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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
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Berra • i n i s t eri • 

Lähetän obeisena kunnioittayasti raporttini nlo 1: 

leskustelu Japanin uuden lähettilään kanssa. 

Vastaanottakaa. Herra • i n i s t eri. erinaaaisen 

kunnioituksen1 yakuutus. 

~ 

Berra Olkouiailainilterl 

L .1 t t i De. 

nll, A" 

V.a.Aeiainhoitaja: ~ 
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Vuoden Tl1aal.enä piiTiDi Japaain uIl81 liilaettlläa Mori.bi

_ tull __ 1 kqzm111. luouen1. JliiD toia1 a1ka1a-u PllOl1to1ata 'YUOt-

ta JapeD1n pääkoullliDa ._ Yorld..aa ja ..... nrran liA.tyltöullTou .. 

ja al1a1Dholtajana •• h1Dctoni .. a. Oltll&&Jl puoUI_ TIIotta 1Dternoltuaa 

Whitellllphllr 8pr1Dc1a.a biD .aaplli tilDu lJ7.kull .. a Jl10 d. Jautron 

ja Lov.noo Jlarq .. l1D kautta. JliiDen ed.ltijiiDli II1nilter1 Chlb&, joka 

Lllbouaa nautt1 po1ltlteua.111Ien IIUIlrta anonantoa, 1111't)"i 21/10 

V1ohy'h1n to1seksi mi.hek.1 Japanin .uurläbett1laän jilkeen. O.ak.1 ta

pehtui .11no Chlban bIIoDon terYeJden taida, o.akl1 .iD1, .ttä eJhu'oo

pan ikkuDaane ballltt11n 111... joka on per.h~ 

Chiba op lailnala111tta1n ori_toltunut. 

UIl81 liilaett1lia .alttl preI ld.nttl C&rmoaalle YaltaldrjaD

.a TUta 16/12. rapaUl 011 )qtkett)' Jhte- riaorllta jo Cbiban a1lralaa 

alkan.1tten uuyottellljen kana.a •• blena.aan Ponllt;al1n taholta alunperin 

toiTottl1n. että UllTOttelllj_ piiittpl1DeD ja Yalttld.rjan .l1ttiia1un 

tapehtlll.lnt .... nalkal ••• tl. autta kuD ed.llinen plt1d.tt)'i baluttl1D 

'Wl1'~ Ia_.l on e.tia1aeul ...... jo .1dnIi p1tkill. ~ Yalteoo 

Id.rjajuttll poli pihijirj.atpa •• tä. "'11a tabdottl1D puhllteltanni 

aukU.l& johtaa aaan 71.~ lI1ellpld. täalt)'uHIl ku1D '1Ij-.1l1nt ~ 

telllt .wrtu1 ... t1e 
Jotta ni1D e1 01. ..lanlaita. aatol lI1D1at.r1 IIDrialalaa 

.elTi.t1 ~. jOlltb ~ olettl __ pltkU pIi.tITIn p.ia1el1-

IntMlle IJrj~utuD.- 11.1lba. etten iJIIIIttell ajan kul.t.ta. kuD 

plittillll~t pol't\aplllai.et ja 1l..a ~11111_ japanila1D_ 1.tuw.t 

yWI .. 1. 

JAKELUOHJE: 

r a TaI 1 1 nln. ..................... -... ~ ........ .......... ~ .. ................................. ................. . 

".:A" 

JakaluohJ_.II.ja I 

T ..... U'*' . 
T ..... I'- ja IIeIbI ............... mlnl.tarltlll •. 
II uI~.Mn IladoItvbIln. 
EI ulkomuaduetult_. mutta ulk __ mlnletarl6n 11 ..... 1 • ......... 
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~steel\~ oleY1sta ~s~ks1stä ta~p1a t1etoja, olin ,..ärtäT1Dän1. 

tä Port~alin taholta toiTott1in lähinn+uor1en 111kenne- ja 

2. 

den palauttaahta tiaorin kanesa sekä lupaa saada lähettää port~al1-

lainen upseer1 Kaoaosta ( Port~alin s11rtamaa 11inan etelär~1kolla) t1-

.or1in tilannetta seurauaan ja sUtä hallituksene raporto1aaan. Kitä 

nimenOllA&n yht.Jb1in .uimaan ja saaren Tälillä tulee, tapahtuu ka1kld 

tokion Täl1tyksellä. a1h1n as1aintilaan täällä ollaan er1ttäin ~t

töaiä. Sen eijaan olin käs1ttäTinäni. että Portur;alin hal11tulI 011 tn
tyTäinen Japanin hal11tukllen tiaorin aieh1tyksen yhteydessä antaaaan 

T&!tuutubeen aieh1tysjoukkojen po1staa1l1e8t~ saaren portug&111ailewta 

ollalta lodan päätyttyä. 

Japanin taholta on neuyottelu1111a es1tetty .,...t1aaa .T1haa1.-
111en to1a1nDan 10pettaa1l1ellta· aieh1tYljoukkoja Talltaan. lertojåni .,... 

l1tt1 port~a11la1len kuTernoårin I.kä alallenea Tirkaaieh1ltön ol..an 

eD&lantilailYltäTälliI1ä. Xeidin johdollaan tai a1Dakin tieten tapahtui 

tekoja. jotka OTat tähdättyjä aiehityljoukkojen henkeä ja turT&llisuut

ta Tastaan. 

•• uyottelutaktli~ kuuluu ~ös oleTan allianollaisilla erilai

nen. Port~ilailet haluailiTat yhden ~I~ksen källittelyä ja ratkai

sua kerrallaan, kun taallon japanilaillet .,...tiTat kaikkien er1aielia71~ 

11en jhta1kaillta ratka1lua. K1n1etllri Korish1aa 11säli, että hänellä 

ei ole aitäin kiirettä ja että hän puoleataan tulee jyrkäiti pltä

aään kiinni kannaltaan. 
toiTon aaaTanl aikanaan tilaisuuden palata aeiaan, kun neu

Tottelupuolet OTat pääleeet aOTintoon. 

Muuten toteli a1n1l1teri JIorilh1aa, ett' · tojon älkeinen pu

u 011 T&in yhilkat.aukaen luc.inen aotaniiJ'ttiiaöne, eikä Mrkitaid 

uuaien laajojen operatlolden alkua, kuten eräillä tahoilla tietyaai tar

kQituk.ella tahdotaan uakotella. että .tnntkk.vltl puoluatautuTat ja~ 

Ililaiset py8tyTit hänen tiaityuenaä aukaaD pitiiaiäD Bmaan hallua.aan. 

että !1aor on T&rUIItautuDut TaetaeJlottaa&n Curtinin joulakuun alualla 

to1tottMan qlollakaieJl tulllftD ~_. että VladiToetok1n kautta 

ei leU'W'OlItolUtto tiettäTällti ... aater1aal1to1aituaia. ja että 

leuyoatoli1ton tlbiDa1t1ailllla aubte1a.. el ole odotett&Tillaa auutoata. 
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Li.boas.a 21 p. tammikuuta 1945. 

Herra K i n i • t eri • 

Herra Ulkoas1a1aaiDister1 

R.W 1 t t 1 D C. 

BILIllll • 

.,. II, A" 

Lähetän oheisena Irunnloitt&vlUti raportt,ini 

Jap&n1D lähettilään käsityksiä til&nteesta. 

Vastaanottakaa. Herra K iDi s t eri, erinomai-

kunn10itukseni vakuutus. ~ ~ ! 

V ..... i.inh.itaj., !. ~'" ( 1":'~-'"",,;~ 
(raavi Pobjanpalo) 
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.k~ .. !! l;I .. . !L~ ......... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RA P ORTTI n: 0 ... ~.p. .. 

.... LlI:O'O"ssa .... 21 p : nä ... kuuta 19 ... ia. ? I lil -k 

1t -YJ -Asia: ~aP!!1n lähettilään kUitlkdä .... . 

tllant ••• ~ ......... _....... . ........................ . 

råTin I.panja.ta palattu&D1 täDiän TastaTierallulla J~panin 

uud.n läh.ttilään Korish1aan luona, 

Hän kertoi puol •• taan oll •• n.a juuri Madridissa. jossa Japa

Din suurläh.ttiläs oli hän.lle käaityla.Dään lauaUAUt. .ttä Espanjassa 

Tallitsisi ti.tyssä aäärin h.raostun.isuutta liittoutuneitt.n h1ökkiTs

ailIe1ta kohtaan .i DiiDkiän paljon Espanjan _iimaata kulu s.n aaistuP 

.i. Tastaan pobJois-Afrikas.a. Moriah1aa s.litti toi,.n rintaman 

tune_ Afrikalla, koska TuDi,iaa .i W-tytty Täl1ttöaäsU T&ltauuLan. 

kuten suunn1t.laiill kuului. Sikli .t.nkiIl •• rlkU_ yl.illen ai.l1pide 

joka si.llä .1 01. Taili. T.ikutuata kearaal.ihin ja a.iraal.ihin, 

tl1 rilltuan laajent.at.ta. jo.ta 'Ipanjan h.raostuneiluuI johtuist. 111-

Aulle .i kuulu &apanjan oloj.n arTioillti. joten olen T&in halunnut 

k.rrata kuulaaiani. 

TuDisian .uhte.R kertoi Morishlaa. .ttä hän oli juuri ta

nnm&t 8a1t1an ja ""putn täkäläis.t läh.ttlläät. jotka ol1Tat oll •• t 

T&kuuttuDei ta dl tä. .tt ä aaltlalaia.t qlteDil1Tät pIlol uatautl8&&n TuDi

lial.a ja pltäaiäD I.n hallaelaan. ~-.ä sotli laItIala1s.1ta taholta &1-

kaia-.1a kuul-.1ani kUltyuiä Taataan. joid.n aukaan rwulia 01111 

etwn.rtiopa1ldla. jOita .lU18llpltkää on lIlOTIltt&T&e Moriahiaa jatkoi, etU 

a-Il lu..ia.ltl ftt~ 1talialalda 1QUt.n Tr1polltan.lalta tuk....an 

tua111an puolultu.ta. S. .1 01111kaan ~ltlutta.... kolka hllOltoJht87. 

Bi.ertaaa OD Di1D T.rrattaaaltl belpaapl ku1n Tripol1k.e.n.~ 

L11ttoutuDelttea ~1,11 .rtal.ll8J1k,lä pobjo11-Atrika~.a 

IIorilbha piti w.1keaat1 lcn1.tettaTina. ikinen Jt;dkk.a hän lanol olnu 

1la.1,tä. .ttä ~r1kka haluaa jirj.,tiä ,1.11ä 81Tiilihal11nDoD. johon 

tie GaulleD IruDattlljia .1 ote taas toiaaalta J.Dclantl ~r.t-

"AKELUOH"E: 

............ ....... .......... ...... . l ... ~ ... ~ .. ~ .. ;J, ... 1. ... " ... ~. \II .. • .. ....... 

ol: A • . 

"ak.tuohi,malleJa: 

Tavallinen . 
T.valll ..... J. lIanal mlnl.terlOIl,. 
EI ulkomauduatuk .. n tledoltukalln. 
EI utkomaaedu.tuk .. n, mutta ulkoa.lalnmlnl.t .... On tledoi. 

tukaIIn. 



2. 

täTä.ti pitää kiinni d. Gaull •• ta. Li.äksi 1Dg1aDtl k711ä ti.tää. &1-

JUz. jaerilrka P)Tkil pohjoi.-Ur1lr:a.... a1kä .i 01. ca1ana. • .. utta

.aan .päsopua y~i •••• ä •• uuno.... Paljon tul •• 

enätkö G1raud j . d. Gaull. 

lI:ohta.am1 ........ 

V ... ~ia.1nh01taj.1 

(raaTi Pohjanpalo.) 
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H e r r a K i n 1 s t e r 1 • 

Lähetän oheiaena kunnio1ttaT&et1 raport t i n1 n :o S: 

Sotila.asiamies Gröndahlin a .atka U.S.Alhan. 

Vaataanottakaa. Herra 

kunnioitukaeni vakuutus. 

Herra Ulkoaalaiaa1nisterl 

a. • i t t 1 D &. 
BILIIBn. 

_II,A" 

V.a.A8iainhoitaJa: 
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Xllten jo ollD ehtill)'t lIiniaterlölle tledoitta&. suhtautuhat 

jaerikan täkäläiaen lähetystön Tlr t.Diehet erittäin suopeasti 

ui Clipper-pa1kan Tara.mlaeata komentaja Gröndahl il le lu.aten 

oikeutetun aljan ftSuaaen hallitukaen eduatajana! 

"-entaja GröudahllD aaaYuttlla 26/1 ·Liaboaan ltän..ae seuraa

T&nA päivinä ko~en virkamiehen luODA ~erlkan lähetyatöasä. Vaikka kea

ku8telu.ae llikkui pääaalasaa bra GröDdahllD aatkan puitteissa. kaDDatt&a 

a1eleatiini panna paperille muutamia detaljeja. jotJca aaatta.at palvella 

väbälaeDä liaiDä tokoDalskuTan luaalaessa .. er1kkalalaten 

IuDaäiaeksl ItävDae pääkonsuli 1unn1n lUODa, joka hoi taa 

Cl1pper-aa1at, nlätJU-e 011 _lkolDen, !Dm lUin Ilaolttl hra GröD

dabllD vol.an _tkuataa enat.Biiaelli Cllpperllli 2 - S ~in alailli. 

Ta1kka j uuri ennen bra GröDdahllD tuloa ollD tolaelta taholta kuullut. 

että biD joutuiaI odott.a&an a'nakin 2 Tl1kkoa Lisboassa. kun ei eh

t~ ajoi .. a tiiDDe, YåikouulI !(uzm 11aiai. 

cIahlllle .. ero _,ft Ui, joka takaa auoran piiäaJD odotuksetta Urillas_ • 

..... 1&11& .. a. frWda41saa tal Beraud .. aa. -1- ja -2- n,.eroita annetaan 

,..artiiUen1 't'a1n .,.1tti1a tärkeille henld.iöllle~ . 

!01DeD Tl.ralluaae kohde 011 m.r1&al..tea kaaentajakapteen1 

~at.!uIIMD hänet a1Jra1a~ata uakuateluln-e hartaakal I_en 

1IIa111jab1.. JIID lauu1 Dlata 711atiTii aanoja .-n-. ~ luo

.. -..tt1..... a1llll'1& .,.."oja .. r1ll:kala1aten keakuUllea.a, mllllD hID 

alln11va.1 DOuda" ___ • deollZae"iata 11!jiaa •• Itä aanol "l~. 

___ UIIOImaattc.aD ~ .... illan )pe.aaan 1.1Jd.111 .. atl l1.a~ 

nw1. pWIl luulla HDtiIUID ...nkII:a1a1.aten aittaa .... Jre.1kb& rahalla, 

oIAKELUOHoIE: "... ........ J-UIeja • 

............... .. ... ........ . .. . .• ~ .. ~ .• ~._~ .. ~ . . . ~ . .. ~ ... ~ .. ~ ... ~! ... . .••....••.. 
T .......... . 
T .......... ja • ......, . . ..... ............ IaterIlIII •• 
.. uIIuIm ......... t ............ ln. 
E' ~ -et. u ......... mlnlaterllln tfedol, 

tukeIIn. 
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Sa1lllme Mr. Dear •• tin ftlårentiaättäaä.tä Suca1..,..tiT,YYd.etä oh1-

aennen pitkQ DiJtte.n. Hän buaaautti ~eidän-(tarkoitt&en it.eiin ja 

joitald.D lilwtlltöD.lä rtrkatoYer.it&) 8uur.llå helpotuk •• lla hava1nD.len 

Cordell Hullin la~.ta. että a1n1.terl Sohoent.ld palaa Suaaeeu. . 

Bin PJ7IIl .1htMrinlä tuaaaan liihetyatöMi .ilii.en buljeti1n1n. jo.ta 

luki .eUl. uianaaben kohdan. JNau..in .en oll.en .erki t7n punabel

la Ti.riqDilläl 

Tol.eaa 'ancen rohkal.evan .e1kkana SUQDen ja ~T&ltojen 

.uhtei •• a plti Mr. Deare.t 11tä. että biiDen h&l11tuklenaa 011 antanut 

luo.tlaIlkIen.a hra Gröndahlln n1alt7t .. lle.)[\II1 hiin nja_aan PJ7IIl 

~ puoleenaa. jo ... llli 01111 aitiin va1keuklia hra Gröndahlin 

.. ttan .uhteen. lano~e. että jo. .ate-oonductin laaJ:ltl qlaDtUai.U

ta el ajoll1a ~ii.~ järje.tJrin ( llr. 1lWII1 oli T1ittaillut jo1.h1Dldll 

va1teultalin) r~e tv'ftutlla biiDen apuUllla. IahteOllld.n ottee •• en 

Mr. Deare.t laUlu! tällöin. että eD.ilaDtilal.et OYat -.tloky at tia •• : 

)[\111 lhd,..valtojen hall1tUl niaenQllU.l1 tol-.oo hra Grondåhl.in .aap1a1.ta 

.uh1.Df;tonlin, _. .., jatkoi Mr. ~e.t. tule sallimaan viiv,-tt.17.ä, 

T&aD 011 late-ooD4uotin Tiip,aättä järj8ltyttäTä. 

Lopultai kärt.le lähet;yetö.1hte.ri Bo ... llin luona, jonka 

kan .. a asian olin pannut rtr.ill •• Mr. Bonell, joka aikaillllllll&ua kir-

j •••• ään aiDull. oli maininnut huollhtiT&D." .ate-oonduotiat&, huaaautti. 

että enclantUai •• t tahtovat ~, .ttä -Til.\IILia: joka kyllä Nl •• hä, 

anotaan Suamen luojavaltiOl1 edu.tu.ton vUit,-kalliä. Hän 11läl1. ettei 

'aDOD.ut haluaT&D.Ia ruTeta ..... tuet.aan qlaDtUai.ten aDOdol11.uutta _ 

__ • autt& JOI aitiiA T1tka.telua qlaDtUai.ten taholla .l1int,-iI1, 

t1Illl1 br& Gr' ... ·bUIl puli toSaitta& lIinelll. jolloin biiD kyllä Til

PJIIittä ftatl11 aTiil.ina• Valtuin Mr. Bo ... llUle. että aiel1h7Y1n 

teeD ~ .. OODdun:P1JIUIb 'botain liihetyatön ftllt,-te.llä ja että uklln 

uiaD ~llä lite. .ehiädD. 

botain liMt7ltöD. ftlitJDelli täYild.ll litt&n Uai. että 

hra GröDdablUle 011 ~ taT&ll1nen Tii.1ai (ei dipl. Tillla1a), ei

tä ~e-00n4uot. Iaaten olin olettanut M1n1lterilSlti ja .... r1taD liMtyl

töl ti luaien1 tietojen pWuateella. Sate-oonduotin len I1jaan antoi 

.IMr1tan lm..t;yetö. jODJla 11allllSD ban1na1IUuteaa& nokIl l.a1Daan tIIIia 
bkDDail1lude. __ • 

aDe lubjHt et 1;Jd.. late-OOIIduot. C ""11' Belpr 0riSDdabl. 
,lIearv et Dipl....t1o .... pol't lUO 1, 111" at .. lliald. _ 
J~ '. 1MI _ i:be ftma18h lI1a1atr7 et FOI'Ilp Ut.ul, 
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1. the aoored1te4 F1Dn1lh K1l1tary Attaohe to the Go~ranent ot 
th5 United States ot jaerio .. 

s. 

By order ot the Seoretary ot State ot the United State. 
ot "er1oa, ec.mander Gröndahl. 1a to he pem1tte4 to puB treely 
without let or mol •• tation on Ms ~yac. trra Liabon to th. 
tJnited State., via PIan _er1oan .l1rwaya. 

nu •• ate-ooD4uct ia 'ftl1d untU l1aroh 1, 1943. n 

Tulkoon Tieli lII&in1tultai, että ltaentaja GröD4~.l1n 011 ben

It1lö"ltohtaise.ti Ruot.in lähetystön aTUstajan kanna kiTtbä Ellf:lamrlD 

.uurlähetyatö •• i, jO.la bäJI.eJI. oli allelt1rjoitetta'ft suurlähetystön tiedok

sianto, että jos hänellä on aulraJl.aaJl. 1tur11r1po.tia, tule'ftt in«lamrlD 

T1r&Domai.et .en jolta tapaukae .. a .enauroilllaan. 

lcaeDtaja GröD4ahl. lena 1 Cl1pperUlä 28/1 jouduttuaan siten 

odottaa&ll Lisbouaa 'ftin II pUTää. Ilatita kestää 4. - 5 päiTää, lillä 

~ leotiä - ... .., ... Tr1Di~l.- -y~ .... 

V.a..uia1l:lhoitaja. (~. 7..,.:....r~ 
TaaTi Pobjanpalor ' 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

n:o ~J. II. 
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.J 

/0 /$~JJ ~..I 

!fz -Y.l 

Herra M i n 1 s t eri • 

Lähetän ohelsena kunnioittavasti raporttinl n:o .: 

Kakal koht .... 

V.ataanottaltaa. Herra Mln 1 8 t e r 1, erlnamal.en 

ltunn101tult.eni valtu~tus. 

Herra Olkoaaia1aa1aiaterl 

... 1 t t 1 Ii C. 

