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RAPORTTI n: 0 1. 

SSA OLEVA LÄHETY~ ·fj Sa~ inen . 

~cl1 ssa 13 p:nä tammi .... kuuta 19 ... 434 1: ~. 

Asia : .Saksan t.!kä.l.äisen spur-.. .. 

. lli!hit.ttlään vaiht.umd.neD. .. .......... ....... . 

Joku aika ait.t.en leviai tAäl.Ul, t.odenn!köisesti 

SuomenJdn lehdist.ösall julkaistu uutinen, joka n,ytt.emmin on 

osot.t.aut.u:nut. 'todeksi, Sakaen t.J!klll l:1aen suurlähet.t.ilMn vaih

t.umisesta. Vapaaherra 'VOn Stohrer, .joka ait.t.en vuoden 1937 

ja et.enJd.n al JO)a1toina BapaIlJan siaäll.1ssodan vielä riehu

es_ hyvinkin vaikeissa olosuht.eissa on suurella taidolla 

w:lld.rmt t.äAl.lJl SakMn diplewaettisena edns1öaJana, on ase

tet.tu disponibiliteet.ti1n Ja hänen seuraaJakseen on ~

t..t.t.y 'tohtori Bma von JIolt.ke, joka vii.ekai oli auurlä

het.t.1lMMnl Varsovassa sodan puhjet.essa ja joka aen JAlkeen 

on 'to:fm1nut. Aun!rtigea Amt,'lssa. 

Tehto.&t.t.a millMn - taYOin arvostella t.ohtori von Kolt

taa diplewaatti8ia ltvalit1katioit.a, joita en tunne, Ulytn 

lIliDm tuitenkln todeta, etU ka:lJd.ssa pi:lreisal tJIHll! 98-

ldl •• panJalaiaissa etta nl Ja:epe'e1eleaa, ".,pe.aherra yon 8t.oh

reria poi~&te. valit.etaen, e:1kll n1nJraa n ""h1mmin tIbIn 

l.Ihety.uin pIOlelta, Jota kohtaan, a8lllc)'fnkttin elleldrJoitt.a

nutta kohtaan banki1Rnhtai .. .u, -.apuherra von Stohrer 81-

D& on o.ottuat. Idta lIU1U"1ata ,..utdlllayyt,tJl Ja luotta-

1lUat.&. 

JAKELUOHJE : 
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On sanomattakin se1vl., että nA1n huomattavan diplo

maatt1vaihdon yhteydessA tMllA on va1ettu paljon lcal:muJa 

niistä _U1veista, jotka sen ovat aiheuttaneet. Kaildll .lh

doll1sin varauudn katson aihetta olevan kertoa seuraavaa: 

Niissä espanjalaisissa pi1reisall, joiden tietoihin vo1-

daan eniten luottaa, väitetMn, että ~ Stohrer ol1si to1-

m:!nnas .... an esiintyn;yt eneDlDän harkitsevana dip1~att1na kuin 

yltiöp!lisellä p.loluemieheDll Ja niiDllllOdoin, Ja1m1nlyMen nata1-

propagaDäan lev1ttBlaiaen, my6t11vaUuttaDut siihen, etteivät ne 

mielip1deauUllIlll.t, Joilla s1slUl1saodan pUtt18sall, kiitos Juu

ri Sakaan tehokkaan avun, kielt!llättll 011 ~ kiitollinen 

maaperä :BapanJassa, Nyky-BapanJa on 

ptinvastoin, se on lde1t1mAtöJl tosIasia, huomattavasti lolton

tunut nataiain Ideologiasta, a:itII. jo käy selv1l.l.e sUtA, 

että täklUälaet natsIstit (s.o. :ralang1stit.) ovat aenetUneet 

paljon va.U:atuaval1asta&n. Serrano SuAer1n Ja monen alun :ra

langijohtomiehen siirt,a1nen vaatuunalaiaUta paitoilta ykaI

ty1a. l Mmään, riIttää jo todistutsetaI tIstA. 

Nyt vtl1tetMn, ettll tJlkMlH1 sen suuren Ja nataI8111ia 

hyvin lJlhellll olevan saksa l aisen siirtokunnan puolelta ol1si 

jat..~1 to:bd.tettu raportteja von llibbelzt.ropIUe sHtIi, et.

t!. vallUherra von Stobrer olisi osottaDlt. vtll:1np1tR11!tt&Dyyt.

tIl ott.aa tofw1 nnaa&aan hUOJEtoon propagandanD=lStDhtia lu"fn1-

tullw. S8l1ft""'.]] a. 

Toiselta PlOle vtl1tetun my6s, ettll von Ribbentrop 

lutia1 vapaaherra von Stobrer1n .y;ytaI sen, ettei hIn ollut. 

TOiDlt. ebtä1atJ1 n.lt. 1berialai... blolt:1n ayntJllist&. Olen 

eri yhteydesall tbit.elqt t.IIIIb1 tttw»lt:1n. urldty'et.I. eli, 01-
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tiedetMn, joten en katsoisi nälllJ! väitteillä voivan olla 

mitun perU. 

BdellA selo8tettujen 'Y!l1tteicJen johdosta voidaan tie

tysti S&noa, ettJl jos niiad olisi perlUl, olisi kai vapaa

herra von Stohrerin seuraaJabi n1m1tetty joJdn Tanstaan ni

mitetyn tohtori Bestin tapainen anaioitumt 1U0lua:1es, e1tf1 

vanhan al.esiala1aen aatelis8\mD1 jllsentll,1f Jonka jo sakutra

ditioitten perusteella luullsi o1evan vHh-..JIn soveliaan nat ai

ideologian lerittaD1seen ulkOllla1 ]]., lIIUtta kun IIIdnitut väit

teet itsepintaisesti pysyvAt llikltee1lA, 01en t aht.ozut niitä 

lyhyesti selostaa. TKad yhteydesall mainitt.akoon, että Jo sa

aana pf11v!nf1, kun tohtori von 1Io1tke saapui tänne, tJlkMUi

aet aekae'·'set natsi.ti~ JOhtaJanaa tohtori Taasenln johdo1-

1a olivat jArJestHneet hllne1le kerhohuonwatoonsa suuren vas

taanoton, jossa useita }:Uheita pidettiin. 

Vapaaherra von Stohrerin poisa11rt,.nsen yhteydessll on 

SakMJl suurUhety8töad tapahtwmt "pIhdisb1s·. Osa tJlHlll 

kaD1mm1n olle18ta, KspanJan oloJa parhaiten tuntevista Ja 

auuriDta 8.JRP&t1aa e~ttanei.ta virkamiehi.tä, kuten suurlä

hetyat.5neavokaia, )-..e::1pall1sia asiantuntiJoita, sanoaal.ehtiosas-

• ton Joh't'.c.1eh1A y... on kntauttu poia. ~s korkea virka-

aie. auurUhet~sd, JoDlta luona hkettlin lonna111n Ja jo

ka toista1seka1 JU t.Bmae, sanoi ol.nan aivan k!.e1ttlWltan

U, etU bfkH De virbaiehet, Jotka parhaiten voiabat 

opaBt.aa uutta auurlJlhet~, Joka on aivan outo "paJan 

o10Ule, Jo 8DneJl hIDen aaapud---··" on s11F8~ty tu1tfl pois. 
!~w~ LAhetti1Aa. 
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J • 1. I 
Asia: kpap lan. .. llJ Mae' elpmlp' s1;a-

Otsikossa mainit\.m vieraillm kantavuutta arvosteltaes

sa 11anee tar:peell1sta luoda l.ybyt silmäys p ii h1 p tapahtu

miin' jotka muodostavat taustan Espanjan ja PortugaJ ip nyky

suhteille. 

Tällöin cm eosi sijassa huan1.oitava maalisku\.m 1711äi

vänä. 1939 RsllanJan sisällissoäan vielä riehuessa ma1.dan vä

llllä tahty ystävyys- Ja hyökkäämättäDyyssollimus. Tämän SOlli

mukaen sisältö voidaan lyhyesti lUOTlpehtia seuraavasti; 

Kum.p1k1n sOll:1mtJ.sIluoli sitoutuu kuzmioittamaan toisen 

sOlliIIluspl.olen rajoja Ja alueellista koskemattomuutta Ja n11n

muodoin olemaan ryhtymät tä m1nk~seen hyökkäystoimintaan 

toista SOllimuSlluolta vastaan. Ne sitoutuvat-' pii pl kään olemaan 

antamatta 8.lluaan hyökkääjälle, jonka hyökkäyksen kohteena. on 

toisen so:p1mu.sI>uolen alue, niin myös olemaan sal J 1 ma.t ta , että 

kolmas valtio käyttää toisan sOllimuslluolen aluetta sieltä 

suunnatakseen hyoKkäJksen toista SOllimuS:puolta vastaan. ~l

leen sitoutuvat mol.emma'li sOll1.mus:puolet olamaan. osalllstumatta 

m1pkäänJa1a11n toista so~uolta vastaan suunnatt~~ ll1t

tosollimuks11n, joten ' jokaisen so:pillluspuolen myÖhflDlD'n teitsån 

llitto- tai muun sOll1muksen määräysten on oltava sopusoiDnua-

JAKELUOHJE, 

................ _ .... taYal.l1DID..~_._ .... _ ............ _ .. _ .. _ ..... . 

IIIII:A" 

Jakeluohjemallej a: 

Ta ... lllnen. 
Tavallinen Ja lIalkal .. . .. ......... minl. terIOlle. 
EI ulkom .. edu.tukaen Iledoltukalln • 
EI ulkom .. ec!u.tukaen, mutta ulkoulalnmlnl.terlOn tledol

tukalln. 
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sa kysymyksessä olevaan sopimukseen sisällytettyjen sitoumusten 

kanssa. 

Edelleen todetaan sopimuksen johtolauseessa, etteivät ne 

velvoitukset kolmatta valtiota kohtaan, joihin sopimusvaltiot 

siihen mennessä olivat sitoutuneet ,1) olleet ristiriidassa so

pimuksen määräysten kanssa, joka sopimus ei myöskään pUOles

taan millään tavoin muuttanut aikaisempia sopimuksellisia vel

voitulasia. 

Edellä selostetun sopimuksen täydennykseksi allekirjoi

tettiin 29 päivänä heinäkuuta 1940 l1säpöytäkirja, jossa mo

lemmat sopimuspUOlet, tarkoituksessa molemm.in.Puolisesti suojel

la etujansa, sitoutuivat yhteisesti neuvottelemaan siinä ta

pauksessa että jotakin sellaista 'taIlahtuisi, mikä voisi lou

kata jommnkumma.n sop1muspuolen alueellista koskemattomuutta 

tai olla aniaan vaarantamaan sen turvallisuutta tai itsenäi

syyttä. 

Tätä taustaa vastaan on siis kreivi Jordanan matkaa. 

Lisboaan arvosteltava. :Bnsimr.,ä1nen sopimusten edellyttämä neu

vottelut:Ua1suus tapahtui viime talvena Sevillassa, jolloin 

päämi n1 star! Salazar kävi tapaamassa :B8I>anjan silloista ulko

asiainmi n1steriä Serrano Suner'1a Ja nyt kysymyksessä oleva 

vierailu an toinen neuvottelujen sarjassa. 

On sanCJDattakin selvä, että äsken käydyt neuvottelut 

olivat sopimuksen edellyttämiä tavallisia neuvottelutila1suuk

sia huamattanst1 

seati Il8UYOtelt11n maa i ].ntilanteesta, ottama] la lähinnä huo

mioan ta.J)aht\lll&t Pohjois-.At'r1kassa Ja vaaravyöbykkeen lähenty-

1) tarkoittaa 'lns'annin Ja Portu ga11n väl.1s~ alliaDss1a. 
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minen Iberian niemimaata kohti, mutta silti ei ole olemassa 

aihetta yliarvioida neuvottelujen merkitystä, kuten lähinnä 

sanomalehdistösst on tapahtunut. Esim. vii tteet sotilas sopi -

muksen al~ekirjoittam1sesta ovat pelkkää haihatt elua. Baporteis

san! n:o 25 - 26/11 Ja n:o 26 - 27/ll 1942 olen selosta

nut millä tyyneydellä POhjois-Afrikan tapahtumiin ainakin Es

panjassa on suhtauduttu ja jos ne olisivat herättäneet mer

killepantavampaa hermostuneisuutta, olisi kai kys;ymyksessä ole

va neuvottelu myös järjestetty aikaisemmin kuin ~sta kauan 

sen jälkeen kuin maihinnousu POhjOis-Afrikassa oli tapahtunut. 

• Että neuvottelujen merkitystä on yliarvioitu, siihen 

• 

ovat neuvottelijat itse, ehkä vastoin tahtoaan, osaksi syy

päät käyttäessään maljapuheissaan sanontaa iberialainen -blokki-, 

kansainvälisessä oikeudessa tuntematon käsite. Minua huvitti 

tiedustella eräältä eSpanjalaiselta politikolta hänen mielipi

dettään blokkikäsitteestä, jOllOin hän arV"ell blokin olevan 

jotakin vähempää kuin alliance, mutta enem;pää kuin entente. 

Kun tämän johdosta hänelle huomautin, että jo entEllte edel

lytti sopimu sk1rjan allekirjoittamista, jota Lisboassa ei ol-

1ut tapahtunut, hän myönsi tämälf ja arveli, että kysymyksessä 

ehkä 011 ainoastaan diplanaattinen blokki Espanjan ja Portu-

galin välillä ja viittasi käsitteeseen maantieteellinen blokki, 

Jonka molemmat maat kiistämättä muodOstivat. 

HeuV'Ottelujen kohteena olleista kys;ymyksistä on täällä 

ollut miltei mahdotonta saada lähempää selVitystä. neiseDä 

käsitykseni. täällä lausutaan, että, paitsi maailmantilanteen 

tarkastamista, ol1si :POhdittu Qs1lD1'stä, millä taTOin D11tä 

turvall1suusto1maD;pite1tä, Joihin kummassakin maassa jo 011 ryh

dytty, voitaisiin edelleen tehostaa puolueettam1nGen atrUtllT1-
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seksi tllI'Vaamiseks1. )(yös väitetään neuvottelujen kohteena 

olleen yhä tarmokkaampiin tOimenpiteisiin ryhtymisen kammu

nistivastaisen yhteisrintaman vahvistamiseksi molemmissa mais

sa. KalJalluheista voidaan myös löytää Jonkunl.a1nen hienova

rainen Viittaus rauhan suotavuudesta. Sal.azar1n aamiaisilla 

Sintrasaa kreivi Jordana nimittäin päätti puheensa seuraa

V1n sanoin: -Kohotan maljan! toivoen että iber1ala1nen blokld. 

voisi täyttää tarkoituksensa, Joka oli rauhan säilyttäminen 

omassa keskuudessaan sekä sen hankkiminen aikanaan niille, 

Joilla sitä ei ollut-. Miksikään Jul.ld.seksi rauhanvälitystar-

• joukseksi ei tätä voida kutsua Ja ~:panJan ulkoas1ajnm1n1s

teri on kyllä vallan tietoinen siitä, . että sen konkretisoi

minen JJykyoloisaa ka1ku1si kuuroille korville. 

• 

Lo:puksi mainittakoon tässä -The Da1l.y' Telegraph-issa 

Julka1stu iberialaista blokkia koskeva., jossakin määrin su

runvoittoinen uutinen, josaa todetaan, että Rs:panJaa Ja Por

tugalia yhdistää molemminpuolinen vastenmielisyys dEmokratiaa, 

liberaliSmia, bolshev1sm1a, mater1al1sm1a Ja vapaamuurar1utta 

kohtaan • 

Lähettiläs 
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Madridi.ssa ... 18 .. p:nä ... tammi. .... kuuta, 19.:4a .•. c:r: r:'9 
As i a: .. YhdxsvaJ:tain sUurläbett1] Män 

..... ... .......... ..... esitelmä, ................... ..................... ......... .. 

Yhdysvalt.ain täkälä inen suurlähetystö oli tämän kuun 

15 päivänä järjesti:!.nyt vastaanoton, jossa suurlähettiläs Carl.tQn 

Hayes piti esitelmän Amerikan sotatarkoituksista "~erican War 

Aims" , 

Ti~suuteen oli kutsuttu, paitsi verrattain harvalu

kuista joukkoa espanjalaisia, Englannin, Portugalin ja Argen

t inan suurlänettiläät sekä Sveitsin, Puolan, Tsekkoslovaldan, 

Irlannin, Turkin ja eräiden Etelä-Amerikan val:tioiden llihetti

läät sekä, omituista kyl lä , ainoana edustajana PO:hjoiamaista, 

allekirjoittanut. Lisäksi oli ti~suudessa läsnä lukuisa 

joukko Yh~sva1tain ja Bnglannin tä.kä.läisten siirtokuntian j ä -

seniä. 

Esitelmän jlllkeen oli järjestet ty teekutsut, jossa al

lekirjoittanut tapasi useita llI1erikkalaisia, jotka eivät mil

lään tavoin salanneet ihailuaan maatamme kol!taan. Eräillä päi

vällisillä seuraavana päivänä tapasin suuren Suomi-y8ti:fvän, 

Ameri~ täkäläisen sotUaaasiamiehen apulaisen, eversti Dorsay' 

StePhens'in, joka oli presidentti Hoverin kamitetn edustaja

na Suomessa ta1v1sotaume aikana, ja kertoi hän erUJl yll!l.

maiJdtussa tilaisuudessa läan!iolleen englarrt.1l.a1s8ll l.ausuneen 

JAKELUOHJE. 

................ _ ... _~~11nen._ ....... _ .... _ ...... __ ._ ...... 

".:.4. 

J .... luohj.mall.j •• 

T.".II ...... . 
T ..... I .... j. 1 ...... 1 .... ...... .......... mlnlaterlell .. 
EI .. Iko~ tledoltublln. 
EI .. lko~. mutta ulkoulalnmhQtwten tIedoI·, 

tuUIIn. 
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i hJnettel.Ynsä s en jOhdosta, ett ä Suomen ll:!hettiläs oli kut

sut tu ti1aisuuteen, joll oin hänelle oli vastattu, että isän

t äväki määräsi, keitä tilaisuuteen kutstltttiin. 

Yuuten tahdon tässä tilaisuudessa mainita, että Yhdys

valtain suur .ettiläs itsenäisyyspliivänämme oli ensimmäisten 

onnittelijoiden joukossa. 

Suurlähet tilään tilaisuudessa pitämä esitelmä seuraa 

liitteenä. 

Lä h ettil ä s: ./ 

~ G • Winakelmann. 
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Madrid , Januar.- 16, 1943 . 

i400uCAN WAR AlMS 

Text of Address Delivered by His Exeel_eney 
Carl ton J . H. Hayes, Ambassador of the Uni ted 

States of Ameriea 

Yesterda~r eve ning, speak ing to a group .. [hi eh included 
Cl iefs of Allied a nu frie ndly ~lission s a nd offi cials of t j e 
Spanish GQvernment, lUs Excelleney Ca.rlton J. 2 . Hayes, • _ 
bUR-ador of the United States of .ameriea, de l1vered an 
a.ddr es s on II Ama r iet n 1'1ar Aims". The address wu s delivercd 
.:\t th~ Casa AmoricD.tla , An nex of t he Emba ssy of t he United 
St utes, Madri d . The t oxt of t hc Ambu ssador1a apa c eh follo- rs • 

.. 
l 

lt is a curious fact that juet (!S t he Uni te d State s began 
it s national hi story ae a federatl cn of thir t een 6010nies, so 
no .. , thlrt een s overeign states of the .Il.f.1e r iean Continents are 
leagued together i n a ~'lOrld-war , of col oasal ma gni tude. Th ese 
t hi rteen e omprise one Engllsil-speaking country - t ha U:ii t ed 
Sta ta s of rlme ricaj one half-English and half -French _ t he 
DOI;jinion of Ca nada j ono graat Portugue se- speaking cQuntr-- _ 

r uzilj one Frcnch-speaklng country - Haitij and nina Sp n llsh
apeaki ng countries - Mcxico, Cuba , t ila Domini can Ropubll c, 
Gua t cmal r. , Honduras, Nicc.rr-,guQ, El Sa lvador , Cos t[', Ri ca , nnd 
Pnnnmn . AlI t l:irtccn Ameri can nl.'.t i ons ,'!r c l cngucd togc t her, 
r.1 0r covor, in Gupport of c.omno n ob Ja ctivcs , a nd Hi t h t heG e 
obJcctlvea eertl.'.i nly sympn t r.ize prueticD.lly a lI t h e govern-
monts nnd pe oplcs of t he Now l .... ol'ld. ' 

i'r!l;!r , t hen , t o be s pecific, is the United. States at .. rar? 
l'lh:' are Nor t h A.rne!'ican soldiers and sai10 r s and airmen f ight
ing a l ongside othel' i~eri cans a nd al s o a longs i de Briti sh and 
.rl.1.ist r a l1ans and Fren ch and 'Dutch and Bel gi anG a nd NoM,re gians 
and Greeks a nd POles and CzeehoGlovaks a nd Yugoslavs and 
Chinese and RussiunG ? mlY is t he Uni ted Sta te s devoting alI 
1t s man-power and mat eria l resource s to the t-rul' and extend1ng 
1 t s buttle fronts f ,nr f.nmy from Arnericn to N,erth .\fr1co., te' 
Nm'f Gu1nen and t : e Solomon Islnnds, to Burma o.nd Chinn, to 
lrnq nnd lrnn , to t he cons ts of Fl'nl1 ee nnd t he Lo''''' Countries, 
to t he l ndustr1nl nerve-centcrs of Ge rmun~r nnd ltnly? And 
"!hy i s t he Uni ted Stn. tes det crrn1ncd not to n ceept n ne gotinted 
pe[l!ce of compr om1 se but te fi ght thi,s wnr t;u.ough , no rnn tter 
uhat s ncrificcs 1 t mny onto.il, to [\ cocpl cte nnd ovcrvhelming 
victory? l n a t.,ord, 1'Th.:l. t (".re the Amcricnn tmr-uims? 

No natlon 1 8 likely to plunge 1nto a ,'mr of 'the extent 
and magn1 tude of the pres ent global s truggle ",1 t heut some 
po"lerful mot1va t10n. One does !1ot r1 sk ever:rthlng for l! ttle 
stakes. Believe me, t he Government a nd peeple of the United 
States , are no 0xcep t10n to that ruls. 

l 'I 

Let me, at t he eu~set, correct some mi'Bapprehens1ons which 
our enomies have sedulou,sllr propaga~ed and l 'et me state clearly 
\'/hat Amcr1can t.,ar-a1ms Ell'o llQ1. F1rst, wc do not a1'm et any 
oxtcns10n of our nnt10nal , terr1to~r or seok any pr.otoctornto 
or othor 1mper10.11st1c SWlllr ov!)r other poopl cs. t1hn.tover 
1mpcr1nl1stl0 1mpulso oortnin sb~onts 01 my pooplc may hnve 
cL1ib1tod or ylo~dQd to 1n thc n1nctoenth contury hcs qu1to 
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disnppcnrcd 1n thc tHe nt1cth c entur~'. . To t h1Fl, no t only our 
words bu t ou!' decd /J benr w1 tncss . I n 1918 l-rhen lie had ample 
opportunl t y and even 1nv1 t at:on, ,'e estabJ,1 shed no -)rotectorate, 
as sumed no mandate. approprlated not a square 1nch of land any-

here. Long before t 'le pre sent ,'lar be gan . He prom1 sed lndepen
ence to t 0 F111pl nos . a nd b:- the tlme J apan atta cked us t he 

60verelgn COI momieal t h of t he Phi11pplnes '<las \'Tell on the r oad 
to f ull real1zat1 0n . \'l1th all our sls t or r opubl1cs of t he 
...uner1co.n contlnents ",e have developed , and .. Te pr uctl ce , t he 
pol loy of t ho "good nelghbor", o.nd t hla pol1cy \'le aeek to apply 
to t he Old .o. s \.,..ell o.a the NOloJ', l'lorld . We m ve solcmnl~r o.Pod 
sp eclflcally engaged to re spect t he terrl t orlal ln tegl'ity of 
t his Iberlan pen1nsula to gether \'Tl t h t e overseas pos Re r, slons 
of bot!1 Spaln a nd Portugal. And I'Te ha '/e l1ke\Vls e enga ed not 
to t a rry l onger ln French North Afrl ca OI' el sewhere on e.llen 
s o11 than ml11tary exl gencle s abs ol l tely requlre. I mpcrlal1 sm 
l s mos t emphatlcally not a n .\Dorlcan \'Tar-alm. \;'0 fl ght no t tor 
conques t. 

Second , I'Te do no t al H at 1mposlng a partlcul o.r form of 
go ernr.len t or a partlcul ur Bet of Ro clul lns t1tutl on s upon o.ny 
other nnt1 0n. rl6 I snl d when I pre s ented my credentl0.1s to Hls 
Excelleney t he Chief of t he Spanl sh Stat e l o.s t June, ",,,e do no t 
try to lmpose our y s t em of government on uny other people; 
equully , ,,, e o.l'e o.lt-mys qul ck to re al s t nn:: P,t te I!I)? t of ano t her 
govornment to l opoGe lt s system on us ". 

I kno 'T, alas , \lT1t:l"rhat con stanc~' al1 c'c a3Aldult2: t_e f a e
tor1es of rlXls propaganrta manufaeture storle s to t : e contrary. 
I knm.,.. , for example here ln Spnln , t ha t the~' p l'O uee t he mos t 
terrlfyl ng pietures of t he consequer.e e s of Allled vlctor;)' -
lnterventlon ln behalf of sOlae mlnorlt~' , re a , ptl on of clvl1 
Har, relgn of chao s and terror l sm, trluop!1 of .{arxl a.n Communl sm . 
This , l ndl es and ~entlemcn, l s t he ma ln stock-ln-tr eie of Dr. 
Go ebb els and hio assocla t es', N.hl e!1 shou1d flnd ma rket only 
among t !1e tlml d and t~e gulllble . 

The Unitod Statos ls not Communist . Greo. t Brl t o,l n ls not 
Communlst. Bru zl1 la no t Cor~unl st . Among t he grout muJ orlty 
of the Unl ted Nutl ons, t h o nuobel' of Coumunls t s o.nd of s~'mpathi
zcrs '<11th Conmunlsn la very a11ght. Evcn t he one c ountry ",h1 eh 
1a profes s cdly Communl st nus t be actuutod ln t , e uo.gnlfl eent 
und, I n l ght udd, suecessful defense 1 t 10 no~, no.king loss by 
Ma r x1a n doetr1nes t hnn b;:r t he sp lr1 t of nnt1ono.l freo don . \'lhD.t 
the Unlted Nu t10ns \Vl11 nos t vrant l'. t t.o end of t 1.e presont wo.r 
1s 0. cont1nu1 t~' of trndl t1 0nnl 1m', uPod order, o.nd l1ny governr.lent 
\-lh1eh ean malntaln 01' estnb11sh sueh 10.,'1 and orde r w 111 have the 
mater1a l as well as splr1tual support of t he Un1ted Natlon s. 
For 1n last analysls t he best guarantee agalns t Conmunism, for 
any nati on wluch does not voluntar11y ehoose it, ls a government 
able to mainta1n order and to prov1de for t he mater1al needs 
of i ts peop1e. .unong t he Uni ted Nat1 0ns a re t he uorl c1 ' s 
granar1es ana depota for supplying Just those needs at t he ond 
of the prcaent war. 

The Un1ted States reeognlzoa that no two nnti ons havo 
exuetly t he sruno histor1cr tradi ti ons o.ncl thnt eonsequently no 
ono form ot governmont 1s oquo.11y au1tnblc for alI. Evan the 
so-eo.llo.1 domoerne1ca d,iffcr groatlY in t heir C.omo cra tle eon
eeptions and uangca. Eng11sh democ,raey 1s di ffcront from 
'-uncrleun democrnoy , und both ure differcnt from Bro.z111nn -
or Pol1sh - dcmocruoy . ÅS thc United Stutes would not \-11sh to 
1mpoae 1ta pnrtloulv~ brnnd on ·B~.z11, so muoh the more w111 1t 
rcfrn1n trom sooklng to lmposo 1t upon an nnolant country ~1ke 
Spn1n. If the po11t10n1 nnd ao01a1 1nat1tut10ns ot thia c ountry 
undorgo ohnnge or mod1t1cnt1nn 1n tuture yenrs, 1 t w111 bo tho 
work of Spnn1nrda w1thin Spn1n, not of t~ Un1ted Sto.tos or ot 
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Span! s eru i gres . No, .Ameri c ) :rar- aim ~ are nei ther poli 'ei cial 
nor soc.iali atie. 

Le t me he1'e refer, i r pas sinG, to yet 'ano t~ er alle bed war
aio ~Thieh i a not i.rr.el'iean . I have occas i onally h eart'. i t sai 
d0ubtles s an ee 0 of .... :xia propaganda - thD.t the p r e ' ont \·rar ia 
simpl~r a trade- \'lar, a eapi t alia t 1 ar , a \-lar for mo ney- stukea , 
by meano of vlhieh the United Stutes is tryi ng to go t a s trc.nGle
hold on t he ,rorld' s riehea . This s oems to be a }JO. tently silly 
allcca tion . It s t a ggors my i waginntion to e onee ivc h o,.' , if r y 
nnti on i s fi :;htinG t his ilar for eu ,:>italio tie s t a.lcce , it e,'.1. bc 
D. ccus ed sin',ul t o.noously of f a vo r ing Coffiouni sm . But thc.t hie1'.:Jly 
at m?;cre imaginntion. lvhat puts it to uttcr r out i s onc ' e 
i nabili ty to pcrccive h o\o[ fln~r fi nancial Gni ne from t r.c pr oscnt 
war ean bc at alI cor..mcnsur atc \·,i t l1 t l o fr.mta otic cxpen i t ur o 
involvod. .Urcndy t.1C Uni t od States alona - oy.clu!:'i ve of i ts 
allies - i e sp endi nr; 250 li1i l:1.i on do l l a r s a da:' , 01' , at t he 
l ec;ul rate of exeilanco , 2 bil1j on 737 wi l li ')n p e setas a da~' , 
1·,hieh in a yea r l s ti r.Ie amount s to 91- 1/4 billion dolla r s or 
almost a t housand b~11i on pesetas . T ~ se , ladles a nd c entleme n , 
ara astronooical fi Gur es . Thc~' p..f1.ve no relations:'lip t o any 
pos s iblc ffione y-return fro t1 a n i wpoverl shed ,JOst- NaI' \flOrld • 

Actually i n oeonomi c s , aa i n politles , t he Uni t ed St~tcs 
i s eommittcd to t :1C pri neiple of us'-i nG not.~L f; for i tse lf 
whi ei~ i t i s not l'lil l i l G to eoneedo to ot~ler s . It 1l. i n s a t no 
economie oxelusivencs s , a t no ono" ol i zi n[) of r!atur 1 l' c sour eoa 
01' of t :le produe ts of l aoo1' . It "ill undo btc{.l:r b e , C1' 0 -i t or 
no. ti on D. t t hc elo se of t~ c wllr , but HS SUC.: i ts O1.;n sclf
i ntcre s t mus t d i ctc.t c a polic~; of pr 0L10 t in , t hc solvcnc:' a nd 
prospcrity of t ho l'lOrl ci nt 1n1'(;0 . T' i9 c['.n onl;;' b o dono , r..y 
Governmcnt P .. D,S ar.id, b ' froei ng intcr national trndc to t he 
Gr cn tc s t pOBs i blc cxtcnt nnd b~- m[,--~ini; rt~l" mn t cr i ,l a ['.v[~ila~l c 
to nl1 pc opl oB on U!1 cqun l bnsis. 

