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Yhteenveto . 

IUotsin liihetys t ön tah ~ lta kuulen luottrunukselli sesti , että Athe rton 

viime keskustelua a minj- t e r i Bostr~min kans s a oli ollut äkäinen Su omelle, 

eri k oi sesti Pearl Ha rbor i n vasta not on vuoks i.- Ruotsalaiset ova t myös kin 

kuullee t huhuja siitU. ett ä j otain ol i si tekeillä Pohjoiseuroopan suht een .-

~1anti pitäisi. hei :'n tietojensa m .aan, Suomen itsene: ' yyden s iiilyttii-

mis t il tii r kei:nl; k-.1 itenkin si t en , että Suo .i men ett;lli s i Vii u r in kannaks!;n 

ja Petsamon . 

Jl 

• 
Lisil.;ks enä otsakkeessa maini t ui hin r a ortteihini panen me r ki 11e, että 

Ruot sin l ähetystöneuvos herrn Herbert Ri.!lbirg.toimien l ähetystön piiiillik-

könii mi is t er i Boströ J.n ollessa l omalla. yksityis keskustelussa kuluvan 

tammikuun 12 päivänä kertoi minulle Boströmin j ~uri ennen loma lle läh~ 

käyneen At hertoniD luona, joka s illoin oli ollut varsin äkäinen Suomelle 

k iinnittäen erikoises ti huomionsa Japanin lähety ~tön va staanottoon Relsin-

gissä 8.12.42 ja v iilttiiSl. että Office of Wa r Information nimisen laitok-
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sen l <J\ ett~ rad~os el s tus siitä oli ollut a ivan oikea, mi Mi< 

jo hd ta Rib , in i 11e hu utin , e tt" t" .. r a i os l onteko 0 • ollut 

niin hyvin :lsialli se' ti iru iu sävy l t ä Oon ha r haanj ohtava ja selostin 

uud e lleen t l htuman Hel s i g i stii sUaJ'Iiemrne tie j en perusteella . 

Sama t en ku in 3ostr ,, '~ :«,,1.-us t t: llessa ' h.lne kaIlss/Hi n jo l ukuun 

30 p'( i vä " 1942 (kts . r aporttiati ;' 31 ) mutta pal' on varovais6 l!l.ssa 

m odos s Rib ling hu omu utti niis " s ei'tois ta , jotka Puot s in l ä he s t ön 

\ ::S i t:'ks En :1U,G.an ovat 6!: tee " suh t ei t ' . j)'lr!lntumis elle u omen ja 

Yhd. V!lltair, v~li ä . n'n ut en lb..l ot s in l ilhoty :; t ::>n vi r ka:nies evor sti 

de Laval, j on l:a a::.a pUv!.: ' ; t1 asi , l{e r toi , että heille on tu llu t 

tieto~a . joi den m1i: an j otain on eke illä Pohj ois - Skn ndi navian ja 

u en suhtoen , ~illii he t a r koittivat , ettii va lmi s tettaisiin hyök

ltiiys t ä Pcl1jois - }!orjaan j a SU meen, jolloin kys ' s am~rik:kn l a is -

su ,'ma la i s is välei s ~ tu l isi aktuaaliseksi. Panen merkille , että 

s enaa tt ori andenber g ks i ~' i sk skustelus s pari p' i vää si tten hänkin 

sanoi , e ttä ennen pi t käli kysymys SU O!nEll asemasta voi tul la r atkais 

vaihees een siten, että SUomen tliy~JY määritellä asettuuko se Amerikan 

u ole11e tahi Amerikkaa v ', staa n. Sitä va s to in 'fur kin suurlähettiläs, 

joka y l eensä on sangen hyvin informoitu myös s otilaallis ~sta suunni 

te lmista täällä, ke skustell essani hänen kan s saan nä inä päivi nä, ei 

sanonut kuulleensa mitään p ohj ois een kohdistuvista suunnitelmista ; 

lisä si, että Yhd svalloilla ja g lannilla on kädet tOoynnä Pohjois

Afr ikassa, mi s sä s otatoimet eiv'ät käy suunnitel mien mu"a an . Ri bbi~ 

toistl mitä a ilaisemmin myös herra Eric Bohaman ke skusteluissani hä

nen kanss aan joulukuun alussa oli sanonut, nimi ttäin, että Loatoossa 



3. 

Suomen itsen' iisyyden säilytt iimist .. p i detään tärkeiinii , kuitenkin si ten, 

että Suomen täyt. isi luo~a Viipuri n kan naksesta j a Petsamos ta, mihin 

huomau tin, e t tei t änä ole omiaan li sä~äen yhdyskan8~jen Suomessa 

sympatiiaa. ,-~ 

~E~ • 
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Yhteenveto • 

Yhdys valtain ja U.K,n väl Illä on ilmeises ti sangen syvin vas ta-

ltohtia. Brtis virl:a ve ljeni m,Uiritteli niitä s i ten . että O. l{ . ajaa 

vanhanaikaista imperiali smia kun taas O.S . A. koett aa pitiin kiinni 

Atlantio Charterin pe r i aattei s ta kuitenkin hankkimal I. its elle en 

laajennettua vaikutusvaltaa maailma s sa.- Ei köhän pohjimmaltaan 

vastakoh':a ol e kahden imperialismin vä lillä ? 

Jl 

R\.lhut. että Churo 'n joulu mun 10 ulle. 01isi ollut t äällä. eivät 

oso i ttautun~et p~ansapitäviksi. Sitä vastoin lehdistössä on kerrot-

tu hänen tahi Eienin tulosta tänne l äh iaik oina neuvotellakseen ameri-

kalais-englantilaillista vastakohdista. Semmoisia onkin näköjään run-

sansti vaikka luultavast1 olisi perusteetonta niistij vetiiä johtopää-

tästä. että niiden yhtei.,.ärrys mikäli koskee sodan j a tkamista 

lopulliseen voittoon saakka olisi horjl.lll&ssa. Va stakohdat koskenevat 

lähinnä poliittisia kysymyksiä. s.o. suhtautumista ranskalais i i n 

Pohjo i s-Afrikassa ja Intian asiaa. NiiBtI kyllä puhutaan lehdissä, 

mutta varoen ja peitbelemällä toisen maan yleisöltä mitK tosiaankin 

oIAKELUOH.IE: ... k.luoh ..... l.ja: 

Tavall'-. 
T ..... III ..... ja IlsIkal mlnl8terlOll .. 
EI ulkomuoedu ........ tledoHukalln. 
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toisessa maassa aja tellasn . VaL< a vastakoh ta l ähinnä koskee edellä-

maini ttuja kahta kysymystä , Ranskan ja Intian as ioita, on se ku i-

tenk ' n ilmeis e, t i pa ljon syvEm pi j a laajakant oi sEm pi. 

Er i,;s virkaveljeni m"" it ' eli sitä hilj a kko:n minulle s euraavalla 

';;avalla ~ En !annin n kyinen hal litus on s i ihen osaaottavi sta rad i -

kaalis i s ta aineks is ta huol imatta pohjimmal taan vanhoi llinen niin 

hyvin sos i a a li s i ssa kuin kansainvälis i s sä käsityks issä~~; tunnus -

me r kill i nen oli Churchillin l a usunto, ette i häne stä ole tullut 

Englan!'lin pääminis t eri j otta hän likvi doisi Sri t t ein valtakunnan, 
x ) 

lIIillä lausun nolla hän i lme i s es t i ta r koi t ti Int iaa; Eng lannin hal-

litu s a jatt e l ee kansa i nvälisiä kysymyksiä vanhan imperialismin ta-

paan ja tä ällä pelä tään, e t tä se pyrkii vall oi tuks ii n lähi nnä Poh-

j ois - Afrikassa semalla ku i n se on va s tahakoinen riittlviin myän-

nyt~'ksiin Inti an asi assa; U.S .A ln halli t us taas on pi kemmink in re-

hel l isestl Atlantic Charterin periaa tteiden kannalla. Se pyrkii nii-

den toteut tamiseen eikä s en tähden tahdo itoeliiin sitoa sotanj älkei-

siin järjestelyihin nähden yh tä vähän EDglannin kuin Venä j ä n suhteen; 

U.S.Aln hall i tus ei ajattele vallo i tuksia vaan va i kutus va ltaasa le-

vi ttämis tä Atlantic Cherteri n pu i tteissa hankki'llalla its elleen 

kaupallisia etuja ja mahdo ll isesti strateeg isia tukik ohtia eri 

maailmaa.- Itse asiassa ei ole miele s täni minkä:' suurta eroa nä i-

den molempien suuntien va lillä paitsi Siinä, että toinen ajaa Eng_ 

x) Keskus t e luisaa yksityisten amerikkalais t en kanssa olen huomannut, 
ettl tämä Churohillin lausunto on hei ssä 'herätt~t huole stwniåta 
ja paheksumisia ~erial1.1liJa ilmaisuna. 
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lann i n to i nen Yhdysval tain etuja. Olisin pi kElJ1l!l in taipuvainen 

sa omaan, että vas t akohta on amerikkala i sen j_ englantilaisen 

imperia lismin v" illä, olkoon, että amerikkalaiset it se Jcauhi stui -

sivat j os heille sanottaisi i n, että politiiYkansa Fhtenä kiihokkee-

• na on imperialismL- 'utta JcauhistuneUa sem" oi ses ta syytifks es tä 

kai brittil" isetkin olis i vat. J oka ta auksessa ovat Aroe r i ;can pyr-

k ' mykset, jotka ilmeises t i eivät satapros enttisesti lyö yhteen 

Amerikan liittolaisten, Engl annin ja Venä jän, pyrkimys t en kanssa. 

eri ttä in huomioontettavia ehkäpfi tarj oten mei l le ja muille pikku-

valtioille erinäisi ä 
mahdollisuuksia. 8 -'-

4- . ' ~' 
ähettiläs 
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Lähetystö ttt en kunnicittavir:min toimittaa Mi nisteriölle 

seuraavat raportitl 

iit 3, 16.1.43 "5uomen-U.S .AIn väliset suhts,'t - Keskupte1u 
alivaltiosihteeri Sumner Well~~in kar.dsa 15.1.43." 

!~ 4, 27.1.43 "Suomen - U.S.Atn väliset suhteet" . 

W 5, 6.2.43 " .Tålkikaikua keskustelusta Alive.ltiosiht&eri 8umner 
Nellesin kanssa 15.1.43" 

~ 6, 6.2.43 " Norjala isten työlä i sten käyttäminen metsätölssä 
I.aplssa· 

P 7, 6.2.43 • Suomen - U.S .Aln väliset ~teet.-Ke~kuste1uja 
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Yhteenveto • 

. telles tehosti J a panin lähet ys t ön vas 0. ot on aiheuttamaa pahek sumi 

j ota seli t y 'rsis ilni huolima tta piti oike tettuna .- Suomen -

o a t s a lla kannalla kuin v i ime s 'ks nli eikä t ä llä haavaa ol e niid en 

rikkomista od ote~tav~ , ellei u oman pol itiikka anoa siihen a ihetta, 5 .0. 

ellei Suomi anna apua Soks a 11e.- Omas t a aloi ttees t ... a n ru esi Ye ll e s puhu-

maan Suomen s i säpolitiikas ta ed el lyttäen, ett ä hall i t usvaihdos ta pahtu·si.. 

Luuli sitävastoin President ti Ryd in tulevan j ä lleenvalituks i. Sanoi. ettei 

U. S .A. t ahdo neuvoa. mu tta toivoo uutta ha .... l ituf;ta , jonka kanssa oli si 

pompi olla yhteistyössä .- Sanoi toivovan Suomen tekevän rauhan Venäjän 

kanssa. Selityksiini Hallitukseni pol itiikas 0. ja mi ksei erikoisl ~uha ole 

mahdollinen. ku i n myös va!'oi tukseen.i painos tus ta vastaan .Velle s suhtautui 

tavalla joka. ollen muodollises ti aivan moitteeton. kui t enkin oli omiaan 

tehostam~o.n U.S.A:n t Oivomusta/että uusi ha l l i tus syntyisi.- Suomen hal-

lituksen ka nta Itä-Karjalan sodanjä l keiseen tulevaisuut e en nähd en e i 

in mielestä ole. :nikäli IlO. to ':'n havaita. semmoinen kompastusld vi hyvi 11e 

suhteille kuin eräiltä tahoilta on vä.itet ty. ~itäl:in tukea anme kuitenkaan 

voi nykyoloi s sa U .S.A,lta odott aa tässä asiassa. epä tietois ta joa edes 

.JAKELUOH.JE: .Jakeluohjemalleja: 

Tanlll""n. 
Tavall;""n ja llaaUl mlnlaterUllI .. 
EI ulkomaaedu.tuk .... tledoltukalln. 
EI ulko ......... t ....... mutta ulkoaalalftmllllaterllln tIedol-

tukalln. 
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1939- vuoden raj oj en ;;lläpi t iömiseks i. - Huomautin vielä kerran s o amne 

eriko'sluonteesta ja vankas a t Oivomu-s esta ,et t ä v~lit U. S.A;an j t ku isiv t 

kehitt:'isivät .- . eslcl.lste1usta olen tehnyt er ä it'i p· .. ·t e1mi ä . j otka l öy-

t yviit r aport in l op 51 vu l l a • 

J( 

J[ 

• Pyydettyäni ksity isesti puheillep:i.äsyii oli nu11a 15 .1.43 pitk~ muo-

dolli8e5ti ep~virall inen ke skustelu Sumne r l lesin ka nssa State Depart-

ment issa. 

Esitet tyäni uudi stetut uuden vuod en t oivotuk seni puhuimme en~in minun 

sairaudestani j a t oi umi ses tani. jollo: n allevi i vas in. ett en vielä ole 

ryhtynyt hoi tamaan läh tystoäni . vai kka toi von voivani s e pian. viimei stä" 

ensi kuun va ih t eessa tehdä. 

Kun sit temmin keskustelu siirtyi olitiikkaan sanoin mielihyvin panneeni 

merkille. ett ä U.S.Atn johtomiehet. ens i r ivissä Sumns r Welles itse. ovat 

tehostaneet pitävänsä kiinni .. lantio Charterin periaattei sta . Viittasin 

~ös Presiaentti Itrdin Its enäisyysp" ivänV pitWnii.lin puheeseen ja siihen 

sympaattiseen vastaanot"vOon ja mainintaan . j onka se Ruotsi n lehdi tössä ja 

eräissä lehdissä t äUlä oli saanut . ?lllin i tsin niinikään päämin i steri ~a.ngel 

muka Tukholman Nya Dagl1gt Allehandalle antama stll hllutatt elustll, missä 

sanottiin, ettei Suomi tule julistamaan sot a U.S.A:lle ja että Suomi toivoo, 

ettei mi täiln sattuisi, joka olisi omiaan (oaloulated) vi emäöin 11 .5 .Aln 

ketkaisanaan suhteet sen ja Suomen välilll. T'åtä haastatt.:tlua ei kylläk'aän 

koskaan oltu annettu, mutta Helsingistä saamieni virallis ten 'ttetojen pe rus-

teell. tiesin sen Tasta&van pääministerin käsitystä. 
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Koska ' elin toiselta puolen nii tä Svo~el le vihamielisiä 

ys t iiväll iai" lausuc toja ja u.ltisia, jotka viime aikoina ov t ilmenneet, 

juutal!iisvainosta, s otava ki eo koh~eluc a ja Japa nin l ähet Ii " n vas taan

~on • te dessä . ~ainitsin myöskin U .S .A;n sotiI sheokiIöiIIe annett ujen 

kunni ame r kkien pal au t t aM i sesta kts . lähetyst"n s 'hkettä 980 24 päivältä 

jouluku ta 1942) . Japanin lähetys tön Jcutsust9. ja Suomen ho.lli tusl,liesten 

oso.notos ta siihen lausui ,alles , ett" tiir." seikka oli Yhd svallois sa he

r ät:-.. t mi t .. s vint:.i paheksumista , 'ota e lle s piti oikeutettuna 

(justified) . elles , jOf.& henkiHikohtaisesti oli y s t"vä llinen, ja u l ko- , 

naise:; ti t:ihd ottomtln korrekti niin hyvin sanoi s saan kuin siivyss" i.i. 

ku i tenkin, täs" slas a puhuessaan, kiiht~;m:·~ tä , jota ero ole monasti 

ailm islllll!lin h"nessä huomannu t . Selitin asien • ksityi s ohtia myöten ja 

t ehos tin hyvin voimakkaasti , että on täysin perusteet ont pitää mielen

os oituks ena tap3.usta , j ot a ei vähi:!rnä säk.... määrin ollut sEIlllmois eksi 

tarkoitettu eikä, katsoen kaikkiin vallitseviin olosuh teisiin -- myös 

p" iv" "ärään ja Helsi r gis llä noudatettuihin sosialisHn tapoihin -- voida 

sElll!lloi sena pitää. MainittuarJ., että ulkOlUlnillteri. , itting oli poiatunut 

lyhyen käym:in j älkeen ennen fi lminäytiintif' , j a että er äät U koas iain

minis teriön korkeimmat virlcamiehet, jot ka olivat ~tsui58a käyneet, e~vät 

myöllkä6n filmiä nähneet, sano i n, että poistuminen kellkellä n~ytäntöä 

todellakin olis i ollut oielenosoitukselli ta isäntää vastaan eikä näin 

ollen sopuaoiDnussa meidän tapojemme kans sa . Viittasin myös erääseen 

v:1staavanla1aeen tapaukseen, j O':a minulle, ollessani ulkoasia1nministeriDä. 
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oli sattu lut VeIti'j" l ähetys tös sä , mi s sä Presidentt i Relanderin j a minun 

l ä snäol1essammo oli nli tetty r äikelin eng lanti laisva stainen f ilmi aiheu t ta

matta mitä':n v·· ikohtaus '"a !:n l annin kanss a . ':':e11es kuitenkin vain t ois ti 

ennen l ausumans a tämän välikohtauk sen he rättämästä paheksumi s esta ; hän 

sanoi , että hlin Suomen taI vis o a n aikana oli Id el täytynyt käymästä Venä j" ' 

l ähetystössä, s ekä lisäsi , että päämin i steri PAngell häDen mi el estään olisi 

voi n •. poi s tua rilihd esaään miDrnoi nen fi Imi es i tetti 10 . 14inun uudis tettujen 

lelitysteni j ohdo t a. h" vain sanoi , kylläkin rauhoittuen;"about this 1et 

us agr ee to disagree". 

Keskus t el n kul ue s sa rell.es v i eläkin p .. ri kertaa palasi tähii n a s iaan 

huomauttaen, ettei mikään voinut olla hait allisempaa Suon en asemalle ja 

mAamme n~utti~alle myötätu~ olle . 

)(i tä suht e isi imne muu t en tulee , sanoi Welles , että mitä hlin syksyllä 

oli minulle lausunut yhä . i ti paikkansa; mikäli ei Suomi ant ai si s iihm 

aih~tta ei cuutos ta tu l isi tapahtuma~ näi ssä suhtei ~sa. Elin lisäsi kuiten

kin omasta aIotteestaan ja minun siitä kysymättä, että Yhdys va llat tarkoin 

ja mielenkiinnolla seuraavat sisäpoliit tista kehity stä Suomes sa, missä 

suhteessa hän edellytti s ta':e Depa rtlnentin saamilll rapontien mukaan 

hallitusvaihdoo{Ser! olevan odotettavis sa. Hän mainitsi , yhä edelleen minun 

taTTits8matta mitä~ kysyä, että hän oli kuullut maini ttavan ulkoasiain

II1nisteriehdokllaill& Ramsayn tahi henkilön, joka on ollut Suomen lähetti

lllällä Berl1niuii j a jonka nimll!l hän luuli olevan Kivimäki. Molenmat eh

dokllaat n··yttiviLt häntä mielyttäv"1i.n j~ toisesta (KiVimäestä) hän n1menomaua 
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sanoi, että ~ s tat e Department in saami en rapo t i en mukaan, huolimatta 

t oi n innastnan Perlinis sä , oli viime aikoina s uure t i muut tanut miel t,ä;: n 

( . e lles t a r ko i tti tiet),'S t i Saksa n I1nhden). ~!elles tehoc ti, ett ei U. S .Am 

hal l i tus tahtonut mi llä' ~ tavoi n sekaantua luomen sisäisiin asioihin eikä 

mi t blin neuvoa antaa , mut t a täys i n s elv~sti kävi hä nen sanois t aa n ilmi, 

e t t ä U.S.A. t oi voo uut~ hal l itus~a, jo olisi enemmän s en mieli ksi kuin 
d~~_~t~, 

n 'kyinen. Oll aks en~ täys i n s elv" häne n tar koi tukses t!lan sanoin ö 

oi k ei n ymrÄrtänyt lausuntonne s iten, että tahdotte e s i ttää , ett~ U.S .Aln 

lli tus ei halua E ekao.~tua Suomen s isä isi! a sioi hin eikä Suomea neuvoa , 

mutt a ettii s e t oivoo Su e~ sa srnt ::v"n hall i t uks en, jonka ns sa U .S .AIUa 

olisi he l pompi olla yhtei Gtyössä . · .. e ll es vahvisti täl!l:~ oi keaks i . 

Welle s maini t si myöskin , ni i nikään omasta a l ot t ee s t aan, että hän oli 

nähny t uu t isia ma r s a lkka a nnerheimin pres i dent tiehdokkuudesta . ffån kysyi 

suoraan, ties inkö minä mitää n t äs t .. , mihin vas taISin vain nähne eni uutisia 

asiasta t äklil " isissä l ehdi s sä, lisäten henkilökohtaisesti epäileväni 

ottaisik o Marsa lkka ehd okkuuden vastaan. Tämän yhteydessä kys~in, mitä 

elles a rveli niistä hyökk" ksi s tä , jotke. aika ajottain on nähty täkälä i-

sissä lehdissä Marsalkkaa vas taan . elles sanoi tähä n, että on "niin Faljon 

tyhjiill propagandaa", mistä päättelin. että Mar s s lkan vaali ehkei otettais i 

epäsuopeasti vastaan täällä. Welles huolJll.ut ti vielä. että Mann e rheimin 

vaali täällä luultava sti tulisi verrattavaksi Hindenburg i n vaaliin 1926. 

Lopulta hän lisäsi, että Tukholmasta tulleet re. ortit viittasiva t sHhen. 

että ~i tulisi jälleenvalituksi. 
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Tois tarni~oen pala t essaan mahdolliseen hal litusvaihdokseen ja 

U. S . A:n t oivomukseen s ille miel uis . n ha lli ks en syntymi sestä, Welles 

kritis oi n ~· is tä halli tustamme, kuit~nkaan mitä~ ni miä mai ni tsematta, 

mi-tä " n eri koisesti a llev iivasi . Ifånen lausul' t onsa antoivat minulle 

tila i s uden voimakka usti esittää , ett ä nykyistä hall itusta ja semminkin 

sen ulkomini steriä våstaan kohdistettu kritiik k i on a i hee t on . Hallitus 

ja elll.en kai låea sen ulkoministeri ntting oli .oskovan r auhan j ä l ke en 

erittäin vaikeassa asenas sa.Sen tuli, Saltian ~aitten kohtalo si l miensä 

edessä , ylllå itää Su anen a s emaa Venä j" uhmaileva a politiikkaa vas taan 

j a s en tuli täyttää tehtävä nsä täss~ suht eessa i lman ~inkään lai~ ta apua . 

semmink~in ei l ä nsiva ltojen taholta . Silti Suomi ei, kuten e räät muut 

Ven;:jän uhkaamat 11llat, he ittäytynyt Saksan helmaan; se ei yhtynyt akseliin 

kansai nv" li s en politiikan alalla eikä si säpoliit tisesti natsistisoitunut . 

Kun sitt~in Suomi j outui uuteen, taikka oikeammin j et kettuun s otaa n, mlkX 

ei tapahtunut li it t osopimuksen tahi poliitti s t en si toumusten perusteella • 

vaan itsepuolustuksessa Venä jän uudistettua ~ökkäystä vastaan, oli Suo

men hallitus johdonmukaisesti ja selvästi pitänyt ki i nni, ni inku~ se yhä 

pi tää kiinni s 11 tä, että maamme taistelu on vain itsepuolus tusta VenäjäV. 

vastaan ja ettv. se on taictelu sinänsä, erillisenä suursoCasta, eikä uomi 

nytkään ole yh~yt akseliin tahi i dentifioitunut its eähn nats istisen 

uusjhrjestelmän kans sa. Tämä on nykyisen hallituksen politiikan tulos. 

Yritys vaikuttaa siihen, jatkoi n, että hallitusvaihdos syntyisi 

olisi epäilemättä Yhdysvf'.ltain taholta epl viisast a ja voisi aikaansaada 
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Suomen kansas sa reakt ion, joka ei olisi toivottavaa, vaikkakin hallitus

vaihdo s s rntyisi. Olin s en vuoksi pannut merkille, mitä Welles oli tehostanut 

sii til. , ettei hi:n tahtonut mi tiilin neuvojl. a ntaa ei kä määrättyjä henkilöitä 

kritis oida . Cmatta uolestani tahdoin viel ä esitthä, että s i tä yhteis-

rmmärryc. t ä j a niitä hyviii Euhtei ta itt ,e välillä, j oita me kaikki ja 

Suomen nykyinen hallitus ens i l injassa tahdomme, ol isi a jettava htei s

toiMinnassa nykyi ten halli tusmiesten kanssa, j otka ovat vieneet an tälf ' n

as t isten vaikeuksien lii. i. Welles kuitenkin selvä ti antoi ymmä r tää, että 

U.S .Am hallitukslIIl toive täs s" suhteessa -- s .o . oykyisen hIIllitu' emme 

korvaaminen toisella -- on s. as ti juurtunut . ja ve ikke i hän s i t& aivan 

suor an sanonut oli ilmeistä, että t ilhlin kaIlIlanottoon oli vaikutt anut 

välikohtaus Japanin lähety tössä . 

Kun sanoi n, etten saattanut nähdti mitenki ' uusi halli tus, j os s anJ:loine.n 

syntyisi, voisi politiikkaa muuttaa. ja etten s en vuoksi voinut nähdä, mitä 

Welles uudesta _allituksesta odottaisi, sanoi hän, että V.S.A. t oivoo Suomen 

tekev\in rauhan en" jän kanssa. Tähän minä huomautin, ettei ytDIIIhr tääkseni 

mil . ään hallituksella nykyoloissa olisi si i hen mahdol isuutta; myös nykyisen 

halli tuksen j 'rkimrntit a rvos t elijat -- kuten salanid Erkki .ni. rvinen Ruotsis&a 

julkaisemassaan kirj~sessa -- ovat myöntäneet oikeaksi nyky i cen hallituksen 

noudatcamat p"Ylinjatl puolustusta 'len"jhn hyö~stii. vastaan ei ole voitu 

välttää. tais telu yhdessä Saksan kanssa bolsheviikkeja vastaan puolustu&

tarkoituksessa on ollut j a on ainon mahdo l lisuus eikä erikoisrauhaa ole 
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voi tu ei . nykytilanteessa voida tehd··. Ulkoasiainministcloiön säh'a5sanoman 

l; 539 , 251 . 12 . 42 mukaan esitin viel ä , että erikoisra..lhe Venä'tin kanssa ilman 

reaalitakeite. ei olisi mik~ todellinen rauha . Se johtaisi -- l is~sin 

mln" __ luultava~ti Eiihen , etto> Suomi tulisi kummal takin puolin lI'.iehitetyks i · 

ja l opult a olisi voittaja n a rmolla . Rauha 'enäjän kans sa olisi todellinen 

r auha vai n, jos siihen liitt isi todellisia , reaalisia takeita, ja sen 

vuoks: on Su omelle eliLtlirkeätä, että 60dan kes~es s~ It~karjala , mi s t ä 

6uLlreksi osaksi h c1ckä. kset maahamme on auunua ttu ja mi &sä on ven.li. l ä i sten 

iskualu e 90 lento 'e ttineen j a lukuisine strateegisine r auta- ja maantlli

n" en , on mieh i t ettynä . Johdettuani täten keskus telua Itäkar jal6ll asiaan 

ja tois tcttuani halli tuks om kannan si i tä , 6.0., että p . o. aluee t on 

strateegisis ta s~'is " . ehitett , j a että niiden l opullinen kor. talo on 

tulevaisuuden asia , kys in suora n, a jat 11 en 'mitä Ruot sin ministeri 

Bo st r öm useamroan kerran ltäkarjalan a siast a oli lausunut (kts . r oporttiani 

31, 30 päi vältä joulukuuta 1942), onko ja mi tä U.S.A ln kannalta tllssii 

asiassa huolestLIttavaa , mihin " elles vai n vas tasi , etto> U.S .A: 11e oli 

tärlceintil , ette i Suomi antaisi su oranai s ta apua "aksa11e . Puhuessani hal11 -

'Ucseni kannasta vi i ttasin ohimennen Uanner h eimin piii v!i.ld:s kyyn h einäkuun 

alussa 1941 , joka oli esiintuonut sotilaallisia näkökohtia, mutta ei ha 11 -

tuksSl kantaa, ja johon nähden a kanean delles j a minä o1:.lII11e ol ~ eet yhtä 

mieltll siitä, että se oli W a statesmanlike aot". Va ikut elmani Wel lesin 

yllämainitusta lausunnosta minun kys _tykseeni oli , että kantem:ne, mikäli 

koskee ltäkarjalan tulevaisuutta e i Wel lesin mielestä ole semmoinen kanpas

tuskivi hyville suhteille kulD ruotsalaiselta taholta on väitetty (kts. 

lähetystön sähkettä 1. 1001, 31.12 . 42 ja raporttiani ;- 1, 14 .1.43) . 
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.l!O tar.r ,e ::ui 84 an, elle i til ~ne r:ruutu, voi laskea mihiokä" ' n U. S.Aln 

tuke en t äs sii. kohden kävi ilmi jat kokesku st elus ta , jolloj n '{elles mitii 

',ä l ttelevirrudn puhui jopa 1939-vuodec raj oistarru e . 

Kiinni tin nimi ttäin "je lle sir huod on e rioiiisi: s eikkoi hi n, j otka ~t 

kuten m n Ell ova t omi aan herätttimä."n huole s tumi stamme~ kun meille kerrotaan 

t aholta , jonk luotettava i suutta ei voida väheks 'ii., e ttä lilnsi valla t kyllä-

ki n pi tävät suotavam , e ttä Suomi s, ' its eniii senii. , mutta että Venäj äll e 

on tuleva Viipurin Karjala j a P t samo , niin tärn.: ei vo i ol 1'a heriittäJrättä 

ihmettel yii. ja huol es tumis ta Suomes sa ja vaiL~ttamnan ' leis een mielipitee-

s een mä" ätt' :,'11 suuntn • Tåhii elles vain vas tas i , et ei h" en ha lli t uk-

sens a ollut mi tään l orulli sia eskustelu ja tah i neuvottel u ja käyrvt t äs tä 

tahi mu i s ta ra jakysym ks i stä . Kun r~o~butin , e t t ei Suanezsa voi ta isi aja 

t el l a Suanen alueen luovuttarnicta j a kun kys ~n voisiko ja mis sä mälirin 

Suomi l a sk ea U.S . A: n a ntavan l ei ~ te n peri tt ei t t ensa uk~an t ukea maa e 

oikeutet u i lle pyrkinyks ille 10 u l li essa rauhaojir. r jestelyssii., vastasi 

lles vai n viit taa:nalla siihen, että Suani Japa ni n lähe'!or stön vastaanoton 

yhteydess" sattuneen välikohtaclts en kautta oli suuresti menett änyt t ämän 

kansan lII;yötätuntoa. 

Uinä huomautin uudelleen kuinka perusteeton oli käsitys , jokn tässä 

massa oli tästä välikohtauksesta levitetty ja tehostin , että hal lituks eni 

harras toivomus on ylläpitää suhteita U.S.Alan kuin III;ycs, että puclustus 

sotmDme on erikoissota ei kä osa suursodasta. Että ni i n jatkui si on &uome 

vankka tahto. aihteleva sotaonni voi pohjoi sessakin, kuten muualla on tat:ah-

tunut. luoda uusia tilanteita. Ottaen tämän huanioal tuntuu ilmeiGeltii., otti!. 
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on kaikkien asiasta . innostuneitt en !'Itujen mukaista , e ei -tämä Suomen 

ruo l ustuotaistelun luoru:e muutu ; minulla ei ollut -- sanoin minä -- sYY 1;ii 

... ··tä nlik"'kohta l iihem:rJ.r. kahi tt&;. . Lisäs in, että on a ina ollut niin , että 

kuka tahansa joka voi meille antaa tehokasta tukee. Venä jiin uhan pi tämiseksi 

poiesa maastanme, on vo inut j a voi las kea olevansa suoma l a i sten si lm i ssä 

ystäv", olkoon hi.4n sart lla Veni<jän stävä vaiko vihollinm., . tta se, 

joka vie Ven··jti.n joukot maahamme talea kohtaame.an vihamieli s tä mielia laa . 

" elle ( nUcyi t· · " n täydelleen oivaltavan kuin myös viittaukseni , että jos 

U. S .A. katka isee suht eet Suomeen, tällä toimenpite ell ä luultavasti 01is1 

t uloksia , j otka e i vät suinkaan vas taisi n11 tä tarkoi tus periii , joiden 

m r keissä tätä keskus t elua oli käyty . 

Kun ai'lian ke Fkustel un l orussa maini ts i n siitti, e ttä lehdissil viime 

aikoina on ollut lukuisia viittauksia s iihen suuntaan, että U.S.A. tu l isi 

ka t kaisemaan välit Suomeen, sanoi 11es , ettei tämMöinen ~t tulisi 

kysymykseen, jos Suomi f ysyisi tähänasti s ella linjallaan eikä antaisi 

positiivista apua Saksa lle. 

Keskustelusta panen vielä merkille , etiä sen kuluessa olin tilaisuudes

sa huanauttamaan, ettei Suomi suinkaan ole vieraan vallan ko:nenn on alla -

viit tasin esiin . juutalais ' s rkseen --, etiä lehdet meillä voivat käyttää 

hyvinkin 1 tsenäistä kieltä ja arvo~tella sekä omaa halli tustamme että 

Saksaa kuin lIIJö s, ettiS. todi6tuksf!.Jl9. si siU. ten olojS1 säännölli syydestä on, 

että kuluvan president tikauden loppuessa suoritetaan uusi vaali. 

Jllcm10ni kiintyi lIIJö5kin si ihen, ettil lTelle5 keakus telun aluu& 

ikäänkuin ihmetellen kys i, enkö ole tavannut Sohoenfeldia, mihin vas1:a5in. 
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etttl. olin Schoenfeldille kirjoittanut pyytäen hänt .. ja htine lL rcuvaa nsa minun 

luoks ni , mutta että hän oli vas tannut aikansa tois taif'eksi olevan va r atun . 

x 

x 

Päät el1ll&.nä ' es kus telus ta merk i ts e o vaikutel mani ol evan ; 

1. viili ttöl'läs ti e i suht ei tten ka tke linen tule kysymyks een; 

2 . hyökkiiyst"" ohj is - Skandi viaan inklusiive Suomeen ei suunnitolla 
l ähiaikoina suor i tettavaksi. koska ;elles koko ajan puhui 5uhteiden 
kehi tyksestä ol ett tta semmoista rat ka i s eva a tapa usta kuin maihin
laskua j a laajoja sotatoimi a Su omen l uetta kohtaan; 

3. ;Japanin lähetystön vastaanot on pai su ttaminen yleis en opinionin sil
mis sn on ta .. a hturut elle i 1.e11esin oman oi" n erä i tten State Depar"tmentin 
piirien myötävaikutuksella . joka on ~elleseenkin vaikuttanut; 

4 . Suomea vastaa n uyty hermosota tarkoit a o. e sis :"jassa siti; , et~e. 

Suomessa syntyisi uusi hallitus , joke 'l eensii ol isi taipuvai sempi ka l 
listamaa n korvansa sille. mitä 1'" s i va llois sa aja t ellaa n; halli tus
vaihd os olis i tär keä vastaista nahdo11i sta keh i t~"S t"ci 8 ilmiillä i t ä an. 
joka voi viedä sotatoimi i Pohjoisessa taikka aivan uu s iin tilant ei 
siin; 

5. ~äluulo ja va stel , ie1i6 s nykyistä hallitusta va s taan. "oka luul 
tavasti ei ulotu Presidentti ~tiin . kosk a hänen a semaansa Suome sa 
pidetään liian vankkana . johtuu a inakin jossain määrin Schoen ' eldin ja 
hänen täkä läisten ys t äviensä tamien ti edoi tusten vaikutuksesta State 
Depar"tmenti n kancanotto J 

6. Hallitula;envaihd06 Su!:1les&a olisi diplomaattisena voittona U. S .A.lle 
luultavas ti omiaan ainakin hetkellisesti parantamaan Suom en ja U.S .A:n 
suhteet; 

7. Lopullisia takeita tulevaisuuden varalta se ei tietenkään antaisi ; 

8 . Muuta kuin par empaa ilma- alaa ei halli tuksenvaihdost& "ksiniill.n voida 
odottaa eikl!. ~kyoloissa. ole h sket t ava mihinkliän sitoviin takBuksiin 
U. S.Aln taholta. ei edes 1939-rajojen suh t.e een.e.'~ 

. ....-c..;.. ,.c.~ 
, Lähettilä.s 

P.8. Ylläolevesta on lähetett: aalasähkeet ;R 47 - 49. 
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Yh:teenveto . 

Ru otsin 1iniste ri os t r öm kertoo s aaneensa ohje et Ruotsista kanna t aa 

py rkim ksi" i vä lien y llä pi tämis eks i. Bostr öm ihmet <- eli, onko kysymyksessä 

r auhan.al oite ; ,elles kui tenkin oli kiel t ä nyt ssmnoises ta puhutun.- Bos t r cm 

oli saanut vahvi t ukeen käs i t ks e l la , että , itti gin eroa tiilillä t oivotaan. 

Li säyk enii. ra porttiir.i c 3 tk . 16 päivä l " panen merkille seuraa-

vaal 

Ru otsin I.!iniste r i Boström, j oka vas ta pa r i pöd vää s i tten palasi ~omal-

ta, k e rtoi tänä än , ett~ hä n tul l e ssaan kotiin ol i sa anut sähkeen Tukholman 

Ulkodepa rt ementil ta, mis s ii $.lomen halli tuks en pyynnön muke.ise t i h"nt ä 

keho : t etti in tu kenaan minua p onni~ tuksis sani yl l äpitää Su omen - U. S . Aln 

stävälli set suh teet. ostr öm oli sähköttänyt k otiin huomaut t aen, ett ·. hän 

koko ajan oli ylei sel l ä esiintymisell ä ä n ja e sityksillään kannattanut pyr-

k~stä säily ttää suhteet U.&.Aln ja Su o en välillä, sekä kysyen t&rkoite-

t&anko jotain mätirättyK dema rchea minun puolestani. Bostrem s anoi aja telle 

sa, e1;1;"" Iilkä jok~ rauhantunnustelu oli kysymy ksessä. KEin oli nimi ttiiin 

erääl Ui. lehtimieheltii kuullut että minä olisin {el le sil U&. t 

.JAKELUOH.JE: .Jak.luohj_lI.ja: 

-.< •• •••••.• ••.••••••••.• •••••••• ••• ••••• .•.••••••••• ~ •• •.•••••• ••• •• ••••• ••• •• , •• ••• ••.• ••••• 
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Tavallln.n ja lIalkal .mlnlaterUllI .. 
EI ulkom .. llClualukHn tlllCloltukalln. 
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a pua r auhan tekoon . jolla 'Tent:. j ii olisi Suomell e a ntanut nykyään valloi ttaJIll Mlll e 

alu e .. t .- oström oli Fi tän t pa r empana . ennen ' in a s ettui yl:te' teen minun 

kan~ 6ni . k4' . nellesin luc a . joI h" n suor an oli kysynyt . oliko r auhan-

ke sku~ te lu'a kiiynr.i Sb. j a oli s i k o minO: mi tä·· tämäntapaista pannut a lulle, 

mihin .. ell es oli vasta nnut empimättä k i el t ei t<e s ti • 

es:':ust lu:;i- - e 110s i .amos oli ostr öm saanut vaikut elman, ettei 

sucmal a i s - amer ikka l a i &ten vä lien rikkominen tällä ker taa tul isi kys~~ks een , 

mu t~a et~ t i l a nne luultav~sti muuttui s i, ellei syn tyisi muut osta ~uomen hal -

li tukses s a . Boatröm oli yhä saanut kiis: t ksan, että .,i t t ingin ero oli s i pt:i!.-

as i a ; ulkominis t erieh " o aana oli elles mai n innut hame yn • . i t tingjn apii-

s u os ioon oli vaikuttanu t neu1anpi ~ topoli tiikka Sohoenfeldi a vas taan; tämä siis 

tuJ<: e päät e1mti.ä .- 5 r a porti s s ani 1 3, 16 . 1.43 . Eos tröm oli ym~" t iinyt 

l.ausun nois ta , e ttä U.$ .A~ellä·· _ näkisi jonkun toi en trIiehen tulevan 

Pres i d entti Bydin tilall e , että ~rsa lkka oli mi e lui sa U.S .A:ll e , mur. a että 

ymrr~rr etä~, ett ä t i tulee jälleenvali tuksi . 

Bos t r cm oli viih~ hällt' iis t y nyt Tukho lnlllsta s ae.o60 a ohje en johdos ta ja 

i hmetteli m< t ä h'anen tulisi tehdä . !l i n" senoin, että paits i leh ti:: tukea 

ponnistuksilleni d i plomaattisten vä lien y lläpitämi s eks i tällä ker taa oli ensi 

s ' jassa äe.· oitettava Väärinkäs i 'ks at Suomen nykyises t ä hallituksesta j a 

tu ettavE" s en 8.S E!!ll a täällä . 
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Itt -----
Yhteenveto 1 

Kun Ulkoasiainmini steriö oli ilmoittanut. et t.ä U.S.A:n Helsimein 

lähety s tö oli tie tlott anut llini steriölle selostuksen otsakkeessa mai-

nitusta ke s J.."U s telusta. joka poikkesi mi nun raportistant. ja kun olin 

saanut toimeksi huomauttaa 1iistä. käTin helmikuun 4 pä1.vän" 1943 

"e11 esin luona esi ttiilllnä hu~utu.kseni saamieni ohjeiden mukais esti. 

11elles nä kyi pitä"llän syntynyttä erimielisyyttä varsin vähäisenä asiana; 

hän mytSnsi nimeollllan. ette t~t eriniiis iä . sillikevaihdossani Ulko-

as1ainmi n i steriön kanssa mai ni ttuja kyselyjä • 

• • 
• 

Se jälkeen kun salasähkeissä 47 - 42 olin tehnyt selkoa. keslcuste-

lustani alivaltiosihteeri Wellesin kanssa tlllllmilcuun 15 päivänä sekä 

yksityissähkeessV, lt-6 Herra Ulkoasiainmini sterille tammikuun 19 päiT1U.1il 

tehostanut henkilökohtaista kaDtaanl eräisiin keskustelussa kosketeltu.i-

h : n kyaYIJYksiin. saiD tammikuun 23 päiv'1i.1ii vastaanottaa Ulkoaaiain-

miniaterHSn aaluähkeen lJi 18 •• iss& vain tiedokseni ilm01 tettiin n~-

Taltain BelsinciD Lii.be.tön Ilinia~eriölle tiedattuasta p.o. kealcua 

oakeTaata selostukaesta 'nimän 1IIIIk:a&n olisin miDä koettanut 

"AKELUOH"E: ... keluohj ..... n.j. : 

.. . ...... ~ ................................. ........ .. .... ........ .................... ........ " 

..... 4. 

T .... lllnen. 
T .... lllnen j. IIllk.. .mlnl.twllln •• 
EI ulkomaaedultukoen tledoltukaUn. 
EI ulkomaaedultukoen, mutta ulkouialnmlnl.terllln tledoi

t ........ 
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2. 

~. 

eIlesin käsitys 1ä &tomen tulevasta pres identtivaalis t a ja ma dollisesta 

hallitusvnihdok6e6ta; leIles olili kuitenkin kieltäytynyt t ekellKs iä mitään 

huomautuksia ilmaisten vain toivanuksen5a, että "should there be a ahange 

in the pol~ tioal s aene in Finland· uusi hallitus voi si oikei n a rvioida 

Suanen "long-rro ge irrte r ests and t he benefit !;o Firland of fri end ly 

rel a ticcs l'dth -the United State6" , joika kuitenkin voi'tai6i i n perustaa 

vili "upon a J:lodifieation by -the Finnish Govemment of i ts poliey or 

eo-operllting wi tt. Germany a gainct; an ally of -the Alnerican Gavemment" . 

Edelleen olisi elle6 va6'tauk6ene. mimm kysymyk6 eeni mhiol1iswdesta 

tehdti. e ri rauha Suomen ja So"lietin välillä vastannut, e tt&. Yhdysvaltai n 

hall i tus jo kauan 0Il koroltazw.:tJ "-the detrim8llt to American ir.terests of 

aid g i ven Germe.ny by Fi nlaa:l. again6 t 1iIe Sonet". Welles olisi e6ittänyt 

selviönä, että oli&i Suanen etujen mukais'ta vapauiua nykyisestä luonnotto

ma&ta aS_ltaan. mikä on "actual subservience to GeDDany". j olta Suomi 

vo i si odottaa vain hävitykllen "obliterationin". 'l'ellea olisi lopettanut 

sanomlla, että Sucmi voisi ix>i yoa aiiilyttii'9tlnlli "i~1 integri ty 1.8 a us II"" 

ful member of the family of nations" ja itsenä isyytenlä vain Atlantl.c 

Cbart8rLn liittyllai t ten kauojen voitOll kautta. 

Samana eli t_i1cuun 23 päiviin iA UlkoaaiaiDllin1lter:!.ö Illhkeeldi. · 39 

kylyi. mitelllcä oli lel1tattävillä ristiriita minun ja .lmerikan UUl"-sttin 
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1. 

Ulkoasiainmin i s teri till e esitt~n selostuksen välillä. ja viitattiin siihen. 
} 

etiä millä vastoin Jlinisteriön ohjeit a olisin tehnyt edellisessä sähkeessli 

mainittuj a tiedusteluja. 

Vaste sm 1iihlin seurn nvana pt.ivtinii sähkösanomalla r. 71. missä huomautin 

p"äasiassa seura;;.valll Selostus tuskin oli Wellesin laatima, vaan jonl.."UJl 

jaoston tekele. On jo aikaisemmin hucme. ttu, etiä Yh~sval ta in v iranomaisten 

selostukset avat poikenneet tosiasiallisesta tapahtum&in kulusta, missK 

suhteessa vi i ttasin m.m. s elos1uksi i n vastaanotos1a Japanin lähety te ssä 

joulukuun 8 päiv'6..Dä 1942. Xinun selos1uksElli keskustelusta Wellesin kanssa 

oli oikea ja perustui htlti ke skus telun jälkeen tå:: emiini mui stiinpanoihin • 

Itse a siassa en tehnyt Ministeriön sähkeessä mainittuja tiedustelu ja, vaan 

oli Welles a!II.sta alotteestaan ottanut puheeksi niin hyvin halli1uskysymyksen 

kuin presiden\;tivaalin; kysymys erirauhasta oli ollut esillä vam hallltuB-

ve.ihdoksen yhteydessä nelles in sanoessa niinikä;.:n oma-t.lotteisesti, että 

Yhdysvallat to i vovat Suomen tekevän rauhan. Kinä olin pitänyt velvollisuu-

t~i n&issll olo i saa saada predsointia Wellesin lau~toihin ja Ulllminkin 

puclust&a h.J.li tus taoi ja sen kantaa. lIIinldi minä olin tehnyt esi ttämä ttil. .. ~ 
...... ~"'4 

miw.&n uutta tahi uuteen 'kIM • Olin siie menetellyt yhdeDlllUkaisesti 

Kinisteri~n IIIlhkeesaK 42, 1942 antamien ohje1 tten kanssa. HUanautin ~sk1n, 

et1K olin itse keskustelutilaisuudessa Welle6ille toistanut eriiXt hänen 

lll1wnton •• jotta olidn varma sii tIl, ettK olin ne oikein ki's1ttänyt~ a1Dkl' 

Welles oli ftbrtst&lllt. llahdolliaina seUtykainll Yhd;YBTaltain lä.he1:ysttln 

_itttlmlllle s.lostutsel1. esitin 1) että Yh~8Valtain hallitus, jonka tauta 
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hal li t us kysymykE eemme j o ai ka i selllllin us eli sti on tullut näkyviin ja 

usee..lIIllan kerran Helsinkiin tiedoitettu . on tahtonut aikaansaada doku

ment:"n t odistu eksi siitä, ettei se ole tahtonut eikä koettanut sekaan

tua Suanen e sioihin, mis tä minä i t se kesku stelussani Welle5in kanssa 

ol i n varo i ttanut; 

2) et1ä Velti odep1. rt llllentti tahtoo a ikaansaada asiaki rjan. jo , sa sen 

pyrkimykse t Suome en nähden on esitetty vastedes ehkä j ulkaistavaksi 

s opiva l la tavalla; 

3) ett ä ehkei olisi erä ille stat e Depi rtmentin p i ireille epämielui6ta 

jos halli tuks es sani syntyisi ep1tluuloa minuun ja minulle aiheutettaisiin 

vaikeuks ia. 

Tammikuun 28 pl!.iviinii vas t aanotin ~inisteriäll siihkösanoman I~ sO, 

jossa viitaten minun tekemäni ehdotukseen minulle annett i in toimeks i 

tehdä Sta te Departlnemtille ly~ t huomautus siiiä, että Helsingi n 

lähetystön esit tämä selostus ei ollut yhtäpitäv'1i mimm rapor1l.nl kanssa. 

missä suhteeua minun oli erikoisesti mai nittava, et t em ollut ui ttlUlyt 

edell &mai ni ttuje tiedus te luja k oskiem presid emtti vaalia. lalli tus kysy

mys Ui. ja eri rauhaa Venäjän kansse. S"åhkösananaasa sanott!. in edelleen, 

että minun oli jätettävä huanautuksestani kirjallin8'l teksti. 

Saatuani tlUnlin sllhkeen pyy s in puhe i llep· ·ä syii Wellesin luo, jolloin 

tulilIin esittiiDiWn asian seuraavan aide_emoiren mukaani 

• the Fi.nniJIh Uinister said. aocording te informeti on he had 

ream wd rrcu hia Gonmment. thai; the lIDerieen Cbarg~ d' Affaires 
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6. 

in He1sinld had m formed the Finnish Foreign lUnistry conoerning the 

oan ersation on Janua ry 15th, 1943 betl>leen the Honorable The Under 

Secr8ta ry of Sta te , Mr. Sumner .elles, and the llinis ter.lIb.e 1atter 

at that time not yet in oharge of his Legat i on, and that the Charg • 

d'lLffaire s bl.d shown a sumnary of thi.s conversation. 

Fran the infarllBtion received i t .ppears tila t the 

had noted on certain points disorepanoies between the Legation'a 

sumnary and tIle report whioh M. Prooope ha e. given of the said 

tion, and after oontaet wi th his Government M. Prooope wanted u, 

have this brwgbl; to attention. In this r espect he desired partieu1a r-

1y to bring out th at what he ud said during tIle conve raati on _5 

nor ahou1d it be interpreted to be, en inquiry as u, Mr. V,'elleB' 

vl81fB on the fortlloaning presidential eleetions in Finland and the 

p06s1bilities of a ohange in the Finnish eabinet. The Ilin i ster 

wished to point out that while he had no intention u, make Bueh 

inquirleB he also was _11 aware of Mr. lielleB' attitude ot not 

deaning it proper to express, nelther personally nor on belalf af 

his Goverument, any advioe to a forei~ Government upon almilar 

_tters. Likew1se tIle Uin1ster said tba t he had not put fonard any 

lnquiry •• to tIle pOllllibllities of a separate pesoe bftween Finland 

and SoTiet Bussia. The lIin1ater alllO wanted u, str8ss tilat, 

to reoct .tat_aI;s ~ .nnbers of the Finnish GovenllllBnt, he lad 

-.plaa1&ed his GovenDlllllllt's most sinoere wbh to maint&in tIle good 

rel.tiOll. with the Uni ted Statas.-
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Ennenkui n olin saanut audienssin i lmeitti Ulkoasiainmini steriti 

sä.hkei11ä l~ 53 j a 68 jättiineensä Yhdynaltain asi a i nhoi ta ja 11e 

Hel s i ngi s sä kirj a lli sen huanautuksen, missä oli lausuttul Kinun 

keskustelusta e11esin kanssa antanastani raporti sta käy ilmi, 

etten min" koettanut sondeerata .. ellesiä "9.8 to hi a view on forth

coming presiden tial electi cns and pos s ibility of cabinet changes." 

"l1een sanottim. etten minä ollut ottanut esille kys~stä "as to 

possibility of conoluding peace bettleen Finland and Soviet Russia", 

vaan oli elles ke skustelun kuluesaa ottanut esi 11e nämä kysymykset. 

Lopuksi sanottiin, että minä olin erikoisesti e.lleviivannut Wellesilie 

"that the F1nnish Govemment sincerely wish to maintain good relJi>

tions 'fd.1h the United states am that the urp08e of the visit _s 

re-assu.re th1s to Welles and to have the opportuni ~, of an exchange 

of viewa r ega.rding Finni6h-American relations" • 

Lillä~ senä Iilihin sähklisanomiin tu i helmikuun 4 päivänä 

Ministeriön salasähke P 68, missä sanotti i n, että riit täisi JOI 

suullisesti ja lyhyesti esittäisin lruanautuksen luonnokl58ni pää

piirteiden mukaan! 

Iun SIlllIZl8. päivänä 11 tapäivällä \1e11es otti minut vas'taan, 

keskustelilllme ensin norjalais ten metsätytsläisten tuloa Sumeen koske

Tasta alias'ta, josta erikoilesti rlportoin. ~än jälkeen esitin 

Wellesille lruomautukseni Ulkoasiainministeritsn ohjeitten ja minun 

aid_oiren mulaan. lfellee sanoi nähaeClSU lIähkeltK Helsingi stK, 

misaä 011 puhuttu asiasta. Eän näqi kuitenkin pi täTän sitä varsin 



vählise rii ; hän myönsi kuit enk in nilD.enol!llan, etten ollut p.o. tiedusteluja 

t Ehnyt . Erimielisyys , joka Iielsingissä oli syntynyt asiasta keskustel-

taes sa k oski hänen mielestään kysymy stä, kuka mei r tä molanmi sta, hän 

vai ko minä, k eskus telus slIll me tlllllmikuun 15 päiw.ns. oli "talke d first" • 

• Mi tään pi t empäii keskustelua ei nyt täs tä syntynyt, vaan 01 i uia il-

meis esti täällä ainakin liellesi n puolel ta likvidoi tuo 

Käytin tilaisuutta hyWkseni tässä yhteydessä tehostaakseni Presi-

delltti Rydin viime puhei 111 lj}iuskunnan lopettajaisis sa ja uuden edus-

kunnan avaajais i ssa kuten myöskin Ulkoasiainministeri Wi ttingin Ruotsin 

Sooialdenokratenille antamaa haastattelua, joista annoin Mini steriön 

sähkeitten ja mar setietojen mukaan laatimani selostukset. 

Ylläolevasta keskuete lueta sähki:)tin kotiin sähkeillä Nl' 10, 4.2.43 

ja P 99 , 4.2.43 • 

rc;.1Q~" 
\ . ettiläa • 
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JAKELUOHJE: 

UI , : ••. 

Yht eenveto I 

Helmikuun 4 päivänä e siti n memorandumin mukaan salitylasen 

. elles il le otsakeasiasea. Welles ei ku i t enkaan pitänyt sitä tyydyttä-

vänU. vaan sanoi,että jos p.o. norjalaiset työläiset tul isivat Suo-

meen. olisi tämä "orjatyöt ä " •• Våitin vastaan, hucmauttaen. että 

, ellesin viiite oli täysin mielivaltainen. ja et tä Suanen hallituksen 

määräämä tutkimus j uri tarkoittaa . ettei pakkotyötä voisi olla 

kysymyks essä. 

, el les huanautti. että norjalaiset pakolaiset - l ähinnä kai 

Korjan täkä läinal suurlähetystö - ovat e rittäin kiihtynEd. tä., ja että. 

u .s.a ln yleinen mielipide tulisi reagoimaan voimakkaasti Suomea 

vas :aan. jos p.o. työläisten siirro sta tulee t osi. 

Aaia on, vaikkakin itsessään pieni, vakava , koska siltä. voi daan 

tehdä uusi propagamaIlllmero Suomea vastaan. 

Tammikuun 13 päi v'å.nä liihe tys tö salasähkeellä 36 k i innitti 

Ulkoasiainministeriön huo iota tälcäläisissä ruots ele.isissa lehti-

tie doituksissa olleeseen uuti seen, jonka mukaan ruotsalaiset eivKt 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja liaakal mlnlaterlGlle. 
EI ulkomuedustukaen tledoltukalln. 
Ei ulkomuedualuk.en. mutta ulkoulalnmlnlaterlGn liedol

tukall ... 
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2. 

sallisi norjalaistEll metsätyöläiswn siirtoa B10tsin kautta Suomeen. Uuti

nen saattoi antaa aihetta Uilkintaan. jona mukaan norjalais ten työläisten 

kulje'b.l.6 SUomeen tapahtuisi muita teitä. Uihetys1tSn tähbn tiedoi'blkseen tuli 

seuraavana pä iVijn&,U1koasiainministeriön sa1a sähke essä 21 vastaus, jonka 

mukaan uutinen oli tarkoittanut saks alaisten Norjasta värväämää työvoimaa 

lapin metsätöihin, joihin ei IIIlUal ta Suaneua voitu s aada kylliksi työliii-

siä. Sähkösanomassa sanottiin nimenomaan, ettei Suomen hallitu]csel~ ollut 
Sc..,..-... k.4-

aihetta edellyttää, etti!. olisi kyseessä pakkosiirtoa, J;'. .''':4 t! 1 

~ 
..... suunnitelma oli ..... että tytSläiset mtkustaisivat RIlctsin kautia. 

TlIIIIIIlikuun 26 pä ivänä iltapäiVällä jätti State Departmentin Ehroopan 

jaoston varapäällikkö Qmming lähetystöneuvos SolaDgolle tätä siaa koske-

'ftll nllin kuu luw.n mernonl 

8 Infolll!8tl.on hae reaohed the meriean Goverllllent to the etfeot that 
the Bad 10vaders of Norway intend ta 8md a number ot NOMlegiana f'rcIII 
IToMlaY to Fialand to take part in work oonneoted with the ehiplllllll1t at 
t1JIIber producta frcm Finland. 

J.D.y oanment whioh the Finnish GoverIIIIIEllt 1& ab1e to furniah the 
aeriean Govermnmt 10 oonneotion with this matter 1tould be of interest, 
all i t 111 to be noted that a~ Bonregiana going to Finland under 8mh 
oirOUDlllt&noell lIOu1d be under oolllpulaion from the invaders of their 
oountzy.8 .., 

1Ir. Cumming 1i11llai llUulliaesti herra Solangolle. että'*orjatylSn Jd\yttäminm 

Suanesaa t1UUUl heritttäill i hyvi n pahaa verta (very bad feelings) SUClllea Ta8-

taan. ftstll lIl_aranduadBta ilmoitti 1ä.het,s tti s_na plf.i~ii. sa1asiihkee111l 

II" Ulkoaslainministeri811e ja sai helm1kuun 1 päiTii.rä sa1aaäbkeelllf. HU 56 

vastaanottaa Jl1ni steriÖll vastauks_. 'lIIliin perus teella laadittiin nUn mu-



• 

• 
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" d i1h reference to a Memo randum from the Department of state 
dated January 27. 1943. the Legaticn of Finland puts f orward that 
aocording to information reoeived fran Helsinki there are at the 
present time no No Jetians 10 Finland of the oategory mentioned in 
the 1!emorandum. 

However. about 150' individual visa applications have been 
approved b the Finnish representatives in Oslo. and the indi vi dllal 
paesports of these Norwegians have been aooordingly endorsed. It 
_s at the time understeod toot the voyages should bke plaoe via 
Sweden. 1OIb.lch speaks against the contentian that compuls inn ehould 
be involved • 

tater on it beoame known th t Sweden refused the visas. 
In vi ew of the faot that the possibility of control b Sweden 

tluls 185 elimim ted ,tIle Finnish Government oos instruoted the 
oanpetent Finnish immigration authorities te hear separately eaoh 
one of the persons under oonsider&ti • a t their arrival a t the 
Finr. illh frontier _ probably overland te Kol ttaJ(dngäs - and have 
them answer indivicilally the que st ion as to whether they a rrive 
a) voluntarily or b) under oompulsion. 

Those ,,;ho ans er in the a ffirmative the question a ) vd. ll be 
free to proceed to their lumber Clllllp. and twse "Tho give an 
a tfirmative ansYler to the question b) have th e opportunity to 
declar e themselve s politioal refugee s and are as such erntl. tl ed 
to the oustanary a sylum 10 Finland. 

It is po1oted out that lumberiq; in the sparsely populatad 
Hortha rn Finland normally is car ried out by see.salal labor. 
traveling to the camps oo1y tor 1he dura ti Ql of the work" . 

jonka sisällöstä allekirjoi ttanut Procop~ helmikuun 3 p&ivänä suullisesti 

tiedoitti 1Lr. Cunmingille, joka sanoi panevSllsa sen merkille pyytäen minua 

ellittämään memorandumin Mr. Wellesille. kun lleuraavana päi'l\i Dli sais i n 

audienssin ellenn luona. Helmikuun 4 piiiviinä käydessäni 'Wellesin luona 

esitin asian me!!lorandumin mukaan. joma hänelle jätin. Selitin vielll. 

suullisesti työoloja Lapissa ja rauhanaikaisia yht~ksiä Norjan ja Suomen 

välillä mol_min puolin rajaa. el les kiitti ilmoi tukse stani, mutta huo-

mautti sangen jyrldl.ati. että p .o. norjalaiset työläiset lähtisivät Suomeen 

saksalaistan pakOtuksellta ja ettei~t he saapue~ saan Suo~en uskaltaisi 

pakotusta II1\YÖntää. milali Suomen viranomaisten aikoma tutlc1Jaus ei voisi 



• 

• 

4. 

todellista asianlaitaa selvittää . vaan olisi ilmei stä. et~ jos p .D. 

työläiset todellakin tulevat Suomeen , niin tämli merkitse e "orjatyötä" Suo

mess a Saks n hyväksi . Well es sanoi . että norjalais et kolaiset - ymmärsin 

hänen tarkoittavan lähinnä täkäläistä suurlähetystöä - ovat e rittäin kiih

tyneitä Suomea vastaan tämän asian vu oksi; °elles omasta puol estnan vakavasti 

varoitti siitä Suomelle ep " edullisesti mielialast&. . jo:~ syntyisi täällä 

erikan yleisön kBskuudessa, jos tä s tii työväen siirro sta tulisi tosi. Se 

tulisi, sanoi hän. täällä mitä valcavilIlJlin haittaamaan Suomen as_a. s_in

kin kuin Ruotsi oli kieltänyt läpikulkuoik~den p.o. t apauksessa. jotte i 

se ~9tävalkuttaisi orjatyb'Il j ärjestämiseen. 

Uinä huanautin tähän. että Wellesin olettamus oli todis taIDaton ja 

mielivaltainen; löytyi si varmasti Nor jassa vap1a ehtolsia. jotka haluaisiva t 

lähteä p.o. metsätöihin saruninkin kuln niiden luku olisi va rsin pieni ja 

kun luultavasti olot Suanessa t.1ntuis i vat hei st ä mulcav8JllIlilta, eri ttäinkin 

mikäli ruuansaant1a metsä työpaikoilla koski. w.nä hu anautin !llYÖskin. että 

SUaJlSl virananait teo suunnitt elema tutkimus juuri tarkoittaa. ettei mitään 

pakkotyötä olisi kysymyksessä. Welles pysyi kuitenkin kannassaan ja I;oisti 

us8illllllWl kerran, et tä S-uomi tässä asiassa ilmeis esti tulisi ~ijtävaikutta

maan Worjatyttnw j ä rjestämiseen Saksan hyväkai ja norjalaisten pakott&miseen 

1:äJIIni)ileen tybllön, milcli haittaisi Suanen asemaa niin ~n pohjoi6lllldsem 

vaI tiona kuin ~s kollka se olisi SalaIalle annettu apu. Keskustel tuaDllle 

muista asioista ~Ies lähtiessäni toisti varoltuk senaa. 