BILIIIII. 

nll .... 

V.a.Å8ialnholtaja: 



• 

........ ..................... L .. 1 ....... b ... 0 .. . a ... _ ..... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ..... t •........... 

.. J4,~.~~ .. s s a ..... 1 ... p: nä ...... M;b!..~ ........ k. u u tai g .. ~ • .. 

Asia: I&It81 kohta&, ............................................. . 

Olen jo &1kai._iIl raportoinut täkäläisistä Ulerikkalallllta 

alel1alobta (raportt1n1 nlo 20, 18/6-42). YhtäpitäTäisestl sen kana.. s.kä 

~eml7ltaenä sUl. kuulen yhä us_lta -.erikkalaiaelta taholta samaan 

auuntaan käypiä lausuntoja, joDka taida · puotn'ta1l1 olen ~a1pUV1LilWn enta

.aan niille jonkinlaiata reaaliata ArToa yleia.n t&Ddenaain oaolttajilla • 

.... ä laus\lllQot voi ldt&yttiä kahte.n kohtaana 

1) .... r1kka on aiUirättpä ajankohtana Talmb rauhant&koon -Saksan kanasa odott.atta Til ttiillättä, .ttä 1Dg1antl 01181 aaana1kaia.a-

t1 halWcaa rauhasta nellTotteltaaaa. T"årkein ede'll)'t7s on, .ttä Salta .. aa 

tapahtuu SUwm&ZlRuutou Bitleriatä ja kanaall1 .. oaialitlllliata on luovuttaTa. 

Saksan 

ei Toi 

.lAKELUOH.l! : 

"',A •. 

paloittelua ei ajatella. 

2) _erikka ~irtää bolehniaill ,jOToltai se 

aall1a. että boleheTi_l dOlllinoiai Wianjillte1ee.... Buroopaasa. 

. ~ ,. 
V ...... ia1nhDitajaa ~ ~ 

rayallia.L 

raaTi Pob,1anpal(. ' 

........ _hjemal .. ja • 

T-'II_. 
T....m- ja 1 ..... 1 ........ ........ mlnlelerNIIl •• 
.. ~ tlecloltukelln. 
1I"'~Mn. mutle .. Ik ..... nmlnlel ....... tledol. 

h*8IIn. 
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'Lisb$å, 3 p. helmikuuta 1943 , 

Ir 1ft fai it :: '. jo! 

Herra M i n i 8 t er i, 

Lähetän oheieena kunnioittavasti raporttini n : o 5: 

UUSiA a jatuksia. 

Vastallnottakaa, Herra M i n i s tor i , erinanaisen 

kunnioituksen! vakuutus. 

Herra Olkoasiainministeri 

a.- i t t i n g. 

1!!l':ill!!. • 

nll. A .. 

V. a . Asia i nhoitaja : 
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Käydessäni Ministeriön sala sähkeen UIO C 3 johdosta Unkarin 

täkäläisen lähettilään luona, jost... jo Ministeriölle aalaaählceitse tie· 

doitin, sain samalla tilaisuuden pitempään keskusteluun hänen kanssaan. 

Rajoitun tämän otsikon puitteina ~n c,uraavUn hUOl!lioihint 

Ministeri WodieJler, joka e1 liene erikoisen saksalaiaystäväl

linen, lausui sangen suorasukaisesti lIIielipi teensä. nyqiaestii sotilaalli

sosta tilanteesta. Saksalla on maaibnan loistavin armeija, mutta sen so

~anjohto, ~ huomautti, on te~ s~orastaan anteeksiantamattomia virh.i

tä. Kun jo toiseen kertaan talvella on luovuttava paljosta siitä. lIIikä 

kelällä raskain uhrsin on vallattu, on syy löydettävissä vain johdossa. 

Tälla.iaeen on intuitioon perustuva sodan s uunritte1u vienyt. Kenrll.alin 

tulee olla ylimpänä sotaherran8, eikä Hitlerin kaltaisen inspiroivan ner 

ron. &i edes vaat~ttomimpia sodanpäiimääriä, joihin kuuluivat öljik.n~ 

tien valtaus ja Volgan vesitien katkaiseminen, ole saavutettu. Sinänsä 

ei itärintaman Dykytilanne ainisteri Wodianer1n mielestä ole vielä ta

tastrotaalinen, mutta voi sellaisek. i kääntyä, jos venäläiset saavat 

Harkovin. ROltovia ,i voitane pitifå, eikä se olekaan e1intlrkeä, jos 

lAukaasian tyhjennYI ehditään suorittaa ja 8Styä siten toiselta Stalin

gradilta. Vl~ ... inittua puhuteltavani kuvasi raska~si sotilaalliseksi 

tappiokli Venäjällä sitten Napoleanln päivien. 

T"ållailella tilanteessa ainisteri Wodianer piti Saklan 

liittoutuneitten al.... .itä epätyydyttäviapänä. Saksa ei ole koskaan 

ottanut huaaioon, aitä toivomuklia .. illä pikku valtioilla voili olla 

lodan johdOlla. vaan on .eidän armeijoja liirretty kuin t1n&lotilaita. 

Kun kaikld. •• _ ~, on •• tOlin yh4entekeviiä, mutta v&ltoi~1a

ta a1kaII& on kohtuud.lla voitava vaatia, että Suoai. Unkari. illl&l11a ja 

Bulp.ria, jotka ed"ltavat .a .Ujoonaa 1bai.til. laavat toki 

JAKELUOHJE ' Jak.luohJ.m.lI.je : 
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luville. Yhtenä esimerkkinä h~ ~initsi, ette unkarilaisten sodanjoht.o , 

joka oli tietoinen noin 60 venäläisen divisioonan keskityksestä VoroneshiD 

seuduille, ehdotti S~8an sodanjohdolle, että ajoissa vetiydyttäisiin 

TOiman tieltä. TäiWl saatiin kieltäTi vastaus, josta oli seurauksena, 

unkarilaiset kärsivät 45.000 miehen tappion. 

Ministeri Wodianer lanseeraakin ajatuksen, että Saksan allieorat

tujen tulisi perusta. jonkinlainen liitto liitossa, jotta voisiTat osallis

tua keskusteluihih sodan kehityksestä, suunnittelusta ja päiilllä'åristä. liUs

tä T&rDIaankaan nykyisin ei kukaan muu ole tietoinen kuin Saksa itse. 

Ajatuksen alkuunpanijana voi ministeri Wodianerin mielestä olla 

Tain Suomi. Jos unkari tekisi tällaisia esityksii. kertoisivat rumanialai

set siitä kohta saksalaisille merkitik.een tililleen -gute Punkte: Yhtä 

epä11aTästi suhtautuisi Unkari kaikkiin Rwnanh.n taholta tulevii,.l · 

Sen sijaan hän vakuutti. että Unkarin ulkoministeri samoin kuin 

Bulgarian Boris-kuningas kallistaisivat mielihyT1n tällaiselle suunnitelmal

le korTa!l..laa. mikäli aloJit_ntekijäDä olisi suurta anonantoa. kaikkialla 

DauttiTa SUCllli. Teillä on l1säkli, ministari Wodianer jatkoi, Saksana 

ta kunnioitusta nauttiTa persoonallisuus marsalkka Ma.nnerheim1ssä. jollainen 
.. ilte. muilta puuttuu. 

Puhuteltavani lisä.i. että viiaeaikaiset tapahtumat ovat lis~ 

41st itse kunkin -akaelijuenen"(mitä niaitystä hän kqtti. minkä Icylli 

korjasin) merkitysti Saksalle. jå sitä olisi nyt käytettävä hyväksi. Hän 
painosti. että kaikkien ponnistelujen on tiet&nk1n keskityttävä bolsheTis

m.1a Taataan. että pikku Taltojen keskinäiset ristirUdat (tarkOittaen lä

hinnä Unkaria ja RlD&Diaa) yhteisen IIUurlDlR&l1 vaaran hetkellä on unohdeto

tavat mutta että korke~lsa sodanjohdossa tulisi 40 miljoonaa ibmistä 

ecluatavan potantiaalin saada äänensä kuuluville. 

Huaaautin tähän. että Suoaelle ollsi or1nasa1sen vaeteDaielil

tä I7htyä. as1&8n esityksiin. koska le llii1tti1G1 l'\IIIalta eut.aäisen Ta

ka-.-an TaltoinlcäJldsen sattuessa Saksalle. Ministeri Wocl1aner Tastali ver

taualDrn.lliaeati. että liikiri on kutsutuva. kun potilas on sairas. Bill 

8,)'ÖUl. että alolte T&&tl1 ·oour",.- ja notkeaa dlploaatlaa puolel~. 

Lupasin hiIlelle • tleclolttu. ~ tukleueni. . 

( . . 
V.a..ulaiaholtajat ~ y.n--."L.1/l..-,_ .... 

'laaTi Pohjanpalor - /. -
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Lisboassa 3 p. helmikuuta 1943. 
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Herra N i D i s t er i , 

rr.aisen 

Lähetän oheisena kunnioittavasti 

Unkarin ja Ruman an suhteet. 

Vastaanottakaa, He~ra N i n i s t eri, erino-

kunnioitukseni vakuutus. ~I.< _ . ~ .~ 
V.a.Asiainhoitaja: ----. , ~ ~I' --

Taavi Pobjanpalo. 
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As i a : Unkarin ja, . R~&.\li~ .. .. !!.Yht.~!J.t ... .... 

e;;tä 
Unkarin lähettiläs Wodianer ehdotti minulle eilen /vaaran uha-

tessa Eurooppaa Venäjän taholta Suomi voisi tehdä yhteisen edun nimessä 

palvelukaen ryhtymällä välittäjäksi Unkarin ja R~an keskeisissä 

s ... Hetki o11si bolahevilllllin uhkan 11säksi otollinen siksi. että Unkari 

ja Rumani.. ovat s .. ttuman kautta joutuneet tunnustelun tekoon. 

Tämä RFlihlungnablle" tapahtui seur .... valla tavall .. : 

Horia 'siman vangitsemisen johdost.. Michael Antonescu kutsutti 

Unkarin asi .. inhoitajan luokseen. jolle lau.ui Rumanian hallituksen nime •• ä 

kiit ok.et sittä. että Sima oli pidätetty Unkarissa. mike toia~npide jar

rutti slsäpoliittisen tilanteen kiristymistä Rumaniassa j.. mikä oli 

~ osoittamaan unk&rin hallituk.en ymmärtäv~tä suhtautumista ~hteisen 

vaaran ~etkellä Rumanlan sisäisiä asioita kohtaan. - A-aia.luhoitaja oli a.si

ast.. ymmällään. kun ei ollut siitä mitään kotoa kuullut. aåhköttäen An

tonescUD tervehdyksen kuitenkin hallit uk.elleen. Budapest vastaai. että Sim. 

ei tosin ollut pidätetty Unkarissa . vaan Italiassa vakuuttaen kuitenkin, 

että Unkarin hallitus o11si puolestaan menetellyt 

voin. T~än a.~ttoi .aiainhoitaja Antoneaour tietoon. Kun asiainhoitaj. oli 

edelleen ymmällä. mikai A.ntonesou oli kutsuttanut hänet puheilleen. meni 

hän Sakaan s~urlähettilään l uo tiedust~aan. tunsiko hän asian todelliaen 

l &idan. Vastaus oli kielteinen. Sen jälkeen hän kääntyi Italian 

tilään puoleen. jolta kuuli. että tiaä oli h.llituksena. to~eksiannoata 

tiedoitt-anut Siman vanglte..taestaunk&rissa. Kun a.siainhoitaja huomautti. et

tä va~itssninen oli tapahtunut Itali ••••• suoritettiin luurlähety.tössä 

sb1tterin uudelleena.vaus. jolloin todettiin. että shifrerinumeroi8B. oli 

Italian j.. Unkarin nimes.ä vain yksi eroav .. isuus ja että ere~. oli 

tapahtunut! 
Sain ministeri Wodianerin puheest.. sen käait)rkaen. että q-

.JAKELUOHJE: 
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seessä on hänen henkilökoht&inen ajatuksensa. mutta toiselta puolen 

lausui varman vakaumuksensa. että Budapestin lisäksi myö3 Bukarest 

tautuisi lähentämisyritykseen suopeasti. rålittäjänä voisi tulla ens1 

jalla kyseeseen Sucmi. koska se nauttii poikkeuksellista kunnioitusta 

ja koska pienenä valtiona s illä ei ole asian käsittelyssä suoranaista 

omaa etua. 

Tapasin myollemmin UnkariA lähetystösihteerin. joka niinikään 

otti asian puheeksi. ~ån sanoi. että hetki on koittanut. jolloin gDka_ 

rin ja Rumanlan tulee saavuttaa jonkinlainen lII.o4us vivendi "lIentimentaa

lisessa riidassaan. D 

Alistan 'ylläolevan kunnioittavallti Suamen hallitukIlen 

V ....... inhOitaj.~ ~~ 
Taavi Pobjanpa~~ '/1 -
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

n :o 68/22. 

Herra i n i s t er i , 

L 

Lisboa, ~ p. helmi kuuta 1943. 
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Lähetän oheisena kunnioittavasti raporttini n :o 7: 

Lisiä Jordanan käyntiin . 

Vastaanottakaa . Herra M 

kunnioitukseni vakuutus. 

i. erinomaisen 

;;~ 

Herra Ulkoa.1aiaain1ster1 

i. • i t t i n g, 

HiLSIIIIl • 

... U.A4. 

V.a.Asiainhoitaja: 
Taavi Pohj anpa10. 
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19 ·~·)jli ~YJ 

Kuulin juuri mielenkiintoisia seikkoja. j otka antavat muuten 

vähän kuivahkoon Jordanan käynti in hyvinkin rikasta poliittista vätitys

tä., 

Varmana väit etään, että Saksa oli keskittänyt joulukuun puo

liväliin mennessä suuria voimia Ranskan - Espanjan rajalle. Eri lähteistä 

saadut tiedot vaihtelevat 40. 60 divisioonan välillä. Päämaalina oli 

Gibraltar ja Eisenhowerin Espanjalaiset olivat 

keskityksistä ymmärrettävästi tietoisia. Kertojani 8 anoo kuitankin 

asettuneen yritykseen nähden kielteisella kannalle. kun saksalaisten ta

holta oli tiedusteltu suhtautumi staan. SOD sijaan Franco kiireesti toi

ntti Jordanan Lieboaan, jossa , yhdessä asiasta kiinnostuneen Sala.urin 

kansaa annettiin aikaiellll!llin selostamani voimakas puolueettClllluusjulietus 
että 

sekä tieto ibeerisen blokin perustamisesta. Sitä vastoin on käynyt 

sotilauopimusta Liaboassa ei tehty, lcuten tietyillä tahoilla arveltiin 

(vrt.raporttiani DIO 21/42). 

Se seikka, että sa.ksalaisten aietta Espanjan suhteen ei 

totautettu, ei johtune niinkään paljon Francon epäävästä asenteesta lcuin 

Venäjän aarraskuussa aloitetun hyökkäyk8en valtavasta taakasta. joka vaa

ti joukkojen siirtämistä P,yraneiltä itärintamalle. Ellei Venäjän momentti 

olisi tullut ratkaisevaksi tekijäksi, on tuskin olatattavissa. että Franoo 

olisi kauan jaks~ kestää saks&l&is+.an painostusta. Joko luvalla tai 

lUY&tta olisi kaiketi tillöin rynnistys Gibraltaria kohti aloitattu. 

Kun aikanaan lähetin -amerikkalaisen raporttini-(Nlo 20/.2), 
an ottanut kovin vakavasti puhuteltåvan1 T1Uattä. jonka mukåan amerik

kalalsi.sa piirei •• ä uuaoiltiin pohjoia-Atrikan aaih1Dnousulle .aksalaisten 

vastaiskua lanskan mlehltfk.en lisäksi Bspanjatse. i1t DiJttää kuitent1R 

siltä lcuin amerikkalaisilla olisl 0 taannoin ollut 

"AKELUOH"E: 
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II uUllllitelmillta.. 

Ittä niistä lIuunnitelmista on tiJtynyt kerta kaikkiaan 

pua. lienee pähän 
lIehu. ~ /' 

V ••• Ada1Dboit&ja, I ~ · (1 r;--:.~ 
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SUOMEN LÄHET STÖ 

N:o /4 Jv6 . 

Herr. ~ i n i s tor i, 

. 
Liaboassa ,4 p. helmlk. 1943. 

/S6 j'~ 
( 

f.J 

rt~o . 

Lähetän ohois ~na kunni oittavasti raportti ni n: o 8 : 

Rerra Ulkoaslalnalniaterl 

R. W i t t 1 II. g, 

IIIL8IIIU. 

no,." 

Syntipukki • 



• 

• 

.......................... ~ ... L!! ... l) ... ~ ... ~ ..... SSA OLEVA LÄHETlISTÖ.. /6 /Jt f~[ , 
RAPORTTI n: 0 ..... e. •.... .. ...... 1~. YJ .'. 

) A .•. ~ ... ssa .... L . p:nä ......... h~.lmi. .. ltuuta 19 ... 4:5.. 

3-. 
A s i a : 8yatipW5!Q. . ........................................................ . 
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' K'åvin kiertosiihkeen C 3 johdosta myös RQIIltmilUl l"h ttllään 

na, joka mainitsi, että hän kylläkin oli kuullut Rumanialle tehdystä 

r auhantarj ouksesta, mutt.a että omasta puol~staa.n piti s itä perättömänä. 

Samalla hän totesi. että näiltä rauhanhuhuilta vie kaiken todellisuuspoh

jan ·se. ettei Rumanialla, Unkarilla tai vaikkaps Suamellakaan olisi mitään 

mahdollisuuksia t ehdä rauhaa. 

Puhesnme kääntyessä itärintamaan arvostel i ministeri Cadere 

unkarilaisen virkaveljenGä tavo in Saksan sodanjohtoa. Joskaan nimiä 

uttu, kiiYi selväksi, mihin arvostelun k,arki huipentui. R ani laisia ja 

unkarilaisia huolestuttavat ' raskaat tappiot , ja joskaan paniikkimieliala 

ei ole vallalla, ollaan ilmei.esti syntipukin jahdissa. ~i vastoin 

ministeri Cad.ren ' vakaumus, että venäläiset eivät pysty Saksan armei j aa 

lyömään. tuntui sangen aidolta. 

Yhteenvetona Sak.an sodanjohtoa va6t~ koh~istetusta arvos

telusta mainittakoon, että s.n olisi pit~ k.skittää kaikki voimat 

Stalingradia Tastaan sekä lähteä vyöryttämäån rintamaa Voroneshiata ylös

päin. 8tm sij&lU1 Kau~asia ölj;ytneen olisi täytynyt jättii.ä tulevaisuuteen, 
• kunn.s pohjoisempi rintlllDa on turVII.ttu. 

llinbteri Cadere puuttui myij. Saksan dipl Ol1I.at 1 aan. jonlca 

leimasi kehnok.i. Wilhelmstra ••• a joht~Yat uniTormuihin vyötetyt herrat. 

hän sanoi. jotka ensin menettivät huonolla takt1ikallaan pelin Ranskassa 
niem1maall~ 

ja vastikään sekä Pyreneitten/~ ibeerinen bloldd) että Turkissa. t.lyöskiän ei 

01. pystytty e.tämään Tihan alinamai.ta yltymistä kaiki.sa vallatuisla 

maissa. 

Tunnust.llaklleni caaperää tiedustelin Jllmanian ja . Unkarin 

Usiltä luhtellta, luuliko 1l1n1steri O&4ere. että tW vaaran hetkenä 

~1liin löytää t11apä1sratkailu" 
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~arila1sten suurten vaatimusten johdost~ sovintoon pääsy tuntuu teoreet
tiaelta. 

Lopuksi mini steri C~dere sanoi Rumanian panevan suurta pai

noa Suomen ystävyydelle, koska bolshevismin vastustamisessa meillä on 

yhteinen elintärkeä intressi. Kun hän myös tiedustel i , cinkälaiset 

allekirjoittaneella oli amerikkalaisiin sekä mitä siltä taholta 

lut, sain sen Taikutelman kuin hakisi Rumania itselleen Suomesta ...... h"'" ''''-ovi... n""""""~tt.l~( 

V ..... , ..... o, .. j.. (~ I ~ AL-~ 
Taavi Pohjanpalo. i' 
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Saksan täkäläinen lähettiläs Ho~~ingen-Euene on balttilainen 

parooni, joka jo 9. vuotta toimii Lisbo!lSse.. Hän on ihmisenä 

i en miellyttävä j a diplomaattina sekä etevä että työteliäs, nauttien 

arvonantoa ni i n Y8tävi en kuin vihollisten leinasä. Eräs Amerikan lähetys

tön vi rkamies l ausui minulle kerran hänestä:nHe i5 so smart thAt he's 

dangerous. n 

'Ministeri Hoynings&-Hueue o~ valtaisan lähetyst önsä t ukemana 

erittäin hyvi n informoitu täkilii8istä oloista. Minulla on ollut tapa

na käydä noin kerran kuussa hänen luonaan. Hän antaa aina aul iisti 

kat8aukeen tilanteeseen, mutta yk8i "moite" minulla, samoin kuin muil l a 

ystäväveltioiden edustajilla, on tehtävänä muuten ni in moitteetont a pa

r oouia kohtaan. hän on esityksessään ylen hiott u j a varovainen, eikä 

ota kuul1jaanea uskotukseen tai ilmaise "rLflaavian tietoja. 

