
. 

ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: .f ......................... . 

OSASTO: ...... ~ ........................................... . 

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

................ ....................................................................................................................................... /~/.4 ..... '!1 .. '! ~ . 

___ n ... , 



SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

KIRJELMÄ ":0 190/;39 . 

_'adridi SSA . .. 3. .... P:NÄ .tilli .. ' . ~.!3 . .... KUUTA 19 2 . 

VIITTAUS : ......... ... N 

P:NÄ .. KUUTA 19 . P:TTY ..... mo ...... . 

VIITTAUS : D. U. M. ....... . I 19 

.................... .. ,)~.Q.~;?.i ... ~.DJ.gJ;..:" ... J.9.... LLE 

ASIA : :.taö.ridin 

Lähetystö ohe:lutta t hten 

l een raror ttinsa n : o 1 : 

01 n ..,s! ja ss olev' lähet ystön '" . =-koittörii ;en" . 
---- ----- ------- -- ------------- -- --------- ---- -------

l i nis t eri 



--

• 

• 

.... , ... A .. P ... ..... ..... 1... ................... . SSA OLEVA LÄHET YSTÖ . Salainen. 

RAPORTTI n: 0 . ;1" .... . (l 
t!C;I.~i. . i. ... . saa . .:JA .. p: n ä ... t~W ..... kuuta 19 .. 1.2..... /~ I J..:;6 tae < v1.... 
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Poliit tisten t i ed itus en lähett" inen c::Ln lähe-
_ .. .... _ .................................... ...................... ...................... ............ . 

tystnn osalta on v· itettavasti viime ikoina jäänyt t a -

k:d. J ';ull, l hhinnä sen vuoksi e ttä valt vasti lisi.äntynei

en kau ~ l isten asio'den h it~inen 0 kysynyt lähety~tön-

:pää.J.. jano Kcska lruit cl in t ässä s t~e5sa nyt -

t o muo 0 t unut i er.i t ' uko, len katsonut ihett 

olevan l a t i eura van kuriirin m.ukc.~ sarjan olii tti si 

tie -oituksi, huol imat t a i itä, e~ t i o1i ' tule s is:'l t y 

s anj an ul-ään mitään mi nkiintoise paa , syys t " ettei 

itiikan suuntauturåsessa ole t ~ tunut muutoksi a . 

len katsonut ihet t ol eveill ens "is en r porttio1 

koht eeksi ottaa otsikossa mainitun asian . Jo t ammikuun 10 -

pu:puolella esiintyi ulkomaan lehdis t ö sä, jost a SUOJ!lenkaan 

lehdistö ei muodostanut mitään !)oikkeusta, s ilmiinpi s t ävin 

otsikoin v rust ttuja uutisi a mainitusta ~karkoitt esta" . 

lan sen vuoksi tsonut 01 an ihetta tiedoi t t a , ettei 

noissa uutisissa ole :perää, minkä t odistaa myös se seik

ka , ett ä eilen Julkaistuun uut een di:plomaattlli staan Puo

lan tä.käl.äisen läh tystön dipl omaat t inen hankil"kunta s i säl-

tyy entisessä kokoonpanossaan. Tapaht umien ku.l.ku. on l:y-
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h esti kerrottuna. ollut seuraavanlainen: 

Ko ska t ä ··lläkin asiasta oli levitetty rinäUiä 00-

huja, oli Ruotsin lähettiläs Puolan lähetys tös sä ~ri.kan 

suurlähettilään kunniaksi id t yillä. suurilla päivällisillä 

tiedustellut isännältä suoraan, mitä:perää siassa oli , ja 

tällöin s aanut seuraavat iedot . Saksan tä.käl&.isen suurlähe

tystön taholta oli lladridin ulkoasiainminist3riölle ilkoitet

tu, että Puolan ..... s:pa.njassa olevat konsulit niin myös lähe-

• tystän konsulaattiosasto olivat antaneet :puolalaisi passeja 

Saksan kansalaisoueutta edelleen nautti ville henkilöille , 

j otka su.l1tautuivat vihamielisesti Saksan nykyr gime ' iin, s i-

• 

ten turvatakseen heidän j a tkuvan ol eske uns 3~assa . Lä-

hettiläs oli samalla kertonut , että vaikkakaan noissa s yy

t öksissä ei ollut mitään erää , oli ka i kki Puolan s:pan

jassa olevat konsulaat i t , niin myös l ähetystön konsulaatti

osasto , ESllanjan viranomaisten tOl..ra< sta suljettu (konsulien 

eksakvatuurej a ei kuitankaan olt u :peruu.tettu) . Samalla kuin 

ulkoasiainminist eriön alivaltiosihteeri oli Puolan lähetti-

läälle esit t änyt t oivomuksen, että lähetystön konsulaatti

osaston :puolalainen henkilökunta s i irrettäisiin :pois Esllan

jasta, j ota toivomusta my··s oli noudat ettu, ol len se nyt 

matkalla Amer1kkaan, oli hänelle samalla ilroit ettu, ettei 

m1 kään estäisi lähetystön koDsulaa tt1osasto~2 lruulune1.dsD 

asioiden hoitamista lähettilään henkilö"kohtaisella Vastuulla. 

Olin äsket täin päivällisillä Saksan ambassaadin neu

voksen luona, jolloin asia tuli siVllgenn fil'l lluheelcsi. ~

oma inen bäne]Je omina i sella j yrkäll.ä eaiintymistavalla huo-
• 

mautti, ettei Saksa. tulls1 tyytymään taJ?e,htuneeaean ra.'\IaU.-
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suun, vaan aikoi jatkaa ainostusta siksi kunnes Puolan 

l1ihetystö olisi 10];lullisesti :pimennyt Es:pa.njasta . Hän väit -
-

ti tullean eittämätt önästi tOdistetuksi , että Puolan lähe-

tyst ö oli antanut passej saksalaisille renegaateille, j ot

ka ulkomaa 11 a t o " " a t Saks a vas t aan ja että s11 tä kerta 

k ikkiaan oli 

la jo oli 

t htävä lo!>!'u. 

uolellaan lähes 

s en jäsenistä . 

Hän väit ti myös , 

50 pr senttia Es .... 

että Salcsal-

"an ballituk-

• an viranomaisten menettely Puolan lä.hettiliistä 

• 

koht~ osoitt a e äilemättä :pitkälle kehittynyttä biecotun

t isuutta, ;nutta siihenkin on olemass oma s elityksensä. 

Asia on nimit täin se , että s i s älliss dan ai kana 

~uolan lähetystö elasti tuhansia kansallis:..ielisiä eSlJar ' a 

laisia varmasta kuolemasta , j Ota r: itsi Puola oli ansj ll'X1äinen 

uolueeton maa , joka tu..'illUSti kenraali ~rancon hallituksen 

(Saksa ja I taliahan olivat aktiivisest i ouk.ana sisällisso

dassa) • Tämä selitt ää s an, ettei kenraali ranco a i nakaan 

toistaiseksi suostu karkoittamaan Puolan. lähety töä, kaikes -. 
t a :painostukses t a huolimatta . Vai kkakaan Puolan läh tystoa. , 

yhtä vähän kuin Norjan, Hollannin ja J ugoslavian läb.etystö

j äkää.n , ei lli tkä.ä.n aikaan ole kutsuttu Esp .j an hallituksen 

tai viranomaisten diplomaattikunnalle järjestämiin uhla.t1la1-

s 1111ksi i n , lähet t1 kenra.al1 Franco ku1 tenkin tammikuun l:päi-

vänä sotil as kabinettinsa. pää1) i kön, kenraali sCardon, Puo-

lan lähett1lää.n luo esittämään hänen benkHo"kohtaiset onnit

teltmsa uudelle vuodelle. Tätä ei t.a:pe.b.tunut muiden Me1 Jä 

mainittujen lähetystöjen ~ä)11kö1h1n nähden. 

N"åhtäväksi Jää, ku!!!piko puoli voittaa, sillä väite-

• 
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t~ myös, että Puolan täkäl1:i.inen lähettiläs olisi "!)aavin. 

henkilokohtaisen protektion kohteena. . tä tämä voisi j Oh-

tua, en ol e onnistunut 

~ i n i s t eri 

• 

• 
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:;~.ii .... ssa ZOo p: nä 

kanssa. 

Ollessani äskettäin Lisboassa neuvottel~ssa asi~inhoi-

taja Fchj 

hc.nkirnoi t 

alo kanssa P r tugaliin k . - tuvist ka\Jllal~isista 

. ulla tilaisuus skusteluihin 

aJ'J ikkalais t ia oli n.i.::Jitt··· se, 

että rikan B i3ud.a estin tliPistw-it olivat Lisb as -

sa t:ä.tkalla ot Tur .. sin ennestäZn hyVin rikan B 

stin läh ttiläful , joka iis anjan sisällisso ' aikana oli mi

nist_nnä Lisboass , ja henki kaikista hlinan kus noist 

delle l CO- ro~ nttin n myö ili~ lisyys vuomea k htaan, josta 

minulla jo t lvisotan;me aikana 0 i 0 • ut niir. lukuisia okemuk-

sia . Vieläkin ~elenki' toisemmat . v'" t k tenkin k~skus t l u-

ni rikasta j uuri -palanneen , !ll.'). t L q + _ i-pa i kkaansa Bernin-

lähetystössä ol l een di-plomaatin kanssa niist" vaikutelmista, 

j otka hän 4-kuukautisen oleskelunsa aikana erikassa oli saa-

out , lähinnä rikan viranomaisten j ' yleisen mieli-piteen suh-

t autumisesta Suomeen. Tiedusteluuni , oliko hän viime aikoina 

uomannut minkäänlaista muutosta mielialassa Suomea kOhtaan, 

hän lausui, että jos siinä suhteessa j okin muutos oli talla..~tu

out , ei se a i nakaan ollut huonompaan äin , mutta oska hänen 

JAKELUOHJE: Jakeluohjem.llej. : 

T.valllnen. 
T .... III ..... j. Ildkal ... .. mini.ter llllle. 
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EI u ... omaaecluatuk .... mutta ulkoaai.lnmlnlat ... 11In IledoI· 

b*aIIn. 
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.maansa oli mukana taistelussa, jossa elämä tai kuolema oli ky

symyksessä, täytyi myös ymmärtää, ettei niitä maita, j otka 

taistelivat vastakkaisella rintamalla, voitu katsoa kovin suo

:pain silmin, aivan rii:p un:.atta siitä, missä olosuhteissa ku -

kin maa oli joutunut osallistumaan sotaan . Hän sanoi t ietävänsä, 

että erikassa oli v~tusv ltaisia oli i tt i ia iirejä , jot

ka tahtoivat di:plamaattiste suhteitten katkaisemista ~uom n IDL~ -

sa , mutta koska litus oli t ietoinen niistä suuri sta sym:pati

oista, joita Suomella edelleenkin oli su e yle ""n k ~kuua.es 

s a, ja toiselta :puolen oli hyvin h rkkä yleisen "eli:pi teen re

aktiolle , ei se ainak::l.an toistais i ollut val! s ryhtymään 

tuollaisea oimenpiteeseen. Hän lisäsi, ett ä ba:lituksen osak-

i oli j o tullut hyvin aljon arvostelua , osittain hyvinkin oi

I eutettua arvostelua , lähinnä kaiken sen saamattonuuden ja hi -

tauden vuoksi , joihin erinäiset :piirit olivat t hneet itsensä 

syy:päiksi sodan valmistelUissa . Tahtc ~ tta antaa Llinkäänlaisia 

neuvo "a, joi den antamiseen hän ei k tsonut i1:i~eänsä :päteväksi, 

• hän kuitenkin suositteli J1.yvin idättyv""istä t oimint aa vastaisiin 

s otatoi.mii:mme nähden, jottei Suomi tulisi l iiaksi sitomaan koh -

taloansa Saksan kohtaloon . 

Kun hän sen jälkeen tiedusteli , milloin se "" vä koi t -

taisi, j olloin Suomi am.puis i viimeisen laukauksen , en katsonut 

voi vani antaa hänelle muuta vas t aus ta kuin v i itata Tasavallan Pre

sidentin ja Sotamarsalkan selvä:piirteisiin jll] kj JausUr:liin sotam -

e tavoitteista . 

Ifånen seuraava kysymyksensä Oli , miksi emme voisi tyy

tyä oskovan rauhan raj o1h1n, jotka hänen käsityksensä mukaan 
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joka hetki olivat IJeidän saavutett avissamm9 , Esitin hänelle 

karttaIliirroksen, johon oli ffierkitty ekä 'oskovan raja että 

I:!lY"s se raja, minkä. saavutt a.::J.sta IlUolustustaistelUJ:illle tar oit 

ti, sekä annoin hänelle seikka erdi sen selostuksen siitä Ilainos 

tavasta tilanteesta, jossa ~oskovan rauhan jälkeen olimme elä

neet aina tämän sodan syttymiseen sa akka. En voinut my"skiifin 

olla s alla toistaruatta ueidän Iluolel t e jo eri tilaisuuk -

sissa eSitettyä tosise~a, ett ä KOSka erikka katsoi turval

lisuut nsa va tivan tukikohtia tuhansi n mailien äässä erikan 

r annikolt a, oli kai käsitet t ävissä, että me yr~e s~vutta -

maan mahdollisinman hel~osti Iluolustettavissa olevan rajan . Hän 

sanoi kyllä y:mI!Iärtävänsä kantamme , mutta viittasi sa.r;uUla s11 -

han, että 200 milj oonan kansaa ei voitaisi tuhota ja että Venä

jä vamasti aikanaan nousisi uudelleen , jolloin sen ja Suon n 

väliset voimavarat kuitenkin aina tulisivat ol eman niin e äsuh-

tai s et, etiiä t uskin mikään raja olisi Iluolustettavissa hyökkäyk

sen tapahtuessa idästä Iläin 3uomea kohtaan. Edelleen hän tiedus-

• teli, miten Suol!lessa suhtaudutaan mahdollisiin takeisiin länsi

v ltojen Iluolelta lloskovan rajan kunniOittamiseksi, jolloin vas 

t asin, et tei tuollaisi a t akeita meille koskaan oltu tarjottu 

sekä että nii den effektiivi syydan joka t a auksessa olosuhteiden 

Ilakosta täytyisi muodostua kyseenalaiseksi. 

I! i n i 5 t e r V~vLJ....-.....--o---....... ~ ................ 
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RAPORTTI n: 0 
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Salasähkee sUli n:o 12 viime tarmikuun 1.5 :pb.ivältä esi-

tin lyhyesti ne vaiklltelmat, oita Es jan ulko siainmi niste-

riössä oli satu uheenalaisista keskusteluista. llivaltiosih

te ri lupasi tällöin koettaa hankkia '5 ~ jan lähettU' ··ltä 

kar'cl.sta l.äh iä ti toja siitä, oli~o 

keskustdluj n kohteena . Mainittuun t iedusteluun s ui tuonnot-

j ka kuitankin valaisi as' ua b:.JV' vähän. inis -

t ri Fra tt oli ittanut, että kaikista yrityksi3tään huoli -

matta i hänen ollut onnistunut saada mitään :positiivisam i tie

tOja, mutta samalla ollut tai1>uvainen olett~an, että V !läjän 

vaatimukset uomeen nähden olisivat rajoittuneet ~oskov rauhan 

rajojen :palauttamiseen. K'åsitystFän hän oli :p Jrust llut illä , 

että jos :itemmälle meneviä vaatimuksia Suomeen, samoin kuin vaa

t· uksia Poh.,jois -Norj an ja FOhJois -Ruotsiin nähden, olisi esi -

t t t y , olisi niistä. tiedetty Ankar3.ssa. 

Omasta :puol es . an oli alivaltiosihteeri myoo tai uvainen 

yht~ yllä esitett yyn käsitykseen , jonka hän öskin anoi ole

van lei en Es anjan :poliit t.1sis 
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On e ämiellyttävhä t det et t" ::n l annin j Yhd.ys -

Vdlt...in 1 - stöt j a tkuvw>ti julkai eVd.t -",sr.anj l c\lkkaav' 

• er:åttömiä. tietoja . Seuraa ... ssa r:.ai...,i ttakoon räitä . 

• 

1 ainitut le stöt ovat VJ r nv j a siitä , e t tä 

s salaiset j a i talia.laiset anj \Nc;;.. lla 

äyt t å. ä t Kanarian saarilla l evia sataroi täy -

Tämän johdl sta on .&s an ha litus, jyrkästi 

kieltäen mainititujen v'å.i teiden tOden::peräis :ryden, t sunut ul-

1 htirlle' Kani::I.r n s arilla, j t ta 

J...l. 'Jll.,,'ut aise ti voisi t to et _. lli uj en llisuu en. 

ska kutsu on lähet tt aivan äskettäin, ei ::tinulla vielä 

le tietoja Siitä , missä laajuudess s itä t ull aan noudatt -

maan. 

2 ) Läh i nnä N9\'1 Yor l eh 'stö l evitt .... uhuja 

ös "rancon matkasta Vicbyhili neuvottelemaan p~tainin kanssa 

Välimerean liittyvien kysymysten vastaisesta järjest elystä. 

Tiilillä tiet sti yksinomaan byrlyilUiän t uollaisille . huhuille ja 

huomautetaan, että kun ma1n1 tut kys}'IllYkset ikanaan tullaan 

järjestäoään, niiden ratkaisuun tulevat vaatiJLaan osuutta ma

n t muutkin maat sekä että tuskin yhtä. vähän Ranskal l a kuin 

.JAKELUOH.JE. ..... uo ............ . 

T ..... ........ 
T .......... ja 1...... .... .. .... . . mlniaWlll\e. 
EI u._ .± .... _ tIedoItubIIoo. 
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mitään rnääräämisv ta A Tästä huo-

li!::.atta voi huooata, että ..merikan lehdistön ..:..spanjaa ohtaan 

- jatkuvasti vä.her::män myötänielin suhtaut 0 en on tä~llä ha.T'ät

tänyt pa ljon suutt 'usta . Kuu tiedustelin 0 uhtm alkuun;pc:.niJ alta, 

..>.ss iated. Press 0 tä.käli.iseltä h:irjeenvaihtajalta, jonka Lis -

Doan ~oilta tur:nen hyvin , ..:lihin hän uu i sensa perusti , 0 ei hän 

inut ant aa u ta vast usta kuin että erikan 1e15ö vd.ati sen-

Sd. t 0 ouutisi&. . 

r 05 LJarS.aJ.k:.d.td.r P ' tainin ä ett:< 0 ta 0 ::..t· _ut täy-

sin yksi t~/islu ntcinen matka .3arce onaan j tanut 

fu ltm ihe t tUäläisten a.nglosaksi sten kir nva ajien es -

essa. suur ;O ttiläs i etr i vCi.lruutti 0 ulle , ttä 

~tka oli ainoast virnstysmatka, jot todisti myo0si:in se 

seikka, \3 r.teivät, mar alkattar n t oivo 'u.lze ta , yhtä vähiin 

uurlähettiläs itse kuin "::spanjan virano.caiset ~ an 011 et järjes

t OO t oinh.äänlaisi kutsuja hän n k'l.lIlIli akseen . 

