hallituks een f i nans-

ai- j a ta1ouserikoist untijaa . Salazar noudatta~. kutsua j a saapuu Li s6 ... -

boniin , mut t a palaa j o vii e äivän l ~ttua pettyneenä takaisin. ~ån 

huomaa , sy:ltj'lJli seks i hal-

litukaen 

että sisäiset ed"llyt kset 

ke skuudes sa puuttuvat j a 

hedelmäll isen työn 

et t ä hänen hetkensä a1 i el ä ole 

koittanut. Kest ää vielä lähes kaks i vu t t a, e~enkuin hän lopullisesti 

vastaanott l. tinanss imi nisterin salkun, ei pelkästään t inanssiminister inä, 

vaan f i nanss ienuudistaj ana ja finanss i diktaattorina. Ja vuo~a 19S2 ottaa 

hän ~Ö6 ul 1 0naises,ti hallitukset ohj at käsiinsä. 

Salazar on maansa diktaat tori, mutta hän on, valist unut 

diktaattori, kuten hänestä on sa,~ottu. ~~~ o~ ennen kaikkea kunnian 

mies, täysin rehellinen ja vilpi tön pyrk~ksis säån. Sanal:!.!!. hän epäi

lemättä on a1lcaJcautemme uur impla valtiomiehiä, mikä t u."1Ilustus hänelle 

o. kaikki alla annettu. Pol iti! yl i stää Sal azaria poli i ttisen ja talou-

dc 1i ~n järjestelmän ~uojana, joka järjestelmä voi palvella muuta 
., 
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caQ näy teene. modernin valtion korporat'ivisesta l;.!c::.isest a . J a Jacque s 

Bai nvil le mainitsee teoksessaan "Les Dict a eurs" Por tugalin diktatuuri~. 

gtt~ se '0 " 1 ?~~S honnete. 18. plus saga , l u mes r~e d ' urope , en 

m; e temps qu ' une des pl u s fe r~e s et des plus pers;v;rantes dans s
pplica iens ." 

alazar on pit änyt koko joukon puheita . j oii:b si sältyy 

hänen toteutt~~ansa uuden valti on poliitti set . tal oudelliset , sosiaal i 

set , heuyi ,st ja sivee l liset suuntavi ivat • . . åmä puheet . jot ka si

nänsä e i ve. ole v io huomat a an valt ' omiehe oielipite iden il~auks ia 

vaan kl s8~llisen kiel enkäytön mestri t eoksia , on julka i tu k ikilla 

s uur il l a ki lil l e . ;~un ne sis" ltih':it runs9.ss'.;i mielenkiintoista lu

attavaa a kaiket i opi ttav!'.a.kin, suos i ttelisi r'='1pimästi tii.mii.n i rj an 

suomentamista . Sen saksankiel i s e r. laitoksen nimi 0 ~ortugal, as Werden 

"no, no .. n Stht., ." "' =taja nn E"~, ,,'~ 

V. a . si i nho itaja: (.. "'~_- l' ~ 



ULKOAS'IAINMINISTERIÖ 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Lisboas 3a 12 p. lOkakuuta 1942 . 

Herra M i n i s t eri, 

Liih.etiin oheisena k'.mnioi t.tavimrnin rapor~tini n : 0 12 : 

Portugali Englannin puristuksessa . 

Vastaanottakaa , Her r a M i n i 5 t eri , e r in~aisen 

kunnioituks eni vaI u ~tus . 

Herra Ulkoasiainministeri 

Ii. IV i t t i n g. 

iiELS IlIIU. 

nll. 66. 

V.a.A5iainhoitaja : 
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.. ........................... ~ .. .?, ... Il .. P ... ~ ... a. ....... SSA OLEVA LÅHETYSt!~ :21?~ -_Lj~ ': , I fa'!~ ine 
12 --L/' ---- - -RAPORTTI n - 0 ........ .. L ... . - c ., . ... -- 1. " J 1" , 

............... ~l~P9.~ . ssa .... J?p:nä . l.ol!;~ .. kuuta 19 ~. .J. ' ~..?o. 

A s i a : Portugali Engl in puristuksessa. 

Englannin suurlähetti läs Sir Ronald Campbell palasi viikko 

sitten Lonto sta. Pari päiväit myöhe.mmin hänen tiedetään käyneen - 11-

meises~i Lontoossa annettujen ohjeiden mukaisesti - Salazarin luona, 

jolle Sir Ronald esitti erittäin jyrkkään sävyyn laad i tun vaatimuksen. , 
Salazar kuitenkin hylkäsi sen. 

Sspanjan lähetystön taholta väitetii.än, että Salazar olisi 

Sir Ronaldin vaati:nuksen jälkeen kohta soi ttanut Francolle, mutta tun

tuu tämä allekirjoittaneesta epätodennäköiseltä. Lyhytaikaisen ul timaatu

~in vallitelsa voi pikaista puhelinkeskustelua pitää tarpeellisena, mut

ta kun sellaisesta ei ollut sentään kysymys, lienevät valtivmiehet 

käyttäneet luotettav&lllpia ajatuksenvaihtoteitä. 

~tä vaatimuksen sisältöön tulee, on siitä toistaiseksi 

ollut mahdotonta saada tarkempaa selkoa. Kuten Ministeriölle osoitta

massan1 sähkeessä maiuitsin, arvellaan ~selipiireissä. että kysymyksee

,ä oli,i joko tukikohtien myöntäminen toisen rintaman luomista silmäl

läpitäen Portugalissa, ·tai tukikohtien luovuttaminen liosambikissa. Viim_ 

mainittuun liittyisi elimellisesti Yosambikin -Angolan rautatien militääri

nen käyttöoikeus, jota Englannin taholta on tiettävästi jo kahteen 

kertaan vaadittu, mutta minkä Saluar niinikään on kieltänyt. Tämä 

rata. joka kulkee Belgian Kongon ja Rhodesian kautta, tarjoaa edulli

sen kuljetustien .t.1'rikan la.lki. jolloin vältytään pitkästä ja japani

lailten uhkaamasta reitistä lapin kautta. 

Kun lisäkli Saksan eilinen erikoistiedonanto tietää kertoa 

lalelalaisten vedenalailten esiintymiaestä ensi kertaa lapkaupungin edua

talla, tulee Angolan Uosambikin rata yhä tärkeämmiksi liittoutuneille. 

JAKELUOHJE: 

..................... ............ .. ~ ... ~ .. ~ .. ~. ~ .. J .. ~ .. ~. ~. Pc. ............ . 
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SuoranaisenA suhteessa Portugalin ulkopoliittisten huolien voi nähdä 

kasvavan. 

V.a.Äsiainhoitaja: 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ....................... .[; ......... . 

OSASTO: .................... t;o. .. 

ASIA: 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

Lisboassa,24 p. lokakuuta 1942 . 

HerrlO. M i n i s t eri , 

Lähetän oheisena JcunnioittaviIt>~nin raporttini 0 : 0 13: 

Keskustelu Ranskan asiainhoitajan kan~ sa. 

Vastaanottakaa, llerra M i n i s t er i , erinomal~ · ~ 

k' ~~ in i t~v.r eni vakuutus. 

Herra Ulkoas1a1am1n1ster1 

R. • 1 t t 1 n " 

HiLSIIIII • 

••• A6. 

V.a.Asiai nhoitaja : 



./ 

........................ k .t .. II ... Il ... () ... ~ ............... SSA OLEVA LÄHETYSTö. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 . J.~ •.......... 

.............. ... ~.:j.,I.i.1:l9." s s a .... ?~ .. p: nä ..... ~9.l!;~ ... kuuta 19.~ ..... 

As i a: Keskustelu Ranskan asiainhoi tajall 

......... kli-JI.u ............................................. ........................ . 

Kuten Suomenkin lehdissä näkyy mainitun , on Ranskan täkäläinen 

tiläs FranQois Gentil siirretty suurlähettilääksi Buenos Airesiin j a hänen 

.. raajak.een Lisaboniin nimitetty kabinetin valtiosihteeri G;rard. 

• 

Ministeri Gentil on jo poistunut Lissabonista, mutta Ranskan asiain

noitajalta juuri kuulen, että ministeri G8rard tuskin on odotettavissa 

ennen marra.skuun loppua, koska hän L!l.valin "oikeana kätenä" ei tällä hetkellä 

(työmiesten värvays Saksaan, Dakar) voi jiittää Vichytä. 