Bilen tavanmukaisella kiyunilläni tapahtui sentään poikkeus. 

Itlrintamasta puhue8saan ministeri Hoyningen-Huene huomautt i , että Chur

ohillin. jota on pidettävä erittäin viisaana, on täytynyt jo todeta 

bol8heviamin todellinen vaara ei vain Euroopalle vaan Englannillekin, 

että kun eak8alaiset keväällä jal!~~n hyäkkäåvät, niin toivottavasti 

Englanti ymmärtäå, ettÄ .. oliei par ta tehdä rauha. 
~a 

~ielestäni/ huomautus on aavistuksellinen osoittae~ tendens8iä. 

Ainakaan puole8tani en ole ennen kuullut täkäläiseltä virallisdta 

8alaiselta taholta ~promissiin tähtääviä leusuntoja. joskaan en hetke

äkään spiiile, etteikö tällaisia 9.j atuklia olisi haudottu jo pit_än ai

kaa. 

Tapatutin jällsen myös joukoll huhuja miniateri !Ioyningsn

Huenen luona. liistä mainittakoon tässä kahdelta ministeriitä t1etY8ti 

-varmana- kuulemau1 huhu (joista ~iDi.teriöllekin reservatioiD tiedoitiD). 

"AKELUOH"E: ".k .... ohJ.m.lI.ja I 
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EI ulkomeeeduatuk ..... mutta. ulkoulelnmlnlatwlOn 11"'01. 
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että amiraali CanAris olisi vastikään ollut täällä rauhantunnusteluis3&. 

Puhutelt&vani vakuutti. että Canari s ei ole ollut Liaboassa ainakaan 
:5 kuukauteen. 

Tiedusteluuni, kats otti inko Saksaasa ibeerisen 

Espanjan loitonneen siitä. ei puhuteltavani vastannut suoraan myontäväst 

Irån huomautti, että E8panja ei oltt perääntynyt vanhalta non-belligerent 

kannaltaan, mutta että muodoatettuaan blokin Portugalin kanssa. j oka on 

allians8issa Englannin kanssa. Espanjan voidaan katsoa joutuneen aska-

leen lähemmäkai Lisboan kautta Lontoota. Asian selvittäminen näin päin 
tuntuu minusta melko teoreettiselta konstruktiolta. 

Adanan neuvottelut on mi nisteri Hoyningen-Huenen mukaan 

otettu Wilhelmstrassella rauhallisesti. Irån pani kaiken painon si ihen, 

että ne tapahtUivat Churchillin esityksestä. Turkin ja Portugalin as~a 

on sama: molemmat · haluavat pysyä sodan ulkopuolella. 

Portugalin osalta voin vain tOistaa, että sen hartaasti 

noudattamaa puolueettomuutta vastaan ei pitäisi uhata vaaran miltään 

taholta. Kinvastoin voi sanoa aikaisemman jännityllBe.a hä.lvenneen, kun 

toinen rintama perustettiin Afrikkaan. 

Tuniaian rintaman suhteen näytti ~inisteri Hoyningen-Huene 

toaiaan olevan toiveikas, kuten aikaisemmin olin kuullut Japanin 

t1läältä. Puhuteltavani ei pit~~ ihmeellisenä. vaikka akselijoukot ryh

tyisivät vielä nyokkäämäänkin. Hyökkäyssuunta oliai nyt vain länsi. 

Lopuksi v1.imeinen huhu, joka lienee selvilmyt tämän rapor

tin supueua Suomeen. Sanotaan Churchillin paluumll.tkalla tulttvu neuvot

t.l~aan Salacarin kanssa. Sinänsä se ei olisi merkillistä. Jos Churchill 
on neuvotellut 

hio voi aiitä 
TurkiD puolueettomuuden vahvistamisesta, niin yhtä hyvin 

__ .lla Portugo'iokin 1..~ ~.L.&.....' 
V.a.'-iainhoitaja: ~~~ __ 

Taavi Pohjanpalo. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Li sb~assa 15 p. helmikuuta 1943. 

r.:o qljl J. 

Her r a M n i 8 t er i • 

kunnioituk sen~ 

Herra Ul koasiai nmini steri 

a~ W i t t i n g. 

HELSINKI • 

..... &6. 

l.iihetän ohe isena kunnioittavimmi.: r&porttinl 

SUOIIIen asema. 

Vasta~cttakaa . Herra M i n i s t e r i . erinomaisen 

~l. 
V. a . Asiaiuhoitaja: Taav1 Pohjan a~ 

vakul.ltt.ts. 
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Toilsapäivänä oli luonani päivällllillä nalj. henkilöä me
ri.k .. n lähetyatöstii. 

Illan kuluea... keskuatelu aiiTtyi Suomen nykyiseen ,semaan. 

Vier .. ani e.ittivät suunnilleen seuraavaa: 

iDiä ei ole epäilystäkäan siitä, että yhdiatyneet kanlakun

nat t uleTat voittuaan Ilodan. Sakea 0.11 ohittanut · voimaiuaa korkeimman 

kohdan j .. 

~bnti 

lamoin Venäjä oa kärsinyt 

j a vareinkin Amerikka ovat 

suunn .. ttomia tappioita. Sen 

säilytt äneet miesvoimansa j a 

sijaan 

lotateolliauus on .. l .. ti paisua .. ss ... Ne tulev .. t sanelemaan r .. uhanehdot. 

Saålun tulee lli.uistu tiilllii.Se nauttii Yhdysvalloissa jatkuYa8ti 8uuri .. 
Iympatioita, koaka velanrnak8unsa 

na maan ... Mutt.. toiseltä puolen 

ti on huono. Mitä enammän aikaa 

tuvat toisiinaa j e v .. staav .. ati 

takia sitä pidetäån .. inoana 

on ayytä pitää mielessä, että 

kuluu, sitä enemmän tapahtuaat 

sitä hataramrnaksi käy ihmiaten mieli8sä , 
kUTa Suomen talvisodan todellisest.. luonteesta. Venäjän liittolaisuus ja 

lien arvolclcaat palvelukset -anglosakaeille ovat alliaan käsit ykli iii 

maan. Kun Amerikka ehdottomasti halUN~ nähdä Suomen itsenäisyyden ja 

riippuu Suomen noudattamasta 

01is1 ·oikealla paolell .. : 

oli luonnollisesti 

riippumattomuaden säilyviin, mikä ensi kädelsä 

politiikasta, olisi välttämätöntä, että Suomi 

S_11.. kun vier .. ani · totesivat. että Suomen 

~desta välttämättämästä paha stan Saksa, he tiedasteliTat, eikö erikois-
rauhanteolla ollut mabdollisuukaiå. 

Selostin Suomen noudattamaa politiikkaa Talavallan Presidentin 

puheiden puitt.i ..... AlleviiTa.in lis~si erikoisesti kahta kohta .. : .tti 

Suomi ei ole pitkK.ti yli vuoteen suorittanut sotilaallisia hyo1ckiys

toimi.. uhkaam .. tta ~öskiäD KUurm&Dsk1n rautati eti; 8eki .ttä Suomen 81 

.lAKELUOHolE: 

..... A .. 

.I.k.luohj.malleja • 

T_II'-t. 
T ..... ,'- ja ,....... . . .......... lnl.terlOlI •• 
.. uIk~ IlecIoItukaIIn. 
II uIk~ ......... ulkouleln ... lnlatwllln 1Iedo1 • ......... 



,. 
, 2. 

• 

•• 

yoi väittäR olevan "väärällä. puolella", koska Suomen taholta 

mukaisesti kiinnitettY huomiota siihen; etti Suomella ei ole mitään 

tekemistä suurvaltojen välisen sodan kanssa vaan että sen sota on 

puhdasta puolustussotaa NeuvostolUt~oe. vastaan. Niinpä Suomi ei ole 

uselioulcas (mikä kuulijoilleni näq-i olevan mieluisa uut 'lUS. Sin!insä 

kummeksuttavaa, koskap1 akselipiireissäkin vallitsee 

vain antikcminternjäsen. Lausuin myöskin, että Suomi 

lustussotaansa, ennenkuin sille on annettu takeet 

epäselv~tä.), vaan 

ei voi lopettaa 

Yeuvostoli i ttoa 

taan. Lopuksi selostin ny~istä maantieteellistä aeerr~amme sekä riippu

vaisuuttamme elintarvikkeiden ja monien ~uiden elintärkeiden tuotteiden 

laannissa Saksasta~ 

Lopputulos oli, että vieraani myönsivät SUCX!1e n uoudattam.o.n 

politiikan oikeutuksen, koska tämänhetkisten olosuhteiden vallitessa 

ta ei ollut tehtävissä. Niinikään he totesivat, että. kun Amerikan t fl.

hoIto. ei voida ny~iheesBa antaa Suomen tarvitsemia garantioja, oli 

Suomen politiikalle jatkuvasti par~s ohjenuora " inaotivity" . 

Joskaan ylläoleva ei sisällä uutta, olen katsonut sen 

mlsen raport~ arvoiseks i, koska amerikkalaisilta tahoi lta 

sunnoille on annettava tavallista kantavampi merkitys. Keskustelu tapah-

tui mitä positiivieimmassa mielessä SUbmeu hyväksi, mutta sain 

vaikutelman kuin olisivat vieraan1 olleet huolissaan jostakin, 

vät kuitenkaan ilmaisseet • 

sen 

jota 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

~ :o 103/ 35 . 

Herra 

Li sboas a 22 p. helmikuuta 1943. 

;::, A 

1. n i s t eri , 

Lähetän oheieena 1runnl oittaviJnmi n rapcr ttin i n : o 11: 

U. S. A: n soda.."l päiimä""ristä. 

Va teaoottab:.a , Her ra ~ i n i B eri . erinowai s~n 

kunnioit ukseoi vakuut us . 

V, a . Asiainhoitaja : I~.L 
Taavi Pohjanpa10o 

Herra Ulkoa siainministeri 

R. W i t t i n g. 

HELSINKI • 

..... : &6. 
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As i a: U.S.4rn sodan päämääristä. 

-A 

Sain jälleen eilen tilaisuuden golfpelin yhteydessä keskus

tella pitkästi erään wnerikkalaisen virkaveljeni kanssa ~kytilanteest~. 

Pääkohdilt aan kuulin seuraavaa I 

U.S.A. tulee pitämään huolen siitä, että bolshevismi ei 

pääse määr äämään rauhanpöydän ääressä Euroopan eioiden järjestelystä. 

koska Venäjän vaikutusvallh~ leviäminen merkitsisi katastroofi a koko 

maa ilmalle. eikä palvelisi suinkaan U. S.Aln etuja. Yäinvastoin Amerikan 

intresseis sä on, että voima.kas Saksa Venäjän vastapainoksi 

8811ai en Saksa , jonka olot järjestet ään taval l , j oka t1Ydyttää 

intressit ja mahdollisuudet. U.S.A. tulee näyttelemään jopa r atkaisevaa 

osaa Euroopan olojen järjestelyssä antamatta liikaa Enelanninkaan sanel

l a tahtonsa I~ukaan. U.8.Allle t ulee tämä sota makssmaan 250 biljoon~a 

dollaria . Se 0 pääas iassa sod r ahoittaja , joten sen on saat va myös 

~otain vastikkeeksi. Bolshevi sti e~ sul keut · ut t al ousjärjestelmä ~lhaisin 

elintasoi n ei ollenKaan vast aa U. ~ .A:n etuja. 

U.S.Ar päävihollinen on Jap i, joka on lyötävä. Ene 

on kuit enkin päätetty nujertaa nazis~ ja fas ismi . SaJ t aki ~:. S. A. 

siirtää joukkojaan ens i n Euroopan sotanäyttiiIqölle . ~ utta näillä joukko

siirroi lla on t oinenkin t ar koi t us . U.8.Åln täytyy olla kyllin voimakas 

r auhanpäydäs sä 

sen kehi ttiimä'å 

Venäjää vastaan. Tätä taust vastaan on katsottava myös 

10 miljoonan miehen armeijaa. 

Venäjän ehtymätön voima on U.8.Allle ja Engl annille mi

tä 8 urin yllätys. sillä ne· eivät ole toimittaneet aseita lainkaan 

siinä 9Wlteessa, että se edellyttäisi tällaista sodan käyntiä. Hain 
ollen anglosaksien täytyykin vastai.iasa asetoimituksissaurl jo ruveta 

huODioimaan jonkinlainen tasapainon S"TUttazinen VonäJän voimassa. 

JAKELUOHJE: Jakeluohjem.U.ja • 

T .... U'-. 
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....... ............. _ .............. _ ............... ~Il~.1.p.:~:e.~ .................. . 
II ulk ............... tledoltublln. .................................................................... ... ... .............. . 

" 
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Suuri varovaisuus on kuitenkin tarpeen, sillä Venäjää halut aan 

omiin tarkoituksiin niin kauan kuin mahdollista. 

Suomesta puhuimme myös pitkäst . ~uteltavan1 vahvisti ne 

jo er i yhteyksissä raport oimani seikat , et t ä Suomen on mitä 

tömintä ylläpitää suhteensa Amerikkaan. Jos näin tapahtu , ·,S ..... t ulee 

kyllä pitiimäiin huolen 8ii tä, että Suomen itsenäisyys säilyy. Erikois 

~asta puhuessamme puhuteltavani sanoi U.S.A:n hallituksen hyvin tunte

van nykyiset käytännölliset esteet sen toteuttamiselle, 'Il lt ta , hän 

koi, niin pian kuin olosuhteet on luotu tilanteelle, jolloin U.S.A. 

voi toimittaa leivän Suomelle, toivoo se Suomen irtautuvan sodasta • 

~erkk1 tlhän kyllä annetaan • 

, 
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J. f:to . 

Herra II i n i s t eri, 

Lähetän ohei sena lcunni oittavlmmin r por ttini : 0 12 : 

Amerikan 

Vastaanottakaa. 

kur~ioituk~eni v9k ~tus . 

Herra Ulkoasiainministeri 
R. 11' i t t i n g, 

BlLSIlIII • 

.... 'A .. . 

~'~~tyst6sihtee ri: 

e ri, erinoaaisen 
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Asia: §nerikan sotilasasillllliehen puheilla. 

K"åvin tiiI,'iin el!ittiimiis~ä majuri von Eaar'bnanin YhdY6valto

jen täk~lä1selle soti a9~s illllliehelle everstil ut .a tti Solborgille, jonka 

ken a pi tkästi keekuetel1tmne :l~'1cy\ s esti tila tee3t o. • 

oi ~n maailmans ot a päi n-

v&.6toin kuin edellinen . 

list uks en (uphe~val) ja 

on a ikaansaanut 4merikan 

tiill" kertaa A;nerikka i sodan pä!ityt 

.ul

tule 

vet:'~-tyn" än kuoree sa, vaan h!loleht iJnaan siitä , että sota ja se jälkei

nen olojen r'rjestely Eur oo SSII viedään ositiiviaee:l .iiiit·· .saet:. 

aaioit~ ei a iiä voida jättää sille kannalle, että 20 vuoden peräs ä 

uusi sota puhkeaa. 

Sodan jälkeen ei pikkuvaltoja tulla uu sunaan ensimmäisen 

~aailman80daa tapaan, vaan t~ytyy ~en t apaht u Euroopan I 'dysvaltojen 

puitteissa. Tällöin voisi esim. ajatella eri blokkien muodost~~i ~ta . akan

donuvilaiDen. alaavilainen (Puola. Tsekkos lovaki , Rumania, Jugoslavia) 

tine.lai nen blolclci, ..Itta kaikkien niiden yläpuolella tulee olla kor kelllllpi 

hallitseva elin. ~åieeä puitteissa kukin valtio voiai ajaa omaa 

ta . politii kkaansa. Hallit5sv~1 e l ' ~en mäårättävissii tulee olla 

toroe-. Tullirajat on poistettava, raha yhtenäi9tett~vä, tuo~anto 

vii ~ maan tarjoamien luouta.1sten edellytysten pohjalla , kuljetu8olot. 

posti l.1ikenne jne. organi~oitava järkiperäisesti. 

Venäjä e1 kuuluisi Euroopan Yhdysvaltoihin. Sodan jälkeen 

se tulee olemaan Euroopan mahtavin Taltio. Ever- ti SoI borg ei maininnut 

Englantia. mutta tarkoitti ilmeisesti l&u8unnoll~an Euroopan mannerta. Venä

jillä on tarpeeksi aluetta. joten len laajenemisp,yrintöjä on vastustet

tava. Sen olisi tyydyttä.... sotaa edeltiDelsiiJl rajoih1.n h . Saksa tul-

.lAKELUOH.IE: 
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... 11.6. 
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laan aeeistariisumaan ja pal oittelemaan (split up). Tässä kohden eversti 

SoI borgin leuaunto oleellisesti erosi aikeiaemmin raportoimietani 

laisiata käsityskannoista. j oiden mukaan jakamaton Saksa on Euroopassa 

välttämätön muuri bolshevi~ir. ruttoa vastaan. 

Venäjä on suurenmoisella urheudella palvellut liittoutunei

den al1aa. Ilman sitä, eversti Solborg totesi , U.S.A. ja Englanti oli

sivat hävinneet sodan. Nyt on kuitenkin tullut esille kysymys "how t o 

stop .ussia". U.S • .l: n ja Englannin välinen "unity" on välttiimätön edell)l'" 

tys ei vain n~ vaan sodan jälkeenki n , jolloin" bolshevismi leviäminen 

~erikan ja Englannin yhteisvoimin voidaan välttää. Tiedustelin puhutel

tavaltani, ajateltiinko bolshevismin edustamasta vaarasta anglosaksilai

eissa piireissä jo yleise t ti näi n, johon hän vastas~, ettei asi~laita 

vielä niin ollut, mutta että hänellä henkilökohtaisesti, koska Venäjällä 

työskennelleenä hyvin tuntee sikäläiset käsityskannat. ei ole minkäänlai

sia illusioneja Venäjän suhtee~. 

Puheen kälntyessä Suomeen , eversti Solborg lausui, että 

t al visot amme ei tietenkään johtunut siitä, että Suomi muka olisi 

Loningradin turvalliluutta, vaan hal 5i Venäjä Itämerellä ajoissa 

ja tukikohtia Saksan taholta ennen pitkää varmuudella odotettavaa 

yetä vastaan. ~ån leimas i Göringi n lausUDn9n, 3ttä 

si ollut Venäjän taholta historian suurinta bluffia, kömpelöksi omien 

vastoi~isten selvitysyritykseksi. Päinvastoin eversti Solborg sanoi 

olevanI. v&kuuttu~t, että talvilot~e oli Venäjälle "täyttä totta". 

Jr~del!sätin nimenomaan selvittämään, että' Viro, Latviå ja 

Liettua olivat ennen ensimmäistä maailmansotaa Venäjän luonnollisia 

kamaita taloudelli.es •• mielelsä, ja huanautettuaan, että Suomikin olisi 

täll ainen takamaa, koetin tal_udellista struktuuriamme ja 

lJhye.ti selventiimällä hälventää tämän meille vaarallisen käsityksen. 

Luulen ~lläkin tämän lausunnon johtuneen amerikkalaisille 

ta Euroopan olojen pintapuolisesta tuntemuksesta. Kerroin kauppavaihtomme 

lluuntautlDilen ja taloudellisen riipplm&ttomuutemme Ven.äjän markkinoista, 

joskin myönsin, että normaaliolojen vallitessa Ve~jän markkinat 

ti tarjoai.ivat teolli.uude11.... edullisia sijoituapaikkoja. 

Tjaän jilkeen puhuteltava.me tieduati, emmekö luulleet. 

että täalä Ilodas.. bolaheviatinen re,tae luopuisi ~perialistilesta p0-

litiikastaan. Huomautin. C.a.blanoan kokous on paras va.taus, kun Venäji 

ei ollut elellä edu.tettuDa. jODb voi tulkita vain siten. ettei .e 



• 

s. 

tahdo sitoa klsiään. - Solborg l Luulen itsekin kyllä niin, mutta Venijän 

Casablancasta poissaoloon on my::is teknillinen syy. Casablancassa käsi 

t1in myös Japanin vastaista politiikkaa ja kun Venäjä ei ole sen 

kanalla s oda .. a, ei se t~.tonut osallistua kokoubeen. Silti olisi 

Venäjä hyvin voinut lähettää kokoukseen huomioitsijan. 

Kysyin lopulcsi everstiItä, mitä hän ajatteli 

että U.S.A.o ei aijo hyökätä sen Idmppuun 

Portugalista. 

ja kun Salt-

salla ei siihen ole varaa, on todennäköistä, että Portugali säilyy 

sodan ulkopuolella. 

~t. 
Lähetystösihteer1: Ic.. -.-' o-fr- L ~ 

Taavi Pohjanpal$..' T-

.. 
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Amerikan täkäläi sen lähetystön erään virkamiehen kanssa olen 

saanut aika.~ järjestelyn , jo ka mukaa~ h~, lähettää al lekir joittaneelle 

aika ajoin Suomea koskevia ottai1 a State Depar tmentin t oiroittamista bul 

jetiineistä ala.isilleen virastoi 1e... E siQmäiset otteet sain j uuri j R 

koskevat n helmikuun 61 DDen j a maaliBku . 2:sen päi7PL välistä ai~sa. 