Asiasta lähetin vielä aamua päi~ä aähk:eellli. 99 selostuksen kotiin. 
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Vai kka i tsessään ~angen pieni asia - wellesin olettamuksia kun ilmeisesti 

voidae.n pitää perusteettomina - voi se kuitenkin tulla ärsyttämään mielialaa 

Yhdysvalloissa meitä vastaan.~o~la voidaan siitä epäilemättä tehdä suuri 

numero ja tahto ,ilmeisesti monella taholla on olemassa. Mitä State Depart

mentiin tulee niin on tämä tahto sanyen varmasti siellä eräillä tahoilla 

löydettävissä; edelleen horjuttamal la Suomen a s emaa täällä ja sillä tavoin 

supistamalla sitä sympatiaa jota Suomella vielä t äällä on - ja syytös orja

työn j ä rjestämisestä on epä ilemättä tässä suhteessa h)~in t ehokas - tehdään 

helpommaksi va staisuudessa. jos niin tarvitaan. antaa perää Venäjän vaati

muksille taikka muuten ottaa entis tä enemmän vi.ham ~elinen kant a Su omea 

vastaan. 

Panen merkil le , e ttä elles puhuessaan s iitä ärtymyksestä, joka tässä 

raportissa mainittu asia voisi täällä herä ttää, sanoi tie ··vä nsä, että 

amerikansuomalaiset ovat käyne et yhä enemmän kiihtyneiksi (exoited) tuomen 

politiikan johdosta . Vastasin. että mir.ulla ei kylläkärn ole setIl!loisia suh

teita, että minä voisin nykyoloissa mielialaa amerikansuomalai s ten keskuu

dessa seurate., paitsi heidän mi nulle spontaanise 6ti lähettämistä kirjei s tä, 

mistä voin havuita, ettii. kiihty~s Ql olemassa kutm aikaisBlllJlin kamnunis

tien taholla , mutt a tuskin muiden keskuudessa. Muuten ei olisi ibmetel tävää 

jos amerikansuomalaisten keskulXlessakin syntyisi suomalaisvastainen mieli

ala niin voimalals ja taitava kuin eri tahoilta harjoitettu propaganda on -

propaganda , jota emme voi oikeilla tiedoilla vastustaa sen jälkeen kuin 

kaikki tiedoitusto1mint~e on 
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S- r f~ 
Yhteenveto • 

luulee varsin ristiriitaiaia huhuja SuOftlen - U.S.Aln aulåldeh 

kebi tyksestä lähi tuleva isuudessa. Omasta puolestani 01111 tai puvainen 

pysymään såhkeelllll it 49 esitetyUä kannalla. nim. ettei välien rikk:o-

minen tahi sotilaallinen hy8kkäys Pohjois-Skandinaviaan nyt tule 

lcyaymyks een~ el ainakaan lähiaikoim. 

Eri tahoilta kuulee lausuttavllIl.että Suanen tulisi ensi tilaua 

tehdä eri rauha. ennenkuin se on ~häistä Venäjän voittojen vuoksl. 

On ~n lIII.hdollista. että Suomen - U .S.Aln vlllit tulevat huonone-

maan ja että tämä on State Depar1mentin tarkoitus perim mukaista. koska 

se voi olla valmistelua myöhllllllllille ratlcaiseville toime..npiteille ja 

vapauttaa Yhdysvallat eai intymästä Suomen ~ksi. jos Venäj'fi ottaa 

Suomen. 

• 
• 

.... l'IIportll1anl Nt 1 viime ta.Dikuun 14 päblUtä kosketteUn kyey-

JaYstä UI.III lw. 1 iDjen auhtautwaisesta SUaDaan ja maini tsln kuuU_nl JN-

buja w.la1ateltavana olena t a ~ökk:~kaestä Pohjois8UJ'ooppaan kuin wq'" ••• ",q 

JakeluohJemaJlej. : 

T .... lllnen. 
T.v.lllnen j. lialkal .mlnlaterllllle. 
El ulkomaaeduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduat"kaen, mutta ulkoaalalnmlnl.terIIIn ttedoi. 

tuk.lln. 
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2. 

ftriii.s iä Suomen ja YhdyllT8l tain välisiä suhtei 1ll. uhkaaTis ta s eikoista. 

Kuten s ähkeessiini 'ii 49 tammikuun 17 päiv'&.ltä Ulicoasiainministeriölle 

raportoin, olin ku itenkin keskus t elI: s sani elle ain kanssa SIIIIlBn kuun 

15 päi "flim saanut vai 1cutelman, ettei välien rikkomintn ainakaan juuri 

nyt tulis i ~symyk&een, eikä myösk~än sotatoimia pohjoisessa lähiaikoina, 

vaiklal. kumpikin toimenpide myöhemmin olisi var~n lII!.hdollinen. SIIII18.Da 

päivänä lähe~~:"~ssäni lisäsähkeessä Ni 50 huolIButi n, e tt" maini ttu 

piili.t e lmii tietenki n wi olla väärä koska meidän mshdo llisuutecme saada 

tietoja tällä 1:a avaa ovat varsin rajo i tetut. 

Itse asiassa kuuli lähetys ' siht e eri Mikko "!. a joku aika myö f!IIDI in 

Tanskan liihetystösihteeriltä, että titmä saamiensa tietojen perusteella 

piti piakkoin taF&hiuvaa lII!.1hinnousua Norjaan aiTan luonnollisena. Viron 

entinen ullcoasiAinminis te li Pus1:a kBrtoi taas minulle Puolan plOlain1s

teriltä kenraali Sikorskilta kuull eensa, ettK tämä otaksui ~öistä 

lII!.ihinnous1.a paraikaa valmis teltavan • Lehdistössäkin oli slllllaan ailtaan 

kirjoitteluja tKmmöisestä yrityksestä. 

Kun toiBel ta puolan tiedustelin Tanskan ministeri itä M. lrauff'alannllta 

oliko hän tiillo1His1ä huhuja kuullut, hän sanoi, ettei hän siitä tieIUVt 

m.\. tilltl ja et1*. lähet;;-stösiht 1erinsll lausunto )llklcolalle oli ollut va 10 

lähetystiisibte erin' cm1a arveluja. Eri tahoilta oltllllll8 lI\Yöskin saaneet 

V .. ~en ~in p8nlstelUija tietoja, joiden mukaan Yhdysltallsein Toir.at tKllll 

kertaa olisivat Afrikassa si1Da 1Iiiilrin sidotut, ettei suurempaa ;,oimint&a 

_~U •• _1nkIil!D" .... ,.. ... -, ';<'t:to1ta ...... 
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Tåssä yht8f lessä panen me rkille. että eräs pohjoi smainen ystäväni, jolla 

on läheis et suht eet Eq; !annin suurlähe tys1:l:5 ÖD 1ärnän kuun 4 !idi v"nä , 

saada keskustella minun kiOssani.sanoi muutamia päiviä sitt en tavanneensa 

sarotun suurlähetystön ministerin Mr. Noel Hall in, joka oli pyytänyt ystäV'll.äni 

mirulle saattamaan tiedon."Jos Suomi tahtoo päästä sodasta , niin tulee Suoaen 

toimia l ähimmän kabien tai kolmen viikon kuluessa." Yitä Hall tarlcoitti 

aikBlllää r äyksellä, hli.n ei ollut yst:i.-vti lleni sanonut, mutta ystävän i arveli 

hlinen ajatelleen kehi~stä Venäjän rinta!:Blla. Minun ystäv":ini sanoi kuulleensa 

lausuntoja sama.an suuntaan m • senaa ttori Arthur Vandenbergil te. ja kODgressi

mi s Harold KDutsonilta, jotka mollllllllat. kuten kertojani aivan oikein .anoi, 

ovat Suomi-ystäviä . 

Samanlaisia lausuntoja ol en muualtakin kuullut ja on mel kein kuin olisi 

niiden takana y r.teinen oh je. JOB käy siihen suuntaan, et1ii on tehos tettava., 

et1ii SUan en nyt on tehtäV'll. rauha Venä j än kanssa , koska se jonkun ajan perästä 

voi ol la myöhäistil. • 

Eräs sanomalebt1aies, 1Ir. IiDgsbury Smith, jonka tehtävtiril on seurata 

allioi ta sta1;e Departlllentisaa kertoi kuitenkin minulle tänään, .t1if. Depart

mentl.ssa yanärr8ttähiin, ettei SUomi tällä kertaa voi ri.kkoa y'.uejliän 

Saksaan. Eltta että siellä toi votaan, etU!. Suomi vutai llUudessa tilaisuuden 

siihen tu lien niin ttki a1, .... ikkakin U!.Dii edellyttäisi erinäiaiti riskejä 

Suamel l •• 

Blotsin lähettlliia, mini steri Bo.tröm, joka kävi mimm luonani t1lniilin • 

• anoi saane en.a 1dla1 tykBen. ettiI. Yhdysvalloiua ruve1aan ol_an huolestu

neita Venäjiln mablollhes1a .... ikutu&ftlla.ta. jos Venäjä lyt! Saban. BostrÖll 
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piti tä~ edullis ena Suanelle . mut ta oli muuten sangen huolesturut yleis

tila ntem vuoksi Veräjän vai U1svallan kasvaessa . animme mol El!lll\a t mer

k i lle Walter Lippmanin 1äm" päivä i s en k i rjoi tuksen. missä hän nimenomaan 

snnoo~ että vaIti o idan. kuten Puolan ja Suomen ei tule ajatella. että ne 

voisiw.t saada sotilaa llista apua Yhdysvalloilta tahi U.KII'lä Veniijää 

vastaan. miksi niiden on pa ras ~a antautua Ve näj än ulkopolitiikan johdetta

viksi.- l!1omautin Boströmille. että VenäJin johtohalu varmasti ulottuisi 

koko kandinaviaan. jI!. että johtohalu. kutm on nähty Baltian maissa ja 

Puolassa. !IIerlcitsee valloi ttamista.- Panin merkille. ettei Boström 'Iällä 

kertaa pitänyt diplomaatti sten suhteiden rikkomista Yhd;y sval tain j a Suomen 

'Välillä välittömästi uhkaaw.na vaaraDll. mutta Suunen hallituksessa mah

dollisesti tapah tuvista muutoksista hlin puhui kut en aikaisemmin. 

»lelUlmainittu lehtimie s 1Ir. Kingsbury Smith. joka I.lI.P .. nimisen 

uutistoimis ton edustajana hankkii tieb>ja State Departmantista. sanoi 

hi:iilld:n. et1ä johtaw.lla taho Ilo. tässä m assa on epäil ksiä Venäjän suhteen 

eyntJllässäa ollaan huolestuneita siitä ratka isevasta vaikutus'V8.11asta. 

j o nka Vemj ä voi Iii1roop&ssa saada. Sen vuoksi onkin olemassa vakava halu 

mahdollisimman pian hyökätä Eurooppaan niin suurilla voimilla. että nämä 

lllUodostaisivat va!!tapainon Venäjälle.- Mutta toiselta puolen pidetään 

Venäjää ääre ttömän tärkeänä vastaisen kansai nvälisen järjestelmän kannalta 

ja sen vuoksi olikin U.S .A. _lmis antua&n llille pe~ä pienemmissä asi oi ssa, 

kuten a1kllli koskee Baltian maitten itsenll1ayytta ja Puolan ltärajaa.- 11-

meise8\;1 kohteliaisuudesta k:ertojani viiI ttyi tässä yhteydeuii maio1 tSllD&s1a 

&.1 OIlUII nimeä. 
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6. 

Smit hi n käs itys State Departmentin aike i sta oli . et t ei suhteita Suome en 

katkaistBisi. ei ainakaan lähiaikoina. ja maihinnou sua Poh j oi s-Skandinaviaan 

h'S.n ei myösk· ··· näkynyt pitävän luultavam e i aimkaan suur anmassa mi tta-

kaavassll. . Sittl vastoin hän ei katsonu t mhdottomaks i . että suht eet Suomen ja 

Yhdysva ltain välillä kävi sivät hu onomniksi ja ettii tä " ehkä oli si St ate 

Depa rtmentin p rlcimystEn mukaista . T'lUutJl mukaises ti ei myöskii" n - mikäli 

hYnen oli annettu ymmlirtää - Sohoenfeld 'tule pa laaIl!l an Su omeen . ei ainakaan 

liihiaikoi m • 

KUn väl it huon.onevat - kuten Japanin Helsingi n l ähet ystössä t apah tune En 

vastaanoton kau tta tah i t iedo i tustaimi nnan lopetettaessa -- vaiJrut; taa 1:äIn:i 

hai tal lisesti Suanen nautt imaan sl.:Os i oon yleis ön klsskuude s sa j a -tämä on 

U.S.Aan hallitu1ce1ll politiikan mukaista . kOllka se yleislll opinionin si lmissä 

tekee he lpommaksi 1) ryhtyI. ratka iseviin toimenpiteisiin Su anea vastaan. 

kun ja jo s sSllJt10is i in U.S .Aln ylehintressien lam na l ta ehlcl CII1 ryhdyttäv'li. 

ku in myös 2) toimettomana pysyä sivult&katsoj am. jos Venä j ä ott aa Suomen 

tahi. os an s 11 tä • 

Minä luulen . että viimek s i mainittu m.m. Kingsbury Smi thi n lausuntoihi n 

perustuva huanau tus U.5 .Aln Suomi-poli tiio ta antaa 1ämän poli ti iIcan nyky-

asennoitumi llelle selityksen - • .m. myös s11hm toises sa yhteydessä maini ttuun 

ilmillön. että . el les on niin voimakkaa.s1:i tltlos tanut mi 111. merkitystä Suomen 

mai neelle on no rjalais t en tyt:!miesten kuljett amis e lla Pohjois-Suomeen. mistä 

rap ortissani 6 täl:tä pä iväl1ll. teen selkoa. 

Edelll 01t1TUta on tieclD i te t 1:u Ulkoasiainministel'iölle sähkeillä Xi 102. 