Kun lausuin ihmettelyni. että nLavalin jälkeen seuraava mies Ranskas

sa"- kuten asiainhoitaja Baraduc mainitsi - lähetetään suhteel l isesti 

ttmattomaan paikkaan kuin Lissabon, huomautti M. Baraduc, että Laval pitää 

Lissabonia erittäin tärkeänä. Oletankin Lissabonin yleisen huomio paikan lisäk

si Ranskalle nimenomaan olevan merkityksellisen siksi. että tiedän Ranskan 

lähetystpn pitävän olosuhteiden pakosta täällä yhteyttä taloudellisissa 

sa inglannin suurlähetystöön. Kysees.ä ovat lähinnä navioertit Ranskaa ja 

Marokkoa varten • 

Sen sijaan sopivan miehen löytämieessä Buenos Airesiin on käyty 

vaikean proseslin läpi. Suurlähettiläs Peyrontonin erottua huhtikuussa 

valtaantulon johdosta on ATgentiinaan koetettu löytää pystyvää miestä. joka 

samalla olisi Lavaiin politiikalle solidaarinen. Tämä sinänsä ei olisi 

tanut vaikeuksia. mutta kun lähtöön Clipperillä Lissabonista vaaditaan eng

lanti laisten suostumus. jouduttiin vaeltamaan koko sarjan ehdokkaita lWpi, 

kunnes lopulta päädyttiin Gentiliin. jonka lähdölle englantilaiset antoivat 

siunauk8enaa. ~ånen nim1ttämisensä Buenos Airesiin puolustaa paikkaansa sikäli, 

että hän tunt.e vanhastaan &telä-ja.rikan olot. Vasta 2 vuotta sitten hän 

tuli KonteTideosta Lissaboniin. 

Mainittakoon muuten, että suurlähettiläs Gentil on harras Suomen 

JAKELUOHJE: 
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ystävä. Ollessaan päivää ennen/nimitystään lpunaalla 

Venijän v~llknkumouksen jälkeen matkustaneensa Suomen 

2. 

luonani hän kertoi 

kautta kotiin viipy-

en Suomessa jonkun aikaa. Tällöin hän jo oli ihastunut maahamme seura

t~n siitä lähtien suurella myötätunnolla edistymistämme ja kOhtaloitamme. 

x x x 

Tiedustel in asiainhoitaja Baraduciltä käsity!tään Dakarista. 

Hän piti Ranskan r.,sennetta viisaana sikäli. että se 011 evän

nyt saksalaisten joukkoj en t ulon Dakaria ja Casablancaa puolustamaan. 

Kun ne eivät ole saksalaisten tukikohtia, ei anglosaksilaisilla pitäisi 

olla veruketta hyökätä Dakarin kimppuun. Ranska on lisäksi antanut 

asenteelleen lähettämällä lisäjoukkoja ja piti M. Baraduc Dakarin militä.ä

ristä asemaa vahvana. ~ån ei sanonut tietävänsä sinne keskitettyjen jouk

kojen vah~Jutta. mutta totesi niiden olevan ntres consid;rablen• 

Puhutel~avani olikin taipuvainen henkilökohtaisena mielipitee-

nään luul~aan, ett ei Dakaria uhkaisi välitön vaarå huhuista huol imatta. 

~ån nimenomaan huomautti. että jos kyseessä olisivat englantilaiset j ou

kot. olisi tilannetta arvosteltava pessimistisemmin . mutta kun angl o3aks i~n 

Afrikan länsirannikolle keskitetyt joukot on kokoonpantu amerikkalaisista 

kontingenteista. on aihetta suhtautua asiaan rauhallise~~in. 

~ Baraduo arveli amerikkalaisten joukkokeskitysten tässä vai

heessa merkitsevän huoltoyhteykeien luomista Afrikan mantereen halki sekä 

T8adj&rven että Belgian Kongon kautta . Niilin armeijaan. MyÖSkin tukikoh

tina Saksan sukellusvenesotaa vastaan niillä on merkityksensä • 

V ..... '.'nho' .. jt'~ ~ 
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Kul uvan marras kuun 1 päi vänä suor i t ettiin Por tug li85a vaalit 

parlamentin 80 jäsenen valitsemiseksi . Meikäläinen ei voi ottaa täl l aisia 

" ... a.leja" t äydestä , jossa ehdokkaat etukäteen tiedetään. Kun ainoa laill i 

nen puolue on Uniao Naoional, j oaka v·aalil i stll. sisält ää nuo 80 armo' 

tettua, ei mui den valiteemine voi tul la kyseeseen. Tosin äänestäjä sa 

vaalil i pussaan äänestää joit a.in mui ta henki l öjä , mutta kun mitään 

jeste t yä vaalikampanjaa ei t oisten hyväks i ol e , on kaikki yri tykftet 

Unilo Nac1nal in el i Salazarin listan hor jut tamiseksi tuomittu 

epäonnistumaan . 
l unper in 

Ettei mitään yl lät yksiä sat tuis i, on äänioikeutta lisäks i 

suuresti r a joitettu. Vain tiet ~ ehdot täyttävät henkil öt saavat äänes

tää, j olloin vissin i jän saavutus ei s i ' änsä tuo äi:inioikeutt . 

väitetään ol evan sellaisia , että l l ipäät ään va i n peeunke sti:ivät nykyisen 

järjestelmän kannatt ajat läpä i se vät s i hdin. 

Niinpä Lissabonis sa, j oka sentään on l i ki miljoonakaupunki , 

saa vaal eis sa äänensä kuulu 111e vain 168.730 henkilöä . Heiatä kävi 

konai s t a 130.160 uurnalla. 

Edustajat valitaan 4 vuodeksi kerrallaan. 

x x x 

Yli puolen vuoden ajan on täällä käyty sitkeitä ne 

Yhdys~ltain ja Portugalin T8.lillä kauppasopimuksen aikaansaamisekSi. 

halIlaan oleskelee L1ssabonissa m.m. ixport & 1m ort Bankin johtaja Pearson. 

jonka oletetaan tänne saapuneen neuvottelujen takia. 

Yhteisymmärrykseen ei ole kuitenkaan vielä päästy, koska ma

l ammat puolet lienevät asettaneet liiallis ia vaatimuksia. ~erika.n 

lienee k1leessä Portugalin ja sen siirtomaiden tuotteiden osto 

.lAKELUOH.lE: .I"'eluohjemelleja: 

.............. .. ................. ~ ... ! ... !. .. IL ... L~ .. J,. .. ~ .. ~ ... ; ... .............. . T ..... I'-. 
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rin, että akeelivaltojen ostoja Portugalista vaikeutettaisiin. Samassa 

yhteydessä on esite t y por tugalilaisille, että heidän omasta takaa tu

lisi rajoittaa kauppaa Saksan kanssa ja estää saksalaisen kapitaalin 

t oiminta a l ueellaan. Portugalin taholta on nämä esitykset kuitenkin 

torjuttu. 

Mikäli olen kuullut, haluais i Amerikka 

tonnia tinaa, mikä suurin piirtein vastaisi koko vuoden 1941 vientiä 

ja merkitsisi sitä, ett ei Eurooppaan S"i mitään myytäväksi. ~erikalle 

arvellaan myönnettävän noSOO tonnia, mikä sekin tavattomasti kiristäis i 

jo ennestään verenvähyyttä kärsi.iä tinamarkkinoita. Sodankäynnille tär

keätä korkkia tulee Amerikka myös ostamaan suuret m5~rät. mutta 

distuksesta" ei voi olla kysymys . 

Sardi ineja haluaisi Amerikka ostaa vuodessa 600.000 

kun taasen Englannin päämäärä on 760.000 ja Saksan 1.260.000 

Vuotulatuotanto on noin 1.700.COO laatikkoa. joten tässa.ki syntyy 

kara kilpailu. Sard i i neja on kuitenkin saata i s sa vain pel t itoimituksia 

vastaan, mitkä Saksa puolestaan en järj estänyt. Saksaan onkin viety 

jo 260.000 laatikkoa, t.s. 26 milj. raa iaa. 

Portugali on esittänyt Amerikalle vaatimuksia ~.m. 3.000 ton

nin kumin, 60. 000 tonnin raudan ja 2l.GOO tonnin laivarakennuslevyjen 

saannista. 