JAKELUOHJE: 

3ao~enr,a~ t ähän ~ielenkiintoi simpia koh~i a : 

Venäjän työntäessä t akaisin Hit lerin laumoja pre sidentti 

Ryti na l.ni t s i t äl F v ~ kc 111;. edus 'l.!: a.l ean BO 9.Jl 1"" er e"")'" 

r..u iPP'l kohtaansa sekä l aus i t oi r:r- ukse. , että nliittol\tuneet 

ymmär ä isivät SU7 ~n "se Ii. ~ •••• Tämän ClU:l kansa YJIlI'lärtää , 

~ t+'ä Suomen k sa ei ole ösa sen nat sihe.k stä hul it st:l. 

Ke k~cteI uja presidentti Risto Rytin uudelleen ve l 'ts i sesta 

ekä ~ "ahdoll i~~~ osta , e ti: Sumr i ekisi r a\..nan 

kans aa.. J s t ällainen rauha tehtäisi~. , olisi ail ä 

lI~ ..:r i l' otilaal1 ;- merkitys .... tä suuri olisi se!' ai.l-eut t 

järkytys .. atseilh j a ro!1k S 'l voitet uil e ansciDe. Yhdisty

neillä kansoi lla on paljon voi tettavana eikä käytännöllisel. 

ti katsoe:! mitä" hävittävänä. JOI! ne Tein " ( 'iill tä l äpi 

S omen poJitilkan synkeyden sekä robkai ta tätä päåttäväis

tä raubu.r akastavll9. kansaa t eka:nään selvä pesäero natsiliit

toutumisestaan. 

Mikäli 

m.el ko 

kuin 

kaikki todistusaineiato ei 

kylläst~yt seur aan , joosa 

e l iittyi natsei~i~ , kun 

petä , Suo i on nykyisin 

se on ollut siitä lähtien 

nämä al oittivat onnettamuu-

tensa. Presi ' eni~~ Risto Rj~in uude leen,alitseminen saattaa 

olla ensi ask .. l po 1 sp" l's l!I!I\i seksi . pulmallIsesta tila.nteesta • •• 

J.keluohJem.llej. : 

T av lli nen. T.valli ...... .................................. .. _ ..................... ~ ........... ........................... . 
T."..11Mn j. 11 ..... 1 ..... ... mlnl.t.rlOII • • 

OI: A" 

E' ulkomaucluatukMn tledoltukalln. 
EI ulko_atuk .... , mutta ulkoaalalnmlnl.terllln tledol. 

tukaIIn. 
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Suo~ ' on toivotT~assa tilassa ja RJ~i on tode~äköisesti 

par:l.s mies mahd C' l" simman yvian rauhane t j.,n -saamiseksi •••• 

Sa.onalla kui~ 

i.mi ystäv::l 

vihaa S~=e , 
111.1 oli niin 

nooo. eur E..o..n , 

erikan k SIi e i 0 1'0: ,.:.t·· yt siitä, ett" seI< 

.n dessä aatsiganst rien kanssa , se ei tunne 

kut en Saksaa, I t aliaa j a Japani kohtaan. Suo-

selväst i tapans pienen ystävän joutumisesta huo

että Amerikka on tnr kannut tilannetta enemmän 
slG.lil ii kuia vi ta e ••••. Sen vuoksi ei ol e suur i yllätys , 

jos rauna. aloi te l ähtis i piau He I i:l~i atä . Suomi löytäisi 0 -

d nn~~i:iisesti yhdistyneitten kanscjgn ovea u.lkopuol lt~ t rve-

tu.lo maton, jos 11a ll.:o.a ko uttaa ovelle. 

Neuvot eltu ravh akseli'l liit vl>tisen j a ~'. ~styneitte kanso-
jen jäsenen väl illä näyttä~ inllkin h il!llll lifr.eisemmältä . 

seiset kansat ova Su 'i ja. Venäjä •.••• T .. "1s maa on suhtaut unut 

kärvi vällisyydellä ja ötämiel i s37dellä suomalaisia kohtll~ 

~eidän ehdot on vel vollisuutsmme on l ähettää apua Saksa toi

mitusten sijasta sekä tukea sodanjälkeisessä järjestelyssä tä-

tä pikku kansaa . koska me olemme kehoit aneet sitä tekemään 

nyt r auhan. Pie'let b.nsat eivät voi J..-ulk~ a ksi tässä valtaves-
SI>. sod ssa. Suomi voi olla . J[ "idän vilpittöm.yytemme, samoin kuin 

Venäjän, ensbmnäi.'len koetinkivi tavoitellessaan Atlannin sopimuk

sen periaatteit&, 

Presidentti Risto Rytin ~vajaispuheen selvä sanonta . että "so

t.... jatketaan~ ilmei sesti tulee vaiInentama.an Suomen erikoisra.u

ha.huhuja. Aaiainlaidan ei tarvitse välttämättä kuit enkaan näin 

olla , s illä presidentti Ryti toisti Suomen politiikan, että 

kansa.llinen turvallisuus on Suomen ainoa tavoite täs sä " suur

valtojen välisessä" sodassa ja. että kun tämä on saavutettu. 

lopet etaan ta.istelu ••••• Suamen pulma ei ole haihtunut kansan 

rauhank&ipuun kasvusta huolimatta ••••• Suomi olisi voinut sääs

tyä nykyisen t aist el un onnettomasta. osast aan vain kansainväli

sen t urvallisuus järjestelmän avulla. Kun tämä järjestelmä, jo

hon kansainliitto p~~k1, sortui, Venäjä etsi itselleen strate-

gisia rajoja SU~~8n kulta.nnuksella. Suomi etsii nyt SaMaa __ _ 

ja "sotaa ja.tketa.an: råten ainoa. lopullinen pelastus Suomelle 

ja 'muille pienille valtioille riippuu toisenlaisten 

ten suojatoimenpiteiden luomise.ta. kuin mitä merkitsee jonkin 

kansan oma voima tai kilpailevien liittoutuneiden kansojen voi

ma. Ja koaka pienten ja. auurten ~ proilleroavat ai .. 
noa.staan .. ateikkonsa. puolest • Suomen ~a on maailman 1m&, 

(. ~ , 
V .... .ldainhoitaj .. , ~ ~~ c,,4 

Tuvi Pohjan~o. i 
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nerr~ ~inisteri. 

Länetiin kunnioittavimmi 1 raportti i 0 : 0 14: 

Er äs amerikka l ainen käsit ys tilanteesta. 

Vastaanottakaa , Herra M i 

kunnl oitukse i vakuutus . 

i s t eri , er iuomaiser: 

Herr a Ulkoasiaiamlnister1 

Henrik R a m 8 • y. 

ImLSINKI . 

V •••• ".'.ho" j"~~;-''''~ 
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Tapaain tänään Amerikan t&käläisen sotiI sasiamiehen eversti 

Hohenthal iL , j onka hyvin tunnen Berliinin ajoilta. Viioe vuoden t ouko-

k'"H.1S8& siirtyi eversti Hohenthal diplomaattivaihdon teydessä Yhdysvli.l-

toihin, mutta palasi jo puolen vuoden lruluttua Liaboun nykyiselle 

kalleen. Tåällä ei hän ehtinyt olla kuin hetken. kun tu l ivat Afrikan 

ja Ranskan tapaukset , josta 1ID.tien hän on suur immaksi osaksi ollut 

poissa semapaikast~ n. Itse hän kertoi haluavansa per usteellisesti 

tyä Euroopan lounalskulmaan ja se olitiikkaan . e en kui Qikoo 

väisa:mnl asettua Lisboaan. Siksi hän edelleen on 1i1IclcuVlillla kann.a1la, 

pääolinpaikkanaa Madrid , jossa hän k'~itenk&an el ole akkreditoitu. 

Puhulmne ensin Pyreneitten niemimaasta. Todettuaaa että niin 

hyvin Portugali kui n EI! a ja haluavat 1caikin keinoin pysyä sodan ul '-co

p:.olella. mutta että hylikkäyksen kohteeksi jouduttuaan tul is ivat puolustau

t Um an ja py)~~äån apua vastakkaiselta valtaryhrnitykseltä, eversti Hohen· 

thai viittasi siihen. että täytyy ottaa lukuun Saksan oo.hå 11' en hyök

käys Pyreneille. Vanha raportoimani amerikkalainen t eesi siis jälleen tois

Ud t"sä. Tosin huhut. jatkoi eversti, saksalaisten kym~~eniin nousevista 

divisioonakeskityksistä ovat karkeasti liioiteltuja . ~ånen tietojensa mu

k"an on Pyreneillä 2.:5 saks laista divi&ioonaa. Kun nimi seudut tarjo

avat saksalaisille sov.lia1mman paikan itär .tamall~ rikkirevittyjen divi

slooniensa uudelleenharjoittamisean ja V&ruBtami6ee~ . lienetit huhut 

tuulta näiatä jollkkojen sUrrollta. Sakllan on luoruolllsesti tiukasti pun

Aitta.. tällaisen hyö1dciyksen tarjoamia etuja ja hCttoja, jotka molemmat 

ovat Umeisii. SelustauhloL liittoutuneitten Afrikan armeijalle olisi yksi 

etu. Gibraltarin uhka ja piKsyn tukkeaa1nen V"ålimerelle toinenJ lento- ja 

sukellu.venetukikohtien luaa1nen pitkin Atlannin 10unaisr&Anikkoa kolmas. 

Varjopuolia taas Ilpanjan ja Portugalin liirt7minen vihollisleiriinJ elia-

.I"KELUOHolE: 

............................. ....... _ .............. :r ... ~ ... J. .. ~ ... " ... " .. }, ... P. ... !L~ 

....... uohjemalleja. 

T .......... . 
T ......... jal ..... ................ ........... ... 
.. ... _ ...... _ tlecIoItubIIn. 
EI ~ -'ta ....... ,'1' _10 ........... tIedoIo 

"*-101. 
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tarvetilanteen huolto Pyreneillä; Espanjan ja Port~galin Atlannin ' saar

teu tarjoamat edut vi olliaelle; yrityksen epäoL,ist uessa sivustauhka 

Pyreneiltä läheisine tukikohtineen lentopommituksia varten. 

Militäårinä on minun , sanoi eversti HOhenthal, otetta~ siis 

hyökkäys l~un jättiimlillä poliittin~n tarkoi t uks"nmukaisuus tak8.~a.18. l e 

j~ edellisen mahdollisuuks i sta voin vain sanoa, että saksalaisilla 

nee siihen sotilaallisesti "oapability". - Pääsin häne ftj atuksesta~n 

kemmin perille keskustelleasåmme itärilltemasta ja esitän r &.+kaisun kuu

le~assani järjestyksessä. 

Viittasin kysymyksen toiseenkin puoleen, nim. an~lo s8.ksien 

hyölckäykeeen toista rintamaa silmälläpitäen, mutta kuittasi eversti Ha

henthal len huomautuksin, että on olemassa paikkoja. jotka tarjoavat 

verrattomasti otollisempia tilaisuuksia Saksan kimppuun 

sillä Pyreneitten vuoret muodostavat luonnon slätämän esteen suuremmille 

operatioille. 

Siirtye3s~e keskustelemaan Saksan strategiasta ja sodan

päämääristä, alleviivasi eversti Rohenthal use~~paan otteeseon, että 

salaiset ovat mestareita saavuttamaan taktillisia voittoja, mutta että 

he eivät ole p'y1~eet kehitt ämään niitä strateegisiksi eduiksi. Berlii

nissä toimiessaan eversti oli päässyt perille Saksan silloisista mili

täärisistä tavoitteista, jotka amerikkalaisten sotilaaasiai tuntijoiden kes

kuutlessa on määritelty se·J.rs ~va8ti: 1) pohjois-eteläsuuntaan kulkev ien 

rautateiden sisältämän maa-alan valtaaminen Venäjällä, ~olloin saksalaiset 

nopein joukkosilrroin voivat kulloinkin torjua idästä 'käsin uhkaavan 

vaaranJ 2) huk .. sian öljyalueiden valtaaminen, mikä ei merlcitae vain anan 

öljyntarpeen turvlll.&.mis t .. , V RIUl estää tois"lllta vihollista asettamasta tu

leen vo~atkalta mek&nisoituja armeijoja ja toisaalta pahoin desorg~i

soi Venäjän koneellistettua maataloutt ... S) Välimeren kuljetustien hallio

ta. 4) Atlann1n rannikon miehitys. 

Jo. < S&ksa pyatyy saavuttamaan nämä neljä tavoitetta, on 

se voittanut 10dan.Jol: 1. lunut .. a vain kohe kohtaa, on todennäköistä. 

että .e ennen pittri selviytyy taistelusta voittaj .Jos sen sijaan 

se pääsili vain kahteen tavoitteeseen, alJcavat sen voitoumahdol11auudet 

huveta ja jo. .e e1 .nn1stu kuin yhdesai, 0 se tuomittu hiviimIID. 

~a1n amerikkalaiset aja~elevat. 

l)ty1atK &lamaa tarJcaltelt .. essa havaitaan, että Sataa e1 

ole saavuttanut kuin yhden tavoitteensa. nim. At1ann1n miehityksen, ja 
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se in vai~ osittai n. Sen tQkia kylm" . l J~iika. ~ukaan 3aksa h~viäå 

!lodan, totesi eversti Hohel1'~hal. Si t t e anska~ ~otaretken Saks~ ei 

päe syt yhteeLkäiin strllt ... egi see piiåmäärääns" huol ilnat a 1,-1(elLat t i sta 

t ktillis i sta saa tuks istaan. ~åin oli as ianlait~ v.19l 4 -18, j o1lo~ 

Saksan t i liin mer it i i n t aktilli set voi t ot , muttei str ateegi sia . 

It~rl amal ~ on kehitys oll ut e , ttä saksu _ i s~er 

s!::...;ö:..;-:;·-:; t en jälkeen venälä i set o-=t y:,.l\ l uj em i : i sken et 

kaisin. Muuta johtop"i"<ltöst ä ei voi vet"? , k" in, että venäläi sten vom a 

o suht oellisesti lr svanut s~kss 1 b : i.., :'.9., KoL"lllnnen es" n 

essa t ul e i:Csi ~. ·_yneeksi , mi hi::o p.st i sake 1&1' 

i t sensä idässä ko~ittoida ott aen huo~oon , ,, tit alta pois vetäJt· i~~ 

7"niiläi~te_ .eijojen vo i d:l.a.1 cl etta:J. ~~!i :asvavalla voilnalla. ' :\.:~"Tt:.... 

t . lvells. N . t ar.;,rökkä '.esee , j ollaista &ksa tus:ti r VJ: nää "flloe ~ 

T"å1lll.ise asiab tilan vallitessa on mahdollist, että Saksa åset t uu 

itärint amalla pii 'a idI' sest i ~)Ucl !;stusas l.i· r yht;re_ ;l./;)' ·I:<:.,.kseen mtl -

alla , jolloi Pyre:leitt en • i emimaa saI/.t t aa tulla kyseeseen . ... versti 5 0-

hent~tl kuit"r~~ hu~, 'tti, ettii kun t ällai:leLkaan teoreettinen sodan-

k"rume ei t oisi O ... l:s...... 1" emmäksi tavoitt eita ei lOFPu äätelmäks ' 

voi soda itkittymi se stä huol i.r.l&tte. jäädä kuin tappio Saksalle. 

Puhui 1: • ':; '.10 ostaki 

nimisiä sukulaisia Suomess~, ! 

Zve. st i Hohenth. l ,~ oll a on s~.an

i SUOI!le:l matkoilt ... ...r.. j a. muutenki n t äy-

dell ises t i ymmärtävänsä Suomen asom ~. ~åa väit ti sympatiojen Amerik ssa 
t 
~atamme kohtaan olevan e' r,al l aan. Selvittä~5 säni viim oaikai si~ t a ahtu-

mia Suames o • • joista hän t unt ui oleVllll hyvin 1nf'ormoitu, hän kysyi, 

onko Venijän taholta liihestytty Suomea r \.lr.an i kci <a • 

ti8tojeni Jatiku.n kieltei sesti. Kun lisäsin. että Venäjä ei Suome !l.l(:~a.n 

suhteen lausu ennakolta mitään julki s~~lyttäåkseen kaiketi vapaat kä

det, huomautti evereti Hohent hal, että "tehän tiediitto, minkälaisia 

uksia meillä siinä suhteessa on Venäjän kanssa." 

x x x 

Eilen keskustelin erään toisen Amerikan lähetystöläisen 

kanssa nykyhetken poliittisista seikoista.- un kiinni tin hänen huomionsa 

Mr. Walla.oen l ausuntoon yhteist yön välttämättömyydestä sädanjälkeisessä 

maailmassa bol:uevismin kansaa. hän h .usui, et.tii sen on sanonut Yhdys

valtain V&rapresidentt1. joka tarvittaessa voidaan työntiiä ~a1alle 

ja joka tilli kertaa OD otettu olamattam1en halujen ään1t~rvek.1. r-... 
aintapa1s.t T1t.eaika1set lausunnot anglosaksisten valtiomiesten taholta 



.-
hän le im&si Venäjän tarkoitukselli eksi "ruokkimiseksi~ kosk& l i i ttou-

:~~:~:~ .." ai ••• tt~ hu~'.~ 'y.z~, 

V.&.Asiainhoit&ja : ~/ -
Taavi Pohjanpalo • 
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Herra M i n i • t eri, 
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&räs huomattavassa virallisessa asemassa oleva saksalainen, 

joka juuri on palannut von MoItken hautajaisista, kertoi Madridissakin 

kiertävän huhun anglo.aksien suunnittelemasta aaihinnnoususta Pyreneitten 

niemimaalIe. Kun tällaisia arveluja oli jälleen viime aikoiDa liikkunut 

Lisboassa -amerikkalaisista lähteistä tulleina" ja kun Bern oli niistä 

~s ti.doi ttanut SUlOin alkulähtein. .AllOi puhutd tavani omal ta 

luul.van.a, .ttä kya •••• ä ei voi olla kuin amerikkalaisesta propaganda

byroosta peräisin ol.va yritys ilD8isin tarkoituksin kiinnittää saksalai.

ten huomio Pyr.neille .ekä sitoa sinn. k.ntie. 6 - 7 divi.ioonaa. Kysy

~k.e.n.ä, olinko näi.tä huhuista tietoinen, huomautin a.iainlaidan niin 

olevan. mutta lisäsin, .tten puole.tani niihin uskonut, koska niin mon.t 

•• ikat puhuvat tällai.ta operatiota vastaan. Mielessäni oli edellise." 

raportisla .elostam&ni keskustelu eversti Bohenthalin kanssa, jonka kes

kust.lun kuluessa ev.rsti Bohenthal suora.taan bagatellisoi ajatUks.n, .ttä 

liittoutun •• t pyrki.ivät lberian niea1m&alle, koska strat.gisesti edulli

... pia kohteita Saksan nuj.rtamiseksi oli tarjolla • 

l.akuateltavani päätyi anglo.aksi.n aaihinnouaupaikkoja 

soide •• aan ,.t.amoon ja Balkaniin. Edellinen tuli hän.n ai.l.stiin 

t1D tu.kin kya~ka •• n v.näläiaten ilaei.en halutta.uuden takia vastaaD

ottaa anglosak •• ja m&akamaralle.n. Kun huoaautin tähän, että talvihp01dtä

Jkaen keakenjäänti ja auurliUwttiläa Standleyn moitt.e.ta .aatu kODaua 

antoivat aiheen olettaa. että venäläiset ovat tulleet taipuia-..1kai. 

taei aakaalaiDen i.äntäDi, että .Utä huolimatta Pet ... oa on pidettävä 

~ tocleDDäköi.uä aUrtoaruijalle ..... kaakai käyvän jällt1huollon 

k1&e 
Balkan ao sijaan· on otollisin 11i ttoutuDeille ja ar1D 

JAKELUOHJE: 

.................................... ......... f ...... y. ...... l .. l .. 1. . .n. ..• ..• .. 

vai,A" 

Jaltel .. ohJemalleJa: 

T ..... II ...... 
T ..... lhwI Ja 11 ..... 1 .... mlnl.lerlOlle. 
II .................. n tladoltukalln. 
EI .. lkornuedual .. kHn. mutta .. lkoulainmlnl.lerIOn lIedol. 

lukalln. 



• 

• 

2. 