III 

I have dl'Te l t t ao 10:1 " perr~p 3 , 0 n ii':a t Arleri can uar- airas 
are not. To (; l'asp \T.lB.t the~' reall:;' are , one ou~ t disabus e 
onels mind of t he comrJon b u t absu1'd f~ll/.l.cy t hat because m;r 
eount r ynen make a c;ood deal of mac' i nerj- - and prett~r good 
maehinery - t hey must be ma te r ia1i s 'tie . Re.ther, one has to 
recoGnize t h e opposi tc truth t~mt t l o p eople of t . e United 
Sta te s are i nten6el~ i denl i stie - incorri wi b1y idoalistic. 
Amcr ieans P..B.VO i n theo moro of t : e Spanish thar, ~r o u miGht 
c uos s ; the:! aro, i .n t heir pccul i ll r \'ta:! , t !10 Do n Quixotes of 
the t,"ontieth ccntury. 

For one thinr; , Anoricans lovo libert .... - libert:' for t he 
i n6.ividulll, liborty for nat ions. Thia i8 n<?t to sn:' t Xt t the:! 
aro nccossari1y sympnthotic \'Ii t h cvc r:;-thinG 'I,hich hz.~ s Gonc by 
t ho nrune of liberalism, ospecin11y ':11 t t hn.t scctn.ri l.".n l i b er a 
liam uhich in pa rta of Europe durinc; t h e last ccntur;' ht',rdly 
dl s [;uised '0. ac1f1ah nnd p l.1Gll.n mn.tcrinliam. Tho liocrt~.- wIli e!1 
hericnns revcro 1a t hc l1bort:r of t hc acvcntocnth nnd nl Ght
ecnth contur1oa, ba8Cc. on modicvn1 ',Cl'.ristinn trndi tion and 
rccnforced by NOli l1or1d 11fo nnd cxpc1'1cnoo. It is t~c libcrt~r 
of St. Thomns .quinns, af Sua roz nnd Looko, nnd nlso af 
Unshinrrton nnd Jofforson, af BOI.!vnr nnd Llno01n. 

'l'hon, too, deap1to \frhnt ~'Tould soam to bo ver~' fundD.!!lentnl 
difforonoos z:.monG· them, Amorionns hv~e lenrnod to 11vo togother 
1n pcnoe Ilnd soour1 t~', ",1 thout '11borty dogenornt1ng 1nto 11ocnse, 
nnd with Gro\'~nG mutunl rospoot. Th e Unitod Stntes ~~s nttained 
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t o i t , qui t e li terally l r: a ccordance 111 t h l t s Lat in r.lotto , IIE 
p lul'lbus unuo ll • I t ls a uni ty 1n \II'hl c n s :m. r e a Pl'ote nt nt 
!il n j o l'it~· , Cath ol lcs more m fJerou's 't llan t. ose in Spaln, J e1"s 
rno1'e n e rou s t ha:1 l n n~' other co ,ntry .. It is U " unl t :r of 
y nkee ~ el" Engl v,nc. , of ori giriull;jr Dutch und nf);·!" cosmopol i t a n 

e ' York , of Fronc:l Louisi ftn[\. , of Sc~ ndi n~,vl Ul :Iinnesot n , of 
lli t oric".ll:r Sp". ni sh Cnlifor :li u , Arlzon[\. , Ne\-! : iexico, Te)~ns , 
c, nd F,o r i d.'1 , of peopl es of t . e I:lost di v el' s e Eur openn c xt r ncti on -
I t .· l iän nnd Ge1'rrk.n, Pol lsn n nd I ri sh, . Engli sh nncl Sl ['.v. T.e 
Uni t ed St a t e i8 n veritnbl ~ RRsoclnt i on of nn t 10ns , [\. va I': 
prnc tl cnl one ; nnd Ar:Jcri c, ns , rc cognizlng t hri t 1 t 1".."':s b een 
" . .cn icvcd t hrouC;ll c ul t i vn t i on of [\. good- nei gh'ool' poli c~· :'. t no::lC , 
nl' t t1', l l y glor y i n t hl s polic~r nnd 1' o ~; [\. rd i t [\. n p1'oper ~.1'tl cle 
for C'~cpo rt nbrond . 

B:::: s l Cic s , Amcri C1\nS n ' o ,'Q.1.cc- l ov i ng. T· 1 P. ~: do ::ot ilLlnkcr 
.'l, ft .~ r .-mr [\.nd only G1' .v c :' ,nc. ~l r cc t provoc:"tion \Tl11 c~c t t hen 
into 1·mr . Thcy \.! nt cd vcr~' much t o sta~r out of t .. e :9r e er. t -ra l' , 
and the~r did sta:' out of i t unt il t:~ e~' "or e t r oac:,erousl y 
attaeked . T: oy a r e , 1J deed , so us od to adju8 t ln~ ~lfforcnca s 
arnong t~ !; se lvc6 by con f ero nc und rlebate and 'oy a s0or tint:; rule 
of c;ive- and- ta';:e t ha t the ~' havc C.i I' fi c ul t:· 1n ll:1dorstar:di r.c ö :' 
~e nat i ons of t he world s:ould not se t t l t heir dif"eronc es in 

' l ike DannC l' . 

Yot onc e arou s e , A.'lleri cans can a nd Hi l l f i g:l t . . nå. " lla t 
no st a~ou se s t il('D i s ros nt rJen t a t be inG pusiled r ound, 01' , 
a.lr..os t e quully , u t soc1 np; othe l' pc o:11o pus;1ed u r oun' . 

IV 

I t is 'o ee:luElo th Axis Po"rers of Ge l'lil n~" , I t v,l y , und J PDV. :'l 
h[:v o lu.tt e rl~T b oon doinG (1. . oon doal o f . ushi " t h:.t t l:c ;.; :1 t r d 
St r: tos , i n l e[\.r;ue ~' it ;,. t . c ot he r Unit ed :~nti o:1s , i 8 1',t ' ml' 1:Jlt:: 
t!:.c A:>:1 s . OuI' c o tr ..... l 1·ml'- ,.i m iso to p ut n s t op t o ti,;o ". selin • 

Tho s C' c t l'.c l e Uill C. the i'.zi r or; i i' •. e pr escnt., i lic i de C-c r m:->,ny 
i S oui' i'1 cien t l ;) i 3l.. lls t inG nn ' l '['v ol t i nG, 1:i tn i t. r,ml trc:' ::-,en t 
of J Oi'! , i t a per socut io n o f t ilc C[\.t :'l01 ie Cl:urch , i ta u t i lizr:t i on 
of vi olcnee und t error t o c s t .'l,bl i sh \'r.b...o. t Popo Pius XI ch.~ l':1eter
ized [:s IIt 'le br oasest pn(;ani sI!l". Yo t u hi lo \'ro h. .. vc r Ol r et tcd 
,.nd r epr o'ont ed F1"",'1 t t l,e . n zi s h.'1vC donG "rithi n t hei :- oun c untr;r , 
\'Te hnve l on;:: b ee n pnt i e n t r',nd h.1.ve f el t t iI'.t t : c r CGponsibi.l i ty 
".nd. t he r eDedy !'l i l:e 1[\.:' , no t ' ·ri t i1 ua 01' 11n:- f orC i l':l c r s , but 
Ji t :1 t he Gor r.n poo le. Aceor dinG t o OU1' princ i p l es , it \-H1. FI 

f or GerIn!'.ns t o a.ecide \'T h[1. t done t ic l' e L. i mc t ·.e:' "JouJ~ d l ivo u nder, 
r ov i dod onl~' t J..-",t t:.cy r c :,pec t cd t :1C r i ht of o t her poo;)l E;B to 

[\. like fre odom. 

But t~ 1s is pre ci s e'l ~" \'Tha t C~rT1a nr anc1 t :1e ot :'w r A.xi s P ()~ ' ers 
ave not respe c t ed . For sever al :' e:11'S no,-" , a _' eve l'ybod;)" r:nous, 

t l e;,r have e i!lplo~ ed f orce a nd v1 01enee not onl~' t o enslave t h e i r 
mm peoples 'out also to eonquer and d e'spoi l ·o t .• e r peoples', to 
deprive them of their freedo rn and to 1 mpos e :up"J n t hom ali e n rul e 
a nd t hc 1oTor s t f orrns of vus sala t;e and s laver:' . l uzi Gc r muny rui S 
defi n1tely run amok 1 n Czcchoslovakia, Poland, t he Baltic coun
tri os, and t he Ukra ina,. i n ~;or\Tay, Dennark, Hollund, Bel r.;i um, n nd 
France, und, \'!i t' '(1"h ')Ulish second1ng from Fo'seist ItEll~', in . 
Grceee und YUGosla vin . Jnpun hv.s similnrly brou~ht hnvoe nr.d 
dort t h to Chinn, to the Spnn1sh-spenkinc; CnthoUe Phil1ppi ncs, t o 
tile Duteh Enst Indros, to Siam und Burma. ,In v[\.in (hocnt Br1 t~ 1n 
l'.nd Cl thor powors tr10d to' be rensonf'.blo and eoneil1v.tor~·; t :'ey 
f :.l und to their c;riof, ono nftor nnothor, th.'1t the only rocourse 
lcft t hom \'!1'S to oppose forco wi th toreo. In vain, tho Uni ted 
St~tt e s and the other Amer1cnn Ropub'11os protestod t hoir .:1" s1ro 
f or ponee; ns t hoy beGnn propnrf'.t1ons tor dcfensc, J npan 
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de nce nde cl vIi t :·: Lleadl:' borabs on Pearl Harbor, a nd GerrnD.n~' a n ' 
I tnl :' quickl ~' j Olned .. i n t he attack on Amerlca • .. .. 

v 
Auerlcans hava ·l ong suspe cted - a nd nm'1 t he:' l: noH - that 

t l e so-called "Neii Ol'der" "1hich t he Axls a dvertis e s as 1 ts 
s U]1r eme war-allJ is slmpl~' a i gantlc pushing a r ound a nd pus hlng 
doun of prac t ica l l y nl 1 t he peoples of t : e .rorld ln the s elflsh 
i nt erest of a pa l1' of s\'rashbu ckling a nd "roul -be "superlor" 
POi:ers - NClzi Ge rmnny ' a nd I rJperla l J apnn. Eve n t~le orfgfna l 
t hi r d pnrtne r 1s by nm·, me rel!' n s11ent pnrtner, a klnd of burncd-

• out sn t cl1te hclp1 0Rsly held to its appoint0d courao by sol[\r 
Be r l in. 

Tr.c obj octi'lcS of t i:c Gcrnnn-Japa nQae "Ne", Ol'.i.c r" a re 
cl carly r ov cn1Gd i n t h L: "mr-ni ms 111i c ll I havc pr ovi ous1y sa i d 
Ner c not Amcl'icnn and ,'ll1ch i ndccd a r c o.bsolutcl :' ~-. nti thc ticr-.l 
to t hos c of t he Uni tcd Nn t ions . I t i 6 Na:. i Gerffinn:l ".nd 1111-

J t :cr istic J .,,-p:cn ,.rhich , .. ould blot out t he inLlcp , ndencc of nntions, 
:cnnc x t erri tor:' f n.r ,nnd "fi dc , and c fl t nbl i sh i m c r i n.l i s t i c hege
moni c a , t hc onc ov cr :1:u rop e alld Afri co. , t he ot hor ovcr A,s i r.t 
nnd Occnni n . It l s t he s rlIilC Gorril\~n;y n nd J upnn w:1i c:1 ~'lOuld 
t cnr ot hc r peopl c a 100se fron t he i r historlc ro ot s ['.nd comp e l 
;them nl rwi shly to l mlta t c th~ po1itlc:c1 nnd so cia l lnstituti ons 
a nd t he de-Chrl stl :mlzing p r occ sscs of t ho so lf-s t ylcd "M:c s t or" 
pc o~les. It i s , 11JcC1'rl so , thc S ltLlC Gcrmo.~r a nd J np[lfi ":hi ch 
u ould exploi t t he i'lorld t n c co71om:; t o their mm cxclusi ve , d
v r.ntage , t he r cby l npove ri s ,.i;1g 1 08s f a vor cd n:'.tlons and i n t hc 
long run pr:::pf.'. ~'l ng t ham for CQruJlunis t or o t i1cr dcsp ::: r .. t c 
nclve nturca. 

Agains t t ~ e !:lena ce o f t . i o :!-"!ruan-Japa ne s e "10r1d order, 
At erlcnns "l1: oh ardentl~' to re t a i n t he l r freedo r::. - t hei:.' fr eedom 
t o de t er nlne t heir Ol'Tn f orlJ of governnent, to live t hc1r O1m 
l i ve s, to Hork a nd t rade ,';1t:l some assurance of securlt~' a :1d 1n 
a n atl.:osphere of penee. I n t hi o s ens;} Amerieun uar-aims arc 
s trietl:;' dof cns1ve ; t he:' s1gnif~' dcf ... !1sC of t ho Anr; r ieo.n eont1-
:1 0 t a agalnst un ulicn and a ggl'cselve "Torld order. But ln a 
broudcr senoo .Am ~rican 'm r-ulma s' ll'e l~' l'epr esant t he nspirutlons 
a nd ~' curnings of uJ. l nu t10ns uncl '(JO 0:11 ce "T ho vmnt to b e fr ce 
rI:1d dcccnt nnd sol f-rc spceting . ':i:' hc:r hnvu bcen publi shed to t he 
':Torld , 1ct me r omlnd :rou, 1n t h'::tt s oler:m j01nt declnr a ti on of 
t h J Pl'c 3ident of thc Unl t ed Stn t ·::s n nd t i10 Primc !!inls ter of 
Grant Brltn1n '" t he Atlantie Chnrtor. 

Th1s C.l.'1rtcr :1ot o nl y dcflnc s t hc l'T[\r-~:1 iJ S of t he c ou ntrics 
n.:>.rae d, but to a.ll others i t c onvc:' e o.S fl ur."nees of r~ future 
pence of justicc .n,nd ri t;ht. "':'hcir c ountri c s , II I".f:l'irm t he 
Bi gnntori c s of' t he Chc".rter, II Bc eIe no ngGr .".ndi zemcnt, t crrl tOl'io.l 
or other. T:10: des1re to occ no t orri torlnl eh.'\:1go s ti'U~ t 0.0 not 
o.ceord u i th the fl'col~' expres sod ' ~1 she fI of t he 90" , .le s conccrnod. 
T::1C:' ro sl1cct thc r1ght of 0.11 p aoplc n to choonc t :10 f or r.: of 
f;overnrlOnt undor ~"_~ch the:' "ri11 live; a no. tc:::~' vl1 sh t a BCC 
oovcrc1gn r1ghte nnd sc1f-;;ovcrnmcn t rcntorccl to t hosc ,·,ho h.."LVC 
bce n forc1bl~' dcprivcd of thow. Thcy \'1i11 endc,:>.vor ••• te furthor 
onjoyocnt b~ nll s t:ttcs, grout or sonll, ••• ot nooose, vn cqunl 
t orns, t e thc tr,:>.de fI.nd to tho rmr r';""Ltcri nls of t h o l'10rl d whlch 
11.ro nocdcd tor tholr ocono01c prospori t:'. Tho~' o.es1ro t o bri ng 
r-.bout tho tul10et collnbor:-.tl( n bctl'TOOn n11 nnt1 0n s in tho oeono
;. le flcld, '\'11th thc obJoct of soourlng tor 1.'..11 l u;>rovcd lnbor 
st,".nd.'\rds, ooonoo1o ndvnncocont, nnd socln1 o,lcurl t:;'. .\.ttor 
t :, . flnnl doetruct10n ot Nnzi t~'-r,:>.nny, thoJ :10PO t o soo ost"'.b
l1shcd n ponoo "1111oh \"1111 nfford to n11 nr-.tl ons tho I:lonns ot 
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' !Ollin:=; 1n s. fct:- 1'Tl t hln t he:l,r ONn b oun(lo.r1c8, nnd H.ll O:l :T111 
nff'c r i uS8urnnoo thnt nll t he Den 1n 0.11 t~c l :'.nd s 0,'1.:- 11", Ct,t 
t :,r.1r 11ves 1n frtJ eclori 1'rorJ f enr nnd ~'ro.nt ••• 1I 

T- e se objeet1ve e aeoord ptiD:1'.ee t l y ~'J1th t .le be :1 t and ht ~!1est 
trnd1 t1 0ns o f Ch1'is tian ei vil1 zat10n n8 eÄ-pr c>ss e c.. no el eurl:' und 
au t l 01'1 tat1vel:- 1n reee nt Chr1ptmas alloeut10ns 01' t !1e So"er eign 
P ont11'f . The:- o..ceora 11kel·ri se i'j1th t h e natw·al .i·l g'1t s of man . 
and ".11 t :l t he pr oQpt1nga o f 1:113 eon8010110e . Be t He e n t hos0 obj c o
t1v of.l a nd t h ooe 01' t he Axi8 l l,uc1_ors , t he r e eal1 De no eoq il' 110e . 

T:'lor o can b e , t ho n , no II ncGot1 u t e _II pellco . T!1c "j,,1' mu~ t 
De fought to a 1'1 1110' ; 1'01' 1 t 1a u ~ T~1r b c1;l!lecn fr ecdOi.l nn -
~. n:J l c.voroont, b e t l'Teon 01v11iznt10:1 n nd Dnrbar1 sm . 

I su1d .. ut t ho b\~Ginn:cng t :1at " no nut10n 1 8 · J.i : ·.e l~- to pL n ' 0 

int o D. \'Ta r O:l t he l~xtcnt o.m'i. I:ln ·n1 t l1do oI: t ~~c !)r crcnt GJ.ob:'.l 
s truf:,,~l c \,Tl t :l0 1t s ono p o' ·orful l:::oti v::. t lon Jl , U:1d. t :1: .t 1I 0 ao .:' 0 :8 
not ri sk c ve l;- t :1inr; fo r 11 t t l c G,k.]-:~ S ll . I oonclu\:'o b:- t>'croflP,~. nr: 
t l~,.; Er e,'.tnos3 of t ho stal.;:cn nm-r in-;ol'lod 0.:1,'" b~ ' ;")1 C'C.C in,n:. :-ou 
t hat ArJcrienns , r e f1rrn l~- :mr. uni to ;:'l :- ~ tor-li;-,o d t o \ .0 t :lci r 
pn l't to ",1n t :le i'mr nncl t o os t :'-.:.lis: nn(, maintnin ['. jU8t pane o • 

- 000- • 
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n: o 

19 

ra-

Ulkoasia1nrnjnisteriö 

Lähetystö oheistaa kunnioittavasti kuutena ka~]alee

na ra~ortt1nsa n:o 4: 

L ä h e t t 

L.L.E 



• 

.. 

. M. .. A.P..JI, +. .. P.. .. J ....... ......... . SS A OLEVA LÄHET YS TÖf I J-r ~. f1ala i oeo . 

4 .. - .. 
RAPORTTIo:o ... . ,(t!.t -YJ 
Madr1..c1:J. ....... s s a 5... p: oä helmi .. kuut-a {~ .. ~., 

, • • t'\ 

As ia: .... Saksan uusi suur~tti-

läs Madr1d1ssa HanR Adolf' von lloltke. 

Allekirjoittaneella on ollut kaksi laajaa keskuste

lua otsikossa mainitun henkilön kanssa, nimittäin hänen luo

naan tekemälläni ens1käynnillän1 ja hänen lUOj:naru tekemäl

lään vastakäynnillä. Tarvinnee tuskin mainitakaan, että sain 

hänestä mitä sym:paatt1s1mman vaikutuksen. lfånen koruttomat, 

mutta samalla mitä J.äm.pimintä myötätuntoa henkivät lausunton

sa maastamme olivat täYSin aitoja ja keskustelun l opussa 

hän mainitsi itsakin 1bmsttelevänsä puhuneansa minulle, jota 

hän ei koskaan annen ollut tavannut, -kuten vanballe ystä

väl leen-. 

En voinut olla toteamatta, että suurlähettiläs vaikut

ti olevan jossakin määrin -down-, ei kuitenkaan niin paljon 

nykytilanteen johdosta kuin lähinnä siitä, että koko hänen 

pitkäa1 keiDen toimintansa Saksan diplaDaatt1seoa edustajana. 

Varsovassa, jota toimintaansa hän laajasti selosti Ja Jonka 

11M tarkoi tukseoa oli olht sodan 11llhkeam1 sen estämi Dan, 011. 

r&uannut turh11n.. Hän toivoi minun ymmärtävän, lruink& katke

ralta tä.yty1 tuntua kun tjö, Jolle TUos'lcansia 011. omista

nut kai kwl tarmonsa Ja Jca11rJd TOi npmsa, oli osottautunut 

tä7sin tuloksettomaks1 • Hän -.1n1ts1, että l"Ib.rertin Puolaan 

JAKELUOHJE , 
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kohdistuneet vaatimukset, siis Danzig, jonka väkiluvusta sak

salaiset muodostivat 96 %, sekä korridoori, olivat niin vaaM

mattomat, että moni saksaJainAD valtiomies oli suoraan moit

tinut Ffllirer'iä levä:peräisyyc1estä Saksan intressien valvanises

sa, joihin moitte1si1n hän kuitenkin oli vastannut olevansa 

väsynyt Saksan ja Puolan vällsi1n alituisiin hankauksi1n ja 

arvelevansa ainoastaan suur:pllrteisellä esi intymisellä voivansa 

välttää. sodan. Hän lisäsi, että jos P1lsudski olisi elänyt 

syyskuussa 1939, ei sotaa 01.1si syttynyt, mutta että hänen. 

seuraajansa Hyd.z Smigly, jonka luonteenlaatua :parhaiten kuvasi 

hänen. manet~elynaä :paeta maasta ja jättää. anne1jansa oman on

nensa nojaan, sam.oinkuin ulkoasiainministeri Beck, jolta :puut

tui riittävä luonteen lujuus, olivat l iian valmiit kal11sta

maan korvansa ullroa:pä.in, ebkä. ei niin :paljon Englannin kuin 

Ybdysvalta1n taholta, tulleelle agitatiolle. 

Siirtyessämme sitten keskustelemaan nykytilanteesta Neu

vosto-Venäjällä, ei suurlähettiläs m11 JääD tavoin tahtonut sa

lata t1lan.teen vakavuutta, vai kkakjn hän lausui käs1.tyksenä.än, 

ettei saksal~1 sten :perääntym1sellä tulisi olemaan ratka1sevaa 

merkitystä sod..ankä3nn1l1e. Hän mainitsi, että ilmastosuhteet 

olivat suos1neet vanäJäjsten etenemistä, mutta että keväällä 

taas al.ka1si suuri saksa] aj Dan ottensl1 vi, j olla tulisi ole

maan kajkld DlSD8StymisEll. mahOol11suudet, läb1m,ä sen vuoks.1 

että venäläiset nylqott8ll811v1ssaan ·olivat kuluttåneet niin 

suurmattom1a määrä reaursseJaan sakii. jhmhmat8r1aaH1n että 

sotatar:Pe1s11n niM." että. Jatkuva vakava vastarinta hei c1än 

lluoleltaan tul1s1. olemaan lqQDIYks.,al a1 nan. 

8a:l. Job40sta että. täälfä yla1sest1. on llubat1iu a1itä, 

että )[IuX!annMl armeiJan Jät1;iimj n 8D 8~in tubot~, 



-3-

oli tarkoituksellinan pakkoto1men.:P1de suurEl!llDaIl. katastroof'in 

välttämiseksi , sanoi suurlähettiläs, ettei noissa väitteissä 

ollut mitään :perää, vaan että marsalkka von Paulus'in ar

meijan joutuminen saarrettavaksi johtui yksinaoaan siitä, että 

italialaisten ja unka.r1la.1sten rintama määrätyllä rintamalob.

kolla murrettiin, lisäten suurlähettiläs, että jos _ suomalai

set olisivat olleet puolustamassa mainit tua rintamalohkoa, 

ei mitään katastroaf'1a varmaankaan olisi tapahtunut. 

Lo:puksi suurlähettiläs lausui tulevansa tekemään kaik-

• kEllSa, jotta ne luottamukselliset suhteet, jotka, mikäli hä

nen edeltäjänsä, vapaaherra von Stohrer oli hänelle kertonut, 

a.iDa olivat vall1nneet edustustojemme väljl1ä, jatlcu1sivat ja 

edelleen keh1ttyisivät, johon toivomukseen omasta puolestani 

luonnollisesti ybdy1n. 

, 

Lähettiläs ~J~~\,,----,---. ~-"' 
G. inckelmann • 

• 
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\ 
Lähetyst ö kunnioit tavasti ohelluttaa kuusin kap

palein raportit: 

N: o 5: Keskus tely,ja erään Esuan..jan suurlähettilään 

kanssa. 

N: o 6: YhdYsval tain suurlähett.ilään filmikutsut . 

N: o 7: ~jatietoja täkäläi sistä diplomaattipii-

reistä. 

L äh .tt ilä ~: /~~_ . . 

~ G. inckellnann. 
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Sen lisäksi mitä asiasta olen Ministeriölle sala

sähköttänyt, lienee syytä täydannyksenä mainittuihin keskus

teluihin vielä mainita seuraavaa: 

Keskustelujen alkuperäisen kohteen ohella tapahtui 

myös kahdessa tilaisuudessa laajahko ajatustanvaihto maail

manpoliittisesta tilanteesta yleensä. Tällöin asianomainen, 

joka puhui yhtämittaa mimm tuskin saamatta, lähettiläs Gri

penbergin vertauslruvaa käyttäen , -en syl i vädret-, yritti 

valistaa minua propagandalla, joka olisi paremmin sOllinut 

anglosaksila1selle politikolle kuin puol ueettoman maan suur

lähettiläälle. 

Hän huomautti, että olisi vaarallista uskoa saksa-

• laisten väitteisiin, että YhdysValtain laiva.nra.kennusobjelma 

olisi .blu:t'1'1a-, sillä. hänellä oli aivan vannat tiedot 5.ii

tä että uusrakaDnustan tavotteena vuodeksi 1942 ollut mää

rä 8 milj. tonnia oli saavutettu sekä että tämän vuodeIl 

tavote 12 a 14 milj. tann1a niinikään tultaisiin saavutta

maan. lfäinollan tul1a1 u;potusaodan vaara ajan mittaan Jat

~ti vibsnamään. Ni 1n1kään tultaisiin anglossks1la1stan 

valtioidsl rakaDnusohjelma niinh1V1n pommi- kuin hävittäjä-

JAKELUOHJE: 

............... _.~~.~~ .... _._ ...... _ ...... ............ __ . 
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koneisiin nä.b.d.en täysin mitoin t oteuttamaan, joten liit

toutuneilla jo ensi kesänä tulisi olemaan kiistämätön her

ruus sekä merillä että ilmassa. Puhuessaan liittoutuneiilen 

maihinnoususta POhjois -.Af'rikassa, johon kaiken kaikkiaan oli 

osallistunut 850 alusta, kuljetus- ja sotalaivoja, väitti 

asianomainen, että menanatkalla ei yksikään alus ollut tu

houtunut. Vasta :paluumatkalla oli muutamia tyhjiä kuljetus

laivoja u:potettu. 

Venäjän rintamaan nähden oli :puhuteltavani, j oka ei 

suinkaan ole mikään Neuvostovanäjän ihailija, vaan aivan 

:päinvastoin, sitä mieltä että venäläisten eteneminen vali

tettavasti' saksalaisten kaikista :ponnistuksista huolimatta, 

tulisi jatkumaan. 

Tässä yhteydessä katson syytä olevan mainita, että. 

eräissä sotata:pahtumilUl kulkuun :perehtyneissä es:panjalaisissa 

sotilas:piireissä arvellaan saksalaisten :perääntymisen tule

van jatkumaan aina linjalle Smolensk, Gomel, Kiova, lleli

to:pol, Asovan. meri, jos se siihenkään saataisi in :pysähty

mään. l ) 

Keskustelun sivutessa rintamaamme sanoi hän tutta

va:piirinsä sijoi tuskaupungl.ssaan mielihyvällä todenneen , 

ettei enempää aktivisointia rintama"amme :pitkiin aikoihin 

ol.lut tapahtunut, mutta tiedusteli samalla, m.inkiilaisen 

vaikutuksen Laatokan etelä:puolella yhä. kiihtyvät sotatoimet 

Ja pähk1nän11nnan valtaus olivat tehneet Suomessa. Vasta

sin s1iban, etteivät ne millään tavoin olleet Järkyttä-

1) Tämän tiedon sain Jo noin vi1kkD sitten enIl8Il Kurskin Ja 
Krasnodar1n valtausta sekä Bostovin J~ VoroshilOV'grad1n eva
lmoint1&. 
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neet tyyntä luottamustamma oikean asiamme lo~ulliseen voit

toon, johon hän huomautti, että jos saksalaisten ~erääntY'

mimn laatokan etelä~uolellakin, kuten todennäköistä oli, tu

lisi jatkumaan, maatamme otaksuttavasti oli odottamassa suur

hyökkäys Karjalan. kannaksella. 

Kun lopuksi sain jonkun verran suun vuoroa, tiedus

telin häneltä, oliko kai kk1 tämä valistus käsitettävä niin 

että hän katsoi liittoutuneiden lähitulevaisuudessa voitta

van sOdan, johon hän Ifastasi ei mielellään tahtovans,a esiin

tyä minään ~rof'eettana, mutta että kiistämättömät tosiasiat 

~uhllivat ~uolestaan. 

L ä h e t t i 1 ä s 
-- G. W'inckeJmann . 
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Sen til isuudan lisäksi, j ota olen selostanut ra

portissani n :o 3 12/1 1943, oli Yhdysvaltain suurlähe

t ystö tämän kuun 12 päivänä järjestänyt Madridin hienoim

paan elokuvateat teriin filmilrutsut, Jossa esitettiin tmme

tun Yhdysvaltain pohjois- ja etelävaltioiden välistä sotaa 

kuvaavan tlGone with the ind" nimisen kirjan filmatisoin

ti: Tilaisuuteen oli myös lähetystömme diplomaattinen hen

kilökunta saanut kutsun. 

Kun vertasi saapuvil la ollutta yleisöä (elokuvateat

teri, jossa on 1.100 paikkaa, oli ääriään myöten täynnä ) , 
siihen harvalukuiseen yleisöön, joka oli saapuvilla Saksan 

suurlähetystön (tosin nykysotafilmi) ja Unkarin lähetystön 

järjestämissä f'ilmikutsuissa, oli todet tavissa huomattava 

eroavaisuus. Tosin Espanjan ulkoasia1 nm1 n1 stertötä edusti ai

noastaan di:plomaattisen kabinetin :päällikkö sekä eräät alem

mat virKamiehet, mutta läsnä olivat, liittoutuneiden edus

tustoista :puhumattakaan, hyvin edustava espanjalainen yleisö 

sekä m.m. ArgentiDan ja Portugalin suurlähettiläät sekä 

SVeitsin, Turkin, Irlannin, Buotsin ja Tanskan lähettiläät, 

sa 
JAKELUOHJE : 
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e1 lainkaan näkynyt edel1äma1nituis-
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Väliajalla taIlas1n Ruotsin lähettilään estmaD. 'in, 

joka jatkuvasti on yhtä iSOloitunu~~semmallakjn toi

mintakaudellaan täällä. Hän katsoi kai YllIlläristön antaneen 

aihetta huomauttaa minulle, että meidän ehkä olisi syytä 

osottaa Yhdysvalloille jokin "beau geste". Tiedustellessa

n1 lähemmin, mitä hän tällä lausumallaan tarkoitti, hän 

viittasi eräisiin meikäläiseltä taholta julkisuudessa annet

tuihin lausuntoihin (ymmärsin hänen l ähinnä tarkoittaneen 

ylipäällikön n.k. Itä-Karjalan päiväkäskyä. 11/7 1941), jois

ta, joskin ehkä aihaettamasti, .0itaL~iin tehdä se jo t o-

• päätös, ettei sotamme yksinomaan ollut puolustussodan luon

toinen. Huomautin hänelle, että suhteemme Ybd:y"svaltoihin 

olivat käsitykseni mukaan kehittymässä suotuisaan suuntaan 

sekä että lähettj 1 äämme ashingtonissa oli oikea henkilö 

poistamaan mahdollisesti esiintyneet aiheettomat väärinkäsi

tykset. (Tänään on Madridin lehdissä julkaistu virallinen 

uutinen Washingtonista lähetti.läs Schönfeldin paluusta Hel

sinkiin) . 