Ueuvottelujen kuluessa tehtiin vastikään sopimus 3.560 tonnin 

volframmyynnistä Amerikkkan. Joskin tämän sopimuksen voimaantulo 

kauppasopimuksen alkaansa~i~e~t~, ~5etettiin se kokeeksi voimaan. Sopi

mukse8sa ei Portugalin taholta sitouduta toimituksiin. vaan taataan 

ainoa8taan vientiluvat sanotulle määrälle. V.194l nousi volframin vienti 

5.2S6 tonniin. Sodan puhkeamisen jälkeen on volframin hinta noussut 

lähes 2Q-keZ;:aiseksi. 

Kun Bnglannin 08toja Portugalista rasittaa 3.6 oiljardin e8-

oudon velkataakka. arvellaan Mr. Pearsonin yrittävän rahallisesti pön

kittää liittolaistaan. Tehtävä ei muodostune helpoksi, koska Portugali 

luurten dollarireserviensä takia ei kaupassaan Amerikankaan kanssa hy-

.... , ~"'~1U""' ... , _,ta kuin ...... ~ ~. ~_ 

V.a.~iainhoitajat {, tJI ~ Jr ~ 
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Sisäisiä lsvpt t omuuks 1a Portugalis sa. 

Vastaanottakaa , Herra Ui n i s ~ e r i , e r ioomais 0 
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As i a: Sisäieiä levottomuuksia Portugalia s&.. 
,fifI -f.f. 

Viimeisten viikkojen ikana on Lis sabonissa t yöväestön keskuudessa 

ruvennut ilmenemään yhä kouraantuntuvampaa tyytymättömyyttä puhjeten siellä 

täällä lakkoiluksi. 

Tapaukseen kannattaa kiinni t t ää s11 tii syystä huomiota, että toi

·saalta lakkojen tekeminen on laissa kielletty ja toisaalta levottomuuksien 

syynä on työväest ön etuja spiil tä ri i paisevat s eileat, j olloin tilaisuutta 

on käytett~ hyväksi rauhattomuuden lietsomiseksi ulkoapäin. 

Levottomuuksien sarjan d oittivat 19/10 Lis5aboni.a rait ioteideI:. 

korjauapajojen t yöläiset. Sitä seurasi p~elinyhtiön henkilökunnan, laivaveis

tämöiden ja korjauspajojen työläisten sekä erinäisten pikkuliikkeiden työvä

estön ja henkilökunnan. lakkoilu. Yleensä on töihin palattu nopeasti ja mel

lakatkin ovat rajoittuneet pikku kahakoikai ja ikkunaruutujen rikkomiseen. 

Ilmassa on kuitenkin ollut jännittyneisyyttä etenkin kun julkisesti kui6kail

tiin vesi-, kaasu- ja siihkölaito6työläisten yhtyvän lakkoiluun. Pidätettyja on 

joitakin satoja ja on ne. kumma kyllä, viety ..... laivalle, joka on 

kuroituna T&&usjoella. 

innättääkaoen tapauksien edelle tai ainakin väl ttiiiilcseen suurem

pia katastroteja hallitus antoi 2/11 kiireesti asetuksen, jonka mukaan jul

kisia pAlveluksia suorittllvien laitosten työväestö ja henkilökunta voidaan 

työhönsä mobilisoida, jolloin he tulevat sotilaslain alaisiksi. 

6/11 julkaisi hallitus lisäkai kaikissa maan lehdissä tiedonan

non , joaaa se sanoo mitä &nk&rimmin 

lakkoyritykaet. Sitä ennan ei lehtien sallittu sanallakaan mainita 

sista. Tiedonannossa sanotaan suoraan, että kyseessä ovat järjestetyt 

080itukBet. Biih1n on valittu yrityksiä, jotka tuntevat luokkataistelun 

tegian. I"åmä teot. jotka jo normaaliaikoina ovat rikolliSia, ovat nyt sitä 

.JAKELUOH.lE: 

.............................. % . .ILY. .. "'- 1 ... 1 ... 1 ... 11. ..... JM. ...........•..•... 

"",A .. 
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moitittavimpia, koska ne eivät vain vahingoita maan moraalista yhteyttä, 

vaan myös, koska ne haittaavat sodan jo heikentämää talouttamme. Lopuksi 

t iedonannossa huomautetaan, että l akkol iike on aiheeton, eikä sen tarkoi

tuksena ole kuin järkyttää taloudellista ja yhteiskunnallista järjestystä 

sekä häiritä työntekijäin itsensä kustannuksella kansallisen vallankumouksen 

eteenpä inmen.oa. 

Joskin on vaarallista mennä liian nopeasti arvostelemaan vie

raan maan sisäisiä oloja, luulisin vuoden oleskelun jälkeen kuitenkin 

voivani väittää , että lakkoHuun on kyllä omat syvlt syynsä. 

Jo pidentnän aikaa on täytynyt ihmetellä, millä työväestö 

palkkojen kurjuuden ja hintojen aliuomai sen nousun takia voi edes vaati

mattomimmalla tavalla tulla toimeen. Maatyöläinen ansaitsee keskimäärin 
r 

8 .. 9 esoudoa päivässä (noin 16 - 18 suomenmarkkaa), rakennustyöläinen 12 ja 

tehdastyöläinen 15 - 16 esoudoa. Kun perheet ovat yleensä lapairikkaita, ei 

ulkomaalainen voi käsittää, että tuolla palkalla voi perheensä pitää 

hengissä, puhumattakaan vaatetuksesta. Tosin portugalilainen työmies elää 

alimmalla kuviteltavalla eurooppalaisella elintasolla pääravintonaan kuiva 

kallio ja voiton leipä, mutta niinkin kysymys toimeentulosta jää arvoituk

seksi, 

Lakkoliike on siten kytketty kiinteästi yhteen hintapolitii

kan kanssa. Vain julkisten palvelusten kuten sähkön, veden, kaasun ja juna

y.m. raitiotielippujen hinnat ovat entisellään. Sama on laita vuokrien 

teen. Mutta ravinto- ja vaatetustavarain alalla ovat hinnat ylipäätään 

lattOlBat. Vain joissakin poikkeustapauksissa on hintasulku toteutettu. Halli

tue ensi kädessä on vastuussa avuttomasta hintasulkupolitiik&staan ja kun 

toiselta puolen palkkoja ei ole yleensä sallittu nostaa, on nähdäkseni 

pohjimmaisena sY'JUä nykyiseen tilanteeseen riittämättämät toimenpiteet val

tiovallan taholta työväestön elintason nostamiseksi. 

Suurta tl~ymättömyyttä on työväes~ kes~~udes 5a herättänyt 

myös joitakin kuukausia s itten annettu eläkelain määräys, jonka mukaan 

tyämiehen on luovutettava 

kuulee ja lukee lehdistä, 

tot ovat tulvillaan r&ha&, 

puolet ylityöpalkast&an eläkekassalle. Työväestö 

että eläke- y~. valtion erikoiskassa~ ja raha.

mutta työväestön ja köyhien hyväksi niistä 

liikenee Alin mitättömän vähäsen. Sen takia kassalle luovutettuja palkka

rahoja pidetään menetettyinä. 

Kun sitten raitiotiekonepajojen työläisten lakko 19/10 puhk&

Ii. ei litä täkäläisten ulkamaalaisten tarkkailijoiden kelkuudessa ibmetel-

3. (o1keutuklesta en puhu mitiän. koska työYiest1Uli on ammattijirjeatöllli), 111 .. 
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lä työläisten palkankoroitusvaatimusta oli jo pitkälti harkittu ilman 

näkyvää tulosta. Komitea , joka varta vasten oli asetettu t yöläisten vaa

timuksia tutkimaan, ei kahdessa kuukaudessa antanut kuulla itsestään. 

Jott a näissä oloissa tY}~ymättämyys sai ilmaisunsa lakon m~odossa, ei ole 

kummeksittavaa. 
Mutta kieltä~ätöntä on, ~ttä ulkop ollsella kiihotuksella 0 

levottomuuksissa osansa . Aksel i pi i reissä väitettiin alunperin, että l i et

sojina ovat englantilaiset, koska lakot sattuivat useimmit en heidän 

kont rolloimis saan laitoksissa tai liikkeis sä. Saattaa ni in ollakin, koska 

olojen epäjärjestyksen Portugal issa voi todistaa olevan Englannilla 

Saksalle suotavan.Johtopäätöksen veto 

kuitenkin käsittääkseni liian höllä, 

sattuneiden tapa st!'u 

ko an l antila' e 

noi Portugalis sa niin laajalla alalla. 