6.2.43 ja ~ 109. 7.2.~. 

~~~ 
~ tUUls 
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Yhteenveto . 

Sitten un Ulkoasiai~inisteriö oli t änne 6-8.2.43 

saapuneilla sähkeillä antanut minulle määr äyksen esi ttää 

Valtiosihteeri ullille s ähkeessä mainitun selityksen, 

pyysin ja sain erinä isi" lisäohj ei ta. Jo ennen näiden 

s aap umista pyysin puheille pääsyä Hullin luo; Hull kui

tenkin ol i sairas, miksi ' nisteri ön antaman ohjeen 

mukaan j ä tin esityksen Ali vaI tiosihteeri Sumner 'Nelles

ille 11.2.43. tällöin lyhyesti allevi iveten t är keimmä t 

ohj eissani suull isesti tehostettaviksi mainitut kohdat. 

;1elles lupasi tul tuaan takaisin New Yorkista, mihin heti 

keskus tel uni jälkeen l ähti, kutaua minut luokseensa 

jatkokeskustelua varten. 

+ 

+ 

+ 

Jak.luohj.ma".ja: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Ualksl ..................... _ mlnl.t.rlllll •• 
EI ulkomaaedualuitaen tledollukalln. 
EI ulkom .. edualuk ..... mutta ulkoa.lalnmlnl.terllln lIedol

tuk.lln. 
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HelI:likuun 6- 8 p"ivinä 1943 vastaanotin J inisteriön 

viidellä eri salasähkeellä ohjeet jätt~ä Valtiosihteeri 

P-ullille sähkeissä 1 " emmin mainitun kirj allisen esityksen 

(Liite tiEsi t") . 

EelI:li uun 8 päiv"nä Pyysin s al asähkeell " No. 113 eri

näisi ä lisä selvityks i ä asiassa no udatettavaan menettelyyn 

ja erä isiin asian kanssa yhteydess" oleviin seikkoihin, 

I:lihin saman kuun 10 p ä i v" nä sain Ulkoasiainn i nis ter i ön 

vastauksen . 

Helnikuun 8 p" i vi:inä oli 1.a . ull er äässä Kongressin 

val iokunnassa , . st·, hl.i.n l äksi suoraan kotiinsa , eikä s inä. 

päiv~nä ollut enää tavattavissa. Kun seuraavana pä ivä nä 

~ . Hullin kansliasta ilmoitettiin , että h"n oli sairastunut 

vilust umi seen ja ett ä hän l uultavasti tuli si olemaan sangen 

onta päivää poissa virastos ta eikä tavattavissa , kysyin sa

mana p " i vä nä ulkoasiainminister i ölle osoi tetussa s ähkeessä 

tulisiko minun , ellei Llr . Hull palaisi aivan l ähi p "ivinä , 

j ~ttää esi t ys .Ali va I tiosihte eri Sumner ' .. {eilesille • T"' hän 

tuli torstaina , t. k . 11. p"ivänä , klo 10 ja 11 välillä 

vasta us UlkoasiainministeriöItä , jonka mukaan edellyttämässäni 

tapauksessa esitys oli j ä tettä vä "' ellesille. Koska ssnruilpäi-

vänä oli ilmoitettu , ett ä ull ei missä än tapauksessa 

tulisi virastoonsa ennenkuin Joskus ensi viikolla, ja että 

hän yhä oli vuoteenomana, jopa jaksaen huonommin kuin edelli-

sinä p ä ivinä , pyrin heti • '. ellesin puheille . Ilmoitettiin 

T'-1nulle, että L1r . '!{elles paraikaa oli Kongressin eräässä valio

kunnassa , missä hä ntä ei voitu edes puhel imitse tavata, ja 
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3. 

että hän heti se~ jälkeen , kuin hän tulisi sieltä pois, l äh

tisi l"ew Yorkiin , . ks i hän ei t än···· voinut ottaa ketään 

vastaan . -un Helsingistä saanani sähkeet olivat i lmaisseet, 

ettei asi eta olisi lykättävä, ja kun i lnoitettiin, ett .. '::r . 

'.1elles vas t a ensi viikolla palaisi ·.lashin toniin , päätin joka 

tapau sessa oettaa p[åstä hänen puheilleen . Läksin State 

epartmenttiin ja odoti siellä ::r . ':le11esin yksityiss i hteerin 

huoneessa, kunnes vdhi:i.n ennen 12 . 30 pääsin sisään ':lellesin luo . 

·oska h" nen junansa läksi jo klo 1, ei keskustel u voinut käydä 

pi t .äksi. 

Sanoin , että hallitukseni mi:i" r äyksesti::. j ätin hallituksen 

selit ksen, missä asiain todellista kehitystä ja tilanne mi käli 

koskee Suomen ase aa sen puolustus taistelussa venäjää vastaan 

oli esitetty . 

·./elles otti eI:lorandumin ja luki sen l äpi. .Ii t ään varsi

naista keskustelua ei ajan niukkuuden vuoksi syntynyt; olin 

kuitenkin Ulkoasiainministeriöltä saamieni ohjeiden mukaan 

tilaisuudessa kiinnittämään .1e11esin huomiota erikoisesti 

memorandumin toiseen kohtaan , missä puhutaan siitä , että 

Suonen Hallitus ymmärtää , että maamme itäisen naapurin kanssa 

on aikaansaatava tyydyttävä t suhteet . 

Huo autin myös aivan lynyesti siit·· , että t ämä esitys 

sinänsä oli todistus hallitukseni jatkuvasta , vilpittömästä 

halusta ylläpitää ja kehittää säännöllisiä ja luottamukselli

sia suhteita Yh~ysvaltoihin; minkä ohella ainitsin, että 
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Hallitukseni olis i valmis r yhtymään neuvottelemaan niin hyvin 

kummanki n maan l ähetystön, joulukuussa lakkautetun tiedoitus

toirrdnnan uudelleen sallimi sesta kuin myös kons ulaatti suhtei

den palaut tacisesta . Mainitsin myös pikimmiten, että saamieni 

t i etojen mukaan ei Suomeen ollut saapunut niitä norjalaisia 

metsätyönteki jöitä , mi stä edellisessä keskustelussani Mr • 

i n kanssa t. k . 4 päivänä oli ollut puhetta . 

Velles ei vielä lausunut mitään itse memorandumin eSityk-

sestä j hän sanoi vain, että hän tutkisi sen tarkkaan, ja pa~t

t u aan .Iew Yorkista kutsuisi minut luokseensa asiasta keskus-

telemaan. Hän lisäSi, minun kysymykseeni , mi tenkä julldsuu- 

teen olisi annettava tieto t ästä käynnistäni, ettei hän tulisi 

si i tä mitään tietoa antamaan, ja että parasta ollsi, ettei 

siitä julkisuudessa mainittaisiin. Itse asiassa on mahdollis-

ta, että käytini on voinut käydä lehtimiehiltä huomaamatta 

kasoen niihin olosuhteisiin missä se tapahtui, ilman edeltä

käsin sovittua aikaa. 

Kun iltapäivällä kävin esittämässä Kapteeni Gröndahlin 

Statedepartmentin Europan jaoston päällikölle, Mr . Ray Atherton

ille, huomasin ettei tämä tietänyt käynnistäni Mr. Wellesin 

luona, vaikka Wellesin sihteeri aamupäiväll ä , kuin .elles ensin 

ei voinut ottaa minua vastaan, sanoi, että ffilles kehoitti 

minua kääntymään Athertonin puoleen. 

Vashington, D. C., 11. helmikuuta 1943. 

~i·~~ 
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<emorandum 

I n t!:te co ver sation between IJr . Welles and Mr . Procope on 

J enuar fifteenth 1943 the rel ations between Finland and the Soviet 

Union a d their future outlook were r ef er red to. On a ccount of 

t his the Gover nr.lent of Fi nland wi sh t o dr aw attention to the 

follO\~ ing points : 

1 ) The reasons f or the s t ate of war still eXisti ng between 

Fi nland and the Sovie t Union are the br ea i ng of treaties and the 

acts of ag€ression agains t Fi nland under ta en by the Soviet Union . 

In 1939 Fi nland alone hed to cerry on the defensive struggle 

eceinst t his greet Powe whose aggression was eondemned not only 

b the uni versel opinion but els o by the League of Netions . The 

ultimat e aim of t i s aggres s i on was to destroy t he i ndependenee of 

Fi nl and . This i s al so p r oved by t he ta et t hat t he Sovie t Govern

ment established a bol shevis tie puppet Gover nment whieh wa s meant 

t o r ule t he whol e of Finland . Further t he ,.OSCOW Gover nment havi ng 

signed a "pes ee treat y" with t his puppet Government went, on aeeo unt 

of thi s "treaty", as f ar as to i gnore at the beginning of the war 

t he l egal Government of the Republie of Finland. 

After t he signin of Peaee in ":oseow Fi nl and eoneentrated alI 

her strength upo.u. t he ree onstruetion of t he country. She was not 

however left i n peeee to earry on this work. The Soviet Union 

eharged Finl and ~'Ii t h new poli tieal de ands exeeeding t he elauses 

of the LOseow Peaee Treaty as for instanee demands eoneerning 

nilitary t ransit . At t he s ame time the Rus sian Government inter

fering with the internal affairs of Finland and by eausing domestie 

disturbanees tried to lead the eourse of events in Finland ta the 

same end as that aehieved in the Beltie eountries. Simultaneous-

ly the Soviet Union eontinued t heir military preparations 
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beyond Finle~d 's eastern borders on a large scale constructing a 

great n\l.t:lber of railroads and airfields for whi ch there was no 

10ca1 need . Everyt ing indicated that a new aggress ion was 

under preparation • 

Indeed , suc h an aegr ession did occur . On the very day of 

the outbreak of war between Germany and t he Sovi et Union the 

Soviet Ai r Force bombed pur ely Finnish targets . There wa s no 

reply to t he diplomatic representations made by the Finnish Govern

mont on account of thi s attack . On June 25th , 1941 , the Russian 

orces began systeuatic , aggr essive operati ons agai ns t Finnish 

t erri tory . Fi luand ha d t hus once more become the object of aggres

sion and was co~pelled again t o resort ta aro ed sel f - defense . 

2) The Gover ent of Fi nland do reali ze t hat Finland ha s to 

establ i s satisfactor relatio s vdt h he r eastern neighbour . So 

far , however, there are no signs to i ndi cete tha t the aggressar 

as r egards hi s polit ica1 attitude \v ould have gi ven up his ai ma 

tovlerds Finland nor strategically chenged his aggressive activities . 

'.1a s hi ngto n , D. C., February 8 , 1943 . 
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, Ii.l)..~~:\;.g.~!. .... . ...... . ............ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ.:~k'--4~ 
KIRJELMÄ n,o .. 4liftl96. 
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11a.s.h.ingtcni .88A .13. ... P:NÄ .!luhti ... KUUTA 18 ... 1~ . 

VIITTAUS : .... . .... •.... ...............•... _ .•. N 

p :NA . ... KUUTA 19 ... . P,TTY .. ..... ........ .... ":0 . . .. 

VIITTAUS: D.U.M. . . .....• I . 18 .. .. . . 

A8IA: Wa:;hil!g.toniu.. Lii.l:lItW.!\.w~.l".(l.P.o!'.lj,.'!; .•. _ ... ... _ ...... ...... . 

""." 

Lähetystö täten kunn~oittavimmin t oimittaa Ministeriölle seuraavat 

r aporti t t 

~ 9. 25.2.43; "Suomen-U.S.Atn viiliset suhteet. Suomen hall tuksen 
esitys tilanteesta 8 . 2 .43 . II H 

.~ 10.3.3.43, "Suomen-U.S.Aln väliset s*hteet. Su omen hallituksen 
esitys t ilanteesta 8 .2. 43 . '111" 

• 11. 4.3.43; "Norjalaisten(ja puolalaisten) työlä i sten käyttäminen 
metsätöiss~ Suomessa." 

~ 12. 14 .3 .43 . "Suomen-Yhdysvaltain väliset suhteet .-Keskusteiu 
ilr . SUmner Wellesin kanssa.- Suomen hallituksen 
esitys ti l ant ees ta 8 . 2. 43 . IV" 

P 13, 14.3 .43 ; "Norja l a i sten (ja puolalaisten) työlä i sten käyt \:äminen 
metsätöissä Suomessa." 

Nl 14, 16.3.43; "Eriniiisiä Suomen-Yhdysvaltain suhteita koskevia 
kysymyksiä.- Keskustelu Athe rtonin kanssa 16.3.43." 

15. 25.3.43; "Norjalaisten(ja puolala isten) työläisten ~åyttä
minen met sätöissä Suomessa." 

NR 16, 25.3.43; "Suomen-Yhdysvalta!.n väliset auhteet. Keskustelu Ilr. 
Sumner . elleain kanssa. Jatkettua ajatustenvaihtoa 
Suomen ha l lituks en 8.2.43 päivätyn esityksen perus
teella .V " 

Lähettiläs 
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... -aa s.hingtoni ... . SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

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

:l.a.shing.t.onis S B 25 p : nä helmi kuuta 1943 .. 

. . Ifi 
As i a : _S_~Q~_~.n::Jl..tp. ,./I ;'JLy'~;J,.J.!?e~ .... !?-,~~!-e et. • '-9/:'1 . ~r:;; 
J~.~QJll&n. .. ll-.?U . .j,.tgk.?e.I.L~§.t!;y.~ ... .t.H.~ftt~.~s ta 8 . 2.43.· II 

JAKELUOHJE: 

VI: 1: A4 

~. 

Yhteenveto : 

Sen sijaan, että Welles olisi kutsunut 

minut luokseensa j atkokesku.stelua varten minun 

h··nelle 11.2.43 j ä ttämäst:tm.emorandUI:li sta, 

saapui I:lYöh·· ·· lauantaina 13.2.43 t atedepart

mentil ta kirjallinen vastaus emorandumi. Ehdo

t ukseem että t iim··n vasta'uscre orandumin pohj alla 

ainaki n suullinen ajatuksenvaihto jatkuisi Suo en 

ja USA :n välillä sain Ulkoasiainministeriön ohjeet 

jonka crukaan keskustelua Suomen ensiksimainitun 

meoorandumin perusteella olisi jatkettava. 

+ + 

+ 

..... luohJ-a\l.j., 

T ... I .... . 
T ... II ..... j. IlIIkaI .... .. .... mlnlateriOIl .. 
El ulkomuecluatuk_ tIedoItubIln. 
EI ulk-.du.tut_. mutta ulkoulainmlnlaterlOtl tledol. 

"*-IIn. 
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Olin odottanut , että Jr . Suoner :'Ielles , 11. 2. 43 tapahtuneen 

kes! ustelurnme jälkeen , kutsui si minut luokseensa seuraavalla 

vii 'olla esi tt·· seen uO.Clautuksensa 11. 2. 43 jätt·· .. i memorandumin 

johdosta . Sen sij aan saapui lauantaina 1 3. 2. 43 öhtiän il tap" i väHä 

konttoriajan loputtua Statedepart entin l~etin t uo a, departtenen

tin viralliselle paperille kir joi tta a ja Sunner ~ elles I in parafoi

me llle orand i (Liite nl·lemo S. \1. ") 

:..:iti:.iin l &het ekirjel "ä ei tullut t tilnän memorandum1n selityk

seksi . Kun seuraavalla vii olla tiedus telin ,II' . ':lellesin kontto

rista , oli:.c hän .Cläc. r ännyt aj an , j olloin hän ottaisi minut vastaan , 

sain kielteisen vastaw~sen . uvaava on myös, että keskustellessani 

erään~ päivänä samalla viikolla ~ . Adolf Berlen kanssa ja koettaes

sani eada hiinaltä lisiiselvit ks i ä Departten enten yl l ämainittuun 

meoorandu:::li i n , sanoi :.Jo . Serle v9i n , ett·· se oli itsest ···· selvä 

"Selfe::;;> l anatory" • 

'I'äst·· ja ::1' . ul:'in , Suomen presidentti vaalin jtil keen antamasta 

lausunnosta , j onka ukaan Suo en politiikan tuleva suunta kiinnostaa 

• S . A:n hallitusta enecmän kuin henkilökysymy siä , tein johtopää

t öksen , ettei ',lelles ai' onut 't .. ä.n suullisia lisäsel vi t yksiä esi t 

t ää . Toiselta puolen oli m1~usta i~eistä , ett ä t ämä hallitus oli 

valmis j atkokes"usteluihin neidän memorandumissa mainituista sei

koista , jopa kehoittikin Suonea s~oisiin keskusteluihin. Uinun 

käsitykseni t ässä suhteessa esitin Ulkoasiainministeriölle sala

sähkeessä o . 147. Ristiin tämän sähkeeni kans s a tuli Ulkoasiain-

' nisteriöltä sähke o . 9G , missä ilmoitettiin ettei hallitukseni 

määritt elisl kantaansa Statedepar t entin ·emorandum1n johdosta , 

ennenkuin edellytetty keskustelu Suomen al kuperä isen me orandumin 
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pohj alla oli ta:;>ahtunut 1:'.inun ja '.Iellesin v·· illä . 

I l moitettuani s~hkeellä TO • 150 helnikuun 18 päivältä , että 

minusta ol i vähem.m.i:in luultava , että ·/'elles tulisi tekemä·· mitään 

suullisia lisähuonautuksia , sain s~an kuun 20 pä ivänä vastaanottaa 

Ul~oas iainuinisteriön s ähkeen o . 104 , missä toistettiin sähkeessä 

.10 . 96 esitetty kanta ja edellytettiin , että jatkokeskustelu ~ ellesin 

kanssa sittenkin ta_ahtuisi . Seuraavana eli 21 p··ivänä hel mikuut a 

huo::aa utin ::inisteri ·lle sähkeessä 1'0 . 159 , että jatkokeskustelu 

vaatisi uutta au i enssipyynt ·ä ninun taholtani , inkä ohella alistin 

;~inisteriölle , ·tenkä suunnittelin jatkokeskustelun taktiikkaa. 

Helmikuun 23 päi v · .. myöhään illalla sain :.linisteriöl t ä sähkeen 

(nUIJerotto!:lana) missä edellytettiin , että keskusteluni -,lel lesin 

kanssa jatkuisi ja ett ·· ninä saisin ,lel Iesilta kutsun saapua luok

seen . r:r .. I i;;. välin oli ::ell es j o pyynnöstäni määrWlnyt audi enssin 

tapahtuvaksi maaliskuun 1 pä i väll·· . mistä seuraavana päi vänä sähkeel-

l ä : o . 175 ilooi tin .:ini s teriölle . 

':Oska sähkeessä o . 1 59 asettamaani kysymy seen, voisinleo edellä 

mainituista memorandUIJeista ilmoittaa Ruotsin inisterille , oli tul

lut vastaus,ett·· uotsi on p . o. asioista t äysin info rmoitu, katsoin 

käydessäni Ruotsin ministerin Herra Boströmin luona 24. 2.43 voivani 

informoids hänet kyseessä olevista memorandumeista j otka hänelle luin 

antamatta niitä hänelle. - Boström arvosteli tällä kertaa til annetta, 

Ddkäli koskee Suomen U. S. A:n suhteita sangen optimistisesti . Hä.n on , 
ui tenkin t··.. jäl een eräässä yksityiskeskustelussa kanssani tehos

tanut . ett·· välien parantamiseksi olisi mitä tärkeintä , ett·· Suomi 

ninenomaan ja lopullisesti ilmoittaisi, ettei se tavoittele mi t ään 

muuta kuin 1939 vuoden rajoja s . o. että se lopullisesti luopuu 



ka i kista I t" - Karja1ee koskevista tsvoitteista . 

'1sshingt on , D. C. , 25. 2 .1943 . (~ 

'1-·1· ,~. 
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(Seal) 

he Departnent of State has carefully considered the Finnish 

Leg tion 's memorandum dated February 8 , 1943 and especially the 

last paregraph thereot 1n accordance ith Mr . Procope's orel re

quest hen he handed the memorendum to r. ellea on February 11. 

The Department notes thet paragraph nwnbered one of the 

Legation ' s memorendum re1terates the Finnish Government's view8 

r egardi ng t he l nceptlon of the war in wnich Finland snd the 

U. S.S •• ar e now engaged • 

The Depart ent , however , finds nbthing in the memorandum to 

indicate tha t Finland hae taken or propos es to take a01 s teps to 

end its "co-belligerency" with the enemiea of the United States . 

The vie s of the Government ot the United 5tates with r egard to 

th1s matter have been made abundantly clear to the Finnish 9overn

ment on a nwnber ot occas10ns i n the past . 

I! t he Legation ' 8 me~oI'endum is intended to have any o~er 

purpose oI' s ignif10ance then to restate the Finnish GoveI'nment ' s 

v1ews regar ding the inception of the waI' between Finland and the 

U. S .S .R., the Finnish GoveI'nment 1s requested to make the lntended 

purpose and eignifloanoe clesr to the Government ot tlle United 

St8t~. 1n order that 8pproprlate cons1deratlon may be g1ven to 

the matter. 

Departrnent ot State . 

8shington, l"ebruary 13. 1943 
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_ ............... WashingtonL.. ................... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ..... 10., ..... . 

Washing.tonL. ssa .. 3 ...... p: nä ... lII8..aU .. ..... ltuuta 

Asia: &loman - U. S .Am väliset suhteet. 

1 9 .43.. . If~ ~~3 sal 
11111-~~ . 

JAKELUOHJE : 

.. : ... 

Yhteenveto. 

Mr. Sumner . ell es tehostaa, ettei hänellä 01 e mi tlilin lisähuomau-

tuksia State Depllrlment1Ja memorandumiin 13.2.43, ennenkuin Suomi on 

memorandum1in vastannut.- Edelle en hän huanlluttaa, että edellytyksenä 

välien paranemiseen on, ettli Suomi muuttaa politiikkaansa, s.o. tekee 

rauhan. 

• 
• 

Qtsakeasiata k oskevas sa raportissani P 9 vk. 25 päivältä edelly-

tetty käyntini Alivaltiosihteeri ·'Ielle sin luona tapahtui maal iskuun 

l päivänä klo 3 i.p. ja kesti noin tunnin. 

Sanottuani, että mitä suurimmalla mielenkiinnolla olin pannut 

merkille lehtien tiedot ellesin vk. 23 pä ivänä lehdille antamasta, 

mea ~osk ... sta lausunnosta (Liite ·S.W.") alotin keskustelun memoran-

dume1ssa mainituista asio i sta, niinkuin lIähkeessäni JIl l59 vk. 21 päiväl-

tä UlkoaaiaiIlll1nillteriöl1e olin ilmoittanut aikovani tehdä. Ie1l8llin 

valtaus oli 8e, minldl. olin sanotussa sähkeellsii ennulltanut; hän sanoi 

ja tohti pari kertaa kelllcuBtelun aiu.- -- ettei hän Toinut mitiliin lisä-

ehdil ennenkuin Suomi oli vastannut state Departmentin 

Jä.luohJem.II.J.: 

T.v.IIi ..... . 
T.v.lII ..... J. lIalka! ........................ mlnl.t.rllIlI •• 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomueduatukaen, mutta ulkoaalalnmlnlat.rllln tIedol· 

tuk.lin • 
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lUemorandumissa vk. 13 pä ivlUtä asetettuun kysymyloseen. 

elles tunnusti. että hallitukseni memorandumi oli merkki 

ajatuksenvaihtoon U.S .Aln kanssa ja hyvien, luottamuksellisten suhteiden 

yllKpitämiseen, mutta tehos ti, ettei vlUien parannusta voitaisi aja

tel l~. ellei Suomi muuttaisi poliittista suuntaansa, mikK merkitsisi, 

että Suomi tekisi eri rauhan tahi ainakin yrityksen siinK suhteessa. Kun 

koetin saada selvennystä siih~ mitä Welles tarkoitti yrityksellä, 

kuin myös mitenkä oli käsitettäv~ hänen yllämaini ttu lausuntonsa lehti

miehille siitä. että Suomen uJisi lopetettava avun antamista U.S.Aln 

veri vihollisille. ',elles vältti puhumasta yrityksestä ja toisti vain 

että Suomen olisi tehtävä suunnanmuutos ja rauha Venäjän kanssa. 

Ioettaessani saada :iellesiä keskuste lemaan Soviet-Venä jän lehdissä 

maini tuista aluevaatimuksista. joihin sislU tyy Baltian lDIlat. osa Puo

laa. j .n.e. seldi osa Suomea, ku i n myös VenäjiID Atlantio Charterista 

ainakin puoliv1ralliaesti ellittämä tulkinta, jonka mukaan kaikki m1ltV. 

kesäkuuna 1941 oli yhdistetty lfeuvostoliittoon sen perualakien mukaan. 

on e11.lllellisesti osa VcKjKä. eikK sit"å voida eroittaa. (kte. oheen

liitettyjä lehtikirjoituksia - liitteet wSovietw• Russ1aw, Poland·) ei 

Welles antautwlllt tli!mnö1se en keskusteluun. vaan sanoi suoraan. ettK 

tämmöilistK alioista voisimme puhua, jos Suanen politiikka muuttuisi. 

Selostin m;y6a ielle lille mitä tiesin Presidentti Rydin virkaanall

tlDillpuheesta. Tein sen suurin piirtein samalla tavoin kuin Ulkoaaialn

mnillteriön myiihemm1.n saapunut lählce 112 0-15. 

Imi Dil)'tin "'.llellille TiIIlell-Blllrald lehdeslIK samana aamuna olleen 

lIr. Reic.-bmennin Id.rjoituksen. mllllll. eDlJUstet&an, että Suomen - U.S.,J.ln 
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suhteet katkeavat, ellei Suani ilmoita olevansa valmis tektllllään rauhaa 

Venäj än kanssa, s anoi Helles ettei tämä kirjoitus ole inspiroitu. 

Mr. Reiohmann on kuitenkin antanut Toivolan ymnärtää, että hän on 

saanut tietonsa Stat e Departmentista, j a itse asiassa vastaavat ne mitä 

muualta ol~e kuulleet siitä , että Departmentt i tahtoisi tämänkaltaista 

julkilausumaa. Suomen ta.holta (kts. sähkettäni . 1 n). 

Samana pä ivtUl1t käydessäni Mr. Higgsin luona sanoi tämä . että hän oli 

menettänyt tOiveen, että Suomi tekisi rauhan tahi muuttaiai politiikkaansa.. 

vaikka t ulisikin hallituksen va.ihdos. Sama li nja jatkuisi -- sanoi hän --, 

"the same policy wi th new faoea: 

KeskustelUlllJle kuluessa, minun tehostaessani, ett ä Suomen pyrldmys on 

pitää maamme omas sa halussamme aina soda.n loppuun saakka, jotta se ei 

joutuisi vallottajan käsiin, joka olisi varsin vaikeasti ajettavisBa ulos, 

sanoi Welles hieman ivalli s estil mutta olett ehan jo joutuneet totalitääri

sen vallan käsiin. Minä tietysti jyrkästi torjuin tiim(;.n väitteen, esi ttiien 

mitenkä maeJll!:le yhä on sama demokraattinen maa kuin ennen. 'l'"åhtin Welles 

sanoi saaneenaa tietoja, jotka osoittavat, kuinka saksala iset salapoliisin 

ja sensuurin ltautta määräävät. Våitin tietysti vastaan, mutta panin mer

kille, että hänen k .. yttämänsä sanat salapoliisista, sensuurista ja SUOlllen 

siaäisJltä oloista hyTin lihel tIl, osaksi sanasta saaaan. oli sa.ma&. ai tiI. 

erl.a hiljakkoin Suomeua käynyt amerikkalainen oli lliI1ulle pari päiTU 

sitten esittänyt. 



Panen vielä merkille, että Mr. ~lles keskustelun kuluessa sanoi, 

etU Mr. Schoenfeld luultavasti jäisi tänne ainiaaksi windefinitelyW, 

selvantäan. et tä Sohoanfeld ei missää n tapauksessa palaisi ennenkuin • Suomi muuttaisi politiikkaansa. 

Keskustelussa Wellesin kanssa kosketeltiin vielä kysymysU norja-

!aisista metsätyöläisistä Suomessa seka eräitä 1ellesin, suomalaisten 

kommunistien valtuuskunnalle Eteenpä in lehden mukaan antamia lausuntoja. 

Ylläolevasta t e in selkoa sähkeissä~ 196, 198 ja 199. 

"'1~'~ , ~ ..... ~ 
, Ulliettiläs 

• 
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L1Ue S, w. 

eU •• Pre •• OO.gterGH •••• 

23, 2, 1943. 

'1'he Aan10an aoftrnmel1t hope8 t.b8t F1nlaD4 wl11 no 10DGer 

oODt1n~e \he ,01101 ot T1nc etteotiT. 814 ta the .ort.81 ene~e. 

ot the ODite4 tate8 SD4 oth.r United et1one • 

n. 4eoluH tbat on eoooWlt ot the rael trl ndehip and unde1'

.taAdh& the, hei uiete4 between ,. people ot J'1nlaDd 8lld the 

'-Uloan people 4utq ,. p .. t 25 '8an 1 t 1e oAly natural ta 

\ba UDi'-4 t •• Oonrumea' to maa lt oleer t.bet 1t hope. 

r1Al. .. w111 ne l.aDeer toU_ • poJ.let ot e141D6 the mortal 11.-

ml •• ot Ul. Ul11tect .et1OJU1, , U.. al80 r8ll1nde4 the J"1I1na 

tat tbI oDl.r peraOlUt benetlUI16 hOlll the1r oOWltry'. OOl1tlnlle4 

parUo1paUon lA wez an u. .. wbo .~. aleo mortal enam1_ ot 

uaoUT ... kla4 af dUlOOrao, tat 'h. paopl. ot J'1nlUl4 0." 

Nllrrecl1a .-4 ateod tH t.Uoupollt oatarle., 



_ I llapported ........... ArUde 

SOVIET SEEN urn"- -- Thll InterprelaUon 1. refII'lIII r lI\nI .. fully eonflnned by the arUcle 
\,ubllohed In the newapaper Pravda 

FOR GAIN SINCE ~. on "eb. 8 and clrculatod here by 

J 

• 

the Ruulan Embuly on "eb. 12. 
Rererrlng to the Baltle Slatu .. 
& eue In polnt, the artlcJe aald 

Washington Authorities Assert ' 
It Wants Parts of Poland 

that the Con.UtuUon or the Soviet 
Union "hao flxed the Ue. between 
the.. republiCl and the other re
publiCl or the Soviet Union," ror 
who .. honor and Integrtty the Red 
annie. we.re figbting. Theae re
riona are conaldered cOI\8t1tuent 
pertl of the Sovlet Union, wboae 
ConatituUon ""Ui amended to in w 

eludo thern. 

and Other Countriea 

FINNISH AREAS ARE LISTED 

Baltic: States and Moldavia Are 
Also Among Claims-Stand 

II Stressed by Embassy 

• , UAaOLD CALLENDEII 
a,.cJal te 'I'D 118. ftU TIIIU. 

WASHINGTON, Feb. 26-Tho 
reueertlon by tho PoUoh Covern
ment In """don yelterdoy of Po
l&nd'. elalma to her pre-war froo
tlera 1. belleved beq to havo been 
provoked b:r nume~ artIcle. In 
the Ruulan and rorelgn preu urg
Ing tbat Ruaoia .hould recelvo 
wtdo control over diaputed regtona 
In Eutem B:urope. 

The Pollsb atalement 1. regard
.d u havt.ng .... n made cblefly 
"ror tho record," yet .. drawlng 
atuoUon to the preoent exlent of 
Ruulan ela1m. attecttng not oniy 
PoIand but JI'Inland and otbe< 
countrl.. on the bordera of tbe 
_et Republie • . 

........ , 8t_ 0aIJII 

Slneo tho aame modlrlcaUon or 
tho ConaUwUon w .. made to In

- elude the partl of Poland occupled I In September. 1939. the partl or 
Finiand .. qulred by the peaee 
treaty of Mercb, 19(0, and Mol
davia. oceupled In 1940, It 1. u
IUmed tbat, In the Ru .. lan view, 
the argument appUed by Pravda 
.poclflcatty to the Baltle 8lat .. 
applled to all other territory ae
qulred and Ineorporated IUb ... 
quenUy. 

lnformed obeervers here believe 
the legal poelUon laken by tbe 50-
viat Covemment 1. elear regardlng I 
the territorlal acqulolU ..... from the 
Blaek Sea to the Baltle In tbe y ...... 
1939 to 1941, though mOlt of that I 
terrltory h.. alnee been occupled 
by German. or FinDL Thl. lep.l 
view 1. takon to repreeent alao tbe ! 
Ruuian diplomItle atUtudo and to 
revea! the mlnlmum cJalm.. I 

Polel ..... tOl_ .. 

Tho Soviet Emt..y today an-

• _ared tho PoUoh cJalm In effect 
1ft an artIclo contalDed In ItI Jn- . 
tonnaUon Bullettn. ThIa artlcle, 

LONDON, "eb. 26 4A')-The 
Pollah Covernment·. NaUonaI 
Councll made a lOCond ela1m ta
nlght ror restoraUon of the 1939 
PoU.b bordera. The eouncU en
doraed a reaolution expreaoing a 
dealre tor cooperaUon wtth RUII1&, 
but declared In a atatement : 

''The Integrtty of terrltory of the 
Polioh Republle In her fronUera of 
8ept. 1, 1939, and her IOveralgnty 
are Inviolallle and Indlviolble. 

wrItten b:r Alexander KornelcbUlr' j 
member of the 8upreme Soviet of 
tbe UkraInIaa SovIet Republlc, de
manded In fIrm l&nguage that two 
...... of pre-war Pol&nd, tbe .... 
Ilon &roUIId L_ and tba regtOll 
nelgbboriDC WhIte R ..... be part I 
af the SovIet Uni .. aftar tbe WU'_ 

",. artIcIe .... oriIiUlIJ pub- '1 
u.bed In Pra .... ~ _-
peper, and reported III a dlapetcb I 
ta TIR ~ YOU: TUID Iut .... - ' 
cIaJ- ltl pubIJcatlon beft under 
au8plcea of the emt..y 111 deemed 
ta IndIeate lta Yiewe &N u... af 
tba Sori« GovernmenL I 

lt __ declared authorltatlvet:r 
beft toda, tbat RuaIa ln8Iatad 
upmI re~ tbe puU of fOl'lller ! 
l'oIIM tarrltorJ tbat _ oecupIed I 
In 8eptember, 11., whlch IDclIIde 
tbe WhIte Ruutaa ..... and tbe 
formel' PoIIab t1knIp. and tbat 
In JI'Inland and eIiewben .... 
c1almed the tarrltorI.. .... _ 
..,tnd III 1HO and lt4L 

ThIa II the IIltarpfttatlaft pIaced 
upmI PremIer J.... 8taIIIl'. aI
tu.Ion 1ft bla arder of tbe ., Iut 
JIaftda, ta tbe ,..t-to-lle-lI1Ieratad 
nct- ot Wlllte ltuaaIa. the Be1Ue 
.. tae. MaldaYla, emIIncIIlC .... 
-* and lIuJamDa. anoi KarelIa, 
en cIIaputed ...... _ ! 

"No unDateral &ctI or Wegal &C
tlvitlu from any quarler wbat
_ver dlrectod acatnat elther the 
t.errttory or aovere!gnty of tbe 
Polllh RepubUe or the rtgbta of ber 
e1t1zena reaIdiDC In Pol&nd or out
IOide hei' IA!rrltorlal boundarlu C&D 
1ft any _, alter tbll .tate of 
atfalra-" 

The eowu:Il foll_ed tbe lead of 
tbo Pollah <loYemment wblcb 
made a -Ulf elalm yeaterday. 

Premler General W1adyaIaw 81-
k ..... I, who __ In WaahIngton In 
January, ml, nrtum tbeN _ In 

_ eonnectlOll wlth the border elalma. I 
an unoftldal Pou.ll _ ..ua....-. 



-
Poland Stands FiI:m for Return of Prewar Boundary 

8,. Ann Su Cardwell 4 • _ _____________________ ___ 1. 4

1 

critieal period of Ihe depression 

Wrluu lor T he ClIrutlGII Sduce Mmlltor I S 1 d P I G· and made financ.i ally stable. Afte.r 
One o( the ch.ie( reasons (or ta in an 0 es in reelJng leaving Ihe Goyer"",ent. Mr. 

Gen. Wladlslaw Sikor_kj"s rcccnt LONDON. Feb. 26 (A')- "The time is nol (ar olI when the ])\!Ople. ~~':~:;s~a~~m;OI~~t.or o( the 
visil ta the United Stales was hi 06 the Soviet Union and Poland will haye drh'en Ihe hated HiUer- Hold 10 Klp Trea&y 
desire 10 di cuss with President ites Crom thei r lerritories: ' J oseph Stal in said yest""'day in • 
Roosevel! the Polish _ Russian m..,..ge to \Vladyslaw Sikorski , Premier o( the Polish Govcrnmenl Few Poles in the United Slate! 
boundary question, whieh has be- in Exile here. stin helleve that the PoUsh GOY-
come a matler o'f inc.reasina anxiely M.r. Stalin's m age waS a reply to congratulations from the emment ca n succeed in letlinl 
10 Poles ever:ywhere. Whal sue<:ess Polish leader on TUesday's lwenty-fi!th anniversary of the (ound- Russian recognition for the prewar 

t ded b· •. t li h ing of the Red Ar",y. frontier. In reoent weeks !he Pollsn 
a t en IS mISSIon, he Po , Government bas given up the pre-
Premier dld not make koown. . ------ ------....,------------- . tense of considerlnl the bounda.,. 
Howeh"er, b in d ioterYl iewths athnd G K 1 ' S k k' d alI PoUsh p.~rs In Brita!n that recognized by !he July 30, 1941, 
sppelech ""G' e ma e t't etaeadr f al he en, as mlr osn 0 "" J. an cer - touch pohtiea~J- questions. exeept paet, IIs "arious Minislers and !he 

o 15 fo"e~en , \ n s 0; t e ~~~~~'erdl:::~s o~d u;.'!s~~d !he official sbeets, are numbered National Council now state Oatly 
r~e u~ ~0~ri~~~oJ~~la~~3~~r~slhe when the pact was Igned despile among !he opposition. ~~a~:~f,r. '~~~d.~ !t~~J:a ~~~ 

h Premier WBS someth ing their protests . Oppooltlon Vlew oul in this artrcle, General Sikorski 
y Pole. had ealled for sinee Until!he time of these resigna- The opposition feels II wa. sup- made his position elear on !hat 

the s ignjng af thc Polish Ru~lan t ions. the Po) ish Government in-
pael in Jul 1941 Th - d' cluded represenlatives of a ll Pol ish ported in ils interpretation o( !he during his last visit in 
of the pact, y~hile i~vali~a~~~; ~~~ politica l parlies of any conse- Pac! by lhe course o( subsequent [~ni;~e~:at~ociated Pre!s 
Russo-Germa n agreement of 1939, qUCJ1ee, \\ ilh Ihe withdrawal o( Soviet official publications and dispatch from COndon said that ' 
d id nol reco!!nize explieitly previ- the [ollow"l's af Pilsudski and the acL., The Soviet daily Iz"estia's General Sikorski had pootponed 
ou::ly cx is t inJ: bounda ries. NationaJ Ocmocrats. that no langer articJe on General Sikorsk i's spccch a projected trip to Moscow 

The 1>remicr "nd one lrroup In is true. Although me",bers o( the after Ihe pact was signed and its pending!he oulcome o( what 
lhe Polish Govcrnment. however. Ja tter group have si nce rcturned stalement concerning the Sovict was described 88 "very deH
asserted that the trea ty could only 10 offi ce. that Party th rough its posil ion implied that Ihe only cate" negotiations ovcr Russian
be int · rprelcd to mcan that a rc- Prc~jdcnt has rcpud.iatcd theJn. and !rontiers recognized by the Soviets Polish problems.] 
turn to formcr front icrs would be the Par ty orlt"n is one af the Sll'ong were those of the German-Russian Stanch defense af 'Russian land 
al1owed. Foreign Mini~lcr r'\ugusl opposition journals. 10 faet.. since paet of 1939. and Soviet propaganda have won 
Za leski, Minislcr o( State L ieut. the !'igning of the pact, praelicaIly As tor aets, il wiIJ suffice ta eit!! many fr iends for Russia. and it 

• • 
Poland Denies Aims on Soviet Areas 

8 , the Aflocfo.ud Prr .. 

London, Feb. 26 
The Polish Governm.,nt In Exilc repudlaled yeslerday wbal It 

ca Ued "maUcious propaganda whlch accuses P oland 0 ,( indirect and 
d irect inimica l t.cndcncies tow8.rd Sovict Russia ." ... 

olIt is absolu tely absurd." !he PoIish sl.atement sa id, "to suspeet 
P oland of an intenlion ta base the "astern boundaries of !he Polisb 

• epubUc on Ihe Dnleper and the Blaek Sea or to impute to Poland 
ny tcndencies to move her frcmtier farther cast." 
The stAtcment of the Governmcnt in Exile addcd: 
uThe Polish Government affirms that neithe.r before the outbreak 

of this war nor during it has the Polish Govcrnment ever agreed 
to soy co-('\peration wjth the Gt!rmans against the Sovict Union. 
1n hcr rclations \\;tb the U. S. S . R,. Polnnd has not ceased to he 
ready to co-opera te wiU, the Sovid Un ion in the pro~ecution nf 
lhe wflr aod in maintainins friendly and neighborJy I"dat ions afte.r 
VlctOry ; ' 

II dec l~red th =tt s ine the conclw::ion nf thp' Poltsh · So\·ir t lrc~ty 
o( .July 30. 1941, Poland "ma inlai nen an t1nchan~cable allitude" 
on her frontier w ith R USSH1, holding that " the status quo pre\'ious 
to Sepl. 1, J 989. is in toree:' 

one. often is said jo eertain quarters that 
After the s ign ing of the Pact. the Americaos must he "realistic" and 

PoUsh Government enlarged ils Na- aceep! tbe idea of Soviel domina
tional Council by adding several tion in Easlern Europe. Maps hav .. 
members t rom among ils cltizens been put out by some publisher. 
wbo bad been deported to Russia. and organizations !hal sbow no 
Among these were two Jewish So- Poland at an or only !he mutJlated 
eialisls, Erlicb and Alter, former portion wbich !he Germans call 
mernbers of!he Warsaw Cily Coun- !he Governrnenl General. To !heoe 
cil. At !he time of Ihcir appoint- and ta speeches and artides urging 
menI 10 the London posts !hey POland ta surrender .U or part o.! 
s Ull were io Soviet prisons. its sovereignty, the reaction of 

The Polish~Ambass8dor 10 Russia most refugee Poles in !he Uniled 
senl a letler requesling !heir re- States is one af protesl. 
lea se. The response from !he Sovie! The Poles want a slrong Poland 
Commis .. r o( Foreign AlIai rs, ac- a. t.he n lldeus and largest state 
cOI'd ing 10 Pollsh sources in this I.n a fedcratlon reaching from the 
country. was tha1 lhesc me.n \VCI'C Bvltic to the Adria:ic. T hcy [(" : 1 
not Polish. but Sovie! citizens. They thaI it i. a fael af hiotory tbat t:,O 
were not rcJeascd. The Sovi et Gov- fale of ;U I t he 5ma11 nei ~hborint: 
ernmenl has taken the stand Ihal st.tes io tied in wilh thai of Poland. 
only per OOs who ca n prove thei r The Pol i~h Governmenl recentJy 
Pol ish nati na lity are t.o be con- has strcSEed . the ne.ed of such a 
sid" .. ed citizens of Poland, Presum- federation, President Wladlsla v 
ably a11 othe.rs-Jew5. Ukrajnians. Raczkiewicz made il a point ot 

•~--------=----.:..---------======:II.JWhi te Russians-whe!her thei!' bis laSI public speecb, the NationaJ 
homes \Vere in the PoUsh r t:gions Counci l stressed it. and General 
occupied by the Red Army 01' Sikorski brought il OUI on every 
whelher they had Oed !here be/ore oceasion while he "'as in !he 
the German invasion of the \\Iestern United Sta tes.. 
a reas, are regarded as Soviet c.iti -
zens . 

The Poles were much dislressed 
by !he Soviel attitude. The, also 
were 5uprised by statemenls made 
b, some Brilish ofllcials to !he e1-
fcot thai Brita in did nol guaranlee 
Poland's Crontiers. 

Fremler U....... New Front 
But during !hi. discouraging 

time. Ibe Polish Premler held ta his 
original Inlerpretation of the 
Polisb-Russian Pael, 10 all appear
ances ignoriog Russla's attitude. 
B, p1aying fair wi!h !he Soviels, 
be hope<! to get lair pia, in the end 
from tbern , On his second visit to 
the United States, hjs speecbes 
were dom!nated b, hi. Tnsislent call 
(or a second fronl. "Today is not 
!he time 101' !he estabUshmenl o( 
future frontiers," he said io a 
speecb at !he Princetan Club In 
New York. "Every!hlng Is now in 
lIuld (p1,ynnym) state." 

However, "1Iu1d" ls nol. term 
most POles appJy ta their 
frontier. The, are adamant 10 
pasltlon that !hat bouDdary was 
lIxed by !he Rlla Treal)' in 1921, 

!he Soviets oIlered !hem 
ta !he east and 

representatives refused ta take it 
l>ecause they wanted ta avoid an, 

later boundal'y dilIIculties. 
Pollsb ref..... In tbe 

and Amerlcana of 
PoUsh desc:ent, thls feelJng hu ex
Iated from !he bellnn1ng and lat
terJy hao pined mucb 1fOUnd. 
ll11ACY Matuuewskl comrnonly is 
referred ta as !he Jeader In 
United Stales o! l!h~i:'~~:r.~!:~: He w •• one af P 
wu Minlster af Finutc:e 
19211-1131, durlng wbIch time 
latI _ tuen aafe17 tbnIuIb 
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Russia Clarmes Its Position on Polish Boundaries 
Soviet eeems determined 

to bold territory taken 
in 1939 under terms oC 
pact witb Nazie • • By E. Berr Holt 

Th!~~1!tf::r::l:::!c':~:{tor 
LONDON, Feb. 26-The qu",,

tion ot Poland's postwar frontier 
with Soviel Russia now has been 
broughl squarely into the open 10r 
the AngJo-Saxon democraeies with 
the radiocasli"l in English 1rom 
Moscow of the Pravda arUele by 
Alexander Komelchuk, a mcmber 
of the Supreme Soviet of the 
Ukrainian Soviet Republie, in 

he declares PoUsh polilicilll\l 
London ~ "planni"g to wrest 

the Westem Kkraine" !rorn !he 
Soviet Union. 

Tbe Westem Ukraine i. another 
name for Galicla and Volhynla, 
provincea wbich were iocluded JO 
Poland under the Trealy of RIp 
whlch ended the Polish-Soviet war 
of 1920. 

Pravda. of cou ...... 1. the Com
munist Party newspaper. not 8n 
~iIt"'ari of the Soviet Govem-
m e lzvestia. Bul It I.s no we 
.hu one'. eyes to the faet that 
the artiele Is a e1ear indlcatlon 
that the Soviet Union regards the 
demarcation line Ilxed in the 
Russo-German agreern.,nt of 1930 

the German invasion of Po
substantiaUy the line alo"l 

the post war frontier should 

IIoYIet IAMDt 
It is c1early the Sovlet Govern

ment'. IDlention to brl"l thIa tacl 
home to the Britlsb and American 
pubUc now wbile the !root line 
of the war stIU is a 10"1 way from 
the demarcatloo 1lne it e1aima .. 
lts fulure frontler. • 

The artic1e crltlclzes ruthless)y 
not onb' tIle PoUsh ' Opposition 
polltIciaJII but a number of 
ben of tIle PoIl.sh Governmeut ln 
Exlle, includllli Prof. Stanislaw 
Grabsld. Chairman of tIlc PoUsb 
Nalional Council in London. Some 
of these. Mr. Grabski amon, thern. 
were tmprisoned in Russia alo"l 
with many tens ot thousands ot 
thm countrymen and. as Ve!"1on 
Bartlett pointed out in the LOn
don News Chronlcle thls week. 
tIle:r "lUftered VerJ considerahly 
until tIle German at1ack on tIle 
Sovlet Union produeed the unex
pected aUlance between them and 
tIle dtlzens ot tIle Soviet Union." 

These sufferings aro one reason 
tIle Polish Army Is nol flghting 
alonplde the Soviet Army tOOay 

tIle Czechoslovak Army is do
have been sent out into 

east with a 



publie now hill' '''e fr 'nt l ine 
of e war siili is 3 long v (rom 
the demarcauon l ille lL d-.i. 

fu ture 1rontier. 
The art icle cri ticizes rulhle>! Iy 

not only the PoUsh Opp'>Si t ion 
poliUcians but n number of mem
be .. or the Polish Governmeot in 
Exile, includ ing P rof. Stanislaw 
Grabski, Chairmon or the Polistl 
NaUonal Council in London. Same 
ot the.." Mr. Grabskl amon, them, 
were imprisoned in Russia along 
with m.ny tens or thousands of 
their c:ountrymen B_nd. 85 Vernon 
BartJett pointed out in Ihe LOQ
don News Chronicle this week, 
tbe:y ~suJfered very considerablY 
until the German attack on Ihe 
Soviet Union produeed the une"
peeted alliance hetween them and 
the cltizens ot the Soviet Union." 

These aufterincs are one 1"ea5Ot1 
the PoHsh Anny 1. not n,htlng 
alongslde the Soviet Army todOY 
-u the Czech""lovok Anny 1. do
I~-but hPve been sent out into 

middle east to,ether wI th • 
..rPoIWI~ 

There siili are about &00.000 
Polea ln Russla, Most ot whom 
_re deported from the area tbe 
Sovieta oecupied under the Ger
man-Sovlet agl'eement. Despite 
lengthy negotiaUons the Sovlet and 
Poli.b govemments have tailed to 
reach an agreement ss to their 
ultimate dI!p05ition. 

MeanwhUe, as the Sovlet ormles 
continue to press forward against 
the retreating Germans. Moscow 15 
endeavoring to stlr up the Poles to 
start large-scale guerrilla warfare 
behind the German lines. The Pol
iah Govf'4'-rnment in London. on the 
other band, is doing its best to re
siroin guerrilla .ct"'ities on th.e 
ground they would lead to decima
tion or the Polish nalion, which 
already has sulTered very se\'erely 
from the ruthless methods or re
pression carrled out by the Ger
man oceupying authorities. 

So tar. the British Govemment 
-and, ss far as is ascertainable 
here the United States Gavem
ment. too-has kept oulside the 
dlspule. But it is d imcult 10 see 
how thcy ean avoid being involvcd 
il a solution is not rcachcd soon
all the more 50 as the Poles ccr
tainlY will dem.nd tcrritoria l com
pensation clsewhere i! they should 
be forced to surrender the castern 

Pollah CI.IIM 
A. 0 moUer of roe\. the Pole. al

readY' have put !orward el.ims for 
EaEssia ond West Prussia up 
to er in SUesia without Te
linq hin, their claim . to retain 
their prewar {ronti"r with Russia. 
They 81s0 have shown complete 
unwillingness to live back the an
dent town ot Teschen to Czecho-

from whleh they rock it 
the time of the Munich .,rce

meni. 
A! tar ss the British are con

eemed, the problem is complicated 
b" the faet thaI, as boots to the 
Polish G9vemment in exUe, M05-
eow i. IncHned to lay blarne on 
the Brltisb Govemment when 
artides criticizing Russia appear i.n 
PoUsh refullee paper. published in 
London. 
. Under exisling censorsbip rules, 
onl" questi~ns involving security 
are eensorable here. Freedom o.f 
speech on poUtical matters stiU 
remaJns practically unimpaired. 

The Britisb atlitude Jo this re-

!/OpeC-t is not unde:rstood in Moscow. 
H, therelore. cri\idsm or Russia 
should continue in . Polish papers, 
there is s\rong probabUity tbat 
Bri,tain may be drawn into the eon
troversy. 

While there has been no indica
tion what view the Bri tish Govern .. 
ment would 'adopt toward the eon
troveTsy, it is a ract, as Mr. Bart
lett declared in the artiele already 
quotcd, "The British came into the 
waf in fulfillment of 0 pledge to 

the independence of 
from Hiller's militory em

bitions. The Russian occupation or 
eastem Poland in September, 1939, 
000 the German attaek on Russia 
in June, 1941 , havc complicaled the 
interpretation of tha i plcdge, bul 
they have not cance.led it." 

On the other hond, it aJso is true 
that it was Lord Curzon, on behal1 
ot the British Govemment in 1919, 
beforc the Pol... and Russians 

Seiet Paper Hits Polis.h Claim 
c~Uy to the 1Jkrainian area of East

rejection of Poland's ero Poland which was incorporated 
tM1 ' , - 1939 bord should into the Ukrainian Soviet.Rep~~lic 

1~ ers after the Russo-German partition 
restored after !he war is voleed of Poland in 1939, but hi. state
the Soviet Emb...,. Informa- ments . carry the implication that 

Bullelin issued 1.'\ Washington the White Russian arca ot 1939 
Poland 81so must be considered 85 

Moscow's assertlon thd the pop_' ou~ide the.rrontiers of any future 
uDtions incorporated into the 50- Pohsh state. 
vie! Union in 1839 will not tolerate Thi. White Russian (Byelo-Rus
retum to Polish TUle 1. containcd sian) a~ \\'as ineorporated into 
in 8n article b:r Alexander Komei- Sovie! Byelo-Russia at the same 

• member of the Supreme 50- time the Ukranian area was in. 
vietottheUkrainianSoVletRepu6- c1udcd in' November, 1939: ' 
Iie. Ib' publlcåtion in the Embassy "Only '8 hopeless fool can_ Ii,,
Bulletln tor dlstribution In the liev;'," nys Mr. Komeichuk. "that 
Uniteel Staleo adds weiCht to ·the' Lvov and the population or the 
vie", expreued.. westem regions or the Ukraine are 

Mr. Korneicbuk reters epeciJI- weilin,., for retum ot Pollsh rule. 

signed the treaty of Rilla who pro
poscd that POland', fronlier should 
run along the so-called Curzon 
Line.. which in many respect.s re ... 
sembled closrly the German-Rus
sian demarcaUon line of 1930. 

Polhob-Czecb SltuatlOD 
Meamvhile~ as a byproduct of the 

unfortunate Russo-Polish tension, 
negoliation, between the Poles and 
the C7.echs (or 8 postwar federation 
have come to a complete standstlll. 
Apart from the Tesehen obstaele, 
the Czechs are determined not to 
risk ·incurring MO!cow's displeasure 
by forming close association with 
a govemmcnt which Is on bad 
terms with the Soviet Union. 

Thus, on aU counts, it is becom
ing ine.reasingly necessary that 8 
solution be found to the Russian
Polish imbroglio. Some observers 
are urging Ihe invocalion ot the 
Allantie Chartcr tor the purpose, 
but others doubt whether the docu
ment is sufficienUy elear-cut to 
se.nre as a guide on such a compli
cated question, especially aS the 
Sovlet Union already had incorpo
rateel the new territories before ad
herinll to the Charter, 

Any case problem 1. one prl
marily tor the partie. d1rectly af
fected. The other United Natlons 
must weit until their ,ood otIIeea 
either are a.ked or can he offered 
with reasonable hope of their heing 
accepted. 

Meanwhile, the Polish N8Uon.1 
Couneil 8S welJ o. Ihe Cabinel, has 
met .everal times under the chaIr
manship of Gen . WJadi~law Sllcor
ski. One of the hoperul. tactors in 
Ihe situotion is the raet that the 
Soviet Gavernmenl appeors to have 
coniiderable rcgard ' tor 
Sllcon;k!, agoin.t whOrn no 
ha. been voiced in the Soviet 
ao tar. 
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Liihetystö esittää uudelleen Suomen kannan asiassa. Koettaa estää . 

e ä asiasta tehdään propaga ndanumero Suomea vastaan. 

Mr. Hig s puhuu pi t käl ti asiasta lähetystöneuvos Vahervuorell e. 

Allekirjoittanut esittää Mr • .1thertonille ja Mr. Higgs111e Suomen kan-

nan. 

Kesstelussa lIr. SUlllner .Ielles1n kans sa esiintuo tämä uudelleen 

paheksumis ensa ja huomauttaa . että p .o • . a s ialla voi olla mitä haitalli-

sin vaikut us Suomen asemalle täällä ja suhteissa muihin Pohjoismaihin • 

• • 
• 

Liihetyst6 koetti jatkuvasti state Departmantissa selittää otaake-

asian Suomesta saatujen tietojen lII1kaan ja siten estää. että siitä teh-

Wsiin prCJlagandaDwaero SuOlllea Tastaan. Niinpä allekirjoittanut otti 

.. il.D puheekei molli. Ibropl.D jaoston piiiillikön Ilr. Athertonin kanssa käy-

deuilni 11.2.43 esit tämässä Komentaja GrÖndahlin. 

ll11tenkin oli 'Yk. 12 pä ivänä tiilcäliUsessä Bven.ing Star nimisessä 

lehdessä kirjoitus. jossa mainittiin norjalaisista ~dläisistä Suomelle 

Jak.luohj.malleja: 

T ••• III ..... . 
T.vaIl1 ..... ja 1 ....... ............ _ ...... _ mlnlot.rlOII .. 
EI ulkomueclualukHn liedoltukelln. 
EI ulkomaaed ...... k ..... mutta ulkoulalnmlnloterl6n tIedol· 

Malin • 
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epttedullisella tavalla. Aioimme tämän johdosta pyytää s tate Depar12nentil ta 

l uvan j ulkaista peruutuksen ja s elvityks en, ja ellei Depar12nentti tähän 

suostuisi j ättäisimme asi as ta virallisen nootin Departmentille . Ennenkuin 

ehdimme näihin toimenpiteisiin ryhtyä, jul kaisi Star-lehti jo seuraavana 

päivän" kirjoituksen. jossa Lähetys töneuvos Toivolan lehdelle, sen kyuymysten 

johdosta antamien vastaust en perusteella edellistä uutista osaksi oikaistiin. 

Edelleen tässä kirjoituksessa ~anottiin. että Suomen asema oli esitetty 

state Departmentille, joka olisi tullut vakuutetuksi siitä, että Suomi oli 

noudattan t asiainmukaist a menettelyä Norjaan nähden tässä as iassa(maintained 

a oorr eot attitude about Nonway) . N"å in oll en ei lähetystö ryhtynyt sen enem-

piin t OUaenpiteisiin star'in kirjoituksen johdosta. 

Joskin ~ lausunto luultavasti oli state Departmentin puolesta in-

spiroitu __ on huomioonot ettava, että SuomSlhelmikuun alussa esittämän, 

yleispolitiikkaa koskevan memora.ndumin perusteella mieliala departementi ssa 

011 Suomelle entistä jossain määrin suopeampi -- ei se ikävä kyllä vasta.n-

nut sitoi kantaa. jonka departementti asias sa ~uu. 

Helmikuun 22 päivänä pyysi llr . Higgs Lähetystöneuvos Vahervuorta luok-

aeen yksinomaan tämän asian vuoksi. Täs tä keskustelus t a, mi s tä kävi ilmi, 

että State Departmentissa tiedettiin, että niin hyvin norjalaisia kuin 

puolalaisia ty01.äisi" oli .aapuDUt SUomeen, laati Herra Vahervuori seuraa-

van prom_oric, 

-Helm1kuuil 22 pil.iTli.Dä olin Blggsin pyynnöstä hänen puheillaan 
State DePartlllentisea. BDn il:noitti kutsuneens& miDut Athertonin kehoi
tukeesta: joka on sangen buolestuDUt norjalaisten metsl~läisteD asias
ta. lfi&glill allvy, joka aikaisem:JJ.n SUomea koskevista kyaymykJIistll 
keakusteltaessa on ollut acressiiT1seD Iluhteleva. oli tlllll kertaa 
bu_tta"ftll ystll~l1llen ja epäitse1ckään Ile\1VOva. H'1ln kysyi, kaDnllttaa
ko Suomen, ..... 10 saadakseen .uutamall sadan miehen lisätytivoiman käy
tettäväkseen. ottaa kaDnettavaklleen Ile epäluulot. jotka siihen tulevat 



• 

• 

3. 

!l.sian johdosta kohdistwaaan. olivatpa annetut s elityl ' et kuinka 
vilpittömät ja oikeat tahansa. Kun tiedetä iin. että Saksa on pannut 
toimeen Euroopan väestön joukkosiirtoja vallan mielivaltaise~ ti. 
syntyy ehdottomasti se kä sitys. että norjalaisten meno Suomeen on 
osana Wiistä. Se seikka. että miehet ilmoittavat tulla ensa vapaaeh
toises ti. ei muuta asiaa. s illä tiedetään saksala isten ennenkin ryh
tyneen repressalioihin omaisia ja perheitä vastaan. ja siis voidaan 
pitää etukä teen varmana. että miehet joka tapauk essa vakuuttaisivnt 
tulle ensa vapaa ehtoise~ ti säästääkseen omaisiåaD kostotoimenpiteiltä. 
Huomautin. että Norjasta varmasti löytyy 150 miestä. j otka ovat valmiit 
omasta tahdostaan lähtemään Suomeen töihin. sillä onhan siellä suora
nais ia Saksan sympatisoijiakin. Tatä Higgs ei, päinvastOin kuin eräät 
tois et Depar'bnentin herrat. kieltäytynyt uskomasta. mutta sanoi vain. 
että yleinen mielip ide kui tenki.n tulisi selittämään pakon olevan 
kysymykses sä. Hän sanoi kuulleensa. että juttu on herä ttänyt norja
laisissa pahaa verta SUomea kohtaan. Kun kysyin. tarkoittiko hän täällä 
olevia pakolaisnorjala isia. vastasi hän puhuvansa Norjan norjalaisista. 
Hänen miel estään Suomi joutuu väki sinkin huonoon valoon, olipa todelli
nen asiaintila mikä tahansa. koska joJr.a tapauksessa on kysymys joulcko
matkasta ei lGl 'tsi tallen tapahtuvi s ta pestauksista. koska miehet joutu
vat työs kente lamään sellaisessa osassa Suomea. joka on saksal isen 
sotaväen hallussa, ja koska heidän tyo~ä tulokset tulevat saksalaisten 
h;yviiksi. Hän arveli -- huomauttaen tämän olevan hänen yksi tylsen ](!i
sity sensä -- ett" jos norjalaisia tai puolalaisia saapuisi Suomeen 
töihin yksitellen, v'årviittyiDä eri paikkakunnilta Norjasta tai Puolasta, 
ja työskentelisi etelä-Suomessa, saksalnisvapaalla seudwlla, tämä ei 
luultavasti herättäisi läheskään sellaista huomiota ulkomailla kuin 
mitl. nyt 0Il tapahtuDUt. Hig s lII81n1tsi lisäksi kuulleensa, että puo
lalaiset on tuotu Suo:neen saksala isten sotilaiden vartioilaina. 

IUn keskuatehm .aika_ pUpaino pantiin norjalaisiin, sain sen 
ftikutelIIan, ettll stat_ 011 painostettu Jl'orjan täkäläisen l ähetystön 
tahol ta huo_ttuasti voimakkUJllllin kuin puolalt.1IIelta suunnalta. 

Higgs, jonka tapana ;yleensäkin on esittää Icy~ksiä siitä, mitl. 
jollo1nkin jossakin kuvitellussa erikoistapauksessa tulisi tapahtumaan, 
kysyi, voisivatko norjalaiaet siirtyä met&ättilstä muihin tHihin toi
a11n osiin Suamea, jos kylläatyTät tai joa aetaätyöt loppuva t. Vasta
aiu, etten tätä tiedä, 1II1tt a että oletan, että he ovat pestautuneet 
mlQirätf;J'ihin ttiihin ja saaneet sitä varten maahantuloluvan. Lisäsin, 
etu ymmärte.>i.lcseni mikäUl ei es~ hei tI. poistuDasta Suanesta milloin 
vain haluavat, .. merkiksi JlUotsiin, mik'ål.i sanottu maa antaa heille 
luvan. Siihen eeitkaan katsomatta, ovatko he todella tulleet vapaa
ehtoisesti vaiko ehkK repressalioiden pelosta vain sitä väittävät, 
on Suami joka tapauksena tä;ytt8l1yt kaikki ne velvollisuudet joita 
joItain maalta tällaisissa tapauksissa voidaan odottaa , sillä se OR 

varaunut heille mahdollisuuden julistautue. poliittisiksi pakolaisiksi 



• 

• 

ja sit en saada asylioikeus. Eeillä on s ~~ s teoreettinen mahdolli
suus pe1Etaa ainakin itsensii. Kerroin vielä saaneemne tietää, 
ett·· norja laiset ovat iloiset piliistyilän Suomeen, kuten puolalai
setun . !!uuta tuskin voisi odottaakaan, sillä jos he ovat tulleet 
omasta halustaan, ei heillä ole mitään valittamisen syytä, ja 
jos taas olot Norjassa ovat heidän mielestään sietämättömät, 
pi t äisi pääsyn Suomeen merkitä heille helpotusta. 

Pitemmälti en ruvennut Bigr,sin kans sa väittelemä~n, vaan 
ilmoitin hänelle, että Mini st eri Prooope on juuri uudelleen tie
dus t e l l ut Mr . llesin sihteeriItä hänelle luvatun puhei llepää syn 
aikaa tarkoituksenaan keskustel la m.m. norja l aisasiasta." 

Tås t ä keskustelus ta ilmoitti lähetys tö Ministeriölle siihkeellä 163 helmi-

kuun 22 päivältä . 

Helmikuun 25 pä ivän·· oli al le kirjoittanut j ä lleen keskust elussa täs tä 

as i asta • Athertonin ja Mr. Higgsin kans sa, sekä sai silloin tilaisuuden 

m~ . Ulkoasiai nminister i c n siihkeissii 98 ja 99 esitettyjä seikkoja . Tållöin Mr . 

Higgs teki eräitä lisähuomautuksia ja kysymyksiä , mis tä sähkeessä ~ 183 mainitsin 

Ministeriölle. Tämä keskustelu oli sangen ystävällinen eikä siinä erikoisen 

jyrkkiä huomautuksia Suomen menettelyä vastean tehty . 

Sitä vastoin oli Mr. Well es , kun l.3.~3 kävin l uonaan saamier:.i ohjeiden mu-

knan yleistil anteesta Suomen - U.S .A&n välien kannalta keskus t e l emassa, erikoi-

sen ärtynyt, kun p.o . asia tuli es111 e . lfIUl viii tti, että suomalaist enkin viran-

omahten taholt a oli myönnetty. että kyseessä on pakkotyötii ja ettli. norjalaisten 

antamat todistukset vastaiseen suuntaan ovat arvottcmia, kuten myös Yr . Higgs 

oli Herra Vahervuor elle hu~uttanut. 1Iiellcs vielä tehosti, että Suomi t ässä 

asiasla suoraan myötävaikuttaa Hitlerin yleiseen eurooppalaisen ty6n mobiliaatioon 

ja siis orja'tyHjärjest8lmään. 

loska aaia voi käydä Suaaelle erittäin vahingol l i seksi, se kun tarjoaa erin-



5. 

omaisen, ja t iimiin maan yleisöön varmasti vaikuttavan propagandalinjan. olen 

SUomE: en tehnyt e rinä i siä ehdotuksia m.m. että kansainviili sen tai Ruotsin 

• Punaisen Ris tin eudste.ja salsi käydä tutustumassa näihin norjalaisiin ja puo-

lala isiin työlä isi i n, niiden työoloihin ja niiden keskuudessa vallitsevi in 

mielialoihin, j oten saa taisiin vahvi stetuksi , ettei ole orjatyötä k;ysymyk-

sessä . Uudistin t ämän ehdotukseni säl-.keessiini!li 197. missä tein s elkoa 

kesku5telustani lU- . Wellesin kanssa, mikii.li tätä asiaa koskee . 

Jos uudelleen ~uomen - U.S.Atn välit huononevat, tarjoaa p .o. asia 

erinomaiselj. lähtökohdan SUanea vas t aan os oitetulle propagandalle Su omen 

aseman heikentämi s eksi yleisön silmissä . Tåmb on ehkä State Departmentin 

suunnitelmien mukc.ista -_ m ten raporti ssa 7 in i'i.ne olen huomauttanut --

ja tämä voi ~äB tavallaan selittii.ä miksi kyseessäolevasta työläisasia sta 

• tehdlilin Departmentissa niin suurta IlWIIeroa. 
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JAKELUOHJE. 
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Yhteenveto: 

He Ta Ulk oasiaiDminis teri Ramsayn antamien ohjeitt en mu ' an esitin 

tk. 10 p" iviinä , valti os ihteeri Hullin ollessa poissa, toimivalle 

va ltios ihteerille Mr. Sumner i ellesille Herra Ulkoasiainministerin 

tervehdyks en ja toivomuksen hyvien j a luo ttamuksellisten suh teit t en 

valUtsemisesta SUomen ja Yhdysvaltain välillä . Mr. Sumner we llesin 

vii tattua keskusteluumme tk. 1 päiv&n~ otsakkeessa mainittua memoran-

dumia koskevasta asiasta ol in tilåisuudessa huomauttamaan, että hal-

litukseni tulisi vas .f;aamaan stat e Departmentin mt!'1lorandumiin Yk . 13 

päivältä vaikkei minul la vielä ollut asi as ~a tarkempia ohjeita 

Ulkoasiainmini steri Ramsayn vast a toissa p~ iviinä Rstuttua virkaansa.-

Keskust elun kuluessa Mr. Welles huomAutti. että aika kävi Suomelle 

lyhyeksi, mikäli Suomi tahtoi USAlD ja Englannin tukea ja apua • 

• • 
Jl 

Sen jälkeen kun Kinisteriö il l alla maanaitaina maaliskuun 8 

päivänä tänne saapuneella slihkeellä lil! 122 vastauksena minun sähkeeui[ 

• 211 tek~ eli 'kseen oli valtuuttanut minut Herra Ulkoasialn-

J .... luohJ.mall.ja: 

T .... III .... 
TIIftII'-t Ja 1 ..... ...... _._ ....... _ .... mlnl.t.rUIl1 •• 
EI ulk~ tIadoltukalln. 
EI uIk~. mutta ulkoaal"nmlnlat.rllIn tIadoI • 

..... In • 
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~inisteri Ramsayn puol esta es i ttämdän valti osihteeri HUllille sähkösano

ma.s ~a l ähemmin määrite llyn tervehdyksen pyysin heti puheillepir ·syä Mr . 

HUl l in luo. Seura~vana päivän~ i lmoitett iin kui tenkin, että Mr. Hul l oli 

sairaana ja p oissa kaupu ngi sta s ekä ettei hän pala isi ennenkuin aikai

sintaan seuraavalla viikolla. ~än johdosta ja kun tervehdyks en esittä

minen mahdollisimman pian oli t ä r k eä pyysin audienssia toimivan valtio

siht ee ri n Ur. Sumner 7ellesin luo. Mr . Wellesin ott aes sa minut vastaan 

seuraavana eli maaliskuun 10 pä iv·· Ei synty i meidän kesken seuraava kes

kustelu . 

Sanoen kääntyväni Mr . 1Jellesin puoleen hänen ominaisu dessa:in toi

mivana valtios ihteerinä lausuin tulleeni juuri virkaansa astuneen Herra 

Ulkoaciaimninisteri Biimsayn. t oimeksiamlosta esi ttämliiin hWlen kunnioittavat 

t ervehdyks ensä s ekä vilp i ttömiitt ... män j a syvän halunsa ja toivomuk sensa, 

että hyvi~, luotta~u' s el li sia suhteita Suomen ja Tndysvaltain vä lillä 

a i na valli tsisi. Mr . elles kiitti ys t iiviUlises ti täs tä tervehdykaestä 

s a noen antavansa arvoa sille, että Herra Ulkoasiainmin i steri oli sen 

l iihettlinyt. Mitä Suo:nen ja Thdysval tein suht eisiin tuli, "Vii t\.:asi hän 

keskuste lussamme tk. 1 päivlinli laullumaans& (lcts. raporttiani Ni 10). 'Jlimä 

antoi minulle aiheen Ministeriön ohjeitten mukaan huomauttaa, että Halli

tukseni tulee vastaamaan state Departmentin m8lll0randwaiin Yk. 13 päivältä, 

Taik'.ei minulla Tielä ollut siitä u.rkempia ohjeita, mikä oliBi ollut 

mahdotonta katsoen siihen, että Minis teri Ramaay vasta toissapäivänä 011 

ryhtynyt Ulkoasiainministeriön salkkua hoitamaan. 1Bm:.; ilmoi tus näytti 

miellyttävän Mr. "lleaiä. 



• 

Kiinnitin Mr. Welles i n huomiota edellisenä päivänä täk~äisessä 

Daily Nev:s nimi essä lehd e~ sä j ulkaistuun piilikirjoitukseen (selos tet tu 

l ähetyEtön sijhkåsanomassa l~ 232), missä tendenssimäisesti es itetään 

uuden hallituksemme luonne ja sanota , että ehkä jo oli liian myöhäistä 