4 J :.linisteri Voio an r _ortti 2 /12- 41 n : o 35 i -

van ik osunut hän n p °messaan ..... 5 anjan a en sen j 

uuttuma Joskin :"'i31tämätöntä on , etä. 

kaan on koottu paljon s salaista. so aväkeä , i t OO 00 to 0 enpid.e 

tiedä sitä , että symyks ssä 0 isi hybkkäys tä vähän ..:.s:pan-
I 

jankuin rtugaliinkaan. Tää lä ollaan sit' o wi tä , t tä ak-

salla t ätä nykyä on riittävästi rintamaa i dässä j siihen iltty

vili uolia, sekä arvellaan, että saksalainen sotaväki ..::t lä-

.. "" ....... '""'"'>oa on tar oituttu rJahdoll1san mai bjnnousuyrityksen t rj 

seksi (puhutaan _aint J7d.e Luz' ista) " 

. 1 n i s t • r 1..:.-/1\(.' LQ ~A-""",,,,,.j!v. ~ -"" 
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RAPORTTI n : O . q. ~ ; *~y .. r ·' . 
': ., -.-, '- 0-01 

·a4..i.9J.. .... ssa J..Q. p:nä ;;J;;..cUiS .. kuu ta 19.:42..L fI' 1 

s-. ? . 
As i a : .!:es~us u t;; 

.l!.oWl~~~.l:!'~~~~~~L ......••... ..........• 

CLL~ t nnott~in : i vä lisil1t.. otsuo s ::Jä.' li tun 

_ e~ i~~I lu na, jonka v4i t -t hän 01 v. usti:l.ja, 

t a ~Ctili i tää siLilli:. sak~ suur t .. 

uur1äh~liystön vir~ t i.nint"" H.i...n ,·l.ui 

~- .tuvasta kevä ens'ivi ta, 1 n vuo-

sen ta, mutt ~ntoi sc:L.-lla ;,n:lll::t&.rt" ", 

et ~ li~ no~eit 

1- uttui riittäv" 

ei sai i oQ t ~~ . 

ki' t~viä ja 1is ääkse aru.e ij a::J!J1e 

' llisesti : oisli via ja li " i h.lin eman 

.. u r .ir ha.c.._n 1ei "r nie t vo illig n LlIlSarer .ran 

1ei die 1 en ..... r l·abrungen . II Rimen äsit ks nsä 

ukaan tulisiv t sotat illat .öuroo:p sa '1låät t u::iin syyskesti.l-

Iä, j:":;' in ol isi ryhdylitävä olojen uudel-

leen järjest" . seksi .6uroopassa . .!o:!i;· i l '" ;' ttä tliLisivat ""u-

roopan kansat useam~i n vuosien ~u ss vielä ärs i..än 

enlaista puutetta ennenkuin uusi or~s~ti voitiin sa a-

lo~ullisesti luoduksi , mutt siitä, ett i " siinä tul-

taisi onnis t1.llllaaD., ei olisi mi tään r:'Uy ·ä . Tiedusjieluu-

ni . tä hän arveli sodan jatkumis sta 3uroo:pan ul.ko uo-

.JAKELUOH.JE. 

-.---_ .. _ .. _--_._ .. _ .. ~._._ ... _-_ .. ~ .... ~ .......... _.-._ ... . .............. . , 

........ ........ _ .... _~§.y~.~,._ .. _._ ................... _. 

... : ... 

.Jakeluohjemalleja : 

Ta.alllnen. 
T a .. Ulnen ja IlaIkal . ... mlni.t .... OU •• 
EI ulkomaaedu8tuit-. tiedoltukaUn • 
EI "Ikomaaedu.tukaen. mutta "lkQUlalnmlnllt ... 16n tledoI· 

""'aiin • 
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le la, hän as tasi sekä. Hi tlerin että ussolinin äsi tyk

sen olevan sen , että sota, huomioonottamalla '"" rikan Stnln

natt t resursit , tulisi vielä j atktn:Jaa.l1 vuosikausia sekä 

että 0 i l ähinnä. kamIlPailu Ybåysvdoltain ja 

Ja anin väli lä , jossa ..mglanti, jo jo itse asiassa oli 

ei ulisi esittämään ui t~~än . uoma. t t av' aa osaa . 

inisteri 
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.. :.""',..... 17. .. p' nä . lllAallS ... kuu ta 1 t . "-". C ; ; 0 , 

Asia: ..... :fä.ixä.lJ i pen .. . Ja:oa pjn ..... l ähe-

Olin toissaJ?äivänä jaIlanilaisesti järjestetyillä Iläi -

.. vällisillä (15 uminen lattialla ja syöminen puikoilla) Ja-

, anin lähettilään luona . Onni t~l tuani hän t ä Ja:panin arnei-

jan Ja laivaston loistavista 5 vutuksista, hän purskahti 

nauruun, s oen, ettei y:lätys llut llut kenelle' ~ suu-

r i kuin j anilaisil le i tse 1 en . Hän lisäsi olevan ' i

van käsitt ~' ;' töntä, ett" Roosev lt , joka vuosien t a oli 

rovosoinut t~ sodan , Ii niin huonosti periI ä n5eri-

uolus tusvoicain te kku sta, s i llä t 

jo nyt olivat 0 oi t taneet , ett3ivät ne i tse 

neet mihinkään . Lähet iläs y isti am.ei j e 1 ist via saa-

• vutuksia ja kun viittasin u men ja Japanin j o v 0 19 5 
vt:.lill" ~:,<... ! "unee een .. 

Tukholmassa Konni Zilliacuksen j ev~rst~ S~~· ynte~styo -

hön , mainitsi hän t untevansa asi ' n , lis"t seuraavaa: M' 

oikea ajanko ta saapuu, tul e tällä kertaa lemaan ak-

tiivisessa yht isto~ssa yhtei s tä viholl i stamrne v st an. 

Olkaa vakuutettu siitä, että tuo h tki tul e, ei kuiten

kaan niin Ilian kuin mi tä eräät, ehkä jossain mcilirin her-

.JAKELUOH.JE, 

----_._-_._--_ .................... ............... . .. ........ ............. ... 

---_._-_ .. _,._--."." 



~o~tuca ~t, lii tto~is ~ odott vat, 5i lä hetken v :it5eLne 

oe itse". 

, i:i.lti 

J::panin sotih5asi :ies , 'onka kanssa ' skustelin it -

4ivä.tlisten J ' een , vahvis ti kaiken e e lä S _otun . 

~i n ist.~L~ 
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Asia: 

tte ... ut. 

ra V 

t sin 
, 
nez 

i täll'" 

sua 

r. ta .... inin na-

j rar rtti' i 

6 L.i i:i1 .. ka.tsc, 

• z. ... o 

ystäv 

~uhei 1e s ur- dvana ~~iv~ä . i<::u.u 

. .J:..tä, ·tä asia ko i, i oitti 

·utt rv li k ymyks essä levan j ru.in 

3 viim 

7 c.i vänä 

k' i " .. n - ~ 

L :ili.n s -
k t -

ue en " 11i-

t van t i e aa~ues~ani ul~o~sia' s-

_uheil1e, jätti hän min le ban r-tt L,-n os -

t a tsiLk asi ssa , 

kuluvan uun 18 :äi vä tä ti 

s · ",ini t_ri"lle . U " 0 siai ~ isteri lisäsi , elitei hänellä 

1 ~ lSä ollut t ~ana tiedoittaa ulkov lt· in e sta ille -lIS -

an· di ' lomaatti silta ustustoilta ul~ . all sa :puneita 

sal isia r a_ rtteja, mutta et tä hän kat i v ivansa uooeen 

en . t hdä :poikkeuksen , huomioono taen y~ isen taistelumme 

----_. __ .. __ .......... _ ................. ............... . 

................ _ ..... _.~~y.~)J..n~.L_ .. _ ..... _ ..... _ .............. . 

--_._--_ ... _ .... _---_.--. .......... _ ....... . 
.... 4 

~I., 

T ........... 
T ___ Ja ...... .......... .... ............. 
1I ....................... da't ..... 
EI .... m rt.......,. mutta "0.11.', ....... , ..... ....... 
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bolshevis .. ia. vastc:.an sekä. i ti:i.en hyvässä muisti ssa 

ne 2. C kansallis .... L listä. eS:pan.Jalaista , jotka 

lähetystön siosta oliva. t · ~el~stune~t va~sta 

o en 

kuoleD0.3-

ta. 

sui 

vät 

i a sa synt i 

iisitykserään , että 

vii:::e 1s tään 

it3L..,.i keskustelu, 

sota to' 9 ii .... 

jossa hän 

assa 

sitä 

:p:':.i:i.ttyisi

ermen t ultua 

kar oi te ui:t5i 

~ ulko~ ole la 

r oop a ky 91 's i 

syyskuussa venäläi st n 

sian roilie j a että 

voinee kestää kuinka 

j s :in 

kauan 

sot "::uroo-

t&.i......nsa, ...... u -

htal nsa omiin käsiins" e 

ul -elänäänsä rii~~ tt 

kuolella 1 vista sotaa käyvistä 

i 'sta .::ur 

t;.ki~öistä . 

", tiessäni vi lä 

että 

sa 

na 

os 

aa 

11si 

~span 'an ulhooais11ta dustustoilta v s i suu es 

si joitakin uo ea "iinn stavi tieto'a , hän i-

v s 11 tä U01en edusta'a le . 

" i ni steri 
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RAPORTTI n: 0 8. 

M.adri.d.i ssa 3. p:nä touko ... kuu t a 19.42.. 

Asia: ._1"1et01a Medr14in diplo-

._. _ ............ mytt1 1M' 'lmaSta· .......................... . 

1) Norjan Uhet yst.ö Madric:lis§f.. 

Noin kuukausi sitten lähetti täkälä inen ulko

asiainministeriö Norjan lähetystöl!e nootin, jossa lyhyesti 

ilmOitettiin, että Espanjan . ha1.lituksella oli harkinnan 

kohteena Quislingin hallituksen tunnustamin~ Mitään johto

päätöksiä seuraamuksista Norjan täkäläiseen lähetystöön näh

den ei noottiin &1sältynyt. Norjan lähettiläs on jo kauaD 

ol1.\1t hyvu sairaaDQ (jatkuva verenvuoto aivoissa) Ja mel

kein vuoden aJan täysu työhön kykenemätön, mutta tästJil 

huolimatta ja vaikkakin asianomainen Jo on ylittänyt ikä

rajan, ei Norjan hallitus Lontoossa kuitenkaan 01. katso

nut aihetta ol.van vapauttaa häntä toime.taan, koalta ylei

••• ti tunnettu OD, .ttei ~U!1 hallitu. auoet.uia1 myön-' 

t.ämään . agrement.t.ia seuraaJalI.. Näinol.l.en on Ilhet.yatöD joh-
~ 

doe.. nykyään nuorehko lJlhet.yst.ösiht. •• rf, asiainhoit.aJan omi-

naiauud..... Tämä 011 b.uhi.t.unut. vae:taanottaesaaan noot.in 

Ja .... n., kun hIln 011 tiedoit.t.anut. eHU 1l0rJ- hallituk

eelle Lont.ooeeen, 011 hAin hld.ieeUn Jdi~ ,,]ann1 n ja n-
, , , 

4evalt.a1n auurläh.tt.llUden luoDa ~. hei4ilJlkin JDyÖt.l.vailtu-

JAKELUOH"E I " .... I .. oI1jemall.J., 

Tapll ...... . 
T .... II ...... j. 1 ...... 1 . mlnlaterilllle. 
EI ..... ~ tIMoltultalln • 
EI ..... 0 ............... _ mutta .. lkoaala ...... lnl8terlCln tIMol. .... .. ... _. __ ......... ~~1!.~, .. _._ .... _ .............. _ .... _ 

tuli ..... . 
.. _ ........ _ .............. _._ ... _ ......... - ... __ ............... __ . ···········c·· 
".,'" 
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tustaan Norjan lähetystöä uhkaavan vaaran torjumiseksi. Saa

tuaan asianomaiset ohjeet halli tuksi1taan, olivat suar1ähetti

läät, Sir Samuel Haare ja Wedde11, käyneet u1koasiainminis

terin puhei11a j a hänelle selittäneet, että Espanjan halli

tuksen harkitseman t oimenpiteen toteuttaminen tu1isi vaikutta

maan epäedu1lisesti Espanjan. suhteisiin asianoma1siin mai.hin. 

Toistaiseksi ei 'mitään ratkaisua asiassa 01.0 tapahtunut, 

wan jatkuu asian käsitte1y edel1eenkin, mutta piireissä, 

jotka 1uulevat tuntevl\Ilsa asian nykytilanteen, arvellaan, että 

anglo-saksilaisten suur1ähettiläiden esittämäksi väitetty uhka 

(navicerttien kieltäminen Argentiinasta ostetulle 500.000 vil

jatonnille sekä jatkuvien bensiiniostojen. kie1täminen Yhdysva1-

loista) olisi täkäläisiin viranomaisiin tehnyt niin vo~

kaan vaikutuksen, että suunnitelmasta tUIUlllStaa Quislingin ha.l

litus o1taisiin toistaiseksi luovuttu. ODl8.St.a puolestani en 

olisl taipuvainen uskomaan näihin tietoihin, vaan arvelen ky

symyksessä 01evan ainoastaan me1lanstadium r in, sillä painostus 

• Saksan puolelta on siksi voimakas, että täkä1äisten lienee 

ezmen pltkää taivuttava, kuten tapahtui Pu01an lähetystöön 

nähden, josta a1emparl8.. 

2~ Puolan lj{}Jftt.Yatö vegridisaa. 

Baportissani nao 1 olen selostanut tapahtumien ke

hitystä otsikossa mainittuun lähetystöön nähden. KainitBin sa

notussa raportissa Saksan täkäläisen ambassaadin neuvoksen mi

nulle sanoneen, ettei Saksa tu11s1 tyytymään puoUnaiaiin rat

kaisuihin, vaan että Puolan lähetystön to1mlnDasta Madridiaaa 

011s1 kerta kaikkiaan tehtävä loppu. Jäin onkin nytt...tn ta

pahtunut. Puolan l.II.hett1l.l.. sai joku aika sitten va.at.aanottaa 
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uuden nootin, jossa todettiin lähetystön toiminnaD l akan

neen ja pyydettiin häntä sen vuoksi sulkemaan lähetystön

sä, mutta ilmoitettiin hänelle 88II1alla, ettei mikään ea

täisi hänen j a lterheensä jatkuvaa oleskelua Espanjassa yksi

tyisinä h enkilöinä. Nyttemmin onkin lähetystö virallisesti 

suljettu, joskin lähettiläs perheineen edelleenkin asuu lä

hetystön ki1nteistössä. Lähetystön henkilökunta sitävastoin on 

kokonai suudessaan matkustanut Yhdysvaltoihin. 

Sen jälkeen kuin Belgian suurlähettiläs aikoinaan kar

koi tett.iin Bspanj asta, j osta seurauksena oli, ettei Belgialla 

ole täällä diplomaattista edustustoa, on kai Hollannin lähe

tystö vuorossa seuraava , joskaan minulla, ainakaan toistai

Seksi, ei ole lähempiä tietoja siitä, onko se joutunut vas-
x ) 

taavanlaisten toimenpiteiden kohteeksi. 

3) Xhdysvaltain suurlähettilään vaihtuminen .. 

Täällä levisi kuukausi sitten odottamaton tieto aii

tä, että Yhdysvaltain täkäläinen suurlähettiläs iVeddali, jon-

~ ka presidentti Roosevelt 011 pyytänyt saapumaan puheilleen 

Washingtoniin, oli "omasta pyynnöstään" saanut eron. Bron 

syyksi ilmoitettii n, että hänen lääkärinsä olivat vaatineet 

hänen asettautumistaan sairaalaan pitkäksi aikaa jonkun sisäi

sen vamman kontrollointia varten. Yleisenä käsityksenä täällä 

x) I4ainittakoon tässä yhteydessä että, kun saatuani Kinia
teriöltK luvan asettua ~teYteen Hollannin lähettilään 
kans .. nauvotellakaeni &1 annin kallaalai.en omistallaJl virka
buoneiston! vuokran makau.ta P.Y.1atn lähetystön neuvoksen väli
tybellJl. p.1heille pIJlayä mini_teru ~~i ei ftatauata vie] Ikään 
ole kuulum1t, vaikka 6 päivllll on Jo unut pyyntöDi ea1tt.äm1-
a .. ta. TodenDliköiatJl on} että lähettilJLa on kyaynyt hallituk
aeltaan Lontoo •• lupaa kontU:toida ainuun, .... tia toiata1-
.ekai mitään vutauat.&. 
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on kuitenkin, että kysymyksessä on morbus diplomati cua 

ja tällaisiin olettamuksi in on kylläkin syytä. Suurlähet

tiläs oli nimitt äin ehkä liian avopuheinen ja väliin va

romatonkin arvostellessaan täkäläiaiä viranomaisia ja yleen

sä oloja Espanjassa. Olin itse läsnä eräillä päivällisil-

lä, j olloin hän kuuluvalla äänellä lausui käsityksensä tä-

käläisestä ulkoasiainministeristä, käyttäen hänestä sanaa 

"me'4iocre ". Kun tietää, että täällä kaikissa seuroissa ja 

kaikissa nurkissa on "kuuntelijoita", on itsestään selvää, 

että tuollainen lausunta pian tulisi asianomaisten tietoon. 