~erusteell:J. 

kapitaali 

()na6ta puolestani kall i stuis1.'l par en'l! inkin l uulemaan. että 

kommunistisilla kiiholtt ajilla 0 suur immat ~siot ja että 5 0 eliain 

työmaa on löydetty englantilaisperäisissä firmoissa, joko j ohdon tietä

~ättä tai tieten. Suuret l uoktaerot ja t yöväestön kurja taloudellinen 

ja sosiaalinen asema t a r j oavat täällä kyllä kommunismilie vasta~ottavai

S~n ma perän. Tämän oivaltaen Portugalin halli tus ei ol e koskaan tun

nustanut r,euvostoliittoa eväten johdonmukai sest i ve äläisiltä maahantulon 

tai edes kauttakulun. 

Kun r akoileminen työrintamalla on täten päässyt alkuunsa. 

tulee sitä olemaan vaikea hallituksen uhkauksista huolimatta tukahduttaa 

ilman että Ben primäärinen syy, työväeetön riittämätön palkkaus, 

8iin huomioonotte.matta. Niin ollen on odotettavissa , että pal kkoja ruve

taan pitkin linjaa kchenta.!naan. Olen kuullut, että eräät yritykset ovat 

siihen jo ryhtyneet. Lakkojen taloudellinen puoli saataneenkin selvitet

tyä maan talouselämää vakavammin rasittamatta, mutta miten syvällä po

liittisilla tekijöillä on j uurensa ( ja niiden olemassaolo on varma. kuten 

hallituksen tiedoitukeessakin todetaan). on t(ä'~l~' •• ., ,lläl~lä~vaikea_eti 
nähtävissä. ~ • 

v.a.Äsiainboitajat 

P.S. Ylläolevan tultua jo kirjoitetuksi kuulen tänään, sunnuntai~a, rad~on 

välityksellä uutisia amerikkalaisten maihinnoususta Pohjois-Afrikassa. Oli

sikohan näillä tapahtumilla jotaiD yhteyttä? Kun anglosakseilla on kaikesta 



päät täen aikomukseaaan toisen rintaman vipuami nen ylöspäin Välimereltä 

käs in, voi Portugalikin joutua pyörteeseen mukaan. ~tä epäyhtenäisempi 

maa, sitä helpompi saalis. Kun tämän raportin täytyy joutua huomiseen 

kuriiripostiin, en jouda nyt muulla t~\ol la seulomaan tätä ajatusyh

teyttä. 
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Asia : Port &a11 nYkytilanteess& . .............. . 

Harok.a ja ;.lgerian miehi t yks ex. al kam i sen yhte~'{\es sii julk 1s

tii t äkiilä is ssä l ehdissä 9 p: ä ~arra3kuuta Engl .in L' sboan suurlä-

he .. t l"iin viral ioen ootti ko~kien ~6panjan ja Portu&~l iD ase~ 

t · la.nteec va1 os~ a . 

or"u ~lin osalta on ~ootti seuraavans isältöinen : 

"Yhdis t yneen K' i !l6as ku.:u- ja Port a l in välillä v l l itsev'en 

lähel.~ten auhte i en j ohdosta. jotka pen.st.uva j o vuosie~toja v~aan 

B.I l antilttis. portugalilais"en l iittoon. Engl aru:i.ll l ähett iliiälle Li sboassa 

o~ annettu tehtäväksi ojenta~ Portugalin halli uksel le ~ iedon 3to ky

~ees säolevista operatioista . 

Portubalin hallituKselle taata "tt~ r.all i~ukse 

va a ikomus (finn inte tio. ) 0 olla sekoittama ta ? r t ' galia tai sen 

mer e t akais ia Iueita näiden operat ioiden aihe tt~iin vihwniel is~Jksi iD . 

ja että En l anoi,} hall it.us ei s i t e l e mitään sotat oin joka 

kis i Po t ug&.11.n emmnaat e t ai siir tomaita. " 

Seuraavli.Jla pf'.ivänä e11 10/11 jul lcais i i n lehdi ssä presidentti 

Rooseveltin henkilökohtainen kirje pres identti Carmonal le . Roosevelt 

r ustelee miehitys ~ sillä. että än on saanut ehdottCllI'a.n van:;oj 

ja s iitä. ett " Saksa j Italia lähitulevaisuudessa aikovat miehittää 

al ueet . stiiäkseen tämän sekä t at keee eri-

kan kaasoj e uol ustuJcsen on voimakkaita amer ikkalaisia joukk ja läh_ 

tetty s notulle alueelle . Carmonall., Ro sevelt vakuuttaa kat~gooris e8ti, 

että ameri" alaistsn joukkojen 01" maillituill i. lueil :!' ei 8sään 

o ~~ ~ rkitse toimen idettä "Portugalin k~~8aa tai naI itust~ v ot~an 

tai Portl.l&Io.li emämaati. t i sen 8 aria vasta~." 

Kumma stakin dokumentista l öytää heikkoja kohtia. JOB sel 

laista tahtoo etsiä. 
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Presidentti Roosevel 

Iin s iirto~aihin ja Engl anni n 

on "unohtanut" ulottaa t akuunsa Portu

oo'tissu puh ta~ "vakaasta ~ikomuk8e sta~ 

uorueuna an voi helposti väi ttää , että eil en minulla oli vakaa a ko us , 

mutt tänään s~ t eteuttaminen ei enää käy päi s~. Li säks i ei 

kii tämättä huomiota, että Englannin nootissa Espanjalle a ettu " juh-

lall ine takuu" on ehdotont a l aatua, Silmii pistäv~ä eroa vakaan 

BSll ja juhlall i sen t lOk.l= välillä voi t osin - j a käsittäOOkseni syyllä 

!!rustella sillä , ettOO Portugalia ja Engl antia yhdistää vanhl>. llianssi 

ja että operatict Pohjo is-Afrikassa koskevat l ähei semmin Espanjaa , 

011 miten oli, tosiasiaksi jää, että uusi kO °ii.nne sodassa 

ei ole täällä herättänyt hermostuneisuutta. J a että Salazar on tåmmöi

senaan tyytyväinen saatuihin vakuutuksii osoittaa se , että ul koasi i~

mi nisteriön kansliapäällikön mukaan mitään lisäselvityksiä Engl anni l t a ja 

Amerikalt~ ei tässä vaihees sa katsota olevan s~;tä pyytää. 

Qnan huvittavan väläyksensä Portugali "puolueettoman" l~hd i s-

tö todellisista tunteis ta antaa se voito urma , jossa l eh et p ·~.htaro1-

vat etenkin alkupäivinä anglo-amerikkalaisten menestysten j ohdost a. 

Lisboan lakkolevottcmuudet , joista viime raportis sani kerroi , 

on Salazarin ankarin toiJne:lpitein nyttemmin kokonaan tukahdutettu. Yhä 

i lmeisammäksi on käynyt, että t~:ana ovat englantilais-kornnunisti set ai

nekset, joiden on ollut helppo yllyttää työväkeä nälän V1;.ok"s i . Rallituk--

sen prestige 

l injaa palkkoja 

nostamaan, Tällä 

muut!/. yhteyttä 

nimessä Salazar on odottanut hetkisen ennenkuin pitkin 

on ruvettu työnantajien ja -tekijöiden v~lisin eopimQksin 

hetkellä ei näillä levo tomuuksilla voi nähdä olevan 

eteläisempien tapahtumie kanssa kuin että Englannin 

intresseissä ylipäätään on r auhattomuuden lietsomiaen silloin t ällöin 

Sal~&&rin valtioruumiissa. ~ ~ 

V . . ... '.1nho".J.. (--..' f' ~~ 
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Jouduin eilen Saksan ilmailuasiamieheu l uona keskusteluihin 

erään täällä puolivirallisesaa asemassa toimivan saksalaisen kanssa 

(parooni Rheinbaben, Saksan Punaisen Ristin edustaja, Stresemannin ail-ui

nen alivaltiosihteeri), j oka arvioi nykyisen tilanteen seuraavasti . 

Saksalla ei ole mitään ikeita si i rtomaiden saami seksi Atri-

kassa. Siellä olleet italialais-saksalaiset semat olivat Saksan kanual-

ta Euroopan etuvartioasemia, joitten hyväksikäyttämisen laiminlyöminen 

ajoissa lankeaa marsalkka Grazianin niskoille. 

Saksan osalta on tilanteen avain Venäjän 80taretkessä. Jos 

Venäjä pystytään lyömään, ei mikään mahti maailmassa kykene uhkaamaan 

Saksan asemaa mannermaall a . Venäjä tarjoaa Saksalle sen L-beDsraumin, 

raaka-aineet ja elintarvikkeet, joita ennen pyrittiin kalastamaan merien 

takaa. 

