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.......... il.o.:;~t!)ni ............. .. 8SA OLEVA LAHETYSTÖ. 

::::t:, '~:: __ : :N~ . :"~_ KU~A"~i/i: g f C. 
P,NA ... KUUTA 19 P,TTY .... ":0 

VIITTAUS , O.U.M. 19 

....... t!l.k.~.~i.a.i.um.i..nJ. 1? t.~xi9 ................ I.I.E 

Lähe tystö täten kunnioi ttavimmin toimi ttaa Ministeriölle seuraavat 

1ähe~'stön raport i t: 

" 23, 31.12 .41, " Sashington'n ja ' osk ovan neuvottelut"; 

;:'l 24, 31.12 . 42 , " Sota USA - J a pani"; 

e-~.,..._~ __ 1_+_~ 6 .1. 42 , "Keskustelu r. Athe rtonin kBnssa 7.1.42"; 

•• ,A .. 

2, 16.1.42 . " Keskustelu P res i dentti Hoov e r in kans sa 9 .1. 42"; 

:: 3, 20 .1. 42 "Keskustelu lU!listeri Bostr ömi n kans sa 14 .1. 42" ; 

1; 4 , 12.2. 42 , "Keskustelu Sumner Welles i n kans sa 12.2.42"; 

~ 5, 3.3.42 , "Keskustelu Sumne r wellesin kans s a 3 .3. 42"; 

1'2 6, 12.3.42, "Keskustelu Euroopan osasto!". pää 1 li ':Ö n Mr. Athertonin 
ja saman osaston uuden apulaispääll i kön Mr. Hugh 
CImL'1Iing i n kanssa 11.3.42"-,· 

. 7, 23.4.42, "Keskustelu Mr. Sumner Wellesin kanssa 22.4.42"; 

II!! 8, 2.6.42, "Yhdysvaltain sodanjulistus Bulgarialle,Unkarille ja 
Roma.nialle 2.6.42"; 

9, 4.6.42, " Keskus ~e l u Tu.rkin~ suu rlähettn .... n 1I .!!:rtegUnin kanssa 
4.6.42"; 

10. 6.6.42, " Keskustelu Sumner Welles in ym. kanssa 5.6. ja 6.6.42" 

11, 16.6.42 , "Keskus tel u Tl.lrldn suur1ähettiläi::.n 11 • ErtegUnin kana sa 

15.6.42'. ~ 
"Suomi jo. Yh"~· sva11o. t ;t , ujo. K0l'll!:res ~ 1n j " 80-

t ' " ~ 
en .amssa. - '." ~ 

Lähettiläs 

l;~ 12, 18 .6.42, 
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'ashiug tQni .. . ..... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ, Salainen, 

RAPORTTI n: 0 1 

Taam oni ... ssa 1.6 p:nä tar.::.li kuuta 19 .!i2 ·~Jbl Lt~q', 
Asia: _.Y .. e.d:us~.e~u. !I: .•.. .A.th.e.l:.tollin..kans. f). o/t't Y S-
7 . 1 . 19 42 . 

.JAKELUOH.JE: 

UlI. A .. 

Yhteenveto • 

' r. Ath erton kat s oi . e t . ei Sir .ilmott Lewisin ( Foreign Cor r es -

ponde oe) tie t oihin ole kiinn i t etttv&. au~ re!'raa huomiota .-

oli h.1Vi n p i dtit t 'V"inen uhu essaa va i kut ukse zt a j oka o lisi sillä s ei -

k · 11a. ett ä Suani ny t p s" ttä isi sota toi men 'i tei w iin .- Va rot in vir a l-

li s en pr opa a .da t oimi s ton Suoo e en pä in h r joi tetun ropaf ndan suht een . 

II: X 

K'livin esit. tiirr:L:s s" ad en St at e De a rtIDentissa . Täs sä yhteyd e~ sä oli 

~inu 11a kesku e1 u hden kesten r. At he rtonin kanssa . 

ys:/ ' n hiinelt;;. oli k o h" nWmyt ir Wi lmott Lewi s in vi ime viik on 

r eleasen ( Forei Corr e ' pondence) mi s sä ol i vihjai l tu siihen. että 

Ed en ja Sta i n o lisiva t Moskovassa 50 ineat m.m. Suomen joutumise ta 

Venäj~lle . Atherton sanoi . ett ei olisi ki innitettävä e r ikoi s ta huomi o-

ta s i ihen . mitä Foreign Correspondence ki r j oittaa. lfån t oi s t i mitä 

htin noin viikko sit t en oli minulle s onut . nim . ett ei hän ollut tie-

t oinen mistään t~~kaltaisi sta ne vottelu i sta . ja hän lisäsi . että 

tuskin Sir Wilmotti l l a voisi olla f a r anmat tiedot siitä mitä ol i tapah~ 

tunut ja mitä oli sovittu • 

.Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen, 
Tavallinen ja lIa1kal .. ... .. ..... . mlnl.terlOlle, 
EI ulkomaaedu.tukaen tledoltukllln, 
EI ulkomaaedu.tuk ..... mutta ulkoul.lnmlnl.terlOn tledoi· 

tuk.lln. 
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2. 

!ir . ithe r ton kysri sota tilas ta meidän r intama llamme ja millä 

ei 11 me - lehti n mul:aan - ol imne ede nneet ( leh is sä 

ti te siitti, että ' . vr:ri n etelilr.u ol 11a oli imrn ot t a e et a ri 

vihollisen asen,: e. ) . l~' ~r ti : t hertc nille k r talle. . mit sii S. vi::. r jn 

r in':rum on : sa oin . ett" l uultav ' sti oper ationne ol i tar koi t',a 

nut 5~'V" ri!1 r ir.t l,llln llahvis t&mi ta . Keskus",elu 1iitt~ 'i Suomen 

50S . er,o s ' tin tiiiil l" l eh issii 1 ajlllt i s e los t etcuun ki r ,j oituk-

seen, 'osta e~e kuitenka v ielä ol leet s anne e t su or a naista 

selos tusta kotoa . mut ta .iODJOl. Fe ru s t eella suur i joukko lehtiä 

clilil l ä olivat kirj o i t t a n eet Su om essa val l it sevusta rauhanh~ lusca 

:a sot a vtis ,nn;ks e< tä l ausu en t oi v omuke en . että Suom i vois i r auhan 

ehdä . At hcr to tiit s i uu a e lleen siihen mit" hä n po r i ke r taa 

aikais anmi 0 sano.ut . Dl ittäir. . et ~ä ~tace Dep~rtmenti lln olisi 

t ie toja SuomeE s a 1 ' t sev8 s t a he. 'aannuks esta mi " li kos kee ky-

symy~ t ä s odan j t k S!1l:' s ' a ku in m::os ki kas vavasta sot vä s ymy -

s es t~ . ~~än johdos ta mi uudel le en seli U n fu cmen kannan t ais-

t elun jatkam i s en suhteen ser.moi Eena an ku i n se vi ra llisesti mei dtin 

vastauk sess~.e lann i n ' a Yr~ys valtain hallituks i ll e vi ime s yk-

s.' " oli esi int-..lotu . iitat e n anner heimi n juli tulr..se en 29 .11. 41 

aii tä . ett ei pa l ' on puuttunut en enkuin p'- ' " äränme oli saavutet-

tu ja p i t ä en mi ele ssiin i miti::. . elle s j oulukuun päivärui 

sanonut siitti. me r k i t : 'k sestä , jo~ olisi Su omen s otatoin ': en l opet

tamisesta kys in mikil merkitys therton l uulisi nyt olevan , j os 

Suomi voisi ilmoittaa, että p.'s hhdJ''I:lIlle suunni lleen s i lle linjalle. 
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3 . 

mis 5"" n" rt 011 nn . 'iåL.. ~.t;'e to va stasi , e ttei hti.n voinut G noa . 

olis i!:o se"l!!loi~el La i lmoitul:"e 1u itii.'· rner ki :::t<; nyt en""'n . 

"i li säs i : "sit'"h"u me t oi oi.'n::::e , enn kui n rK j isti sodan 

Suomelle . ( .. t he r t in lausunnosta sain kti.s i t :"ksen , ettei s i 11 ii 

• n.t e "'li oli ' i pa1jcn vc.itettu . ) 

Mai n i t sin ~ vs ",t he rto i11e. t ä erä" "1 t it y s t ä vä l t äni oli n 

kuullut . että Colcnel Donovanin johtama vira l Li s en propagancta -

toimiston (COr) j~r "e r t önr t r adioläh tykset Suome e n v ni t ai sHn 

niin tu lkita . ett"" keho:.t e t an Su onea r auhaan vai kkapa r iskillä 

että TTe "jä mie!--it "" isi maan ; sai sil/llle sen kyli"" t tlk, is:' n ylei-

se~ sU r auhantoos s a . Ol en l uke ut s8ma lla is t rivi en välistä v iime 

aikojen lehti leikkel e i stä . Ruomauti n ette. tuo oinen r opaganda 

vain voi vaikuttaa ärs~ ttä v,:::;ti ja Suonea Yhd. svalloista vi e r oi t -

t a vasti . 
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·.\.a.sh:.n.r:toni. .SSA OLE VA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTln: o .2. 

:Jashlnt;ton.i> sa 1.6 .. p: nä .. tammi kuuta 19 .. 42. . 

Asia: 

JAKELUOHJE : 

ua •• • 4. 

_ ........ K.eskus.t e.lu . .P.r.asi (lantti . 

Y teenveto • 

Presia entt i J.oovor asetti c:; sym ksen voisi ko Suomi n t j o tehdä 

r auhan , mutta luuli it<e , e ttä k evuWmmäl l u tu isi otollisenpi ti-

l ai5uus . ffiin kat ~oi l uultavaksi , et :ä sotwn.~e .itki<t 0:;5" Su omen-

ISA : n välit t :li s iv t katkeamann .- E( n kertoi Stali i n EIlf,le.nnil -

ta va at ineen .' liva lla n koko Fenno- Skt.nd iaan . 

Tänä~n tronmikuun 9 pä ivän: oli minu l la pitkä keskustelu Presi-

dentti Ho ove r in kans a , j os ta pan en merkille seuraavaa . 

1. Ho over sanoi äsken t a vanne ens a Suomessa käyne en l ehtimiehen 
x) 

Henry Ta lorin , ~olm uskoi , että Suomi nyt v o: si tehdä r auhan , Sak-

san joukkoj en v et äydyttyt pois . Hoove r itsekin aset t i kysym: ksen, 

eikä tämä olisi mahdollista . 

Kun selitin hä~elle, etti.[ minun tietoje ni mukaan s aksal a iset 

eivät ole vetii,·tyneet o i s Suomesta, sanoi hän, että hänen käsit~'k-

s8nsa mukaan luultavas ti keväällä olisi Suomelle otollisempi tilai -

suus tehdä r auha . iihen mennessä olisi Japani s elvi t tunyt Paoi fi c
x) Taylor käv i lokakuun lop . upäivinä Suomes sa ja s a i Presi centti 
Rydil tä erinoma isen haas t attelun . 

Jak.luohjemalleja : 

Tavallln.n. 
Tavallinen ja Illlkal . . ... .. ....... mlni.ter IOlle. 
EI ulkom ...... tuk •• n tlecloltukalln. 
EI ulkom .. eduatuk ..... mutta ulko .. lalnmlnllterlOn tledol. 

tukalln. 
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t i l a n t ee 

2. 

r ht.-i si htnik ises ti Sala;an kanssa hyökkiii:mään ' 

Si ll oin olisi t i 1a isuus Su omelle t e hdä rauha. 

2 . !.I i k· ·li koskee suht ei ta USA ~n ja Suomen vä lillä oli Hooverin 

mie l es tä t·· keint ä koettaa vaikuttaa siiheh suuntaan , ett e i · t ne 

katkeai si l ähiaikoim ; kun kev··t tul ee , olisi Suomen ti lanne huo-

m t ta s ti pa r emr- i , ku t en Hoove r a i ka is an c in oli s e li ttll~-t (kts . 

koh taa 1). ·oover lupasi om sta uo l es~ a n ja suht eittensa kau tta 

koettaa va ikuttaa siihEl1 suuntaan. et t ei viit Yhdys v 11 t 1m tkai liU 

suhteita ja ett ·· ne ~iirtäisi ··t, e t tä Suomi t a i te l ee omaa sotaan

sa , eiku. Saksan h-· ää nen uo l esta . 

3 . Jos kuitenkin sot mn e r i tkist . • • on luul t a va ta , et t ei vllien 

katkaisemis ta vo i a vä ltt ää ; tois e lta uolen 0 i l e is t ii , ettii Suomi 

ei v oi to i voa , .~ oskin s e te :ee r auhan , tä··ltä saavans a mitäiln soti
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pit··isi vaati a nimenom.aista selitystä , ettei Suomi ole "Trading Vlith 

Enemy" Actin a l ainen . 
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• Yhteenveto . 

Min i s t e ri. Boström on state Dep rtmentis sa huomaut-';;a nut. ett!i anti -

akselivalt j en a l lekirjoi tet ';ue. tunl"etun ht eisto imintasopimuks ensa nii-

den p iU<i si taata Suome n Icoskematt omuus ja itsen~li s .:s . Ru o!!'autin . et rä 

vä 1tyn tekem" tä sondo ·nte j a.- Litvinov oli Bostr " mille sano ut Suomen 

hoi tane en as ia nsa Ven'''.jä'· n nähden hucnosti. sElYl!:linkin kun se ei kevää llä 

1939 s uos tunut Litvi :lov' n esi t .'ks een e r>i.i ~t en s uo'lla lais t en alue i,;t en 

luovuttamise s t a Venäjiil l e.- Boströmin kiisi tyks en mu!(aan on miel i a la 

• state Depa rtmt.ntis sa II."t suo eampi Suomelle ; kui tenlcin ollaa n närkiiEty-

neitä sii~ . ett ei Suomi ant utunut s en enempiin keskusteluihin r auha sta 

kuin myö s vä itet s t ä ra r a l el ismista meidän Itiik. rja la-sot t oimenpi t eit-

tanJ:le ja e sim. Is l annin ja Iranin miehi ttllin i s en vä li llä.- President ti 

Rydin puhe 6 .1 2.41 ol i myös kin herättä~t närkäEtymistii .- Oma huomau-

tukseni mis1ii. nru-k"styminen j ohtuu . 

1( 

rayd ... äni t änään Ministe ri Ooströmin luona kerroin hä nelle Ulko-

asiainministeriö ltä tulleesta sähkösanomasta C-1. joka peruuttaa kaitkl 

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja : 

TavaII ....... 
Tavallinen ja 11 ..... 1 . . ..... mlnl.lerIlIlle. 
EI ulkom ...... tut .... tleclollukalln. 
EI ulko ......... lukun. mutta ulkoaalalnmlnlaterlOn 11edoI-

tut.u... 
... :&4. 
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2. 

huhut r auhanneuvottelu i s ta Suo" en j a Ve nä j r" vä li llä kuten myöskin t i ed on 

s aks a l td s ten jouk..l<oj en p oisvetEåm i s e "" maa sta.'1ll11e. 

Fostr öm ker t oi viime a iko i na ,~tan a i ka i s emmi n Tukhol a st saamFns a 

ohj een .,ukaen "a tkuvRsti ke s ku.ste l e ens a Suo:nen a sia sta St te De pa rt

mentis sa teke:n;;.tth s ilti mi täii r- ira l i s ta es itys t ä . Hi "n s noi. että hä n 

oli hu oma ut t a nut m.l'\ . Dunnille . että kun n:' t temmin "yhtyneet ka nsat" 

l nited Nat ::' ons ) ova t allek i r "oit'jane et t unnetun dekl e r t ions a s otapilä

m"ä r i stäiin . l'l i ss' " ne hyv" s evä t n . k . tlan tio Ch'i r t e r in. ja kun Ve äjä on 

edel lämai r i t t uj en va ltio i t t en "oukos sa. ni i n ol isi t ämä erinoma inen l äh

t ökoht a Su~en asian j ä r jestiri s eks i siten. e t t ä kaikki va ltiot t a 

Suomen kos kemat t omuuden j a its en!:i s:': den. 

Bostr "m oli kuiten.1dn tii. sin t i etoi "len s i i tä. et~ä "Yht y nee t kansa t " 

eivät vois i a s e ell i s e s t i ::uo ea a ut t e.a j a Dunnki n oli t Wn:.:n t unmt s t a nut. 

Hi oo sanoi n tiimän : ohdo s ta . että sii s koko ajatus t oi r t a iseksi t u li si 

ol emaa n pi kemr~n alusta vaa laatua ja o a ini tsin. että ~kyoloissa t arkoin 

v" 1 t yn t ekemästä sondointejakaan t a hi sondointei ksi t uIki n avia demaroheja. 

Boström kertoi myöskin. että Litvinov hilja t t a i n ol i kä nyt hänen 

luonaan protokolla nmukaisella va stakäynnillä . Litvinov oli tällöin anta

nut ymmä rtää. että hänen kantans a Suo~een on sang en myötemielinen. joten 

Boaträn oli taipuvainen uskomaan. että Li tvinov ei täällä: erikoises ti toi

mi meitä vastaan.(Tåhä n usk oon en minä yhd • olkoon . et t ei Litvinov juuri 

tällä kertaa erikoises ti toimi Suomen asia s s a . koska se ei nyt ol e etu

alalla). Li t vinov oli kuitenkin vali t-tanut. että Suomi jo kauan a ikaa oli 

• 

• 

2. 

huhut r auhanneuvottelu i s ta Suo" en j a Ve nä j r" vä li llä kuten myöskin t i ed on 

s aks a l td s ten jouk..l<oj en p oisvetEåm i s e "" maa sta.'1ll11e. 

Fostr öm ker t oi viime a iko i na ,~tan a i ka i s emmi n Tukhol a st saamFns a 

ohj een .,ukaen "a tkuvRsti ke s ku.ste l e ens a Suo:nen a sia sta St te De pa rt

mentis sa teke:n;;.tth s ilti mi täii r- ira l i s ta es itys t ä . Hi "n s noi. että hä n 

oli hu oma ut t a nut m.l'\ . Dunnille . että kun n:' t temmin "yhtyneet ka nsat" 

l nited Nat ::' ons ) ova t allek i r "oit'jane et t unnetun dekl e r t ions a s otapilä

m"ä r i stäiin . l'l i ss' " ne hyv" s evä t n . k . tlan tio Ch'i r t e r in. ja kun Ve äjä on 

edel lämai r i t t uj en va ltio i t t en "oukos sa. ni i n ol isi t ämä erinoma inen l äh

t ökoht a Su~en asian j ä r jestiri s eks i siten. e t t ä kaikki va ltiot t a 

Suomen kos kemat t omuuden j a its en!:i s:': den. 

Bostr "m oli kuiten.1dn tii. sin t i etoi "len s i i tä. et~ä "Yht y nee t kansa t " 

eivät vois i a s e ell i s e s t i ::uo ea a ut t e.a j a Dunnki n oli t Wn:.:n t unmt s t a nut. 

Hi oo sanoi n tiimän : ohdo s ta . että sii s koko ajatus t oi r t a iseksi t u li si 

ol emaa n pi kemr~n alusta vaa laatua ja o a ini tsin. että ~kyoloissa t arkoin 

v" 1 t yn t ekemästä sondointejakaan t a hi sondointei ksi t uIki n avia demaroheja. 

Boström kertoi myöskin. että Litvinov hilja t t a i n ol i kä nyt hänen 

luonaan protokolla nmukaisella va stakäynnillä . Litvinov oli tällöin anta

nut ymmä rtää. että hänen kantans a Suo~een on sang en myötemielinen. joten 

Boaträn oli taipuvainen uskomaan. että Li tvinov ei täällä: erikoises ti toi

mi meitä vastaan.(Tåhä n usk oon en minä yhd • olkoon . et t ei Litvinov juuri 

tällä kertaa erikoises ti toimi Suomen asia s s a . koska se ei nyt ol e etu

alalla). Li t vinov oli kuitenkin vali t-tanut. että Suomi jo kauan a ikaa oli 



• 

• 

3. 

hoitllIlut asiansa en" j ä n s uhteen er i noma isen huonosti. ff"n oli esim. 

its e kev~l _ä 193 tem-~ ~uanel l e t a r jouksen ciihen suunta~" että 

Su omi a nt tiis i enäjiille mu'~t :n t Suomenlahden saa ret, mu tta ei R nkoa , 

alueelli t a h.rv i t~'S tä v' st'lan I tiiJca r jahs sa . SUomi oli t a r j ouks en 

h. ännyt ja s en k'l ut1:a iheu t r,nnut ven" l ä i s i si-i vPkbumu1's en, etr.ii 

mi hde"sil aksun kans sa suunni t~ e li by"kldi stii. \T eni>jiiil v as t aan 

(erit cii.i'1 ty l"jä s elostus I ). Kun sittemr.ti n ost r örn oli puhunut 'e 

vaatil:D.lk s is t a 5~ ' S, llä 1 3 , j otk ll j ohtivat s ota'ln , oli Li tvi nov ve. i n 

s anonut . ett ei " n si ihe .. i 9." enää ollut u lkoasiainkomissl\'l ri. 

ostr äm 5 noi , että hän keskus tel ui te bn Stat e De pa r tmentissa 

saanut vaikutelman, et t ä si ell ä mie l ial nyt on stHvä ll is~pi meitä 

kohtaan kuin muut ,ie vii kkoja sit t en ja ett e i ainaka an t lill" haavaa 

ole odot ettavis sa väl ien rikkomis ta. 

F".ån kuit enkin mainitsi, että ftate De.ar tmen t is sa ollaan när käs

tyneitä siitä , et t ei Suomi asi a llisesti vastannut rauhantunnus t elui

ni n, vahn heti ja. i L-tlan muuta a s et ':;ui kieltei s e lle kanr.allo . Nii rkä s

t: oist ä oli my" skin he rättänyt Suomen taholt t ehty viit t ailu siihen, 

että mei dän sot a toi men i teenme Itäka r'alassa ovat vai n s aman peri

aatt een noud t t amista , 'ota UK j a U A its e ova t seuranneet esim. 

Is lanti' n ja Iraniin nähden . Mi nä huomautin tähä n , että t ämä v" i te 

parallellismista tiet .... sen i ens in oli tehty ame rik1<a laisel ta, muis

taakseni "For Finl andi n", t ehol t a . 1 isät.n tähtin huomautuksenani. että 

j 015 tIImä s eikka virallisis15a pii r eissä t ää llä on hertittänyt närk'aa

tymistä, niin se vain o15oittaa, että se on oikeaa n osunut, koska se 

lähinnä on ollut tarkoitettu Amerikan yleisölle selittlimä'~ meidän 
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4. 

sotatoi :nen i teemne. I'h voi olla t· ·s s·· • ht eydessä huomaut t amat t a. ett ä 

ostr "m aikoinaan myö skin main : tsi minu ll e ,j or. tain nil rk;' s t ymi s estä 

sen johdosta. et t ä Pres i dentti ~i uheessaan 6.12.41 ol i vertai llut 

• USA: n ja lJ'!{ , n hteis t oim.int aa Ven:.i jän kanssa s pi t aa li sairaan käden-

uristukseen. 

Mitä its e nä rk&stymi s een t ul ee olen tai puv . nen uskomaa n. että 

sen todel l inen syy vain on r auhantunnustelu j en epäon~istuminen . Ol koon 

os träm ku i nka vakuuttunut t hsnsa si itä. että Tjbdysvallat ott ivat 

asi n esil le :neitä ut taakseen - enkä ki ellä . ettei~ heil lä ollut 

tät äki n motiivia - ni i n on kui tenkin kiel tämätän tos i seikka . että ne 

a j oiva t a s iaa s i l l oi n kun Venä j ä oli mitä pahi . an Saksa n painostuk-

sen alla ja jolloin siis ~uomen t aiste lun lopet tam i nen olisi merkinnyt 

Venäj ä lle todel lis t a he1 potus t a. _ r.-J.... . 
~1·~ ~.1-' 

Lähettiläs 
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å loit ' n 0 11 d tt el e :,ltI lla , 11e si,: koti i n . aluust&e.L Jö.on t 'ö liii;si:ä mat -

k .... s te. (1 OOI'{; r ll tul - te 

) ou m d i n Rio ) . 

u 0 : our r etum f rom the g rea t and exact ine work 

Ki itin myö s ,:.n siit" , että, vaild: kir, tiesin kuinka v a r attu " el l es 011, 

hl'..n oli .'ii r j es"te' n:rt til isu'.lden ottaa mir,ut vasta ru • Sano i n , ett ä olin kovin 

ty:;tyv~i nen Eaades sa r:i " l li:: t voi n henkilc..koh"t; ui sessa a' tu2!:s envtlihdossa 

ht~nel tii kuc: ll .. mi eli , i teensb. onko ja mi t€·n_ciC ..:: ehit: s ta i mu' ws t ar..htu nut 

SU CJnen ' hd:'" . 1 illin v iili si sä :: uh~e i sa se ' ii l lre en kun vi iI'! i joulukuun 

61us::a t " tti i • 

7el l es 9.~ oi ' a ct " s ket t äin 1 TIne nsa . sh' ~ toniin. miks i h>:n ei 

ollut ehtin' oi; : 'ks i t~ . b ::0 .. trls , t i utu ru", Suomen a si oihin. Erin . 6 )1. mit el'.ki:' 

min~: tillUl r,e"::i;a P.rvos t l ~ l'\ 'n miu;. u. 1: ,tumi s ta j a kehi t:" kse r tä ie lcs t i! r.. i 

oli , i ~t tr. va . 

Sel ti!'l ensin lrh:esti laiva- as'iemme ja nw.t..:: us illskie lt a ko s' evan " sian • 

Sanoin, ettii e eIlises sä a s i l'.ssa o li p r ct esto i nut ja m;;'öhEJ:IlllUssC: tehnyt 

hu LutU sen, koska si i li!. a l" netut mb."rii, ks et me r kits evät Suomen syrjintää . 

·u ane.uti n ii:tb.~l .l is eltii -cannal t a mätir .. f> ten ajheutt misill vaiKelksis'ta j a 

selostin <emminkin niiden mahdollista vaiku sta 1nU''.r.i ako nsu li edustu '~ eermne 

mssii ma::.ssa. " e lles teki s i oisill muistiinpar:ot. 

Sittemmin ke uste lle bSCilllllle yl eisti laIItees t a sanoin , että llämuinittu

jen ja muid lDl sentara i s tån vaikeuksien ohella t ahtoi s in ennen k a :'kkea l aus ua. 

että mimsta il!na iiri tunUiu arve-luttava l ta . !ainitsin vin.llJ s is ill lausun

noi sta , kuten esim. si i tä, että Suom i 01 i a s " t ettu puppet- '7altio itten jouk

koon, mi tkä olivat be r iitt iine et huaniota jlå bämmäst:;st ä Su omes s a. Viittasin 
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3. 

sa~ten Iehti lausun~oi hj n, ~o oso i.~ ti vat puuttuvea ymnärtiimystii Suomeen 

ni:hde ., ·oist .. monet e i ··t el e s o, u so i nnu t sa Atlantic dekla r ati on ~<Rnssa, 

se ;: l!l9.in i ts i !.tonovanin toimiston pro 
tiilil tä .. s i n/ 

r,t o, t W rri t e .... Suanesse lu oo.a ylc i c ttt o" inionia Su om en heJ. lituks en 

ndaste. Sanoin, et t ä. minI lJ. e on 

• politiik:<1l1l va r t aan , mi ssä suhtee ssa k e rroi r. äsket '.IHn l cvitctysu. tie os ta, 

jon 'D. muka, Suo:n es s olisi odot et t vis se. Il!'.s annousu h" lli tust a vas':a 

S noin m:-' sk in huoruu:.ne _ i l eha is'k s s:.: j .. muuten em:IoiSlll kiisit:ksen, että 

Su omen i t iiisi teho;,: r s uha vulYJapa r is kil l ä , et tä el'.<. ·':i v 1 , ittai s i ma an . 

'i n:, huo uti _, että vai _-ut>.I ~ t .. , d f> i sti.:. lauru Lllo i ste ja ti:i.mnöis e stä pro-

este on Suol'leGsa ?tiinvlls t a i nen kuin mitä t :u':.oit l!t aan ja k ' innitin 

s am lla ell osil'. huomiob... siihen, et tä le ,dis si:: . Lll" j uh.i -;; .. an w. rs i n 

!-.( rhaQn: d~ to. v· ,1- viiri t eI t : ' ä, 't i eto"a Suroesta • 

• ellee s anoi t iili' , e t tä ,ru~en lk:n a ikai bemmin oli mi nulle erittänyt, 

o i a lI' , , II. al.men ollut odctet~aVll , e-;;tii mitä pitEllUl\äl l e maailmansota ke-

• . t t yisi 'a mitä enemm" Yhd;y s vallat joutui sivat mula a n, sitä V!1ikeamnaksi 

tul i s i uanen a sema ttiss,- maas s a k: ymäUn . Eän va l i t t i, ette i Suomi voinut 

py s. ii puolue ettomana ja että j o ennen so ' a oli llmle p . ä stime et s aksalaisia 

' oukko ,'a Suaneen , mi ssä ne j o ol eskeli Vbt (were sw. tioned). 

lunä vastas i n t .. : n, et tä s aksalaiset :oukot olivat tu lieet rra>lhamme 

Sak san kanssa t eh<l1rn tr~ nsitos op imuks Ell p erusteella, " 0 a oli teht: S lll 

jälkeen kun Ve " j ä oli p~_o.ttenut it s elleen t r ansi ton F.m koon j!l jolla oli 

muodostunut . a r koi tuksenmul:!i iseksi vastapa inoksi Venäj LJl trto nsi iDoikeudelle. 

Tehostin my'ciskin vieläkin kerran , että Vent: je oli hI ö kännyt Suomeen ja että 

tiimi: tosiseikka, JOKa oli muuttanut ilanteen täyti ellise ti, oli Yhdy=> v" llois-
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x) 
Il a aina elle sir. lausunto antoi tiinu l e 

myös ki ihe en sun ou , E' ~ ' Ei olin s ... enu +; t iedon , e ttä Scho enfe l " l lla 

e s i '1 gis sOi oli ollut ke StCUS tel u UI" oas ia "\nmin lt teri ,Iitti i 0 kanssa 

- el O S :O Tre i o 't e, ·i.ta sei - d t a , vci kKaka e.n eT' , ks it~ isk ohta i s anmin 

n':i tf: kesmste lu.i a tunterrut . 

<ello va s tasi, e , : ii hh.n kylläki n o li T'lihnyt .i-t ' n r por t t eja 

~ cho enfel 10 ke t cu t elus ta, muc ce. e '.;tei h" ni ' h i n ollu t s uur6! '!:, 1Ut mer-

ki t~ kUn, i 0 D) ' "C . hU'll'" uutti !<uitenkin hyvh: v oimayJc a1l.sti t äs sä 

,I, t e, dessä , että Yh dys vt.l tain joudut1;ua l!lUi a an s otaan ti lanne senkin 

kohd~1 a on muuttunut . Jos Suomi -- s an oi ~Än -- Saksan painostukses ta 

" ja semm i nk i n .i os Suomi osal is U\U suur empi an 

ofrensii viin, k5.y tilant:e V ii r s . n VI!. k!l.vliks 1. Kun pa i n a. tin h" nti. s eli ttä-

mUil n, mitfi h' v iimeksi mainituilla sanoilla ta r koi tti , ~.F vi ilmi, 

että h,;n ellti. oli !!Iiele s ä td ne.k i n välien ri lrkominen. »:iellyt tiimlissä" n 

ta!, aukses sa -- slinoi hän -- ei he:n v oi nut nä hdä mitenkä välien ka tkai-

s eminen oli si vä It et"Ciivi s sä , vaikkakaan se ei tällä he tkellä t ul isi 

kysym, ks e en. Minä huo uti n, ettemne inis t ele Saksan pakotu~ es ta, vaan 

puolu st~utuaksemme VenKjlin hyökkäystä va staan . TähLn . el l es s a noi , että 

jOka inel'~ uttna Saksaa ,·outt." smunci seen as em .... n. e"C tii Yhdy svcl tain 

opinioni tulee v aatimaan toi menpi teitä sitä v astaan. Tehostin t i:.m.;n 'oh-

d05 t a , e ttä 1:ais t.elemm e ome.e. tai!.telu3!1 me ja etu: llI skin :tuk an vo i si 

olett aa, ett ä r yht yisi::lJ!1e s otf-e.n Saksaa vastlian 5 aadllksemme s aksal ai set 

pois malista, niiden sie11iiolo ku i n epiiil em,·t ';ii v oio aan sel ittää, j os 

niin tahtoo, Seksan aut t 8!!liselcsi. 'ffihi.in .1e11 e s vas tasi, ett ei hiin sam
Its e asiassa eräässä stäte Depai4i!ientin vli'ä1 lise s sa julkaisussa j oul'.1kuun 18 piiiv"ål"ta 1941 
vuoden tapahtumis ta sanotaan kesäkuun 22 päivän alla "Germaxv invades the Soviet Union, 1he 
latter raids Finland- (Liite 1). 
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rn l ~ a j "\; e! lut. muttu t oi c ti . e ttil cm v !'u. i t e t tav!l.a e t u: Saksan 

' ou kko~u 0 :ne.e.SSli . Kunvielii Im s s ~elun ~lu ss !!. koetin sa !l.OO 

',ielle s: r ~9.!:. C :U r. mi ti: hi1n t r,~ oi tti ~hues s9.an sii"\;ä . et " Suo'"1i 

," c" e. • "\;e n t:.:h'r, raa""'.o , j s' c!l1U'l la " s ur - a of'f e ,siiv io". 

va s s i h ';J1 h; '",i n vi.: lt ilen ' l ae l een t oista en sanontf\o o! lensiivi sta 

,; e. puhuen So.K~ Wl j ou kko,jan ol o sta &u anessa . 'l"Iim':.:. p':ltoi minull 

on.. " , eikä: i~tul;s en tn i ooksi t>. nosta ttlht rnä e" i t:, ".S enl:: ja siis 

pr ejua isoim!:! t ;a .. i n;. h ll i "\;uk ser. i oi f'choe nfe ldir. Ul koa s i ai ,ini 5-

ter i n s iilL:c eEsi,4 c-6 4 . 2 . 42 main i ttuun me ,~o r ndu mi in vasta t a . e !>i t t äli 

ne nWc" koh<" a t . mi t ~i tuo"aan esille :jini~ t eritn sähkees sä ' 83, 10 . 2 . 

4.2 . Tehos tin eri kO i sesti. ku t en vi itreks i me.i r>i tus s a s iihkösan omas sa 

esi tet""n. e ttu. Suomi e.n a mi tii. 'uur'.m J"\'on h,'vi 11 e suht di l e 

Yhd 'sval to' h: j a että t o i voJll!l1e. ett ei poli ti i K, :>.nme ja ss" y ,-

teydessu esite1.ty p&:.mäu " ol e vhd rs v!l!tai n toi vomu l:s i .. vasb,an . 

Vas"\;Lisuu t"\;L ; a v a t .1 ~U-.l e ~a ehkä vi e lä s~nt:'viä tilll n te i ta &il -

, llii- it,~ en ve itu isiin -- s a no i:! -- va r s in h'.in aj o.tel · si" . että 

y",~!rS\'l!. l t it Oli s i vlit Suomea or a t· !ri n ..:ohda 1 

s e n:.;, "\; e 'ijii. ru.. . 

1., "Vi n hyöd, ' 11i -

\'je1 e s ::. sc~ i -:, ;;n • ~":t ii. Yhdys va lla t a i na 0 t 1 it::ineet ~uOlJlen 

tasa val t" .. er i OO1.e. i en h Öayl!i s en" , . !.fu>;ta val it ettavasti oli todet

tava , e t t ä Suomi e i p synyt ?U olueet tomarA , vaa n ny t tais te l~ e r i n

nai n SaksI;. mm a . Ku n viitt aama lla si ihen !!Ii tti a i ka is mmin keskus

telus 8 e. oli n e Ei;;ta . 1; l ausu i n. e ttä molEnpi en meoi tt en etuj en kannal-

t a kiel 'tä:'dyn rit ämiiE'l;i,i. tila nnetta . lTi käli i t teume vä lisiä s uht ei ta 

koskee, toivOttemenll , vas ta si e lle s t oivovansa. e t tei s e oli si toi

voton(I hOFe it 1s net ho?eless). 
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Kee ,u stel usta w.in ~'l.sit: · lcsen . että tuski n 

v·~ i isiin !,e Ja st , ja :» lf.' lt~ !!.a en ti ' elläfln . el l ei suure ea muutob ta 

: lei seen kunsa in "lise en t iLant e e een t " JRhdu . muull t.l. VO l r. kul n r i ko

"'.al I Suo~. EI1 :fhtei s toil:lin~ a :: "!lllll lal. E8 . eh1:iip'; i -- si td. ,oin r en 

Toivol w.le vih .i ' i e:nf>S S mu ooos s a (l:ts . !ih e1;t· i ';: ll~ ). 'mittäin 

s e itti:· <J.llä. ettU /;9.".sllhis 9t ·O'.l~ot vast.o i n t htoE\."WIe ov at vu omes sa . 

"li :c:~ Uneises t i 1ii. llä ke r ta a on m hdotcrIta 'u a tu .~ em.1"J e v c. stai s ta kut e n 

vi i t.a? .ls a sWlke ess2l ' hu olCl:luti:'1 . 

J( 

~ 

K.skusteli ess :ne ::a n om'\leh tiS1 suh'" u t tunis esta uane en t uli ~ös-

kin u he ek si Pres i a ent.ti 'O i n edUE I'.lmnan uvaj.ds i ssa piti;. .. puhe. j osta 

• ell es se. no i l u!l:eneeJ'1.s a selon eo • Hu omnuti. n . et tii uhe alkuaan Ne,'; York 

Timesissa ol i ,i os sai n 1liiär in r.ti r haanj oht.a. s "Ci esiteC1;y ja annoin en -

la n ninki e lis €n r esUm3 ..r: , minkä me o !inme l a a"ti neet Su o est .. tulleit-cen 

tie t ojen pe r us ;ee la . Y. inä huomautin t ä s s ä hte;-ces sä , ett~, !Juhe s el -

v"å sti ja s ial i isellll t lla i l:!llais i mitä me su .w. iset a ; · t +.el emm.e 

'a että se on t": ' sin sor.usc i nntt sa aikaisen ien Sucmen taholt a olitii

kas tlll! ,e ja sotu iilimiiiir i s " 'm!!e sek!i as enteestremne r.nne tt-ll.<en lausunto j en 

musaa . elles ei nältynyt kiin i "'::ti.lviin suure'1paa huomiot a uheEs een. 

J( 

iIl 

Ke, ku st elun ~rulue ssa uheen ollessa SUOlllSl s ot a päämb.äris tli. 

• 

• 

Kee ,u stel usta w.in ~'l.sit: · lcsen . että tuski n 

v·~ i isiin !,e Ja st , ja :» lf.' lt~ !!.a en ti ' elläfln . el l ei suure ea muutob ta 

: lei seen kunsa in "lise en t iLant e e een t " JRhdu . muull t.l. VO l r. kul n r i ko

"'.al I Suo~. EI1 :fhtei s toil:lin~ a :: "!lllll lal. E8 . eh1:iip'; i -- si td. ,oin r en 

Toivol w.le vih .i ' i e:nf>S S mu ooos s a (l:ts . !ih e1;t· i ';: ll~ ). 'mittäin 

s e itti:· <J.llä. ettU /;9.".sllhis 9t ·O'.l~ot vast.o i n t htoE\."WIe ov at vu omes sa . 

"li :c:~ Uneises t i 1ii. llä ke r ta a on m hdotcrIta 'u a tu .~ em.1"J e v c. stai s ta kut e n 

vi i t.a? .ls a sWlke ess2l ' hu olCl:luti:'1 . 

J( 

~ 

K.skusteli ess :ne ::a n om'\leh tiS1 suh'" u t tunis esta uane en t uli ~ös-

kin u he ek si Pres i a ent.ti 'O i n edUE I'.lmnan uvaj.ds i ssa piti;. .. puhe. j osta 

• ell es se. no i l u!l:eneeJ'1.s a selon eo • Hu omnuti. n . et tii uhe alkuaan Ne,'; York 

Timesissa ol i ,i os sai n 1liiär in r.ti r haanj oht.a. s "Ci esiteC1;y ja annoin en -

la n ninki e lis €n r esUm3 ..r: , minkä me o !inme l a a"ti neet Su o est .. tulleit-cen 

tie t ojen pe r us ;ee la . Y. inä huomautin t ä s s ä hte;-ces sä , ett~, !Juhe s el -

v"å sti ja s ial i isellll t lla i l:!llais i mitä me su .w. iset a ; · t +.el emm.e 

'a että se on t": ' sin sor.usc i nntt sa aikaisen ien Sucmen taholt a olitii

kas tlll! ,e ja sotu iilimiiiir i s " 'm!!e sek!i as enteestremne r.nne tt-ll.<en lausunto j en 

musaa . elles ei nältynyt kiin i "'::ti.lviin suure'1paa huomiot a uheEs een. 

J( 

iIl 

Ke, ku st elun ~rulue ssa uheen ollessa SUOlllSl s ot a päämb.äris tli. 



• 

• 

7. 

so r sal Y.Y.1l j aIL"Jer heimin Uuden Vuoden p iiv<ik"s . n. j ossu o li puhuttu 

e~ene:nise tä I~ l:.. rj a l s ss. s ct l la...lllse • o lus wc kanr 

1 .1k i siin viral ~isj in lausuntoihin , myos ',in minun s .!Cb, ·n __ ulu e s 5a t te 

De a r1Eenti~ se. eåitt·· iini, mi !:&!... 5 m.. ~' ei !t ~a oli t ehos ettu '" huonu.u-

bettu , ntii k'J symys !ili k:.. r ·a l ~ n koh ccta (71 t ulevaisuuden, r auhunteon 

y l te. dessä n t k j --ta . asi", . ";e11e s s ano i h~'vin t:tn 'n s ei k&n 

'!nt to mi1i: ·".n suurerp 9. v a i rutl1stu h' ·.n eer. si ll ä ilmei s es t i ei eni:i.U ol lut . 

Kun puhutti i n Ven ~;j" n pol i t iikasta ja minä mainitsin , että Yhdys -

v ",l ";; leh i:dvsii olin huolllt..nnu t huol"f> t wnista 5ii " . e tä Ven" ';:- nu.h-

a olli e ti lope .liisi 1; . ~ telunsu Sl<ks a a v as ta _n , mih in e hkä si llä olisi 

e r iko inen 5;" 51 t en u~ 'elleksee n it s elliin hyökkiiystä vas iaan J ",pani n 

te...'x> l ta s anoi ilelles, ett.< Veni.< j·n politiikka 0 iil.:sin r ealistinen ja 

s elvillä til unteesta se °ä lis ·· s i. että J ap..n i kai kyllä h: ökkää Venäj ään 

j os ja kun umtee i t sensU kyl lin v tl.hvaksi. 

x 

Oti n puheeks i los!! oVbll ne uvo t "te lut Elm i j c. Sia li n i vä li llä ja 

Jn9. ini.1;s i n, el;tli. n iis fu oli ollut liikk ee l tä ossksi eng n ti. ai s elta ta

holta tull eita huhu ·h. jot ka olivo. t m 'nirrn eet sao.vute tu sta, kunrna llEkin 

puole ll e ty yttäv äst· : r t eisymn r _ ks e siii ja 'en" iin h~'Vi n pi ti!:· lle 

menevi stä t oivomuks iste.. Hai :litsi n , että nä:niJ. huhut l aa' alti oliva t 

her .. ttbne et huolestumis t a. -:-elle5 vihja ili t ämi.in : ohdo sta v a in s iihen, 
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8. 

että ti·1'\" huhut oliv ut Goeb Isin pro l evit t Wniä, mut -l: a 

' ;'sym;'1r.s eeni i tä e.l1(;lanni :- :e Ven"j , n vä li l ä oli ovi ·ttu fiel e s 

vas tasi , ett ei hi:n tä llä kerl vo inut sitä ilrmis ta . 

J( 

• Jl 

: s; in myöskin le lLesiltä oliko hä n huomannu-c Si r Stefforå 

Cr i psin iis k ei set laUSImT! ot suhtei t a Ve . j ään koJldes D. tuäl ii 

ju .a i s ulS a kir:oituksessa "a e r äässä puheessa, 'ot a t ä t:.liiiset 

lehue t o.l.iv ... t s elos ta neet . }J' a~ sil l ... usunnoissa au o l i Cri :-ps t ava l-

km e 5i t1h n;y t, ettei ol isi l!:rf lanni n int re s $ien mukais1n , että Venä-

' ri ku in s isi kon rollin l>'U ro o n; ' 1. elles sanoi kiin l1 i t"Cäneensii 

huomlo-ca lliiih i n 1 usun'" oi...h i n . j ci tb htmkin pi ti merki t;ykselHsinli.. 

!.Wlmunin hän ei l<Uiter, an t ah tanut niistä kO!ll!'1entoida , l aus .:i vain , 

ettl' ' oka i sen v!. 1 ti on kin o inen ~'lihe rruus olisi v :.. licettava • 

• 
.1elles oli keskustelus sa hEl'l kilökohtai ses ti minulle yhtä ystii-

v iillinen ku:n hän sinlli ses ti oli kylm&. ja jäykkä Suomen politiik-

kaan nliliden. 

~'1~"1"':: 
llihettiläs 

8. 

että ti·1'\" huhut oliv ut Goeb Isin pro l evit t Wniä, mut -l: a 

' ;'sym;'1r.s eeni i tä e.l1(;lanni :- :e Ven"j , n vä li l ä oli ovi ·ttu fiel e s 

vas tasi , ett ei hi:n tä llä kerl vo inut sitä ilrmis ta . 