Seuraajaksi on nimitetty Columbian Yliopiston historian pro

i'essori Carlton Hayes , tunnettu ~oopan oloja kuvaavista 

laajoista historiallisista teoksistaan. Hän , kuten vaimonsa-

kin, on harras katoolinen. Omasta puolestani valitan 

Weddellien siirtymistä, koska heidän suhtautumisensa maaham

me oli mitä herttaisin. Ksimerkkinä tästä voidaan mainita, 

että rouva Weddel.l jo talvisotamme alkuviikolla kävi tapaa-

• massa rouvaani, jättäen hänelle shekin villalankain ostamis

ta varten, koska hänen tietoonsa oli tullut, että lähetys

tössämme kudottiin sotilaillemne. Myös Espanjan hyväntekeväi

syyalaitokaille tuottaa rouva Weddellin poistuminen suuren 

vahingon, koska hän, ollen erään suunnattoman rikkaan pank

kUrin tytär, sekä Amerikasta tuottamillaan elintarpeilla 

että rahalahjoituksilla on harjoittanut suurenmoista hyvän

tekeväisyyttä espanJalaisten lasten hyväksi. 

4) Turldp lähettilJia. liadridiasa. 

Ollessani päivällisillä Turkin lähettilään luona vi~. 

lokakuussa, val1t~1 hän m'fmt]]e uaeiden henkilöiden läsnä 01-
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lessa, että Suomi oli sodassa joutunut "väärälle puolel

le". En katsonut aihetta olevan ryhtyä polemiikkiin, IDUt ta 

kun päiväll1aten jälkeen i stuinme kahdenkeaken, kysyin hä

neltä . luuHko hän 'l'urkin ajan mittaan voivan pyayttäytyä 

sodan ulkopuolella. Tähän hän jossakin määrin ylimielisesti 

vastasi, että Turkki aina "ratsastaa oikealla hevosella". 

Hän ei missään seurassa salannut englantilaismiel1syyttään 

j a ker t oi minulle tavatessaan kadulla Saksan suurlähetti

l ään s anoneensa hänelle suoraan, että Saksa tulee häviä

mään sodan. Marraskuu ssa hän lähti, kuten hän itse sanoi, 

lyhyelle 10mal1.e Ankaraan. Kun helmikuussa kysyin Turkin 

asiainhoitajalta, milloin hänen päälllkkönsä palaisi, vasta

si tämä hänen palaavan viimeistään kolmen viikon kuluttua. 

Tähän mennessä lähettiläästä ei vielä ole mitään kuulunut, 

ja täällä on yleisesti vallalla käsitys, ettei hän enää 

palaakaan virkaansa • 

II i n i s t e 
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As i a : Bspanjy ulkopoliittinen ..... . 

t ilanpa . ............... _.............. . .. _ ................................... .. 

Espanjan ulkopoliittinen. suuntautuminen jatkuu enti

seen tapaansa ei sotaakäyvän valtion merkeissä. Asenne ny

kyiseen sotaan rajoittuu pyrkimyksiin mahdollisuuksien mu

kaan myötävaikuttaa kOlllllll.Disrnin murskaamiseen ja :&1roopan pe

lastamiseen bolshevismin painajaiselta. Tämän ovat Espanjan 

valtiomiehet, valti~päämiehestä lähtien, eri tilaisuuksissa 

julkisesti vakuuttaneet. Selvillmin voitaneen katsoa tämän 11-

menneen kenraali Francon puheesta eräässä korke~e soti

laspää1lystölle joku aika sitten järjestetyssä vastaanotossa. 

Puheeseen sisältyi nimittäin seuraava kohta: 

·Osa maailmasta on ryhtynyt sotaan tuhotakseen sen 

maan, joka kahden vuosikymnenen ajan on ollut 

tavarustuksena bolahevistisia t1aUlllOja vastaan • 

lLUroopan rin

Koko tämän 
I 

aj o on Neuvostoliitto kaikiD keiJloin yrittänyt miinoittaa 

"&lrooppaa viidennen ko1onnansa aw1la. Nyt yritetään lioUroo

pan etuvarus tuhota ja luovuttaa &\1rooppa bolshevianin saa

liiksi. JDDme pelkää, että näin voisi tapahtua. UskoJ11D8 järk

~ttömästi, ettei niin Iål;y. Mutta JOB jonakin s1lmäDr1lpliyk-

senä tällainen vaara 011si uhkaamasaa ja tie 
I 

Berli1Jd1n JI1-
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si avoimeksi, niin tietä sulkemaan ei rientäisi vain yk

si vapaaehtoisdivisioona, vaan miljoona espanjalaista." 

Espanjan suhteissa Saksaan ja Englantiin yhtä vä

hän kuin Yhdysvaltoihin e~ ole taPf,htunut mitään muutok

sia. Luonnollisesti liittävät lähemmät siteet Espanjan Sak

saan kuin vastapuoleen, osaksi Saksan johtoaseman vuoksi 

taistelussa bolshevi8ll11a vastaan, osaksi sen avun vuoksi , 

jonka Saksa antoi Espanjalle sen taistellessa omia bolshe

vikkejaan vastaan ja jonka puuttuessa taistelun tulos to -

• dennäköisesti olisi muuttWlut päinvastaiseJcsi Englannin ja 

Ranskan järjestelmällisesti auttaessa vastapuolta. Mutta toi

selta puolen ei ole myö skään kiinnitettävä suurempaa huomio

ta sellaisiin mielenilmauksiin, jotka muodossa "vaadimme 

Gibraltaria" ja "alas Bnglanti" kaikuivat Madridin kaduilla 

osan Sinistä Divisionaa palatessa viime viikolla Neuvosto

Venäjältä vaihdettavaksi uusiin t äältä sinne lähetettyihin 

joukko-osastoih1n. 

• 
Kuten tunnettua, ovat espanjalaiset äänekästä kansaa, 

jotka aiD8. ovat valmiit tunnepurkauksiin ilman että näiden 

silti tarvitsisi merkitä enempää. Päinvastoin luul1s~, et~ 

Sir Sanuel ~aren työ täe' ]ä nyt on helpompaa kuin vuosi 

sitten, jolloin koko Eepanjan lehdistö suuntasi häväistya

ryöppyjä Englantia vastaan, joista häväistykaistä Yhdysvallat

kin saivat oman osansa. Muutos ei kuitenkaan ole johtunut 

siitä, että mikään rakkaus 8lIgloaaksil.aiaia valtioita kohtaan 

olisi va] lanJlllt espanjalaiset, vaan lJlb1nnA siitä, että hal

litus on ollut pakoitettu, ehkIl vastoin tahtoaanldn, koval

la kädell.ll puuttumaan lehdistön kirjoitteluun pelaataakaeen 
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EspanjaLle mahdollisuudet saada jatkuvasti Englannista navi

certtejä Argentiinasta ostamalleen viljalle sekä Yhdysvallois

ta polttoöljyj •• 

Edellä olevaan viitaten tuntuu myös aiheettomalta huo

lestumiselta (ministeri Holam raportti 16/5 nlo 23), että 

eräät vähäpätöisissä puoluele~dissä olleet Oraniin ja Marok

koon kohdistuneet haaveilut olivat Ranskassa herättäneet mie

lipahaa. B:l.hän toki voida olettaa, että Espanjan vastuunalai

set poliittiset piirit katsolsivat nykyhetken otolliseksi, 

• edes propagandatarkoltuksessakaan, p8IlJJa vireille tätä kysymys

tä. ~llä täälläkin ymmärretään, että af'rikkalai sten alueiden 

vastaisessa saaliInjaos8a tulee esiintymään muitakin valtioita 

kuin Espanja ja Ranska vaatimaan itselleen paikkaa auringos-

sao 

Tämäm päivän lehdet sisältävät suurin otsikoin 

Washingtonin State Departmentista saapuneen virallisen tIedon, 

että Yhdysvallat tulevat jatkuvasti salU-aan bensiinin ja 

raskaiden ölJyjen, joista täällä viime aikoina on ollut huu

tava puute, viennin Espanjaan siinä määrin kuin EspaIljan ko

timainen kulutus vS.atii. Tämä päätös on tuloksena Yhdysval

tain ja Bspalljan välil1ä käydyistä neuvotteluista, jois sa ~

panjan lopullisesti täytyi suostua vastaanottamaan amel'ilckalai

sia kontrollöörejä pitämään s1lmäl1ä, ettei mitään jäll.een

vientiä tapahdu. 

V1ml1a oli toissapäivänä lounaalla luonani eräitä IfadridiD. 

sana.alehtlmiehiK ja oli heidän keskuudessa vallalla yka1m1eliDen 

käsitys siitä, etui Bspim,;)aa yhtä vIlhJiIl la11D PortugaliakaaD, aba-
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tö ssä . ........................... _ ........................................... . 

Kaiken sen ystävällisyyden Ja monenlaisi s sa muodois

sa e si intyneen huomaavaisuuden johdosta, jonka kohteeksi 

maamme ja sen virallinen edustus ovat joutuneet rlanskan tä

kälä isen suurlähp.tystön taholta, 011mm.e, vaimoni ja minä, 

päättäneet järjestää lähetystö talon puistoon l ounaan suurlä

hett iläs ja madame Pi&trin kunniaksi. itieltä päin tekemien! 

tiedustelujen johdosta pöytäseuraan nähden, oli täysin puo

lueettomalta taholta annet tu ymmärtää, että kunniavieraat ehkä 

mieluinmin näkisivät, ettei akselivaltojen edustajia olisi ti

laisuudessa saapuvilla. Tämän johdosta oli vieraiden joukos

sa yksinomaan sveitsiläisiä, portugalilaisia ja espanjalaisia 

diplomaatteja. Lounaan jälkeen oli minulla tilaisuus pi tkäh·· 

köön kahd8!lkeskiseen k.eskusteluun lrumd.aviaraan kanssa. Kes-

kustelu kosketteli kahta seikkaa, nimittäin nykySOdan jatku

vaisuutta seka Bspanjan ja Ranskan välisiä suhteita. ~elli

seen nähden oli suurlähettiläs hyvin pessimistisellä kannal

la, johtuen hänen pessimisminsA lähinDä siitä, ettei niin 

kutsuttu suuri offensiivi Venäjällä vieläkHän ollut aJkamrt, 

vaikka ilmastosuhteidenkaan tuskin enää pitäisi tehdä vaikeuk

sia sen toteuttamiselle. Hänen käsityksenal mukaan käydyt 
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taistelut Kertsi niemimaal~a ja Harkovin ympärillä eivät olleet 

mitään alkua suurelle offensiiville, vaan ainoa.staan sen valmis

telua. Hän huomautti myös, että kun saksalaiset viime vuonna ke

säkuun loppupuolella aloittivat offensiivinsa, ei lopul.lisiin tu

loksiin päästy ennenkuin ilmasto suhteet tekivät sen keskyettämisen 

välttämättömäksi ja jos tämän vuoden offensiivi myös viipyi, voisi 

sama vaara olla tarjona se.1 onnistumiseen nähden. Millaiseksi vie

lä yksi sotatalvi muodostuisi &lroopan jo pal.jon kärsineill.e kan-

• soille, sitä kukaan tuskin uskaltaisi ajatellakaan. 

Keskustelun siirtyessä Espanjan ja Ranskan välisiin suhtei

siin, esitti suurlähettil.äs sitävastoin valoisamman katsantokan

nan. Vaikkakin hän huomautti, että entisten hyvien suhteiden lo

pullinen palautuminen tulisi kysymään paljon aikaa, lähinnä Rans

kan kansanrintaman Espanjan sisällissodan aikana harjoitt!L'TIall poli

tiikan vuoksi, oli hän kuitenkin todemmt, että EspaDjan nykyinen 

hallitus todella halusi yhteisymmärrystä ja hyviä suhteita Ranskan 

kanssa. 

x x 

x 

Ulltoasiaimdnisteri Serrano SU11erin IDOnet julJdlausUlll8.t 

antavat myös tukea käsitykselle että suhteet Bspanjan ja RansJran 

vä1ill.ä ovat paran8118ssa. Bräässä äskeisessä haastattelussa hän 

nUleJWW!88J1 korosti sitä suurta arvonant.oa, jota marsalkka P~tain 

mieakohtaiaesti nautti h1kk1alla BspanJaasa ja !.avalin pa1uuta 

hallituksen johtoon hän piti hyvin my6nte1aenä ilmiöDll, joka 

o80tti, että Ranskassa oivallettiin, ettei bJmatta:aut istua 

odottamaasa, että veDälAiset. murakaia1vat Saksan armeiJan. ' 
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tiel1.een hän lausui seuraavaa: "Häntä (Lavalla) on n1m1-

tetty pettur1ktd, mutta historia tulee o8ottamaan, että 

hän on ollut oikeassa sekä että hän petturin a8emesta on 

ollut 1sema an ystävä, joka on mähn,yt kaueDD8ka1 ja sel

vemmin kuin aikalaisensa." 

M 1 n 1 s t e r 1 : 

/ 
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1t ~ . 
Asia: Turkin lähett.i1.äa ... Magridissa. 

Raportissani n: o 8 - 6/ 5 1942 lausuin olettmnuksen, 

• et tei Turkin marraskuusta lähti en "lomalla" ollut, hyvin 

anglosaksllaismielinen lähettiläs, enää palaisi Madridiin. 

Tässä olettamuksessani erehdyin, sillä lähet tiläs palasi Uin

ne viime viikolla. Käydessään minua tervehtimässä, kertoi 

hän hallituksensa toimeksiannosta olleensa laajalla kierto

matkalla ka ikissa BalkaDdn maissa sekä sitäpaitsi Egyptissä, 

Unkarissa ja Neuvosto-Venäjällä, tarkoituksessa paikan päällä 

tutustua tilanteeseen. Tiedustellessani häneD matkavaikutelmi-

• 
ansa, hän muistutti eräästä kes1cu.stelusta, joka minulla. oli 

ollut hänen lähetystö ssään ennen hänen lomalle lähtöään (ra

porttilrl mo 12 - 1941), jolloin. hän käsityksenääD oli lau

SUDUt, että Saksalla oli 80 % mahdollisuuksia hävitä sota 

ja 00 % voittomahdollisuukaia. Matko1.llaan nyt saamiensa 

vaikutelmien perusteella oli hän vala1s arvioimaan Saksan 

häviämianahdollisuudet 90 %:in ja voittanahdollisuudet 

10 %:in. PyytäessäDi lähempiä perusteluja mainitui1le pro

senttimäärille (on litu1tenJdn mainittava, etU keskustelu ta

pahtui ennen Libyan katastrootia ja viimeisiä tapahtUlda Ve-
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näjän rintamalla) hän lausui valitettavasti ei voivansa 

mennä yksityiskohtiin, mutta perustel.evansa käsityksensä 

kaikkiin niihin ilmiöihin, joita hän eri maissa oli hen

kilökohtaisesti todeJlllUt. 

Tiedustellessani hänen paluureittiään hän mainitsi, 

että saksalaiset viranomaiset olivat kaikin tavoin koetta

neet estää hänen paluumatkaansa Saksan kautta, joka oli 

ainoa reitti Ankarasta Madridiin, ja vasta hyvin jyrkän 

demarche'in tapahduttua Turkin Berliinissä ol.evan suurlähe

tystön puolelta oli l~pikulkuviisumi hänelle myönnetty. 

Ministeri: ~ 
~ 

Q • ........ , 
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RAPORTTI n: 0 12. 

Lfaw-1di. ssa 27 p: nä kesä kuu ta 1942 •. 

Asia: . &1sikäynti Yhdysyal.tain .... . 

.... _ .............. Suur' lbeU1 Jiifjn ... l.uoJJa .... ...... . 

Kuten jo tämänpäiväiseasä salasähkeessäni olen ly

hyesti selostamxt, oli tervehayskäyntini Yhdysval.tain uuden 

suurlähettil.ä.ä.n, Columbia - yliopiston ent. professorin Carlton 

J. Hayes'in luona erinomaisen mie~tävä. Pitkän keskaste

lunme kuluessa olin myös tilaisuudessa epäsuorasti toteamaan, 

että raportissani n:o 8 - 3/5 lausuman! olettamus hänen 

edeltäjänsä poistunisen syistä oli oikea, suurlähettilään il

moittaesst, että. edeltäjänsä j o kolmeviikkoisen sairaalassa 

oleskelun jälkeen oli todettu täysin terveeksi. Keskustel

tuamne aluksi hänen EUroopan oloja koskevasta laajasta kir-

jallisesta tuotannostaan, 

len, minkälainen "sp1rit" 

siirryin 1» medias res, tiedustel
I 

Yhdysvalloissa tätä nykyä. oli SUo-

mea kohtaan. Tähän hän vastasi, kuten sähkeessäni olen. ly

hyesti selosi:mut, ettei Blroopassa ollut ainoatakaan maata, 

ilman mitään poikkeusta, johon DähdeD Yhdysvalloissa oli 01.

lut havaittavissa niin syviä sympatioita larln Suomea kohtaan. 

Hän lisäsi, että DlYlcytil..anne tietysti oli jossakin määrin 

"disturbiDg" , mutta huc.aut.ti olevansa vakuutettu siitä, että 

"the extreme majority" Yhd3"svalloissa, kuten hAI1 itsekin, 
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ymmärsi maamme nykyasentee~ Annoin hänelle s elostuksen de

mokraattisesta valtiomuodostamme , johon nähden ei ollut t a

pahtunut minkäänlaisia muutoksia, s elostin puoluesuhteit a Bdus 

~ssamme ja mainitsin, ettei meillä ollut minkäänlaista 

halua sekaantua flUur;m.ltain välisiin riitoihin, vaan oli ai

noa toivomuks~e saada rauhassa vierailta vaikutuksilta ke

hittää olojamme · niin hyvin taloudellisella kuin sivistykselli

sellä pOhjalla.~ 
Keskustelun siirtyessä suhte isiimme Neuvosto-Venäjään 

hän huomautti, et tä koko Amerikan kansa, pientä klikkiä lu

kuunottamatta , koko sydämestään vihasi kommunismia ja yhtä 

hartaasti kuin Yhdysvalloissa toivottiin Saksan luhistumista, 

yhtä hartaasti siellä toivottiin Neuvosto-Venäjän tuhoa "and 

then the Great Britain and tae United states are going to 

dictate the eondi tions of the peaee and Finland may be 

quite sure to get back all the t erritories which she lost 

.,. through t he Russian shameful att aeks at 1940" ja näissä 

r auhanneuvotteluissa ei Neuvosto-Venäjällä , yhtä vähän kuin 

Saksal1akaam, tule ol~ mit ään sananvaltaa. 