Sen takia sodan kokonaisuutta silmällipitäen toimenpiteet on 

keskitettävä Venäjän murekaamisekai • 

Pohjois-Afrikan alueiden täytyy ennen pitkää olettaa joutuvan 

anglo-amerikkal aisten valtaan. Joskin se tekee kipeää, ei se sodankäyn

nille ole ratkaiseva. Saksan täytynee tosin sen j älkeen lähettää jo~ 

koja Italiaan I8n selkärangan tukemiseksi. 

Venäjän sotaretken suhteeo puhutel tavani ei ollut peesimisti

oen. B'ån sanoi aotatoimien hidastumisen Stalingradiua ja Itaukaaliassa 

johtuvan jälldhuol ton.ike\lka1ata, jolloip ennen muita beosiinin puute 

oIAKB.~: ............ Je-aI ... 

..................................... ....... t ... ~ ... ~ ... ~ ... l ... l ... ~ ... ~ ........ ... .. T ... ....... 
T ....... ja ...... .............. ............ 111 ... 
II ......... 11_ • ... 1.'1 ..... 
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Sal&r.ben. 

Äsken valitun uuden parlamentin avajaisistunnossa 27/ 11-42 

presiden ti Carmona piti uheen, jonka ulkopoliitt ises sa osa ssa 

mitä suurimmalla mielihyvällä, ett ä Portugali ylläpitää kaikkien 

niinhyvln puolueettomien kuin sot~akäyvien kanssa - jolloin 

ti nimesi Bras i lian ja naapurimaan Espan~an - samaa hyvää yhteisymmärr ys

tä, mol emmi npuolista kunnioitusta ja ystävällis iä suhteita kuin 

kin."On paikallaan~ jatkoi Carmona, "vielä kerran alleviivata , että kun 

me olemme päätt äneet tehdä tästä maasta r auhan keitaan, eivät vaikutti

mena ole olleet itsekkäät l askelmat. Puolueett omuus säästää meille pal

jon uhreja ja siita suhteel lisesta rauhasta, j onka se meil le tar'oau, 

e ivät hyödy vain portugal i l aiset, vaan kakkien mai den asukkaat , jotk~ 

sodan kär simys e va i noamina l öytäv' 

ja ja hyvän inhimillisen vas t aanoton ••••• : 

Huomautettuaan siitä, että paavi oli äsken antan~t tunnus-

tuksensa ja si nauksensa Portugal in puol ueettomuuden merkityksestä 

le kansoille , Carmona sanoi . että tätä puolueetto~u~tta ovat "vitallisin 

tiedonannoin kunnioitt~ eet kaksi suurinta sot aakäyvää mahtia , nimittäin 

Englanti, johon meitä s itovat l äheisen ja vanhan allianss in siteet, sekä 

Amerikan Yhdysval l at, j ohonka suhteemme ovat aina olleet ystävälliset ja 

sydämelliset. " 
Carmonalle osoittamassaan puheessa huomautti kansanedustaja 

RamireB, että Portugali on päässyt sodan tähän vaiheeseen, itse maail

manpaloon joutumatta, kiitos sen korkean ~)raalisen arvonannon, jonka 

se saavutti maailmassa toukokuun 28.päivänä ja kiitos ul kopolitii.kan, 

joka on hankkinut Portugalin puolueettomuudelle kaikkien sotaakäyvien 

x)tiDiallisen Villankumouksen alkajaispäivä. 

T II. V II. 1 ·1 i n e n. T ..... ' .... . 
T .......... ja ,..... . ............. mlnlaterlOlI •• 
.. ~t ............... n. 
........... duetuk_ mutta ..... ouIeInm ... laterIOn tladolo ....... 
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tunnustuksen j a kunnioituksen. 

Jos haluaa eritellä presidentti Carmona~ TBkavan puolueetto

muuehengen läpitunkemaa puhetta, on sii ä kuitenkin löydettävissä t en-

denes i, joka vi ime aikoina • puuttunut hallituksen t aholta 

virallisista kannanilmaisuist . Carmon~ nimittäin puhuu kasvot 

10 äin tehde jos ei kumarruk en nii ainakin yökkäyksen 

sei11e , mikä .----
paa mer kitystä 

akseli taholta ei 

ei a sia11 sinänsä 

jois- Afrikan tapahtumien reaktiona 

v •• Asiair.hoitaja : 

liene jäänyt huomaamatta. Sen 

olo . Lähinnä s itä voi pitää 
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Salainen. 

K'åvin tänään tapaamassa parooni tied stellak-

seni l ähinnä mi kä eunak~okäsi~hänellä ol i ulkoministeri J ordanan Lis

boaa näinä äivinä tapaht uvan vier i l un syi stä, Todetta oon, että vi 

raHusta ei ole annettu tähän mennessä t ietoj julkisuuteen 

tan välityksel l ä. 

Paroo~i Hoyninsen-Huene mai nitsi t iedustelleensa eisa 

päivi ä sitten Salaaar ilta sa~en vastau.lI:seks i , ettei mitään akuuttis i a 

asioita olis i vi r ei l l ä, mikä vastasi myö s parooni Hoyninge - Huenen omaa 

käs itystä. Tästä sähkötin eil en l yhyesti Ylni st er iöl l e . Vi er ail u on käs i 

tettävä täysin normaaliksi kahden naapurimaan ulkO!lli nis t er ien väli sen yh

t ey,denFidoksi , Se on samal l a v staus Sa l alari n vuoden alr Jpuol el 1l. teke-
\ 

mään matkaan Sevi l la!I.U, Jo aikais~in on ollut puhetta Serrano ~uneri 

vae tavier ail usta , mutt a on se syystä t~ i t i ae st a lykkä&ntynyt , J ordana 

Saapuu yl ihuomenil lalla (18/12 ) l ähtien 21. päi vän aamupäivällä, j ote 

. ottel uihin j ää i kaa vai 2 kokonaista päivää. Saane t i l aia uden 

päätyttyä pa l ata asiaan. 

Portugal in ulkopolit iikasta kertoi puhuteltavani, et t ä · se on hy

vin yksinkertainen ja selvä." Saluar in pyrJd~s on Jcaiki.u keinoin pysy

tellä lodan ulkopuolella. Sodan alkuvaiheis l a le oli vaikeampaa . koska 

r int eellilen l iittolopimuksen perusteella Engl anti harj oitti painost~sta , 

mutta ~ täytynee ~la.nn1nld.n t unnustaa, että Sa!alarin omaksuma 

raliteet t ilcanta on Portugalille ollut ainoa ja oikea r at kaisu. Sakla 

puoleltaan ole kOIkaan toivonut muuta k\dn . Portugalin puolueett aD&IIA 

milti. Kun Portugali viime maailmaneoda l l a oli iDglannih aktiivinen l iitto

l ainen, oli allianssin takia pelättäTieli samaten uytkin k~ Itt i 

ei ole tapahtunut, on tosiaeia. jota Saksalsa terv~hditään erikoieella 

oIAKELuoM: ............ 1-1 ... 
T .......... . 
T ........ jal....... . .... . .......... 111 ... 

........................................ ! ... !: ... ! ... ~ ... L1. .~.Ltl ... ! .. ~ ....... . 
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dytyksellä. Tässä valossa parooni Hpyningen- Huene s~~oi pitävän ä Portugalin 

neutr 1:' eettiaselllletta itse asiassa "ein Bekenntnis zu Europa~ Po.'tugalilais-

ten en&latlt~lui systäväll s~7s 0 luo olline~ ilmiö sekä a l lianssin t~~_ 

aB~un vuok i, . t l antin valtio~a . Sen 

8yve~ästä englantil~isinnostuksesta e i 1~ettilä8 ollut s inkaan vaku~ttu-

nut t edeten m . , ettei tässä maassa juur i kukaan ole vaivautun~t edes 

oppimaan englanninkieltä . Likeisin henkinen kosketus 0 Porc4gs1illa ollut 

Ranskaan, '0 yks.stään rotusyistä. Vastapa C"la e l antilaisystävällisyydelle 

on taasen idett" v8 sitä perinteellistä k=unismin vastustamista , joka nä-

1cyvän ilmenemi _uotonsa saa sä" öIl ises i ker r a."l vi i kossa radion v· · ityk-

sellä pi dettävässä k~unisminvastaise8sä uheessa • 

Pohjois- Afrikan t a ahtumieu ei par ooni Hoyningen- Huene uskoaut 

aikaansaavan mitään ulkonaisia muutoksia Portuga n !iL 5 em aan. lU in kauan 

nin aota aiel ä jut !l: llU, pitäii h" ai8ten hyökkäystä er-

tugalia t ai ssn o~istuksia v~st~~n l a kelmien ulkopuol _l ~ . Est enli 01' s1 

t cisaal ta or ' alin - Es j an 

1939 ja aksel i j ou'dcojen marss in utJm Pyrene itte . ni~1ma lIe, ja toisaalta 

l iittoutuneitten j eukke j en , materiaal in ja kuljetuslaivojen riittämättömyys 

näin suuree operatioon. Samoin ei u.uteltavani pi tänyt uhkau Ec anjan 

ar ekloroa ja Tunisia vastaan 1:1 ~, tEovs.na , koska sama;) t i en olisi mi e 'tet-
o 

tävä ku"o :;:1;",ri ... :';it'': _':'-~:..e!:w.... .....v!'!.1i· i tulee , ltc.t oi l äh",tt.· l"e 