J( 

• Jl 

: s; in myöskin le lLesiltä oliko hä n huomannu-c Si r Stefforå 

Cr i psin iis k ei set laUSImT! ot suhtei t a Ve . j ään koJldes D. tuäl ii 

ju .a i s ulS a kir:oituksessa "a e r äässä puheessa, 'ot a t ä t:.liiiset 

lehue t o.l.iv ... t s elos ta neet . }J' a~ sil l ... usunnoissa au o l i Cri :-ps t ava l-

km e 5i t1h n;y t, ettei ol isi l!:rf lanni n int re s $ien mukais1n , että Venä-

' ri ku in s isi kon rollin l>'U ro o n; ' 1. elles sanoi kiin l1 i t"Cäneensii 

huomlo-ca lliiih i n 1 usun'" oi...h i n . j ci tb htmkin pi ti merki t;ykselHsinli.. 

!.Wlmunin hän ei l<Uiter, an t ah tanut niistä kO!ll!'1entoida , l aus .:i vain , 

ettl' ' oka i sen v!. 1 ti on kin o inen ~'lihe rruus olisi v :.. licettava • 

• 
.1elles oli keskustelus sa hEl'l kilökohtai ses ti minulle yhtä ystii-

v iillinen ku:n hän sinlli ses ti oli kylm&. ja jäykkä Suomen politiik-

kaan nliliden. 

~'1~"1"':: 
llihettiläs 



• 

• 

Liite 1. 

The followi ng are exeerpt;; fro:n the Departnent of s tate press 

release numb er 650 of l)eean ber 18, 1941, g iv i~ the "Chrono10gy of 

eertain p01itieo-territorial events sinee areh 1938"1 

"June 22 

"June 26 

Gennany invades the Sovie t Union; t lle 1at t er raids 
Finlard; Hitler's s peeeh and Ribbcltrop's statEllleIIt 
on dee1a r Cl t ion of \ r a gains t Soviet Union. New York 
Times , June 23, 1941, pp. 1:8, 412 

Finla nd'a announeement of state of war with the 
Union. New York Times.June 27,1941, p . 1:6." 
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...... ... ~\J~l:lA.~.~.o.m. ................... .......... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ..... . 5.L ........ . . 

...... _:D.a~i -:;:tmis s a ..... 3 ... p : nä ... r.;:,Q,1i.s .... k u u tai 9 .. !l,.ZA . 

.. teon".reto . 

~ o: l o~~n le lle:: vai .IUO utr,l , etti: r:av ies on : ·'~sit:'ishenJ:il· · . jo::a ei 

il>::-.a i se r.a l l itl ~s 1:!= t llll . r.-..: ei t.l::st:i ei',:' . e· ·' _'lS es ' in j o. muLtan 

k o=nistilehti en :iin un k o d i s t etu sb. :Ö~!::":'::;Cl'tU esitt~n,rl; mit"iin 

v li tte l uo. . Teh osti , rt L ei kor.r-,Ullisti lehtien k i r j o i tteluihin ole kiin-

nit et .::ivf" huon iota .- .e lles toi sti fIIi .. hUn h elmi ':uun 12 if' i ' , HH 2 

oli l au sunut Sucnen j a Yhd. s v'lt· vii lisist:.< suht ei ta . nii ;. en " t -

ka1se:tisva r ast.a , puh= t ta. kui L ':'n t:':.l .. !.cer t "., fll" «Es ten olos 

'uonessa ' n r ') i tl.'ler. s1 t·i. v • oi SUoY'lea ottc..!'I eta oSl!.n uute en o1'1'en-

sE viin "en: jii\i vastaan .- Lausu ~n, et t~: ;.'lI't'! ·..:rt:<:·':{seni Yhdysv311 ?i 11. ei 

voi olla IDi t::':n e tua "ii t .. . ett:.i ~ ~·, t::o.is ee suh teen sa uoneen . ,elles 

k oro t i, ett.. uane'la on vi llik in suu r erlpaa e tu vil lien jatkallli sesta . 

Jr:..v i n v l.< l t iosi hteerinll toim ~ 't'1lL .. el l es . 1 O"la uhur:1C.s se ensi 5i -

j ll S :J t lc2 r ::.'; ci tu ~ ;" :r i,;: 'sten v~ ikut~se ta lrun."l. i akonsu liedustu :r;eemme 

sekä .. ·ttii.,,"s 5::> v e rba .linoctin En~la nl'" n !ll\er i ö: es i stc:- si.i. ot tami s ta 
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2. 

sU·lrl:.i.~etti 1'" r. , ' r . Toserh ~ vi€sin 

vii. i t ·· .. n 

,: ·ö ,:·( : ':~ot '..I01a '11. Suo ee. vuonr 1!l3~> 01 i v t olle et " i n 1i·.e 

'-ith the fi r t 1a\1 in Ufe - <e l f - pr servllt i on" j a et~ 'e' ja oli 

h:'ök:iIJ:" ~-t SU,,"1een 'co:; )(_ Suomi oli l' 1!l1 r t ·,v. sa k ... n:.:E ( t r i fli:- . "'ith 

f;" n n:· ) . S'~oi n o1le, il le , , ..... :.; t· :-.· ei. :l in':'l VCG tr,:';lU t b i ~ 

n~ in h.'vin j- ',ll itus 

• i n : ·1eine. opinioni 0 ivct ot t; ne et . '. ,e1< ' 5 huo:lll.ut.Li tt~; r ".-i c s 

oli : '1:5:1;: ' 01 :-.!.:ilö 'n e .Lt oi ... ·n , e,,-o:seman voi h llltu:' . on !nnt!! ::>. 

o::;i ttt.:.:.: . " i tt.: ... :-: u t 011 $ ei s nonut . ik :3 anno i n hi.~nollE: rii ttt:.-

. in t11ai:;u·.rt;\;a 1 u:; a ,;.' ittoLl1"~' t· l:-(':a 'i •• ~;:in t r o;,t :'11 

et ei ; .. vizsi n l a'l 'u t o vnst -r.u t h'lllitu::; on k _f'to.a . 

" n Ei t en <i , ot1::-o u! lo el:s i , e .• ns'es ' in 5'\ :-:uiden '~O:rlU ist1-

l e'": tie .:i joi 'o'ol t n . :" 1;.1-; l" de, s et ' i- t ja h:'ö:ck: ; ' kset mi nuun 

ei 011e s I'l:ö s ;';" n ~< ~ esi tt:.;.o:-t !:I i t:o.ic."1 ~lit .; e lue. . f,nr,o i v ir, 

et .ei 'd:':c.:.n kiin itä h aoiot.:l. kc:m= r:i s til J·ti en ki r joit ,e luihi n ,jl 

et'!::.: re ov:.t h~r :ti.:nne . t l'lc'ös,c:n 1. l if x i n k inp!'uun . 

" oi <1 t i.::!!:': ·;.il :<e en , e Ei tah:io ' , " ell e tie10i ttn ' mi tä kes 

kus tol u • j"lkeen . elmi)"-u= 12 pl:.iv:': " olin i b o:t:;e.::l t . othn ja 

l u in r,·':.n c lle va ste." n o~c.n s W:: ' eost''::-.i 

t a r koi!: ja l e.usui , ett~; oUn tt::' si n oi'{e ",lle. : r s i n t il,)de1liIdII. t av 0.11 n 

esitt' : :* nei d" . <:es 'rus"!;e i1ll!laG. T "1iJl • hte;' lessä tuli ;mhe ekni Suo-

massa 16 ii.ivi;. " nel i kuut !!. 

r an ru insa helmiL-u n 4 .'· i v:il t" , .~o:rc. :.os:':ee s aks nl oi sten ' ouuojen 
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3 . 

oloa S'l 1ef"~a • . ~~·s:· .... ·:tt~J'.i f!.U oi elle s tiirt:.... me ..... r . r.dunitt u ~ et:':ei 

~" mi~'::..I1 UUtt.4 osL o ~or ·t , m~si h r. t'.J i ~Oi f': e ::tit i.i. , "n 12 

noi , tt'j oli i e r it-

.... , r v'li t ,-, , 'o~ t'uOl'l i ~rt " utd"i .;('nk · :J,-oi sii !:otils lli iin 

1'oi:" ,:!ui: in (:-1ilit',r : nd entures) ' s kun ' st~O~()S' stelu.:;: '<oe tin 

;': .. ~ ...... ,el-, ' lle ::l i ",;;~~ h" EiE:;. t ::-.!oLt:i - r..:n , r':H~e, o'';oi h;'n 

t'~ll ' : . crt .... ri t!J.:uin ' .. , ::;:.., ~tel' ::o.,....~e !~ el ! i ''llun 12 ,... 'i ,\\' n'· v ilt9.td1U t 

tn··::c.9l i~~;c 50' ~:' o~en ol oon 5 CT.:lcse8. , v u·, r u . i cnetnoto cbc..:". e o f1 en-

011 ~ 

liitor t 

::.-., r '" '.s::a -- ~iir t -, l."!lI' ::l9i 1e ;o:::so.in rC:. ri n odulliso":oi 

o.s 

::eho!:t · "I, t "- ei mi 118 ollut mi~i('Jl ohjei tn a l li!;..!_ eni !:'Il0-

101 t~l" kort .. puhu-, .... i s t ii. I!." i iFt E ~ o:. , etti:: ol in 'oettnn >l: 

:'.11 1; oH ri rl' J-.Jollisu l ' sia , joista ti o" in .Ye11e5in ei tahtov 

otta lIIU l t ur.ti.C. h o:nioon : 

1. Jos vc stoir. l u" loe ~aks jc. Ven" 'u tek 's iv ... t r ' u}l':. n t a i ;Cke. 

l opettai si v t.t ~otatoil1le" it eet t~isia ,n v s"::a i' n oli v~ i k cti 

: 'Z:",rret t"\'i ~ s " t:l i ~: etua. :. 'ysv 11011 18 voisi olla sii 1' , että he 

oli s iv' t k t~aisteet su.:~teeIlsa SUO!Jeen ; 

~ . S ~ 1"\ olisi ::: :mo"t '; 

& 0 11 r usoisi " ~' j ~'r:. rli t~ttö~ "l:si ootil - llise'si te:ri ji.i.ksi ; 
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Jess e J onesi n j muut 9. ian mui t en h.u .i tus -

j' s te k ~lZ a . 
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................ ~.~~.pgt;.9.ru. ............ ..... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 . 6. 

lIlshillg,tonL ssa ~2 p : nä ma.al1.s. ..... ItUUtB 

As i a : .. _ .. lto.liku6.t.el\l .. ~nlOlUffi .. QJH\Jl.:t.o.n.l!.l{ål

likön Mr. Athertocln ja saman osa s ton uuden 

JAKELUOHJE , 

•• ,.4. 

Yhteenveto • 

Keskustelin Athertonin ja CUmmingin kanssa matkustusrajoitus-

asiasta j a rajoitusten poistamisesta kunni akonsuleihin nähden.-

Keskustelun kuluesse saat oin selos taa vlläriksi State Departmen-

tille tulle~t t iedot Ministeri Tannerin muka pitämästä puheesta, 

missä inis ter! Tanner olisi sanonut. ettei Suomen joukot j atkaisi 

etenemistää n.- tuli myöskin puheeksi Sir St a fford Crippsin äskei-

nen kirjoitus "Ufe Llagazine'ssa" Venäj än pyrkimyksistä. CUmming 

ja Atherton pidät~ivät mitään lausum&sta. 

Jl Jl 

Jl 

Lausuin tyyd~ ks eni siitä, et tä matkustusasiaosa oli päiisty 

siih~, ettei aneriken kansalaiset, jotka toimivet Suomen palveluk-

sessa. joudu matkustusrajoitusten alais i ksLYinä selitin miksi tä-

mä, j ättäen periaatteelliset kysymykset tällä kertaa keskustelun 

ulkopuolelle, oli tärkeä n iin hyvin käytännölliseltä kuin poliit-

tiselta kannalta ja miksi s en johdosta oli asiata sangen t a rmok-

kaasU. ajanut; vasta kke inen r a tlcaisu olisi käytännössä merkinnyt 

Jakeluohjemalleja: 

Tavallinen. 
Ta".lIInen ja lIaIkoI ............ _ .. _ ..... mlnlat.rllIlI •• 
El ulkomaaeduatukaen tledoltukaRn. 
EI ulkomauduatuk ..... mutta ullcoulalnmlnlat.rllln tledol

tukan"_ 
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kunniakonsuliedustuks emme lopettamista. mikä taas Suomelsa ja 

t liiH läkin symptomaattis ena ilmiönä olisi vaikuttanut vars in epä

edul l is es t i. Niin hyvin t therton kuin Cummi ng ymmärsivät tämän 

kannan ja l ausuivat puole t aan t)~tyvli is~~ten sä asian järjes ~ämi

sestä . 

San oi n kuitenkin valittavani, että muutam t lehdet olivat 

saatte.neot julkisuutee uuti sen. mi ssä vain mainitaan it5e rajoi

tu ksi s ta Suomm diploma B ttis iin ja konsuli -edusta j i in nähden esi t

t ämättä mitä"" äsken myönnetyi stä hel potuks i s ta kunniakonsulien 

suhtee • Aikai semmin ei julkisuudessa ollut ollenkaan maininta 

raj oituksiEta . Näin ollen tämä n uuth.en t ulo julkisuuteen aikana. 

jolloin on puhet t a Clivonden Seti( ta j a erä istä ulkomais ista e1us

tustosta m.m. ~uomen lähetystöstä j onkinmois ina vakoilukeskuksina. 

tekee val itettavan vaikutuksen. jota en uskonut State Departmentin 

ta rkoit aneen. Uuti st a ei oltu annettu ulos State Departmenti sta 

ja State Department on sanoi t therton -- valmis se li tt ämäiin 

asian oikean laidan j os siltä kysytää n. 

Keskustelun kulu es sa näytin Athertonille. vain kuriositeettina. 

minulle äsken tulleen uhkauskortin ja mainitsin samalla tavoin 

aika i semmi sta uhkauks i s ta. Atherton luki kortin , mutta ei s anomt 

asiaan mitään. 

Kun Toivola oli kuullut Stat e Departmenti 11a olevan tietoja. 

joiåen mukaan Ministeri Tanner joku ailta sitten olisi pi tä~t pu

heen seUttäac. että Suomi ei tule osallistumaan hyökkäyksiin eikä 

jatkaisi etenemistä. minkä uuti sen Suomen sotaj oukot olisivat 
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riemumielin ottaneet vas +.e.an . kerroin Jthertonille Ulkoasiain-

ministeriön sähkeen IIJ 112 mukaan . että nänä tiedot olivat pe-

• rlittöm6:t • 

otin mycskin niin hyvin Athertonin kuin Cummdngin kanssa 

puheeksi ' ir Stafford Crippsin äskei sen kirjoituks en "Life 

Magazine" nimisen aikakauslehden numerossa 9.3.42. josta on 

tehty selkoa lähetystön siihkeessä Nl' 195, ja mainitsin Ulko-

asiainmini steriön sähkeen r~ 111 perusteella. minkä vasta kaiun 

tämä kirjoitus oli Suomessa saanut. Higgs. Toivolan puhuessa 

hänen kanssaan samasta asiasta joku päivä sitten. oli sanonut. 

että Cripps 6sittää oman kantansa; Atherton ja CXumning eivä.t 

kumpainenkaan mitään lausuneet. vaan noudattivat ehdotonta 

pidättyväisyyttä • CUlllning kuitenkin keskustelun kuluessa 

sanoi, etteivät 11ldysvallat ole kantaansa määritelleet Bodan-

jälkeisiin territoriaa1isiin järjeS~~. 

r-.,---.::f . ~ 
'"\.1ettiläs 
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r~ 
Yht eenveto . 

Puhuessaan äs kei ses t ä va r oi tuksesta uI a rial l e ym . ~el Ies huomaut~ i. 

ettei hän en ollu t tarve si i nä .;hte de Rs ä ::1!l. inita Suom ea , koska Yh '::valto.·n 

kan ta SU0l7leen niihden jo on mi t<i yst:':v<'llisinn,Lllä ja selvimmillä tavalla 

Su omen hal i tu lc,,; 11e es itet ty .- '.Velles i llä ei ollut vahvistu.ta t i edoille 

s i itä , ett t: Saksa suunnittelis i hyökkäystä Ruotsiin .- ' elle s arvel ', ett" 

minun ol i si koe tet t ava koti utt aa eversti Zil lia cus ruotsalai s ella rahtilai-

valla . 

l\åvin ellesin l u ona kor.ta l:tin ylläpitämiseksi ja häne l e kin s uoraan 

ke r toaks eni e ve rsti Zil liac ukse n asiasta . Welles oli henki Lökohtaisesti ta-

valUs ta ys t ävä l lisem i. mu t t a va i kka keskustelu kest i sangen kaua n e i h--n 

pa ljoakaan ke rtonut , vaan oli henkilökohtaisesta koht e l iaisuudestaan huoli-

:natta s a ngen pi dättyväi n en :ruten hän vi ime aikoina aina on 01 ut. 

Puhuessamme y l e i s tilantees ta huomautin, että palj on oli maa ilmassa tapah-

tunut s en j ä l keen kun viimeksi tavat ~. iin , :nutta toiselta puolen e t t ä myöskin 

oli h~~ inkin merkillepantava semMoista mitä ei ol lut s t Cunut . Tehostin, ettei 

JAKELUOHJE: Jakeluohje .... lleja: 

........ 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Illlkal .mlnllterllllle. 
EI ulkomaaedultuk .. n tledoltuklUn. 
EI ulkomaaec!ultukaen, mutta ulkoaalalnmlnlaterllln tledoi· 

tukaU ... 
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Suomen rintama ole murrettu , kuten e rä i ssä Venäjältä tul l ei ssa tiedoissa on 

vä itetty, vaan e II. r inta.ma:D:ne pys s Eml!loi s ena kuin se talvesta saakka on 

ollut . Sam~ten Suomen poliittinen linja pxs . muuttuma t.tomana, mi s sä suhtees sa 

osittain selos tin ministeri Tannerin maaliskuun 13 päivä .. p it&m~n puheen . Sain 

";ellesin tavasta suh"lautua nli.ihin asioihin tunnel:nan, että hän mielihyviillä ol i 

pannut me rkil le, etteivä t Suomen joukot ole edenneot . Maint tsin myöskin tässä 

.hteydessä Sir 7fi l mott Levdsin täm~päivän Foreign Cor respondenae nimisessä 

julkaisus s o. tekem~n vili tteen: "Pres ident ~ti ' s Govermnent still clings to the 

belief that in case of an All i ed victory the United States and Great Br itain 

would take oa re of than . The American Government through its mini s ter at Helsinki 

i5 s pa ring no ef~ort ta di sabuse than of this illusian". Huomautin , ettti poliit

tisten tiedoitultteni pe rusteel la, jois ta 'Velles osaks i oli tietoinen, meidä n 

aikaisempien keskustolujEml!le kautt a (kats. raportt iani W 5. ), hallituksellani 

m.inun ymmärtiilikseni ei voinut olla v·· .... u käsitystä Yhdysval tain kannasta. Welles 

toist.i, että tiedoitukseni , jois ta olin hänelle ke rtonut, olivat oikoin esittä

neet hl:!nen halli tuksensa klmMn ja hän 11s Cisi, e t t b Schoenfeldi lla ei pitkiin 

a i koihin ole ollut mitiiilil polii ttisia keskusteluja Suomen hallituksen j""senten 

kans sa. 

Kun tul i puheeksi . ell esin hiljattain HuI arialle, Unkari l ie ja Rumanialle 

antama varoitus siitä , että Yhdysvalla t julis tai s iva t sodan heitli vastaan,j_ 

he j atkais i vat effekti i visen sotilaalli cen avun antamista Saksalle, sanoi Welles. 

ettei hiLnellä ollut syytä siinä yhteydess" puhua Suanesta, koska mitä yatäT1U.

listmmällä ja selvimmillä "lavalla Yhdysvaltain kanta Suaneen nUhden oli esitetty 

ja saatettu Suaaen hallituksen tietoon. 
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PuhuessSJll"'le ti l ante es t a Pohjoi Sel1 TOopa ssa mainitsin huhuista ja tiedoista. 

j oiden mui::::.an .nitl e r eh.::·· suunr.i ttelisi hyökkll.ys tä Ruotsi ;n. mih i n Welles sanoi. 

ettei ol e mitään vahvistusta ~ille tiedoille. Samassa yht eydessä hän kui t enkin 

vli ttasi saksalaisten huomatt aviIn sotsvoimien keski t yk s i in Pohjoi sno r jassa 

tahtanatta sanoa. oliko näillä defensiivi nen va i =<o hyök.lcäävä ta rkoitus . 

Kun kys'in voisiko elles mitä~ sanoa Puolan pääministerin kenraali Si kor-, 

skin keskusteluista t äällä ja semminki n siitä . mitä s iinä hteydessä oli lau

suttu niistä miel~piteistä. mit ä Sir Staffor d Cripps puheessaan ja kirjoi tuk 

si s saan helmi-!!I8.aliskuun v ihteessa oli esit t .. t . Welle s rupes i laajalti pu

humaan Si korskin etevistä henkil ökohtaisista aminaisuuks is ta maini ten. et t ei 

h'men keskusteluis8:1an Sikorsid n kans sa Suane:· t a ollut puhetta . mutta täysin 

v' ltallen itse pääkysymy::tänL 

Puhuess8m."le mahdollisuuksista kotiuttaa e "i te. täälläolevia sUCllll9.1a isia 

s/s Drottningholmalla ta i kka muil l a ruotsalaisilla l aivoilla huanauti n. ettemme 

ole. niin kuin Si r lmott Lewis yllämainitussa julkaisussaan väittää. koetta

neet jälleenaikaansaada virallisia suhteita Englanti in Englannin täkälä isen 

suurlähetystön kautta . 

Keskustelun kuluessa elles lausui val itt elevansa .niitä ikävyyksiä . mit~å 

minulla on ollut eversti Zi l l i a ouks en asian johdosta. josta hän sanoi olevansa 

tietoinen. Selostamatta asian ksityiskohtia huanautin. että s en yhteydessä 

oli levitetty kaikenlaatuisia valheellisia huhuja inusta. m.lII. poliittisesta 

toiminnastanl. ja sanoin t oivovani a sian mahdollis im:nan peri npohjaista tutki

mista ( tietenkin viUttelsnällä asian saattamista jUlkisuuteen). Wellell qsyl 

e~ ollut koettanut lähettää Zllliaoust& koti in jol l ain ruotsalaisella rahti-
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4. 

laivalla ja sai n k"si1;yksen , että h.ii..nen ielest···· olisi pa rasta , ;05 III!\hdo11isimman 

pian Zi 1113 ous toimi tettais iin tä;;'l Ui pois . Yksityiskohti in h.ii..n ei kuitenkaan sanonut 

vo i vansa 1:lenn!i., vaa.n kehoitti minua k' äntylnäW1 Mr. Jo s eph Gr ee in puoleen, jo'<a 

hoitaa Drottningholm- laivan ma tko ja . Hän aini tsi kuitenki n , että ;os Zilliaous 

tulisi lähetettäväksi pois vasta silloin, kun Drottningh~lm-laiva lopull isesti 

• palaa Ruots iin, niin hiin viiP:isi ~tl.11ä luultavasti ainn s ks . 'n saakka, koslm 

tuskin diplomaatti en vaihto olisi suoritettu loppuun ennenkuin lokakuussa. Mai-

nitessani extraditio-mahdollisuudesta Welle s huomau tti , että se Zil l iaouksen diplo-

maatti s en a seman v uo ksi eh .. ii olisi vaikea . i~ 
~ •• ~ ~c..~' 

Lähettiläs 
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JAKELUOHJE: 

111 1: A 4. 

ht eenveto • 

Di plomaatti sissa pii r eissä i det'; n sodanjuli s tusta Venlljän pain06-

tukSEIIl tuloksena .- S tä otaksua, että s odanjuli stus oli Valkoisen Talon 

tekemä äätös eikä s tate Departmenti n politiikan mukai nen . 

Sodanjulis tus Bulga r iall e. Unkarille ja Romanial l e taval laan ei 

tullut ilman va r oitu sta. kos ka Sumner Wel l es toimivana valtiosihteerinä 

j o huhtikuus sa ol i lausunut julki eräässä pressikonferenssissaan, e t t ä 

Yhdysvalla t tuli sivat julistamaan sodan nä ille valtioille, j os ne ottai-

s i va t osaa Saksan keviithyökkäyks een Venujitä vastaan . Ku i ten.1d n sodan-

julistus juuri tällä hetkellä oli yllätys täkäl ä is i lle diplomaattisil le 

pii reil le. Romani an asia i nhoitaja Cos te, j onka ennen hänen lähtöään 

F>.Iroop an t änään t apasin, piti selviönä. että t ämli toimenpide oli tul-

lut Venti jän painostuks esta ja aset ti sen yht~teen niiden t äällä liikku-

vien huhujen kanssa. joiden mukaan Molotov salaa olisi nBshinetonissa 

neuvottelemassa Yhdysvaltai n ja Veniijän yhteistoiminnasta. Samaa mieliä 
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sodanjulistuksen s~' i stä oli Rans kan suurl··hettiläs Henri - Haye, joka 

sanoi , että t ibiihiin 01 i oikeastllan ainoa hJvi tys , j on·<9. Yhd s·vallL'.t 

voivat antaa Venäjälle Kharkovin taprion vas a pai noksi . ~ån ky llä 

lis ä s i , et .. tavallaan oli :.olnin pammit tam inen myöskin ollut hyvitys . 

• Veni-; jälle, mut t a h·· e i nä~Jnrt kiinrdtt äv··n siihen aivan . htii pa ljon 

hucoiota kuin t iellä lehdis sä sitä tehd···· • Coste mUl ten ke rt oi - -

·a hän sanoi kuulleensa t iim·· suor aan ~tate Deparilnentista -- ettiJ. 

s tate Dep a r tment in a sianomaiset vi r kamieh et eivät ollenkaan tahtoneet 

p . o . sodanjulis tusta , kos ka Sta e epa rilnentiss a h in ymm. rretä än , 

e ··=cinen ta!.menp i de vain 'konsolidoi op inionin asianomaisissa 

ma i ssa j a vie n e vi elä l äh E!IIJII·· si Saks!la . Cos tan tieto j en mu1{aan oli 

sodanjuli tus Valk oisen lulon tekallä päätös , ni i nkuin myöskin Sumne r 

Welles in h,.rntikuussa antama varoitus oli 'alkoises ta Talo~ta lähtöisin. 

Omasta puolestani luulisin, että ehkä myötävaikuttavana motiivina 

• t ähUn sodanjulistuk seen on ollut halu varoittaa mui ta w.l tioita. eten-

kin Turkkia , jonka mahdollisesta liittymisestä Akseliin viime aiko i na 

täällä on ollut huhu~a . 
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• 'Rrtegm lausu i huoles1llmisensa siitä imperialistisesta kW.:.ntees-

.. " -, jOIl!:a hän näkee Amerikan politiika ssa ja j oka ilMenee .• e11esin pu-

heessa 29 .5.42 ( poliisivalvonnRssa ma ihnan l i) ja läheises sä yhteis -

toininnassa Veniij" n kan ssa .- Arveli . että UilY.a rin ym . jälkeen eh.lrli nyt 

~~lee Suomen vuo ro.- ~olotov, joka on tääl lä, vaatii uutta rintama a 

furoo assa ; Yhd"sval lat inostavat En lantia siihen, mutta vaatit"at 

Ve . j iil t ii osaanott oa s otaan Ja ania vastaa .- Uyö s Espanjan suu r l äh 

vahvisti kuulleensa, ett.. olotov on t .... llä. 

x x 

TUrkin suurlähettiläs ErtegUn tul i luoks eeni Lähetystöön keskus tel l 

seen yleis tilantees ta, e~apä myöskin saadakseen selville, onko Suomella 

erikoisrauhasuunn telmia. 

F..å.n sanoi, et'"..li hän oli syvästi huoles1llnut ja pahoillaan (choqu~) 

siitä kliiinteestä, jonka vi ime a ikoina Yhd:'sval tain poli tiikJr.a on otta-

nut imperialistiseen suuntaan. Kansa ei kylliik" ;.;n ole imperial istista, 

mutta s e s euraa tallitusta, j~ on voimfllckaat propagandakeinot k"sis-

...... Iuohjemall.ja: 

Tanninen. 
TavalII .... ja 1 ....... ..... _ ............... .mIn .. terIOlI •• 
EI ul~ t1edo1tuk ..... 
EI ulk--""",-, mutta ulk .......... lnleterUln tIedoI......... 

• 

............ J'las.hiIl&:t. ni... .................... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

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

, .. . ashingtcnis sa ....... 4. p: nä .... k.ea.iL .... . kuu ta 

As i II. : J.\~§.lrn:;:.1!lP.L ~r.l!:W sU);lrliihettilälin 

~ . ErtegUnin ianssa 4 .6. 42 . ... ........................ _ _ 

"AKELUOH"E, 

...... 

Y t eenveto • 

• 'Rrtegm lausu i huoles1llmisensa siitä imperialistisesta kW.:.ntees-

.. " -, jOIl!:a hän näkee Amerikan politiika ssa ja j oka ilMenee .• e11esin pu-

heessa 29 .5.42 ( poliisivalvonnRssa ma ihnan l i) ja läheises sä yhteis -

toininnassa Veniij" n kan ssa .- Arveli . että UilY.a rin ym . jälkeen eh.lrli nyt 

~~lee Suomen vuo ro.- ~olotov, joka on tääl lä, vaatii uutta rintama a 

furoo assa ; Yhd"sval lat inostavat En lantia siihen, mutta vaatit"at 

Ve . j iil t ii osaanott oa s otaan Ja ania vastaa .- Uyö s Espanjan suu r l äh 

vahvisti kuulleensa, ett.. olotov on t .... llä. 

x x 

TUrkin suurlähettiläs ErtegUn tul i luoks eeni Lähetystöön keskus tel l 

seen yleis tilantees ta, e~apä myöskin saadakseen selville, onko Suomella 

erikoisrauhasuunn telmia. 

F..å.n sanoi, et'"..li hän oli syvästi huoles1llnut ja pahoillaan (choqu~) 

siitä kliiinteestä, jonka vi ime a ikoina Yhd:'sval tain poli tiikJr.a on otta-

nut imperialistiseen suuntaan. Kansa ei kylliik" ;.;n ole imperial istista, 

mutta s e s euraa tallitusta, j~ on voimfllckaat propagandakeinot k"sis-

...... Iuohjemall.ja: 

Tanninen. 
TavalII .... ja 1 ....... ..... _ ............... .mIn .. terIOlI •• 
EI ul~ t1edo1tuk ..... 
EI ulk--""",-, mutta ulk .......... lnleterUln tIedoI......... 



• 

2. 

sä~n. Elin näki peittämättömän imperialismin ~ellesin puhe essa 29 .5 . 42, 

c iss" hän puhui neljän voitt ajasuu rvallan kont r ollista koko maailman 

Ii sodan päätyttyä, kuin myös äskeis essä s odanjulis~iks es 5 a Unka r ia 

ym . vastaan . i imeksi mainittu toimenp i d e oli - epäilemättä Venäjän pai

nos tuksen tulos.E~näkyi uskovan, että Unkarin ym . j ä l keen tulisi 

Suomen vuo ro , vaikka hän lisäsi , että. Suomen nauttima arvonanto ehkä 

es~isi t oimenpiteet meitn vas taan, j ollei Venä j ä voisi ta r jota erikoi· 

sen suuria palveluksia Yhdysval loille, kuten esim. yhtymistä sotaan 

Japania vastaan . Toi s ena mahdol l isuutena hän piti sitä , että Yhdysvallat, 

sa'ldakseen Vendj" ' j a tkamaan taistelun, olisiva t pikoi tetut anta.'!laan 

Ven~j ~lle kai~~i mahdoll i set m önnytykset. 

ErtebUn, j oka ei pi " nyt Sa ksan kaupuIllden pOl'lrli t tamista r atkai se

vana, ka t soi vannaksi, ettil Veni: jii vaatii uud en r intaman avaami sta Euro

pasea, vaikkakin r i tys epä onnistuisi ja Länsivallat rnene ttii i sivät jopa 

iljoona miestä. USA pain.ostaa Englantia tiih" , mutta vanti~ee samalla, 

etUi Venäjä htyy sotaan Japania va staan . Jollei uutta rintama a avata, 

pi ti ErtegUn luul tavimpana , että Venäjä t ekisi rauhan Saksan kRn:; s a saa 

den Saksalta hyvin suuria m önny'tyksiä j a etuja . ErtegUn sanoi pelkää-

v" sä t··tä " ännettä 1!IlemmB.n kuin mitä" muuta. 

'astasin t äh;:n - ja täctti. oli Erte!;Un yht"å miel ~ kans s ni - että 

tämoöisess~ tapau ksessa on kaksin ve~oin tärkeä t ä , e~ä pi enet X8nsat 

eiviit anna suurten valloittaa itse·· .. . vaa.n tais televat i t ääkseen maansa 

hy'ikkälljistii vapaim . 
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Lentohyökkii.'ks is "" Saksaan sanoi ertegii.n, etti! ne eivlit tehneet mi -

1:11 '" s uur!M~ vai kutu sta. !li tle r iin, koska hilil ei oil.lut kuljettanut 

• lentovoimiaa n i "" r i:tt amalta oi8 puolustusta rkoi tulcsessa • 

Tiin ~'Vin ErtegUn kui n EZpanjan suu r lähe t tiläs Ca r denas , j oka myö-

h in päivällä asettui kanssani yht~ teen, ; i t i varmana , että Molot ov 
m.T'I .! 

on t äällä . Cardenas luuli h"" en;härjöi t tavan p r opagandaa ja pa inostus ta 

EZ panjaa ja Suanea vastaan . 

I--)-P~ 
Lähettiläs 
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Baltian Kaitten ja Puolan tulevaisuuden kannalta kuin m öskin koettaessani saada 

selville , mitenkä hannot 1. elErnansa poliisivalvonta Eu r oopas sa on jär jestettävä ja 

mikä 'l en j'ln osuus siihen olisi. - el_cs tehostaa, että ' os Suami yhdessä Saksan 

kanssa h ökkliä Munnannin radalle taikka Ir kanceliin, niin Yhdysval lat eiv~t voi 

sitä sietää ;"if the United state have to declare v r U on Finland it is o\'ling 

te Finl and ' s 0"'0 a cti ons " . - Kes~:ust el;.\·a kummankinpuolises ta hyöd'stiisiitä , 

et t ei uhteita b .tlmistais i. - Yai'mtelmani , et!%. välit· ·n S1lhtei '; ' en katkeami sen 

tar~ s0 1anju istam ' ~e n ~a~ra ei ole 01 . assa , ei ainkaen mikäl i ~tate Depa rtmen-

tista riippuu . Kuiten" in huomioonotet' a , e';tä on teh~' päi.:t~ks i:i Valkois "ssa 

TaI 00 sa, j oista State De:-artment on ollu t e r i mi el tti . i tahoilta '1eti. tämän ke s -

kustelun j lil k een sain t i eto 'a , että ~odan ul istus Suomelle olisi heti odotetta-

vissa .- ", elles seuraa vana päiviinä per uuttaa n" .. huhut . 
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Jo ennen kuin tk. 3 päivänä oli saapunut Ulkoasiai=in i steriän 5ä!1kösano-

ma, missä kerrottiin l.1ini5teri Yrjö-Koskis en ke skustelusta Suurlähettiläs 

Steinhar dtin kan" sa erikois rauha-as iassa, olin noin vi ikko s itcen pyyt" yt 

puheillepääsyä SU!11Iler Wellesin luo, osa.ksi keskustellakaeni eräis tä j uok se-

vista asiois ta, osaksi yllä i.tä iikseni y leis en kontahdin Sumner . 'ellesin 

kaa8sa, joka on niitä harvoja, joiden kanssa vielä state Departmentissa on 

mahdollista keskus tella. ~~: nti tapahtui perjantaina tk. 5 päivUnÄ myöhaän 

iltapäivällä . Sumner elles oli kuten tavallista henkilökohtaisesti hyvin 

ys t ävällinen. Juoksevien a sioiden ohella sujui keskustelu suurin piirtein 

seuraavasti . hucniotcnottaen, et~ii. t ehos t i n uhuvan i ilman erikoisohjeita Suo
mesta • 

otin publeksi Sumner e ll esin viime iruun 29 päiväni: - Memorial Day'na -

pi temiin perustavan ohjelmapuheen , j oka niin hyvin tiilillä kuin ulkanailla on 

herättäll'Jt suurta huaniota. Sanoin ?iellesille huanioineeni, että puhetta oli 

varsin eri tavo.in tulkittu . Viittasin tunnetun kolumnistin Philip W. Sinms 'in 

kirjoi tukseen Soripps Howard lehdissä tk. 1 päivältä , missä Simms oli sanonut, 

että puhe tarkoittaa alusmaaimperiumien, Britt ein , HoI antilaisten ym. 

l1kvidoimista ja ett ä se merkit see uuåan päivän sarastus ta pikkuvaltioille 

kuten Suanelle ja Baltian maille, joi den turvnllisuus ja koskemattomuus tul1si 

Wellesin habno H teleman uudm järjestyksen mUEn taatuksi. Toiselta puolen 

nainits10 täkäläisissii. lehdissä julkaistun Moskovan tietoja, joj d en mulauD 

Verilijällli tulkitaan puhetta 51 ten, että uuden järjestyksen mukaan Bal tian 

maat yhdisteltiiisi 10 Venltjliän, jaka saisi Bessarabian ja Suanelta 19400tta-

maJUla alueet, eli siis kontrollin meidän osaasamlne maailmaa. Kys~'in Wellesiltll 

lIIildl tulkinta oli oikea. I;y.~s oli ilmei sesti IlIasille jos sain IIUllirin 
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epämukava. Hän vastasi kautt a rantain pitkälti 6elostaen kuinka uudes sa 

järjestykses sii myöskin pienvaltojen asema olisi turvattava, mut t a itse 

asiassa antamatt a mitään vasta usta kysymykseen, niinkuin olinkin kes

lrus telua suunni tellessani otaksunut. Sanoin '\ämtin jälkeen, et'\ä kohta, 

joka asian a. rvostelemiseksi meidtin kannaltarn:ne oli ensiluokkaisen tär

keä, oli mitenkä .ellesin ehdottana poliisivalvonta ja semminkin Venä

jti.n 05 anotto si ihen, oli ajateltu jnrjestettiiv"ksi. Oliko ajatel tu, 

että Veniijä 'Saisi valvonnan Pohjolan inklusiive Suomen y li, mikä me1dlin 

kanna ltamme tietysti olisi täysin mahdotonta? Taaskin delles vaGtasi 

!wvin vältellen selittä en, että oli valite~l.4va, että Suomi oli joutu

nut semnoiseen aserman, että kysymys sen kohdalta ollenkaan heräsi, ja 

tehostaen, että oli välttämätöntä, ainakin ylimenokaudeks i maailman

s odan päätyttyä , luoOO. kancainvälinen poliisivoima. ikä asema Venäjällä 

tässä valvontatoiminmssa olisi, hän sitä vastoin ei sanonut. 

Johdin sitt Elll!llin keskustelun Molotovin täälläoloon, jota Welle s e1 

kiel tänyt, vaikkei hän suoraan myönt'lDytkään, kuin myös liikkeellä

oleviin huhuihin siitä, mitii neuvott eluissa Molotovin kans sa oli tapah

tunut, senminkin Suomeen nähden, jolloin Welles, ennenkuin olin ehtinyt 

lähanmin niiitä huhuja sel05 tu, keskeytti minut, sanoen, että kailC.d 

mitil tä s sä suhteessa huhuillaan, on vain arveluja (conjeotures) . 

Kun mainitsin, että tietenkin olin huolestunut nliistä huhuista, 

"eLell replikeerasil et kai uskO, että me t"tiä llä olEmme olleet erikoi

sen iloisia kuullessamme Hitlerin käynnistä Helsin&issä. Tähän minä 

huomautin, että minulla ei ollut mitään virallisia tietoja tästä kKyn-
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mstti. ja viit,:as in si ihen, mitenkä m.m. e York Tim.es in Tukholman 

kirje envni h1:aja Valery samana aamuna julkaisElll8.ssaan TukhoLma.n ki r

jeessä ol i tulkinnut Hitl e rin käynnin os oi tuks eksi si i tä , ettei Suomi 

sui nkaan ole Saksan komennuks en a.lla . Mitään sen enempää Hitlerin 

käynnis tii ei puhuttu • 

Kellal8telun jatkuessa .. tiles sanoi, e ttä jos Suomi yhdessä Swan 

kanssa hyökkää Mumannin radalle ( h"" tarkoi t ti i lmeisesti laajentaa 

etenanis "tliiin) taikkn Ar kBngeliin, niin on tämä seikka, jota Yhdysval tein 

yl einen opinioni ei voi sietfai . Sanoin tähiin, että tE:mä jossain mäli rin 

seikkBp eräis8I!l!Iäs s l!. muodos sa ilmaisi samaa , mitä hän keskustelussamme 

helmikuun 12 päi vlinil oli minulle lausunut, ja minkä minii olin Suaneen 

raportoi nut . ) elles sanoi t ähän , että hän tiesi minun täydelleen il

moittaneen Suoneen Yhd~ovaltain kannan t~sä suhteessa ja lisilsi, 

ettei hän tahtonut tällä kertaa mennä ensnmän yksityiskohtiin (be more 

speoific) kuin mitä hän mainitsemassani keskust e l ussa oli ollut. Jat

kaen hän lausuil "if the Uni ted States have to deelare v.1I.r upon Fin

'land, it is OIVine: 1xl Finland's 0= aationa", mink"å johdosta minä sanoin, 

että minä ymnärsin hänen tarkoittavan SUOlllen mnhdo1llis1a toimenpiteitä 

tulevaisuudessa. elles vahvis ti, että ~~ sitä tarkoitti. 

PuhuessBJll1""e Suomen astllD8. a ja viitatt\ani keskustelu=e helmi

kuun 12 päivän .. olin tilaisuudessa huomauttamaan, että Venäjän rai

vokkaista hyökkäyksistä huolilmltta meidän rintamalin j8l:ll'le suurin piir

tein oli s 8IIIa kuin loppusyks rllä ja ettei se 0 1ut su unt&an tahi toI

seen sancttava::ti muuttunut. Sama t en 011 meidiin poliittinen linjal!l!le 

lIIuuttuma ton, mis sä suhteess erikoisesti ulos tin Jtini l'teri 'l'aDnerln 

puheet maaliskuun 13 plii'rtUtä ja toukokuun 10 piiivll.1tä., mistiL 1xllse1ta 
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puolen ilmenee Suomen ~.B.lu mahdo llisilranan pian ptF stä rauman, toiselta 

puolen , että vain turvallisuutEl!l!lle takaava raum voi t ulla kysymrks een. 

Selostin e rikoises ti Tannerin toukokuun puheen sitä kohtaa, missä Minis

teri Tanner puhui ylei s sodasta ja sen mahdollisesta loppumises ta, huo

mauttaen, että niin ei puhu hallitusmies maassa , joka on sotil asdik

ta1l.lurin ta hi vieraan &.lurvallan kom ennukSEn alla . 

Minä myc skin tä$sä yhteyd essä pe ruu t in tiedot, j oiden mukaan Suomen 

s otavoimia olisi t a is telanassa '; os sain s is ii- Veniijt;n ri nt!llllilla . Toistin 

aikaisen in '.'fel lesille va paaehtoisista suomalaisista Salr.san a eijassa 

Kes rust e l imme sangen laajalti kauemmas .... .a tulevaisuudesta ja maittemme 

edus t a si itä, että suhteet niidEn välillä lläpidetään . Tehostin, että 

täm"" tietys ti oli Suomen etujen j a pyrkimysten mukai s ta . Mutt a korostin 

samalla, että se ymmä rt;':iikseni myöskin vastaa Ame ri kan etuja j a !lyrlci

myksiä. Yhdysvalloille ei voi olla tarkoi tuksOJ]I!Iukaista , j os Suani joutu i

s i Ve~jän valloittamalcsi, mikä olisi tapahtunut, jollei Suani viime 

kesänä olisi ryhty~t puolus tustai steluun. Jos Venä jEi. valloitt aisi Suanen, 

ei mikään maht i maai l"'assa suursodan päätt~iessä s ais i venäläislll ulos 

S1.1anesta -_ semminkliän olis i tuskin aj atel tavissa, ettil Yhqsvallat tahi 

Englant i ryhtyisivät uuteen sotaan entistä liittolais taan vastaan SUanen 

vapautt amiseksi. Toiselta puolen näkyi olevan ilmeistä, että on Yhdys

valtain etujen multl. is t a, että j oo Saksa l yöd&.än maahan ja furoopu5a syn

tyy kaaos. missI[ lccmnunistisella totalitarismilla en voimakas liote. on 

ol~ssa Suomen ja muitten Pohjoismaittenmuod06tama itsenäisten, vapait-

ten, demolcra ... ttisten vaI t10itt en rylmil. Welles niilc)i my~ntävän -tämbn 
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oikeaksi.- Jos taa r Saksa e i tul e 1 ötyä. on kai myöskin l änsivaltoj en 

intressien mukaista , ettu tämmöinen ryhmä Pohjoisossa on olemassa pi

lem min kuin että Suocikin olisi Saksan valloittlU:la . Jos taas niin kävis i • 

että Venä·ä ja Saksa tekisiv .. t r auhin , on sanorn.attak in selvä, että länsi

vai tojen etujen mukais ta on, että Suani ei ole joutunut Venii j" n val loi

tuksel alle. Sain klis it; 'ksen, ett ·· Sumner Welles myönsi Dilmllkin johto

piiiit· ncset oikeiksi, ai ' -lea hän sanoi , ett ei hl!.n s uinkallluskonut venäliiis

saksalais een erikoisrauhaan. Vastas in, että sen hyvin tiesin, mut t a l i 

säsin, ettii sittenkin ehkä hänenkin mielestä· · olisi ajatel tavissa semmoi

sia tilanteita, jolloin sodankin ja sodanjälkeisenä aikana olisi Yhdys

valloille eduksi , ettei Suanesta olisi tullut v ihollismaa, jonka kansan 

tunne lma oliS i , et tä Länsivallat olivat sen ~'länneet. Tiili' nkin SlmIIler 

.eU es lI' kähti myönnyt: ks ensä • 

Keskustelussa sain vaikutelman, että vä litön suhteitt en katkelll!l isen 

tahi sodanjulist&misen vaara ei t ä llä hetkellä ole olemassa, ei ai nakaan 

mikäli stat e Depar1lnentista ri i ppuu . Toisel ta puolen en epä ile ett eikö 

Molotov ollessaan tUällä on kovasti . a i nost&nut Yhdysval to j a julistamaan 

sodan Suanelle, ja on epäileolittä otettava huanioon, ~ttä pää töksiä on 

t ehty Valkoi sessa Telossa, joi sta st te Department ei ole ollut yhtä. 

mieltä. i'a Ikoisen Talon kans sa. Johdan w.in mieliin sodanjulis tukset· Un

karia. Bulgaria ja Romania vastaan, joi sta raportissani :;. 8 olen te~t 

selkoa. 