Kuten edelläoleva sta ilmenee, henki koko keskust elusta 

lOO-prosenttinen y stävyys maat amme kohtaan ja ainoa seikka , 

joka pani ' minut jossakin määrin epäilemään sen vilpi ttömyyt

tä, oli ne erinomaisen monet superlatiivit, jotka lii t t yivät 

hänen lausumiinsa sekä tervehdyskäyotini johdosta että puhues

saan Suomesta yleensä. ~ttakoon, että pyytäessän1 hänen 

yksityissihteerlltään pilie1l1~ ' pääsyä, vastaus kuului "the 

1/ Siwmennen huomautin hänelle myös niistä määristä , joilla ol.1ll
me rauhan aikana lyhentäneet -valtion ulkomaista velkaa. 
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Ambassador will be ver:v yery pleased to meet the Minister 

tor Finland" ja lähti essäni pois hänen toisessa kerroksessa 

olevasta työhuoneestaan hän insistoi saattaa minut ei ainoas

taan ulko-ovelle, vaan koko laajan puiston läpi ulkoportil

le , jossa autoni odotti. 

Toivoisin hartaasti, että epäilyn! olisivat aiheetto-

mato 

Ilini ster </11 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RVHMA: ........................... {: .......... . 

OSASTO: ...................... ....... ~ ..... ~ ............. . 

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

J!i~~~~~il_~ .. ,,/,l . 
............................................. ~~ .. ~ ..... ~~.4~ .. : ......................... ... 

• 

. . 



SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N IO C'f(jIO C;-

J". t2JSQ. Salainen. --~ri~~ -iladr-id~s~a . "Tl p :nä heinilkuuta 

•• • 1 . ... '\ 
1' _ ' 

Ulkoasiainminister iöl le. 

1942. 

Lähetystö kunnioittavasti oheisena lähettää Minis-

1 teriölIe raportt insa n:o lS: 

4t Ulkoaslalnm1nlateri Serrano Suler'in Italian matka, 

II i n 1 s t ., r 
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Asia: 
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Ulkoaai~inmin18teri Serr~no ~~~r'in 

... It&l.1an .... mAtka.. ... . .. ...... ....... . ... .... . .. . 

Yllämainitun henkilön äskettäin Italiaan t ekemän, nyttemmin 

päättyneen matkan ~hteydeaaä on kaiken maai~an huhuaepillä ollut 

mieluinen aihe esittää mitä fantastisimpia arveluja matkan tarkoi

tukaesta. Kun matka tapahtui Parisitse, väitetti1.n kohta, että hä

nellä siellä piti olla tärkeitä keskusteluja Laval'in kanssa, koska 

matkan t arkoitukaena muka oli alote RAnskan ja It~lian välisten 

suhteiden parantamiseksi . Tosiasia on kuitenkin, että matka tapah

tui Parisltae yksinomaan sen vuoksi, että tämä reitti nykyään on 

JIlW:l:lvlll Wadl'ld1ata Rooruaan, ja yhtä varmaa. on, ettei hän tavannut 

muita ranskalaisia valtiomiehiä kuin suurlähettiläa de Brinon'in, 

Joka, kohtalialauusnåkökohtia silmälläpitäen, vastaanotti hänat ase

_lla Ja samoin .. attoi häntä lähtiessään. 

Toiaet huhuiliJat taaa väittäTät matkan aiaältäneen k~ 

cin ~öa Sarniaaä, tarkoitukseaaa tavata Allonao XlII vainajan Sveit

sissä aaVY&& poikaa Don Juan'i&, Joka ~kyäin on Bapanjan kruunun 

lähin perillinen, n&UTotallakaeen hänen kanssaan monarkian palautta

Idaeata BapanJaan. JOI tällaisten huhujen leTittäjät vähinki"åD tunt1-

aivat oloja Slpanjaasa, piti11i heidän t1etää, että Eapanjan falang1. 

Jonka piäedustajla . Serrano Sufler on, on alusta pitäen aaettUDUt vai" 

tnBtavalle kannalle monarkian palauttamileen nähden, ti7ain tietollena 

siitä, että JIIO~k1 .. i .apanjaua etaia1 tukenla U'lMijalta. jota 

.. rk1tliai, niiden TIlillä kun aina on vallinnut mitä li~inpiatä

T1n 8Jalousie", falancin vaikutuavallan, Joka tällä hetkellä on tae

va.aaaa. lopulliata .. n~at" r~ puolueen ehkä merkittäT1D alea 

tuskin lien.. halutaa ~ II,)'Ötivaikutuata.naa. 

idelleen on Ti1t~. tildelll.enX vaat&kphtaaa enata.&i-

JAKELUOHJE: J .... luohJ.mall.Jal 

Tavallinen • ...................... ......... f. .. ~ .. :! .. ~ .. l .. ), ... ~ ... ~L" .. ~ ............. . 
T...ull ..... ja 11 ..... 1 . •.... mlnlat.rUllI •. 
El ulltomueduatukHn tllIdoltukalln. 
EI u"' ............ t ......... mutta ul .. ouIaInmlnl.t .... 6n tllIdoI· 

t ..... IIn. 

Ol, A .. 
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nitulle huhulle, että matkan tarkoitukseD~ olisi ollut yhteieen 

saaliinjaon suuntaviivojen laatiminen Ranskan ku6tannuksella sen 

pohjois-atrikkalaisi1n ~lueisiin nihde~. Olen jo aikaiseMrndssa rapor

tainan1 todennut, ettei yksikään jirkevä aspanjalainen, Tielä vä

he.min maan vaatuunalainen ulko .. laiamini.~ri, voisi katsoa aJankoh

taa .oveliu.ksi ottaa. elille tiili qsy.,ys. edes n.lmistavan kiait

telyn kohteeksi. 

tuotettavalta espanjalaiselta taholta olen saanut seu

raavat tiedot P.c. matkuta: 

Matkalle tahdottiin &Dtaa täyain yksityinen luonne, mi.n

kä vuoksi ei ketään ulko&aiaiamini.tariön ltornemm1sta Tirksm.1ehi.tä 

(päiaYaltoin kuin aitä lehdistöss. oli väitetty hänen 

tuee.taan) .eur~~ut mukana. AiDoat seuralaiset olivat 

se. ja nuori yksity1nihteer1nai. 

.... tkalla 011 kaksi tarkoitusta, niin väitetäin täällä, 

nia1ttä1n ylcait;yialuontoisia neuvotteluja Bspanjan Ja Italian kaupd

li.i.ta suhteista sekä toi.ekai .en epäedullisen ~iltutukaen 

tiainen, jonka eräät Bspanjan hallituksen ki rkollisella alalla suo

rittamat reippaat otteet olivat herittäneet V. t ikaani .... 

Ir-.ä .elitykset tuntuvat myös t~in loogillisilta. On 

nimittäin ollut tunnettua, että maiden vilisi... kauppaauht8issa on 

viime aikoina syntynyt hankauksia. johtuen lähinnä sUtä, että _ 

lempien maiden vienti tavarat ovat huomattavassa mllårin ... oja tuot- ' 

teita, joten ulkomaihin suuntautuvaasa viennin. on 

kilpailu, joka on epiedulli ••• ti vaikuttanut maiden vili.iin suhtei

diD. 
Miti .itten tulee Blpanjan .uhteisiin Vatikaaniin, on 

niilläkin ollut toiVOlli.en varaa. 'l'iImi on johtunut .Uti, että ,.

l.aD&i8ai, Jhti vihin kuin auutkaan iaait, eivit suhtaudu kirkkoon, 

olkoon dttel1 qa~kae .. i prote.tanttinen tai katolinen kirkko, 

r11ttiviD hienotarat.1 ••• t1. jeka katolisen kirkon 011.... q.~ ... Il. 
että 

tl~t1 on Ti.n arkaluOl1to18aapaa. Bubllliin.n tahnaua johtui 

.18Il11 .. odan a1kua a1a1tetV tarragOllAD pU.pa paarini.t1dMn ... 

tuftbMia luIo:u.atta, voitettiin toiae.taan Jka18tDn ... '-nn pe

rute.Ua. ettl hIn 011 katalon1&laineD ja 1118 eo 1,.0 Hparat1n1. 
jollainen 1teU1li58n Bep&DJan hall1t118 .1 kateODat .,.,1 __ a lao~ 



• 

s. 

Seur_n. tapauI oli Bepanjan kirkon priautJcsen, Toledon arkldpUlpan 

n1m1ttiia1Ilen edellisen viranhaltijan kuoltua, joka n1m1tya tapahtui 

paarl.a koneult01llatta Suhteiden parantem1lekd otti Bapanja alot

teen- konll:o~tln solm1m1eek.i vat1kaaniD kaneaa, mutta neUYOttelut 

raull:ea1n.t tyhjiin. lähinnä paaT1niatuimen jJl'kän II:a.nnanoton ~oll:ai 

edellämainituia.. kya~lI:aiaaä, joisaa teb~ päätoeaet n.adittiin 

purettaviksi. lfåihin n.at1auksiin ei lapanjan hallitue katsonut 

voiT&DIa suoatua. 
Puhuteltavani väitti mfÖ6. että siinä yll:aityisluontoi-

aeaea audienaaieaa. jODka paavi ~önei Serrano SuSer'ille hän oli

si aelvin aanoin antanut u1anOll&1aen ymmärtää vatikaanin 

t~en siihen suhtautumiseen, jota Espanjan ~qballitus 01 otti 

katoolista kirkkoa kohtaan. 
hallitus muuttamaan 

II i n i e 
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Eräs ranskalainen diplomaattiystäväni vuo-

den takaa sekä Lisboassa että t äällä , joka nyttemmin siir-

• tyy pois, kävi eilen jäähyväiskäynnillä luonani. Pitkässä 

ja tuttavallisessa keskustelussa olimme tilaisuudessa pohti

maan nykytilannetta eri näkökulmilta, josta erikoiskohtaises

ti alempana: 

• 

1) Ranskan j a SakSAA väli set suhteet . Vaikkakin tie 

dän puhuteltavani olevan prononsoitu anglofiili , aset in hä

nelle kysymyksen, mitä hän ajatteli Ranskan ja Saksan nyky

suhteista ja niiden vastaisesta kehityksestä. Vastaus oli 

täysin pes s imist i nen ja mainitsi hän niiden vertauskohtana 

suhteemme Venäjään , todeten, että yht ä suurella syyllä kuin 

Suomi voisi t untea itsensä t urvat uksi vasta silloin kuin ve-

näläi set joukot olivat Suomelle turvallisen ja helposti puo

lu st et t avan rajan toisella puolella, yht ä vähän voisi Rans

ka t untea turvallisuutta ennenkuin Saksan armeija oli l opul

l isesti t yönmetty Reinin toiselle puolelle. Kun t äll öi n huo

mautin, että t uollaista ajatusta Ranskaan nähden nykyoloissa 

oli pidettävä toiveunelmana, hän myönsi t ämän , mutta lausui 

"'AKELUOHJE. 
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samalla, että Ranskan ulkopolitiikkaa olisi arvosteltava 

"på l ång sikt". 

2) Hyökkäys Dieppe'iin j a toinen rintama. Niin 

anglofi i li kuin asianomainen onkin , hän piti tätä hyök

käystä , kuten aikaisem iakin Eoulo e' iin, Saint Nazaire'iin 

j . n . e . lapsellisina (pueril) sekä Er itish Empire 'in arvo

vallalLe vähemmin mairittelevi9a. Hänen käsityksensä mukaan 

puuttui nykyoloissa valitettavasti mahdollisuuksia toisen 

rintaman luomiseen lännessä, yhtä vähän Ranskassa kuin 

• muuallakaan , l ähinnä puuttuvan tonnist<>n vuoksi , koska jo

kaista maihinnousuun osallistuvaa miestä kohti kaikkine va

rustuksineen ja muonituksineen olisi laskettava 7 laiva

tOnnia , joten 500.000 miehen maihinnousuun , joka määrä 

Ranskaasa arvellaan minimimäär äksi yrityksen onnistumiselle , 

tarvi ttaisiin 3. 5 mi l j . tonnia. Ainakaan t änä vuonna ei 

ollut ajateltavissakaan tuon määrän käyttämistä tarkoituk

seen. V Kysymyksen ollessa paikallisen ranskalaisen väes

tön suhtautumi'sesta maihinnousun t apahtuessa , väitti asian-

• omainen ei olevan vähintäkään epäilyä siitä , etteikö se 

oikean hetken koittaessa tulisi tekemään voitavansa yrityk

sen onnistumiseksi. 

3) RanAK8 n nykyiset valtiolliset tekij ät. Vaikkakin 

asianomainen aina on ollut marsalkka P4tain' in ihailija jo 

niiltä ajoilta, jolloin viimemainittu oli suurlähettiläänä 

t äällä , ei hän salanmut käsitystään siitä, että marsa.l.kaD 

1/ Mielenkiintoisessa artikkelissaan Daily Telegraph! joka 
laakee 10 laivatonnia miestä kOhti, mutta arve ee 
2DO.OOO miehen armeijan' riittävän, tulee samaan negatii
viseen tulokseen maihinnousun ~lll8Uukslin nähd~ 
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ympäristössä tätä nykyä oli puute riittävää arvovaltaa 

omaavista kokoavista voimista, j otka voisivat auttaa mar

salkkaa kohtaamaan niitä vaikeuksia, jotka Ranskaa odotti

vat. Kun tällöin viittasin muutamiin nimiin, kuten Laval, 

Darlan, . de Brinon .ja Benoit Mechin, jotka Ranskan ulko

puolella ehkä olivat eniten tunnetut, lausui hän empimät

tä, ettei yksikään mainituista henkilöistä tulisi olemaan 

mukana . uutta Ranskaa luomassa, siinä määrin he olivat 

kompromettoineet itsensä nykypolitiikassaan. Ennemmin voisi 

ajatella täkäläisen Ranskan suurlähettilään Pi~tri'n tapai

sia henkilöitä, jotka samalla kuin olivat suuria patrioot

teja pitivät parempana nykyoloissa olla sivulla polttopis

teestä odottamassa 

M i n i s t eri 
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Kuten tämänpäiväisessä salasähkeessäni olen 1 hyesti 

tiedoittanut, ratkesi eilen illalla jonkin aikaa jo latent-

~ tina ollut hallituspula kenraali Francon nopealla leikkauk

sella, jolla hän vaihtoi ulkoasiairmtinisterin Serrano ~erin, 

sisäasiainministerin, eversti Galarzan ja sotaministerin, 

kenraali Varelan uusiin miehiin , nimittämällä ulkoasiainminis

teriksi kenraaliluutnantti, kreivi Jordanan , sisäasiainminis

teriksi ~orkeimman oikeuden virallisen syyttäjän Perez Gonza-

• 

lezin ja sotaministeriksi leisesikunnan päällikön , kenraali 

sension , samalla kuin hän ott i omiin käsiinsä hallituksen 

neuvottelevan elimen, poliittisen juntan päällikkyyden , jon

ka puheenjohtajana ent . ulkoasiainministeri Serrano Sufier 

aikaisemmi n oli toiminut . Samassa yhteydessä tapahtui eräi 

t ä muutoksia falangipuolueen johtomiesten keskuudessa, jotka 

kuitenkin ovat vähemmästä mer kityksestä. 

Asian esihistoria on seuraava: 

Espanjan sisäpoliittisessa tilanteessa on viime ai kci

na ollut havaittavissa kärjistymistä . Tämän ovat aiheuttaneet 

lähinnä ne maailmankatsomukselliset vastakohdat, joita Espan-

JAKELUOHJE : 
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jan poliittisessa el".oässä mäe.r ··ävinä olevat tekijät, ni

mittäin toiselta puolen äärimmäi nen oikeisto (traditiona

listit eli , kuten heitä sisällissodan aikana kutsuttiin , 

requet~s) ja toiselta puolen ainoa virallinen puolue, Es

panjall falangi., edustavat . Äärimmäiseen oikeistoon kuuluvat 

lähinnä suurmaanomistajat, armeijan korkeammat upseerit ma

juureista ylöspäin, papi sto, suurliikemiehet, pankkimaailma 

sekä tavattoman monilukuinen ja sisällissodassa kärsimistään 

t appioista huolimatta edelleenkin hyvin varakas aristokratia. 

• Falangipuolueeseen kuuluvat t aas alempi upseeristo, lluorintel

lioenssi, useat vapaiden ammattien harjoittajat , pikkuvirka

mi ehet ja keskiluokka yleensä, jotapaitsi puolueeseen on 

pesiytynyt myös paljon punaisia elementt ejä, j otka puolueen 

j ä senyyden turvissa ovat onni stuneet pääsemään j älkiselvitte

l yistä edesottamuksistaan sisällissodan aikana. Tätä tukee 

myös puolueessa paraikaa käynnissä oleva puhdistus, jonka 

t arkoituksena, Italian malliin , on erottaa puolueesta vähem

män suotavat ainekset . 

• Kun falangilla on ohjelmassaan t äydellisen valtioso

sialismin ja mitä jyrkimmän agraarireformin toteuttaminen, 

käsittää helposti, ettei näitä kahta maailmankatsomust a voi

da sovittaa. Tästä onkin ollut seurauksena alituiset rette-

löt, jotka aika ajoin ovat puhjenneet ilmi väkivaltaisuuk, 
sHn. 

Lähimmän sytykkeen nyt ratkåistulle hallituskriisilIe 

antoi Bilbaossa viime kuun 18 päivänä pidetyssä kirkkojuh

lassa tapahtunut atentaatti. Juhlan olivat järjestäneet tra

ditionalistit sotaministeri, kenraali Varelan, jota syyllä 
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tai s yyttä pidet ään monarkistisen liikkeen pääedustajana, 

toimiessa juhlan korkeimpana suojelijana. Koska falangin 

puolelta oli uumoiltu juhlan tarkoi tuksena olleen monarkis

tisen propagandan järjestäminen, jota falangi kaikin keinoin 

halusi estää, heitti 

Varelan sinä hetkenä 

eräs falangin jäsen luullen kemraali 
I 

poistuvan kirkosta häntä varten tar-

koitetun käsikranaatin, joka haavoitti vaikeasti useita hen

kilöitä kirkon eteen kokoontuneessa väkijoukossa. 