.ut; r ki t ykse n 

t " itt vat 

kään ei 

olevan c l o- on.erik "alai s ille toisarvoise se.l 

tukikohd~t oli s~vutettu Pol~ois-Afrikass~. 

oisen r t &man l uanisyritystä ourocpp Afrik 

oU'l..cni o~ i.ll;en- e e uolestaan p tiinyt Iberi 

jälkee 

sodan 

niell' 

kuin 

jälkeen

a l l:l. 

et!iLksutt var.a ar vellen ainostuksen etukädes sä kohdistuvan I t aliaan. Tästä 

l ausunnosta on välilli3~sti avaittavi ssa , että puhuteltav ni katsoo akse

lin ol evan pakoitetun ennen pitkää jättämään Afrikan taistelutanner 

liselle . 
Saman käsityksen lausui minulle suoraCUl tänään my"hemmi'l ta-

paamani Saksan ilmailuasiamiea, joka huomautti , että ajan mi taen ei 

llmerikkal ll.1sten kasvavaa ainostusta vo~ ~ 

V.a. Asiainhoitaja: ~~. t/'.4. . 
J . k. Kylläoleva oli jo kirjoitettu luen tämän ä i äiS~~Uli-' 
sistä lehdistä vir llisen tiedonannon Jordanan huomisesta vier ai l usta. Samoin näen 
tänään tulleesta Helsingin Sanomista 12/12 adridista lähetetyn u tisen samasta 
asiasta. - Tässä toi.tuu Salacarin Sevillan aiL-uine näytelmä: vasta hän9n sieltä 
palattuaan annettiin käynti lehdissä täällä tied kai, vaikka Es~an le'distö ja 
radio oli vier ilusta puhunut päiviä enne sen toteutu sta .;.f1 

f/,. 
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Asia: 

Eilen ol i luonani ä i7äll i sellii eräs AIIlerikan täkäl äis~.. l ä-

hetystön virk ilij (~r.Riedel , mer i asia inavustajan sint eeri), jonka yvin 

tunne4 Berliini n ajoilta. ~ån e9itt ' suorasukaisesti mi el i 1te1t8 , jotka 

pääosaltaan ovat t.u ett uj a , mutt~ jotka amerikkal a isen nykyhet kel lä e5 i t -

täminä kannat t aa paon pa eril l e . Li säksi olen tai uvainen ant amaa.n 

lausunnoillean henkilökohtaista tilaonekäsi t ystä l aaj el!UlLan kant avuuden , 

ka t i edä h" ,en käsiensä kautta menevän j ot.kon t iirkeitä r aporttej a . 

Puhuimme ensin Suomesta. VierlUUll. sanoi Suomen ehdo t om 5t i 

naut tivan jatkuvasti suuria, joskin vWlenevi ä sym ~tioja Ameri kas sa . Nykyi-

en Amerikan lehdistön hiljai su 5 Suomen suhteen on paras as iai ut i la. 

U.S.A. tulee joka t aukeessa ol!lmaan voimatekij" r auhau eOSSR, ,ota Suo

men ei pidä unoht aa . aivat a ta aukeet mi.nkä käänt een t E1r..1LSa Suomen 

i tseuäi syys tullaan t urv aan. 

Alnerilckal aiat e nykyi ne liittosw.de Venäjän kanssa 0 kaik-

kea muut a leuin sydiimelline . Jos . ' i n olisi as ' anl i ta , olis i m. m. suh

t eet Suomee aikoja ait te katkaistu. S1s immässääu amerikkalaiset vihaavat 

bolshevikkeja ja t.eitä siedetään nykyään vain, koska ' vuodattav!l.t verta 

yhteisen asian puoles a . Veniiläisten heikkeneminen sovoltuu er i nomaias3ti 

ameri kkal a i sten laskelmiin , koska U.S.Ä. ei voi rauhanteos sa sallia, että 

bolshevismille 

Ve ä j" olevlUl 

jäisi määräiimisv lta Eur oopassa. Soda.n päätyttyä l asketaan 

siinä määrin nääntynyt. ettei se pysty vastustamaan /Jne-

rikan lisääntyvää dynaamiata voimaa. 
Idän sotanäyttämöllä jää tulos rlltkaisemattomaksi , kuitenkin 

aikäli Sakaan eduksi. etteivät venäläiset pysty auistamaan saksal ais i a 

vallatuilta alueilta. 
Saksaa ei tulla rauhanteossa paloittelemaan. vaan jä~ sille 

suunnilleen aotaa edeltänyt alua. Kuitenkin tulevat liittoutuneet itämään 

...................... ......... ... ............. ~ .. ~ .. "!. .. ~. L~ ... ; ... l?-... ~ ... !l.! .. T ........... /' 
T_ ,. .... UI . ........ IIIinIa ......... 
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uol ec. s iitä, ette' S k a enää sal a s ysty ,,"arus tautum an u ·tt", hyökkä-

;rstä v rte Tämä tote~tetaan kansa ' nv~li3 e li i s i voiman t~rvi . 

Puol an l t senäi si:'s t llas 'l pa la 1 ttc.rHl !l.1' SBJr.o iJ. leuin yl eensä 

muiden vallattuj en 0 i e~ , 

So:i n jat kue ssa A.mer ilcan ja imgl nnin väli en rivaliteet t i 

vaa . e r ikJ~ on nyt ke rtak~ikk !l!l . ei t t " ,yt 

koska gl anti ei pyst ~~ Ver sailli jälkee 

ui e tumi s t a kaaokseen, Oti ~erik~! u ... t ut taoa 

onr oa- opit yl i 1 idan , ja 

estäm"än Euroc)Jan ol ojen 

ktiiv i sesti vaet lst en 

ol ojen j ärj est e l yyn . 

Imper iumi koht alo on tässä sodassa i etäity , Sitä t ul l a 

. 'omattavas t e i vähiten Ameri kan kusta~.ukselia , : ka sen 

keen tu1.,e 8Etavuttam an lci i stattamar. j oh ovallan m aih:u;.s sa . T" är, oivr.l ta-

e e. ·1a...'1 ' l a sten amerikkal ai sia kohtaa t t ema tympeys ei suinkaan ole 

hälvennyt . Puhut elt av · ' meni j opa niin p~ källe , että väitti puol est an 

amerl kkalaisten ~ohj~:altaan vi avan e l antil isi • 

Pohjois-A.1'rikdL ta ~htumLta. p .'. to;ltav i mainitsi, " i i' niL 

fian kuin R elin armeija on satu lrukistet lks1 , e i kestä ku :l 

koa , ku ' Tunis ia on puhdas akselinj oukoiata. Tämä s otauäyttäoä 0 

k laine "S r.. · W~ Amerikka t usk ' n t ul ee l uovuttamfJl kokon"is :..dossaan 

afrikk!l.l i ae 

tärkeitä. 

tUuee takai s in. Se.. t ·.u:ikohdat ov t \!:.° r ik .... l e V ii. ta 

Se jäl keen lk~n I~ l ' n su' i te lmal l i nen o:nmi t us j voi 

011 , et"ä Ital ian kausa saa koloessa kuuknudes s 

od et a . 

ky likseen t ot aalisest a 

Sod 

tavissa kuiteoka 

l oppu ei erikk laistan laske~ie mukaan ole odotet-

kuin uikai i t e. t a l vell a 1943/44. ~utta todenr.äkö ises-

t i vast 1944/45 , Ratkais ulUl tulee l ähinnä va ikutt a l' se 

topommltu8 , j oka Saksaa vastaan tull aan keskitt~ään. Tähän 

hirvittävä len

sa&kka sanoi 

kertoje.ni ~erikli.n t eol iS llude kehittäneen s oveliaat lentokonetyypit, joi-

den aarj avalmistus ansi vuonna suavut t e~eokuulumattomat ~ittasuhteet, 

Lai voja kykenee ~erikka myös r akentamaan nope~~assa tahdissa kuin Sakea 

o1i tä upottamaan. 