• 
En olisi la4nkaan välittänyt raportoida ylläolevas

ta keskus telus ta, mut ta Jr:un Ulkoasi a1 nmi n 15 teri ön polii t ti

sista tiedoituksista n:o 1 (sivu 9) huomasin lähettiläs Bo

strömin puhuneen samasta asiasta lähettiläs Froc~elle, kat-

sain aihetta olevan siitä ..., ....... ,.',.,en mainita. 

L ä h e t t i 1 ä s 

... 
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Asia: Hajatietoja täkäläisistä 

................... diplomaatti'p11re1stä . ................ .. 

Viime aikoina olen verrattain usein tavannut Unka

rin, Rumanian ja Bulgarian lähettiläitä. Tällöin ovat he 

säännöllisesti ottaneet esiUe kysymyksen suhteistamme Yh-

dysval toihin, ja olen kaikissa heissä 

kad.em1eltä sen j ohdasta, että suhteemme 

ta häiriöittä. 

ollut huomaavinani 

jatkuvat s uuremm1t-

Olen myös käyttänyt 

la~: sni kultakin erikseen, 

tilaisuutta hyväkseni tiedustel

mistä läbjnnä johtui heidän mait-

tensa sodanjulistus Yhdysvalloille. 

Vastaukset olivat jossakin määrin erilaisia. Unkarin 

lähettiläs vastasi kiihkeässä äänensävyssä kysymykseen1 seu

raavin sanoin: -Meillä oli Saksan revolveri ohimoillamme. 

Meille ei jäänyt muuta ratkaisua" • lbJmanian lähettiläs llu

hui avoimesti satallrosenttisesta llainostuksesta Saksan tahol

ta ja Bulgarian lähettiläs, joka oli heistä tyynein, ker

toi -:painostuksesta ulkoaI>äin", mainitsematta mitään määrät

tyä maata. 

Bumanian lähettiläs on sitä paitsi asettanut vastat-

tavakseni kysymyksen, miten oli selitettävissä, että Saksa 

kohteli maatamme tunnetusti hyvin, kun taas saksalainen ~i-

JAKELUOHJE : 

................ _ .. ~m~., ... _ ... _______ ._._._ ..... _____ --

UlI: A4. 

Jakeluohjem.llej. : 

T.valll ...... 
T.".lIInen J. Ualkai .. . ... ... .. minlaterlllUe. 
EI ulkomaaedudukaen tledoltukalln • 
EI ulkomaaedudukaen. mutta ulkoaal.lnmlnlaterllln tledol

tukaIIn. 
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nostus hänen maahansa, ' niin ~oliittisesti kuin talow1elli

sesti, oli aivan sietämätön, oli~a sekaantuminen lbJmanian 

sisäisiin asioihin mennyt niinkin ~i tkälle että Saksa oli 

auttanut legionäärien intriigejä Bumanian laillista halli

tusta vastaan. Vast asin tähän, että oli tietysti mahdoton

ta ruveta analysoimaan toisen ~syykeä, mutta että tosiasi

aksi jäi, ettei meillä ollut valittelun aihetta. 

x x 
x 

Uruguayn uusi lähettiläs kävi tuonnoittain terveh

dyskäynnillä luonani. Keskustellessamme hänen maansa suhteis

ta eri valtioihin, hän mainitsi, että Uruguay oli katkais

sut di~lomaattiset suhteensa Akseliin s .0. Saksaan, Italiaan 

ja Ja~aniin. Tiedustellessani hänen maansa suhteita Bulga

riaan, Bumaniaan ja Unkariin, hän lausui, että hän tulisi 

yllä~itämään henkilökohtaisia suh~ta, joskaan ei viralli

sia, näiden maiden edustustoihin Madridissa ja sen vuoksi 

myös käymään tervehdyskäynnillä näiden maiden lähettlläiden 

luona • 

Mitä maahamme tuli, hän huomautti hallituksensa 

pyytäneen häntä ilmoittamaan minulle, ettei hänen käyntin

sä tarkoituksena ollut yksinomaan henkilökohtaisten suhtei

den, vaan. nimenomaan virallisten suhteiden solmiminen. Tä

män hän keskustelun kuluessa korosti kolme eri kertaa. 

x x 
x 

Täällä on tapana virallisiin tilaisuuksiin kutsua 

koko diplomaattikUnta yhdessä (poikkeuksen muodostavat Nor-
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.-' 
jan, Hollannin, Puolan, Jugoslavian ja Kreikan - Belgial-

la ei ole täällä edustusta - edustustot, joita ei kut

suta mdlUUikään viral lisiin tilaisuuksiin. ) 

Näinollen on allekirjoittanut viime aikoina kolme 

eri kertaa joutunut samaan seuraan Englannin suurlähetti

lään, Sir Samuel Hoaren kanssa (Neuvostovenäjällähän tunne

tusti ei täällä ole di:planaattista edustusta) . Kussakin ti

laisuudessa on hän t~ut luokseni mitä herttaisimmin tar

vehtilllään, jolloin olemme vaihtaneet muutamia f'raaseja. Vii

meksi tämä. ta:pahtui kenraali Francon suurilla uudenvuoden 

• juhla:päivällisillä, jolloin suurlähettiläs aivan demonstra

tiivisesti tuli Lady llaud Hoaran kanssa tervehtimään rou

vaani ja minua toivottaan llHa:p:py New-Year ll • Ta:paus herät

ti huomiota läsnäolevien keskuudessa ja jälestä :päin Tur

kin täkäläinen lähettiläs, joka on sata:prosenttinen anglo-

1'i11i, tuli luokseni lausumaan tyydytyksensä näkemästään ja 
I 

kuulemastaan. 

Lähetti ~
' 

läs: ~ 
G. incke] mann • • 
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Ulkoasia1mm1nisteriö 

ASIA: ... ..JIIÄrMjg-.flw1lXstöp rapotl .. 1:~ .. n~ot .. ia 9. 

Lähet1stö kunnioittavasti toiaittaa KiDisteri511e 

kuusin kappalein raporttinsa 

I,o 8, lii'k"P 'I1UElähettllä.ä:o kuo l - sekä 

Hio 9, _Mlk" Gödpg1n pyht. 

Lähettiläs 

/ G. W1nckeJ.a.nn • 

..... 

LLE 
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lladridin diplGlleatt.ikuntaa on ltoh4ann1lt raeka8 men.-

tys. saksan vaetanimitett.y suur1ähettiläs Hans Adolf von 1Io1t.ke, 

joka niin äake lc.rln viime taDmiJamn 23 päivänä jli.tt.i val.

takirj8D8& ftl.tionpääiniehtllt, tuoli tEiDän kuun 22 päivänä 

UIIlpisuolentu1ebänJtaell yhteyd.ssä tapahtuneen 1.1\:buksen joh

dosta. Suurlähettiläs, jolta. 011 erittäin hieno ku1ttuuriper-

80onal.llsuus, oli jo J.y~enä tääl1ä oloa1tanaan tht~ kai

kissa piireiaeä, niinhy"ri.n e8panja1a1dssa kuin 111kCP8a1a1s1s

sa, saawtt.aa mitä auur1apia ~tioja, miDkä vuobi hänen 

äkillinen kuolemansa ainoast.aan kollllen päivän sairauden jäl

oen herätti suurta. tJ1W1.stys'toä. KapanJan h&ll1tu8 järjesti 

.. l.la1aen 8uruJuhl.an, Jonka ftzoo1at.a en t.äällä oloailraDlUli 

ole makaan kobaat.. ~1t.y1aellä deltreet.illä Jlii.ärättiin ni

ait.täin, .t.tä auruJ~tnOJtn 011 ol.t.aft. .... t. kuin 'ap8Il

jal.aiaa Jtaraall.kapt..en1n (Y&8t.aa aaraelkan arvoa JDUiss& 

II&1s_> , job. Oll kDollut. Y1rIIPt.obllt.ultatsaa. .11dtn DOUIAl

kohdak.., lIlOdoatui oaalli.tu91tn joaktD-osastojtn 'Y8l.1iawa lu-

kuaääri. 

Liihet78t.ön pgol.at.a oeot..t.t1in Il)'ÖS .moista mac.:lot& 

.lAKELUOH.lE . 

. __ ... _--_ ... -- _ .......... _~ ..• _~ ..•. _-_ ....... _ ... ~ ... - ............. .. . 

!aw1],1".-, ..•............• _ ._ ............. __ ........ _ ... -.-_ ..• -_ .. _-_ .... ... _ ........ ~._ .. 

" ." 4. 

.I"'eluohjemallej a , 

Tavallinen • 
Tavallinen ja Ualkal ... ................ mlnlderlOlle. 
EI ulkomaaeduatukaan t ledoltukaUn. 
EI ulkomaaeduatukaen, mutta ulkoaalalnmlnlaterllln t ledol

tukaUn. 
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tapaht~e. Paitsi virallista aurunvalitusta saapuneen noti

tikation johdosta, henkilökohtaista käyntiä surutalossa ja rou

vani yksityisluontoista surunvalltusta rouva von Moltkelle, 

lähetettiin täällä vallitsevan tavan mukaan surutaloon alle

kirjoittaneen sinivalkois1n nauholn varustettu seppele diplo

aaatt.1kunnan yhtei .. n seppeleen lisäkai, jota paitsi sekä l~ 

hetystössä että allekirjoittaneen virka-asunnossa oli lippu 

kuolln- ja hautajaispäivänä puolitangossa. Lähetystö oli myös 

edustettuna surusaatossa. 

lfåin pitkälle menevä hUomaava1auU8 johtui myös osaksi 

siitä että allekirjoittanut aJan lyhyydestä huolimatta 011 tul

lut verrattain läheiseen henkilökohtai .. en koaketukaeen suurlä

hettil.äavaincjaan, jonka kanssa hänellä oli ollut tilaisuus 

useaan otteeseen keslru&tella maailmantilanteesta. Sivt1lllennen mai

nittakoon myös, että herrasväki von Koltbn pitämillä ensimäi

sillä aivan pienillä virallisilla päivällisillä ulkoasiainminis

terin kunniaksi rouvani ja minä ol1Dme läsnä. 

ll1nun on myös mielihyvin todettava, että saksalaisella 

taholla annettiin osottamalleni huomaavaisuudelle suurta arvoa. 

• Paitsi virallista kHtosnoottia, saapui Saksan aaiainhoita,ja 

henkilökohtaisesti käynnille virka-aamtooni eBi tt ämään suurlähe-

tystön ja rouva von lIoltken lditok8et. 

J6hrer'in edusta,jana oli hautaJaiaJnbl all1auultsiin saapu

nut ent. Me_ovan wurlähettUäa, kreivi von der Scbulenburg, 

joata to81seitaata t&käläia1s.å piirei.sä päätellään häDestä tu

levan von Koltlten seuraaJan. lRiIIä olett..lUk.et liena-.ät. mi

tenlt1n, kreivi von der 8chulenlursfn korkean iän vuokei, v .. 

h_än 

z z 
z 
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llyös Italian suurlähetystön johdossa on tapahtunut 
I 

muu-

tos. SUurlähettiläs Lequio-vainajan jalkeen on hänen seuraajak

seen nimitetty ent. Brysselin suurlähettiläs, markifsi Pauluc~i 

de Calboli, Jonka tunnen niiltä ajoilta, Jolloin hän to1m1 

apulaispääsihteerinä kansainliitossa. KUvaavaa kyllä, ei yksikaan 

espanjalainen sanomalehti selostaessaan hänen ~riculum'iaan ole 

sanallakaan maininnut hänen toiminnastaan kansainliitossa, kun 

aitävastoin hänen muita ansioitaan on laaja.ti selostettu pie

nimpiä yksityiskohtia 

L ä h e t t i 1 ä s : 

~. 
G. Winckelmann. 

P. S. Edellä olevan rapor~in Jo tultua puhtaaksi kirjotetuksi, 

on täkäl~seltä saksalaiselta taholta tullut tiedoksi, 

että suurlähettiläs von lIoltte-vainajan seuraajaksi ni8i

tettaneen Saksan ent. Washingtonin suurlähettiläs Hans 

Heinrich Dieckhott. 
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Tapasin t.uonnott.a:1n eräillä lalt.8UI11la valt.1onpäänie

hen sot.:f1askabinet.1n pääl.:Likön, Ueazar' in t.unnetun aankarll-

• :Lisen puolust.aJan, kenraal.1l.uttt.nant.t.l lIoacardo 'n, joka äaIten 

nt.dtet.t11n Bareelonan sotilaspdirin kearaa1fkapt.eenikai (kor

kein sot.ilaallinen arvo EspanJan armeijassa, vastaten marsal

kan arvoa muissa maisaa). Xe~ kulueaaa t.uli .s 

puheeksi tal.viaotamne ja siinä yhteydessä marsal.lcka Göring' in 

tunnettu puhe, jossa hän selit.ti venäläisten tarkoitukselli

.esti naamioineen todelli .. t. yo1aasubteensa. 

• 
xaaraa111rapteen1 )(oecardo, Joka .a1Ditai aitä suur1a

malla aiel.eDkiinnolla päivästä päivään seuranneensa t.alY1so

t.Dme vaiheita, lausui t.ällöin suunnilleen .euraa'98al 

Suomea vaataan käyty tal..v1aota palj8.8ti Jo aiwn 

alus_, ett.ä VenäJän armeijalta puuttui se 8OtllaaJ11nen vol

_, Job. a1ll.ii oli edellytett.y ol.evan. ti ykaikää.n sot.ilas

aaioihin vähänkään perehtyJVt e.pmJalainen voiDlt yht.yä eräil

lä tahoilla lauaut.t.uun käa1t~eD, jota t.ä6l.UiJdn 011 lni

t.et.t.7, n1m1tUin ett.ä 8tal1D lIUb. olisi alottaDut ao4aD tar

ko1t.uk8es8& oaottaa veDälä1sen 8Ot.ilaal.liaen heikkoudeD aala-

JAKELUOHJE, 

___ ..!..- ~. ·._~._~_~ .. ~ ... ~ ... ~L ... .............. .. 

(J.~.~ ... ~;,'-!!._~~~~._~~~.!!I!D 

Jakeluohjem.Uej. : 

T.valll ..... . 
T.valll ..... j. 1I1IIt11 .... .. ............ mini.teriIlUe. 
EI ulkomaaedultukaen t iedoltukslin. 
EI ulkomaaedultuk .... , mutta ulkoaal.inmlnilterllln tledol. 

tukiIIn. 
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t.ak8een täten puna-armeijan todellisen vo1man. Päinvastoin kä

vi päivän selvästi ilmi venälä.1sen sotilaallisen organisation 

kaitld. puutteelUsuudet, joata johtui, että Venäjä osottautui 

kykenemättömäksi sotilaallisesti voittamaan armeijaa, J,onka ko

konaismäärä nou81 korkeintain pariinkymmeneen divisioonaan. Ve

näläiat.en suunnaton sotilaakonelsto, jonIca resurssit n1i~vin 

l~ältään kuin aineellisesti olivat valtavat, palJastui val

mistlamattomaksi sotaan, häviten divisioonan toisensa Jälkeen ja 

saavuttaen ainoastaan vähäpätöisiä aluevaltauksia Iarjalassa. 

• Tosise1lcaksi Jäi n11nmuodoin, että miljoo_-armeija, '9al'Ustettu

na kaikella mahdollisella aseistuksella, oaott.1 pirstoutumisen 

oireita taistelleaaaan armeijaa vastaan, joka lultuaäärältään oli 

tualdn neljäs osa siitä Ja jonka varusteet olivat paljon puut

teellisemmat. 

• 

Lausuesaan1 keskustelun kuluessa ihailun sanoja Alcaxarin 

sankarillisesta puOlustuksesta, lIoacardo vaat:lmattomasti hu<DaUt

ti, ettei llcazaria voitu verrata n1m:lin kuten Kollaa Ja SuaDa, 

jotb. tu11a1vat aina sä.1lyttämään loiatonsa. 

D.ydesaäni äebn L1aboaasa tu1i GöriDgin puhe keslcwrt.e-

lun kohteeksi Saksan sikälä.1sen 8Otilasaa1amiebn, vapaaherra 

yon "ebeckin __ sa, jolloin hän ly~.tl lausui täs1tyuenään, 

etU ma.1n1ttu puhe mieluimmin oliai v01nl1t Jäädä pltällättä. 

autmpää hän tu*in o11al voInut sanoakaan. 

L ä h • t t 1 1 ä • I L 
G •• 1Jaob~ 
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............ J,J)J.{9c;sj,a~isteriö 

AliA: . __ ),[adridin-1äb.etys tPn raportti n: 0 !9.:. 

Lähet ystö kunnioit tavasti toimit taa Hinis t er i b1.1e 

kuusin kallllalein raporttinsa n:o 10 : 

Toinen rintama. 

Lähetti 1 

LLE 
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A s i a : ...... 'toinan rint.ee· .... .. ................. ... 

Jo vuoa1kaull1a on _apaD"jan mahdoll.1nen oaal.listumi

nen muodo.... 'tai toi88ssa auveotaaJl ollut vi' »aan poh-

d1JmaD kohteena maailaan aano.al.ehd1s1;ös8ä, Ja n1inll1Vin leh

t1a1ehat kuin poliittiset t,.h.jäntoiaitta.jat ovat tehn.et par

haanaa kaiken] a1sten teorloJen eaittäiD188lt81 siitä a1sP muo

dossa se tullai tapahtullaan. On todennäköistä, .tt.ä kaikJd 

tiililä hälinä on voinut aiheuttaa heftlOsWmiat.a _ualla maa

IlJ1asaa suursodan mabSoll1seat.a Ja~ laaJent1D1seat.a, 

sutta "panJusa Itsessään ei ole voitu hava1.t.a •• rklt1äkääJl 

sellaisesta hemostua1.sesta. "puJan mahdoll1sta JIl1kaaDtuloa 

auuraot.aan ovat huhull.1Jat perustelleet Joko siten .ttä aalt

aala1set pakotta1l11vat "panJan JI15ntiilllään läpiku1IJn aaltaa-

• la1s111. "ouoUl. tarko1tub1n vallata Glbraltar aelustaata 

ltä81n, Ja t.ätä tietä helpottaa tllaDnatta Pob.joia-Af'rika8sa 

'tai ait.n .t.tä 111ttoutune.t annnnitt.l1a1va\ wafbinDOU.aa 

~.ppuD -.puJan ~ NDDiltoila. 

Olen aporte18an1 Jatalnutl kD.t~ aelrit\iiä, 

tus.... .plito4nDlkGl.... t.aolla1eet. U'ftlat. na\. 

lIi\ä .... :I .... 1nftt.mm olat.tewk=_ t1Ilee, YII1\eU8D 

_:luki» e'llJW\1A'.:laella _\:I' .. Ufael.la \Uolla, .t\el flibre1-

JAKELUOHJE, 

______ ~.!1.!~ .... ___ .... _ .. _ ... .............. .. 

. "'" 

JakeluohjemalleJal 

Tavallinen. 
T .... II ...... Ja 11 ..... 1 .... ............. mlnl.terflllle. 
EI ulltomaaeduetult_ tledoltultalln. 
EI ulltomaaeduetult_. mutta ulltoaalalnmlnl.terIIIn tledol· 

tultlllln • 
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tar ~Jcyvaruet.eineen ole valloitet'tans8& aelustaat& käa1n, 

Joten ei lIlinkä.änlainen awnanto a ..... '.faille Joabill.e Poh

joia~rikaa.. ..~at.. oliai toteutettawis~ Sitlpaitsi 

täällä katsotaan, attä Saballa nykyolois. on r1ittäriaU 

r1n~a idässä, Jotan ~an pabttMlinan eot.aan, joat.& 

aeuraid 22 11111.1. e8PUlJala1aan huolt..in.n el.1Jrtarpeilla, kä

nai "' .... '~. yllvo1ma1aekai. Intan tUnD8ttua ei JlapDJa ole 

l äbfufnlraan a.avarainen leipäv1ljaan niihdan, e1ltä täällä ll7öa

kään ole mitään varastoJa, vaan el.tään kädeatä suuhun. Si-

täpaitsi on ot..ttava huc.ioon, etu. Jos Sakaan. olla! ollut. 

tuollahia suunnit.lm.a, ne olisi yritetty toteuttaa jo aibJ. 

sitten, allU tällä hetkell.ä, niiJl t.äällä arwellaan, se 011-

ei li1an JDy'Öhä1atä. Ilikäl1 gdlRJl ]Ja on ollut tila1suliltta kuul

la täkäläietan eoUla8p11r1.n miellpiteitä, ollaan täällä va

kuutett.uJa eitä, että saksalabtan Joukko.lc ekapulsoint.1 

POhJ,ois-Afrikasta tulee tapahtuaan .1elä täBän kwään kuluas

aa, .ll.ivät aivan poikk.ukselliset ilmaatoauhteet lykkä1s1 e
tä 87bJ7n. Eiell.tämätöntä on toain, .ttä Saksa on keakit-tä

nyt. mao.attavia Joukkoja P'yrenelll., sot.1luas1am1eh_ tt.to-

• Jan auban noin 11 diviaioonaa, Jota määzoää hän kuII!I1nkln 

pitää lUoiteltuDa, an.llen puolet siitä lähiDnä vastaavan 

todell1.uut.tat -.ttta näillä Joukoilla 11... ... tark01t.ukaan

aa, Joata 1~1n al.-paa. ~Ib. Jad.tatiD täaänJdn Joukb

Ja 0_1t7Jtaan tarko1tu.ta on leh4iataaaä taballlaest1 vääriJl 

tulkittu, 011 täkäläiM. Uko .. h fwfnf eter1B pUot.t-tu ä.tet

täin Julltaia •• a. v1Nll1a • ...."fJt ... , Joa. YiitattiiJl 

... CUoDicl.'. Ja AftoDb' .... t1ia vätt.M1aUa, ett.ä .... oli

ai ultf-e,t.uwfn ..... vaaUmrt. ~alta llpUultna aa1D1-
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tuUle joukoUleen vallatakseen Bspanjan VäHmeren rannikon. Tämän 

johdosta Espanjan hallitus kategoorisesti kielsi mainitun uutisen to

denperäisyyden, huomauttaen, ett.ä tuollaisia perättömiä huhuJa, 

joiden läpikuultna tendensa1mäinen tarkoitus on kieltäDätön, sään

nöllisin väliaJoin aika1...tJlkin oli lavitett,.. 

Mitä sitten tulee liittoutuneiden oletettuun suunni1elaaaD 

toisen riDtean Blodos'tami ... ta -.panjaan, ei täällä uabta se1lai

aeen mahdoll1auuteen. Vaikkei luotet1.a1a1b.an ... taproaenttiseati 

PreddentU Boosevelt'in ja Sir S-Uel 8)are'n hallitustenaa ni-

missä antc1en vakuutusten rllpittömyyteen, jois88 '9d:nutuka1aaa 

EspmlJan alueen kou-atta.lua juhlallisesti taattiin, ollaan tääl

lä sitä mieltä, että Joe to>1at.a rmt.naa, venäläisten ottens11v1n 

lakatt.ua Ja UpotU8sodan aiheuttDien toDll1stcmenetysten yhä kasvaea

sa yleensä kyetään 8e -aan aikaan, olisi ajate1tansaa maihimloueu

paikkoja, Jotka aiheutt.a1shat väh8lllBän lcompllJratoita kuin mai

hinnousu Espanjassa. lIJolUlatta siis täällä vallitseV&8ta yleises

tä atept1llleYJdeatä _1hfnno usuun nähda, arvellaan, että, Joa 

811tä tosi tulisi, se, puhUllatt-akaan BspauJasta, ei tuliai t&

paht~ lfor.jall tai 8)]]an»1n rannikolla, ei llJÖakäiin Ran __ n ta-

• naalin rannikolla (yUvo~nen rannitkopuoluatua) , ei liioin Petsa-

_8_ (vaiba JälJdbuol.to) eitä Balhn111etaan (Stalln'in vaatus

tue) , vaan Joko BanIlJcall länsiranni.alla Bol'deaux'n kohaeU. tai ete

Urannitolla (SaiJlt Jean de wz), .108_ heikoin vastustus o11ei odD

tett.arls_ IMOlu8tU8laittei4Ul rlelä olle .... te8keneräidä. 'l'ähäD 

v11ttaaat a)'tSa, niin arvel1.allB täällli, 71l..iia.1n1tu1. JoutkoJ_ te.

kitybet Pyreneill.e, JoUa ni1auo401D ol1.i .1nM koottu t.uokoitult

.1D e.t.ää .ah4011'_ adh1Jmou .. PlheUl& oln1l.1a paitbkumdlla ta 
n1i4Ul TäUtt&r.iieal. lIheiande •• ä, Ettei a:1s.iID ~äpa1b1a_ 

BapllltJaa ..... 

L&hettilä •• 
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Sähkeessön1 tämän kuun 17 pä1väl.tä selostin lyhyes

ti kreivi Jordanan otaikoa.. JU.in1tus_ tllahuu4es_ p1t~ 

11M puhetta. EDaka puhe on saanut .mrta huca10ta osakseen 

aekä ~a... että ulk0ll81]l., liene. aihetta lähumin 8e

loataa aen siaäl.töä, huolimatta siitä että puheen pääkohdat 

todennäköisesti on Jul.lta1atu lD1Öa __ e lehdistössä. Sen 

ulkopoliittinen puoli Jakaantui kahteen oaaan, nimittäin rau

han palauttami .. en l1ee1J.ean sekä taiateluun kommun1amia vaa-

t&an. 

~i.i Jo·rdana ~t.1, että laIten _nneinä a1ko1Da, 

on ~a ~a1DIt1n ulkopoliittisiin ky.,.ayta:l1n nähden täy

ain aelrlllä korkeasta tehtbäatään, nfaittäin, kuten valtion-

• päämies erääaaä Nltebessä puh.eaaan 011 lauawmt, -antaa 

au-oopell.e terve arvoatelunsa, kun kansat tulnat .järJd.1Daä, 

.jolloin tanpJnmnUle avautuvat toivon näk6pl1l"lt-. DIIlä vel

tionpääaiehen aaDat tehoativat .apanJala1aten ylevää tehtarU 

helpottaa rauhan pelatt.1ata - •• U-en, rauhan, Jonka tuli 

perustua oikeuta_ .ekä 1la18teD Ja .aitt_ väli .. an velJey

te.. A1DoaatuID t-JilJ .1ng rauha voisi tulla wsJYl1.eb1 Ja 

""KELUOH"EI 

................ . _ ....... laulljDIIII.. ...... n n .... _._ . . ........ . ___ ._. 

. "." 

...... Iuohjemallejal 

T .... II ....... 
T .... II ..... J. II ...... .... .............. miniatarlOlI .. 
Ei u'k~ tiadoltukalin • 
Ei u"'~. mutta ulk-"'inmlniatwllln tIadoI

tukalin • 
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tyyd,Yttää sen rauhankaipuun, jota lukemattomat miljoonat ih

miset tunaiw.t, sekä estää, etteivät nämä sodan päätyttyä 

joutuisi pelottaviin val~uksell1siin kouristuksiin. .span

ja, joka itse, puolustaessaan vapauttaan ja kunniaansa, oli 

niin paljon uhrannut ja joka lujan 1tsenäisyystunteenaa in-

noittamana oli valmis uhmaamaan mitä uhkaavaa vaaraa tahansa, 

toivoi vahiDkoa kärsineiden ja viattomien uhrien puolesta, et

t ä kaikkien maiden arvostelukykyi8esaä yleisös8ä vakiintu1si 

sama tahto, joka innoltti "~aa, nt.1ttäin -koettaa aaada 

aikaan rauha ja saavuttaa .. mahdolUai.Dmlan pian- • 

Kreivi Jordana huomautti ec1alleen, että Paav1n1stuin, 

Joka niin suurella rakkaudella val'WOi iblDi8knmwn parast.a ja 

sodasta 'VItrjeltune1ta kaDaoJa, voi81 epäilemättä helpottaa rau

han saawtt.am1sta myötävaikuttfU!\8l1a nUden sopilluaten laatimi

.. ssa, jotka maailman oli luotava, Ja a18äl.lyttänällä niihin 

oikumielis.n Ja iDt.oh1moiata vapaan katsantOkanMn , joten väl

tyttäi8iin toistama8ta aikaisemmat virheet, Joilla oli ollut 

turmiolliset seurauksensa, mitkä tällä kertaa IIIDOdo8tuia1vat 

v1el.ältin pah~ka1. Puheenaa tässä osaa_ kre1Yi Jo1"daDa 10-

• pukei lauau! toivOlllUkaen, että ne Juot a1lt.et,. Jotta 1nnoit.-

that -'pmlJaa, tot.eutuisivat. lälrllsäaaä t.ulevaisuudes., jot.ta 

pääat.äi81in uutt.1lllaan -oilteua- Ja veljeysrauhan- suwmatt.oll1s

t.a eduiat.a Ja, jos niin tävisi, t.ulia1vat kaikki maat, jot

ka 8Uhan oaalllatuia1Yat, tunt-.an Jh-lan ja maa1~ ea.a

.ä t.ndltY8tä .täft1t:utettUUD 1la1atumw,n historian luJabn-

toi.. D teon alkaan .... s ... n. 

PUhe ... toi.a. 0 ••• kre1ri Jol'daDa la.a1, ett.ä 

~an 0IIat. t.rMc1'U.et tot_Jt.t. ol1 ... t. oaot.taneet. ribul 
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Ja alha1s1mpien lnto~jen täyttiillän kolllllUll1at.l- Ja aMl'Idat,l

vallankumoutaen olevan sotaakln tuhol.....n, sillä ~8tön 

huomion ollessa t:11nn1tettynä vain aotato:lmlin, tänä liik. 

äänett.ömäat1 ftlmistautul varJos .. , tarkoltuk8es8a UJoittaa maat 

ja lisätä niitä onD8t~ukada, jotta uhkasivat maailmaa sodan 

jalkeen. Tässä yhteydessä hän huomautti, että kowaImi_ niin

~in tiet.1soppina kuin ftl J.nkJaoub.ll1.... Ja yht..1aJmmal ]. 

vaarallisena Järjeatönä 011 .~ ubJcana kriatlll1 •• l1. 81-

riat,ykeelle Ja aaailaanrauba1l.a , miM" 'fII)b1 .... D... tulitl 

• kaUnn voimin JatJr=e'P taie1;e'Y litä YMtd'P Sota 011 to.in 

• 

päässyt l.riiillään y11 koko aaapallon, altta 81itä huolUatta 

.ivät kaikki tuho.u ..... t olle.t voiDa.t täya1t.hoi81na ul.ottaa 

häv1tyetään y11 walt.arien. I'ongpnfetisen wllankumoukean aatteU

la, jotka Jo ueaampi.n vuoaien kulue8. olivat levinneet papä

ri ua1laan, e1 81täv .. toin ollut aitään raJoJa, sillä niiden 

tuntoaarv.t turottuivat ka1klcialle Ja niiden uhka oli .... Jca1-ti.. lIaia_. Bakään, Jotka maanti.teelli.en .. .-nea vuotai 

ol1-.t 1regJcaN t&rtUJlJWlftar&.ta, saattoivat tuaktn kuvitella 

olaVIID" suoJattuJa niid.n pelottavan tul'll101l18Uta vai1artuka11-

ta. 