Yhdysvalloille ja El1glannille auttaa Suomea. Well es sanoi hu~eensa 

tämän kirjoituksen. Se ei kyllä?:ä" ollut inspiroitu. mutta totta on. 

että ailen käy lyhyeksi Suomell e muuttaa suuntaa - sanoi Welles -. 

l..-ysymyks ceni. että ht\n ajat ';eli Suomen aseman huononl!!llista sen kautta. 

et tä Venäjä hybKkäisi Pohjoisessa. 

Uinä annoi n selventäviä tietoja uudesta hallituksesta kuten lehd i lle 
x) 

k-ysyttäe . sä olin antanut. Viitaten lehtikirjoitukseen Venä jän aluevaa-

timukslsta kys in oliko -:/ellesin lausurlto a jan lyhyydes t ä yhteydessä 

huhujen .ukaan pian alkavien. Euroopan sodanjlilkeisiK oloja koskevien 

englantilaiS-ameriVaisten neuvottelujen kanssa. kuten eräät lehtimie

het pari päivää aikaissmnin olivat Toivolalle kertoneet ( kts. sähkettäni 

~ 220). ielles myönsi, että luultavasti pian Yhdyskansain kesken alo-

t etaan viitattuja neuvotteluja. ja vaikka hän ei tahtonut p.o. yhteyttä 

myöntää, sanoi hän kuitenkin. että Suomi jos konsanaan lähiaikoina tar-

x) llew Yorkin kaksi johtavaa lehteä. joiden kan::. sa olen ollut henkilö
kohtaisessa kosketuksessa otti, kut en sähkeestämmel~ 232 ilmenee. minun 
selitykseni mukaisen kannan. Olin kosketuks essa myös washingtonilaisten 
lehtien semmiIlkin Daily Ne\fllin kanssa. mutta sattumalta lehden plD!Jd.r
joi tuks_ laatilllinen ei jäänyt johtoad.ehille vaan eräälle henkilölle, 
joka oli saanut tietonsa muualta. 
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vits i si ys t Rv iänsä . Sen j älk en kuin vielä ol imme keskustellee~ norjalaisia 

j a puo19.1a isia Suomessa olevia työmiehiä koskeva sta asias ta, pyysi Welles 

lähti essäni, että i lmoittai s i n h" nell e niin pian kuin minulla olisi jotai n 

uutta täm" r aporti n alussa maini t tua m~orandumia koskevassa asias sa. Tästä 

k es KUstelusta t ein selkoa sähkösanomassa ~ 219 

( - ) 
f-{.-;f,' J ~. 

~ r ~etti1ii& 
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f ~~ 
Yhteenveto I 

K.eskustelussa ' eUesi n kanssa esitän eräitä uusia Suomesta mi-

nulle ilmoitet tuja tosiseikkoja j a näkökohtia.- . lle5 lausuu. etten 

voi saada häntä luopumaan aikaisemmasta vakaumuksestaan. että qsymyk-

sessä on pakkotyö . 

råydessäni ~aalisku 10 päivänä Mr . ifellesin l uona raportissani 

l~ 12 mainitussa tarkoituksessa otin puheeksi myöskin otsakeasian 

esittäen Ulkoasiainministeriöitä saapuneen sähkösanoman ~ 10 mukaan, 

että mainitut työläiset voisivat koska tahansa luopuen työsuhteistaan 

siirtyä asyylioikeustilaan. vaikka tämä tietenkin voisi aiheuttaa 

työnantajille vahingonkorvausoikeutta yleis ten työsopimus ta säännös-

televien lakimääräystan mu::aan. liain i tsin myöskin. että hallitus tarkoin 

seuraa näiden työläisten oloja j a että lähiaiko ina eräs korkea virka-

mies, itse asiassa korkein työolojen valvoja, lähtee tarkastusmatkalle 

puolala isten tyHmiatan ty~ille, jonka ohella huomautin siitä, että on 

olemassa henkilökohtaisia ~sopimukaia kuten Ministeriön yllämaini tussa 

JAKELUOHJE , Jakeluohjem."eja: 

T ... III ..... . 
T.""III ..... j. 1 ..... ............ ~ .......... mlnl.t.rlG"e. 
EI ulkomuedu.tu ...... tledoltuk.lln. 
EI ulko ..... eduatuk ..... mutta ulk .... lalnmlnl.t ... IGn tIedol-

tuk.lln • 

•• : A 4. 
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siPlkösanolllllsso. ilmai tettiin. elle s, joka tällä kertaa puhuessamne tästä 

asiasta oli aivan rauhallinen bike. kiihtynyt niinkuin viiJneksi asiata 

kosketelless~~e, huomautti kuitenkin hyvin vakavasti, etten pystyisi 

saanaan hii.nt'i aikaisEllll11in esi ttämiiatiiän vakaumuksesta, että on kysYlllYksessä 

• pakkotyötli. Jrån lisäsi , että kaikki p.o. tytiläiset tekevät työtä Saksan 

hyväksi , minkä Suomesta saatujen tietojen perusteella kumosin. lle8 lopuks i 

8anoi, etteivät norjalaiset koskaan tulisi unohtamaan Suomen menettelyä 

tässä asiassa, mistä hän oli vakuuttautunut puhuessaan s iit~ Norjan paraikaa 

täällä oleskelevan ulkoasiainministerin Mr . Lie'n kanssa. iasta on viime 

aikoina Plo( lehdessä ollut varsin ilkeämielinen lc1rjoi~s, mutta muuten 

emme tähän saakka ole huomanneet siitä lehdistössä mainitun. Its e ~18!llatta 

näkyviin olen koettanut kiertoteitse eräitten ystävien kautta rauhoittaa 

Norjan täkiiläisiä viranomaisia. mutta asia jää kuitenlc1n erittäin arka-

• luontoiaelcsi • 
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Yhteenveto, 

Teen i lmoituksen norjal aisten metsä työl ä i s t en suunni t el l usta paluusta 

noi n kuukauden pe räst ä .- Selitän äsken Sar; an kans sa tehdyn kiintiö-

sopimuks en todel lis en l uont eon.- Annan erinä i s iä tietoja uudes';a halli-

tuksesta ja sen j ä s enis t ä . 

K"å.vin Eur oopan j aos ton j ohta jan Mr . Athertoni n l uona Hels ingistä 

saa.dun sl!hkösanc:aan ;- 129 mukaan kerto:nassa, et tä Helsi ng i ssä suunni tel-

l aan, että norja l aiset mets~työläiset tul isivat lähtemään Suomesta noin 

kuukauden IftIrästä ja että pyri t iilin sa.amaan l ähdö n tapaht-..une.an jo aikai-

s etmninlcin. llr. Athe:-t on kiitt i tästä llmo ~ tuk&e~ ta. mis tä hän näytti 

olevan ~illään. 

Ker rOLn samalla hlinelle Ksken Saksan kans sa tehdystä lt1intiö.opi-

mulcueta ja selitin sen luonteen Helsingistä saadun sähkösanoman ~ 131 

mukaan. Mr . Atherton näkyi y=närtävän asian oikean laidan. Olin niinikään 

tilaisuudessa Athertonin kanssa puhumaan uudesta hallituksesta ja sen 

jäsenistrå, s emninlcin Herra P'aäJni.nisteristä, Ministeri llamaaysta ja 

.lAKELUOH.lE: .lakeluohjemelleja: 

UI I I . 4. 

Tavallinen. 
Tavallinen ja nai kai mlnlaterllllle. 
EI ulkomaaedualuk .. n tledollukalln. 
Ei ulkom .. eduatukaen. mutta 'ulkoulalnmlnlaterllln tledoi. 

tukaHn. 



Hinisteri I!hrnroothiata. Mainitsin myöskin viime viik.olla blr . ellesille 

eai t;tämästäni Ulkoasiainministeri Ram.sayn tervehdyksestä, minkä yhteyd.e sä 

minä. olin maininnut, että Suomen hallitus tulee lähitulevaisuudessa v8Btaa-

lIIJ!.&ll state Departmentin memorandw:din helmikuun 13 päiväl tä, vaikkcJcs.an 

• minulla ei vielä Old läh~piä ohjeita tästä, mikä on luonnollista kun 

Jlinisteri Ramsay vasta ä skettäin on r~lltynyt ulkoasiainministeriötä hoita-

maan. Mr . Atherton sanoi olevansa tietoinen täs tä keskustelustani Mr . 

Wellesin kanssa ja sain käs i tyksen, että hänkin oli ~~tyväinen siitä il-

moitukaesta . jonka minä ohjeiden mukaan olin saa~t;anut tehdä. Yleensä oli 

·1Jr • therton1n asenne tällä kertaa sangen YStä~inen. 

v-<1' l:~ 
Lähettilä.a 

, 
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.lAKELUOH.lE: 

111.: A • . 

Yhteenveto I 

Sain hu • . t t äviä ti e t oja suunni t ellus ta lehtikampanjasta Su omea 

vastaan ots keasiassa . Keskuste lin t ä s t ä a siasta e r äi tten norjalais t en 

kanssa ja kXvin h eti Sumner Wellesin l uona , jol le i lmoitin , että 

p . 0 . tyä l " iset tul ta is Hn Hihi tul avais uude s sa palauttamaan. 

It 

01 eBsani New York i ssa t k . 20 p" ivänf' eh toopli.ivä l lä keskustelussa 

e "än s i ·o.;.l ti i en ti etotoi mi s ton johtajan kans s a soitti minulle 

"ashingtoni s ta erus no r jal a inen yks ity i shenkilö ja yst~vKni kertoEn, 

että h': va r sin huomnttavasta l ähtees tä oli kuullu t , että state 

Dep ~rtment suunnitteli lehtikamppanjaa SUomea vas taan otsakeasian 

perusteella ja että muut enkin sJ'lllYs suomalais -ame rikkalaisista 

suhteista 011 vars i n krii tillises sä vaiheessa. Soitin h eti t än'·.n 

johdosta state Department i i n, mis sä alao& virkami e s, joka viell o l i 

tava ttavis sa, oli Mr . Higgs, joI e mai · t s in :!Iitä prOi& ga ' a kamppan-

jasta oli n kuullu t j a lausuin hälrmä s tyks eni viita.ten siihen keskus-

teluun, joka minulla oli ollut Mr. Athertoni.n kanssa tk. 16 päivänä 

.I"'eluohJemalleJa : 

T .... III ...... 
Ta •• llinen Ja Ii.lkli mlnlalerllllle. 
EI ulkomaaedusluklen tledollukliln. 
Ei ulkomaaedulluklen, muUa ulkoaalalnmlnlalerllln Iledoi. 

lukalln. 



• 
, 

• 

2. 

ja mistä raportissani 14 tehåäi<n selkoa. Higg s vä.itti, ett ei hän ti~ 

suunnitellusta lehtikamppanjasta mitään ja sanoi, että minun Athertonille 

antamani tiedot norjalaisten työläisten s iirtämisestä poil Suomesta oli 

state Departmentis sa asianmukaisesti tehty tunnetuksi. 

Palas i n kultfmkin heti Washington iin, mi.ssä s evaavana päivänä tan

skalaisen Yltä.väni minis t eri Kauffinanin toimesta tapasin erään or kean 

täällä oleskelevan norjalaisen, joka oli lausunut haluavansa puhute lla 

minua, tnibIåi. j Ul keen vielll. eräs toinen huamattavassa asemassa oleva norja

l ainen i l a11a kiivi minun luonaniA rliistä keskuste l u ista huomasin, e etä 

minullo tulleet tiedot perus tuivat ke skust eluihin, jotka p.o. henkilöillä 

p rjantai-iltana tahi lau' taiaamuna oli ollut Yr. Sumner ellesin kanssa. 

Selitin tietysti norjala is i l le asian oikean laidan Suomesta tulleitten 

sähkösanamien mukaan semminkin esitttten sähkösanoman;' 129 tiedon norja

lais ten työläisten palauttamisesta noin kuukauden kuluessa. HUomautin 

myöskin heille lcuinla!. turhaa ja haitall i /ta olisi. jos tästä asiasta 

tehtäisiin ju l kisuudessa suuri numero • 

Pyysin myöskin heti puheillepälisyll. llr. Wellesin luo. Irån otti minut 

vastaan maanantaina tk. 22 pllivänK klo 5,00 iltapäivällä, jolloin hänelle 

toistin yllämai nitun Uini steriön sähkee.n ~ 129 tiedon. Welles kyseli täm::in 

johdosta oliko tämä litoumus(pledge) Suomen hallituksen puolesta, mihin 

min·· 'ftstasin, etttt laamani s;{hkösanoma ilmaisi Suomen hall i tul-..sen luunni

telmat ja vakava, aikomus(firm intention). Mainitsin myöskin, että olin 

kuullut pressikamp anjaa &IIiu6& suunniteltavan, mihin ifelles sanoi . ettll. 

hän Monta kertaa oli 'ftroittanut ~isestll. mahdollisuudesta, johon USA,n 

hallitus ei voinut vaikuttaa ei sinne eikä. tiLnne. MiDä lausuin kuitenkin 



t oivOIIIUt;sen, että 11" , koska asia nyt oli selviytymäisillää~ s opivalla 

tavalla antaisi lehtien tietilli tämän ja ettei olisi syytti siitä. kirjoittaa. 

minkä ohella myöskin hänelle tehostin, kuten norjalaisille, ettei lehti-

lcamppanjllsta v oisi olla muuta kuin haitallisia seurauksia . 

Sähkösanomassa l/l 271 tein samana pii ivänä selkoa täs ti! asiasta Mini s-

• ter iölle ja pyysin uutta vahvistusta usein mainitulle sähkeen ~ 129 t ie-

dol l e. 

Saatuani eilen Ministeriön sähkeellä t. 160 vahvl s tuks en yllämainitulle 

tiedolle ilmoitin tästä~ . ellesille oso ite~~la käB ikirjeel lä. 

Mr . welles oli ylempänä mnini tussa keskustelussa s emminkin lopussa 

varsin ystäväl linen ja osoitti minulle sanoessani hyvästi erään henkilö-

:::ohtaisesti erikoisen ystävällisen huomautulrsan. 
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15'~ 1.(, 3 JJ. 
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vutyn esi ~' .s en pe r usteella . V • I ~~ 

.I"KELUOH.lE : 

"1:." 

Yhteenveto I 

JiI.-:i n alivai tiosi h t eer i 'telles i lla 23 . 3 .4& Scl ome n hall i tul-:s en 

memor ndumin va s tau ' sena Yhdyeva l tai n ha l i tu s en me..nor andumiin 

13 . 2 . 43 . el l - s sanoi . ettei h1n nyt taht onut es i t rä ä mi tään k ommen -

ll. ':.ri o i t a . kcs ka ä llä v"lin a iai r.hoi taja l.:o CUnt o ck oli 20 .3 . 43 

esit ti. n t Su omen ha ll i tu s elle uu den meJ,·o r nndumi n . j onka sisäll ön 

. e l l e s minull e sel os t i .- Syntyi kui t enki n s a en p i~ keSkuste lu . 

j onka kulues s a sain tilai suuden es i ttli.mä;in Suomen ka nna'! Hel sing i s t ä 

s aapune iden l{e s kustel u oh j e i den mukaan. 

x- :II: 

.. ~ . 
" Lauantain; maaliskuun 20 pd i vunU S 8 pui l ähetystöön Mi nis teriön 

sala s tihk ee ssii t eksti uudeks i memorandumiksi . j oka oli j iit ett"v ä 

jok o valti osiht ee r i Hulli lle t ah i aliva lti os i ht e eri .~ell esil l e 

vas tauksena Sta te Depa r tmenti n al l e k irjoi t t an ee l le to imi t tamaan 

memor andumH n helmi ku'ln 13 på i väl tä . Samas sa sähke essii sanottiin, 

ett .. minu ll e l'iJyöhemmin t oimi t ett aisiin ke skustel uohjei ta hu omioon-

ot t aen e r ä i tä sugges t ioneja. j ot ka olin sähke ell :ln i .. 255 tehnyt • 

.lakeluohj.malleja: 

Ta.alll""". 
T .... III""" ja lIalkal ............ _ ... ....... mln .. t.~IIIII • • 
EI ulkomaMdu&tu1cMn lledoltukaUn. 
EI ulkom .. ectu&tuk ..... mutta ulkoaalalnmlnlaterllln tIedol. 

tukaUn. 
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2. 

An etti in myöskin minun hal"J:innastani r iipPlvaks i koska es i ttäisin nyt 

saapun en me~orandumin . 

PUhesna laiset keskusteluohj eet eivät tull eet tietooni ennenkuin 

myöhään il lalla maaliskuun 22 p" iv" " , kos ,. ni s ter Ulstä myöhään 

i llalla maaliskuun 21 päivä .. saa nu tta sähkottä , JOKa sis" 5i n'ir" 

ohj~et , -p onn i stuksi s tamlne huolimat ~a ei voi tu avata , vaan t uytl i 

Suomesta p tä~ selvenn tä . Si llä välin olin kahdessa sähkees sä 

:, 266 ja ~ 272 eh 'ott anut er ä itä p ienempi ä muutoks i a memorandumiin, 

koska 'inis teri"n ensiksimai nitussa s" keessä oli huomautettu , ett ä 

voisin smmnois i a muutosehdotuksia tehdä . 

Pitkien pon' istus ten j ä l keen ja pyytämällä s elvennystä Hel s ~gistä 

saati in t iistaina maalis un 23 p" ivän" auki Ministeri"n sähkösanOlDa 

.~ 152, mis sä minulle annetti in ohj e heti j uttää p . o. memorandumi alku

per äisessä meille tull ee- sa muodossa, minkä ohella samal la minulle 

tiedoitettiin, että Yhdysvaltain asiainhoitaja Helsingissä, ~~ . 

cClintook, oli lauantai- iltana j ä ttänyt uuden memorandumin . 

Olin kaiken varalta pyytänyt puheillep~syä valtiosiht eeri 

HUll in l uo, mutt a ilmoitettiin minulle tiistaiaamuna, ett~ HU l l 

toistaiseksi vielä oli si"i kiinni neuvott elu issa • E>ieni n kans sa, 

ett ei hän sinä päivänä voinut ottaa minua vastaan j a e ttä oli epä 

tietoista koska audienssi voi s i tapehtua . Koska asia oli kiireel linen 

p rin alivaltiosihteeri Mr . wel l esin luo j a sainkin tavata hänet 

samana maaliskuun 23 päivänä iltapäivällä. 



• 

3. 

Koska Mr . relles ed el lisenä päivän~ oli kertonu t Yhdysv ltain 

Hel si~i asiainhoitajan ~r . ~cClintockin t i edoit caneen, että Ulko

~siai~~isteri Remsa' viime viikoll ~ oli ilmoit "anut, että p.o. 

SUome~ halli tuksen uus i me!'lorandumi oli mi'nulle l ähetetty täälHt 

ensitil!l.ssa esitettl!.vilksi mainitsin lir . \Vall esille , että nyt esi ttäi

sin me~orandurnin. joka jo viime viikolla oli Helsingistä l ähetetty, 

mutt a jota KOS evat viimeistelyt ja ohj e et olivat tänne saa neet 

vasta t·· .. a a:nuna . 

Ulin Mr . "ellesil l e memorandumi n , minkä j ä l Leen hlin selitti . 

että koska ' • 1!cClintock oli Hel sing i ssä j ä t tänyt uuden &loman 

poli tiikkaa kos evan memor andumin , mink" sisältöä h1n miIlLllle selosti . 

ja johon State Department odottaa Suomen vastau~ ta, ei hUn, elles . 

nyt taht nut kommento ' ·ja minun esit : iiIn1iäni memorandumia . Hän saMi 

Mr . lJcClintocl: in tiedoi tul:s i sta ymniirtiöneensä , e ttä uomeo J-o.allitus 

tulisi vastaamaan Imu , aoi . minkä j ohdosta minä t oi stin jo aikaisan

r.rln lausumaani , nimittälin, ettiJ. Helsingi s t · saa::nani tiedon m:.' %aan 

(kts • • . nister iön sähkettä ::t 15 2) ha l li tukse~ tulisi Helsingissä 

vasta~n !cClintoc "in me .orandumiin . Tahän lles sanoi, että 

hän saatuaan KcClintockilta tiedon SUomen hallituksen vastau sesta 

hetimmiten tulisi minu ll e i lmo itt aDrlUl siitä ja kutsumaan minut 

luokseen asiasta keskustelsnaan • 

.Tättämli.st!ini me::orandumista synt i ku:' tenldn sangen pitkä 

keskustelu, minkä kuluessa minä olin tilaisuudessa esittämiJ."il 



4. 

Mini s t eriön siihkeiss" !; 151, 1 5 2 ja 154 esitetyt näkökohda t . Olin keskustelua 

v r t en 1 t' rrut l ausumoj eni pohj aks i er ii" aisen suunnite an, j onka 

pohjalle.. vai" t i etenkä:dl ei orjaHisesti e ikä lukEll!lB.lla. esitin asiat . 

?åou s uunni t elma oh eenliitet ään . 

• Tästä ke-kuste lusta r . welles in kans :; a tein s el:{oa s iihkee s sä ;- 278, 

23 . 3 . 43 . 

~. ----;7-
~ . ~ 

Lähettilä s 



e 
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Plan fo r oonversat ion with 
• Sumner elles 23 . 3 . 1943 . 

lIay 1 point out that t his me orandum is , as it will i e s een f r om the 

text itself . a r eply to t he s tate De:'a rt:nent ' s met:1orandum of February 13th. 1 

know tha t Lrr . UcClintock last Fride r in Hel sinki pr esented a me~orandum on 

behalf of the ' .erican Government . As f e r as the r ep l - t o thi s me:norandum is 

concerned no instruotions have been f o r ded to me e nd 1 unde rstand that 

the r ep ly will be i; i ven i n Hel s inki . 

Jl 

1. Speaking about the pr esent mat t er may 1 dr aw your attention to a few 

points .thioh seem to me of pa r amount importanoe . 

AlI you wi LI s ee frot:1 the text of the m orendum 1 jus t presented, my 

Gover ncent stress onoe more that satisfactory r el e tions hav e to be established 

be . een Fin1a nd and Bussia, and referring to the p r esent s i tunti on they 

expres s the gretitude th would feel f or l earni.ng the vieVls of the AJner ican 

Government in the matt e r s menti oned in the m . orandum. 

As a matter of f a ot nothl.ng has oome to the kr.o-::l edge of my Government 

indicati.ng a ohe.nge of a ttitude or even a willingness to a change on the part 

of the Sonet GaverDllent. It mlu l d of oourse be highly va1uable to have 

nearer and partioular information in this resp ect . ÄS far a8 the Ml rioan 

Government has got 8uch information it would be hlg y appreciated if the , 



• 
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.American Gover lllllent Kluld find i t possibl e to cOllllllUnicate it to Fi nl and . 

1I 

I I . hla 1 aga i n in thi5 connection and sp eaking about the pr esent situ~tion 

as !'ar 5 my country i 5 conc erned b r ing fo rth a fe\'{ obvious facts • 

You have r ead DOt onl about the continuous Russian a tta cks upon our l inea 

on alI !'ronts but a150 o!' t he unusuall heavy r ecent air at cacks upon civil ian 

tarGets . pa r ticula rl upon ou r ca pital . 

On the other hand 1 should like to amphasize that sinc e Dec amber 5 , 1941 

the Finnish armed f oroes on the Easte r n !'r ont have ranained in the pos i t i ons 

t.'1ey then had r eached , 'thout undertaking any advanc e. staying f a r enou h away 

to protect our 0\'lIl country f r om t h e devastati ons of war . On the Car elian 15thmus 

again the frout line unohang ed since Sept embe r 1941 mainly fo1 l ows the old b order 

a nd t he Finnish ar:ned forces have de1 i ber atel y refrai n ed from taldng part in 

any oper ati ons agai nst Leni ngrad . 

Jl 

Jl 

III. AlI this 18 in conformi ty 1d th the strictly defensive and Beparate 

cha racter of our war. Finland got i nto t h is renewed 1I9.r DOt owi~ to any 

al1ianoes or po11tiea1 oommitments 1 stress not even c ommitments . S .. fight s 

in se1tdefEll6e against the attao:cs of the Bolsherlks in ord er to keep our 

oountry 1n our cmn hands fr ee frOtl the invaders . realiu that if they were 

allowed to eonquer our 1and it would be dl f f'icul t to see how the right s , the 

freed om and the independ enee ot our oountry oou ld be restored. The fate o f the 
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3altic states and wha t t her e ha s happened i s a 'l'/arning and f righte.ning 

examp le . en thus my Gover nment -- es indica ted in the memorandum - - sees 

as t h eir paranount conside rs.t i on the safeguar ding of the freooan of our 

country 8.lld ou r p eop le and the maintenance of our democratic insti tutions 

and Vihen in selfde fense Finl and fights to ke ep her country free from t h e 

attacking invaders , i s tha t not a goal and an aim in oonfo rmib wi th the 

pr incipl es contained in the tlantic Charter? 

IV. You know the feeli ngs of deep 8.lld r ea l friendship, gratitude and 

oonfidence that link the Finnish people to the United states . e Finns 

have a l 'i"ays looked up to tIle Amerioan na tion. have been used to s ee in 

t hi s country the castle and the buh'IB.rk of liberty wi th oentury-old 

princip les of f ree om tha t nothing oou l d deatroy . believe that this 

American concept ion of li fe has been one of tIle deepest reasons for the 

s ympathy this country has shown Finl8lld and we dare hope f or unders1::anding 

and f riendship and feel oonvinoed. that tIle principles of freedom 50 deepIy 

rooted ~nll DOt be obsoured. by the fortunes and the vioissitudel of war. 

Finland al_ys trust8d in the prinoiples of freedan and demooraoy whioh 

have been the guiding principlea of the United. states. TMs attitude of 

Finland ia evidtmt as it should on the other hand be &Vident tilat Finland. 

just beoause she adhers to these prinoiples in the prestmt world situatioD. 

oannot put her lelf in a position wbere ahe would be at Bussia'a meroy. 



V . Finland _nts peaoe . She nev 3r \'\ ted "m r. She never joined 

any bloo of big po..ers . She avoided even the shadow of any adher eno e 

to suoh blocs . Both b efore and aft er her winter "llr sh e continued t h is 

policy and !l.fter the war her efforts were alI conoentrated upon 

• reoonstruction and rehabilitation of the oountry a ftor t.1-t e suffe r ings 

of the nnter \Var. In his ine.ugur a l addr ess to the Parliament 

President Ryti on the 1s t o f ltaroh this year emphasized t hat Finland 

wants peace but he also empha sized what is as true, neme ly that 

Fin nd i s not at the end of her rope and that she, as l .)ng e.s there 

are not signs of peace, vål1 oOLOentra te all her foroea in order to 

bring her defensive fight to en endi ng that grants her lasti ng peace 

and i ndependenoe • 

• 
~' 

!faroh 23,1943 . 
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SSA KUUTA 1943 

... . ....................... .... N 

.. KUUTA 19 . P:TTY n:o 

D.U •. M. .. ! 19 

L.L.E 

.. ety t ·· täten kunnioit tavimnin toimi ttaa ' ini ste riölle seuraa-

vat raporli t & 

.~ 17, 27 .3.43; "Suomen-Yhdysva ltain väliset s~~teet. Suomen hal
litul~s en meoo rendumi 23.3.43." 

~ 18, 1.5.43; "Suooen-Yhdysvaltain v~liset suhteet. USA:n aloite, 
j :lb. t a rkoi ttaa kontaktia Suomen ja Venä j" 'n 
väli llä " . 

l~ 19, 1.5.4~; "Suomen-Yhdysvaltain väliset suhteet. Ke kustelu 
Sumner \.e1 1esin kanssa 1.5.43" • 

~~:. .. ~ 
Lähettil iis 
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. 7 .. shingtoni ....... ............... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n : 0 ....... 1.7 ........ . 

'las. · ngt.onL ssa .... ~7. . p:nä ... llI!!-.alis kuuta 19 .1~. ~ ... 

( 1(3 
Asia: Su.omen". Thd;,c::.v:al.iainuJliil is.e.t .. .auhteet • 

. r.aporltiin .. ::: .l6.) ........... ........ ...................................... . 

Yhteenveto: • 
Toimitin State Departmentille otsakkeessa mainitun memorandumin 

"'AKELUOH"'E: 

UI 1: • c. 

oikaistun t ekstin. Erehdykses t ä oli Suomes ta meille l ähetetty 

erheell inen teksti. Raporlis sani .~ 16 mainittu mamorandumi sem.oise-

naan kuin me ensin ol imme sen Suomeita saaneet oheenl ii te t ä tin . 

1[ 1[-

Jt 

Vaihdettuamme erinäisiä sähkeitä Ulkoasiainministeriön kans sa 

kävi ilmi Ulkoasiainministeriön mybbään illalla maaliskuun 26 päi-

vänti tänne saapunees ta salasähkeestä 1;' 164, ettÄ edellliJlainittu 

teksti ol i puutteellinen. Oikaistu teksti, jonka käs~irjeelll heti 

seuraavana päiTånä toimitin Mr. Sumne r ~ellesille ja mist~ jätin 

jäljennbksen State Departmentin Europan ja:: t ollS ~et~. 

~ :r ~ ------..-..;. r· 
~ettiläs 

.... k.l .. ohj ..... n.j. : 

T .... III ..... . 
T ... lIinan j. lI.akal mlnlat.rlOn •• 
EI .. lkom .. ed ... tukHn tledolt .. kalln. 
EI .. Ikom .. edustukaen, m .. tta .. lkoaalalnmlnl.terlOn tledol. 

"'all". 



J iUjenl'WS . 
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E._ :; A D U Il. 

UUder i nstruet ions of the Government of Finland the Legat10n of Finl and 

lus t he h onour to bring" forth t he following . 

The r eoent l y appo i nted Governmant of Finl and have oaratul~ eonsidered 

tha .e:norandum handed on the 13th o f February last by the Department of 

state to • Procope. 

lfith ref erence to the l a st pa ragraph of that emor andum the Gove rmnent 

of Finland wish to restate tkat they do r ea11ze th~t Finland has to estab11sh 

satis factory rela t i ons with the U. S .S . R. 

In order to sh ow the dangers . dif fi cu l ties and obstac1as encount ered by 

the Government of Finland i n their endeavours to maintain pee oetul relations 

with tha Soviet Government. the emorandum of the Finnish iovernment dated 

February 8th also state4l the vi81lll of the Government of Finland as to tile 

polioy towards Finland pursued by the Soviet Government sinoe November 30. 

1939. In tilis oOllD8otion tile Government of Finland also venture to express 

ollee more their 00 viotio that 1n .1939, and therellfter. the Finnish nation 

_8 threatenecl by annihilation. In view of wbat her pii op_ has had to go 

througb. Finland must when planning her tuture look for suff ioient eeourity. 

'rhe Government of Finlaud repeat that sofar nothing hae 

that W)uld e_ to indieate a change in tile Sovie t Government'e attitude to 

Finland . 

The Government of Finland. for whOll the paramount oonsiderati on al .. ys 

must be ho'l'1 best to sateguard tIle treedan of their oountry and people and the 

maintelWlC8 of their d.moorut10 inat1tutiona.sh.:...u.d be grateful for the vieWII 

of the .AJller1oan Govenment 1ll the _tter. 
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2. 

Finall • tbe Govermnent of Finland wish to put on reoord their s inoere 

wndeavours to maintain tile friend l r elations bet 't8on Finland and elI othe r 

powers . or the United States the Finnish pe ople are ins ired by f eel ings of 

r eal friendship . 

washington, D.C., Maroh 23 rd. 1943 • 
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Korjattu teksti. 

Text of }l orandum ated roh 23. 1943. 
amended a ooording to 1eter info~ation 
frO!:! Behinki 

14 E loi 0 RA ' D U 14 • 

Under instruoti.OIlB of the Government of Finl and the Legation of Finland has 

the honour to br ing forlh t e foll wing . 

The reoently appointed Government of Finland have earefully oan s idered the 

morandum handed on the 13th of Febr uar. last by the Department of State to J.lr . 

Prooope. 

ith reference to the last paragraph of that !Jem.orandum the Government of 

Finland wiah to restate that they do rea1ize t hat inland has to establish satis-

f aotory r elations ·th the U. S. S . R. 

In order to show the dangers. diffieul ties and obstaelss enoountered by the 

GovernmeIIt of Fi.nl e.nd in their endeavours to maintain peaoeful r e l ations with 

the Soviet Government. the 1!emoraIlium of ths Finnish Governmsnt dated Februa ry 

aho 8tated the views of the GovernmetIt of Finland a s to the poliey towards Finland 

pur ued by the Soviet Goverament sinoe Hovsnber 30. 1939. In t h is oonnection the 

Government of Finland also venture to express onoe more their oonviotion that in 

1939. and thereafter. the Finnish tion lI8.S threatened by annihilation . In view 

of what her people ha8 had to go ihrough. Finlandmust. Yihen p1anning her tuture 

look tor luffio1ent seourity. The Government of Finland r epeat that sofar nothing 

hal OOlllB to their know1edge that would 8e .. to indioate a ohaDge in the Soviet 

~l'DIIIent tl attit-.l.de to Fin1a%14. 
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2. 

The Governmant of Finland. for -m0lll the par amount oonsider a tion always 

mus t be h ow best to s afegua rd the freedom of the i r oountry and people and 

the maintenanoe of thei r demooratio i nstitutl ons . should be g ratef u l f or the 

views of the :1Ilorican GoverlllOOnt i n the matter. 

Fi lly. the Government of Finland \'/ish t o put 011 r eoor d thei r sinoere 

endea vours to malntain the friend ly relat i ons bet - en Finland and a ll other 

powers. For the Un i ted States the Finnish people . beli eving 10 the high 

moral prinoip les of the Ame r ioan people. nre inspi red by feeli S of r eal 

f r iendshi 

sh · ngton. D . C •• roh 23rd. 1943 • 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 
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OSASTO:af. ........................................... . 

ASIA: 
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.... 8..ahi.ngtani .............. . SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ... la . ......... . 

.. e.:;hi~.tQni. s s a .. L .. . p: nä ... t .QUko ........ k u u t a 19 .. 43., .. 

As i a : . .suomen,,!hdys.YIiJ.:t;.t\in .. .v.~liurt ... ~.*,:t;.eet. 15"'/ ~,~ {J. ' 
~loite, joka t a r koitt aa kontaktia Suomen ' ~/I'" ~; 

... ja;z....~;.;;;,o=...;.;;;;;.;:.;;..;;.::.;. ................. __ ... ............... ......... _ .. .. 

.JAKELUOH.JE: 

111 '" .. 

Yhteenvetol 

Osaksi State Depsrtmentista, osaks i s~eil lä Ulkoasiainministe-

riöl tä sain tietooä Yhdy s v!\l tain a lotteesta kontaktin aikaansaamiseksi 

Suomen ja Ve oo jm vä lillä kuin myös ,'inisteri Ramsayn t ä::Jiin johdosta 

r. l oClintookille osoitt amas ta yks ityiskirjeestii. jota Mr. rlelles piti 

asiallisena ja ystäviill isenä . Omasta puole ztani l ähe tin s a la siihkeellä 

IiQ 298 lausuntoni aSlsssa nisteriölle. Huhtikuun 10 pä ivänä tu l i tieto 

Suomes ta. että UcClintookin esi~ikseen oli annettu nega tiivinen vas-

taus, jonka hallitus yksimielisesti oli h. 'Väksynyt. Tåm!.in j ä lkeen ei 

ollut llät ksenä, että pääsiäisviikolla Amerikan lähetystö Hels i ngissä 

supistettiin. 

Saatuani. kuten raportissa .2 16 mainitaan. tiedon s11 tä. että lU" . 

oClintook maaliskuun 20 päivänd Helsingissä oli jättUn~~ ~inisteri 

Ra:nsaylle uuden memora ndulnll1 ja r. )"lellesi n kerrottua minulle tämä.n 

memorandumin pääasiallisen sisällön saimme salasär~een Helsingistä mis sä 

memorandumin teksti meille tiedoi tetti in. Tåstä sähkeestä oli kuitenk:l:t 

.J.keluohjemaneja : 

T .... IIi....,. 
Tav.lllnen ja n.akal mlnl.t .... lln •• 
EI ulkom .. edustukaen tledoltukalln. 
EI ulkomuedustukaen, mutta ulkouialnmlnl.terilln tledoi

tukalln. 
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2. 

h i n vaikeata piäst~ selville , koska ol i uus i s alakieli otettu käytän-

töän ja ilme i sesti Helsingi s sä s an sovell ut -tamisessa tapahtu= t erinä i si"" 

virheitä . llr . "ellesin erikoi sm;.:äräyksestä luki kuitenkin Mr. Higgs mi-

nul l e memorandumin teks tin. Tåmli t ekst i s~-oisena kuin s e t äten oe i dän 

t i etoomme tuli oheenli i t etähn (Li i t e 1). Sama s sa Ulk~asiainministeriön 

sähkeessä missä memorandumi t i edoi t ettiin oli myöski n i lmo i tus Ulko-

asiainmini steri Rams ayn ki r j eestöi r . " cClintockille maaliskuun 24 päl-

väl t ä . miss ti sähke en mukaan Minis teri Ramsay oli sanonut: 

"I am very gr at eful for the benevolent oam~uni a tion of t he Secretary 
of State whi ch you conveyed to me on aroh 24 . 1 h ighly appr ec iate 
t h is token of good will of the Ame rioan Government a nd the Ame rican 
p! ople \\hioo have l ong been manifes t to the Finnish peopl e and in 
Whioh they believe. 

For the oonside ration of the proposal oontained in the oO!lmluni ca-
t i en of the Seoretary of State it \vould be of utmost i mportanoe to me 
to reeeive any available information in possession of the Ame rioan 
Governnent a s to the bas i s on Whi OO the sug as ted oonve rsat ion wou l d 
be ini tiated." 

Kun pari päivä ä mycihemnin maal iskuun 29 päivänä kävin Mr. alle s in 

l uona nor j al aisia metslityöl ä isiä koskevas s a as i assa ke rtoi r. elle s 

minulle yllä:aainitusta IAini steri Rac.sayn kirj eest"" Mr. lloClintoek ille. 

mistä hän ilmeisesti oli tyytyväinen ja mis tä hän sanoi. e ttä se oli 

as i allinen j a ystiiviil linen . Hän myöskin lausui olevansa optimis tinen 

Yhdysvaltain tekemäbn aiotteas een nähden vaikka sai n käs i tyksen. että hän 

luuli Suomen olevan valmiin hyvin koviin ehtoihin saada_seen rauhan. lfinll 

t Hmän johdosta vain huomautin. e t t en tunne hallitukseni suunnitelmia. 

lIIUtta että ymmll.rtiiADcseni en kaksi le1lckaa . johon Suomi ei missään tapauk-

sessa voi suostuat vanlllä isten joukkojen ei voida sallia maahan t ulla eikä 

voida venälä isille luovuttaa paikkoja maas samme. welles näk1i ymmärtä~ån 

tämän. 
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Omasta puolestani 1" etin sähkeessä :-: 2961ausuntoni MoClintookin 

memorandumin johdosta eribiisin varaumin ja ehdoin suosi t el len aina

kin periaatteessa myöntei stä vastausta. 

Welles lupasi edellämainitussa ~eskuste1ussa, että hän il

moittaisi minulle heti kun USA ol isi valmis vastaamaan Ministeri 

Ramsayn kirjeeseen oCl intookille . itään semnoista ilmoitusta en 

kui tenkaan saanut. Si t'å vastoin tuli huhtikuun 10 päivänä 11 ta

myo'hä:,n siihkösanomi lla 192, 193 ja 194 tieto Suomesta as iain kehi

tyks_st·· • .loClintook oli vas t annut 1!inisteri Ramsayn kirje eseen aivan 

tyhjästi i lmoittamalla, että USA pelkästään oli tahtonut auttaa koit

taktin luomisessa, minkä. jlUkeen vielä samana päivänä eli huhtikuun 

10 päivän~ hal l ituksen vastaus oli toimite ttu McCli ntookille . Vas

tauks en teksti oheenliitet~ (Liite II). Sähkösanomi ssa t9hnst !.t~r.iin 

että hallitus oli yk~imielinen vastauksen takana • 

Jo aika myonemmin kävin muissa asioissa State DepaTtmentissa 

Kr. Hig sin luona, mistä keskustelusta silloin tein s euraavat 

muistiinpanotl 

-14.4.43. I!llvin State Departmentissa li!r. Higgs~ luona alusta

vasti. ennenkuin huomenna piilisen lr. AtheTtonin puheille, ilmoittaak

seai. että norjalaiset metsätyöläiset ovat lopettaneet työnsä ja 

lll.htn1r.t tllllä viikolla kaitki maasta. 

lDn ol~e tästä keskustelle et kysyi Hig s tunsinko minä 

Ramsayn nataukaen KcCl intooldn maaliskuun 20 päiv'"!lnä tekemään 

esitykseen, mihin minä nstasin. että tie.in. että vastaus oli 
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annettu ja tuns in sen suurin piirtein, vaikken kaikkia detaljeja myö-

ten, minkä jälkeen Biggs minul le luki Helsingistä tul l een vastauksen 

1 ' 
sisäl t ävän tekllltin. Sanoin ynmä rtäväni, että tässä yhteydes sä 011 

ollut Helsingissä keskusteluj a , vaikken minä niistä ollut informoitu • 

Higgs sanoi, etteivät keskustelut, mikäli s emcoisia oli ollut, olleet 

mi~lin muuttaneet siihen, mitä itse memorandumissa sanott iin ja mikä 

Biggsin mielestä merkit si, että kysymys keskusteluis ta Suomen ja 

Venä j än välillä oli 10pull18esti rauennut, "118.6 off". Higgs myöskin 

maini tsi mitä oCli,ntookin vastaus Ramsayn kirjeeseen maaliskuun 24 

pä ivältä 011 sisält~ ja sanoi, että huolimatta tästä ajatuksen-

vaihdosta olisi hänen ymmärtääkseen Suomen vastaus cClintockin en-

simmäiseen esitykseen ollut sama kuin se nyt tuli olemaan. Joskin 

Yhdysvallat voisivat tavalla tahi toisella vastata positiivisesti 

siihen kysymykseen, jonka Suomi memorandumissa 23.3. oli esitt änyt, 

nimittäin voiko USA lausua jotain, joka viittasi siihen, että Venä jä 

on muu+.tanut suhtautumista Suomeen, niin olisi sittenkin tulos aivan 

sama, nimittäin Suomi ei ryhtyisi mihinkään rauhankeskusteluih.1n . 

Big s kysyi myösk.1n tlesinkö minä mitään S&lcsan sekaant\l!liusta 

uiaan, mihin minä vastasin, ett en miiää n seDr30ista ollut kuullut ja 

että otaksuln. ettei semmoista ollut ollut, mihin Higgs vutasi, että 

State DIIpartmentin tietojen mukaan Saksan ministeri BUoher 011 ollut 

suuttunut windignant" Ramuyn kil'jeestä maaliskuun 24 päivtUtil ja 
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että nii n hyvin F.amsay k uin BI oher oli tällä v'ålin käynyt Berlinissä. 

Hig 5 , joka sangen avoimesti ker toi kaiken ylläolevan, elo ollut 

erikoisesti epäystävä llinen sä vyltäUn ." 

Kun seuraavana päivänä eräässä toises sa asias sa ol in thertonin 

luona kii ttiien 811 tä, että Hig~ s oli minulle tiedoi ttanut Suo.men hall i

tuksen me~orandumin tekstin, panin mer4:ille , ett ei Atherton mitään itse 

asiaan lausunut. 

Sitä vastoin tuli kiirastorstaina 22 . 4.43 illal la sähkösanoma siitä. 

että suurin osa Yhdysvaltain Hels ingin l ähetystön henkllo1cunna.sta oli 

siirtynyt Tukholmaan. Lehdissä seuraavana päivänä sanottiin. ett ä tämä 

oli hallinnollinen toimenpide ja kun kävin Athertonin luona samana päivänä 

eli huhtikuun 23 päiv'ånä. vält ti hän täydellisesti mitäiin asiasta lau.su

masta, sanoen vain. että oClintook oli saanut määräyksen supistaa henki

l o1cuntaansa. Koetin tämän j älkeen useamman kerran päästä State Depart

mentin kotkei 'pien virkamiesten puheille. Mr . Hull antoi sihteerinsä 

kautta ilmoittaa. ettei hän voinut ottaa minua vastaan. lles oli 

matkoilla Presidentin kanssa ja Mr. Berle ja Mr. Atherton olivat pUvä 

pUriltä joko varattuja taikka sairåina. 'l"limä välien ilmeinen huonon8lllinen. 

jota lähkeislä kotiin olin ennustanut siinä tapauksessa, että Hallitukseni 

valtaus WoClintookin tek~än esitykseen olisi kielteinen, oli I&DgID nu

Nna vastakohtana aille suhteelliselle myötilmielisy;1ielle, joka Tiiae 

kuulat.uaina oli valliDmlt SUCIIIIID nähden ja jota oli meille osoitettu 

edelli.iDä Tiikkoina m.m. aitan, että meidän m"tkalupllDlllle yleenall oli 

h;yTäklytty ja es1m. lIQ'ös aitan, ettil laivastoministeri mox henlcilCSkoh-
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taisesti oli ottanut minut ja lähetystön uuden laivastoasiamiehen komen-

taja Gröndahlin vastaan. mikä oli kohteliaisuus . joka meni pitemmälle 

kuin mitä täk:,tr isen protokollan mukaan on sääntönä. 

Vihdoin viimein äiisin ku :.tenkin toukokuun ensim:-.äisenä päivänli. 

• ~e11esin puhei1 e. mistä toises sa raportissa teen selkoa • 

~E~ 

• 



• 

• 

Lii te 1. 

Th& Seoretary of State has r equested the Amerloan Chargft I'åffai rea 

in Helsi nki to reoa ll to the Finnish Foreign Minist e r that the Amerloan 

Government hss r e ceived no conmunicatlon frOlll him in the q ue s ti on of 

whether t h e Finnish Government intends to continue the polioy of 

ool laborat i on with the enemi AR of the United States. 

The importanoe and urgenoy of t h is mat t er have impelle4 the 

Seoretary of State to express his vie .. that tha Finnish Government 

would be we11 adv18ed &t this time to inform him i f it would be disposed 

to aocept the good of'fioea of the amcrioan Government for the purpose 

of establishing contaot betwgen the Finnish Gove rnment and the Gove rn

ment of the USSR with a view to ini t iation of oonversati ons bet";';een 

them for cessation of hoatilitiea and restoration of peaoe. 

The Seoretary of State feels t hat the mament 18 app ropriate for 

the Finnish GovenDll!lnt to give him a defini t i ve indicat ion of its new 

on this proposal. FollowiDg the establ ishment of a ne .. Goverument in 

HelsiDki Hull oo_ldera i t neoessary to Icnow wi thoul; equi vooation 

1Ihether the Finnish Government has auffioient r eHanoe on tile good will 

of the Amerioan Government and people to1l!l r d the people of FinllUld to 

1IIU'rant the .\lllerloan GoveJ'Jllllent reDderiDf; thia usiatanoe. 

The Seoretary of State ~da that he ia oonvi oed tilat the FiDniah 

Gonl'Dllflllt ahoul d give most oarei'ul oOlUlide n:.tion to the possib1l11:7 
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tbat no f'urther opportuni ty is likely to ariu for such II. display of 

good will and interest in behalf of the people of Finland i n the 

event that his present proposal doe s not commend itself to the Finnish 

. Crllve rmu,mt • 

The Seoretary of state requests an answer fro~ the Finnish 

Foreign ' ' niste r at the earliest pos s ible date • 
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Liite II. 

The Finnish Government hava oar eful ly oons i dered the mamorandum 

of tIle Uni ted States legation of Maroh 20. 

The Finnish Government have not b een abh to find any indio tion 

nor have they received any i forcati on tending to prove that tbe 

initiation of the suggested oonversations witb tbe USSR government 

would in the prevailing oiraumstanoes lead to l a sting guarantees f or 

the futura of Finland for whioh Finland 1& fighting with gre.t 

saorifioes sinoe 1939. The Finnish peop le have therefore no other 

_,. than to oontinue their war of derenoe until tIle maintenanoe" 

of the independenoe, freedam and democratio institutions of Finland 

is saf'eguarded and tbe menaoe to Finland has been removed. Con

secpently the Finniah Government is not in a position to enter into 

the suggested oonveraationa. 

!ppreoiating the good will of the Allleriolll Government to_rda 

Finland the Finniah GoverlllllBnt w1ah to reaaaure tIle eri oan Govern-

ment that it is tbelr ainoere desire to Drlntain the friendly rela

tiODa between Finland and tila United Statea. 



·ULKOASIAINMINISTERIÖ 
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Washingtoni SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n:o l~ 

ingtani ssa 1 p: n ä to 0 

Thteenveto~ 

uta 1943 . 

.. , 

Ir~ 1(,,, rJ. · 
. ~~'JJ·1fr 

Keskustelu henkilö~ohtaise~ti stllvllllinen, asia llisesti varsin 

.e lles olisi tahtonut valmistaa minut välien katkaisemiseen . Mahdollista hänellä 

muitakin minun henkilökohtaista asemaani koskevia tarkoituksia .- Keskus teltuamm e 

erä i stä muista sei koista , elles l~usui Helsingin lähetystön supistamisesta puhues-

samne , että Suomen vlls tllus c Clintockin memorandumiin m.aaliskuun 20 pfi ivältä oli 

johtunut Saksa n painostuksesta: Yhdysval tain hallitus on yhä enemmän vakuuttunut 

siitä, ettei Suomen hallitus ole " a free agent for Finland" vaan toimii " under 

duress". Torjuin väitteen, ettei hallituks eni maamme vapaa edustaja tai että se 

olisi t ehnyt päätö1cs ensä Saksan painostuksesta . Huomautin, että Iiull jo syks 11" 

1941 oli väittäny t , ett ei Suomen hallitus enää vapaa; sen jälkeen ei mitään muuttu-

nut antaen aihet ta muuttuneeseen kannanottoon Yhdysvaltain puolelta. hJuistutin my· ·s -

kin, e ttä Suomen hallitus, niin hy·vin vanha kuin uusi , oli mitä sel v m:min korostanut 

haluaan hyviin suhteisii.n Yhd svaltojen kans sa. Viittasin myöskin siihen , että 

Yhdysval tain politiikka voi antaa Suomen kansalle kiisi tyksen, ettei maat&mne ymmär-

retä, vaan hylätään, mistä voi olla .seurauksia, joita ei ole toivottu, minkK ohella 

vielä korostin Suomen moraalisesti erittäin vahvaa asemaa.- .elles vain toisti ai-

kaisemmin keslrustelussa lausumansa. Keskustelu päättyi varsin vakavtian sävyyn. 

J[ 

JAKELUOHJE : 

I1E 1: ". 

Jakeluohjemalleja , 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkoi minlote .. Ullle. 
EI ulkomaaeduotukaen lIedoltublln. 
EI ulkomaaedultukaen, mutta ulkoaaiainmlniateriGn tledoi· 

tukoIin. 
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Pääsin iltapäivällä klo 5 ja 6 välil lä wel l esin puheil l e. Keskustelu 

kesti lähes tunnin . ' ,elles oli henkilo'kohtaisesti ystävä llinen ehkä 

ene!ll:än kuin tavall isesti . mutta samalla. eritt" in vakava. Koko hänen 

esiintymisensä ja j okainen lausuntonsa korosti tilanteen v~kavuutta j a 

henkilo'kohtaisesti oli ikäänkuin hän olisi tahtonut sanoa. että t'å: ä. 

ke skustelumme oli valmi s t elua lopuliisilie j~ähyväisille . On tietysti mah

dollista. että hän vain näyttel i määrät tyä osaa elo tbaakseen minua. mutta 

en ole taipuvainen sitä uskomaan . Pikemmin pitä i sin mahdollisena. että 

hllnellä ol i mieles sä eräitä suunnitelmia tai taka-ajatu.<sia. mikäli koskee 

minun henkilo'kohtaista asennettani. jos lopullinen välien rikkominen Suomen 

ja Yhdysvaltain välil lä tapahtuu. Olkoon ehkä niin. vähint '· ään rohkaisua 

ei hän minulta t ä s sä suhteessa saanut. 

Keskustelu alkoi sil lä, että minä , wellesin lausuttuo. valittelunsa, 

että hän oli antanut minun odottaa ennenkuin ot t i vastaan, sanoin aika

naan pyytäneeni puhelllepä$ yli kertoakseni m • norj alPlisia ja puolalaisia 

metsätyöläisiä koskevista asioista, mistä nyt toistin ellesil l e, mitä 

aikaiaemmin olin Euro~ jaostolla kertonut. Selostin ~ijskin I.K.L. puo

lueen k;yael~ juutalaiBasiassa ja Mini steri Ehrnroothin vastauksen slllllMoi

aana kuin aaia oli meille tiedoitettu r~~10teitse 21.4.43. Oli minusta 

tärlcelitä vieläkin kerran saada tehostettua Suomen muuttumatonta kantaa 

juutalaisiin ja muultalaisiin nähden. Ioslca tiesin, että Hullin sanoma

lehtikonfer&nSsiss& 011 ollut puhetta Ajan Suunnan äskeisestä kirjoituk-
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seata, missä käsi t eltiin Japanin ampumai n amerikkala isten lent~jäin asiata 

ja taval laan asetuttiin pu olustamaan japanilais t en menettelyä, otin tämänkin 

as ian puheeksi sel os t aen sen Uli:oasiaiDllinisteribll sähkeen ,,2 229 mukaan ja 

huomauttaen Ajan Su~ ja I.K.L. puolueen asemasta , Suomen julkisessa eliim'" ssli 

Huomautet tuani, ettei minulla ollut Halli tukaeltani ohjeita tehdä mitään 

erikoisesityksiä taikka keskustella erik oisasioista, ja että nä in ollen 

puhuin lähinnä vain omas~ puolestani, sanoin, että tietenkin olisin kiinnos

tunut sa dessani kuulla, kuinka viimeistä kehitystä Suomen ja Yhdysvaltain 

suhteissa - lähinnä HelsiUbin lähetystön su. ist&mista - olisi tulkittava. 

Huomautettuaan, että itse oli poissa kun tähän toimenpitees69n ryhdyttiin, 

sanoi ,Ielles, viitaten Ramsayn äskeiseen käyntiin Berlinissä, että Suomen 

hallituksen vastaus LcCl intoakin 20.3.43 jättämään, kontaktin luomista Suomen 

ja Venä jän v"lillä rauhantarkoitul:sessa tarkoittavaan noottiin, ilmeisesti 

oli yhteydessä Ramsayn sanotun käynnu. kanssa ja johtui Saksan h a rjoittamasta 

painostuksesta . Yhdysvaltain hallitus - sanoi 7felles - on tullut yhä enem:tän 

vakuuttuneeksi, ettei Suomen hallitus ole Suomen kansan vapaa edustaja,"not 

a free agentIt vaan että se toimii "under dunss" . 

Minä huomautin. että Bamaayn käynti Berlinissä oli varsin luonnollinen, 

sen jälkeen kun hänestä oli tullut ulkoaaiaiIl!linisteri ja katsoen siihen, että 

Suomi ja Sakla laapikin taistelee V~liä vaataan "in Dobelligerenoy". Torjuin 

jyrkästi Täitteet, ettei hallitukseni olisl vapaa ja että sen vastaus 

oClintoaldn noottiin olisi johtunut Saksan painostuksesta. Huomautin ~.,tW 
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'cClintock:n vas taus Ramsayn kirjeeseen 24.3.43 ei ollut antanut mitään vas

tausta uomen hall itu , sen kysymykseen, mil l ä pohjalla kontakti tapahtuisi. 

lisäs in, että Venä jän noudattama menett ely oli pakottanut maamme sotaan ja 

pakoit ti yhä j atkettuun taisteluun, jonka loppua me kaikki toivoisimme. 

Äskeiset tapahtumat Puo l an ja Venä jän väli l l ä olivat osoittaneet hal l ituk

seni oaaksum&n johdonmukaisen ja muuttumattoman kannan oikeutusta. 

Tlhän lles huomautti, että varsinainen kysymys oli 15 iinä, ett ei Suomi 

pystynyt irtautumaan Yhdysvaltain vihollisesta, eikä katsonut voivans a ryhtyä 

kont akti i n Ven~jän kans sa, vaan toimi Saksan ohjeiden mukaan. 

~åhän minä huomaut: n, että Hu l l jo syksy l lä 1941 oli vä ittänyt, ett e i 

Suomi ulkopoliittisessa toimi.nnassaan ollut vapaa. Yhtä perusteeton kuin 

silloin oli edelleen tämu väite. Suomen sotilaal liset linjat eivät ole syksys

tä 1941 muuttuneet; politiikkalmne on sama ja niin hyvin entinen kuin nykyinen 

hall i tus oli mitä selvimmin tehostanut haluaan hyviin suhteisi in Yhdysval

tain kans sa. 

welles vain toisti väitteensä Suomen hallituksen puuttuvaa ta toiminta

vapaudesta. huomauttaen. että · USA nyt olia i voinut tehdä en8lllllän Suomen hyviikai 

lcuin koskaan. lIiksi ja I:li tenkä ei hän sanonut. mutta sel vv. oli. että aeDmloinen 

apu ja tuki ei enh1in tulisi kysymykseen. 

BRamautiI).. että Yhdyava1 tain politiikka antaa kansallelllJle kiLsi tykB en. 

ettei maatelllme yunärretv.. vaan että meidät hylätään. 'tästä voi olla seurauk

sia. joita ei suinkaan toiTottu. Viittasin siihen. että voidaan tällä taTOin 

suoraan työntää Suaal akselin helmaan nyky1sestv. erikoisaseme.staan. Tehostin 
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myös Su omen varsin vahvaa mo raa lista asemaa; jos Suomi tekisi eri rauhan 

Venä j än kanssa , olisi tämä epäil~~ttä suuri moraalinen voitto Yhdys-

kansoille ja vall.-utus siitä Euroopas sa suuri. P.:invastoin olisi toiselle 

leiril le huomattava moraalinen voitt o merkii)ksellisine vaik-utuksineen 

Euroopas sa, jos Suomi näkisi itr.ens" pakotetuksi ryhtyä lähempään 

• yhteyteen t ämän leirin ke.ussa • 

• elles tietenkään ei sanonut mik~ ensi askel Yhdysvaltain puolelta 

tulisi olemaan, mutt a h&.n ei myösk.... kuten aikaisemmin viime s yksynä 

ja talvena tehostallUt, ettei mit .... muutosta sattuisi , ellei Suomi an-

taisi si ihen aihetta. Sain käsityksen, että hUn ei ainoastaan tahtonut 

tehostaa tilanteen vakavuutta , vaan mycskin että h" suoraan tahtoi 

valmi staa minua s iihen, ettii wlien rikkominen on tulossa. Hän lupasi 

kuitenkin ilmoittaa minul l e j os jotain uutta sattuisi ja sanoi n1men-

omaan että huoleti voisin k" -dii. New Yorkissa lääkärieni luona . Kun 

• läksin pois ja.elles hyvin stiivällisesti saattoi minut ovelle, hän 

S&nOil"toivon että piankin saisimme jäl leen tavata onnellisemmissa 010-

suhteissa kuin uyt." 

Lähettilä s 
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L:: ha t t iläs 
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Yhteenveto.: 

}'e in suul lisen huomautuksen r. Athertonille erä i!>tä Offiee Df War 

IhfDrmati Dn nimi sen laitD~sen SUDmea kDskevista väitt eistä ja j DhtDpä~ -

töksistä. Kun a s ian pDhjana Dli kysymys sUDmalaiselta vapaaehtDispataljDD-

onsta Saksan itärintamall a hUD autti AthertDn, e ~tä pääasia Dli muodDs-

tetta isiinkD pataljDDna jälleen.- Mr. Hi ggs taas , ä i tti, ett ä patal j DDnan 

mUDdDstaminen alusta al..aen Dl i Dllut SUDmen neut raliteetin r ikkDmista. 

minkä väitteen t Drjuin. Hig . s myös mainitsi, ettei hänen tietuäks een viime 

aikD i na Suomen tahDlta DIe julkisuudessa sDtamme eril1isyyttä tehDstettu.-

Kes~stelin edelleen AtheTtDni n kanssa eräistä rut iin iasiDi5ta • 

1[ 

~åvin Euroopan jaDstDn jDhtajan Mr . Ray AtbertDnin puheilla. 

häntä eusift hänen nimittämises t äUo rniDlsteriksi Kanad~an. jDhoh hän sanDi 

siirtyvänsä vasta aikana, jDta ei ole viel~ lDpullisesti määrät ty, kuten 

hlinen seuraajaansa ei myöskään vielä DIe nimitetty. 

otin puheeksi varslr.aisen aSlani, jDka oli Suomesta saatujen 
482./ 

mukaan (kts. meidän sähkeitämme 475~ 486 ja 487 sekä UlkDasiainminis-

teriön sähkeitä 291, 293. 300 ja 301) tehdä huomautus sen ~ohdosta, ettK 

........... jeIMI!eIa. 

T .......... 
T ........ ja , .... , .......... """ .. mlo .... lIIl .. 

.. ... • ..... - ::.t:.:It~.: .... ::~ .............. ..tI ... ......... , .t '-. ........ 11r' ""10 .......... tIoJMI. ........ 
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Offioe of War Information Eteenp~in l ehdessä olleen tiedon mukaan olisi 

eräissä l eiskatsauKsessa, viitaten Saksan i tärin tamall a olleitt ein suoma

l a is ten vapaaehto isten kotiuttami seen. tehnyt j ohtopä .. ti-ksen. ett ä Suomen 

sota ei ole erillinen. sek:-; vä i ttK.nyt , e t t "" Suomi olisi ki elt~n t , e ttä 

Saks an i t"" intamalil. oli Suomen sotilaita. Esitin huomautuksen suu Iiaesti 

oheenliitetyn Aide-l'emoiren mukaan. j osta j ,"ti r: the rtonille j äljenno"ksen. 

(Liit e "Aide - 25.6.4.3".) 

Toistaessani, et t ä an ta is i n a rvoa sille , jos sa is i n t i etää onko Off ice 

of , ar In.formati n todel lakin levittänyt t EiI:i" tapaisen lei katsauksen, 

vastas i therton Jcehoittamalla minua käilni:yme:" n suo raan sanotun laitoks en 

puoleen, Stat e De a rtmentil l a kun ei ol o mi t ään ontroll i a s iihen mitä tåm~ 

laitos lev1ttä~. 

Athert on lausui 1IIUuten, ett"" hunen mielesteC n pääkysymys ei 011 ut 

siitä, pUtä O.W.I. ehkä oli lausunut, vaan siitä , sallitaanko Suomessa 

Jälleen muodostaa vapaaehtoispatal joona Saksan sot ajoukkojen parissa tais

televusi • 

• Ur;" Hlggs, jonka kanssa myöhemmin asiasta puhuin, toisti Athertonin 

viimeksi maini tun väitteen ja kertoi. että Herra Ulkoasiair~isteri Ramsay 

01,1 14r. ,MoClintockille sanonut, että pyritäiin neuvotteluilla pdal1toonan 

likTidoimiseen. mutta että kuitenkin nyt sallitaan j älleen värväyst ä . Hi~~s 

huomaut ti. että tämä oli varsin vakava asia niinkuin yleensä pataljoonan 

naodostaminen alusta alk.~ oli ollut Suomen neutraI iteetin rikkomi sta, 

koska oli sallittu toiJlellpanna värTäya Suomessa. vtnty in l ""hemmin keskustele

masta itse pkliasiastaJ huomautin vain. että asia itsess·äiill on sangen vähä-
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pätöinen, j ollei s i itä tahdota tehdä suurta nume roa, j a viit t a s i si ihen, 

,;i n ister i ~sa; ' t i ot ä" ' s eni oli asian "Oer in oh jin selittiin t ' r. oCl i n

tockiile . 3ai n kuitenkin kes~ustelun k l uessa parisen ert~a , s e ,i nkin 

sen " 'lkeen kuin Sohoenfe l :l. oli yh~rn;-t kes usteluun, t ilaisuuden torj ua 

vä i t t een , ett~ neutral it~ etin rikkomist a olisi t apahtunut • 

Keskust elussa , r. Hi :'s vielä toi sti a i kaise in 'oskus ohimennen t eke

m" s" vih ' au" s en s iitä , ett .. Suomi , ottaen huomio n suhteensa Saksaan, 

ei vi ime aikoina ollut ju _kisulldessa t ehostanut sotam-e e ri ll isy~,- t tä . Hit;gs 

sanoi ,ar i kertaa, ett e i tätä erillisyyttä vi ime aikoina ollut ollenkaan 

llUl. i ni ttu Suomen lehdiss" e D ä hallituks en t ah i hallitlUs en j"sent en lausun

noissa. 

Kerroi n Athertonille era itten puol ala ist en työlä i st en kotiuttamisesta 

Ulkoasiai nministeriön sähkeen .~ 289 mukaan sekä j ätin Athertonil le siitä 

1 h en Aide- 1emoi ren (14ite "PuOlala iset"). 

Kun s ittemnin pyysin Athol-tonilta vähti.n l ;i.he pi ä tieto j a uudes ta kansain

välisestä omiteasta, United ;ations .elief anå Rehabi : itation C~ittee, 

jo' a lehtitiedon muka~ p~rhaillaan on muodost ettavana, sanoi h" , ett ei hän 

siitä mitään l iihemptlli tie~rt, vaan kehoitt i minua käiintym.... joko Gover nor 

Lehmanin ameri alaisen relief-komitean taik~ tat e Departmentin apulais-

sihteerin • Achesonin puoleen. 

Lopuks i mainitsin Athertonille, ette Eaver f ord Colle e oli m rtinyt 

minua taikka lähetystöni virkailijoi ta luennoimaan Suomesta 

johon pyyntöön kuitenkaan en katsonut voivani suostua, koska State Department 
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oli py:-t " " yt meitä olemaan h r joitbunatta mi t;>;." ublisiteet tia , m.m. esi-

telmien kautta . Atharton sanoi päätciks eni ol l e s n viisaan. 

t-~fl~-~; 
Liihet t il iis 
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blishcd io Yonlce rs; .Y., 

carried on Juna 9th a news surve:' tl lle~'3 t o have , t>~EllL ral eased b. the 

of " l' Infomc\ti on . .' 

[J . der ~"~hine,ton <l", teline t h reference t a an _1 h 5.ed announcernent 

' l:lIl.de by tha Cen'l8. aa ; c S tion Zeesen about the r etUTD to ~rla~d of~he 

Ors t oootin ent of 1"inni5 vol\lnt eers from the ;;;a~ te rT! QennE!n rront., 'Jihe 

sUl"Ve;' 

1) d r ew t he oorlo1u5ion that t.'1is ~tetet:!cnt re!' tes the a.s serti n ' of 

innis:l Gove rlllJlent that inl s'Jl' i5 , e. ille a ',':f' r entirel~' s e r ata ' f rolt 

' sr~t war an 

2) preten~d th~t Finland ~a8 

. . ' ... 
'of the Ger:ne.rt a h:" on . the '&.steni froot . . . , 

.~ 

- ' 'f ~he " " ~ove . lI'.an"icfued stat';3ments . " 
.' ~ "'. 

ffi · e 

b lisÅed by th~ . 11 

tion il s_a..t;l ofi'ic ial · 
'! 

~ ;-



The fa t: -- s(l-i~ th .. . i oi star '-- t~et a oonti I f.&~t af ?inr.ish vo1untears , 

1T.0 ath!! t :i.Jll!! hei:! enliet ert i o th GelT'.ar. (' rved fq roes .. 5 ri'\rab" indi vi<l\,;e.ls ' 

'.l i te i1'. --0 '.:i -:-6 01' t e r t'::9\"6:i efen~ ive fi~ht i nt 7. loh inlsl1d 1 ter 

ra '(l9 1'0 ed, ~:ll no ~ ret n ec" ta - i n L ~ , d i : o"t lenrl i G.Jlf t a Ii 

C01" 1-..15'0.:1S O1' &9 661'tic06 ~ 1: t i",neJ a bov8 . 

to tho . l fi as :> f ., r J fo .!1 tiop cOo e1'r. ~ r{" tila on ra ot~ r ei' -orl ' $, fi l1t 

i ~ .1. t 0 .ta t-o t 9 faotuaJ i r ('u·'s ..... '" as . 

11e "ed 

'. of ,!l" II11'om:, i"Jn sta ... .el'l~nt abol.lt fin .i s .. scl di örs in t he Cerman a r::;:' '\',llS 

fabe !'..:;.t.! ::tisle::J.ålJlf ; the i nnis 'av r onr. hei. 0 . 9r conce l ed nor l e::if'd 

t".Jl;' ; lre ' " I-ri , . l' t tl1 ';) r-ene,·;ed. ovist ';.ta'OI: on nnl n':i io Ju 1941 a 

nu sr o f Pi r::')ish vo 

not '{ar rant i;he o . nolu lon 01' t!-.e s,u ~esti on that these, vc u te-e~ 'e r I:< 

innish soldie r'5 unceti l'~nnis a I'Tl\~.\' oo~and o'r fo :'nr ,?a l' t pf t!- g 

". , 
1'or08 s . 'Iho r % 1 f a-o ts in t~,;. 1:\'1 t er ad -- 8&1& th.e Ifln: ster" , . . 
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.;.;1 ~c e~ts f ro p 
Tr ans t · ~n f r o!J n Steeo~ir.n - June 9. 1943 • 
• :2 _ _ C ;: ~ == = == ====-== ===_=:= : ==-= ===========cc=c 

Cr i tieism o~ "a zi - Germa 
i o Fi nland 

i s not ~er i t ted 

0 ', I l!e\. Surve • 

Ge rman aor ou. oement r e fut es t he inni s h sta t emeot t e t Fi nland i s f i ht in a 

v.e.r of he r ov.n . 

WSshingt or -- 1~e Gennan r ad i o Zeesen r e ort ~d to t he Finns on the 28t of 

I~y t et t he f i r :;i; inni s h vol untee r oor tingo::nt has oo:::r l et ed i ts t e rm of' s s rvice o . 

t he Eastern frol!t and wi 11 500 11 r eturn hOil' e to Fi nla nd . 

The a bove-me nt i oue d a nnounoement r e futes t he Fi nn i sh Gove r nment ' s st teme nt t he. t 

Finland is 1'i ht i ng a v.a r entirel~ r aepar e t e fro ~ t he g r eet v:a r. Finland ha s a lB 0 

lo.beled as f a lse t he s t a te.ment that Fi nn is s ol d i e r s had been f i ht in<'" i o the erman 

army r anks on the Easte rn f ront. 



The Finnish Minister, referr;ng to preVious conversa

tions concerning Polish workmen in 'F1niand, lnfoxmed that 

on the 9th 01' this month 96 homes1ck Po,"ish workInen e1 ther 

1'e811y H J. 61' else unfi t 1'01' 'Work. 'had returned to t helI' 

country. The-re a1'8 1eft ia Finland 110 Pol1sh v/ orkInen and 

fl1rthermore the1'e 81'e 91 Ukrain181ls., 
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"4~-
1" .e ttil!is 



• 

SSA OLEVA LAHETTSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 2l .~ .......... . 

~sA·l1(:.toni. .. . ssa 20. •. p:nä ....... kes.ä. .... kuuta 19 43~ .. 
1" ~''I 'J. 

2811~.~r 

Yhteenvetot 

Ra. ortis sa annetaan l h t selonteko tilantees ta ty~rkkinoilla, 

mistä SM' ösano!llB.ssa· 504 ilmoi tettUn koti in. 

!It !It 

allitsevat olot tekevät erittäin vaikeaksi raportoida asioista, 

joiden tutkiminen ja es ittäminen vaatisi pitkiä kirjo it~{sia . Olen s en-

vuoksi rajoi ttunut sähkcttämälin sekä kirjoit ;amaan r aportte ja p~äasialli-

sesti vain Suomea v" it tö:näs ti koskevis ta asioista . T"åh""".n on mir:ust!l 

:.itä e.~em ~än syy1;ii , koska raportoiminen slihketeitse käy len leo.lliiksi , 

j a koska muut raportit jäävät 1" etystöän odottamaon tilaisuut ta l lihettilli 

ne koti i n, mikii tilaisuus on aivan epämäär ä isen tulevaisuu~ en varassa. 

Edelläolevan vuoksi en ole myösk:.i.~ raportoinut detaljeja työ-

selkkaUksista ja oloista työalalla tääl lä, vai~a olen mahdollisuuksieni 