Ph siis suuresti hämmästynyt Jcun joku tunti sen jälkeen kui n olin 

kII.:-nyt Wellesin luona tapasin tunnetun .. ananalehtimiehen Arthur Kroa1c1n. 
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joka minulle ke rtoi, että tilanne olli erinanai.sen ve.kava ja että oli 

hyvinkin luultavata, että tulisi 's odanjul istus Suomelle, Kroakin kui -

tenkin l i sätessä, ett~ ehkä sJmys Veniij' n osanotos a sotaan Japani .a 

vastaan voisi aiheuttaa Suomell e osoitetun Godanjulis'ttks en l ykkäUnis en . 

Samaan 5U untaan sai n ti etoja muiltakin sanomal ehtimiestahoil ta . 

Laadittuani sähkeitä kotiin per jantaipä ivän ~eskustelusta , mikii 

vei suur im"'an osan yötä, sain v a r hain lauantaiaamuna vo.staanott aa pu

hel insananan Panskan suurlähetys t ö n s anomalehti- ja tiedoi tusatta sean 

M. 3roussen taholta . Bro\r;se pyysi puheille piiiisyä ja tuli muutamia 

minuuttia myöhemmin luokseeni kertoen, ett~ Ranskan suurlähettiläs, joka 

hänkin oli ollut suurimman osan yötä työssä. oli sähköttänyt kotiin 

eräi.stli tiedoista , j otka hän Kiinan ulkon inisterin T.V .Soongin taholta 

myöhä~ eilen illalla oli kuullut. Niiden mukaan oli olotov ei len 

aamulla l~tSlyt Yhdysvalloista Englanti in . Si t&. ennen oli H;yde Parkis 

sa, missä neuvotteluja oli käyty ja missä Soongkin oli ollut läsnä, 

s ovi ttu siitä, että Venäjä luovuttaa Yhdy svalloille tukikohtia Kauko

Idässä ja että Yhi svallat julistavat sodan Suomelle, ehkä jo ensivii

km alussa, mikä oli ol lut Mol otovin vaatimusten EIlsim:!lilinen kohta . 

M. Br ouBse oli erittäin varma tiedo istaan }!. lupasi nii'cttäii minulle 

Ranslaln suurliil1ettilään lähettt;mun sähld:isananan . 

Koetin päästä ; htByteen ertlitten ystävieni kans sa senaat1s sa . 

Use1Dnat olivat poissa, mutta tapasin Senaatin republikaanien johtajan 

senaa ttori Austinin, joka, vaikka kuuluu rerublikaaneihin, on var sin 

hyvissii vllleissä lallitu\c8 elll ja Valkoiseen ! 11oon . l:riin ei sanonut tie-
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täväns llmi "iin suunnit e1mis1a Suomea vas taan ja v alitti joo niin kävisi, 

että välit katkeaisivat, mut,t a pciljasllvy hänen l ausunnoissaan oli kui 

tenkln . et Ui vaikkei hän te. t ' Uih tonut (ehkäpä olis ik in valm is ennenkuin 

pää tös tehtäi siin ValkoiseSEa Talos sa w.ikutt&maan sitä vastaan), hän 

kuitenkin piti tär.unöistä kebi tyatii vastD. i suudes s a sangen ma hColliscna . 

Koetin m ös k ln saada audienssin Sumne r e U esin luona, mutta vas-

ta tt ii n , ettei h" voinut minua t änään ottaa vastaan. Lähdin kui tenkin 

State epa rtnenti i n koetta a kseni tavatå n iit ä , j otka viikonlopusta 

huolilretta e li. siellä olisi vat !>..I r oopan osastolla. Osaston piitillikön 

r. At he r w nin sanotti.:.n olevan kokouksessa ,;e ll esin kans sa . mut :;a ni.:in 

a pulais piiälli kön Hugh Curmlingin. joka sanoi ei ttetlivUnsä mi t~;.ill minulle 

kerrotuBta huhuista , joista s ano i n, tietenkin r anskalaisia mai ni tse-. 
mat t a, et~ ne liikkuivat dipl omaattis issa piireis sä tää l l ä . eummtqg 

viittasi pt.:. nvnstoin Hullln t .. : '\.:.n Hitle rin kh.ynnis~ Suomes sa antamaan 

lausuntoon, jonlat. Cummtqg minulle toimitti ja j oka t iihän oheenliite .... n 

11i te "Iblll"). J"åin täm" n j ä lkeen odottlllllllan ketk" tul isivat kokouk-

sesta, joka ilmeisesti 'Pidettiin joko We ' l as in tahi Hull in luona. Tapa-

sin käy tllviillrli ensin Hull i n. Tervehdbm:le ja sanoin. e~tii. " ovin mielellil.-

ni tulisin hänet tapalllllllan vars i t:ai sta keskuste lua varten. Hull sanoi, 

ettti. hän mielibyvällä ottais i minut vastaan pitldili keskustelua varten, 

jos ja kun minulla olisi jotain erikoista uutta es itettll"fänll. Hull oli 

kuten au.. kohtelias. mutta p 'dV.ttyv"åinen. Våh&n SIll1 jil.lkeen UtU SUlllner 

Welles huoneesta ja kävelimme yhdessä hänen au toonsa. Kerroin hänell *in 

Brousaen uainitsemista huhuista sll:ll8.an tltpaan kuin CUlllJlingille. Welles 
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9. 

mit li. kategor isiIlplin kielsi n·· .. tiedot mikäli Suanea koski. ?luista 

Br oussen mainitsemista tiedois ta en ./e . lesille e s itt iblyt mitä::n . SUhkötin 

tästä kot iin • 

1e11osin kielt·mi ses tä huol imati;a en ole suin1J:aan varma siitä, mitä 

Rooseveltin neuvatteluis sa olot ovin kans sa on pää tetty . Olen kyllä vielä 

taipuvainen uskanaan. ettei sodanjulis tus tule l iihipäl villii , koska tah

dotaan välttä·· vailrutel l".aa, että s e olisi ~olotovin vaatimusten mI os. 

Uut'.;a pidän hyvinkin mahdo11is enn, että s iitä vastaisuuden varalta on 

päätetty. ehkti ehdollisosti ri i puen sli tä, ett:i. Veniljä luovuttaa Yhdys 

valloille Kauko- Id··n tukiko~tia taikJm sil .. , r : ·htyykö Suani uuslin hyök

~(" 'kslin Veruij:iil. vastaan . Vi imenain itussa yht ~'dessii. on kuitenkin huo

mi oonotetta1."!l , että Yhd.sva11at ainn, jos ne t tovat; voivat lö tiili 

jonki ranoisen tekos .:n, sanoen, ettÄ. SUOOli on hyökännyt, aivan s8."!Ia lla 

tavoin kuin sodanjul istus Ro!"..aniae. vastaan tuli llol otovin ttlälläolon 

o.i k!U'l!l. VR ikkBkin Hull muut8lm viikko aikaiSEmmin oli pressikonfer ens is 

sanonut, ette i hän huomannut mitään uutta Rananis.n suht'l.utumisessa s 0-

taan . Its e asiassahan sodanjul istus P=ialle ja muille motivoidaan 

vain s iten, että he suutUlitte lisivat laaje oa suursotaan. 
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'.? If ~/< 

iHitler' s Visilto Finland 
: Was Desperate Bid 
I For Aid, Hull Declares 

Secretary Says Reports 
Indicate Helsinki 
15 Balking at Pressure 

8 1 G.\RNETf D. HORNER. 
Secret.ary of Stste HuJI l~day 

descrlbed Hltler's Vlsll to FInland 
as pan of a "de pcratc attcmpt" 
ta lnduce FInland " to make fur
ther contrlbutlons to the Axls 
mllltary campalgns: ' amld lndl
caUon. Ihat the Finns are "balk-
101 at tbe German pressure." 

"We are " 'Rt.chlng the &ltuaUon I 
m""t cl"",ty 10 .ee whether thla I 
vWt 01 Hitler re.ul ts In .. ny creater 
derree 01 co-opcraUon .. Ith HJtler I 

I apinat the United NRtlona." Mr. 
I Hull added In response to ques1.lOn. : 
about lhII Oovernm""t', .. tUon. I 

JIIa remuk. a ppcared i<I lmply 
that tbla GovernmenL milhL con
lldII' deal&rlna .... r • .u- --...s. 
M " 'dld tbls ,,·te'" a8'" !.he AXIa 1 
oateWt.e DaUon~. BUli .... Blmaary , 
UId Rumanla. II Fln~.II>ou\d a.- , 
.- 10 Oerman dcm'" lor lur
ther oIrena!.e aeLlon ...... L RUMia. 

VblI CalJed Il_. 
The Secret. ry said. ho..,e.er, that 

'iI ta eVldent that lhe vWt IHlUer·.1 
Is a ",lIbo .. te ruse on the pan 01 
the ~rmana to compromlse P'ln\and 
lurther In the e ·e. 01 Ihe antJ-AXIa 
.... Id.· He IndlCRled no . hallle In 
"-tcan-Flnnl. h retallona "",y Ilo 
expeeted unl_ lher. t. evldwce 01 
t.be If ... lUeceedln!t In Ihelr den
nlle a~pt to obtaln g .. ater ald 
frnm Plllland. 

Mr. II1I1I oald thaI ". reported 
.... ~ '''lerda)' 01 a PInnIIb 
~ !n Helslnld may Ilo !n. 
terpnIId 10 _n thaL PInIUId ta 
baIItbIC al !.he Oerman pJ'eIIUN." 

"-DeIlted 1ft.. dlapa tches fnIIII 
lIeIoIntI quated a ..,.e!'1lJllå 
~ M a ying thaL PInIaDd 
WUIIId "tIDUauI ta ,teer 0 ~ 
IDdepenIant ~. 

.... r... .\14 8ee1L 
HItler ... to P'ln\and Thuncla7. 

J'IpCII1edIJ ta COnp1ltulate PIeJd 
llanhal Carl Gustav Wannerhel8I 
ca UIe l'IIInIah ArmY lead ... •• b~ 
.. ~ftfUry. n .... .-aur 
__ thal the "01 reuon fOr 
hII YIIIt waa ta Inslst thot P1nDIIb 
cnq. JOIn In the ~nnan ~ 
oIrena!ye oplnat RUMIa . 

The trlp atao " 'as colllVUed .. 
1DdIeat.tnc Qermany', deaperate Deed 
tOI' PInnIah old. ainoa HltII!r ranb' -aa_ peraanal trlpa. JIIa __ 
talli bu been 10 _ ..... 
fII ateWte 10' 7 II PI .. ..... ~ WbeDe _ ____ _ 

~'a" ... . ...:t... 
ÅIGiiI . ..-.~ 

lMd tn a,n a t.tempt to Induce me 
Ftnna to cea~ _ny offemtve ""R T
fare .galns R uss18. \\'8rnlng 
mon ths aIo that Finland " 'ould be
.ervlni N .. .1 end. by carrylng ber 
WAr further lnto R usslan t.errltory. 
ln reply. FInland h .. .Inslsted Ahe ' 
Is nlhLlng only delen..lvely and In
t""ded ta ta"'. no mor. l~rrltary 
~~;;~~ed 1<> guarantee her own I 

81& .. llon W.khed CI_ I,. 
The lext 01 Mr. HuU·. n marks 

lada, 10li0,,,", 
"It .. evldent thaI Hitler '. vi,l l 

.. a deUborale ruse on lhe part 01 
the Germana to comprom'" FlnlRnd 
l urlher In the el·.' 01 the antl·Axl$ 
~!'QrJd and • COYe.r for t he det;pe.rate 
"ttcmpl 01 Hiller lo induce Finland 
to make lurther tontrlbullons ta tIl. 
A,la mlUta ry CRmpalgns. 

.. A ",ported stat.ement yeat.erday · 
«>1 a FInnish Rpokesman In Helsinki 
rnay Ilo Interpreted ta meRn tha! 
FInland ta balkln. aL the ~an 
preMUre. 

"We en ... at.chlng the I!.1tuallon 
lIIost cIoKly to "" ... hether thla vlsl! 
«>1 HIller reaulta In .. ny gro.Ler de
_ Dl CO-oper_lIon ... th Hitler 
apinat the UnIted Natlona." 

41(~ 11. 

'. 

• 

• 

~~r f~7)1W! 
'.? If ~/< 

iHitler' s Visilto Finland 
: Was Desperate Bid 
I For Aid, Hull Declares 

Secretary Says Reports 
Indicate Helsinki 
15 Balking at Pressure 

8 1 G.\RNETf D. HORNER. 
Secret.ary of Stste HuJI l~day 

descrlbed Hltler's Vlsll to FInland 
as pan of a "de pcratc attcmpt" 
ta lnduce FInland " to make fur
ther contrlbutlons to the Axls 
mllltary campalgns: ' amld lndl
caUon. Ihat the Finns are "balk-
101 at tbe German pressure." 

"We are " 'Rt.chlng the &ltuaUon I 
m""t cl"",ty 10 .ee whether thla I 
vWt 01 Hitler re.ul ts In .. ny creater 
derree 01 co-opcraUon .. Ith HJtler I 

I apinat the United NRtlona." Mr. 
I Hull added In response to ques1.lOn. : 
about lhII Oovernm""t', .. tUon. I 

JIIa remuk. a ppcared i<I lmply 
that tbla GovernmenL milhL con
lldII' deal&rlna .... r • .u- --...s. 
M " 'dld tbls ,,·te'" a8'" !.he AXIa 1 
oateWt.e DaUon~. BUli .... Blmaary , 
UId Rumanla. II Fln~.II>ou\d a.- , 
.- 10 Oerman dcm'" lor lur
ther oIrena!.e aeLlon ...... L RUMia. 

VblI CalJed Il_. 
The Secret. ry said. ho..,e.er, that 

'iI ta eVldent that lhe vWt IHlUer·.1 
Is a ",lIbo .. te ruse on the pan 01 
the ~rmana to compromlse P'ln\and 
lurther In the e ·e. 01 Ihe antJ-AXIa 
.... Id.· He IndlCRled no . hallle In 
"-tcan-Flnnl. h retallona "",y Ilo 
expeeted unl_ lher. t. evldwce 01 
t.be If ... lUeceedln!t In Ihelr den
nlle a~pt to obtaln g .. ater ald 
frnm Plllland. 

Mr. II1I1I oald thaI ". reported 
.... ~ '''lerda)' 01 a PInnIIb 
~ !n Helslnld may Ilo !n. 
terpnIId 10 _n thaL PInIUId ta 
baIItbIC al !.he Oerman pJ'eIIUN." 

"-DeIlted 1ft.. dlapa tches fnIIII 
lIeIoIntI quated a ..,.e!'1lJllå 
~ M a ying thaL PInIaDd 
WUIIId "tIDUauI ta ,teer 0 ~ 
IDdepenIant ~. 

.... r... .\14 8ee1L 
HItler ... to P'ln\and Thuncla7. 

J'IpCII1edIJ ta COnp1ltulate PIeJd 
llanhal Carl Gustav Wannerhel8I 
ca UIe l'IIInIah ArmY lead ... •• b~ 
.. ~ftfUry. n .... .-aur 
__ thal the "01 reuon fOr 
hII YIIIt waa ta Inslst thot P1nDIIb 
cnq. JOIn In the ~nnan ~ 
oIrena!ye oplnat RUMIa . 

The trlp atao " 'as colllVUed .. 
1DdIeat.tnc Qermany', deaperate Deed 
tOI' PInnIah old. ainoa HltII!r ranb' -aa_ peraanal trlpa. JIIa __ 
talli bu been 10 _ ..... 
fII ateWte 10' 7 II PI .. ..... ~ WbeDe _ ____ _ 

~'a" ... . ...:t... 
ÅIGiiI . ..-.~ 

lMd tn a,n a t.tempt to Induce me 
Ftnna to cea~ _ny offemtve ""R T
fare .galns R uss18. \\'8rnlng 
mon ths aIo that Finland " 'ould be
.ervlni N .. .1 end. by carrylng ber 
WAr further lnto R usslan t.errltory. 
ln reply. FInland h .. .Inslsted Ahe ' 
Is nlhLlng only delen..lvely and In
t""ded ta ta"'. no mor. l~rrltary 
~~;;~~ed 1<> guarantee her own I 

81& .. llon W.khed CI_ I,. 
The lext 01 Mr. HuU·. n marks 

lada, 10li0,,,", 
"It .. evldent thaI Hitler '. vi,l l 

.. a deUborale ruse on lhe part 01 
the Germana to comprom'" FlnlRnd 
l urlher In the el·.' 01 the antl·Axl$ 
~!'QrJd and • COYe.r for t he det;pe.rate 
"ttcmpl 01 Hiller lo induce Finland 
to make lurther tontrlbullons ta tIl. 
A,la mlUta ry CRmpalgns. 

.. A ",ported stat.ement yeat.erday · 
«>1 a FInnish Rpokesman In Helsinki 
rnay Ilo Interpreted ta meRn tha! 
FInland ta balkln. aL the ~an 
preMUre. 

"We en ... at.chlng the I!.1tuallon 
lIIost cIoKly to "" ... hether thla vlsl! 
«>1 HIller reaulta In .. ny gro.Ler de
_ Dl CO-oper_lIon ... th Hitler 
apinat the UnIted Natlona." 

41(~ 11. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

1"'..) 

RVH MA: .. ä ............ _ .............. _._ ...... _ ............ . 

OSASTO:C! ...... _ ....... ...... : .................. . 

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

~~_~ .... ~~" l:"II . 

ULKOASIAINMINISTERIÖ 

1"'..) 

RVH MA: .. ä ............ _ .............. _._ ...... _ ............ . 

OSASTO:C! ...... _ ....... ...... : .................. . 

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

~~_~ .... ~~" l:"II . 



• 

• 

shingt cn i .......... ...... ........ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .... 11 . .. ....... . 

~hil.1{;:\;. 9X1 i. . ssa .. J..!? . p:nä .... ~.!lsä ... . kuuta Ig ... ~2., . 

JAKELUOH.lE: 

...... 

Yhteenv eto • 

Lontoon sopimus ~a Yhdysvnltain h:,'v;;Y.syminen sille vahv i stavat 

~~sitys~ L~ittoutuneit ~ en Suurval t ain täysin i mper ialistis esta poli-

t i ' as ta .- llo.i via n" dli n\; i s s &. tapo.htuDis sa turvaa pienille va 11oille .-

Luul t avata Von" j i: jo luvo.nnut Yhdysvalloi lle tukikohtia Kaukoidäs s ä .-

Pikan~ in pessimis tinen käs i tys SUOl~en - Yhdysval taln suht e id en kehi -

kses t· · • 

Jl 

• 
Ert egUn s a noi. että hänen miele s tii.än Ve .. j"" - E)lglannin 

26.5.42 take .. sopimus j a hdys val tain d e facto yhtyminen sen peri-

aatteis iin oli mitä r&ikeSmntin imperialismi n me rkki. Se vahvi s ti kii-

s ity:stä , 'onka hän oli tämKn lIIlan ulkopolitiikan suunnasta saanut 

Sumne r iellesin l!e:no rial t'e.y puheesta (kts. rapporttiani 1:" 10). IDin 

t eki :ne1kein sana sta saman sam at huanautuks et sopimUKs en kieroudeata 

ea im . mi käl i k oskee aluelisä k s iä - mi tkä minä olin es ittänyt edelli-

senä iltana kirjoitt amassani sä hkeessä koti i n. 

u. ErtegUn p iti naivisuutena ja its ensäpettrum isenä Yhdysvaltain 

.I.keluohJ_neja : 

T ... UI ..... . 
T ... UI ..... j. n.lka! mlnl.teriOn .. 
EI ulkomaaeclustultaen tledoltuk.lln. 
EI ulkom..-.tuk ..... mutta ulkoaalalnmlnlaterton tlecloi. 

tukaIIn. 

• 

• 

shingt cn i .......... ...... ........ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .... 11 . .. ....... . 

~hil.1{;:\;. 9X1 i. . ssa .. J..!? . p:nä .... ~.!lsä ... . kuuta Ig ... ~2., . 

JAKELUOH.lE: 

...... 

Yhteenv eto • 

Lontoon sopimus ~a Yhdysvnltain h:,'v;;Y.syminen sille vahv i stavat 

~~sitys~ L~ittoutuneit ~ en Suurval t ain täysin i mper ialistis esta poli-

t i ' as ta .- llo.i via n" dli n\; i s s &. tapo.htuDis sa turvaa pienille va 11oille .-

Luul t avata Von" j i: jo luvo.nnut Yhdysvalloi lle tukikohtia Kaukoidäs s ä .-

Pikan~ in pessimis tinen käs i tys SUOl~en - Yhdysval taln suht e id en kehi -

kses t· · • 

Jl 

• 
Ert egUn s a noi. että hänen miele s tii.än Ve .. j"" - E)lglannin 

26.5.42 take .. sopimus j a hdys val tain d e facto yhtyminen sen peri-

aatteis iin oli mitä r&ikeSmntin imperialismi n me rkki. Se vahvi s ti kii-

s ity:stä , 'onka hän oli tämKn lIIlan ulkopolitiikan suunnasta saanut 

Sumne r iellesin l!e:no rial t'e.y puheesta (kts. rapporttiani 1:" 10). IDin 

t eki :ne1kein sana sta saman sam at huanautuks et sopimUKs en kieroudeata 

ea im . mi käl i k oskee aluelisä k s iä - mi tkä minä olin es ittänyt edelli-

senä iltana kirjoitt amassani sä hkeessä koti i n. 

u. ErtegUn p iti naivisuutena ja its ensäpettrum isenä Yhdysvaltain 

.I.keluohJ_neja : 

T ... UI ..... . 
T ... UI ..... j. n.lka! mlnl.teriOn .. 
EI ulkomaaeclustultaen tledoltuk.lln. 
EI ulkom..-.tuk ..... mutta ulkoaalalnmlnlaterton tlecloi. 

tukaIIn. 



2. 

leht i en laus ot siitä . detä so imus takaisi oikeuden ja oikeuden-

muknisuuden se "" pientEll kansoj w vapauden . Eiin näkyi olevan sangen 

uole s tuntrl; Venii,r n tavot-e ista Salmiin nähden ei kä r i tänyt mahdotto-

lIBna . etti: Liitt outuneet Valtiot i::oetteisivat Liihi - idästä k"åsin suunna-

ta hyökt.:: yksen Sak!;an sotavoimia :vastaan. 

• Hän oli edelleen vanno. siitä . että olotoffin t iilillä olles s a 

oli keskus tel tu Kaukoidäs t ä ; se oli luul tevas ti varsinainen sy 

1l0lotoffin tänne tulolle. Ven""jä tietää. että Japani tulee hyökkää-

millin Venli j ääkin vastaan . ja taht oo valmisteu1lla siltä v a r al ta . Sen 

vuoksi voi neen pitää varmana . että Molotoff l upasi Yhdy svalloi lle 

tukikohtia Kaukoidässä ja e t tä valmistavis ta t oimenpitei stä siinä 

s uhteessa on s ovi t tu. 

Suanen ja Yhdysvaltain suhteiden lläpitiimiseen nähden oli lJ . 

teg>4n yhä s en pessimis tinen. 

Lopuks i me rk itsan tilh"'"m. et1li su u r lähe t tiläs ErtegUn Lonto on so-

• pimuksesta sano i . ettei Hit l e r vo i nu t SEll pa r ll1lpia toi voa. koska s e 

on ,i9oan osoittrure.an lii ttoutuneit t en poHti iksn oikean luont een: 

imperia l ismin . Sumner Well es oli kyllä. s a no i • Erteglln • • emorlal 

O&y puheessaan julistanut vanhan imperialismin kuolleeksi. mutta sen 

s i jaan oli tullut uusi j a pienkans oi lle aimldn httL uhlcaava_ 

"L'imperialisme est moTto 
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nus tel uis ta , j o tka halli b.ls olisi . am lut toi. m ~ en :<on res sis sa saa ..; 

dalm een selville Kon& ressin r eakti on mahdol li seen sod anjulistuks een 

Suomelle . 

Jl 

Tårn':Jl kuun 17 pä iv-bnä oli Uiohi ga.ni n k org r - ssimies :'In. A. 

• Pitten er _y: 't~·nyt minut aamiaiselle Koneress i i n , j olloi n minulla 

oli tilaisuus pi tk··l t i ke skus '; ella nii n hyvin hänen kuin useit t en 

mui t en konc; ressimie ten kanssa . Oli me r kille r antav:l , et ·· kaikki 

uhut ~ elenani henkilöt -- he 0 ivat ka i kki republikaa neja -- laus 

vat sympl tiansa Suoneen nlihd en j a t oivomu .s ensa, ettei suhtei ta 

Suomen ja Yhdysva ltai n vä lillä katkai s tais i. Voin myöskin t odeta, 

et eivät he oll eet tietoisia mistään tUlnusce l uis ca , jotka hallitus 

olisi t ehn~>\; Kong ressis : a 8a.ada~{s . en selville, mitenk"å. Kong ressi 

suhtautuisi s odanjulistuks een Suome l le. Bad i~aalisen Chi oago Sun-

nimis en lehden taholta oli nimi t täin viime äiv~nä l ähetystöneuvos 
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2. 

Solangolle ke rrottu . että s em. oi5ia tunnuttelu je. hal li t uks en ~.e.hol ta oli 

kil.. nni ssu . Tapasin ~'ö5kin s ama na _"ivan;;. senaattori Arthur Vandenber gin 

ja senaattori Ha r ' rdin. i o a viL~e si mainittu o . demokraa tti j a 
\ 

r,allitlksen annat aja . Tulin vakuutetuk si . ett eivä t hek!'" olleet tiecoi -

sie. t änu>lö isis t !i. t nustebista . Yllä l eva ei kuitenltaan tä~'dellii va rmuu -

• della todista . ett e i tunnustel ja olisi t eh1;;l ' . " sim. halli -'s en lähimpi en 

kannat ta 'ien ii r eissä . 

Senaattor i Vandenbe rg t ; is ti :nu';ten mi t ii h" jo taI veI la oli sanonut. 

nimi t tl:: L ,. et t2i "uomen - eri kan suhteitt en kohta l o t ä rdellises ti r iip uu 

7 enu ju.n vaa timu :s i sta ja sEtä , millä voimalla " en' J OO pa:illostaa Yhd: val -

tain haI li tu~ta jul is t~maan " an Suomellep ;tooka USA : n politiikka nyt 

k erta kaikkiaan on j outunut sem:'lois een as ::rt~ an, että s e on Venäj ästä j a 

Venli j" ja t kuvasta tais telusta ri ip 
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2. 

sen pari päiväK aikaisemmin Lontoon sopimuksesta ja muutamia Ruotsin 

lehtien lausuntoja samoista asioi sta, kuten myöskin Suanen Sosia 11-

dllllokraatin ' pi tk'än kirjoituksen Suomen aSllllasta sodaesa ja yle1ll

politiikasta. Selostin nämä Tiedoituskeskuks en releasien mukaan, jotka 

oheenliite1ään (Liite 1-4). 

HUQlButin t iililän yhteydessä lehtikirj oi tuksista selviävän' 

1. Suanessa on tyydytyksellä panw. merldllle, ettii saitujen tietojen 

mukaan Yhdysvallat ei 'riLt ole suostuneet Venäjän ra~ vaatimulcaUn. 

2. ~.~ SUOIIen kohtalosta ei kuitenkaan voida kauoa Lontoon 

sopimuksen kautta ratkaistuksi. 

3. Suani seuraa yhä edelleen CIIIIla linjaansa kuten lukuisissa ai

kaistlllllllB ea keskusteluis sa jIl ~öskin meidim vastaukse88lU11111e Yh~

valtain hallitukselle viime marraskuussa on huanautetw. • 

Kun sel08tm Athertcm1l1e Sucaen Sos:lalidemokraatin kirjoituksen 

keskeytti hIn ainut ja lausui valittavIIDn .• ettei Suanl viime syksynä 

e11t'A s en jäInen koskaan ole sanonut ai tldi s en todelliset alueelliset 

taToitteet c:wat. Blanautln tllhä.n. ettilll1k'Ali koskee alueII. ta 1939 vuale 

rajojc ulkopuolella. olllllll1e ala sanoneet, että .. ol_e DiiIläalueet 

nllolttaJ18et stn.tegillata syistil ja että IqI~S niiden lopullisesta 

koh~lOlta cm tulnaiBuu4e uia. X.lkuatelun kuluena kerroin lQ'tslldn 

A~rtoD111. Diilttl sodanjulil1aJata Sucaelle koskevista huhuilta. joilta 

ole .ainiJmut .... raport1l8ani lIlIO. ja joidc mukaan sodaDjulil1ll1 

S-e1.1. 01111 :rhttrd8lall UI!. kansaa lQCmlttaalco Vtdjll ~T&l10111. 

• 

• 
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CO!.BmlTS FRO}! SVEDISS A!ID :nmHSH PRESS 
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June 15, 1942 
For immedlate ralaaee 

HELSINKI, June 14 - The new Russo-Brit ish agreeJ:lent, it hae been noted here with in
teresti haa aroused conaiderable concern in SWeden, particularly in regard to how 
the llestern Powera expect to deal 17ith· Finland in the event of victory. The Finnish 
papere toda,y give conspicuous play to SWedish prese con.nent expreeaiIll; anxiety over 
the prospect of Rusaia' a regaining, with the sancUon of Great Britain, the Baltic 
Statee and the territory wrung f rom Finland in the dlctated Peace of }!oSCOTl • 

lle in Scandinavia, the Stockholm "SOcial Demokraten8 declares, regard the 
Finland of t he 1940 frontiers an amputated country, one which had to make land con
ce aslone to satisfy the t erritoria' greed of another. If, the newspaper W&ml, the 
boundary mo.rked by the ),Ioscow Poa '- ", "emains percanent, we DlUet take 1t ae proof that 
the parties to the pact of LonJ.on o.re unable to create 0. JUlt peace upon w1nning the 
war. 

·StoCkholma Tidningen. Joina with the "Social Deookraton" in anxioue quel
tionl about the future of the Baltic States and Finland's boundaries ae provlded in 
the Ruaao-British agreement. A third prominent Stockholm daily, "SVenSka Dagbladet,· 
declares, ·l1e in SWeden feel that Finland cannot live in eecurity with the ~oecow 
Peace thorn in her side. Finland hae the right to ask the aignatories to the At
lantic Charter: Åre the pri.nciplee of national freedom embodied in th.is document ln 
harmony with the tercs of the U08COW Peace, which both England and America so se
verely condeJ:ll1ed two yeara ago? 

SINXI, June 15 - .Helsingin Sanomat· today warned that if the Soviet Union really 
gets to lIIanage aifaira in thia part oi Europe aiter the war, as provided in the 
lblsso-Bri t iah agreement, even the llestern Powera would be pOl/erless to do anything 
on our bebalf. 

new aner finds soma encour~8IIIent , h01l'ever, in the fact that the Uni ted 
Statee did not 0 n :n-eement as a tlitrd party. It cites newa RE6lihU iHieh 
in ca e 0 y e n er erence 0 e ni ted States brought about loIoacow' a 
abandonment of her denands to get guarantees in the agreeoent for the restoration of 
lbleeia'8 boundaries in the west ae they were JU8t before the outbreak of the war 
with Germany. 

"'IIhen it ia taken into conaideration that the Sovi et· invasion of J'inland wae 
the moet ruthlees act of aggreeslon which happ~ned during thie war or directly be
fore, lt would be J:IOre than etrange were the United Statee to adopt a different at
titude toward it than toward other aggres8ionl which Amerlcan publlc opinion hae not 
condemned nearly 10 eeverel)' ae the violence aga1nst Finland." 

It 1e gratifying to note, the paper goes on, that .Foreign Comcis8&r Wolo
toff on h1s tr1p weet dld not succeed in pushing through all h1s echemee for our 
1njury. On the other hand we are not 110 naiTe either that .e would imat;ine that the 
danger threatening UI frOlll the Soviet Un10n haa eOJ:lehow d1minished juet bec81lee )l01l
co. faUed to obtain the bleaa1nga of LoD4on and. llaehington on its eTU lntenUona. 
It h tU11)' UDderatood here that tbe WON ot 1I0sco" cannot be t1'Usted and. tbat U 
h re~ to break -%'7 ~ent at the earlieat cOnTenience.8 

HlLSIIIII ~fI>.G'. CCHIIRTS C3I 
bLTIR LIPFIWl'S ~m COLmur .A1IOOT J'IHUlID 

HELSIllltl, June 14 - lt h not bar4 to lee tbe influencea 1Ibich have dicta.ted the 
~1ngly C)'n1clll atUtude ot aOlle aerican journal.hh towo,rd our fight for l1borty, 
the :t1nnleb ne\7~lIPer BIlt&AllOllatB rae,rka, co_ent1~ on 11al ter Lippman' e stato
mant abotlt J'inlaDd'a dU .... be1nc traclc, wt that the c8Ilse of ...orld freedOll comes 
before eTeryth1Dg else. Thia HelaiDki runrapaper 88OYe, ·lt betraye, abon all, pea
s1mi_ OTer the teet tbat tbe c.ae ot world treed.om - wbatever the tel'll meana -
cannot be II&Ted. wbole u4 lDteet on tbh earth, notwlthatanding al1 the loud boaat
ing about rtct01'7. ~reed.oa .at be 1I&Ted. tor one' a cnm .. U', eTen at the coat ot 
aacrltlciDg the freeclCIID ot aCllle otb.r ..:Ller _ ..... r naUon tit;bUng tor her 
freed.aa and utatenc.. !he I'lrmieb naUOll baa wt Olle roe and alle 18 tranllDa 
that J'OII4 wltb a cl.ar conecinc.. 3nIl with th. bealt1ful. __ ot wor14 truclGa.DO 
power on earth can ln4uce us to ben4 our neck beneath \he lrcm JOb of BolaheT1_.a 
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FHlNlSE! INFOm:ATION CEl'TER _2- June 15, 1942 

O?FI CIAL COlAIUNI QUE 

HELSINKI, June 15 - Today's offieial nilitary news: 
Nothing now on the lond f r ont s. 
Naval Aetivity - In the eastern part of t he Gulf of Finland units of our 

light naval forecs shellod on onemy h1gh-spoed eoast guard boat, whieh was des
t royed thraugh explosion. On Laka Ladoga fire from our eoastal artillcry drove off 
enemy vesaals approach1n~ our eoast . 

Air Aetiv1ty - Ye R t~rQ~{ afternoon some cnomy enemy planes attemptcd to 
approach Kot~. Fire frOM onr =ti-aireraft prevented the1r dl'opp1ng bombs . In the 
earlj hourc of t he mornin& a neu air raid U.:lS attcrnptcd. Beeause of the heavy bar
r~e of our anti -a1reraft weapo. s, thL' hostlle aLeraft \7ero foreed to drop the1r 
bombs at random . Damage eaused Has insign1i1ell!'lt. La ter 1n the lilorn1ng enemy a1r
eraft liero sighted in the ('.:lstern part of the Gulf of Finlal'\d and over Käk1salm1 • 
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June 17, 1942 
Rolease 1e5 JOr immodlato releaae 

FATHERLAND LOAN J'l;'LLY Sl'BSClUllED 

HELSINKI, June 17 - The original goal of two bUl10n Finn marks set for the J'ather
land Loan bond isaue "as reached yeaterdq. The loan waa launched ~h 2nd and 
thul has been tully aubscribed withln three and a half ~ontha. 

In order to &fford the publ1c an opportunity to contlnue to invest thelr 
cash a t hand 1n Government securiUea and .1mu1taneoualy to help the nnUonaJ. war 
efiort, the Fatherland Loan bonds .111 rema1n on sale for the time being. 

Flnance W1niater V/i.1nö Tanner declared that the finns can. fee! grat1f1ed 
that thia fourth lIIajor atate 10M 1aaued durlng th1s year and last haa Det auch 
auccess. IIt offers further proof that we ahall keep alao our economic front ln
tact t.hrouf;h our current W4!'. Our eneJ:\Y hae, aa it haa CODe to our eara 1n broad
caat demonatrat1ona, earneatly p~ed for the fa1lure of our loan, but h1s hopea 
have once more been daabed to nothlng,' W1n1lter Tanner remarked. 

The !Uniater wcnt on to ~ that the quesUon of iaau1ng now sto.te 10Ms 
belongs 1n connectlon ~lth the new general economic program undor preparation by 
the H1nhtry of llnance. 

BlLSIIIXI DlSP.APD CCIINIHTS ON 
CBSEIlVATIOIl (II OOTED JU!rIONS DAT 

HELSnorl, June 17 - The newapeper !!Uusi ~0ID11 toda,r notes that last ~da,y waa 
obaerved 1n the jnglo-Sazon countr1ea and allied statea as -United Nat10na ~.I 
In connectlon w1th the ceremonlea, a pr~er was read to the lGod of the free,' 
whlch p~ed for vlctory over tyranta who want to ena1ave all free peoplea and 
for reaourcetulne •• and courage to de11ver the world frolll oppreaalon and from the 
old evU doctrlne that the 1ll1ghty can con8llllle the weK only becauee they are 1ll1ghty. 

!!he linn1sh naUon kDow prqer &a thelr very own, the newspaper declarea; 
J'roa the he&.rta of the 11nna the 88IIe k1!ld of pr~r hae riaen over and over at;a1n. 
Oountlese Brltiah and JmerlcM declarationa durlng and aftcr our winter war proved 
that oven in thoae countrle. lt wae pla1nly suon mence 11nland and other free 
naUona were threatonod by tyr~ and elavery. On Decomber 3, 1939, the London 
'Daily ~reaa' wrote that only bloodthlret1nea. insp1rcd Stal1nl s act ngainat 
11nland. In Ms bl1nd lust for vengeance, the "Dr:dly Expressl vrote. he TfIIDta to 
punlah the "eak whoae only cr1ne ia that 1t dared to defend 1taelf againet the 
1!11ghty. !Ma, antsi 8101111 aqa, ia only one eDI:Iple from ll8ll.Y shlUar Br1 Uah 
pronounC8lMlnt •• 

Ju40ItIIlta ot lmIIan be1Dg. ~ chanb'l with tine but aurely not thoae of the 
Qod ot the me. Tft.ttng 1n thla, our naUon ahall f1ght on to defeat the lIol
ahrr1lI: UDpr thnateniDg free people. w1 th ty!'11M7 &nd alavery, 

J'DIBlSE LAIOJl P.vK!l OCIIIDWTS '* ~l. +IJQWWr 

HILIDn. ".. 17 - aa--UDC GIl tbe ncent lIIlBao-DrlUah acreeent, the newapaper 
.loelall~tU,. SJl lta laaue ot .JUlIe 15th. poSJlta out that on_ cannot dep_nd 
GIl tha pro.l •• a &nd CODI1tmenh of the :BolabeYika. 1'bat 1a 1IhT the claua_ eo~ 
tl'.ctS!lc boUl a.clu4 an4 ••• 1& to retraiD tra. lIII1dDc a aeparate peace 1a AOt 
conclu.lft. 

!he ~r ~. tr1l1ute to the cleveme •• wlUl whlch the acre-ent haa been 
wrlU_. .U contalll. lI8IIT 4ecl.aratlona ot prlllclple who.e juet1ce 1t would be 
va1D to t17 to 4..,.. ht lta creat WNlbea. la that lt leaves conaldarab1e l"OCIII 

tor apeculaUOIl an4 extr.e17 clUferiJIC lIlterpretaUon •• 1 ! 

017101& CXIIIIIlp 

BILIlIU. luu 17 - ~Ie ottlclal report. 
Kanl_ lato ..... - .inWel7 u4 lat_t~ tln --.:_re llye17 thaD uaal 

OD boUl .14... Oar .nUler7 eUeacc e1&bt 8MII\J Wterlee. d.ato.....,. ... ~ 
CtIl: ....... IIlIl8at .... ta oooperatlclll wiUl \be tnaah _rtare, 4111J18ne4 8MII\J ele-
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rINN IE INi'OlIUATION OENTJ!R -2- June 17, 1942 

Aunus Isthmus - Our artl11ery destroyed a number of en~ nesta. In the 
eaatern part of the 1athmua, an enem;y attempt to attaclc ln force, earrled out \y 
one company, _s warded off. Enemy patrola appearlng elaewhere were drlven ... ~ by 
our lnfantry • 

. Eaatern rront - In the aouthern aector of the front our artlllery cauaed a 
number of flres 1n bul1dlngs wlthln enem;y l1nea and, ln co~eratlon wlth the trench 
mortars, suceessfully kept enemy poaltlons under flre and haraaaed enemy aupply 
l1nes. 

Air Actlvlty - In an aerlal battle yester~ north of Syvär1 our flghtera 
shot down one enemy MIG plane and badly damaged another oi the sama type. Last 
nlght strong enem;y aerlal forees attempted a rald on Kotka. Our strong antl-alr
eraft flre prevented the atteopt and the enemy dropped thelr bomba outslde the 
objectlve. Some bomba were alao dropped lnto the town of Lahdenpohja and 1n the 
nelghborhood of Sortavala. 

FINNISH RADIO TRANSWITS MESSAGES 
FROI.! RELATIVES '1'0 AWERICAN FINNS 

HELSINKI, June 17 - Uote to Aoerlean Flnnl\1 
The Finnish radio broadeaata for Amer1ea lnclude greetinga and mesaagea 

from relatives to AI!Ierlean Flnns on &md~s and l1ednea~a. The ~ol!ll Seura ln 
Kels1nk1 receives the messagea and fl1ea the aendera' addreasea. 

Tho times and frequencies for the Iie1 slnkl short-wave broadcaats to AI!Ierlea 
are tabUlated be1ow: 

2:05 P ,Id. m1T 
8:25 P .!l . E\lT 

11:05 P.li . m1T 

9,500 ke., 11.780 kc. and 15.190 ke, 
9.500 ke, and 11.780 kc, 
11,780 kc. only. 
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Re1ease 186 
June 18, 1942 
For immediate re1pasc 

P'INNISH LABOR PAPER EXPRESSES HOPE FOR 
CONTlNUATION OF VAtUED FINNISH-AldERICAN RELATlONS 

HELSINKI, June 18 - The Finnish Labor organ "Kansan Työ" observes that "few naHona 
enJoy as much comnon. ground for mutual ~athy aa Finland and the United states." 
Wlth good wl11 on both sldes, even under what are said to be prevallinb difficu1t 
clrcumstances, there ought to be p1enty of possibi11ties for the contlnuatlon of our 
old,cutually valued re1atlons, the newspsper dec1ares. 

Finland'a position, the newspaper ndaits, ls extremely dellcate becsuse of 
the realistic-po1itical assoc i ation between the United States and Soviet BUssia. 
"We have already been given to understQDd that we wll1 be kopt under close wetch, 
particularly now that HItler has vlalted P'inland. If, however, the wor1d could be 
provlded with the detai1s of the Reich Chance110r's trip here, many a mlsconceptlon 
and far-fetched unfrlendly lnterpretntlon wou1d be dlss01ved •• 

J'lnland' s atHtude toward the war betlieen the Great Powers rema10s unchanged, 
the newapaper sqa. Oura 1a truly a war apart, even though AIIlerlcana charge u. with 
"1l1uslona'! on thla acore. Our country continues to be soverelgn and democratlc 
both in thought and action, and the overwhelming majority of our people are animated 
by the aame ldeala on behalf of whlch ålerlcana thelDaelvea are prepared to fight, 
"Kansan ~" conc1udea • 

AGlWlUN HESlSPAPlilR COlImRTS ON 
UR. WOLO'l'OJ'J" S VlSIT 'l'O 1lASHIBG'l'OH 

HELSINKI, June 18 - The newapaper "Kansan Lehti" notee that officlal reports lndi
cate tbat ~r. Wolotoff failed on hia IIIlaalon to Washlngton, uhereaa he got aOllle 
lIIeasure of aatiafaotion from London. It attrlbutea the dlfforencea both to the reln
tive aafet,y of the United Statea 10 ita geographlc .1tuatlon aa compared to Ingland, 
aa wall &a the f'aot that Wo10toff viaited London whlle Timoshenko'a Xharkov c-.paien 
waa in a favorable ata&e, whereaa during the talka at Washl!".e:ton Timoshenko' a ear1y 
aucceu hK turned to diaaater. '!'hua Wolotoff' lacked the extortioniat trump card 
he had held 10 London. 

HELSINKI, June 18 - TocI.q'. offlc1a1. reportl 
Earellan IathDl. - In the eaatem part of' the iathl:ru.a the en8l:lY, aupported 

by artiller,y and trench lIIortar. and covered by II!lOke aoreen., atteupted an attack on 
our poa1t1on. at two polnta but W&8 driven back by the flre of' our artillery and 
trench aortara • 

..... Iat~. - Oar artUl817 apt • con.iderable araa of enBIDY bllleta UDder 
ncoesafo.l fln l1li4 u.t1"O)'e4 ... ne.b. In the eutem part of the hthDl. u 
.., .tteak b7 on. 00IIpUI" ... repelle4, the ft8II\Y 10.1ng aboIlt 30 lIIItZ1 1n kUle4. 