Loppapäät.laänään tr.hi Jordana laum1, .ttä joaktn oli

.i ,.närrettäY1 •• ä, .ttä Jokainen eotukiifpä valtio ao4an t:1i

hoitt.aaDa Ja eobi ..... toivoi totuliata lIOittoa Ja wat.u.
taJu ~ll1at,ä 1lII.~.ta, .i t äl J.'na eJatuatapa vutaD

IlUt baeakUlltapen.a Jllt.a1aaliillää, a1l1ä eaawt .... tiiaäD tu

lot8a, WIIIIltUi8i1a, eri eotaaJd9riea oqltioi4.. lIODaVllZ'at 

ma-loeDOttaaa, _tt.1a poJlDia-
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tuksia, menoja, hävityat.ä Ja taloudell1åa tappioita. 1Aikk1 

nämä menetykset olivat huomattavasti auur_t tu1n ne ai

neel1ieet ja moraaliaet voitot, joita tällaisista hankkeista 

odotetUin Ja joita ei koakaan voitu pitää oikeutettuina, 

koaka ne aiwutthat kohtuulliauu4en raJat. Xreivi Jordana 

lisäsi lopuksi, että niiden, Joilla oli ääretön 'l&8tuu sodan 

pitkittämisestä Ja sen aiheuttamasta tuhoata, pumpaattaltaaD 

niistä suunnattoaista vahingoista, joita konfi.ilttln ulltopuolel

la olevat täysin snt,tömästI saivat kärsiä, tulisI ottaa ltaik-

• ki tämä ~oon. 

:tiellä ma1Jl1tun paheen ~as_ ja muualla maailmas

sa osakseen saamaa arvostelua tulen käsItteleaääD eri rapor

Usea. 

Lähettiläsl I 
G. W1ncblmann. 
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Ot.sikossa mainit t.u puhe, jot.a raportissani n:o 11 

19 päivält.ä kul.uvaa kuuta olen lähenmin selost.anu~, on 

t.äkal.äiaesae. lehdistössä saanut. osakseen sataprosent.t.isen kan

nat.uksen. Mlu ei oHut. odot.et.t.avissakpan, koska:. Bapalljan 

lehdistö on va1t.iojoht.oinen, jot.en ha1lit.uben t.o:t.mpit.el

s11n t.a1 sen Jäsent.en jullUausUll1in kohdist.uva krit.iikld 

ei ole mahdollinen. Kikäli puhet.t.a yksityisissä piireissä 

kuu1ee arvost.elt.avan, ei arvoat.elu mJÖaltään ole kohcl1st.wmt 

sen henkeen, ko'" siinä esitett.y rauhanvalmiusa,Jatus sa

mo1Dku1n käaitya kounnnll1Dl1n tuhoatuottaviat.& v.oD1sta aaa-

• vat täällä ,jaltamattoman kanDatuksen osaltaeen, vaan lähinnä 

siihen, ettei puheessa oltu riittbUU huanoitu olemassa 

olma real1teette,jä, ,joten aen vaikutus, ehkä 11ian jyr

kän eanontatavan vuok.i, 011 waraa_ Jäädä tarpeellista 

reaktiota ~l1e. 

MiDI] Ja on ollut. t.ila1auua bakust.el.l.a aa1asta 

erään t.a'rI.M'tuD e.panJal.a1au. pollitikon. bDua, ,jota on 

harraa ~qr.~ bmaatt.aJa, ja n11mm04oin au.hta1'tuu tq

ain kieltei •• at.i tom.un1 .. i~ KOeta hän.n •• it.t.äaällääD~-

JAKELUOHJE . " .... Iuohjem.n.j. : 

T.valll ..... . 
T.vanln ... j. n .. kal ...... . ...... .... minl.t.rtlln •. 
EI ulkomueduAtuko.n tledollukalln. 
EI ulkomueduAtukaen. mutta ulkoul.lnmlnl. , • • llIn tledol

tukoIIn. 
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santokannal.la ehkä voi olla miuenkiintoa, olen katSO!B1t 

aihetta olevan selostaa keskustelumme pääkohtia. 

Puhuteltavani huolUl1.tti, että samalla tuin kreivi Jor

dana 011 tehostannt 'Man.. ylevää tehtävää oaa:ltaan hel.pot

.J taa raubant.1lan palauttt.lDdsta maa.1l.J1laan., oli hän julistanut 

Kapanjan san kaikin käyt~täY1ssä olevin voiJlin tulevan jat

kamaan tabtelua kommunhmia ft.sta&n. Tällöin kysyi puhutel

tavan!; "miten yoiai maa, joka jo ed.el.tä käsin 011 jul.is

tanut pyhän sodan yhtä mahdollisiin ranbankeakuateluihin kiis

tänättä osa1l1stuvaa asiapuolta kohtaan, menestyksellä toflllia 

alotteentekijänä, puhumattakaan auorana1seet.a raubanvälltylcaea

tä,- ja jatkoi; "miten lleu'VOstove~1. 'VOisi positiivise st.i 

suht.autua sellaisen w.l.tion alot.teesean, joka 011 jul.ldses

ti leimammt ko.uuniamin kristillisen sivist.yksen Ja maailman

rauhan suurimmaltsi uhaksi.-

Vastaukseua näihin kysymyksiinsä hän huomaut.ti, että 

vaikkakin !euvostovenäJä so4aasa ja etenkin vitm.i8essö tal-

tt vio~~enaiivissaan oli menettäqyt 8Uunnatto...ti sekä miehiä että 

aot.amater1aal1a, ei silti ollut syytä otaksua, et.tä aitä 

mahdolllaia. keakuateluisaa rauhasta tul.ta!s11n kohtelemaan 

JonkinI.i8ena -quantit' nagligeable-1ua, jolta puuttuisi aa

nanvalta. 011ai nimittäin otettava huomoon, että, ellei 81-

tä ennen jotakin odottamatoJl'ta, kuten 8isäinen l.uhi·at1Dl1nen 

tai 81\1 aUhen verrattava kataÄrOofi, aiellä tapahtuill1, 

lIeu'lOstovanäJ ää tullaln.t tult-.n, Joataan ehkä ei t~ 

mitoin, läna1ft1l.at, Joilla oli 1;elrpnan aaailaan auur~ 

aekä aotll.aalllaet että taloudelliaet re.ara.it. 

D1h1n nltökoht11n ri1tat. palIDteltavani arnli, että 



• 

-3-

j08 kreivi Jordana olisi käyttänyt. lievempää s8ll0ntatap&a 

kCllllJlluniamista olisi hänen eslttämillään jaloilla ajatuksilla 

ollut auuremmat toteutumiamahdollisuudet niiden nykyoloissa 

todennäköisesti jäädessä yksinomaan toiveaJatteluksi • 

• i voitane kieltää, etteikö yllä seloatetuis8& näkö

kohdissa olisi paljon huomion arvoista. 

x x 
x 

Kreivi Jordanan puheen aiheuttamasta reaktiosta ulko

mailla on täällä toistaiseksi varain niukkoj,a tietoja. 

&ksan lehdistö; käsittelee lähinnä puheen koDlllUIlisti

vaaraa tehostavaa osaa, jolle luonnolli sesti annetaan täysi I 

kannatua. 1l10mautetaan kuitenkin, ettei Berliinissä oltu tie

toisia miatään .spanjan taholta tulleeata euggestiosta toi-
.. 

Dda rauhanvälitti;jJänä ja viitataan Bltlerin ja Ilussolin1n 

aekä edellisen ja Antonescun tapaamisten jälkeen julkaistui-

• hin kOlllWliJleoihin, jOissa tehostetaan akselivaltojen päättä

neen jatkaa aotaa siksi, lamnes vaara niiDhyvin idästä kuin 

lännestä oli lopullisesti eliminoitu. 

It.alilA lehdistö toteaa -.panJan ulkomn1ster!n pu

heesa&an vgi .. kkaaati tehostan&en antitDmmunian1n oleT8ll IB

panjan s1a~ Ja ulkopolitiikan JtulMk;1veu ja hQOWtnttaa, 

et~ Lontoossa esitetyL väitte.t puheen ollaen inapiroidun 

aksel1taholta oli kaikkea peruatetta vailla. Lisäksi sano

taan, ettei mikään .ua rauha ollut ~111nen kuin aellai

nen, joka peruatui akael1valtioiden To!ttoozi 

QhUIA lehd1.t.a huouuttaa, että olta! annettaTa IIZ'
l' 

TOR .spanJm rehelliaelle tahdolle e.UDt7ä rauhanvä11ttiijlDä, 
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aut.t.& et.teivät. liitt.out.uneet., jotka olivat. päätt.äneet. lopal.

Haesti tuhota akselin, tul.1si sitä hyväks~ään. Lehdistö ei 

ualto, että aJatus oHs1 akseHn insp1roima. 

Arg.nt,'.p l.eh.dist5, job. ",l.1llcaiaee puheen ~uomatt.a

vil.la otsikoilla, pidättäytyy kommentaarei.t.a. 

Sy.it,'p lehdistö suhtautuu pahe ... en 8aopeamiel.is.s

ti, viitaten eriko1.s.eti niihin puheen kohtiin, joissa te-

• hoetetaan Be:puljan tehtäriä y-lläpitää hJYiä 8Uht.ita kaikkiin 

maihin ja valmautta ladkkiin uhrauksiin ul.kopuoleUa tulevia 

uhkauksia vastaan. 

• 

Ir"rl'nn' p Ja Xhdnya:lt-p1p bhdistöt raJoittuvat p~ 

aaialliaesti v1i.tt.eaan erinäisten YILltiomiesten, kuten Roose

velt'in, Bll.l.'in ja ChurchillIin usein toiat.ani1n l,n.mtoi

hin, että liittoutuneiden polit11kan perusteena oli viholli

sen antautum.nen ehdoitta, mistä toalseihata tehdään se joh

topäät6a, ettei" Bspanjan tahoUa tullut auggeat.io voi saada 

minkäijnlaiat.a kanJatusta oaalcnen liittoutuneiden taholta • 

Lähettilä8& 

/} 
f ~( 

G. W1ncbl-nn • 
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RAPORTTI n:o . 13• 
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A s i a : .. .KJi:l!a~JW.p ..... 'p ........ jLla",-.. Xwx_ ... Ql6aat.Itl0ll!ol.,'Ir11' ItJ1W ... 
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011n tucmnottain kutauttu Japanin täkäläisen lähet

t ilään luo pienelle lounaalle, Joka pidettiin JaPlU1in t.e.äl.

l ä vierailleen Lisboan läh.ttilään kunniaksi. mm ktaknste

lu main1t.uaaa tila.1euudea8& a1vuutt.1 myös ot.aikkoas1aa, 

käytin tilaiauutt.a ~en1 ti.duat.llaltBeni, mikä merkitys 

olisi anmettava äsken aolmitull. maid.n väli se 11. kalastua

sopimuksella. Tällöin lIlO1eaat lähettiläät yhtetD ään.eD huo

mautt.1ftt., .ttei aop:lmuksen merkitystä saisi mill.åän tavoin 

yl1arrio1da, sillä se .i me~ muuta bJ1n v. 1928 ka

lastuaaop1mukaen modua vivtrldin jatkamiata tämän 'VW)dtn lop

puun. TäBä 011 wo8itta1n toistuva ilmiö ja aiiheJl 111t.

tyi, kuten täDWn vuonna, pitkiä ja Y&1keita uuwtteluJa, 

syystä .ttä .euvostoliitto kaikin mabd.ollia1a tavoin yritti 

järjeatu. Japanille w.ikeuka1a kalastu80ikeuden kaytännöll1-

.... ä nouc1attei .. 88a. VenäJä ei n1II1ttäin ..-o1.mlt mlattaa 

Japanille Portamouthin 

oikeutta puoleen Saha]1» aaare.ta, johon omista80ikeut.en 

väl1ttömäati perustui modue viv...u aopt.Wta1n järjeatett7 ka

laatu80iktua saaren liihiv.a:11U.. 1'iIIän rettelö1a1sen takana 

JAKELUOHJE, 

.................. _ .. !~~lJ.!~._ .. ~ .. __ ... _ .. _ ............ _ ..... _ 

""'" 

J .... luohjem.lI.j., 

T.valll ...... 
T .... 1l1nen j. IldItal ..... .. .. _ .... _ mini.t.rIOIl •• 
EI ulkol'llU8du~ tledoltukalln • 
EI ulkol'lNlMduatulc ..... mutta ulk .... I.lnmlnl.terlOn tledol. 

tukelln. 
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on koko nylcy80dan aikana voitu todeta myös ang1.osaksila1s

ten vaJl.ti01den manöövere1ta, päänääZ"änä japanila1s-venäl.äisten 

suht.eiden häiritseminen, tobossa siten saada 1t.ell.een tuk1-

koh~a pohjoisessa .te1äsaä menetettyjen tukikohtien sijaan. 

ltolmiDltesldeese:ä keakuste1.usea lCllmaan JiUlteen tiedus

telin japanilaisilta dip1cmaateilta, mitä he arvelivat Ir8'1-

voa:tol11t.on ja Japanin vutaiaten suhteiden kehityksestä. Täl.

löin he huomauttivat, että )(oskovas_ v. 1941. solmittu puo-

lueettomuua80pimus muodosti suhteiden perustan. Mainitussa sopi

mukaesaa oli sovittu siitä että, jos jomp1kuapi 8Op:lm8pQO

lista joutuin aotilaall.i .. en akt.ioon yhden tai uae8lDlllB.Il kol

mannen vallan taholta,tulisi toinen sopt.u&puoli konfliktin kes

täessä pysymään puolueettomana. 

PWmteltavani olivat sitä mieltä, että Ireuvoatoliitto 

tulisi, ainakin nyky80dan keatäessä, reapektob!aan sop1Jmata, 

jota kasitystä tuki myös se tosiseikka, että se, joskin 

vaat.aDmielisesti, 01.1 suoatunut kal.astussop~sen pitentäa1-

seen. Ireuvoatoliiton JohtaDiehet, jotta pelkäsivät. Japania, 

• olivat vallan tietoia1a a.n seikan suuresta urk1t;yltaeatä, 

.ttä •• uvoatol11ton seluata oli turvatt.u Japen11.aise1ta hy6lt

käykael.tä aekä 8iitä, kuiDka vaikeaan asemaan s. Bluaaa ta-

pc1ltaessa Joutuisi. 

lIitlL J&peD11n itseensä tull, aapiroi ae t.1etyati koko 

Sab.Un saarta, tarko1t.ukaes.. llnnoitt,aa sen vahvaltai tuki

kohdalta! VenäJää ya.t.aaB, .utta t._ä oli päiimäJirä pitkällä 

tiihtä1mel.lä, eikä se myeakään ollllt toteutettavissa eDUIl DT

~ päätt.,.:1.atä, aiDkä wob:l Japani toiatabelta1 tulisi 
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tyyt,-ään kalaatu80Ikeutta ko8kevan sop1Eutsen vuoaittaiaeen 

pI tentmrl sean. 

Keekustel.umme kotDuaisva1kutel.-na jäi aID1llle .. kii--

81ty., ettei mit.ään Dl\1t.oata maiden Täl1a1 .. ä nyqauhte1s ... 

o 11 ei , ainahan Japanin puolelta, odot.ett.n1s... nyltyeodan kes

täessä, .1011.e1 jokin a1van odott.amat.on Ja ennakolta arvaa.

aaton käiimle yle1 .... ä aaaiB.nt.Ilanteu... tulIsi t.apaht.lmIUll. 

L ä h e t t. 1 1 ä a 1 

G. W:1nebl.ama • 
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Ministeriölle kuusin kappalein raporttinsa n:o 14: 

KesKustelu SakSan uuden sUurlähettilagn kanssa. 

L ä h e t t i 1 ä S 

G. Winckel.mann • 
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Asia : Keskust ' u Saksan uuden 

suurlähet ilään kanssa . 

01· äskettäin ensi ki:. rnnilläni von olt e -

vainajan seurc'~ n , suurläh~ttiläs Di eckho .. :f ' in luona . 

Harr Di 'kho itettiin v . 1937 suurl ähetuilääksi 

.1ashingtoniin , j os ta hän kuHenkin ja Sak-

san välien j 

ot· an alkaessa 

itkält i ennen . erikan liittymistä 

iristyä , ·oistui "10 le " , j ättäen 

uurläh~tystön hoi on l ähimmälle . ehell en Saksan ny-

isell lähettiläälle Tukholmä.ssa . Tämän j" een hän 

oli toiminut rikoistehtävissä usw~rtiges Amt ' iss 

siksi kunn s hän~t viime kuun lo~ulla nimitettiin 

suurlähet tiltäksi t änne. 

Suurlähettiläs t untui olevan hyvin kauke=a sen 

rovosoivan eSiintymisen j ohdosta konfliktin aikaan saa-

misaksi , johon erikka oli t hnyt itsensä syypääksi 

jo ennen suursodan puhkeamis t , mutta vielä suurem 

mass määrässä s en jälkeen, tarkoitukses s a s ' ada yhä 

use ~ t maat liittymään sotaan. Tällaisesta esi inty-

misesta ei hän kuitenkaan t ahtonut syyttää rikan 

kansaa, jolla, naivisuudestaan huolimatta, yleensä 011 

terveet vaistot, vaan l äh innä presidentti Boosevelt'1a 

.. AKELUOH.lE. 

__ ....... T...Ii& ... 1.Jt.. . .l...l._J._.XL.\i..n .................. . 

.. _ .......... ~ .. --'»lmepMl ... kgJm1o) '_._ ... _.n ..... _._ 

...... Iuohjem.tlej., 

T.valtI ..... . 
T .... II ...... j. IlaIkal .... . ........... mlnl.tarl6t1 •• 
EI ulko~ tledoItukalln • 
EI ullto~. mutta ulkoaalainmlnl.terl6n tledol

tukelln. 
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: enkilökoht~~3 esti sekä hänen neuvonantaj i aan • uurl ä.b.et -. 
tiläs sanoi -presi entissä ol evan -pa lj ilm enemmän vilWi ä 

kuin yleensä l uultiin , väi'ttäen hänen ulko:politiikkansa 

johtotähtenä jo kauan olleen ja yhä kasvavassa määräs

sä olevan oman asemansa säilyttämisen j a jatkuvast i val-

l assa -pysymisen. ttä hänen suhteensa ~euvostoliittoon 

tois t i seksi olivat hämärät , j ohtui myös yksinomaan sii

tä että hän :p lkäs i liian selvän kannanoton voivan hai

ta l isesti vaikut taa yl eiseen mie i-piteeseen ja s itä tie 

tä hänen mahdollisuuks iins ensi vaaleissa . Tämä :pelko 

saneli myös hänen nykysuht utumi nsa Su l:Ieen . Ellei t ä 

tä vaaraa olisi , olisi -presi " ent~i jo aikoja sit ten 

kiiruhtanut solmimaan Neuvostoliiton kanssa samanlais en 

so:r; " uksen kuin glant ikin , jossa ylei seen "e i -pi t ee -

seen ei tarvi~tu kiinnit tää s a huomiota kuin eri

kassa , sekä myös llut valmis häikäi l emättä uhraamaan 

Suomen . Samalla kuin här... siis tulis i j a tkamaan e-pämää

r äistä -polit1ikkaan....a T uvostoliit toon nähden , va r..si 

hän k"" t yriensä avulla kaikessa hiljaisuudessa kan:o.anmuu

t osta yl ei seen miel i-pitees een, jotta maa-perä aikanaan 

o i s i ky-ps ä hänen suunnitelmiensa julki selle t ot euttami

selle . Ralata r efero. 

Suurlähettiläs mainitsi useissa jo ennen suurso

dan -puhkeamista käydyissä keskusteluissa -pr esidentin ja 

a l ivaltiosiht eri Sumner elles'in kanssa todanneansa hei

dän vihamiel isen suh.tautumisensa Saksaan , huolimat ta siit ä 

että he vaJ..lan hyvin tiesivät Saksan kai kjn . t avoin koet

taneen välttää välien kärjistymistä . Eräässä tilaisuudes -
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sa ru..r oli a.voiraes t i k'3rtonut aliv 1 tiosihteerille 

näi stä havairmoistaan , t i edustel len, . s t ä tuollainen 

esiintyminen johtui. Alivaltiosihteeri oli jonkun ver

ran hätkähtänyt kysymy en johdosta ja aluksi vain ko

hauttanut olkape.itään , mutta kohta sen j älkeen ottanut 

puheeksi juuta aisia aksassa kohdanneen kohtelun , jcnka 

hän oli rubrisoinut suoranaiseksi vainoks i. Suurlähet 

tiläs , joka kohta oli huomannut , että kysymyksessä 

oli ilI:leinen tekosyy , oli vastannut, että juutalaiS 

ten kohtelu aksassa oli Saksan s isäinen asi a s ekä 

että, mikäli tOimenpiteet välillisesti oliva t tullaet 

kos emaan myös kans ainvälistä j uutalaisuutta, oli eten

kin Amerikan juutalaisten intressej ä Saksan puolelta 

hoidet tu hyvin hellävaroen. 

Kes ustelumme s en jälkeen siirtyessä uihin 

asiOihin , lausui suurlähet iläs t yytymättömyytensä ken

r :.ali Francon vi ime viikolla .tUmeriassa pi tämän puheen 

johdos~. Puheessaan, j ota tulen eri raportissa käsit

telemään, totesi kenraali r~co sodan ny t t tul -

l een kuol l ees een pis t eeseen ja te' i eräitä Viittauksia 

rauhan suotavulli osta . Tyytymättömyyttään :p3rusteli suur

l ähettiläs sil l ä , että koska Espanjan suhteet akseli

valtioihin s isällissodasta lähtien olivat ol l eet lähei

sammät kuin liit toutuneisiin , viholllspro aganda voisi 

käyttää hyväkseen mainit tua puhetta, väittäen s en ol

leen inspiroidun akselin taholta ja niiDmuodoin mer kki

nä akselin heikkoudesta . Tällainen väärä tulkinta voi

si vahingoittaa akselivaltioita sekä niiden li1ttola1s -
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maissa että puolueettomis sakin maissa . Suurlähettiläs 

lisäsi, että akselin sodan päämäärät olivat jatkuvas 

ti samat , jollaisina ne ilmenivät Hitler ' in ja usso

lini'n viime tapa ' sen johdosta julkaistussa viral li

sessa t iedoituksessa, nimittäin tais te un j a tkaminen 

siksi kunnes lopullinen voitto oli saavutettu. 

Suurlähettiläs antoi minulle äsken julkaisemansa 

kirjan "t..ur Vorgeschichte d.es Boosevelt -Krieges" , jonka 

tulen aikanaan lähettämään "inisteriölle siltä varalta, 

ettei sitä aikaisemmin olisi hlinlsteriöu kirj astossa . 

lopuksi suurlähettiläs lausui tOivovansa, että 

ne l äh i set ja luottamuksa: liset suhteet , jotka e us

tustojemme välillä aina olivat vallinneet , tulisivat 

jatkumaan, johon toivomukseen omasta puoles tani luonnol

lisesti yhdyin . 

L ä h e t t i 1 ä s 

G. . inckelmann . 



ULKO·ASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: .. ~ ............ ......................... . 

OSASTO: ·····Gt·················· ..................... . 

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

clk~~~ .... L.. ...... ~ .... ~ .. :"'.~ .... /~ 
.................................................... J,:.,,;~_.dt"'~ ...... _ ........................ . 

J.. H~~ (0 3 ..... ......................................................... ............................................................................................ ........ .. (,.1 ........... :::-/ r . 

.. 



.: a d r idi .... _._ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . 

KIIOELMÄ .:0 371/'77/43 

_ad,ri J- .. SSA ... 5 ._ P:NÄ ke.s? KUUTA 19 43 

VIITTAUS : N 

P:NÄ KUUTA 19 -- P: TTY n:o 

VIITTAUS : D. U. M. 19 

. oas.iainministeriö LLE 

l~~etystön raportti 

no . 15 . 

Lä..etystö ohai sena t oi.:nitt kunr.ioi t avasti __ ir.isteriölle 

kuusin ka:!!: lein ra.:port insa no . 15 : 

tunnuste1ut . 

:!1i.il t t iläs : 
/ 

/ 
G. . i nct.eln:a_ m. 
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As i a: Kenraa i Francon ra~1I1I! .............. . 

.. ~.~.t.eJ.~tL ... __ 

Kenraali F r u.1COO ~al l!. ssa ja Almeriassa " miin kuun a l kupuo-

l e11 pi tämät 

tu , ansainnevat 

ee~ , j v ~ta myös ma~~e 1 distöseä 0 l yhyesti 

huomiota lähinnä sen vuoksi , että niissä puol u ettonan 

lt10~ päämies ensi ' erra on j lkise 5ti käsitellyt r~~~~til~tee~ 

l autt:l..'lli s en ~l..o+ vuutta.l )M' t" l!.S anjan puolelta on :l.ikc.ise:Y:"'D IlS'a5Sa 

jun:islludesss l aUB u':"u , on r ajoi tt'.:!" t ".llkoasi:' '1!!! ~ ':l i s ter i n vier a ' lt;kä 

I i''' ' iiiimini t eri Salaza r ' i ' luo r.B. ja viimeks i Kolumbusjuhlas::a Saroe lo-

ssa pi t~ ~in puheis iin. joi t e. kull ':'nki n ole :· B. l'lor te .i.ss" i s 1 J ta::lu • 

Puhe ' s saan kenraali r anoo lal..~ ~i , e tä y~"ysota , joka ol i 
hukuttanut ~aai lm var imereen , oli jat kunu kolme vuotta , minkä ksi 
olis i 1 onnollista, e t tä ;ta taot taisiin hetken jo _ l e , 01101n 
set olisivat suunnattavat r auhan aikaan5a~~iseksi kansakun ien toisiir.-

ea lähentämiseksi. Se se 'kka, ett e' vät ~otaak~yvät vallat t ahtoneet kuun

nella tällai s ia kehoi tuksia e i s".linkaaL merkinnyt sitä , e tteikö s ota.an 

nähden olisi olemassa ul oapä'·syä. Si i :lä oli nyt saavutettu n . k. kuo ) :::t 

kat,ta , eikä Jcumpaiaellako.an sotaakä~'V~llä pu leIla ollut r ii + " viisti voi -

mia tuhotnkeeell l opullisest i ,1 taisii t os in 

uhrauks i n sllaV'.lttaa, mutta. ellei jokin aivan odott ll.llltl. OJl eattuma tulisi 

jouduttll.!ll&&n tapllhtUl!liell kehU et· ·, t .ll toisiin ennemmin t ai myb'hemmin 

vuttamaaD voimien tasa~ iuo ja s illoin t ult:usiiu s en tosiasian eteen , jos

ta tänään ei vielä tahdota puhua. Mutta kun tillll:l in kansakunti9 moraa li 

on murrettu. silloin massat epätoivoissaan 

sa mitä n.staan , jotka tahtovat jatkaa surunilytelmää. vaatien rauhaa ja 

oinude!llll;OOUsu tta. 

l)Pa&v1n eri tilaisuuk8issa tekemät hienoYara!8et viittailut ovat olleet niin 
subtt11eja.etti niitä tuskin tässä mielessä voidaan ottaa lukuun. 

... !' ... ~ .. ! .. .., .J .. J, ... ~ ... ~ .. ~ .. _~ ....... .... _. 

....... uoh~ .. ja: 

TaftI'inen • 
T .......... ja ...... . .... mlnl.t.rI6l1 •• 
II ............... tiedoItukaIin. 
II ... .....-....-.............. oaoiainminl.terllln tiedol

tooIIaIIn. 
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Edelläolevnan vi i t aten kenraali Fr anoo huOMautti , ett ä Es

panjn, joka täysi n iatohimottomasti arvosteli tilannetta. k teoi rauhan-

te 1 jatkuvan viivyttiimisen tarkoi t b ettoIr '51 , \ 'l Uen t ällaisen 

t yksen olevan 5i ä ene~ o~keutetun koska kaiken takana piili 

nismi.a vihan kyl vö , saal i staan odottavs veuiHiline barbariemi , 

a , sekä kaikkien niiden arvoj "rl ki e1t " ~ •. en , jotka 1än~.imaiseE~ 

tykeell" olivat kalleiJ11!lat ja rakkaimnat . 

Malae;as38 pitä'lll:iss;':" putieessa kenraali Franco viel ä viit-

tas i Giihen , että punaise laumat siStll_ ~odau ikana olivat polttaneet 

kaupunt;in 

se s ek" 

j'l. lis~si Es 9.llja.!l valppaasti seur :lodan keh i tystp , 

sisa- että ul ~ opoli i;~' ':an p1iitarkoi tukse a kaikiu voimin 

t 11a sitä vaaraa vastaan , ~onka kaikista diktaattoreist a ver i simmän 

r ganisoi an bclshevi5tis ~ 

kansan. 

saastan l eviiilni nen 1" t een voisi tuoda mu-

Vali t etta.v9.sti ei ke~JI 11 ~'rancon v t oomus ol e 

s" valtiois sa aanut ymnärtWny~tä osakseen. Raporti s sani N:o 11: olen 

t t E-Siasta käymä!ini keskust el &. Sakse.n tadr"'di .r:.- suurl ähett5.liiim 

ja minu lle 0 ,", s~-:.rtä l uulla , etti< häne esi tämänsä kant a 

tein vast aa ainakin vira1 l i s en aksel i pi i r ien käs i tystä. Mu ta 

nomman vastaanot on lienevät Francon puheet 8aavutt~eet l'ittoutu~eiden 

piirissii. Olen ku'~llut kerrottavan Madri din ant;;lu;; .u:silaist en piirien 

pilkal lisesti huomauttaneen, että ~ranco l ausueasaan puheissaan s odan 

tullee k~olleeseea kOhtaan, mahdollise~ti ei ollut huomannut liitto~tu-

neiden melkein päiv~lleen samanaikui sia loist avia voittoja Pohjoi s-Afri

kas sa. Myös angloaaksilaisissa vi r allisissa piireissä ovat Francon julki

l ausumat. piiiittäen asianoI!llli s en ulkoasiailiministerien laus UJlllois te. , Jca1-

kuneet täysin kuuroille korville. Lounailin äsket täin Espanjan Washing

tonin suurlähettilään kanssa , jonka tUJlllen jo Tokio ajoil a ja joka 

011 pilcalCynnillä Euroopassa. H"ånen käsit yksensä mukaan olivat Franoon 

puheet herättäneet tarkoitettua mil t ei päinvastaisen vaikutuksen Washing

tonissa, jossa niitä lekä virallisi ssa piireissä että suuren yleisön 

keskuudessa oli pidetty aiheettomana aekaantum1sena sotatapahtum1in sivul

lisen puolelta . Washiagtonis.a nimittäin ei ollut mi sään pii reissä val

lalla mikään muu kiait YI lod&!l päättymi.estä kuin vihollisen lI1ltau~en 

ehdoitta. Suurlähettil ä s viittasi ~s sivumennen lähettiläs PrOOOpeD 

.... lkeun asemaan, IDlltta lisäli ..... 1.1. Mngenvedos .... ettei hänen 0.
asemanle.kaan ollut kadehdittava. 
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E ~~ Iln lehdistö on jossa":in mä" 1n melankoolisessa i;änen-

sävyssä t odennut kenr i Franco puheiden negatiivi sen r eaktion , mut a 

10!Jduttautuu sillä, että joskaan rauhan t :m, stel .. illa ei n"kyään n!iytii 

olav uni tiliin oteutumis en mahd oll isuuksia, se hetki hlt" vielä ".:.it-

taa , jcl oin 11' ky" set kuurot I{orvat re agoivat ve oomuksille r auhan . jiir

j s t y ' sen ja oi k'1~rj(lru:lUJcai s uude. paIllut ani. eksi . 
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VIITTAUS: D. U. M. 19 

UlkQasiainministeriö 
..... . 