mukaan koettanut nä itä asioi ta niin hyvin lehtien kuin ks ityiskeckuste-

lujen kautta seurata. I'åin muodos tamani ltäs ityksen perusteella l lllietin 

twDälin kotiin sähkösanoman, missä selostin tilannetta mikäli minä varsin 

rajo i tetusta näköpiiristäni th~llä voin sitä a rvostella." Kun sanon, että 

näköpiirini tääl ä on rajo i tettu, tarko i tan si l lä, että pakostakin 

oIAKELUOHoIE: ............ jeoMI .. ja. 

T ........ 
T ........ ja IIdr.at ., ...... . ..... .............. 
II uItom .......... tlldDM".eHn. 
EI ..... _ ... rt .... _. -'ta ..................... tledol· ........ 

AlIA. 
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ashi~tonista kiisin :,]e ensii on vaikeata tilannetta maassa seurata ,ja arvostella, I 

ja e!;t · vaikeudet ovat monin rroin suuremnat, kun ollaan siin~ j~ssain mUhrin 

isoloidussa ase~ssa , missä lähetystöni Xl k Kän on. 

Tahdoi n ensi n" un huone.uttaa, e!;te n1'-1'li ti.;Kra"isiatä lehdistä olen 

nähnyt" liioitellean Sl.! re~ti erini;isi ~ s ' pi i reissii Euroopassa t"k~HiiS8Il 

kaivos lakon j a muitten t öS91-~austan j s ro selkkausten merkitystä . Ne ~oivat 

kylläkin oireina olla vnrs in t iirkeitä, mutta niiden välitön' iiytännöllinen 

erkit~~ ei ymmart~seni ole toistaiseksi kovin suuri . Osa y~ivos työlKisistä 

on kylläkin viel~ tilt~ kirjoitettaessa lakossa, mutta odotetaan verrattain 

pian palaavan ty<ihön. Uusi kai"QIoslakko on syksyllä sangen mahdollinen ja muita 

sporaadisia t .ösel t kauks i a on ehkt;. t ulossa, koske. palkat monilla aloilla eivät 

ole vielä nousseet saman ve rran kuin hintataso -- mainitsen esim., että viral-

listen tieto ' en m~'aan eI intarpei tten hinnat verrattu.ina hintoihin' elolcuus sa 

l ;59 ovat kohonoElet 60 prosentilla. On varsin vai!~eata sanoa, missä mäiirin 

tähKnastiset työselkkaukset ovat käytännöllise ti vaikut taneet tuotantoon . On 
• 

tietysti. ilme istä, että ne ov t jossain "ärin sitä haitanneet, mutta luulisin 

kuitenkin sangen suurella varmuudella voitavan sanoa, että ne eivät toistaiseksi 

ole ainakaan sanottavasti va i kuttaneet Ycd svultain sotaponnistuksiin. 

TyölllSl'kk1noiS'ta ja. .intatasosta voitaisiin tietyst i teolcda, kirj oi ttaa. 

mutta koska kaikki ~lostukset saavat vain hiBtoriallista arvoa mikäli niitä ei 

sähkötetä kotiin, rajoi:;;un täesli. • hteydessä yliä"Olevaan. 

. . ~i~:·~-
Lähettiläs 
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Yht eenveto. 

Keskuste l i n muitten asiain ohella Hig~sin kanssa SS-p~taljoonnsta. 

j a noin ymn·· rtili.~ . että se hajo·tetaan . Lopullinen tieto s iitä tahdoin 

saattaa ; oll ekin korkeammalle ~tate De artme ntin vir~amiehe11 e . Hi "BS 

suhtaut ui sangen ynseiis ti koko kyj • seen,. huamau~, että jo':a 

ta auk sessa 6 U 1a sia on ollut vi tuissa 86-;ou o1ssa .- Sam ten 

Ri "€;S suhtautui verrattain ~' limielisesti uuteen am.e r ikk le.is-cuomala iseen 

:hdistykseen . RiC; s huomautti , että on sa gen my"hli.istii Suomen nyt 

muuttaa mieltään . - Hig s huomaut ti uudelleen, ett ei uomen lehdissä 

enuä puhuta suoraan Suomen sodan eril l isy:rnestä, ei ainakaan suoranaista 

nontatapaa k .. ytt&miillii . 

x-

It· 

KHvin Ri sin luona näyttämä ssii h~elle Consolidated News Features 

!ne. nimisestä toiminimestU saamani kirj6en, IIlissä pyydetiilin erinä isiä 

kirjallisia henkilötietoja p'ciälllini steri Linkomiebestä. KYSYll\Vkseeni 

vahvisti ·Higgs . että me voimme tämmöis iä tietoja lUhettää . 

otin sen jälkeen puheeksi 1J1koasia inninisteriön säbkös9.nomassa 

"AKELUOH"E: ....... uohjemall.j. : 

T ..... I ...... . 
T ............ j ........ i . ............ "m .......... ... 
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32 3 J:l8. i nituu, Lontoon radion v"li t tl:im'\n aoe r ik1:al a isen suomenkielisen 

lähet:~, en, mi :;:;;';' oli sanottu , attH S omals. ise en SS- ataljoonaan u del Le 

viJ.rviit t':vi l e on luva. , ett ei ha i ti', käytetä tahtelu i s sa itä rintamnlla , 

l1Ii 5t;J lall;all :sessa oli tehty p}iätel ä , e tii pat a ljoona ,,"~ tet· ·.. s uo

raan ja ~'ks inOll'ao.n nats i~:nin hrv" ·5i . Sanoin i "· si11e , et t ä , k ten h" en 

i t ä is' t i etää . on totu '" aivan iiinvastainen . Pataljoona on k':,·tetty ja 

tarko i t ettu k':ytett"vw<si vain i t ::rint e.::n911a . · äh ·n i g s san e n ynse'!is ti 

l au s i , että käy t ettE.Ucö"n 5it· miss" tahansa , S oma19. isi2 on ,i oka tapauk

sessa liit tyn t S - 'oukkoihin, jo i ta kaikkialla maai -L~ ss a pidetä~ 

pahimpina s ortajo.joukkoi r..a . K. s 10 Ri r!!:siltii e i kö h" n ollut cCl 1otockil t a 

saanut t i et oj a . j otka vahvi s t ivat mitä aika is emmi n o l i n maininnut pyr-

kim.ks estii likvidoida patalj oona . i~gs vastas i , ettei mit .. ·· muuta 

tietoa saanut kui n s i tä, että neuvotellaan uusviirv" . ksestä e r in" isin 

poi ' eul:;sin . T"åhiin mi nä huomautir· . e ttä ynn" t"~'l(5en i pataljoona lopul li

s es t i 1 ikvido ida an • En tahtonut t~t" t i etoa 10 ullisesti Eli .,. s i lle antaa. 

koska lU5in kiiyt~ sitä ~;e sk"U steluis ::; a l:or:reempien vi rkamiesten 

kanssa . nyvin tunnu me r k i llinen ol i kui t 9nki n h i ["' sir. huomautus . e ttä 

tulkoon pataljoona l ikvi doid 'r5i vai ei . t osi5ei :\~ana p -s lruitenkin 

e t tä suomal ais ia on ollut Saksan armeijassa. i :::." s I!l;! " sk1o keskustel un 

kuluessa san i. että on liio.n mycihäis .. Suomen n t muuttaa kantansa. 

~erikkaan hden s e ei eniJ.ä nykyol oiss a vaL~ta. 

Kun puhuimme aud~sta Helsingi ssä per us t etusta s uomal a is-ame r ikkalai

s e ta yh iltykse s tlt. lausu i ifigr;s var s in 7tlmielise~ti kullInas tu'<s ensa 

s iitä . ett ei se ollut a ikais emnin synt~. mih i n minä va st a in. että 

meillä aina on oH ut. kuten Hi ggs hyvin t ietä:.:.. ame rikka! a.is-suome.l a inen 



• 

seu ra e15' :,g i s s", mihm hänkin its e kuului ; se e i k:' lläkään tietiC seni 

ole haj<mnut , kuten si tl:va5t~;;'n vastaa,rat amerii al a i set seurat. t iilillä . 

olivat t ehneet . Ei e'" "~Ii;ti minu le 1dcClintookilta saamansa :;el ostuk:;en 

I:h1fvudstad,sbladetin uut t a . hd istyst ii koskevasta l;cirj oi tuksesta . T"f.il!lidl 

mul: an olis i Hufvudstadsb'l adet sanonut; nlaok of such 0. Sochty ~pu rport ing ' 
. 

to develop i Jlish- IJlls rican f riendship. \'i1l.S obvic.1lll" and lUl a 1mollt in-

oom ;:. rehensible n gligence ." Higgs t ä$sii hteydess' vihjaili siihen, että 

huolimat ta siit L, e tt~ n -t amerikka l a isa8Ympatia Suome ssa päÄs i n~iin, 

on Jru · t enkin . r. 'Antoni val tiol lisen ke ' Jcuspol iisir päällikkönä yhii ve.rsin 

vaikutus valta i nen . 

K-un lopuksi otin puheeksi Suomen osialidemok raat in p··iikirjo :' tukeen 

kes~=uun ~7 päivai~, mi ssä uudel l een Suomen politi ikan pe rusluonnet t a , ~ 

ja sotam:ne er~toisasemaa tehostetaan, sanoi ~ ' - s',. j oka luultavll&t.i i;lUUi i 

klr~o .:. tuks en, ett ä siinilhiin ei kuitenkae.n k::ytetty 5a~onte.tapaa "erillinen 

sota" (separ t e \,:ar). VEj,stas in' tiUlän, ett en t i ennyt ld{ytet tiinkö telcati s sil 
• <Ii •• 

tätä S8ll8&, lIIIltt a ettei se asiaan vaikuttanut, koska kirjoituksen koko . 
siiv ja sisältö oli nHn selvä , e ttä tarvittaisiin pe;haa tahtoa 'oUei 

1 ' 
s.itil ymnärrettä isi. 

X'åvitl ~skil1 Hullin yksityiskanslian tiiHal~ötl. r. Grain 

dUstelleJc8eni kos1(a Hull vq1d ottaa "staan. Gray .1 JIIOitti~ että 1kä!rä 

I kyllä Hull ei nyt katsonilt oleqnsa tilaisuudessa jerjeetiiml:U4n vastaan-

o~oa. vaan kehoitti minua kääD~n Ath,rtoniil tahi !!erlen plloleen. 

Keskustelusta H1g~lIin kanssa tein se~koa s~1ssl 515, 516 ja »11. 
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Jlhshillgt oni. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 

RAPORTTI n: 0 23 .. . 

Washingtoni ssa 9 p : nä heinä kuuta 1943. 

~J 
A s i a : ...... Suanen-.Yhdpy.al.tain.J1l1h..ttte.t.:::.Jeskus

teluja .s.tate .. Depa.rtl::lBlLt&i.aaL1W:ttnc m pprt t iin 

22 • .. 1 . ..1~43.) ................... _ .. _._ ....................... ...... _ ... __ _ 

JAKELUOHJE: 

Vii 1: A' 

Thteenvetol 

Kerroin Euroopan osaston päällik~lle Mr. Ray Athertonille ja 

apulaisvaltios1h t eerille Mr. Berlel le SS-pataljoonan ha joittamisesta. 

~olemmat näkyivät olevan ~~äiset t i edosta. 

Il 

Olin pyytänyt puheilIepääsyä Kr. Athertonin luokse 8 pd.i vfulä 

kuluvaa heiniUruuta j a olikin audienui mÄä rä tty tapahtuvaksi s anotun 

päivän iltapäivällä . Mutta kun tulin State Department iin ilmoitettiin 

minulle tuhansin anteek.sipyynt~in, et tä oli tapahtunut erehd7sJ :Mr. 

Ather ton ei voinutkaan sinä pä h iinii ottaa minua vastaan eikä ollut 

vaI tuuttanut s ihtee riillin il..moi ttamaan minulle audienss i s ta. Olen 

vakuut tunut, että tässä todellakin oli sattunut erehdys Mr. Athe~ 

toniD erään tilapäisen sihteerin yunärt"limät töm;yydestä. Kun seuraavana 

pYivånll kävin Athertonin luoba esitti hän henkilo~Ohtai8esti anteeksi-

Pn'JltöDIIll.. 

)(1Dä kerroin käydessäni Athertonin luona n.k. SS-pat&ljoOll8ll 

hajoittaiaeata. mstit. luten edellisenä raportissani lllaini tain. 

J.keluohJem.lleJal 

Ta ... lllnen. 
Tavallinen ja Ualkal minIsterIlIlle. 
EI ulkomaaedu.tukaen tledoltukalin. 
EI ulkomaaeduetukaen, mutta ulkoaalainmlnl.t .... lln tiedoi. 

tukalln. 
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olin Tihjennut lfr. Higgsille. Sanoin Athe$mille, et~ pataljoona lopullisesti 

hajoitetaan ja että asekuntoiset miehet siirretään Suomen sotajoukkoihin. Mr. 

Higgs, jonka Atherton oli kutsunut sisään, kysyi tähän merkitsisikö tämä 

minun tietoni ehkä, että uusi pata l joona hajoitetun tilalle muodostettaisiin, 

liIfr.in minä vastasin kielteisesti. Atherton oli ilmeisesti tyytJväinen ilmoi-

tukseni johdosta ja antoi Higgsille ohjeen tehdä siitä merkinnän. 

Mybb8Jllllin päivällä , käydessäni apulaisvaltiosihteeri Kr. Berllll luoDl • 

joka Mr. S~Aner wel l esin ollessa lomal l a on toinen mies Stat e Departmentissa. 

puhumassa rabasiirtoasioista käytin tilaisuutta hyväkseni hänellekin kertoak-

ssDi pataljoonasta, mistä aikaisemmin useamman kerran hänenkin kanssaan on 

ollut puhetta. Mainitsin hänelle, niillkuin olin Athertonillekin maininnut. 

ett ä pataljoonan hajoitt aminen oli pitkien neuvottelujen tulos. joihin uusi 

hallitus jo huhtikuulla .. melkein heti astuttuaan Tirkaansa. oli lYh~. Mr. 

Berle sanoi hajoittamiaesta. että se oli erittäin tOivottavaa(highly desirable) • 

lähettiläs 
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RAPORT TI n: 0 24 

SSA OLEVA LÄHETYS TÖ . Sala i nen. 

Wash ingtoni ssa 13 p :n ä h.einä kuuta 1943. 

Asia: .suomen- Yhciyaval ta,i,-n--vål-i-ss t --suhteet. 

Soti asaaiamiehen ku:t3lI1l1inruLp.oia. . _ pu_uu _ 

J6, 3 ",r 1J . 
29/11. ·lfr 

Yhteenveto • 

Heinäkuun 12 päiv~nä saapui State Department il ta memornndumi soti-

lasasiamiehen ja hänen osastonsa henkill:flrunnan poiskutsumisesta; Hif.gs 

vakuutti yksi~' ise sti , ettei toimenpiteellä ollut poliittista luonnptta 

ja ettei sitä tultaisi j u lkisuuteen saattamaan. Seuraavana heiniikuun 

13 pälvänd Ser le vi r all i sest i sel i t t i samaa esittäen syyks i pois kutsu

mi selle 1) ett~ olosuhte itten logi ikka vaatii, ettei pidetä sotilas asia

mi ehiä, kun Suomi tai stel ee USAan liittolaista Venä j ää vastaan j a 2) että 

vastavuoroisuuden pe rusteella on luonnollista, ett ä Suomen sotilasas ia-

oies lähtee, kun USA on kutsunut sotllas- ja laivnatoas iamiehensä Hel-

singi s tä.- Berle väi ttää, et tä sotilasasiamiehen asema on erikoislaatui-

nen sodan aikana j a että slis ei voida hänen poiskut sumisestann t ehdä 

j ohtopäätöstä siihen tilanteeseen nähden, j oka on synty~ sen j ohd osta, 

.tt ä Yhdysvalloilla ei ole lähettiiästä Helslngissä . -Berle vakuuttaa, 

että toimenpiteen esittäminen juuri nyt ja muoto, missä se on tapahtunut, 

.i ollut tarkoitettu nol aukseksl Suomen lähettiläälle eikä erikoisesti 

epäsuopeuden ilmaiauksi Suomeen nähden. 

• 
• 

JAKELUOHJE : 

UE 1 : A 4 

• 

J akeluohjemllllej. : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lis l ksi minl, te,.tOlfe. 
Ei ulkomuedu.tuk •• n lIedoltukl lin. 
Ei ulkomaaeduatuk len, muU. ulko •• lalnminiateriOn tiedoi. 

tuk.iln. 
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Yaananta ina 12 päivänä kuluvaa heinäkuuta saapui lähetystöön state 

Departmentilta lähetin tuoma lähetystölie osoitettu ki rjekuori, joka 

sisälsi memorandumin, missä esitettiin, että sotilasasiamies komentaja 

Gröndahl ja luutnantti Stenbäok sekä kai kki muut Suanen kansalaiset, jotke 

ovat palveluksessa sotilasasiamiehen toimistossa, mahdollisimman nopeasti 

kutsuttaisiin pois ja että heidän virallinen toimintansa Yhdysvalloissa 

heti lopetettaisiin. Viittaamalla Siihen, että Yhdysvallat ovat kutsuneet 

sotilas- ja laivastoas iamiehensä pois Helsingistä , ma ini ttiin syynä 

demar~siin , ettei näy olevan asianmukaista pohjaa semmoiselle kosketuk

selle Suomen ja Yhdysvaltain sotavoimien välillä kuin soti las - ja laivas

toasiamiesten vastavuoroinen pitäminen merkitsee . 

Sähkötin heti tästä kot iin samalla huamauttamalla. ettei tämm~ises

tä toime npiteestä ollut Gröndahlille eilK minulle millään tavoi n aikai

s8lJlllin vihjailtu. J491llorandumi oli päivätty heinäkuun 10 päivänä ja 

apulaisvalt i os iht eeri Mr. Adolf Berlen parafoima. Panen merkille. että 

käydessäni Berlen luona heinäkuun 9 päivänä (Ets . raporttiani ~ 23. 

9.7. 43) iltapäivällä Berle ei sanallakaan viitannut siihen. että edellä

oleYanmemorandumin maini t sema esitys oli tulossa • 

Koetin mamorandumin saavuttaa päästä yhteyteen ainakin Euroopan 

jaoston päällikön taikka Mr. Berlen kanssa. mutta kumpikaan ei ollut 

tavattaYisaa . Berle kui tenlcin jär jelti vast!l.anoton seuraavaksi. s .0. täksi 

piiiväkfli kle 4.00. Euroopan jaostolta taas illlloitettiin minulle. että 

Mr. Athertonin oll.lsa lomalla poliittinen tirehtoCSri Mr. James DImn 

toimi jaoston pääll1kk6nä,mut~ kun koetin päästä hänen puheilleen, 

vastattiin. että hän oli jossain komitea töissä e~å voinut ottaa Tastaan 

näinä p1li rlnä. 
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Sattumalta tapasi kuite nki n lähetystöneuvos Vahervuori lounaalla 

maanantaina r. Ri sin. 'l"åml:i oli silloin sanolUlt, että p .o. toimenpi

teellä ei ollut poliittisluontoista tarkoitusperää ja ettei State Depart

mept aikonut saattaa sitä julkisuuteen. Hi~gs oli edelle en lausunut 

i hmett ellnsä si i tä. e t tä asiasta oli minulle ilmoitettu vain lähettämällä 

orandumi; htin oli ynnä rtänyt, että j oku virkamies olisi tullut tuomaan 

mamorandumin minulle samalla selitt äen asian ja vakuuttaen, ettei sillä 

ol lut poliittista luonnetta. 

Tänii"" tii s taina heinäkuun 13 päivänä klo 4,00 kiivin Berlen luona. 

jolloin syntyi seuraava keskuatelu. 

Aloitin keskustelu.n sanomalla, että viipymättä olin såhköttänyt 

Hallituksel leni eilen minulle toimitetusta ~emorandumista ja että, 

odotelles sani kotoa muodolliset ohjeet sot ilasas iamiehen ja hänen osas

tonsa henkilb1au1nan palauttamisesta olin omalla vastuul lani toistaiseksi 

pidättänyt heidat vira1 lise~ta toiminnasta (off icia1 activities ). 

Sanoin t ämlin jälkeen, että minun 011 vaikeata ymnärtää memorandumin 

perustelut, s . o . ettei ole olemassa "adequate basis for eontaet between 

Finnish and American a rmed forees of the oharaeter involved in tIle furtller 

maixrtenance of Military and Naval Attach&s in tIle eapitals of tIle respect

ive eountries." 

Pohja kontalctil"Ie e i ole muuttunut siitä , kun viLne vuonna Yhdys vu.l

tein viranomaiset pitiV"åt varsin tKrkeänä läb~ Jyi;aä Suomeen sotilas- ja 

ilma-asiamiehiä, m1la tap:lhtuikin, eikä s_i nkälin viime buhtiJcuun alusta. 

jolloin lAivasto-departementti lcaik.in mokomin tahtoi saada vakuutuksen 

laivastoaaiamiehen vaataanottamia8sta Suomessa. minkK vakuutuksen Suomen 

v1rUOIIail8t antoivat hetkeilk'tlän viipymätU. J"tlin ollen t~ kysyä, miU 
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4. 

marki tsee p.o. toimenpi de. jota minä valitan'. koska s e antaa käs ityksen. 

et t i suhteet mait temme vä lillä ovat entis~å enemmän heikentyneet. 

Ehkä vähiin hlimillään Borle vakuutti - kuten Biggs eilen Vahervuo

ralle - ette i toimenpiteen takana ollut mitöän poliittista ja ettei sitä 

tul l a julkisuu .een saattamaan; s e oli motivoitu 1) sillä . että logiikka 

t ekee l uonnottamaxBi vastavuoroisesti p i tää sotilasasiamiehiä. kun Suomi 

taistel ee Yhdysvaltai n l i ittolai sta Venäjää vastaan ja 2) sillä että 

vast~vuoroisuus tekee luonnolliseksi . että kun USA ens~isen ~ 

perusteella on kutsunut s otilasasiamiehensä pois, Suomen sotilasasiamies 

l ähtee täältä . 

Tähän minä vastasin. että tämä selitys tuskin oli voinut kumota 

käsityrläni. e t tei t ilanne ollut muuttunut. ja lisäsin, e t t ä vaikka 

sotilas siaciehillä ehkei ol l ut paljon tekemis tl juuri nyt, oli kuiten

kin heidän toimintansa ylläpitlilllinen maittEll!llle välisten suhteiden tehos

tamista j a ylläpitämistK. Mitä vastavuoroisuuE-perusteluun tuai, niin 

vol taisiin yhtä hyvillä syyllä sanoa, että koska USA jo jonkun aikaa 

ei ole pitänyt liihettilästä Suomesaa. olisi SUO'1len lähettilään lähdettäni. 

tääl tä. 

Berle sanoi viimeks i mainittuun huomautukseeni, ett eivät molemmat 

tapaukset sui.nlcaan olleet yhdenvertaiset ; sotilasasiamies on erikois 

asemassa. kun SUCllll& sota Venäj .. ·· vastaan jatkuu . llinä luulen.että hän 

oli vilp itön täJalf.J hän sen toisti vielä pari kertaa keskustelun kulues

sa. jolloin kuitenkin minun sanoessani ohimennen. e ttii jos tulisi kysy

lIIYkseen samallainen l a.o1tua minusta kuin nyt soti1asasiamiehen suhteen. 

niin toivoisin, että edeltäkäsin s&1s in aBiasta tiedon. Berle lipsahti 

sanomama s_oista ei ajatella -ei ainakaan nyt". 
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Huomautin edelleen. että mernorandumin esittäminen ja Suomen 

sotilasasiamiehen lähdön vaatiminen juuri nyt vo i s i antaa aihett a 

olettamukseen. että maihinnousu Pohjoises sa olis i tekeillä. mihin 

Serle sanoi. että t ämä oli kysymys . joka koskee sotilasviranomaisia. 

ja että ulkopuolisi lla on niin paljon a rveluja . 

Suoraan kyselyyni sano i Berle. että tässä yhteydessä ei edes 

tullut eiille kysymys . oliko Suomen sotilasasiamiehen toiminta ollut 

kansa inväl isten tapojen muklista -- siis s iinä suhteessa ei ollut 

epäil ystä -- vaan oli esitys hänen poiskutsumisestaan johtunut aivan 

toisista syistä. kuten hun. Berle. oli selostanut . 

Berle kehoitti lopuks i minua järjestlim~ tässä yhteydessä 

es i lletulevat käytännölliset kysYllli\"kset sotilasviranomaisten tai 

State Department in Euroopan jaoston kanssa. mikä antoi minulle aiheen 

huomauttaa. että niikyy olevan vaikeat a päästti tämän jaoston väliaikai

sen pä·· likan Mr. James Dunnin puheille. hän kun aina ilmoittaa ole

vansa varattu. 

Panen vie lä merkille. että Berlellä e i ol l ut hucmauttamista sitä 

vastaan. että sotilasosaston virkamiehet yhä käyVät lähetystöaaä. sel

vittämässä asioitaan. 

Lopuksi merkits_ tähän seuraavaa. Kun olill lähdössä sanoin 

tahtovani vielä huomauttaa. että p.o. esityksen tekeminen juuri nyt. 

kun Suomen hallitus eri tavoin oli osoittanut tahtoaan kehittirt\ 

hyviä suhteita Yhdysvalte1hin. ja se sangen erikoinen tapa. millä 

esitys oli tehty (minulle lähetetty IlllllIIOrandumi).helposti oli tul

kittava eIäsuopeuden osoitukseksi SUaIlea kohtaan ja sangen r'äikBäkd 

nolaukseksi minul le . ~ahän BerIa hyvin positiivisesti väitti. ettei 
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suinkaan tahdottu minua nolauttaa, ja ettei toimenpide semm.oise naan ollut 

epilluopeuden me rkki Suomen suhteen, vaikka kylläkin tulos maittellllle 

väl isistä suhteista . 
( ---- ) 

ttl~ ~ 
Lähettiläs 

• 

• 
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Lähetystö t liten kunnioittavuamin toimittaa Ministeriölle seuraavat 

raporttinsa' 

~ 25, 23.7.43awSuomen-Yhdysval tain väliset suhteet. Sotilasasiamie
hen kutsuminen po i s". 

~ 26, 23.7.43aWMaininta Suomesta eräässä ~älii.isessii. "Fal~ew 
nimisessä kirj as sa. Keskustelu Berlen kanssa 22.7.43. 

Lähettiläs 
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.... Washingt.oni SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 25.., ...... . 

washingtoni .. ssa 23 p:nä heinä kuuta 19 . 43 .•. 

A s i a : .... _ .. Suomen .. 

"'AKELUOH"'E : 

ua 11.4 

Thteenvetol 

Lukuisat keskustelut ori henkilöiden kanssa ovat vakiinnuttaneet 

komentaja Gröndahlih ja minWl käsity'.::samme. että otsaketoimenpide on 

johtWlut poliittisista syistä eikä ole sotilastaholta lähtöisin.- On 

sovittu. e ttii Gröndahl ja Stenbäok voivat joksikin aikaa jäädä tänne. 

mutta Wnot too longw. Otan Tielä kys~ksen heidän jäämisestään esille 

SUIIII18r Welles i n palatessa looal taan • 

• 
S~ldltettyl1ni haiDäkuun 12 päivänä. salasählteessä r~ 527 state 

Departmentin raportiseani 112 24 mainitusta otsakeas1aa koskevasta 

memoraDdumista sekä seuraavana päivinä salasil.hkeessä 533 käynnistäni 

apula i svaltiosihteeri Berlen luona ja Berlen ~tamasta selostuksesta 

koetin keskustelujen perusteella useitten henkilöitten kanssa muodostaa 

itselleni käaityksen. mitK todellakin oli memorandumissa mainitWl 

toimenpiteen talcaDa. lIinuD kuten komentaja Griindahlin keskustellat 

piireissä vakiinnuttivat meissä varmuuden. ettei aloite sotilasasia-

miehen poiskutsumiaeksi ollut armeijan eikä laivaston ~ol ta lähtöi-

ain. Oli aivan erikoisesti merkillepantava. että· kulltnankin taholta juu-

.... keluohjem.n.j. : 

Tavallinen. 
Tavallinen j. lI.n.1 ... mlnllterlGlle. 
EI ulkom •• edultukoen tledoltuklnn. 
EI ulkom • • edultukoen, multo ulkoulalnmlnllterlGn tledol. 

lukolin. 
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rl DKlnä pä ivinä osoitettiin komentaja Gröndahlille erikoista huanaavai-

suutt a ja ystävällisyyttä. Xalkki merkit ja eri lausunnoista s&lUIIADIl1e ko-

konaiskuva osoittivat. että toimenpide oli johtunut poliittisista syistä. 

ehkä suoraan Venä j än painostuksesta. ehkä lIVoskin siitä. etta yhtenil 

mahdollisuutena tulevaisuuden varalta pidetään maihinlaskua Pohjois

Euroopassa. Sähkötin yllämainitusta käsityksestlni 16 päivänK he1*lkuuta 

sähkeel1l1 538 slIIII&lla sliDä mainiten. että vaikkakin Berle oli minulle 

korostanut. ettei Suomen lähettilään asema. sen jälkeen kuin Amerikan 

lähettl1ia Helsingistä oli kutsuttu pois, ollut verrattavissa sotilasasia-

miehen asemaan. en pitäisi mahdottomana. että joskus vastaisuudessa v&sta-

vuoroisuuteen viitaten Amerikan hallitus vaatisi lähetystöni supistamista. 

. TilIä välin ol~ 14 päivänä heinäkuuta Ulkoasiaiaministeriöltä saapunut 

salasähke 345, missä määrättiin kanentaja Gröndahlin ja hänen apulaisensa 
, 

~atminta virallisesti heti l~~utettavaksi, joten väliaikaisesti tekemäni 

päätös tästä vahvistettiin ja hyväkayttiin. Tä.-. iI.oitin heti State 

Dep&rtmentiin ja annoin siitä ... Ber~elle heinäkuun 22 Päiv~ käydessäni 

hänen luonaan kirjallisen lIlemorBDdlDiD (Liite "Kemorsndumi"). 

Edelläm&initussa UlkoasiaiDmin1steriön sähkeessä oli kuitenkin samalla 

lausuttu toivomus. että ka.eDtaja GrtiDdahl ja luutnantti Stenbäok voisivat 

jäädä tKDne ykaityisheDkilöiDä edellyttäen, ettei Yhdysvaltain tah9lta sii

hen ollut estettä. Olin tähän seuraaT&D& pUvtlnit, ,s.o. 15 piUvilnä heiD1l

kuuta sähkeessä 535 laus\IDut epUlykseDi. tulillivatko Yhdyavallat suostu

lIdD _lihen, etu. kaaeDta.1a GrtJndahl ja luutautti Sten~k jäisivät tIlnne. 

Tästä as1aata syatyDeelsä aähkölananavaihdOlsa oli Ulkoasiaiamin1sterlö 

laua\IDut kälityksenal1, e tti[ vaat1lllua .otnasasimiehen poiskutaumisesta oil 



• 

s. 

johtunut etupäässä vastavuoroisuus- ja protokollasyistä, Ministeriön 

kuitenkin j ä ttä.essä mainitsemat t a, mihin tämä sen ldUitys perustui. 

Itse asiassa t iimä käsitys ei vastaa kcmentaja GröDdahl1n ja minun 

täiUlt 1I&8III&IIlIIIle ja yhä vahvistuTaa kuvaa uiasta. Ieskustelu1stani . 

State Departmentissa niin ~in Ur. Berlen kuin Ur. Biggsin kanssa olen 

saanut aivan eelvän vaikutelman. että kaikesta huolimatta p.o. toillenpide 

on poliittisluontoinen. Ja vielä selvaaIKD kuvan olemme kcmentaja Gröndahl . -
ja minä saaneet keskustellessamme kIIityisesti sotilashenkilöitten kanssa. 

Niinpä eräs ystäväni, laivastodepartmelltin korkea virkamies, sanoi Depart-

melltis.a tutkineensa asian ja silloin saaneensa selville. että ' aloite oli 

kokonaan lähtöisin State Departmentista, ja että laivast.olla its. asiassa 

ei ollut mitä.än sen kanssa tekemistä. Alia oli, sanoi hän, täysin llr. 

Berlen käsissä. Kun sitt8lll!lin kysyin häneltä, lrltK hän arveUsi siitä, 

jos ka:uentaja Gröndahl yksityishenkilöll1( jäisi tähän maahan, 

erittäin vältellen viitaten state Departmentiin. 

Keskusteluissa kcmentaja Gröndahlin kanssa ovat taa. e~åät korkeat 

.ot11ashenkilöt ~sin .elvästi esittäneet kKsityksensä asiasta, kuten 

selviää kcmentaja Gröndahlin laat~sta, tähän oheenliltetyistä •• lostak

sist. eril.istll hänen keskuatllluistaaD (Liitteet 1. II ja III). Ä1nakin 

yksi kcmeDtaja Gröndahlin puhuttel1lIIa henkilö on suora.taan viitamaat 

veDiilUseen paiDOstukseen. Kerkillepantava on ~ösld.n. ettll lI1(i88ll D'-. 
kust81u1ssa on tehostettu. ettl asia ei ole ollenkaan sotilasluoDtoi~ 

ftUl po111tt1n8n,tahl. kUten erlla lIotllashenkillS ainuU •• anoil tlBnlSis.t 

as~ ratkaistaan korkeiJalll1ssa pl1re1ss~ itse stra1:ost'åär188K. BuClllioon-
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otettava on Dr/öski n kapteeni Pickardin viittaus siihen. että OSAan soti-

lasasiamies ja hänen virkakuntansa jo ovat Tukholmassa. Tämä osoittaa. että 

sotilaspiireissl i Lmeisesti ei pidetä luultavana. että Yhdysvaltain halli

tus suostuiai komentaja Gröndaplin jäämiseen tänne yksityishenkilönä. . 

Viimeksi mainitusta asiasta olemme koettaneet mahdollisimman epä-

virallisesti tunnustella maaperää myöskin Stat e Departmentissa. Tulos ei 

tähiin saakka ole ollut rohkaiseva. Lähetystöneuvos Vahervuoren maini tessa 

yksityiskesl..-ustelusaa s11 tä Mr. Higgsille sanoi tämä , ette. kysymys oli 

ratkaistava yksinomaan asiallisella pohjalla, mikä vastaus tietysti ei 

merkitse mitään. MybllEllllllin taas on Higgs, niinikään yksityiskeslcustelussa. 

lausunut, että kyllä on selvempi, että sotilasasiamies lähtee pois. 

~essäni Mr. Blrlen luona olen selitt~ hänelle, ettei vielä ole 10-

puU iata plUttöstä tehty komentaja Gröndahlin ja luutnantti Stenbäokin 

asemasta lien jälkeen kun u,yt heidän toimlntaDBa tääl l ä on 10ppUDUt, ja 

olen sopinut !erlen kanslia siitä, että he toistailleksi saisivat jäädä 

tänne, Serlen kuitenkin 1illätessä suoBtumukseensaa-but ~ot tor too long 

a tille". Olen tahtonut saada asian lykätyka1, kunnes Mr. S\lllner Welles 

tämän kuun 10ppupliviD1i palaa lc:aa1taan. On ehkä 0111111&IIsa heikko lIIahdolli

suus. että hänen kanssaan ~oisin asian järjutää. (kts. sa1aslthlcettäni 

P.l547, 23.7.43). 



Liite "Jllmorand81!'. 

)4 B )4 0 Ii A N D U H • .. --------
Referring to the State Depa rtmentts ~orandum dated Ju1y 10th, 1943 

and received .t the Finnish iegation on the 12th of thia month, oonoe~~ 

the withdrawal of the Finni llJl Hilitary and Baval Attaoh., Captain Holger 

Gröllliah1 aIId Kr. Hils-Erik Stenbäck allli 811 other Finnish nations cplOJltd 

in the ollioe 01 the Finnish Mi1itary Attaoh', aDd reiterating the infonna

tion whioh the Finnish Mini &ter had the hobor of oClllDlunicating to the 

Aaaistant Seoretary of State, Mr. Adolf Ber1e, the lodowing day July 13th, 

1943 to the elfeot that Uftmediate1y upon receipt of the said M~oraDdum aDd 

whi1e awaiting definite instruotions fram the Finnish GoYerament and .Finnish 

Kil1taf1 Authoritiea the oltioial aotivities of Qapta~ Gröndahl aDd Mr. 

Ste:lbil.ok. the only olerk attaohed to his 0l1'10e, have ben tenainated. the 

Finnish K1niater hae the honor to infoJm that already last _ek instruotions 

were reoeiTed f'ran F1n1a nd oonf'irming the sa1d measure aDl. that thU6 the 

Mi11ta~ and Bava1 Att&ch"aI!d his atoraaentioned olerk have been def'in1tely 

withdrawn f'ram the Legat10n, the sa1d persons f'or the tiae be1111 re..1n1111 

111 lIuhiJlCi;OIl a_1tillg turther 1D*tl'llotions. 

Jul~ 22Dd. 1945. 
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Liite 1. 

Keskustelu ÅIIliraali Furer'ln ja 
Komentaja GröndAhlin v~lil-

1ll 16.7.1943. -----_._--_._ .. _-----

Keskustelu tapahtui perjantaine: tk. 16 päivll.nil. Chevy <1I&se Golf 

kentällä. 

GröDllahla 'i1hat do you think 1s tha rea1 reason tor Tl'IY recall from 

the United Stat8s1 

!!!!:.!.!:.' Wall )'ou sae, as long as the re1ations betv.1Ien Finland and 

GermADJ aDd Buss ia ara as they ara. 

GröndAhl' In other words do you maan that it is Ruas1an pres8ure' 

~ 1 think 80. 

1It.shiugton.D.C •• 17.7.43.· 

H.GräldAh1 
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Kealculte lu Amiraali Train 'in. 
kapteeni Piokardin ja ko
mentaja Gröftdahlin vä
lillä 19.7.1943 • 

Liite II. 

• ===== ........... ---••••• __ .... 

Tra1n"1n kysyessä läh_ist~ lIUUJlni tellllistani vastasin nI have cot 

no defin1 te inIItruotioDII :t'rCD Headquarters. Perbaps they vant to assign me 

sOl!le'l'lhere e18e or perbapa try to keep me here aa a oivilian. 'ihat do you 

think about the possibi11tiesT· 

Train e1 vastanmat mitääu, 1IIUtta Piokard aanoi,"'l'lhat about our lII8n. 

The,. are &lTead)' in stooldlolm·. 

Washi ngton) D.C •• 19.7.43. 

H.Gl'Öuiahl 
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Conver sat i on -.vith General 
McNarny and General Strong 

21.7.1943 • 
••••• c=-•• _ _ .a:l:c: ::a: •• ··:s:==··:I:I· 

Liite II,l. 

General McNarny. Deputy Chief of the General Staff. saida l 

regret you hava to leave. This is no milita ry matter. but as the rela-

t i ons between Finland and this country have beeome strai ned, shall we 

Bay 50. 

General Strong, Chief of G 2, saida This is no militnry matte r 

at all, but the political problems of our government are outside the 

oampetenoe ef the military authorities. 

wash~ngton. 21.7.43. 

H. Gröndahl 
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1fallh :.ngtoni SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n:o 26. 

Washingt on! ssa 23 p : nä hein\i kuuta 1943. 

A s i a : Uaininta. .. Suomes.t3. .. srääs.sÄ .. :tiiliäläisellllä I'~ ,,(, f Sal. 
1'/,1, ·~r ~F.al.aD.g~". .. l$.\l;;.~.sJ!~ .. J!; .~.rj~!!.~~ ...... ~~.~.~.Y!!.~~hLJlerlen 

.kanB.sa.!?? •. 7. .•. ~~ .•.................... _ .................. ...... _ .............. . 

JAKELUOHJE : 

UE 1: ". 

Kun kävin Serlen luona puhumassa Gröndahlin asiasta otin ~öskin 

puheeksi erin1iisiä lllUita pienempiä lcysymyksiii.. mtytin Serlelle eriliin 

J.!r. Allan Chllllen julkaiseman nFalange" nimisen kirjan (jullca1sija~ 

g.P.Putnam's Sons, New York). miss~ annetaan sangen fantastisia tietoja 

fasoistien, natsistien ja falangistien t oiminnasta täsllä maailman

osasIla. SiinK ~tetään. että Espanjan suurlähetystö täällä Washing-

toni ssa on jonkinmoinen tämän toiminnan pesäpaikka ja kerrotaan. että 

se l ähettää salais~t tietonsa toiselle puolelle Suomen kuriiripostin 

kautta. Hucaautin SerlelJ.e. että kahteen vuoteen meillä ei ole ollut 

kuriiripostia Suoneen. minkä Berle sanoi tietä.vänsä. Hän yleensä 

näkyi väheksyvä.n p.o. kirjan merkitystä. 

-:1 r. 
~"'J. ~ 

Llihettiläs 

J.It ... ,ohj .... a1I.j. : 

T ..... I ...... . 
T.v.llln.n j. lilnll minl.t .... IIII •. 
EI "Iltomaaedu.tultaen tledoltukllln. 
EI "lltomeaed""t,,ltoen. mutte "Iltoeaialnmlnl.t .... lln tladol. 

t"".lIn. 
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...... W..e.ni1.1&:tQ~.i. . .. . ... .................... 88A OLEVA LÄHETYSTÖ. 

/(g( I y~f ~tJ. ' KIRJELMA "'0 
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VIITTAUS : . O.U.M. . 19 ..... 

...... Jn.kQf1..II.il!.im..ini.lii.t.~r.ip .............. .... ........ . LLE 

ASIA: Wa6hingtonill .. lAA~:tl.~.t9.n .. fN)QI:ti:t;, ... .. ........... ... .. 

."." 

Lähetystö täten kunnioitt av immin toimittaa Mini steri ölle seu-

raavat raportt insa: 

~ 27, 24.7.43, "Suomala isen Saksassa olleen vapaaehtoispatal
joonan hajoittaminen"; 

N2 28, 

!i-' 29, 

(.8.43; ·Suomen-Yhdysvaltain vä liset suhteet. Sotilas
asiamiehen poiskutsuminen"; 

9.8.~; "Suomen-Yhdysvaltain vä liset suhteet. Sotils s
asiamiehen poiskutsuminen" • 



• 

• 

Washi ngtoni SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 27 

w~toni .. 5sa 24 p: nä.heinä kuuta 1943.. 

A5 ia: .... Sucaal.6\i.sen.-Sa.k;$U$!i. .. oUeen ... va.paaeht cis- Ibt; v,r fal 1(3 
.pataljo.o!lll.D. .. !JYoit:te.minen . ............ _................... . ta} (~. vr 

Yhteenvetoa 

Lähetystöneuvos Vahervuori käy minun mä~rUykses täni State Dep&rtmentissa 

i lmoittamassa Mr. Hi e;gBille. ettei Suomessa tapah4u vllrväystä saksalaisiin 

j oWdcoihin. Eiggs sanoo, ett ei hän tämmöisili huhuja kuul l ut • 

Jl • 
• 

Lähetys~n vas taanotettua tk. 15 pä ivänä Ulkoasia i nminiateri öltä 

sala sähkeen. missä toistetti in , ettei SuomeGsa tapahda mitään värväystä 

s~salaisi i n joukkoihi~ ja että ulkomaiset radiouutiset tästä siis ovat 

täysin perättömiä ja tarkoituksellisia kävi lähetystöneuvos Vahervuori 

minun mäiiräyksestäni heti seurnavana s.o. heinäkuun 16 päivliIili state Depart-

ment issa Mr. IIiggsin luona. Käynnistään herra Vahervuori laati nä in kuuluvan 

mec:orandumi na 

"Heiniilcuun 16 päivänä 19~ kävin state Depertlllentissa Mr. Higgsin luona 

ja tein h~lle seuraavan i~ituksen, 

Suanala1set kuunteluasemat ovat havainneet eräiden ulkola1sten radioideD 

levittiineen huhua, ettii S.S. pataljoonan lopullisen tk. 11 päivänä tapahtu-

neen hajo i tukseD jälkeen Suanessa 01i8i edelleen tapahtunut vårväystK Saksan 

armeijaan. JnImii huhut O'ftt Su~n Hallituks. liDlet)'stölle antaman tiedon 

JAKELUOHJE : J.keluohJ_lIep : 

T ..... I"-. 
T.".IIm. j. lIaIkeI .. .. mlnl.t .... III1 •• 
EI ui .................... tladoltukalln. 
EI ulkomuaduatuk ..... mutta ulkoulainminlaterllln tiedol· 

tuklllln. 

va t: A4 



2. 

mukaan valheellisia j a tarkoi tu;:se 11 isesti liikkeelle laskettuja. 

Lisä s i n . että om ta kohdaltani en ollut täkäläisessä lehdistössä 

ja radioss a t ä llais i a huhuja nähnyt tai kuullut, j ohon Hi ggs huomautti, 

et tei hinkä~ ollut niist ä tiet oinen . Mi t iiän muuta koomentointia ei 

Higgsil lä asiassa ol lut." 

• -<~ --l 
~- .~ " 

~ettiläs .. 

• 
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Vilshingt olli 

RAPORTTI n: 0 28 . 

SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

iia.s.hing.tonL ssa 4. p:nä elo kuuta 1943 

Salainen. 

"Ii' V'S- S4,. YJ 
As iB : ... .sMOlI\~Il,.,lh&§.Y~t.ain..yiiliGllj; ... lillhteet. sott,I/'l. .Vr 
laB.asiamiehen .. p.oiaku.tSJQDi nen . ........... _ ..... __ .... . 

Yhteenveto; 

Kävin alivaltiosihteeri Sumnel' ellesin luona puhumassa komentaja Grörrlahlin 

lähtemisestä pois. Welles lupasi tuumia olisiko mahdollista. että komentaja Grön-

dahl j a luutnantti Stenbäck j ä isivät tänne yksityishenkilöinä. Hän pani me rki l le 

esittämämme syyt, jotka tekevät t ämlln toivott avaksi. - Suomen-Yhdysvaltain yleis-

suhteista sanoi hän panneensa me rkille. etteiv~t ne viime aikoina olleet käyneet - . 
huonammiksi. Eän yhtyi tOivomukseeni. että ne paranis ivat. 

II: II: 

• 
liival tiosihteeri Sumner Welles, joka toi ssa päiviinä oli palannut 1 oma 1 taan. 

otti pyynnöstäni minut vastaan tänään aamupäivällä. Keekustelin erikoisesti komen-

taja Gröndahlin asiasta koettaakseni Suomesta lausutun toivomuksen mukaan järjes-

tää niin, että kam~ntaja Gröndahl ja luutnantti Stenbäck saisivat jäädä tänne 

yks ityishenkilöinä~ Keskustellessamme ensin asiasta yleensä lausuin. etten vo i nut 

olla valittamatta State Depar1:mentin toimenpld että siinä ja huomautin. kuten 

aikaisemmin olin huomauttanut Mr. Berlelle (kts. raporttiani ~~ 24), että mielestäni 

ne motiivit, jotka Departmentin memorandumiss& 10.7.43 esitettiin eivät pitäneet 

paikkaansa. Sanoin tässä y~teyde8llä, että mielihyvin olin. pannut merkille, että 

niin hyvin minun kuin kCllleåaja Gröndahlin oli annettu yunärtää, ettei 011 ut 

JAKEL.UOHJE : 

Ui: 1: A4 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja 1I.lkll mlnl.'erllllle. 
EI ulkomaaeduatuklen tledoltuklU ... 
EI ulkomaaeduatuklen, mutta ulkoulalnmlnloterilln tledol. 

tukaU ... 



• 

mitä· · uistuttamis t a h· nen tah i h~en toimis tonsa toimintaa vas taan. ~lles vah-

visti t limiin . Si tä vasto i n h·· ei esii ntuonut mitä·· uusia perus ;;e l ja itse State 

Departmentin ottamalle toimenpiteelle • Hän to i sti vain mitä aikaisemmin minulle 

oli l ausuttu. mutta näi stä hlinen l ausunnoistaan kävi i lmi. että State Departmen ,~n 

toimenpide luont eeltaan ol i poliittinen. Kun esim. viittasin omaan asemaani ja 

mahdolliseen resiprositeetti i n siinä. sikäl i nimittäi n. että kun Yhdys valloilla 

ei ole moneen kuukauteen ollut lithettlläs tä Suomessa ehkä res iprositeetin nimessä 

vaadittaisiiin .• että minä poistuisin. työnsi t elles tämän ajatuks en luotaan sa.noen. 

että "we have not to oross t his bridge. in any oase not yet". 

Welles lupasi ajatella olis iko mahdollista.että komentaja Gröndahl ja luut

nantti Stenbäok jäisivät tänne yksityishenkilöinä. kuten toivomus Suomessa on. 

Ottaes sani t ämän asian puheeksi huomautin. ett en tehnyt t ästä mitään virallis ta 

esitystli. sanoin vain ymmärtäväni. että Hallitukseni mielellään näkisi komentaja 

Gröndahlin j a luutnantti Stenbä ckin jäävän tänne ja että asian tällä asteella vain 

tahdon kuulla mitä welles asiasta ajatteli ennenkuin tekisin mitään virallista 

esitystä. Welles kysy1 minulta minkä tähden olis i suotavata, että kanentaja Grön

dahl ja luutnantti · Stenbäck saisivat jäädä tänne. Esitin seuraavat kolme syytäl 

1) jos komentaja GrlSDd.ahl palaa. niin on lII8.hdoton a välttää publisiteettia. mitä 

lhdysvaltainkin taholta on tahdottu. 2) matkan järjestäminen kotiin on hankala ja 

1tse matka pitkä ja vaikea ~kyol01saaJ 3) anana mielipiteenäni tahd~in lisätä, 

ett~ kun. ni i nkuin kaikki toivomme. suhteet kernLn tulevat muuttumaan siten. ettK 

kummaltakin puolelta pidetään tarkoituksenmukaiseaa ja suotavana vaihtaa sotilas-

• aaiamiehiä. Yhdysvalloilla on jo entinen sotilasaall111l1ehensä Colonel Woldike Tuk

holmassa. vaan puolen twmiD _tkan plläll8~ ·Helsingistä. kun taas JOB komentaja 



• 

3. 

GrölJdahl l ähtee kotiin, voi olla hJvi llldn vaikeata tarpeen tullen 

saada Suomen sotilasasiamies tänne. welles näkyi kiinnittävän huo

miota näihin näkejkohtiin, vaikka tietenkään hän ei mitään lupausta 

antanut paits i sikäli, että hä n s anoi tutkivansa asian ja nimen~&.al 

selit ti, e ttei mitään vaikeuksia 8yn~isi siitä , että toistaiseksi 

emme ryhtyisi toimenpiteisiin j ä rjestääksemme kanentaja Gröndahl in 

ja luutnantti Stenbä okin matkan. 

III 

• 
Kim sittemmin puhuillme yleistila.XItees ta j a Suanen - Yhdysvaltain 

välei s tä y leiseltä kannalta. sanoi Welles , että hän mie lihyvin oli 

pannut merkille "that they have in any caee not wors ened in the last 

si% weeks" . Miksi hän mainitsi kuuden viikon ajan, . hän ei selittänyt, 

luul tavasti hän tarkoitti äskeis tä l'anaB.nsa. Welles yhtyi muutall toi

vamukaeelli, että suhteet paranisivat. Lä.1templtlin keskusteluun siitä, 

mitenkä suht eit&lllll1e voitaisiin parantaa, en tahtoDiYt ryåtytl. koska 

Hallitukseni kannanotto taktiikkaan näh~en ei ole minulle tunnettu 

sen vuoksi voisin puhumalla asiasta aiheuttaa väärinlcäs ityksiä ja 

komplikatioita. Kaini tsin Tukholmasta tul leista ehdoista. joilla 

VeDäji olisi valmis solmimaan rauhan Suanen kanssa(lcts. sähk;ösatlOl/la& 

E! 563). Tähän Welles sanoi kyllä huananneensa mainitun uuti •• ~ jota 

hän kuitenkin leimasi vain WoonjeotJlretkll1w. Panen vielä _rkUle,ettll 

kun keskustelu oli johdettu koskettelsaaaa Baltian maita welles ilma!

ei ~ ~öt1ltuntonsa, mutta l87öl1cin ~den pelllliDUsmin nlI.id8O 11&1480 

tulnaiawteen nlIhde. 
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. . /l.lth.i :t ni 

RAPORTTI n: 0 29 . 

SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

kuuta 19 43 . 

lfJ 
As i a : teet . 

I"r Y'ffJ. 
·2.?!rt.._-r \ '--nen. 

r {, 

• Sumnsr el1esi 10 r- sett 0.01 

ko herrat Cr.:ndahl . • tenb:;'o" ""sit: i !:heDkiHli .. j" 'dr tioint.e , a an Ut a t,e 

onti ta Id elt 1 on w:;tau'rl>on . - t;e.. ' DeFariaent on 0 rrht} ~t j'r-

jool iln line;lantila1stll saf"cox:duet io. ,callU •• .Ilja. Gri-nf!ahli. l 'El l.1ut t 1 

' t enb" " i11e . Yb!it- i e&ti , ' in;. tanu minulle, et~ asia 

piiri on" h!lr '. t avanD. . lii · n1JQ;.·Jl :"",it- lse:1;1 lDlotaan · ir.Ul1 "i'rt· .. ·• et 

l'SA ta.h 10 ,. 

tuLisi l uult&vt 61: i 

bl:olcin s t&. en 

Gr~nd&.hli c. 1lrt:.: i !'t ·, ;l um.",' n ,·t;. l'; \e r.i. aan, v n 

"i~en iirr on toteut tam~n est .. . .... 0. - J;:;dol1oou hue-

ikouc , jokn on 1lr ldollis lO.I1 !, n saa 

j"rj' . se ta. mut :.a s n'~; lU1 r a.'7.Ill ln, ot .. ·• o l 011 uusia tu-

1080a . 

• 
• 

luton rnportlssani 28 elokuun -4 p· iviiltä. 1 . " olin .elit~t. oli 

-ellos s anot plli " 1m; t; ot a r 'ri ttaVfl)a; n ;,:vil1l. 1 le81> t 1 

oll i t-t • . äni ~/ ya:;\csen t. i itä.. olisiko hdoU ·sta. ett" kCl!leolltajo. G-rCi 

ja 1 uutntl'cl:tl te 

Illlta1..B l i!Iinun tie r~'" 

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja , 

T .... I ...... . 
T.""III ..... · j. 1I0lkai ._ ... miniaterIalI •• 
EI ulkomaaeclualukaen tledoltublln. 
EI ulkomauduatult ..... mutta ulkoaalalnmlnlaterl6n tledol. 

t .... ln. ' 

UK 1: A. 
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• 

tate 

z. 

Pr.. ,1~'t roopan jaosto.n a pU.ll1kut her l'll1: Riokenon ja OIaniilg 

i .01t:p~ 1; he Xl te 't 

• ..uu herra E1oltersonin Tirlc u~eseen. tai!' s" 

kun . Ies oli keskustalut 

j a m1nK olin eplv1ra1 l iae~tl a •• t anut yll l1-

oli Ue, 0 1ut U 

(;.ft',.. .. __ •• nt 011 ~l nn11 PT. l;.:uJYt aI80004\,\01: 

et ' jo a oja dt:en 

ko entaje. Grthldahlin 

ja l uutnantt i tenb'å.oldn matlc.a.a varten Su n. 8 iklr:a. kn01 o!cer.on. 

oli jo ftAl1:e: aimm 

w,-nt::'l 'aD& n 1t' Ii ke kustal ' miuu. l&lllAlla To1n kuin 1188111e 

(tw. raport ia 18) eal1l1.n ll8 I -1:. 1linkV. tihden 01111 tolnttavaa. ettll 

10 .. 8 

valta! • 

GrUDdahl volaI ' ' tliJUIB . (oetih k aku. 1lll kulue lla.a 

o ta i a:alulollllt&. ottll a1a Ui elle n otet ja in 

. ' &D.# k6ska .• e 011111 m r'.t~ a inaltin joll1l:llll a jan 

j C~D!:ahlU '1~,btl1 t~ jobildn aikaa, taitll 1:»1-

~iS8&l1 81811" 1:; botL.4b. VutauG ~an ainun 

tumD.usteluuni oli dottamalti ja el"""'t1ldu1:eiMIl. Ja lIIftih 1D he rra 

aestI tol t1 1!WIul.le • • tta pUWI Ir.o&wlftaj G~nå.ahlin ja 

1t1 lopullinen ja tehtt' 

1tt0åeblp.1e1l pUrieu8 &alate h.attd.ttua . 

IeckulwlUll kulueBla bWaalltln. eirl:ll Jd.Dua tn.vtti. ettl. ~ tate Depu1l

MJdI 011 nJYeR1IIIt jb'jeIWIaiDln 1ltL1'N000aCJt1& a 81ab aita VI, .... t • kGI1Ia 

11a_ DIa ... ~ ei 'WOlJIIIt • ttetoiJla a11W. JdDDe a1.man Ball1tut-ea1 

~l lantID p ... JIIIlIIIdltt. 01.111_. ah4elllata. etW Ball1tutl.m 

_1:0181 1~ ~"'ja O«nåhlin 3oh0Dldn tell8marlkD pa1k1aaule 



• 

t YIlninai.a • ••• ke.Jcu.8tol",ea •• l.tit Hlek:.raOll. 

•• ltettK18i n. Ali n oli81 .e 

tahtowt • 

tila jllJ'jest DIIU roo AIl oso itti, a1 t.nta te 1:00 

• I -m II1li1l 8~.t 

ru:AB . .... edeUyttaen. ottlt u1anaaa1eoll ",1 1\J11 8 tumu "'.1-

a11n,,4&Dol ~, ."' lhd snlloUla .ptilftlllt1:\l olisi 1IIQD.kld.n u1l1oa 

a. n11Jlk1Jl 

1D1atrllaiDen niDo, ot1al k_ .". CrtiDdahllll. jll..rJ"te~tli.1 8ft-

oikeut l.tato1ume~1h1l1 zOOIdea. 

oltu, .tiIII a-..tsoo, d1lH1a on State Departaentin taholtl\ Nntt\l 

Li .. .a.oll1n. tuJmetul:al . ~~"Ueen1. ko.ka 011 ~ .. n'n suurlllhn,.W11. 

'-"" "lV aloecmduot1st.. ... UIIUt .. hU ...... w;ta, hem ~ 

-.01 ft1: .. 0 tW dl. 011 -.nln pttlaS lka. ot:abun, ettIl NUra 

laJm1n. tW111iJlllae U . .. jllk ... k1a 1"IIP"tt.e ~ . ... l.U. 

ja 1I.r. Bt.aem. • UtII ..wollln 

~tasa 1 ..... "u.twt tI:nne . 

ta • • .u ~".. ~1 3a 

110ft :.Jl ~tb _. .,till., 
~ ~azm.l1.l.. jolla .11 tah40ttu • • ta. ott11 .. afil~' ..... 

lI1011an pUrtll .. ~._ jlUj .. t" 1s1..st uiaA 

01-' 0.0. 1Ir~ qpu 
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iral liaen ' .kustel j t;. kecn 011 Jllinulla, ten d,e11Uol8V\\st& se10sta -

&ee ke s te1 u he r ra \; l ngi n ltllJlB SIL tat apartlaentin 

State 

1 

L~ e l voinut sen ell tt , ... . ei Th eT 11 t 

11 po okuUumiDta. mm viitta i -;-0.1.n noot i1n ei" 
l auetU.n. et 1Idmm on va eat:l ette ' ts 

1"6 l'l ta1alna ole poluttill1a ta oitU8peri~ . Iie C\P-

. • 15 . 0. kCDe j Grö chU n poi.al~ • 011 Vaikeu. , jOLa 

01 s 1 Uta saatan poia tieltK (a br1 1 tha t Il to be 01'0 sed .. . 0 n 

&S h' n 1auauntonsa &iheutui dit , etW 011n . anonut, 

et tate emin \ca.JulI,l t~o . •• 8.814l6a v oi, JOI ajatoll ft8ta-

oroltNUtt&. aiheuttaa arrel 1:1" a i:tJ. Tol olla IllUlt& vaike-uk 1& tulos Gll (JllinAi.-

k1n 1 i Gta 8aJ10nt:ltapa.a li1101ata . jo1.4en yli on pUBta.,.,). 

u tWh 'n vi itlitt1l.un tuli, . .. nol lng. e voi ol la lIlU1t& aUtoja. 

jo1d81l. yU CI.11 .p1ULB , t • (1 t e1 llll ke rtan Tiel 011111 8~ tll " 1stV. pu-

h 11 lill.'TDBlf.,. olkoon, ttV. iU1 oli. vanlr ys C'riUlinllI1, "l . osta-

kln lILi • 1..1 \te1 11 ajatul.eillllaAn oli l' atyG'Wnl ede leellllu 18-

tm:dlMt 5 . 0 . icn tek llQn Tie' hall: 1.;Ji" 1_ vaniJ1ailoen 

.,.,B,. rU:kadaeen 1IUkka . .. aAt01 rt101. e 

lI:~ J'h ~~ojall puolella &i l a-u.n j 

Il 011& .i. pi t11J:Iyt 

t oi " lI/J.tll h ' 11e 

ez1III t'\UÅae.la.1n.n Lontoos.a h iljattain oli &lIJ1()'OUt a .108 ~otai hypp " viu.i

HD jw:l&D Tiu..1t • • n ft\&DJ\lJ1 pV.li5 •• ~ ~.lr::aDSojcn kanaea, Ja1iJ:l a • 

... UetJ' 101 a.a CISL JcU.n j08. olisi yhtyqrt jCihtiDldn alka1uIII ... 

"...... .... ltul ~1DC1n .as.e16.tIl tuonenk1J:l, lItlhiJlllidl ft,&tu1l'l. 

• 



e:.tl V " j~ tilnWdn D8 k~~l on pai noI! t Yhd..~ ltoj I>u v.-
taan. o.a l :.11t1l • • li:'.l n . orb j ohta Se13lul.t ori eUen 

1. 11& de II hall i 11 01 0 oaa sen huole "tuee ta 

• sakeal h - ~en. e r1lto h.an do llhuudNte . 1 is &t1 on .. 
.luri. . c riko ..... " t; ta Depa~ntlua. miul' 1II.one1 

. on byv1.lU:ll1 t iJ:Wl1 eri tti 1n 

pl .kin mthdollis -- ja h.rra 

lll.unmnot ant i 

uc i ta! too iJaI&I:I.auda 

v i .• ll 

LiIh..ttU U 
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.. _ 30, 25.8 . 43 :" uomen- Yhdysva'. tain suh t eet. Keskustelu l:r. Brecken-

r idge Long i kanssa 25 . 8 . 43 ." 

Lähettiläs 

.,:.4. 
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i sh :.ngt cmi 

RAPORTTI n: 0 3 Q 

SSA OLEVA LÄff.E'TlSTÖ. Salainen. 

,ash~ng ton.i ssa 2.5 p:nä . . elo kuuta 1.943 • 

Yhteenveto 1 

J" I"r &.J. 
o t'f,'l. .1,,-

K"tiynti ni Lo!'{;i luona oli k O.h te liaisuusl uontoi nen Leng i n ti sken 

alattua itkä ltä l omalta . Syn~i kuitenki n p i tkä k eskuste lu , missä 

huoma ut in, ett ei mi nu ~ ollut varsinaisia ohje ita puhua Longin kans s a 

koskettelemistamme asio,ls ta . Tehor t i n Suomen polit iika n l e i slinjaa j a 

'atkuvaa di engagementia. 

Jl 

K"vin t tiruiii:n ap' laisvalti osiht eeri JoI r. Braokenridge Longin luona 

kohteliaisuusk&.ynnillä h;';'nen tisk en palattuaan p i t kii l tä lanal taan . Muodol -

lis esti oli kOOyntini a ihe na paitsi kohte liaisuuskontahd i n ottaminen 

reden asia, s .0. kysymys raden oikeudesta sa irauden ';:akia j äOOdii linger-

l andsiin, Alba.oy. lT .Y. 

Syntyi kuitenki n varsi n pitkä yl~isluontoinen keskustelu, missä uudel-

leen selitin Suanen kannan e rik oisesti huomaut taen, ettei Su omi koskaan 

ollut tehnyt l iittoa ,",aksan karusa ja että Suomen politiikla on j a t kuvaa 

• disensagementii: mi ssä suhtees sa minä mainits in viimeisi ä tapahtumia ja 

ter.ostin politiikkamme yleistä suuntaa . II r. Long, jo~<a suhtautumineIllM1Jdh 

yleensä on ollut saZlgeo ystäväl linen. sanoi nytkin ymmärtiivänsä, että Suomi 

JAKELUOHJE : Jakeluohjemalleja , 
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on er i n OJllaisLsn vai :~euks,isaa.l!li ~ s'ti s uhtdeslO hän "'.; ite.nldn e r; oisest i 

v iittasi s iihen, e tti< m9'l :" on ;;:l.e :; lI.~eija n:aas s' ~a vieral' lai to 

r a:mi koi ll9J!il'le , t a rt:oi tta_n '" an l t>iveGtoa. ja o l'll~e:i.~aa . ,an" t" " n vs.st'a

s i n, otti.. r a t ' -a i ::avc. oill cn sUhde Venlijw..Jl, ~is tär-e ' n ainoa vaara vuosi

sato 'en takaa meit .. uh a a . Eu , i ei o1e~ 5&::loin J!!i.nU, tahtonut tätä sotaa 

ja uomen kansa kokonaisuu:l,elts 1> 0 to i voo rauhaa , = t ta on myöskin t äysin 

~ättäväinen aiin' , t t ei voida itsen>~iGyyttämme ja vapau t t amme uhrata, 

mik:" olisi seura 5 , jos rle olisi..~e antaneet tai antaisirnme nyt venä l ii isten 

tulla maahan . 

Tuli puheeksi COM't t ine Bro>min ki r joitus eilisp"ivä n Star-lehdessii. 

misae Srown oli antanut ette e " ssli pii reissä täällä otak sutaan 

Saks an :.: a i no r- t av uooea Te ' 6"','" rauhan Ven" jiin kar.sca jonkill1llo isena ensi

o.skele na Veni.\j~'.n-Saksan e'rikoisrauho.a kohti. Sanoin, että mnu::; 1&. t ä!" ~li 

sangen ho.e t t u seli~"s mikii.li Su eli. ' oski, . uomessa tahdotaan rauhaa. mutta 

va' n r auhaa. jok a kunnio' ttaa naantne i tsen~' i sy:;tt" ja k o .. !·emattomu t ta . 

Breokenridga LoJlb kys i t" ' n, oliko tämii hall' tukseni kanta. T'åht:n minä 

v-e.stasin, että minulla ei ollu t o i t til n ohjetta puhua t~stä asiasta Breeken. 

ri dge Longin kanssa, mutta että halli tukseni kanta j a rauhant~to oli 

useamman kerran esitetty. mis s ä suhteessa minä viittasin keskusteluihin 

Jlumner Welles in ja minun välil ä viime kev'åiinä. uudelleen tehostaen. että 

Suomi e i tahtonut tätä sotaa. mihi n meidät oli pakotettu ja että jatkuvasti 

auktoritatiivisesti Su omen taholta on selitetty. että me to.hdomrne rauhaa 

niinpian kuin pysyväinen rauha 
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Was~ingtop~ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 
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A s i a : ....... Queheo.in_neuyo.t:b.elut... .._._ .......... . 

'Yhteenveto. 

I(?- Y6' Jd· 
. ~gflJ- ' y~ 

) / 4 
Tiedot ~~ebec in konferenssista ovat niukat ja ris tiriitaiset. Kuitenkin voi -

taneen nykytietojen perusteella katsoa. ettK kokous merkitsee anglosaksien läheisen 

yhteistoiminnan tehostamista sivuut tamalla muita yhdyskansoja sek~ niiden ja 

Venä jän väl illä ainaki.n tällä hetkellä vallitsevan vas t akohdan ilmaisua. en kerrot: 

tuo että anglosaksit ovat päätt~neet noudattaa Venä j ään nähden jossain määrin 

jyrkempää D.sennetta. luultavasti koska niiden johtopiireissä ollaan vakuuttuneita 

siitä. ettei Saksan ja Venäjän välillä synnyerirauha. Jos uskottais i in semmoiseen 

oltaisi i n luultavasti valmiit mitä suurimpiin myönnytyksiin ~en estämiseksi. -

Churchillin ja Rooseveltin tapaamista Stalin i n kanssa lähiaikoina ei pidetä luul-

tavana. mutta tilanne voi kädenkäänteessä muuttua. Kolmen maan ulkoasiainjohtajien 

l.l' llt~vasti pian pidettävä kokous voi olla valmistelua tuolll!loisella tapaamiselle. 

mutta voi ~öskin osoittaa. ettei siihen ole edellyt,yksiä. On epävarma onko 

Quebecisaa pälitett7 maihituksesta Liinsieurooppaan lähiaikoina. Lehdi88~ annetaan 

yunärtää. ettei s8llllll0inen maihitus ~ olisi tulo88a • 

• • 
• 

On ollut varsia vaikeata saada mitään varmoja tietoja Quebeoin neuvotteluista 

ja sielU tehdyist~ päätöks1stK. )liU dlplClll&attikunnassa kuulee tai m1t~ lehtl-
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miestaholta saa tiEtää on ollut hyvi n vähä i stä ja osaksi varsin ristiriitaista. 

Niinpä panen merkille, e tt .. eräs lehtimies, joka oli ollut ~ebecissa. kertoi, että 

siellä e~ juuri ollenkåan keskusteltu poliittisista asioi sta vaan ainoastaan soti

laallisista - 99% neuvot t eluista ol isikDskenut jälkimmäisiä- kun ~as eräs toinen. 

ilmeisesti yhtä hyvin informoitu lehtimies väitti, että Roosevelt-Churchill-neuvotte-

4It luissa poliittiset asiat olivat ehdottomasti etualalla. Tosiseikka lienee. että 

ainakin johtajien keskuudessa politiikka näytteli ratkaisevaa osaa, olkoon. että se 

ehkä tällä kertaa kohdistui pikemmin seikkoihin, jotka ovat Välittämässä yhteydessä 

sotatoimenpiteitten kanssa, kuten esim. valloitettujen alueitten hallintoon, suhtei

siin Venäjä~ j.n.e •• eikä niin paljon sodanjälkeisiin suursuunnitelmiin. Keskus

telleasani pari päivää ~ebeoin kokouksen jälkeen erään täkäläisen. aikaisemmin 

erittäin hyvin, mutta 'Viime aikoina vähemmän informoidun suurlähettiläi".n kanssa tie

doista. jotka oli Quebecin konferenssista saatu. sanoi hän, että ne osoittivat ylei

sössä täydellistä hämminkiä (absoluta oonfusion). MikMli ristiriitailista tiedoista 

• voidaan johtopäätöksiä tehdä tahtoisin~ vaikkapa epäröiden. laUlua seuraavaa • 

Iokoul osoittaa, että Yhdysvallat ja Englanti sivuuttaen muita 'Yhdyskansoja 

entistä selvemmin ovat ottaueet ~onaisestikin johdo. kaikissa. paitsi suoracn 

Venäjäi koskeTiua ja sitä kiinnaat&vissa kya,mykll1asi. On epätietoista oliko Venäjä 

todellakin kutsuttu tihän konferenssiin. Erlia Rooseveltin slUIgen ll:>ybl{ lausunto 

lehtimiehille joku aika eDDen konferenssia antoi aihetta uskoon, e~ Stalin oli 

saanut kutsun. VenäjEän tahol ta. 011 tiimä III,YtlheDIIIin kielletty. Luul tavata 011, ettei 

viralliata kutsua oltu esitetty. koska Lontoo ja washingt011 selvtlsti olhat YJIIIIilrtlL

neet. ettei sitä tultaili noudatt.maan. Mahdoll1.ta on S)'tilldxl. että 1lIII8r1lclGalaiBet 

ja euglantilailet eiTit tilIä ~ertaa tahtoneet Venäjää kokoukseeb. 
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On nimittäin vaikeata päästä tunnelmasta. että tällä kertaa. ehkä osaksi san 

vuoksi. et ei Stal i n ol l ut tul l ut Churchill-Roosevelt konferenssi i n. vas takohta 

anglo sa~sien j a 'lenä j iin välill·· on laajentunut. Roo!'<eveltin ja Churchillin yhtei

sesti antamasta lausunnosta kokouk:zen päättyessä puuttuu t äydel l isesti Venäjälle 

osoitetut tavanmukaiset kohteliaisuuskorulauseet ja ottawassa pi'titnässään puheessa 

Roosevelt ei sanalla kaan maininnut Venä J!iä. Merkillepantava on myöskin. että täkä

l ä isissä lehdissä on salli ttu aivan avoim9isti yllämainitun vastakohdan esitettä

vän. M.m. Ne York Timesin ~ebeoissa läsnäollut kirjeenvaihtaja kirjoittaessaan 

siitä l ehtikonferenssista. jonka Roosevelt ja Churchill kokouksen loputtua pitivät. 

sanoo. että he siinä antoivat ymnärt··ä erinäi:öiä seikkoja, m.m. a"by repeatedly 

emphasizing the oomplete Anglo-American understanding they intentionally or other

wise underlined the undercurrent of nonaocord between Bussia and the United 

Bations ." Useilta eri tahoilta kuulee mitä suurimmalla varmuudella väitettävän. 

että Quebecissa olisi p8.iltetty noudattaa jyrkempää a sennetta Veniijään nähden. En 

pidä tätä mahdottomana. koska väitetään. että poliittiset johtomiehet ja St*1:e 

Department, kuten aikaisemmin koti i n olen ilmoittanut, eivät pidä venäläis

saksalaista erirauhaa luultavana. olkoon. että sotilaspiireissä täällä kuuleman 

mukaan ollaan toista mieltä. Näin ollen on ehkä paikallaan otaksuma. että jyrkempi 

asenne Venäjään nähden on pik~in pookkerit~pu, johon aDglosaksit katsovat 

olevan varaa. Jos he todellakin uskoisivat. että saksalais-venäläisen erirauhan 

vaara on uhkaava. niin luålisin yhä, että he olisivat valmlit 'aitä suurimpiin 

myönnytyksiin Ve~äll. tämmöisen mahdollisuuden estämiseksi. 

Idelläm&initussa yhteisess. julkilausumassa puhutaan tulevleta kokouksesta 

stalinin kanssa, kuitenkaan Stalinin nimell mainitsematta. lI11da diplomaattien 



keskuudessa. j otka olen niii lii aiko ina tavannut. Iläkyy käsitys kuitenkin olevan sangen 

yleinen. ett e i kokouksest a Stal i nin kanssa lähiaik ina tule mitään, vaikka tietenkin 

t ä ssäkin suhtees sa t ilanne voi käden käänteessä muut tua. Sitä vastoin on l uultavata. 

j opa sangen varma . että kolmen maan ulkoås i aimnini st eriöi den johtohenkil ··t tulevat 

pi tämä·· kokouksen; se voi olla valmistelua Rooseveltia j a Churchillin tapaamiseen 

• Stal inin kanssa , mutta se voi yl!ä hyvin tul la osoi ttamaan, ett ei tiUlIlllöiseen tapaa

mi seen ole tos i poh jaa eikä a ihetta t iilIä ke rtaa. 

• 

Kahdelt a suurlähettiläältli, jotka tuskin olivat olleet kosketqksessa t oistensa 

~ns sa, kuul en seuraavan otaksumana Venii j"· pa luaa paits i aluelisäyksiä f aktillista 

yliherruutta Euroopas sa j a t ämä Veniij iin vaatimus muodostaa yhten··is 'den. Joski n 

l äns ival lat olisivat valmiit . suostumaan kaikk iin tahi erinäi si in Venäjän aluevaati

muks iin, ni i n he eivät voi sen vaatimaa yliherr~utta Euroopassa hyvUksyä j a sen 

vuoksi on luultavat n, ett ei t ä llä kertaa mitään lopullista sovintoa l änsivaltoJen 

ja Venäj :.;.n v't.i.liHä voida aikaansaada. On muuten huomioonotettava, että Roosevelt ensi 

vuonna tapahtuvien vaalien t akia ja ajatellen täällä olevia kansallisia vähemmistajK, 

s~nkin puolalaisia, ei voi Venäjän aluevaatt.uksiin suostua, kun taas Churchill 

valtapoliitt isista syistä ehkei ole siihen taipuvainen. 

Quebeoin kon.terenssin yhteydessll on paljon mietiskelyll esitetty Venäjän toista 

rintamaa koskevasta Taatimuksesta ja tämmaisen rintaman avaamisesta jo tänä syksynä. 

Heti konferenssin jälkeen DKkyivät mielipiteet ainakin lehtimiesten keskuudessa 

käyvän siihen auuntaan, että t~öiD6n rintama Länsieuroopaasa avattaisiin saDgaD 

läheisessä tulevaisuudessa. Nyt temmin on käsitys diplomaatti,n piireissä j a lehti

miesten • skuudessa, mkllli lIinil olen voiDUt havaita • . pikemminkin toinen. Katsotaan. 

. etteivät länsivallat vielä ole valJdit täumi:Siseen suuryrityksen. Ja varma on. etU 

lehdistössä ilmeisesti viranOlll&1sten suoatwauksella tämä v1imelcsiJlalIdttu kanta 



5. 

esitetään j a toiselta puolen tehostetaan pian alkavia suurem ia sotatoimia Kauko-

idässä. Mutta t ämä kaikki voi tietysti olla vain silmänlumett a huomion kälint ämiseksi 

pois tulos sa olevas ta mai?ituksesta Länsieuroopass a. 

• Ylläolevan raportin pääseikoi sta siih.1rötin koti i n. '"'~~ 

~ 
- . 

,, ' ~ ~ 

~ettiläs 

• 
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• 'J,~/'1.' y~ 

Yhteenveto, 

Yhä ei ole tietoa Wellesin erosta annettu jul kisuuteen. mutta sitt enkin se 

on jul kinen salaisuus. Sen syy on luultavasti Hullin halu keski.-tää valtaa omHn 

käsiinsä ja siten synty~ henkilb~ohtainen vastakohta Hullin ja Wellesin välillä.-

Julkisuudessa on ku i tenkin tahdotbu tehdä Welles ma~riksi venäläisystävyy tensä 

ja liberalisminsa pUOlesta, Hullin kannattajain puolelta on taal huomautettu. et~ 

Uelles on vastuussa Yhdysvaltain aikanaan ottamasta s~eD ~kästä" sent~Bdt1aD 

maitten valloitta.dl~· luhteen.- Sanot an Presidentin vain vastahakoisesti antavan 

Wellesin erota.- Hullia vastaan täm~ asian yhteydessä syntyneellä propagandalla 

voi ehkä ajan "pitkään hänelle olla sangen kauaskantavia seurauksia • 

:. • 

wellesin erosta ei ole vielä virallisesti anne ~tu tieto julkisuuteen. mutta 

sitll on sittenkin pidettävä jul:.cisena salaisuubena. Welles itse on eräille, ainakin 