Jlutem J'ront - In the eou.them .ectoJ' of' the front haraa.1Di: f'lre on 'both 
.idea. deTeloplac .t __ polDte lDM ~ ~ Wan l1·re. In the 
northem aector patroll1Dc .ctlrlt7 • 

... J'ront - cm LaIte Ladop IID eDeIQ' coaat guard ve •• el attempted ta flre on 
our cout but .u driv8n • ...., by our coutal batterles. 

J.lr .A/:Urlt7 - !hree t1J:le. lut DlCht the eneay acain attempted a raid on 
][otka 1111\ \he b.rrace of' our IIDU-aircraf\ artUler,y preTented bombinga and forced 
\bQ 8I18EV plllDe. to tuJ'D •• aard. _ bomb. ware clroppe4 lD \he nel&bborhood of 
LaTU_ lID4 on the town of LahdenpobJ.. .uert. occurred lD other local.ltlea. lDclud
ing BelalD1d.. ..... 
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Release 168 
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~CA' S RELAT10NS 111':$ PINLAND FAVORITE TOP1C 
aF CURRINT FINNISH POLITICAL DISCUSSION 

mSINKI, Juna 20 - Glven added timel1neas by Prime IUniater Churc!rlll1a 8U%])riae 
viait to Vashington rlght on the heela of llolotoff', .AlDerlea' s relations tTith Flnland 
eontinues as t he f'avorite tople of current Finnish polltleal dlscusslon. 

When AlJerleans erl Ueize Flnland' s aetions no~aday8, the neuspoper .soslali
demokraatti. notea tod~, they do so largely out of ignoranee of' the problem of' i'in
lDJld's being geographieally a1tuated rit;ht in the ahadow of imperlallst1c Ruaa1a. 
Looked at from far-of'l Amorlca, our problem may oppear a1mpler and eaaier than lt is 
in reality, the newapaper says . 

There se80S to prevail in the United states an amazing confldence that the 
Rusao-l!ritish treaty aolves Finland' s dilemma. Frea8 dlspatches lndlcate that some 
American sources feel that t he treaty opens the door to at least an unoffieial armis
tlee between Bussia and this country. The ldea is based on the presucption that the 
lntegrlty of Flnnlsh territory 1s guaranteed, thus re!!loving Flnland' s worst lear. 

·SOsialldemokraatti- points out that nelther the Finnlsh nor the Swedish 
preas flnds any reaa!llU'anco in the London treaty. A serles of questlona have aprung 
up everywhere hero: 

'lihat boundariea of Finland are meantf Those 1m had ln 1939 or thosc die
tated by the Peace of loIoseow' Or aome thlrd alternaUvel Even 17lth the best lnten
tiona .AIIlerlcans tend to loae alght of what our geographlcal and political s1tuation 
nen to the Sovlet Unlon meana. Ve know at first hand the dread menace of Ruas1an 
imper1al1 11!1. A,nd th1a knowledge makea us eareful an4 auspieloua. 

All prom1aes and guaranteea by Ruasia have likew1ae been proven treacherous 
deeeptions. W not our eastern neighbor acted as she d14, Finland would never have 
beeome involved 1!l. war. '11th the outbreak of the war betwoen the Great Powers lin
land, like the other Scand1navian states, declared herself nsutral and proceeded 
painstak1ngly to naintain her neutraiity. Ve were lorced to tolce up anna only nfter 
the Sonet Unlon aaaaulted us. Later. even durlng the course of our current fight, 
lt haa been authorltative~ shown that war as such la foreign to our wiahes and that 
we are bound on no adventure of eonquost. 

'1e haTe no other &iJII than securing our freedom and ind.ependence. 'i1hen th1s 
aio 1a accoaplhhed, we eertalnly do not eare to go on f1ghting. 

Our army hae for mON than half a year stood at111 at ita posts. The Soviet 
Union, however, has even during thla perlod 1ndulged ln large-ecale offensiTe opera
tiona and cont1nuee to attack a'l;aoat 4a1l.y. Hanee the :Bolahevlks hnve glnn no 
eonelualve aaaurances of thei!' .Ul for peace. Developments &te thua dependant on 
the actlen of othera and not UB. Indeed, they are largely determined by what hap
pena ·ln the field of lnteTn4tional politle •• 

Vhen .illerieans lndulgo ln apeculating on the status ef J'inland, it would be 
eon8trDCtiTe for ~ to take these factora under eon8~ation. The att~tude of 
the J'inD18h people t01IIIJ"4 tIle United State. has not eesentlally ehange4. It 18 onlT 
cleep17 recrette4 1:1' .. t &he hae fOWld. 1t neeeaeary to enter a COIItlon mil1ta17 tront 
with the SoTiet Union, .80a1a1i~ttl. cOlICln4e, ; 

BlLIIIIl, June 21 _ The Gonr.-nt hae COIIpleted & tpo-reachiDc financial progr/llll 
tor the reorpniaati~n and rat1oDaUsaUoD of the lICona.1e qst_ ef thh countZ7. 
The a!a ot the Gonrraent 1a to atabU1ae State t1Dances withlnthe flwaework ot 
war 8CODa.7. !he prop'all call. tor","", -.mrea, 1f Deeea8&l7, to ~ta1n tIle 
eurrent valu Of _q. 

J.lthDach fUll detalla ha'n BOt 78\ bea 41ecloeed, 1t 1e aanounced that the 
PJ'OCNI iDm"'a ra41cal etepa tOIIG"4 lacIreae1DC State iDeOIlle aa well aa f1zlDc 
prices _ -.p.. !'he Gonl'JllUllt wUl _rt1)o pre.-t to ParllseJlt 1»111. rat.lDC 
eenaiD taa .... _11 u poet&1, telepbno .. pu88111pJ'-t ....... t HI'Ylee charps. 
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J:LJ:CTOIW. AGE LOIlDJC) Te 21 n:A!lS 

June 22, 1942 

SINXl , June 21 - The central cOl:Ullittee of Parliament approved a bill 10wering 
the e1ectoral age froo 24 to 21 years. 

HELSINKI, June 21 - Today' 8 official t1111tary report: 
Ka reHan Istbmus - In the 1Iestern part artU1ery and trench morta:- f1re 

11 velier than uSUDJ.. 
Aunus Isthmus - Our nrtl11e~J dispersed some eneoy detachnents group ed for 

o.ttack. 
Ea,stern Front - General1y quiet. In t he northem sector our art111ery 

dcstroyed enecy heodquarters and sOIlIe buildings used o.s billets. In addlt1on, sOllle 
patrolllllb . 

Air Actlon - \'1eather stlll 1imited air actlon. Over Loke llinisjärvi (Onega) 
some enecy craft were taken under 1ire. 

HELSINKI, June 20 - On our land fronts nothlng new. l1eather prevented air acHon 
aloost entire1y. 
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Irt V~, ~J 
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WalS hillgto.ni . ss a .B ... ..... p : n ä httinä .. k uuta 19 .. ~ • . 
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. .lal.llkMs t;eJ.v. .JYlY.lll.iu:ll.lt1.Q.!i.i.h1;.E!~.ti ... l3 l1rl.en.Jat.ns s a 

.. 6., 7 .19 4~ .. .... 
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JAKELUO HJE: 

UI. : ' • . 

Yhteenve to • 

Keskustelu l ähetystön j äätyneitt en lahjava rojen vapaut tan i-

ses ta.- Keskustelussa y l eis tilanteesta Berle teOO s ti toistsniseen. 

että ma i ttenme väliset suhteet pakos takin ajan pitkäiin sodan ja t-

kuessa kärjistyvät. 

J[ 

• 
Kävin apulaisva1 ti osi ht eeri Berlen luona puhumassa lähetys tön 

erikoi8tilill~ olevien jii.ätyneitten lahjoitusvarojen käyttämisestä 

lii.he~ tön juokseviin menoihin vastaavien markka-arvoj lll vapau-

tuessa lahjatavarain vastaanottajien käytettäviksi Suomessa. Berle 

lupasi Treasuryssa. joka -ratkaisee asian. keskus t ella sii1ä ja 

annoin Berlelle jäljennöksen Tree.surylle jättämä stiilllne meorandu-

mill ta. 

Keskustelussa, jolla oli hyvin ystävällinen luonne. tuli sit-

temmin puheek l51 yleistilanne suomalais-amerikkalai siin väleihin 

nähden. elin tilaisuudes sa Ulkoasiainministeriön sählceiden ~ 254 ja 

}II ~60 mukaan selos_aan Hitlerin ja Jiarae1ldlll. Mannerheimin vierai-

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja li. l kll mlnlaterllllle. 
EI ulkomaaedusluk.en tledollukliln. 
Ei ulkomaaedu.tukaen. mutta ulkoaaialnmlnl.tarlllntledoi. 

tukIIIn. 
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luja toistensa l uona kuin ~öskin tehostlll!ll.an Suomen politi ikan muuttu .. 
saapuneet! 

mattCllluutta. missä suhteessa myöskin jätin Berlelle ....... ..;suomen 

TiedoituBkeskukslll julkaisut 6.7.42 ja 7.7.42, missä s elostetaan morse-

tietojen mukaan Sosialidemokraattil ja Eteenpäin leht1.en kirjoi tuksia 

sot.me pV.iimiili.r1 s tä ja Sosialidemokraattisen puolueen siitä tellllmlin 

pV.ä tb"ks _. 

Esitykseni johtui IHti. että Berle oli sanonut. e~ sotamlJle 

jatkue8la auttamattomas ti jllnnitya Suomen ja AllerUan vlUililllK luh-

tel81a Ic&avaa. :lelkua te1.un kuluesla hiln myösldD laului, ettel meid1in 

olili tehtä"rii. liian pitldi.lle meneviä johtopllätäkliä siitä. ettal. Suomea 

valtaan juliltettu lotaa sa_ S I& yhteydell8ll kuin Unkaria ym. vastaan. 

mln tai st1. tämän lausunnon yht.dessll sanansa kasvavas1a jänni ~ksestä. 

Verrattaessa tll1ä Berllll lausuntoa li1hen, mitä lehtimies Mr • 

Jt1ngsbury s.1th vliae vilkolla kertoi lähetystöneuvos Toivolalle ja 

mie Ui sala eii.hkeessll 601 ilmo! tin koti in, nimittiin. etU Jlingsbwy 

SIIli thin tietojlll IIlUIcasn pIOltäs mUrV.tyi ssll olosuhteissa julistaa sotaa 

Suaaelle olisi MoloWrlIl tUlIK ~d.aaV. tehty, .i tilanne kylläkään 

~tä varsin valoisalta ja m11l11D ldIIIityJaseni, ettll cm luultaV8lllpaa, ettlt 

Yällt r1.ltkoutu-n.t.lr:uill ftte1 111111 tapahtuisi,jos 1I0ta.le jatkuu, vahvis-

villtlau. Mutt a lI1tteDk:KKn en usko, ettil IIatkall1mnen tahi soda.julistaa 

01111 a1ft1l 11lh1aikoiJla pelllttltvilllV. ja 111111 kauan mm II. ei ole t.p8.h-
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VIITTAUS, . ... . D.U.M. ......... I . 18 ........ . 

....... .... .m..~.9.~~~.~~J,.gi.~.~~r.J,.9. .. ................. LLE 

ASIA: • ash :ngtonin l ähetysten r aportit • 

."'4. 

Lähet"s t ö t ··ten kunnio' ttavi:n:nin t oimi i;';aa i.!.i nisteriölle seure.a-

va t Lähety t ön r aportit : 

Jl1 15 , 16 . 7 . 42, "Suhteet Suomen ja Yhdysvaltain välillä ; keskus
telu Sumner , ellesin kanssa 16 . 7 . 42 ." 

. 16, 17 . 8 . 42, " Kuinka Y d~'svall t jou iva t mu'"a 
ui ' cen en,-; jiin-politii :~ n vaL tus 
su o:::ala is iin suh';eisiin . " 

s otaan ; 
mer i l a i s -

1:2 17, 18 . 8 . 42, " Suh t .;et Su om en ja Yhd sval t ain välillä ; keskus 
telu Bay . th ertonin kans ea 18 . 8 . 42 ja Sena ~. ttori 

"-andenber gin kans _a samana p >..ivänä ." 

~ lS, 19 . 8 . 42, " Suhteet Suomen ja Yhdysvaltain välillä ; keskus 
telu r . Hi _sin kans sa 19 . 8 . 42 . " 

~ 19, 21, 8 . 42, "Keskustelu Ruotsin l ähettilälin lI'.i .n i steri Bostr ömin 
ja Tur k i n suu r l ähe ttilä" ErtegUnin kans s a ; 
yleisti l anne ." 

Lähettiläs 
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......... :trallhi J'lgtg,qj. ...... ...... .. .. ..... .... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ..... 1.5 ........ .. . 

Waahingtoni ... ssa .. 1.6 ... p:nä .. ... h"inii.. ... ... ltuuta 19 .~.? •.. 

As i a : Suhtut . .sU.f;JlHm, ... j"' .. Th$;!!.~~J ~."'~.!Lyr-

.Ull}j.L.\c~.!i. )w.,I!j;~!u Sumner Wellesin kanssa 

"'AKELUOH"'E: 

.... A4. 

Yhteenveto. 

Well es lupaa edel l een auttaa ;otiuttamiskysymyksessä.- Welles 

sanoo tilant een käyneen vakavamm,{si Suomen - Yhdys valtain suhtei-

f 
den kannalta, eikä enää pidä SUomen pysymistä s yrjässä offensiivista 

takeena rauhan säilyttämisestä. Hän valittaa, ettei Suomi ole tehDyt 

rauhaa, mutta toistaa samalla, ettei USA ~tkään voisi Suomelle 

mitään t ake i t a antaa.- Hän kertoo konsuliedustuks en lakkaamisesta, 

j Oka ilmeises ti on Venäjän mieleksi tehty toimenpide, samalla kuin 

sillä on muitakin tarkoitusperiä . 

J[ 

Edelliseltä viikolta lylClitty kä mtini valtiosihteerinä toimivaJl 

alival tioaihteeri Sumner Wellesin luona tapahtui täDiiän torstaina 

heinll.kuun 16 plllvllniL Keskustel imme 8116in itellesin kanSlia täällä 

oleTien suomalaisten kotiuttamisesta ja suunnitelmista JårjeetäK 

tämä kotiuttaminen tällä viikolla lähteneellä Drottningholmalla. 

Idi suUDnitelmat olivat menneet myttyyn sen johdosta. että State 

.... k.luohjem.n.j. : 

T.v.lllnen. 
T.v.llln.n j. n ..... 1 mlnlaterlOn .. 
EI ulkomaaedu.lu"'en tledollu"'lIn. 
EI ulkomaaedu.lu .... n. mutta ulkoaalalnmlnlaterlOn tledoi. 

lukalln. 
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2. 

DepaMact Tiime t1llgasaa äkkiä oli a s ettanut vaatimuksen. että 

suaaalaisille hankittaisiin Venäjänkin matkal uvat. mitä ruotsalai-

lI1in _tlcustajiin nähden ei oltu vaadittu . Kiitin Sumner 1fellesiä 

siitä. että hänen henkilökohtaisesta tarttumisesta asiann oli 

järjestetty niin. että me olisimme voineet saada sucmalaisille 

paikkoja lai,..l1&. mutta valitin. että asUI. ei ~tännössä toteu-

tunut yllllmain i tusta syys1ii. Welles sanoi valittavansa. että hän 

sairauden takia oli ollut poissa viime vii.kolla eikä sm johdosta 

voinut meitä auttaa. Jos olisi n ollut tiiä llä - sanoi hän - olisi. 

asia mmn;y1; toisin. 1!än lupasi vastaisuudessa avustaa meitä kotiut-

tamisasiassa huomioonottaen ensi sijassa Gripsholm-laivan paluu
x) 

matkan tiinä n vuo den lopulla tahi ensi vuoden alus sa. 

Puhuess_e yleistllanteesta _i tt emme välla ten suhtei tt en 

K&Dn&lta Tiittasin Wel lesin lausuntoihin viime kesku8telussaDme 

kelnuun 6 pltivtlnii (kata. n.pporttiani Nl! 10) seleä salostm Bitle-

rin ja llanalkka Mannerheimin Ti.en.llut Ulkoas. iIIIlinisteritSn sllh

keitten 227.254 ja 260lIlUkaan sele' · esitin selitykBen "Berlin-Raae

tokiol nia1sessä julkallussa Marsalkka llamlerhe1ain kirjoitt.aksi 

.. it.tV.. Sucmc sotaplf.ämääriä ko.kevasta kirjoituksesta. mistll 

•• ille oli tullut selostus Ulko&sia1Dministeriön slhktiaanamassa 

fII! 290(ita. asias8& tHmi!. seloataa vastasi mtv. heti olin ol8ttmut 

i) ertDlJl WttaTlDl kautta SIl1ll&I1& pIti..-ml.. ku1D tieto kirjoitukseata 

On ladteDkin huca1oanotettava. ett1l ~öh..tn State Departa-.tin 
uian ... S..lla o.aatolla on mnulle a.litetty •• ttll Gripshola-la1ft 
4IbJdl llht8e Tuta ensi TUoden ... lialtuulla ja että ehdottCllasti 
tarrttau nc.alaisille _tIalatavaiaiUe VenV.jlln u.tlal""d(Mula1l. 
t.h1r 22.T.U). 
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a. 

t'aälHl tuli lehtl.in. ilmoittanut Wellesille; Welles olikin tlimän mukaan 

esittänyt asian State Depanment in sananalehtikonferenssis sa). Blanaucin 

kuinka viimeisen ke skustelUlllne jälkeen mitään muutost a Suomen sotilaalli

aeen alSIlaan tahi poli tI. ikkaan ei ollut tapahtunut . vaan oli sotarintamem

me suurin piirl«i.n yhll. edelleen a_ kuin mihin se oli mucdostunt\t ennen 

joulua viime 'VU onna. Mainitdn ~liIkin. kuten keskustelussani Berlen 

kanasa{kats. raporlt1ani ~ 14). Suanm Sosialidemokraatin ja Etilenpäin 

lehden kirjoituksista heinäkuun 3 ja 6 päiviltä, mis*ä meille oli tulllZ 

aorsetse tietoja. Minä korostin ~öllkin. että Suomen politi i kka s1111 011 

ehdottomasti. selvä. ja johdollllukainm sekä yhtäpitiivli. sen kanssa m1tä hal-

11tuksmi vas1auks ... aan Yhd.yaval1a1n hallitukselle _rraakuun 11 pll.ivli.l

tli. 1941 oli esitt \IJVt, m1nl( lIuhteessa vi1ttasin erikoisesti tifmiin vas

tauksen seuraavaan kohtaant"Finland 1s d esirous of tenninating the 

struggle as SOOD all the danger threatening her existaloe has been E<verled 

and guarantees tor oODtinuoUII peaoe oreated. It 1 t 18 anlllled tilat Fin

lalld tas bigger a1ms the.n theBe. then Finland 'II oonoeption ot her oc 

reaouroea 1.s being aaggerated". 

Well ... joka beDkilökohtaiBest1 koko keskustelussa oli eriko1sen 

yatä~llinen, sanoi, että hlln ei voinut salata. että tilanne 011 ldIJD.71: 

vaka-ai. koska 8akaan ~tllllin_ SUCIIIC aluetta tuldkohtaDa ~i:S1c

kKJkaille pohjoill-jlMaeren 111kennettK ja Mur.anakla vaataan 011 oaoit

_u~ 7hIl tllJok....n.1 tekijli.kai soduaa • 

.. 11_ kertoi ..,.öakin ainulle Yhdynaltain Soboenteldin bIltta .DI( 

\ 
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pä ivänä Helsingisaä antamas t a ilmoituk.esta konsuliedus~en lopettamisesta. 

Hän sanoi. et1tL Suani viime vuonna heinäkuun 17 päivänä annetun asetUcs en (,) 

kautta. joka kielsi konsuliedustajat Suanessa olemasta kOsketuksessa muit t en 

virananaisten kuin ulko&siaimi.n i steriön kamsa. oli rikkonut suanalais-amerik

kalaisen Konsulisopimuksen(tämmöinen asetus ei ~le meille tunnettu; epKilen 

onko searnoi nen olllllassa; mahdollisesti Weller; vain tarkoitt i eräs1tL SUOJl.\en 

hallitulalen noottia ".1I&initulta päivllltK. Sta te Depar1Dentin tllnä iltana anta

massa lehtlt~edoituksessa puhutaan nimittäin vain nootis t a. Sanottu lehtl~ 

tie do i b.ls ohe enlii tetään) • 

Bdellea Welle. w.rainai._ qyrII. ~ p.o. amerlltkalai ... d_rahec 

esitti. että Suanen halli b.ls äakettäin oli kiol tllDyt olalequaturin IIr. Gleokil ti.. 

joka fUkholtaaata tulisi Sucmeen lihe~tösihteorikai ja samalla varakonsulikai. 

Wellea ltol"Oati. että hän tila.ii. ltiello .. a Dlilti tuloksen u.laIala iaeata painoe

tultauta. J:un en tuntenut aaiata rajoiduin viittaamaan konsuliaopillukac mU

l1I.yltaiiJlltClJlllul1edustukalD ylUlpitlllaisos1;ä sekä siihen. ettK kcmsulieduatultac 

laltkauttaainen _rltitli allhteellisc v'1lhlin Yhdysvalloille kun taas Mille se 

01111 _rldtylcaelli •• pi. jonka ohella Glee1tin tapauksesta vain aanoin. etten 

aiti. tuntenut. autta otti. olin vakuuttUllUt. että hallii;ukaeni oli tOiailDlt 

~sin asiallisten Dältijkohtic ]erll.teella. 

Wellesin laUlUDJlOn johdo.ta ailtll. otti( tilanne 011 ~ valla..-.ltal 

ha~ut1n 'riellkin UITaa. ette SUOlllllD &._sa& ollut tapohtunut auutOllta ja 

ette Suca1 ollut J7~ ott_U'riin. llikai Wellesin ~ osittllml( kanta 011 

jJrltcpi ltuiD .e. a1nldl hlD aika1 • ..un. niJleltal lte.KItuun 6 pll1"ftlnä 011 ealin-
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6. 

tuonut, jolloin hiin va i n oli varoitt anut off ensiiv:iJsta. Welles lIIYönlli 

~ huaneutoJks ani oikeaksi ja viitt asi aikaisflllmin ennustanaansa välien 

kOOrji s~miseen sodan jatkuessa lisät en. e ttä hä n valitti, ettei Suani 

vi ime s ks nä ollut nlmis rauhaan • 

:t.U.nä vas tasin täh;on. ett ei ml tiliin tarjousta ollut Suomelle teh~ 

j a et t ei ollut olema.sa minkä~oista varnaa pohjaa mil lä edes olisi 

voi1lll kesku steluja rakentaa; tämän oli SuOllli selvästi esitt~, mut ta 

silti. ei mitään k'tIytännölli.em iil esityksiä tahi ehdotuksia oltu esitetty. 

Uillä korostin. että Suomelle oli tehty vaatimuksia, oli vaadittu, että 

Suomi lopett aisi taistelunsa tahi aiDakin oli.iel;enemll.ttä - mitv. Suomi 

ei Dllutlca .. n kahde~aan kuuk .. uteen tehnyt - mutta Suanelle t .... s ei ol.iut 

luv&ttu mitään takeita alueEilli.es18 loukkaamattomuudes t ... turvallisuu

desta taik.lal jatkuvasta rauhasta. I.e.usueseani tilmän • elles keskeytti 

minut ja sanoit c voi nytkään UIlIc"1oisia takeita antaa • 

Walle.bI vielä tolataelllla valit t elunsa a1i1ä. ettei Suomi ollut 

tehnyt rauhaa huOlI!!. tin, ettii diplomaattisten vV.lic rikkominc tahi 

.odanjul:iJs tI5 Yhdya val tain taholta Wy. in tullli tyhjäksi tahi ainaldn 

reduaoi81 melkein ollllll1ttcmiln. ettii Suomi volai lopet~aa ta1stelUJllla 

ennen yleis rauhaa • • elles nilkyi ~öntävlb tiililän oikeaksi. 

Panen vleUl merkille, ettti. ke.kusteUe .. _e konaul1edustult.en 

lop.ttaa1ae.ta lieUiN qayaykaea1 sanoi, ettei tllllll suinllaan merJdJUVt 

alkla cl1pl<aaa1:t1.tc suhhitt c rikkomi.elle. Olen 1IIY1Il-=n1n .. ~ auilta 

taholta kRullut, ettei. -.nolaUD tKll1f. kertaa aiota r"hty1f., vaikka 
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6. 

epäilemättä leistilanne on huonontunut. ja sen kautta v\llien rikko

minen tahi sodanjulistus mahdollisena tulevaisuuden tapahtumana on 

joutunut likflllllliiksi meitä. 

He syyt. mitkä konsuliedustuks en lopettlllilisen puolesta on esitetty 

ovat tietysti aivan teknillisiä laatua eikä niitli. voida pitli.ä muuna 

l~in tekosyinä. Itse asiassa tarkoitt aa toimenpide kai ensi sijassa 

Venlijän ja niiden amerikkalaistlll piirien tyydyttilmistä. jotka vaati

vat sodanjulistusta Succelle. Voidaan myöskin katsoa. ettli. koneuli

edustuksen lopettaminen on valmistelua täamöisille pitemmälle menevil

le toimenpit8ille. Askel askeleelta tahdotaan valmistaa tlilDDl:Sisili 

ja yleistIL opinionia maassa. Ilutta sen ohella luulisin, että Yh~s-

val tein Iaallituksella on ollut toineDkin tarkoitus perä, luillaan, 

että Suanessa on eri suuntia vastakkain. mikäli sodan jatkumista 

koskee, ja tahdotaan vaikuttaa maamme yleiseen opinioniin anglo

saksien haluamaan suuntaan, s .0. tahdotaan antBa tukea niille piireil

le, joiden luullaan olevan sodan 

~ .. 
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DEPARTMENT OF STATE 

FOR TaE PRESS JULy 16, 1942 
No. 370 

CANCELLATION OF CONSULAS REPRESENTATION BETWEEN 
FINLAND AND THE UNITED STATES 

Under the terms of Artiele XXIII of the Treaty of 
Commeree and Consular Ri ghts of February 13, 1934 bet,,,een 
Finland and the Uni t ed States of Ameriea, Ameriean Consu-
l ar offieers "May wi t hin the1r respeet1 ve eonsular dis triets, 
address the authorit1es, national, state, provineial or 
mun1 e1pal , for the purpose of protectine their eountrymen 1n 
t he enjoyment of their rigr,ts aeeru1ng by treaty or otherwise. II 

However, 1n a note dated July 17, 1941, the Finnish 
Forei~n Min1stry info rmed the Ameriean Legat10n 1n Hels1nk1 
tha t 1n vie"l of wartime cO}1di tions II eonsular ma t ters should 
be handled ent1rely through the F1nn1sh Fore1gn Min1stry 
r a ther than d1reetly w1 th 10eal authorit1es. Th1s act10n 
of the Finn1sh Foreign Min1stry had the dlrect effect of 
deny\ng to Amer1ean eonsular off1eers 1n F1nland the spec1f1c 
treaty r1ghts ment10ned above. 

Furthermore, the Finn1sh Fore1gn lUn1stry 1n a no te 
dated July 9, 1942 1nformed the Amer1can Legat10n that with 
referenee to the Fore1gn M1n1stry's note of July 17, 1941, 1t 
\1aS preferable to post pone to a subsequent date the quest10n 
of an exequatur for a eareer off1cer of the Amer1ean Fore1gn 
Serv1ce whom the Amer1can Government had reeently eomm1ss10ned 
as a V1ee Consul 1n He1s1nk1 and for whom the Amer1ean Lega
t10n had requested prov1s10nal recogn1t10n 1n accordance w1th 
estab11shed custom 1n such eases • 

The Amer1can Legat10n, aet1ng on 1nstruet10ns from 1ts 
Government, informed the Finn1sh Foreign Ministry in a note 
dated July 16 , 1942 that the request which the Amer1ean Lega
t10n had made for the provislonal recogn1tion of the eonsular 
off1eer referred to above was withdrawn. The Legat10n fur 
ther lnformed the Finn1sh Fore1gn M1n1stry that by the 
latter's a ction 1n regard to the w1thhold1ng of reeogn1t1on 
of the consular off1cer referred to and 1n deny1ng Amer1can 
consular offlcers presently 1n F1nland the1r treaty r1ghts 1n 
eonneetlon w1th the representat10n of Amer1can 1nterests 1n 
F1nland t he F1nnish Government had underm1ned the bas1s upon 
wh1ch Amer1can consular representat10n was mainta1ned 1n F1n
land. Accord1ngly, the Fore1gn M1n1stry was 1nformed that 
the oonsular comm1ss10na of the Amer1can consu1ar off1cers at 
present 1n F1nland had been cancelled and the consular scct10n 
of the Amer1can Legat10n 1n Hels1nk1 was being closed 1mmedl
ate1y; and that this act10n had been taken by the Amer1can 
Government to put an end to the present untenable s1tuation 
1nvo1ved 1n ma1ntain1ng Amer1can consular representat10n 1n 
F1nland 1n the face of the att1tude adopted by the F1nn1sh 
Government 1n the matter. The F1nn1sh Government was re
quested by the Amer1can Legat10n to close ell F1nn1sh consu
lar off1ces 1n the Un1ted States not later than August 1, 
1942. 

* * * 
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* * * 
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2. 

mitä" va tuuta. i tsell aan j oi denkin lehtimiestm k irjoi ttami m mon ..lgrafiojEll 

kautta saattaa n t 01lluden" yl eisälle s EIIl!:lo is eIll!. kuin se halli tuk selle t a i kka 

as iananai:;i11e hallitu spiire ille on mukava . PanEll n~i stä kirj oituksis ta 

me rki l le seuraavaa : 

1. Ho kins ol isi käydessuän oskovassa heinä - el okuun vaihteessa 1941 

saanut stalinii ta seikkape r" isi i: , vakuuttavia tietoja Venä jän sotavarus

teluista Rooseveltille vietäv iksi ja t ämä olisik in ollut koko ma tkan t a r

koitus • . lin:': tiedot olivat val..'Uuttane et Rooseveltin ja Churchillin Si itä, 

e t tä Venä j ä llä oli mi t e: suurin vas tus tusvoima. KOko t ämä s elos tuB matkan 

tar koituks es ta , ti etojEll antamisesta Hopkins i lle ja siitä kuinka hän n e 

tutki 'a nii s t ä sai vakaumuks en Venä j ä n voimasta , tuntuu sangen t ekais tu l ta. 

Kirj oi tuka i a ta klly i lmi, että Hopk i ns lähdettyää n Lon1D osta s unnuntaire 

27 . 7 . 41 saapui loskovaan 30 .7. i l lalla, t apas i stalinin s amana iltana ja 

s eu ra avana pUivänä 3 tunni n keskus telussa. Moskovast a l äks i Hopk i ns Lontoo

s een (luultavasti 3 päivän matka), ol i siel lä 2 pä i vää j a i ä ks i Churchill i n 

kans sa Pr i nce 01' Wal es l ai valla Newf oundland l ahteen (matka vähintäin 5 

päi~ä), minne saapuivat illalla 10.8.U. Hopkins in on siis täytynyt sen 

jäl keen kuin l äksi IJoskovasta olla matkalla vähintäin 9 \ 10 pä ivää , joten 

hän l äksi Moskovasta viimei st ään 1.8 . tahi 2.8.1941. Hän oli siis kaksi 

päivää oskovassa. Kuinka olisi mahdolli s ta, e';;tä hän sinä l yhy enä aikam 

olis i e htinyt tutustua si i hen va l tavaan varustel u- ja sot i l a smateriaaliin, 

jonka 5tal in olisi hänelle esittänyt, taikka että hän olisi voinut sen 

tar kastaa? 

2. lflii n ollen on sangen selvä, että Hopkins, joka läks i mat kalle 

Churohil l in kehoituksesta. Moskovas sa vain ot ti vastaan eräät ylimalkaiset 

tiedot Venä j än sotavoimia t a ja varusteluista - ehkii näkikin valtavia mäKriä 
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3. 

paperitietoja (das Papier i st geduldig ) - mutta ennen kaikkea takasi ' 

Stallnille länsivaltojen avun ja sai Ninen vakuuUlksensa, et-W. Venäjä tulisi 

jatklllllDan tais tal uaan Sal!saa vastaan. Ja tämä kai olilin matknn varsinainEn 

syy ja tarkoitus. Te olivat siis poliittista laatua; välien saattaminen yhä 

ki i.ntebmmiksi USAw, UK tn ja Ve " jiin viilillä . On merkille pantava, että U.K. 

ja Velili j ii jo silloin olivat 12.7.41 tehneet sopjmuksen yhteises tä sodasta 

ja r auhanteos ta, jota Churoh i 1 suoraan leimasi liitoksi, mutta että U.S.A. 

vi el ä pys~'i syrjils s ii ja että yhä länsivaltojen ja Ven' j i.in v ä lillä oli epä

luuloa. Suhtelen vahvistamis esso. onnistu i Hopkinsin tehti.ivä loistavasti. 

Ilmeises ti tämä oli pohjana Atlantin neuvotteluille, jot.ka johtivat Char

teriin. joka e pBnäär '" sen s anan uo t onsa kautt a täysin voi tyydyttiiii 

(mi .... a l ueita ei saa siirtä .. sen vallan alta jonne ne (sillOin) kuului

vat -- sii s mahdollista tulkita asia niin, et tä Baltia t jäisivät Venä ji.in 

alle; jokainen 0. saa omaksua s EIIlIlIo is en halli tusmuodal, siis myös bol

shevistisen. jonka itse haluaa ; uskonnon vapaudesta ei puhuta). Venä jähän 

mycihlUmin Uni ted l!ations' deklara tiossa 2.1.4.2 hyväksyi Charlerin peri

aatteet. 

3. 'NIDä läheis8llpi yhteistojminta Venäjän kanssa oli jotain aivan tois

ta kuin se hyvin kylJlll selitys tyydytyksellä vaste.anotettavasta Venä jän 

vastarinnasta Sat.aa vastaan, jonka Welles heti Saksan-Venä j än sodan puh

jettua oli antanut. T'limä suunnamnuutos selittää myöskin, miksi 

tara amisen j ä l keen U.S.am politiikka Suanem nähden muuttui. 

Siihen saakka 011 U.S.A. BsettwJut ymmärtäv"ti.iselle ja ystävlilliselle 

kannalle, vaikka suhteet Suanen ja U .Kln välillä olivat katkenneet. Olihan 

ainulle heinäkuun alussa State Depe.r1mmtissa virallisesti selitetty, ettei 

ollut ratkaisevaa, hy6kkäilikö Suomi puolustussodassaan Venäjää vastaan 
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4. 

Ve "jä.;'n vai pysyikö . ks inamaan defensiivilla ; j a heinäkuun puoli

vä lissi:t' 'lelles oli minulle sanonut. että l.~annerhai.min julistus Itä

Karjalan vapau ttamisesta oli val tiami ehen teko. tarko ittaen sillä. että 

Sucmi tehostaen intressiäiin Itä-Karjalaan nähden myös korosti. ettei 

Itä-Karjala ole tuleva Saksalle. Tiimä oli ollut ensimmilinen jakso 

SUomen-Yhdysval tain ruhteis sa -- se oli ystä~ den ja ymmä rtäv'åisyyden 

jakso (2 2 . 6. 41 - 18 . tI . 41 ). 

Heti Atlantin tapaamisen jälkeen alkoi uusi jakso - painostuksen. 

join viel ä ainakin alus se. kävi ystlivyyden ja ymmärtävä is . yden merkeissä. 

mutta vlihi te 11 51 muuttui vain jyrkäksi painostuksekBi Venäjän ja Yhdys

valtain omi51 etuj51 hyväksi. Elokuun 18 päivänä e1les esitt i minulle 

r auhantunnustelunsa. joka viikkojen kuluessa villlitellen muuttui. yhä 

selvemmä ksi ja räik~~ksi. Hullin keskustelus sa minun kans sani ja 

Schoeni'eldin kautta Helsingissä harjoittamaksi painostulaieksi uha1la. 

että Suani. ell ei. se mukau'b.! isi . menettäisi Yhdysvai tein kannatuksen ja 

ystävyy den vastaisuuden varalta. 

Toinen jakso loppui ja kolmas alkoi kun U.S.A. itse 7.12.41 joutui 

mukaan sotaan. Sm tunnusmerkk1nä on ollut muodollisten suhteiden yllä

pitäminen ymnärtäviiisyyden ja YStävyyd51 hiiip~ essä sang51 mitättömiin 

ja huanattllvi51 VOimi51 ( myös halli tuksessa ja State Departmentis sa) 

pyrkien välien rikka:tilleen. ellei Suani mukautuisi - taikka ainakin mah

dollisimman epäystävälliseen politiikkaan Moskovan ja Lon+.oon tyydyttä

miseksi. Onko Hull itse ollut jyrk_lillä kannalla. on vaikee.ta vannuu

della sanoa. mutta tuntuu luultavalta. On minulle lehtimiestaholta ke rrot

tu. että Hull . Poliittinen Tirehtööri Dunn ja useimmat EXtroopan jaoston 

virkamiehet alkaen jaostopiilillikkll Athertonista ovat Suomea vaataan. 
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5. 

Heidän es iin~JlDisensti. minua kohtaan ei ainaka~ peruuta tätä käsitystä. 

l: iiden joukkoon en luulisi ellesin enk" Berlen kuuluvan. Presidentin 

kannast a tietenkU" ei ole varmaa tietoa. Hyvin mahiollista on, että 

h' ninakin osakEi ideelistina tahtoisi viHt1;ää välien rikkanista; 

mutta 10 pujen lopuksi on hä nelle Suanan kohtalo vain pikkuasia , ja 

hän v oi.ee aina l ohduttaa itseään yleisellä maailman parantaIDisidealis

milla, joka puolustaa Suomen uhraamista hänen virallise.n messias

ohjelmansa hyväksi. 

Ettei välejä ole rikottu ja että meillä yhä voi olla toi veita 

johtunee kahdesta s eikasta~ 

1. ettii välien rilc1caninen tai sodanjulilltus Suanelle ei sittenkään 

ratkaisevasti vaikuta si i hen sangen monimutkaiseen peliin jota U.S.A. 

ja Ven"jä yhdessä ja osaksi toisiaan vastaan pelaavat, ja 

2. että kylmästi ajattelevat täkäläiset, tuntien Venäjän epä

luotettavaisuuden ja ymmärtäen, että poliit tinen ja sotilaallinen ti

lanne vielä voi suuresti muuttua, ovat selvillä siitä, että U.S.A:n 

omien intressilll mukaan voi olla syytä aine.kin muodGllises tl. ylläpitää 

suhteet SUCJ!l6en sam tlll kuin Ransman. 

Jossain mE:.ii.rin vaikutti tähen aikaillemmin ja vaikuttaa ehkli vielä 

johto. iirilll tunnelma siitä, että j yrkkä tomenpide Suanea vastaan ei 

olisi varsin populääri maassa. Tämä näkökohta on kuitenkin ajan pitkään 

~kyvaiheissL mlllettänyt merkityksensä, vaikka kylläkin vastaisuudessa 

yleisen opinionin suopea suhtaut\minen Suaneen voi olla tulopuolellamne 

merldttivlt. 

Alus ta al~ olen ermusbm ut, et1li. jos sotllmme ja tkw pitkIU ti 

on luul tavampaa. etti välit katkeavat, kuin ettei niin kävisi . On ole

massa vahTojl toa1.el~oja, jotka puhuvat sen puolesta. etteivltt Yhdya-
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on luul tavampaa. etti välit katkeavat, kuin ettei niin kävisi . On ole

massa vahTojl toa1.el~oja, jotka puhuvat sen puolesta. etteivltt Yhdya-
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vallat omim etujmsa kannalta tulisi välejä ri kkomaan ja nämä seikat 

koetamme kaikilla mahdollisilla keinoilla saada asiananai s ten huomioon. 

Uutta sit tenkin tällä kertaa sanoisin. etiä mahdollisuudet meidän hyviik

SEl!ll:lO ovat korkeintaan 50 - 50. Suomen kannalta on ymmärtääkseni välien 

ylläpitäminen kaikissa tapauksis 50. t ä rkeä sangen merkityksellisenä jäl

leenvakuut uk sena. käykö"n Euroopan suursot a lopullises ti kuinka tahansa. 

Suomen edustuston puolesta vaatii toiminta näissä oloissa varsin paljon; 

se vaatii ennen kaikkea suurten päiilinjojEll selvillä pitämistä. 5.0. 

selvyyttä siitä että välien yll~pitGminen Yhdysvaltoihin, ku i nY.a tärkeä 

se onkin meille täällä, on sittenkin vain keino eikä päiimäärti taistel us

sa maamme tulevaisuuden puolesta; se vaatii mielenmalttia ja kärsiv'lil 

li syy ttä, raskas ta ja epäkiitollista ~tä. 1I.e 

eristyneessä si vuasElll8.ssa. joka ei voi tietää , saattaako s en toiminta 

koskaan johtaa posi tiivi seen tulokseen, mutta jonka silti tulee kestää 

loppuun saakka. 

J[ 

J[ 

Forrestin ja Lindleyn kirjoituksesta voi vielä tehdii seuraavat joh

topäätQ'kset. 

1. lontoo ja 1ilshington niild:vut ainakin jo kesällä 1941 Atlantin 

kokoulalen aikana sodan Japanin kanssa tulevan. 

2. Churchill tahtoi sitä, koska se veisi ehdottanasti U.S .Aln 

mukaan suursotaaD. 

3. Roosevelt oli ilmeisesti samaa mieltä, mutta tahtoi jonkun ajan 

lykkäystä, koska U.S.A. ei vielä ollut valmis. 

4. Myöhään syksyllä Kurulun olless .. tää llä oli vielä joht&vi .... 

piireissä niitti., jotk .. tahtoiv .. t koettaa. neuvotteluill .. vältta~ tahi 
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ainakin l yldiiä sodan syttymis en Japanin kanssa. T'as .. johtui marraskuun 

viime viikolla esille tullut ajatus, että Japanille tarjottaisiin kolmen 

ku kauden modus vivendi. jonka aikana Japani ei työntä is i edemmäksi 

sotilaallisia asemiaan Kaukoidässä, semminkään ei lisäisi sotajoukkojaan 

Indo-Kiinassa, ja muut 'lYynenJ.:eren vaI tiot sallia1vat öljyn y.m. tarpei-

den tuonnin Japaniin säännöllisiin määriin. T'li.mä ajatus hylättiin eikä 

semmoi sta elitystä koskaan tehty Japanille. Tieto itse suunnitelmasta 

tuli kuite~~in kuukauden vaihteessa julkisuuteen ja antoi aiheen diplo-

maattikunnassa yleiseen käsitykseen, ettei sota ainakaan aivan lähiaikoina 

syntyisi, mistä minäkin sähkötin kotiin. lfullin tliimän suunnitelman sijasta 

Japanille 26.11.41 esit tämä ultimatiivinen memorandumi pidettiin salassa 

ja tuli julkisuuteen vasta Pearl Harborin jälkeen. Kun se kerran oli 

annettu, t äytyi niille, jotka sen tunsivat, olla selv~, ettei sota ollut 

vältettävissä. Sovinnollisen linjan puolella oli - mikäli sill cin ker~ot-

tiin - Welles ja Presidentti taipui hänen puolelleen alussa. ilyrlcempää 

suuntaa edustivat Kiinan lähettiläs lfu Shih ja iäälUL oleskeleva Chiang

Kai-Chekin lanko Tri. T.V .Soong, jotka voivat uhata sillä. ett'1i. Kiina 

lopet taisi taistelunsa, kuin IlliYl:Ss Brittein valtakunnan edustajat Halifax 

ja australialainen Casey sekä luultavasti Hull.J~ka aina on ollut sokea 

japanilais-saksalais-vihass&an. Roosevelt lopulta yhtyi yltiöpäihin. Että 

sovinnoll11empi ratkaisu silloin olisi ollut Yhdysvalloil l ekin edulli 

lienee Pearl Harborin jälkeensel'ril. --tZ~- :7 . 
pc" .. J. '-1 . ....... ~, .. ...c""li~ ... ,,_. 

\nettiläS 
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. shi.ngton i ...... ................. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ...... 1 7 ... ... . 

.. ~ ashing.tan:6 sa .. ~~ .. p: nä .... ~J o ... kuuta 19 .. ~.? .•. 

Asia: 

1,.UJ.~,j " . " ke.~"k1,IS"j;~lu Ray _ the rumin kanssa 18 . 9 . 42 ., 

j a Senaa t tor i ':and enb er gi n kans 5 0. sanana r··i "nä • 

)'S~ '18 f Sqf. . 
· Q~/'). - y~ 

JAKELUOHJE: 

UI 2: " . 

Yh t eenveto. 