Tapaus herätti s uurta mieltenkuohua , läh i nnä armei -

• jassa , jonka ke skuudessa kenraali Varela on kovin suosittu, 

ja esitettiinkin armeijan puolesta kenr aali Francolle vaati

mus ri koksentekij än tuomitsemisesta kuolemanrangaistukseem.. 

Späröityään jonkun aikaa , hän suostui siihen, että, koska 

rikoksen kataottiin olleen suunnattu myö s valtion turvalli

suutta vastaan, juttu siirrettiin sotaoikeuden käsiteltäväk

si, joka summaarista menettelyä noudattaen tuomitsi rikoksen

teki jän kuolemaan . Tuomio on nyttemmin pantu t äytäntöön am-

• 
pumalla. 

Samalla kenr aali Franco kuitenkin päätti poistaa hal

lituksesta molempien äär immäisten suuntien edustajat, nimit

täin kenraali Varelan ja lankonsa Serrano Su~erin. Sama koh

talo tuli myös sisäasiainministerin OSaksi, jonka järjestyk

sen korkaimpana valvojana katsottiin olleen yhtei svastuussa 

tapahtuma sta • 

. itä sitten hallituksen uusiin jäseniin tulee, on 

ulkoasiaimdnister1, kreivi Jordana jo aikaisemmin sisällis

sodan aikana vuosina 1938-39 toiminut Francon hallituksen 

ulkoasiainministerinä sekä viimeksi valtioneuvoston (Conse11 
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d 'Etat) presidenttinä. Hän on erinomaisen sivistynyt ja. miel

lyttävä henkilö ja on aina osottanut mitä suurinta sympatiaa 

maatamme kohtaan. Ensikäynnilläni hänen luonaan Burgos' issa 

huhtikuussa 1939 pyysi hän minua Suomen hallituksen tietoon 

saattamaan Espanjan hallituksen ja kansan kiitokset siitä , 

että 2.000 Espanjan kansalaista oli sisä llissodan aikana Suo

men lipun turviss.a pelastunut varmasta kuolemast a . Tämä ei 

kuitenkaan merkitse sitä , etteivätkö myöskin hänen seuraajan

sa, eversti Beigbed'r ja Serrano Sufier olisi ulkoasiainminis-

• terin ominaisuudessaan, osottamalla mitä suurinta ymmärtämystä 

ja myöt ämielisyyttä maat mmne kohtaan, kaikin t avoin helpotta

neet Suomen diplomaattisen edustuksen toimintaa Espanjassa. 

Etenkin talv1sotamme aikana täällä suoritetuissa a seostoissa 

eversti Beigbed~rin olless.a ulkoasiainmini sterinä , t ämä kävi 

selvästi ilmi. 

• 

Sotaministerillä, kenraali Asensiolla on ollQt loista

va sotilaallinen karriääri Marokossa, jossa hän on ollut ken

r aali Francon lähimpiä työtovereita. Hänen sotilaallista ete

vyyttään osottaa myös se seikka, että hänet 46-vuotiaana ni

mitettiin yleisesikunnan päälliköksi, jollaista ei aikaisammin 

ole Espanjassa tapahtunut. 

Uusi sisäasiainministeri Perez Gonzalez on poUtikkona 

kirjoittamaton lehti. Hän on omistanut koko aikansa lakitie

teelle ja julkaissut useita huomattavia lakitieteellisiä teok

sia. Hän kuQlunee falangipuolueen maltillisimpiin aineksiin. 

Yleisenä käsitykseni. on, .että välikohtaus tällä kertaa on lo

pullisesti selvitetty, mikä ei kuitenkaan estä eitä, etteikö, sisä

poliittisen tilanteen olles_ jatkuvasti labiil1, toista aamanJa1s-
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RAPORTTI n:o 16. 

:a ridi 24 ..... ssa p:nä 

SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sa lai nen. 

5JiS ...... kuuta 

Asia: .Yä:ålit ~issa' .. mm . m ...... 

Ruotsin vaalien t lokset ovat, mikäli koskee kom-

• munisti sten ed stajien 1 "r.u::läär··n lisäF=nt · uistä , herättäneet 

tÄ~ lle suurta ihmette lyä . TBmen olen ollut tilaisuudessa 

totean:aan ei ainoastaan san male. istöstä, joka ;rksir:.ielises

ti t uomitsee R otsin hallituksen tähänastisen nol itiikan, li 

s ä ten pilkallisesti , että liian pitkälle kehittj~yt puolueet

tomuus luonnost an johtaa tpllaisiin suru li s1in seuraamuk

siln , vaan m/ö s keskusteluissa sekä virallisessa että yksi 

tJisesse asemassa olevien espanjalaisten kanssa. 

Punaisena lankana nFissä keskusteluissa on espanja

laiselta taholta esitetty seuraavaa: 

Hetkenä, jolloin melkein ka.ikki Euroopan kan sa t 

ovat pä··tt"vä isesti ryhtyneet j ä ttiläistaisteluun kommunis 

min kukistamiseksi, on aivan käsittämätönt ä , että Pohjois 

Euroopassa voi olla maa, joka ei ole huomannut aj~ merk

kejä ja nyk i stä vakavaa tilannetta sekä vältt ämättöm yttä 

ainakin henk iseen yhteistoimintaan mar~er-Suroopan muiden 

valtio i en kans sa myötävaik ttaakseen omalta osaltaan Euroo

pan rekonstruointiin. 

J AKELUOHJE : 

Tavallinen . 

UI! 2: .4. 

Jakeluo hjemalleja I 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lIalkai ... . miniaterllllle. 
EI ulkom .. eduatukaen Iledollukailn. 
Ei ulkomaaedultultaen, mutta ulko • • iainmlnlsterI6n tiedol

tukalln. 
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Edelleen sanotaan Ruotsin ei seuranneen yleispoliit

tisen tilanteen kehitystä Euroopassa, vaan uusitusti tebne~ 

ne samat erehdykset, joihin n . k. liberaalinen "bourgeoisie" 

monessa muussakin maassa (tarkoitetaan l ähinnä Ranskaa) on 

tehnyt itsensä syypääksi . Tämä Ruotsin liberaalinen "bour5eoi

sie" sulkee si lmänsä todellisuudelta ja siihen lHttyvil.tä uh

kaavilta vaaroilta. Kolmivuotisen sisällissodan katkerien koke

musten jälkeen .Espanja onneksi nyttemmin twrtee kommunismin 

• uhkaavan vaaran ja miten sen on siihen suhtauduttava. Ruot

sin nykypolitiikasta johtuvat vaarat Ruotsille itselleen tule-

• 

vat pian kaikessa alastomuudessaan eSiintymään, 

huomioon myö s sen 

sista on varsin 

vaaralli semmaksi . 

tosiseikan, että U. R.S. S. :n 

vähäinen, joka seikka tekee 

Ruotsissa esiintyneet lukuisat 

tavat täysin selväati, on menossa. 

M i n i s t eri 

etenkin ottaen 

etäisyys Ruot

ini'iltration sHä 

vakoilujutut osot-
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RAPORTTI n: 0 ... l7 .. 

M~dridi ssa 28 .. p:nä & ... s ....... kuuta 

A s i a : ... Mini.s:t.eri ..... Wes:tman.'.i .n ...... pa". 

luu adridiin . ... 

Salainen . 

Eräänä päivänä muutami a viikkoja sitten soitti Ruot

sin täkäläinen lähettiläs, mini steri Lager erg, pyytäen her-

ta mostuneessa äänensävyssä puheillepääs ä . Saapuessaan luokseni 

hän ilmoitti saaneensa samana aamuna sähkeen Tukholmast a , 

jossa lausutt iin häntä ajatellun lähettilääksi Roomaan, an-

• 

taen yntnärtää , että Tukholma.ssa ei dctettaisi kieltävää 

vastausta ehdotukseen. Samassa sähkeessä i lmoitettiin, että 

Ruotsin Rooman lähettiIästä, ~~paaherra Beck-Fr iisiä, suunni

teltiin lähet tUääksi Helsinkiin ja kehoitettiin pyytii."'!lä.än 

aöTementtia mi nisteri estmanille Madriäiin. 

~nisteri Lagerberg sano i asian t ulleen hänelle t äy

dellisenä yllät yksenä , semminkin koska hän oli ollut ~~dis

sa ainoastaan 14 kuukautta ja mielellään oli si j at kanut toi

mintaansa t äällä. ÄDnenkui n hän läht i si ulkoasiainministeriöön 

a ementtipyyntöineen, häntä kiinnosti t ietää - olemne vanho-

ja ystäviä 12 vuoden t akaa voisinko minä antaa hänelle 

valai stuata asiaan. Vastasin hänelle t äysin totuudenmukaises

ti, ettei minulla tietenkään ollut mitään aavistusta aiitä, 

mi hin siirrot pohjiintuivat, valittaen samalla hänen poistu-

"'AKELUOH"'E, 

Tavallinen. 

UI 1, A 4. 

.... k.luohj.m.llej. , 

T.valllnen. 
Tav.lllnen j. IllIkol .... mlni.t •• llllle. 
Ei ulkomuedualuko.n tledoiluk.lln. 
EI ulkomuedualukoen. muti. ulkolli.inmlnlat •• illn tledol

tukaIIn. 
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mistaan Y.adridista, koska suhte~e aina ovat olleet mitä 

par haimmat. 

Muutamia päiviä sen j ä lkeen saapui adridiin l äpi kul-

kumatkalla Helsinkiin ministeriksi aiotun vapaaherra Beck -

Friisin pikkuserk~ , Ruotsin lähetti l äs Lisboassa , myös va-, 
paaherra Beck-Friis, lomalt aan Tukholmasta. Tämä oli todennä 

kö isesti tuonut mukanaan detaljitietoja siirtojen s yistä . Pää 

tän t ämän s iitä , että mini steri Lagerberg muut amia päiviä 

sen j ä lkeen olle s saan yksin lounaalla luonamme herätti uudel.

leen eloon keskustelun siirroista, sanoen leikillään "luulet

ko, että Helsingissä itketään mini steri , e s 'tmanin s iirtoa" . 

Vastasin a ivan kylmästi, että tuskin missään maassa vuodate 

taan kyyne l i ä jonkun diplomaatin poistue ssa , koska toinen ai-

na tulee sijalle . inoa asian yhteydessä esittämäni kysymys 

oli se, että jos mi nisteri . estman tahdottiin siirtää pois 

Helsingistä , miksi eivät hän ja vapaaherra Beck - Friis Roomas

sa olisi v ineat vaihtaa paikkoja j a Madrid olisi j ä änyt 

koskematta . Tähän minis teri Lager berg huomautti, että kun 

• Mus s-Olinin valtaantulon yhteydessä Roomass'a aikanaan tapahtui 

Mateottin mur ha, oli ministeri Westman Tukholmas sa poliitti

s en osaston pä ällikkönä ottanut hyvin tuomitsevan kannan ta

pahtuneeseen ja i t se a siassa sanellut Ruotsin hallituksen 

a sian johdosta esittämän jyrkän paheksumislausunnon. Tämä tie

det t iin hyvi n Roomassa, minkä vuoksi hänen nimittämisensä Roo

maan o l i poissuljettu. 

Myö skin espanjalaiselta taholta on minulta udeltu syi

t ä mi nisteri Westmanin paluuseen tänne, l ähinnä Stockho1m.s 

Tidning~n 'in ma uttoman , myös t äällä huomatun kirjoituksen joh-

dosta , " jossa häne n mielenlaa~uaan verrattiin Espanjan grandien 

mielenlaatuun. 
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Tosiasia on kuitenkin , ettei ministeri es"tmaJl kaksi

vuotisena oleskeluaikanaan t ä " lä saavuttanut minkäänlaista po

pulaari suut ta. TIDlän hän itse oli yksin syypää . Mi nkäänlais

ta kanssakäymistä hän aniharvoin harjoitti eikä hän myöskään 

osottanut mitään i ntressiä yhtävähän espanjalaisten tut tavuuk

sien saamiseen kuin ki e Len oppimiseen, joten hän vietti elä

mänsä "splendid isolation "issa. 

Mikäli tunnen ministeri Westmania, ei hän iloisin mie 

lin pal aa t änne, mutta sen asanan VUOksi, joka hänellä edel

leenkin lienee Ruotsin ulkomaan edustuksessa, oli hänel1.e paik

ka j arj estettävä. Huhut kertovat, että hänelle olisi tarjottu 

seka Lisboata että Budapestia, mutta että hän olisi pitänyt 

niitä liian vähäpätöisinä hänen asamassaan olevall.e henkilöl

le. 

Helsinkiin nimitetystä uudesta lähettilää stä samoinkuin 

hänem puolisostaan olen saanut mitä positiivisimpda tietoja, 

joten lähettfläänvaihdosta kaiken todennäköisyyden mukaan Suomen 

kannalta on pidettävä 0 
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RAPORTTI n:o 18. 

MadridL ssa 20 p :nä s YYs . ... kuu ta 1 g .. 42~ .11 L.J-95a.! 
tjIO- Y,f 

Asia: s oW\jan Cortes'in uu e1-

... l.e,en luP.minen... ................................... ................. . 
-"l 
, 

Niiden juhlallisuuksien yhteydessä , jotka t ···· ll·· vuo

sittain järjestetään kansallisen nousun vuosipäivän , heinäkuun 

18 pä ivän yhteydessä , 'julkaisi valtionpäämies , kenraali Franco 

heinäkuun 17 päivänä lain, jolla Cortes (EspaIljan kansan

edustuslaito s) herätet tiin uu elleen eloon lakiasäätävänä kan

salliskokouksena. 

Oheenliittäen suomennoksen mainitusta laista, joka pe

r ustuu korporatiivisen järjesteJ.män periaatteisiin ja jossa 

voidaan löytää ko sketuskohtia eräissä maissa viime aikoina 

voimaansaatettuun vastaavaan lainsäädäntöön , olen katsonut ai

hett.a olevan l yhyesti selostaa ja tulkita lakiin sisä ltyviä 

sä.äzm.öksiä. 

1) Cortes' in valtuudet. Lainsäädäntövalta jakaantuu valtionpää

miehen ja Cortes' in välille. Tällöin on huomattava, että lain 

johtolauseessa tavataan seuraava säännös: 

JAKELUOHJE: 

-Samalla kuin korkein lainsäädäntövalta kysymyksen 

ollessa y1eistä laatua olevien lakien säätämises

tä (dictar nonnas juridicas de caracter general) 

tähän asti voimasssolleitten säännösten mukaisesti 

Jakel .. ohjemalleja: 

Ta""lIInen. 
Tavallinen ja lIalkal ... . ...... minl.terllllle. 

Tavallinen. EI .. Ikom .. edu .... k .. n tledoltukolln. 
EI .. Ikom .. edu .... k .. n. mutta ulko .. lalnmlnl.terllln tledol-

Malin • 

.. 1: &4. 
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jää val tionpäämiehelle, on uuden elimen tarkoituk

sena olla tehokkaassa yhteistoiminnassa mainittua 

valtaa harjoitettaessa sekä alkuna vallankäytön ra

joittamiseksi ja sen organisoimiseksi enemmän syste

maattiseksi ". 

Tämä määr äys, joka ei 

tulkittava niin, ett ei 

ole liialla 

valtionpäämies 

selvyydellä ilattu, 

tule luopumaan 

tähänastisesta itsenäisestä lainsäädäntövallastaan. Näinollen 11e-

nee uuden lain tarkoituksena innä se, että valtionpäämies, 

pysyttämällä nykyi sen vallankäyttöoikeuden omissa käSissään , on 

tahtonut perustaa elimen, joka voisi myötävaikuttaa lakien laa

dinnassa , silmälläpitäen lähinnä niiden teknillistä puolta, ja 

niinmuodoin muodollisesti vapauttaa hänet yksinvastuusta. 

Tällaista käsitystä tukee myö s se vastaus , j onka tä

käläisen ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston päällikkö 

antoi tiedust ellessani häne1tä , miten mainittu säännös oli tul

kittava , vastaamalla lakOnisesti, että "valtionpäämies tulee 

edelleen kulloinkin tekemään sen, minkä hän parhaaksi näkee". 

Lain 13 art:sta voisi tosin ensi silmäyksellä saada 

• edelläolevasta jossakin määrin poikkeavan käsityksen. Siinä sa

not.aan ninrlttäin, ett.ä sota-aikana ja kiireellisissä tapauksi s

sa on halli tuksella valta "asetuslaeilla " säännöstellä Cortes 'in 

lainsäädäntövaltaan 10 ja L2 art. mukaisesti kuuluvat a siat., 

jotka asetusl.ait. kuit.enkin , sittenlrun ne on julkaistu, ovat 

saatettavat Cortea'in käaite1t.ävika1 tarkoit.uksessa saada ne 

lain muot.oon Cortes'in niihin t.akamine muut.oka1neen. 

Olen eräältä espanJala1sa1ta lakimiehelt.ä tiedustellut, 

mi t tapahtui ei , jos Corte.'in ehkä tekanille muut.oksille ei 

&aataia1 valt.ionpäämiehen hyväkaymistö, ja t.ällöin aaaJUt; vaB-
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tauksen, että valtionpäämies siinä tapauksessa palauttaa 

asian Cortes':tl.n uutta käsittelyä varten ja että jos Cortes 

tällöin pysyy entisessä kannas saan , Cortes'in hyväksymä laki 

raukeaa. 

Cortes 

tunnoissa tai 

harjoittaa lainsäädäntövaltaansa joko täysi-is 

valiokunnissa . Art . 10 sisältää luettelon niis-

tä lakiesityksistä, jotka vaativat käsitt elyä täysi-istunnos

sa. Muut lakiesitykset voidaan ratkai sta valiokunnissa, 12 art . 

mainituin poikkeuksin. 

Cortes'ia on myö s kuultava niiden valtiosopimusten ra

tifioinnista, jotka lain säännösten mukaan kuuluvat sen pää

tösvaltaan (14 art.) . 

Cortes'in presidentti voi antaa valiokunnille muitakin 

tehtäviä, kuten tutkimusten toimeenpanoja, tietoj en hankkimis

ta y . m., jota tarkoitusta varten voidaan asettaa erikoisvalio

kuntia (15 arto 2 kohta) . 