EtelilamerilcaD, diplClllaateille kirjoittauut jlUihyvä1skirjeen. Tästä asiasta on 

tavallaan tullut sangen huomattava poliittinen senaatiojutta, joka luultavasti 

ajanpitkiiän ei tule suuremmassa määrin ainakaan wellesill haittaamaan. Se on osoitta-

nut. ettl State Departmentissa vallitaee o~an1satooriDen sekasorto, jota valtio-

sihteeri Hull ei ole P7ltrDJt hallitsemaan ja jota Welles luultavasti ei ole 

.JAKELUOH.JE: .J.keluGhJ_II.ja , 
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päässyt korjaamaan. 

~llesin erosta on jo kauan puhuttu. Mit kä ne syyt ovat olleet, jotka sen nyt 

aiheut ~ivat, ei ole aivan hel ppoa varmu della sanoa, mutta kaikki seikat viittaa

vat si i hen,ettK pohjana on ollut valtiosihteeri Hullin halu keskittao mahdol i

simman paljon valtaa omiin k~siinsä ni i n hyvi n itse State Departmentissa kui n 

tilaplii siin sota-aikana muodostet tuihin virastoi hin nähden. Niinpä on Hul l 

saanut viime aikoi na Lend-Lease, Offioe of Eoonomic Warfa re ja Of f iee of Ralier , 

Reh.abi l itation nimiset l aitokset a inakin muodol l isesti asetetuL~si oman ja depa r t 

menttinsa valvonnan alle. J os hän Pys~7 t ätä valvontaa fakt i ll i sesti harjoitta

maan on kyseenalaista. ~åhänastiset kokemukset eivät viittaa positiivis een vns

taakaeen tähän. Samalla linjalla on ollut hänen nyt menestyksellä kruunattu 

yrityksensä saada lallea pois. Eri taholta on sanottu. että koko tämn Hullin pyr

kimys ei olisi niin paljon hänen omaa alotettaan, vaan johtuisi pikemmin eräistä 

vallanhimoisista piireistä State DepaTtmentissa, muutamien lehtitietojen mukaan 

~8 Hullin juutalaissynty i sen rouvan y l lytyksestä. 

Joka tapauksessa on minusta selvä. että vastakohta Hullin ja Wellesin välillä 

on ollut puhtaasti valtataistelua, missä Hull 08 huomannut. että wellesillä OD 

ollut suurempi vaikutusvalta Presidentt iin. joka lopullisesti määrää MJoskin 

sangen pienistä asioista ulkopolitiikan alalla ja joka tiettävästi on pitänyt 

enemmin Wellesln ly~istä aaiallisista esi tyksistä kuin Hullin pitkistä kauno

puheiaista ja ihanneperiaatteita esittämistä lausunnoista. On kyllä tahdottu tehdi 

tästä vastakohdasta auurpolilttlDen. periaatteellinen juttu. Vasemmistolaiset 

ovat koettaneet tehdä 181leaistä martyyrin. joka aina olisi ollut venälä isystäväl

linen. kuD tasa ~atlL~laeata leiristä State Dep&rtmentin puoliviralliaissa 
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tiedoitQ~si ssa lehtimiehil le on huomautet~, että Yhdysvaltain sangen . 

jyrlU:ä politiikka Venäjään nähden Baltian maitt en as iassa oli nellesin 

määräämä ja sanelema . Eräs virkaveljeni sanoi ~öskin mi nu l le, että Poh jolan 

kannal ta ellesin ero ol i mitä vali tettavin, koska ~~lles State Depart

ment i ssa oli ainoa, joka tode l lakin harrasti Pohjolan ja pienten kansojen 

asiata ja oli valmis koettamaan saada jo nyt Venä j än hyväksymisen j ä rjes

telyyn, joka ottaisi huomioon At la ntio Charterb periaatt~et. Luulisin • 

että totuus oli, että elles r ealis tina jo kauan aikaa on t~~tonut saada 

suhteet Venäjään lopullisesti selvitetyiks i. ja että hän ni i nikään realis

tina ja Eteläamer ikan mielialojen tuntij~ ei ole tahtonut uhrata kaikkien 

pienkansojen oikeuksia. kun taas Hull. vaikka hän ehkä pitää kovemmin kiinni 

itse ihanteista tietä.ä väh.elllllän Euroopan oloista. 

Luultavasti on totta mitä lehdissä on kirjoitettu, nimittä.i n, ett ä 

presidentti vain erittäin vastahakoisesti on suos tunut Hullin esityksiin 

ja niiden j ohdosta kehoittanut Wellesiä j ättämään erohakemublenaa. Presi

d~tti on kuitenkin sisäpoliittisista syistä ollut semmoisessa asemassa • 

ettei hID voinut IDi tä.än muuta tehdä. Hull on Tauhanai kainen etelävai tioitten 

demokraat~i. jolla OD erikoisen suuri kannatus kaikkialla Yhdysvalloissa. 

mutta erikoi~e sti etelässä. missä on ollut merkkejä ~tustuksesta president~ 

tiä vaataan TaDhojen demokraattijohtajien piireis sä •. SilmälläpitKen ensi 

vuoden vaaleja on sen vuoksi Hull Rooseveltille välttKmätijn,olkoon. että 

heidän välillä on vastakohtia olemassa. SeJIID.oinen ilmo, s.o. vastakohta 
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president in ja valtiosihteerin välillä. on muuten ollut sangen tavallinen 

Yhdysvaltain historiassa. 

Uutta joskin presidentti siis on antanut perää Hullin vaatimuksille. 

voi olla kys eenalaista onko Hullin asema tästä vahvistunut. Hull on 

nimittäin saanut vastaansa ei ainoastaan vasemmi~topiirit. mutta myöskin 

laajassa määri n semmoisia pi i rejä, ,missä ~llesin diplomaattiseen selvä

näköisyyteen ja taitavuuteen luotetaan. ~åstä asiasta syntyneen, oskkai 

julkisen väittelyn kuluessa on'Hu 1 jul kisesti sanonut eräistä lehdissä 

ilmenneistä väitteistä, että ne olivat "monstrous and diapo1ic talse-

hoods" ja presidentti taas leimannut erään lehtimiehen jatku!aksi valeh

telijaksi(eontinuous 1iar). Mutta sil ti on tosiseikka. ett~ Hull on jou

tunut hyökkäysten ja s~östen kohteeksi. joita kai tässäkin maassa on 

pidettilv'å harTinaisina. Eräs auurlähettiläs sanoi minulle epäilevänsä 

voisiko Hull kauan jäädä virkaansa. lIlinä olen varma siitä, ettll tämä 

suurlähett: läs oli väärässä. Mutta kyseenalaista on. eikö Hallin asema 

tästä ole k~rsiDyt. On aikaisemmin puhuttu h~nestä mahdollise.ti vara

presidentti- ehkllpii. presidenttiehdokkaana ensi vaaleissa. mitä sangeo 

varmasti presidentti ei tahtoisi. Olisiko ehti sittenkin niin. ettK 

presidentti mielelllän Däkee Hullin joutu~ vaikeuksiin ja että tHmä 

olisl ollut joDkiaaoisena hänen siYVtarkoituksenaan tässä 

kaassa pe1iaaä. 

Ylläolevan raportin pääseikoista olen slhköttänyt koti i n. 
, --

- -~ , 
~~i1~~ 
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shillgt on~ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n:o 33. 

'.fe.shingt.on1 ss a 6 kuuta 19 43 . p:nä S1/Ys 

I~t 

.=======~·"51/~.~r Asia: 

. llr~Higps.in .JcallSsa ... _ ....... m ... .. ......... ........ m_ .... .. .. ... .. . . -. 

Yhteenveto • 

Salainen. 

Yksit. isluontoinen. yst~vällinen keskustelu sta t e Departmentin Suomen as iain 

esitt elijän Mr. l:!i g;!: sin kanss a Suomen yleisestä ja Yhdysval ta in suhteen noudatta-

mas t a politiikasta.- Mr. Hi ~ s väittää Suomen hoitaneen asiansa niin. ett ei 

maamme saavuttanut kenenkää n, ei Saks~n eikä Venä j än eikä Länsi.altain kiitol i-

suut t a. Hän mainitsee kolme pääseikkaa. jotka ovat vieroittaneet Yhdysvaltoja 

sekä luettelee joukon näitä p~äseikkoja valaisevia yksit. is~pauksia. 

J[ .. . 
)[ 

Huolimatt a siitä. että Suomen asiain esittelijän Mr. Randolph Higgsin Suomen 

poliittista linjaa srvosteleva j a Suomelle vähemmän ystävällinen asenne on ollut 

minulle niinku in työtovereilleni varsin hyvin tunne t tu olemme aina koettaneet yllä-

pitää häneen henkilökohtaisesti mit~ ystävällisimpi~ suhteita. Olen its e sangen 

useasti kutsunut hänet ja hänen rouvansa luokseni ja he ovat aina vars in ystävälli-

sesti ott aneet kutsumrn, vastaan. vaikka muuten State Departmentin taholta on 

annettu minun ymmärtää. ett~ State Departmentin muut vi rkamiehet poliittisista 

s~ ' i8tä ja minulle henldlb1cohtaisesti osoitetusta ystdvälUayydestä huolimatt a eivät 

halua käydä vieraina Suomen lähetystössä. 

>. 

JAKELUOHJE : 

UE 1: A4 

JakeluohjemaUej. : 

T.y.n .... n. 
T.y.lllnen j. 1I.lk.1 .... mlnl.teriCllle. 
EI .. Ikomaaeduafukaen tledoltukalln. 
EI .. lkomaa_lIuka .... mutta .. lkoaalalnmlnletwl6n tledoi· 

tukaiin. 
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2. 

__ ,11:';* __ t ........ , .... -= 
Viime le. uantai na t k . 4 piii v;!.nä olin j ä rjes tänyt lounaan kodis sani kahden

kesken Hi gs in kans a . Istuimme keskuste l emassa pari kolme tuntia. KeSkustelu 

muodostui pitk~ 5i retrospektiiviceks i analyy siksi ~uomen politiikasta neljUn 

vi ime vuoden a i kana l mit··.. r akentavan uut ta ei t ul l ut esille, mutta sitten

ki n keskus tel u sinänsä oli mielenkiintoinen ja esi i ntoi paljon uutta. 

Lähtökohdaksi otin Bernhard e manin vä itteen ki r jassaan "The New 

Europe"(~c illan Co . 1943) sivu 226, j onka mukaan Venäj ä syksy llä 1 41 olisi 

t arjonnut Suomelle rauhaa 1939-vuoden rajojen perusteella. Higgs myönsi, et ~ei 

hän ollut kuul lut mi~t:· · ·n r etIlmpi sesta t arj ouksesta, mutta vä i t ti, että Suomi 

olis i ~oinut s inä s synä neuvotella, Venä j"· kun oli valmis alueellisiin 

myönnytyksi i n, kuten Sumner .. elles minulle oli ranonut . inä huomautin tähän, 

että kuten i gbs hyvi n tiesi - ja kuten hän nyt uudelleen myönsi - Suomel le. 

ei koskaan oltu teht~· mitään rll.uhantarj custa. 

Higgs sanoi Suomen h itaneen asiansa tavattoman huonosti sik··li , että 

se oli loukannut kaikkia saavutt amatta kenenkä· n, ei Saksan eikä. länsival-

t jen eikä Venii jlln tunnustusta tai kiitosta. Nii!lJ?& Suomi ei kylläkää n ollut · 

edennyt vuoden 1941 jälkeen, mutta kun se ei tahtonut edeltäkäsin tästä antaa 

sitöumust a eikä edes aikomuk8e ~ taan ilmoi ttaa, ei Venä j·· eikä USA ole siitä 

kii tollinen.. Vutas in täh··n, e ttii. t ·uä tapauksessa tä tyy myöntää teko jen 

pur.uneen selvempää kieltä kuin mitä. mitkään sanat olisivat voineet lausua. 

Higgs sanoi Suomen saaneen maailman 0l inion1n itselleen epQsuopeaks1 ja 

menettineon kaiken kannatuksen kolmen pQ··seikan vuoksi. 



3. 

1) T"e.,yi:yi pitää. nytt8llllllin esitetyn aineiston pohjalla. täysin salo:' 

vitett;)-'Jlä. että Suani oli ryhty~t tähän uuteen sotaan sovittuaan siitä 

Saksan kanssa. Ki el ll in t iim° on. huomauttaen. ett ei Suomi silloin ollut eikä 

~tk0 0f!n ole liitos sa Saksan kanssa. vaan että Ve!llijä oli hyb1cii.nnyt, jatlcaen 

1939-vuoden hyökkäyksen ja ett ei kulc1l.an. enne°nkuin Suomi tarttui I1.seisiin 

itsepuolustuksessa ja ryhtyi varsinaiseen taisteluun kesikuulla 1941. 

koettanut hillitä Venäjää; 

2} Suomea on lisäksi s~~ttävK siitä. ettei se tarttunut sille tar-

jottuihin mahdollisuuksiin tehdä rauhaa - sanoi Higg s f .mihin minä vastas~ 

ettei mitään rauhimtarjousta koskaan tehty. vaan 

mainitsematt. mitenlcll. se saataisiin aikaan. jopa edes aJltlllll&tts. vlhjau.ta 

sl1tll. että oli&1 saatavissa pysyTllinen rauha, joka talcaisi lIIItlDne itse

näisyyden ja koskemattomuuden; 

3) Lislikai, 's&I101 H1ge s, oli Suomi antanut maailmalle Idisityksen, että 

me tahdomce ottaa Venäjältä Itikarjalan; tMmä oli mit~ pahin virhe Suomen 

taholta. llinä vastasin tilblin sangen se1ldaperitlsest1 viittaamalla minun 

esityksiini State DepartmeDtisa., mJö. Hullille ainakin kahd •• ti, j~ 

Hallitukseni vaataukaen 1'hd;ysvaltain hallitukselle 12.11.41. JIIliaall 

•• 1'.Jkai.sll oli aelYlstl teho.t.ttu. etta .otato~enplte.t ItWkarj.l .... 

DUva1; oll.et puhtaasti defenal1viatl 18at\ll. ja ettehtt ne _ridllDHt . 
aiUäD valloitta.1atarkoituke1& SUClMn puolelta. Bigga .poi ~ etta .. 
81lCII1 e1 koö:us 881 .... ti aanonut.8ttel s. luOT1l- IWkarjalaata. vaan pIlia-

vaatoia. ~ Hla;. U1;ea .... mmu.tll kertaa suorau ja .el..v:.t1 .81intol 
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!arjalan asinn . Ruotsin ministeri Bos t rom on kyllä useamman kerran minulle 

maininnut Ben merkityksestä Yhdysvalta i n kannalta j a olen s iitä Suomeen 

sähköttänyt (m • viime vuodenvaihteessa ), mut a St ate Departmentin taholta 

ei s itä ole minu l e eikä kenel lekään työtovereis tani es i intuotu. Luul tavata 

on sen takia, että nyt koetetaan koota kaikkea mitä Suomea vastaan voidaan 

esittäli . 

Higgs toi keskustelun kuluessa esiin joukon yks ityiskohtia, jotka ainaki.n 

osaksi olivat minul l e tuntemattomia ja j oih i n muutamiin sanoi n ett en vo inut 

uskoa. 

Keväällä 1941 - huhtikuulla - 011 Sohoenfeld niin h~rvin Presidentti 

Brtille kuin Marsalkka Mannerhe imille virallise t i h~llituksensa puol esta 

huomauttanut, että USA, vaikkei sodas sa, piti &aksaa viholl !sena, miksi USA 

Taroitti Suomea yhteistoiminnasta Saksan kanssa. 

itt~g tahtoi sotaa, siitä oltiin täällll., si is Sohoenfeldin raporttien 

perusteella, täysin selvi Uä, ja hän pelkäsi, ettei se tuUsi. ~'Ilstl huoli

matta Higgs sittenkin puhuessaan tästä ~önsi, ett"ri Venäjä 011 aloittanut 

hyi:lkk1i.yksen. Hän nbl1ttllin lipsahti sanomaanl -Wltting pelkäsi, etteivät 

venlUl1aet ampuh i ens iJarnäistll laukausta. n 

Mannerheim, puhumalla Itäka rjalan vapauttamisesta ja Hakkila, esittä

mällä vaatimuksen, ett~ alueluovutusten kautta Venäjä korvaisi Suome~le 

s,odan kautta a~euttlllllll!lSll ~ingot. oliTat tehneet maailmalle selväksi. 

ettl sota oli valloitus.ota. 
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Witt ing taas oli ke rran Sohoenfeldille lausunut, että S~omi taistelee 

bolshevismin kuki stamiseksi; täh~n minä huomautin, e ttä uusitusti Suo~en taholta 

virall i sest i on korostettu, että .aikkakin Suomi on bolshevismisvastainen, emme 

taistele sen tuhoam1seksi maa i lmasGa . Todistin muutenkin Hi gesin väitteet vää-

r ik i tahi ilmeise ti vää r inkUsityks iin pe rustetuiks i. 

Lopuksi Higgs kert i , ~tä ker ran eräs Suomen johtohenkilöistä -- nimeä hän 

ei maininnut , mutta luulisin h" en tarkcittaneen Pakas lahtea -- ol i Sehoenfel dill 

sanonut, kun syksyn" 1941 oli puhett a rauhasta ," Älkää puhuko meille rauha.n-

teosta, meidän osaamme tässä sodasca ei ole vielä täytetty." Hu mautin, että t ämä 

vastaus oli täysin erust ltu ja johdonmukainen; Suomen a rmeija ei vielä ollut 

saavuttanut idässä e.n "oman, t senäis en puolustuslinjan", mistä syksyllä 

Hullille hallitukseni ohjeitten mu~aan puhuin - puolustuslinjan, joka takaisi 

meitä hyoKkäyksiä vastaan venälä isten varsinaiseksi hyoXkäyksen pommituslau-

daksi muodostamas ta Itiikarjalasta ja joka oli yhtä vähän agressiivinen kuin rin-

tamamme Karjalan kannaksell a, josta me suomal aIset emme koskaan tehneet hybXkäys-

rintaman PIetaria vas t aan. Jollei Suomi olisi ottanut maansa puolustusta aniin 

cäs1insä, olis i vat ~aksalaiset No r jasta t 1lD.keutuneet Sucmen kautta meidän rry

kyisiä asemlaJlllle paljon pU8IlJ!laks i hyo"kiiten ni in hyvin Pietaria kuin Yurmanin 

radan elintärkeitä kohtia vastaan. 

Vaikkei keskustelu Hig ·sin kans sa tuonut esi l le sanottavasti uutta, paitsi 

eriiJ.uä yksityiskohdina, olen kuitenkin tahtonut tehdä s iitä se lkoa tavallaan 

erästä amerikkalaista ajatuBsuuntaa - j a e "" stä vafsin huanattavaa - eikä vain 

Higgsin cmia mielipiteitä valaiaevana. 
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sllingt oni SSA OLEVA LÄHET YSTÖ. Sala i nen. 

RAPORTTI n:o 34. • . 

• ash i ng t .oni .. ss a 14 p: nä syys kuuta 1943 . 

/'8 
A s i a : ...... _S.\U,mllll::.~.GJl.al.ta.in.~lolb.t.e.d; .. -*e sk:us tel u . ~o//')., -'1 r 
uxo.opan .. jaos:ton .UlId.en. •. pääll.ikl:in . .l.k4 .. .Har.r:i s on Fre e-

l!lO.Il ~i;1;l?;e~ ' in kans ~a ........ 

Yhteenveto. 

K"åynti State Deparbnentin Eur oopan jaos ton uuden päällikön 1 uona . Käynti 

t arkoitti Suomen kannan ja ' u~en pol itiikan s elo s tamista Mat t hewsille . Varsinaista 

keskus t e lua en t ällä ke Ttaa ta rko i ttanut . 

x 

J[ 

Koe t taessani a ina viime vi i kon keskivaiheelta saakka saada pitempää kB sk:us te lua 

varten tava ta State Departmentin Euroopan jaoston uutta päällikköä ' r . Harrison Free-

man tthews ' la, jonka luona aikai semmin olin käynyt vain tutust\.Vllisk"ynnillil heti 

hänen astu t tuaan virkaansa joku vi ikko s i t t en. ilmoitettiin minulle Eur oopan jaos-

tolta, että hän näinä päivinä oli siksi varatt u eri neuvot teluissa, ettei hä n voisi 

pit emp"" a ikaa minua varten varata . Vasta tiiniilin voisi hän pitempää keSkustelua 

ft r t en ottaa minut vastaan. 

Aloitin keskustel un hänen kanssaan sanomalla, e t tä tahtois in saada hänell e 

e s ittää uomen politiikan yleiset suuntaviivat ja maamne kannan ~kyillessä konflik-

tissa . En otakllunut , sanoin minil, ettK hän lausuis i mielipiteensä, enkä tulisi 

pitälnään h" en vai tiol oaa n tod is t S 8Da siitä, et tä hän yhtyi minun käsityk seeni . 

Tahdoin vain aivan l yhyesti rakapituloida ja mui stuttaa miel een. mikä Suomen kanta 

on. Matthewa kuunteli hyvin tar kkaan ja teki väli in pari va r sin me r ldl Uipa ntavaa 

.lAKELUOHJE: 

UI! 1: oli ' 

.lakeluohJemalleJa, 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal minilterll5l1 •. 
EI ulko'lluedudukoen tledollutr.IUn. 
Ei ulkom •• edua-tukaen, mutta ulko •• lainminiateriOn tiedoi .. 

tukaUn. 
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2. 

kysymystä . 

Selitin ensin Suomen ulkopolitiikan yleisen suunnan ennen nykyistä maailman

sotaa . Suo~i oli aina noudat tanut ehdot onta neutraliteettia eikä yhtynyt mihi n

k~ÄJl suurvaltablokkiin. ~amän yleisl i njansa mukaisesti Suomi ei kevää l lä 1939 

suostunut Hitlerin ehdotukseen tehdä Saksan kanssa nonagressiosopimusta, koska 

Suomi tahtoi välttää varjoakin siitä,että se yhtyi si toiseen tai toi seen suurvalta

ryhmään . Toisel ta puolen oli Suomi aina aktiivisesti ottanut osaa kansainvä lisen 

rauhan vakiinnuttamista tarkoitt avaan tyonön sekä ilman liitt oa tai sitoumuks ia 

ollut l äheisessä yhteistoiminnas sa mui~en Pohj oismaitten kanssa. Venäjään oli 

Suomi aina tahtonut lläpitää säännöllisiä j a hyviä naapuruus suhteita, ja oli 

sen kanssa tehnyt sopimuksia rauhan vakiinuuttamiseksi, esim. hyoXkärumätt~8-

sopimuk8et vuosilta 1932 ja 1935, jotka VenÄjä kuitenkin häikä ilemättä rikkoi. 

Kuinka Suomi ol i joutunut hyoKkäyksen uhriksi 1939 ei minun ollut 5yytä 

lähamm~ al leviivata - se oli Matthewsille t äys in tunnettu -, viittasin vain 8il

l oiseen maailmanopinioniin sekä kahteen Churohillin ja Rooseveltin lausuntoon 

niiltä ajoilta, j oi sta j ätin j äljennoKset Yatthews in pöydälle, hänen niistä 

kiit täessään (Liitteet "Ch.· ja "F .D.R."). 

Koskovan rauhan jälkeen Venäjä oli määrätietol sesti valmistanut uutta 

hyökk"ystil. lI&ini tain muutamis ta Venäjlin vaatimuksista ja toimeopi teistä ennen 

kaikkea tranaitolcy~sestil. 

Sittemmin kesäkuussa 1941 oli uusi hyöKkäys tullut. Selitin, mitenkä Venäjä 

oli ~o1di.nnyt ja mitenkä Suomi oli odottanut ennen kuin se ryhtyi vastarintaan. 

lllytin m;yi:Iakin Illatthewail1e otteen state Deparimentin lehdistöä vart en jOIlJ.ulcuun 

18 päivänä 1941 jllllcaisem&sta tiedoitulcae -ta 111 660, .is.~ löytyy seuraava merkintK 
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tapaht "ista ke säkuun 22 päiviin&. 1941 ," Germany invades tIle Soviet Union; the 

latte r r aids Finland" . Niin Suomi Veruj" "n hyb1ckäyksen kautta oli uudelleen lts e

puolustuksessa joutunut sotaan. mikä its e asiassa vain oli talvi sodan jatkoa. 

Mitkä"" poliittiset sitoumukset eivät vieneet Suomea sotaan. Suomella ei ollut 

sillä nytkään ole liittoa Saksan kanssa eikä Suomi ole akseli s opimukseen yhtynyt . 

Kesti jonkun aikaa kesällä 1941 ennenkuin SU<Xll l pG. i.:si alottame.a n varsinaisen 

puolustustaistelun. Sit t ennnin Suam! kesällä j a. syksyllä 1941 valloitti takaisin 

suur~an osan Moskovan rauhan kaut ta menetetyictä aluei~ta ja j a tkoi Itiikar ja

l ass a taisteluaan valtakunnan vanhan r a jan toisellakin puolella. Osoitin kartalla 

Suomen joukkojen 'etE!nemisen antaen ~'ksi t : iskohtaisia tietoja sen puolustusluon

teesta • Huomautin myöskin, että eteneminen Itäkarjal as s a oli pysähtyn;yt joulukuun 

5 päivänä, s iis ennen Pearl Ha rboria ja että Karjalan kannaksella vanha raja oli 

saavutettu ~o syyskuussa 1941 eikä sen yli Pieta r ia vastaan oltu suunnattu mitään 

hyb1clcäyks iä. 

Yhdysvaltain taholta oli useåsti talvella 1941 ja myöhemminkin huaaautettu • 

että Suaaen joukkojen jatkettu eteneminen olisi Yhdysvaltain kannalta va rs i n 

vakava uia. Tahtoma tta väittää, että tähän soveltuisi sanonta "post hoo, propter 

hoo" "maini tsiD. että Suomessa olti i n erinomaisen ~ tietoisia tästä Yhdys

valtain kannaata Suomen joukkojen pysyessä ed llämaini ttuna aikana saavuttamlssaan 

asemiesa. Huomautin myöskin kuinJ::a se seikka. et t ei Kannaksen rajan yli oltu 

Pietaria vastaan ~ökl{~. osoitti tyhjäksi Venäjlin v'tiitteen. ettl1 Pietarin 

puolustamiseksi sen täytyy saada Suomi t ahi os maatamme. 

Yhteenvetona korostiJ:I.. että Suaoen taistelu on puolustustaistelu!,

varsinaisesta suursoduta. Ja!e.initsin myöskin äskei sestä eduskuntake!;kusteluata, 
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missä oli ksimielisesti ja uudelleen tehostettu niin hyvin s otamme erillisyyttä 

kuin myöskin sit~, että Suomi vapaa kaiki sta sitoumuksista voi tehdä e r i r auhan 

milloin t i laisuus si i hen t a r joutuu . 

Toistin tässä yhteydes sä halli -(;uksel!l!le esit 'klli6tä choenfeldill e mar ras 

kuun 12 päivältä 1941 mitä s i i nä on sanottu sodan jatkamises ta , nimittäin, että 

Suom' tulee 'atkamaan taiste l uaan Sovjetl iittoa vastaan "vain, kunnes Suomen 

turva l l ~ suus ja turvattu r auha on sa vutettu"~ Se oista r auhaa ei ole koskaan 

u el l e t a r jottu ei~a edes millätin t voin selvitetty, että Venäj~ olis i valmis , 

jos rauhanneuvotteluja ol isi a lettu, kunni oittamaan Suomen itse "'syytt ä j a 

koskemattomuutta -- ol ihan enä jä 1939 jä r jestänyt Kuusis en val e allituksen, 

j oka ilmeisesti yhä edelleen ol i olemassa . 

Pohj~altaan on Sucmen tais t elun päämäärä pit ää maamme omissa käsissämme 

maailmansodan myrsk 'en l äpi. Jollei Suomi t a is telisi, niin se joutui si maailman

sodan päät"' ; eEs ii. olemaan val.l.oi ttajan käsi ssä, 1M 'liU. t eivätk" länsivallat 

voisi hyväl lä saada Venäjää luopumaan valloit tamastaan Suomesta . Sen vuoksi 

Suomen tais telu on meidän vakaUDnL~ semme mukaan taistelua niiden periaatteiden 

puolesta, jotka <>tlantio Charteris sa on ilmaistu. Mutta samalla se merkitsee 

~ö6kin sitä, että Venäjä estet"än Suanen kautta pääse "stä valloittamaan Pohj ois 

ruotsia 'a PohjoisDorjaa, missä se saisi satamia lähellä Brittanian Saaria, 

eikä niinkiUin kaukana Amerikan mannennaasta . 

Sanoin lopuksi, että Suomen tapaus on koetapaus; Suomi on ainoa pienkanea, 

joka, vaikka se on joutunut hyi:ikkii.yksen al!.Liseksi , on py~tynyt pitämään val-

101ttajan po' saa maasta. ja säilyttämi.iän demokratianaa. 



• 

Lopuksi esitin wr .lla : thevm ille kaikes sa k iireessä tekemämme käännoKsen 

pU~nisteri Linkomiehen ed8skunnassa antamasta Suomen ulko .litiikkaa koskevasta 

lausunnosta semmoisena kuin se ol i tänU aamuna sähkeessä ~. 425 meil le tullut . 

Olin myöski t keskustelun kuluessa tilaisuudes sa lausumaan henkiloKohtaisen 

ihailun! valtiosihteeri HUllin toissa päivän~ pitämästä radiopuheesta . 

J'Eitin kes stel un kulues sa Llatthewsill e myös vuonna 1940 julaistun 5ini-

kirj an ja meidän syksyllä 1941 julkaiselll8llllle ~inivalkokirjan. Lähtiessäni pois 

sanoi liatthews tulevans a. mie l enkiinnolla näihin tutustumaan. 

-~-9 _ 
~-r :J ,,;.c.r~_ 

Liilie tt 11 äs 
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Exeerpt from a broadeasting addres s by 

Winston Churchill.January 1% 0. published in 

Lii t e "Cho" 

"Blood . Sweat.and Tear " by Churer~ll. 1941. page 215. 

Ooly Fi .Iand • superb. nay sublime - in the jawa of periI - Finland 

shows whnt free men CM do 0 The s e rvice rendered by Finland to lI'.ankinll 

is magnificent • 0 0 0 0 0 Everycne can see how Commun i sm rots the soul 

of a nation; how it makes it abjeet and hungry in pes ee. and proves it 

base and abom i nable in _r. Yle cannot tell dla t tIle f9.te of Finland may 

bo. but no more mournful speetacle cou ld be presented to what is left 

to civilized mankind than that this splendid Northern race sh0l.\l d be at 

last 'M)rn down and r educed to servitude worse than death by tIle full 

brutish f oree of overwhelmiog numberso If tIle light of freedam whioh 

still burns 50 brightly io the fr~en North shou ld be finally .. " 

quenched. it might well herald a return to the Dark Ages. men every 

vestige of human progress during two thousand ,ears vrould be engulfed. 



• 
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From President Rooseve1t's Addr ess to the 

De1egates of the Ame rican Youth Congress 

Liite "F . D.R." 

Pub1 ished 1n The New York Times , February 11, 1940 • 

Here is a small r epublio in Northern Europe. A re r ublic ,·.hich 

wi thout any que stion lIhatever wishe s sole1y t o maiDta1n its own t e r r itoria1 

and govermnental integr ity . Nobody \'Iith auy pr etense of oO!llllon sense 

be1ieves that Finland had any u1teri or des igns on the i nt egrity or the 

safet y of the Soviet Union. 

Tbat Amerioan sympathy is 98 pe r oent with the Finne in their 

effort to stave af f i nvas ion of their own soi1 . That Ameriean sympathy 

by now i5 axiamatio ••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
The Soviet Union, 'as a matter of praotioal faot, as everybody knOVl8, 

Who has got the oourage to 1'aoe the 1'aot, the praotioal faot known to 

you and known to an the world, is run by a diotatorship,a diotatorship 

as abso1ute as aay other diotatorship in the wor1d. 

It has a11ied itself with another diotatorship and it has invaded 

a ne1ghbor so infinitesima1ly mnall that it ooul d do no oonoeivable, 

p08sible harm ta the Soviet Union. a mnall mtion that 8eeks on1y to live 

at pesee aa a demooraey and a liberal f'oMiardlo oldng demooraoy st that. 
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';asbingtoni SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 35. 

Jlh.B.hingtoni ssa 15. p:nä $YYs kuuta 1943 . 

Asia: .u ·S. 8Qm~IA .. :: ... Xh&Ii.v.lllt.ailL Sl.Ih.tEte.t ... 

.Rp.o.ts.in..demar.ss.i.t . _.u .. u ....... u ... _ .. "'U"nU' uuu ........ .. 

Yhteenveto~ 

Saamiensa ohjeiden mukaa.n i ni steri Bos t r öm esittää r. Dunnille eräitä 

ohjeissa mainittuja näkoKohtia Suomen poli tiikan valaisemiseksi sekä toistaa 

aikaisemmin tässä suhteessa esittämänBä selostukse t ja hu omautukset. - Boström 

aikoo käydä Mr. Hullin. mahdollisest i ~(i! Presidentt i Rooseveltin puheil:Ja. 

J( 

Il 

Kuten syyskuun 3 päivänä lähe ttämitssänl sähkösanomassa olin Suomeen esittänyt 

oli minusta erittäin tärkeätä ja suotavata. että Ruotsin täkäläinen l ähett iläs 

inisteri Bosträm aikaisempien samansuuntaisten esitystensä lisäksi h timmiten 

j a mikäli mahdol l ista jo Churchillin o l~ssa täällä tekisi Amerikan viranomaisille. 

mieluimmin suoraan Presidentti Rooseveltille esityksen. joka merkitsisi Ruots in 

kannatusta Suomelle ja Suomen itse "isyyden, vapauden ja koskematt omuuden merki

ks en tehostamista Ruotsinkin kannalta . T'ämä sähkösanol1III. johtui keskusteluista, 

j otka minul la oli ollut Ministeri Boströmin kanssa ja jotka oliv&t johtaneet sii

hen, että. Ministeri Bosträn sähkötti Tukholmaa~aadak&een ohjeet tehdä tlbän-

kaltai8en d_ruin. TIlnli.än 8YYllkuU# 15 päiväIili ilmoitti Minillteri Bollträm, että 

hän oli saanut hallitukseltaan vastauk8en. · millll~ tämä antoi hänelle ohjeita keskull-

teluja varten _erikan v1ranOllllliaten kanslia mainitsematta nimenomaan presidentti 

JAKELUOHJE: 

UE 1: A 4 

J.keluohj ..... n.j. : 

T ..... llnen. 
T.valllnen j. lialkai mlnisterlllne. 
EI ulkomaaeduatukaen tledolluksUn. 
EI ulkomaaedultuklen, mutta ulkoulainmint.teriön tiedoi· 

lukalln. 



• 

, 

2. 

oosevelt ia . Sähkösanomsan sisältö oli suurin piirtein seuraavai 

II Vid samtai med amerikanska vederbörande kan Ni ang~,: f"dljande punkter 
slsom auktori tativ utläggning av den finska regeri~tUndpunktl 

1. Finland iir medvetet OllI den vitala betydelsen av permanenta nonnala 
ooh goda relationer tilI USSR grundade pl inbördes förstlel se. 

2. Finland har ej kunnat vinna up' fattning än mindre kännedom om 
USSR IS planer ooh avsikter . Man har anledni ng att tro. att Finlands 
regering gjort försök att s ondera . men utan positivt resultat. 

3. Finland har plt agligen allvarliga avsikter att sOKa uppnA uppgörel
se om dess gränser ägaAde att skapa f"orutsättning f"or goda relationer 
med des8 östra granne. 

4 . Finland kan ej acceptera förslag som lI.syfta fortsatt .hot mot dess 
integrit et. t.ex. f&slag sam skulle innebära att lWuland besatt 'e 
terri toriala enklaver. att Finland berövades naturliga kommunikations-
ls der ell er att sådana kOlll!lunikationsleder avskures elle r att f"drut
sättningen For det finska folkets arbete ooh existens rubbas. Irurdr sl
dana al ternativ skulle det f i nso fo lket välja att kämpa f"or sitt 1 iv 
och sin tryg het såsom 1939 . utgångspunkt for samtalen nu san a l l tid är 
Sverigee vitala intresse och bestämda Fdrhoppning att Finland skall bestl 
s som en självständ i g, absolut oavhijngig stat." 

Mini ste ri Bost röm huomautti. ~ttei tämä sähkösanoma ollut täysin johdon-

mukainen. siinä kuin osaksi puhuttiin au1ctoritatiivise sta SUomen hallituks en 

kannanilma i susta osaksi tass esitetti i n otaksumia. kut en rauhantunnusteluist8. 

Ministeri Boström lIIYöskin valitti, ette ~ hänelle annet tu valtuutus,ta 1cäydlL 

presidentin luona. mist ä hän 1cui tenldn aikoi uudelleen sähköttää 1c"ytyään 

ensin state Departmentissa poliittisen ti.ehtöörin Ur.James Dunnin ja mah-

dollieesti Hullin puheilla. 

• • j 

If;yön8111111n 11 tapäiv"llllä kertoi Kinisteri Boatröm käyneensä w,.. 

esittaen hänelle niin hyvin edelläolevan aähkeen siaällön, mis tä hän jätti 



• 

, 

Mr . Dunnille englanninkielisen käännöksen, kuin myös aikaisemmin uS ~ 88ti es1in

tuomansa erittäin selvät n~o~oh1at Suomen aseman tukemiseksi(Suomi hyökkäyk

~ en uhri, harrastanu t puolueetonta politiikkaa , ei yhtynyt akseli in ym .). Dunn 

oli mielenkiinnolla kuunne"lut Boströmin esitys tä erikoisesti kiinnlttäen 

huollliotaan kohtiin 3 ja 4. !lini steri Boström oli pyytänyt Mr. Dunni.a järjes

tämä· · audienssin Hullin luo. BostrUIR IaDoi lisäksi sähköt tävänsä Tukholmaan 

saadakseen asianomaiset ohjeet käydä my··s preddentti Rooseveltin luona. 

Boströmin nimenomaisesta pyynnöstä sähköti~ ylliiolevas t a Min isteriölle 

vain lyhyen tiedoituksen, e ttä Boström oli käynyt Dunnin luona sekä aikoi 

k··ydä Hull in ehkä Presidentin puheilla • 

• 
OK 

Dunn oli lisäksi kertonut Boströmille, ettei ole alivaltioaihteeriä 

määrätty 11esin tilalle, että Yhdysvaltain, Englannin j a Venäjän ulkoaala1Dti 

hallinnon johtomiesten kokous tulee tapahtumaan aikaisintaan 4 l 5 viikon 

perästä j a että vielä ei 



·ULKOASIAINMINISTERI Ö 

RYHMÄ: .L ........................................... . 
OSASTO: .. el ......................................... . 
ASIA: ............... ....................................... : .................... . 

Ck/~~--~~~-MfJ,'~ 36' . 
~.~ 1 _.- .. _-_ ... _ ....... _ ... _~ ............................................. . 

. _____________ ______________ 4._~-: r J · 



\ 

'-... 

• 

• 

..................... _ ........ W.ashingtanL..SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. /12P! ~" SJ. ' 
- 2,Qk'-:lr KIRJELMA "'0 .. ~36.4/l.42 

V.~:'!I):l~p,g~QpJ ... SSA ..... 22 p,NA ... . .... 8yyS .... KUUTA 19.43 .. . . 

VIITTAUS . ... ...... .... ..................... ............................... .................. ... N 

p:NA ....... KUUTA 19......... P,TTY ___ . n:o ......... . 

VIITTAUS, O.U. M. . .. .... , ............... . .. 19 ........ .. 

.............. ....... Ul.ko.a.s1.a1nm1n1st.er1ö.LLE 

ASIA: .Wa.~~~~.g.~g.r.rl.:~ ... J,@.~~y..~~i;\.~ ... :r.~p. 9.:r.y.H .............. .. 

Lähetystö täten kunnioittavimmin toimittaa 
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Lähettiläs 
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... Washing.toni SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 
RÄPORTTI n: 0 36 ....... . 

\'lashingtonis s a 22 p: nä SYYSkuuta 1943 . 

Asi a: Suomen- Yhdysvaltain suhteet U,q y" rJ . 
. ~l~·~r ~.:: .. .RuQ.tsin ... de.mars.s.i:L ... _~. ___ .. __ ...... _ ... ~._ ._ .. 

. { K.t.1? .!'Jm.Q.:);.~.~J.~.p'j, .. J~Q.~_ .. J.f) ..... _ ...... _ .. _. ___ ...... __ 

r ft 
Yhteenveto: 

Ministeri Boström kertoo edellisenä päivänä käyneensä 

Hullin luona, joka oli osoittautunut ymmärtävä iseksi ja 

myötämieliseksi Suomelle. Boström oli saanut käsityksen, 

että Hull ymmärtää, ettei Suomi voi nyt tehdä rauhaa. 

Välien rikkomisen vaaraa ei ole Boströmin mielestä nykyä 

olemassa • 

.. 

Viitaten raporttiini No. 35 t.k. 15 pä iVältä on minulla 

kunnia ilmoittaa että tänään uudelleen kävin Ruotsin täkäläisen 

lähettilään Ministeri olmer Boströmin luona, joka tällöin 

kertoi seuraavaa: 

Edellisenä päivänä s.o. syyskuun 21 päivänä oli hän saanut 

viikko sitten Pyytämänsä audienssin Hullen luo. Keskustelu oli 

kestänyt n. 3/4 tuntia. Hull oli tarkkaan Ja mielenkiinnolla 

JAKELUOHJE : J.keluohj ..... lleja: 

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

UE 1: A. 

Tavallinen. 
Ta •• lllnen j. U.n.i mlnl.terllllle. 
EI ulko ..... eduslukaen tledoltubiln. 
EI ulkomuedu.tukaen, mutta ulkoa.I.lnmlnl.terllln tledoi

tukoIIn. 



kuunellut Boströmi~ esitystä ja 080itt8~ut .Bostr ömia ' hämmäs-
,. 

tyttävää asiantuntemusta myö s yksi tyisko~~l1s88--kuten e.sim. .. -

puheen 011eass8 Saksan tähän syksyyn sa-akka Ruots.issa nautti

masta transito- oikeudesta ja sen ~ikvid~imi~esta . - . 

Boströmin käynti Hul?-in luona oli eriRois"efjftl tazrkoi t~a,nut 

niiden Suomea koskevien seikkojen e'Si t.t ämistii , mistä edelUi 

malni twrsa rapo'l'tisaeni. olen tebny't sel koa . 

Hun oU ' Bostr&nin neisetli yhä y1II1tärt!V'äinen j-a .myötä-
" -' 

, " I 

, mielinen Bu:omell.e . Bostt~m1~ eei~ykSestä QlLHillJ. sanonut ~ • 
, . " 

puh~tt11n Sllo~e~ t?tpuv~sUudesta keSkU'5te~ra rajoist~ . 

_ Kun kesk~te~Uh kuluessa Bostr öm 011 s~nonut ettei hän 

Ymm- r~ä , m1t~pkä olisi ~ahd~llista Suomei19 '~XyploisBa te~dä 

rauha"; on. 1iuJ.l .tä.häli v~:st6nnqt , kYllå ymmå.'l'tävänsä; t iimäri -vai-
'- ." 

kauden ja ett ä U. S. A • . jö .wnkin aHt~a C?ll ollut .SUOlI1~ a raAhen-
.. 

~ 'JI4l1in ;LauaWlto on :Ba~gen merkillinen , kun ottaa 
• -<: • 



0;1.,-e1 'ollut hel1YOmp~ kuin ~t tehd.ji. r~uhe., 
• ' I 

Bost~5min vaikutelma tästä ja ~ap~rt~s~a~' No. 

, keskustelusta oli , ette~ täJ:1.fi:' kertaa 0+6 vaara tarjolla _siitä,: " 
, ' 

että U~S .A. rikkoiai ·diplOm8attlse\ Väl~t Suomeen'" 

BQstrÖlll edelleen ke~tol, että hän., . meidän viimeisen keskus~8,-, 
... \ ' .' . 

1. __ jäi~en, '011 uudelleen kysynyt TWtholm~ UlkOdepert~lIlenti~t8t 
... .. .... . 

011s11«> hä.n~, käytäVä PreSid~~tti Roo~eveltin luona S~omen 

minin ~uitenkin ~11 tull~t vast$ns;~ ettel käynti nyt ollut tar-
- . .. ~ - ..' .'. ~..' . 

pellinen(t1Q~ påka~lad"). 

~ull oli edelleen, vahvhtanut BostrBmiile. ,että U.S.A:n, 

U .K: n ja ve'r:tiij än !ll~oa.B1ainj ~h~åj ~i~ . t~hl heid~ 'edu6taj ains&. 
, 1 .' • 

.' . \ 

~ko~s tw.1..s1 tapahtumaan )Ioskowassa; epät~etoista oli tulisiko 
.. ,. - .. 

'" 'Hull ltlie 's'innll ;lIle ' edän. Tuntui pikemmin kuten hän ei 'sitä . \- ., .. ~ 
....... >-

J, 

-Boströmln nimenomaisesta PYY@östä lähåtin' tästä , .-
, ..s'estä ' d~~tääh. Statedep.art.m~ntiSs&. Suome~ 8.Si~1i t~a ,viin ' . . " "." . ~. .. . 
. .lyhyet> '8~et;Jl?l:ko~slelnnrl,nister191le': viitaten ,siihen, 

, ',1 t • 

'!]'åhe~'lä , ;e1'to;å' '9~åS:i- '~lDi~~ ica.titt.8 fura'tavissa. 
I '"._ .' . • . ';;'. • l, ~. t ~.. • 

!" . t 
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Komenta j a r 5ndah J u_':":'v~i::;r.uts,",izs _ 51'.": j .11:'.0 ,rc r: ei t~ .. 
sotL,)e.Hm; . il~it_ . - ::c-··'!; pIu ::enrb.aL 3tron ~ !' :' ... '1"sa ; ~:t , 
D ' ~ . ....t....:...:r-': ... '"'" ~_h .-J..l "" r'..:n 1 :.:mr~r:. jl- .... t... ... ~.en 

t ... ;;t uuhy.vt-.is :.:...tsut v:.rlton T'"otel_iin . Oli -e kLle ~ntav!.;. . et -

t ... oli se.."" unut ·'vi. eJust V<.l. j '}.ko sot ilushenK ' l\,;itU - itse 

~ot i>a '1r:':ndahl oli ';:ut unut ::>ari luh.uunott ' tta , 

jotl': oli'[..it poi3$ .... :. upun ':'st -tahi .uuten estet t:,rin!;. . ::'iin ,. (. 

Y eisesi kunn st ~ Z os~st n udll ikkö 'enr~ lli~a ' uri 

n yhte aj a ston jo. t ja eve rstiluutnantti 

ulaisens ever tiluutnanttt Leon rd , K ~- n 

j E ... rrin-ton seb~ everstiluutnant ti r a emIelI, jo nytts!'!l!::in 

JAKELUOHJE: 

n 1:&4 

...... luohjem.lI~j., 

T ... II" ... . 
T .... III ..... j. lIallta' •..•.... . ... .m1lll8terlO1I •• 
EI ulkom .. eduat ...... n tIedoItubII ... 
EI ulkomueduatuk_. ",utta ulkoulalmn .......... On tledoi. 

tuklllln. 
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j uotsin 1 v .... s tc sialti "l _ et . t'zeilll''-''1t 01 v t tulleet r ouvi een • 

•• <1 ,uonen ;:01': un oti:!. shenk 1"n 1 50iolo ol i t , v· 1 en 

its ess··.;.n tunnuslCe rkillist . . e A ~k 1 1aL:su i atkin valitte1unsa 

5ii " ett" kOl..lent ·a Gr"n EL':!1 l l:l.htee .ois . o s t on 

jaost n herr<ol.t esittivi:.t toivom sen , et t ·· Qe , r.r:':nd.a~, 1n "hdet -

t " vo_s i Vbt 011 ..... 'n:_il l.:lcohtai se5sa .05 "etukses~a ; nuun , ih · n 

~ rh.: tUtenkin v s t esin , et' t-':JlLJ""inen osl!et ' S 0 l s 1 winulle 

v~rsin r. l eluir a . 

1 ,,". :a v ..... n . <.lluessa 1i rr nulla v 1'5 · n i t u kC 31:uste1 u ke -

ra~i t ron io' nssa . ~ ltin of,en a e:nan j a S\.H;~en -ann n , 

jon~a .-enraali r eng näkyi yr:u:-<i. rtdvLin - :rit ;;'in . 1n mi ':1 kos 

maa otto uut t ny y01015s6 tehd~ r uha en~j~n kanssa . huessam-

me n lcyt iluntesn valke u.-s ista ~~noi 8trong , ettt:. 60 0. 9 äiv 
• 

~ als t 13 e Lea ·l assa U_i9i cuutt he p t t aen j 

kev nt:en Suo 8:J elJlOa. . . 'i tt:.:.n l ' heo;C: h_n tiet r:-i.:~ e i t 

onut t ··sti:l. :i,ni t a j toi s t 1n se.n.un enr.ust sen a r i kert 

Oli 1 m ist ä , e t te t r on ~·s n iv lt~a , ette i 01 S n los k -

ae i ek~ ' n e u1 · etu , os V u~j~ på~6isi tunkeu ~~~ S~ome 

t " 0 ti _ ~le.nt ia . m n i n oloist , s 

o · s t u i s vat , ' a että s i ten 
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KIRJELMÄ " :0 ... 4.77/), ' 

'-las" .. t a i.. ..... SSA ... 23 .... P:NÄ .h.~lID i ...... KUUTA 19 .... M ... 

VIITTAUS , .. .. ..................... ...... _ ........ .. . N 

P:NÄ ..... . KUUTA 19 ... P,TTY . ":0 . ........ . 

VIITTAUS , D. U. M. 1 .... 19 ....... . 

. koo.s i ailJm~ni:.te rio .................. .. LLE 

ASIA, . ,;;."~~~"",",~ ..... =..;;. ..... .:..r....:.w;..;::;...:.:w;=..:.::u.-.... ............. ... . 

LälH ~·Stö t"t en kunn: ci ttavirrl i n toimi ttaa ' ini ~te ri" ll e s euraava t r a -

38, 25 . 9 . 4.5 : " e d rus t elu ::uroopan j a oston a ' ula i s pä"llilcc n .,!r. ';=ingin 
kanss a tt j 

::' 39 . 2 . 9 . 43 : " !=' r iHUi otr...lc sumia as ta ises ta k olmen - val l an kok ouksest'l"; 

40, 15 . 1 . 43 : "ZGit: s va ltioGihtee r i hulli ~ le uomen po l itii <as ta"; 

41 . 2 . 10 . 43 ; "~ räitä otaksumi a vastais sta . 01men - v a11a n kokouks e· ta~ 

: 42 , 20 . 10 . 43 & " 7ans a n juut al . ~t.en k ohtelu"; 

. 4 , 26 . 1 . 43 : " K'å 'nti l.'den a livaltIos ih t ee ri :': r . Ed\'.'n r d St et':i n i:.lk s en 
l uona"; 

.--: 4 4, 26 . 1 . 43 : "Ko lmen ... al.L9.n k olc'ou s ja n .k . enaattor i Connally n pä ätös 
lause1m " ; 

.- 45 , 27 . 1 . 43 : " _r lis ~'s t:;,"]" linen neuv o Su omen ase:na n pa n t:lJll i s eks i "; 

;-· 46, 26 . 11 . 43 & ":':os k ovan k onfa nss i"; 

:--: 47. 30 .11.43 : " l.e ~ ::ustelu ent . Roman 'no l ·-\hettilä:' n ... . 
ans sa 3 . 11 . 43"; 

r10s avi1an 

:~ 48, 1.12 . 43 : " os . evan k oni'erenssi - -'ar,Q ollinen hallita· senvail:dos Suo
mes sa."; 

:'" 49, 3 .1 2 . 43 : II Äeskua te1u Ur. Cuzimine;in icanssa . - SAlO Su.i1tu'Wtr. i nen Suo
meen ja uane n t ;;.k" l ",is een edustaja a n"; 

. 50, 20 . 12 . 43 t " .!eslrus talu Eu ropan j ao :: ton apulai 6pää llikön CuImningIn 
kanssa"; 

r 51, 21.1 2.4?, & " Tehe r anin k ok ous"; 

n 52 . 21.1 2 . 4~ & " ~uhanhuhu~a" ; 
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.. 53 , 28 . 12 . 43: " Ke skustelu "'-r. Cu:llni:ll; i n kanssa .- SuOt:1en- Saksan kauppas opimus"; 

:, 54, 31.1 2 . 43 ' "Keskustelu Mr. Cunmingin kanssa . iUrjoitt elut SuOme osa italial aisten 
19.sten kuljette.ll\ises t a E.hlo oitalia sta Venöij äl e". 

Lähettilä s 



..... !.t;!l&~(l!l.i " ................. " .. ... SSA OLEVA LÄHETYSTö" 

RAPORTTI n : 0 .38 . .... . 

i'lashiIl!;toni ... ssa .. 4.~ ... p: nä .kuuta 19 .. 4.3 •. 
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Asia: _ ... Kes. stelu .. ~r..9R!J..!}r,iq9§ .. t .o.n .. &lIllåiSPääll!k~/l).. V . L . 
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Yhteenvet o,", 

it&n Cunningille erä it' Suomen politi ikkaa valaisevia asiakirjoja . Cumming 

huomAuttaa, et teivät n' .. muuta tilannetta ; r a t ka isevaa on, ettK Suomi on yhteis -

toilninnasea Saksa n kanssa . 

)[ 

Käv' r: t ' n"lin s:- 'S uun 25 pä1vU." Europan jaoston. apulais plliil l ikön "'r. Hugh 

CUl!I'lingin l uono. . joka ott i minut henkilökohtaisesti erittäin tö.v"l1ises ti 

v cta , mutta jo:.:s. Ilsiallisesti oli h!"Vin kylmä . Mln&. jätin hiUle! le se] c etukset 

n.i~ter1 Linkomiehen puheesta eduskunnan salaisessa istunnos sa 3.9.43. ministeri 

Tanr.e rin puheesta 24.9 .43 ja uomen osialid~Okraatin rauhaa oskevasta pääkir joi-

t ukse. t 23 .9 ,43. r. CUmming kiitti n~istä tiedolt uksista, mutta sanoi , et teivät 

e Ninan n;.ihdi\kseen s isältiioeet mlt·äih u~ta. Vaste.ukseni oli kuten aikaisemmin 

t" öisis 51( tilanteis sa, että SUO!!len roH ti ikka aina johdoDlllUkaisesti seurw.a alUllaa 

linjaa. ~utu yleistllllIlteen trlUUttues a, tul ee mycs kln ltsestii"n yleiskuvaan uusia 

vlvahdUksu,. C=in 68n01 tähf<n , että kie ltAmii. WI1llinli tosi6eik~ pysyy. ettli Suo

mi toilllH yhG.e .. lI. Saban katlllsa ("oooperates w1th Germa~l') ja tätä e1TKt mitl!:loän 

julkieet ll)IIII~ •• ldl,*' lausdnlaot voi 1IUIUttaa . tI'IJe a h IUII: wa.ging • JIIIupaper wartl .liaKs1 

C\:IIIII1 ng • 

~Dg antoi UIldelleea yanii rtiUi. 



2. 

politiikka , .~O D! mukaan valt i osiht ee ri Hull ei ota Suanen edustajaa vastaan 

ennen:::uin Suomen poliittinen linja muuttuu . 

Panen täh"n me rkille , että · r. Hull itse kesäkuulla 1942 sanoi minulle 

Sa!:lEl.a ja ett'· Fight irg Punl s for Finland nimisen j li rje stön entis eltä j ohtaja l-

t a kenraa li O' Ryani lta t änään saa e essa kirjeessä, missä O' Ryan analy soi 

USA:n p ol i ti ilC:an Suon een n"'!den , san :l eS itetälin~ 

""''1.~~'"'~ 
Lähettiläs 
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SSA OLEVA LAHETYSTÖ. 

kuuta 19 .. 4~ • . 
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~::'7JrI.\Ua.."l.,.1l:oJuJ,uX .as.ta..._ ............ __ ..... _.-....... _ ... 

Yhteenveto : 

Kuulee mitä v stakko..1sim? ia huhuja siitä, roiU tulevr'esa kollllen-1lal1e.n 

kok u ena tullte tapaht\lll.aan. YeieimmL"I katso'ttaneen, ettli. Yhdysvillat tule-. 
vat koettamaan pitä~ kiinni Atlantie Charterin p~~iaatt.ei ta vhraamatta V~nä'än 

reu.ns.vol tioi ta. mutta ett·· kui ~.·.in annetaan perää joellmlijä on jyrlckil. :t'rl 

tah~lta Ganot~ koetet avan 1 kätä näm' a~ iat tule1l isu en rall e . Van-

ho11liselta taholta kunlen , että ang losåkli iset vallat tulisivat otte.maan 

ka:nnan Veolijlin vaatimuks i 10 nlilisien . 

i~ 1Ilitt\ hiljakkoin luul tav sti 'pidettävf;seä k olmen-vallan ko ouk eSBa 

tullaan pä· ·tt·· Ci.!!.n kuulee m.i t ä erilaieim ia huhuja. 

Toivola pn e r~&ltä 1e timiesy~tUväl~n kuullut, QttK tässä kokouksessa 

dysV1!.lIe.t kyll1!k1n tulisivat r it·· ~n kiinni i>.t1antio Charterin periaatteista •. 

mikäli vain mahdollista, mu ' jos Verutj'l!. on jyrl:lt'å länsi ajo: a6n koskevi sa 

vaatimuksie Ua.D, tullaan koettamaan H iytå,1i muotoa koko ulan lylcldlbiseltei kun-

nes sota on ohi, jolloin kertojan mielestä Venlije kai sa1.li pitll", aiW ~e OA 

ottanut ja tahtoo pitäll.. Rooaeftlt ei voi luop\a Stalini n avusta ja uetoYerlu

de.ta. _utta 1oo1-6811;a uolen h;;.n e1 uslcaHe. 1944 vuoden v,;,aUen lähes 

J ..... uohj.man.Ja : . 

T .... ni ...... 
TaaIIlnen ja IIdtel .. _ . ~.,;Oll •• 
El UItto ............ " .... tledoltultalln. 
11 ............. ""'- mutta ~nminleterRJn tfecIoi. 

hlbltft. 
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lo~~at& puolal a ist-, l :cttua l a i s ym . a l ku pe rä" o1<:vi Vll i t si ' oite., ' oi l en 

l ".~u. .u" .'i.: js. >oi.cut . valt OV' t h',.lO: t "avia . 

';'nulle t "- 6 le ':; York ~im(. si t K,·"iläi."n tc:mi s t n j oh '" j h , Arthu r Krook, 

jgt a '-<at. o ... .aa n ol evan e ri'~ois en l i'he isessii suntee s t e va lti o irtec ri hulliin, k rtoi 

s uunr, ol le en seura"vn e. : 

Yhv svalla t tu : evat : •• ' :lä i t ",mi'-i:n p i eru ar,soj el~ puol te Venäj ä vastaan ; on 

muita otuj a 'a myönny1;-j?Eiä, jot ka voidaa Venii ' li,lle t a r 'ote" e~im . a ) kolmen eh '~ä 

nel,"'::11 j os Kii t u ee rr, u .s.an) suurva i._ an;{toisill ee n ja ma .... i ,all e t rtjo(i\ma 

tauho.n~akuu ; b ) t loudell isea a ua suu r s odan j ä l keen myöskin s i teo, e ttä täiil t " 

l Chete'ttt:. i s ii. j oukot\;a~n t.eknilli6 ä as ia i ntuntij vi+a Ven" ' ;<1 l e ; c ) i enemp iii 

a l !ekor 'aU:~s a ;:"u r 0 as ~ a a ni iden oh e lla ov i eti lle' y s t:':viill i s i u ha lli tu ' s i a 

Sul ga r ias f a , Unkari s sa , . ::la r<iassa 'a ~ol assa ; d ) Turk il~ cal mien ava= i ner, ja 

ase i ste, ujen tu~ ; i ' ht i en myC: nt äminen Ve " j ,:lle r.iiden r anr,oilla ; e ) 4 ndchukuo 

kun J pF\L i on l :'öt-. . ~ Baltian c.t ' outui e i -,;t. t t iet e ' i n ilma muuta enl::j:': llc , 

l:1u t ta uuteh ei koetot ',ais i ulotta VeniiYn va ikutu valtaa oh 'olaan . Tiim" oh j eL'lla 

b lis i \' e iij"lle esitet t"väks i ja sHtii :- idettiiisiin kiinni Yhd" svaltain ja 

U. K: n puolesta mi kä li s uinki n mahdolli ~ ta , mu t t a lrrockir~i n mi e lestä ang l o aksit 

ant isivl'l t e r ä ä , j os Venäjä on j rkkä e i kä luovu p i dB:"L,iille menevi s t" vaatimuk

s i staan, .-:;1 . SUOlileen n" de n . Krock muut e n vahvisti , mitä muu9.1ta olin kuullut ja 

m öskin aikoinaan uomeen:i lmoittanut , nimi t täin, että Quebeci n kokouksen a ikana 

ja h eti sen jäI en oosevelt j a Chur chil l olivat ottaneet jyrke~:~ ao enteen 

' e n" "E:iin nähden . ffiin lisäs i ku i tenkin, että tä.':l&. kanta ny tt in on muuttunut; 

ha etaan yhteisym iirryttä Ve nl!l. j<:n kans s a ja k oeteta a n mahdollisimman. väh" jul ki suu

dessa puhu'l a stakohd is ta . Aaikki t" ä oli Kro . kin mielestä p ooäeripeliä.. U1u"; t a 

varma on -- sano i h" -- e ttä t ::.ällii ja L ntoossa pelä t'\E: n e rik ci sr uhaa ;:eks a n 

ja Venäj' välill ;> . Panen täh"'n merkille , e t t ä e rä" tä s uurlähettil9.ä ltä " l en 



• 

kuu lut, että tiitä re...lha.a fi"et:..::.:n uiu:::..av ,pa 

tonis s \~: n L~ nt oossa . 

3 . 

ve. s r El '!; .. ta , d. ",{as h j 

Er ' iLI t .. vanh c..i.) l i se1 t a . s t 6:vi.:l t:~ i.. i , j cka ku i t er.kaa n l uu l ta s ti 

ei ole e r ike· i s an h vin i onncitu, ol en !::uullut, ett .. ang l csaks it eivät 

iink::,',n elk"isi täti< e rikc i s r uha a . ' "11" ne ilmankin en:': ,:ää voivat 

"a t;::aa ta i fi1.-, lua :i.aksa a sta • He eivät t uhe uhraama~ n p& l ~ on , e i 

" i l'akaan Suo ae. , e l:e iv .. t ede Baltian mei ta , ko k a Churchill muka pel kä ä 

': eni" j" tunkeutumi s't 1 uot ises sa At lc..ntia kohti. Olihan Chu rch' 11 iis 

ettäi n Harva l"din ' iop ' ~tossa ~ i "tt:."'!" ;ss" ·" n puheessa h:öklinn:;-t ka i kkia 

ty rannioja vastaan - t &rnii oli ke r to 'an i elestä tUT'~usme r i1 1ist ii . Jos 

kolmen ulkoa s ia i n "ohtE. jan ko v en jälk~ en tulee tapaaminen Stalinin 

kans s a , voi Su~i ol la t~~~yväinen ; se e r kits ee. ~ttii Stalin on hyvCk 

S" "O t anglosab i Eten v l 0 ' en~: nan j a l u opunut vaat i !lsta m. ':! . Suomea . 

Jolle i tuall!::o "nen kok ous St a lin' l kanssa tule, mer k i tsee täm'~ , et -ä hän 

on l ännyt l iinsi v ltojen t ivomu.1c s et , j a si lloin nii.'1!i v i e r a antui s i va t 

Vani< 'ä s tä j a ;,-etä. ' t : i s i v&.t oma lle f uol e lleen, va i kke i väth ·... t ekisi r auhaa 

Saksan klmss a . Sekin olis i Suoll:e lle edu l is t a .- Kertojani o" i n ollen 

selvästi neuv oi u o e a ol emaan &ll tautumatta Ve " jhl l e . oli si pa r asta 

odottaa ainakin pa ri kuuk ut ta . 
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Yhteenveto , 

Sel on a~o valtios'~teer i 11 l I e ~~tt· emme meoor~ndumio laat imisesta . 

•• 
1;~'ksi . d. !""val t in , Englann.o j Ven:.::'" n ulko:l. sia i njoh ·o.i n kokous j a eh~,ä myö-

he~in Rooseveltin , Churchillin ja Sta l i n i n henki l oKohta inen tapaaminen säh ötin 

S:-:' s~"\l'In 9 ä iviJ.ni"i k otiin ehd otuks e n siitä , että ennen n~ i tä ko ou~s ia j'" t ettäi-

5 ii joko ~Clintockin k:m tta tahi minun ka uttan i AJner H:an u l koas iai njohdolle 

,emorandu i n , j ossa seik a pe räis est i esit ett '"isiin maaune ulkopolitiilla ja 

a sent ee .. e ~"<:' odassa • • '"hernrlt<ssä se.rk eassä 1' 5'" sin t i.ih'"n ehdotu: ean S 'U"'laOll 

?Li i v" ': ,. ett:i mi mm mi9 i estiin i olisi pi:! rasta, j os eh otus j "t ettiiis' i n t<:i:illU 

:ninun niMiss:::ni , :roska sil' oi o o lisi I' i~ldn : 0 s~ a in ll ' uin suur e::!pi va;a us sen 

• 1 a t imi ses sa . S kuun 13 piiiv '" '" tuli iJlkoasiA inmi nis tericn ll!' cnteinen v as -

taus , mi:l sii mää r ä tti in, että Minun tuli it"e " isesti 1.aAti I'Jsmor !l. ndumi hll r:::'n-

t "n: ;nu:': "\ ja t .. ·· 1i1funte=o:ne tosie.sia in pe r ustee lla . 

Samaan aikal'n :.a i n tie tää , e ttä otAksuttavasti ulkoe.sia in joht aje i r ko~ous 

I:u is1 idettl1v'" si ni:;a ' sintaan viid en viikon pe r iis t", mi'<ii. ol t3ttamus osoi t tau-

tuiki oikc:! ~i. 

JAKELUOH.lE: .. .... luohjem.lI.j. : 

T_IIl ..... . 
T •• allI ..... J. lIalkal ......... mlnl.tarlOIl ... 
EI uIk_ ......... k .... fl"'oltultalln. 
EI ..... omueduatukMft. mutta ulkOMlalnmlnleterlOn tleclol· 

.... IIn. 
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t i .l.sio t a v ' i r t:L"l!l. n, mutta samal la ' 0 ' t in :,1Uulla kin tavoin 

s a ' a Su<.r.ten k nnnan a s iano:l!li s i Ue esitot:,:::. i . , :vin State p:l r tLlentin 

uu':! en :-:itilli !-ön 'r . l'a r rison - reeman 4 t thews in l uona , utw 

r :;.port i s s o.n i :::: 34 olen ~el o=t nut, j a t:i!"l"n ohs lla . otsin 1"l1ettn" s mi : stari 

os t r öm kes!tus tel ui ssa v t ios.:.n t eer i ZuU i n ja poli i t t i s en ti r eh " örin ~r . 

Dunnin k sa es itt i er'.;iit:..t u o n k ntaa val aisevia n; " ' ckohtia .cut en r 'lpor-

tåssan i :- 35 ja 36 olen es ' t-t 'n rt . 

S skuun !,u oli ä li ss:': 1' , et i n . oti ~n s e i }Cc!!p6 r m s en suunnite .an m'3r!or a n 

dun 'n u at imis t a V:lI-ten huomio n o ttaen, ett~ tälle: " lin Ul '{o sia:.r. ' nis t e riö 

5" ' ·ösanolfl!l. s sa~n ::' 435 s: 'yskuu n 16 äivältä oli h uomaut t nut , et cei r a j a -

t a toi~ t ais eks i oli si p uhuttav • Ulkoas iaimninis t e r i ön lllfv !.i..'{syt t;, 1:. 

oh jelmani ~ an t tua e ri .. isiä lisuoh~ ei t a oli ' .. nis t e r i ön ' 'ninun vli l illä 

sLhkös ano":'.CV"i i hdos s :.':, aku'JO 10. pupuo l e lla , ·5.hlster i ön 1 :·.he t t" ess il minu lle 

erin isiä t,. r:-cd i t ä listi. i dt O ' 8. :!! . :'1 . t a: htu~i ::: t r atY.ai sev i na :re ~ ']~uun p~ivi nii 

19.1 . Vi :.me i s e t ohje t; t sain lokak uun 5 p' iVi.:ni l, mi nkä j :'lke en seur a V9.na 

p>=. iv:· ,. _,tm~ r&.n umi t iilillii !l llekirj oitett~ in j o. lok~{ uun 7 p~iv~:n: ' k"s i ki rjeellä 

toimitett i i n .alti os.:" t e e r i Hullill e r.: · en ~'::s it ~ 'i :sih te erins " k o.utta . Samalla 

L .h,e t in ' :: sH:i r jeen ohel l a j :':lj e .cKsen s iit:.: a.u laisv t 'c siht eer i Ber l e lle 

'a · ,·t ':'n toisen j <: l jenn ''ks en Eur opan j aostolle . Si t ii e nnen o lin eyysku~ 30 

p:.i i viinä "sik irjeellä t o imit tanut yhteenvedon me::! or andumlsta ti.sken al ival t io

s L~teeriks i nimite t lIe 'r. Edwa r d Stetti niuksel le, j oka si l loin e i v ielä ol l ut 

a stunut v i r kaans a. l:.i nulla oli siihm sitä emm -än ' :rtii, os ka jo"ru vi i kko 

aikai s elilllin ennen h::nen nimi tt'~'!! i· tä::n olin St ett :"niu ' en ka.ns s a :,':s i tyi sesti 

keskustellut Suomen asiasta . Ste t tinius tunnus ".;l yh;~ en%d Ol vastaanoton. Sitä 
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v ::t c in e i it e lJe:lOr U!:1i V"stfl .ottoa ole Eulli n e H·': r.nri t t e ''..'aan uole sta 

eri~o i se:ti t t ettu. :uiten'in en ~l h'al ti :.:t e r i St et _· n·.us ll?~!:u stc l ussa 

:o.ns:a.:i ' l.~oittanut n' · ,D ' S ii j !l. tunt· .s ' n eUlor 1:''::' • I t s e l'le:.1Or o. i 

:-nr: F ::et ;: irj el~'· altios:' .t · e ri ':u11 i lle s .. , .. k irj e a lh'alti os i .. t eeri 

s t et t ':'n':'u 'selle 5: :s]' ' n ::;0 p'· ivw t ä j a s i !hm li i .et!; . ;1tecnv et o ohe i Et e -

t ann j ;;'lj n", s in;'; • 

P. S . 4 .11. 43 . l{'~, des s:.i.n i r e r ub1 ikaa .is en r vo1uc en viimei s en r es i dentt i 
ehc.o ' aan ja 1 uodollisesti ; en j oh ta ~ n :..~ . .em e11 'ii llkien 1u cna j· ·tin 
luotta:n ' s el : isesti h:nelle ' h den jäl jennc.~ en edellä o . eva s s a r aportis s a 
U1a in :tu~ ta ~ e:nor ndu:: i & ta • 
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30. 9 43 

De ar :,ir . ecra t :;.ry. 

e f err ing to O'-l r conver S:l "!;ion f c' da~'s ago and ah.~ys r eme, ber ·.oG; 

:' o~r un e1's ~ndi ng ani s~-n athy f or my count ry and the ?er s vna l kindnes s you 

;'.ave shc '.'ll me. 1 antur e t o r,Ti te ~:ou t e foHo ."ng . Pe r ha? s in the i nter-

vaI bet ". een cur old gr ea t or ;( and the ne" b i/g t nsk cu i n a fe , .. days t:'me 

' il l take up ; cu CO J: d f i r-.d 1: e to r and t h1s - 1 t e l'. 1 un<::. e r stand t h9.t 

;,OU i11 :'e e:rtr"!:lEl l' occu :-:;'~:l. ':it "u rk . m', eve r. no n~ erl. f l' l:J,e to Gay 

hm, hi 1 ",\) <.!11 appreciat e t he opportun,;,ty of s eeing y eu zome dny at ou r 

ccnvenience • 

. 'r~ !; 0 a lI . 1 ':,ish .: the e lines t o ext ,nd t o ";'U ' nd _1' 5 . t etti-

n i us ra! ' ':d,fe ' s ar.1 !l\ 0 'n hoar tiest cOl1{; r c.'b.llo t::' ons U!)Ol: ~' our nominetion 

to tl:e bigh po~t of Un ePiecr e t a r of 'l;et~ . ;'eo le s for :no to SQ th c.t 

if 1 r d El. ri~ t to eJq: r ess nn opin' on in n ques tion lika t h i · . 1 wo d 

jc ' n i:1 the choi r o f high p r ais e and a c _l a i m b~r .,ihich .'our no:ni n::..ti ol. 

has been met eve~ ',nere . As i t nO'" i s o 1 an j uc t enl ] s en ' ~'ou my since r e::: t 

"is'.e;; fb r t he 5' cce: s in you r -,'Oli: of 1'> :'ch !lere i s no å oubt . 

t the s ,e time 1 'i a r e send ' -. u s.ttached a shor t ~e , orendum giving in 

the , os t re s triqted form the F:'r:nish po :.IIt of v i ew. as 1 had tile pl easure of 

explain~g the sama to you ,.t ou r l as t meeti~ . 1 shoul d e ve ry g l ud i f 

l a t e r on at : our oonvenien e 1 co ~ld have t he opportunity of developing 

more in ful1 my country's p05it ion. 

~7ith leimest r gards. 
Ve ry s ' nce rely your s . 

a.E. The Hon~rnble EdT~rd R. Stettinius 
The Shoreham 

Rj . J .procopfl 

I ashington. D.C. 



Fi nl an ' " poHoy 1'1 '. 5 ah:a;rs a polio ' o f s ';riot neutre.lit y bas ed upon h r , .. -ish t o live 

in enoe at d ea _e f'~l ooope ra t_on -, ith otlJ.er fre e nations . : .. he never joi ned IlllY g r oup of tht> 

g; r ea t por.e r s . 0 avoi d even the sho.do\'; of tak i ng s i des , she r e fused in the spr ing 1 9Z9~0 s i gn 

- 'th Gennany a non-agg res:don paot, as for instanoe De= r k did . 

Finl am g ot int o t he \'.ur Shen she ;'18.6 attacke d by ussia in 1939 . The oha r a eter of 

her fight ooul d not be ::lore !'lIl.ster fu lly e>..-pre!l s ed t han i t ,,:8.S t hen b!' r esid ent Roos eve lt 

nd Lr. Chu r oh ill (Annexes : ~xoerpt~ of peeohe s ). 

• The months t lnt follo':.ed t he eaoe of MOs oo':; _e" a~ far a s 'inla nd l'I8.S eonoe rne d , 

conoentra t i cn of 8.11 foroes upon reo nstruoti or., r ehabi _i tati on, a nd keep ing th e peo l e f r an 

sta rvi • On rtuss - 's pCl rt they ! -3 re prepa r t ion f or a renewed a t taok . This att ao came i n 

June 1941 . 

Thus Finlan got i l t o t he M..-: '1, r - as a na t te r of faot, a oontinuation of the . nte r 

-:ar. Thus Fi n la.nd fi{; hts beoo.use 5 ' e "la s o.tta oke d - not O\' .:ng to an. alliano e or poHtice.l 

00 .i tlnent s , nor out of lust for r evenge or oonquest . Fi nland/s ,Army has not advan oed sinoe 

the autumn 1941. inoe then it ha s not taken u p offenoiv e a otion, nor ha s Finland ever 

1aunohe d a ny attaoks a ainet t.1;. e City of Leni ngrad . 

Finl a nd f ithts only for her o\im a i ms , li;,erty, nat~c!l.9.1 e7.isteno e , seourity and alasting 

. pea oe; thus l>.e r war 1n self-defens e is d istinotll separ- te fro"'! t.1;.e oontrove r s i es be t ".een 

the great powers. Finland f eels that she fight s for t.'1 e i deal s s he s hare s w1th the r!orth" rn 

and ileste rn ,':orld. 

Her aim is to keep her oountry in her 0\'31 ha~1 s,frefj fro m t.1;.e inva er, expeoting that 

onoe pea ee and o~der will be stabilind in Europe. liMh" If Fi nland di d not fi ght, and if 

she ':tere over-run by the aggressor, ,',no ,':ould in '!he end d rive h im out ? 

Finlam ha s deelared t hat she l'ilUlts :;:e !lee !l6 600n 8.5 i t OM be had in eonformity --Ii th 
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t~ Je ~ i:l 9.11':' -::1. ' 1' ~cr o · ;:e r o1re1:: of n:; ' '7e fight . .is fi n nish -ish for 

}l lv.ce l'>..a s r ec e .. tl:· ti~~ in io ltte .~ o_ t t~() rit t i ve "lB.y Ill1d in no uncertain !;e r:ns 

, ean ra~ ,;:" te ' . :'O"'ev or , ~u h ~~a_e ~n ' ne ver been of.e r ecl . inÅand - not even a 

: nt de 0: C'l t • !. i a ' s i t "ntions ru::d cO'ld i tions ·:.ith respect to peaee beb.e en 

t h e t ,,:o eO'.lrt': ries . 

u i t o r occntly t he 'iru,i:lh r i me : .. i n:. : t e ~ n (\ s~e eoh in Pa r l i ament stated' 

" The r ", i5 no :·r.l r - ;ear iness 1n 0 peo: le. u t ":it h t doubt every ona of us 
"'o:.ll d ohee r f'.l.l:· iv've peaoe i f it ero atts,'nab1e . HO:''!lv e r , not just any 
k o. o ~ , j'. onl a. p9_o t< whioh Tlulid U:1r " t ee c ur . tien frae 'om 
a.nd s ecurity . The i r d • enco ' can net e r onour. oe so~ar el- i r an the 
",ord' f r e edoC1 e.n soouri: . 

r.e ave no r e eived an-' hio t ~ \';;- t s oevs r 'of the in bnt i ns o f the Sovie t 
Uni 0 9Jld " e t. e refor e h ava n o .~ O': l edge if the ::' ovLt \';0'.11 he \':i ling te 

gr ce -: 0 a ea .e 00 :, uoh oon 'it':'ol1S 'lS ' O'l:i .,uo. rnntee our -eourity . " 

! t t he sone ti:ne t he r e :'; inister ~os t ole r1:' c:!,?p.2.si zed tl e deep 

Oli qdmi _ tion tte ;·i :;,...::' s·. nation a l ,· .... :,·J • ss i'elt (:on e l " a ys feels f or t he Uni ted 

S a t ,:, s . !:!e s pok!l nbrut t '16 l ~ nd t r ad itionAl ood r e l ations bet -:een our 

c '~ rio!: a n s a iJ . vo r ti=. : 

" ':'he _'inn's pe op l e ~ vc alw"5 s e en in the Un i ted tot ea a s t ronr; su. port 
of t r.os o i desl - of lih e r t· :·, .ich have ':' ns . ired also us i n our l ' i ted sph"re 
01: Ufe . " 

• 
F,:in land f eeIs tila t Bhe defen 5 not onl:/ he r seI f but a l s o t he d~ole :orth and 

t he interest of til e ':es tern ':orld to -:.t>.i ch she bel orv; s • 

Once a bout a ye l' af; o. the Pres i d ent of Finland ":r . Ryt i said . s !,e e oh : 

" Our opi nion i s t.l'la t .bt even the sm.all na t i ns e x is t on1 in orde r to be 
used as expans ion aims for t heir big~er neighbors 0 1' ss a pa rt of the 