Atherton ki i vastuneena moi tti i Su omea Schoenfeldin sovelletuista 

ma t ka rajoituksis ta , jot kn ova t a s et t a neet merikan SuOrl i - stä vyyden 

kovalle koetu.'<s el l e . Tämii ystävyys Hih enee nolla - pistet tii , mis tä ovat 

merkkinä t äällä mei ll e teh y t v a i keudet mat kus tusasiassa. jos s a ei ole 

odotettav i s sa mitä~ myöntyvä isyyttä.- Allekirjo it t aneen 

_ the rlan huomaut taa, et t ä St a t e De partmentia on moitit t u Suomeen näh-

den noudatt amas taan myc tumielisy~· de6 tä j a tehostaa, ett ä vaikkaki n 

Su omen rin~ etel~~su ja i dä ssä e i ole pitki i n a i koihin mu~ttunut 

te. ahtuu hyökkiiy~c siä pohjoisess a Suomesta kä sin • 

• 
• 

Heti Yåiikons u l inviraston sulkemis en jUlkeen olin 3.8.42 anonut 

IJIlltkalupaa m.m. 'Ihesleffille ja rouva Kiviluodolle tulla tänne a ina-

kin välia ikaises t i a uttamaan P "iikonsulinviraston l ähetystäLIe 1ähet-

tiiml en a siaki r jojm ja ma ppien järjestämisessä. Kun vastausta anomuk-

seeni ei saa tu, pyya.in viime viikoll a puheillepääs -ä EUroopan jaoston 

p"--Ui)(On ..!r. Athertonin l uo. Hän ilmoitti Jcuitenkin. ett ei hän 

m1nua ottaa vastaan ensiksi määrlilimänä pii i vänä , 13.8 . 42, vaan kehoi t-

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen J. n.lkal mlnl.t.rllllle. 
EI ulkom .. eclu.tukaen tlecloltukalln. 
EI ulkom .. eclu.tuk ...... mutta ulkoulalnmlnlaterllln tledoi

tultaII ... 
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ti minua kätintJ _ ' ," S en :l s iain . tt : s.ji"n L r . TJ.ggsin puoleen 

(El f. s ei ole edes apulaisjaostophällikkc. vaan vastaa l ähinnä jaosto

sihteeri" ) • Kun minulla oli muitakin asioita Athertonln kanssa kes

kusteltavina - en ollut ollenkaan maininnut, ett~ tulisin puhumaan 

me. tkaluvista - tois tin puheillep;;'äsypyynt,·ä. Vasta täksi päiväksi, 

18 .8.42. mää r ic· ttiin vastaanotto. 

Sillä vä lin oli itse. kuin myös avustajieni kautta, neuvotellut 

Elggsin kanssa matkaluvista ja lopulta olikin ne saatu - viime lauan

taina 15.8.42, siis l lilies kaksi viikkoa s en j ä l k een kuin ne pyydet

tiin. Jopa Iiiggskin oli ollut vähän hämil l ään viivytykBes tä. 

Kun vihdoin viimein täniii:n Atherton otti minut vastaan. kutsui 

h1m samanaiknis est i Ei gsin sis ä" ,joten Elg!:s oli l äsni.i koko keskus

telun aikana ja otti siihen osaa, mikä jo sekin sinänsä oli sangen 

merkillistä • 

Aloitin sanomalla. että viime viikolla ol in tahtonut kes~~stella 

ylläI:minituista mat mlupa-ananuksis ta. ja lausuin samalla. että 

annoin suurta arvoa sille. ettti. ilman mi täbn varsinaista toimeksi

antaa Hallitukseni puol esta minulla oli tilaisuus ajatuks envaih toon 

ja keskusteluun Athertonin kanssa. 

Mitä matkalupiin tuli, huanautti Atherton. et1ii ne ~tEll1.'Tlin oli 

~önnetty. Sanoin tyydy tyksellä p.anneeni t ämiin merkille, ja lausuin 

toi vomula; en. että nllm~ as ia t voitaisiin mab:lollisilmlan nopeasti käsi

tellä, koska viivytykset olivat aniaan tuottamaan huanattavia käytän

nöllisiä vaikelJcsia. Lausuin samalla, etten tahtCKlut mitäfin suurempaa 

numerca tästä asiasta tehdä. koen se 

pia. 

• 

• 

ti minua kätintJ _ ' ," S en :l s iain . tt : s.ji"n L r . TJ.ggsin puoleen 

(El f. s ei ole edes apulaisjaostophällikkc. vaan vastaa l ähinnä jaosto

sihteeri" ) • Kun minulla oli muitakin asioita Athertonln kanssa kes

kusteltavina - en ollut ollenkaan maininnut, ett~ tulisin puhumaan 

me. tkaluvista - tois tin puheillep;;'äsypyynt,·ä. Vasta täksi päiväksi, 

18 .8.42. mää r ic· ttiin vastaanotto. 

Sillä vä lin oli itse. kuin myös avustajieni kautta, neuvotellut 

Elggsin kanssa matkaluvista ja lopulta olikin ne saatu - viime lauan

taina 15.8.42, siis l lilies kaksi viikkoa s en j ä l k een kuin ne pyydet

tiin. Jopa Iiiggskin oli ollut vähän hämil l ään viivytykBes tä. 

Kun vihdoin viimein täniii:n Atherton otti minut vastaan. kutsui 

h1m samanaiknis est i Ei gsin sis ä" ,joten Elg!:s oli l äsni.i koko keskus

telun aikana ja otti siihen osaa, mikä jo sekin sinänsä oli sangen 

merkillistä • 

Aloitin sanomalla. että viime viikolla ol in tahtonut kes~~stella 

ylläI:minituista mat mlupa-ananuksis ta. ja lausuin samalla. että 

annoin suurta arvoa sille. ettti. ilman mi täbn varsinaista toimeksi

antaa Hallitukseni puol esta minulla oli tilaisuus ajatuks envaih toon 

ja keskusteluun Athertonin kanssa. 

Mitä matkalupiin tuli, huanautti Atherton. et1ii ne ~tEll1.'Tlin oli 

~önnetty. Sanoin tyydy tyksellä p.anneeni t ämiin merkille, ja lausuin 

toi vomula; en. että nllm~ as ia t voitaisiin mab:lollisilmlan nopeasti käsi

tellä, koska viivytykset olivat aniaan tuottamaan huanattavia käytän

nöllisiä vaikelJcsia. Lausuin samalla, etten tahtCKlut mitäfin suurempaa 

numerca tästä asiasta tehdä. koen se 

pia. 



• 

• 

3. 

T"åm" j ohdos ta sanoi Athe r ton . e t tä koko tämä kys 'lllYs oli vu r sin vakava 

ilmapuntarina Suom en - Yhdysvalta in s uht eille . Saattaen i ts ensä vähitellen 

sang en kiivastunees~en mi elentilaan j a osaks i hipoen tavallisen kohteliaisuu

den r ajoja esiintymisessään, selitti Ather ton pi tkiii t i. etiii Suomi r aj oi tta

malla Schoenfeldin - vanhan. tunnetun ja luotettavan SUOlll.i - ys tE:"llli.n - li ikku

misvapautta ol i pannut Yhdyzval tain Suomi-ystuv :r-:.-den vars in raskaall e koetuk

selle . J:lin otti t" &n as ian i källilkuin keskikohdaks i suhtei tamI:!e a rvos tell es

saan. mik" t ieten kin oli v ll in taktiikkaa suhteitten huonon= i sen ehostami sek

si. ellei ole niin. että hiljakkoin on " tunnetulta Suomi-ys tävtlltän Schoen

feldilta tullut joku väharu· än suopea raportti. Minulle on eri taholta - vaikken 

ol e voinut s itä tarkastaa - kerrottu. et tä Schoenfeld ei vi i hdy Suomes sa j a 

että hä nen tiedoi tuksensa tänne ilmaisevat hänan tyyt ymä ttämyyttä::n. 

Athe rtonin lausuntoihin huanautin (1). että ma tka rajo i tukset Suane s sa 

kohdistuvat yhtälä isesti kaikki i n ulkomaalaisi i n. eikä vain amerikkala isiin • 

sekä (2) ett ä ne olivat olleet vonnacsa lähes puoli vuotta. ennenkuin state 

Depar1ment niihin kiinnitti hUCl:liota ja n iiden johdosta ryhtyi vasta toimen

piteisiin. joiden kuitenkin. kun ne ensin talvella pantiin voimaan. ei suinkaan 

sanottu olevan reprebsaalioita. 

T"åhän Higgs vä itti. että hän jo aikaisin viime syksynä olisi ,minulle 

puhunut Suomessa vOllllassa olevista matkus tusrajoi tuksis ta. ja Atherton lisäsi. 

että hi!nkin olisi niin tehnyt. 'l'&män väitteen minä yhtä kohteliaasti kuin 

jyrkäs ti k:ur:losin ( itse asiassa se on silkkaa valhetta as~asta kun ei koskaan 

oltu meille mitään sanottu ennenkuin nootilla 3.1.42 ilmoitettiin. että meidän 

liikkumisvapautemme rajoittuisi) eikä siitä sen enempää puhuttu. Atherton sitä 

vastoin teh06ti. että meille tehdyt vailaludet ovat merkkinä siitä. etti( Suomi 

on menettämä1silllilin YhdylSval tain puoleltanauttimaa ystävyyttä ja suosiota. 

Sen vuoksi - sanoi hän varsin kiivastwleena - teilllne vaikeuksia äsken mainit-
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4. 

tujen New- yo r kilaisten ma t kalupi81 myön tämisessii, ettekä voi l a skea min

" 'nmoiseen myöntyviiisy:teen ("considera tion") asias sa. Hän l a usuikin 

että miel ellään nä isi, että minä tästä ilmoitT~isin H~lituksel leni • 

. uhoiduttuion hb.n ikäänkui."l seli~Jkseks i toisti , että Suomi poli

tilkallaan hävit "ä tE:SS;l maassa nauttimansa suosion, joka on h skemass a 

nolla - pi s tees een, sekä lisäsi , ett~ "he" (-State Depnrtment) saavat lukui

sja kirjei " ja es ity.:siii , missä moititaan heidän myct Wni elisyytt "än Suomea 

kohtaan . 

!i:Jä huot'lauti n t 'im ' n johdosta , ett ä Hallitukseni mitä harta immin toi

voo hyvi en välien ja vanhan ystävy'Jden säilyttämistä. Tehostin myös, että 

Suomi ~ i stel e e omien päi.:määr iensii puol es~ omaa puolustu staistelua ja 

viittasin siihen , että rinta.nnrn !:le on pysynyt muuttumo. '; '~ o::nana aine syk sys tä 

saakka ilman pe "äntymistä taikka etenemistä . T'åhän huomautti " t herton, 

et tä rintamam. e etel"ssä ja idässä on muuttu!:iaton, mutt:>. että sitä vastoin 

heid:ån tie tojensa mukaan pohjois essa on eteneminEll tapahtunut • 

Mini.< vas t asin, eti;ei minulla t ästä ollut tietoa ja että tle tä" kseni 

pohjoisessa ei ole suanalaisia sotajoukkoja • mlloin Hi ggs kys yi, eik2S 

Suomi ollut vas tuussa siitä mitä sen alue ella tahi sieltä käsin tapahtuu, 

tai myänsikl:i SUa:li. että Pohjois-Suomi oli valloitettua maata. Vastasin 

tähän, että Lappi ja ' Petsamo ehdott oma sti ova t SuanEll. ja Suomen hallinnon 

alla kutEll maan muut osat, ja että hän , Higgs, yhtä ~in kuin min" tiesi, 

mitSlkä ja milcå saksalaiset joukot olivat sinne tulleet; missä mää rin Hal

litukseni on vastuussa näiden joukkojen toiQenpiteis tä siellä , oli kysymys. 

jota .tDä en voinut tässä yhteydessä pohtia. 
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5. 

Kes:rus telun kuluessa tu i puheeksi myös kys~s Munnan nin radasta 

ja r autatieri steydes tä, ~istä haararata menee Archan g el-Vologdan radalle. 

Kun t ä:n·:in hteydessli vitt asin si i hen, et ä j os U.S . A •• jota 3uO!Z1i aina on 

p i ti<nyt yhtenä parhaimpam ystäv:;.n;;" hy l k··· · Suom m, voi maamme l leispoli-

tiikka ,1l sodankäynti muuttua. Atherton pi kemnin Htikillis es ti sanoi: 

" Tahdotteko uhAta. meit;;", minun vastatessani: "Ell, vaan mitä ystb.vä llisim-

mE:s sä mi eless·· ke skus tel l a a sio i s ta". 

Keskustelu pää t tyi henkilök ohtai s esti sangen ys t livii lliseen siiV'JYll, 

todetess!Ulllle kulm:la l takin puolin . että tiimmöiset ilman ohjeita tapahtuvat 

henkilökohtaiset aja tuks envai.J,dot ova t omia an selvi t ttimään kantaa kumnal-

takin uoli , mis s li yht9'"d e s sä At he rton kui t enkin U..!del sm tehos ti , että 

Suomi on meretti~:nä isilll:ili.n ··m::i.n m9. an kaiken suos i on j a y stä vyyden . 

Kestet~Jiilin noin puoli s en tuntia keskustel u pälitvJi, koska Atherton 

puhelimit s e kutsutti i n toiseen ko oukseen. Yl eensä on v a i keat9. nyttemm in 

päästä Departmentin j ohtomiestlll kanssa seikll:pe reiseen keskusteluun. Voi-

taisiin melkein sanoa, että vai ~ hyvin rajoitetusti ollam "on speakiq; 

teJ'llll". 

Mitä tarkoitti Athertonin osittain varsin jyrkkä esiintyminen? Uatka-

lupa-asia oli ti etys ti vain ttlllP~u. Mi tliEin suggestioneja tahi ehdotuksia 

ei Atherton tehnyt, e i edes semmoisiin viittaa::lalla. Panen kuitenkin 

merkille. että hän puhuessaan Suomen asenteesta ei maininnut IIWl.hdollisesta 

etensni ses 1ä analla rinte.l!laosallamme, vaan kiinnitti huomionsa y a;inO'Jl8.aD 
toimintaan 
pohjo is essa. 'l'åmä on samaa kuin mi 1ä Cunlning j oku aika sitten lausui siitä. 

et1ti. Suomi jo sen kautta, että sen alue.a toimitaan Venäj ää vast aan, voi 

jouu sotaan Ihdysval-!;a in kanssa. Higgsin välihuomau1us Suomm vastuusta. 

mikäli koskee Lappia, on myCia täs aä suhteeasa merkille pantava.- Aivan 
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6. 

sanantar bsti otettuna olivat :.ti:e r tonin l ausunnot 1" 'III'ii v aroitus, että 

r atlm iseva h etki "zero hour" maittemne vä leissä on lähellä . Johtuuko t ämä 

Churohi ll-Stal i n in ä skei s i stä neuvoi;';elu ista, on ma hdot onta s anoa. Athertal 

vä i ':ti, ettei hiin tois taiseksi tietiinyt mi t .. ·· lähanpä" nii s tä. Iiahdollis ta 

on ku itenkin myös, et-tn : thertonin esi i ntyminen johtui siitä , 

Hi ggs kuuluu niihin, jotka tahtovat v'ilien rikkomis ta SUOl!leen elle i Suomi 

luovu yh tei s toiminnas ':;a Saksan kanssa, j a ett ä " n oli siksi jyrkkä kuin 

oli, koska h&n toisel ta puolen t ahtoi minua peloittaa ,toiselta uolen on 

suu1;l;urrut siitä, että h>in en suuntansa ei ainakaan vielä ole päässyt voi t

toon. 

J[ 

J[ 

Iltapäivä llä olin pari tuntia enaattorl. Vamenberg in l uona. mi.n 

toisti, että U.S • ..\:n - SuomSl suhtei den kohtalo riippuu yksinanaan si itä, 

mitä Stalin Yhdysvalloilta vaatii. 

lfån ei uskonut, et tä ratlm isua tulisi ennSl syklSpl vaaleja, koska 

; alli b.Is suunta tahto 0 ehdokkd.ll een s äilyttää amerikan-suomalaistenkin 

ääniä. 

Vaalien luuli hän tulevan kulkemaan hallitus t a vastaan, vaikkei hän 

ennustllllut rep.1blikaanien enemmistcfå edustajahuoneessa (Senaatissa sitä 

ei voida aj atella. koska vain 1/3 paikoista täytetään). 

Hän s anoi. että tämä kansa kyllä tahtoo voittaa, mutta ettei sen 

eneomistö ole sotaan ihastunut. Pojista amoijassa amakin sOP; tahtoo 

piiäs te. koti. in ja kansa tulee käymään todel akin tyytym",;.ttömäksi. lcuD huo

naa mitä taloudel l isia uhrauksia so1;&. vo. 3.tii. 
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7. 

IDin oyönsi . et ':ei lähiaikoim sovinto uha Saksan kanssa voisi 

tulla . mutt a ~'lläkin jonkun vuoden per iis tä .- Sitä vastoin ei sovi to-

r aure Jap in kanssa ole trahdollinen . vaan on Japani täjldellisesti 

'h1-N--L kukis tettava . • 
Lähet tilä s 
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,.ashin6 t o}'li . . .. S SA OLEVA LÄHE TYSTÖ . Sala i nen . 

RAPORTTI n: 0 ..... .l6 .• ...... 

~Il.hin&tp.ni ssa .. 1.9. .. . p: nä .... ~lp ... kuuta 19 .!12 •.. 

19~8. . 4. ,' ,' .. ,. " ............. .. . " ................................ _. __ 

'l.'1:teenveto • 

Tehos ti.n viel ä kerran l ähet ystösihteeri !ikko1an l ä s näollessa , ettei 

meille ollut EIlnen t-.;", :,:.'1 v uoden alkua t ehty mifu .J huomautus ta Suanes sa voi-

massa olevasta 1!8 tkustu.;.kiel1osta . ': r , .igls pe r'J"" t yi eil ispäivän väittees-

tä" mssu suhteessa , mut t a es i tt i muita sei kkoja , j otka h'" ne n miel estä" 

osoit,t iva t Suane n ep" st"vlillis tli s uhtaJ tu"l is ta Yhdysval toihin , 

x 

Käv i n tänä· elokuun 19 p"i vä ni" yhdessä l ähetlJstös ihtee ri 'ikkolan 

kanssa r . Hi g sin luona. Oli keskus teltava er ii i stii kä ytänn"l isism ma tka-

lu a - asioista sek" 'Ihes1eff'in ym . s iirti:imis es tii. l ähe ty stön palveluks een , mistä 

j o a ikaisemmin ol nmne p r otok olla- os a stolla puhune et ~r. UOodward i . le, minkä 

ohella minä vielä ta doin saa da todistajan l ä snä olossa Sta t e Depa r1:mmtille 

t ehostettua, mitii jo eilen keskus t e l us sa Athertonin j a Hi g:; s :in kans s a 

(kts . r aportt ia .. 17 ) olin sanonut , ntmit t äin, että v ä i t e siitä, e t t ä minull e 

tahi jollekin liihe1;ysWn virkemiehelle olisi emm t ämlin vuoden alkua t eht:l 

huanautuksi a ~uomessa voimassa oleva s ta ~atkus tuskia11 oste , oli per ätön . 

~itin tämän asia n suullise s t i ohei sen me:noran min mukaan, j ota en kui ten-

JAKELUOHJE: JakeluohjemaUeja : 

UI l ' , 4. 

Tavallinen. 
Tavallinen ja li. l kai mlnl.tariOlle. 
EI ulkom .. edustukaen tledoltukoiin. 
EI ulkom .. edu.tukaen, mutta ulko .. lainmlnl.t .... On t ledoi

tukaU", 
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2. 

kaan j iittiinyt . l r. Ei e: s pero.int; i viHttees tä\;n hyvässä j ä rjes tyksessä 

sanOEn, et tei asiaan vaiku~tanut, oliko siit.i meille puhut tu vai eikö. 

Se oli kuitenk i n sQJlc:oisenaa n me r kkinä SuomEn vähan rniin ys t ävällises t ä 

suhtautumise ta Yhdysvaltoihin . Samnssa y hteydessä hän main tsi, että 

hiljakkoin Yhdys valtai n ja Br a s i lian l ähetystöt oliva t j ä 'tl.ne et kutsu 

mat ta j oh k in puolivi ral liseen t. ai viralliseen juhl atilai suu teen puhe-

mies HayJcl lan kunniaksi j E että evers ti thsteiner1i.: ei oltu kutsuttu 

johonkin mu i lle soti ; asas1amiehille j ä rjes tettyyn r tkei l 'l1 rintamalle. 

Ni 'n hyvin minii ku i n lähetys t t' sih t e e r i Ilikkola saimme va ikutel an , 

ftat e epa r tmentis sa k oo> tetaan hakea asi a tll Suomea vast !ln kokoamalla 

ainei stoa , j o os oit taisi , et t .. ; msamne on vihamieli nen Yhdysv' 110ille. 

'.rumii voisi tietysti olla h:öd ' l lisen;' taustana, jo pli.;;te t ään ri kkoa 
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" r. Vilho Tiko.nder, j oka täh' :'l saakka on ollut Oikeusdepartmen t in pal

vel '.llcs <ssa, kuuleman mukaan siirretään d i plo!!laatt is e en palvelukseen 

Yhdysval min 'lUkholman l lihettilä" eri koi savu stajana(special assi s tan t) • 

Tahdataanko hänen kautta an vaikuttaa amerikan-suanal aisi in ja SuomEn 
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kj'f.~~. 
Lähett ilä s 

:5. 

ol k oon. e t t;, her:nos o~ Iruot s ia vas t a an s a a s en muodon. e etä Ruotsia 

pi detiilin h. vilI·· .. j a meitä vainot a a n va r ottavana ",s i me r kkinti Ruotsi lle. 

kj'f.~~. 
Lähett ilä s 



P. ll . 
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The , ' inister also d r ew a t tention to the ract that 10 conversations 

'Ni.tJ- Stato Department offi cials it was r p eatedl pointed out to him 

that r eI'usa1s of !lis a p li tions Ylere not in any wa to b'3 considered 

as r eprisals • 
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5" tg 

Yhteenveto . 

oström oli taipuvainen us !~anaR,n, e --ä :.1oskovas s a oli pä': tetty 

t oi s esta r irta''18. s ta Lihi - Idll s sii ; Die .. pen ma ihinlasku ja huhut suun-

nitel l us ta ~ihi tuksesta Poh jois eu ro opassa tar ko i tetut hennoatut t a -

l:laD.Il ~ l\Lsaa'n akott= !Ul joukkoj en si irt" ieeen pois Ve "j r n r ' -

tamalta .- Poliittinen tireh ti::i c r i Dum oli peri 'ivää sitten s anonut, 

et tei h::.n usko maihin ~.ousu un pohjoisessa j a että !:urmannin s atama on 

niin pah<' sti pommi t e t tu , että si llä t us'd n enää on suu rEli pan merlci-

tys " . ootr ÖI:! ke !'toi mi s t " Ruotsin lf:he~'5t" lle oli tullut tietoja 

ne.i hin .. ouausuunni t eblis ta pohjoises sa. 

Bostr öm ~anoi suunnitt el evansa käyntiä Hullin ehkäpä Pre identin 

l u om puhuakseen myös Suomen a sias ta. 

ETtegiln ei pi t änyt Saksan- Ve "j iin erikoisrauha a mahdottomana ja 

luuli Churchi llin ma tlmn ennen kaikkea tsrkoittaneen s en es tiimi stä . 

J[ 

Bos trÖUl oli tai . uvai n en us komWlll , että ·os kovas '. a oli pi:'.ätetty. 

"akeluohjemalleja: 

Ta .. III""". 
T .. alllnen ja n.lkal mlnlat .... OIl .. 
EI ulkomaaedu.luk .. n lIedollukalln. 
EI ulkomaa_.lukaen, mutta ulkoaaialnmlnlalerl6n tledoi. 

tukalln. 

shlngt ............ ........ ..... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .. ... 1.9.A ........ . 

jlallh' nc;.to.Mi .. ssa .. 21... p: nä ........ !!lo .. kuuta 19 .~Z. •.. 

Asia: ... .KeslAls t.el\.l.jlL ,st Vg t 1d l(t . 

.t:r.te~iiIlill .. k 

oIAKELUOH.IE : 

UI 1: • 4. 

2~1,~-l{~ 

5" tg 

Yhteenveto . 

oström oli taipuvainen us !~anaR,n, e --ä :.1oskovas s a oli pä': tetty 

t oi s esta r irta''18. s ta Lihi - Idll s sii ; Die .. pen ma ihinlasku ja huhut suun-

nitel l us ta ~ihi tuksesta Poh jois eu ro opassa tar ko i tetut hennoatut t a -

l:laD.Il ~ l\Lsaa'n akott= !Ul joukkoj en si irt" ieeen pois Ve "j r n r ' -

tamalta .- Poliittinen tireh ti::i c r i Dum oli peri 'ivää sitten s anonut, 

et tei h::.n usko maihin ~.ousu un pohjoisessa j a että !:urmannin s atama on 

niin pah<' sti pommi t e t tu , että si llä t us'd n enää on suu rEli pan merlci-

tys " . ootr ÖI:! ke !'toi mi s t " Ruotsin lf:he~'5t" lle oli tullut tietoja 

ne.i hin .. ouausuunni t eblis ta pohjoises sa. 

Bostr öm ~anoi suunnitt el evansa käyntiä Hullin ehkäpä Pre identin 

l u om puhuakseen myös Suomen a sias ta. 

ETtegiln ei pi t änyt Saksan- Ve "j iin erikoisrauha a mahdottomana ja 

luuli Churchi llin ma tlmn ennen kaikkea tsrkoittaneen s en es tiimi stä . 

J[ 

Bos trÖUl oli tai . uvai n en us komWlll , että ·os kovas '. a oli pi:'.ätetty. 

"akeluohjemalleja: 

Ta .. III""". 
T .. alllnen ja n.lkal mlnlat .... OIl .. 
EI ulkomaaedu.luk .. n lIedollukalln. 
EI ulkomaa_.lukaen, mutta ulkoaaialnmlnlalerl6n tledoi. 

tukalln. 



• 

2 . 

tois p. ~ -a r i tann Gt-a r,: ' hi -Id"ss ii, jot-ta e s~ettäi s i in =elin ja J\aukasi an 

k ut - ::lUU en ehi:" tu levien ~ aksalai ~ en jouk'<o'en ' htymin en ja i det ii i-

siin ;'ll ii 40n:cim oi t a :rOS''l1 s ta l "ns iva l t oje , 

' j s. : an ..,r r en 'r..aut.tp . :- ' $5(: valos sa saavat Dieppen maihi tus sekä 

Ruo sin I L.~et~-st<:n ja r.> eid"nkin ti - toomn e _eri " a b ise l ta ahol ta sa at tut 

tiedot l a ja .'lmtvi6i~t.a "lai h ~ nnoucusuunn i eI i l' ;or'sssa ja etsamos s a 

selit;'::S ens iJ. : tahdot(!an he os u tts a a ksaa j a p koi~aa joukko'en si i r 

~iseEtl pois en"J" ri a: 1 ,a .- _ostr cm i ti +.ät:; ot k SU!l1aa , mi käli 

kos e Pohj - Eu roo :-aan ~:o'"d i tuvis tie oj 9 , s i tä Etl em.~'- .. e rus el tum, 

kos lm viine p" i vinä r adiossakin oli tiedo i ettu, e tii hd '~va1 tain joukkoja 

ontanan va tios s a r joi etaan t alvi- ja vuori~tos otaa varten . 

Hän k e r toi vielä kiis i ty!c s enc" tueksi, että Poliittinen Tireh t c:c ri 

Dunn ri ti i viiä sit t en oli hr nelle sanonut , f' ttei h" n us k o maihituk seen 

Pohjo i s - llir oopas sa, m i t~ lausuntoa Bos'!;r "n ulkitsi si t en, että Dunn, 

1" e'1 pänä ifull i ja ko r.r inta johtoa , oli t ie oine- todellisi sta aikeista , 

cutta i" v astoin e i ' IL';!! ini tuc ta takti ll isista syi- ä k eksitystä 

e [ usta , jOIL:a t e. r koituksEl!!B. on ~sW.ulos , Ea'san her reos tut t oru iseksi , 

tie oja maih ' nousu s ta . 

Dunn ol i samassa tilaisuu es sa san or.ut, et .. :':u rmans kin satama ilma

p ommitusten kaut a oli mi tä pahim:nin vah ingoi'tet:tu, ja a nt anut ynniirtäb., 

että ki: rtännöll i s esti tällä kertaa Pohjoi s essa vain Arohangelsk oli si k;: y

t ettävi s sii • 

Viimeksi mai nittu t i e to vast.aa mi tä a::te ri kka1a is e1 ta sotil astaholta 

jo muutama viikko si t ten kuulin . ja on hyvin s opusoumUSS& Athertan i n 

v~itteen kanss a 18 . 8 .42 (kts . rop ortti a ;r 17 ) sii tä , e ttä Pr..hjois- Suomesta 

käsin hy"kkiiyksi li on tapahtunut. 
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• 

3. 

Bos t r öm oli tä ' 5i n tie to inen nHs t ;' sei ko i sta , ,io~ l ähetys tönsä npu-

1 issotila sasian i 5 lmpt ee ' ,ennber g ol i amerik1<ala iselta taho l ta saBDUt 

i akkoin tar. i ainakin 'oului • .'uulle. ta. t h tuvllc '!Iai hinnous us ta Fohjolassa ja 

s' tt - :..n '~er c_ ut l iih " neuvos Toi volalle '0. l uu t nar. tti " t nbiickill e . 

Bor t r <.:.cr. sano i , et ä kai eki ni:n;: tiedot tu _iv " t Bo r d of Econ 'c ' arfa r e ' r: 

a v elukse5sa olevtUte., tan !:a laiss:-ntynoel " i . Ta.;e 

Jäl ~ mnlin 

t i e<ici s ta : 

n F et"'s töneuvo s Toivolan selo tuks en .'.ennbe r g i r. antamis -

" P'tiiv"llisen jiilkeen ,.ennbe r g meni " s uo raan a siaan" kys 'e n : Onko 

Suomea koht aan vi ime r" i vin'·; 0. 1 ttu os i ttaa suur Elllpaa kylm ~ t tä ja 

kiuk:rua ? I.:ei ,lä ots i 

het 'läs en ;0 saanu 

l är e tystös s ä on se käf: i v,rs , e tii uomen l ä 

tai tul e l ähiF iiivin.: saa.!naan ftatedeFiss'; of;ak-

s e m kohtelua , 'os ta on lt . ' " il i , et " Uni ed states ja Un i ted liatio ns 

ov at 10 l li sesti kylmmneet SUor.lel l e . 

Sanoin, e ttä erinii isLi hava intoja täh" suuntaan on ollut pakko tehdä, 

ja kys ~ i n , onko :,otain merkill i s el".rää uome a vasta an oc.otet i;avis sa . 

,ennber g kertoi seuraavaa : 

U. S . A:n yleisesikunnan taholta - vilil lises ti - saamiensa ti etoj en 

muka an kevä t t a lvella tehd yt Pohj ois - EU roppaa koskeva t ma i h ' lasku suun

nitelma t, jotka kes tin aikana ova t olleet "lepäämäs sii" , on nyt j ä lleen 

ot t esi lle ja sii " o ielessli. . et ' nii .. r hd t" ~'.n t ote uttBllJl.an. 

Ky s' 'Illys on t utk t tu, suunnitelmat ovat kutakuink in valmiit, toimeer.pano 

on j ä lel ;lä . 

Joukko ' en mihinla sku ~oh j vis - or· aan ja Pohjois-Suome en ja r in taman 

l u anista Poh j olan po ikki Saksaa vas t aan s ekä s m a le. ist en tunkemista 

vähitellen etelää kohti p i detä" n -ri 't;yk5 enä , johon voidaan r yht 'ä EIlnEll 

suurrynni sty& tä Europan IIl8.ntereella j a jonka menes t- i s een uskotaan. 
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4 . 

t;o r jaa n on ta r ko i-rus l , he~ä(;' vain amer i kkal a i s ia ja kanadala isia jouk.1.::oja . 

kun taa s en6lanti l aiset t unkeu isiva t Suc~een . K ~ a~er ik.~ala isetkin joukot 

voi s iv at 'out ~uoJ:len a 1l.:ee11e , on 0 a s ian n 'Kyv i heessa p" ä dytt, 5i i h en , 

et-tä ,Iln~ ri " t r.holta. oso itet aan Su onelle e n ti s tä ~ elv 6'l1l"lin , ett ei. Suoni en' i~ 

ol e SUOlS i tu e i kä ymmi.: rre t 

.;0 i k!:a l e ' : t a'! · : ~ v;.:tsuunni ebl iEn oll ee sa 

: ejä jo 011 niik rvis sä • 

"tettäv i nä aja t e ltiin, e t tä 

ri ' m , kun sen ~ oulrot j outlåsiva t loukl:aa.rre.en Suomen a luetta, an'IRisi 

Suomelle ' ulis ttjc s en, j ossa sa no ttai si i n. et ei ole kysyny s taistelu ta Suo

!:lea v a staan vaan Suomen va,eu t i;am i s e si. JJ t on suunni t elma toinen . Pohjois 

Suumea on pi det· · . s aks alai s ten mieh itt" j ' .. maana , j oten Am erlkankm j ou

koilla on " y s i oikeus k". 'liä siellä ol evien saksala i s te n kimppuun . J os Suomi 

"l1öin · i t " ä vr.s ta la us en, ei s i t ä vas taanoteta . 

A.m ri kkald set ovat t oivor i kka ito. er i t ' is s ti niiden la skel mia'! perusteel

la , j oita he ovat tehn ~ et .. otsiin nf'llien • . .me rikan joukkojen sa tue. jalan

s i jl a Pohjois - l;o r j assa -- hyökkil: s ' or jaa.n t a!,ahtuisi sa'lll!. naikai s e5ti kym

menkunna s · a e ri paikassa -- olisi Saksa r ak it attu vaatimaan Ruotsilta jouk

~oj Ell kautt akui oikeutta . Oll aan vak uu ttunei ta. , et t ä Ruots i aset"ui si kiel -

teis elle kannalle . ksa tällöin, ni' n uskova t suunn: tanBll tekij "l.t . z;,'ht:iis i 

v wöval is1 i n toimi i n. mis " oli s i tulo" sam Hu sin meija n jout uminen 

lii ttw tune i d en puolell e . T&.~ä seikka takaisi !' r ityks en onnistumhen ja 

lii ttou1u neet oli s ivat pian etel il - Ruotsissa. kulki siva t Su omEll kautt a Su omm

lahden rannalle sekä Viroon ja Latviaan . 

iennb er g sanoi mielipiteenäh Ilo että tiim ä sota retki olisi suuri suuntainen 

Ruots in puolueettanuutta uhk aava provo kati oyrl tys . j okn kenties kuitenkaan 

ei sujuisi laskelmiEll mulr.aan . Ei uskonut . että Saksa kävis i Ruotsin kimppuun. 

vaan Ruotai ehkä joutui si r a jallaan j oko internoi~an amgrikkala isia joukkoja 
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tai i stel en ni i t ii vastaa , e11 iv"t ne an u "b .. lisi Ruotsiin 

tun.lceudut.tuaan . liit ;;outuneilla sa ttaa olla twn'.:n suu nnit el man 

liRii ksi !".ui tak in Ruot sin rovosoir.! i ' ta t a r k oi t avia la skelmi a ja 

suuru: i tel"."a . :ii:t:.: ei kuiten l::a!lIl tois taiseks i ol e onnistu t tu 

tie t oja sa an • 

:s "in : in:': ajankohtana a'!\er ikkal .. iset ja englantila ispt r 'h 

:isiv" t ~ rit:"Stä t o t ru ta:. an . 

--Pime" " vuod en aikan • Tii11ä h etkellä a j eI tane en joJilukuuta 

so ivaks i a jnnkohdaksi , mutta mahd ..,t ontahan ei ol e , etU:: tapahtu

mien ku l ku joko jouduttaa tai v iivästyttää ' r it kseen ryhtymidä . 

Jo:~a ta aw sessa (JJ vs rm e. , e t!:ä va l :r i s telujl. on t ehty t a l vi r e tkeä 

va rten , s llai seen so! iv~ t joukot on koos sa, esikuntia on nimi

t e tty, j.n.e. ::iin iankuin I:la i hinla sku j oukot olisiva t s a ane 

kiiru:eiroht i a ,:orj a s sa ~a vuome ssa , l ka is i uur6'!lpi en joukkojen 

lcul~ e':us Islannis t.a . 

Pal ' onJ:o ' oukko ja l a 5 l:e taa ri "<' :r5een tarvi tavan ? 

.ohjolaan suunnu tava so a ret: i voi caan suo ri ~ a a 10 - 12 

d ivis : onalla, l a s k evat ameri kka l a iset, kun to.a s r intWlJl.n luomin en 

fu r opa n manter eella edellyt t iiä 3 50 divis i onaa . Kun suureen yrityk

seen ei ol l a val miita , tah dotaan saavutt aa pienemmi l l ä ' ~uko illa 

al!rurnenes tys • 

Pohjolaa uhkaavas a uudes a va r a sta olinrne yhtä miel tä ." 

'5 1 n Bos t r ömil tä oliko "n hilja"::koin state Depa r 1:m entis sa puhunut SuomEll 

ta. Hän vastasi, e ttei h" s i tä tehnyt, :::utta et tä h" harkitSi, olis i k o h" en ehkä 

5y,·tä s i tä teh l ä k;' äIltymiil1ä Eulli n taikka ehkä jopa P r esidentinkin puoleen, k oska 

suhte i de n rikkomin e:'! Yhd rs val to.in ja SuomEll 'lillä saattai s i l1uots in va r sin vai k eaan 

a sm.B. a n . 
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Ko r es t nan nii tii. vaikeuk sia , jotka iii.mmö isessii tapauks dssa volsi 

otsill e sJ'nt: " , sanoin h kilökohiniseEti lcltsovani , e t tä t u ommoinen 

denn r ch Bost r<.1 i tarolta olisi v rdn h ö llinen . 

II 

• • '''hEll1J:1in sarnaM pi.-iv<.:.n': t apa sin 'l.u r 'd suurlii.he +.tiläi'Jl ErtegUnin . 

e i us ;;o ut ::Ie.ihitu:~seen "ohjo:.s - lli ro o as sa , ja p iti Ven"j~ 

a c ere.n va r sin t o ivottcmam . J ' ka tsoi hevin !'la'"rl ollis eksi , t iä Sa l an 

mist:.: h"nelHi oL 01 : ut ti t c~a 

1" e i s k , jo' ta h"n .iti va""vina . Edn e i edes pitänyt ~'l ei- r uhan , tahi 

a r i kois r aur.aa Saksa n ja Fl1g lann in väl illä , l äh iailcoim mhdottomana . 

Omasta uola :; ni l ausuin ep ~~ lcv~ i t~öisi u , hdo l l isu uks ia . 

ErtegUnir. llukaan 01 i Chu r chi 11 in . r ' a oskovaan ennen kaikkea 

tar ko i tt ut es " li. or ikd s rauhan en':j n 'n aks en v ä lillä . 

Lähettilä s 
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~ ." "" "':;;;1I8A OLEVA LÄHETYSTÖ , l8,,~~r m rJ 
RJELMA "'0 ................. V l' -
Ash:..ngton i .88A .2:1. ..... p,NA ... /iYYS ... .. KUUTA 18 ... 42 .• ' .~ \ 'fs 

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

......... p,NA ................ KUUTA 18 ..... . P:TTY ............. .. .... ":0 

VIITTAUS: . . O.U.M. ,...... .. . I . 18 ..... .... 

........ ]J..l~.~.~.M1. .iJ.+mln~!l .1;~ .. i.Q ....................... LLE 

ASIA: .... ' ash i ngtonin lähetY!itön r aportit L .. ............ .. 

.. : ... 

Lähetystö täten lrunnioittavi mm in toimittaa Mi istedölle 

seuraava t l ähetystö n rap ortit: 

?;~ 20, 9 . 9 .42 "Suhb et SuomEll ja Yhdysvaltain v'ålil1äj Keskus
te1u P.ay Athe rtonin kanssa 9.9.42." 

~ , 21. 11.9.42 " lilllerikan sotilasasiamiehen käynti r intamalla . 
Keskustelu ay Athe rtonin kanssa 11.9.42 ." 

22. 11 .9.42 ~aininta Suomesta Presidentti Rooseveltin pu
heessa Kansainvälis eI 1e Ylioppilaskokouks elle 

3.9.<2. "~'~~'~2:~' 1l.9.'" 

Lähettiläs 
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..... .• .shiDgtQni ...... ................... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ... 2.0 • .......... . 

. Jfa.~.b.hu;w.;).~ ss a ~ ........ p: nä ... ~Y.l~ .. . kuuta 19 .. 42.&. 

A s i a : . .. S.uhtll.et. .. S.Uom.e.n.,ja..nYhdy.u :altain 

. :v.äl.lllä; ul!:.e.sms.t .c.luul!ay .. Ather.tonin.klUlua 

~J /~ Y~fSrd 
~J~'~~ . 

\,. "' 
.9.. .. 9 .1~42 .•....... .............. _ .......... _ ................... _ ................. _ .. 

r rfg I 
Yhteenveto • 

Tiedoitan Athertonille Yhdysvaltain Helsingin lähetystön poltto

a..inekyaymyksc järjestämisestä, IIlis~ Atherton l.usuu tyydytylalcsä.-

Mainitun PII-lehden hyi5k:käyksistll minuun. mis~ Atherton sanoo. ettei 

niihin ole kiinnitettä"fK hucmiota.- Atherton kertoo state nep.r1mentin 

luotettavalta lähteel tä saaneen tiedon, jonka mukaan Ilar.alkka Manner-

hedmin kanta on. etteiv'ltt SUOIIIC joukot tule etenl!lllään. Atherton pitää 

täiä tietoa TaJ'llin tyydyttiLTälii • 

• • 
• 

Kun tänään kävin Euroopan j.oston plilil.ll1laln Mr. BI.7 Atbertonin 

lUODa puhumass. eräistä pikamnin juoks8Y1sta a.ioista huaaasin heti. 

et1K i .UIa-.l. 011 lWuttwmt. Athertoll kua 011 aivan erikoisen ~1e"fK 

j. yatllTällinen. 

OUIl euin puh ... i qr~k .. n _erikan BelaillSin l1lhetystöll hl1l1-

bant1Dnoiata •• Uttäen •• i.nll7bbäiln eUc illalla .aapuneen lJlkoall1.in-

lIin1.teritin .Khkeen JI! S94 _'*aan .amalla hucaautta_. etU ti8telllc1n 

tuli.in viralli ••• ti nootlll ...... taamaan Valtiosihteerin •• i •••• 

""KELUOHJE: ".k.luohJ ...... I.J. : 

T .... III ..... . 
T.valllnen j. n.lkal mlnlsterlllll •• 
EI ulkomaudu.tuk .... tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatuk ..... mutta ulko .. ialnmlnlaterllln tledoi-

tukalln. 

UlI •• 4. 
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lähettämään noottiin tk. 4 päivältä. S.lostaeBlani asian en voinut 

olla huanauttamatta, että siihen olin Idinnittänyt TakaTan hucmioni 

aivan huolimatta siitä, että nootissa puhutaan mahdollisesta Tasta

TUoroisuusperiaatteen sov.ltamh •• ta. Atherton kiitti ilmoitukll.s

taoi ja lausui ilonsa siitä, että as1& oli järj.styks.ssä. 

Sen jälk.en mainitsin hänell. nnyorkllai88ua HI-lehdeBlH. 

tk. 6 pii.ivänä julkaistun kirjoituksen. missä minua syyt.tii.lIn siiti. 

että olisin järjestänyt amerikansuomalaisten keskuudes.a jonkin

moisen fif'th-columnin. Huomautin, ettil aib. ajottain olin ilmoitta

nut State Departmentille. mitä puhuessani amerikansuomalaisille 

olin lausunut h.idän suht.i6taan Yhdys Tal toihin ja Suomeen, ja 

että State Departmentillla puhuttelemani henld.löt oliTat Dilaä lau

suntoni b.;rt"kll)'D8et. llainitsin .delleen, että Amerikan suomen

ki.lisill. lehdille yle8DSä ol1Ble toimittaneet nin samaa aineis

toa kuin mitä jaettiin amerikkalaisUle lehdille ja sit1Ddn 

cianlikseen englanninki.lell ... P.nautill IIIf'd uin erU tä mui ta 

kirjol. tulcsen valheellisia ~itteitli kutll1 88la ••• ttä Aa .... ljic 

Liitto olisi lllhetyBt<iJl joh~. Atherton Taltasi •• tt.i hän lue 

AI-lehteä ja ettei sen laullllJ1'toih1n ole 1d1Dn1 tettll~ huClldota. 

On hUOlllioitaft •• ttä lehdc kirjoi.s millla Tastaan oli osa sar

juu. miss" on h~kiltty Ranakan ja Blpanjan suurlllhettllUtll 

Tastaan ja m1asi[ vaaditaan ~lien rikkaista lIlai~ •• 

Keskustelin lII,Yösk1n Athertonin mnua mahdollisesta matkalta. 

jonka ehkä sairauden takia oliIin pakotettu tekCllllDl.n. JCYö.k1n 

tIhllD Atherton luhtBlltui erinomaisen lII,Yötllll1.l188st1 ja Jlltl.v1l11i-

••• ti. 
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Lopussa hän sanoi, että olin tullut hänlll luolcseen juuri samana1kai-

ses t i , kun state Depar1mentille oli saapunut varsin mielyttii.~ tieto. 

state Depar1ment oli nimit täin luotettavana pitffmältäiin tllholta saanut 

tiec CI1, että Marsalkka Mannerheimin ottaJIa kanta on, että Suomen joukot 

jo ovat saavuttaneet heiiän tavoi tteleaansa as_ t ja että ne eiT'åt tule 

etenaniUin. Atherton viittasi siihen, että tlfmä oli sopusoinnussa niiden 

huomautusten kanssa, jotka millä lukuisissa aiJca1l8lll!tiBsa keskusteluissU11118 

olin tehnyt Suomen riIItaman muuttumattanuudesta viime SJ'lcs)'stii saakka, ja 

lisäsi, että heidän nyt ... amansa tieto siis tuki mitä millä olin esitt~. 

Huomautin tähän, että olin esittänyt toa1se1kkoja, ja ette ollut tietoinen 

Suomen sotajohdon aikeista, mutta etti toiselta puolen toistamiseen olin 

Suomeen raportoi nut, mitä State Depar1mentiasa oli minulle 815itotty Suanen 

mahdollisesta offensl1vista ja sen vaikutuksesta lIBamme aseaaan Amerikan 

kannalta katsottuna. 

XIm kysyin miltä taholta P .0. tieto oli State Depar1metille tullut 

A1herton sanoi, että hän ei voinut 811ä ilaaista, mutta toisti, ettii 

state Depar1ment piti lähdettä. luotettavana. Lopulcs i hän vielil teist.mia een 

sanoi, että tieto oli hyvin vydy'tt1l~(grati~iIlg). 