ASlA : .... .MArlridin-J.Shetystön raporJ.t.t 

nlot 16. 17 ja 18 • 

Lähetystö oheisina kunnioittavasti toimittaa 

Ministeriölle kuusin kappalein raporttinsa: 

N:o 16. Viimeaikaiset i'mApommitukset. 

NIO 17. Keikuste1u TUrkin lähetti1åbn kanssa. 

N:o 18. I@rkiiai d! Pratt Espanjan uusi lähetti-

Lähettil a. s: 

G. WinckelEnn • 

LLE. 



_ .. _ ~ 4P a .l _p. t __ .... SS A OLEVA LÄHET YST 

RA PORTTI n: 0 16. 

Madridis sa 10 p : nä .k.eaä 

A s i a : Vi imeaikaiMt l}maool!l!dtll.1t-

.................... .uh. ....................... . 

Madridin j ohtavan lehden Ya l n alotteesta pantiin 

viime kuun loppupuolella käyntiin kiihkeäss ä äänensävyssä 

• pidetty lehtikampanJa sotaakäyvien harjoittamia. ilmapomni

tuksia vastaan, joiden useissa tapauksissa väitettiin koh

disttmeen 60tilae.llisia kohteita vaill.a oleviin avobrlin 

kau~ihin, t UQttaen niinmuodoin Yiet toma.1l.e siviil1väes

tölle sanomatt ania k ärsimyksiä ja t uhoten h i storiallisia 

muistomerkkej ä sekä korve..amattam:1a taideaarteita. Tähän kaII

panJa an, jo~ tapahtui "Bspanjan hallit.uksen hiljaisel.la 

suoatumuksel.l.a, yht.yivät vähitellen EspanJan kaikki arvovaltai

s1mlsat lehdet. Vaikkakin kirjoituksissa mainitt.iin myös Lon-

• t.oo, Coventl7 ja Pl,mout.h, jotka 'tällä haavaa ovat olleet. 

vähemmän ajankohtaiaia pommituskohteit.a, köw1 kirjoit.uksista 

selvästi 1lmi m1nDe päin niiden kärid. oli kohdiat.ettu Ja 

etU niiden lähimpänä aiheena olivat olleet kirjoit.ukaissa 

ni .. ngeean II;JÖs mainitut Dln1n, Dfts .. ~rtt1n, lItlrnbergin. 

Miblchen1n, lfapolln sekä eräitten SiaUlan kaupunkien poaai

tukaet.. 

Oli •• ngaat.t.ak1n se~vä, ett.ä tällainen puolueettoman 

.JAKELUOH.JE. 

• '1." 

" .... Iuohjemall.j.: 

T ..... llnen. 
T .... II ..... ja IIlIItal ... . ..... . mini. t.rI6l1e. 
EI ulk~ tledoltukalln. 
EI ulko~. mutta ulkoul.lnmlni.terl&n tiedol· 

tukelln • 
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maan ~ehdistön taholta harjoltet~u arvoste~u herätti liit

toutuneiden keskuudessa, lWtinnä &nglannissa, paljon suutttl

musta, ja Lontoon al.ahuoneessa esitet tiin lulm1.sia kysely

jä asianomaiselle hallituksen jäsenelle, oliko hän kiinnit

tånyt huomiota siihen ja mitä hän siitä ajatteli. Vastauk

sessaan ulkoasiaiDlrln.1steri Bden huomantti, etteint liittou

tuneet olleet ottaneet alotetta ilmapommituksiin, vaan alote 

oli Göring' in, joka julkisesti oli kehunut saavutuksiaan 

Varsovan ja Rotteroamdn tuhoamisessa ilmasta kasin, lisäten, 

• ettei voisi olla kysymystäkäbn siitä, etteikö pomcituksia 

tul aia! jatkamaan Wunti1 the utter de~eat of the Nazi 

and Fascist r6gimes and al1 that they stand ~or. Let no 

one hava any l1lusion about that W, Samassa yhteydessä hän 

myös antoi letkauks.n, job. t äällä aivan oikein Qn yumär

retty olleen kohdistetun Sapsnjaan ja joka kuului searaa

vastlz wWe are not prepared to 1end. an attentive ear to 

suggeations f'rcm any Quarter that bombardment t'ran t.ha air 

i8 a weapon that shall be yielded upo Leaat of all we 

• are :lmpressed by belated conversion to tMs view. Soma Rt 

thos. IhO en out against bombing -!re eOnspicuoualY silgt. 

IMn thl citil8 ot Brit., p Jere being bOmMmM aM 

destrond by &11 tht ponr _MAA t.ha Wft"ag. cou14 muat.er• 

To-day lt 18 the turn ot G.nllllmy and Italyw. 

Tällä kärkeväl.1ä sanonnalla 011 myös vaikutuksensa sil

lä kohta sen Jälkeen kuulutett11n B8p8IlJan radlos_ kielto 

sano-.lehd111e Julkaista toimitusten kirJoltuka1a poanitulca1a

ta, ollen nUden NJoltuttava Jullcaiallll&an ainoa.taan Itan

aaiuvållsen oikeuden .. lentuntiJain .. taata laattaia kirjol-
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sia. Samalla seJ.it.ettiin mainitussa dekree.t1ssä, ettei si

villivä.estöön kohdistunut pommitus sinänsä eniten huolestut

tanut Espanjaa, vaan se..'"l aiheuttamat kostoto1menpiteet ja 

se y1e1nen kaaos, johon t uollainen paanitus johtaisi. 

Sen· Jälkeen on Bspanjan lehdista vaiennut asiasta 

ja tyytynyt julkaisemaan kansainvälisen oikeuden eriIc:oistun

tijan, ent. Vatikaanin ambassadöörin Yangua. Messia'n kir

joitukseD4 jossa hän alakuloisesti toteaa, ett ä Haagin so

pimuka!as& ei 018 muuta ilmapommituksiin ehkä sovellettavis-

• sa olevaa kieltoa kuin "ett.ei sotaakäyvillä ollut rajoitta

matonta oikeutta valita keinoja taiste1ussaan vihollista vas

taan", sillä IIlagin toisen rauhankonfere.naain suositus "ettei 

räJähtaviä aDIIluksia saataia;! heittää. ilEllahoiat.a tai muista 

sananlaatuisista välineistä" oli Jäänyt ratifioimatta melkein 

kaikkien konferenssiin osaaottaneiden valtioiden puolelta • 

• 

. 
Tapasin tuonnottain Saksan täkäläisen suurlähett.ilään 

Dieckhoftin, Jolloin asia tuli puheeksi. 11m lausui tyyty

mättömyytensä Bspanjan lehd1&tön ottamaan asenteeaeen, koska 

vihollispropaganda ehdottomasti tulisi väittiillään sen olleen 

inap1roidun akselin taho1ta ja niiu.uodoin olevan merkkinä 

akaelin h.ikkoude~ ~aa. 

a-äa tWlDltt.U eapanJal.ainen polit1ltko huomautti minul

le äakett.äin, .tt.ä puheual.a1salla leht1t-1pan.jalla yhtä vähän 

kuin brraali Prancon aikaiaeum111.a rauhant.unnuaWluil1 akun 

8i ollut tarkoitu.t& u.awttaa mitään tuloksia ulospäin, 

nan tarkoittavat ne )'kain"..·n hal.Utuk8en pzooest1ge'in ko

l"Otteilrta ai.särint..·lla. lIall1t.us tahtoid n1a1tt.ä1n &apan-
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jan kansal.le oeottaa tehneensä kaikkensa sodan kauhuJen lopet

tam1seks 1. 

Luulen hänen ollaan täysin oikeassa, sillä. sekä k .... 

raal.i l"raneo että Espanjan v&et.uunala1set. valtiomiehet. ovat. 

t äysin sdvUlä. siitä. , ett.ei aika vie~ä oh kypsä. yhtä. vä

hän sodan lopett.amiaekai kuin tai8t.elutapoJen inh1milllstyttä

miseksi • 

L ä h • t t i 1 ä. 8 : 

G. Winckelmann • 
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Asia: .Ke skustelu Turkin låhett1- . .l~ -~!.1' "",:,:=--,-r--~ 
..................... ljj.iID kanssa . ... ................................... . oY MII 

ÄskeisilHi paJväl lisillä Turkin täkål~isen l ähetti

l äan luona oli minulla tilai suus pitempä~ kahder~eakiseen 

• keskusteluun isännän kanssa. Lähettiläs, joka, kuten aikai

semmissa raporteissani olen mainJnnut, on sataprosentt isesti 

anglosaksilaismielinen, jota hän ei milleän tapaa salaa

kaan, otti aluksi puheeksi maamme nykyaseman, josta hän 

sanoi olevansa vakavasti huolestunut. Ben huomautti aikai-

• 

semmin, noin kuusi kuukautta sitten, minulle sanoneensa 

5aksalla olevan 85 ~ havi&mis- ja 15 ~ voittomahdollisuuk 

sia, mikä suhde.luku hänen mielest i:.än nytteaanin oli 99 ja 

1. mm sanoi omaavansa, kuten koko Turkkikin, mitä l ämpi

mimmän sympatian maatamme kOhtaan, mikä ei suinkaan johtu

nut yksinomaan talvisotamme loistavista saavutuksista, vaan 

lähinnä kansojemme yhteisestä sukuj uuresta juontuvista saman

laisista luonteenominaisuWcsista, joista huomattavin oli kaik

ki esteet voittava sisäinen voima. TEmän vuoksi hän valit

ti sitä että SUomi nykysodassa oli joutunut, kuten hänen 

käyttämänsä sanontatapa kuului, "v etiräl le puolelle-, Ja mai

nitsi usein miettineensä sitä seikkaa, eikö Suomi, kieltä-

JAKELUOHJE. 

••• A .. 

J .... luohjem.n.J. : 

T .... II ...... ja lIall<.I ... .. ......... mInIateriOlI .. 
EI u"~ tledoltullalln. 
EI ..... -..dI ......... mutta ullcMalainmln ...... llln tIedoI......... 



-2-

mälla ajoissa saksalaisten Joukkojen maahant.ulon, o11si voi

nut nykysodassa pysyä puolueettomana. Annoin hänelle laajan 

ja seikkaperäisen selostuksen Neuvostoliiton suhtautumisesta 

maahamme Moskov~~ rauhan solmimisesta lähtien siihen ajankoh

taan saakka, jolloin Neuvostoliiton uusi hyökkays tapahtui ja 

lupasin häntä edelleen valistaa ltihettämälla hanelle sinival

koisen kirjamme molemmat osat. Tavatessamme seuraavan kerran 

hän mai.n1tsi tarkoin tutuatuneanaa minun hänelle lähettämäim 

aineistoon Ja jossakin mi:;.firin tarkistaneensa kantansa, mutta 

4t sanoi ei kuitenkaan voivansa kokonaan luopua siitä kasityk

s8stä, ett.ä SUomi noudattamalla suurempaa varova.isuutta olisi 

voinut villttyä osallistumasta sotaan. Hiin lisäsi, että Neuvos

toliitto oli Turkin, samoin kuin SUomeIlldn, ainoa vihollinen 

seka että Neuvostoliiton pyyteet Dardanelleihin olivat aivan 

ilmeiset, mutta ett ä juuri se seikka että Turkki oli koko 

sodan aikana noudattanut äärimmäistä varovaisuutta eikä vähim-

• 
tavoin antanut Neuvostoliitolle sen ehka toivomaakin 

kont'l1ktiaihetta, oli pelastanut Turkin joutumasta sotaan. 

lriit.illi8in aika siinä suhteessa olikin jo nyttemmin ohi, jo

ten Turkia8& oltiin vatuutettuJa siitä että maa voisi pysyä 

sodasta erilläSn loppuun saakka. 

L ä h e t 1. i 1 ä • : 

G. Wincb-.nn. 
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Asi&.: .).4&k11s1 de Prat. Espanjan ..t~ -Y.J' 

.. uusi lål!ftj.!,lle.s SUomessa • ... _ ............ . 

Raportissani na o 17 mainituilla päivällis illä pyysi 

Turkin l ähett ilaän puoliso minua ottamaan miehensä kanssa 

puheeksi Bspanjan uuden &lomen H .hettUäån, minkä myös 

tein. Tällöin isäntäni, joka ei suinkaan s äästänyt sano-

jaan, käytti miU jyrkintä puhetapaa. BBn huomautti , ett.ä 

Suomen vin.nomaisten olisi hyvä tiethä, että asianomainen 

Ankarassa oli saanut sen maineen, ettei hän ollut enempäå 

tai vf:.hempää kuin saksalainen agentti, joten häneen nähden 

olisi noudatettava mit ä suurinta varoYaisuutta, koska hän 

tulisi saattamaan Saksan Helsingin-edustuston tietoon kaikki 

hänelle luottamuksellisest1kin annetut tiedot. Bn tahtonut 

u4ella sitä seikkaa, o11ko Turkin hallituksen puolelta eh

kä lausuttu toivomus hänen s11rtiim1sesUiårl muualle ja tun

tien puhuteltavanl äärimmäisen anglosakalla1aystaväll1syyden 

• en aluk.i kiinnittänyt. hänen san01h1nsa eneapää huomiota, 

mutta kun viime kåynnilläni Lisboassa tapasin markiisl d. 

Pr.t 'i. Ankara... edeltäneen BspanJan låhettil.äE.in lesken 

(syntyperältäBn ruotsalainen) otU hän kohta puheeka1 n1a1-

tyk •• n seuraarin sanoin: • Jag beUapr uppr1.lr.tigt. att 'totU 

JAKELUOHJE , 

...... • 

"'''uohjemalleja' 
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Spaniens minister i Finland utsetts en person utan varje 

skymt av moral och som kan köpas till vilket pris som 

helst- . En vållttanyt ryhtyä utelemaan, mihin hiin lausun

tonsa perusti, sillä kuulemani mukaan markii si de Prat 

oli aikoinaan intrigoinut hanen miutaän vastaan ja onnis

tunut järjestSm6.Bn låhett1läBnpaikan Ankarassa itselleen. 

Koska tBllai .. t lawaunnot. yleensä. ovat otett.avat 

cum grano salia, en olisi vålittänyt. niitä raportissa kos

ketella, mutta kun l 6.hettJ.läa Yrjö-Koakinen raportissaan 

nao 49 on selostanut Ankarassa vallitsevia käsityksi ä. mar

kiisi de Prat'ista, olen kaiken varalta tahtonut mainita 

tt kuulemistani. 

• 

Kun minulla eilen oli kotonani illallisilla eräitä 

ulkoaaiainminfsteriön korkeimpia virkamiehi ä , sanoiYat he 

markiisi de Prat 'in nim1ttfinlsen olevan merkkinä siitä kuin

ka tärkeänä Bspanja piti lähettilä i:.npaikkaa H€1sing1saä, lä

hinnä observatiopaikkana. Markiis! de Prat'ia pidettiin ni

mittäin yhtenä Espanjan kaikkein kyvykkä1mm1stä diplomaateis

ta, jota hänen loistava karr1äärinsäk1n osotU. 

hän, 

taa 

Tulen tapaamaan aaianoma1sen my6henm1n keaällä, kun 

Jåtettyään valtakirjan_ Htla1n&1aaä, Jonne hän matkus-

suoraan Ankarasta, aaaplu t.änn. noutaDaan perhettään. 

L ä h • t t i 1 ä s a 
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Huo11llat'ta slla että Bisllian tapahtumien Johdosta 

vaaravyöhykkean voidaan katsoa lÄb8nevän !D1"ÖS Bs:P8llJan man-

• nerta, on täällä Jatkuv'asti todettaVissa sama rauball1n8n 

mieliala sotata:P&htUlll1.1n nähden, joka on vallinnut koko si

nä a1Jcana, jona sotato1:m1a on käyty Pohjois-Afrikassa. Tie

tysti täällä, kuten kai kk1a) 1a muuallakin kiertelee jos min

käl ai s1& huhuJa Bspanjaa niin ybQsn kuin toiaanJdn sotaa

käyvän puolelta muka uhkaavista vaaroista, mutta täkäläis

ten vastuunala1sten valtiomiesten rauballisuutta eivät nämä 

huhut ole häirinneet. Jotteivät täkäläiset poliitikot ku1-

tannan Jäisi kokxmaan työttöm1Jcsi, ovat he yhä ananniin al-

• 
kaneet kohdistaa huomionsa sisäpoliti1kkaan ja siinä tarkoi

tuksessa yrittäneet luoda mielialaa ~ palaut\am1aekai. 

ltämä puubat ovat QTttammin Johtaneet si1.ban että 

eräät Corte8 '1n Ja kanaal 1 i SIIl (ral &nS' - ) puolusan P8UY08-

ton jUlIlat ynnä eräät Jkai'riabankuöt 1lUU1iaa1a T11kkDJa 

81ttlll jättivät Cort .. '1n pubamiebelle valtiaopäämiehalle edel

leen to1m1Mt'tavaa1 pI'CIDIIIOr1an, Jossa b8 ea1ttiailläin pe

ruateilå Taat1T& t lIIOD.&l'kUen ball1 tuauodCll p1ka1at& voiaaD-

JAKELUOHJE : 

Tan.l~. 
••• __ .H ••••••• _ ._._ •• r. •.••••• _ •••••••• __ ••.••••••••• 
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saa ttamista. Cortes ' 1n puhemies ki eltäytyi jättämästä pro

memor i aa val t i cn:pääm1ehal le , koska aloh oli Cort8s '1n jär

j estysmuodosta annet\.Ul lain vasta.:1ne, mutta toimitti hän 

sao kuitenkin epävirallisesti kmraa.li Francon tietoen. 

ÄLotteentek:1.jät, joiden joukossa on useita t\.Ulnettuja ni

miä, peruste18nt esitystään sillä, ettei nyky1Ben halli 

tuajärjeatelmän puitteissa ollut olemassa r iittäviä takei

ta siUä että :ls:panja jatkuvasti voisi yllällitää t ebolca.s

ta lluolueet1iolluut ta , vaan että maa 011 vaaraaaa l uiaua. 

sodAn w ört1e1s11n selcä että ainoa mabdol l.1n8n hallltusJär

jestelllä tämän vaaran 8bkä1saDiselta1 01is1 IIIQD&l"kiIIan halli

tusmuodon Toimaanaaattaminan. 

Olan luott;awnkseJ useat.! saanut näMäks8D1 lII&in1tm 

:p~ sekä eräitä tietoja sen ellek1 rJoitta.j1ata, 

Jo1s'1;a. II&1n1ttakoan seuraavat: :ls:panJan suurlähettiläs Lon

toossa, llban herttua, joka lienee koko tuuman a.l.kum:w&

nija, ent. nlkMs1.'nm'nister1, kreiv1 lIgmanon8S, div18icma

kaDraal1 Bourbon (88':1.llan barttua) Ja toism a.xme1Jakun

D&D. kcalnt&ja Ponte, et. Talt.1OTåra1Dm1n1ster1. Ven1iosa, 

eräät job.~ebet Ja :puolueen D8UY'08tan Jä-

scet ku'- lIa1CGD, k:paDJala1all1l1c Liiton kanSleri, 

_te JI1n1a'-1 Gaero Caat.!llo, :puolueen Jradr141n ou.atcm 

Jcnt&Ja, :raD, :IaIaDJ- Hals1ngjn 11110. asiainhoitaJan n-

li 'J.a. 

Y.ik1raldn ~ on laa41tw. Jmnn1oitu.na sä

TfJ'Jl, kq 811'U. lI.IIUlIlkia riT18EL riJ.1atä lI7Ö8 HlviaU U

a1 ~UIlt __ l1IDt __ Tal.UGII!Päia1eba äbin uU ~ 

.t-11J'a~l1a .. ~llt11kk"n, .1C1D11a al1 U1,rJo1tt&Jat b.t-
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sovat olevan 0011 aan vaaran~ ~ lta.Ds&1nväli.atä 

aa.aa rauhan tultua :pal.au1ietulali. Va' klrakaan ehkei ole 

syyti. k11.Dn1.t'tää 111aka1 hDr:aUo'ta täällä useissa. p11re1s-

aä vallalla. olevaan käs1tJjcaeen, etä koko tUWla on ~

Jann1n ~käläjsen suurlähettilään, Sir Samuel Hoare'n 1nsp1-

1'018 tarkoituksessa tlbäältä ];Iä1n barjoitetulla propagan

<l&lla aaa4a. ylainm nUaJ j aJ a kääntpaään ~is aksells'ta 

li1tt.ou'bm."'" :puolelle, jää ku1tecld.n t.osiasjaks1, etä 

~an krw.m.un a1no& la.lll.1nm :per1llinm Alf'onao nn:n 

• poika Don Juan, joka 00. saanut tqsin engJ anUlaism kas

vat.uksen Ja edell.aankin ilElll8a upseerina ltnglann1n lA1.vas

t.on rulllssa, ilmaa tqsin engJantilaistunut, sekä et'1iä 

llban barttu&, joka ulospäin on esiintyDJ't. alotteen a.lk.uun

panijana, on Jo pitkät ajat. t.ehrlyt. valtavaa propagandaa 

ilitt.out.lmsi.d.m :puolesta, josta minulla m;tös on 011ut..baD.-

• 

k1lökohta1a1a ko!cemllkBj a • 

V&ltioo;pääm1eban reaktio m&1n1ttwm mielenllmajSUlm 

oil samalla kertaa nop_ Ja varovainen. Tunnettuaban en, 

ettei kIIlraal1 !'ranco slljnkaan ole mikään monarkism ba.l-

iltuauod.cn per1aatteell1nm vastustaJa. Tämä. on ~ 11-

mi bänen. Jul.k1.aeat1 es1ttäm1atään lausunnoista eri tilA1-

suukaiua, mutta hän pitää k11ml1 siltä, ettei ajankohta 

tuolJa1 ac .ballUuauo&m voj"'lnaaatt.am1sel.le BspanJaasa ole 

tullut. 8DDllllm1 n -alnmansota on ~t tJD7' Ja tärdell ''''' 

raubaD.Ul& palant.etw. ~... bän kuiten.k1n ilenee katso

mÄ mainitun mel-1l-1mm epäl.oJaal.1seks1 t.eoka1, Job. 

011 cw1aan Ji.rk;rtUllÄm bän8Il anoaltaanA valUcm;pääa1e- . 

hIai Ja lqlTilläin er1,pJra1at".1l.t.ta aJaDkaIl'-, Jollo:1:A &1-
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säiati. yka1m1el.1s)7t~, lran g inTällnc 'tilanne mu.ioCllot1ia

m, 8IlD8Il kai klrM 011 Taall t 'tava., nipalltU. bin Conea'in 

Ja lIuol.uem D8U'I'O.~ .1äa~ ne alla.ld.rJoit'taJ1s'ta, 

Jotka hän 011 n1JI1t~ lIuba""ai.' in lmt'tawl"to1A1in. 

Kuilta all.ek1r.1oittaJllU. r11a"tU1n nifDilrään heicJän lI»'t

'tauato11W'1M. SUän.a'toin ei äbän mMn_sä ole ~1sta1-

aelr::a1 kuullmut JaU1 U. toilll8lJ:.pi 'tei ti. miel.,j '.'S1\m osal11s

t1Dl81.ta sotl1aahM!kllöi'\ä, yhU. Ti.bän lm1n ,jJ,.'bau hert'tuaa

kaan kob:t.a&, Joak1n vHe_iDi'tun lIikaisesta siirtJlliseav. 

auurläbatt1liQa1.tal.u.m yleis.u ~ Ja bänen saaraa

JatIUIl Jo m.-u.in :IslanJan BUUrlähett1.l.äa Yash1Dg\oD1.ssa. 

Lähe't'tiläs )..~ \~'-~ 
G. .' "ete1..,. . 
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VIITTAUS : D. U. M. 

KUU TA lg4.~. ~ -:~J ~-:;--= ~ 

." ' ~P~l 
19 L 

P: TTY 

/. 

. P.ll.:oa~.i ~1nministeri.ö 

ASIA : .Kad.r1d1ssa olevan lähetystön raport

ti n:o 20 • 

Lähetystö ohe1sena kunnioittavasti toimittaa 

ltlnister1ölle kuusin kappalein r aportt insa n:o 20 : 

llussol1n1n kaatuminen Ja Espanjan 1ehd1stö. 

L ä hett ilä s 1L....1.. i>-.A~~_ 
G. Winckelmann . 
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RAPORTTI n: 0 29. 

SSA OLEVA LÄHET YSTÖ. 

San Se:bas.t.:.ian1ssa 10 p: nä .. el.a .... ku uta 19 ... 43. loI. 
~ 9 - Y.J 

.Mussolinin kaat!:!m1mm Ja ...... Asia: 

... ................. Espan,1an lehdistö . ..................... . 

Sal ainen. 

Kuten aikaisemmin olen sähköttänyt, ei ES1)aDjan lehdistö 

alkuaikoina sana1) akaan kosketellut Mussolinin eroa. Tämä vai-

tiolo ta:pa.htui korkeammasta käskystä ja herätti huomiota ulko-

maj] 1a. -Times· huomauttaakin :pilkallisessa sävyssä: "No comment 

is :permitted.. The Press conrines itsel:r to the objeotiva 

:presentation ~ the off1cial announceman.ts f'rom Bome". 

Koska erään tunnetun :poliittisen aikakauslehden nyt on 

sallittu jullc.a1sta kirjoitus asiasta, katson syytä olevan ~

byesti selostaa sitä, koska. se yleensä kuvastaa täällä vallit

sevia mieli:pite1tä. Kirjoitu.ksan, jonka otsikko on "Ben.i Mus

SOlini·, sisältö on :pääasiassa seuraava: 

Fascismi syntyi ennen kaikkea isänmaa' lisen yhteyden ja 

• kansallisen vaat.1muksan :pakosta. Ei edes saavutettu voitto so

dassakaan (1918) ollut kyennyt herättämään henkistä yhtenäi~nrt-

tä Italian kansassa. S.iinä l11kkn1 liiaksi :paikallisia virtauk

sia, liian monien :puolueiden vaikutuks1&, jotka 15. vuosisadan 

aikana olivat ha1l1nneet Alpellta. lCtn&an.. Näihin telR1jöihin liit

tyi 20. vuosisadan toisella vuos1.k:ymDIEIIJellä yksi e:päsointu li

sää: 808 1&11 smin SJllD1ttämän luokan ajatteluta;pa., jota vielä 

JAKELUOHJE: 

................ _ ......... ~..!~~~_ .... _.:_ .. _ ...... _--_ .. 

UE': A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tava"'nen. 
Tava"'nen ja lIalkal .... ......... .. .... mlni.lerllllle. 
EI ulkomueduatukaen Iledollut.Un . 
EI ulkomaaedu.tukaen. mutta ulkoaalalnmlnl.t ... illn tledol

tuk.aUn. 
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yl lytti kommundstisten oppien ki1hoittava lieska. 

Vain yksi ainoa vahva käsi, jota johti päättävä tah

to , voimakas intelliganssi ja rajaton uhraava isänmaanrakkaus, 

voi hallita näitä hajoittavia voimia. Se oli lLus::;olini ja 

sellaisElll& on historia häntä arvos televa. Hänen uudistustyönsä 

on ollut StmIlIlat on ja myös niiden, jotka ovat vastustaneet 

hänen pOliittista j ärjeste.l.määnsä, on sitä kunnioitettava, s U l ä 

sellaisetkin tehtävät, jotka näyttivät mahdottomilta toteuttaa 

ja joiden katsottiin olevan ylivoilnaisia, on suor itettu, esim. 

• Pontinon soiden kuivaam1n8D, johon roomalaisten vakaa t ahto ol i 

vuosl8..atoja kilpistynyt, sekä hänen työnsä Sisiliassa l o:petta

essaan 10 vuosisataa kestäneen kroontilisen epäjärjestyksan. 

ldelleen tärkeät uudistukset sosiaalisella ja kOulualalla, uudis

asutuksen laajentaminen, Libyan joukkoasuttaminen sekä Lateraani

sopimus. 

Tällä hetkellä on mahdotonta sanoa, mikä hänen työs

tään tulee säilymään, sillä hänen aikaJalstensa ja lähiJl:qlien 

seuraajiensa on mahdotonta arvostella hänen työtään historian 

valossa, mutta historiall1nen totuus on, että Italia tarv"it-

• see elintilaa Välimeren toisella rannalla Ja sitä tietä se 

tulee lmlk-aan , olkoon johdossa lLussollni tai Joku muu. 

Lähettiläs 

G. W1ncke'l/I8nn. 
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VIITTAUS: D. U. M. 19 
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UllQasi a1 nm1 ntsteriö L LE 

ASIA : _ ... .lIad.r1.d.1s.sa., OleYa,B lähetystön ra

:portti n:o 21. 

Lähetystö oheisana kunnioittavast i toimittaa 

M1nisterio1.1e kuusin kawalein raporttinsa n: 0 21: 

kanssa. 

L ä h e t t i 1 ä s 

G. Winckelmann. 



....... ... J.!: ... A..:p . ~ ... +. ;p 1 ........... SS A OLEVA LÄHET YSTÖ. Sal ai nen. 

RAPORTTI n: 0 21 ... 

San S~p.~t.1a.n1s s a 2Q ... p:nä .... e~O ...... kuu t a 19 ... 43 .• 

As ia : Keskustelu SegoviAn piis-

Dan 19m8 sa. ............................................ . 

Tapasin tummottain eräillä kutsuilla ma1n1-

• tun henkilön, joka on Bs:panJan ttmnetuiJlI.pia pr elaatte ja j a 

Bs:panjan kirkon :primas ' in todennäköinen s euraaja. 

• 

Piis:pa otti kohta puheeksi :pasvin l ähettiläs Holman 

valtakirjan jät tämist1laisulllessa :pitämän :puheen, jonka tekstin 

hän kokonaisuudes saan oli lukenut. Hän lausui suuren ilonsa. 

siitä lämmöstä. maatamme kohtaan, joka puhees ta heok1, j a että. 

:puheen sisältö oli e:pätavallinen verrattaessa niihin puheisiin, 

jotka paavi mainitunlais1ssa tilaisuuksissa aikaisemmin oli pi

tänyt. Tämä ei ' hänen mielestään voinUt olla merkkinä muusta 

kuin että maamme oli lähellä paavin sydäntä • 

N1.Dl.tius, joka. liittyi seuraamme, kuultuaan, mistä. kes

kustel1mne, sanoi lIlJ'ös lukeneensa mainitml puheen Ja lisäsi 

ei odottaneansakaan muunl.a.1sta puhetta, kun kysymyksessä oli 

Suani, Jota kohtaan :paavi jo a1ka1samn1nldn monin tavoin oli 

oaottanut myötämiellsyyt~. 