bar gain in the denIs bet een the great poviers . The C1all n .l. ticns have as n uch 
right to nn inde. ndent i fe a s ~he b i~~er n at l ons. espec i al1y as t h ey h a ve 
Of'tSl '0 the oou r r e of h h lt ry re r e ente ' ou . tural . mora l . and mate r ia1 
f orces w'-l oh hava pe n.'lanex:tly enriche d h UJl!Bll c'~.!. ture a nd ~-:h hava dev910ped 
inte rnati~neJ. li fb mo r e . a.lld 01' e rito riouG l ;:. til_n ma n b i g n!lt ions .! 
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. iDU 8S 7 i n an~ , h a iJe1 by an ove r -me1mJl_ wor1' op inion in 1939 . i s t . e 

on " S ' 11 'rt r;; ,":~ :ch ::;1 thcu .... e.t tacketi. !Jas (;en b.e t o !:eep the 9.g.; r essor 

9. 't' .. , -.: to n:: in t.n.in he r o. politi;a1 an ocill1 ins t iil.t -:i cn anJ . e o\m ·::ay 

o l iv'~ , there ic , i ndee:i , evs I-:: ea son t o cl9.i::t - tlS as been d one in the 

.t"1.eri c· re s ._ - tha t hEl I" C!l. e is a te s t ca e • 

• 
um!:'e r - • 1 !'~ . 

• 



Excer~!rom_~ br~~~q~st~g~~~~~~~~~ 

..:!~r.: ~to~ Churc~il l) _,~c.:'!.~01"-~40) 

Publish~U:.}_'~Blood , S\':!~Q.~~-.9nd T~l'S" 

Onl.1 Finland-- su!,erb , nay . sublil'le --in the jaws 01' yer il 

--:7i:110:.1<1 sho'ils VI:1J t free oen CEln do. The service r ender ed by 

Finlenc. to maakind i s uacnificent. Everyoa6 can 

• see hoVi Communi Sl.l rots the soul of a nationj hoVi it make s it 

abject ond hunGry in peace , and proves i t bose and aboLlinable 

i n "Ior . -, ie cannot t ell lhot the fate of Finland may be, but 

no uore l.lournful spectocle could be :;:>resented to Vihat is left 

to ei vilized .::lenldnd thon thot this splGndid Horthern rooe should 

be ot lost ~}orn down onc~ l'educed to servi tude Vlorse thon dca th 

• y the dull brutish f orce of ovcrwheloinB numbers . If the light 

of frcedo~ hien still ~ urns so brightly in the frozcn North 

s!lOl.ld !)c finally quenched. i t n i ght rlell herald a return to 

the Dark Ages. when every vestige of human progress during trIO 

t housand yecrs would be ene;ulfed . 



• 

!rom Pr€ side~t Rooscvelt' s Address to the 

pelegotes of the Ameriea~ Youth Congress 

Publis:l0d i 11 Tl!e New _'Z0_rk..1i.!!6_~ Februory 11, 1..9J&. 

Eero is 0 smell r epublie in N'ort:lsrn 3urope . A ropublie 

;lt ie;l "ii t~out ony qucstion '.'Ihctever \Ii she s S0161y to Lloiutein 

Hs o\';n t crri toriol onti {jovorrunent ol i n'cGgri t y . Uobody \V i th 

eny prctGJ1s c of eOn::lon S6ase bcliovcs t ho t FinlanG. hod eny 

ul terior dc i ens 0 _" the i nto-r i t y or tlle sofety of the Sovict 

That A.ilcr iean Syupo t llY is 98 perecnt \'I i th the Finns in 

their effort to stovc off invosion 01' thoir O\'lU soi1. Thot 

Ar~oriee_ sympathy by now is axiomotie . 

The Soviet Union, os a mott r of praetieal foet, os cvery-

• body kno':/s, who has got the eo ur ogc to t eee the; teet , the proe-

tieol foet lc.."1own to !' Ol~ ond k,'1own to 011 the world, is run by {I 

di etotorship , 0 dietotorshi p es obsolute 08 o~ other dietotor-

s hip i n the ~orld. 

It hos ollicd i tsd f wi th onothcr dietctorsilip ond i t has 

invcdcd 0 noighbor so infinitesioolly sma1l thct it could do no 

conceivablc, possiblo hor. to the Soviet Union, 0 silloll notion 

thot scelre only te live et ~ooce os 0 deuocracy ond El liberol 

torword-looking "6 .loorae~r ot thot. 
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!.~cerpt froD New York Herald Tribune 

?.ublished lJoyenber L.. 1943. 

RUES IAllS HAILI:D EY ROOSI.;VELT 

on Alr. rrVERSARY 

President Sends lTessage to 
Kalinin on the 26th Birthday 

of Soviet Union 

'.IashinGton , Hov . 6--

The nessace was nade public soon after ;'JOrd of the 

fal1 of Kiev to the Russians had r es ched \/a sllington. The 

text f0110\'is : 

"Ris Excellency l.1ikhai1 Kalinin , President 

of the Pres idium of the Supreme Soviet of t he 

Union of Soviet Soc ialist Republics , l08C O\'/: 

II 

"Allow ne , on this day, to conGr atulate yo u, 

the )eoO)1e aOnd the leaders of the Sovi et Union and 

to express the deep admir ation , of nyself and my 

ountrymen , for t he ma~nificent manner iu vlhich t he 

Red Ar ny has hur1ed back t he invader. To the ned 

Arny and people of t he Soviet Union belong etornal 

honor and Clory. They have writte:l des thless page s 

of history in the s truggle aga inst tyranny and oppres-

sion . The ir exanple and sacl'ifice are an inspiration 

to all the forces joined in tile cotllJ.on st ... uggle for 

victory. 

"In a s iri t of uni ty, lilade eO/en ore evident 

in the agreements l'ecently coneluded et ;loscow, and 

with the s trength derived fro:J lJlutual understanding, 

confidenc6 and active collabol'ation, the United 

Uations will overt:.u-ow the f orces of oggression and 

establish and naintoin a just, enduring pesee . 

"FRAIn:l .. lll D. ROOSEVELT." 
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Ootober 7, 194:> 

Excellcnc , 

I b~g 1eave to p r esent to Your Exce11ency the eno10s ed Aiåe-~emoire with 

Annexes attached the r eto . 'i' _i5 document i s , ne . vU r ~xoelleno "lill ee , a 

SUDt:'.!iry 'lJld r aeOT of faet a n ' ct~te~9nts phas iz.n the e laracte r of 

Finland ' s i~ht in €e1 f - defanse and he r ~i sh f or poa e as soon as a ence 

correspond:nl; t o the ns ';u r e. of he r fig;h t can be had . The contents of this 

Aide· :e:no' re a r e .,o.i 1" faot : nne sb-t· '",enet '-;ioh r reviousl on th.e pa rt of 

finland . , ve been ot'oUGht fo and ~:hi oh I vexnture to tilink i t might be 

useful anJ pr a ct ioa1 t ~~e r eGent m~ent to re capi~~late . Ho~~ver, s ome 

su?pl ement . info ~t ion c.n vie· .. - po:nt s r..a'\c 'Jeen adued . 

_Co 1 eira:; the attention of Your ~xcellenc' t o t.~e fact - a faot also 

ment ioned i : the Aide- :.!emoir;; itself - that it has been prepar ed and .. ritten 

o.t . Leg:>.ti on h c r e in \'ash.ngton .'ind tila t thus i t has not been poss i ble t o 

submi t t.~e docu:, ent as such te the exnmi m t ion o.nO. a?pr oval 0 the i nnish 

:iovermnent • 

I a ·.ail 111' s elf of thiz opportun i t . t o present to Your xcellancy the 

expression of my highe~t considera tion. 

Sis 3x ellency 
The !l:onorabl e 
Ccrdell .Hull 
eoretary of Sta te 

Dep rtmen t of 5to.te 
.. h:Dt;eon, D. C. 

lij . J . Procopf! 



A1DE - IAEM0 1RE 

The following i s nm i n1y a summary nnd a r ecord OJ:' fac'~ :' 

end st~ tcm(. nt s whic h pr evious1y on the part of Fin1BJ:: on 

dif f erent occllsions hnve bean brought forwnrd enc1 whiC'.h the, 

Fi nni sh i4i nis t er hos thought it us efu1 and prllcticA1 a t the. 

pr e scnt momont t o r ccapltu1e t e. 1n some r cspccts A f ew 

suppl emcntnry i nformA tions Rod vi ewpolnts havc beon ndded. 

This Aide -Ucmoire is drevlO up by the Finnish Mlnlstor 

in Washington nnd hos thus not a s suoh beon submittod to the 

~xamlnn tion and the opprovRl of the ~lnnish Govornment. 1t 

dec1s wlth the oucstions prosentcd thorc i n undor the 

following hcndings: 

Finland's Forc ign Po1ioy Botweon the Two World \VArs. 

The Wfl r of 1939-40. 

Th~ IntcrvIl 1 Betweon tho \iint er Wfl r 1939/40 Bnd the 
Rcnewc d Attfl ok 1941. 

The Rcoewed Russian At~ACk - a Continuation of the 
Winter WAr. 

The CharActcr of Finland's Fight. 

Finle nd' s Alms end Hcr '.Vish to Got A Scourc 1'08 0 e . 

Conclusion. 
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Finland' s Foreign Polle! Between 

t he Two World ·Nars. 

In 1918, when Finland's war of independence carne to a 

victorious end, the Finnish people beoame masters in thei'l" O'.V:J 

house. Finland was then faced with a new task: the c.a!.nte~:;:· . .; 

of relations with other nations. She hod to estoblish Co fore jg'~ 

pollcy eorresponding to the firm determination of her peoplE t.e.: 

safeguard the freedom of the country • 

Hoving no other aspirations than to live her own life a ~ a 

free people i~ eooperation with other free netions, Finland fr o@ 

the very beginning of her national independenee conceived the 

neeessity of the establishment of good and friendly relatiorH~ 

with alI nations and partieularly with Sweden and the Sovie~ 

Union. 

The close r elationship thet prior to 1809 had existed 

bet ween 3weden and Finland for seven hundred yeers hBd 

beo ueathed the Finnish people with demoeratie institutions, 

western outlook of lifo and family ties whieh alI eombined t0 

f aeilitate the croation of mutuel eonfidonee betw~en Finland and 

Sweden. The only outstanding prob1om causing irritation and 

uneasiness in the rclationS of tho two countries wes that 

concerning the Aelend Islands. The question having beon brougL ·~ 

bafor c the League of Nations by t~e British Foreign Sccrotary ln 

Juno 1920, tho Lcaguc Couneil ~n June 1921 rocognized Finnish 

sovcr cignty over tho Islanda. dwodon having acquiosc cd in +~5. s 

dccision end Greet Britain, Gormany, France, Itely, I'oland, 

Estonifla ond Latvia, as woll as Sweden end Finland, having C01· ·

c1udod in Octobor 1921 a treaty guarantooing the domilitariza ·· 
soon 

tion ot the Aa1end Is1ands, thE) t.Jnsion/rola:x.od and tho road W&s 

open for a good noighborly intorcoursc which sinco that timo 

has characterizod the re1ations of the Kingdom of Sweden and 

th Repub1io of Finland. 
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~~e wsr ef 1918 bet~~en Ftn19~d and the Soviet Union was 

brought to a for ma:i. t er:lina ticn by the Penee Treaty 01' TartL'., 

signed on Oe~obor 14, 1920. 

It is to be noted that even prior to the Peaoe of Ta:-.-1.u : 

n"s3ia 's Counei1 of Peoplo's Commis sars, under the ~h!:l"i~'':lb~· t:I· ':. ,:,' 

of Len in, l'ad s ubmitted to the Central Exeeutivc C'OnlLI ~ ~t0 1) , ." ~, 

I'c eeu1ber 31, }.QJ.7, a proposal to t he effeet that the r·d :.,~ ~ ,; ? j 

independeTlec OJ~ the Repub1 ie of F inland should be r ee(·gn i zl;J . • 

end at i't s rre a ting on January 4 , )918, the Central Exceutin_ 

Committee had :ldoI.t ed the propose l In spitc 01' th1s r e co€:n i -

tion war broke out b~t~een Finland and the Sovict Union, th E 

f oviet Union instigating an 1nsurreetion in Finland with a \ '::" : w 

to make the country a communistie state to be ineorporated ~. :1 

the Soviot Union. It was as a eonsequenee of this war tha t ~ll 

the quest10ns at issue be tweGn the two states worc fully d~~lt 

with 1n the pesee treaty whi( ~~ beeamc e doeument 01' basie 

importenee. 

At the; very bGginning 01' the peaee negot1etions the eh&l.r ·· 

man of the 30vi e t Union de1cget10n statcd that he repre scnt(;d 9 

State whleh r c eognized the right of se lf-dcterminet10n 01' 

nations as a prineiplo of its internotiona l poliey. ~fu1lc 

a eknowl edging the integrity of Finland's old politiea1 

t orritory, the r ~ presenta tivc s of the 30vict Union mado , how' 

ever, a 1arge numbor of mili~ery ~cmands, the Deceptancc 01' 

whieh thoy eons1derod e ssent~a l ~o the sceurity 01' thGir St /!'t.c, 

"l nd c spccially 01' its formo1' (,apitel, Leningrad. II: this 

r e spe ct Finland made f ar-re w hi:lg concess10ns 1n ordcr to 

stl3 bil1ze the r\31at10ns with her b1g oastC3rn noighbor. Thl ' ~, 

Finland undertook te abstnin trom tortitying a nurnber 01' 

islands in the Gulf 01' F1nland, to demollsh certain 1'orU1'1ca .. 

tions on the maralien Isthmus nnd not to build 10 speclficd 

aroas on that Isthmus armored ~owors and batt~rios that might 

endengor the sccurity 01' and inlots to Leningrad. To 1nercaso 
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Rl:.ssi<!' s fr ccd C';:'I of a ~ti r,n. '~ D'; cx"': .:! nt of Finnish t~rr!to:i.·ial 

wC:' t er s 'NIlS m:' cc very nr, rrO\' 1,'. '<.1 ' (. e E.s t c rn port of the 0 ;.:.11' 

of Finll! nd, F inl and a lso undortook not to mllintain ir. r-- ·';.1 ~."' :; · 

. . -F!nla nd' s P'J!'t on the Arcti e Oeeon---"nflvAl vessels r.. :10 t.; t:.(~ r 

1' O:;.J 1 , e ss <.; ls ; \"I it.h '.;hc cxcnption of nr rr.cd vcsscls 0 ... ' :·.~; 3 .. , :; ;' " ',, 

tlr. :; hL'.r.dru,', t c~s , whieh Finlfl nd is onti tle d to mG~n'~ ' · :' , ~·. '1\1,1.:": I'. !. 

:.(;s ";:::, i eti ,)~lf , qild 0 ma ximum of 'l'l,1't o ;3n nflvlll flnd Gt J (, ; " ': ,lll' -.! 

vc; ss r: 1" , " ( t ,mnfl g of I) rl r h of v:h::'c~ 60e s not oj.r ö ;)å f ( .U; ' 

hundr r: Q t ·J! l ~ . " F i n l Dnå fLu' th o:'rr. r. re undortook not to rtl(lL ",;f! : n 

submfl I' jnc s nnd r'! !' lT.c: d Il c1:'o~lnnes i~ <;nnsc. wn ter-s ond not t ·) 

ecnstr ue t llnvn l ..;>r,rt. 3 nnd othor siru l ~ r. ~" eonst:-uetions on 'i;b r i . 

coa s t of ~ lnrgcr siz e; thqil was nceGs s ury t or the vos 5e 13 

r cf drrGd to ~' nd thoir oq ul.pmcr,':. . 

Thus, by signine of t he Pan e e 01' Tartu Finlnnd snti sf ~", ) ~1 

e 11 th e deml'.l nds for socurit;' which a groat powcr ean rca s Gn~~ :';l:v 

prescnt to p smoll ncighbor\Hl fltAtC. This tr0fl ty did n0t 

eome into bcing ss a r es ult 01' fo~tuitous eireumstonecs , b~~ 

it simp ly consoUdn t d the cond it.ions existlng proviously • 

Finland r ;3ce ivcd nothing whieh \\8S not indisputa bly hors or 1'.0 

which "ny othc r stat e could hnvc hnd 9 juridico1, moral, or 

nntionnl right. 

On the bosis 01' the Trc uty of Tortu thJ r c lntions bot\'l~, Jlj 

Finland end the 30viet Union dO'loJ.opod tor nincteen years, 

FinlAnd ne vor j oir.ing "I r.y group (".1' bie powers and ondcflvor l r.g 

to mainte in good neighhorly 1' =. 1'1".; ,; c.ns with ~USSifl . On the 

ini tin ti. ve vr th0 Sovi f! t Un HIll .J ':'rOA ty ef Hon-AggrGssion \~ ~ ~ 

ccncllldcd on Jnnul1 ry 21, 19)2 , fl nd to this n Convnntion ef 

Concilistien WAS annexod in the ~~ue ycar. Thcsc ~gre emcntc 

wor e supp1emr.nted by tho trosty of July 3, 1933, defining the 

t orm "Aggrossors". ond tho maintenanco ef the Non-Aggrcssion 

Treety up te tho ond ot 1945 without the right of dcnunci8ti(\1~ 

wes agrced upon by A protoeol signud in 1934. 



• 
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and morc eonvineed tha t tho politiea l line follmved by SwGd0n ! 

~ or\~I'lY and DeDI:lAr k wn s 1n hArmony· .with her inter ests "lnd 

r r. sourecs, FinlAnd al1'c:"Idy in 1935 dcela r c d thFl t sh·) ~. :·. t. '3:l~~:'() 

te wort elose1y to@.c thcr wlth the group of Northcrn : ;"e 'd~ 3 f'f, 6 

\'.'ould v,i t h thorn r eIr.a in absolutely nc utra l in the di!.l .::i '~ te ': 

u" t ., CO l" t he GreJ.t Powers. This noher ·nec to a g]·O'lp (f r..:;t.;,;.c d 

Statc s t endcQ t o l'r ovicl e thu Sov:i.e t Un ion w~th an add~tjo:ll1~ 

guarantoe ';ha t F~nlll nd v.culd net f.'c>r:n it Any bc l1iger ent eOlll~try 

to maka usa ef hcr t err itor y for purpose s of war . This 

Attitude of Finland ' s eoul:'l. Dot but be ~n a eeordenee witb "!;!ll? 

inter ests of the Sovie t UnIon, on tho a ssumption that one 01' 

tho objcct s of the l a tt clr was to proserve ponee in tho Balt lu 

er eA . 

Finland' s oriontation t .1v.a rd the Seandinevian bloe ef 

na utral powers did not pass unnotie cd by Am3riean obsorvors . 

Mr . Josoph E. Dfl'\lic s, the; Unitod Sta t es Ambassndor to l:osco·.v , 

drew the attention of tho Secre tary of sta t o to this trond 1n 

the FInnish pplicy ln a noto da t od August 2, 1937, ln Helsinki 

whc r o he had had conversations \';i th l oading mombors of t ho 

Finnish Government Rnd polltica l eirclGs. 

"Tho"") net imprcssion which 1 get (and it i s quito 

strong) from thcs e varlous eonversat ions, ''1 :1'. Davies Vir i~~· 

"is that tho Govcrnment 01 Fin:1.And is lnnetol :, hostile t ,) 

the Hitlor conoept anå hi::. govornm.:ntAl pol1cios. ~inlAn" 

ls instinotivtJ ly not 'pro··GerID.fln' •• • •• Finlpnd's 

policy is based upon a r eR lizotion ot the cxo eedlngly 

procarlous geogr~phical And militAry stratogic posltiou 

she oocuplcs botween two powerful eocmy countrles, aod 

upoo a dotcrmloation raalistlcally to avoid aotogoolz10~ 

clther. lt posslble. and ln 60Y evcnt to do hor utmost to 
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prcvont hcn' 1And from bving convcrtcd into a b13ttlcgro14nd 

whcro by both hvr poli tieo1 indepe ndenoo nnd OOODmD::"~ .. 
fr c odom ol" d indc pondont wc11-bo ing might bo dost!·oy.):i ."-' 

Fin:'.l1 nd .a s a 1v,nys owa r e of t he necosslty to Ln"llr. +, ;~ :;', her 

d", L.;DSC forcos s s strong ns possib1 1, The dnt" rrrJino 1, .t ,j ·! :: ~' 

• particulu ly i n 1931. .. 35 '~l 9tror.~t, l::. .;n t ,:lC ä(;fc~~ c s .:)\' t:· ... 

country. I n t!1 c lo~~uc cf r~n tiom; : co~ncl1Ss 'Finlar,ol 1 p. c! 

.' 
unflinchin.g Jy 3u}/pOl'T,rd r1,'ns dr [.. ft,~··. itr, o vi ew of e st."Jl ish · 

ing nn intcrn'\":.lono l 0rdor for IDA lnt J :1f1 o Ge of 181.', nnd jU 9t~. c..C 

Among tilli nr.tiODS, :'\s v,e ll fl S thosc purporting to crcote Q IT'.o:r 1 

cfficicnt systen of co11 ctivlJ seeurity. The Lea gue havir~f{ 

prov3d n brokcn r eod, the Governme.nt of Finland further iu -

creas cd the nppropria ticn.3 ,,'or the· nf! tion~l defenso purpos(' ~ . 

Evon if FinlAnd eould n~t hope t0 withstond indofinit0ly , 

• sustRinod nttoek by a mo jor powor , sho;; did not wnr.t to shrld.: 

from the ob1igs tlon to llIllinta1n I'lrmod f'orc e s cl'l,?!1blc to 6.31\:; ;1('. 

t he country nnd to fulfil1 duti 03 s nrising out ot: hor oblignt. lon 

P. 8 0 neutrp.1 in en s c of WAr. 

1n the Spring of 1939 F1n1Rnö r~ jcet cd the Gcrmnn offe r to 

eone1ude n non-'lggre s :non pnet. :ve n I'\ t the risk of '~!:: 'lEt il1 ' 

ow:ring Gormany· s l ·CSO:1t.I!:'Gnt, Fi:J.lr: nd 'A'Antcd to G!Il!>hnsize- .. 

kn.own in wflrious wnys thflt 3:1 '~ VIIl S not nblc to consr.nt ~ (' 

1) Joseph E. Dnvlas: M1ss1on to Mosoow, pp 549-550. 
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Soviet guarantees planned wlthout consultlng her wishes. as 

guarantees of that character might endanger th~ neutrality and 

1ndependence of the country recelving the guarantees. 

On the outbreak of war between the Great Powers, Finland 

like the other Scandinavian States proclairoed her neutrality 

on September 1, 1939. The Sovlet ~nion, on the other hand, in 

taking part 1n the conqucst of Poland, 1nformed the Finnish 

Government in a formal noto to the Finnish rHnister in l~oscow, 

Septomber 17, 1939, that it ~ould obsorve a policy of 

.. neutrelity in tho r e lations bet~e en the Soviot Union and 

Finland • 

• 
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The War of 1939-40. 

Soon after the outbreak of war in Contral Europe it becamc 

elear that tho Soviet conception of "nc utrality" had en unusue1, 

hitherto unknown sanse . 1n septomber and during the first days 

of October 1939, the Soviot Union indueed the Saltic Stetes, whioh 

hed elso receiv~d en assurence of noutrelity from the Soviot Union, 

co ooncludo seperete defense pacts with it and to give to the 

':oviet Union mll1tary bases on their territories. The incompeti-

.. ~i lity of concessions of this character with the obligations 

1eriving from neutrelity was obvious • 

Finland's envoy in Moscow received on October 5, 19~~, a 

request from the Soviet Government that Finland should send a 

special delegate to 1,10soow for the purpose of negotiations. As it 

was to be expected that proposals 8imilar to those made to the 

Beltio States would be made also to Finland, the Finnish delegete 

Vles instructed to draw the attention of the Soviet Union to the 

recognition of the frontiers of Finland and to the faot that the 

tt Tertu Peeoe Treaty, the Non-Aggression Treety, and the tree ty 

ooneerning the definition of the term "eggression" were 1n foree. 

Further, he was to l'efer to Finland' s deoision to observe a 

poliey of neutrelity, and to rejcot all demends which ~ould 

infringe upon the pol1tioal status and neutrl'll1ty polioy of 

Finland. 

1n the presence of the demands the U.S.S.R. during the 

negotiations put up, Finland deelared her willingness to very far-

reaehing oonoe8sion8. However, she refused demands whioh were 

contradiotory to her stand as a free and neutral oountry, or whioh, 

if aoeepted. would have endangered her possibilities of self

defense--pertiouler1y the oession of the erea of Hnnko, whioh the 

Soviet Government roquested. 

In making its eounter-proposAls the Finnish Govcrnment 

stressed the faot that the saorifioes ~in1and agrees to meke for 

the benefit of the Soviet Union are very heavy for the Finnish 
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people, s s they concern ereas of very old Finnish habitation--areas 

whioh tor many ccnt ur ies have bolonged to tho State t erritory 

of Finland." 

On Ootober 11, 1939, the vory day of the arrival of t he 

Finnish delegation in Moscow , President Roosevelt sent a personsl 

me ssElga to !.l. Ka linin , Prcsident of the Presidiwn of the Supreme 

Sovie t, cxprossing "the earnest hope that tho Soviet Union will 

mako no demands on Finland whi ch ero inconsistont with the 

na intonance and dovcl09ment of emic8bl~ and peaceful ro l~tions 

o€ twe.;n the two countries and the independence of ench." 

The enswer of t he Soviot Government, da t od Octobor 12, 1939, 

~as in t he nogat ive aod did not chaDgo the trond of . the events. 
, 

1n e speooh delivor cd ~ t mceting of the SU9rcme Council of the 

U. 3.S. R. on Octobcr 31,1939. Mr. lholotov shorplY criticized 

Pres ident Roosevolt' s intorvention. 

The n6€otip.tions hoving r nched n dea dlock on Novembor 13, 

t·l1 e 30viet Union ombF\ rked on fl prop"lg'mdn cnm9nign Agn inst Finllmd 

in the course of which it wcs f olse1y Asscrted by the Soviot 

euthorities on November 26, 1939, thFl t Soviot troops on the 

K!ir c1iAn 1sthmus had been expost3d to gunfire from tho Finnish side 

of the fronti er. 1n oonneotion with its refuta tion ef tho 

a ssertion thet firlng of guns on November 26 hed t akon plAce from 

the Finnish sid e , the Finnish Govornment proposcd, to nvoid Rny 

misunderstanding, thet A joint investiga tion be held. On tho follow

ing doy (Novem~r 28) the ~oviut Govornment rojected this 

proposa l Rnd, contrnry to the express stipu1ntions contFlined 

thor Qin, uni1atcr o11y donounced the Non-Aggression Tren ty between 

Finland and the 30viot Union. On Novcmber 29 the Soviet Govern-

mant broke ott the diplomAtic ro1ations with Finland. 

The Soviet Union, without proscntlng en ultimntwn or a formol 

dec1ara tion ot war, opened hostilitios on Finland on Novembor 30. 

An otter ot its good otfices, made tho same day by tho Govornm~nt 

of the Unitod Statos with 0 view to tind Q peacoful solution ot 

the contlict, was 1mmcdiatoly Bccepted by Finland, but not by the 

Soviet Governmant, which s1milarly turned down Finnish proposals 

to oontinue the nogotiations made through the Government ot SWedon. 
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The Sovi et Union dld not follow up its military acts aga1nst 

Finland with a declare tion of war. A different plan, characteris-

tic of the me thods generally followed by the Soviet Government, 

had been prepared. A new Finnish Government; composed of Finnish 

Communist emtgr an ts, and headed by Otto Kuusinen, tormer Secretary 

of the Commun1st ~nternational was formed overnight, and it was 

wlth t bis government that the Soviet Government prooeeded to 

conclude pacts and agreements . On December 1, 1939, the Govern-

~ent of the U. S. S. r. ., accordlng to en otficial Taas ~ommunique, 

• "recognized" the "Finnish People' s Government" , and two days later, 

~n De cember 2 , this new government in the narne of the "lJemocratic 

• 

Republic of Fi nland" signed with tbe U.S.S.R. an agreement v.hieh, 

in t he words of the Sovlet Government, settled "all the questions 

whicb it had fruitless ly discussed with the delegates of the 

former Finnish Government".2) 

The League of Nations Assembly, at a special session 1n 

December 1939, branded this Russian action in no uncertain t er ms 

in the Report and Resolution then adopted, in whlc h it ls stated: 

The so-ca lled "former Finnish Government" (1. e . the 

Government the Soviet Govurnmcnt called "thl3 former") "is the 

r egular Governmnnt of th e TI c9ublic of Finland. It is composcd 

of all the important partics in the Par11ament, whose unan1mous 

confid l?noc it onjoys. Tho ?arliamo nt is free ly ol cct ed by 

th ~ Finnish peoplc . ThG la s t e l cctions took place in July 

ot thls YCAr. The Governmont is thus based on r cspect for 

democrlltic i nstlt utions. 

"Th3 Soviot Govcrnment invokes 1n support ot its attitude 

the r vlstions which it maintains with a so-callp.d govornm~t 

ot lts own croation whioh cannot, e lther de jur ',l or de tacto, 

be r ogarded ss the Govcrnme~t of the Republic of Finland." 

2) Th Finnish Blue Book, publishod by J. B. Lippincott 
Company, 1940, p.109. 
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l.!a y 1t in this conncction be emphasized that Finland stiU 

ha5 thG samu fr ee and free ly cl ected ParliamGnt and a Govornment 

formc d upon the samo basls as then . 

The Kuusinen "Gov ornment" ncvor function ed. It wa5, hmvovor, 

uscd by the Soviot Gov or nment as a pret ext not to appcar beforo 

the Lcague of Nations. l~ . llolotov, in his r eply to M. Avcnol, the 

3ccr etary G~ncral of the League of Nations, concorn1ng tho specia l 

s~s sion of the Loaguo Assombly to take action on tho Sovict Union's 

'~ ,"gr e ss10n , said, "The Soviot Union 15 not at war with Finland 

a~d does not throaten the Finnish people . The Soviet Union main-
3) 

t.ains pElaceful r ela tions with the Dcmooratic Republic of Finland." 

The Leaguc of Na t ions took a dlff" r .m t view in its above-
4) 

~oDtioned r esolution. By the aggr ossion it had committed against 

ff inland the Sov1 ct Union had failcd to observo , tho Leaguo 

r esolutions states , not only its special agreements with Finland, 

but also Article 12 of t he Covenant of The Leaguo of Nntions and 

the Pact of Pa ris (The Xe Uogg Paot) and had by its own action 

plaocd itsGlf outside the Covenant • 

The Assembly, solumnly condeming the action taken by the 

U. S. S. R. e-gainst the Stat e of Finland, urgently ap~oa led " 

·'to every Ucmbor of the LoaguC' to provide Finland 

1th such material and humenitarian assistance as 

may be in its powor, and to r ofrain frQm any action 

v;hich m1-ht woakon Finland's powor of r esistanc e." 

The Loaguo Counc1l, having taken cognizanoo of th e r~ solutior. 

adopted by the Assembly, assoolatod itsel! with t he condcmnation 

by the Assembly of tho aotion of the Soviot Union, and found 

that , by lts aot, the U.S.S.R. had placcd itsr: lf outsidc the 

Lcague of ~atlons and was no longcr a membcr of the Loaguo. 

3) The Finnish Blue Book. ~.95. 

4 ) The Finnish alue Book. pp.110 and following. 



-12-

1n the meant ime t he public opinion in all the democratic 

count ries had ~i th exceptional unanimity condemned the Soviet 

atta ck on Fi nland as a wanton a ct of aggression for which no 

justificat ion could be found. These expressions of pub1ic 

opinion were joined in by leading statesmen al1 over the world. 

t.. r . Churchill in January 1940 voioed his 10athing and abhorrenc o 

10 a br oadcas t as fo1 10ws : 

"Only Fin1and--supcr b, nay s ub1ime--in the jaws of 

peri1--Fin1and shows wha t f r ee mcn can do. The servic e 

4t r endor cd by Finland to mankind 1s nBgnific ent. • . . . 

We cann ot te11 what the fat e of Finla nd may be , but no 

• 

mor c mournf u1 spcctaolc cou1d be pr es entcd to what is 

1eft to civil zed mankind t hen that this sp1endid Horthorn 

ra ce should be e t lest \~ orn down and r educ c: d to s ervitudc 

worse then doeth by t he full brutish forc e of overwhclming 

r. umbcr s . If tho light of fr eodom which stll1 burns so 

brightly in th0 froz en North shou1d be finel1y qucnchcd , 

1t might wall hor n1d a r cturn to the Dark Agcs, whon cvcry 

vcstigu of human progrcss dur10g two thousand ycars wou1d 

be ongulfcd." (Pub lishod in "B10od, Sweat. and Tcars" by 

Church i ll, 1941, p.215.) 

L~. F. D. Roos evult, Tho Pr~ s idcnt of the United Stetes, in 

s ev~ral stet ment s condomned the "~enton" eggrossion upon Finland. 

Tn en addrcss on February 11, 1940, the Presldent said: 

"Here ia a small republic in Northern Zurope. A 

republic ~hich wlthout any question whatever wishes solely 

to mainteln Its own territorlal and governmental integrity. 

:lobody wIth any pretense of common sense believea that 

Finland had any ulterior desIgns on the integrIty or the 

safety of the 30viet Union ••••. 1t has allied Itsel! 

w1th another dictatorship and lt has lnveded a nelghbor so 

In!inlteslmally small that lt could do no conceivable, 
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possible harm to the Soviet Union, e small nation that 

seeks only to live et peaee a s a demoeraey and e liberal 

forwe r d-looklng demoereey at that." 

(See New York Times, February 11, 1940). 

But on the bettlefields Finland ' s Army had to faee the over-

~helming numerous Russian troops alone. True , plans for military 

a ssistenee on the part of France and Grea t Britain were forth-

:::oming , but only io Februery 1940, and for reo sons whieh ,' ore 

outside the power s and the influenec of Finland they oould not 

J';, terialize . \'Ihan her fighting foree through death, \~ ounds. 

illness and easualti es r esulting from frostbite hnd been most 

heavily dceimated, when evon the sma ll r eserves dwindled, when 

the ammunition was nearly oxhausted and every hope of for e ign 

i nt ervention wa s dead , then Finland had to make peaee . 

The pca ee ·.'Ias signed in Mose o\\ on Mareh 12, 1940. 

Tha t er ms of the l,ieseow peR ee wer e hard. Tho ~holo of the 

southoaster n eornor of the eo ... .... try , togethor with Viipuri, 

Fi nlnnd's sceond city, was eut off; ln tho oxtrome north tho 

fronticr wa s glv n B sha rp westward dlreetion; Cape Hanko with 

the surrounding arehipel ago was "leA sed" for thirty yeors by t he 

Soviöt Union; t he outlying islnnds in the Gulf of Flnlo.n d v.ore 

eedod--not to montion othcr har d t orms of the pen ee . 



.~r;d ':' r c "cme\~ed .\ttaok 1941. 

'.l'l: A :~RC() 01' ~ 'o~cov: I :l1till'ltcd .' i nl nn - nr.d endAnt crer. her 

1: tCl"t.3tional posi tior,. T':e t orI'iteria1 torr.:.! fo :..'cir·c :' l n1'1nd 

to C f.l ~e f ur r: or'} t errltor:' t ;-· r\D t :1C Eus3i on crr,ies d\.lrin{l: t '1e ' .ar 

:-:l Ö ever ooc lnicd , ,,-ere h l i: ': l y l nd ioe tive. Tt:e ne"'" frontier W83 

::' :..' ,. n ".1 ) i n :l way to \~O!:l:~cn or cp. end for '3 11 .~lnl'lnd· s posslbili

~te s of defense . It crossed a1 l natural defense lines and broke 

.~ the ra1lroad and highway system and the water ways of the 

:~untry. When Russia in tha autumn of 1939 attaeked Finland, the 

'. J.. ~ 'e text brought f orv/s rd was the necessity of proteeting Leningrad 

~~a inst attaoks from Finland--a poor pretext, sinoe a country of 

?8 mi1lion inhabitants oould not be supposed to eonst1tute a 

t:lr ea t to s giant of nearly 200 millions. As a matter of faot, 

~ven in the exoeedingly difficult position in whioh the U.S.S.R. 

found itself during t he later war, 1n 1941 and follmving year s , 

no atto c~s have ever been launch .d aga inst Leningrad from the old 

Finnish fronti or on thd Ka r el ian Isthmus whieh the Finnish troops 

r es ched as early as Septembp. r 1941. The Russian trpditional 

tt aspirations, however, went further t han the above mentioned pre

t ext indicatcd. Accordingly, Russia took from Finland not only 

terri t ories in the southeast in the neighborhood of Leningrad, 

out also far up in the northea st, the Salla area, thus cutting 

deep 1nto the waistline of FinlAnd, the narrowest s €;ction of the 

country, through which Finland furthermore was foro ed te build 

a railwa y from the new Russian border to Kafuijärvi, thus con

neeting the Russian railways with the Finnish railroad net and 

giving th RUS8ians a connection with tho Swedish railways and 

en out1et towards Northorn Senndinavia. The implieations of 

those t~ rms in the poaee treaty waro obviously pointing to a 

futur offensivc . Furthormore , by taking the Finnish purt of the 

Fishe rnan's peninsule at the entrance of the Petsamo firth, and 

particu1arly in aequiring the port of Hanko on the Gulf of 

Finland, the U • . • S. H. got oontrol ef somo of Finland's most 
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im,or t ant 11n~s of oommunleat lon wlth the outside world, Petsamo 

being Finland 's only ell -the-yeer-round iee fr ee port end hcr 

only outlct to the Arotie Oe een . Henko, agein, wes not only a 

nevel bese , but a lso en entr~nee to the FInnish meinlRnd. The 

ar fficd forces as well es the e r ms Russla instelled there--largo 

t nk unlts and heavy mova blo ertl11ory--were less apt for neval 

d cf~nso then for attack by land . 

Tha dieteted peeee was hard, but as Prcsident Ryti, then 

.- .,1r.: ' Mlnister, in a speeeh in t he autwnn of 1940 s id, "Finland 

~~c pted the peace --onoo it was made--without reservations." 

.-l~O was firmly det crmined to live up to its stipulations and 

t:.or e wes no id ea of r cvengu in hcr polioy. On Juno 26, 1941, 

a f ow days atter the s eeond Russlan aggr ssion, tha Presidont 

~ ~~ in r cf err ed to tho flrm dotor minatlon of th ~ Flnns to build 

up nor ma 1 and stable r Jletions wltb Russia: 

"Acoustomad to kecp its w rd, t he Finnish na tlon 

\, ishod to honor the Agraomcnts wc; wer e compe11 to 

coneludo in l':oseow. In our heerts wc deeid 13d, ~nd I'\lso 

dee1arcd on innumerablc oeeesions, thot wo hed to r egAin 

~ 11 th~ t ~a s lost i n Kn r eliA by domostie r eforms Rnd new 

produetive \\ork within our n",w frontiers ••..•. , • 

On the FInni sh sido we trled to forgot the wrongs and 

humlliRtions inflieted on us, a lthough the wounds struek 

by the Sovlet Union's wer of aggresslon, begun ln dcflene c 

of a11 lntGrnntional justlee 'Jnd more l prlnelp1es, burned 

1n the hoarts of the cntlrc natlon. Tho polnt from whieh 

we s et out ~e s, that see ing we had to 11v~ in this 

corner of tho world, from goneratlon to goneration, ln 

the 1mreddleto nelghborhood of Russla, our rc;lat10ns with 

tha t oountry hnd to be organlzod . 1n spltc of e l1 the t 

had happencd, we wlshod to bulld up a 1flstlng posee \~1th 

t he Sovl~t unIon . " 
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1n evcry way Finland 1'ollowed this 11ne , showing great 

restre int and even submissivencss in the presenoe 01' Russlan 

dema nds 01' politioal and eeonomio ohar aoter not provided 1'or 1n 

the peaee trea ty and going 1'ar beyond its stipulations. 

1n Mare h 1940 , only A oouple 01' weeks a1' t er the eonolusion 

01' the peaee, Russia most strongly intGrvened end prote sted ageinst 

plsns for e do1'ensive agreement between Finland , SWeden ond 

t orvay--plens not the least di r eetcd against Russia but aiming a t 

the maintenenee 01' penee in t he North a nd 01' the neutrality 01' 

~nc Northern Countries . Sho 1ikewise l at er et di1'ferent oeensions 

j,t erfer ed with Finlnnd's 1'ore ign poliey in r ognrd to FinlAnd 's 

: ~l~tions with Sweden And the eocperntion of the two eountries for 

t.l1e sAfeguarding 01' pe" eo nnd sec urity. Ref erene c is Cl<\ de to the 

(} ffiei'1 1 Finnish Blue "ihit J Bvok , ) ublishod 1n Scptembcr 1941 

:md ~nnexcd to this Aidc -l,; ,'lmoiro. 5) 

The U. S. f . R. n lso interf Jr ... d in diffcrcnt weys with domestic 

Finnish affa irs, 1'oreing the resignation 01' R membcr of the 

Finnish Government nnd trying to influenco the ol ect10n ot the 

nc~ Pr csidcnt in Dceembcr 1940. 6) At the same timo the U.~ . ~ . R . 
organized a vnst s ystem 01' espion~ge , immOBsurably enlArging its 

diplomatic and oonsulnr roprcsentn tion and demonding for the 
7) 

same special 1'nr-reaching priviloges. 

With a vi ow of wcnkening the defensive system of the country 

and l eying it open for en eventual nggr ession, tho U.S.3.R. 1'orced 

Finland to dcstroy tho militnry de1'cnse works on the Aoland 

Is1ands and to a l10w bolshevik o1'1'1cia15 to 1'ollow thc work 01' 

demil itArization. 8 ) 

5) Soe: Finland Revea1s Her Secret Doeuments on Soviet Poliey, 
Ml'lroh 1940-J'WlC 1941, 01'1'ieial Bl.1.;-Whitc Book 01' Finland , 
Publishers Vlilfred FWlk, Inc., New York, 1941. Chnpter II, 
1 end Documents 1-7,28,30,33,53 Rnd 56 pub1ishcd ther ein. 

6) See : Ib •• Chnptcr 111, Documents 22,26. qnd 51. 

7) Seo: Ib •• Doeumcnts 32,39,58. and 59. 

8) See : Ib., Chaptcr IV, 2, Documonts 16,29,31, And 34. 
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Furthermor o. qnd likewise w1th d1sregard of the fact thAt 

the peece trcaty prov1dod for no such mOA sures, the U.S.S.R. hod 

F1nland to a llow the trnnsit of Soviet military tra1ns from tho 

now border to Hanko and back. Only ofter th1s I'lgreoment was 

forc ed on Finland, the Finn1sh Govornment, in the autumn of 1941. 

grented GermAny th~ trens1t of troops to and from Norwa y, through 

the w11derness of Lopland. The Russ1an trans1t was scarcely 

IDe nt10ned 1n the world press al though it constituted the most 

ev 1dent dangor to F1nland's s ocur1ty, the Russian troops pass1ng 

~~ght through the most densely inhabitod part of the country.9) 

r~ t hi s connect10n 1t mey be noted that the U.S.S.R., ot the 

1; ·~mc of the Gorrean trans1 t agreement, st111 c losely connoctcd 

wi t h G.,rmeny. did not protest against the transit grantod tho 

C; r mens nor did it bring forward the same when l aunch1ng A now 

e~gr e ssion on Finland in 1941 

Finland was al so forcod to heavy concess10ns in the economic 

fie ld. Tho U. ~ .S.R., on the othe~ hand, 10ft unfulfill ed 1ts 

obliga tions undcr the trade agreemont concludcd Juno 28, 1940, 

stopping a 11 exports to F1nland from the beginning of Jan~ry 
10) 

1941-

.. ~~11 e exacting from Finland far-reaching concessions, the 

U.S.S.R. met with comple t e lack of interest all F1nnish endeAvors 

to estab11sh. in d1ffercnt fi elds, 8 bettcr undcrstand1ng and 

contact as ~ basis for good and confident rclations betwecn the 

two countr1es. Soveral Finnish offorts in this respect (e.g. in 

eoonom1c Rnd oulturAl fields) found no responsc in Soviet 

ouarters. Instead, the U.f':.S.R. meintained olose. altho\J€h 

unsuccessful, relations w1th the insignificant subversive 

e1ements wh1ch shc succeodcd 1n t1nding in the country. 

Finland, hoving takon a conc1l1atory att1tudo 1n rospoct of 

most of the Russien demends, hnd to be adament in matters conc ern

lng tho v ry foundat1ons of her damocraoy and her obl1gations 

und~r 8greoments concludod w1th thlrd pert1es. Accord1ngly the 

9) Sae: Ib., ChAptcr IV, 1, Doouments 18 and 2). 

10) Soe: Ib.,Chnpter II, 2, 3, and 6; And Chaptor V. 
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Finnish nation , with the pnrticulAr s upport of the LAbor party 

and the Labor organizations put up a s t ern r esistanoe to 011 

a ttempts to organizo a subversive movemont, a fifth COlwnD, in 

the country . Likewise Finland r efused to egr ee to the Soviet's 

demands in r egard to t he Petsamo nickel mines previously givon 

under concession to an English-American company. 

The Finnish Blue ;bite Book, quot ed above , gives turther 

detaUs "Ibout t he Soviet policy towards Finland after the Uoscow 

p~a Ce, a nd a lso about Finle nd's ef f orts to evoid contlicts and 

~~ lli8 intain good neighborly r ele tions with Russie. The book 

:r.'~ nt ions the nwnorous violations of Finnish t erri tory (Chaptcr VI) 

:: ::d r of er s to the demond of Mr. Uolotov in the course of the 

"< usso -G::; rman negotiations in BarUn in Novemb'~r 1940, to the 

r ff oct that Germnny would give the U.S.S.R. n fr eo h~nd to 

;str ike finrll blow I'I t Finland nnd Uquid.~te her. 

After t he conclusion of the pO~CG the Soviet Union under

took , "I S w~s l a tor confirmed olso by ncutr~l observors, l orge 

sc~lc milit qry prepar ntions f or n new I'Iggr ession. Na~r the 

Finnish border the U.S.S.R. cnrriod out the construction of 1'\ 

vnst syst dm of strategio lines ot oommunic~ tion and militnry 

est"l blishments for nttRok upon Finlqnd. At l Ol'l st six brnnch 

lin0s from the Murma nsk Ra ilw"lY as well A S nwnerous highways 

l ending towards the Finnish frontier nnd the 90 a irfields 

COlls tructed in the Eastern Kerelian wilderness werc olearly 

Rod lcoontastRbly lntanded tor ~ggressive warfare. 

1n the llght ot 011 the se taots and taking into considero

tion the destiny that had botollan other countrles whcre the 

inv9slon of the aggrossor had succeeded, it is impossiblo to 

avold the conviction that the goal ot the U.S.S.R. was gradually 

to reduce Finland to submission and to prepare tor a renewed 

a ttack. 1n June 1941 this attack came. 

Finl~nd's a im, on the other hend, before os etter the 

Winter war t was the ma1ntenenoe ot peFlOO. As 8 mntter ot f'\ot, 

Finl~nd was 1n d1re noed ot peaoe to oerry out the immense task 

ot r coonstruotlon Rnd rohab11itation which the wer nnd the 

10sse8 she had suttered had imposed upon her. Hor gaal WAS to 
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r ega in alI th~t was lost, by domestic reforms ann new productive 

work within the new trontiers. Alone the rosottlemcnt of thc 

r efugeo population from the ceded torritories--neRrly 1/2 million 

people--to which the Finnish Government procoeded with unrelcnt

i ng d~t ermina tion, was a t ask of tmmonsc magnitude in a country 

t he t hnd been doprived of a large part of its means of production 

and natura l r esourc es. 

Finland had et the same time to solve tho tood problem 

r ~, lldc r ed extremely d1fficult. not only through the loss of mar e 

c .. 8n t an peroont of hc;r cultivated land, but also through tho 

~ . r. c1(ed o ot the North Atls ntio eppliod olready a few weoks ofter 

• .;!: : Moscow ponee to cargocs on the way to Finland. No wonder 

t r ~ t neutral investigation showod th~t for several periods the 

~' -, oc rations in Finland wero only about halt of what i5 genernlly 

.-.. 'os id-.;r ed th.e Deocssary minimwn • 

• 
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The Renewed Russian Att~ek - A Continuation of the Winter War~ 

For the U.S .S .R. the peaee of Lloseow obvious1y denoted mere1y 

an ar istiee for preparations for a new attaek. In June 1941, im

mediate1y after the German invasion of Russia, this new attaek was 

leunehed . 

Indieative of the Soviet poliey toward Finland was a statement 

published in the Hoseow newspaper Pravda on June 23, 1941, (before 

large seale hostilities had broken out and peaee formally stil1 

prevailed) to the effeet that the Finns had to be exterainated off 

the faee of the earth. 

Indieative of the Finnish attitude, on the other hand, was 

that when , in the early summer of 1941, t ha international situation 

showed signs of the war between the Great POVlsrs widening to involve 

also Russia, the Finnish Soeial-Demoeratie (Labor) Party--the big-

6es t party in Finland oeeupyine 42 1/2 pereent of the seats in the 

Parlianent--and the Labor Unions on June 19 passed a resolution to 

the effeet that in the ease of the threatening international eompli

eations, Finland should stand aside maintaininB as hitherto her 

poliey of neutrality (See Annex Ho. 6) . l1ay it be noted that the 

same Labor party and the same Unions later when the new Russian 

attaek had been launehed \Vere one with the rest of the nation, en

tirely supporting the deeision of an unanimous Parliament and nation 

to take up arlilS against the aggressor. 

In the morning of June 22, 1941, Ruasian military forees bomb

ed and s helled peaeeful Finnish territory and pure1y Finnish ob

jeetives. On the sau e day fire was opened from Soviet territory 

on Finnish frontier guards . ".Iith referenee to these first vio

lations of Finnish territory, Finland presented a protest on 

June 22 to the Soviet envoy in Helsinki and requested an exp1e

nation. No explanation was ever received. 

On Juna 25 the U.S.S.R. launched an all-out attack on Finland, 

carrying out in a11 parts ot the country regular extensive hostili

ties. Only then the Finnish Government, with the unanimous approval 
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of the Par1iament and supported by a united nation, decided to pro

ceed to defend the country with ell nilitery means at its disposel. 

Prior to the general Russien offensive of June 25 no foress of 

any kind had attecked Soviet territory from Finland . It wes only 

eonsiderabl y later, in the beginning of July, that Finland resorted 
11) 

to acti ve military operetions against the aggressor. 

That Russia already on June 22 raided Finland has been noted 

offic ial1y elso in the United Statesj reference is made to the 

St ate Department 's release of Deeember 18, 1941, enumerating t he 

~vents i.a. durip~ that year. 

tt The new war in which Finland thus became involved in pure 

solf-defense iS, in the light of the Soviet policy and the military 

• 

preperations undertaken by the Soviet Union beyond the Finnish 

frollt i er in the interval between the two wars, a continuation of 

the dsfensive struggle that had begun November 30, 1939. Finland, 

wi l1ing and prepared to def end her neutrality against all viola

tions from any quarter, wi thout any alliance with any other belliger-

Gnt power, and Vlithout any politicel commitments, wes again in 

1941, just as in 1939, forced to fight for her freedom and inde-

pendence. Finland had to fight tho same aggressor as 1n 1939 • 

To save her very existen ,e she could not let the aggressor invede 

the country. Finlend had not ehanged, the world s1tuation had, and 

1t changed still more through the events of Pearl Harbour. But 

Finland's fight rema1ned the same. 

That Finland 1s waging her war without alliances or political 

commi ments is commonly lcnown and has time and again been steted 

both off1c1ally and in the press; a few 1nstances may be reealled. 

Already in the f1rst conversat1ons, wh1ch the Finnish Minist~r 

had the pr1vilege of having in the State Depertment after the out

breek of the war, he emphasized under 1nstructions from h1s Govern

asnt that Finland's pos1t1on towerds Ger.::l8ny was cobelligerency. 

(Reforenee is in th1s conneotion made to the Finnish Min1ster's 

11) B1us indte Book, Chapter VII end Documents 73 and 74. 
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Aidc-Hemoire dated July 1 , 1941, and presented at the Department 

the follo\'ling day and lator in another connection annexed to the 

!.linister' s note to the Honorable The Secretary of State, January 

12 , 1942. The said note with enclosed doc~lents is annexed.) 

On July 5 , 1941, President Ryti stated to the American Minister 

in Helsinki , !IT . Arthur Schoenfeld, according to information at that 

time received from Hel sinki , that "aside from necessary military 

understanding in connection with the paral1el operations now pro

rseding , no political agreements existed between the Finnish and 

"Lhe Ger nan Governments." 

1n the Aide-Hemoire, which the Finnish Government addr essed to 

the British Gover nment on October 6, and of which a copy is enc10sed 

~Annex o . l~, it is said: "Finland wages her defensive war frae 

f rom all political obligations." Repeatedly, and most consistently 

the samo point has been stressed in verbal and in written statemontR 

in t he course of the last two years. So e.g., in an Aide-! emoire 

handed to the Aoerican tiinister in Helsinki February 16, 1942, it 

is said: "The r olations of cobelligerency (in operations against 

the U.S.S.R.) wero created by the military situation and \~thout 

any poli tica1 commi tments" - and only a few days ago., Septe.mber 3, 

1943, at a secret mGeting of the Finnish Parliament the Prime 

Minist er, Mr . Linkomies, stated: "We are waging a defensive war 

without any political agreements with any other of the belligerent 

powers." 

1n this connection it uay be notod that Finland got to know 

for sure about the war between Germany and Russia only when it 

broke outo 1n a t Glegrao from Berlin, June 22, 1941, the Finnish 

Ministor Ur. T. U. Kivimäki, informed the Finnish Government, that 

Ur. Ribbentrop, the Gorman Foroign I1inister, having asked Hr. Kivi

mäki to come to see him, told Kivimäki that sinoo Russia had put 

up domsnds i.a. oonoerning the oonquost ot Finland--to whioh Gornany 

had not tound it possible to aooede--the war between Gormeny and 

the Soviot Union had become inevitable and had as a matter ot taet 

broken outo 
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The SOLle day , June 22 , the Finnish ForGign llfinister hod a 

conversation with the Gernan Ei ni ster to Helsinki, establishing 

Finlanc ' s neutral status , and , as r al ated above , another conver

sotion with tho Russian l inister r equGsting from him, under rofer

enca to Finland ' s neutral stand , an axplanation of the violations 

of ~innish tcrritory (sae above p . 20), which Russian military 

f orcGs had committed in the morning. In the evening of the Sfu~e 

day , the FL 1i sh Foroign Hi nistry sent to the Finnish Legations 

c..'Jroad a telegr am concorning Finland 's neutrel status, in which 

it wa s indicated, that as for as Finland wa s concernad her s tti

t ude \ '/OS dofonsi vc , that horlcver if Russia attacked , Finland would 

te forced to protect herself , that Finland did not accord decisive 

inportance to the fronti er incidents of the sama morning , and that 

the diplamatic rc1ations ~ith the U.S.S. R. continued. On June 24 

tue Finnish Gover nmont again inforaed t he Finnish Lega tions tha t 

;'inland ' s intention wos , as far as possib1e , to continue the sane 

fo r ei n po1icy as be 01'0 . 

In t he meantitlc , on Juno 2), J.1inister Kivimäki had wired frotl 

Bo:.: l in that GGrueny would a, preciate to know et ss esr1y e moment 

.. as possibl e : primo, whet, froa en ideo1ogical poiut of vi ew , Fin

land ' a ettitude towerd bolshevislil wos ; and further, in so fal' as 

with r cgsr d to t he then prevai1ing situation and the chsnging events 

it waa ossible to det ernrlne , wha t Finland's attitude to the U.S. 
l 

S. R. vles i and further oorc , in what way the U.S.S.R. again had 

viols t ed Finland ' s neutrality. 

HoVlevcr, two days later Uinister Kivimäki informed Helsinki 

that, \'Ihen on the foregoing day the attitude of different countries 

toward the U.S.S.R. wos revlewed by the Geroen radio, Finland was 

DOt mentioned--its attltude having not beon clarified . ~ 
Only on June 25 .finistor Kiv1.cåkl was lnformed by the Finnish 

Gvvornuent that owlng to the extensivEl regular oggrcssivo action 

of tha Russian toress the ssmo aorning, the Finnish Government had 

to state thet thc U.S.S.R. had re80rted to wer. 
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Finland ' s stand and hcr decision not to givG up her neutral 

status , axcept if sttacked, was fully understood also by foreign 

nCVlspapcr obsorvcrs i n Helsinki as will te scen e . g . from the at

toc :lcd excorpts of interviews in Swodish newspapors dtU'ing those 

critieal da s (Anl1ox No . 2) . The trend of these communieations 

is given by one of tho writers who, quoting a spokosm.on for the 

~innish Foroign !inistry, in taet the Political Direetor of tho 

:linistry , .roto: "Only on attaek from outside ean bring Finland 

', ) gi ve up her neutrali ty. " 

J us t ss the obove nontionod facts fully corroborate the Fin

:1 ish eontention about the bogin:: ing of the r oneVlo d hostilities 

:~nd about the eharaetor of Finland ' s fight in self-defense , so h aE 

./ inlnnd in nSBing this war alwoys kept this eharacter of her fi gllt. 

i n mind as dotermininB her actions. 1n a conversation with the 

'~ c eretory of State on Oetobor 3. 1941, the Finnish Minister had 

t he honor, under instruetions from his Government, verbally to 

point out thot i n tho \'Iar "Finland 's part is limited: it is to 

reeain our old territorios, and in addition thereto ob~ain and 

koop fo r the dtU'ation 0tU' own, from a military point of view, 

• favorable linos s ofcguarding our strategic possibilities" j what 

would happen when peoco could be restorod vas a differont ques

tion. At the saJlO timo tho Finnish llinister brought forVlsrd that 

in spite of the ropeatcd Russian attacks and the bombing of 

Helsinki, the Fin:lish capital. Leningrad was not an objeetive 

of Finnish militery operations. The Finnish troops reeehed the 

old frontier on the Korclian Isthmus already in September 1941, 

but no attacks over that frontier have ever been 1aunched agalnst 

Leningr ad. On thair Eastern front agein the Finnish troops have 

not advanced from the positions they had gained December 5, 1941 

--bafora Pearl Harbour and bafora Great Brltain's deelarotion of 

\ ia r upon Finland . Thus Finland, porsisting in h~r defensivo war

fore, has not takan part in the greot offenslves, which later have 
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besn l aunchcd on the Eastern front of the ·.Vorld iiar ag,linst the 

Russ ion aruies . Hay it in tIlis respect be recalled on the one 

hond thet , at an early stage of tIle war, from Aaerican quarters 

i t \vas brou(",ht for\vard thot the Uni ted states could under s·i;and 

o ?innish odvancc to strategically important positions evan 

utsido the old borders, but on the other hand , that Finland alse 

~ost claarly has boen warned i.a. as regards participation in 

:' ~y General offensive . 
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The Charaeter of Finland's Fight. 

Thus Finl and ' S VJar began and has been earried out a s a fight 

aisti nctl: separ ated f rom the war betVJeen the Great Powers . I t 

is Finland ' s own separate ~/ ar f ouGht against the aggressor in 

self- defense f or Fi nl and ' s own and independent aills, for seeuri t s' 

snd lasting pecce, no t f or revenge or for territorial gains. The 

kss t proof of this ar e t he cold fa cts mentioned before. 

The defens i ve and part i cular eharaeter of Finland's fi eht 

has al so been repeat edly and eons istently established not only 

in doe uoents of t he oost of ficial and authoritat1ve charaeter 

but al o in sta t eoents g1ven by Finnish hieh officials. 1n t his 

conneetion only a few referenees to t hese can be made. 

The Finnish Pr ille !1inister, in a stateoent made to t he Parlja

ment on June 25, 1941, a t the outbreak of hostilities, and Presi

dent Ryti i n a radio address to the Finnish nation the following 

day , emphasi zed the pure ly defensive eharaeter of what President 

Ryti qualif1ed as "our seeond defensiye struggle 1n less than 
12 ) 

nine t een months." 

The same waa e phasized i n the numerous conversations that 

the Fi1 ,ish 1 inister at the same time had 1u the State Departoent, 

as will be seen fr oo hi s above mentioned meoorandum dated July 1, 

1941 (Annex No. J), in whieh it is said i. a .: 

'~ln1and notes with satisfaetion the understanding 

her d1ffieult1es and her attltude have found i n the 

Uni ted States, partieularly that the !merlean authorities 

are aware of the faet that sinee Russ1a has launched war 

upon Fi nland, the question in whieh \Vay this f i ght ln 

self-defense 1s earried out by the Finnish troops, namely 

1f oy defens1ve or offensive measures, 1s a question to 

be deelded ~y the Finnish military eommand. 

12) Blue '.lhite Book, p. 100. 
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"Finland ' s relations to England and so Mueh t he 

nore to t he United States remain of eourse as far as 

Finland i5 eoneerned unehanged and unaffeeted by the 

fae t that Fi!11and, f oreed into the \'Iar i n self-defense J 

has beeOllle a eo- bellic;erent with Gernany . 

"It 15 evident an elear1y beYO!ld doubt t hat also 

after the war has broken out Finland t S o\.,n i nterests 

are wha t she has i n nind as her aiMs . Fi nland fiChts 

in self-defense i or goals and purposes indieated purely 

by her own i nterests. 11 

Nlong authoritative stateMents oade by Finnish offieials a!ld 

expressint; at an ear1y stage of the war the stand Finland had ta l~er.. , 

should part1eularly be uentioned the speeeh ma de by l~ . Väinö Tanner 

Mini ster of Finanee, 00 September 12, 1941, i n whieh aeeordiog to 

telegra, hie re or ts he said i . a . : 

t~ven although we are f i ghting s ide by s ide with the 

Germons , our people i s unania ous t hat our war solely eon-

eerns Finland, " and further 

"\le are not taki part in t he present wax between the 

Greot Powers and do not Vlish to be Lleluded in t hei!' str uggle • 

:-;e wi11 : ot eontinue the war loo[ er t ail OUT 0. n a vantace 

demands . Fox us this i8 only a dl3f ensive \'ar whereby .... e 

\ ish to ereate f or ourselves sa te boundcr ies and enduring 

peaee . '.lhat is !lseded to obta in t~i s objeetive \'till be 

done but our task w111 then be eo.i1!lleted . " 

It llay be noted that this speeeh, by offi cia1s in t he State 

Depar t ent in eonversations with t he Finnish Minister, was 

e~aracterized as neonstruetive" . 

The s sue state ent waa repeated a f ew da s 1ater i · the eon

versation the Finaish 1inister hed with the Secretary of St ate on 

October 3, 1941, a~d in nUMeroua other eonversations had by him 

during the past year s et the Depar~nt the s ana has been repeated-

1y enphasized . 
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The same point 01 view e~pe ers c1ear1y e1so in the Finnish 

Government's ebove- mentioned Qeoorend um ot October 10, 1941, 

addressed to Greet Eri tain , and i n Finland t s answer ot lJovember 11, 

1941, to the American Governme t. Again in en Aide - Uemoire 

or-:se ted to the A lericen I!ini ster i n Helsinki, Februar :r 16 , 1942 , 

i t is said : "li'inland waGes war against u.s.s.n. f or t he ~)urpose 

~~ sateguarding her existence and permanent sec ur i ty and does not 

"d3t to becooe invo1ved in e vents r efer red to in the f irst para-

I ;:aph ot the Anerican i.1inister t s rJeoorandum ," (1. e . the conf1ict 

f- t ween the Great Powers) . 

4t Anong 1ater stateoents stressing t his sa e p oint may be men-

t ioned the speech made by President Ryti on arch 1, 1943, at the 

inauBuration of his s6cond teru , in \1hich he said that the Finns 

do not want to take par t in the conf1ict betvJeen the Great Powers. 

Fi na11y , only a few da ~rs ago the Finnish prem1er in his above

mentioncd speGch on Septcmber 3, 1943, mos t c1ear1y emphasized the 

sane , sayin€. tilat "Finland is not i nvolved in the strugg1e oetween 

t he Grea t POVlers 11 a d that her fiGht is on1y her own fi s h t fo.~ 

freedo and i ndependencG. 