Lainsäädännöllinen aloiteoikeus on sekä hallituksella 

että Cortes 'illa. Vi imemainittu voi nimittäin hallituksen anta

mi en lakiesitysten k- sitt elyn l isäksi laatia oma-aloitteisia 

• lakeja. 

Cortes'in laatimat lait lähettää presidentti ,valti on

päämiehen hyväksyttäviks'i, joka, siinä tapauksessa ettei hän 

palauttaa sen Cortes'iin uutta 

art. ). 

katso voivansa vahvistaa lakia, 

käsittelyä varten (15, 16 ja 17 

Jos Cortes pysyy aikaisemmassa päätöksessään jättää 

valtionpäämies lain vahvistamatta. 

2) CQrt es' in kokoonpano ja istunnot. Cortes 'in, jonka lain 

1 art : ssa juhlallisesti selitetään olevan Bspanjan kansan kor

kein elin valtion toimintaan osallistumisessa, kokoonpano käy 
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selville 2 art: sta. Cortes ' in presidentin, varapresidentin ja 

neljä sihteeriä nimittää valtionpäämies dekreetillä (7 art.) . 

Henkilö, joka virka-asemansa perusteella toimii valtuutettuna 

Cortes'issa, pysyy valtuutettuna niin kauan kuin hän on vi

rassaan. Valtionpäämiehen nimittämät valtuutetut taas siksi 

kunnes valtionpäämies peruuttaa nimityksen. Muut valtuutetut 

valitaan 3 vuodeksi . U delleen valitseminen on sallittu 

(6art.). 

Edellytyksenä jäsenyydelle Cortes' issa on Espanjan kan

salaisuus, sukupuoleen katsomatta, täysi-ikäisyys ja poliitti

nen kelpaavaisuus (no sufrir inhabilitaci6n politica). 

3) Cortes 'in päiväjärjestys. Kuten edellä on mainittu , kokoon

tuu Cortes joko täysi-istuntoihin tahi valiokuntaistuntoihin. 

Cortes'in presidentti päättää yhteisymmärryksessä hallituksen 

kanssa valiokuntien kokoonpanosta ja vahvistaa sekä t ä si-is

tuntojen että valiokuntien työjärjestyksen (8 art.). 

Lakiesitysten, jotka vaativat käsittelyä täysi-istunnos

sa, tulee olla valmistavan käsittelyn kohteena valiokunnissa 

(ll art.). 

• Cortes'in jäse.niä ei saada pidättää ilman presidentin 

suostumusta, ellei heitä ole tavattu itse rikoksenteossa (el 

caso de flagrante delito) (5 art.). 

Lakiin liittyvissä lisäsäädöksissä säädetään , että val

tuutettujen vaal.in on tapahduttava lokakuun alkupuoliakolla 

sekä että Cortes -yhteisymmärryksessä hallituksen kanssa laatii 

ohj esääntönsä. 

M i n i s t e r 



• 

- 1 -

Suomenno s . 

LA K I 

17 päivältä he inäkuuta 1942 . koskeva Cortes' i n (valti opäivi'en) 
perusta:nista. 

1 artikla. 

Cortes on ylin elin Espanjan kansan osallistumiseksi 

valtion t eht äviin. Sen pääteht ävänä on lakien valmistelu ja 

l aatiminen. kui t enkaan r ajoittamatta valtionpäämiehen päätös

valt aa. 

2 artikla. 

Cortes!.n muodostavat itseoikeutetut ja valittavat val-

tuutetut. nimi t täin: 

a) Halli tukeen jäsenet. 

b) Kansallisen puolueen neuvoston j ä sen et . 

c) Valtakunnan neuvoston. kor keimman oi keuden ja kor

k e imman sotaoikeuden presidentit . 

d ) Kansallisten synd.ikaat tien edustajat. joiden l u.la.mlää

r ä korkeintaan saa ol la yksi kolmasosa valtuutettujen koko

naislukumäärästä. 

e) Viidenkymmenen maakunt apääkaupungin sekä Ceutan ja 

Melillan pormestarit ynnä kunkin ma akunnan muista kaupungeis

ta yksi edustaja, jonka valitsee asianomainen valtuusto . 

t) Yliopistojen rehtorit. 

g )Bspanjan instituutin ja sen muodoa,tavien kuninkaal

li sten akatemioiden presidentit ynnä espanjalaisuutta edustavan 

laitoksen kansleri. 

h) Insinööri-instituutin presidentti . Kaksi edustajaa 

aaianajajayhdiat ykseatä. Yksi edustaja ku.st.ald:n allamain:1tuis

ta yhdiatyksistä: l ä äkAr1yhdiBtykseatä, apteekkariyhdistykaeatä, 

eläinlääkäriyhdistyka88tä sekä arkIdtehtiyhdi&tyksestä. Asian-
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omaisten viralli s ten yhdistysten dekaanit ja president.it va

litsevat nämä edustajat. 

i) Ne kirkkoa, puolustusvoimia, hallintoa ja yhteis

kuntaa edustavat henkilöt, j otka valtionpääffiies heidän arvo

asemansa taikka maallensa tekemiensä erinomaisten palvelusten 

perusteella nimittää ja joiden lukumäärä kor keintaan saa olla 

viisikymment ä . 

ikäL"1en. 

Voidakseen 

1) Olta va 

3 artikla. 

toimia valtuutettuna Cortes' issa, vaaditaan: 

syntyperä inen Espanjan kansalainen ja t äysi-

2) Omattava t äydet kansalaisoikeudet, olematta poliit

tisesti kelpaamaton. 

4 artikla. 

Cortes'in valt utetut todent avat presidentille oikeuten

sa Cortes'in j ~senyyteen, jonka presidentti, otettuaan heiltä 

v~an, vahvistaa. 

5 artikla. 

Cortes'in valtuutettuja ei voida pidättää ilman presi-

• dentiltä edeltäkäsin hankittua lupaa, paitsi siinä tapauksessa, 

että heidät on tavattu itse rikoksenteossa. Tällöin on pidä

tyksestä ilmoitettava Cortes'in presidentille. 

6 artikla. 

Henkilö , joka virka-asemansa perusteella toimii valtuu

tettuna Cortes'issa, menettää jäsenyytensä virkasuhteen lakates

sao Valtionpäämiehen nimittämät valtuutetut menettävät jäsenyy

tensä , kun nimi tys peruutetaan. 

Muiden va.l.tuutettujen toimikausi on kolme vuotta ja 

voidaan heidät valita uudelleen. 
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7 artik1.a. 

Valtionpäämies nimittää asetuksella Cortes'in presi

dentin , molennnat varapresidentit ja neljä sihteeriä . 

8 artikl.a. 

Cortes toimii sekä täysi-istunnoissa että valiokun

nittain. Valiokunti en kokoonpanosta päättää Cortes ' in presi

dentti yhteisymmärryksessä hallitukaen kanssa. Samaa menette

lytapaa noudatetaan niinhyvin tä si-istuntojen kuin myös va

liokuntien istuntojen päiväjärjestykseen nähden. 

9 artikla . 

Cortes kokoontuu täysi- istuntoon käsittelemään sellai

sia lakeja, jotka vaativat tällaista menettelyä, ja edelleen 

aina sellaisissa tapauksissa , kun kokoonkutsuminen tapahtuu 

presidentin ja hallituksen yhteispäätöksestä. 

10 artikla . 

Cortes käsittelee täysi- istunnossa valtioteot j a lait, 

joiden kohteena ovat : 

a ) Valtion vakinaiset ja ylimääräiset tulo- ja ~eno-

arviot . 

b) Tärkeimmät taloudelliata ja rahataloudellista luon-

netta olevat asiat. 

c) Verotusjärjestelmä ja siinä tapahtuvat muutokset. 

d) I'ankki- ja rahalaitosta ko skevat asiat. 

e) S"flldikaattien taloudellinen väliintulo siinä tapau.k

sessa, ett.ä t.ämän aiheuttamat lainsäädännöllls.et toimenpiteet. 

ratkaisevassa määrin vaikuttavat kanaantalouteen. 

f) Bspanjan kansalaisuuden saavuttamista ja menettämis

tä koskevat., perustavaa luonnetta olevat lait sekä Bspanjan 

kansalaisten oikeudet ja ve1volllsuudet. 
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g) Valtiolaitosten poliittis- juridinen järjeste1y. 

h) 

i) 

Paikalli sen 

Siviili-, 

hallintomuodon perusteet . 

kauppa- , yhtei skunta- , rikos:- ja pro s es-

sioikeuden perusteet. 

j) Oikeudellisen järjeste1yn ja ju1kisen hallinnon pe-

rusteet . 

k ) Maataloudellisen, kaupalli sen ja teollisen järjes

telyn perusteet. 

1) Opetuksen kansalliset suuntaviiva t . 

m) Ne muut lait, jotka hallitus joko omasta aloit-

• teestaan taikka asianomaisen valiokunnan ehdotuksesta päättää ~ 
alistaa Cortes'in täysi-istunnossa käsiteltäviks i. 

II artikla. 

Lakiehdotukset , jotka ovat käsiteltävät t äysi- istunnos

sa , ovat sitä ennen alustavasti käsiteltävät asianomaisessa 

valiokumlassa. 

12 artikla. 

Cortes'in valiokuntain päätettävissä ovat kaikki ne 

a siat , jotka eivät s i säll y 10 artiklaan , ellei myöhemmin jul

kaistussa .1aissa toisin määrätä t ahi ellei er i tyinen neuvotte

lukunta, johon kuuluvat Cor t es' in presidentti, yksi hallituksen 

nimittämä mi nisteri, ,{kBi poliittisen neuvottelukunnan j äsen , 

yksi Cortes'in lainoppinut j ä sen sekä valtakunnan neuvoston 

ja kor ke imman oi keuden presidentit jostakin asia sta tee sen

suuntaista esitystä hallitukselle joko ama-aloitteisesU tai 

Cortes'in presidentin pyynnöstä. 

13 artikla. 

Sota-aikana tai kiireellis!ssä tapaukSissa on hal.li tuk

s ella val.ta asetuksella säännöstellJl J.O.. ja 12 artusa maini-
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tut asiat. Sittenkun asetus on julkaistu , jout uu s e 

Cortes'in tutkittavaksi ja laiksi muodostettavaksi kussakin 

tapauksessa tarpeellisiksi havaittuine muutoksineen. 

14 artikla. 

Täysi-istunnossa tai valiokunni ssa on Cortes ' ia kuul

tava niiden valtiosopimusten ratif'i0 i nnista, jot..1ca. edellä

olevien artikl.ojen mukaisesti kuul uvat sen pää tösvaltaan. 

15 artikla.. 

Paitsi hallituksen antamien lakiesitysten käsittelyä , 

voivat lakiasäätävät valiokunnat tehdä Cortes'in presidentil

le lakiesityksiä. HEinelle kuuluu , yhteisymmärryks essä halli

tuksen kanssa, määrätä niiden ottamisesta päiväjärjestykseen. 

Cortes'in presidentti voi antaa lakiasäätäville valio

kunnille muitakin tehtävi ä , kuten panna toimeen tutkimukSia , 

hankkia tiet oja tai saattaa esitykset ja ehdotukset a s ian

omaiseen muotoons a . Tässä tarkoituksessa voivat valiokunnat 

muodo stautua erikoisvaliokunniksi. 

16 artikla. 

Cortes' in presidentt~ jätt ää laadituå lain hallituk

selle saatettavaksi valtionpäämiehen hyväksyttäväksi. 

17 art ikla. 

Valti onpäämiehel l ä on valta palaut t aa 1ait Cor tes'il

i e uudelleen kä s i teltäviksi. 

Bns1mmäinen. - Cortes 

hallituksan kanssa. 

Lisl:!mrWräyksiä . 

laatii ohjeSääntönsä yhteisymmärryksess.ä 

io:1ntn, - Valittavien jäsenten vaalit pannaan toimeen loka-

kuun ensimmäisten 15 pA1:dn kuluessa. 
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As i a: .UUsi.. .... ulkoasia~ist~r.i., .... 

kenraali luytruwtU ... ge.ivLJ,pF-dana . -j 

Ensikä.yntini otsikossa mai ni tun henkilön luona , jon-

ka tunnen jo r50s'in hallituksen ajoilta, muodostui mitä. 

rn iellytt"vimmäksi. Hän lausui häneltä puuttuvan r iitt ävän 

~listäviä sanoja voidakseen tuL~ta i ha ilunsa sar~ariarmei

jamme loistavista saavutuksista ja erikoisesti oli hän soti

laana mitä suurimmalla mielenkiinnolla l äheisesti seurannut 

Suomen arsalkan etevää strategiaa t alvisodast amme l ähtien. 

Tämän jälkeen hän tiedusteli oliko allekirjoittaneel

la jotakin toivomisen var aa Espanjan lehdistön suht autumi-

seen nähden Suomeen, jolloin mi nulla oli tilaisuus lausua 

hänelle t ä si tunnustukseni sen johdosta , ettei Espanjan leh-

• i stö koskaan ollut julkaissut maallemme vähemmin myötäIni e -

listä propagandaa, olkoon sitten kysymys alituisesti toistu

vista r auhanhuhuista taikka "nälänhädästä" Suomessa, joten mi 

nun ei myö skään ollut tarvinnut ainoatakaan kertaa j ulkises

ti dementoida maini tunlaisia propa andauutisia. Kreivi Jordana 

vaikutti tyytyväiseltä vastaukseeni ja huomautti , että muun

lainen esiintyminen Espanjan lehdistön puolelta ei voisi tul

la kysymykseenkään, ottamalla huomioon, että molemmat maat 

JAKELUOHJE, 

............... _ ............ T.&va1] 1n811.. . ..... _ ......... __ .......... .. 

... 1 . ... 

J.keluohjem.nej. : 

T .... llln ... . 
T.v.lII ..... j. nolbl .... . ... ..Iiniaterlllne. 
EI ulkomaaeduoluklen tledolh·kllin . 
EI ulkom .. eduoluklen. mutta ulkoulllnmlnlaterllln tledol· 

tuklUn • 
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olivat käyneet taistelua samaa vihollista vastaan, jonka 

taistelun tulokset, siitä hän sanoi olevansa varmasti va

kuutettu, tulisivat maallemme osottautumaan yhtä menestyksel

lisiksi kuin ne olivat osottautuneet ~panjallekin. Hän li

s äsi, että jos joskus jokin varomaton sanomalehtimies sat

tuisi julkaisemaan jonkun "faute"in Suomem politiikasta tai 

yleisistä pyrkimyksistä, voisin täydellä luottamuksella mennä 

hänen l uoksensa, jolloin hän henkilökohtaisesti ryhtyisi toi

menpiteisiin kaikkien mahdollisten väärinkäsitysten estämisek

si espanjalaisen yleisön keskuudessa. 

Niin sotilas kuin hän onkin, sanoi hän mielihyvälIä 

tOdenneensa, että Suomen ja Espanjan kauppasuhteet kehittyi

vät suotuisaan suuntaan ja jos niissäkin joskus i1m antuisi 

toiminnalleni vai keuksia, olisi suotavaa että käänt d sin, sivu 

byrokraattisten elinten, suoraan hänen 

Keskustelun yleisvaikutelma oli 

sitiivinen • 

i n i s t eri 

puoleensa. 

100 prosenttisesti po-
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RAPORTTI n:o 20. 

1o.<l.Uridi.ssa 10 p:nä 1 a ...... Kuuta 19.42.. 

As i a : ~ !YJ..._Mi2,ip,h2JJ&.:L.~:-

~"""'*"fJ>'.~~~ .............. ............ . 

lin ~utsunut otsikossa Dlai d t un e ilän , joka 

n rkye1: n 10r.Jailee 
c 

perhepei v" lli si lle luokseni k ul-

laks ni henen vaikute lLJi aan Suo e s t a . :inun tuski n t vin-

• nee sarloa , ett ä hEin oli eri no ai sen i hastunut siite koh

telusta , joka hä .en osakseen oli tullut kaikkialla SUomes

sa niinhyvin s ot11as- j a siviili viranomaisten kuin s~.oma-

• 

le istön j a su ren le isön puolelta . Ren kertoi tehneen~ 

s laaJoJa mat koja Itä -Karjalassa a i na ÄEni slinnaan s a ak-

ka , tutustun nsa l<astolan vankileir11n j a keyne ensä Rova-

1en.el l ekin . Iä n e i tabton t sala t a ihmettel siitä , 

ir.k" laisen i eelli sen luutoksen Vi i. uri oli s avuttanut 

här en kah en k·· ' tins" välilI" syk s 11' 1941 ja s ks -n ä 

1 2 . Edellisellä kerra lla oli kaupunki ollut rauniokasa-

na , n kyään sai r aunioita etsiä . Y Hän sa oi i h ilevansa 

sitä lujaa päätt ävä is yttä , ~)ta hän kai kkialla oli tavan

nut , ja kaikista vaikeuksista ja puutteista huo limatta ei 

h" koskaan ollut kuullut valittelun sanaa. Hän oli useis-

Y Kreivi Foxån viimeiset kirjoitukset C:ssä aostrobotnia~ 

ja "Lapin l umot" l ähetetään alkukielellä t ässä kuriiri postissa. 

JAKELUOHJE : 

............... _ ............. !~.y.~l!.!~~~!. .............. ......... ........ . 

Ult.l .. 

Jak.luohJemalleja. 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja IIIIk.i .. ....... mlnl.I."OIl • • 
EI ulkomaaedualukaen IledolluklUn • 
EI ulkornaaedullukaen. mutte ulkOlllalnmlnlot ... IOn Iledol. 

tuItaIln. 
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sa eSPanJalaisissa lehdissä ju1 a iserui ssaan k i r joituksissa 

koettanut tu1' ita suomalaisia 1uonteenomir~isuuksia espan-

jalaiselle 1ei sö11e j a luuli siinä myö s onni s tuneensa, 

minkä hän käynnillään t äällä oli voinut todeta. 

_än kertoi e e11een , että kaikissa piireissä t ääl

l ä oltiin kovin kiinnostuneita kuul emaan uutisia Suomesta 

ja kenraali Francosta l ähtien, jonka l uona hänelle oli 

suotu tilai su~ s lausua Vi ipurista kirj oittamansa ru 0 , ol

tiin hänen ' ertomiinsa yksi omaan positiivisiin uutisi in 

suhtau uttu. mit ä suurimmalla mielenkiinnolla . 