~·1~? . ,- ~ , ... ~ 
ettlläs 
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Wa6h ~ng.tpw. ............ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n:o .. Z.l ........... . 

shillbto.ni. ... s s a .. n ... p: n ä ... ~yys ... lI: u u tai 9 .. i'?~. /~~ Vr,. Jal. 
"rjt~-Yf Asia: 

tlimal l a . Kes kus tel u Ray A the rtoDin kans sa 

n ... ~ . 19,~~ •. 

Yhteenveto • 

Mr. Atherton sanoi Sohoenfeldin val i t t aneen, että Amerikan soti l as-

asi.amiehen käynti rintamal l a oli l ykätty ilman p" ivämiiä r ä·· . Myöh6lllll in 

kävi ilmi , että Sohoenfel din i lmoi tus tässä suhteessa oli e nnenaikainen, 

asia kun oli järj es t etty . 

Jl 

Käv in tänään the r tonin luom j ättämi.:s sä viral lis en nootin kanentaja 

Gröndahl in tulosta tänne sotilasasinmieheksi kuin myöskin verbaalinooti • 

missä Ul koasiainminister ic:n 8 .9.42 päivät}m sähkeen ! 394 mukaan kirjalU-

ses ti s el cstin kysymyksen Amerikan Helsi ngin 1" etystön hiilihankinnoista. 

Kummastakin asiasta olin jo aikaiSElIl!:in suul l'. ~ esti State Departmantiss 

tehnyt i lmoituksen. Molemmat nootit oheenliitet ään (Liitteet A ja B; 

kts . myös raporttiani ~20 ) • 

Kun uudelleen puhuin siitä. että Yhdysvalt n hallituksen olisi j ä r-

jestettäTil. Gl'Öndahlin pääsy tänne. sanoi .. the r ton. että state Depar1znent 

juuri äskettäin olli saamt Sohoenfeldilta ilmoituksen. jonka mukaan 

Ame rikan sotl.lasuiamiehen käynti rintamalla. joka oli määrätty tapahtu-

vaksi tämän kuun alkupäivinä. oli pari kertaa lykätty viimeksi uutta 

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja : 

011: A • . 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lialkal mlnlaterlll lle. 
EI ulkomaaeduslukaen l iedoilukalln. 
Ei ulkomaaeduatuklon, mutta ulkouiainmlniat.,.U5" tiedoi .. 

tukalln. 
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2. 

y:" ivää o°äräi:iml:i.ttä eli kuten I therton sanoi "indef initel y". Schoenfeld oli 

käsittänyt tä llU,n huomaavai suuden puutteeks i Suomen Yl eisesikunnan puolesta 

("la ck of cODsiderntion on t he pa rt of the Finnish Gen r al Stafr"). Laus uin 

hämnästy o.seni '~ä.stä , koska Helsingi s tä tulleista sähkösanomi sta olin ymnär-

t änyt, että matka oli jär jes t ettävä el lei se j o ol l u t tapahtunut . Lisäsin, 

et""..i:i. arvelin jonkur, vä ä r inkäsityksen täs sä olevan kysymyks essä . Kun noin 

kolme neljännestuntia myöhemmin s tate Depa rtmentissa ta pasin Euroopan 

jaoston apulaispääl likön . r. CUm inein ja kys in h<: neltä oliko !.thertoni n 

i lm o: tus ta r koittanut evers ti Huthsteineriä vaiko uutta sotilasasiamiestä 

ever s ti Woldike'a, mitä Atherton ei voinut sanoa, lausu i Cumming j ossain 

määrin he o°äntyneenä , että asia j o olis i s elvitetty myöh8lll1\in saapuneen 

sähkeen kautta, missä i lmoitettiin, että matka oli l opullis es ti j ll r~ estetty . 

Cumming ~i kuitenkaan ol l ut aivan va~ asiasta, vaan lupas i puol en tu.nnin 

sisällä s oitt aa minul le . Sitä hän ei tehnyt, vaan soi t t i va sta myb~emmin 

päivällä vahvistaen i oi tuk sensa . 

Koska tämä p';'eni. välikohtaus on s a ngen tyypill inen, katso~n syytä siitä 

i lmoi ttaa inisteTiöll e soohkeelläni 1 736 tältä pilivä l tä • 

. ~ dfl' . ~ 
Lähettiläs 
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COPY. Liite A 

LEGATlON OF FINLAND 

WASHINGTON . D . C . 

SeptElJlber 11th, 1942. 
4315 . 

Elccel lan oy, 

I hav e the honor of b r i ngihB to the knowledge of Your Exoell enoy 

tm t Govenumnt MS appointed COl!lllander Hol ger Gröndahl Military 

Attaoh'e to this Legati on, and that COIlJl\an:l.er Gröndahl will l eave Finlan:l. 

fcr the United States as soon as praoti oable . 

With r eferenc e to the abew ementiomd 8lld to conversntions that I 

had the pri vilego to have n th off'i cials in the Department of state and 

pa r ti cular ly to the statemSlt reoently made by my Govermnent to the 

Le ati on of the United States in Helsi nki in co neotion with the ap point-

ment of the m Yi' ll ilitary Atta . 'e and the Assistant lililitary Att achll te 

the sa id Legation, I have the honor, under instructi ons If my Government. 

respeot i'ully to submit to Yout Excel1ency that th r ough the good 

offi c es of the United States Government necessnry measurelS be taken in 

erder te remer pr a cticable an d te guarantee effectively the journey 

of COJllll9.m r Gröndahl to the United 5tates. 

A brie f biogra hical sketoh of Comnander Gr öndahl is enclosed. 

Acoept, EltcellenO!' , the renewed aS8urances of my highes t considern-

tion. 

Hj .J .Procep~ 

Hie Exoellenoy 
Cordell Hull 
Seoretnry of State 
Department of state 
"sh' g ton, D.C. 
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LEGATION OF fiNLAND 

WASHINGTON , D ,C. 

HOLGSR GRÖNDAEL 

Born in He1 sinld, Finland, February 14. 1895. 1I.atricu1ated at the 

Hels i nki University 1913. Commercial Scieme degree, 1916. 

SubsequeDt1y eDtored the Finnish Mi1itary Academy, graduating in 

1920. Camp1eted the course at the Finnish Naval Äcademy, 1922 • 

. ire1es8 operator e~nation, 1927. GraDted United States Wire1es8 

operator certificate. 1928. Post grad\MI. te couraes at the Navel 

Acadeny 01' Sweden and the Finnish General Staff, 1928-29 and 

1930-31.- Served in varioU6 capaoi ties on mine Iweepers aai gun-

bCJl. ts, 1918-24; Lieutenant Junior grade, Finr.ish Navy, 1923; at 

the Nava! Starr. 1925-26; oOlllllaaiing offioer on the gunb(l!. t 

"UUI imaa" .1927, Lieu tenant senior grade. 1928; naval instructar 

ui. inspectar within the Civic Guard organization. 1928-33, 

COI!II!IIInder 01' the 1Iine- axrl Patr01 Flotilla. 1934-35. Promoted to 

tI'I! rsnk or Lieutenant C<mnander. 1935, and camnander. 1941.

Hava1 At t aoh\ at the Finnish Legation in Lonå:m 1935-41. From 

January 1942 in Gene Ml Starr wark at Finnish Headquarters. 
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COPI. 
Liite B 

LEGATION OF" F"INLAN D 

WASHINGTON . D .C . 

4314 

'ftI.e llinis ter of Fin1I1.11i preslIII1ta hill canpHmants to His Bltcellenoy 

The Honorab1e n.e Secret&ry of St&te and has tile henor to II.cknow1edge 

rec ei pt of His Excellency's note. dated September 4, 1942. and recel.'Yed 

at the Finnish Legation September .. 1942, in ~ch tile Yinister of 

Fin1aDd -.ras inf01'lll8d tbl. t reoent reports trom tile !linister of the United 

St&tes II.t Helsinki indicated that llII tad up to ihen been unab1e to 

obtain fue1 w1til '.\hich to heat 1he Legatien bui lding during t he oaniDg 

winter. 

The note empl"aaizes the great importanoe the Departmmt et state 

II.ttaohes to this llII. tter and further indi cates tila. t tile Depu1n8llt is 

prepared to hallile tilis question ontsil of reoiprooity. 

The Finnish !!inister wbo. irreapeotiv. ot the lastm8nti oned 

oensideratien, is most anxious to s ee this matter arraq;ed in a way 

te utiaf'y the Legation of the United Stt.tel in Helsinki. promptly 

1Iith this DL mnd informed Ml GovernJDent abQ1t 

got as promptly, under the _te ot September 8, 1942, a reply., the 

ocmtcts of whioh he Iw.d the pri'Yilege tile following day to oommunicate 

verbally to the aD"opea.n Division ot the Department. The OOl!lllunication 

from FinlaDd statel the followingl 

When the Legation of tile United Stt.tes in J\Dle laat made an 

applioe. tien 1W 00&1 for heating tile Legat1cn building the Filmiah 

autb3ri ti eI gll.ve the asaunDOe tlat 1he Legation would get ccal later 

in the III.lIllllI'r al .oon II.S imports wou1d arrive, no coel being a-ya,illl.ble 

at 1he time of the appUclI.tien. In ocnformity herewith 1he Legation, 

on August 21, 1942, _s gran-ted authorization for 15 tom to be 

delivered in Sept4lllber. Of this quanti ty 1he Legation had up to tbe 

date of the oOllllluniclI.ti en Iran Finland talatn Q1t 4 tona. 
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LEGATION OF" F"lNLAND 

WASHINGTO N . D .C. 
2. 

Ths oODlllunioation states tbat the F1nni1lh authorities alao 

in the tuture -.n.11 8ae te it that furthar lioenses will be granted 

It is furthermore stated that ~en the Legation of the 

United States at the beginning of the ourrent month of Septelllber 

applied for a f\Jrther 10 tons for the building of the British 

Legati on vilere Yr. Robert Mills ),{oClintoclt lives, this was 

graD:ed. 

j.ssuranoes have aho been given tbl t the Legation w111 

reoeive tir81lOod as far as needed and as 0. matter ot faot the 

Legation on September 2, 1942, g et the fi rst q uanti ty as a sked 

fcr • 

It appears from the preceding tba t throurP the haDd li~ of 

the mtter by the Finnish authorities and ihe measures tallen by 

thtm on the abare mSlti ened dates the questi en brcught up in 

the netG ef Septanber 4, 1942 has been ar~ed a.nd nece5s8.%j' 

supplies made availab1e te the I4inister ef the United States for 

the he. ting of the Legation building during the ooming winter. 

iluhington.D.C., Septtmber 10th, 1942. 
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UJQPJ?i.}askokoukselle 3.9.42. Keskustelu 

Bay Athertonin kanssa 11.9.42 • 

Thteenveto • 

Koska otsakkeessa mainitussa puheessa oli Suomesta, Hallituksest&mme 

j~ nuorisostamme väitteitä,jotka aiheuttivat huomautuksen taholt&mme, olin 

Mi nisteriöItä sa~nut pyyttimäni ohjeet suul l ise sti omasta puolestani ne 

esittää. Tein sen t än':än .'ie11es in ollessa pitemmäks i aikaa poissa. Mr. 

Athertonille huomauttaen, että Suomella on oma erikoisasemansa, eikä Hal-

lituksemme vieraitten komentama, että meillä on poliittinen ja yhteiskun-

tajä rjestys muuttumaton, ettei Suomen nuorisojä rjestäjä voida sanoa 

Quislingeiksi ja että Suomen nuorison vertaileminen "robotteihi n" perus-

tuu joko tosiaslain tuntemattomuuteen tahi nuorisOlll1le ihanteitten tahal-

liseen ~ä.rinkäsitykseen • 

• 
Kuten lähetystä aikoinaan sähkeessään 712 syyskuun 4 päivältä kinis-

teriölie ilmoitti oli Presidentti Roosevelt Kansainväliselle Ylioppilas-

kokoulu.elle pi tämäasään puheena maininnut Suomen nimen tavalla. jo. voi 

antaa aihetta huomautuksiin puoleltamme. Pyydettyäni ohjeita täuä suh-

""KELUOH"E: ... k.luohj ..... lI.j. : 

111 " A 4. 

T.".III ..... . 
T.vallln.n ja 1I.lkai mlnl.terlllll •• 
EI ulkomaaedu.tukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaedu.luk ..... mutta ulkoa.ialnmlnlaterllln tledoi

tukaIIn. 
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teessa sähkös a nana llani ;;2 714 s n -skuun 4 piiivältä ja saatuani Ulkoasiain-

mi nisterien siihk eessii !;2 399 s yyskuun 10 päivältä ohjeet, j oiden mukaan 

mi nun tuli esi ttiiä ehdot tamani huomautukset omis sa nimissäni, otin tänään, 

r. Sumner \'Iellesin ollessa poi ssa pitemmällä lomamatkalla, asian puheeksi 

Athertonin kans sa, ki.iyd es siiI'.i h!i.nen luonaan j ättämä ssä viralliset nooti t 

komentaja Gröndahlin tännetulosta ja !.merikan Helsingin l ähetystön 

hiilihankinta-asiasta. 

Sanoin, ettii tahdoin oJl1l.sta puolestani kiinn ittäti huomiot a eräisiin 

kohtiin Presidentti Roos eveltin yllämainitusta puheesta , joissa hän oli 

maininnut myös Suomen nimen tavalla. johon katsoin, ett ä minun täytyy omina 

reunamuistutuc sinani t ehdä e r äitä huomautuksia. N"åytin At he rtonille puheen 

lehtileikkeleenä ja viit t asin s en s euraavi i n kohti im 

" In such unfartunate ccuntries as Finlaui. Hungary. Bulgaria,il.mania 
aai ltaly, whos e GoverIll!lent s heve fou nd i t necessary to submit ta 
Hitler and do his biddi~, the Quislings have organized youth 
movements teo -- but these are only mavemmts of youth by +.he tens 
of thousands to tile slaughter of tile EB.stern front, where the 
-azis need cannon-fodder i r: their desperate attempts to shatter the 
stalwart Russian army." 

" We exult in the tho~ht that it i5 the young, !ree mm and ",omen of 
the United Nations, and not the wound-up robot5 of the slave states, 
who will mold tbe shape of t~ new world." 

Sanoin tahtovani kores tu, että tämä lausuma 

sesta ja Suomen nuorisosta on väärä ja perusteeton; Suomi ei ole &11e-

kirjoittanut akselisopimusta ja on joutunut sotaan. koska sen kimppuun on 

hyökätty; SuClllli taistelee omaa puolustus taisteluaan omien päämääriensä. 

turvellisuutem a. itse:ni!.lsyytensä ja l'Ysyvä.lsen rauhan puolesta; sen sota 

on paolus_sotaa Venäjää TUtalUl eikä SuolIlen kanna! ta (Ji aa suu rval taln 

sotaa • 
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3. 

Kun eräs SuomEll hallituksen johtom.i ehistä, vaikkakin hä n lausui vakau

muksensa, e ttei erikoisrauha Veniij än kans sa ollut mahdollinEIl, julkisessa 

puheessa voi korostaa, niinkuin TaDIler keväällä teki, että kansat tahtovat 

rauha , ja kun hoon s en teki samaa n aikaan kun suurval t a in johtajat seli tti

vät, et tä sota on j a tkettava ainakin uuden sot&talven yli, niin silloin ei 

ol e oikeut ettua sanoa , ettii tiinl" hallitus seuraa toisten kä skyä tahi niih i n 

on alis tunut. 

ou omessa ei 01 e ta. ahtunut -- jatkoin esi tystäni -- mitäi: n poliit t isen 

j ärjestelmän muutosta ; meillä on sama poliittinen ja yhteiskuntajärjestys. 

S!llIB presidentti, sama hallitus ja sama eduskunta kuin aikaisemmin. SUomessa 

ei l öydy viidettä kol onn9.a , eikä niitä. joi ta voitais i in Quislinge ~ksi sanoa. 

!or os tin voimakkaasti, ett eivä t Suomen nuorisojärjestöt ole Quisling-laatua, 

eikä Suomen nuoriso s enluonteista, kuin Presidentin puheessa väitetään, 

minkä j ohdosta Atherton kysyi. olinko varma, etteikö Suomen nuorisojärjes

töillä ollut yhteyttä Saksan nuorisojä rjestöihin. Tåhän minä vastasin. etten 

sitä tiennyt. mutt a ettei se asiaan va i kutt anut.yhta vähän kuin se seikka. 

että esim. engla ntilaiset ammattijä rjestöt ovat mitä l äheisimmässä koeketuk

sessa Prof'interni n kans sa tee niitä totalitääris i ksi. Huomautin edelleen, 

ettii Suomen nuorisojä rjestöt on perustettu vuosikyumeniä sitten samalla 

tavoin ja samalla päiiJDää rillä. ku i n nuorisojär jestöt muissa vapaissa maissa, 

ja tehostin. että ne ovat vapaat ja itsen8. iset eivätkä hallituks en tahi 

viranomais ten k~ennettavi ssa. 

Neljä ä Presidentti Roosovel tin usein mainitsemaa vapautta ovat suoma

l a isillek in rakka a t - sano in edelleen - eik"å niitä kukaan muu kuin Venäjä 
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4. 

ole uhannut. sentähden onkin Suomen kansa yksimi elinen t a istelussaan 

:naan its enäisyyden ja vapauden puolesta ja sentti.hden onkin Suomen nuoriso 

ensilir~assa mukana taistelussa kan taen ehkä raskaamman taakan kuin mi-

• muu osa kansasm . Jos Suomen nuorisoa rinnastetaan joukkoihi n, 

jotka uhra taan to i s t en vuoksi tahi mekaanisiin "robott eihin", niin 

se.nmoi nen lausuma perustuu tosiasiain t äyde lliseen tuntemattomuuteen 

tai tahalliseen Suomen nuorison i hanteit+. en vää rinklis i ttämiseen. 

Lausuin l opuksi toivovani, ett·· Suomen nimi oli erehdykse st ä mai -

nittu, ja sanoin tahtovani uskoa, ett ei a i komus ollut antaa suomalai-

sille nuorukais i lle. joika uhraavat kaikkensa i S··Imaan re.kkeudesta . sitä 

tunnel aa. että heidät ja hei än ihanteensa on väär inkäsi te tty, vaikka 

tulos itse sanonnasta tuskin voi olla toinen • 

. therton ei vo inut juuri paljon vastate. . Sano i va in j ot a in sii'lä, 

• että puheessa oli lueteltu ne maat, jotk taistelevat Venä j ää vastaan, 

jonka johdosta minä toistin, ett~ Suomella on oma asemansa. Keskustelun 

h-uluessa sain myoskin tilaisuuden viit.~a siihen, ettei puheen viral l is-

ta tekstiä vielä ole State Deparbnentin Bul letinis sa julkaistu. 

'i.f.8~.~ 
Lähettiläs 
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Washingtoni ............ .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 ... 23 .• ....... 

.!!YYI! ... kuuta 19 ... 42 .•. 

Asia: f;M1;eet Sucml!ll ja Yhdysvaltain IbO YsK Sal. 
! ,illHllil.. !eslrustelu alivai tiosihteeri Sumner ~}'J- ·'1z ' 
fi.~lle sin. ~r;u;~ a 28.9 .42 . ........... ............... ..... _ ...... . 

f (~ 

28.9.42. 

.JAKELUOH.JE: 

~l t: A 4. 

Yhteenveto • 

Welles ei uskonut Hullin tällä kertaa tuleTllIl antamaan lausuntoa 

Yhdysvaltain Suomi -politiikasta, koskei ollut mitään uutta tapahtunut.-

Hän huomautti. että tilanne voi p&ivä pä ivältä muuttua, mutta lausui. 

ettei muutosta Yhdys valtain taholta ole odotettavi ssa, ellei tapahtuisi 

muutosta Suomen taholla.- Hän sanoi , ett ei hänen tietääkseen Willkie 

Venlijällä puhunut Suomesta.- Wellukin mainitsi Yhdysvai ta in Helsingin 

lähetystön osaksi tulleesta huonosta kohtelusta, yksit iskohtia esittä-

mättä.- Welles suhtautui suopeasti Fatoonan 1.11.42 lankeavan lyhennys-

maksun lykkiUlmiseen • 

J( 

Kun olin hUomanIlUt, että D.Iutamat lehdet s elOll taessaan 

tiedoituks_e sy yskuun 20 päivlUtä olivat väittäneet, että minä olisin 

polemisoinut ali valtiosihteeri .ellesiä vastaan ja erikoisesti. 

olisin sanonut, että keskustelumme elokuussa 1941 mahdollisesta erlkois-

rauhasta SUomen ja Venäjc:n välillä ei ollut "a bona fide step tow&rda 

pee.oe", olin jo viime viikolla iiellesille osoitetussa kirjeessä 

tanut, mitä minä lehtitledoituksessa olin sanonut, huomaut t ac, ette 

.Jakeluohjem.U.j. : 

T .... lllnen. 
Tavallinen ja Ii.lkai mlnl.te.;IIU., 
EI ulkomaaedustukaen tiedoltukailn. 
EI ulkom .. edu.tuk.en. mutta ulko .. ialnm;nl.t .... lln tledol

tukali ... 
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2. 

suullises ti enkä k irjallisissa selostuksissani edes viitannut keskusteluih 

hänen kanssaan. Olin myöskin suullisesti State Departmentin EUrooppalaisella 

jaos t olla tehnyt SIlll1!1Il huomauiu k sen. Tapasin tän::än syyskuun 28 päivänä 

Wellesin. joka kiitti minua ilmoi tuksestani( yks i tyi skirjeessä minulle hän 

oli jo samana päiVä~ ; esittänyt kiitoksensa) • 

Minä huomautin edelleen, että mui Esaki n suhteissa oli minun lausun-

tooni pantu sSllllloi s ta,mitä en esittbJlyt. Minulla ei kuitenkaan ollut mitään 
ulkisuudessa 

syy' . ryhtyä oikaisemaan lehtien lausuntoja nlf.iuä suht eiesa, koska Suo-

mesta oli asia selvitetty niin h)''Vin virallisen kOlllllllUlikean kuin pääminis-

teri Jiaq;ell in äskei sen puheen kautta. 

Kun keskustel imme Bangelli n puheesta. lausui Welles valittelunsa 

siitä. että Bangell siinä oli puhunut Suomen aseveljeydestä Saksan kanssa 

Venäjtiä vastaan, koska tlfmä Suomen aseveljeys Yhdysvaltain vihollisen 

Iamssa täälli:i teki huonon vaikutuksen. Minä hUODllutin tähllD. että Rangell 

oli puhunut olosuhteitten, jo ennen Yhdysvaltain yhtymialtll sotaan. luomasta 

tosiseikastI.. minkä puhe oli täsmällisesti ja asiallisesti ilmaissut. 

Iysyin tämän jälkeen oliko odotett aviua. että valtiosihteeri Hull. 

niinkuin muutuat lehdet oli~t kertoneet. tulisi antanaan uuden lausunnon 

~dYl!Tal tain suhtautWlli&esta SUCl!leen. mihin Welles vastasi. ettei hän sitä 

uSkoIlUt. koskei ollut _itään uutta tapahtunut. mm kuitenkin lisäsi. ettll 

tillUlDll voi peid p~vältä Dluttua. mutt a 151.:0.01. että muutosta Yhdysval-

taln asenteeseen ei ollsl odotettavlssa. ,elIel tapahtuisi DlUtosta SUomen 

taholla. 

KIln viittasin slihen. että lehdisaä oli ollut tietoja. jolden mukaan 

Mr •• 1llkien keskustelut Vellil.jällä koakiaivat SUaaenltin aaiata. aanoi 
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• 
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29.9.42. 

s. 

Welles. että hänm tieten ei SUODIm n~lt ollenkaan lfilllden 

keskus teluissa mainittu. 

• 
% 

otin ~ösldn puheeksi matkalupaasie.n mainiten. ettll oli nKtty 

lupl Toivolalta käydä er"åän IallOlllllehtillliesystii.'9tinsil. luolll .shiDg

tonin lliheisyydes sä viikonloppImatkalla ja että rouva Railillo oli 

kiellet~ ~sti New Yorkissa tahi New Orleansis.a sanomassa 

hjYv.stl Suaneen llihteville _nh-tlleen. Welles .anoi •• ttei hän 

pi~t nll1Ul kieltrda e.aiallisesa. II1ltta lau.ui hänkin. niinkuin 

1Ir. Higgs pari piiivää aikaia_in. etUl viille aikoina oli tullut 

lukuisia tietoja Suomesta Yhdysvaltain llihe~stön huonosta kohtele

JIlis e. ta. lIi Uilin yksi ~iskohtia hli.n ei kui tenkaan ~syelllllni eli ttii.

nyt • 

• 
• 

Xe.kultelt.De .,ö.kin Fatoonan Telkamaksusta. 

!II %-120 ayyskwm 24 pU"4ltll olen tehnyt ulkoa. welles suhtautui 

.uop .... ti Mr. Jellle Jone.in tu.i euhteellla tekemälin auunnitelmaaD • 

• 
• 

!dIUllolevasta kesku.telustani .ellelin ana.a tein .elkoa 

.aleaähkeiaalni Jt 186 ja 78 •• Pula erikoi •• tI. lIarkille. et. 

-..11 •• k •• lII1.telu ...... ei. _lJliDDat .Utl( eaityklleat1l. jonka 

Ulkoa.1aiDDW.teriÖll aala.1lhkeen II 441 auIcuA Schoenfe. 011 jo 

tIII1ln Jr:aun 2& plli"4nli telul7t Preaidomtti ~llle. Suaaen hallitulcae 
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............. Wa.eh~~~AA.~ ...................... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ •. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .... 24 •........ 

~!!Jgq;1;gp..~ ... s s a ... ~ ...... p: nä ... l~.b. .. kuu ta 19.:42 • .. 

16D y,r fJ. 
Asia: PJ/'J.- yr' 
:rälilll.; .. .u1l.l ... k.~.'.~l,tll1;l!l,y, . !ll.i v~ 1 ti Oli ihheri 

.$.!J!!Iner .. \feUesin kaD6ea 2.10.42 . ....................... . ~ ~ 

JAKELUOHJE: 

IIIt:. , . 

Yhteenveto • 

welles lausuu. että tilanne ei ole muuttunut Presidentti Rydin ja 

Sohoenfeldin välillä 25.9.42 tapahtuneen keeku.telun kautt&.- Wellee 

tois taa mitä viime keekustelus slllllIlle laueui (kts. rap. tl" 231.- '{ellei 

ki1nnit-täii huomionla IlufllMlnin radan pamnittam1eeen • 

• • 
• 

Klvin iltapäiVKllä alivaltiOlihteeri Sumner Xelleein luona puhu-

maesa matllalupa-aeieeta. e8lllllinkin al.OIIIAltan1 luvut. IdI.ydlL l!ew Yorkiua 

llLäldlrien1 luona. I ekä 81i ttIII!IäellK Vapaaherra Wreden, joka ei aikaisem-

min ollut tavannut Welleeiä. 

Olin ensin noin puolisen tuntia ~~ein Wellesin kanssa. 

puheeksi Preeidentt1 R,ydin ja Ministeri ~ohoenfeldin keelcus telu -.tt. 26 

plii'riUlä. ml tä Ulkaae1aiDa1nilteriö eähk2:Slanomalla!lll 443 011 minulle 

ilm01ttamlt. Wellee laueui vllhän h ..... eet1. ettei hänellä ollut Tare1-

Daista 1ae11;ye1li k8lku.telueta •• e ei ollut ml-täiin uutta Suomen taholta 

eeiintuonut. a1kel WeUee tehost1. että tlluDII e1 ole muuttunut. ja 

J.keluohjemaUej. : 

T .... III ...... 
T.v.lllnen j. 1I.lkai .mlnlatllf'illlle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledollukalln. 
EI ulkomaaeduatuk.en, mutta ulkouialnmlnlaterlCln tledoi. 

tukalIn. 
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silloi n oli sanonut yhK pitää paikkansa (kta. raporttia W 23). 

'.I\i.stä keskustellesslIIllIle Welles sanoi kiinnit täneensä huaaionsa 

lehtiuutiseen. jonka mukaan Suomen ilmajoukot olisivat pommittaneet 

Murmannin rataa. Minä vastasin nähneeni tämän uutis en. lisäten 

et ten tiennyt miltä kohdalta pommitus oli tapahtunut. radan eteU

osalta vai ko Sorokan puolella ja si1tll pohjoiseen. -, elles ei eri

koisesti tehostanut tä~ asiaa. mutt a näkyi kuitenkin antavan sille 

merkitystä. 

Keskustelun kuluessa Welles sai tilaisuuden korostaa Ministeri 

Schoenfeldin Suomi-ystävyy t tä. 

Tästä keskustelus1a ja erä1stll sen kanssa yhteydessä olevista 

seikoieta +,ein selkoa salasähkeelläni ~ 803 tllltä päi~ltä. 

LähettilKI 
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EI ulkomaaecluatukaen tlecloltukann. 
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EI ulkomaaecluatukaen tlecloltukann. 
EI ulkomaaec!ultukaen, mutta ulkoaalalnmlnlaterlOn tlecloi. 

tukann. 



• 

• 

aananaldltianalyysista eriitä sangEll epämliäräisiä huomautuklia. joiden 

pääasiallinen sisältö on Sellraaval Yhdysvaltain lehdistöIllä 11menevl. 

&glann in Intian-politiikan arvosteleminen ee~ Yhdysval tai n ja Englannin 

välillä ilmeisesti vallitseva ja lebdissäkin esitetty erimiel isyys 

"toiseen rint8llll.an" nähden voivat merkitä ehkiipä tarlcoittaakin. että 

tunteellinen kannatus Englannill. ja Sovjetille heiL~enee. Jul kaisu 

edelleen vihjailee. että WiUkien matka ja Ilyron Taylorin käynti Roo

maS Ea ehkä ollsi rauhantuDrmstelujen 'ftlmlstamista. Näistä uikoista 

ja ent. suurlehettiläs Grew'n laajalti lehdislä mainituista puheista. 

missä Gre1l' varoittaa Japanin vaarasta. julkaisu tekee johtopäätöksen. 

että hallitus ehkä ajattelee rauhaa UlnneDsä tahi ainakin hal_il1 

kääntää yleilön sotaintoa Euroopasta Paoifioiin. 

Omasta puolestani en usko näissä mletiskelyisaä olevan perää • 

Hallitus on kyllä yhK aivan 8Ilsisijaisesti kiintynyt Euroopan sotaan 

ja on kaikin va1mln koettanut kehittää yleistä opinionla sen mukaan. 

siinä huomattavassa määrin otI:%istu8l15akin. 

Olen ollut tilaisuudesla näistä asioista keskustelemaan Irlantilai

len virkaveljeni Ministeri Robert Brennanin kanna. Blln oli I_a 

mlel1K kuin mlnä. IllUtta piti mahdollil_. että U.S.A •• jos ae vielä 

kärsisi huomattavia valtoinkäymiliä Paoifioisla. äkkiä ~iäntäili huo

mionla poia Euroopalta. ehkäpe tekil1 rauhankin Saklan kausa. 'Ntä 

ll1IIlt epKileno 

Bl'1IIIJIan ni j nkuin ll1IIlt piti 1I1llkien matkaa. jolle Rcolevelt hänen 

llUkaan oli ftllkic lähettiDQ't. tarkoitettuna rookaia_an VtmäjiiK ja 

niaa. aualla kuin Willkic tilli aelitulä Stalinille. mikl1 Wtoista 

rintuaaaw ei voi tällä vuonna anta. 
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s. 

~lor1n käynti Paavin luona taas oli yritys saada Paavin 

julkiseen kanne.nott oon akselivaltioita vastaan, mitil. Brennan piti 

mahdottomana yrityksenä. 

Toisesta rintaDw.sta puhuess8llllle sanoi Brennan - antas 

ynniirtää saaneensa tietonsa vardn luotettavalta sotilaalliselta 

taholta -- että maihinnousua Pohjois-BKrooppaan ei vakavasti ajatel

la. Korkeintaan voisi eräitä sporaadisia kOlll1landoretkiii. tulla 

kysym;ykseen. Sitll. vastoin suunnitellaan eui kevääksi maihinDousuja 

yhtaikaa kuuteen eri paikkaan AlankOll8.iden ja Ranskan rannikolla, 

nämä kuitenkin olisiTat vain toisarvoilia toi.lIlenpiteitll. Saksan 

huomion siirtämiseksi pois itse päii.hyb1dcäy~ohdasta, joka oliBi 

SlesTig. Brennan piti kuitenkin varsin vähiin luu 1 tavana, että nämä 

yritykset TOisivat onn1stla. Dieppe oli - häns mieleatlUi n - tarkoi 

tanut varsinaista pysyvää _ihinlaakua; se oli ollut t~ell1nen 

ep.onnistuminen ja peloittava enne. 

KKydeslläiln k_ällä liannisaa oli Brennm puhutelleesaan eri 

~oopan -.nnenulan oloja tuntevia henkillSit1L, huomannut n1tiden 

empimättII. olenn litll llielt., etU YhdyskaJulat eiv"åt TOi voittaa. 

mln oli taipuvainen uslcCllll8an. ettil. sota, kKyden varsin pi tk1Iaikai

seksi, 10ppuia1 -stai_te'en-. lrån sanoi, ettei picUI. yliarvioida 

mazmermaan valloituttujen Dnsojc keskuudessa ilm.enevi. lft'otto

muukaia. Irålllä kansat, s_inkin P.anaka, ovat aikai uupuneita, ettei

Tltt ne pysty mihinkään varsinaiseen toimintaan; puuttebta ja kKni

IIIfksist. johtuen 011 koko ll1iden pyrkbl;ys suuntautunut itse ellmä'n 

yU.pi tämiuc, s.o. ruokakJaprybe •• 

• 

• 

s. 

~lor1n käynti Paavin luona taas oli yritys saada Paavin 

julkiseen kanne.nott oon akselivaltioita vastaan, mitil. Brennan piti 

mahdottomana yrityksenä. 

Toisesta rintaDw.sta puhuess8llllle sanoi Brennan - antas 

ynniirtää saaneensa tietonsa vardn luotettavalta sotilaalliselta 

taholta -- että maihinnousua Pohjois-BKrooppaan ei vakavasti ajatel

la. Korkeintaan voisi eräitä sporaadisia kOlll1landoretkiii. tulla 

kysym;ykseen. Sitll. vastoin suunnitellaan eui kevääksi maihinDousuja 

yhtaikaa kuuteen eri paikkaan AlankOll8.iden ja Ranskan rannikolla, 

nämä kuitenkin olisiTat vain toisarvoilia toi.lIlenpiteitll. Saksan 

huomion siirtämiseksi pois itse päii.hyb1dcäy~ohdasta, joka oliBi 

SlesTig. Brennan piti kuitenkin varsin vähiin luu 1 tavana, että nämä 

yritykset TOisivat onn1stla. Dieppe oli - häns mieleatlUi n - tarkoi 

tanut varsinaista pysyvää _ihinlaakua; se oli ollut t~ell1nen 

ep.onnistuminen ja peloittava enne. 

KKydeslläiln k_ällä liannisaa oli Brennm puhutelleesaan eri 

~oopan -.nnenulan oloja tuntevia henkillSit1L, huomannut n1tiden 

empimättII. olenn litll llielt., etU YhdyskaJulat eiv"åt TOi voittaa. 

mln oli taipuvainen uslcCllll8an. ettil. sota, kKyden varsin pi tk1Iaikai

seksi, 10ppuia1 -stai_te'en-. lrån sanoi, ettei picUI. yliarvioida 

mazmermaan valloituttujen Dnsojc keskuudessa ilm.enevi. lft'otto

muukaia. Irålllä kansat, s_inkin P.anaka, ovat aikai uupuneita, ettei

Tltt ne pysty mihinkään varsinaiseen toimintaan; puuttebta ja kKni

IIIfksist. johtuen 011 koko ll1iden pyrkbl;ys suuntautunut itse ellmä'n 

yU.pi tämiuc, s.o. ruokakJaprybe •• 



Kitä tilanteeseen Yhdysvallcissa tulee oli Brennan samaa mieltä 

kuin minä. että kansa on käynyt enemmän sotatietoiseksi ja että sota-

into. vaikkei vielä valtava, on kasvamt johtuen hallituDm To:\.makkaas
/ tulevan saavut t amaan hrvin suuren voito 

• ta ja taitavasta propagandasta. Hän luuli Republikaanien 

syksyn vaaleissa, ehk'åpii saavan enemmi s tön edustajahuoneeslla. Maa on 

sanoi hän -- tyyt}1Ilä tön j ohtoonsa. Epäilen onko hänen eDllustuks ensa 

tässä suhteessa oikea. Kinun käsitystäni tukevat keskustelut. jotka 

minulla viime aikoina on ollut eräitten rep.tblikaaneihin kuuluvien 

poliitikkojen kanssa. 

Keslcu& telustanl Breonanln kanua tein selkoa salasiihke!!ssäni 

J!2 804. 
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seuraavat raportit, 

~ 26,5.10.42t"SanomalehtitiedoitUk set 20.9.1942"; 

!Ii 27, 22.10.42t"Keskustelu Sumner liellesin kanssa 21.10.4.2"; 

h~ 26,15.11.42:"U.S.A. ja yleinen sotatilanne. Keskus telu erään 
lehtimiehen kanss a New Yorkis sa 14.1 1.42"; 
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nettisi~teerin Herra Erix Bohamanin kanssa"; 

1.- 39,29 .12.42:"Eräitä keskusteluja"; 

~ 31.30.12.42,"Suomen asema U.S.Alssa tällä hetkel lä - ErUit~ 
ke~kusteluj8 ja havaintoja"; 

52 32.30.12.4.2,"Churchill 1faShing:oni6~ 

~·1~ce~~ 
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Yhteen_to . 

Oli e s itet .:vä l ehd ille tiedot Suom en elintan:e- ja talnudellisil;ta 

olo i s ta .- Kun oli oteksut taya . ettri siinä ~·hteydes s (i. t ulisi es iin poliit-

tisia kysym 'ksii:: valmi s tin aika i sempien viralåstEll t al .i auktoritatiivis -

cen lau suntoj en pe ru steella muistion, tahtoen oikais t a j a pe ruutt aa e rä i-

t ä viime aikoi na tää llä ilmenneitä Suomelle haitallisia väär iJ'l..k· · ~ityksiä 

maamme pol i ti ikasta j a as~sta.- Ei muistios s a e i kä s uu l lis is a keskus-

teluissa l ehtimiesten kans sa mainittu mitälin rikois rau ha sta. Useat läsnä -

olleista lehtimiehis tä ovat lausuneet ihmett elynsä siitä. ett ä esitystäm-

me on rauhantunnu steluksi tulkittu.- Onko vää ris tely ol l ut sivua ä in 

tulle en i ns p iroinnin tulos? - Merkil le pantava . et t ii vi.ä ris telyt laajalti 

ovat ol leet Moskovasta j a Lontoosta pe r iiisin.- Keskustelu rauhanmahdol-

lisuudesta tiedoituksen yht ~dessä on nyt päättynyt. Edel l ä main i ttuja 

v'!iä rinkiisityks i u on nytt8ll:'lin vähemtr.än niikynyt. 

Olimme osaksi s uoraan Uinisteriöltä osaksi morse l iihetysten kau tta 

saane et j oukon mielenki intoisia tietoja Suomen elintervetilante esta ja 

.JAKELUOH.JE: .Jakeluohjemalleja : 

UI 1: ••. 

Tavallinen, 
Tavallinen ja Ullkll mlnllt.rilllle. 
EI ulkomaaedu. tukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaedultuklen, mutta ulkoulalnmlnllt.rilln tledoi

tuk.iI ... 
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2. 

tal oudel l i sis ta oloi s ta , jo i den levittäminen t äällä t untu i edu l l iseks i 

maal len~e . Sen jossain mä~rin suopeem~ mielialan vuoksi, joka, kuten 

säI eteitse :inis ter i clle ol in ilmoittanut, näkyi ol evan St ate Depart 

menti~ sa va l la l la , oli meillä to i selta puolen s • tä otaksua, e t tä nyt 

ehkä helpommin ku i n muuten v iime aikoina , jollo~ me j dän aikaisemmat 

kommunikea mme oli vain harvaesa lehde s sä jula istu, saa taisi in tiet oja 

l ehtiin . Vdl ttiHilcs emme vars i nni ta lehti koruterenssia l ähetystöneuvos 

Toiv ola j a minä päätimme, että j ä rjestettä is iin kodi s snni pä ivä llisi ä 

pnri l l e kymnene lle lehtimimelle, j oille p .o. t iedot annet taisiin sannlla 

kun saisi e hei dä n kanssaa n v apallDi'lin k""EIskustel la . Tä ssä miel es ~ ä 

valmi stimme ki rjal l is et, monistetu t es ityk set mainitui sta asioista . Kun 

kuitenkin oli ilmei st ä , että l ä s ru10lijat t uli sivat ekem:.;" " poliittista 

l uontoa ol evia kysymyksiä , l a adin l yh en mu is tio n mahdolli sten tämi;.n

tape.isten ~skustelujllll pohjaksi Hallituksen virallisten lausuntojen 

tahi u onest& saa tujen tiedoitusten perusteella, laajalti sanantarkkaan 

toist aen näiden asiaki r j o jen s anontaa. Katso in sitä enemmen syytä ole

van täm.J :iiseen Suomen tahol ta aikaisemmin ja toistamiseen esitettyjen 

lausuntojen rekap i tulo i nti in, k oska täten tarj outui tilaisuus oikaista 

eräitä vääriä ja ma lIemne varsin vahingOllisia käsityks iä , jotka koko 

tänä VUJIIlIl8. ja semminkin viime aikoina olivat lehdissä ilmenne et, 

k06kee uuden sodan alkamista 1941. SUODlell 80tapiilimääri ii. ja Suomen ulko

poliittista asemaa sekä Suomen sisäisi ä poliittisia ja yhteiskuntaoloja. 

Tämän ohella voitaisiin mycskin lehtien huanloon saada Ministeriön avo

sähkeessä 408 syyskuun 15 pä ivältä mainitut Sovje t-Veniijän aikaisempia 

vaatimuksia koskevat seikat. 
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Tåss~ yht eydessä t ahtoisin huomautt aa seuranvaa. Kun noin vuosi 

s i tten toi nen Sinivalkoinen k i rj amme Öu l kaisti i n, lehdet melkein poikkeuk-

set-;a , . 0.1!J!l i s tilehti l lukuuno ~r.amatta, h; v··ksyivät ~-äitteeIll!l e, että Suomi 

oli j outunut tähän u~teen s otaan, j oka i tse asias sa ol i talvi sodan jatkoa, 

koska Ven~J· uudelle en oli hyökännyt. vuoden va · hteess a, kun lehdissä oli 

runsaasti ki rjoituksi a "uomesta, ja mychemnin te.l vella oli lehti en kanta 

vä hemrr.än selVä täs sä suhteessa. Tänä kesänä ta 5 melkei n kaikki lehdet --

myös ne sang en harvat, j otka ovat ott ane t Suomel le enemmän tahi vähenur1in 

suopeami elis en kannan - ovat esi t täneet a siat niinkuin Suomi olisi omasta 

vapaasta tahdos taan, ehkä aikai seI'lpien Saksan karu sa t ehtyjen sor imus ten 

perusteella, t a rttunut tilaisuuteen ryhtyä sotaan Venäj~ä vastaan. Useat 

lehdet ovat a ntaneet ymmärt1:ä t ahi s uoraan vä i t t ä neet, e.ttti. Suomi jo kauan 

oli vehkeillyt Venäj~ä vastaan Saksan kanss a ja että näin ollen Venä jän 

ensiuu .. äinenkin hyökkäys oli oikeutettu. On llaa ja! ti unohdettu, ett ä Suomi 

joutui tais t eluun itse uolustuksessa, että maWfu~e taistelee vapautensa 

puole sta ja että sotllDllle päämäär ä t toistamis een auktori tatii visesti on 

esitet ty. Varsin vahingollista on myöskin, että Suomen sisäpoliittiset ja 

yhteiskunnalliset olot esit etään aivan vää r ä ssä valossa. Kaikki tämä on 

tietenkin tulos siitä e rittäin voimakkaasta j a tai tavas ta propa~ndasta, 

määrätietoisesti yli vuoden on maa~oe vastaan harjoitet tu eri puolelta -
x) 

Venä jän. kommunistien, Ebglannin . • radikaalis t en sotaintoilijain j a osaksi 

x) Olkoon täsllä ylrteydessä mainittu, mitä vi i me syksynä luotettaval.ta taholta kuulin: Eräs 
huomattava amerikkalainen oli syksy llä 1941 käynyt Englannissa tutustumassa sikälusiin 
klls ityksiin m !r lann in ja Yhdysvaltain välisistä suht eista ja silloin myöskin tavannut 
H.G • .ellsin, joI ta hän ennen l ähtöään oli kysynyt, mitä tervehdyksiä .. ells tahtoi Yhdys
valloille lähettää . Tåhän oli h lls vastannut: " tell them to forget a balt Finland" .-- Kuten 
muistettaneen kävi "ells vuosi s itä ennen syksyllä 1940 täällä luentomatkalla ja lausui 
astues saan maih1D lehdille e~åitä meille vähanrr~ ystKvällisiä huomautuksia Suomen asemas
ta ja Ver.&jin oikeudeIIta tavoitella aluelisäyksiä Suomen kustannuksella. Pitkiin keskustelun 
jälkeen. jolla lIIinulla oli trells'n kanssa pankinjohtaja 'lhomas Lamontin kodissa. lienee 
Wells sitt_in jättänyt pois maininnan Suomes t a esi t elmissään., luultavasti koska hän huo
masi. ettei se Dlglllllr:.in propa:;andan kannalta siihen aikae n ollut otollista puhua Suomea 
valitaan ja Venäjän puolesta. 
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4. 