Mitä lberian niemimnahan tulee , näytti p ·t eItavani vakavis

sa.an p lkäoo vän. että vasta · skuna Atri kan t o.paht=ille saksal isten 

mars8i E8panjaan ja samalla Portugaliin 01 51 odotetta l s sa. KlUl kysyin 

olettlko hän i spanja:n va8tustavan tä lld t a 

Franoon ha l l itus ei kiitollisuudesta Saksaa 

operatict~ , s anoi 

kohtaanx ) katso" e 

x'T"limlin johdosta haluaisi "huomauttaa , että täkOOläis i ssä vi r 1411is j, s sa 
sa piireissä on toisenlainen käsitys espanjalaisesta kiitoll isuudesta 
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ua ~seoll e~n v s t r i , t anja ett? si~ueu c i --:lYös aha 

130:..9 . 

:'1e ",,5 e ... 1. .. 1 ,erik 

hte'st~~stä Lia boassa ~anoi vie 

til,,-isot S'l .. t(.l.ut~'vat pidä tyvä;;ti 

rr..a i ltsi , ot1;~ C::t.,,;l,,-- ,nill "1\,, 9 

"Ii E gl8-~L. l ' --,et s t öje v:::'llsest"; 

..abi , e+:t;{ Co oli yvi r. ,13 ik1c . En lan

er'kkalaisiin, josta os ' ~r~~inä hen 

ä...-de" se ~.s\(o 

i11-- !reer ' k s otiL.'''-s· bI'1iel."'_ l u na , 9':' !;u.,lauti l i ne 

lS1cc~ - rix ~ ~.:. el e k 1 ee~~lloeu. Vi elä 

i7= 

lC'.l\.l in . että 

6nt;l antillliston ja ,er kkalai s te!l vakoil vor esto Pertubal' SSLo 0 ..Isko-

m toman laaja. r i o ~teetin vuoksi ~ai 'tt koon, ottä kertojani ano 

l äbetystönsä ha lussa olovan !lI, C , 0 .:; l ~ntilais 0,1 5 1 ... ls6 rCL~~rtin 

"mei:le Kle' i ",k i .i sta". Vie lä u 10k __ "n9n ti 

i nul l a syystä , ett" S.la yl i uo:-, Ml-/. 

(~.""~ 

•• ~ . 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

0 : 0 8Bl/zoe . 

H e r r 

Herr Ulkoasiainministeri 

R. • i t t i n g. 
RELSINKl • 

•• ,a .. 

~ i n i ~ t r i , 

Lä e;;u heis e a. 1m, . vi ta 1."'_-: 1 r :-c- rt ti i : 0 21 : 

J orlu:,.II. •. v iar i1..I Li sbo",s:a .. . 

Va < ottakaa , i er r ~ i i t e r i , erinom~i en 

V. o. . s i ll. i 
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............................. kJ ... ~ ... 1:, ... !? .. !I: ......... SSA OLEVA LÄHETYSTö. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .... ~ ..... ......... . I 
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As i a: Jordanall vi erailu Lisboassli, ............. . Jo. I ----, 
Kreivi J or ' anan ul kopuolel l . lberian emimaan rajojenkin 

suurt huomiota herättänoestä vier ail U3t a on t apauksen l ' kei :"ydell vuok-

6i vielä vaikeata l uoda yhtenäistä kuvLa. On olemAs sa mont kysymystä, 

joihin toistalseks on mahdGtonta saada v laistusta. Kun vir alli en kom-

munikeakin on tu.vanomai se. yl ' l k ... 1.e , voi esittää vain iU'vailuja. Myös

kin se seikka , että Jordana saapui Lisbo&all 3~henkisen arvovalt ise 

seurueen piiröimänä, on omiaan hämmentämään sel vän kuvan muodosta.mis a . 

Tulee kysyneeksi , oliko tuo huomattaVist~ sotiI lli sen, talo~del11sen j a 

kul ttuurielämän edustajista kokoon antu saattue mukana vain v a espan-

jal a1st lpistoa antamassa, vai t ehti i nkö kullakl å1&l1a 

sia? Sanon kohta, että ~t~ä~l~l~ä~~'e~t~k~e~l~l~ä asioita seur aavissa 

erikois so i.'lIuk 

piireissä kal-

listutaan luul emaan , että sotilas sopimus ol isi al lekirj oitettu, että 

del l iset neuvottelut yhteisistä eduista l ebiaikoina uudistuvassa t alous

delegatioiden kohtaamisessa joht aisivat päätökseen sekä että sivlstyselä

män alalla olisi niinikään sopimuksia odotettavissa. 

Varmaa on , että kysymyksessä ei ollut pelkkä vas.tavier allu 

~ala,srin Se~an käyntiin. Paljon kiiree~lisempi vaikutin oli sotatointen 

siirtyminen lberian niemimaan l äheiaimpään ympäris töön. Sek" Port galin et

tä Espanjan tunnustettu pyrkimys on ollut kaikin tav~in pysytellä 

ulkopuolella ja kun vaaravyöhyke on siirt~ kotinurkille, ol i tarpeen 

caa i lmalle antaa todiste toiselta puolen yhä likeisemmästä yhteenkuuluvai 

suudelta ja lolidaarisuudesta sekä toisaalta päättäväis)~~esta yhteisvoi

min torjua miltä taholta tahanaa tuleva uhka. 
a. on lberian bloldn peruatlm.iBen lUOIUlollinen tausta ja 

Jord&D&ll vi.raUun päityttyä 22/12, jolr& vierlLilu kuti muuten 

oMKELUOtWfi: 

............................... ..... ~ ... ~ ... ! ... ~ ... ~ ... ~ ... ~ ... ~ ........ ~ ............ . 

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

................................................. _ ................... _ .................. _ ... _ .... . 
• 11." 

......... ~. 
T ............ 
T ........ ja ...... .......... .......... ............. .. 

• ... l' l' I ':':J1:.: .. ~'"""::: .... _ ........ ... ..... , ,1 t_ ............ , ,! .......... ...... ....... . 
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vuorokauden odot ettua kau~min , ~idetti in tietyissä dipl omaatti i 35a pi i 

reiss" neuvottolujer: tärkeimpänä kohteo !l. kommuni smin vastust amis t a Ibe

riassa , kun t aas eli bl okin perustamis'3lle annettU:! yll"ttäv'å.n ulkonaisen 

geste'in arvo . Sen nukaisest1 sähkötinkin Ministeriölle . T" t" ensivaikutel", 

maa oli omiaan t ukemaan Jordanan vierail~sa avajaispäivänä l S/12 

dila iselle "1rribaUl~hdel le a t~a 111. s t o , jossa hän totesi, että ~

sa lais sot a kommunismia vastaan on ollut Es anjan ilis torian suur ill 

nen murhenäytelmä sekä että se on johtanut Es panj:l ja. Port · 'aliu 10-

pulliseen 

kul kevat 

yhteisymmärrykse~n. Hän jatko ' , et tä siitä l ähtien 

a 1 II. yhdes sä kuton veljet täyde_ l ojaali s uden ja 

molemEi npuolisen luottamukse:l mer keissä. 

nämä mu.t 

suur im=lan 

Sittemmin on kiinnos us H enki kiteytynyt yhä kiinteemml n-

blokin ympärille ja , mikäli u .~cl li st" sen ala~tuUD t austaan. Bl okin 

l uominen sn~tettiin t iedoks i mal j a uheiden muodossa 20/12 S 

Salazar ja 

ko blokki 

Jordanil 

joho::kin 

va i htoivat keskenään. Ei vio l ä edes tiedet ä, 

all ekir~oitettu' pr otokol aan, vai r iippuu;Co se 

niin sanoakseni ilmas sa . Ol i miten vai n , ei ällä seikal la ol e k' in 

muodollinen mer kityksensä . Salaz r on nimItt~in maini nnut , että di l~aat-

tis issa tilaisuuksissa vaihdetui l II. ~~l ja uheill on protokollaar ise so-

pimuksen a rvo ja velvoit ~s . Sitä v stoin mie l enkiinto i se~p!l. on t odeta , 

että äl1e ibeerise~ y teis~ärryksen ~ul kse e 0 :1 a ~ ettu nimitye 

" bl ok.ki ~ j okJ. sin" sä on kans invälisoikeudell i ses i e i -miiiir'talty , :nutta 

voi nee t iim" 

vo se.moin 

jälkeen ~äytännö sä 

kui, e.kseliki . 

sllavut t ",fi. kon~ree t i s emm a kä i~teen ar-

On i1~4~ ~tp, ~ttä blokki- s a cn t rkan harkil~ t ulos . 

l eJ'lpia osapuolia sit oo aikaisellll'lat vel • .;it .. ', -"t : H' .... ~Io.'-L, t J. !)~-:.1+n n lJ ' 

allianss~ Englar~in kanssa j a Es anjaa Don- bel l i gor nt'in asema. Jotte i 

ni iden kanssa ol is i s3~tynyt risti r iitaisuutta , ~D t ur vaud t tu bl okkiin 

eikä es im. a l lianssi- nimitykseen. 