Saksalle. Liihi-idän sotilaAlliset järjestelyt. Adanan kohtalls. valtavin lii 

tolaisjollkkojen kerälirnin.en liihi-itään Kapitse ja Afrikan halki KartholDit

se pllhll,.t melko sel~sti hyökkäyksen pllolesta itäisen Vålimeren piiris 

jatkoi i säntäni. Sen edellytyksenä on kIlit enkio Tunisian valtaaminen ja 

~rikllljetllstien avaaminen Gibraltaritse. So~eliain ajankohta liittoutuneit

ten kannalta on sivulltettu. sillä itärin~ talvihyökkäyksen ja 

ta ylöspäin vyörymään lähtevän otfensiivin olisi pllhut eltavani ~ukaan 

pitänyt saada edes jonkinlainen ajallinen katkeamattomlllls. Sen ovat Tuni

sian akBelijoukot estäneet. Kn ihmettelisikään. toteai kertojani edelleen. 

jos akselijoukot kuIlkauden kahden kuluttua rupeaisi,.t vetäytymään työnsä 

tehtyään T~siasta pois. sillä yli~oimaisen vihollisen jatku,.a painos

tusta eivät ne ~oine ajan mittaan kestää. ~åissä 010i8sa on todetta,.. 

että toisen rintaman lllaminen Eurooppaan tuottaa vielä sUllrempia o~elmia 

kuin miltä olosuhteet. näyttl~ät easablanoan päivinä. Lisäksi, 

otetta,. huoaioon. että Saksan sodanjohto voi päättää jäädä 

pääasiassa puolustuskannalle. murskatakseen ~losaksien miltä 

sa tulevan aaihinnousuyrityksello T .. ä ajatus on tietyssä suhteessa 

nen eversti Hohenthalin esittämien katsantokantojen kanssa. 

Von Moltken kuoleaan kertojani ~Iltti olleen kipeän mene

tyksen Saksalle, sillä seuraajaa on vaikeata löytää. Useitten henkilökoh

taisten aaiDaisuukslen lisäksi von Moltke oli syvästi uakacDollinen mies 

sopien sitenkin eriaamaisesti Espanjaan. Lyhyenä toimikalltenaan hän oli 

t~ saada laaj_at espanjalaiset piirit liimpen-un Saksan pyrintlSjä 

kohtaan ja jonkinlainen uusi n.ihe näytti olevan alkamassa, kun äkilli

nen kuolema katkaiai toiveet. Stohrerin siirron isäntäni totesi johtuneen 

llBeiataltin syiatä. iän ei salannllt sitä. etteikö Stohrerin aikana Saksan 

politiikka !spanjan liaällisaodan jälkeen olisi kärai~ tappiota niiden 

edellytysten valoa.a, jotka aillä aisällissodan päätt~isen jälkeen oli. 

Stohrer oli "verbrauohta ja häne.sa oli liiaksi Sufterin Täriä. Uusi sllUDta 

Ispanjuaa n.ati sikai uutta aie.tä Saksan suurlähettilään p&illalle. Mikä

li ~ain. ei tällä hetkellä llBeista kuuleaistaDi D1ai.tä huoli_tta ke

tään void& pitää ftI'II&D& seuraajana von Moltkelle, n.an tunnutaan sbä

rintaAlla ~ävän aappallua sUtä, onko lapanjaan lähet.ttbä puolu.- ~ 

karriäär1aie •• Von tsohaMr 11114 Oet_~lI&janldn nia1 tiproi ke.ku.telut .... 

hrtojani 011 puolestaan kuitenkin ftkuutt'cualt. että karriäär1a1es 

liUwttiUäD lla4ridi1ne 

Pitkistä Ite.kuateluat.. -.initsen nelä kertojani JapuiJl 
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täkäliistä lähetystöå kohtaan esittimän moitteen sen johdosta, että 

jäaenet eivät tunnu JmRärtävän, mikä on aaglosaksien strategian a 

tässä sodaasa, vaan ayyttävät aakaalaisia JmmärtäaykBen 

probleemoja koht&au. Käsitykseni kuitenkin on, että kun 

tävät Sakaan ayyttävän heitä niinikään puutteellisesta Saksan YJIIIliUtiaisea

tä ja tukem1 .. sta, ovat he taktil.l1Bista sy1atä Cl8I&Itauneet arvostelevan 

kannan. Kuulin muuten joitakin päiviä aitten ~rikan lähetyatössä, että 

japanilaiset aallisivat nyt lend and lease- laivojen kulkea häiriöittä 

Vladivostokiin. Joa tiililä pitää paikkanaa, Toi nähdäkseni oikeutetuti lh
tyä isäntäni aielipiteeseen, että Japani ei näy käsittävän, että ensin 

yritetään lyödä Sakea ja sitten ~rikan päävihollinen Japani. 

V ••• ~i~i~ •• ~~ 
Taavi Pohjanpalo • 
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Ang10saksien ~rooppa. 

Vastaanottakaa. Herra ~ i n i s t eri. erinomaisen 

kunnioi tukseni vakuutus. 

Herra UlkoaaiaiDminister1 

Henrik Ra. • a y. 
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Asia : losakaien Kuroo 

Unkarin lähetystosihteerin eilisillä päivällisillä tapasin 

Unkarin tietotoimiston tänne lähettämäu edustajan, joka esitti ~kyi8es

tä tilanteesta melko yllättäviä käänteitä. ADglosaksilaieten uutisten.a 

hän väitti olevan peräisin liittoutuneitten leiristä, mutta kun ne 

kulkeneet useamman välikäden kautta, on niihin syytä suhtautua 

reserTatiolla. 

Yleinen tyytymättö~s Saksaa kohtaan, hän selitti, 

miehitetyissä maissa. vaan myöskin Unkarissa. Rumaniassa ja Bulgariassa 

alkaa olla tekijä. jota Saksa ei enää voi kädenhuitaisulla ignoroida. 

Sen voi syyllä katsoa ole.an Euroopan toisen rintaman. Lisäksi tulee 

Saksassa itsessään kasvava tyytymättömyys. Rintamalta lomalla olleet ku

rittomat ainekset ovat ryhtyneet harjoittamaan ilkityötä viskelemällä m.m. 
näyteikkunoita rikki, ja jottei epäjärjestys ja kurittomuus pääsisi k 

rintaaall. le?8nemään, on täydellinen mobilisatio mieepuutteen ohella täs

tä syystä perusteellisesti toteutettu. BDglanti ja ~erikka ovat tapaue

ten kehityksestä mannerma&lla tietoisia, ja koska niiden etujen mukaista 

ei 01., että anarkia pääsisi vallalle, johon ~kyisin oltaisiin 

Sake .. sa ja auualla Euroopassa, on niiden taholta vielä kuluvan TUoden 

aikana odotettavissa rauhantuunusteluja. 

Italia kär~ rauhaDmahdollisuuksia Kussol1n1a myöten. S. 

ratsastaa kahdell. beTosella Kussol1D1n pitäessä oven kai)en varalta 

avo1nD& Sakaaan, kun ta&aeA toi.aalla - Ci ano etunenässä - twmustellaan 

___ perää ~losakeilaisissa piireissä. BDglaunin ja Aaeritan välille on , . 
kuiteDldn syn~ poliittista eria1el1syytti . Italianld.n tulevan kohtalon 

osalta sikäli. että AJleriklr:a katsoo voita..... Italian huolet uekoa luo1:l

tava1s~ kreivi atorlaa kisUIl. kun eiti YUtoin Bnclaati haluaisi jät-

JAKELUOHJE: 

.......... ............... .. """." .... "".!.,,~ .. !. ,,~ ... LL~. ~ .!".~" 

"',A .. 

J .... luohJ .... al .. ja. 

T ... I .... . 
T ... II_ ja lIa1kal .. """,Inlaterlllll •• 
EI ..... ~ liedoItubIln. 
EI .... omueduatuI<_. ",utta ulltouillln",lnlaterllln tIedoI

tuUIIn. 
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tää vallan Italian kuninkaalle, jolloin fasismia Lontooseen paennut 

tolisten jOhtaja Sturza tulisi näyttelemään huomattavaa os~. 

Poliittinen eripuraisuus, edelleen kertojani mukaan, 

tinyt levitä Giraud'n ja .de Gaullen vastakohtaisuudesta Tripolikseenkin, 

jossa dualismia edustaa Sforza - Sturza. Tähän saakka kulissien t akana 

käyty riita ei voine välttyä lähiviikkojen aikana tulemasta 

Budapestin keskeisen aseman vuoksi keski-Euroopassa siitä 

muodostuu anglosaksien rauhansuunnit~lmien puitteissa tärkein hallinnolli

ne~aupunki Euroopan tässä osassa. Puolalaisia, tsekkiläisiä ja jugoslavi

alaisia ei se lainkaan miellytl, mutta kun uusia oloja järj estäessään 

anglosaksit 

linnolliset 

asettavat ,ensi sijalle taloudelliset näkökohdat, sitten hal

ja viimeksi rajajärjestelyjä kockevat poliittiset 

ei tunneseikoille anneta sijaa. Kun anglosaksit kaiken lisäksi eivät 

kannata uudesla Euroopassa voimakasta nation~listisen ohjelman ajamista, 

mihin Puola, Tsekkoslovakia ja Jugoslavi~ uusina valtioina ovat kansal

lisen olemauaolonsa säilyttämiseksi ja eteenpäinviemiseksi 

8uosii kohtalo tässäkih Unkaria, jolla on j o takanaan lOOo-vuotinen 

gassaolo ja joka hallinnossaan noudattaa liberalistisia periaatteita. 

Anglosaksit aikovat pitää keski-Euroopan miehitettynÄ 20 vuotta. jonka 

jälkeen vasta lopullinen rajajärjestely voi tapahtua. 

I Euroopan ruokkimiseksi rauhan jälkeen suunnitt elevat 

saksit suurten vilja-aittojen perustamista tiettyihih keskuka1in. !lyös 

Venäjä oli alunperin merkitty yhdeksi keskusvarastoksi, mutta on 

1i Sikorski esitt~ vastaväitteitä presidentti Rooseveltille ja 

Venäjää varten aijotut ruokatavaravarastot ~emmin pä~tetty sijoittaa 

Suaneen, Puolaan ja johonkin .:Ba1kanin maahan, koska täten Venäjä tehdään 

riippuvaiseksi muista, huanautti unkarilainen san9malehtimies lopuksi. 

sin mahdotonta 

mutta kun ne 

Ylläesitettyjen tietojen kontrolloimlnen on tietysti 

ja, kuten 

a1säl tiinevät 

SIlIlOttu, onkin niihin 

jyvän tottakin, olen 

syytä suhtautua varoen, 

halunnut kuulemastani . 
kertoa mielullm1 nldn näytteenä. minkälaisia väittei tä Lbbous& nykyisin 

kuulee mielin määrin kuiBkail tavan .~tä" saatuna. 

C l V .... .uiainhoitajar ~. vI.u:-~ 
Taavi Pohj&npal~- ~ 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 273/ 62 
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Lisboasla ~p. huhtikuuta 1943. 

Herra M i n i s t eri, 

Lähetän oheisena kunnioittavimmin raporttini n :o 17: 

Sittenkinkö Pyreueitten niemimaan vuoro? 

Vastaanottakaa, Herra M i n i s t eri, erinomaisen 

kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkouiailaai4ister1 

Henrik a a •• a y. 
IIILSIJID: • 

_II.A&. 

V ..... i.inhOit.j~ ~~ 
Taavi Pohjanpa10 • 
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Asia: Sittenldnkö Pyreneitten nillDlimlL&ll ...... 

.............. ..... ~t ..................................................................... . 

.... 
Yhä kasvavasaa säiirin näyttävät 4:Derikllll lähetystön jäsenten 

hskuudessa mbli piteet käyvän siihen suunta&ll. että Pyrenei tten niemi

maa laatt.... joutua kuluvan kesän aiklllla Saksan taholta sodllll jalkoi

hin. Tällä kertaa alitti tä~än version v.a.sotilasasiamies Solborg. jonka 

luona löin eilen kaksittain päivällistä, ja joka vielä 2/3 laului ml

nlllla käeityksenäiin, että Pol'tugali säilyisi lIod&ll ulkopuolella (vrt. ra

portti&lli nlo 12). JOlk1n ev.~uutn.Solborg esitti hyökkäyksen tcdennäköi

syydeltä vain epäluorallti käsityksenlä, kuten al&mpe.na selviää, osoittaa 

hänen laUluntoOla kuitenkin jonkinlaista yleistä ajatultendenlsiä aina

kin amerikkalaisten ja kenties täkäläisten englantilaistenk1n keskuudel

s .. ~rikan ja IDglannin eduatultojen sotilasa3iGmiehet tapaavat n1m.it

täi.n tohensa kerr&ll viikossa, jolloin epäilemättä tämänlullOtahia ky

s~ksiä pohdit&&Il, ja yhden lausunnon voi siten laskea kuvastavan 

laajempaakin käsityskantaa. 
~luutn. Solborg sanoi Saksalla olevan valittavanaan kolme 

vaihtoehtoa. Joko se b1tikkää idässä, linnassä tai valitaee offensiivi

len 4eteDsiiviD. 
~ ItirintamAn kolaaDnen kesihyökkäyksen aloittaminen riippuu rat-

kaisevasti siitä, onko Saksan onnistUOllt hankkia tällä kertaa luotetta-

vat tiedot Venäjän sotapotentsiaalista niin mleslukuun kuin .. eistuk

seen nähden, ja jos niin on asianlai ta, kaIlnattaako sen rlskeerata 

sodan hiviilUnen yWellä ainoalla rintuall .. l11ei Venäjää kesihyökkäyk

sen jälkeen pystyti alljert .. aan, ei Saksa kolmatta talvihyökkiystä kes-

tä. 
Sen vuoksi, n.-luuta. 8olbor, huc.autti, on laskelm.1ua otet

tava huca1oon, että Saaa tiläDtiäkiD as .. naa länttä kohti, jolloa vaia 

oIAKELUOH.JE: 

..................... ...................... f. ... " .. :L" .. l .. l .J! .. ~ ... ~ .. ~ ...... . 

vai,A .. 

....... uohjem.llejal 

Tnall ...... . 
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Pyreneitten niemimaa voi tullA kyseeseen. Ellei SakSA tälläkään suunnallA 

hyo1dciaä, on se merkki sekä heikkoudesta että ~O~äysTO~ uupUmisesta. 

Josld.n sillä seikAllA, miten va.D.vuti sAksAlAiset ovat pllättin~et puo

lustA& Tuni8iAA. on tärkeä merkitys aAArr08tu8hyökkäykaelle Pyreneitse JA 

MArokotse, ei akselijoukkojen vetäytymisen funisiASta tarvitse merld.tä luo

pumista lber1An VAltAAmi8estA. T01sen rintaman luominen Yålimeren pi1rissl 

riippuu rAtke.1eevasti mer1;yhteykBien ylläpidosta länsitietli. Aleseli voiki.n 

estää helpommin toisen rintaman luomisen Gibr&lt&rissa, jonka valtaaminen 

~ ~ika1selle armeijalle ei ole ylivoimainen tehtävä. Lisäksi 

Pyreneitten rannikko tarjoaisi 1d.1htyvää upotussotAA VArten erittäin ~ 

tiivisi~ tukikohtia. Kun tiedustelin, arveliko ev.luutu. Solborg FrAnoon vas

tustaVAn asevo1min hyökkääjiä , hän san01 luulevansa Franoon toimenpiteiden 

rajoittuVAn protestiin. b 

Mikäli taasen Saksa päättäisi luopua kaikista 8uurhyökkäykaistä 

keald.ttääkseen voimansa vain puolu8tautumiseen, merkitsisi se koittaftn 

tappion ~öntämistä. Kun kansalli8sosialistisen SakSAn perusajatukslna ja 

toiminnan ohjeena on ollut dynamiikka, uskoi 

v·ihi ten tähän vAihtoehtoon.. 

Kuultuanl täten useammAlta amerikkalaiselta taholta viittailuJ& 

yllä selostettuun suuntaan, alAn itsekin olla valmis ajattelemaan länsi

~ökkäyksen mahdollisuutta, joakaAn en siihen t01stai.ekai usko. Kataellea

laAn tämän hetkistä sotilAAllista kun .. , löytää toa1a&nk1n moni&! ta pai

navia syitä, jotke. puhuvat läntisen ~ökkäyksen puolesta. Ajattelen tällöiJl 

etupKlialä itärint&man kahden talven antama.. opetusta, amiraali Dönitain ni

meen liittyvää vikivaltaiata upotussodan tehostamista sekä toi.~n rin~&n 

uhkaa Yål1meren i täo ..... a. OBi ttainen vutaus nlihin ' v01 talieen löytiii. . . Pr 

'.~1t .... A1 ....... o1ohi....,.. ..... ~ !! 
V.a.Aaia1nh01taja: ( ~. ~'/~ 

, raavi Pobjanpalcl." &/ - ~ 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ SALM'iEN. 

NIO 288/70. Lisboas sa 19 p. huht i kuu ~ 1943. 

.,11 I n Ja-I YJ 
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~- Cf<p 

Herra i n i t er i , 

Lähetän ohei 3enl!. lc:unnioitttl.v io:nin n .portt in ' 11 : 0 18 : 

U. S. A. j~ Suomi . 

V&s tlianotttl.ktl.~ , Serra M i n i 8 t e ri , erino~aisen 

lcu I!lio i t uksen1 vakuutus. 

llerra Ulkoaai a iDainisteri 

Henri k i ~ • • • y, 

BSLSlNU • 

• 11 .... 

V.~.A8i~inhoit~j &: 



• 

• 

..... . ............... I: ... ~ .... ~ .. ll ... ~ ... ~ .......... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .~ .s.~ ........... . 1;.1 
... I4.~.l><l.~. ssa ..... !~ p: nä .. b~ti ..... kuuta 

As i a: U.S.A. ja Suomi! ........................................... .. 

Ministeriössä viime aikoina laaditut katsaukset Suo::len ja. 

USAlll välisistä suhteista ovat julki:tuoneet käBi tyk:aen mai tteDllle 

suhteitten tietystä kiristymiaestä; jopa ne ovat si sältäneet viitteitä 

liitä , .ttä State Departmentilsa kenties muokataQll maaperää suhteitt en 

mahdolliselle k:atke&misellekin.Siten ne ovat olleet ristiriidassa niiden 

tietojen ja käsitysten kanssa. joita allekirjoittanut on jatkuva8ti 

uut USAlll täkäläisen lähetystön taholt a j a j oista olen raportoinut. Mi

nisteriön tiedotukset ovat panneet minut epäilemään t äällä saamieni 

kutelmien ehdottomuutta j.. arvelemaan, että kenties amer~alniset 

tolähteeni ovat henkilökohtaisen ystävyyden takia ja toivos... nähdä 

Sllomen vapaana j a koskemattomanl. . valtalcunt lUla selviytyvän auursodasta 

tankin - tietoisesti tai t i etämättään - tulleet viiri ttäneeksi 

neelle 

lahen 

välitt i:imiääu tietoja. 

~åydessäni pari 

lähteeni" luona otin 

päivää 3itt en USA:n l ähetystössä 

m.m. jälleen puheeksi maittemne 

"amerikko.-

teet. Kun tiedän. että osittämäni kiis1tykset menevät Washingtoni in, kat

.oin. otten ylitä valtuuksiani, jos esit in sen huolestumisen, jota Suo

me'Sa tällä haavaa hallitu.piireissä tunnetaan Sumner Wellesin ministeri 

Prooo~lle •• ittämien huomautu.ten ja k1Innanoton johdosta liihinnä norja-

1&1 •••• 1. ja puolalaises.a työvoima-asiassa. Päinvastoin harkitsin, että 

täältä käsin lähtenyt 1 prop08 keskustelun aikana esit.tty lausunto voi 

vihäiseltä osaltaan palTella etu;jamme, .tenkin kun . .&Inerikan lähetystö .. ä 

erinoaaisen sympaatti.e.ti suhtaudutaan asioibimme. Koetin oloittaa, .ttä 

niin hyT1n hall1tuk .. n kuin kana_ yltllilllielinen ja jakamaton tahto 

k&ildn keinoin, mikäli ne meiltä ovat riippuvahia, ei vain ylläpitiä 

Ta&Il ediatiä lloIhteitaamB llBA.bane lWåUi amerikkalaista mentaliteettia tulli-

.JAKELUOH.IE: 

...... ...... .. ....................... ~ .. ~ .. ! .. ~ .. .1..J ... ~ ... ~ ... ~ ... ~ .......... . 

UI: A t . 

.J.keluohjom.llej.' 

T .... III ... n. 
TanllI ..... j. 1I.lk.i ",lnl.I..-I6l1o. 
EI ulkomaa""'.luk .. n t1edoltukolln. 
EI ulko ........... luk .. n. multa ulkoaolaln",lnl.lerI6n lledoIe 

tukolln. 
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nen, voi tällaisilla tavallaan sivul t a tulleilla vetoomukeilla olla 

kitykeeneä. Kuvasin lyhyesti niitä toi&ar~isia seikkoja, joista nyt oli 

maittsrnme välillä kysymys ja vakuutin puolestani , että me olimme ja 

olemme valmiita tekemään mitä voimme vi 1 pittömyytemme ja 

todistamiseksi. Kån lausui, ettei hänen käsi tyksensä mukaan ollut 

huolestumiseen, sill ä j os todellinen vaaramomentti olisi käsillä , olisi 

hänen lähetystönsä kyllä saanut Washingtonista kuulla jotain. Nyt sitä 

vastoin hän ei oll ut kertomistani sel kkauksista edes tietoinen, eikä 

muutenkaan State Departmentilta ollut tullut viime viikkoina uutisia 

Suomesta, j oten hänen nähdäkseen ei kys~s voinut olla pintaa syvem

mälle käyvistä ilmiöiGtä • .:f:.a 1 i ti todennäköisimpänä, että State Dep&rt

mentia oli jälleen ulkoapäin painostettu, ja 080i t t&akseen reaktiota, 

oli asiat ot ettu ankar&mmassa sävyssä esille kuin mitä ne t odellisuu

dessa ansaitsivat. lfån lisäsi, että suuri yleisö USAlssa empimättä siinä 

määrin jat~"Uv&8ti suosii SUOMa, että suhtei tten odottamaton rikkominen 

ilman esivalmistelua viranomaisten taholta j& nimenomaan näiu vähäpätöia

t en kya~sten takia oliai lille isku vasten kasvoja. Jos USA haluai.i 

vKlit poikki Suomen kQnssa, olisi se voinut sen aikoja paremmin pe

ru.tein tehdä. Kun niin ei ole tapahtunut, on sillä aiihen omat syyn

sä, joita pikku seikkojen vuoksi ei uhrata, hän huomautti lopuksi. &del

laen lliis lama järkkymätön ulko maittemme välisen yhte1stoilll.innan jat

kumiaeenJ 

Tänään minulla oli tilaisuus aivan uudella taholla kontrol

loida käl1tYlteni todenperä11yyttä ja voin mielihyvin ilmoittaa, että 

lain täyden vahvistuksen USA:ssa Suomea kohtaan vallitseville käsitpt

lille li1nä valOisa kuin minulle on tarjoutunut niistä useasti tilai

SUUI Suomeen raportoida. Y.ertojani oli Ruotsin kolmisen vuotta Washiug

toa1asa toiminut sotilasasiamies majuri Wessel, joka on kotimatkalla Tuk

holmaan. 