Tie ustellessan1 kre ivi Foxilta milloin h " 
I 

palai-

si Helsinkiin , hän ver rattai elankoolise ti huomautti, 

e ttei hänellä toi sta iseksi oll ut tietoa siitä , palaisiko 

hän lainkaan j a paraimmassa tapauksessa ehkä vain j ä" 

väiskäfl!l1i11e . Kun k s in häneltä syytä t ähän , hän huo-

mautti , että ' -vinkin ian tultaisiin r.{ht "än oniin jär-

jestelyihin s paz:jan ulkomaane ' ustuksessa ja että s i inä. yh

te essä suunniteltiin Helsi~in edustuksen korottamista mi

nisterie ustukseksi, suunnitelma, josta minulle jo aikaisem

min oli t äkäläisessä ulkoasiainministeriössä kerrottu. N"åin 

ollen ei kreivi Foxa, joka oli alle 40 ikävuoden, voisi 

tulla kysymykseen paikkaa t äytettäessä. Tässä hteydessä 

tahdon ainita, että t äkä l ä isen ulkoasiainministeriön ali

valtiosihteeri tuonnottain tiedusteli mi nulta, luulisinko, 
'-. 

että kreivi Torata, joka aikaisemmin on toiminut asiain-

hoitajana Helsingissä, olisi peraona grata, johon vaatåain, ---- ---
ettei minulla ollut syytä luulla mit ä" päinvastaista. Lo-

pullinen henkilövalinta on kuitdnk1n vielä avoinna ja pyr

k ijöitä on useampia. 
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Keskustelumme kreivi Fox~ kanss a siirtyessä sitten 

s panjan oloihin olin tilai suudess a toteamaan hänen tyyty

v iHs ytens·· t äällä tapahtuneeseen mielenmuutokseen. Hämmäs

tyin jossakin mäerin hänen lausumiaan, tietoisena siitä et

t ä h"n oli s aksalais stäv i:i l1i sen falangipuolueen tukimiehiä 

ja kaatuneen ent. ulkoasiainministerin Serrano Sufierin l ähei

s iffi?iä kannattaj ia. Nyt hän puhui verrattain kylrr.··sti SU1l.eris

ta , huomauttamalla , ettei Espanjalla oll ut miti:iän s yte. esiin

tyä prosaksalaisesti ja siten antaa aihetta anglosaksila isil

le valtioille ep"ill ä. Espanjan t äydellistä puolueettomuutta • 

Iran kertoi vie!"" pari päivää aikai s emmin olleensa Suiierin 

odissa , jolloin tämä oli ollut t ä sin "down". Tie ustelles

san! eikö Sufterille t ultaisi j ä r jestämään toista t ötä , sa

noi kreivi , ' että hänelle mahdolli sesti annettaisiin suurlähet

tilään paikk,a Chilessä , mutta et tä tod ennäkö isintä olisi , et

t ä hän siirt isi siviiliammattiinsa lakimiehenä. 

Ol en aikais in viittoillut t ääll ä eri yhtei skunta

pi ireissä tapaht uneeseen mielenmuutokseen , jonka keh itystä tu

len käsittelemään eri rapor tissa. T emä on kuitenkilil yksin 

omaan p s ykoloog inen i lmiö eikä sillä tule olemaan va i kutusta 

Espanjan ulkopolitiikkaan 

M iniste/" 
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· ...... SSA OLE VA LÄHET YSTÖ. 

p:nä .loka kuu t a 

Asia: iapaQJan ulkopoli tiikka . 

Sa lai nen . 

kuussa 

Hallitu~sen uu elleen muo ostam sen jälkeen vi ime 

iti valtionpääoies kenraali Franco suuren puheen , 

J ossa hän m. l . haahmotteli Espanjan vastai sen ulkopolitii 

kan suuntaviivat . 

Vaikkei pu. e sisältänytkään mitään aikaisemmin ulko-

politiikkaan näh en seuratui sta suuntaviivoi sta poikkeavaa , 

lienee kuitenkin s.r;rtä 1· h;resti ko sketell.a sen s isält öä se

kä sitä tulkitsevia 1 usuntoja. 

Kenraali rranco lausui puheessaan , että halli tus oli 

ksityiskoh itt a i n tutkinut tilannetta nii~~in ulko- kuin 

sisäpol iittisel ta näkö kulmalt a j a t äll öin todennut , ett ä s

panjan on vast e eskin seurattava samoja ulkopol iittisia suun-

.. taviivoja , joita j oh onmukaisesti oli seurattu vi imeisen kuu-

en vuo en a i kana antikommuni SlLin merkeissä j a ottamalla huo

mioon auroopan vast ai sen uu el leen jär jest elyn a settamat vaa

t imukset. 

Tämä merkitsee, t oisin sanoin , j at kuvaa puolueetto

muutta ei sot aakäyvän valt ion mer ke i ssä. 

Li säksi kuului hallit uksen ohj elmaan ylläpitää yhä 

"'AKELUOH"'E . ....... luohj.m.lI.j. : 

T.valllnen. 
T ..... IIowI j. 11 ..... 1 ..... . ............ minln.rIOlI .. 

Tavallinen . ... ............. ---_ ...... _-_.~_ ... _--_._--_ ... _ .. _-_ ... -..... _ ... _. __ . EI ulko......ctuatukae tIedoltukali". 
Ei ulkomaaecluatvl<Hn. mulb ulkoaalainmi"ioterllln tledoI-

"*011" . .. ,,, .. 
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11iheiseJi,pi·· et ··vyyssuhtei t a Po. tugaliin sekä storiallista 

soli arisuotta EtelÄ-Amerikan . ansoihin . 

.. it· · sisäpolitiikkaan tulee, oli halli tuksen päämää

r änä .{ll'lpit··ä henkistä yhteisymmi='rr.{stä kaiJCden espanja -

1aisten kesken valvo ,alla mitä ankariL~dn l akien kunnioitta

mista ja arvovaltaa sekä t ukahduttawalla säälimättä kaiken 

kiihoituksen ja jokaisen rikollisen yrityksen valtiovallan pe 

rusteita tai arvovalt aa vastaan . 

Viim aini tu varotus on osote tu spanjan fala.n.:;ille , 

• JOnKa.{l !IIlän Joh on kenraali Franco hallituskriisin htey

. es otti olldin k··siinsä nii en tihutöiaen joh osta , jotka 

puolueen j ä senet j ä rjestivät Bilbaossa viime elokuun 18 ä i

vänä (ra orttini n:o 15 - 4/9 1942) . 

'uilta osiltaan puheelta puuttui yle isempää kiinnos

tusta. Siinä todettiin valtion rahatalou en parantune en ja 

luvattiin r ht·· jatkuviin tervehdyttämistoimenpiteisiin a ata

louden , kaupan, teollisuuden ja sosiaalisen huollon aloilla. 

Samana päivänä kuin uhe p i dettiin päästettiin myö s 

ehdolliseen vapauteen pari t uhatta sisällisso an aikui sta 

vankia ja to ett iin siin·· hte essä , ett·· vanki l oissa oli 

enää vain kolmas osa siitä vankiluk ääräst ä , joka sisällis

so an päättye ssä niihin teljettiin. 

hJ i t ä tulee ' siihen vaikutukseen, minkä Bspanjan halli

tuskriisi ja kenra ali- Francon puhe ovat tehnee t ulkomailla, 

on allekirjoittanut ollu t tila isuudessa seuraamaan a i noastaan 

lannin ja Saksan lehdistöä , j otka kumpikin suhtautuvat ti-

lanteeseen varovaisesti, edellisen kuitenkin 

salata tJYdytystään, jälkimäisen taas ollessa 

Bnglannin lehdistöllä lieneekin syytä 

oll en vaikeata 

pidättyväinen. 

tyydytykseen. Joh-



tavassa 

Hitler 

lijansa 

kirjoituksessaan 

eikä !.iussolini 

Serrano Sufierin 
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"rne Daily Telegraph" toteaa , etteivät 

voine tervehtiä ilolla heidän esi taiste

r äikeää (lirusqu e) syrj äyttämistä sekä 

että tapahtumaa on pidettävä iskuna akselin prestige I Ule ' s 

ei voitane kieltää ja tapahtu-anjassa. tä näin ös on, 

neen ruielenmuutoksen huomaa päivä päive.1tä yhä selvemmin. Täs

tä lannin on kiittäminen osaksi täkäläisen suurlähetti lään

sä Sir Samuel Hoare I in kärsivällis yt tä ja erinomai sen hieno 

varaista diplomaattista taitoa sekä kykyä "ottaa" espanjalai -

ta set, osaksi taas . elkoa siitä , että liian prosaksalainen esiin

t inen johtaisi naviserttien kieltoon, jolloin Espanjaa odot 

taisi nälkäkuolema. 

• 

Saksalainen lehdistö on sitävastoin vaiteliaampi. "Das 

Reich" tervehtii kuitenkin tapahtunutta hallitusvaihdos t a onnel

lisena ulospääsynä vaikeasta, huippukohtaansa kehittyneestä si

s äpoliittisesta krii sistä ja katsoo sen t osise ikan , että ken

raali Franco nyt on keskit t änyt kafke vallan omiin käsiinsä , 

tekevän hänelle ahdolliseksi ast ~ s säpoliittisesti etualalle 

voimakkaampana kuin koskaan ennen pyrkie s sään t a soittamaan sisä

poliittiset vastakohdat. 

Bspanjan jatkuvaa puolueettomuutta on myös uusi ulko

asia i nministeri, kenraaliluutnantti kreivi Jordana, jolla ei ole 

mi t"än f alangistisia tendenssej ä , korostanut j äähyväispuheessaan 

valtakunnan neuvostos sa , jonka presidenttinä hän aikaisemmin 

oli toiminut, lausuen tällöin m.m. että kaikki espanjalaiaet 

voivat olla valruutettuja aiitä, että Espanjan vastainen puolu-
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'Da- 16~·t· Asia: Huhut monark:lan __ /" ~ 

lauttM'6§stA IspanJe8ll. 

O~en miel1byvällä todennut, että min1Ateri Grtp&n-

bergin sekä Espanjan tall&htumia yleensä että sen vastaisen 

ulkopol1tllkan suuntav11voja koskevat kuvaukset käyvät täy

sin yhteen n1idan tietoj en kanssa, jotka täältä:päin olen 

näistä asioista lähettänyt. Olen tämän todannu.t sitä sw

r __ na m1e~ibyväl1ä, koska sekä oman1 että täällä yleen

sä vallltsevan käsityksen mukaan Vat1 kaani on ainoa :Bspan

Jan ulko:puolella oleva ValtiO, jossa yksityiskohdittain ol

laan salT1~ siitä, mihin tässä maassa :pyritään niin yh-

deasä lw1n toisessak1n suhteessa. )l'1111a]]a ~o:pan man.tereel

la, kuten sen ul.ko:puo~ell a kin , laUsUtut olettamukset lSslJ8D.

Jan ~ti1kaata Ja sen :pyrkimykSistä ovat asiatietojen 

~ :puutteessa tosiolo1sta vähammÄstä merkityksestä. 

ftsai yht8Jdessä QIl ehkä syytä buaDaut taa, että lDån

ta auta. t&.TOittel1.Jaa :ls:panJaan kruun\Dlll ul JranaB 1a ehkä TOi 

Ollakin, ei IIQI'ISrIr1 an :palauttu1 DAp nyJqoloissa ole aktuaa

l1I&l eikä Wl.l.e ol_aennm lIlD8Il sodan :päät~t&. Tiiliä 

tcw1 .. , • .1ah.tw1 us_s tak1n sn&U. ".'Jca'k1n J. tUlin 

ola 011l1t ~ to .... en useissa t .. Jnmtaluissa.,-

.JAKELUOH.JE: .Jakeluohjem.llej. : 

T ..... II __ 

T ... III ..... j. 1 ...... 1 minln.nlllle. 

............... _ ..... _ ... ~.J 1.Q!ID.! ...... _ .................... _ .. _ 
EI ulltom .. eduatult .... tiedoliukalln . 
EI ullto ..... eduatu ....... mutia ulko .. lainmlniatenlln tiedel. 

tukoIIn. 

UI 1: ... 
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nark1sUata suuntaa edustaY.lm henkilÖ1den. lcanasa, cm 

.Al:tonao nll:nan ~1ka Don Juan, Jolla täällä. on hyvin 

:paljen sympat11oJa, a1Doa mahdollinen kruUD.llDPeri 111nen, 

mutta häneen nähden on tällä haaraa se vaikeus olemassa, 

että hän en suuressa määrin eng]811t1la1st1.Dl1lt, 0ll8n, 111.

kä.l1 vä1te~, edalleenk1n lInglann1n laivaston ml) 1ssa u;p

sear1n&. Tämän vuokai cm ] nQDnoll1atA, et1ia1 '\ääll.ä D7Q'ään 

Ja a1neJcaen e1 .u:l8l lm1n on todettu Jam.p1.k:o :puol1 vo1t

taa sodan, tahdota m1llään tavoin ära;yttää aksal1val.tlo1t&., 

• ottamalla edes :puheaka1kaan hänen eMolrkuuttanaa, sillä, 

• 

vai kokin aa:panJala1s1a väitetään k11ttämättÖllik81 (ingratos), 

eivät b8 

he1dän iSäTlP88Dp suurimman vaaran hetkellä koko mutm maa-

1~ - Por1mga11a tietysti l.ukmmottamatta - sub.1;aIltuessa 

ba1b1n Joko suorastaan V1ham1el.1sast1 tai :pera1mmessa t&

paukB .. p vällD;p1 tämättäaästi bs1cUin ta1stel1.assaan Jammm1 s

m1n h1.muYallan laviälll1stä vastaan Pyrane1tten nian1ma.all&. 

Uellä aa1tetJn llaiika1 cm toinaDkin s1aä~l.11tt1nlm 

se1kka, Joka tällä batkallä. on estaeraä ~ pa.l.aImta

m1sti.le BapmJaan, nUlitv.in .. , et'U. joak1n IIlt. ul.ko

m a1 ,..,1n1 ater1 Sarrano Sufier DTtt..m cm IQTjq1ieUJ' , e1 

binm TailamuftaltaDaa. :puoI.ueasaa 8 111n08D ole lehpnvt. 

To1a1. .1 gin uakoa, ottaaD ~00Il Ml18DJ&la1se 1I8Il-.u.

teet1:a, etv. :puolUMD. ajd'nlll vobla ai'U. mMem«'tt. 

natG1.JIIdip1atm TUOb1 cm 7bi m 'n Jd. telTtJllJ't .1& lDm 

-..t1i1la ca, .tv. p!Ol.u &1Da cm TUtuatannt ...ark1a 

~~. Uetoi._ ai1'&l, etti .aaarJd.a belda1 w
~ ame:lJuta .1& .UJWJOlo1D a:lbp.jaj »w»luem ft1b

t1l8'ftlla sm t7a-. 'tOi .,. kkLUU., ettei k.araall ~ •• , 
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Joka 111 ot'Wmt omin tiai1Dsä xroolus8ll korke1.." Joh

don, taM.o .Ui. T01lcaan koleonaaD deeavuo1.aa niitä 1l1el.1.

ll1deauuntia , Jotka lluolU8888& JaUuvaaU vallHs .... \ 110-

nark1aD pal.aut tam1a88l1 DäMm. 

Kmraal1 l"ranoon ta11iaTa Ja Jra1 lena tUllllustusta 

&DS&1\88Va TarO'Ca1nen ulko:pollU1Icb. täb.\ää Ja~i maan

sa WQ't1öämaem socSan ul.Jcoplolel.la ei sotaakii.Jvän valUcn 

merke1sl1i. Ja syy-tä QIl luull.&, .Uä hän tulee siinä on

n1stUllB&.o pnbqn1 Dan u.bI1olJ 1 a1 sta a1 keista :lspmJan llUO -

• leUa bJ'ökätä Gibraltar11n on l.apalUata, eikä Sa1raa11 a

kMn llitäisi olla .1DJcääDJa' s1a 8uuDnHelIII1a, 1!IOll1an l1li11-

dc huollmaa l1aäJcsf, :P&kDtu.. kJlIUlJaa sotaan Ja ottaa 

vutatakaec aa 1I1lJ. 8Q8DJala1san elättäaiaestä. On ni

II1t\ä1n tunnettua, et\ei. ~a ea1a. v11Jatalou4.esssan 

kDehR ole ollu\ CIII&~, Ja yllä.iDi'tuua '\a,llauk

... D&Y1cerUt tietysti ka"toaisivat o~t'k811n. -
• )(1niater1 
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Täilllä kuulee alitui sesti valituksia siitä, että 

U.S.Äln lehdistössä j atkuvasti esi i ntyy syytöksiä puolue et-

• tOJlJUuden rikkomisesta, johon Bapanja akselivaltion hyväksi 

muka olisi tehnyt itsensä syypääkai. Jo vuoden päivät on 

BapanJaa syytet:J4"' akselin vedena.l.aisten avustamisesta siinä 

muodossa, ettll Kanarian saarille olisi j ärjestett y öljyva

rastoja akselin vedenalaisia varten. Kun syytökset kaikis

ta dementioista huolimatta jatkuivat, kuten raportissani 

• 

na 0 4, - lD/4 1942 olen selostanut, kutsuivat Bapanjan vi

ranomaiset ulkomaalaisia sanomal.8ht:lmiehiä, myös amerikkal.ai

sia, paikan päällä vakuuttautumaan siitA, kuinka aiheetto-

mia mainittrt. syytökset olivat • 

'lllllA käynnillJl., jolla syytösten valhe8ll.iauus t äy

sin todettiin, 011 "Ain S8 tul.oa, etU syytökset uuaiutui

.... t, mutta toisessa muodossa. Nyt väitettiin, että eepan

jal.a1ailla 1.aboilla 011 mukanaan ölj1ftrastoja Ja että he 

rlldiots8 illlolttiw.t a1.ja.1nn1IJt.aan, jott.a akael1n vedeM1a1 -

.et voiaiw.t 'Lull.a n11tA hak..-n. 'l'" eyyt.lSs 011 siU,

kin pUtt;ömlmpl, kun espuJala1_t Y1NDomai .. t o11w.t sa08-

JAKELUOHJE : 

... .......... _ .... hYltl.U~ ...... _._ ................ _ ...... _ .. . 