Yhdys valtai. vira ll ist en propagendalaitosten taho l ta -- tarkoituks ella joko 

suoraa n saada aikB an dipl orru:.atti s ten välien kBtkaissninen, ehkä s odanjulis

bls Suomea va:taan taikkB j oka tapaukses sa heiken1hli Suomen assnaa ja arvo

va ltaa myöhsnmin ehkä tulevien toimenpit ei tten va r a lta • 

Mone s ta sy:: stä. on 01 .ut vars in vaikeata . jopa mahdot nta. torjua 

niillä vääristelyt j a v &.är i nkäsitykset . Lehdet eivät. ksinkertaisesti -

ehk· · painostuksesta v i rall is eI ta tahol ta -- ol e ot t e.ne t esi t y ksi&mme 

sisu· ·n; n iinpU asm. elokuu n alussa n t am!\lll!l e tiedoitus. jos sa peruutet

t iin huhut Suomen arme ijaan kuuluvista sotajoukoista SakEaD itärintamalla, 

ain tti in vain j o s s ain h rva s s a leh e s sä . Nyt oli ku itenki n tiimDl r aportin 

aluEs a mainituista s ist~ s t ä otaksun, että l ehdet taustana mu i lle anta

mi l lemme ti ed oi ll e tahi v a stai i ~ a kir joitu siEs a ot tai s ivat es i tyks emme 

hu ioon. 

Tarjoutui siis luonnollinen tilaisuus s aada maamme kanta uudelleen 

es i tetyks i ja ilmennei tä väliT i nkäsi t yks iä tor jutuiksi, e i iä siinä suhtees

sa tarvittu mi tään uutta esiintuoda. vaan oli vain johdettava mieliin, 

mitä aikaisemI:\in on Suomen puolesta sanot tu. 

En tarkoittanut va rsinaista poliit t i sta tiedoitusta . enke otaksunut. 

että lehdet asian niin kä sittäisivät. taloudelliset tieå ot kuin mää r ä ltään 

olivat paljon runsaammat ja todellak in sislilsivtit semmoi s ta. mitä oli leh

dille uutta. ~utta Fidin tärkeänä a i nakin niille. j oille tiedoituksemme 

ulottuisi. esi t t ;;.ä levinneitten väli.rink~si tysten oi ka isu ja Su ooen kanta 

s E!lll!!" oisena ku i n s e aikaisBI!I!lin on esiintuotu. 
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5. 

Päivä lliset ann etti ' n s .: skuun 18 ja 19 päi vln" . l eskustel ti in vapaasti 

l"snli.o li~llin kanssa j a ann t ti in h ei ll e valmi s tamamme mui s t iot (Liitteet A, B 

'a ; ) . Sanoi n e sir.. , e tt" hdoi lllDe hei lle ke rtoa nykypäivien ol oi s ta Suomessa 

elillt arve- 'a ta l oudellisel la a l a l la. J os tulis' ,e ke r t ooaan v aikeuksi s ta • 

n: ' n ti:irUi taI e.htui si osoi t ':;aak ellIlre, mi tenk" Su omi niitä vastaan tai t e l e e, 

ja o itenkä n iis ' huolimatta tuomi tul e e toimeen, semmink i n kun y lei s ti ' anne 

n:. t on 'cs sain mulir i n pa r em i kuin aikaise=in . elostin kuin1."Il vai keudet 

elintarvealalla oli va t a lkane et mi ltei h eti talvi sodan jäl keen EI:li;lenn in saar

totoimenpitei en j ohdos ta ja kuinka nä in ollen emme voineet Yhdysvaltain 

rnyöntiim" siR 35 miljoonan dollarin luotosta käyttää kuin 24 miljoonaa . Ma im t

s i n my" s . mi t enkä eri t oimenpi tei llä Suomi on koettanut päästli vaikeuksiEll 

I i ( s el l ul c os akaura , säterivalmi s t u s j . n .e.). Tämän jälk een lähetyzbCneuvos 

Toivo a suull i s e ti s elosti elintarvetilannetta muicti on mukaan l i säten 

er ä i t ä kii ostavi a .. ks i t~'is koht ia . Tåmii olikin var sinaisen esityksemme pää 

osa. L hyesti tein sittemmin . ni inikää n muisti on mukaan . selkoa e räistä 

finan.s s i- ja veroasioi te. ::1I!.ini en m.m •• etiii. lainapalvelua t äältä saaduille 

lainoi l le on sodasta huol~tta säännöll i sesti jatkettu. 

Lopuksi vieraitten h"ysyrny ~ :sistli siirtyi ' esku elu poliitt i selle alalle. 

Ttissä,dn seurasimme t a rld m an muis t i otani . On eri k ois es ti merkil l e pantava. 

ettei sanallak aan puhuttu viime vuoden eriko israuhaa koskev ist a neuvottel uis ta 

eikä ' leens ä erikoisraul'Bs a taikka s en mahdollisuudesta. Kesku s t elu kohdistui 

Suanen yleisesti tunnetun kannan t ehostBmiEeen ja väärinkäsitysten s elvittä

miseen ja torjumiseen. Tavat essani m.yb'hann: i n muutaml. t vlerai stani -- useimmat 

heistä ovat Toivolan ja minun henkilökohtaisia tut tavia - ovat he lausuneet 

hämnästyksensä sii tä . että esi tyksem'l'e on voitu rauhantu rmusteluksi selittää. 
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6. 

On huot:lioita e ttä ea i kS(:lll!l;le vliä ri stelyt ja vää rinkäsi ty kset ilmeisesti 

pä~as iallisesti ovat tullee t ulkoap~ln , eivä tkä l~snuolijain kynistä . 

Ovatko vC;~ri stel -t, j oi d en m aan ,-sityks eni olisi ollut r auhantunnuste lua, 

o l lee t ·r.s r iroitu ja ? On va i keata sl ihen vastata . lr. Emil EUrja, joka oli 

läsn ii toisessa ilaisu ud essa ja ' oka s en ä ä ttyessä onnitteli meitä sen 

tulokses ta , oli hlinkin var sin hi:mm:istynyt kä iinteeslti , jonka asia lehdissä 

sai. Hänen mie l estii ::n 0) i t·· ;; selitet ävissä niin , että tiis sä oli tapahtu

n t "wishful t h : nki n::; " lehtimiesten puolEsta : Suomelle ystä vä lliset lehti

mi ehe t tahtoiv at va i kutta a yleise en 0 inioni i n Suomen eduksi , ja ko ke. he 

katsoivat, e ttä olisi edul l i s ta, j os Suomi esitett äisiin rauhenhalu isena, 

k irj oi ttivat he til.hlin suunta an . Selitys on mahdollinen, mutta sittenk";;n 

ei ole poissu lje~tua , että ' os ta ' n on tullut i nspiroi nti. Huomattavaa on, 

että esim. ssociated Pressin sangen asiallisessa sel ostuksess ei mitä" 

v iittausta r auhantunnuste luun l öytynyt. 'funnu smerkilli s tä on myös, e ttä 

räike ilnrlit ' ä ristelyt, mikä l i täällä voimm e päätellä, tulivat Lontoos ta 

ja :'loskovasta, samalla kuin siltä taholta korostetti i n , että t iedoituks eni 

oli ri tys s"ilyttii ii Yhdysva ltain "lels en opinionin ~uomi-ystävyyden. SilUi. 

kin kannalta oli tiotenkin e dulli s ta väänt~ä j a vääristellä lausuntoamme. 

New Yorkissa ilmestyvä kommunistien päälehti Dai l y Worker taas s anoo, 

toistaen erä" amer ikansuomalaisen kaILT.Unis t in sanat l"Mr. Proco p'El di d not 

is sue his s tatement 0. t this time to put wt peace feelers, bllt fo r the 

defeet of our elly the Soviet Union , for the victol1' of Ei tler, Vii th v.nam 

the Finni sh naa:i-lllinded rul e rs hava linked the fate 

i s sued his state:cent a t this time because he wanted to a id Hs master 

Hi tler ta pe.ralyze 1ile growing clari ty of the " e rican people." 
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Puolesta r, i ciin : ksi t: 'istie tä tilaisuudes sa oikaisemaan v"äri stelyt 

er ':iissii re.uks e~ s a . 'iinpä Ne , ' Yor Times pääkirjoituks essaan 23 . 9 . 4.2 

lausuu : " p er som eI os e t o !r . Pr oeope 1e t i t e kno I.'!l tha t whe. t he 

ho d to oonvey res that Fi n l a nd \·."!tS ----- carryiIl(': on Vlar -- solely 

i r. sel f - defense ." 

Lon toosta. taas tuli Int erne.t ional News Servioe nimi~ en toimi s ton 

uutir. o :a mul:a e.n ~aksa olisi vaa tinut er oan! ja ~uooen Halli-rus 

olisi h: länn t ärni\n va a timul: sen. mutta sa.'lIa l a ki el t äytYIl;' t tunnus -

te.Jne.s ta (di s avol':) lausunto a ni . ;on~ :a mu !me.n SuClrli ei käy hyök "yssotaa 

liitos sa S9..!.san kan ssa . Se.oe.n uutisen j a tkos sa &B.l1ottiin. ett ä vaikka

ki n Bel 5 inki oli k i eltänyt. että Suomi ol i si valmis rauha nneuvo ttelui

hin. oli kui tenkin Tukholmasta ti 'oitett u. t tä siellä usk otaa n . että 

suomal a iset. huol i matt a kova s ta s aksala i sesta pa inostuk sesta. t ul evat 

koe t t arnae.n a i kaansaaåa j onkinmoisen j ä r j es t elyn Veniij ä n kanesa. jollei

vät saksala iset pysty ottar-e.e.n t al ' ng; radia. 

Helsi.ngissä annet-ru virallinen selitys näyt täii leensii tulleen 

oikein esit etyksi lehdissä tääl ä (Lii te D) ; s i tä vastoin em:öl e ole 

eng lanni nkielis i s s ä l ehdi ssä huoman nee t mainintba pääminis t eri Rangel

lin lliusb."Unnas s a 25.9 . 4.2 pitämäs t ä pu-'1eeste.. vaikb me sen levitil!1l!le 

tave.llise la tavalla llew Yor kin Ti etotoill'.ieton keu tte.. 

J[ J[ 

tt 

On vielä ennenaikaista lausua. mikä tulos tämän maan yleiseSl 

opinioni i n nUhden tiedoit '· sietamrne on ollut. Ain akin jos sain määr i n 

on julkisuudessa esitetty oikeamp i käsitys niistä elintarve- ja 

taloudellisista kysymyksistä. jotka selostimme. vai!::ka täh'ån osaan cm 
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8. 

kiinni te ty suhteellisen vähän huomi ota. Niitä väärinkäsityksiä Suomen 

a s ana s ta ja politiikasta, jOiEta t ' :m;:n rap ortin alu ssa mainitsin ja jotka 

tahdoin peruuttaa, ei tiedoitQ~s emm~ j ä l keen ole lehdi Esä ilmennyt, ei 

ai nakaan si i nii määrin kuin ennen. Meille tuleva viikottainen analyysi 

lehti e n k :: r j oi 'b.l ks ista ja asentei sta sanoo viime numerossaan, mikfi.li 

Suomea k08 k e , että 29% ko entarioi sta Suomen lähetystön p.o. tiedoi

b.t.lc seen on ol l ut Su omell e suopea ta , ja että on huomaute ttu, että uomen 

luopuminw tais t elusta olisi e duksi Yhdy s kans oille. Saman lähteen mu..lc aan 

on l ~, ; ko entari ci s ta ott anut Suome lle v i hamielisen kannan, kun taas 

loput e1 i 56% eiW: t ole ott aneet selvää asenne t ta, kuitenkin eni.ml!!äk:s een 

ilmaisten s ympatia a SUOI:leen nä hden. 

It 

On myi:inne tävii , että oli yllätys minu lle ~ten a ikaisemmin maini t

semilleni läsniioleville ys tävi l le, että sano i ssani voitiin nähd~ rauhan

tunnus t eluja. Olen a ina koettanut 'a pari kertaa onkin minun onnistunut 

alkuunsa tukahuttaa tähll~ ylei sön p i i reissä ilmeneviä taipumuksia työn

tää esi i n er ikoisrauha-aja'b.ls jonkinmoi5ena a Funa Suomelle aaamme vai

keassa asemassa. Olen niin menetellyt, kos ka tämä on asia, j oka ei ole 

t äällä hoidettava tahi tää ltä aloitettava, ja koska semmoinen alote 

nykyoloissa minun käsitykseni mukaan ei olisi Suomelle hyödyksi . 

Viärlstel i s tii., tahallisista ja tahattomista, huolimatta rohkenen 

uskoa, että tulos tiedoituksist&mme ajanpitkään ei ole ollut jatkettu 

keskustelu erikoi&rauhasta -- itse asiassa näkyy keskustelu tiedoi tuksem

me yhteydessä tästä jo päättyneen -- vaan, että siitä on j ohtunut ainaldn 
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9. 

joksikin aikaa selvempi käsitys Suomen oikeast a aserre.sta ja vallinneidan 

"ä rinklisi tys ten heikentyminen, mikä maamme asemalle 

me vehkeilyjen torjumis eks i on eritt äin tärkeä. 

Lähettiläs 
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LEGATIQ?; OF FINLAnD 
Washington, D. C. 

For Helease: Sept. 20, 1942. 

THE FOOD SITUATION I N FINLAND 

Finland is looking forward to the approaching winter with 

somewhet 1es s concern, as fer as the food is concerned, than a 

yeer ego . According to recent information the fooå situation is 

ta growinc bettEr owi ng to the f act that t he grain and potato crop is 

expected t hi s year to be considerably l er ger thon i t was l ast au

tumn and thet imports are with certeint y expccted. The fodder 

crop t his s umme r surpas sed l as t yeer's by 25 per cent and has r e

sulted in inc reased ~ilk, butter end cheese supplies. 

f.1isleadin stories coneerning t he fodd si tuation in Finland 

have been i n circul etion. Ther e have been great difficulties, no 

doubt, but the situation is less el ar ming then a year ego. rhere 

is still searcity of both food and clothing, but it ean be said, 

however , that 011 talk of starvetion has been beside the point. 

• Food rations, being smell, were at eertai n t i mes in the spring 

pure ly theorf;;tical in ei ties like Helsinki, 'l'ampere s nd Kot ka , es 

well as i a some other localities. But for the f eet t hat t her e 

were no totally breadless doys the city pop ul ation mi ght have los t 

its good mood and humor. In rural distriets where nea rly 80 per 

eent of the populet ion ar e 1iving thtrehave been, apart from t he 

r ations, other food supplies at hand, and as moet of the town foJk.': 

have relatives and friends in the countrys1de, extra food pare els 

from the country have fo~"d their way to pantries in the cities 

end towns. The people heve lost weight, true, but they have not 

been beset by famine nor starvation. 

Dr. Paavo S~la, an authority on medic al chemistry, hos l at e

ly examined the blood of Meny hundred persons of different posi

tions in Helsinki in order to find out what have been the effects 

of the ohange 1n diet. He hae establiehed that the vitecin oon

tent in the blood of the people of Helsinki is fully satiefeetory. 

It is further reported thet no scurvy cesee ere known nor heve ecy 

epidemias aggravated the sltuetion. The state of health of the 

people hae been very good. 
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Several factors have contrlbuted to the more cheerful 

aspects ln the sltuation. 

Last spr ing , in sowing time, although it was hard to cope 

wlth the shortage in manpower, draft anlmals, and seed crops, 

partlcularly seed potatoes, it became clear that the \Vorst was 

over. Ample r ain which fell t hroughout Scandinavia in ~Jay gave 

hope of a good harvest. Spring planting and sowlng, even lf the 

total area under cultivatlon was smaller than before 1939, 

succeeded in certaln important districts surprlsingly well and 

in some par S of the country morc land was gotten under plow 

than had been ex~octod . Flsh catch in the lakes of the recon

ouered Y.are lian t erritory was far greator than in years bofore 

the war. Tte crop of wl1d blueberrles and whortleberries 

loo!<:ed prornis i ng . The shortaee in labor has been largoly over

come by the strenuous efforts of clty dwellers, anxious to 

contrlbute the ir muscle to the natlonal cause . The school 

chl1dren a ll over the country are taking active part ln the 

• harvestlng work. At the end of August it was announc ed that 

the potatoes and root vegetables promised to glve a bumper crop. 

As most city people have turned agricultural producers working 

durlng the week ond on their sffiall allotments -- Flnnish 

"Vlctory gardens"-- lt is now ovldent that the hllrdshlps of l ast 

winter can be avolded at least in southern Finland. NeVls fr om 

tho t orri tory recapturdd from the Bolshevlks aro also r ess s'u'j n ' . 

The food supply for the refugee population vlhlch MS returnocl. , 

200,000 strong, to their old hooest03ads, wiU bo s ccured frOl:l 

the fields now agein ln Flnnlsh hands. The harvestlng ln thecc 

parts of Finland ls taking place undor dramptlc circumstances. 

The tront-line men are hclping the Kareliens 1n re-establishing 

thc1r homes on th~ ru1ns left behind by the aggressor. 

"It was an unforgettablo sight," writes a war corresponc.cnt . 

"to sae the men, bared to the wa1st, making hay while 301shev i k 

flghter planes attacked like wasps, and artl11ery fire mlxed 

with the rattle ot the reapers." 

Front-line duty le broken by a two-wea:<s' command for fitld 

work or construction of ellos tor potato, root vegetable and 

greens ansllago. 
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The food r e tions, eovering the most important stsple produet~ 

hava undergone few ehanges. Unlike in some other eountries t he 

r ations diff r eeording to the kind of work with whieh t he r c s

peetive pa rsons e r e oeeupied. The brecd rotion for intelleetuol 

workers e nd ehildren is 6 kilos e month, wherees a person engaged 

in hard l!lcnucl work re.::eives 13.5 kilos e month. The ordiner y 

oonthly mea t r c tion is 400 gr ams but herä ma nuel work e r.titles onf 

to a r etion of 800 gr ems e month. \'Ii t h r ege r d to fots, the res

peetive fi ~ '~e s ore 400 end 600, ehildr -n under 16 re er s elso re

eeiving the 1 ~ t t6r cmount of fe ts monthl~' . The genercl sugar r a

tion is 1 kilo e month, e hildrbn r ceeiving 1. 5 kilo. As to milk , 

t hG r ation i 9 kilos a _lonth (ehildI'en unde r 1 yeor, 30 kilos; 

end t hosc fro~ 1 t o 16 yeor s , 18 kilos), but owing to the f avor

s ble weot her e ondi tions end cbund enc e of eottle fodder the Clilk 

producti on hc ~ ri sen to 5uch on extent t he t dis tribution of 5kim

me d milk end butterClilk free of r ctioninc hos beeu undertc.ke n. Thr 

supply Adninist r etion i5 leyin up s tores of butter end eheese . I I 

has bcen Q i sclo~a d t he t the Stc t e buttcr s upp ly is now gree t cr 

then ~t ony ot her time since t he outureek of t he Europccn wo r. Jt 

is probebl e , on t he other hend , t het br eed end fot r 6 tion~ will b ~ 

increesed next winter ann sprinG. 

Eggs conDtitute the blackest spot in a food picture of Fi n

l and. Th ' s upply e llows no distributi on of eggs to t he oe _l i; ;' ( r

ul etion; childr en ge t 2 eggs a nonth , 0 trifle of whe t w l: CU ' 18l'!il 

ed befor c t he wer. 

The Finnish food s i tue. tion is by no meens e brifht OllE.. Tt, 

woul å be worse hed Finland not been oble to i m_ ort certe ir. e,o :.4!,t , 

of foodstuffs from ne ighboring countries, D6nmerk, Sweden t ue Gr l ' 

mony, end hed not Swedish friend s of Finland invited a bout 23 , rC(' 

Fi~~ish children to stcy in Sweden her e food is more cbundcnt . ~ 

Dennerk c gr ea t number of peop16 volunt srily cont ented themsel - f ,=, 

l ast wint er with reduc ed butter r e t ions, t he belonce he ving bes!! 

s ent OVGr to Finland. It Vl CS this U!lS 1:t'1eh eotion on th6 p ~"; v ' ---" 

Do. ish p60pl € t he t nWGe i t possible not to cut t h G Finnish butt .. :: 

r a tion l os t spring. The grein 1mp orts from Ger ;.lCny pleyed cs -( -' 

o1siv6 a role 1n enebline the breod r ntions to be kept on the 
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pr sent i evc i t !~ oughout the yeer. B€ it wentioned i n t h is con

nection t hct Gc rrusny hes deiivered the o(,r 6e d-upon OLlo unt of &rcin 

to the 1 st ~i~ 0 . 

Finlcnd :lf' i:1 t h e thr ee yec: rs thet he ve p a sscd sincG t 1e out

br cek of \'lo!.!.L. ,lO r II f aced difficui ties which SOI:letimc s hcve s e em' 

.-;d i:.surr,oun ~"Jbl € . The toughne ss of hcr peopi G ond f'n indomi t E' bie 

wii l of f r c.:d 0!1. h vc illede i t possi bie fnr her to ;vi thstond t ':1O cg 

Cr c ssions . 1,'" t i s mooent , 'Jhen the fi [ ilti ng on the fro :1ts hos 

COffie or e or l e ss t o c strndstill , t he .L'u tUx(l i ooks sO.::le\,he t . 

bright er . Dle t hordships ond s cc rifi a ·u rnc y s till be in storc f nr 

t hern , but th ~ FinnE c r c c s de t er mined ;l ~ ever to bot tl e throu[h cnC 

re e in ~ f r ~ end indcp cnccnt nr tion . 
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• From: Legation of F1nland, 
Washington, D.C. For release: September 20th. 

WAR FINANCES IN FINLAND 

Finland meets the fina ncial requirements of the present 

s1tuation and the tbreat of 1nflation by heavy taxat10n -- a 

general sales tax y1elding more than the custom dut1es in normal 

'" t1mes, different forms of capital levies, amounting to transfer 

of wealth from t he private citizens to the Treasury, and other 

extraordinary t axe s . The Finnish publie stands this without 

complaint. At .the same time, however, the publie debt has in

creased several time s although it still 1s lower than ib ' most 

countries. 

During nor mal times the Finnish state budget was balanced 

without havinB recourse to borrowing. As a matter of fact 

there used to be a surplus of income over expenditure and 

considerable sums were put aside into funds for special purposes 

or emergency use. 

The taxation was rather heavy taking into consideration 

that af t or all Finland even in normal times was a rclatively 

poor country. From the early twenties there existed a general 

1ocome tax, progressive and heavier as far as so-called funded 

1ncome , i.o. incooe from capital, v,oa s concerned. Also the 

indiroct taxos were cons1derable , o.g. the total r ece ipts from 

custom dutios varying in the nineteen thirties bctween 22 &: 

33~ of the total value of imported goods . 

The extraordinary circumstances caused by tha war have 

made an incrcase in taxas noccssary. 

Unanimously the Finnish Parl1ament two years ago voted 

a once for all "capital levy", adopted as a temporary emergency 

tax atter tho conclus1on of the puac e trcaty of 1940. This 

tax was leviod on indlviduals, firms, institutions and prgani

zations owning taxable property, rcaI and personaI, (plcase 

110"' p!'opertJ7, ftot 1ncomet or a 

ma.rk.,<as (about 0800). The tax was caIculated on a percontage 

basis, startlng troo 2.5 pur ccnt. and gradually incroasing to 

20 per cent. on a maximum property of 40,960,000 markkas (about 

$820,000) or more. The tax is payabIe in ten semiannuaI 

lnstalments during tlvo years. The proceeds from this capital 

13VY ar~ used tor the purpose ot paylng componsatlon tor war 
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dawag~s to former r esidcnts of the t crritory cedod to nussia in 

the peace treaty of 1940 (since then r ccaptured). It is worth 

montioning that the capita l levy yieldcd in 1941, its first year 

of op r ation , a total of 2,250,000,000 markkas (abeut ~45 millionl. 

30o~ timo ego a g~ncra l snles t ax was adoptcd nnd r ecently 

t he r a t a of this t ex was somawhat incrcRsed . This tax hRS provcd 

a rather good sourca of income yiolding during the first ouert~r 

of the current YJe r about 720 ,000 ,000 markkas or 60~ morc then 

the quert,:;rly r ';v .. m ue from customs duti~ s bll for c the war • 

Also all cust om dutiu s have been r a iscd considerably nnd 

will a ccording to r e cont dispatchcs from He lsinki bJ further 

incrae sed. 

Further morv, now forms of t axotion have been introduced 

and sevcr 31 old special t axes increesed. Thus it O8y be 

mention .d t ha t on August 1st of the currcnt yco r the following 

oxtra t e xas camc into forca: An oxtra income and proporty t ax , 

extra forest t ax, increa sed stamp t ax, incrensed tax on gifts 

and inheritnnccs, nnd a t .:rnpernry t AX on sAvings b'3nks which 

hitherto hove heen t~ x fr eo . - The cxtrn forcst t nx suggest3 n 

now system. According to this, 65 per cont. of the r eve nue from 

forost s 3ub juct to t axa tien is to be c ~ lculnted on th~ basis of 

t ax l evicd on woodlllnd sren , whilc th0 r est will be cCl lculRted 

s ccording to t ax 13viod on t h0 ssla of forests. 

A n,Jw CA. pit'\l l evy in addition te the a bove montioncc. h'1S 

beon proposcd by the Governmcnt. This t ex - n r At hcr intcr est-

ing ()xp ~ r im€.nt - Vlould imply thn t on n 11 incrGtlse in the vRlue 

of s .. curitic s Il nd l und 2% hos to be paid to the Treasury. This 

tex has hcen r ocommended by the Centre l COlJLlittea of the Pnrli" 

mcnt upon the strong insistence of the Minister of Finance, 

t:r. Viinö Tnnn~r, but has not yot hoen definite ly votod by the 

House. Through thc se And other m~nsuras, ns control of prices, 

r0nts and wagos, Finlnnd fights aga i nst inflation. In spit e of 

other countries. L:lst inforrr.ntion f'rom Finls nd indictltas t ha t 

this index has gone up to about 165 points if' the lava l bafore 

the present world WRr is t aken as 100. 

However, not oven tha henviest taxntion could cover the 

r cquiremonts of' the last yoars. The need of' f'unds hos had to be 
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dawag~ s to former residents of the t erritory cedod to Russia in 

t he peaee treaty of 1940 (since then r eeaptured). It is worth 

montioning that the capital l evy yieldcd in 1941, its first year 

of opor ation, a tota l of 2,250,000,000 markkas (about ~45 milllonl. 

30~~ timo ego a g~neral snles t ax was adopted and r ccently 

t b.:;) r ate of this t ex was somewhat lncreAsed. This t ax hns proved 

a rather good sourca of income yioldiu€ during tho first ouart0r 

of the currcnt yuar about 720,000,000 markkas or 60~ more than 

the quart\;rly r ':l vonue from customs dutios befor e the war • 

Also all custom dutio s hAva been r a ised cons iderably nnd 

wl11 a ccordlng to r eccnt dlspntchcs from HelsInki b~ further 

lncre:ased . 

Furthcrmorc , new forns of t axotlon hnve boon introduced 

nnd sovor 3l old spocial t nxes incroased. ~hus it may be 

montioned tha t on August 1st of the current year the following 

uxtro t exas camo into fore e : An oxtra income nnd property t ax, 

extr for est t ax, increa sed stamp t ax, incre sed t nx on gifts 

nd inheritnnccs, ond a t .nnporAry t ax on sAvings b<mks whieh 

hithorto h~vo boen t ax freo . - The extrn forest t nx suggestn n 

now syst eo. According to this, 65 per cont. of the r evenuo f rom 

for ost s 3ub jcct t o t Axa tion is to be c,lculnted on thc bas i s of 

t ax l evicd on woodl::md ar oo , whilo th" r est will bo cnlculfl t od 

_ccording to tax l aviod on t he salo of forosts. 

A n.:n'! cflp it '\ l l evy ln add ition to the a bove montionec h'1s 

beon propos d by th Govornmcnt. This t r. x - n r a t her intor est

ing exp~rim~nt - would imply t hn t on 011 incrGnso in the vnlue 

of s ~curitie s fl nd l und 2% hns to be paid to the Treesury. This 

tox ha s been r ccoInmanded by the Centrlil l Committoe of tho Pnr li'l 

munt upon tha strong insistenc e of the Ministar of Finance, 

t::r. Viinö Tnnnl:lr, but has not yct boan defini t e ly voted by the 

House. Through theso nnd othor muAsures, ns contro l of prices, 

ronts nnd wages, Finland fights aga inst inflation. 

other countries. L~st infornn tion from Finland indicntes t hn t 

thls index has gone up to about 165 points if the lavc l bdfore 

the prescnt world wp.r is takon as 100. 

However, not even the henviest tnxatlon could covcr the 

r eouir (}mcnts of the last yoars. Tbe need of funds hns hRd to be 
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ti11ed by borrowing, part1y in the form of domestic bond-issaes 

which ha v3 bcun 0 grant succ css, part1y through trensury bi11s. 

Thus the; ind 3 bt~dnus s of tha Finnish Trcasury has lncroa sed 

v~ry cons idcr lb1y, but sti11 10ss then cou1d be sUPPosdd. In 

August 1939 t he tot~ ~ Publie Debt of Fin1nnd amountcd to obout 

4 bi11ion markkas (080 rnil1ion) out of which rough1y 1 bi11ion 

(' 20 mi11ion ) ~as for oiJn indcbtddncSS. According to figures 

from March this ycor th~ dcbt hnd incrvnscd to a bout 28 bi11ion 

markkas ( $560 raillion ) but of this on1y 4 billion rnn rkkas ( ~,80 

mi11ion) wcr o for c ign d~bts • 
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From: Le lation of Fi nl and 
Washington ,D.C. 

For rele~se: 3e~t ember 20th. 

In the t wo words freedom and security 011 Finlond's aims 

er e expressed. 

Finland never joined e.ny bloc of the big pOlHlrs nor di d 

she plot ~ ins t her oighty oaster~ neighbcr Sovie t Russiu. A 

student of Fi nnish- ltuss i on r el'tions , form ,)r e.mb8~. s.:ldor Joe 

DCiVis, in 11 is ''Mission to lios cow" ....... emphnsizes t ht> t 

Finlund' s policy w;:s one of strict nautrali tY. "rites ....mbassad

or D_vis :"Fi&l nd's policy i s bwsed u70n the renliz~ t i on of thl 

exceedingly pr ccnr ious geogr opnic",l and milit" ry-stretegic 

position she occupi es between t\~O pOl ,er f ul enemy countries 

and upon the de t eruinut l on r eolis t i cally to ~void Gntagonizing 

either".(Op.cit.page 550). 

In 5 l t e of her ~ea ceful policy Finland in 1939 wus 

a ttacked, the Hussian ~gBr ~ ssion be i~B branded by Pres ident 

Roosevelt os d \hm t on disregbrd for l aw. 

In June 1941 Soviet Russia bgain cttucked Finland in 

order -- os i t w ... s said in MoscoVJ befora l<'inland too;; u:? ~rcs 

in s clf-defense -- to \Ilpe Finland of f the s urfaco of the 

ea rth. Finland got into this new WCl r not owing to any nlli~nce " 

or politic :J. l commitments but bocause she was forced by t he 

Communist utt ck. 

Finland do~ s dot fight and does no t t uke u?on he~self t he 

sacrificl3s of we r out of wish for conquest or for iCl~oriali sti r. 

1ms, but in erder to seCUl'e her century-eld dec::.ocratic , ' oy of 

living und he r independence. 

Finldlld has net ch,:n6ed. Her politic·:l ,1nd social system 

is the same 'S beforo. Bho hos th~ s wma president aa before 

po rlic:.ment. \'Iher ... the Social-Democruts cmd the p,-, rty of the sm 

f a rmers dominate . There r..re of course wc.rti , ,e r ..:gul tions in 

Finland like in elI countri ~s. but they r e encctcd by the 

l egul huthorities accordinB to l awa adopted by purl i....ment. It 

1s particularly to be noted th~ t no persecution of the Jews 

• 

• 

From: Le lation of Fi nl and 
Washington ,D.C. 

For rele~se: 3e~t ember 20th. 

In the t wo words freedom and security 011 Finlond's aims 

er e expressed. 

Finland never joined e.ny bloc of the big pOlHlrs nor di d 

she plot ~ ins t her oighty oaster~ neighbcr Sovie t Russiu. A 

student of Fi nnish- ltuss i on r el'tions , form ,)r e.mb8~. s.:ldor Joe 

DCiVis, in 11 is ''Mission to lios cow" ....... emphnsizes t ht> t 

Finlund' s policy w;:s one of strict nautrali tY. "rites ....mbassad

or D_vis :"Fi&l nd's policy i s bwsed u70n the renliz~ t i on of thl 

exceedingly pr ccnr ious geogr opnic",l and milit" ry-stretegic 

position she occupi es between t\~O pOl ,er f ul enemy countries 

and upon the de t eruinut l on r eolis t i cally to ~void Gntagonizing 

either".(Op.cit.page 550). 

In 5 l t e of her ~ea ceful policy Finland in 1939 wus 

a ttacked, the Hussian ~gBr ~ ssion be i~B branded by Pres ident 

Roosevelt os d \hm t on disregbrd for l aw. 

In June 1941 Soviet Russia bgain cttucked Finland in 

order -- os i t w ... s said in MoscoVJ befora l<'inland too;; u:? ~rcs 

in s clf-defense -- to \Ilpe Finland of f the s urfaco of the 

ea rth. Finland got into this new WCl r not owing to any nlli~nce " 

or politic :J. l commitments but bocause she was forced by t he 

Communist utt ck. 

Finland do~ s dot fight and does no t t uke u?on he~self t he 

sacrificl3s of we r out of wish for conquest or for iCl~oriali sti r. 

1ms, but in erder to seCUl'e her century-eld dec::.ocratic , ' oy of 

living und he r independence. 

Finldlld has net ch,:n6ed. Her politic·:l ,1nd social system 

is the same 'S beforo. Bho hos th~ s wma president aa before 

po rlic:.ment. \'Iher ... the Social-Democruts cmd the p,-, rty of the sm 

f a rmers dominate . There r..re of course wc.rti , ,e r ..:gul tions in 
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or ch&nGc in t eir status has taken place. 

It is interestin3 to a ote t ha t als o nmbassador Davis 

in his abov~ment ione d book sta tes th~t ~ussia olre~dy lon~ 

before the pr sent viorld wur took extensivtJ prep",ratory 

mili tliry measures aea ir s t Finland. Russ i 's aims l:I :,::a i nst 

Finland are evidenccd by the att elLpt of the Sovi et Union to 

\'Jring t crritorial concessions from Finland d S far back us 

in t he pr e - ' a r year of 1937. " t t;::dt ea rly da t e Forei ·.~ 

Li nis t e r Rudolf Hol s ti visited ~oscow to i ns tiStit e ncgotia-

t i ons ai !~ed e t fortify ing a nd developin~ friendly rela ti ons 

bc t •• e E:n Finl...:.nd and Rus sia. 

Th Bolshevik rulcrs r os ponded to t 1 i5 friend1y ges ture 

~ m kinc t er ritori~ l deJands . It was to exact these s elf

same de . nds thdt the Red "rmy fint.lly inva tled t a is country 

io th e fall of 19)9, tal: in advant<.lGe of the C!.80S then 

r .i G,ni ng in l nt rl.etional poli tics. 

Befo re the talks a t 'oscow in the f all of 19)9 l e di ng 

to the \.inter wdr. however, the Dolshevi ks r enewed their 

demands upon two otht:r occ s i uns durins peace time . II: the 

year 19)8 Moscow sant a sp~ c ial envoy to Helsinki to force tl. 

Fia~ish Gover nmen t to sign ti s ecret trua ty of mutual military 

a s s istanc e , whi ch, aDon g othGr concessi ::ms, granted the 1301-

s heviks t he rioht t o fortify the Finnish i s land of Suursaa ri 

in the Gulf of Finland . It Vli .:. l be r ccalled th t the Red 

invaders occupi~d this island duri ng the winterwar aft e r 

...... """"""'"io .. ·'~~ r _l.He cliffs for fiv:.p 
eva cu tion of the tiny 

Finnish gbrrison. The Finns routad the Bolshcviks 1n a fierc e 

atteck ucross the ic e and recaptured the island l ~ st spring. 1 . 

the proposed secret ffii1 ita~' trea ty of 1938, the Sovie t Union 
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o. f e r ed to withdraw t buir objEction to the fortification 

by the Finns of the ..... a lbnd I " :, nds undor the condit i on thb.t 

the Sovic t Union could maintuin obsorvcrs and agents in the 

archi.t;l '3 lago. 

, l ain in ~arch 1939 the ~oviG t Unlon throu3h special 

diploJnd tic cll/::.nnels deLli;J.r.ded t l1bt Finland lease to the 

nolsh~vi ks for d ~e _i od of 30 voars t be islends of Suur

s6tl ri. L .. , vansa" ri. Tytärsaari &.nd Soiskuri in the Gulf of 

Finland. A f ew day s ~ft 0r the oriuina l attG~pt, the deLl&nd 

wa s r en tlwed in the r evis Ci d fom thut Finlönd \'Iould get 

t ~ rritorial compcnsation for thesc islands fro ;·: E ... st 

Karelia. 

Si nce submission to theso Sovi ~ t demunds would ha ve 

endang red the nati na l position held by Firdand in tho1 r 

strict neutrulity r clution to all powers, the Fi~nish 

Govern~ent r efus öd to yield a s i ngle concossion. What the 

cession of key points in the country to Russia would hav (; 

ueant is proved by the eVdnts in the Btiltic ~tatcs in 1939 

and 1940; bavins forcad these states to allo\'l COlllLlunist 

!lussiun troops i nto certuin places , Coc .unist Hussi " soon 

afte~~ards subju~ t ed the countries cOLl)letcly, and for 

instå.nc in ::stJloniu durillG tv;elve months of COlllr.lunist rul e 

ut l Cc..st 6 p'J rcent of the po:)ulution waa liquidated. 

Finland fights in s c lf-dofcnsu in order to avoid this 

f c. tc. S110 fights t o s ""ve her freodom, hc r fNO way of livi r. . 

and the very life of the nution. 

Finl nd wants to cease fighting as soon l:1S the thNfLt 

foroign press the possibility of a scparate penee between 

Finland und 30vic t !tussia h ' s been sugcested. IIov.ever, no 

peuee proposal b&s been m~de to Finland, sti l l l ess any 

• 

- 3 -

o. f e r ed to withdraw t buir objEction to the fortification 

by the Finns of the ..... a lbnd I " :, nds undor the condit i on thb.t 

the Sovic t Union could maintuin obsorvcrs and agents in the 

archi.t;l '3 lago. 

, l ain in ~arch 1939 the ~oviG t Unlon throu3h special 

diploJnd tic cll/::.nnels deLli;J.r.ded t l1bt Finland lease to the 

nolsh~vi ks for d ~e _i od of 30 voars t be islends of Suur

s6tl ri. L .. , vansa" ri. Tytärsaari &.nd Soiskuri in the Gulf of 

Finland. A f ew day s ~ft 0r the oriuina l attG~pt, the deLl&nd 

wa s r en tlwed in the r evis Ci d fom thut Finlönd \'Iould get 

t ~ rritorial compcnsation for thesc islands fro ;·: E ... st 

Karelia. 

Si nce submission to theso Sovi ~ t demunds would ha ve 

endang red the nati na l position held by Firdand in tho1 r 

strict neutrulity r clution to all powers, the Fi~nish 

Govern~ent r efus öd to yield a s i ngle concossion. What the 

cession of key points in the country to Russia would hav (; 

ueant is proved by the eVdnts in the Btiltic ~tatcs in 1939 

and 1940; bavins forcad these states to allo\'l COlllLlunist 

!lussiun troops i nto certuin places , Coc .unist Hussi " soon 

afte~~ards subju~ t ed the countries cOLl)letcly, and for 

instå.nc in ::stJloniu durillG tv;elve months of COlllr.lunist rul e 

ut l Cc..st 6 p'J rcent of the po:)ulution waa liquidated. 

Finland fights in s c lf-dofcnsu in order to avoid this 

f c. tc. S110 fights t o s ""ve her freodom, hc r fNO way of livi r. . 

and the very life of the nution. 

Finl nd wants to cease fighting as soon l:1S the thNfLt 

foroign press the possibility of a scparate penee between 

Finland und 30vic t !tussia h ' s been sugcested. IIov.ever, no 

peuee proposal b&s been m~de to Finland, sti l l l ess any 



• 

• 

- 4 -

promise of r estitution of t rr1tories belonging to he r and 

l east of 011 any gu~ranty for lasting secur1ty. 

L_c t autumn. alreudy before the United ci t ates were involved 

in w&r. the Finnish troops seeured a front-line which they have 

nm\ for ten lmnths maintuined practically unchanged. w1thout 

re t r eut or advance. in spite of the foe's renewed und he~vy 

a ttucks. 

The oim. of the Finnish n!1 tion is to keep her land ia her own 

hunds until a l ust i ng peace bullt upon real guoruntees comes. It 

a t the end of t~e world war Finland werJ occupled or lnvaded. 

whioh greot power Vlould be willlng to open hostilit1es against 

the lnvaders 1n order to dr1ve thec out troe F1nland? 
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I CUiIge I Foreign Policy 
Is Denied by Finland 
Dl :bt AModa_ Pu ..... 

HELSINKI. Finland. Sept. 21 (De
lflJ'ed) .- A Finnish P'orelgn Omee 
t>pOk""man ..... rted tod.y thore h.d 
l1crn 00' change In Finnish polley 
.Inee the flllec tlon laat NO\'embcr 01 
al1 An,eriIIIII prollO!.1 thU Finland 
~ Ithdra" ~m the war •• alnat 80-
\ ' llt Ru 

H1.\ !ttat.Dtnt was made Jn com- I 
mwt on t,be atatement. lut Satur .. 

, doy In Wuhlngton by Flnn!sh Mln- , 

I ~ n~ ~;~;:~ ~~it."t1~a!.."~~ 
n_ the threlt to htr exlstence hL~ 
bern a\~nft1 and guarant.em 00-
taJn"d tor htr !a.,tlng securtty." 

Th. Mln! ero the spoI<esman aald. 
rouldt ha \'~ meant. anythlnl 6- I 

rtpt 'hat F'lnlaod wou.ld bt ready te 
l R ~' down um." only when tbe Rtq .. 
~t.n threat to FInnish _unty had 
be.n llquldat& 

He uIdod .... t PInIand bad neltber "ven __ 01 .... any _ pro-
_ali. ' . 

Contnl7 to~b_dcut 
by the JIeIlD radio . be aa1d 
.he FInnIob I had tasued 
no denlal 01 UID-. Procope'. 
,.tatement. 
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.1l.l!\ltn&.t~mL ..... . .......... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 27 •.. 

ash..ir:g tonL ssa 2.2 p: nä l oka ....... kuuta 19 :42 .• 

Asia: 

.... ~1.,.l9 .• ~,'-•... 

..IAKELUOH"E: 

•• : .4. 

--
teenv e to: 

. el l e s hu amaut c. aa , e tt ei Su om en - U. S .A:n vä leissä ole t ap ahtunut 

mu tos t a ja t~ ei semmo is t a ole odotett avis s a t i lant en . y sye s sä en-

na l lan .- .e ll ~ eruut t a e r ääs s ä leh tik: rj oitu'<·sessa es itetyn väit-

teen s ii t ä . että U.5.A . Molotovi n <iiydes sii tä"llä olisi a ntanut Venä -

jäl le eri tiU i siä l up uks ia Zuo~en-~ olitiikkaan nähden • 

• 

Ke sk~' tin s a irash oi t oni New lorkissa ja tulin ' ashi ng ton iin ensi-

s i jas sa Fat conan l a ina-asian vuo"::si, mistä tois essa yht eydess ä ol en 

t ehn t sell{oa. : ä ydes säni täs sä a s ias s a wellesin l uona, oka oli 

j ä rje s tän t minu ll e luvan t ulla pariksi pä iväksi New Yorkis t a t änne 

j a palata j onku n r:i ivä n ku lut t1.ll, e lle s vahvis t i minulle, että ny t 

vaadi ttae8sa m kl5ettavalcsi 1 kätty l yh ennysmaksu tullaan vaatimaan 

suori tettavaksi lähiaikoina vain . OlI Suomen ja Yhdysvalt ain suhteet 

huana ttBva l5tl huon ootuvat. 

Kesku s el 1 eS 5amne . lei s til an t ees ';a ;;e11es hyvin kategoorisesti 

lausui, ett ei mi1ä:.in muutosta ollut t a pahtunut sen jii ike en kun viimeksi 

" .... luohjem.U.J.: 

T.".III_. 
T.".III_ ja 1 ...... 1 ..... _ ................. mlnlat.rIOU •• 
EI u ... om .. ed".t ........ tledoltullalln. 
EI ..... om .. eduatull ..... mutta u ........... lnlat.rIOn tIedoI· 

tullaIln • 
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2. 

t k . 2 päivä ,. hi.:nen kan ll saan ;ces kus : e lin. 

Kun minä ;na i i t s in Viel I e si 11 e, etttt ;',rnest Lindley " r '"ä s Eä 

Wash ing t on ostis s a 10k acu Jn 11 _ä i värui j ulkai sema s saa n arti kk e issa 

0 1 vä i tt" ny t , että '~olotovi n ~iiyå essä -tä tl llä vi i me kevä;;;n" hä nelle 

olis i a nne t u l ".l j:. auks i a si i t .. , e t t .. lhdy svallat . u om en n 'hd en nou

datt a i s i vat määr ä ttyä politiikka a j a koet t aisivat mä"' rätt~.:'ll suun

taan va i kut - a a ::'uom en , , e ll es t ä hän hyvin päät t ävä is es ti sano i., 

e t t ei t ä ssä vii i t t ee s sä ollu t mink>iiinMois t a pe rää . 1 ' sy es sä ni s aisinko 

t ust.'i hänen l aus unnost· " n ilmoi t ',a a Su oneen, s anoi hä n kyllä 

l a usu nr.oss aan , ",utta li sä s i, tt ei hän t ahtonut tulla l ä h t e enä mai

nituks i. os ka ä ,".öinen t ie to ~u om en s ähki tt;ynä vo i s i j outua 

'-el. siin . ~ ovi tti i n . että minä v isin U moit!;aa erä itten keskustelujeni 

pe ru s t eella ymr(ti rtdvlir. i , ettei Lirrl leyn vä itte es sä ol e perää . 

u n s i tte~in otin puh eeks i . orrest Davisin ja Erne s t Lirdleyn 

ki r j an " HoVI ,a r Came" j a s i inä löy t-i vii ma ininta Suomes t a , mistä 

l ähetys tö s ähkös a nomassaan ::- 831 l oka kuun ~l i ii i vä l t ä ilmoi tt i kotiin, 

sanoi "elles, et tä on vali t et tava, että tiL"'mIöinen k i rja osaks i s isä .l.