Majuri W •• aelin mukaan Suomen sympatiat ~:s8a, 

kea ftl&Dll&lt.un vuoksi, ovat .htymättöJlliit. AInerikan kau.a ;ymmärtää, jos

Id.n ae pitää n.litettaV&ll&. että 8ucai taistelee Sakaan rinnalla, koskai 

aUli ollut !lUUta tietä n.litt&~ Ylcaimielinen uako on. etti Suomi 

tulee aUlyttiilläån vapautanaa. ll"ån T&kuutti, .ttei ole koko a1Itana kuul

lut suuren yleiaön taholla ja viralliaiaaa piireiaaä lauautt&ftn 

aaaaa 8ua.en taiatelun lUODteen auhteen. Silloin tällöin lebdiaaä 

Tien ~kkii,.ten 8u_ kohtaan hän 't'ä1tti olle.n kulloinkiJI. 
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tä taholta inspiroituja tai painostettuja. Englantilaiset eivät ole USA:aaa 

antautU!leet SUOllUln vastaiseen toiminta&ll. ~ajuri Weasel 011 

kuuttUllUt siitä, että USA ei eijo katkaie ta suhteitaan Suomeen. Jos 

toimet j outuisivat sellaiseen käänteeseen, että Litvinov Washingto~ssa 

saisi samanl_ ~ sen sananvallan kuin Maisky Lontooasa, voisi vaara olla 

tarjolla. 

Kysymykseeni. minkä käsityksen hiUl 011 saanut Suomen tulevis

ta rajoista, majuri We6sel vastasi valitettavasti olevansa 

mauttamaan, että Suomen marsalk&ll lausunto Suomen "strateegiaiata rajoia

ta" Neuvostoliittoa vastaan ei ole tehnyt hyvää vaikutusta. USA:ssa ei 

voida ~tää, että yleensäkään pieni valtio voisi konsan~LU luoda 

t;,a.,.,.. naapuriaan vastaan strateegist a;. rajaa, jota vlime mainittu ei 

tyisi ylittämäiUl, jos se asettaa sen päämääräkseen. Tämän k&nn&n hän 

puolestaan omaksuvlUlsa. Sen lisäksi · USAun tuntuu olevan ymmärtämystä 

Venäjän vaatimukaiin nähden, sikäli kuin kyseessä on Suomen rajan lähei

syys Fietariin. Niin ollen, majuri 'ifesael lausui, Suomen vanhojen rajojen 

tietyin r&j&korja~ein Pietarin luunnalla voi kuvata vastaavan amerikka

laisia tämän hetken käsityksiä Suomen vastaisista rajoista. 

Krirauhan mahdollisuuksiin Suomen ja Ve~jän välillä ei 

USA:s.a uskota ei niinkään paljon Suomen ~lilltarviketilanteen johdosta, 

joka kuljetuk8~ USA:sta voitaisiin järjestää, kuin sen vuoksi, 

s~ ei uskota 8uostUvan vetämään joukkojaan Suomesta. USA:s.a arvioidaan 

saksalai~ten joukkojen lukumäärä Suomessa nousevan 5 - 6 dlvisiooll&an,jot

ka yhdessä suomalaisten joukkojen kanssa sitovat 13 - 15 divisiooll&& 

näläisiä joukkoja. Hyöty joukkojen vapauttamisesta venäläisille oliai 

ilmeinen. 

Majuri Wessel kertoi edelleen, että Baltian maiden tulevai

suude.ta saa USÅ:sca ehdottoman negatiivisen käsityksen. Surkuteltavin ja 

trug1l1iBin on kuitenldh puolalaisten &IIe::l&. Sodan avaus tapahtui 

le aunett~jen garantioj.n nime.aä. Nyt on tultu pistees.on, jolloin puo

lalais.t voivat toivoa ' yhtä vähän voittipa Sakea tai vastapuoli. )(ajw-i 

..... 1 aanoikin Puolan viralliaten edustaji.n Washingtonissa auhtautuvan 

adtä peaa1aiatisimmin tul.vaisuute.n. 

Ulkopuol.lla Yaraill&i.en otaekea.ian mainitsen vielä, .ttä 

-.juri ..... 1 toi.ti lIIj'Öakin aen alincaun raportoimani s.ikan, .ttä OSA 

.i halua nähdä Venäjää mahti tekijänä so<lan jälkeen, vaan lasketaan Saltaaa 

ja V.DiiJäa kulutta_ 'YOimaDaa loppuun toiaiaan vaata.a.n. T"åIIä TUtu !ai

Dan llUltaaua pohJUmaltaan .a eD&l_tilaiata toiT.tta tilanteen ahittJo" 
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aise.tä. Venäläist en talvi~ykBen aikana r~vettiin jo yhdellä j oe 

sellakin .taholla arvelemaan. :uissä määrin Venäjää on enää syytä tukea, 

m~tta kun saksalaiset pystyivät vastahyökkäykseen.ä. suoritetaan avustue

toiminta jälleen täysin purjein. Millä tavalla bolshevismin vaara on aja

t eltu tyrehdyttää , ellei Saksa siihen pysty, on sodan tässä vaiheessa 

kysymys, johon ei ole löydettävissä vastausta. ~ajuri Wes sel 

Englannin Washingtonissa olevalle soti lasasiamiehelle oli osotettu 

mitä liittout uneet tekisivät, jos Snkea äi8i niitä mie-

hittiimä.ii.n n n bolshsv'ism1n 

P.S. Selvyyden vuoksi lisään. etten "ameri:j(ale.isen lähteeni" kanssa kes

kuetelleesani ott&n~t p~eeksi .alasähkeessä 020 kerrottua US~ ln tarjous

ta. Kun hänkään ei siitä mitään maininnut, olen varma, ettei State De

partmant ole tied01ttanut a8iaa edus tustoi lleen • 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 289/11. 

Berrll. 

SALAINEN. 

Li sboassa 19 p. huhtikuuta 1943 . 

lS lA 

i n i " t e ri . 

Lähetän oheisena kunnioittavimmin rapor-<:;tini n : o 19 , 

u. . 4. ja Suomi II. 

Vast aanottakaa , Her r a M iD i s t eri . erinomaisen 

kunnioitukseni vakuutus. 

~ 
(~~P.:~ 

Herra Ulkoasiainministeri 

Henrik R a m B II. Y. 

RKLSINKI • 
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V. a . Aeiainhoita j a: 
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.............................. k .L s. ... 9. .. C? .. ~ ........ S SA OLEVA LÄHETYSTÖU LK 0 I n Sa 1 a i n·an. 

RAPORTTI n: 0 ... ;I,~ .• 

. JA.s.~~ .... ssa . ).~ ... p:nä ... !J..uh.t~ .... kuuta 1 9 ~~~ _~ 

As i a : O.S.& ja Suomi II L .......................... .. " 

Amerikan täkäläisen lähetYGtön lehtibuljetiini sisälsi 17/4 

seuraavan uutisen Suomesta : 

"At his press eonferenee today (16 April) Secretary Hull wae 

asked whether the Department had any contirmation of 

holm reports that Germany w&s bringing pressure on Finland 

tor more active pArticipation in the war. Secret&ry sai d 

he had nothing on that subject." 

Tiedoittaessaan ylläole7ast .. "amerikkal .. i nen lähteeni" kirjoit-

t.... minulle samalla : 

"The pointl which you brought up the other 

nish/U. S. relations. 1 have t~ken the liberty of sendiu& "home~ 

It would be very he l pful i .r you give me a true perspect

ive from time to time, of your Govt.' s etforte to 

her democratic freedom, and to pull eloser towards the IT. S. 

1 shall be glad to point out any auch i nstanees. " 

Viittaan tämän johdosta r aportti ni n:o 18 toiseen k .. ppalee-

Been. Tarjoutunut tilaisuus Washingtonin ruokkiwiseksi pyrkimyksillämme 

mi elestäni sitä arvokkaampi . koska niiden vastaanott o Lisbo .. ssa tapahtuu 

myötämiel isimmÄssä 

tön tuen. 

JAKELUOHJE: 

hengessä ja ne saav .. t 

V.a.~iainhoitaja: 

J.keluohJam.llaj. , 

......................................... ! ... a. .. :v: .. ~ .... ~ .. J ... ~ ... I',l .. ~ ... At ...... . T .... III ... n . 
T .... III.- j. lI .. kal .. . mlnl.tarllllla. 
EI ulkomaaaduatukaan tladoltukalln. \ 
EI ulkomaaaduatukaan. mutta ulkoaalalnmlnl.tarilln tledol

Malin. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: 

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

ASIA: 

. ~-~~L2f..~~,~d'" . 
...... __ .......................... t:~ 'L~.~.4.~~~~ ....... .... _. 

J.//f- f 
.......................................................................... . -...... -.. -..... .... . ~ ... ............... ... ................................. - ... .. ......... /.~. . 

, 

• 



• 

S 1 'E'I . 

SUOMEN LÄHETYSTÖ Lisboass!i 29 • h..thtil>:",,,, ta 1943 • 

:i:o ~111. 

Jo InJ'J YJ 

-0--YJ 

a C!<P 

He~ra M i n i s t e i . 

Oheisen lEihetän kunnio1.1:tavimm1.n r ort ini 0:0 20: 

Sta e Department ja Suomi II • 

Vastaanottakaa . Herra M i II i s t e ~ i . erinomaisen 

kunoioi ukse vakuutus . (:: 1r~ 

Herra Ulkoa s i a inministeri 

Henr i k R a m 8 a y , 

HELSI NKI. 

Ot', a6. 

V' ~ 'Åsiai lo·taja : 

Tavi Pohjanp 10. 
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... _ .... l-. 1 .. s b.. 9A .. SSA OLEVA LA.HET YSTÖ. Sala.inen. 

RAPORTTI n: 0 ~O ... 

Li.~.~.I1 ... ssa 29 p :nä huhU kuuta 1 9 43 . 

As i a: State Depo.r ent ja Suomi II . 

Amerikan täkäläisen lähetystön leht1bul jeti nissa oli 27/4 

seuraava w~tinen Suome~/US4: n suhteista: 

''"Ihen a sked to o=en on Fin~1sh situntion at press 

oonfereno~ today (4pril 26), Sqor~tary (Hull) said he had 

nothLn& new i n mind today on that subjeot . sked if that 

would apply to reports from Stootholm oonoerning our 

alleged peaoe move~ent abo~t trro weeks agJ , Seoretary 

repIi ed i n t ho ff irmative . U 

Snman päivän 

honkilökunn~ sii rtymisest ä 

TribULestd 

buljetiini 

TukholJr> aan 

s~.äls~ uSA:n uel <inb~n-lähetY8tön 

seuraavan ot-';ei}!l "New York Herald 

JAKELUOHJE: 

ua.: A 6. 

nArt r hazarding variou6 guesses as to r easons tor evacu

at10n editorial aaya 'The nbrupt evaouation ot the ~erican 

Legation' Staff from Helainki remains a mystery. but an 

engrossing one •••• The intereqting point is that , exoept 

tor the time element, t hey alI really oome down to the 

same 

out 

may 

only 

lines 

thing. Some day the nazis oust be and 11111 he flung 

of Soandinavia •••• Whatever the L~ediate exc i ting oauae 

have been, the evaouation of our Legati on Statt aan 

mean that the northern preseures are risi ng, the 

tighter, the 1ssI.les hi t he rto evaded are 

GOIJIing 

are drawing 

ol'oser to the explos ion point. Ther" are other 

evidenoes 1n ti;.e same sanae. The Germans 10 Norway ~e.ve 

been in mountin& 

repress10n. The Naz1e' 

fever ot 

innsion 

aotivity b.Ild 

of Swedish 

tyrannioal 

territorial watere 

I1Jld th e%treme stif neas with whioh Sweden hae reaoted 

are alike euggestiva. They may Dot .aan that anything 

J.kal .. ohjem.lleJa : 

Tayallinen. 
Ta.allI ... n Ja li.lk.i minl.loMalle. 
E! .. lkomaa .... tuIt .. n liedoit .. kolln. 
Ei ulltomued".tukHn, mutta ulltoaaiainmlniaterh5n tiedoi. 

lIIkaiin. . 
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dramatio ia i:nn.eadiataly 1n prospBct in tae north but they 

do respect t.~e slowly yet st9adi ly rising t ide ot allied 

power, a power whi h ia at once reducing the Germ.&ru! to 

Greater and greater nervousness. as it threatens from 

every side of their "Fortress Europe" and giving the free 

neut rals a greater strength to resist the nazi 

Seuraavana pä ivänä (28/ 4) oli jälleen uuti~en Suomesta 

kien valtiosihteeri Hullin vas t a l<sta l ehtikoni'erenssissaan 27/4 1 

"Replying to correspondent who asked f or OO1'l'.::-.ent on New 

York Group oalled '~erican-Finnish Trade Union ', which 

that United States break off r elat ions with Finl and , 

ary said he always tried to be ~s obliging as he 00 d 

ia answering questions but he did not think he could taka 

up prAse suoh as correspondent su~~estod and deal with it 

without underta~ing to go into alI detai led phases of 

s tuat ion whi ch would do everybcdy more harm than good 

a.t present , " 

"AInerikkalainen lähteeni" kirjoi ttaa. ::dnulle näiden uutisten 

johdost a m,m, 1 

"I sincerely hope that some favorabl e solution to the 

preseat difficulties will bB worked out be~~en the two 

00 triea and naturally look forward to your oountry's 

w1sdom and foresi&ht . I think this represents t he feeling 

of dl ÅlIIerioans m:.o ave had so muoh in common with 

your democr atic-minded peOPle~l 

~~_ I • 
,V.a.ASiainhoita.ja : (~~ ~~~ 

Taavi Pohjanpa~ '. 
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Herra Y. i n i • t & r i. 

Lähetän ohe isen ku~o' ttnvimmiu raporttini n : o 21 : 

Sdazarin puhe . 

Vastaanottakaa . Herra II i n i 5 t e' r i. erinomaisen 

kunnioi tuks"ni vakuut'..ls . 

<l 

Herra Ulko&3iaiamiuisteri 
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..... ..................... ~ L.s .]J ... !? .. '!. ...... SSA OLEVA LÄHET YS TÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ~J... . .... . 
J/III .J..t 

.......... JA·. !!.l>~~ .. :. ssa ... 3 .... p: nä touko kuu t a 1 9 .43! ... 

1"51- -YJ 
As i a : .§.~;l,.!'.,;.!!-x:i.p .. .P.1,l,l~I!JI ................... ............... ........ .. 

P"åilministeri Salazar ei, kuten hän itse on sanonut, pidä 

j~lkl a esta esiintymisestä. Viu,eisen suure puheensa taloudellisesta, polii 

tises~a ja moraalisesta puolustautumisesta hän piti muistaakseni viime 

vuoden kesälcuussa, kunnes hän nyt 27/4 hallitukseen tulonsa (valtiova

rainminis t erinä) 16-~~otispäiviinii kääntyi r adio välityksellä kansansa 

puoleen. Mutta Salazarin puheet eivät ole vain harvinaisia , vaan yleis

~gilmallise6ti katsoenkin arvokkaita, ja j oskin "maa i n tue streetn tääl

lä kysyttäessä vastaa, ettei puhe s ls·.·l tiinyt mitäiin erikoist a , johtuu 

se vain siitä, että Salazarin korkeatyylinen, aaterikas ja klassilli

nen es itystapa löytää arvostuksensa vain valistuneimmassa kans ~invälises

s" kuulijalrunnassa. Reun.am.uistutuksena Hsään, että t tis sä piilee Salazarin 

ja rahvaan syvemmän yhteisymmärrykse~ tragiiLka. Liioit telematt a voi 

että 

tiiiin 

vain 

nut 

Salal:ar 

pitempi 

uuasti 

yksilö , 

on uudestisyntyueen Portugalin luoja ja henki , ollen pää

o.ikalaisiaan; ja haluama.t';a olla ilkeä ulkomaalainen tu18e 

kysyueeksi, miten tällaisesta henkisestä maasta on ve rson-

joka on luettava aikansa aivun ensimmäisiin valtiomiehiin • 

Pitkässä radiopuheessaan Salazar käsi tteli kansalli sen val

lanIruJnouksen (kts. raporttiani n:o 11/42 ) periaatteita ja ... avutuksia sekä 

perinpohjaisemmin selvitteli viimeisten vuosien sisäisiä, taloudellisia 

yhtei8kunnallisi~ uudistuksia. Portugalilainen natsionali8mi , hän 

inhoaa valtiososialismia. Kanlallinen talous ei ol e myöskään 

mästi autarkista , ei.kj( toivo eristäytymist ä . vaan haluaa osallistua 

lainvälisen tavaravAihdon moninaisl<uteen. Kanaa llinen talous ei lopul 

halua toimi. yklinQJl&&n pääoun b,yTlkai tai kansallisen työn hyviksi 

pääaaa tai k&naainvilist ii. osallistumista vastaan. Portugali kuuluu kan-

soihin. jo1ce. on kohdellut vap.aamielil1mmin j. luurpiirteisimmin ulll:~ 

"AKELUOHolll: " .kel_ hj.m.n.J. : 

..................... . .. , ............. 1 .... . :Y. . Jo. 1' .. 1 .. 1. D .• .. D., .. . T . ... III ... n. 
T ..... ' .... j . 11 . .... 1 .. mlnlalerlOn • • 
II uIk ............... lIedollukalln. 
E'lIIk .......... tuk ..... mutta ulkoulainmlnl. lerllln liedol. 
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lai6ia, jotka nii!l hyvin lain.säädäru.össä !ruin perinniiistavoiss& ovat yh

denvertaisessa asemassa portugalilaisten kanssa. Lojaalisti on tunnustetta

va, että edistys Portugalissa ja sen siirt~maissa tärkeältä osultaan 

johtuu pääoma~ta. tekniikasta ja . iernasta aloitekyvystä, nimenomaan 

lantilaisesta pääolllasta. Sis"iatä tilannetta koskevien tarkas telujensa 

teeksi Sal azar totesi, että vapaaoielisyys kanshllisen 

t alouden suurena periaatteena on kuollut eikä tule heräämään enää hen

kiin. Portugali ei h lua tietää mitään sosiali smista eikä kommunismista, 

j oita vastaan se haluaa taistella korpor~tiivisella järjestelmällään. 

Salazar puuttui sitten uuden valtion uI opoliittiseen ase~~ 

uomauttaen, että hallitus määritteli nykyisen sodan alussa puol,ueettolnu,ls

asenteensa, joka luonnollisesti ei ~le raj atonta puoluee~tomuutta. sillä 

oi ole unohdettava yhtÄ~ltq kansan arvoa, eikä toi aalta maan korkeampia 

etuja eikä Englannin al i&uasin olemassaolon, jota liittosuhdetta ei h~ 

luttu olla tällaisena piaeänä ja vai keana ajankohtana lojaa l isti tunnus

tamatta. Puolueettollluusasenne oli vaikea, koska Portugnlilla oli kullakin 

taholla ystäviä ja koska taisteluun osallistui maita kuten Enblanti ja 

Brasilia, joihin Portugalia s itoo syvä ystävyys ja poliittiaen toveruu

den läheiset suhteet. Puolueettomuus ei ole y~läpidettävissä ponnistuksit

ta eikä uhritta. Tuhansista vaikeuksista u~olimatta Portugalin on kuiten

kin onnistunut säilyttää se: Timorin ratkais ematonta t apausta lukuunotta

matta Portugalin puol~eettomuutta ovat ka.ikld. kunnioi t taneet ja Portug~ 

Ii puolestaan voi väittää toimineensa sen mukaan. - Yatävyyspolitiikka Es

panjan kanHI&. aikä sai ilmaisunsa n.k. ibeerisen blokin muodossa, 

ki~yt Portugalille arvokaat& tukea. Sukulaisuussuhde. sisällissodan 

yhteisten ja yleisten etujen tietoisuus ja ibeerisen yhteistyön 

mahdollisuudot aaailmassa luovat ' perustan tälle politiikalle &ekB takaa

vat sen loogillisen kehityksen. 