K1.Dl. kerroin mainituilla prelaAte1l1e siitä erincmaisasta tyy

dytyksestä, 30._ ma1n1ttu JlUhe oli harät1iänyt kai kkjaJ Ja maassamme, 

hume""n heidän m1el.ibJvin v~;anem uiDitm tiedon. 
~~ 

Lähettiläa: ~ 
JAKELUOHJE. 

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

... ltelllohjem.U~ •• 

T.velU ...... 
T.nUlnen j. IlaIkal ... ....... : ......... mlnlaterlllU .. 
EI IIlko ............... tledoItutaUn. 
EI IIlkomueduatutaen. mutta IIlkoulalnmlnlaterllln tI ... l· 

tukaIIn. 
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~~qr;l._di ... SSA .30 P:NÄ . 

VIITTAUS : . 

~lo KUUTA 19 ~3. /1" YJ 
N 

P: NÄ KUUTA 19 P: TTY n:o 

VIITTAUS : O. U. M. 19 .. 

ASIA : .Madridissa olevan lähetystön raport

ti n:o 22. 

.. UJ,koa,s).aj.nministeri ö L LE 

Lähetystö oheisena kunnioittavasti toimittaa 

Ministeriölle kuus in ka~~alein ra~orttL~sa n:o 22 : 

Havaintoja Espanjasta. 

Lä h etti läs : LL~~ 
/ l :: Winckelmann • 
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RAPORTTi n : o 22. ei.! /;'7 5J' 
San Sebast1an1 ssa 25 p :nä elo .. ku u ta 19 .. 43 .• /%_ Y3 

f.J 

Asia: .. . Btp1pt,qia . IruwJjyta . ....... . 

ti -vo1 olla u.ettelemättä sit.ä, kuinka ri.11Dp1tänät ta-

möstl täällä suht~taan ~llä r1elunaan maa11-.n80taan. 

Btenkään täällä San_ Sebaatian1S8&, johon tähiin 'VUoden a1ta~ 

ovat kokoontuneet e1 ainoastaan halUtukaen Jäsenet ja useim-- . ~ -

pien min1st.er1öi~ kork~1Dmat virkamiehet, vaan mvöakin 111~ 

ke- )a pankk!mapllma, puhumattakaan ~aJl ~natto.an moni

lulw.1sesta ari 8tokratiut& , ei huomaa minkäänlaista soäan tun

tua Ja hy91n harvoin kuulee pahuttavanhan aiiU, mitä maa1l

~sa &apanJan ulkopuolella tapahtuu. IOko elänii u'",Ju lm

vituaten m~kei~ j~ keskustelujen pääasiall1s1apene kohteena 

ovat. mUte1 päiY1ttäin tapahtuvat. golt'-, t~.-, fO~-, rat

s..tua- Ja parJehduslt1lpailDt.. Ihlun osan päivästä y-leia6 viet.-
"-

t.ää _ h1~Ula Ja yönsä 101st.ohotellien Jiiz'JeRt.iildllä juh-

lapäiväl.lla111ä Ja ~~~asa. 

Joa Jostaa on t.llabuua 1rm~l !~ PO~~~ .puhuttavan, 

ra.Jolt~ .. kealtu~ ~o~lalin, arlti81in huoliin, Jo~ata t.är

lte1n nyk'yäln tuntuu olnan havitt.eln IIIOnarklan pUaleesta pa

lautt..1asta. 

Olen Jo aita1s ___ raportisaani ltäaitellyt. valtion-

JAKELUOHJE, 

UI 1 : A .. 

Jakeluohjemalleja: 

Tavallinen. 
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päamiehen suhtautumista asiaan hänelle jätetvn adressin joh

dosta ja olen )atlruvasti sitä mieltä, ettei asia tule ak

tuaaliseksi nvkvsodan aikana, mutta kun asiaa DlvÖS arvovaltai

sissa pi~reissä paljon pohditaan, olen saatuani luottamukselli

sesti kä,r'tett.ävaksem p. o. adressin t"kstin, katsonut svvtä 

olevan suomentaa san tähän kokonaisuudessaan näin kuuluvana: 

-Teidän vlhäisvvtenne, 

Allekirjoittajat, Cortesin jäsenet, uskoisivat la1minl.vö

vänsä heidän toimintavallastaan annetun lain heille suomia val

tuuma, jolleivät he tänä Bspanjan elämän vaikeana hetkenä 

• saattais i Teidi:i.n vlhäis,nr'tenne tietoon ajatustaan maamme poliit

tisen hallinnon järjestämiseksi. Asia ei kuitenkaan anna ai

hetta lakiehdotuksen jättämiseen. Heidän mielestään ei ole so-. . 

• 

pivampaa menettelvä kuin Espanjan Cortesin pres~dentin välit"k

sellä saattaa Teidän vlhäisvvdellenne tämä esitva, missä he 

lausuvat julki kunnioittavan ja isänmaallisen vakaumuk~ensa sii

tä, ettei ole mahdollista suorittaa tehokkaasti Corcesille us

kottuja tehtäviä ratkaisematta oleellis~ probleemaa valtion pe_ . -
rusellnten määrittel"stä Ja järjestelystä. 

Tämä ollsi välttämätöntä historian minä hetkenä tahan-. 
sao Ainoastaan siirtvmjakausina henkilökohtainen hallinto ilman 

tarkkaa valtiomuotamäärittelvä voi olla vhdvssiteenä erilaisten 

historiallisten tllaDteitten välillä. MUtta sellaiset JärJest.el

mät eivät voi vaaratta jatkua sen vuoksi että ne herättävät 

epävB.l'!Duutta vlei .. ssä mielipiteessä, vaikeuksia kansallistunnon 

muodostumisesea~Pävaka1suutt.a, Joka on eittämätön seuraus jo-.-
kaisen inh1m1ll1sen olennon t'-raillie1stä mahdollisuuksista. Mat-

• 
ta välttänättömvvs on n.vt pakottavampi. Sodan päätt..tnen uhkaa 
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onnettomine loppuselvittelvineen järkvttää kansojen eläaää. 

On ehdottoman väl.ttämätöntä ett~i. ~panJa tämän tapahtuessa 

ole ratkaisemassa hall1tusmuotokvsv!Dvstään, vaan että lopulli

nen hall1tusjärjestelmä, joka on Bspanjan perinteitten muka1-... .. ... 

nen ja kvsV1llvuesaä olevan hetken olosuhteisiin soveltuva, 

muodostaisi hajoamiselle, sekasorrolle sekä sisäisten ja ulko

naisten tekijäin aiheuttamille virtaukaille vlipääsemättömän 

esteen. Sen vuoksi on eittämätöntä, että Bspanjan poliitti

sen hallitusjärjestelmän pääperusta: valtion korkein valta, on 

lujasti hahmoteltu ja rakenne~tu • 

Tässä suhteessa on Teidän vlhäisVV'tenne jatkuvasti te-... 
host&nut sitä käsitystä, ett.ä Bspanjan lopullisen ballitu~o

don ~n peru~~ttava vuosisataiseen järjestelmään, joka takoi 

sen histDria11isen suuruudena Perinnölliseen .. 
katoliseen monarkiaan. Niin päättäviä ja j'l'1'kkiä ovat olleet ... 
Teidän vlhäis'\Ml'tenne julkilausumat, että tämä esit"s voisi 

nävttää tarpeettomalta, jos rajoitutta1~iin viittaamaan niihin. 

Mutta allekirjoittajien tarkoituksena ei ole muovailla doktri

nääriatä poliittista hallitullllUotoa, jonka kävtännölllnen to-

• teuttaminen aikaan nähden on aääräänätän. Tämän ellitv~~n 10-

pulllsena tarkoitukaena on juuri saattaa Teidän Ylhäisvvtenne - ... 
tietoon heidän huolestuksensa vaarasta, jonka nvkvtilanne hei

dän mielestään aiheuttaa, Ja luja vakaumuksensa aiitä, että ... 
kanaainväl.isen poliittisen tilanteen kehit~rS sekä EspanJen edut. ... 
vaativat, että w.ara v1ipvmättä poietetaan. 

Heidän mielestään on selviö, että sodan päättyesaä 

BepanJan etujen auka1.t.a on, että ~as~a on hal.l1tueJäl"

Jeat.lmä, Joka on omiaan lUOllla&n ahd ••• tt .pmlJan kan ... -
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t a moraali sesti luj an kokonaisuuden ja herättämäan ulkomaalla 
o. 

luottamusta tehokkaaseen vhtei~tot.intaan sen uuden järjestvt

sen aikaansaamiseksi, joka on juurrutettava maall.aan rauhan

teon jälkeen , e i ainoastaan turvataksellllle sivistvksemme perus-
• o. 

edellvtvsten pohjalle luodun järjestvlalen, vaan jotta Bspanja 
o. 

voisi t ävttää tehtävänsä maailmassa. 

Jos hallitusjärjestelmässä, joka on isänmaass8DIDle voi-
o. o. .. 

massa sodan päättvesaä, vhdistV'Vät nämä kaksi oleellista pää-

piirrettä, Bapanja vhteievmmärrvksessä Portugalin ja espanjalais-

amerikkalaisten kansoj en kanssa voi ratkaisevasti vaikuttaa asi-... -

• ain kehitv~seen, e i ainoastaan hävitetvn &1roopan jäl1een ra-

• 

kentamiseksi, vaan tulevan maailman organ1soim1seksi. 
- o. o. 

Tästä johtuu ratkaisun kiireellis~n.s. ~an ei tiedä, 

milloin ja mit en sota on loppuva. Otaksuttavaa on, että n.,... ...... 
kvinen sota, kuten edellinenkin, päätt,ro- äkkiä ja arvaamatta. 

Joka tapauksessa on selvä päänäärä ja vaikutusvalta meille 

tärkeitä. Viime aikoina Pohjois-Afrikassa tapahtuneet sotatoimet 

aiheuttavat BspanJalle - afrikalaisena ja Välimeren valtana -

välittömiä poliittisia seuraamuksia, joiden jätt.äminan huomoon

ottamatta olisi epäviisasta. TurvatakseDIDe kaikin keinoin kan-... 
sallisen itsenäis'Mttemme nävttää eittiinätt.8män selvältä ol.van ... 
Bspanjan etujen mukaista vllä.pitää ehdotonta p.1olueettolllUuspo11-

tUkkaa, jonka monarkia voi taata autent1aella, teholckaa.lla ja 

vääJäänättömåUä tavalla. 

K1tä tulee sisäi8een tllanteeae8lllDe, on halHtusjärjes

telmiinme poliittisen kehitvta80 probl.... selvitettävä toiaaal

ta ki1reelJ:1sten etujen ~t1mana, toisaalta mahdollilIUUden vuok

al toteuttaa asia rauhalli81s8a olosuhteissa Ja itaepäättäm18-
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oi keuksin, vapaana ulkonaisesta painostuksesta ja suggestiosta. 

Uskomme vilpittömästi, ettei 011a1 varovaista jättää. 

kävttämättä tilaisuutta Ja hetkeä!. jonka Kaitselmua on meille 

suonut jatkaaksemme Teid~ ~lhä1avvtenne alltamaa tvötä, jolla - ...... 
on oleva luonnollinen tävtt..,mvksensä monarkian~ historiallisen 

perinteeame jatkuvaisuustekijän, palauttamisessa, mikä sisäisti 

on oleva espanjalaisten kesken korkeimman sovinnon tunnuksena 

ja ulkomaalla takeena vakaisuudesta ja toimintamme tehokkuudes-

ta. 

Saat8llllle Teidän vlhäis,,...,tenne tietoon tämän korkean päa.-

• määriimne kunnioittavan ilmaisun, jonka on innoittanut toivomus 

ja toivo siitä, että Teidän korkea historiallinen tehtävänne ... ... 
tä"tt" isi, avaten tien, jotta se rist1riidoitta, taisteluitta 

ja rajuitta mielenUmauksitta voitai.aiin toteuttaa. 

Alban herttua. Juan Ventosa. Pablo Garn1ca. Jos~ de vanguaa. 

Manuel Alcon. Altonso Valvecasas. Pedro Gamero del Caatillo. 

Antonl0 Goicoechea. Bduardo Martinez Sabater. A. Garcia de Vinueaa. 

Antomo Sala Amat. Jesds Mercante (Cuencan pormestari). Arionin 

herttua. M. Armero. Ignacio lfu1ioz Rojaa. 1. Delgalux. ~onso de ... 
• Zave.a. Valentin Galarza. ~nraali Ponte (Andalusian divisioonan 

komentaja) • Amiraali Manuel Moreu. Luia Al.arcon de 1& Lastra. 

Antonio Gallego Bur1n. Batael Lataillade (San Sebastianin porme ... 

tari). JUan Karia I'anjul. Jaime I'oxa. Xreirl de Ibarra. A. Joan!-

quet. • 
Aikaisemmin ma1n1t88lllien1 allekirjoittajien llaäbi on 

vielä mainittava ~an ent. Vatikaanin 8U1Irlähettlliia, kan

sainvälisen oikeuden erikoi8tuntiJa ~8 .e81aa, IIspanJan 

pankin pääJohtaJa Goicoechea Ja lIauran herttua. 
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Muuall a maailmass.a voisi tuntua omi tuiselta se tosiseik

ka, että ne henkilöt, jotka ovat olleet adress1puuhan johdo~

sa, kuten Alban j a Kauran herttuat, ent. ulkoministeri, krei

vi Romanones ja ent. valtiovarainministeri Ventoaa, olivat ai

koinaan johtamassa intriigeJä kuningas A1tonso XIII vastaan, 

onnistuen saamaan hänet luopumaan kuninkuudestaan, ja nvt mitä 

innokkaimmin tekevät propagandaa monarkian palauttamisesta ja 

Altonso Xlllznnen pojan Don JUan'in asettamisekai valtaistuimel

le. 

Täl.la1nen to1m1.Jrt.a on ominaista Juuri levottolRille es-

• panJalai8i lle, jotka eivät ko8kaan '9Oi tvvt.:vä oleviin oloihin, 

vaan aina ovat muutosten tarpeessa. 

Lisäksi sisältvv näiden poliitikkojen hankkeeseen henki

lökohtainen kärki kenraali lI'rancoa kohtaan osaksi sen vuoksi, 

ettei heitä muka ole tarpeeksi -huomattu-1f, osaksi taas sen 

wok8i että heit~, jotta ovat vannoutuneita li1ttolaisvstäviä, 

harmittaa kem-aali lPrancon Ju1ki81s_ puheissaan oaottama, vä-
- - . 4 . 

Uin ehkä liiankin prononsoitu aksel1vst~äll1s,,.,,s, minkä vuoksi 

heidän mielestään bJn1~ga8Valta~ Jolla ei ollut sitoumuksia mf-
... ... 

• hinkään suuntaan, ~o~!1 paremmin kuin n-"tvinen reg1me valvoa 

KspanJaa etuJa rauhantilan 

Lähettiläez 

W1ncblaann. 
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IHm111 a oli t.uonnot.t.ain t.Uaiauus 

~r et 
erääs8ä piene8sä 

ja int.t.i1missä seurassa, jossa oli lJianä w-t.t.a.via e8-

pal'ljal.a18ia, ltuunne1la mielipIteiden vaihtoa otsikkoaaiasta, 

josta viime aikoina on ollut paljon puhetta maau.anJ.eh

dietösaä.lf 

Iatson aihetta o1.evan lJh7e8t1 selostaa keskua1;elu8-

t.a saamieni vaikutelmia, joUle muilt.ald.1l tahoUta o1.en 

saannt vahvistusta. 

"panJaaaa 011 hiljakseen tapahtUlll&88&, Jcut.en eri yh

teykaissä Jo olen raportoimt., m1e1.8DIIIlut.08 8Uhtautudaes8& 

80t.a.akäyv11n Ploli1n, t.o1ain aanoen, 101t.ont.Ullinen a1ka1s_-

• JIIUta prononaoidusta alcsel17st.ä:dlliayyde.tä li1t.t.outunel811n 

pIiin. TbIl ei ol.e joht.uDlt. ri:llllem,'n1t,tuJen s1n1a1.tä ail.

arlatll, a1llJl eapuJala1aIlla on edelleen hydssä lU1at.iasa 

he14ln vakaat. yri:Q"k881l11ä pöDiit.t.ää puna:[a:t,a riJItamaa, n.an 

puht.aa8t.1 reaal1poliIt.t.1ai.t.& 1Ifi.tll. Xe8lalst.eluaea JQ6nnet

t.iin awilleÄi, että 1laal Sataa apua ~an hi.t.oriaD 

11 Bapo~'Ub1 nao & - 15/2 rialU. __ t 'UedGt. .. tae1.1Ä81l perUn_ 
t..JIda- Ja~ ... 1~ a1Da l.1JIJalle a.ol.euk, G-u., 
n~ IIel1t.opol.. A80ftll 1lU'1.1,Job 11DJa ~ .1'\. 'Ii Irpnlrwt.
ta h 1ft on aaaW"tet.t.1I, O~1Yat. ~l&la .-1.ta pUre1ÅL 

JAKELUOHJE : Jakeluohj.mall.ja : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lIalka! .. ............ ...... .mlnl.t.rlllll .. 
EI ulkomueduatuk .... tledoltultalln • 
EI ulko ........... t ....... mutta ulkoaalalnmlnletwllln tledol-

.......... ~~.u.t~ ....... ,~~l. ............ .. . 
tukall .. . 

UI 1: A .. 
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suur1Dman vaaran het.kellJl, maa olia! ~ eJl8lllllllin tai vIl

h8lllll1än bolshrrlsoitu, mutta liailttiin, ett.i pol1tiita88a 

aaanut .slintyä 1111 tään tunt.ilua, vaan .ttä tilannetta oli 
'1.. 

kulloiDldn k;ylmästi harkit tava. l:aka1 syyti oli l.ah1nnä 

~ttanut mieleDauutokaeen. '1'01nen oli s., e1.tIl "panJa 

use1a11n elintärke1aUn tanikbia1in, tutea YilJaan Ja 51-

jy1h1n, nähd.n oli UydeU1suti r:11ppuwin8ll merentaka1a

ten yhteykaienaä hä1r:1intymllttaJläetä Jatkulllieest.a, mit.li vo1si 

• tapahtua afJlO.Utaan yllJlpitlWflJl mahaollla1tnpan korrekt1t 

suhteet liittoutune1aiin, toinen 8Y7 taae, että täIllä yhä 

laaJeumalti on leY1ämäs8i1 vakaumus, että Sata tulee menet

tämään aocSan, joataan silti ei uskota aodan pikaiseen pällt

tym18een. Sellaisessa tapaukaessa, niin selitetään. tUllA, ei 

"penJa, jos !V'kyiatä, ei eot.a.aJdlyvän valtion politiikkaa 

ed.lleen nOudatettai8iin, 'VOi81 tarpeell1sell.a aryoyallana 

tulevis8& rauhaDneuwttelu1s8& val.'VOa etujaan, lähinnä PohJols

~.... Sancaattakin on s.l .... , etU nIlin ajattelevat 81-

• vIlt millään tavoin ole muuttaneet käalty8täln Reuvosto-Venll

Jllatll ta! u-nun1.tiaeata id.ologiaata, Jonka tuca1t88Bl1nen 

Jatkuu enthes. J1l"lckndessäln. 

Bd.l1Il a.lo8tettu miel.mmuutos kuwaatuu lJlhinnM -tbe 

aan ln the atre.t a1aall, mutta aaianomafset vtitUYIlt, ettei 

virallinen politiikka aJ- II1ttun -.oi olla huoBl!lomatta 

IlIilta ilat51t1l ilaan etta tuollainen la1a1nly6ntl kDltul81 

aille itsell •• n warata-l. b8ballw. ulospl1n nI.QvIl tnt7-

dttl5JQJden llaa1_ oli ba:raall 1'rIIDcoll.e oeotetua IdNs81 

aonark1_ pita1_st.a palattaats.ata, Joata aibDam olen ra

porto1DDt. 

'fol .. 1ta puol.. on ol •• s. wiltutunaltai.ta p11ftJIl, 
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jotll:a jatkavat .ntistä ulkopol1t11kJcaansa, .i tIlyaip1tois.n 

puolu.ett.OE1uden, vaan .i 8Ot~ merlteissll. .... piirit. 

keaki~t~t ainoaan aallittuun viralli •• en puolu .... en, Bs-

pa:ojan f'alangiin, jonka korkeimpana johtaJana tomit .del

leeDk1n . valtionpä!mie8 it..e. Puolueen ulkopolUtt.ist.a esi1n

tymist5 tulen toi_saa yllteJ\i8sd koakett..lemaan. 

L ä h e t. t. i 1 ä 8 

G. W:1net.l-.nn • 
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Lähetystö oheisena kunnioittavasti toimittaa 
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Asia : .ulapan.1M Mg-
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10ph ll"I11D yalti01hip. II. ,H," 

~lannin t8.käläisen auurlähettilJUin, Sir Samuel lbare'in 

käynti .nnen 10lll&11e lähtöään Lontooeeen kenraali FraIIcon ke

a!iaamnolla Galiciassa, jossa tilaisuudessa myös ul.koasia.1D11i

nister1, krei-ri Jo~ 011 saapurilla, on ti.tysti kaikkial

la herlittänyt huomota. LaDke.. llloDDO&taan, etU ldiynn1n &1-

he ,ja käydyt. keela1atelnt on pidetty visuati salassa, joten 

kaikkien puheid.n keakuateluJen koht.1ata tllY'tYJ' olla pelkkU 

ol.tt.amgbda. Taholta, joka yleenali on oaottautunut b7rin in

fomo1dukai, olen saamrt s.uraa .... t ti.dot asiasta. 

Sir S-U.l oli81 mi.lihyvällä todemmt, ett&. BspanJan 

yleieesBi mielipit •• ssä oli tapahtuDnt mälrAt~ käänne li1t

toutuneiden partllllllakai yDDärtIimisekai, mutta lauaumlt saulla 

käaitykseDään, etU virallinen BapanJa jatkuvasti noudatti 

• aaennetta, joka 011 en8lllllll.n ei eotaaldi,yvlin kuin paolueetto

man ftltion. Tilata. hILn olisi mainiDDlt useitakin es:l8erkke,jl1. 

JlUnpIl radio Ja ftltioJohto:tnen lell4ista peitul.atU oeotti-

vat suo aiotaan akaellvaltioiUe ei aiDoastaan kir,joituaten muo~ 

dos_, ft8ll my/Sa niiden oia1ko:1mdsaa. Liittoutuneiden IOM.
tyksistJl vaiett.iin .ut.ei ~e1l1_.u Ja Jam tlltl. 8i aiDa 

JAKELUOHJE : 

.. ......... ~.~ ...... JP":"!!!" ... 4)].14) .~.u.u ...... . 

Ula, A .. 

J.k.luohJ.m.n.J. : 

T.vallln.n. 
T.vallln.n J. n •• k.1 ................ ... .mlni.t.rllln • . 
EI ulkomaaeclu.tuka.n tleclollukalln • 
EI ulkomaaeclu.tukaan, mutta ulkoaalalnmlnl.tarllln tleclol. 

tuk.lln. 



-2-

voitu tehdä, bagatellisoitiin ne mahdolliam.an palJon, lDm 

taas aalt_la1sten perlytymiseen itärint .... J la tusltin kiinni

tettiin enempää huomiota, puhu.attakaan aiitli ettli neuweto

venlilliis1ä 8otatiedonantoJa julkaistaiaiin, kuten tapahtui yhtä 

kOllllllUDiati vastaisen Portugal.in lehd1 stö s sli. 

Toisena e~rkk1nä ~e1pdtoi8.n puolueettomuuden puut

twrlaesta olla! hän ma1nimmt tal.aDg1puolueen seltll johtomes

ten että pienaapien tekijöiden varo .. ttoaan julkisen esiinty

misen, ne kun lta1Jd... .ahdolllsiasa t:ll.aisuulta1ssa esiintyi

vät ärs,yttli.asti liittoutuneita kohtaan, lDm taaa vastapuolen 

• kaikki otteet, olkootpa ne kuinka oiteodenvastaisia tahansa, 

sa1".t tunnustueta oaakaeen; Hln oliei lisllnJJ1t., .ttä va1ltka

ltaan puolueiden taholta harjotettuun propagandaan nähden ei 

yl.enea oliai Jd.innitettä-d liiaksi huomiota, olla! nyt kui

tenkin lq8JDIykaesd erikoietapaua sen 'VUoksi, että tal.ang1puo

lue oli aiDOa .spal)Jas_ sallittu valtiollinen puo1ue, jonka 

toi.hman tlTtyi kuvastaa viralli.en ~p8JlJan mielipidettä a!

tlikin 8Ilurwnella ayyll.ll, kun val.t1cmp8"les itse tot.! puo

lueen korketapane johtaJlUla. lI1l1noUen voita1aiin tulkita, että 

• kaikki .. aita puolueen taholta Julkisestl humttl1n, tapah

tui ftl.tionpUldehen ainakin hiljaisella b,JvIikayIdaella. Loppu-

plUltelllliDl1 eaf ttlallatlUln olial hIln JättliDTt keDra.al1 lI'rancon 

barJd.ttaftkai, e:lltö oliai "puJJan etuJen lIllkaiata, etU hIn 

1uopa1~ paolne8DJohtaJan .... &ta. 

Se1lJ'f1Ua t • .a.tel.aD kohteena ollut Q"1IIPIY8 olisi 01-

lnt "pmJan Sininen D1YidoDa. Sir SIrmD.1 olla! hwaaut ta -

nut, etU yafklreba .i altIUID 8O&mJul1stuata ~an ta

holta ollut Ife1I.Vost.o-VeDIIJnle annettu, huo8attava Joultb-oaaato, 



-3-

jonka sekä miesvoimat että aseet olivat kotoisin Bspanjan 

armeijasta, taisteli yhdessä saksalaisten kanssa itlirintallal

la. Xoalta ~lanti ja Neuvosto-VenäJä olivat liitossa, koh

distuivat mainitut sotatot.8t siis välllli ... U DI16s BDglan

tia vastaan. Tämä oli luonDDlli .. ati omiaan herättil'mään Bng

lannin yleisössä vihamielisiä tunteita "panJaa kohtaan, job. 

oli ,julistautunut IMOlaeettamaksl D;Jk78odassa. 

Mdelleen olisi keakuste1tu Tangerin kysymyksestä. 

Sir Samuel l1eoee huomauttanut 81itä, etU aepanja, vastoin 

Tangerin alueen valtaamisen yhteydes8A antamaan.. juhlallista 

• s1toUIIIUsta, että valtaamisen ainoalla 'tark01tukseDa oli Tllll

pitäA alueella ehdotonta puolueettomuutta aotaakllyviin Dähden, 

011 q1l1mt Ja edelleenkin. aallii 8inne sijoitettujen Sak

aan viranomaisten Ja lukulaten yksityisten kansalaisten ilman 

m1nkllnJa1s1a rajoituksia harjoittaa vakoiluto1mintaa.V TIll1a1-

nen menettel7, Jota ~lann1n taytyt pitI.A törblDli puo~ueet

tOlDUuden lonkkm3k.e., teki .. kaJaiaille mahdoll1eekal seurata 

la1vaaaattuelden aaapuaista w.staplJlta olevaan Gibra.ltar1n 80-

taaa~ sekä 7lealli la1val11kennetta aiellJl. 

• IDten WnDettua, 011 Tanger1n JrenpmH Ja sen lJUd

JIIPI,ri.t.6 woaleadan al.Jr:npoolelb lJlhtlen ollut kaDaa1.JmU1-

AD Jurh41kt.loD aleba, ottaen aiihen 0"', paitai ~

Jaa Ja Wng1 .m.la, Bapeh, It.al1a, Belg:la, B»llaDt.1, Port.1J&al1 

Ja~. Sodan rl...... bnw' • 1 llaan III&l'sa1tutt.1 .

panJa kD1tlDkin, ne89Dttel ... tta mu1~n auoJ.lavaltiold.n taDe-
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sa, joukkonsa sinne, vallaten alueen ja antaen yllämai

ni'tun ~olue .. tt.ollUusJul1stukaen. Asiaan kiinnostune1.t.a val

tioista 011 Bnglantl ainoa, Joka ehti k11nn1t1.U huomota 

valt.aukaeen, pannen vaatal.Hen sitä Yaataan ja vaatien, 

ettli Bnglannin ja sen bJmalaiaten oikeudet ja edut alue el.-

1& oli.at py.,tetta~t tKys1n koak ... tto.tDa. Ta mmi kuus" 1941 

tehtiin aitten Ilodua viveDdi 80Pt.la BepanJan ja agl.aml.in 

vlillllä, jo.sa so"ritUin, että wl.taaa1nen oli kataotta ... 

väliaikaisekai sekä ettK ty.,.,a 011 kanaa1DYälisen tilan

teen sall.ies8& otetta... koko laaJuudessaan käa1telt8vlksi 

• yMusll ka1Jck1en suojeluvaltioiden kanssa. Sop1aukees_ toia

tetUln JQt5. "paJan puolelta rotus alueen dilJmisest.l. 

ehdottomasti puolueettomana setA takuu Bng1an nin ja sen ~ 

.~aten oikeukaien ~el11 .. ata koskematta.uudeeta. 

• 

~svaltoJen tlkM'lisellK auurlibettiläällK on ollut 

ea een auaDtaia1a keskusteluja ulkoasia iu.dn1sterin kanssa. 

~Draali J'raDco. vaataubeata nl1ttel.uildn e1 toia

taisekd ol.e tulli tietoJa, sutta pIUlttae. ul.koaa1ah-1n1a

teri ase. Iin parlaat.in alahuonees. antaa.ta ftStaultHata 

erUaeen tIltl tarkoitta ..... q.elnn, 011&1 keDrU11 J'rancon 

vastaus &Dtamlt Q'Y1a toiveita k78J117aten soriJmoll1_ata JIir-

jeateqat.l.. 

L • h • t t i 1. I • I 
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Lähetystö oheisena kunnioittavasti toimittaa 

Ministeriölle kuusin kappalein raporttinsa n:o 25: 
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Baport.1ssan1 nlo 22, 26/8-43, olen selostanut. sen 

adressin siaält.ö&, Jonka erälit. hucmattavat espanJalaiset po

liitikot. olivat Jättäneet valt ionpKämiehelle ja jonka tar-

• koituksena oli painostaa häntä ryht.JIIIään pikaisiin toimen

piteiaiin monarklaen hallltuallUodon palauttaniaet.i WapaDJaan. 

• 

llytt..elllllin on tullut t.unnet.uktl, etU puheena olevaa 

adressia on se~t. toinen, jossa erKAt siaälli.sodass& 

eniten andoitun .. t. Ja uykyälin armaiJakuntien kc.enta,j1na 

toimivat. kenraalit. aliltavat. vaJ.t1onpUaiehul harJdt.tavabi, 

.ikö aJankohta J" ollut t.ullut. palaut.taa ~aan aito

e.panJalainen, ltwmiakaa, mODarkinen valtiomuot.o, jolta ladul

ta nyttemmin oli horJahdutt;u mat.ldaalla vieraita halllt.us-

jllrJelJtelmiL 

ltoaJca ol.en saanut luott..aubell1 .. ati kliytet.U..tlksen1 

adressin tekstin, JlUJennlln aan tIlhIin suomennettwa kokona1-

suudas_aJlI 

"Te1d1.Jl Ylhäiayyt.nall 

1Ie, arwl.i,ian ' korkein ~, 01__ ti.tola1a 

,!itä, .tU 01_ a:lnoa JIlrJ.at.6, Johon ~a YOi luot.-

JAKELUOHJE. 