.. ,," 

J .... luohJemall.j. : 

T.valllnen. 
Tav.1l1nen J. lIa1k.i .... .' minl,t.rl611 •• 
EI ulkomued ............ l iedollukalln • 
EI ulkomaaeduatu~, mutta ulkoaalal ..... lnl.terI6n tledoI· 

tuUlln, 
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tuneet siihen, että laivat luoVllt.eta.all öljyvarastoihinsa 

n§hdem amerikkalai sten koDtrollöörien tarkastettavikai sekä 

espanJalaisista että ameriklralai sista satamista liihtiessUn. 

Tähänldiän syytäl.:aeen es1.t.et.yt dament.iat. eivät. estäneet. syy

t.östen. toistamista, kwmes yhtäkkiä vi:t.8 kesänä salaisuus 

akselin vedenalainen varustamisena ölj,yllJi paljastui. 

~äät britt.iläisessä HOnduras'is8& asuvat. Bbglanmdn 

lransa1aiset., pUmiehenälfn t.unnettu salakuljett.a.ja George Gough, 

olivat. järjestäneet. Bbnduras'in edustalla olevall.e Bellcen 

aaariryhmlllle suUJlD4kttomia öljyvarastoja akselin vedenalaisia 

vart.en. Kainit.ut vara.stat on nytt.eud.n t.akavarikoit.u ja 

syyllisiä odottavat ankarat. raIlgaistukset.. 

ltun tJlatA huolimatta syytökset BapanJaa kohtaan edel

leeIlldn jatkuivat, julkaisi täkäläinen ulkoasiaiunin:lsteriö 

vi:1ae kuun 25 päivänä laajan vastal.auaeen, joka sisäl.si 

m.m. seuraavaa: 

"On vAltt.ämI1täntl., olematta tarpeellista vielä ker

ran toistaa jo useampaan kertaan sekä espanJalaisessa etU 

• maailman lehd:l.8tössä JulkaistuJa oikaisuja, eatttU mit.l. tar

IlOkkain vaatalau.se näihin kakaittyihin vUrlin syyt.äksiin, 

kollb. t.Illlainen paba""'lopa, jatkuva ayyttb1nen ei Jd.:1nD1t.1. 

mUUn huomiota järjell1siin syihin, joten niihin nllhden ei 

voi tehdA muuta Jarl.D JdtJl jyrHIIIII1n protestoida.· 

TbIIln kOlll!lIDfhen johdoata e8ittu tunnattu udrid:l-

l.'neD iltalehti ·IDt'omacion8s· seuraavaa: 

Vien kerran on edeavaat.uut.oll Ja kontrollo1E.ton l.eb.-

418tö uett.utu.1ll11; tarko1tultaelliaten valhe1åeJl pal.velubea. 

~tIIln JllUuta _ voi amtU taatJ1 ~ klmldaa uudel-
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leen loultta.aftst.a ilkeämiel1syyde8tä kniD niitä juutaJ.ai-

8i a yhtymHI. , j otka DJU t:'doatavat le:htitruarUn. TiedllmDre val

lan hYVin, että t!.l.lA kaltaisella lehdistöllä on juuren

sa vapa,amuurariuden ~issl1 kaaJldoissa, joista ovat kotoi

sin asekaupplaat, moraalitto-.t }»nkHir1t Ja koko 88 kul

lattu molli.joukko, joka ei epäile harjoittaa tyrarmiut

taan iblllisIrunt.aa vastaan. 

HtImä kommuD1.m ja juut.ala1aJohtaJain orjat, jotka 

muutamista grammoiat.a likaista kultaa eivät epäile tarkoi

tuksellisesti liat.a -'p8DJan sI1ihlcyvtln ritarilllsta kansaa, 

ansaitsevat ainoaat&an meidän inhoDllle ja hal.vekswaisemme. 

Vo,iJm sen selvamnin sanoa? 

14 i n i .,.r;yL~ 
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M i n i s t e r 1 : 
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Bdellis.essA raport.lssan1 n.lo 23, 1/11-42, olen se

lostanut. erästä ryhm&8 syytöksiä, joita amerikkalaisessa 18h

distösd on kohdistettu 'BspaDjaa vastaan puolueettomuuden 

rikkcmisesta. TImän raport.in kohteena on uusi laJ.i pohjols-, 

keski- ja eräisali akselin kanssa Mplcaaatt.iset. suht.eet. kat.-
, tn 

kaisse1d8n , I sotatilassa olevien Btel.l-beribD. val.t.ioiden 1eh-

Ms" BspaDjaa kohtaan eaiintyril syytäkafJl. N1imIl syytökset. 

kohdistuvat. pOaaiallisesti siihen, et.u: 'BspaJJJa ottaessaan 

suoj ellalcBeen erAideD akse11val.tio.iden kansalaisten int.resse

jä amerikkalsiaisaa maissa olial väJfriDkaytt.JiDyt. suojelDvaJ.

tion asemaansa siiDK muodossa, ettJi 'Bsp&Djan dipl.mlaat.ti.et 

Ja konaulledustustot. ma1n1tuissa maissa oliaiw.t. suuremmassa 

ta! pien8llldsd mitt.akaavassa noiden maiden palvelukaessa. 

~ n..a syytCSknt. kaikista pe'l'UuWksbta huolimatta 

jatkuivat., oli 'Bspanjan ulkoaaiaimdni ster16 ~otet.tu tämän 

kuun 3 päivtIDI julka1.s.... kommunikeaa, jossa m.m. lauaut.

t.i:lJl, etU suoJella lta.1tt.1 haldlökoht.ai.t&, perheell1IJ'Ul, 

a1De.1l1.t.a Ja aoraall.t.a epua 8OtaaldIypi .. maideD 1ca_1• 1 -

aill., Jotta olivat. aen avun puat,t. ..... , Jonka he1l.1e nor-

.JAKELUOH.JE. .J .... luol\!em.1I.j.I 

T.vallI ..... . 
TavalII ..... j. 1 ...... 1 ..... . .• ........ minl.tarllIlI •• 
EI ulkomueduatukMn tledoltuk.Un • 
EI u"'omaa~. mutta ulkouialnmlnlo,.rilln tIedol-................ _ ........ 1.4IDl12p· 

tuUlI" • 
.. -_. __ . __ ._ .. --_ ... _.- .. _ ........... __ .. __ ._._._ .. _ ... ~ .... ~ ...... . 
• ".4. • 
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maaliaikoina antoivat heidän omat dip10maattiset ja konsu

Hedustuksensa. Annettavaa apua ei missään tapauksessa oltu 

ulotettu suoj eltavien maiden poHi t tisten intressien palve

lukseen tai niiden valvomiseen. TJiJ lai nen suojelu, johon 

ryhtyminen aina riippui asianOlll8iseJl pa.:lb J J 1 sen val.t.1on suos

t.UII11.1kseeta, pohjiintui puhtaast i humanit.ääri s iin syihin, j a 

mitä erikoisesti Bspanjaan tulee , oli s e ottaDlt t ehtllvält

seen niin yhden larln toi senld.n sotaakäyvän ve.ltioryhJllän 

• kansa' ai sten suojelun vihollisma1ssa. 

Tämän vuolc8i ei myöskään voitu ql.lia, että Espan

jaa kohtaan s en harjoittaessa. jal.oa ja kaiklsaa sodissa. 

sa.l1.it t ua , kan8ainvtUiseen oikeuteen perustuvaa ihm1systävä.l

H stä to:iJl:d.n:taansa llngott iin t äysin epäoikeutettuja syytök

siä tehtävän väärinkäyttJfm1sestä • 

. Kommunikeassa. llsätmln vielJl, että tällaiset, kuten 

muutkin Bspa:oJ,aa vastaan kohdistetut syytökset, saivat al.

kuDaa niistä 88pt:nj.alaisista punaisista aineksista, Joille 

aaianoma1set maat olivat auliisti myöntäneet asyyHoikeuden, 

mutta joUa turvaoikeutta väär1nkl.yttäen Ja BepallJaat& ka

valt.emaUaan ]en]].J J a olivat eteineet yhteyke1li asianomai

sia ... mai.... ol.n1in ki1ho1tt.av1in aineksiin Ja niiden avuin 

seJt1l vastoin aaiano ... .d8t.en maiden hallitusten tahtoa yr1 tti

vllt l1ata o.aa b"JW!8a taan heratt.Ukaeen vieraisaa valtioia-

sa eptilyJä Ja vihaa BepanJaa kohtaan. 'fllllaieta JHDette

lytl ei ~t arvostella, 8il.lJl koko maailman ternet 

a1nek_t 8 t.I1yde1l1 ... ti tuOldt.aivat. 
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Ulkoasiainministeriö ................ . 

ASIA : Madridin l ähetystÖn raport:U 0:0 25 . 

Lähetystö oheistaa kunnioittaen kuutena kap

paleena raporttinsa n:o 25: 

Maihinnousu Ranakip' Marokossa. 

M i n i s t eri : 

/ 

LLE 
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Sotatoimet Pobjoia-j.trUassa, joUa tietysti lmle1tA 

sivuavat myös S8paDJaB :lDtresaejä, eivät tli!lllä ole aiheut

taneet minJtälin1aista hemos-tumista. Tähän ovat luonnollisesti 

• myötävaUuttaneet ne vakuutukset, jotka Jcummanldn sotaaltäyv!D 

puolelta on annettu "panJaB puolueettcmuuden kunnio,ittami-

• 

..u. ja niinhyvin manner-KapaDJan kuin saarien, sUrtomai-

den ja suoj.lualueen koskemattomuudesta. Koska eri sähkeissä 

olen tiedo:lttamt nAistä vamutuk8ist.a, ei niihin 11_ täs-

sä yht.ydessä syytä en8lllll1UU puuttua. Kenraali Franco on 

esittlnyt lyhyen, suullisen kiitokaen annetuista vakuutuksis-

ta, Ja on va&t.allkaell, ainakin Lontoossa Ja WaahiugtoDis., 

mutta tietysti myös Berllinfssli, kateottu olleen esatiatactorye. 

Sttei "pulJan t.Iil.lIl h.tkel1li katsota olevan ai-nn 

mitättömän t.kijlin kI.y myös ilmi aUta, .ttä sen laaJan 

kirjalliHll nootin 118lb:1, joDka Sir SaIIu.1 HDare jätti 

\'" lJi, pl8nfD1 st.r! Churchill kDhta MJl JllbeJl pit ..... Un 

puh ...... a1tU .. m. HQNDUI 

• '1'0 tho.. count.r1.. ("paDJa Ja Port.ugal.) our oD17 

pollq 1a that thay ahall ba 1DdependaDt. ud tNa,PlWPU'Ou 

JAKELUOHJE, 

---_ ..... _. __ .. __ ...... _ ........................ - .............. . 

...... ' ..... .. _. __ ._ ... t.,.llf_ ._. __ ......... _ ... _ .. 

, ____ .......... ~_._ .... __ . ____ ... __ ._~ ... _._ ·· ··n·········· 

•• , .t. 

J .... luoll)em.n.J., 

T .... I'-. 
T .... II'- J. 1 ..... &1 • miniaterllllle. 
EI ultomuoeduatultaen t ledoltuk&lln • 
EI ..... omaaeduatuItaen. mutta ulkoealalnmlnlsiwlln tIecIoI......... 
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and at peace. Br1ta.in and the United Statea 1I1U do 

a.ll that we can to enr1ch the ecoJlOllic li:te o:t the 

lberian Peninaula. The Spamiarde eapec1~ with a.ll 

their troubl.es require and deaerve peace and recuperat1oD.· 

Prea1deDtti Rooaevel.tiD noot1aaa, jota e1 ~atUn 

ol.e juliaiatu, mutta joDka ol.en saaJUt nlhtäv!lcaen:1, aa

notaaJl m.m.: • It 1a becauae your nat10n and mine are 

:tr1eJXia 1n the beat aense o:t the .ord, and becQUse you 

and 1 are a1ncerel.y dea1rou8 o:t the continuat1on o:t that 

:tr18Ddah1p :tor our mutual. good, that 1 .ant very 81mpl.y 

• to teU you o:t the ccmpel.l.iDg reaaona that hava :toreed 

me to aend a powerf\1l. imer1can mili tary :toree to the 

ass1stance o:t t.he J'rench pool8easions 1n North Urlca

\f1th your wide military experience, you will understand 

clearl.y that iD the 1nt.ereat o:t the de:tence o:t both 

North Amerlca aJld South America 1 t 18 essential that 

action be tuen to prevent the &xis occupat1on o:t 

• 
French Mrica 111 thout del.a,y. 1 bope you will accept. 

my :tull usuramce that theae mona ·are iD no ahape, 

manner or :tora d!rected agaiDat the Govel'DDent and peopl. • 

o:t SpaiD, or the 8pan1.ah Govel'DDent' 8 and peopl..' 8 wfah 

to ... 1ut.afn n.utrallty and 1 1ft out81de war. 8pa1D haa 

no~ to :t.ar :t.rom th. Uldted Katiou. • 

~ haBcon va.t.aua 1.1 ... ollut kohtel.iaa, IlUt

ta ~ Ja allvyl.tIUID ftrratta1n tyly, aun hlln nmut.1 

1IUi.u, a1.DkJl aa8IIt.HD ~t, Ialt. -,y68 ..,..u, ot

tivat ~.. nyqMÄOriaD au~ ftArtm •• ttel.lA. lll1a

t.an W 1le• JQv1D, b1,.. .0--. ottee... ~'ta1Ja 8U-
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loinen suurlähettiläs syksyllä 1936 l..Imsui mim.lJ.l.e Saint 

Jean de wz' isea toivovansa puna.isten voittoa Espanjan si

sällissodassa. Tätä hän kertoi miehestä mieheen si11ä seu

rauksella JIl.m. että kun hän sislUllssodan päätyttyä aikoi 

käydä 1fadr1diaBa hakemassa pois tavaroitaan, kiellettiin hä

nel tä pääsy Bspanj aan. 
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_ n ._ ... . _ .... pano ESw.n.1assa . ........................ .. 

POhj ois-Afrikan sotatapahtumien vaikutuksesta Espan

jaan nåhden on ulospäin ehkä herättä.nyt eniten huomiota 

t äällä tämän kuun 17 päivänä julkaistu dekreetti osittai

sesta liikekannallepanosta. llitään suoranaista asiayhteyttä 

viime aikojen tapahtumiin ei toimanpiteellä sinänsä tar

vitse olla, s:Ulä asia on ollut käsittelyn kohteena j o 

viime keväästä lähtien. Kuten olen sähköttänyt, tarkoittaa 

toimenpide l äh i nnä tunnetusti heikon puolustusvalmiuden ko

hentamista, joka nyt sotato1m1aluaen lähentyessä Espanjan 

alueita POhjois-Afrikassa on käynyt yhä enemmän aktuaali-

sak81. Täkäläisessä. IIJJroas1a1nmin1stertössä. bnomantettiln mi-

nulle, ettei asiaan ole kiinnitettävä 111aks1 hucm1ota, 

syystä että ~a 011 ollut ainoa lluolueetan maa :luroo

passa, Jossa ei oltu ryhdytty varovaisuuato1manpite1s11n 

siltä varalta, että Jokin sotaakänä valUo yrittäisi lou

kata. sm lluolueettazruutta. Kuissa :PUQlueettCllllissa maissa, 

lwtc turkissa, SVeitsissä, portug l1 ssa Ja lIucts1ssa, 011 

Jo aikoja aittm ~'Q' vasta&T11n to1mmpite1s11n (lIuot

aisM 111D88 vältettT lj 1keJcanna1 l.8llanOaanaa Ja sm ;siJaan 

JAKELUOHJE"'-

.. .. .. _ .. __ .... 2:'aYal~ ............................. _ ...... . 
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tuUlln • 
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käytetty ·:f'6rstärlct f'örsvarsberedskall·. ) Xhkä m1el.ank11nto1s1m.

:pan.a seikkana 081 tta1am 111 kekanpaJ l8Ilanon yhteydessä voidaan 

todeta, että kacraal1 Yague, EsIaPJan. sisällissodan ana10k -

ka.1nq>1a kanra.alaJa, joka :po111tt1s1st& syistä :pa.r1n vuoden ai

kana on ollut syrJäytettynä., on uudelleen otettu armo1h1n. ja 

n1m1tet1;J' nylqbetkm abkä. tärke1mmäne :pa.i.kalla, n1m1t täin 

1OJPll8P. annaiJaJnmnan kom&ntajaks1 sijo1tu81l81 kkanaan )(e11 ]Jan 

~ Espanjan Jlarokoas&. 

PubeSl&Ol8V&P. dekreet1n johtolauseassa sanotaan, että. 

koska sotatapahtumat yhä anElllllliin läb"nä~ Bs»anJaa, sen s11r-

toma1ta ja suojellla1uetta, varo~~V~r.iM ... .!v,aa.t11 n11dSl säänp~ -

tao. tehoatam1ata, joiden avulla voidaan taata ~&Il suveree

n1suua ja koaksaattomuua aekä niinollen rauh&n:Ulan jatlmmipan 

Rs:pa.njan aluaell&. Bdellean taboatetaan sitä, ettatvät ne to1-

JIl8IW1teat, jo1h1n. tässä yhteydessä ryhdTtään, sa:1a1 millään 

tavoin vaikuttaa bä1r1tseri.stt maan. maatalou1elllaeen, talolllal.

liseen tai teolliseen keh1.llylaleen, Yaan tulla1 n11dm :päinvas

toin, m.1lcä.l1 III&bIJOlllata, ed1atää siti. Delcreetissä T&l.t.un

~.tun lluoluatua-, lA1va.ato- ja 1l.ma11mn1n1ster1.t ku1iaumam 

:palvelukseen Il8 1lcii.J l1okat, jotka vuosina 1938-1941. OYat va.

:pautuDeet &analvolllau\lllD auor1.ttam1aaat.&, JmtID. IIl'ÖII reaer

Tiuä ole_ u;p8ear1ato joukkoyka1lckÖ.1en aatenmnk]a1saka1 tÄJd.Ctä-

1I1eelca1, JlUUtam1n bI.rvo1n :po1 kJceukBin, ku.1iIIl. :perhei .. ., elä~

UJät, joilla cm .,m. kuin • laau., uII& e.räit ar1.kDiaalO

.1-. kutm h11l1- Ja lT-iJ7ka1"fQa~, tTäI1eba~. 

K1n1atar1a 