1''' ssä yhteydessä on lJyytä huomauttaa , että er i 

s~ pidetyissä l~~~: s i ~s~ maljapuheissa on mitä t arkimmin vältetty 

tiimiistä lausunto ja, j ideu jOlllpi lcumpi sotapuolista voisi väittiiii 

kohdistetun sitä vastaan. Linja. on puheissa ollut puht a.ao ~beerinen. 

Luotettavalta t aholta kuul en varmana väitettävän, että J or danalle olisi 

kuitenkin Sintrassa sattunut pieni 1apsus. Vastatess an Sa l orin rna1ja

puheeseen hän kommunismista puhuess aan vii ttasi "meidä.~" vapaaeht oisdivi

sioonaan (5i iseen divisioonaan). Lehtikommentaareissa le oli kui~enkin 
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sens uurin toimesta korjat+u siihen nu~tco~ ~itl olisi Jord~na p~unut 

"teidiin" (port g ... lilaisten ) va aaentois;:; t a Espanj;,.n sisä 11eso as " . Y'..:s i 

iltala t i julkaisi va " "C5S"- ode11 :::en san muodon. 

Ennenkuin muu amll. l ausein t arkemmi n selostan SaI ~arin 

dw.nOl!l välistä Sintra'sn , tulkoo mai ,ituksi , tt"" 

k..uu: aks~ t arli ll an . iiiväl i si11ä edellisenä il tana 19/ 12 r eside tti 

Carmona allevii asi , että Iberian 

t eht ävänä on r aUl an ja l ällsimai e 

niemimaan . 8. ide pol iitti sen johdon 

s ivistykse säil yttämiseksi l uoda 

~~~ilmalle rhtei~en mor~al ine oikeus . Jor dana puol estn~~ PWI i !ber ian 

~aiden velvollisuudesta e t ää liin sm i en s ivist ksen hävitys . 

lfåi de puneiden perusteell6. saattoi odottaa jonkinl aisen 

sen vetoomuksen oleva tulossa. Sillä vetoo~uksek6i t a t oi sin 

ohjL~altann bl okin määritellä : vetoomukseksi saada el ää r auhas sa j a 

t oornuksekri saa a aikanaan toimia r auhan väl i t täjänä. 

Sint r assa i säntänä toL~inut 

mauttamalla , ett "" e en1.-uin traagillise I(ansalaiss d' 

i mal japuheet uo

väliver 0 v~~lä 3l i 

l aske ,,1'1., ~ ..... v o- "' :. ..... i ulkopol itiikassaan pit""vänsä kiinni yhdestä se i -

kast a . nimit "9' n l ujasta yst" v:,:' stä Portugali kanssa j'" lberian 

l uomisesta ~lomminpuolis en stäV1?den ja ' l kcnaisen rauhan siilyttämiseks i . 

lien jatkoi, ~ttä Iberil1<D niemim an on onnist~.ut sodan jatkuv~s 10 l aa

jenemisesta huolimatta siilyttää täydellinen yhteisyomärrys j'" suhteelli

sen rauh",ls ... t olot, joskin kcmj?rom issajo. ot: ollut tehtä"t'ä, jotka 

eivät ole olleet arvol lekäypiä. Ei kuitenkal1<D olisi oikein 

ta tuulten ja aaltojen rllivo, sekä puutteen j a vaikeuksion ;cailcu 

tuisi tänne asti. Niinikään olisi kohtuutonta moittia kumpa"'ka~ aaata 

siitä, että ne olisivat välinpitämättömiä Euroopan tulevaisuudesta, sillä 

ne ovat suuremmassa ja pysyväisenrnäs sä 

neet Eurooppaa maailmalle sekä I1<Dtaneet 

eurooppal ",isen 8iv~styksen lelml1<D, Meitä 

määrin kuin kukl1<8.n muu kuljetta

kristinuskon avulla maailmalle 

ei johda e60isllli eikä väl inpitä-

mättömyys, val1<D ainoastaaD tietoisuus korkeammasta velvollisuudesta, jonka 

Sala&ar kuvasi olevan humaniteetin tietoisuutta. Olemme vakuuttuneita , jat

koi Sala&ar edelloen. että tämä ajatus. joka on yhteinen molemmille mail

le, edustaa sinin.ä poliittista voimaa, jolla ei ole merkitystä 

tugalille ja Esp",njalle, vaan myös muille maille sekä niiden väliselle 

tulevalle rauh&l.le. joka tosin Tielä on kaukana, mutta jonk", 

tulla. Vasta silloin osataan oikein arvo.tella, mitä on merkinnyt 

mieli.yyden ja rauhan tunteiden .äilyttäminen vihan ja epätoi von 

Salaa&r sanoi CIIIasta ja Portugalin puolesta aina tähiln pyrldneensä - ja 
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hän oli ~lati kannat anut sitä, että maiden , joita sitovat toisiinsa 

kieli , uskonto ja sivist·s ja j otka ovat kulkeneet su en os an histo

r iaansa yhdessä, tulee ojentaa tois illeen kättä. 

Vastauspuheessaan Jorda~a huomautti , että ibeerisen blokin 

l ~ominen ~erkitsee maailmassa uutta ol emust a ( entit~) , joka kansainväl i -

essi politiikassa kykenee eritt ä in vaikuttavalla ja hyödyll iselle 

la to~~aan rauhan välikappa l ena ja korkeimpien moraalisten 

l yttäjänä . Ibeer ieell" blokilla on tiet ty t rkoituksensa , josta kumpikin 

maa on täys in tietoinen. Jordana päätt i puheensa huomautukseen, että hän 

toivoo ibeerisen bl okin voivan s opivalla hetkellä tuoda r auhan niille , 

jotka eivät si itä tänään nauti . 

Lienee ny~sen s o an aikatUL ens immiiiuen ker ta , kun ·okin 

valtio tarJoutu~ julkisesti rauhanvälittä~äksi , kuten nyt Port~ ... li ja 

Es panja, Siksi onkin mielestiL~ Jordanan viera~lulle annettava taval list 

suurempi merkitys . Se on enSiIllUläi:.len aske l kohti et äistä r auh.aa sikäli , 

että otapuol et ainakin tietävät , kenen puol een voivat välittäj ···· etsi

essään kääntyä, Toisaalta en kuitenka~l voi välttä~ ajat usta , että 

l uominen on ~aktillinen veto, joka sotapuol ten moraalisiin t unt eisiin 

vetolllJlalla tavallaan ve l voittaa niitä olemaan toteuttam sta mahdollisia 

hyökkäysaikeitaan tulevia r~uhanväl ittäjiä vas t an, 

Vielä yks i ajatus Jord~ vier ailusta . Eräs täkäläinen 

lmn~tti kuvasi Portugal in ja Espanj~ välit sen jälkeen seuraavasti : 

Espanjan kansalai~odan puhkeamiseen asti Portugal in j Espanjan 

oli ainaista han~austa , Silloin ~lkoi yhteisymmärrys, joka sai ilmai suns a 

vuoden 1939 ystävyys- j a hyökkä~~ättömyyssopimukaessa sekä vuoden 1940 

tiiydennysprotokolla asa , Blokin pe ustaminen merkit see , että IberikD niemi· 

maa on nyt käs i t ettevä yhdeksi 

V, a • .Äsiainhcitaja : 