............. ~~~ ___ .. (F.n!!'!~~!l_._ ..... 

"'.:'4. 

"'''uohjemalleJal 

Tavallinen. 
TavaII ...... Ja 11 ..... 1 ... ..... ... ... ..... mlnlaterlOlle. 
EI ulkomaud .......... n tledoltultalln • 
EI ulkomaudu8tukHn. mutta ulkoaalalnmlnlaterUln tled"l

tukaIIn. 
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taa voittaakseen ne vaikeat kriiait, joita Xohtalolla aaat

taa olla m·8DlDe '98ralt.a 8id1aten J. ulkonaisten vihollia

ten II1U.OCtosaa, vihollisten, jot.1ta voivat otuaua yhtenäian

teame j. kuru.. hölt.1neen, Ja 01-. Nl1 vuoka! i ........ 1-

l1euutemme inDoittamisaa kealcusteluis88JIIII.e tarkoin pitäneet va

raame, etteivtt. m.1Uään alemmat nranomaiut saisi ryhtyä toi

miin. Siksipä käytämmelc1n tahdikkainta ja kunnioittaviJlpaa t.a

paa es:1 t tääksemme huolanme armeijan korke1nyna1 le pälUl1kölle 

j. teemme tämän luottamuksellisen vilpittöm1nä vain CIIldeaa ni-

mlaaliDJne tahtomatta pitää itseämme koko poolustunoimiemme 

edustajina, mitä 8IIIIIle ole havitel.leet Ja. mit.li meUle ei ole 

myönnett;y. 

Ol.eDma jovkko aaeveljiä, jotka 1lm1tuovat levot~u

tenaa ja huoleatuneiautttensa sille, joka pyrltimykaienBä J. 

ansioitunelsuutenaa tähden on saavuttanut korkaimllEl arvon 

niin hyv.1n maa-, meri- kuin ilmapuolnatuk"ss8IIIIIl8 vaikean j. 

menestyksellisen sodan aibnal juuri nämä ua_lJat yhdesali 

DlUut.amfen jo manalle _nneiden kera noin 7 vuotta sitten 

er!ilUlä Sal·aDean lentolamtlUl.ä tu:malsUvat Teidän Ylhäisyytan-

4t ne maan korke1mmaka1 niin hYvin aotilaal11aeksi kuin valtiol-

l1seks:l v1ranoma1selal:1. 

S .. tJ.la1euudessa siuJla81 tIlydel.Unen Ja loi8tna 

voitto bmDian 1aakar1aeppe1ain päätökBenne meneatykae1l1ayydm, 

Ja muut.uen t.a-aa1ien wpaaehtoinan teko Dluttui k_ rl ... 

_1t .. va inDoatuben vou.a.t.a koko bneep yk.:bd.el1n1ta1 h,J'

~8aU1, niin .tU to1-b111DD01l Jatm-1na 1.nuatu1 

pltkJI1 J. 711 allaIaau aJat.el..bm .,..eJ.'" 
... 1io1w1~, "'1'.& .. ~8, Joka a1ll.oin .-
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lillämme vallitai , ei rikkoontuia1 loJaa1eina, bumio1ttavi-

na Ja alttiina kysyes8äDme val.t.:lonpUaieheltlame, eik6 hän 

ole kanss ... me yh:tä mieltä sUtä, ettJl on tul.lut hetJd, 

jolloin .epanjan on saatava valt1anuoto, Joka perustuu ny

kyiseen, mutta Joka, jos sUlJen s1säl.lytetään monarkisen val

t1cmuodon perinteitä ja arvovaltaisia pUrte1tä, fthvist.a1s1 

va1tiotanne. Tuntuu siltä kuin tila18UD8 olis1 kAsissä, Jol

loin ei ole lykättA'd pit.8SllllA1le todellisen espallJalaisen ha1-

litusmuodon palautt.am1 Bta, hallitusmuodon, joka 101 isKmu''IIIIe 

suuruuden, mutta josta po1ltkesiDloe jäljitel.l.äJtsaJ1118 vieraita 

h&l.li t.usj är j eatr.elmill. 

ftaIän pyynnön esittävtit Teidän Y1häisyydellenne muuta

mat vanhat aseveljet ja kunnioittavat alaisenne virkamiehet, 

jotka alati noudattavat suurinta kuria Ja t.untevat täydellis~ 

tä luottanusta '8spanJan armeijan korkeinta iWii iilJikk6ä ja val

t.1on pälfm1esta kohtaan." 

Idtään reakt.1ota puheena olevaan adressiin ei valtion

päämiehen taholta toistaiseksi ole kuw.tu, mutta yleisenä kA

eityksenä täna on .e, että valtiODpäämies tulee jat.la1va&ti 

• .eUraaDaan aikadeeaa:paa ohjelmaan .. , n:lm1ttä1n, '" ettei monarki-

sen hallltu8ll1UocSon totauttlMl1inan Bs~as_ muodoa,tu aktuaall

..ui enneDtuin maailmaneota on päIltt1'n:lt Ja täydellinen rau

hantila palantettu. 

Xuitenkaan ei voitane k1eltlUl, etU -n-esa1 on oa..faan 

o80tt.aan lisä!lntYD;YtU kärjls~ebyyttll tpl • .rpuolueen Ja 

u.eijan _lillA, Joka, joeldn latenttina, kauan on Jatku

mato ftaI. Johtuu lIbfzml erila1.:t.t.a maailmaJrat80lllUkaiata puo

lueen k11Dt.eaet.1 seuratas. nat81..u Ja ~ia1D 14eologioJa, 
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kun taas armeijan taholla Uih1nnM pyritään palart,tamaan 

perinteitten mukainen, vuosisatainen ballituaJlirjestelmä, jo.

ka aikoinaan loi BspaIljan yhtenäiayJden ja historiallisen 

suuruuden. 

L Ii h e t t 1 1 ä 8 a 

G. Wincke:I.ann. 
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Lähetystö oheisena kunnioittavasti ~oimittaa 

Ministeriölle kuusin kappalein raporttinsa n:o 26, 

Sinisen Diyisioonan 

~Z:~~ L ä h e t t i 1 ä s 

G. Winckelmann. 
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A s i a : Sinisen Divisioonan kp- .. /1/ ~~J 
t iuttaminen. .. ......... ............................................. . 

Raport.issan1 n: o 24, 30/9-43, mainitsin ulkoasia1mi

rrlsteri Bien Iin alahuoneessa esitetyn kyselyn johdosta lausu

nean byv1ä' toiveita olevan Bnglannin ja lI:apa.njan vä1lllä 

• vielä se1vittämättä 01evien kys~sten pikaisesta j ärjestelys 

tä. lfåmä kySJ!DYkset, joita mainitussa raportissani 01en se-

10stanut, olivat sen keakuste1un koht.eena, joka tapahtui vii-

• 

me el.okuun l.oppupuol.ella kenraali Francon ja Bng1armin Bs-
/ 

paIljan suurlähettilään vä1illä. 

Ainakin yhteen nlhdan näistä ky~6istä ovat Bng

lannin toiveet., odot et tua ehlcä aikaisemminltin, nyttemmin täyt

tyneet, nillldttäin m1ltä.l.i on kysymys Sinisen Divisioonan ko

tiuttamisesta itäriotamal.ta. 

Jo aiihköttämien1 tietojen lisäksi 01en tIik!il.äisen Sak

san suurlAhet.ystGn Johtavalta tahol.ta saanut seuraavat lJihem

mIlt tiedot .. lasta. 

Jonkun aikaa sitten oli kenraali Franco Bspanjan Ber

Hildn auur1iDlett.1.lAilD vtllij.;JItaellä aaattamlt H1tl.er f in tie

toon huol.estwD:1aenaa .en painostultaen Johdosta, jota liittou

tuneet harjoittivat "panJaa kohtaan Sildeen Divisioonan os&1-

JAKELUOHJE, 

tavallinen (punakolaio). 

... ~. __ ._---- - .~.-_. __ .. _ ... _ .... _._._._-_._-_ .. _----~"";"'_._- ............. ~ .. 
UE 1: ." 

Jakeluohjemalleja: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja 1I11k.1 .. . . . .. mlnlltorl!!lIe. 
Ei ulkomaaedultuklen tiedoltuklfin. 
Ei ulkom •• edultukaen. mutta ulkouiainminllt.ri"" tledoi

tukaUn_ 
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itärintamalla, uhaten, jos tilanne jatkuisi, 

niiltä tuotteilta, joita Bspanja Wlttämät-

tömästi tarVitsi valtamerentakaisista mais:ta. Samalla olisi ken

raali Franco ehdottanut, että divisioona, jotta asia voisi ta

pahtua mahdollisimman huomaamatta, vedettäisiin taakse etulln

joilta uutta organisointia varten. Hän olisl myös lisännyt , 

ettei mitään esteitä ollut sitä vastaan, että divisioonaan 

kuuluneet päällystö ja sotilaat jäävät vapaaehtoisina sotilai

na saksalaisiin joukkomuodostelmiin sekä ettei Espanjan tahol

ta tultaisi asettamaan esteitä sitä vastaan, että yksityiset 

espanjalaiset jatkuvasti vapaaehtoisina liittyvät Saksan armei-

ja..n. 

Ymmärtäen Espanjan arkaJ.uontoisen aseman 011 Hltler suos

tunut kenraali Francon esityka'een, joten Sininen Divisioona 

nyt on viralllsesti hajoitettu. 

Puhute1tavani huomautti, että tosiasiallinen tilanne ei 

tulisi paljoakaan muutt1mlB.an, koskapa Ya1tavin osa divisioonan 

päällystöstä Ja sotilaista 011 ilmoittautunut vapaaehtoisina 

taistelemaan Saksan armeijassa sekä ltosta täydEmllY'stä aina 011-

• llsi saatavis sa Espanjasta. Divisioona, jonka 'nhvuus hajoitet

taessa 011 ollut 14.000 miestä, 011 taistellut.. erinomaisesti, 

jota aen suuret tappiot, yhteensä 4.000 miestä, myös todfsta-

vat. 

Xeakustelussamme käytin tilaisuutta h1Väkaen1 myös tie

dustelJakaen:1, ku1nka pit1dU1e saksalaisten peräänt.yJE:f.nen itä

rintamalla tulisi Jatkumaan. Tllllöin palate1tavani buomautti, 

että vaiJctakin maaUmanlehd1st6n ·u1antunti.jat- ollvat varam

della tiet.äneet DnJeperJolD tu.levan JIIUOdo8tUlEan sahalahteD 
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ta1.v1puolustusl1njaUi, 8i Saksan eotilaaJohto koskaan ollut 

sellaista suunnitellut, tietoieena siitä että joen Jää~

tyä asemia sen länsirannalla 8i voitaisi puolustaa viholli

un ylivoimaa vastaan. lBn lidai, etta, vafklrahan kukaan 

siwJ.linen ei tietänyt päämajan suunnitelmia tässä suhtees

sa, olld ot.aksuttavaa., etU perääntym.:!nen tulia! Jatltwlraan 

siksi kunnes Ostwall saavutettaisiin. 

Yhdyna1tain tJikEJ lif sen IIOtil.aaas1amiehell1 antamien tie

tojen Dlhan on 01 .... 88& Jtakai o stwall-linjaa, joista toi

nen sivuaa seuraavat paikkaln1M8l.ta Nikolajev, Lw6v (LeIlberg), 

Jaroslav, BydgoS:lSZ (Varsovan itapuolella) Ja kulkee sieltä 

eteenpl.1n Danaig1n lahteen, toinen el"Q.aa Jaroslavista läh

tien ja kulkee suoraan Riian lahteen. 

Lähettiläs: /~vL~ 
/' G. 'WinckeJ-nn , 
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Mi ni s teriölle kuusin kappalein raporttinsa n: o 27: 

Espanjan suhtautuminen Azorien saa~ 1rybmäö 

koskevaan 

L ä h e t t i 1 ä s /; .~"- lA~ 
G. \Yinckelmann • 



.......... .M: .. A .. D ... B. .. I .. . D ... .I ............. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 

RAPORTTI n : o ..... ?7 • 

. ~94 ..... ssa ~ . p : nä ... .. 19 . .A ... kuuta 19 ... ~ .• 
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. Azorien eerirxhmää ko s!rtypep ....... 
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Tä.män kuun 12 pIl11111D1i Julkaistu otsiJckoaaiaa koak.

va sopimus Bnglannin Ja Portugalin vällllA ei tullut mi

näIin yllätyksenä Bapanjan vastuuna.la1s111e vaJ.t1oellmill., 

• Joll1e tehtävän sopimuksen 8iaiU.ttS oli aikaisemmin ilmoitet

tu. Bttä näin 011 tapahtmmt, ol1.k1n vallan lUOmlOllista, 

koskapa "panJan Ja Portugalin välillä 17 päivänä maaliskuu

ta 1939 allekirjoitettuun ystAVyys- Ja by6kkäämättömyys60pi

mukseen liitty-dssä lisäpöytäkirjassa 29 päivältä helmikuuta 

1940 nimenomaen sanotaan, että "molem.at sopimuspuolet, tar

koituksessa moleJlminpuollseati 8UOJ~la etujansa, sitoutuvat 

yhteisesti neuvott.elllllaan siinä tapauksessa että Jotakin sel

laista tapahtuiai, m1ldi. voisi loukata JO!IIIJlentnmman 8op1lllua-

• puolen alu •• 1llsta kost.Datt.cm1uutta t.a1 olla OIIIiaan vaaran-

t-aan een turvallbuutta tai itsenäis,yytt.li". "Neavott..lu", 

.li tJLasIL tapauksessa oik.astaan t.ledoitt8R1nen "tapahtumas

ta" , tapahtui muutllDia päi via aika1aaIIIIIiD Portugalin pU

Ja ulkoaa1ai un1 n1 stArin Salazar'in -.apuaaaa pieneen .spanJa

laiseen raJakaDpmJd.in . Ciws.4 Bo4rigo 'on tapaaaan -.panJaa , 
ulkoaaiA'f mrlnister111., kre1"ri JordaDaa. 

JAKELUOHJE , J .... luohj.m.U.j.: 

" ".4-

T ... III""". 
T ... IU""" j. 11 ..... 1 ..... .... ..... mlnlaterillll • • 
EI ulltomauduatutaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatuk ..... mutta ulkoaalalnmlnlaterllln tledol

w..Hn. 
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lIyös Xnglannin täkäläinem suurlähetUli.. uudiat.i halli

tuksensa nimessä BapanJan ulkoaa1-1rwftrl sterU1e sen juhlalU

sen vakuutub:eD, jonka BIlglanti 8 pll:!v:IlJJä marraskuuta 1942 

011 antanut Kspanjan mantereen sekä saar1-, siirtomaa- ja 

suojelualueiden 8Uvereeniauuden täydelUseatä koskemattomuudes

ta. 

~an val.tiojohtoinen lehdistö on, kuten tapahtui 

)(ussol1n1n ku1dstues_ Ja ltal.1.an arrt.autueaea liittoutuneiden 

armoille, täysin vaiennut kClllllDentoimasta sop:lJmista, rajoittuen 

julka1aemaan sen tekst1n • 

Olen keskustellut asiasta täkäl.äisess.ä ulkoasiaimn1nis

teriös&ä, jolloin, kaikesta pidäU yvJäisyydestä huolimatta, kuul

si läpi määrätty tyytyväi&yJdan tunne. · Tämä johtui siitä, 

kuten jo olen aäbköt~, että, kun täällä yleisesti vallit

sevan käsityksen mukaan Saksa ei tulisi voimakkaammin 'kuin 

platoonisen vastalauseen muoc."~ssa reagoimaan sopimukseen, vaara 

Baptilljalle joutua mukaan sotaan 011 yhä loitontunut. Sanottiin 

myös että jos Saksa, vastoin luuloa, 'tUlisi vaiIteuttanaan Por

tugalln kauppanerenlculkua, täsU e1 johtuisi BspaJlJal1e mitään 

• haittaa, koska Bspanjalla 011 r1itU~t1 tonnistoa muista 

riippumatta hoitaa .altamerentakaiaet yhteJteneä. 

Bo voi olla jos88lcin mäl.rin oudDlt8Ulll&tta täta rauhal.-

11auatta, koelta se s-.n81aält61;nan juhlallinen vakuutus, jon

ka Portugali aikanaan sai Bbglannllta, ei e~ Bbglant1a 

vaat.maata ldlyttöoiktutta Azorien aaarirylJmäBn. Voisihan 0 n1m1t

Uin aJatella, että hetld. vold tulla, jolloin -Atlantin lcaup-
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pamerenkulun suojelemiaeka1-, kuten termi kuului, voitaisiin 

vaatia -käyttöoikeutta- l:anarian saar11Dld:n. 

LAhden tUlli. v11kolla L1e11oaan Ja tulen aikanaan ae

loatamaan sielU va111taev1a Jdla1tykaiä Ja saamieni vaikutel

mia puheena olevasta sopf.:mlkseata. 

L ä h e t t 1 1 ä s a 



•• ULKOASIAINMINISTERIO 

RYHMÄ: _ ....................... _L ..................... . 

OSASTO: ............... _._ . .li.: ___ _ 

-AS IA: ........ ......... _ ................... ........................ __ ..... . 

• 
Jt~~""d~~A~ ... __ :..~ 
-.... ---.----...... --... _. __ .............. L~ .. :~~~ .... ~ ................................... . 

• 



• 

JtLA.JLILI J)..I _. __ ._. SSA OLE VA LÄHETYSTÖ . 

KIRJELMÄ .:0 707/154/43 

Madrid! SSA _ 28 P:NÄ . 

VIITTAUS : 

loka . KUUT A 19 .43:. 

II 

P:NÄ KUUTAI9 - P: TTY n:o 

VIITTAUS : D. U. M. 19 

J ASI AlNMl1 
J; / /SO }! 

V+kQas.1.!linministeriö 

ASIA : .muMadridisea olevan l!ihetystön ra

ps?rtti n:o 28 • 

Lähetystö oheisena kunnioittavasti toimittaa 

Ministeriölle kuusin kappalein raporttinsa n:o 281 

Saksan suhtautuminen Azori en saarirYbrnää 

koskeVaan sopimuks-een. 

(~ L.A-~ 
Lähettil ä s: / 

G. Winckelmann. 

, 

LLE 



• 

· ...... M .. A. P. ... .R;LP .. l. .......... SSA OLEVA LÄH ETYS TÖ . Salainen . 

RAPORTT I n : 0 28. 

~~#. .... s sa .?? p: nä ... :t.()~ ..... k.uu t a 19.~.~.~. J; /fI~ Ja-! fJ 

Asia : .S!kepn ..... snbtautum;ipAn .... .Az.o.;: /~I - fJ 

rien 8aari ryhmää koskevaan 80p1-

muk8een. ..................................................................... .. 

Minulla oli äskettäin laajahko ja täysin luot tamuk

sellinen keskustelu ot6ikkoaaiaata erään huomattavan henkilön 

kanssa Saksan täkäläisessä suurlähetystössä • 

Tällöin puhuteUavani kertoi pääasiassa seuraavaa: 

I:l1hut siitä, että Saksal1e olisi edeltäpäin t iedo1 -

tett u tehtävtistä sopimuksesta, eivät pit äneet paikkaansa. Tä 

mä ei kuitenkaan merkinnyt sitä, et tä sopimus olid tullut 

minään yllätykseni:, jo&k1n SaksalJ taholta oli Odotettu, etU 

Yhdysval~t eikä Bnglant1 olisi esiint~ toisena sopimus

puolena. 

Tiedustellessani Saksan reaktiota tapahtuneen johdosta 

puhuteltavani huomautU, että se toistaiseksi rajoittui Sak

san Lisboan lähettilään pliä- ja ulkoasiainministeri Salazaril-

1e jättämään vastalausenoottHn, jota ei tultaisi Julkaise

maan. Tässä nootis_ 011 Saksa kuitenkin vastaisen varalta 

pidättänyt i taelleen oikeuden die nötigen llassnahmen zu t~-

:ren. 

Tiedustellesaani, olisiko mimllla tilaisuutta saaåa jäl

jeDDÖ8 puheena olevasta no oU stoa , hän, he"-k8l'l epll.rö:ltJllän, 

lupaa! tuoda 88l'l m1n1J ]. henkilökohtaisesti, sanoen kul\eDkin 

JAKELUOHJE, 

........ ~ .. _ .. ;~~Q!~~ .... _.c.p.m:j't9.1-=: .. _. 
_ .. __ ~9.>. .•.. __ ..... _______ .... _ .. _ .. __ . ___ ._ .. .... ........... . 
UE 1: A .. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja IIslksi ministerilIlle. 
EI ulkomaaeduatuksen t iedoltukllln • 
EI ulkomaaedustuksen. mutta ulkoaalalnmlnlaterllln t ledol

tukann. 
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luottavansa siihen, että· tulisin sitä käyttämään täYsin lUQt

tamn helli,est1. Sain maini tun noottijäljeDDÖksen t.änäKn ja on 

sen sisältö kokonaisuudessaan seuraava, 

wReiehsregierung hat mit stärkstem Befremden von B1n

räumung mHitäriöcller Stil.tzpunkte auf' Azoren Kenntnis genom

meno Portugal hat damlt Gegnern Deutschlands Mögliehke:lt er

öft'net, von portugleslaehem TerritorlUJD Kampf'handlUDgen gegen 

Deut.schland und VerbUndete vorzunebnen. Relcbareglerw:tg genötigt 

featzuatellen, dass dleses mlt wiederholten felerllchen Ver

sicherungen gegenOber Relchsreglerumg uber B1nhaltuDg strikter 

Neut.ralität 1n of'f'enam Wldersprucb stebt.. Port.ugieal8Che He

glenmg bat erklArt, dass brlt.leehe Regierung Forderungen 1n 

ult1ma.tlver Fo:rm vorgebracbt babe, 80 dasa Portugal nicht mehr 

habe aua.elehen können. Balcbsregierung ers1ebt hieraus, da88 

Portugal tiber erpresserlsc:hen Charakter engliacber Forderung 

1m Klaren 1st, bedauere, dasa Portugal engl18Chem Druek nach

gegeben bat. Beruf'ung brlt1sehar Begierumg auf All1anzvertrag 

von 1373, wie aucb von portugiesiseher Hegiel'UDg zugegeben 

wird, 1st. nieht nur recl1tlich unhaltbar, aondern darstellt 

konaequente Forttl:hrwlg von BDgland sait Jahrhunderten betrie

bene Pol1tik gegenil.ber Portuga1 1m Bahlllen dieaes Vertrags. 

All.gemein belrJmnt, dass während d1eser Al.llanz Portuga.l UI. 

BDgland grässt.en Tell eh..u.s auagedehnten Kolonia.lbeBitzes ver

loren bat. und &1glCld Portugal unemessllehe wirtscbat'tliche 

Schlden zugatngt hat.. In erneuter Berut\mg &1gländer ~ dle

sen Vertrag .cbeint. llisaacht.ung portugie.illChen Volkaa zu l1e

gen. Die. ist UJD_ -=wrwiegender, al8 britieche BIIgieNDg 

!lOch 8. HovaBber 1942 Portugal Integritat. port8g1esi8Chen Ge-
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biets feierli~h versiehert hat. Daher Reiehsregierung unver

ständlieh, CASS portugiesiaehe Regiero:m:g in i brer Vel'Öffent

l1elnmg sich britisehe ArgumentaUon zueigen macht. Versiche

rung strikter Neutralität und WUnsehe Fort.setzung guter Be

ziehungen zu Deutschland ändern nicht Tataache achwerer Neutra

litätsverletzung , gegen dle Reichsregierung sehärfstens prote

s tiert.. ReichsregieruDg DlllS S, sich vorbeha1ten, dle Massnahmen 

zu t reffen, dle sieh aua der veränderten Lage auf den Azo

ren ergeben." 

• P\1huteitavani kertoi edelleen, että tohtori Salazar oli 

• 

Saksan lähettUUlle avoimeEti myöntiiIl1't, että sopimuksen lä

hin a1.he oli asettautua Boglannin turvUn pelastualtseen siitä 

voimakkaasta painoatukseEta, jota Yhclynallat jo pitemmän ajaD 

ku:luess& olivat harjoittaneet saadakseen saariryhmän nava1 tu

kikohdaltiteen. Portugalissa oltiin n:iJn1ttäin vakuutettuja siitii" 

et tä Englanti jo vuosisataisen liittosopimuksen perusteella tu

lisi pitämään nootissaan antllDaD 88 lupauksen miehitysjoukkojen 

poistami sesta saarirybmältä kohta vihollisuuksien päätyttyfi, 

kun taas, niin arveltiin Portugalissa, jos "ldiytt.öoikeua" oli

si myörmett y Yhdysvalloille, ne olisivat ikiajoiksi tehneet. 

:lopun Portugalin auverenisuudeata mainittuun saariryhmään. 

lrdelle en oli maini tUS8& tapaamise ssa sorittu ai itä, et.

tä sop1lllus ei ainakaan toistaiseksi tulisi tuottamaan mitään 

muut.oluda Saksan Ja Portugal.1n välisiin tauppuuhte1s1in, vaan 

t.ul1aiTat ne Jatkumaan täbiinaatisessa laajuudessaan. Sakea tu

lisi niiDnuodoin Jat.kuwa.sti Maa.n Portugaliat.a tarv1 t.8Uliaan 

tuotteita, joieta tärke:iDlll1t olint t.1Da Ja wolt'rall. Tavarat. 

tulta1a11n kuljettamaan a1ueveeU pitkin pieD1l.ll1 saksala1a1lla 
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aluksilla, jotka noutais ivat ne Oportosta ja kuljettaisivat 

ne Bspanjan ranni kkovesiä pitkin Bayonne'iin. Tietysti oli 

ol emassa se vaara, että anglosaksit heittäisivät miinoja alue

vesille , mutta se riski olisi otettava. 

Tiedustellessani, tulisiko sopimus mil.lälfn tavoin haital

lisesti vaikuttamaan SUomen tavaranvaihtoon Portugalin kanssa 

ehkä klellettävien ·~cert·ien muodos_, hän huUDantti mel

koisella varmuuiella voiwnsa sanoa, ettei Saksan puolelta 

tultaisi tekemään minkM1n1aiaia vaikeuksia kauppavaihdon normaa-

tt liselle jatkumiselle. 

tt 

Ylelnaikutelmana keskustelusta sain, etU Salt_ tulisi 

tyytymään vastalalsenootin esittämiseen ilman että, ainakaan 

toistaiseksi, sitä tulis1 seuraamaan enempiä represaalioita Por

tugalia kohtaan. 

L ä hettiläs ~ 
G. Winc:lce~. 
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lake1sel..l.ä käynnillJin:1 Liöoasu. miJmlla oli tilaisuus 

tavaila usaita henldlöit.B. ja keskustella heidän kanssaa,n Portu-

• galiin kolldist.u.v1st.a ~keistll tapaht1JllliBta, joist.a eteDld.n 

otaikossa mainittu sopimus 011 kaikkien mielessä. Koska. aikai

s-un olen raportoillut sekä Bspe.nJan ett&. Saksan suhtautumi

sesta sopimukseen, rajoitun täsllli seJlost.amaan, mit.B. Portugalis

sa asiasta ajateltiin. 

• 

Pliävaikutelmani käydyistA keskusteluista 011, että Port.u.

gal1ssa val.11tsi yle1Den tyyt.;yvä18YY'S sop:lmubeen, lAhinD& .ii
tä syyst.& etta. Saksan puolelta ei odotettu repressal.ioita, 

joten todettiin vaaran tulla vedetyksi mukaan sotaan yhä loi-

tontuneen. Toiselta poolen turvaa! 80piDla PortugaliD yhteJdet 

siirtO!'l8ihinaa ja muihin valtamerentakaiaiin maihin. Uitu1nen 

uhka navisertt.1en kieltämisestä voitiin tateoa lalamneen. 

SUurelle yleisölle L18boassa oli sopimus tul.lut yl..l.ätyk

seDä, joaJdn Jo Jonkun aika, oli uumoiltu jotaIdD oleV8J1 odo

tet-tavisa. Nä1h1D odotuka1in oli antamlt aihetta lJlbhml{ toh

tori Se1uar'in viime hDht1Jtuun Z7 pIli"lllDll Port1Jga.l1D tanea1_ . 

l.e o.otetQJ rad!opuhe, Jo.. hän •••• 1-.,1 ·0Ur neutraUt7 

J"KELUOHJE. 

................ T~!~L~lL.J2.L .. _._ ... _ .. __ ......... _._ .. _ .... . 

•.. , .. 

..... elu~leja. 

T .... u-. 
T_II .... ja 1 ..... ............. ....... ml .... t.rNIlI •• 
EI u.~ 'ledoltukelln. 
EI uIIt~. muItII u • .....-............ tledoI

"*-IIn. 
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18 not uncondi tlonal., naturally, in view of the higher inte

rests of t.he count ry and of the -.:.gllah alliance, which 

even 1n thes:e clark and difficm1t t:iJaes we loyally reaffil'll". 

Sitäpaitsi oli yleisön huomota aiiben, et~ jotakin tulisi ta

pahtumaan, kiinnittäneet IIl16's Lisboan satamaan koko sJ'ksyn ai

kana sotamateriaalla tuoneet laivat. 

Sain myö_ vahvistuksen raportissani n:o 28 esittämälleni 

viii t teelle, et tä pakot tavin aihe Portugalille suostua Bnglannin 

vaat1lll..1kaiin.,. olivat olleet Yhdysvaltain viime aikoina yhä sel

vemmin oaott8lllat pyyteet saariryhmäIin nähden. Että tällaisia. 

pyytaitä on ollut, todia:taa ID3tiskin N •• -Yorlt:!n tunnetun pormes

tarin Laguardian sopimuksesta es!ttälllä J7J"kkI julkilauau.a, jos

sa hän väittJUl mielettöm,yydeksi san seikaD, ett.eivli.t ~sval.

lat, vaan Bnglanti esiintyi toisena sop1n1U8lmmppanina ja syyttJiä 

state Department'ia Yhdysvaltain intressi.n vakavasta Ja'.'nJyö_ 

misest&~ 

Lisboassa oltiin yle~s88ti sitä: mieltä, ettA ilman Sala

z.arin loiat.avaa valtiom1esta1t.oa ei sopimusta 01181 saatu niin 

• kivutt.au.ati synt_iin, 8illli niin englanUladamiel1a11i kuin r

tuga11la1set ;Jleenl#: ovatkin, kohtaai ~lamrfn vaat1muka11n suoa-

tumdnen alussa v.rrat~ jyrkkäA vastarintaa eriDäisten piirien 

puolelta. NäIIIIl piirit kellklttyivät lBh1nnIl Portug~ legioonaaD, 

jonka keskuudessa vallitaee palJon ~tio1ta Sakaaa lcDIItap. 