~li t osi tietoja, j otka } erustuvat viral isi i n asi a k i rj oi hin tahi 

viral Li s elta tahol t a saatuihin tiet oihin . osaks i tekijäin omia mie

telmiä. NimenOlIli an .elles laus ui , et t ei kirjas sa esitetty kanta ~an

n e rheimi Eta ja Suomen viranoma i sista semmois enaan vas taa Sta t e Depart-

mentin vir~ lista kan taa, va i kka kyllä k i n -- sanoi hän tieäåmme. 

että Suomen Hal l ituksessa on 

• 

• 

• 

2. 

t k . 2 päivä ,. hi.:nen kan ll saan ;ces kus : e lin. 

Kun minä ;na i i t s in Viel I e si 11 e, etttt ;',rnest Lindley " r '"ä s Eä 

Wash ing t on ostis s a 10k acu Jn 11 _ä i värui j ulkai sema s saa n arti kk e issa 

0 1 vä i tt" ny t , että '~olotovi n ~iiyå essä -tä tl llä vi i me kevä;;;n" hä nelle 

olis i a nne t u l ".l j:. auks i a si i t .. , e t t .. lhdy svallat . u om en n 'hd en nou

datt a i s i vat määr ä ttyä politiikka a j a koet t aisivat mä"' rätt~.:'ll suun

taan va i kut - a a ::'uom en , , e ll es t ä hän hyvin päät t ävä is es ti sano i., 

e t t ei t ä ssä vii i t t ee s sä ollu t mink>iiinMois t a pe rää . 1 ' sy es sä ni s aisinko 

t ust.'i hänen l aus unnost· " n ilmoi t ',a a Su oneen, s anoi hä n kyllä 

l a usu nr.oss aan , ",utta li sä s i, tt ei hän t ahtonut tulla l ä h t e enä mai

nituks i. os ka ä ,".öinen t ie to ~u om en s ähki tt;ynä vo i s i j outua 

'-el. siin . ~ ovi tti i n . että minä v isin U moit!;aa erä itten keskustelujeni 

pe ru s t eella ymr(ti rtdvlir. i , ettei Lirrl leyn vä itte es sä ol e perää . 

u n s i tte~in otin puh eeks i . orrest Davisin ja Erne s t Lirdleyn 

ki r j an " HoVI ,a r Came" j a s i inä löy t-i vii ma ininta Suomes t a , mistä 

l ähetys tö s ähkös a nomassaan ::- 831 l oka kuun ~l i ii i vä l t ä ilmoi tt i kotiin, 

sanoi "elles, et tä on vali t et tava, että tiL"'mIöinen k i rja osaks i s isä .l.

~li t osi tietoja, j otka } erustuvat viral isi i n asi a k i rj oi hin tahi 

viral Li s elta tahol t a saatuihin tiet oihin . osaks i tekijäin omia mie

telmiä. NimenOlIli an .elles laus ui , et t ei kirjas sa esitetty kanta ~an

n e rheimi Eta ja Suomen viranoma i sista semmois enaan vas taa Sta t e Depart-

mentin vir~ lista kan taa, va i kka kyllä k i n -- sanoi hän tieäåmme. 

että Suomen Hal l ituksessa on 



( ULKOASIAINMINISTERIÖ 

• 

RYHMÄ: _L .. __ ........... _ ............................ . 
OSASTO: (}!{ ............................................. . 

ASIA: ............... .. ............................. ............................. . 

( ULKOASIAINMINISTERIÖ 

• 

RYHMÄ: _L .. __ ........... _ ............................ . 
OSASTO: (}!{ ............................................. . 

ASIA: ............... .. ............................. ............................. . 



• 

• 

..... .. a.~h i n€:toni ............. . SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

~APORTTI n: 0 ... 2.a ............ . 

New Yorld . ssa . 15 .. p :nä marras ... kuuta 19 .. 1~ .•.. 

Asia: 

"AKELUOH"E: 

IM':'4. 

Yhteenveto. 

~. i nis t eri proCOptlD t.'O. aa.>m l ehtimi e s kertoi : 

Er tt i s s" en lantilaish &a j a ehkli ame rikkala isi" sa sot i lc.s piireissä 

olle.a n huol es bmeita .frikc.n hy"kkäyksen johdosta. koskn se me rkits ee 

voimien hajoami s ta ja vähentää mahd olli suuksia pom~ ittc.a Saksaa; 
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2. 

Ile,': Yor ki ssa e r'.i ;i n l ehtimi ehen , joka u s eas t i en nen on antanut var s i n mi elen-

kiint o ' s i a ja us ea s t i o i keita t i e t oja . 

J ti r j es ti n, e t t ä s elon ~eko täsiä k0 5!;u s"; elusta pa r i .ui vää myöh enmin 

l ähe t:; stö s t ä s !i.hkö tettiin Suomeen ( s iilik€'et ::" 897 ja 898 ) • .rårj es tyksen 

vuoksi selitä n :>. lempana r aport in muod os sa l yh. esti mitä ker tojani minul ~ e 

es i t t i. 

1. "".i'r i "{&n mi ehEt "Jllinen on on.'1eton t a, se me rkitsee voimien ha joa!!1i sta 

liian 10. j all a lue elle ; U.K: n illll!lstoasiamle s oli ke r to jalleni lau sunut 

valittel u nsa sii t ä ; ~ertoj ani mielestä Lontoo i1 me i se5ti on t 'ytymä tön. ~räät 
) 

korkeat sotila s pii rit t äällä s amoin. - U.K: s sa ei ilman t iitä kiHin ole 

r i i ttävusti p ommituskone ita Saks an tehokkaaksi pommi t tami s eksi. Hi t ler voi 

vars in hyvin l u opua "~rika sta j opa Ital i asta e ikä huntä sittenkliä n voi da 

lyödä . Ainoa on suor anainen hy ö1ckäys Saksaan j ny t hän on s aarnl t hengitys-

a i koo. a r meijansa j iilleenn"{ontami s eksi • 

Sak sa on kyllä vä s ynyt, mut";a Venä j"" vielä väsyneempi. Venäjä koettanee 

ry:, tyä hy ckkäykseen keväällä, mutta s iitä ei t ull e mitä än . 

2. Kertoja ei usk onut rauhaan Saksan j a Venujän välillä.- ffån piti 

myöskin t iillä k erta a rauhaa Länsivaltojen ja Saksan v ä lillä poissuljettuna, 

vaikka hUn myönsi, että Sta lin i Lmei sesti pelkää sitä ja e ttä Stalin ehkä 

sen johdosta nyt niin voimakkaasti alleviivaa liitt outuneit t en solida risuut-

ta. Yhtenä tod i s t uks ena t ätmntise s t ä pelosta piti. kertoja Moskovan alotetta 

Hessin tuomitsem1seks i nyt jo s odan a ikana. 

x) Kertoja meni nii~kin pitkälle, että hän väitti, että koko Afrikan hyo1t
käys oli vain poljittinen toimenpide ennenkaikk ea U.S.A:n sisä isiä oloja 
silmälläpitäen, vaikka se siltä kannalta oli tu llut l i ian myöhään - vaalien 
jälkeen 
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3. 

T .5.A: s sa IH s sis s i p in Hinsi ?uolella ei Eur oopa n s ota kiinnosta, 

vaan on ka i lck i huomi o suunnattu itäiin Japan i a vnst',an. 5a not aanpa 

Länn en suu ris sa l entokonetehtnissn, kun sieltä läh~tetäHn koneita 

Eng lanti i n t ahi ',-en" jälle : "Taas meni koneita hukkaan" • 

l!utta s i t tenkiiii n e i ole luul t avata, e ttä ny j(yinen ha llitus tekisi 

rauhan l:.uro opo.s sa. Kertoja näky i yhtyvä n minun kii.s i ty kseeni, että Roose

veltin huomio ennen kai kk ea kiin~' Eurooppaa n . 

Mutt a j os s ota kes t uä - I i vuoden on mahdollista jopa luultavatakin, 

ettii liittoutuneitt en j oukosta muutam t - ens i sijas sa Ve nä j" j a U . j{ . -

tulevat vä syui'in . 

Kerto~a veI i tti suu resti sitä yhte n': isyyden j a yhtenä isen joi don 

puutetta, j oka Liittoutunei tten puolella ja niiden sotilassuunni t elmis sa 

ja -toiminnassa val l itsee. 

3. Ainoa ehdottomas ti selv~ yhteisymmä rrys kansainvälisen politiikan 

alalla on Venäj än ja Japanin vä lillä. l umpikaan ei tule nykyoloissa 

hyökkällin'·cn. '-eniijii on aivan selväs ti tie10i ttanut U.5 .A: 11e, et-';;ei se 

tule r~·ht-JIIliii.i n sotaan Japani a vastaan, eikä auttamaan U.5 .A: ta ei myöskään 

luovuttamalla tukikohtia Itä-Aasiassa. Vasta 'os ja kun Sak sa on lopulli

ses ti lyöty ja tilanne Euroopassa likvidoitu, on Venä jä valmis ott amaan 

osaa Japaninkin valtakunnan likvidoimiseen, :nihin tietys ti toi selta puo

len on huomautettava. että nä 'n oHan, Venäjän - Japanin yhteysymmärryk

sestä huolimatt a. yhte i sten intressien side Japanin ja Saksan välillä on 

sangen vahva, kun kumpi~an ei voi sallia että toinen tulee täysin lyä-

dyksi. 
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4. 

4. Sota Kaukoidä s sä käy huonosti. U.S.Aln voitot ova t semmoisina 

en vähäpätöi siä , eikä ole tällä kertaa mitään mahdollisuuksia te-

hok1csasti hyökätä Ja nin EIIIlbmaahan . ooli t t len suu r esti rekla.-uoi tu 

Tokion pommit t runinen kesällä oli ollut täydellinen f iasco si käli, 

että osaanottanei ~ ta konei sta, jotka l äksivät emä l aiva lta , tu skin yksikään 

pela stui , vaan melkein kaikki hävisivilt suurin miesta;>pioin. Se on se:n

mois ta mihin ei ole vara a . 

5. Työvoimatila~~e U.S.A:ssll on e r it täin huoles tuttava niin hyvin 

erä illä teollisuusaloilla kuin myös ja ennen ka i kkea maaseu'ui l la , missä 

?iene~ät ~anvi l j e 1ijlit ova t suu r es ti '~ rsineet. Et e nssä niinku in 

KeskiUmn es sii , miss:' ke rtoja oli liikku.tlut , oli sa t o h~", in 1a ja1ti 

jäänyt korj a arm t te. t yöv"en puutteesta. sn- tähM oli kertojani mi '31estä 

ennen kaikkea siinä, että miesten ottaminen arme i jaan oli tapahtunut 

aiva n liian kaavamaisesti, ottama t ta ensi sijassa nuoria miehiä palveluk 

seen, mistä m.m. mwös oli ollut seurauks ena, että keski-ikäisistä ja 

vaMeurnista pelottava pros entt i lyhyen pa lveluksea j ä lkeen oli joutunut 

sairaa lo i hin. hmmattil1itot 01'!l. t jyrkästi pakol li s ta tyllpalvelusta vas

taan, miksi siitä tuskin nyt t ulee mitään, j a tilanne j ää l5ekavaksi ja 

varsin arve luttavaksi.- Qnasta puolestani en t ahtoisi nä ihin seikkoi hin 

kiinnittää liian paljon huomiota. Ymmärtääkseni ne eivät tu le ratlmisevasti 

vaikuttamaan U.3 •• \&n sodankäyntiine. ei ainakaan lähiaikoina. 

6. ~tilannetta ei kertoja sitä vas toi n pitänyt niin~åän arvelutta

vana. On kyllä väitetty, ettei olisi pää sty valmistamaan tekokumia, joka 

kelpaisi esim. renkais iin, mut ta tämä vaikeus kyllä kertojan mukaan pian 

ja sangen helposti voitetaan. 
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5. 

7. Mitä Suomeen tulee, niin on meidä n ilo i tava sitä, e ttä hyökkäys on 

tehty ld 'rikku Il, ei kä \cut €ll viel ä kesällä suunniteltiin ja yksi~·iskohtia 

myöten valmisteltiin, Pohjoi s-EUrooppaan . Suomi saisi nyt kertojan mi elestä 

olla rauhassa sikäli, ette i se joutuisi U. · .Aln poliittisten suunnitelmien 

erikoiskohteeksi lähikuukausien ehkäpä puolen vuoden aikana • 

Il 

x 

Kertoja sanoi suunni t televansa publisiteettia, jolla hän t odistaisi, että 

Suomi sittenkin joutui mukaan uuteen sotaan Saksan vehkei l :istä - ei kylläkää n 

s iten, ett i.: Saksa suoraan olisi pakoittanut Suomea sotaan, vaan siten, ett ä 

Saksa politiikaIlaan ja vehkeilyllään aiheutti Venä j än h ökkäyksen. Kertoja 

viittasi tässä suhteessa erittäinkin Hitlerin puheeseen 22.6.41, missä Hitler 

oli sanonut~ ett~ suomalaiset joukot marssivat yhdessä saksalai sten knnssa 

Venlijää vastean.- l'ht omautin tähän. ettei Hitler tätä sanmut. vaan e ttä hän 

lausui. että Pohjoisessa suomalaiset yhdersä Saksan joukkojen kanssa olivat 

puolustus!lsennossa. Toistin myös, että on ai van .ilme! stä. että Venäjä oli 

omi en suunnitelmiensa mukaan S uOIIleen h;yi:ikii.nnyt, ml tä se heti Moskovan rauhan

teon jälkeen oli ruvennut suunnlttelamaan. Vaikkakin siis kertojan ajattelema 

pub11siteettl hetkellisesti voisi olla meille edullinen täällä. en voinut 

sille tukea ja siunausta antaa. 
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. :i;hL~ll.iJ:u!t liA$ .~.h:j;l!~.r.~);1.JI~p·.; .. .e.r.1.\L.B.QJl.~~.in kans s a • 

Yht eenve to a 

Bohaman DR i ni t s ee l yhyes ti neuvottelui staan t ää llä. j oissa hän ei ole 

suosUirrut am erikkalaisten vaatimuks i in Saksalle myönnetyn kau t t;akulkuliiken-

teen l opettamiseata.- Boheman ei D&. e mitä·,.n r auhanme rkkejä; lI .S.! . ja U.n- . 

eivät hil.itä ,'tet taa.ll . ennenkuin Saksa on lopull i s es ti lyöty.- Baltian 

ma i den itsenHisyyt .. en n" den ei V::l i olla mitii"ln toiveita täältä käs in a r-

voste l tnessa .- Sitävastoi n lI . S .A. kuten U.K. t oivoo Suomen itsenliisyy den 

sä ilyttäci st ä . vaikka eivät va lmiit sitä s t avolmlllaan tu~emaan.- Suomelle 

ollaa n täällä kovasti nä r käst: neitil. .- Suomen pitäisi. katsotaan täällä, 

osoittaa , että se t i laisuud en t ullessa t ahtoo irt&antua yhtei s toi minnasta Iak-

san knnasa. 

• • 
• 

Koska Lähetystöitä olin ku~llut, että Ruotsin ul koas iaindepa rttementin 

kabinetti6ihteeri, vanha ystäväni Boheman, joka on ollut neljä viikkoa tässä 

maaasa . 1II~.tkalla koti 1n ol1si päivän New Yorkissa, ja koska ehdottomasti 

tahdoi n tavata hänet ennen läht';ään, tulin joulukuun 5 ;. äiviinä Saratogan 

sairaalasta New Yorkiin. Saman pä ivän illalla oli meillä pitkä keskustelu, 

oIAKELUOH .. E: ...... IuohJ ..... II.ja : 

""'4. 

T .... III ..... . 
T.".III ..... Ja llaIkal mlnlaterlllll .. 
EI ulkomaaedultukaen tledollukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen, multa ulko .. lalnmln .. t ...... tIecIoi

tukan", 
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2. 

josta panen merkil l e seuraavaa. 

BohEll\!Ul ker toi neuvot l- elu.istaan tiilillä, jot ka ova t koskeneet tavaroiden hank

kimi s ta Ruotsi i n, että ne oliv t ol l eet va r sin raskaat - kuitenkaan ei niin r as 

k a t kuin Ruots in vasta&v t neuvott elu t Saksassa - ja et~i hän suurin piirtein oli 

!:); : v" ine tu lol(si in . Ame ri kkala i set oli va t neuvott el uj en kuluessa vati tineet, 

et t ä Ruotsi noudat isi enemmä puolueetonta p ol i tiiky~a Seksaan nähd en . Erikoi

ses ti olivat he huomauttaneet sit~ kauttakulj etu st a vasta~ , jonka Ruotsi sa llii 

orjaan ja saksalais il le joukoil l e Pohj ois-Suomessa, missä muu t en Bohemanin mukaan 

on vain saksalaisia joukkoja . ~åi ssä kohdi n ei kuitenkaan Bohernan qntanut perään. 

Sai n käsityksen, ettå ohernanin neuvottel ut todellakin olivat kor.di s tuneet 

vain t äh'in asiaan, vai kka hän tiet ys ti ill.shi ngtoniss a oli keskustellut mu is takin 

seikoista. Miki.ili ytmnärsi n, ei hii nellä ollut teht Ii. v äniilin tunnustella ylei siä rau

hanmahdollisuuks ia. Kesku stel ujen sa erus t eella sanoi hän, että hänen mielestään 

r tiuhanmahdollisuuksi a tällä haavaa ei ole. Tårnän maan hallitus kut en Englannin, 

misaä muuten hänen ~äsi~ksensä mukaan mieliala on eri ttäin hyvä ja päättäväine ~ 

ja missä kansa yleenaä nyt sy~ paremmin kuin ennen sotaa(sic), aikoo ehdottomasti 

jatkaa, kunnel Saksa on lopullisesti ly~ty. Ne ova t varmat vo i tostaan, ei<ä ole 

vilhinti:ilcään syytä otaksua, että sisäinen tilanne tahi sisäiset levottomuudet pakot

tais ivat kannanmuutokeeen. Siinä kohden yhdyn täysin 10hemanDn ainakin tällä 

haavaa. Kun kuitenkin eai tin, että ehkä 1945, tämän kansan todellakin jouduttua 

sodasta kär s i mään ja valittua uuden pres i dentin, eh ~ä suunta muu r. tuis i, sanoi Bohe

mana "Ni in kauan ei Saksa kestä". Mieliala ei nytkään ole Saksassa loistava, vaikkei 

l11.itii.iin sisäis1ä luhistumista ole odotettavilSlai siihen on kuri liian kova ja pelko, 

mitä Saksalle tapahtuu, jos häviää, liian suuri. Italian. taas 011 jo pari kuu-
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3. 

kautta s itt en mieliala aivan huono, mu t ta Bo eroan ei ku i tenkaan uskonut 

rta lian tekev<.in rauhan, koska se ei, ollen Saksan komennon alla, voi ei tä 

tehdä . 

Hi tä Eu r oopan kohtaloon tul ~e, s an oi Bohaman t~ällä saaneensa vaikutel

man, et tei ole m1 tää toiveita Eal t ian na i den i t sen" isyyd en pelastami s esta. 

5i tH. vasto in , vä i tti " n, t i vova t U . ::'.A . ja U.K. molemmat, että Suomi sä ilyisi 

i tsenäisen" . je tuleva t luultavasti ol emaan valm1i t ki.4yttiliniii.4 n vaikutusval

taan l'a siihen suunt<\lln r. i plom&attisin keinoin ja hankintojen yhte des sii ha r

j oit tn~alla painost s ta Ven~j~än. mu tta t iet.sti ei uh r aamalla ainoatakaan 

scti l a s ta Suomen i tsenili ~Jyden puolesta. _ 

~utta vaikk 1n tehdot~an Suomen its enbisyyä en pela tami st a , on kui t enkin 

mieliala Su omea kohti U.S .A:n johtoplireissH e r ittä i n huo~o - Bohamanin 

mielestti huonompi kuin Lontoos ~ a. T" "llä ollaan suoraan närkf.is tynei t ä Suo

melle. , i titaan Suomea siitä , e t tei se ol e antanut Ainoataka_o merkkiä, että 

se tilaisuuden tu lessa tahtoisi vapautua yhteistoiminnasta Saksan !cano. sa ja 

Saks an suunni t t lamasta uusjärjestelyst4. Tåällä tOi votaan, e t tä Suomi tavalla 

tahi t ois ella tekisi selvilksi, että maamme on valmis tekemtiä n rauhan Venäjä n 

kanss 1939 rajojen perusteella. jolloin kuitenki n - sanoi Boheman - täkäläis

ten mukaan Suumen ol1si tehtävä Venäjälle erinäisiä llsäm~tl:lnnytyksi ii ; mitä hän 

ei sanonut. Mitä Suomi voisi t ehdä, sitä ei Boheman sanonut, vaan referoi 

ainoast aan, ml tä hltn näinä v1ilck:oina oli kuu 11 ut. lfån sanoi Imi tenkin mmllll

omaan, että Suomi tietenkä.än ei voi, niin kauan kuin sota on käynn1811ä. ni.an

omaan selittlUl, ettei se enliä t ule ryhtymään offensiiviin, mutta jotain pi

täisi Suomtln ainakin l uottamuksellisesti ea!ttää osoi t taakseen, et tei 8e aio 

pi tää kiinni Saksan liajasta loppuUll aaalcJca. Tässä yhteydeuiil maini tai 
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Boheman. että meidän val l01tusp rki~ksamme Itä-Karjalaan nähden ovat t ehneet 

erittäin hu onon vaikutuks en; luomen pitäisi joka tapaukses sa selittää, että 

s e tyytyy 1939 vuoden rajoihin . ~åhlln minä huoaautin, ectä monen monta kertaa 

olemme vira l lisesti tehostaneet, että eteneminen Itä-Karjalassa on sotatoimen-

pide puolustustarkoituksessa j a ett~ ~~symys Itä-Karjalan koht alos t a on 10-

pullisesti ~öhemmin s.o. rauhan yht~dessä j ärjes tettävä. 

Bohemankin kertoi huomanneensa, ett~ tääl lä on aivan erikoi sen Toimakas 

ep''luulo 1'i1tting i~ koht aan, jota pi et~ saksalais empana ku i n saksalaiset 

i , e. Vas tasin tählUl. että t iimä tietysti on aivan aiheetonta. Bohanankin 

lausui - ja luulen hänen t odellakin sitä tark01 t t aneen - että lfi ttingin 

mahdo llinen ero ei sinänsä vaikuttai si muutosta tämän maan hallituksen 

asenr,oitumieeen, mikäli Suomea koskee. 

Boheman vielä lausui, että eri piireissä täällä Ministeri Fagerholmin 

ero asetetaan yhteyteen hänen joku a ika sitten Tukholmassa pitämänsä puheen 

kanssa, missä hän oli tehostanut, ettei Suomi taist ele minkään uusjärje stelyn, 

vaan ainoas taan c:.man vapau·tensa ja itsenäisyytensä puolesta. Itse asiassa 

niiln ~cihemm1n 1_ YON f1..lIes i n seuraavan piUvän varha1snumerossa TukholmaIIta 

tulleen uutisen tähän lIuuntaan. Selitin Bohemanille, että Ministeri FagerhoLB. 

joka viilli vuotta on ollut rallkaall sa hallitustehtKvässä. on saanut huomatta-

TaO. rauhallisanman paikan. 

Lopulta Boheman pyysi. etten sähk!Stt äisi kotiin mitätlD siltä, mitä hlln 

minulle oli kertonut; hUn tulilli itse Ministeri wasastjernan kautta saatt&-

~j'~2~ 
-~etti1ä' 

llaan sen Helsingin tietoon. 

Raportti kirjoitettu 10lll&-aikana 
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RAPORTTI n: ° ... ;3.0. ............ . 

. nash.;.ngt.oni. s s a .. 29 ... p: nä .j.oulu 

.~9.~ , 31 .l 2 , ~4) ......... ................................... _ .............. . 

Yhteenvetol 

Tanskalainen, I.!.inisteri Kaufi'man sanoi yleis vaikutelmakseen, että 

Suomen asema nyt täällä on luj empi kuin j oku aika si tt en, 5.0. ettei 

välien rikkomi sta ole odotet tavissa hu olimatta hermostuttamispolitiikas-

ta.- Kauffman ei luul lut, että U.S.Allla olisi ohjelmaa sodanjälkeisen 

maailman järjesthmiseks i. Eräi s tä yksityiskohdi sta lausui Kauf fman, että 

Baltian maihin nähden on myötätuLtoa, mutta tuskin toi veita niiden pelas-

tamisesta; Suomen asema OT amerlkkalaistenkin s ilmi ssä toinen.- Kauf fman 

oli kuullu t , että Sikorski ollessaan t äällä ol i vähemmän kuin aikai semmin 

hermos tunut Venäjän aikeista, vaikka hi'.n tietenkeiin ei ole saanut !!Ii tään 

sitovia lupauksia Puolan itä rajan suhteen.- Kau!f'man oli kuullut tänne 

eurooppalaisten teollisuuspiirien vä littäminä tulleista rauhantunnustelui 

ta, joissa olisi viitattu Saksan armeijan bolshevisoimisvaaraan. Kauffman 

oli vakuuttunut , ettei rauhanajatukselle ole mitään maaperää t äällä 

1IfkYään. 

Ruotsin lähetystön EYersti de laval piti Eangen s elv" li, että. useli-

vallat, inkl. Japani, tulevat hlivi~än sodassa • 
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Yhteenvetol 

Tanskalainen, I.!.inisteri Kaufi'man sanoi yleis vaikutelmakseen, että 

Suomen asema nyt täällä on luj empi kuin j oku aika si tt en, 5.0. ettei 

välien rikkomi sta ole odotet tavissa hu olimatta hermostuttamispolitiikas-

ta.- Kauffman ei luul lut, että U.S.Allla olisi ohjelmaa sodanjälkeisen 

maailman järjesthmiseks i. Eräi s tä yksityiskohdi sta lausui Kauf fman, että 

Baltian maihin nähden on myötätuLtoa, mutta tuskin toi veita niiden pelas-

tamisesta; Suomen asema OT amerlkkalaistenkin s ilmi ssä toinen.- Kauf fman 

oli kuullu t , että Sikorski ollessaan t äällä ol i vähemmän kuin aikai semmin 

hermos tunut Venäjän aikeista, vaikka hi'.n tietenkeiin ei ole saanut !!Ii tään 

sitovia lupauksia Puolan itä rajan suhteen.- Kau!f'man oli kuullut tänne 

eurooppalaisten teollisuuspiirien vä littäminä tulleista rauhantunnustelui 

ta, joissa olisi viitattu Saksan armeijan bolshevisoimisvaaraan. Kauffman 

oli vakuuttunut , ettei rauhanajatukselle ole mitään maaperää t äällä 

1IfkYään. 

Ruotsin lähetystön EYersti de laval piti Eangen s elv" li, että. useli-

vallat, inkl. Japani, tulevat hlivi~än sodassa • 
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2. 

'l\llluani p ari p" ivää sitten kotiin New Yorkista oli mi , ulla pyhien 

jälkeen tänä än pi t kä ke s l:uste lu tanskalai s en virkaveljeni Ministeri Kauff

manin kanssa . F.ånkin vali t ti, että hänellä on e r inhisiä vaikeuksia täällä; 

mitK ne ovat hän e i sanonut, mutta viittas i siihen, että j ohtuisivat 

by r okr aa t t is esta ejatus tave.s a j a h i tau desta . Keskus t elles samme Suomm 

asemasta sa noi h" n, e t t ä vaikka hänellä ei ole ollut viime aiko ' na erikois

tietoja sEtä, mitenkä t äällä !'u omeen suhtauduta n, on kuitenkin hänen 

mon iin s eikkoi hi n perustuva yleisvai,ku telmanse. , että Suomen asema täällä 

tavnllaa on lujempi kuin jo a ika. sitten, s .0. ettei t ä llä kerte.a suun-

itella v"1ien ri kkomi ~ ta Suomen kans s a . Kun l!Il.in 'tdn sta te Depa rtlllentin 

äsken a n tame. t e. m.äärhyksestä, joka tarkoittaa kaikki meidän tiedoi tus

toi min1:e.mme l op e t tamis ta , r iti Kauf fman tätä l ähinnä hermos tuttamisyrityk

senä ja sanoi, että s e luultavas ti on lähtöisin jolte.kulta p ienemmiilth 

virkamieheltä. ~oka l uuli, että sillä tavoin void aan Suomen .leiseen 

opi nioniin vaikuttaa • 

J[ 1[ 

1[ 

Kauffman sanoi kaikista sanomalehtikirjoituksista ja ohjelmapuheista 

huolimatta olevansa vakuuttunut siitä. ettei Yhdysvalloilla ole selvää oh

jelmaa sodanjälkeisen maail an järjestämiseksi. 

Kauffman oli kuullut, että Puolan pääministeri Sikorski ollessaan 

tää llä oli ollut vähemmän peloissaan Venäjän aikaisiin nähden kuin aikai

semmin; kuitenkaan ei ollut luultavata, että Sikorsld olisi saanut mitään 

5i tovia lupauksia tääl1:ä mikäli koskee Puolan itärajoja. Merkitsen täh;;n. 

että muilta diplamaattitahoilta olen kuullut, että puolalaisten keskuu

dessa vallitsee hyvinkin syv'Ei eripuraisuus ja että on jOllkko Puolan 
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3. 

e tisen a zmeijan kenraaleja. jotka jyrkt;s ti vastustavat Sikorskia. 

Balti an maih i n nähd en on kyl lä myötätunt oa täällä. mut ta t uskin toi -

veita niide n p e l ns t amiseksi - sanoi Kauffman . Suomen asema on hänen mie-

lestää n t oinSl my öskin amerikkalai s ten kannalta katsottuna • 

!taui' finan kertoi ede lleen kuull eensa. että tiilillä olisi ollut havai t-

tavissa eur ooppa lais en t eol li suusp iirien välittämiä rauhan tunnus tel uja ; 

01i5i yhtenu eru s t e l une. viitatt ~ siihen vaaraan, että Saksa n a~eija 

bolshevis oi tuisi j a että s iis s ai s imme nähdä saksalais-venä läisen kommunis-

t ivallan ulot t uvan aina Poh janme r e ran taan saakka. Kauffman oli kui tenkin 

aivan posi tiivinen käs itykses sään . ett e i r auhanajatuks ella tällä kertaa 

ole tässä aasaa minki iinmoisi edellyt~ ksiä . 

Myöhemmin s amana ""iväni:. tar as in Ruotsin l ähe tys"ltin Romanian ja 

Unlror in asioi ta hoitavan virkamieh en evers,ti Eric de Lavalin, joka a i kai-

semmin on ol l ut Ruotsin sotilasasiamiehenä niin hyvin lI8rsovassa kuin 

lierlinissä . Eän piti Saksan asemaa Stalingr adin kohdalle. erittäin uhattuna. 

jos Venäjältii tulleet lehtitiedot ovat oikea t . Joka ta pau]-.sessa oli hänen 

kä si ~' ksens;; , että Saksan vastoinkäymis ten kautta PohjoisafrikasS& ja 

Venä j ä llä sodan yleiskulku oli käiilltynyt akselia vastaan ja että täytyy 

laskea akselin ja Japanin lopul li s e s ti häviä~~ 

.-.t :-t .. J '" CO ,e:. 
I '~etti1ä s 

Raportt i kirjoi tettu loma-aikana 

I 

• 

• 

3. 

e tisen a zmeijan kenraaleja. jotka jyrkt;s ti vastustavat Sikorskia. 

Balti an maih i n nähd en on kyl lä myötätunt oa täällä. mut ta t uskin toi -

veita niide n p e l ns t amiseksi - sanoi Kauffman . Suomen asema on hänen mie-

lestää n t oinSl my öskin amerikkalai s ten kannalta katsottuna • 

!taui' finan kertoi ede lleen kuull eensa. että tiilillä olisi ollut havai t-

tavissa eur ooppa lais en t eol li suusp iirien välittämiä rauhan tunnus tel uja ; 

01i5i yhtenu eru s t e l une. viitatt ~ siihen vaaraan, että Saksa n a~eija 

bolshevis oi tuisi j a että s iis s ai s imme nähdä saksalais-venä läisen kommunis-

t ivallan ulot t uvan aina Poh janme r e ran taan saakka. Kauffman oli kui tenkin 

aivan posi tiivinen käs itykses sään . ett e i r auhanajatuks ella tällä kertaa 

ole tässä aasaa minki iinmoisi edellyt~ ksiä . 

Myöhemmin s amana ""iväni:. tar as in Ruotsin l ähe tys"ltin Romanian ja 

Unlror in asioi ta hoitavan virkamieh en evers,ti Eric de Lavalin, joka a i kai-

semmin on ol l ut Ruotsin sotilasasiamiehenä niin hyvin lI8rsovassa kuin 

lierlinissä . Eän piti Saksan asemaa Stalingr adin kohdalle. erittäin uhattuna. 

jos Venäjältii tulleet lehtitiedot ovat oikea t . Joka ta pau]-.sessa oli hänen 

kä si ~' ksens;; , että Saksan vastoinkäymis ten kautta PohjoisafrikasS& ja 

Venä j ä llä sodan yleiskulku oli käiilltynyt akselia vastaan ja että täytyy 

laskea akselin ja Japanin lopul li s e s ti häviä~~ 

.-.t :-t .. J '" CO ,e:. 
I '~etti1ä s 

Raportt i kirjoi tettu loma-aikana 



'ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RVHMA: .C ............. .................................... . 

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

ASIA: ............................................ ........... ......... ........ . 

/J ~1a~:~ l, /J Of'/J --f)- 6-& ("" ~_ CJt,., rw ~ 
I/l!A~i~~···~· · l ·· · ·· 

U __ l~ 6111. 

'ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RVHMA: .C ............. .................................... . 

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

ASIA: ............................................ ........... ......... ........ . 

/J ~1a~:~ l, /J Of'/J --f)- 6-& ("" ~_ CJt,., rw ~ 
I/l!A~i~~···~· · l ·· · ·· 

U __ l~ 6111. 



• 

i'l8.shingtoni . .......... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .. Sl .. 

. Ila.shingtoni S sa ... 3.0 .. p: nä .... j.Qul u kuuta 19 ... 42 ... 
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E;t;.iU.t.~. k Elli ku.9 t~1.uj!!- .J !!-n !:.l'1-_~!',i..A t9.i~n!._ ............. . t!r~ y~ 

(l!:.!<!'i .• m ös . ~!ili.~ty. s.!;<:;!\ ... ~~.~.~~\i .. J .9.9.!.t. ... ~..! .. ~.~~ . 42 ) 

r-~ 
Yhteenveto; 

Ruotsin ~i nis ter i Boström oli huolis saan U . S .~ :n - Su omen vä lien 

kehit~;ks stä ja ko tlcaisemi svaa ra s t a ; piti keinoina n iiden pel as tamiseksi 

Mi nis t eri Witt ingin e roa ja s elniä s e1itys ~, ettei Suomi r a uhanjä rjes-

tel ~ i s sä tavo itte l e It··-Karjalaa .- Torj uin väärinkii.sitykset ','iitti ngistä 

ja s elitin tois tami seen ka ntamme Itä -Karj alan asiassa, jota Boström ei 

l uullut Stat e Depa rtmentin pit&vii. n riittUvän selvänn .- Yksi~i i sesti 

Higgs 11 ene e j os ku s esi ttänyt To i volalle s anantapa i s ta Itä-Karj a l asta; 

sitä vas toin Itä-Karj alan kysymystä ei tähän tapaan Stat e Depa rtmentissa 

käsitelty mi nun kanssani. -Ristiriitaisia huhuja välien kstkaisemisvaa-

rasta. Käsityk seni huhui s ta huolimatt a on, ettei katkaiseminen ole odotet-

tavissa tällä haavaa • 

• 
• 

Pitkä ssä yksityiskeskustelussa, joka minu l la tänään ,joulukuun SO 

p' ivän& oli Ruotsin lähettilää n Min isteri Boströmi n kanssa, lausu i t ämä 

jyrkelll11ä ssä. muodossa kuin tavallisesti kä si t y ksenaä luomala is-ameri kkalai-

sisla suhteist a ja mitä ni iden parantamiseksi vo i taisiin tehdä s amalla 

toistamiseen huomauttaen, ett.i hIa puhunut hallituksensa 

oIAKELUOHoIE: oI.keluohj_neJ. : 

T.".III ...... 
T.valllnen J. lislkal minIaIerIOn .. 
EI ulkomaaedullukaen tledoltukslln. 
EI ulkomaaedustukaen, mutta ulkoaaialnml~ tledoi. 

I"slln. 

UI 1 : A 4. 
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2. 

vaan y ksinomaan onle. : ta puol e staan. Viitaten juuri tap lhtun e eseen ti edoi b.is

toimi ntamme lopettar.1iseen sanoi Boström olevansa vars i n huules tunut 1' .5 .Aln -

Suomen suh ~ eiden vastaisesta kehitykle~tä. missä hlin ilmeisesti. vai kkei hän 

sitä suor aan sanonu t . näki suhteiden ri~komisen välittömästi uhkaavan • 

Panen mer kil le. et~i ~oström kerran ennen viime kesänä konsu l aattien 

sulkemisen jälke,a n. vasto i n mi un kä si"\Q'stän i tile.nteeJt9. . ka tsoi vllien 

rikkomisen olevan va in muut ama n plH vilil kysymys. 

Boström luuli kuttenki n. että välejä ehkä voi tais iin parantaa ja niiden 

katkeamisesta vä lttyä. jos 1) ,nt:ing eroaisi ja 2) jos Suomi selvästi ja 

riidattomasti selittäisi. et r ei se tavoittele muulla ruin 1939 rajoja. 

Torjuin väär i Dkäsi tykset Wittingistii ja huomautin Boströmille. että kan

tamme. jota johdonmQ~isesti olemme täällä esittäne et ja joka siis on 

U.S.A:n hallitu.lcs elle tuIUlett u. on että olemme strateegiaista puolustussyistä 

miehittäneet os an Itä-Karjalaa ja että samoi sta syistä. koska meillä täy~y 

olla reali t 9.kei ta uudis tettua venäläis tä hyökkäy s tä vastaan. meidän on väl ttä

mä t öntä pitää nämä alueet hallussan~e suursodan kest~e s sä. Mitä Itä-Karjal~lle 

rauhanteossa tapahb.iu on awöheori kysymys, johon nä hden Sucmen hallitus ei 

ole miiärännyt Ic9.ntaansa. huolimatta 5ii tä. että Suomea luoIUlol lisesti kiinnos

taa heimolaistemme kohtalo. 

Boström huomautti. ettei tämä ollut selviiä luopumista aikees ta pysyväl

sesti saada Itä-Karjalaa Suomen halb.lun. ja sanoi. että hänelle State Depart

mentlssa toistamlseen 011 huomautettu. että Suomen P7Tki~ykset tiissä kohden 

muodostavat mitä pahimman kompastuBkiven paremmllie suhtell1e U.S.A:n ja Suo

men välillä. 

Hän näkyi ole'ftD a1til lIIieltä. ettil. vain I9l.ttingin eroamisen ja ael .... ä 
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3. 

Itä-Karjalaa koskevan, ainakin luot Lamuks ellj so ~ ti U.t.J.:ll e esitettnvän 

luopumi selityksen kau tta voitaisiin vii lit pelastaa. 

ffån li säsi vielä, ett~ Tukholman Ulkodepartementti oli ilmo ittanut 

hänelle kiisityksensii. olevm. , että it.tingin er o olis i vält t.ämätcn suht eiden 

pelastami sell e. 

Panen me r kille, ett ;; tUnii" !:!i rg s viralli sessa kes l:usteh .<_sa V9.her

vuoren kans:;a puhui '4itt ingi Gtä S9Jn!l.. EUUl1tnan, ja e t t ä. Hi ggs yks ityisesti 

on lo~pus_ ·k s .. llii yksit ' iskeskusteluissn sanonut samaa Toivolalle. Sitä 

vastoin ei minu lle nikais~T.in tämmöistä ole e~it otty, vaikka kylläkin ol en 

hu oma uut, ett:.: t äällä s uht au utann ep ii.luuloises ti .':i t tingiin . 

h:t1;tt Itä-Karjal a n tulee, lienee Liggs joskus Toivolalle maininnut, 

Suomen pitäisi selittää luopuvnn sa sitä tavoittelemnsta, ~a keskus~elussa 

minun kanssani Ne~' Yorkissa 5.12.42 Ruotsin Kabinettisihteeri Erik Boheman 

viittasi - vai . onpa pikemmin vain ohimennen - siihen, pttä tämä oli s i 

U.S.Atn k~nta. Sitä vastoin ei a siata ole t äl lä tavoin minulle state 

Departlllentissa esitet t )· • Johtaval'.a nje tuks ena on siellä ollut huolestuminen 

itse faktillisesta miehitt~mise ! tä ja sotatcimenpiteistä . Selityksemme 

Itä-Karjalan vastaisesta kohtalosta eivät ole herä ttäneet erikoisia muis
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tavo; n kuin Eoströ!:li n puheist Ymm" rrc m ä n, että t 'Jn': on 

Ruotsi l l e nielui~ ta, koska ota ksuta ~ , ettei Ruotoi suhtaudu myötämieli

sesti Itii-Karjalan kys ymyks een . 

Mttä suht eieiiurne J.merikkea n tulee. viittaan eilispiiivän r aporttiini 

keskustelusta Minister i Kauf f'm a nni n kanssa, joka ei katsonu t 

misen tällä haavaa uhkaavan . Samaan suun';aen on O . Ir. . l,e,,: York Sun kirj oi t

t anut ja vi imeks i täniii':n radiokommentaattori H. R. Baukhage minulle puhunut. 

Toisel ta puolen pari lehtimie stb. on 'I.'oi vo l a 11e meininnut. e~ State 

Depa rtmenti n pi i r eissä lilkkuu huhuja välien katkaisemisesta lähiaikoina 

ja sa~an suuntaan vii t t aa eräs inspi r oi du lta tuntuva uutinen tämä n i l lan 

~shington Staris sa, mi s sä sanota n kirjoi tettaessa tiecoitustoiminnan 

l opettamista tarkoittavi~ta toimen , itei~tä l"These new moves are develol 

ments in the slo,'/ deteri oretion of Finnish-AJnerican relations. The AlIlerican 

Governmtlnt \"li11 take no erlreme ster s '1i t h respeot t o Finland betore the 

a rrivs.l here of Arthur Schoenfeld , AlIleri car. llin : ster to Hels inki, who i.s 

on hi s way home to make a 1\111 r eport. 'lhe Soviet government iE me intain

ing pressure in the United 5tates for II break with Finlam." 

Omas ~a puolestani olisin, mikä li voin, vas ta pari pEi~ä sitten 

.shil'lbt niin palanneeJlA, tilannetta arvostella, taipuvaisempi otaksumaan, 

ettii mitä nyt tapahtuu on hennos tuttamispoli tiikkaa, mutta ettei välit

tömästi suhteiden katkaiSEminen ole 

Baportti kirj oi tettu loma-aikana. 
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'fLEu.hir.g.t oni .. ssa .3.0 .... p: nä ... j oulu .. kuu ta 

Asia : 

.JAKELUOH.JE: 

UI 1: A 4. 

. .CI:\I.!r.cn.U.l ... Wa..sb.ing.tcnisJiako.L 

Yhteenveto I 

Huhuillaan , e ttä Churchi ll oli s i täällä Kiinan kli r j istyviin 

kys~ ks en vu oksi. 

J[ J[ 

Jo jonkun aikaa on lehdissäkin li ikkunut huhuja , joiden mukaan 

Churchill par a i kaa olisi tääl l ä . Valkoisesta Talosta ei ole annettu 

s elvä ä tietoa ja huhut ovat kasvaneet . Tändlin kertoi minulle eräs 

radiokommentaattori - muuten sama henkilö , joka aikanaan miLulle 

tied:l itt i Uolotoffin t äälläolos t a us eita päiviä ennen kuin tämä 

aeikka tuli muuten tunnetuksi - et tä hän pitää luultavana, että 

todellakin on !!nerikassa. Syy tähiin olisi Kiinan kysymys, Kiina kun 

on eritt äin tyytymätön sen johdosta, ettei voimakkaampaa off ensiivia 

ole alettu Japania vastaan Aasian mantereella Bunnan tien avaamis eksi . 

Churohill olisi tämmöistä offens iivia va~taan tällä kettaa. Chunking 

oliai ~ös huolissaan siitä. että Japani ja Venäjä salaisessa yhteis-

ymmärryksesaä tukevat Kiinan kommunisteja, joilla on hallussaan n. 

lcolmannem osan maata, niiden avulla lcuk.i s taakseen Chunkingin halli tulc-

.Jakeluohje .... Ueja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja liol kal mlnld.rllln •• 
EI ulkom .. eduotukaen tledoltukalln. 
EI ulkom .. eduolukaen, mutta ulkouialnmlnlderUln tledoi

tuuIIn. 
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Tänu iltana tulee rad i ot eit e e ti to , ett ä Chiang -Kai-Shek olisi 

kutsunut s ot i ls skOlll!!li sion.insa p ois Yhdy r valloiste. . 
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