Por~~galin sWltautumisesta sodanj~lkeiseen uudestaanjärjaste

lyyn maailmalsa Salazar lausui, että joskin Portugali on sodan ulkopuo

lella, ei le voi jäädä välinpitämättlBäkai sodan tuloksista, qill~ myös 

sotaan osa&nottamattomat maat on vedetty sodan piiriin johtuen sodan 

laajuudesta, kansainvälisestä solidaritoetista ~a suurten johtajien 

ta käyttää ajankohtaa reformin to1m8enpanemise~ai maailmass.. rållainen 

uudistua merkitsee vain erinilaten elämänaääntöjen pystyttämistä kanaa1D

Tälll.lle yhteilölle sekä pollittisten ynnä sOliaaliaten ajatusten edie

tilmistä. jotka parantahhat iblll1aten elämää ja kansojen hyrlnvointia.Ul.la-

,;.J> 
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järjestys on odotettavissa j~ soda t ulos osoittaa, kuka san tulee 

r äämiiiin. Kuten aulctoritatiivisista l ausunnoista i lmenee, se on 

tava joko hyvällä tai pakol la, j oten se koskee j oka tapauksessa 

tugalia. On luonnollista. e tä tulevat ,'atkaisl1t rii ppuvat oleelE sest i 

voitta jista ynnä rauhanteon hetkellä heidän käytettävissään olevista 

voimista. Kaiki te,lkaan tästä syystä, ja koska sota valitettavasti 

t~ä kestävän vielä kauan. ei kummallak&an puolella ole lausuttu kuin 

häälyviä mielipiteitä. jotka varovaisuussyistä tai pakosta sivuuttavat 

tiettyjä pääkohtia. Sen takia. vaikka olisi haluakin. ei uusjärje stel~ 

käy vielä eritteleminen. Salaz&r sanoi puolestaan pel käävänsä. kenties 

epäoikeutetusti, kolmea tsndenssiä uutta järjestystä luotaessa, nimittäin 

1) kunn.ianhimoista pyrkimystä korkeimpaan, s.o.epätodellieen vallitsemiseer 

8uunnitteluissa. 2) elämän kollektivisoiatia sodan pakotuksest&; 3) taloude 

listen näkökohtien valta-asemaa , t. s . täydellistä 

vaatimuksiin. mikä riistää sivistykseltä suuren ihmisluomuksen lumouksen 

ja arvon, ja mikä saattaisi mulli staa maailman löytämättä tietä rau

haan. 

Oli miten oli, knike~ t äytyy Sala&arin mukaan pohjautua jär

jestyksen ja kansainvälisen yhtei s työn periaatteisiin. Ylei senä huolena 

tulee olemaan - lukuunottamatta kommunismia, joka pysyy epäjärjestyksen te

kijänä - p.tää var~lla. ettei voimassaoleva järjestys häiriiAnY ja 

se pala.utetaan eDIllllleell siellä, misflli se luhistuu, Kysymys 0 vihan, 

väkivallan. kurjuuden ja muiden sodan vaikutusten johdosta lliin moai

aäikeinen ja valc&va. ettei ylcailUiän järkevä johto maailmassa. voi 

kennellä jonkun valtion sisäistä organisll.tiota vastaan, jos tämä 

huolehtii omas~ järjeetyksestään. Vain kommunismi ajattelee 

taessa toisin. ~e esiintuo kaikkien aikojen vaikeimman ihmiskuntaa 

kevan kysymyksen, s.o. kysymyksen ihmisyyden samoin kuin individuaalisen 

ja yhteiskunnallisen el~än perusk.sitteistä merkiten seuraust enSQ 

vakavaa vaaraa länaimaitteu kristilliselle sivistykselle. Konsanaan ei 

yhteiskunnalli .... a kokeiluua lien. määrättyä maailm&nkatsCllDusta viety 

sellaiseen äärimmäisyyt.en ja tuskin milloinkaan on t.knii kan käyttöön 

Diin täydellisesti alistettu kaildd. s., miki merkitlee inhimrnillllle 11. 

elimiille arvoa. kaun.utta ja rikkautta. Kolllllunisllissa 'kattaa esiintyi 

kaikki aineellisen edistyksen merkit kuten 8otila~ti. koneet ja kai

kenlaieet teolli.uud.t. mutta se on toteutettavissa ~n vapaan hengen 

.ortu.1sen lcu.tannulraella. Saluar to~. että milliä 'raltio ja kone 

hukuttaYat ia.1.en. siellä ei voi löytyä sijaa inh1mm1llilelle vapa~ 
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della . Olkoon sodan vaatima solidariteetti mikä tahans~, ei näitä 

lisia kohtia tulisi koskaan unoht~. 

Tarkastellessaan kysycya tä, millaiselta välttämät tömäksi 

tautuva läheinen yhteistyö kansojen välillä tulee näyttämään, Salazar 

neo useitt en ir~~ te~ etsiväA paranauskeinoa kansojen yläpuolella 

ta, roannermaisssta tai koko maailmaa käsit tävästä organisatiosta, kcs~ 

kerran sodat johtuvat kansojen välisistä rii taisuulcsista. Sale.zar ei 

luakaan evätä t Rllaisen kansainväli sen organisation, j oku lopullisesti 

kaisee yhteiset kys~~ykset. välttämätt~~;ttä. ~ån esittää vain henkilö

kohtaisena vilpi ttömänä veJcaumuksenaan. ettei 20. vuosisadan ihminen ole 

vielä kykenevä r tkaisemaan koko maailmaa 

vapaiT.ten. riippwmattomien ja kansallis t en vultioiden olemassaolon 

lIell". Hurmahen.kiset intoilijat ja todellisen e lämän vaatimuksille 

ksbinettipoliitikot keksivät kenties p rempia ratkaisuja. Järkevät 

pitävät sitä vastoin kansallista pohjaa yhä edelleen vakavimpann 

rattomimpana t akeena kansojen välisessä yhteistyössä ja yleisessä hyvin

voinnissa. 
• Salazarin puheen johdos ta on sanottava, että se on 

kes että korrekti. Rohkea siksi, että siinä pel kRämättömästi 

kilökohtaiset käsi tykset ja ihanteet esiin yhtä hyvin kommunismin maail

mankatsomusta kuin anglo-amerikkalaista materialistista olojen suunnittelua 

vastaan. Korrekti se on taasen, koska len "Neuordnunl!;ia" koskevassa 

puhutaan uioista yleistävä.sti, eikä siten loukata j otain määr ättyä he.n

kilöä tai maata. Samalla tunnustetaan korrektisti l iittosuhteen velvoitus. 

Realistinen on Salazar niinikään. tilIä hän ei heittäydy ennenaikaiseen 

rauhantavoitteluun. kuten kreivi Jordana (vrt.ministeri NinckeL~annin raport

tia n lO 12). joskin Sal~zarin tiedetään Lisboan konferenssista olevan val

miin, kun ajankohta on kypsä. tarjoamaan rauhan S&&vuttamise8sa hyviä 

palveluniaan. 

V ..... i.inhOi .. j.~ ~~~ 
TaaTi Pohjanpal~~ I 
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Suor.esh. pa 

täällä joukon amerikkala',i 

~p.lkeen olon ta~-nnu sekä ~adr ' ui sa että 

di pl omaa teja, joi!e~ ~~ssa käymistäni 

kU6t elui.~ta on 5 et" panna par i kohtaa pii r':'l d . 

Y.t.tsel o:~ " ti l a "otta ku1 unt> en vuoden po r so;ekt· ':'.' isnll, ei voi 

olla lrii l."1 i ttiUnättf: huo:!li a r vain 9i i hon, et t e. vi ' e '/Uotinen v 

ko on m ttunut vvito varmuu eksi , V~ että jo ~letean s okuloij~ . 

5 :"1'. kaella , :ui te 1:>..1 : ta l Oi r'.1U. rilckalaiset t Ulit· 't'e. " ~';' .. 

ten t apausten atcssa , j oi den tapahtumien jotkut heistä olo+tt.Vht vie-

vän voittoon vie:; lu';;:. .c. 111.IOnn!l . Varove:e~=at laskevat taistelun kes-

t ävän vie l " 15 ku\ kautta.~erik,{ histen optimi '!'\i pe. ~+1.1. 

kol :n')en kohtaan. E";, .,:,~:iikin sotata.r v:.k'·c i . en tuot 1<;"\ :,'. : ~. c. 

nähdäkseni 

-, 

t u todella vauhtiill, jopa siinä rnäär L'l, et ii j oi llaän alcilla :rli te

tään rohkeat laske lr.:::.t . Lentoko::l den tuot antod uku tIllee . n . Tä;ili 

vuonna O..l q:- .... 7C. v::';:; : ~, •• ':oisekei 1c>.:lje skysJ'lnystä a l etaa. ri ää 

kais u:w . Tähän menr,essä on 

amerikkal ai3t en m~kaan 1 

• 3 % lai voista. upo ett, mutta. luku tul ee 

uusie me~ette l apojen ja laitteiden 

ansiosta . Kolmen!le si s' tä hel ppoutta . jolla akseUjc:" ot T·.ll1i eias !'a an

t autuivat, pidetään cireellise a e" ai t ten suhteen ja rohkaisevana mie

hitetytl1e maille. 'ui staaksenl ker r oin Herra Ulkoaslal nministeri lle Suo-

messa , että Eisenhower päämajassa oli t 8.!l1l:li- helmik-.l···ssa 

suunni t ~~t Tunisian j a 3isertan valtaamisekai D~rohenin 

mutta vas ustuJcsen y1l1';'.:':.,.än l uhiet · sen t aJda lop"u t uli 3 

aikaisemmi n. Puolestani katson aoerikkalRisten kiinnit+övän l i i kaa 

ta Tunisian joukkojen antautumiseen, sillä on mui stettava , että lcuukau

sia kestänyt häviötään kohti käyvä tniste1u El Al amei ni sta lähtiSI 

r aassa maanosass.. vieraassa ilmastossa jn suurta 
nenpitksi niin ruumiillisesti kuin henkisesti oli 

ylivoinaa vastaan en
l e.:J..'lis Ilva slsukkaim-
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mankin sotajoukon. 

N"åi r. ~~rikkalaistGr. stratee.:isen karto.:: Euroopasta. Sij:.ä oli 

kolmion sisään asete ttl:. e a l u J j ot.on akseli 0 tungettu. Huipun muo

dostavat Norja- Su ~ ja kanna kärjet R yska ja Balkani . Itäri~t&malla 

oli ympyröilHi nerkitty koke kohtaa sele"' sakso.laist3 et i:, ven'!Uäisten 

puolella , j;>issa voi.-:la -a.i..m!:at j otJd:ojen keski tykset t i9ttäviist' ovat. 

Eräässä keskustal saUDi Suomes sa W~ ' tsin ~erikkalai aten 

noudattamista stl'ateegisista p!i'iroääristä Euroopa suhteen, 

johdonmukaisesti 

joide mukaan 

on luo~va kolme e l imellis tä blokkia. jotka yhtei st oiminnassa ollen r 
tyvät pitfur,iiän kur';'ssD. hyöklcäysaikeita pO'lti vat vallat, ~c;iks i on 

tu Saksaa ja Ven!1jää . EnsinmäiB e~ blokin tulisivat muod;>~-"'C.!llaa,. E 

011 anti , ~lorj a , Tan kD. , Ruc,tE'i ja Suomi ; toisen Espanj a , Portugali , PO;l~ ois

Atrikka ja nahdollis6sti Ranska ja rtal i!l. ; ja kolmannsJ:. Kreikka, Tur kki , 

Egypti sekä ::lahdollis ir.a ehdokkaina Iran ja Ir k. 

Erittäin huomattavana stratee(;i sena 

laiste k sk"'.Idessa sitä, että Turkin , Ruotsin 

voittona pij~ "m :3!l!:lrikka

ja I ber ' an puolueetto uus 

on pystytty siilyttämään. Kevään mittaan vallinneet epäilyt Saksan toimi

e suhteen E~oo ~ lc~ s~~lma6sa ovat nyt käänt:~eet vokaumukseks i si~-

t u, että EspD.J:.jaa j a 

Omas a takaa t ulevat 

Portugalia ei uhkaa e .ää vaar a akselin tahol ta. 

k3~tojieni mukaan an~loBaksit kUnnioittamaan 

Es pa j alle ja Portugali lle antamiaan lupa~sia viime vuoden marraskuul t a . 

T~ss " yhtey~ s sä voi n kertoa, ett~ aks l i taholla jc Suo~e en lähtiessäni 

k r rotti L I \' armana, että ptU' ,aillaan käytäis iin USA:n ja Portu[;alin 7ä-

l illä neuvotteluj erin5isten Azor'er. saar ten luovuttamieesta tukikohdiksi 

USA:lle . Tämä 00 "usiut va huhu , johon en usk. Tieduatt.;. asiaa suoraan 

uSAJn länetys t össä, mut ta sain - tietenkin - kieltä än vastauksen, 

Suhteistaan Ve "jäiin amerikkallli set huomaut tavat , että eidftn 

asemansa on voimistumJls a. Si ihen ovat vaikuttaneet taistelut Tuniai ssa 

selc'" Venäjän kasvava avuntarve. Tällä seikalla saattaa käsi t t ääkse:t.i 

mer ki tyst" suhteittemme säilymiselle \JS : kanssa , s illä a=Js r i~', ' le is ten 

' taholla ei kielletä , ettei kö painostusta l~rjoitettai i Venäjän t~~olta. 

Vasta kun toinen rint~~ Euroopassa on avat~~, pääsevät angloaaksit 

pullisesti Venäj" painostuksesta. llyös silloin vasta voidaan Venäjältä 

vaatia tietoja pyrintöjensä su teen l änsi r ajallaan. Amerikkalaiset lisäsi

vät, että Venäjä tulee sodan jnkeen olemaan paljo:l hailrompi kuin 

sä luullaan, si llä siinä määrin se 0 

ta. 

jo riippuvainen lend 
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Kuulin vielä. et~J Amerikan pol tiikka on mucdostumas sa 

servat tivis ~.~ . ~5i , nikä voi vc' itellan t ulI näkyvH!l myös Sh.t a-

ar~nentin ~4 amasss ulkopolitiikassa. 

ollut peruss livyltään konservutiiv .en, 

Tämä De.,partme t 

mutta on seI:. 

0 :; ku~ lel"ll'a ina 

tliytynyt s;) eltaa 

menettelytapansa a jan virtaus -;;o'l I:'ukaan. :leu ostoyst ··vällia i--npill USA: ssa 

ovat liberalistiset piirit , joi lruuluvsJcsi lI'.inulle nimett iin ~j:~ ll aoe . 

Valtaosa lehdi stöä on ~yös i hmete l tävän vastaano tavainen neuv~stopropa

gandalle syistä , j.)+a plb rnnii.llä t lL täimellä ajattelevia 1 t "1:e1 i.:ist n 

am~ri~~alaisten dipl~aattien on vaikeata käsi tää. 

Mitä Suomeen t lee , ei tääl l ä ol l a sen suhteen tietenkään 

yksityiskvht ai 3esti informoituja, mut ta n enomaa on USA :n länet yst össä 

ki i nni t etty huomiota ai i en , että Suomesta ei ole sille kotoa p~ir. 

annettu toukoku1l1l alusta 1 ien mitään t ietoj a , "No news is ood new8~ 

mutta silti ei suhteittemme säilymiseen nähde katsota ... tavan olla 
optimistisia. 

7. a.Asiainhoitaj a : 

Taavi Pohjenps10 • 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 404/116 

Lisboassa 10 p. heinä.kuuta 19~3 . 

Herra . y i n i s t er i. 

Lähetän oh~isfJna kuunioi ttavinJnin raportti!:l n: 0 23: 

J .", 
Keskustelu Ameri~an sotilasasiamiehen kanssa. 

Vastaanottakaa. Herra Y i n i s t eri. erinomaisen 

kunnioitukseni vakuutus. ~, 

V ..... i.inhOi .. J., ' ~~. ~~~~~~~ 
Taavi Pohjan palo • 

Herra Ulkoasiainministeri 

Henrik a a 111 II a '1. 

HELSIHI. 

UII sao A .. 
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L i II b 0 a S SA OLEVA LÄHETYST Q-

RAP ORTTI n: 0 ?~ 

. ~~.Qq.~ ....... ssa .... ,?~ p: nä . kes~ k. uuta 19 ~ . 

S'81a i nen. 
I 

.Jf' / ! f Je-l Yj 

A s i a: !ellkustelu ,bIerikan sotilaaall1a1_ 

hen kantilla, ............. . 

Eaaimmäi&en kerran kuulin tänään virallisessa asemassa 

amerikkalaisen lauauvan, että Suomen ei tule tehdä erikoisraubaa Venä

jän kanasa, koska se ei ole liittoutunei tten etujen .ukaista. Eversti 

Solborgin mielestä Suamen tämän hetken tärkein tehtävä vD ylläpitää 

voimakasta armeijaa seki~ä suhtei ta U.S.~lbane Kun liittoutuneet tu

levat Norjaan, hän aanoi, koittaa Suomen hetki. 

iTerati SoI borg, joka tällä ~rtaa sangen suorasukaisesti esi t

ti mielipiteitään, sanoi puhuvansa ei ~erikan GotilAsasiami ehenä, vaan 

puol_urooppalaisena, jo11ail8ksi it.enaä tuntee, sekä henldlönä, joka Eu

roopas.a toi&ineena on pereh~ .annenaaan k;y.~lcsiin. 

Kun k;yayin häneltä, pitikö hän sitten lii t t outuneittell tuloa. 

orjaan varmana, hän 71I.kuutti niin oleTan sekä lisä.i, että Jllaihinnousu 

tapahtui si us ..... ssa paikassa. Suomen kohtalon hän s&l1oi 

(wrappecl up) liittoutunei tten kohtaloon ja kun ameri kkalais t en 

lllUuden sodan suhteen tunnemme, oli luonnollisena seurauksena, et tä hän 

piti aaemaamme ei V3in turvattuna. vaan että slilyistmme alueellise.ti 

ko.k ... ttomana. ~atustaan jatkaen hän huomautti, että jos Saksa oliai 

saaTUttanut johtoaaeaan BYroopasaa, olisi sitä /'ylläpidetty piatimien 

111., jolloin Suomenkaan asa.. el oli.l tullut laink~an .ellaiseksi kuin 

aikä asianlaita tulee olemaan liittoutuneitten voi ttaessa, Saksan hallit

.evaa a .... a TAstaan BYroopas.a ei hänen mielestään U.8.4:lla oli.i ol

lut mitään vastaan, jos .e olisi rajoittunut tieteen. taiteen ja kau

pan alalle, mutta kun natsi.a1 p,yrkii lIotllaallieeen ja pollitti.een 

he'&,""·;'''Br, on Sakea kuld.stetta~ l11ei voittoa . aaTUteta tänä vuonna. 

on se eD8i T\IODD& w.raa. 
lakaan ja Venäjän raubanhuhujen j ohdo.ta eversti Solborg 

buoasutti, etti ·lIOet dpitioant·on, l7övitltö nämä kakIIi euurvalta& toi-
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. i11een kättä. Vaara on yhtä .uuri liittoutuneille kuin Suo~o11e. Venä

j ällä. t oimineena hän .anoi, .ttei hänellä. ole alunperin 

laisia i1lueiooneja Venäjän .uhteen. Marraskuussa -41 hän 

sa pyynnöstä laati Venäjästä selonteon, jossa päätyi tulokseen, että 0n

nen tämän sodan päät tym.stä Venäjä ystävystyiei Sak.an kansaa. Si lloin 

ei siihen W .. hingtoniesa uskottu. mutta ny~ää.n e taudutaan Venäjän 

sodas.a ~~:~seen skeptilli.emnine Venäjän velinta tulee riippumaan 

tä. lukeeko se Saksan - Venäjän - Japanin py.~ Toi ttamaan sodan 

kä siten .aavuttamaan alueli.äystä naapUreitt ensa kustannuksella, johnn 

Venäjä pyrkii. Vastenmieli.yytenaii. Saksaa kohtaan eTersti Solborg kat.~i 

Venäjän ~llä py.tyTä.n Toittamaan. sillä tapahtunut i hmishenkien menetys 

. i Venäjii.ll~erkitse suuria ja kostonhalunsakin .e pystyy etujensa 

.eessii. olle.sa nielaisemaan. 

ETersti Solborg vastasi kyay.aykseeni ~öntävästi, ettei 

toutuneilla ole yhteistyön hataruuden vuoksi Tar.Dja tietoja Venäjän 

sotapotent.iaalista. Silti ei toi.taiseksi ole ollut syyti ruTeta jar

ruttamaan Venäjän avu.tamista lend and lease-järjestelmän puitteissa. 

Itärintamalla puhuteltavani sanoi tilanteen auodostuneen stale

aate'iui. Saksa ei ~ökkäli, koska se tietää. ettei s. pysty J'enijää 

TOittamaan ja ko.ka sen 011 oltava T&ruillaan tohen rintaman takia. 

V.näjä puolestaan ei pya~ tunkeutumaan yksin Sak.aan. joten se 

yleiseen hyökkäykseen vain toisen rintaman avauksen yhtepd •• sä. 