Legioona on me1d1n auoJelnakunt.lla organieatiota ~lina kI3t

täen muodoatet1W, arm.1.11IIl r hm• J 1. to1llld.va vapaaehto1Den aoti

a-uodo ateJ.a , jonka lJIh1mp1" tarkoitukaena on .... auoJelea1-

Den aiaäiailtli vaarollta. 'l'1Iid. voi olla hyvinkin tarpeellista, 

a11lK kORmlniatien maanalainen tot.dnta Portaga11... on vilkaata 
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ja vaikkakin to1m!1nta on pysynyt latenttina, on vaara ilmei

nen. Legioonan vastustus sopimusta vastaan saatiin voitetuksi 

aiten, että Saksa jatkuvasti saisi Portugalissa tyydyttää 80-

tateoUisuudelleen tärkeät tina- Ja wolf'ramitarpeensa. Bttll näin 

tosiasiallisesti on tapahtunut todistaa, paitsi saksalaiselta ta

holta asiasta saamani vakuutukset, myös se tosiseikka, että 

Bnglannin alahuoneessa äskettltln esitettiin asia:llOmaiselle hal

li tuksen Jäsenelle verratt.ain kärkevä kysely, aiko ito BDglant.1 

ryht~ toimempiteisiin estääkseen mainittujen tavaroiden vien

nin Portugalista Saksaan. Vastaus oli epämääräinen ja luvat

tiin asiata harkita. 

Puhuttelemani portugal..1laiset olivat poikkeuksetta sitä 

miel~, ettai m~änlaista puolueettomuuden loukkausta ollut 

tapahtunut, ja eräs tunnettu sanomalehtiaies 1ausui, että Por

tugalin suhtautuminen mol8llpiin sota.akäyviin puoliin tul.isi jat

kumaan entisensä kaltaisena.. 

Sivullisesta tuntuu kuitenkin oudolta sellainen puolueet-
., 

tOlllUustulkinta, että emämaa eli manner pysyy puolueettomana, 

tt kun siihen oleellisena osana liittyvä saariryhmä (qJthän ei 

edea ole kysJlnYs siirtoadsta) l uovutetaan töisen sotaaldiyvtin 

puolen käytettlväksi meri- ja iJ.atukikohtana siihen liittyvine 

miehitykaineea. I61tta että puolueettollluualcäs1tettä · voidaan v~

tiili, aenhlln Salazar antoi ymII8.rtää selittäessään yUM .. initusaa 

puheesAan, ettei Portugalin puolu.ettoalua ollut ehdoton. 

Vaihdettujen noottien e.lanmnldel1nen teksti seuraa tIl

mln raportin l11tteenll. 

L • h e t t i 1 Ii • : 



Liite. 

"At the outbreak ot the wv, the Portuguese Govern

ment, 1n tuli agreemem. with ms Majesty's Government in 

the United Kingdom, adopted a pollcy ot neutrality with a view 

to preventtng the war spreading 1nto the Iberian Pen1nsula. 

The Portuguese GOYerDlll8nt have, bowever, already stateä., anä. 

JIOst recently 1n Dr. Salasar' s apeech ot the 27th i\prll, 

that the polley reterred to above 1& 1n no ~ 1neona1stent 

with the Al:lgl.o-Portuguese All1ance, which was r.-attiIWed by 

the Portugueae G,oven.ent. 1n the early days ot th. w!U'. 

• a. Hls MaJ'st.y· 8 GoverrJHJlt, baa1ng th_selves on tMs 

anc1eDt Alliance, haYe now requested the Portuguese Governaent 

to accord them certain t'ac1liti.8 1n the Azores, which will 

enabl. better protection to be provided tor mercbant Sh1pping 

in tha Atlantie. Th. Portugues. GovernMnt agreed to grant 

tM. request., anä. arrangements, wh1ch enter into :torce immed

iatelJ", hav. been concluded between the two Goverx.ants re

gard1l:Jga-

• 
(a) The cODdit1ons governiDg the use ot t hese 

taciliUe. by ms Ma,j.st.y'. GOV8l"11118Dt 1n 

the UD1 ted X1ngdom, aDd 

(b) Brit.iah aaa1atanc. in turniahiDg es.ential 

mater1al and auppl1.a tor the Portuguese amed 

tore.. aDd tor the IIIlint.nanc. ot Portugu ... 

nat1oDal. 8COnoIII1. 

3. Th. esre~t CODC.rrdDg th. u.. ot the t'ac1l1t1e. 1. 

o~ a t.porary ~ture oDl.7 an4 in no WIY proeJudic.a th. ain

t.nanc. ot Portugue.. eov.re1gnt.y onr Portugu... territory. 

All Bri'Uah tozoc •• will be 1I1t.hdraWA t'rca ~ Asore •• 
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4. Not.hing 1n t.M. agreement a:U'ecta the continued dea:l.re 

o~ the Portugue. Goft~, .Uh which m. lfa"ieaty'. Go

ven.ent. ~". declared thaeuve8 in 8iJIDPIl~, to cont:1Jlle 

the1r pol1cy o~ neutrallty on the ~PHD -1nJa nd, a:od 

thu8 to -.1nt&in a zone of peace 1n the Iber1Ul Pen1naula. 

5. In the vie. ot 1I.a KaJe.,yr 8 Govern.Dt tM. agx-eaen'-

ahould give new l1~e a.nd vigour t.o the Uliance which hae 

ao long ex1sted bet.waen tIle United X1Dgdoa an4 Portllgal t.o 

the1r mutua1 advantage. It. not only coDt1m. ~ atragt,hena 

the pol1t1c~ guarantee. reault.1Dg troa t.be treatie. ot 

all1l1DCe ex1aten~, but alao attorda ne. proot ot Anglo-Portu

gue. tr1eDdahip and provide. an i.dd1t1onal. guarantee tor tila . 
develo.~ ot thia t'r1eDiahip :ln the tIlture: 
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Yhdysvalta..i n l ehdi stössä on tavantakaa hav~itta-

vissa jos minkänäköisiä syytöksiä Bspanjaa kohtaan puolueet

tomuuden rikkomi s e sta. s,yytökaet koskivat aikaisemmin Kanarian 

saarille ja espanjalaisille laivoille muka järjestet tyjä öljy

varastoja akselin vedenalaisia varten, ja kun nämä väitteet 

oli osotettu perättömiksi, väitettiin EspanJan, ottaessaan suo

jellakseen akselivaltioi den kansalaisten intressejä eräissä mais

sa , väär·:f..nk:äyttäneen suojeluvaltion as.em:aa. s iinä muodossa, että . 

.Espanjan diplomaattiset ja konsuliedustajat olisivat suuremmas

sa tai pienemmässä mi t takaavassa tosiasialli sesti asettautuneet 

aksel1maiden palvelukseen. 

Tämän kuun allrupuolella ilmestyi a.merikkalaiseen lehdis-

töS"n uusi vakava syytös Bspanjaa kohtaan. V"äi tett nimit -

täin, ettA EspanJan halHtus olisi tunnustanut Japanin äsken 

Filippiinei lle myCint!imän itsenäisyyden ja onnit ellut saariryh

mä.lle nillld:tettyti uutta presidenttiä. Lehtikirjoitukset olivat 

eritt.ä1n kärkeviä, jopa niisali vaadittiin diplO!ll8.atttsten suh

teiden katkaisemista tai ainakin repressalloita BapanJan val

tAnerentaka1seen merenkulltuun nlihden nanserttien kiellon muodos-

S&. 

JAKELUOHJE , 

_ ~_ .. _ +. __ ._~_._ ... ~--_ ........ _ .... __ ._._ .. _ ........ _ .... _ 0 •••• • • • • • • • ••••• 

.............. __ ..... ~'~J4.M~ .. __ ._ .... _ .... _ .... _._ ....... 

UI II A" 

JakeluohJem.llej.' 

T.v.lllnen. 
Tavallinen J. "IIkai ..... . .. .. mlniat erUllle. 
EI ulltomuedu.tuIr: .... tladoltukoiln . 
EI ulltomaaeduatultaen. mutta ulkoaal.lnmlnlolerilln liadol

tulr:alln. 
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Vaikkakin Espanjassa on totuttu suhtautwnaan amerikka

lais.elta taholta tulleisHn syytöksiin rauhallisesti, herätt.i 

tämä kohu Amerikan lehdistössä huomattavaa hermostuneisuutta 

yleisön keskuudessa, l.ähil'lllli sen vuoksi, ett.ei kukaan tietä

nyt, mitä oikeastaan 011 tapahtunut. 

T1edustellessani ulkoasiainministeriössä , mih.in mainitut 

syytökset perustuivat, sain seuraavan selityksen. 

Japanin Filippiineille nimit~ uusi presidentti oli 

lähettänyt Bspanjan hallitukselle kohteliaiSUUSsähkeen, jo,ssa 

• hän oli saattanut nimityksensä 'Bsp-.njen hallituksen tietoon. 

• 

Tähän s!ihkeeseen oli ulkoas.!aimdnisteri vastannut FiUppUnein 

kansa.ll.e, ,johon veri, uskonto Ja kieli läheisesti yhdistivät 

Bspanjan kansan, osotetulla tervehdyksellä. LuollDOllista oli, 

ettei tällä tervehdyksellä ollut mitään poliittista merkitystä 

tai kannanottoa Filippiinien kansainväliseen asemaan nähden, pu

humatt~ minkä än1 a1sesta de jure tai de facto tunnustukses

ta. 

Pitkien diplomaattisten keskustelujen Jälkeen sekä 

Washingtonissa ettA lia1Dlr1dis8{l on Yhd;ysvalt.1n täkäläinen suur

lähet~iläs nyttemmin ilmoittanut hallituksensa olevan vakuutet

tu sHtIi, että annetut selitykset osottavat ~an hallituk

sen olleen bona f!de sekä ette! s1111 ole ollut tark01tukse

na yhtä vähAn tunnustaa Japanin Filippiine!lla vo1MaDaal!l,tta

~ r'gimeA tu1n lIIlutenka~ rikkoa hyrill auhte1taaJ1r ~

to 1hin , m1ntIl Johdosta Yhdyavaltain hallitus on 1la:l1tt&mlt 

qt80vanaa v~1rt.auben loPPtl7 kllsitellybi. 

Lahett1lls, ~~~~ 
G. W1ncbåaJm. 
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Minulla oli äsken louM@lla luonani eräs ent. dip

lo~tti, Rumanian monivuotinen lähettiläs Sveitsissä ja 

edustaja kansa1n1iitos8&, jonka tunnen jo vuosien takaa. 

• Koska mainittu henkilö on täällä tosiasiallisesti maanpaos

sa, ei hän tahtonut nimeänsä mainittavan, 

• 

Puhuteltavani sanoi olevansa varsin levoton tilanteen 

kehityksestä Romaniassa, valittaen saksal.a1sten joka alalla 

lisääntynyttä. mäKräämisvaltaa, jota l1e IQÖs täysin häikäile

mättömästi käytti'Zlit, saaden siten suuren yleisön suhtautu -

maan vihamielisesti helU koh"taan.- Levottomuutta oli myös 

herättänyt venlilJU.sten Jatkuva eteneminen maan rajoJa kohti, 

ruaaniala1sten JoukkoJen tukala asema ltr1m111ä sekä ennen 

kaikkea stal.inin valJ anJomrouksen 26-vuot.ispäivänl! pitbll pu-

he (Julka1stu kokonaisuudessaan Times' isea 8/ll), jossa lIAn 

puhuu Kolclllun vapauttamisesta vihollisista. Tätä ei voitai

si puhute1tavåfi1 mielest&, tAaittIA muuten kuin, etta sta-
" 

lln, paitsi .. BeSaarabiaa Ja BukoYinaa, nyttema1n aapiroi IIJ15s 

lIoldauta, 81:1. noin kobatta oaaa Bnwan1an al.ueesta ennen 
, 

Siebenburg1in l1itUldata Bo_n1 aan. 

JAKELUOHJE, 

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

--_ ......... ~ .. _ ........... _ .. __ . __ ._~._----_._ ............... . .. ,.'" 

Jalteluot,jemalleJ.' 

T."..I ... . 
T .... II ... J. l ..... aI ................... mlnl.tertOIl •• 
EI ullt~ tIedoItukalln. 
EI uIIt~. mutta ulkoeal.lnmlnl ..... 1Gn tledol

"*-II ... 
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Elin ei tosin sanonut käyneensä Rumaniassa muutamaan 

vuoteen, eikä tulisi sinne palaamasnkaan ennen kuin sodan 

lop!ttua, mutta hänellä oli t ietonsa täysin varmoist.a läh

t eistä. Sen jälkeen kuin marsalkka Antonescu oli ottanut 

vallan käsiinsä, oli bIin, joka jo ennen kuninkaan poissi1r

tymistä oli luoPlmlt l ähettilääntoimestaan, katsonut mahdot.to

maksi syöt!ivaikuttaa tai edes jäädä maassa vallitsevan ~

g 1men todistajaks.i Ja olikin hänen IIIOnien vaikeuksien jäJ.

keen onnistunut poistua JI!a4ls ta. Sen jlllkeen oli h!In asunut 

Parisissa, mutta kun maa myös siellä oli alkanut polttaa 

hänen jalkojensa alla, kuten hänen sanansa kuuluivat, oli 

hän saapunut Espanjaan aikOll!uksin jäädä tänne toistaiseksi 

ja sitten siirtyä Lisboaan. "Zn tahtonut udella, oliko hä 

nellä jokin erikoistehtävä Rumanian nykyr'g1men vastustajien 

tahOlta, vaikka minusta siltä tuntui, ,ja, nrlldiJ.i m1ml]]e on 

kerrottu, lienee Rumanialla u seissa liittoutune1ssa ja puolu

eettomissa maissa henkilöitä e.n misdon s~ciale, "81. prin -

sessa Bibescu Turkissa, puhumassa puolestaan sodan onnetonta 

päät tymi stä sn.HU Mpi täen. 

tt Puhuteltavani kosketteli ~s, l&hinnä Moskovan toDre-

rensa1n ybteydess!!, lII88DISe asemaa, Jonka hJin katsoi lopulli

sissa selvittelyissä tulevan olemaan Rulaanian asemaa niin 

palJon edullis--, ettei niit& voi&i lainJcaan verra\a toi

aUnea. Tlita hän peruet.el1 lIlhinnll 'Yhd7svalt.o1h1n yll.llpit.llmll

J..äD.e jatmvilla dipla.a.a:tUsUla suhta1ll&, Joak1n hän ka~-

801 ~änd tocSeta" etU Stal1n1n pahaassun kliytt.llDä laD

.. tapa ·s~ ... laf.-karJala1_at.a t&aaYal.laat.a., Jolla hIlD ilmei

sesti tarkoitti JIoakDvan rauhan raJoJa palautt.1at.a, ei 'VOi

nut olla su .... ' b rohtai ...... 
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Mitä muuten Moskovan konf'erenssiin tuJ.ee, ei siitä, 

tavallisuuden !!Dlkasu , ole saatu täkäläisissä l ehdissä mitään 

kirjoittaa ja muutenkaallll ei siihen ole kiinnitetty mitään 

enempää huomiota, arvatenkin sen woksi , . että arvellaan siel

lä kä61teltyjen asioiden varsin kaukaa sivuavan Bspanjaa. 

L ä h e t t i 1 ä s AL ~W-~ 
/ f G. Winckelmann • 
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Bn ole aikaisemmin tahtonut raportoida 0 sikkoasfas

ta, l ähinnä sen vuoksi, ettei suurlähetystön puolelta, ku

ten on tapahtunut useiden muiden Italian edustustojen puo

lel.ta, ole annettu mitään julkilausuaaa suurlähettilDn ja 

hänen henkilökuntansa suhtautumisesta. kuninkaaseen ja marsalk

ka Badogl1on hallitukseen, joten liikkeellä olevien huhujen 

on täytynyt perustua pellddin arvailuihin. Tietysti olisi 

eräitä johtopäätöksiä voitu tehdä siitä tragikoomillisesta 

tapahtumasta, jolloin Saksen suurlähettUäs kieltäytyi vastaan

ottamasta Italian suurlähetyst6neuvosta ja hänen ojentamaansa 

sodanju11stusta ja talutt.1 hänet ulos virkahuoneestaan, mutta 

• koskd tämä OJentaminen tapahtunut suurlähettilään itsensä 

toimesta, jota tehtäviin kantavuus Jarl 01181 vaatinut, ja kun 

to1seUa puolen tiedettiin, että suurliih.tUläe, markiisi Pau

lucc1 011 aika1seadn ollut IluS80lln1. hyvin lähellJL, toUd

en ue._pina vuosina hänea: ltabin.tt1pi!Ulll1kJcöDIUin, voitiin 

aa1a kIleittu IQ6s Diin, .tU hän 011 kieltli1'tJDYt.. noudatta

maata 8&Ul&ansa toiJaelta1antoa, Joll.a1 .. sa t&paak .. esa lAh:1a

mln virkamieh.n oli s. suor1tatt.aft. 

"/oKELUOHJE: JakeluohJ_.n.Ja: 

................ __ ~~Y'-J._~.t~ •. R._. ________ . ________________ ._._ 

. , .... 
T ..... II_. 
T .... 1l1nen J. 1 ...... 1 mlni.t.rtOn •• 
EI uu.o~ tIedolt .. blln • 
EI ulko~ mutta ulkoulelnmltdatllri6n ~ • .......... 
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Bräs suurl.ähettiläln läheinen ysU'IIi on minulle luot-

tamuksellisesti kertonut asia sta seuraavaa: 

Xohta sen jälkeen, kun marsalkka Badoglion hallitua 

oli muodostet'tU, oli suurlähettUII.a omassa ja heDkilökuntan

sa nimess! lähettämässään sähkeeseä vakuuttanut uskollisuutta 

kuninkaalle. Jonkua aitaa sen jälkeen ja Mussolinin tultua 

saksalaisten toimesta vapautetuksi, oli tiliä tarjonnut mar

kiisi Paulucc,ine ulkoasia1nminiaterin paikkaa hallitukae s saan , 

jota hän paraikaa oli muodostamass.a. Markiid Paulucci oli 

viitaten si1heD, että hKn 011 vatlDOnut uskollisuudenval.an ku

n1nkaal~e, evthl~ tarjouksen. Lisäksi oli suurlähettiläs ker

tomlt, että kun hänet varhadskevUllä 1940 oli nimitett7 

suurlähetUläA1csi Belgiaan, oli hän Mus80linilta saanut er1-

koistehtäväkseen Umo,1tt.aa Belgian kun1nkaal~e Hitlerin Musso

linille antaman lupauksen, ett.eivät saJcsalaiaet joukot tulisi 

hy5kkä iiWiä n Belgiaan, minkä to.1meksiannon J1än IQtjs oli suo

r1ttanut. Itun sitten ~ya muutamia viikkoja sen jälkeen 

tapahtui, oli hänen asemanaa ~ täysin keatämättCSmäk:a1, 

• ja oli h5n ~ ja saaDlt vapautuksen suurlähettilään-

toimestaaD. Puhute~t.avallen1 oli marJdi/ld Paulucci sanenut, 

ettei hän myöhenmin ellut p!:Ulssyt selvil~e 811t5, oliko 14t

ler tuolla!.sen lupauksen antanut, vai ol1ko Mussolini pannut 

oadaan. 

Shuaennea llainittakoen ts:ss5, että Kacorialln 1noata

riaaa viime vfikolla "panJan kanaallillll&rttnrtn Jod An'tonie 

Prt. de Il1'981'81l kuolinptivllDll pldet.y'sllä mutatojllmalanpalvUuk-

88saa oli ltiuaallleta t.o4et.a s.ban Ja lta.1:1an 'rierekklUJl 
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istavien suqrlähettiläiden tapaaminen jähmettyneine kasvonilmei

nean, kun taas viimemtrlnit m sai Yhdysvaltojen suurlähettilään 

puolel.ta mit& herttais1mJun tervehdyksen. BDg1annin suurl.ä.hett.1-

läs ei ollut tilaisuudessa saapuvilla. 

L ä h e t t i 1 ä s 

../ G •• incke~ 
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Palattuaan loaamatkaltaan Lontoosta järjesti Englannin 

• täl.d[J.t[inen suurl.Ahettiläs, Sir Samuel lbare 11i ttoutondd.n 

ja puolueettOEden valtojen lähetyetöpäAlliköille esitelmätilai

SUuden, Jossa hän kertoi vaikutelmiataan nyq-lCrlglannissa. 

• 

Olen saanut kBytettäväksem. .sitelllätekstin, josta tä

hän lainaan erätti otteita alkukielellä: 

"London. shabbY but hapDY. 

Looking at. the shabb1ness o~ London and the very 

obvious ~act that l1~. had become mor. dif'f'1cult, 80 ~ar 

fram be1ng d.pressed, 1 .as elated :tor 1t. ehowed IlOt that 

t.he Brit1ah mach1n. waa rwm:1ng down, or tbat there wa8 

c:ontUa1on or general shortage, but tbat now, even more than 

twel.ve month8 be~re, the whol. efibrta o~ "Ule nation w.re 

b.1Dg c:oncentrated upon • .01e ohjeet - th. eonduct o~ 

t.he war. •• had reach.d e polm et wh1ch 1t. ... obvioU8 

to ~ v18it.r to London \hat the country waa totally mo-

bill __ , m .. and. ___ , old and young, all COJICentrated 

upon war activiti.. o~ Olle k1D:1 or lIDother. 1 would claia, 

JAKELUOHJE. .... I...,..,.....I .. j •• 

T .... I ..... 
T .... I ...... j. IlaIkal ... . . .. ...... . . mlnlaterlOll .. 
EI ..... ~ tIedoItuk ..... . 
EI ~. mutta ......................... tIedoI-..................... -.!~~!f~~ .............. _ .................... . 

........ J 

.... 4. 
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I believe w1thout fear of contrad1ct10n, that the mobi11sat1on 

of Great Britain at t~ present moment 1s more complete and 

more efflelent than in any Buropean courttry 1nclud1ng Germany, 

and, more s1gnificant than this f'aet, our mobilisation 1s 

founded upon the general will of the people, not upon the 

condit1ons o~ a slave state that we see in Germany and 

the other unf'ortunate occupied countriee of the contlnent. 

l4y 1mpresaion theretore ot LoDdon, and it 18 a very elear one, 

• 1s an iapresaion of' aen and woaen ready to put up with 

• 

many inconvenience8, with many anxiet1ea and with many domestic 

troubles, part1cul.arly the older people, but content to taee 

ditt1eul ties, to live thia rather drab, poss1bly rather shabby 

Ute glLdly and cQntident~, because each af' tham 1s eon

vineed that he 1s doing h1. best, great or small, to help 

on the conduct of' the war." 

---------- - - - - - - - - - - - - - - - -
1IJpg1 m' t13l. to txDt, 

'rla broad iIlpresaion that 1 :t'orJll8d, looldng at th1s 

variegated scene waa that ~land - and when I aay BDgland 

1 mean ~land, ScQtland, Wales and Northern Ireland - _. 

goina very much back to tJ'i)e. It "8IIIed to _ tbat under 

the etre.. ot tr1al the national character1st1c8 were becoming 

mere and IIOre apperent and the rather wperticial vagariea 

that M7 bne made themael".e ev1dent in peacetime .. re Ming 

puahe4 into the ~Wl4. In tact, under the ~ ot 

t.rial, t.he nat10nal gra.1n {it I ~ u.e 

.. aho1d.Jw 1t.elt 80re ard IIOre. • ..... , 80 1t __ et re

tU1'll1Jas ta the k1Dd ot ohcwrt.eri8t1oe that eo often .... 
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themseIves feIt. in our past hiBt.ory. F r instance, we seemed 

to be b ecoming more dogged and obstinate, characteristics that 

ahowed t hemseIves very often 1n the past and that. upon 

several critical occasions stood us in very good stead. " 

"1 must hurry to my conclusion, and 1 ask this 

question. Ebw 1s t he British publie of which 1 have just 

heen speaking regarding the .. future of the war? he 

• the Britiah publie expexting that the war will end soon or 

are they expecting that the war will go on for years? 

• 

1 heard a good deal of talk about the duration of 

the war, but 1 came to the g eneral conclusion that t.he 

Brit.1ab puhl.ic are not troUbling themselves very much about 

dates. They are so determ1ned to go on, wit.h the war until 

the clay of compl.ate victory, that they have set their teeth 
and whether the war will take a long time or whet.her it 
will take a short time, their attitude wl11 not vary. They 
w1l1 go on reaolutely to the encL. The British pubUc, there-
fore, are totally untouched by the kind of propaganda that 
pur enemles are now c i rculating. The Genn8l!l propaganda has 

cClllpl.etely changed 1n recent t.imes, and wherHs at the be

glnn1ng of the war, 1n the- early per10da of the war, it 

... ina! 8ting . constant.ly upon t.he war being a short. war, 

a.nd the Gennan victory being inev1 table aft.er a abort period 

or t.tme, now i\ hae renraed 1109 position, and ia ~ 

t.bI Un. that t.he war 1a going ' t.o be • verr long war and 

that duriDB 1 ta durat.1on the Alll.a will become wear,y or 

tight.1Dg - \h1a 1a \he GaDlD ~t. - and th. Allle. 
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will start disputlng with each other, and t.ba.t a sltuation 

will be created mueh on the lines ot what happened at 

the and ot the War of the Spanish Success.ion, when at 

the Peaee ot Utrecht the All1es were war weary, and agre«d 

to a peace of negotlation. Thls, then, 18 the Gennan pro

paganda, a long war, war wearlness amongst the AlUes, 

ditferenees between the United States, Russla and ourselves, 

and at length a general deslre tbr a peaee ot negotia't1on 

out of which Gemal!lY wl11 get very good terms. 

Ge~g['1iI ~e~~ !~aP;Q~1 

And, in order to bolster up this thesis, the Gel'Dl8Ds 

are activel,y spreading about a number ot the old star 8S 

ot whieh we have heard so mueh 1n the past. They have 

started again t..l:le1r old story ot the secret weapon that 

they are develop1.ng ln Germany and that sooner or later 

la going ta enaure it not, German vict.ory, at least the 

awldance ot Genuan deteat. Well, 1 remamber th1s story ot 

the secret weapon 1n the last war • We have had it several 

times ln th1s war. B\1t 1t has now becOEe more lntense. 1n 

thelr propaganda and lt Is on that account that I ment.lon 

lt th1s evem:1ng. 1 talked ta a good many people 1n hgland 

about 1t, f'or 1.nstance to sclentists who know about posaible 

dewlopnents, and the7 were very de.fin1te 1n the a.runrer that 

the7 gave . The arunrer that the7 gan, 1n a sent.ence, .. s 

that with the ec1ent1t1c develo~Jlta of' th. war, nt.h 
~ gu.ral progre.e1" illprovementa of types, eug1n •• , aero

plaDe., sune, and .0 on, lt 18 imposslble now to ..a 

a great Jump 1n advuace. The.. sclentiflc ~velo~. go 
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step by step and etage by etage and 1t ie completely 

unscienti~ic and improbable that anybody after these four 

years of trial and experi.aent can now taka a great leap 

in advance, and lIlI1ke soma discovery that ia going totally 

to change the face o~ the war. But, being cautious people, 

1 can assure you of this, that although it appeara to 'De 

physically improbalJle, indeed pbysically impoa aible, that a:ny 

developnent of tMs kind can be produced, u are well pre_ 

• pared. Our counter-defence meaaures are very highly developed 

and aupposing there was any such invention 1 think we should 

g1ve a very good account of ourselves if lt were trled 

against us. 

• 

Germap air Res'ry'8. 

Alld there 18 another l1ne of argument that. our 

enemies are also making ua:e of, about wh1ch 1 made some 

enqu1ries 1n Knglam a8 well, namely that the surpr181ng 

~eablenees o~ Ge:naan;y 1n the air in recent lBOnths 1a not 

du. to want of machinea, but to a very cunni.ng strategia 

plaD o~ Hitler and his statf to accumulate great nuabera 

o~ aircrat't and at a given moment launch an overwhelmiJlg 

attkck against ua. We can be quit.e sure that tMs 18 all 

DODSen&e. We hava prec1ae 1nfo~t1on about the8. mattera. 

TMre 18 no great aecumulat10n o~ Gel'DllPl a1rcrat't. that cou1d 

be launched 1n thi. 1Ifq t'or a ~inal coup. Gel"BlaDY at tM. 

mo..nt ia kt her wits end to ~1n keroplanea to operkt. 

upon th. ver10ua t'roJrt.a and to protect her c1t1ea 

1taeU. 
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0ur air at!.acks 1n G.rmaw. 

With regard to the proteetion ot' c1t:1es 1n Germany, 

I had SOIle very interesting ta1.ka 1n Lon:lon in my old De

partaent, the A1r Il1nist.ry, at wh ch 1 ~s 1"our t1l1es M1-

niste . 1 wem 1n great detail into the analyses ot' the 

raids that we have recent13 been nrak1ng o .. er Geman toWIlS, 

and 1 saw photographs that eould not l1e, greatly enlarged 

80 t hat t here eould 'be no mistake a8 to lihat t hey meant. 

• 1 saw the reports ot' the Command1ng o t'1"ieers, and 1 can 

tali you, without t'ear ot' contrad1ct 10n, that the damage 

that we and our lmer1can liUes are <laing to-day over Ger-

• 

llJ8IJY, Vie princ1pally at nlght and our her1cen AlUea 

princ1pally by day, 18 much greater than anybod,y :1magines. 

Moreover 1t 1s not a haphazard at'fair, do not ~e that 

sOIHbody hae a br1ght. idea one day that they w111 JDake 

an air raid over Ge:nllal.\Y, and a certain nuaber ot' machines 

go ott :mto the blue and drop their bomba promiscuously on 

SODil Gersan tovm. Nothing 01" t.he ltind, theae raids are 

worbd out as strateg1cally, as methodically aa any callpaign, 

aa order ot' batUe hae ner be.n work.d out 1n the 

course ot' h1 story , worked out 1n every det.a!l, the BUccesses 

caretully aJJal.ysed and the 1oa88s aQually caret'Ully rmal.yae<1. 

IDc1dentally, 1 BWAY ..-y that the Ios._ are aubstant1al17 

l.s_ than the 1os88a t'or wh1ch w. eett.&ted. Th.ae raida are 

supported by ewry new dev1c., and 1nvention 01" ac1ence, w1th 

the reault that the prec1a1on ot' th. bombh~ 18 Wl7 DlUch 

greata- than it. .. enn a YMr ~. 1'he.. ra1da, aa 1 U7, 

are doiDg much Ilore ~. 1.0 G.man towna and G .... 11t'. 

than anyone 1mag1aea. 1Ihat. w1ll b. \he t'1-.l .~t ot' ~ 
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I cannot say. "111 they end tile ww? I cannot say, but 

what I can say 1a th t method1cally and scientif1cally Genaan 

centrea of 1ndustry are b e1ng destroyed one a:t't.er Qnother, end 

we ahall aee· this de8tructioJl :lm!Ilensely augmented 10 the montha 

t.o CCIIIIe • 
I 

"elI now, Ladies and Gentlemel:ll, I have takan up a 

great deal of your tbte, 1 hava covered a wide field, and 

1 end by aay1ng to you that 1 coae back floolli Bngland w1 th 

• the coDVict10n aJId with the encouragemaDt. that the country 1s 

cOlalUetely united, and t.he country ia dettmnined te 8tand 

Bhoul.der t.o ahoulder with our AIlias , great. and aall, There 

_111 be no breach in our raDka unt.i1 the ~ 18 f'inally ended. 

If tbe w~ goes on t'or a long t.iIl8 .:!'t ahall. st.1ck 1t out 

until tl:e end. If on the other haJi1d the se great d .... lo~s 

of wh1ch 1 have just spoken to you, part.1cu.larly t he develop-

ment 10 the air, bring lt ta an end more swif'tly, perhaps 

more swit'tly than any'bod;y c1area t.o imagine, .. 10teDd to keu . 
the unity ot' tront. between the A1Uea intact for the future, 

8Jld upon 1t build - a new world 1n which it will be impoaaible • 
t'or the Ge~ onee again to bring the.. calamiti.a upon 

tbe earth." 

L ä h e t t i 1 ~ s 