Iatson oleT&l1 syytä tässä yhteydessä .ainita. että eversti 

SoI borg palasi 25/6 pohjois-Afrikasta takai.in lihes viikon odotettua 

aikai.emRin. koska Madridin sotilasasiamies ever.ti Hohenthal 

tätä kautta neuvottelemaan .... hingtoniin. eikä kateottu olew.n paikal

laan. että molemmat sotilaaa.iaaiehet ovat yhtä aikaa aseaapaikoistaan 

poi.... Iun ..... r.ti Hohenthal oli kenraali Eisenhowerin kanssa pohjoi •• 

Afrikan •• thinrousun piäauunnittelijoita .aapu.n Lisboaan lokakuussa 19.2. 

on johtopiätöka.n .... to lähellä. .ttä jotain ~ . r nykyiset 

l~ntopoadtukaet. 011 V'ålimeren piiriesä t~ ! 
V.a • .uiainhoitajat I~ ~ ~~.c.._ 

Taavi Pohjanpalo. 
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V IITTAUS: .................. N 
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I>.SIA : Polii~tid.a. __ t.1.~Qj.. I/j2 . ... 

Marokko. 41kuasukasten ja ame~ikkalaisten miehitysjoukkojen välien väite

~ään kiristyneen jopa siinä aää~ln. että alkua8ukkaat 8uunnittelisiTat 

kapinayrltystä. Tyytyaätt~tä on herättänyt ennenkaikkea juutalaisten 

Tapauttaainen. joita alkuasukkaat vihaavat, alkuasukkaitten joukottainen 

eroi ttaminen sisäisen hallinnon eri virkapaikoilta. alkuasukasten ampuai

den (yli 100 henkeä) sekä lopuks i elintason tavaton kohoaminen amerikka

laisten runsaiden varojen johdosta. 

Amerikka ja rauha. Useammaltakin akselille vihamieliseltä taholta on tääl

lä kuulunut tietoja. joiden mukaan .\aerikka, sen jälkeen kuin se on 

vanaentanut jalansijansa Afrikassa, jossa yhtaydeuä puhutaan myös Sau-:'sin 

neuvotteluista amerikkalaisten kanssa, olisi vaUnis rauhantekoon aklelin 

kanlla. jaerikan ei sanota mielellään näkevän Euroopan bolshevisoitumis~ 

ta ja taloudellista tuhoutumilta, vaan pitäisi se Saksan johdolla elä

vää iurooppaa vältt"ättö~enä.- Puolestani suhtaudun näihin tietoihin 

suurimmalla reservatiolla. 

Ranskan lähetystö Bvenos Airesissa ja Lisboassa. Ranskan entinen täkälÄi

nen lähettiläs Gentil, joka. kuten olen raportoinut, joku aika sitten 

ntaitettiin Ranskan suurlähettilääksi Buenos Airesiin sen jälkeen kuin 

e~lantilaiset olivat niaenaaaan taanneet hänelle sate oonduotin, istuu 

Vlo~ltä palattuaan DJt neljättä vilkkoa Lilboasla lähtölupaa odotellen. 

jonka e~lantilailet peruuttiTatkin Ranskan tunnettujen tapausten jälkeen. 

Ilmelnen tarkoitul on e8tiä Vio~lle lojaalikli katsotun miehen piä87ä 

Buenol Aireliin etenkin QJt. kun koko .1kiliilen Ranskan luurlähetYltön 

henkilökunta on a .. ttunut di •• edentien puolelle, 

Ran.kan Lilbo~1ainboitaja kertoi aioulle luottamuk.elli

.esti noin vUkko aittaA, ettil hän hellld.lÖkuntineen on -oclottavalla 



.. .. .. .. 

kannalla."Toisin sanoen he tulevat pysymään lojaaleina Vichylle niin 

kauan kuin voivat katsoa sen olevan hallituksen. j oka voi jakaa 

ohjeita. Mutta jos sen nykyistä statusta edelleen typistetään, tulee 

asiainhoitaja apulaisineen harkitsemaan suhtautumista uuden tilanteen 

valossa. Lisäksi hän mai nitsi täkäläisten englantilaisten 

dyn melko epäkonkreettisia esityksiä toiseen leiriin siirtymisestä. 

Sotilasasiamies Washingtoniin. Ministeriön •• 1~~ähkeen johdosta kävin 

29/12 ~rikan täkäläis.ssä lähetystö&sä asianomaisen virkamiehen luona 

tieduatama .. a. aitä mahdollisuuksia oli lähettää uusi aotilallaaiAmie

tUlIll!lle Clipperillä USA:han. 5_11a m.ainitain englantilaisten antaneen 

lIate oonduotin ehdoin, että matkap~ivä, -reitti ja -tapa etukäteen il

moitetaan. Oli mielenkiintoillta ny~iheessa todeta. että 

muitta mutkitta lupasi sotilallasiamiehellemme etuoikeutetun 

Clipperissä. Läsnäolles ani hän soitti Englannin suurlähetystön sotilas

aaiamiehelle ja j ollekin virkamiehelle tiedustellen, olivatko jo kuul

leet aate oonduotista, aikä ei ollut asianlaita. Tähän hän huomautti 

kohteliaan päättävästi tiedoksi, että Aaerikan lähetystö ~öntää Suo

&en viralliselle edustajalle lähiaikoina prioriteetin Clipperillä sekä 

pyytää 

oonduot 

Englannin suurlähetystoå 

on kunnossa. Puhelimen 

4ut vastaan. 

pitämään huolen aiitä. että aat'e 

tolo"~ ?:~til"_ ., ..... 
V.a. Asiainhoitaja: (,,-,' ~~ 
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=';":'==-11 ' Al kua sukaat en ja amsr i .c:lCala1 lJ t eu ao i .. ni t .. ~ Jou!uoj .. n v'il len v ii i te" 

t ii"n k1ristyneon j opu hi lnn oöiirln , etti;' a l b.uusukkllu .... ..l uwlnltte l i s l.va.t 

lLapi. .a.yr i t ystii . 'Iyt zrdit tp ::yyttii on herJ:; t t i; nyt. ennenlcai nea juutalaiII tan 

• on , jo i Ui. 1l1trullsukiroat v1h&uvat , a.i.kuaaukku1ttoll jouko1.t&1ItO D 

e r Ol.tt"" ine n I!i sk i sen halliru oll eri virJCapaJ..wJ.l tu , alICUl> ulca,t n 8.:!\?UI!ti

(13 (1 (yli 100 ' "nkeG) selUi lo.?uksi e lintason tuvut on ko 0 i ae n amer ikka" 

runsai d1Sn varojtto j oha os~ll. I 
J :r.erilcka ja rat~. llse8JlllDal tlllr:in OI ln91il18 ",1hlL1I ioli ~Hlt\l 'l' ol'tM, en tiih) -

1ii kut:;l unut tietoja , j i dea IItQ"lc!lll.!l AI!l ri kka . se" jiilkeen lroin 88 on 

Vo.rr.:9Dtan :t . jalan!d ,j ansll I t'r i ,:a!'sa , jC'ssa yhtayd .,>l " '; pU'l'ltal1'l . :yn" Smu1.s:!.n 

nouvottel uist!l lImer ilcka.l aillter. kanssa , ol i si valta s r llu<lll:ttakoo '1 a ksel10 

e "nltsM johdol a e 1i:-

ulii..'1i !l t ' otoitlin 

reaorvat1011. 

R tlst{l "queno ll Al.r~ el Sll j a l..1s boas • R n3>(11') ont i nen :tuicbläi -
~ 

Geatll', jokA. kut~n 01 n l'>!?or toinu1. . joku Ii k sitt"n 

ni: 11. t1.11n anskan Guurli.iho tUU;;kf!1 \leno!! 1r e ii"1 SO!! j"l lceen icu1n 

engl antilaieet 011"'111. n tillOClII.&n tallAlloet hin.,l l" s;U'!! eon uotln . 1 stuu 

Viehy,stii. pala tt_ nyt. nel;)ät ~ v'U kkoa LhboaetUl l uhtöl upaa odote ll.-u. 

jonkaenglllnt.ilai •• 't per uutU,vatldn I!an.l..-a.n t utu:\8'ttujun t -.p ueten j älkeen. 

l ~ l r.en tarkoltu~ o~ e6ta~ Vic~Ylle loj •• lita1 ka teotu ~lehen ~'sl. 

Ur •• l1l1 eta~ ~. k 1 kokoellPil;;1seJl flCUlJl 81l\lJ"1m-.et 1 8taa 

on .~ut Qi •• ~.PtleD PQOl~11 •• 

~ l.hbo.-.lai~1-"taj. IEItnol .1I1ull. l"l.\O~Ics.lll;" 

ftOln .rii~ ait~Jl. MnJd.llJlD,mtiDeen on -oclotta",.n. 



kannalla . "toioin aanoen he 

lr:au.an 1Nin YOiY&t kat s oa 

tuleYat pysya'-on 10jsIlle ilUl 

lien oleyan hallituk·"e n . joka 

Viohylie niin 

voi j&lcaa 

ohjeita. Uutta j06 sen . llyk7iati s tatust" edelloen typi lltets oo
• tulee 

aaiaillholt&ja apulaisineen harldtall!llMn suht autumista uuden tilant e e n 

nlossa. L1aiilcsi niin maini tili t;; ooliiiaten en&lantiluaten taholta teh

dyn mel lto epälconJcreettisia 8sitylcs .lii t oheeD lfOiri1l1 s1irtyml sestii . 

Sot.i.1aaaai :lea Wuhingtoni1n. Jl iniat"riön salll8iih1c e n johdos ta Iciivln 

. 29/12 AIIIeTikan tältäl&ls~ ... ii 1~t)'atös8ii 1lII~ aisen drkamiehen l uona 

ti" du8tam ....... lII.i tä lII .. hdo11 huukaia oli J.&1'iettiiii uusi eoUluaaiamie

b . • e Clipperillä USA : han • .:iaaalla mao t s l n enr;lantih.iaten antaneen 

aate oonduotin 

muitet aan. Oli mio1enlciinto.i.eta 

muitta 1II11tkitta lupaai 

Clipperia.ii. 

ja -tapa etukäteen 11-

todeta. ottä 

otuolkeutet UA 

puhuteltaTlUli 

pailtan 

. oitti ~1annin suurläh~ty.tön .o~lla.-

aalami e belle ja 

l . et aate oond~o 

Tlr~iehell. tleåustol lan. ol.i.,atko jo kuul

mikD ei ol l ut a aianl a ita . Tähän hän huomautti 

pii" ' AIIIerilca.n l ii.h .. tystO 1II1öIltili 

prioriteetin C1ipperillä 

ayäati ti~oksi. että 

eduatajalle l iihi&.ilroin 

Suo

aekä 

lIu1.lrlii h.ty~tori pltiirniiYn huolen s 1itil . ot ti sate 

ku:.mosoa. Puhelime n to1l1ell~9. piii'uä englantilainen ei pan-

V." •• 1&inhol"j" T ... l ~~pal" 
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VIITTAUS: 

... ?~ .. P:NÄ ~~J!!. KUUTA 19 ~~ .. P:TT..,s.8äl)lr;:.~ . n:o 2.2 .... 

VIITTAUS O. U.M. 19 .. 

\ ASIA: .?oliittisi.. tie1;oj" n;0 . 2!4'{J1I ... 

t ..... , I 

R .. porttini n,o 13 jälkeen ei State Department ole Suanest .. 

tiedoittanut al .. isilleen edustustoi lIe kuin seuraavan huhtikuun 2 päi

vältä olevan uutisen: 

U ••• At. 

"Asked if there were any pIan for Mr. Sohoenfeld to return 

to Finland, the seoretary replied he could not announoe 

any just at the manent . " 

V .... Aaiainhoitaja: 
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~ ' YJ 
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..... P:NÄ ...... K UUTA 19 .. P:TTY ,..to j , 

VIITTAUS O.U.M . 19 

ASIA : Poliittis~a .. ti.etoj.. Il.to .. l / 4:5 .• . 

\ .. v-r-
->- ; 

R .. porttini 0 :0 5. 1/2-*3. lisäksi tisdoitan hl~pana muutamia 

V ministsri Wodianerin kosksttel emia kohtia : 

1. Hslmikuussa 1942 raporttoi ministeri Wodianer 

k utta tulleidsn tistojsn nojalla Budapestiin.että Uralin seutuvilla 

Joitstt i in 100 verestä divi s ioonaa nykyistä t alvlhyökkäystä 

divisionseja s i missään tapa~ks e6Ba olisi läbs t etty ennen talven tuloa 

rintamalle. 

2. Venäläi sil lä on ministeri Wodianerin tistojen mukaan 

kaikista re ssrvsi stään vislä 60 % käyttämättä. 

3. Sodan päättymistä ei ministeri odianer odota kuin v. 

1946. Maihinnousu Eurooppaan ei tapahdu Italian kautta. vaan todsnnäköi

ssmmin joko Turkitae tai PyrensittsD niemimaalta. 

4. U.S • .A.. ~ärtli.ä pareJllDin bolshsviamin edustaman vaaran 

kuin Englanti, joka si käsitä. stti srikoilraubA Unkarin tai Rumanian 

kanssa ei lopultakaan palvelisi Englannin omia intrs8ssjä. 

5. SUO!llsn ulkopolitiikan vih .. u!! ja Jlis!lekkyyll on viime 

aikoin .. käynyt iI.i. kun 88 ei ols katkaislut välejään U.S • .A.:n kan .... 

kuten muut Saksan liittolaisvdl .. t. 

6. Lisbo"slc kulkes itsepint .. isia huhuja, joiden mukaan 

Kussolini olili vakavasti sair .... .A.iheena sanotsan olevan vatsaeyövin. 

joka ei ole leikattaviss.. Lääkärien, joiden joukossa pitäisi olla 

sd.hi .. k.in • 

8 kuubutt •• 

sanotaan laekevan. sttä )(~ slää korkeintaan 

(~, t~ 
Taavi Pohjanpalo. 

V ••• Asiainhoitaja: 

ua.: ,. .. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

K:o 4~/1l6 

Lisboassa 10 p. heinäkuuta 19t3. 

r I I /! ~ r\:': I AINMI NI ~' 

.Ii / / J'? fJ YJ 

.l~_ Y.I 1(2 

Herra · M i n i s t eri. 
--.-...,,", _ . ...,.-....,jl.-----

Lähetän oh.,isena kunnioi ttannmin raportt1~i n: 0 23: 

Xe.kuste1u Ameri~an soti1a.asiamiehen kanssa. 

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

kunn10"""0.1 v.lru"t~. ~ L' 
v ....... ,nh01taj., ,/ Ia.--. · '177,","""---'-1D 

Kerra Olkoal1aiDainlsterl 

Henrik a •••• 7. 

'.IiLSIHI. 

_tl .... 

Taavi Pohjanpalo • 
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Liabo a SSA OLEVA LÄHETYST~ S-e.lainen . 
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RAPORTTI n: o .?~ .. 

..I4.~l!Q.~ ....... ssa ... ~. !!. p : nä kellä kuuta 1 9 ~3 .Jif/!f fJ -'._-----
A s i a: Keskulltelu jjDerikan lIotllalluiUli_ 

.hen kanIIlla, .. ' 

EDaimmäilen kerran kuulin tänään virallisessa asemasla 

amerikkalaisen laWluvan. .ttä. Suomen e1 tule tehdä erikoilIrauhaa Venä.

j än kanssa. koska lIe ei ole liittoutuneitten etujen .ukaista. Ever.ti 

Solborgin mieleetä Suomen tämän hetken tärkein tshtä.vä on ylläpitää 

voimakasta anaeijaa .eki ~ä. suhteita U.S • .&.:haDe KIDl liittoutuneet tu· 

l evat Norjaan. hän lIanoi. koittaa Suomen hetki. 

Everati Solborg, joka tällä .. rtaa .angen lIuoraeukai.esti eeit

ti llielipit.itään. aanoi puhuT&nea ei -Ulerikan II otll0. nlliamiehenä. vaan 

puol_urooppalailena, jollaiaeksi it&enaä tIDltee, lIekä henkilönä, joka iu

roopa&aa toilllineena on perehtynyt .annenu.&n qs~ks11n. 

KIDl qaTin häneltä. pitikÖ hän lIitten liitt outuneitten tuloa 

Norjaan varmana, hän vakuutti niin olevan a.kä liaii.al. että maihinnOUlIU 

t .. pahtu.ili UI_SlIa paikassa. Suomen koht .. lon hän lanoi 

(wrapped up) liittoutuneitten kohtaloon ja kun amerikk&laisten 

auuden .odan lIuhteen tunneIIIlIle. oli luonnollisena aeur .. ukllena. että hän 

piti .. .maamme ei vain turvattuoa. vaan etti 1I111yistmme alueellilleati 

koa~ttoana • .&.j .. tulltaan j .. tkaen hän hUOlllllutti, että. JOIl Sakll.. ollIIi 

navuttanut johto .. ~ EuroopaSIla. olilli si ta p-llipidetty pilltillien 

1&. jolloin Buomenkaan alla.& ei oliai tullut lainkaan .ellaiaek.i kuin 

mlkä .. s1&nlait& tulee olemaan liittoutune1tten voittaeso ... Sakllan hallit

aevaa a .... a TAataan EuroopaIIlla ei hänen llielelltään U.S.411la oli.i ol

lut llitään valitaan. jo. •• olili rajoittunut tieteen. taite.n ja kau

pan alalle • .utta kun nat.ia.1 pyrkii lIotilaalli •• en ja poliitti.e.n 

u, ...... ·nt'&n-. on Saksa kuk!lIt.tta ..... 11181 voittoa .uvuteta tänä vuonna. 

on II. ~1 vuonna n.raa. 
~an ja Vanijin raubanhuhuj.n jobd08ta ... r.t1 8olbor C 

huoaautti, etti allOllt .ip1tioutaon. qövätkÖ Diimä kak&i .uurvaltaA toi-

JAKELUOHJE: 

................... _ ....... ~~.~j~.~~ .. _ .............. - ..... . 

..... .... ..... . ...................................... ~ ...... ......... , ............................ .. 
91:A4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Iiolkoi minl.terillll •. 
EI ulkomaaaduatukaen tiedoitukaiin. 
Ei ulkomaaeduatulc.aen, mutta ulkoaaiainmini.terf6n tiedoi. 

tukoIIn. 



• 

• 

2. 

lilleen kättä. Vaara on yht~ luuri liittoutuneille kuin Suomelle. Venä

j~ä toimiDeena hän lanoi. ettei hänellä ole alunperin 

laisia illusiooneja Venäjän .uhteen. Karraakuussa -41 hän 

sa pyynnöstä laati Venäjistä .elonteon, jossa päätyi tulokseen. ett~ en

nen tämän sodan päät tymistä Venäjä yatä~sty1si Sakaan kansaa. Silloin 

ei .iihen Washingtonissa USkottu, mutta nykyään suhtaudutaan Venäjän 

sodassa ~~:~seen skeptillisemm1n. Venäjän valinta tulee riippumaan lii

tä, lask:eeko .e Saksan - Venäjän - Japanin PY'1:tyTän voittamaan sodan 1 .. 

kä siten saavuttamaan aIueli.äystä naapureittensa kustannuksella, johon 

Venäjä wrkii. Vastenmieli.yytenaä Saksaa kohtaan eversti Solborg kat.oi 

Venäjän kyllä py.tyvän voittamaan. .illä tapahtunut ir.dshenkien menetys 

ei Venäjill~erkitae .uuria ja ko.tonhalun.akin se pystyy etujenaa 

seessi ollessa nielai.emaan. 

Ever.ti Solborg vasta.i kyayayk.eeni ~öntiväBti, ettei 

toutuneilla ole yhtei.työn hataruuden vuoksi var..oja tietoja Venäjän 

sotapotentliaalista. Silti ei toiltaisek.i ole ollut syyti ruveta jar

ruttamaan Venäjän avultamista lend and lease-järje.telmän puitteilsa. 

Itärintamalla puhuteltavani sanoi tilanteen muodostuneen stale

_te'ini. Saksa ei ~öltkäii, koska se tietää. ettei se pysty Weuäjää 

voittamaan ja kOlka sen on oltava varuillaan toisen rintaman takia. 

Venäjä puolestaan ei pyI~ tunkeutumaan yksin Sakeaan. joten se ryhtyy 

yleiseen hyökkäykseen vain toi.en rintaman avauksen yhtepde .... 

(at.on olevan syytä tässä yhteydessä aainita. että ever.ti 

Solborg pala.i 25/6 pohjoil- Atrikaata takailin lähea viikon odotettua 

aikai.emmin. koska äadridin .otilasa.iamie. ever.ti Hohenthal 

tätä kautta neuvottelemaan Washingtoniin. eikä katsottu olewan paikal

laan. että mol_at .otilasalieaiehet ovat yhtä aikaa aa .... paikoi.taan 

poisla. (un everl!ti Hohenthal 011 kenraali Ei.enhowerin kanua pohjoil

Afrikan aaih1Dnousun pääsuunnittelijoita laapuen 11sboaan lokakuus Ia 19.2. 

on jOhtopiätOben veto lähelli. etti jotain ~ / nykyiset 

lento~tukeet, on Tilaeren pl1t'lBli t~ ! 
/ .. ~ 

V . ... Aaia1Jlhoitajar (~ crp-jf-" 
'raaTi Pohjanpaloe 