4t Thus the naturc of Finland t S fight as a f i ght in se1f-dofcnsc, 

for hor 0 naims: for the very existcnce of t he nation and f or the 

future , has been c1ear above every doubt fl'om the vcr y l'irst 

moment . Therc is in it no i dea of vengeanco--a1ready in his first 
13) 

speoch at the outbrcak of the hostili ties in Jl'.ll6 1941 I'resident 

Ryti made t his clear. nOl' does Finland waec the \'Iar for ecnquest 

or imperialist1c aios. The naturo of t he advanee of t he Finnish 

troops, btlyond tho old frontior in the east, has been ex,lained 

abov(; . It \'las uade ful1y c1ear in Finland 's ans\ver to the United 

Statos datod NOV6.Glb61' 11, 1941; in this document it is said, La.: 

"An effectivo defense, Finland's right to whieh no 

ono cs~ deny, 1a possible to Finland only by transferring 

her da f onsG into these vory eroas, and i n this r c spect no 

dist1nction can be läsde bet"ecn the areas ceded undcr the 

terllS of the Peeoe of Uoscow and the ot;lcr eroaa now 

occupied by Finland," 

13) Blue "rIh1te Book, Dooument 74. 
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fn an i;:ttGrview cranted a Swedish news!) s_ er last January the then 

Fill.! ish Foreign lli r.. is ter strcssed , t hat the Finnish ?arliamont 

had U:16.::twously a~proved t 0 Gover nment ' s decision to l ~cep the 

t~rritories actually oceupiod by Finnish troops under conti :1ued 

/"Iccupation and t:la t this dccision was taken for stratcuic ~casons ; 

unö t~e liini stor added that this wss as far as the Gover~ont ha~ 

Go:1e in this natter . The faet that at the so,e tiuo Finland 

~ urinc the war has shown interost for t he sufferines and the fato 

()f the Finnish population east of hor border, as sho did at t he 

• ,~ onclusion of the Tartu Peae e Treat y., i s cortaialy no s i gn of 

inperialistic tendencics in her policy . May i t in tms conneetio!: 

be recalled that \'Ihon on December 6 , 1941, the t erritories ceded 

to the U.S . S. !1 . in t he 10scow Trea t y ,'jere ro- incorpor ated i n the 

territory of Finland, this did not i _clude a single square foot 

• 

of land outs1de Finland ' s bOU11Qal'ios of 1939 . 

The f r eedom fro onnexio;:ti s tic or i uper ialistic ains i n the; 

policy of Filuand has also xepeatcdly and ost authoritatively 

been stated in speechos , interviews and other state;ments by 

Finnish officials . I n this respect, rcfereuc ay be made e . g . 

to two statcLlents nadc by l1r . Tanner, t e Liinister of Finance , 

tho one of October 9, 1941, and t he other of Scptember 24 , 1943, 

both of whieh, attached 1n telographic r opor ts , (Annoxes No . 4 

and Iro . 5) stress t hat }' inland hos no iLlporiolistic dreaus . In 

the S 8L10 spirit J:r . K.A. FaGerholm, ;i nis t er for Social ".lclfar o , 

pro~ent 6Llbor of t he Labor Party and in tho l as t Y6ars on 

severa1 occasions mcntioned as one of t llC out s t anding poli tical 

l esders i o ' iLuand , said in a publie statamont givcn during a 

visit to DGnmark in Au~ust 1943: 

" ~/6 er o dooacrats ond have no belief in the permll

nonee of dictators~ps . Sinoe Doce ber 5, 1941, the 

military opGratio~a of Finland hava been limited to 

standing guard on the fronta, and Fiuland has aever had 

any other war aL"lS then the dcfonse of her indepondcnce . 

-.'/e leno j that bolshevism would bring us :>hysiClll annihi

latlon. Hoverthe1oss , wc are DOt w8sing ideoloGical war 

nor a Vlar of conquGst . " 



• 

• 

- )0-

Tho truc ~aturc of Finland I s Vlar has becn very . idely 

rccognizcd . To .:;ive aa ano lysis of wl!at attitude. pt.t"J1ic 

opinion in differcnt parts of t he world has tak611 , woula 

',Jo out idEl the scopc of tms ex,oso . Only a f ew insta:J.ces 

:lay ba rofor r ed to . 'I'hus , the l eading Sw()dish Socia1-

Dc:nocratic paper Social- Dc_oolo.'atcn , Stoc}-h h. , \lrot o in 

~:oy 1942 that "t!:lerc VJas no doubt that Fi r.land' s p:resent 

f iGht concorns dCi.10Crocy" , a!1d a i'C\~ .lonths later a lead-

ing SWGdisll Labor aan dcc1arod "tilat Fi nland he donc evory

thing i l! he r po lo r to stay OLl.t of tho Vi ar , but beceusEl sho 

hod olot been ello 'lOd to rC.Glein et PCI3 CO , sho hed ta!con up 

ar:.:lS to defond hor fr ocdOlll and inc..cpondGncc in 0 VJay which 

provcs that sho dosorves a bcttor futuro , !rce fron the need 

to r esort to the sword in ordor to safcguar d hor cxistence . " 

And in thc ALlcrican Sonato in November 1941, e Senator--one 

of t ho oeny mcmbers of Congrcss who during the last fow years 

have exprossed thcir understending end sy~pathy f or Finland 

--said La .: "Finland ' s war is 0 dofons ive war , into whi ch 

sho has boon for ced throueh the r ene ed Russian attacks ; 

Fillland ' s f irst n d foremos t aiu , as stoted by her President , 

is to dcfond 'c rsclf . " 
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~i.nland ' s AiLls and ..:ler Wish t o GG~ a Seoure Peaoe. 

Raving been f oroed into the vl ar acainst her vlill , rinland ' s 

~ ;.L1 is to cet out 01' i t wi th her posi tion in the \10rld aad her 

_wnd seoured and seeing alasting peaee ereated. "In the sinGle 

-.vo rd I seeurity ' one mir,ht eontem,late all our i torests," ? r esi-

J.("·nt Ryti eUllhasi zed ln a stateoont to a group 01' foreign ne\~ s

,sper on on AUGust 1, 1'741. . As a uatter 01' fa et, t his wss a 

:-ei teration 01' the fiDal \ 'ord in 11i s ne s saco to t he nation at t he 
14) 

outbroak 01' hosti1it i es ia June the same 10ar . 

This SallO goal has sinee repoatedly been stressod , in doeu-

i".lents , exehanees 01' view i a diploaatie way , as e . G. i a tho aforo-

mentioned offieial doe uments presented to the Amori eaa Governnent, 

and i n the eonveraations had by the Fi ':mish Binister wi t h 0:..' fioia1s 

01' t he State Depar t ment , in authoritative speeehes and stat€ments 

made by Finnish of1'ielals , as wal l as i n intorviews and sta t e ents 

to the pr ess. 

Lately , the saue polnt \'las stressed l n the exehance 01' vlews 

• -,/'lioh the r~inister 01' Finland had the ~lOnor 01' havinB l os t winter 

and spring wi th _lr . Swmer -./ollos , pa rt1y- in his eapaoity 01' 

Aotin€; Seoretary 01' sta t e , pert1y ss Under-Seeretary. 1n the two 

momorsnda , Febr uary e and l!areh 23, 1943, \'I:rl. eh the Finnish 

~inister undcr i nstructions f rom his Governmcnt pr csented during 

these eonver sotions , the soeurity engle \IOS olearly brought for

ward . In tho fi rst 01' th€se memoranda it was sa id with referenoe 

to the Russian eegression begun in 1939: 

" The ultimate airo 01' this agc,ression Vla s to 

destroy the indopcndonce 01' Finland . This is a1so proved 

by the faet that the Sov1€t Gover~6nt esteblished a 

bo1shevistie puppet Gov€rument whieh was ~eant to rule 

the who1e 01' Finland. Further the Moseow Government 

having signed a 'peaee treaty' w1- th tMs p'.lppt: t G.: -;:: rnment 

14) Blue Ihite Book , p. 105. 
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\Vent . on acoo ur. t of this ' tresty ' , 08 far as to i Cno!:c 

at the bC(~inni!lb of the Har the 1eGa1 Government of ":.he 

LeJ.) ub1ic of FL!l and . II 

The oeoorandun of llarch 23 co tains the fo110\~ i ne; sta tc-:lent: 

• t!le C-ovornoe.:lt of Finland "ii s !'l to rG"tate that 

the] do rea1izc t at Fia1and hos to ostab1ish satisfoctor~ 

re1 ations nith t he u.s .s .n. 
nln ordcr to s hon t he dange:;.' s , G.ifficul tios and 

oostac1es enco~tored oy tho Gover~Gnt of Fi .:l1and in their 

e;;.doavours to r.wintain pocceful ro1otions vi i t :l t he Soviet 

C-overnocnt , thG I~e:.lor €lndu;:.l of the Finnish Govor noent dat ed 

Fe bruary C olso stotcd t he vi cws 01 t he GovoX'nrAent of 

Finland as to the po1 icy t owards ]'i n1and p ursuod by the 

Sovi et C-ovornuGnt sin06 l!ovoo.ber 30 , 19 39 . I n this con

neotion the Government of Finland olso vemturo to expross 

onee . . oro thoir convicti on t hot L 1') 39 , and thor eafkr . 

the Finnish nntion \~os threotoncd by annihilstio . In 

vi c\\! 01' :Jilat heI' peop1e has hod to [,0 throueh , Finland 

. ust vlhon p1anni, Cher futur e 100)c :ror sufficiont SGcuri ty . " 

Ac;ain c;.uitc reoont1y the Finnish Pri!w l';i nis tGr in his obove 

cuntioned specoh in Por1iaLont on Sopteobor 3 , 1943. s aid: 

n 'i:hero i s no wo!' "eoriness in our po ople , but 

"/i thout doub t ever~'ono of us would 0 heerfulJ. have ,eace 

ii" l. :' \Ie r e ott einsble . However , _ ot j us t O.1y ki nd of 

peaoo , but o~y s pe.: c e :b.ich :lOuld guorantcc our no tion 

f rcedon and soclll'i t y . The word ' pcaoo ' cannot ile pro

nounc Gd sGpora t Gl y fr on the vlc:!'ds fr eedolll alld s eouri t y 

:1:- soouri t y and indepcndenc o f or \-Ihi ch Bho f i Chts . Finland 

-1 ,JaS tile r i~ht to live. i n cooporotion n itil othl>l' fr eo nations 

<~r rt par ticularly \I i th hor nCi Bhbors. ~cr m~n life as 0 f r co 
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na tion . "Our \' ar i8 bei.J.G fo u;:;ht , " said the Finni sh Foreie; :iinis

tel' i n an ir.·i#e r vie\v aeeorded a SVledish newsIlaper last wi:l"t,er , 

" t ;, sae ur e our land and ou.r people fron ou t\1al'd danger a_1(1 to 

€ . '1'Jle ll S to Mintain our freedoIJ as well as to u,hold our ::Joe ial 

:; '. Jer and ins ure i ts free development alonc; lines of our ovm 

a:akinG. " 1'his freedom Finland has o aintained in s pite of the 

'Ia r and the .restrictions Vlar bri n(,s with it in every country ; 

:~ d to this freedoGJ. she clL1GS . It is--to q uote the ' inllish 

CT~ vernnent' s reply to t!:J.e Uni t .Jd States of !ToVeIJber 11 , 1941 , 

-- " t his eentur ies old fal' ers ' end citizens' deLlocrecy that, 

especiell i n t he n aI' p eriods of recent yeers . has proved to be 

a dependable ~oree also i. t l e defense or the nation . " 

AlI this Dl tOunts to t e fo11o\"l ill{,: that funda entally 7in-

lend , beinG attacked , fi ghts with the airo of ~:eepinG he r land in 

her own ailds in spi te of a11 the turo.oi ls of t:le ;/orld ' /ar and 

thus to be in po~session of i t , \'1 en the General Vior ld situation 

i s tabilized and a lasti:lB peace C 'J;.1<::S . If she did DOt ac t i n 

t ;l i s ':JaJ-- if Finland had DOt taken ulJ ar:JS to defend hersclf 01' 

• if s he ',"Iould cease fi c hting and Russia invaded and oc cu9ied the 

count rY--l·. here ir; the pm'/cr that t hen , at the end of t he v/orld 

-" ar , vlould drive t he Russi ans out? 

J.s J'ir...lalld ' s stand in the \ 'Jar is oD.ly to doie.'1d hersclf and 

se .::k sceurity from 0Gc;ression , it is obvious that shc ,ants peaoe 

os soen as peace.. in conforLlity \'Iith this goa1 can be had . 1n its 

r eply te the A!neri can Government ef Hovoilber 11, 1941 the Finnish 

Govcrnment stated: 

"that Finlan i ::; desirous ef tcrLlinatinc the struru;le as 

soon as tIe da.J.cer threatening hcr e:dstenee has been 

averted and Guarantee s oreated for a continuous seourity . 

If i t is being assumod that FLllanti !las any wi dcr ailllS 

than thcso , then Fi nland ' s concc!ltion o f" he r O\'ln rcsources 

is beinc exacecratcd . a 
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AnQ fuxthcr on in the sa~c doe~cnt it i s sa id: 

"The Pl'cs i dc!! t of t e Re)~blie of Fi nl and stated ·;'0 ~.lO 

Einistar of t hal1nited State s on Oetober 23 , 1941. t.J:l,1t 

t:J.o 7i:mish ~ation , w'1ieh has not violatcd t he richt s :)f 

onr other :party and has nc~ aS!~Gd for ~ Ol'e than to he 

allolied to l i vo and ,~ork in peaee , will eontinuo heI' \IaI' 

\Ii t h the Soviot Uni on 0.:1.: lh"ltil hor s s euri ty ai1d \1Or!dnc 

:;:>eaeG hove been aellicved . " 

Both beforc a nd after t ~ is , the sa · c aio has beon .los t eon

~iDtc _ tly rcpcated--re eently a d nith all t he authority of his 

j.)') ... i tion by t he Prirlo ;:inister i :1 the !,lart of his spseeh i n t he 

Parlia~lCnt q' oted abova ( p . 32 ) . I' i nland' s \'11s_ for !)coec on 

the 1nd :>. e ot c d eond i t i oas is t hus ox,rcssed i n no ulle ortain ·IOY · 

EO\'lcve r , sueb a peaee ;las nev ·r becil offol'od Fi nland , " ot 

ovcn on Hl'.s sia I s ];lart 'a .. l intiLls tion ( i 'len of \,iillinGness to make 

peaee re s pe et i nc Fi nl sud ' s ind epGndcneo and inte.:;rity . In thc 

u~ovc-mGntioned memorsnd~.l of Februory J , 1943 , the C~vol'nmcnt 

of I'iill and , ae:~owlodginG the foet that Fi iLland has to establish 

satisfaetor rclations ~ith t he U. S . 5 . R., and e f t er havin ' r 6-

rerred to RU 3s i an intentio s a s c"c.:>ressed t hro Ch tilc r cpcotcd 

<ttoel~s a.ld t:1C o stubl i s :liL.[~ of t 0 ::UI:.Sl;:lGiC )U~Jpo t Govcrnmmt , 

'J ' dcd : 

"'''0 :~a r , : 0 "levGl', therc aro no di e;.::J.s to i:1cLieote 

t ha t t::.c .3G[.r c3sor os rcgarä s iri s .?oli tieal att i tudo 

\:oul ti }'I.s c e ivcn up his aiLJS tovta r ds FinldnQ nor stra

tl.gi ea:'.ly .:hen.1ed ilis aggressive setivit~6S." 

I n th~ Fi ish !;oIloranduo of iJareh 23, 1943, it "Jas said : 

"The Govcr , ::Ient of Finland r ..ipo at t hat 50 fa r 

~othing has e~o to their L~owlo'GG tila t would 500~ 

t ,) i:ld i eate 0 c~ngc i n tho So\"iet Gov :;. r!'..!llG.!l'~ I s atti-

tudc to Fi:1land . 
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"Tho Govel' ru:J.ont of :.!' inlEilld , t or \Jh OLl the 981'8iJ00\'c 

considera-cior- 8l\~eys .. lUst be io '1 bes'c to safeGual'Q. t:'.( 

freedo1J of thoir coni1t r :1 and )ooplo i):ld the lilainton8.'1f.C 

()f t~lcir ~e_ :ocl'atic i;J.sti t ut iOllS , s l10ulå ':lC Grat cful )" (,1' 

At t. ° sa:ao ti!lC on ,;01'C11 24 , 1943 . ia connection ',', ith (l cor:

.• ,n::'cotioll f roil the Secr ctary of st<.:to , tr8:lsai ttod t h.rouGh thu 

J. :.c rican Char e:; d ' Ai'faircs i .:: :Ie ls1.lki , ;i:;: . ircClintock , the Fin-

• ,' 1.50. ~'oro ign ; ti ni ster , i ;1' . RO-lsay , \'/l'ot€. i il a :?orso! al lettel' 

-~ 0 drcss:;d to . 'r . 1:cC1intock : 

• 

"1 alil vc.ry [ratofu1 fol' tao bonovolcnt cOillLlunico t i on 

of The Secrcta:;:7 of State Vlh ic ;l you conveyed to lile on 

:rarch 20 . 1 h i Chly apprcc i ote this token of c;o od '!ill of 

the A:.lerican Goverrunent e ,1d tho J "le1'i con :? eoplo whic h 

have lon' beon f.lon ifest to :":'Lui sl1 peo. lc and 1.1 Ihi ch the y 

Jclievo . 

"ror cO::ls iäcra tion o f the !,ro:;.osol cO:lta i ned i n the 

CO.J. u:1icotion of The Secrc'Gary o f Sto-ce i t \"!oul u ba of 

ut.:.1ost i;:a)ortance to ne to r e cei ve au:' available i:lf9rlilEi 

tion in posSOS SiOll of the Aner ic on CoV01·i1f.1.C:1t os to the 

~osi s on ",:1io:1 the SUCLest:;d oonversoti o!"'. "}('uld be initiatod . II 

r~ is ~f) b ; notc d ond stressed tha~ no i ~~JrLBti0n 1n this 

':'(d,)0Ct hoo; C 'oTl !' b(;en fcrtl1co.J.inB. 

OJO" c ·:'"ht. .r r I3 r ~ . .:l 'lnoxe d t he t e l egraphio :--epo:rtf of C:l articl e 

];. Llbli5nc. å 1;1 -cho 1?innish papor Suomen SosialidomokI' ao tt5. on 

scpte!U~Gl' 23, 19D, and of 0 specch made by d::'r ister Tanner the 

1:'0110"," ne; da~r (A:lllexes _:os . 4Å , " and j '. 
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Conclusion 

In a :>.oeecJ ::,ade on ::i i r,laod ' s Inde pendence Day, December 

6 , 1942, Pr esident nyti said: 

"Our opinion is that oot eveo the SIJall oatioos 

exis t ooly i o order to be used HS expansion a1ms fo~ 

t heir bigger neighbors as a part of the bargain io the 

dea ls betweeo the Great Powers. The small oations 

have as much right to en i ndependent life a s the bigger 

natious , es ecia11y aos t hey have often in the course of 

history repr esented cultural, mar al, and material 

forces which hava permanently enriched human culture 

and which have developed internationa1 life more, and 

more meritorious ly than many big nations." 

The Finnish people thinks that a smal1 nation has the same 

right to her freedom and her terrltoy and to the pursuit ef 

happiness as a great one, And as Finland, heiled by an over

\vhe1ming \\orld ep1n10n 1n 1939, is the on1y small oountry wh1ch 

although attaoked has been able to keep the aggressor away and 

to mainta1n her own pol1tiea1 snd s9cia1 institutions and her 0 

own ~ay of 1iving, there is, indeed , every reason to ola1m.-a9 

has been done in the Amer1can press--that her ease is a test 

ease. 

The Finnish nation fee1s that taking upon herself 011 the 

hcavy saerif1ees of tho defensive fight, sho f1ghts not on1y 

for herselt' but also for the Uorthern and Western W8Y of l1viner 

whieh 1s hera. 3he 1s an1matod by the very same lofty 1dea1s 

of justioe Bnd freodom as the Amer1ean Nat10n. Thereforc in 

the above-mentioned memorandum of 1&!reh 23 the F1nn1sh Govern

ment was entire1y just1f1ed 1n 8eyins "For the United States 

the Finnish peop1~, be11oY1ns in the high mora1 princ1p1es of 

the Amerieen poople, ero 1nspired by foo11nsa of rea1 triond

sh1p." 
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For the same reason it is only natural that in the 

Finnish press the high general principles of the Atlantic 

Chnrter have bee:n ,e st wholehcart edly hailed. 

Thar e hae alw~ y s bo en betwee n Finlend and the Unit ed states 

Sl.Ilcer e and dcep sympathy and congonial understand ing. Finland 

is deeply gu.tafuJ.. for the support, aid and understa:1d ing sho 

during t hesc last hard years has me t on the part ef the Arwr ica.n 

1 a tion . In his above often m ntioned specch in tho Finnish 

Parliamont on 5eptom!)e!' -: ; 1943 , the Finnish Primo 1 iniste:r 

r eferred to t ho impor~anc c' of the Finnish i rnroigrants 1n Arnarica 

as a uniting 11n:c. The aid ana assistl3nco the United 3ta tes, 

auring th o time: bctween tho t wo world war s and particulArly 

just af t or the first, gavo Finland, as wvll as tbe support 

given during the f a t cful days of Finland's 'linter \'1ar would 

never, the Prime Ministor said, be forgotten by the Finns. Bo 

addcd that 1n Finland noboay had boen able to balieve that there 

over could arise any disagre aments betw00n the two nntions; 

tbe unfavorable cbange has bean causEd by the faet tbat Finland 

is at war witb tbe sama power as Gormanywhioh age1n 1s an encmy 

of tbe United Statos. Finland, he eontinued, bad had no mPans 

to tbwart this development whioh did not agre \3 with the 

traditions or attitude of the Finnish paoplo. The Prime 

Minister emphasized that the F1nnish Government 1s d1spos~d to 

CO a nd has also dona what has beon in its powor 1n order to 

restora the eonfidonoa and friendshi p that traditionally should 

prevail in the rclations botwoon Finland and the Unitod Jtatos. 

"Our relations to this great Wostern Power," he 

said, in substanoo, "havo of old and traditionally been 

good. Tho Finnish people havo always snen in the 

United 3tatos a strong supportar of those idoals of 

libcrty wh1ch have inspir€d also us 1n our 11m1ted 

sphere of 1ife." 



The same opin10ns and the sama fcelings towards the United 

Statas hava t hroughout t he prescnt war beon strossed 1n the 

F1nnish press. Out of the great numbers of such statements a 

oouple as samples are attaehed (Annexes No. 7, 8 and 9). 

* * 
* 

Tho pr1neipal points whieh should be evident from the 

for going pr esentation of Finland's ease aro : 

Finland's poliey was a lways a poliey of striet neutrality 

based upon her wish to live in peae e and peaceful eooperation 

• w1th other rrce na tions. 

• 

Finland 1s at war aga 1nst her own will, solely bceause she 

was attae~ced. 3he was not involvcd owing to any allianees or 

politieal oommitmcnts nor to any t ~nden01os of oonquest or 

1.mper i a li sm. 

Finland's army has not advano ed s1no a the autumn 1941; 

s1noa then, it has not ta kon up offens1ve aotion; nor have the 

Finnish troops launohed any attaoks against the oity of 

Leningrad • 

Finland fights on1y for her own aims: 11berty, nat10na1 

ex1stenoe, s~our1ty, ~nd a last1ng peaoo; thus her war 1n ~elf-

defenso 1s distinotly separate from oontroversies betwcen the 

Great Powera. F1nland fe ls that ahe fighta for the idea1a shc 

sharcs w1th the Northern and \'Ic.,t .. rn World. 

Flnland's goal 1n the present world eonflagrat10n 1s to 

kp cp thc1r country in their own hands, free from the lnvader, 

expeeting that peooc ond order will anoo age1n be restored a~d 

stabilized in Europe. If F1nland did not fight and if she war e 

over-run by the Aggressor, who would in the end drive h1rn out? 

As Finland did not want war, so she ardently hopes for 8 

just and secure pesce. Finland has repcatedly--the last time 

only a tcw weeks agp--in the most authoritativp. way declsrcd 



• 

that she wants peaee ~ s soon as 1t eon be obta 1ned 1n eonform1ty 

w1 t h the aim~ and ehar netcr of her purely defons1ve f1ght. 

Lestly, a fcw par agr aphs, prov10usly r ef 0rred to, from th e 

Finnish Prime M1n1stt: r's speeeh of Septcmber 3, 1943, roay be 

ouoted 1n full: 

"Finland s1neer e ly hopes tha t the war betweon the 

Gr ea t Powers would end 1n a lastlng peae e based on 

pr1neiples of rights 1n t he spher e of wh1eh the sroall 

nat10ns ean 1n s eeur1ty 11ve their own indcpcndcnt and 

fr ee lite . 

"F1nland 1s wag1ng th1s defens1ve war of hors with

out any polltioa l agreements w1th eny othcr be lligcrent 

powcr. Thcr c 1s no war-wea r1ncss 1n our people but 

w1thout doubt evcryonc of us ~ould ehoerfully have ponee 1f 

1t werc e tta 1nable . HOwOVC~f DOt just ~ny k1nd ot penee , 

but only 0 peae e wh1eh would guorontee our nat10n fr eedom 

9nd s ceurlty. Ti,c \'öord 'peaee ' ean not be pronouneed 

separ a t e ly from the words fre cdom end s eour1ty. We hnvc 

not r eec1ved any h1nts wh~ tsoever ss to the 1ntent10ns of 

the Sov1 ~t Un10n and wc thorcfor e have no knowledge 

whether the 30v1ot Uulan would be w11ling to agraa to a 

peaee on sueh eonditions as would guarante~ our sceur1ty. 

"The F1nnish nation does not wagc th1s dcf ons1vc war 

for war's own sske, but 1n order to seeurc hcr ex1stenee 

And obtaln a seeurc pesee." 

Washington, Ootobcr 6th, 1943. 
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.AI\TNEX No. 1 

Aide-1.Je:loire oJ. t he Government of Finland, hallded i n Helsinki 

on Oc t ober 6th , 1941, by the F~inister t Ol' Forei Gn .Af f airs of Fin

land to the Swedish ,!i ni s ter (In Representation of Finnish inter ~: ; t s 

in Great Br i t ain) : 

On beha1f of t he Government of Great Britain an aide msmoi~~ 

was handed to t he Finni sh Mi nister for Foreign .Affairs on Sep tem

ber 22nd thr ouc,h the i~or,,}egian ~ :i llister i n lIelsinld , Vi i th xer er · 

ence t o wlu ch the Fiful ish Goverru~ent wishes t o draw attention t o 

• fo110,~il1e ci:r c ur.lstancos. 

• 

On Hoveober 30th , 19 39, t he Soviet Unioa attaeked Finland 

wi t hout ea use and vii thout ~)Xovocation. On DeeeLlber 14t h t he 

League of iiations aecordi ngl y , Gr eat Jritaill bein€; a party to the 

deci sion, i n eonfor!Jity with .Artiele 16 of t he LeaGue Covenant 

:!Jxoc1a iJ":led the Soviet Union an aGGr es sor and e;.."})elled her fr O .. l 

meiJber ship i n the League of Ila tions. 7inland \V as 1eft t o eaxry 

0 .1 the wor aloi16 , al1d t he question Vlas neve r raised of any .c:.le t hod 

b!' whieh the agc;:ressor was to .ma ke good t ae eonsequenees of his 

aggression • 

On l:areh 12th , 1940. Finland wa s eompelled to eone1ude the 

dictated : Peaee of Hoscovl wi th the Sovie t Union. In t his eonnee

tion Finland eould not avoid eeding certain vital parts of her 

state territory to the aggressor, partly by a shifting of the 

frontiers, partly on the terms of alease, in addition to which 

she had to consent to eonstrueting for the benefit of the acgressor 

a strateGie railway that constituted a threst to t he seeurity of 

Finland and t he entire North . 

Soon after the eonclusion of pesee a ruthless policy of ex

tortion towards Finland together with interfarence in end panetra

tion into Finnish political life ,from within was inaugurated by 

the Soviet Union. By those activities, an eecount ef which is 

f, iven ia "DoCWllents Concerning Finno-Soviet Reletions" published 

by the Finnish Goveruoent, the Soviet Union eiued et t he sama 
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uI timate r 0snl t , the a,miililat ion 01' Finland, as by the armed ag

Gress i on a l itt l G earlier. 

On J une 22nd, 1941, the arne~ forees of t he Sovi et Union acain 

e bsrked on hostili ties against Finland, whieh ineluded t he bombing 

f r om. t be ai r 01' Finnish Vlarships and a Finnish fort. The following 

day i t "Nas announeed i n the leading Moseow newspoper "Pravda" t ha t 

"The Finns wer e to b~ extermina t ed 01'1' t he surfaee 01' the earth." 

On J une 25 th , hostili t i es by the Sovi et Union developed into a 

syst emotie e:' t ensi ve at t aek dir eeted a t t ens 01' purely Finnish 

tar gets . Fi nding her s elf aeain the obj eet 01' ormed aBGression, 

• Fi nl and did not, llowever, r esort to aetive do fens ive ffie asures unti l 

the beBi nning 01' J uly. 

Fi nl and's s truggl.e agai nst t his attaek, Vlhieh began on l'Iovem

ber 30th , 1939 , and ha s eontinued i n differ ent forms without 0 

broak s ine e then , ha s been and is s elf-def ense . 

Ir.;.~) ortant or eas withi n t he 1939 frontiors ar o still in t ho 

hond s 01' t he eneny , and t hese, i :1 eommon with t he areos beyond the 

s ai d frontier s i nto which Finnish troops have advaneed i n the 

eour se of t he fi~hting , hava been util i zed as bases f or the attaek 

tt on Fi nland. The Sovie t Union hos equipp~ d t heso areas in the eom

pletest manner possible for ottaeks westward. It has now beon 

possibl e to establish this ipso 1000. Tho branch lines from the 

.1urmansk Railway leading in tho direetiou of the Finnish f ronti er, 

of which fivo hav~ been diseoverod up to t he pr es Gnt, os well as 

the new hi ghways constructed i n the KDrelian wilds sololy for 01'

fonsive purposos, ana the numerous air fields, r evoal boyond ony 

doubt the oggressive plans 01' the Soviet Union and the untonable 

strategic posi tion ln \'/hich Finlanc4 has boen ploced by these pre

par ations. An effective dofense, Finland's rlGht to which no one 

esu deny, is possible to Finland only by trensferring hcr defenso 

iuto these very oreas. 

lioroover the said ereaa boyond the old Eastorn frontier ero 

not "purely Russlon", for thoir populat10n is priwarily Finnish. 
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AeeorGinG to t he l otcs t availablc Sovict statisties, of the yoer 

1930 , ·l;hc; populction of t ho er oas bcyond the 1939 frontiors in

tendcc( by the Dritish oide flcmoire , 'lOS between 93.4 and 99.2 

per eont of Finnish nationGlity. Tho distriets i n qucstion bc

lon€; t o those ar eos to whose Finnish population the Soviot Govern

mont promi scd i n eonneetion ','I ith the Trraty of Tartu in 1920 to 

guor ant oo vor y o::tonsi vc rights of sclf-dotormination, pro usos 

• \~hieh shc l otcr foilcd to honor. 

• 

Fi nl ond \voGas her dofonsi vc war l'rce from 011 poli tieol 

obligutions, but Gr otcful t hot shc ne ed not t hi3 tUlO fi ght 

alone . Finland eonnot undorstond hoVi Gre zt Dritoin, V/ith whom 

Finland hos Wi S:1Cd olld \'Iishcs to retoin poocoful rolotions, 

eould r ogord hcr self, mer ely bceousc Finland 1s not on t his 

oecosion olone in f i GhtinG the Sovi et Union, os antitled, noy, 

ror ead to troot Finlond os on open enemy • 
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Exeer pts of some Interviews 

i n Swedish newspapers, J une 24. 1941. 

In the "Soeial-Demokraten", orsan of the Swedish 

Labour Party, Mr. Knut Ander son wrote: 

"A spokesman for the Finnish Foreien Mini::. ':.r!' 

gr anted an interview last Monday afternoon to t he 

r epresentative of uoeial -DdMokrat en, at whieh the 

said spoxesman in reply to a direet oue stion 

emphas ized that Finland is not et war with t he 

Soviet ." 

To the. question about Finland's stand the writer got 

t he following answer: 

"Finland has only one ehoice: neutrality or war. 

The only thing thet may compe l Finland to abandon her 

neutrality, is an attack from the outside." 

The ropresentative of the "Svenska Dagbladet", 

Mr. Vickbom, wrote: 

"Only an attack from the outside can make 

Finland abandon her neutrality. As long as we ara 

not at war, we are neutral and will ramain so until 

we ara attacked, the spokosman tor tho Fore ign 

Mlnistry declared on Monday for some rapre sentatives 

ot the press." 
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ANNa NO~ . 3 __ 

Excellenc. , 

1n t he Bu11etin of th ~ _ epart~ent of ut e te ~ub1i shed 

De oer._ber 20 , 1941 , Y01w::e V. ro . 1)0 , ? ublication 1674, 

pp. 551 a_d t he f0110~ lne , 1s inserted a tab1e se tt inr. 

for th decler t:ons of ,,,,a r, r e oenitions of existence of a 

state of wa r, etc . bebinnln~ ln ~e,te~ber 1939 • 

0nd er t he hea ding l~ in1and nd ' nion of Soviet 

30e ieli3t Re ?ublic s" 1 find on p.556 t he followine· state-

~ent: 

ro record of a for al decla r Ation of _ar has been 
found . 

"Cltizens, eenturies have S:10\'/n thet on the slte 
on whieh fata has placed t his nation, permanent 
peaee cannot be achieved. The pressure of the East 
is 81~ays upon us. To reduee this pressure , destroy 
the eternal menace · and s e01r e a ha ?py 8nd geA ceful 
life for cor.ine r ener8tions , we now er",bart-: upon our 
defensive ba tt1e. Our confide r ee in our arrr.y and it s 
Fl eld 1 ar shal, Baron l' af,ner ·'!e l1 ., i s e 'osolute l' . 

The 1U0tation is accordinf: t o t~e i3111~till a tl" ~ns -

lation of a statetr.ent 'Y t he :?resldent of Fin1e nd, Lr. Ryti, 

June 26, 1941, as printed in the New York TiLes, June 27, 

1941. The text of President Ryti' 5 s ."eech on the said 

date, froa which the above ~entioned sentenees are 

sas Exeelleney 
Cordell Hull 

Secretary of State 
De1)8rtment ot ~tate 

:--eshingtor" D.C . 
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compi1ed ~i11 be f unö in qn ~glish trans1ation of the 

of I' icial 'B lue -· .. 1:ite 3001( of Fi nl And , of which tr.e Finnish 

Le[a tion has previously had t he honor t o forwa r d copie s 

t o the Departnent. 

As t he above menti oned sta teRent in t he Bulletin 

could not c ive a fu11 ? i cture of ~ in land's st~nd and the 

event s ·1!1ich f or csd Finland t o ta ke up fi r ms i n . self-defense 

a~a ins t t he r enewed P. US 3i en af.Lr .;ssion , 1 venture 110St 

r e. ;Jectfully to r il ca ll t he following fundal:!ent a l fects. 

On J une 22 , 1941, t he a r rr.ed f orces of the Un ion of 

Soviet Jocie1ist Rep ublics be[en to carry out attecks on 

Finnish t err it.or y c.rop,ine bor..bs on and ~ chin e -gunnine and 

s he lline pure1y ~' inn ish ob j.:l ctives. Alrea dy t hese first 

attacks "er e of e flegran t cha ractor. : owever, Fin land did 

not r osort to countcr-e t t acks but presented to t hu Pussian 

l:inister in He lsinki a protest and demendnd en explanation. 

out no explenation was g iven. Instdad t he Uni on of 30viet 

30cielist Re~ublics launch~d on June 25, 1941 an all-out 

attack on Finland and thus opaned hostilitidS . If it 

might havu been possible to i @nora tha pr~vious attacks 

as ~ere incidents, the gdneral offensive bdgun on June 25 

r evt:;81ad beyond e11 doubt that the ,oliey of th·) !Jnien of 

.3oviet Soeialist R·Jpubl1cs towF.'rds Finland wes W9r. Prior 
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to t his € .:m cral Russia:1 of frm s iv ') no f orc c s of "Jny kind had 

attqc k ·d t h · Union ' s t nrritory fr on Finland. 

Only the r. and t h us atta c k·;d Finland d "·cid ,d t o t l'lk '; 

up ~ rr. s . On Jun l3 26 th:; foll owing cO!l'J!;unique was issu·,n 

i n :~t. lsinki: 

, t t .p J·: ting of t :J.~ Pa r liam" nt Y0st .;rday, PritJ , 
l.i l' ist0r Pa r'E" ll I.ad r.: a stat '; J: 'm t of the pr .; s\m t 
s ituati on nd of t ; circw ' stanc ~s ~hic h hed l a d 
up to it . 'r' .. :; ?rir~_ Li n ist ,r t ook noto of th t,; f ar;t 
t ha t s inc • .' yus t rday F i nl and ha s hU'.m th.: obj('c t (\f 
e n atte cl<: oy t he; US.:>P. which . ad op.;nod hostiliti ·};, 
a s a l nst Fin land . In con s~qu . nc a , Finland hps 
,r oc ~pd ~d to dE f 0nd h 3rse lf \ith ~ ll the re ilitary 
I:. .;ans et h')1' dispos91. f t ·:r h·; s ring th~ Prim~ 
: .1nistf. r' s s t e t cL:c nt, th .) ? a rliam", nt unan imous l y 
;l'!SS9d a vot : of cor: id \.; nc c. in t h 'J C-ov <; r nm" llt ." 

During thEs ,J days and i CiJ1'.edia t .'J ly aft 3rw"lrds I had 

th 3 opportunity of pr , s ~n tin€ Finl a nd' stand to th.) 

Dopart~;nt a t s~vG re l occasions, i. 8 . in conv Jrsatlons 

\~ lth 1.1'. Ja!!' • .:s CL:n:..:nt Dunn, ;"dvis ·.r on i?olitlco l R,: la-

tions , on June 25, a nd with 'th' Eon. The Actlng SGc r r, t a r y 

of 3ta t c , Lr. 3w:n'Jr "/ull(;s on Jun·; 26, June 28, "nd July 

2. I vdntur cl to \,. nclos i; e transcript of my orel cotJ: uni-

cation on Juna 25, a copy of my v~rbal not~ of Jun~ 28 end 

e cOPY of an Aid<l -L :n:;oir J which on July 2 I hed the honor 

of presanting to l"r. dWUl0r ';,; l1-;)s . I elso c nclos a a copy 

of th~ Finnish ~lu-;)-Whitc Book. 

Pltl8sC 8oce pt, ~xcclloncy, thu r f; n Jwe d aSS '.ll'anC GS 

ot my hightlst consldcretion. 



on unv 25 , 1941. 
":'"..: =::- :-.'::'-=--==--': ---.::-

· ' Th~ outrei~ oUs v iol e tions of t he Finnish t Jrrit ory 

on t~ ~ ye rt of ,.)Qvi c t r.' lss i o co ul d e t t h ," b',g i nnl:1P.' 

• b~ c onsid c r s d ss loea l stra y inc id ~nt ~ , e ltho 'E' ~ ~ 

ixplenation h ~ d,:ruand r. d by :l i n l nnd \'ias (. iv -' n by ':.rh 

US3R . ;;OWE Vc. r , sine ~ t . is lfiorn inr th ;.l ~ ha v .' got a 

syst !~etie e ha r a et0r b ,eo i ng a d~ lib~r6 t J ~Lgrc ssion 

on 9n cxt cnsiv .; sealc e l s o e tJ of, rl'l phicelly. This 

op ·:mine of hostiliti."s 8 e: e inst Finlflnd by the U3STI 

eomp," ls Finland to t ok..J e 11 d" f.msivl: rr. ilitAry 

• rr:, A sur .JS • . , 
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4687 

Th~ I _inister of Finland prCsEnts his cempliNDnts to 

His ~xc b ll ~ncy, Tho Act ing Sccrot a ry of Jtatc , and has ~t R 

honour of informing, in confirme tion of his Garli , r orF. l 

stat'-'IL,~nts, t he t a considlJ r ebl u nUI1Iber of viola tioIls oJ~ t '1l: 

Finnish t ')rritory 811d bo b rdmunts of l<'innish ships anr 

citic s ha vu occurred sinc f Juna 22, 1941. On JUliO 22 tL 

Sovi a t a irforc c bor..bardcd th", A1sk--r Is1and. t v-. o f c r m2. -;;.i. <l!,!S 

uombardcd units of t he Finnish navy nl3a r jtorppo and 

num~rous vio1ations of th~ fronticr n~er Lappeenra nt a w ; r. ) 

ILAdr by th ~ Russian airforc .. . On June 23 s cvora1 rifl e 

shots W-3r D fir od from t he Russian sid r_ of th0 frontic r int o 

Finnish t crritory no er Ir~ola a nd near ~~nki, arti1lory 

fir r, VIBS dir r; ct cd at PW"'..ma nki on fl Finnish ship but non0 

of the forty Shdl1s brought nny dona€ G. 

As a r c su1t of thlJ s e outrag-.; ous violations of the; 

Finnish torritory on th~ part of thl3 Soviut Union, thu 

Finnish Gov~rnmont considorcd it noc essary to nak ~ a pro-

t.::st to th'3 Governn:.-,nt of th ... Union of 30c ia list .:>ov i.:lt 

Rcpublics on Juna 23. 1941. 

No oxp1enatlon or answer to th,; aforem.-;ntlon 'ld ,ro-

test YiSS glvan by thl3 Russlen Gov;.>rnmo.:lnt; on ti1 ') contra ry, 
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t ho v io1at ions of t l Finni sh t srritory, which a t thu 

b.: innin[ could b·, oonsidvr Jd 8S 10CAI Rnd strAY in cid ~nts, 

took , sinc · the mornine of JUOo, 25, 1941, t h" form of 0p·.m 

'3nd sys t .;r-A tio hosti1iti l. s from thl.l sid '; of t hf? nr me d 

fOi'C r. s of t h·) Union of Socia1ist Sovi·: t F.e~ublics. 

It is to be not " d-- '1s i t is !"H r aby cRt '€.oricn lly 

s t 3t Ld- -tha t no Finnish soldi~ rs or mi1ita ry units had 

cross.:ld tnv Finnish-R 'l!1si ~ n fronti'Jr lin. and t ha t no 

Finnish e irplen"s hnd flo\',n ov ,: r t hl3 por t of H~nko or •. 

oity of L'Jningr a d. 

The e ir forc a of thu Union of '30cia list Sovi oJ t 

P0pub1ics hA S und l.rtak.:on, durine JUD'] 25 , 1941, n um<: r O'lS 

r 9ids on Finn i sh t orritory, .nd t h ., follo \ ing co s s hOv ,:> 

until now bO·.m v '~rifi ·~ d: 

A r oid on ~~'l.ll:. i a i,Lport, nu'1 r :!.Jlsinki 

~ r n id by t~u lve ir91qncs on ForssA, industriAl 

c omr.un ity, occas loning slieht dAmage s 

A r a id on ~ ln CentrAl Finla nd by flv) n irplon.:ls, 

r csultlne ln 0 tlro 

A r~id on H~inola, surum0r r ~sort ln Cuntr9 l Finle nd 

by 15 airplAnes, r 0sulting in m~ny fir ns 

A raid y 8 airp10nus on tn~ industri~ l community 

of ~, r osultinj$ 1n A few cfl suu1ti,;s 0nd p. 

numb~r or woundod 

~o r a ida by 15 end lPtor by 9 pirp1rnes on t:l':' town 

or Leppy~nranta, ~~at0rn Fin1nnd, whor ~ civilirns 

woro Yioundc:d 
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A r nid on 1nk.rolnon, lndustri~ l community, r esult

ing in sli~ht damRgus 

A r 'l id on ~, in 'liestGrn Finl!lnd, by 24 l1irplpnosj 

r esulting in n numbcr of wound Gd civilinns 

Two r ll ids on thd e irport of hUkk(; l1, which did not 

r asult in dq~~g~ s or casup. lties 

oth.l r r H ids, r ·. sul ting in somo fir as Rnd sonG wound " 

r! r 0 r eportöd in Anjnl'l, Rovl' nioll.i, Kdmijiirvi, 

Joensuu , udlänpää 

Four nir r " id wornings Wdrc sound ~d in Helsinki on 

June 25, 1941, but no dAmpgaswere re~ort 'd. 

The Russion srtillery hAs, furthormoro, oponod fir ~ 

on c rte in Finnish 1sl~nds in the neighborhood of 

H'mko. 

From the beginning, thu Finnish nnti-~ircraft 

batt 3ri-ls ond th3 Finnish n irforc3, I" S t Dr ns possibl '3, 

cnUS Gd tha attackers to withdr3w Rnd in thi3 connoction 

sixto:n Russip. n plp. nus wsr e r eport .:;d dcstroyed • 

Furthar viola tions nnd o88r~ssions hAVu occurr~ d; in 

due course The fanist,~r ot Finland mn y have the honour of 

bringing thorn to His Excellency's ntt : ntion. 

1n conclusion, The Ministar of FinlAnd hAS the honour 

to rupdl't the intona~tion which on the 25th ot this month 

he brousht to His Excelloncy' S 'ltt ',ntion through l,;r. JRffiCS 

Dunn to tha ertact th~t sinoa the Sovi ct Union hAd opened 

hoatilitles agq Inst F1nl~nd, FInlAnd hpd round horse1t 

oompc11od to proceed to toko a11 posslble detonslve 

milltAry meAsuras. 

Juna 28, 1941. 
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Aide- JiI ·.;ffioirt; pr <3sent 0d 

on Ju1y 2, 1941. 

As ~ r~ c ~ pitul tion of tho st~ttim ~nts which during 

th ~ p~st WG~ k he hns had thE honour of prcs~nting conc ern-

ine Finl '!nd's poliey, tho Finnish k inist ti r point 03 d out tha 

following • 

The proclr> mr,tion RtJ ichsftlhr (;r Hitl<3r issuod on Juna 

21, w~ s not ~nd could not bo ~ decl~rn tion of wor on th~ 

p~rt of Finlqnd og9inst th~ 30viot Union. As th~ Finnish 

L. lnister hod emph!'lsizod both to the: ;3ts t e DI;pnrtmont Rnd in 

publie st . t omcnts, Finlp,nd's nttitude fl t th" t timQ W<1S thqt 

hor wish wn. s to r e~qln nt po~ e( but thAt sho would defend 

h lrs <3 1f 1f <)tt ~ eke d. Al though the Soviet A irforce " lrondy 

on 3und n y y June 22, "I tt"lcked purely Finni,sh objcctives ., nd 

th~ S0 ott"eks wer c so gr~ ve es to bo dir ccted 1. "1 . ~f9 inst 

the Finnish fortifie Ations " t the Alskär islnnd Rnd nga lnst 

two Finnish wprships wntehlng purely Finnish intcrdsts in 

Finnish t~rritorinl wAt~rs, th~ Finnish Gov Jrnmant wished 

to eonsidcr these violAtions as strAY ineidents nnd tri 3d 

to g.Jt an explllO"ltion from the Soviet Union through the 

Russi~n Minister to Helsinki, M. OrlOV, Althoueh no Gxplqnfl-

tion wqs givcn e1ther then nor lAtur. On the SAmp. d~ y the 

Finnish ChArg& d' Afr", ires 1n MoscO'll Wl'l s e'l llod to th"3 Russ1 ~ 
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Jdnistcr of Forc ign Aff :'1 irs, M. Molotov, who r eq uired I'l 

dr cl qr ~ tion whothQr Finlqnd WqS or w~s not tog cther with 

Gar mf' ny in t he w r, Al10g ing th"1t from Finnish t 0rritory 

the 3'1me dAY I'l n ott '1 ck should hnve boeD directed p g r l inst 

RUdS i q. This :-- lldg:1 tion wr. s compl" t " ly unfounded nlso "s 

f ,r ~ s GJrmr n forc~s arG conc drncd. If porhA ps on A fow 

occ ~ sions Russiqn t 0rritory h~ d bden ovcrflown, this h~ d 

bs~n only r J conn~ issp nc Q flights, of which thu Russi.,ns on 

th~ ir p~ rt h~ d mr.dc n gr~A t numb~r over Finnish t erritory. 

Finl"ndts continued r ", l '1 tions to Russin during th6S0 

d" ys mr,y be c ~ llud n'3utr., lity or ch!' r~ ctdriz 0d 'IS ~, 

d e f~n sive politicql Attitudc. This is A question of ~ ppre-

ciption of the circumstnnc cs. The principnl thing is thnt 

this ", ttitude on the pqrt ot Finl!'nd continucd up to 

Wcdn0sd0Y, the 25th of Juna , whcn the Sovi et Union broke 

th~ pencetul r~ lA tions batwden the two countrles, w~ ging 

we. r upon FinlAnd by " l arge-scnlc , systomtic qnd totJ1 l 

fl ggrossion. This W9S st~ ted in the communlcntion, which on 

bah~lf of his Gov..:rruuent the Finnish M1n1stclr 1öho S"~1e dny 

ronde to the State Depqrt~ont, end put torw rd 1n thu stntc-

munt, whIch tht3 FinnIsh Prim,) l'.inister, l~. Rfl ngel1 the .JAma 

d~y 1ssued in th~ Finnish P~r11nm~nt nnd which the Pnrll~

munt unqnimously 9pprovod, 1n which resp~ct lt IDAY be noted 
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th~ t t ho Fi nnish l nbor p~ rty joinod in this un~nimous vote. 

Lntu on tho Finnish Pr0sident, 1,\. Ryti, in n spccch OVJr 

the r ndio expla in d the situntion to the Finnish people . 

30th t h'3 Pr t3 sident ~ nd tho; Primc 11l1nister g:w o nn 

"l ccount of th·,3 Finnish-Russi'l n rJlr. t~ns sinc 0 the Moscow 

po~ c e t r oa ty nnd of tho outrageous ~m(1 ndS Bnd thro ts on 

t hu p~ r t of Sovi J t RussiA • 

pr -viously wer e brought to 

Some o~the se f Acts, ~hich 
the 'I ttunt~'thd 3t nt o 

Dc pr> rtmont, ~ r a exple ined in the pr tJ ss r dl e"l sc , which thl.l 

Finni sh Legntion gnve out on 3~ turd8 Y. June 28th, ~nd of 

.... hlch thG Finnish ianister now prcsented Fl copy (Anncx 1). 

Fi nl nnd notes with s "tisfp. ction thd undGrstnnding 

hor diff icultics flnd hcr nttitud e hnve found in the United 

3t t es, particul~rly thnt the Amoricnn 'I uthoritios ~ r0 ~wn r c 

of tho f 'l ct t h?t since RussiA h"l s l punchod wnr upon FinlAnd, 

the ouestion in whlch w~ y thls fight ln s olf-ddf ons l.l is 

c!l rried out by the Finnish troops, nerue ly 1t by d .~ fensivo 

or offensive mcasurcs, Is q Question to be decided by the 

Finnish ml1itery comm"lnd. 

Fin1~nd's ro1~ tions to Eng1fl nd and so much the morc 

to th '3 United dtrt tes r elllA in of course ns fqr RS Fin1"1 nd is 

oonoerned unch~ne od and ~~ffected by thu f nct th'l t Fin1Flnd, 

forct;.d into the wl'lr 1n s -l lf-dcf 'JDse , h~ s bl:l come !' co-be1-

11ger ont w1th G~rm~ny. 



, 

It 19 ev1d\~nt "nd c1cp. r1y b iJ yond doubt th·~ t r 1so 

ft ;r th~ ~~ r h, s broken out ' Fin1nnd's own int ~ro sts nrc 

wh~t Sh0 h~ s 1n m1nd ~ s h ur 91KS . F1n1nnd f1Bhts 1n 

s 01f-dcfense for go ls ~nd purposos indicf' t '.> d purc1y by 

her o~n 1nterusts. 

\'I:1 sh1neton, D; C., Ju1y 1, 1941. 

• 

• 
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~xcerp t frOLl an in terview ~i van _bz lJiI!.ister Tanner to th~ 

§.. ie di_sÅ-ne\~~)_a2e_r I DaGens ilyhe tar. on October 9. 1941. 

ANNEX No. 4 

Finland ha s no i m) aria1istic dre a;~ . Certain sma1l 

cir cles u ay dr ea about a c reater Fin1ana but on the whole we 

are a realistic p eo~1e • 

Our pol i c~r an my 0\-/:1 ai:13 ere ba sed on the hope t n.at 

FiiLlan he a ,art ar Scandinavia . /, s soon as t he p01itica1 

si tuation n a kes i t , ossi b- e a LlOl'e developed aiLd detailed for u 

fo r t he cooperation betvleen the Scandinavian states must be 

found . 

The cil'cles holdine our derJlocracy t o be of 1i tt1e 

account are thense1 ves of ilO ilaportance wha tsoever. Our peop1e 

is a co01-headed sel1sib1e race. ,Je are as hitherto deLlocrats 

and adherents to the parlianentary s~rste;a. 



"IT T"!Gl:S T~ IO TO 5.AKE PEACE. II 

Several Finnish newspapers have diseussed t he peaee ~uestion, 

po i ntinG out t hat the peaee does not depend on Finland as the 

Finnish people hove sei zed ar s to seeLU'e their existellee and 

natio!lal lH'e . 

,8uotle,l Sosialide. lolcraott_i.., the leading orga'O of the Soeial-

• DelJoerats , I!'L!land's lal'gest parts·, writes: 

• 

"It takes two to LlDke peaee . The Sovie t GoverIWlGl1t has 

eonsistently rGfrained fron liftine veil on their war oims 

or oven diseussing t heLl with thoir allies. 'I'Ie have only had 

100sely footed r umors aeeordinG to w;lieh the Russien peaee 

eondi tions i ueludtJ ex,ulsion of the Geruans from Finlond, 

reylaeeilent of t:le pr csent Finnish C~verO!:lent by 'a deLloeratie 

Govornuent w:1ieh Vlould not be aooressi ve t, terri torial ehange s 

that would satisfy Russian strateGie !leeds, ond eapitulation." 

The SosialidGilokraatti f urther S8YS that the Finns have . sean 

"Ihat Russian dOIJlaads f or ehflllge in regime me ant in the Bal tie 

States, and eontinues, 

"".le hold firilly to the view that the Finnish Gov61'nr.J.ent 

has a deffioeratic and eonstitutional basis and r6sts on all 

political parti6s, but eO!!lCJlunists and the extrelJ16 right." 

As tor the de~and of eapitulation, the paper says that it 

\vould lilean Russio~ I.. :_eupation of Finland and would be resisted to 

the last. A !lGoplc th.ot has ereated its own eulture and shown 

itself viGorous aad persevoring and olso 0 reliablc uember of the 

internationol COQr.luoi ty !!lus't, ho1d to the faet that i t has the 

ri~ht to prescrve its notiona1 oxistonee. 



j!r_. __ V~JZ.a~, t :le Uinister of Finanee, in a speec h he lade 

in the Peoplets House todey , dwelt et length with questiolls eoneern

i ns ·~inl anG. I s eeollomie posi tion, defensi ve war and foreign policy. 

Hr . Tanner said, Le.: 

"Fi. land , af t er the enemy had launehed his attaek, eould not 

but de:i:" elld herself. Our defensive operations proceeded sueeess

ful ly a:1C1 Yle reoecupied the terri tory \~ e ha d lost as a resul t of 

our ':li:1ter ·, la r. In order t o have a fro:ltline easier to d efelld 

• from the strateGic point of view , t he arZlY advanced beyond our old 

bordeI' line . " 

• 

CeI'tain e~tI'ewe eleme~ts, eaI'I'ied away by t haiI' zeal, aI'e 

res~cnsible, the : ~ :d ste~ said, for agitation in favor of a llew 

border line to be drawn farther i n the east. Finland has, however, 

to bear i n Iilin" t hat s ;le is bOlLld to live as e neighbor of t he 

po\~erful Soviet U,"!iOll, wi t h whic h Fi;lla~d is I'e ady to I'eesteblish 

llormal r e lations. To Ge t out of the war is .10t an easy task. It 

is :<lost i /<lp ortant to know before~land what peaee would bring about , 

out the Kr e~in just r emains silent in this respeet. Foraign pro-

p e~ande is publ i s hi Db Groundless reports ebout peaee eonditions 

elleged to have been drefted by the Soviet Union , alld tries to 

meke people believe that thare is e erisis in the Social DeLlocretie 

perty. The faet iS, hO\'lever . t hat the party meetings hava been 

most unani ~ous i n questions coneerning the foreign policy of 

Finland. 

"l"reedom alld independellce are essential for Finland's futura , 

and in ordel' to seeure t he!.l we have in the first place not~ling but 

ourselves to I'ely U:?Oll. We ,.lUSt keep a watchful aye 0 11 every possi

bili ty that offers i tself for obteinillf; an ~lonoreble end lasting 

peaee . It is furthernoI'o 1nåispensable that the nation I'6lllains 

unenimous and Wlited , " the Uiuister said. 



_. 
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ANNEX NO. 6. 

THE CENTRAL LABOR ORGANlZATIONS ABOUT THE PRESENT SITUATION. 

(Reso1ution pa ssad June 19 , 1941, according to the 
newspe per 'Suomen Sosia1idemokrap tt1. II) 

Ever s inca ~he outbreak ot the war ot the Greet Powers 

in 1939 the posit ion of the Finnish nation, like that of ~he 

othcr peace-1oving 8mall nations, has been extremely ditf~c ult , 

Many sma l1 nations have been drawn into the war and ~a7~ 10st 

their possibi1ity ot deciding their own affairs. Finland, too; 

by no fau1t ot her own, wes dragged into the war. After the 

heavy ordea1 of the winter 1939-40, the ardent hope ot the 

Finnish people was to be ellowed to live outside ot the 

strugg1e ot the Great Powers. and, mainteining triend1y rela

tions with neighboring countries, to rebuild our badly war

torn country. This hope, however, was not fulfi11ed in spite 

of Fin1and's honest efforts to stay neutral. The country has 

once more been dragged into the sphere ot the political turmoi1 

ot the Great Powers, and the Government ot the country, 

responsible tor the conduct ot its atfairs, hastherefore tound 

it necessary to take certein precautionary measures. 

When Finland in the tall ot 1939 was compellad to 

resort to mi1itery measures ot precaution, the worklng class 

ot our country assumed a completcly loyal and trusttul 

attituda toward the Government. The workers as well as the 

entire nation sought earnastly to malntain peaoo and nautra1i-

ty. Our nation's desire tor peace was, however, not r~spcc~ö 

Contrary to the general opinion, the sat~ty measures takon 

proved to bc necessary whon the oountry was forccd to dJtend 

itself against ettack. In the detensiva war thus bogun, the 

worklng class of our country took part, together wlth the 

othar groups of oitizons, animatcd by the tirm conviction that 

the country's independence must be defended and its democretic 

system maintained, a system safeguardlng the social rights of 

the poor and weak. 

Now that milltary measures ot precautlon have agein bee~ 

taken, wlde circ1es ot the peop1e have not hed the same 

posslbi1itles a8 1n 1939 to obtain 1ntormat1on about the de-

velopments. Thls haa given r1~e to many conjectures and 

rumors. The underslgned central organlzatlons ot the organlzed 
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workers feel c 1 6<1 upon to anllouno~ that, as far as possible, 

t hey hav~ kcpt ebr~a ~ t of the dovelopments and eontinue to do 

s o, 1n eonsequenc6 of whioh thu workers MaY oonfiden tly r e ly 

on t ho ~etivity of these cen tral organizations and on the 

r eports issued by thom. 

Aocording to inforllia tion r () c ~ ive d, oertain 3Afcty 

moas ures havo been cnns ider ed noeessary. The und ersignod 

organizAtions ar e not in a positton to judge to wh~t oxtont 

th~ so ~oasurdS heve bc ~n incvitablo. But they hava been 

assured that t he m~asur e s hRva boen re sort~ d to oxclusively 

for the purpose of safcguarding the security of the country. 

The working els ss is a lso this time animated by thp. 

S9mc idea s t ha t g~vo to its actions such grea t striking power 

during t he s evor e tri~ls of tho wint er 1939-40. The good of 

the country, its integrity and th~ democratie basia of its 

intcrna l systom , s s wall 8 8 the echievement of a socia l spirit 

mindful of tho rights ot those who ar~ woak, ar e still the 

guiding principles of the working c19ss. Its true aim is mer e 

ly to protect thE country against pot~ntia l dongcrs, in the 

erea tion of which wc have no part. It r Ggards A S importAnt 

that the country keaps awa y from all kinds ot opportunlstic 

politics and strivcs to malntnin its neutrelity ss hitherto. 

The working cless took port 1n the w~r ot 1939-40 for 

tho det enso of the country's r1ght to selt-deter minetion. It 

displayed good Judgment end e koen m1nd as to tho satety ot 

the country, even dur1ng the d1sturbed cond1t1ons tollowlng 

tho war. It has a right to oxpect thRt the s~me Sdnse of 

responsibility end thu same eloer concept10n of the true 

eomman 1nterosts at aur people animate Alga the other civic 

groups. Now, es 1n the oarly stages ot the prosont war af the 

Great Powers, the selvet10n at the Pinnish peap1~ 1iss in its 

unity. Tbis unlty Can bc taundod on1y upon m~tual respoct 

tor the ver1aus classes at c1tlzens end tha1r rlchts. 
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Ahead of us ma y lie 0 period of severG trials. Only by 

bGing firmly united ORn wc pull ours~ lves through. 

Ma y o8ch one of us be animat.d by 

en eernest desire on our own pert to mfl intAin p~ ue, 

l<e vping in mind whp.t the sefety of our country demands ')f us , 

8 purposefu l striving to strengthr.n the f eeling of 

solidarity on the bAS is of socia l justicv, AS well RS 

e vivid long i ng to wor .c for thc good ot our t athorland 

s s rr~ (; citizcns of 0 fr dc Fble.nd se fegu!lrding our dGmocre ti~ 

system~ 

The Social Demoorqtic Perty. 

Tho Centra l AssociAtion of the Finnish 
Trede Unions. 

The Sooial DemoorAtic Association of 
\iomon Workers . 

The Social Domocratic Association of 
Labor Youth. 

The Social Democratic Parliamentary 
Group. 



Ammx Ho . 7 

Telouselämä, leading economic woekly 

of Fi nland , in January 1943 expressed prevoiling 

opi nion t ha t i t is extre1Uely for tunate thot the 

diploma tic r elotions between Finland and the 

United states havc besn mointeined. 
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A:n-mx No. 8 

Uusi Suomi, the loDding consorvotive 

(.a ily of Finland, on May 3, 1943, strossed how 

dee,l y Qnd genor olly it would be rOgr'ottGd in 

Finland if tho United Stot es wers to chonge its 

fri endly attitude toword Finland • 
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ANHEX No. 9 

The doop appreciotion of Mr . Hull's 

spcoch of Septoabor 12th is exprossed i.o. by 

Hol sin&in Sonomot in on editoriol on Septoober 

15. 1943. 

The nowspoper wormly hoils Cordell Hull's 

stotoocnt os monifesto of same high moral atti-

tudo which Atlantic Chorter incorporetos omphe-

sizes its importanco et prosont moment whon propo-

r etions boing aodo for importont powor gothorings 

ond USA becoming unonimously ostobl1shed in con

viction of necGss1ty pormnnontly oooporot1ng tor 

internotionol pGOCO woltore. 



· ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: .. r :.._ ......... _ ................................... . 
I 

- .& OSASTO ....................... _ ..................................... . 

ASIA: ........................... .................................. ............. . 

~ .... ____ . .. ' __ ~:~~_~_ ?<""<t( 
J~ ~ ~ .. . 

_. __ ____ ._ ... _ .. _u._._.~ .. ____ ...... ~ft _ __ ..... H_ •• • .•• • • • • •• • •• •••.••.••••.••.• • •••.••• • •.••• • •• • • • • •• • .•••• • .• • •••• •• • •• •.• ••••••• 

klt" -l/3 . 
________ ._. _ _ _ _ _ • • _. __ • •• u • •• ~ • • • • ••••• •• _ · • • • _. _ · ••• • .• .•• • • ••• •• • • •••••••.••••.• •• • •••••• •.• • •••.••••• / •• • ~ •.• , • ••••• • • •• • • ••• 

.. __ ....... 11. 



.... _. ;;1. ·ng1;Q.n:i. . ..... . ..... . . ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 
RAPORTTI n : 0 ... 41 .• ...... 

kuuta 19 ... ~. 
~ 

A s 1 a : .u:';'l. ·· ... Q~:l! _ .. .i ~_.Y.~ .. :.~J§.~§.ti!! . .J~~Jman -

• .li.1i. n.. Ql;Q-,.u~.~ .... ~~.,.t\.U.~~_._~ .... E~.E~!:tt:.~.!:~ .. 

... :;::..3Ji • .. .f,.~A .9. .•. ~3..1 .............. _ .................. .. _ ..... _ ....... _ .. _._ .. 

y> tee i" to : 

..;;mu:b :tlt &ltiA n m . I;tan su teen ov t suor a lllpessirnistis" ' ; Suomeen 

n··~c.en villie . n K:l.teg<-ris 8 , mutta eiv .. t 6u~nk"an 0lti.· ~tisi ' ; , va i iclca Suomi 

. h" vi miel" :;e;tä propaz dasta huo imatt" nauttii SA.n""eo ~u l rta m ötätuntoa 

:,lois"n es u lde6~a . 

len viime viikko: uk i teD e r i henkilöit en, diplomaatt ien, leht mies -

te ja p ... liti~(oje kanssa uhunut kolmen- vallan ' okoukseot9. ja s i i tä, mitä siin,: 

J:.lllaan .... • ~n:":n . :?uhut-te1e r. ~al tian maitten edus j t ov t o11(1et varsin 

essimi tis:··· . r:iin .. e r" ~t1 s .. ·· 'anoi 1i\ sin V&.TllIi sta l iiht eestä tiet·lv"nsä. 

että ~u_1 0 i s i G nut QS elt ....... a . juet a taa el·· .. in Ve .. ' iil le, 9.i:w 1n 

:nj : . , ·.li .o:;!: i l:ian m~ita , "'"([ssä . 'hte< dessä Faoen trfjrkill I e t t i.. Irl::l.lmin 

l' ettiliill !~es' te1 t'Ja erliitten "" naat t orien !G s sa ~ertoi hoidä. s noneon 

,,1anti tar.to vst kaikin keinoin t . ' . tä" 

':en" 'ää, ..::tX ja että !le. 1 ti maat olis i epäilamt;ttii. uh rattava ; Suomesta o lis i 

eriis sen a t to ri sanonut, että uomen as erl8. O\'l or i l:orna i :en vaikea ja e t t ä uomi 

oli tmyt v i m esn., kun s e 1931 ei a ntanut pe rä" Venäjän va e.t imu .5i 11e . Lfyös -

kin Turldn su lt: het tiliis i o l evan sangen pessimi stinen ; olir.pa h" nen sa-

JAKELUOHJE : J.k.luohJ.m.II.J. : 

T.v.III ...... 
T.v.llinen J. 1I ..... i . _. ml"leterlelle. 
El "Ikomaaeclualukl." tledoltukalln. 
EI ulko ........ t"kI.". mutta u1kouilllnmlnlaterlOn tIedoI-

tukalln, 
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noi s saJ.n h'.lcl'la avinan i , ett ä h" pe l käs i anglosa.ks i en su os tuva n "Jenil', n mah

dol!isi i n va atimQ'cs Ln Tu l'k i n ba lm ie n s uhteen . 

Tässä nteydessä 01 : oon !ll.!lin ' ttu, e t ä niin hyv i n Latvian kuin Li ettuan 

l ;;.hettil iis on nimencra.an " 'i ttten:t ' a sanol:ut e rittii i n 1 otettavalta t aholta. 

k u:i.lee nsa, 'lli tä jo 9. i kais eJTr.lin minulle s' ' skesä l Ui ke rrott i' , nimittäin, 

että Ven" jä oli h s. r j ot tanut pe. inostu: ta. , jotta', elle s eroais i , k oska '"e11esin 

ein" nn 23 ii iv'::.rC 1940 1 tien v lt o ' en puol esta antaJDa selitys olisi 

este en" Balt ian k:' s:, ( 's en j ;' rjes " miselle Vem '''n vaatimusten mulr..aar:, ni in

~UIln .rui n .:e lles on ··: ohtoase~ssa • 

J os .in siis lausunnct Baltian mai tten suhteen OV9.t ol :eet 5 . ngen ka te-

cnt:~, ettii uo-ni asete taan e r" oisasem!lan . Tållöin on ":uiten-

k in me rkillepantava, e tte i k iirud t et ä kovin p l ' on huomiota siih en , että 

'Joni ~'l>.li edelleen p ol u:;tau't-,l\.l ; ka t:Jotaan s elviCiks i , e tt .. Veni:jii s odan j a t 

kuessa v oi , j os se ta~too v ll oi tae. maa~e . uomen e r ikoisasema pe rustellaan 

leensä mu i lla ylsi sp oliitt i silla ja h ~toriallis illa näk'~o .d: lla sek~ 

vi ' ttae.malla lai a maks uihin( l). Su ella on yh~ edelleen ja kaikes ta huoli

IIl!ltta sang en paljon s ympatiaa tässä massa . !.:ainit s en tässä yhteyd essä, että 

t ohtori rdahl , joka. t ä nä s: 'ks nä t oi mii lblotsin t äkiHäi sess i!: l K..'le tystös sä , 

sanoi luku i sis sa ke kus te l ui ssa e r i pii rei h::'n 1m luvien henkilö i d en kans s a 

todenneensa t .. .. . Kuvaavaa on myösk in täs s i.i. s uhtees sa ke 'kustelu , m i~li minulla 

t ii.::Ilfr.in oli EIJlokr aattisen puol ue en propag9.Ildato iminnan johta j M r . hn rlie 

, ohel s nin ( syn er äl t ' :Lin Puolan j uutalai nen) kans 5a . ~ii cheison sanoi , että 

ko' 0 maas s a .11" ede lleen on hyvi n lämmintä my .. tiituntoa Su s en nilllden e i k't:: s e 

ol e vihamielisen propag!ll'lda n kautta uuttunut . :Juna - l isäsi hll.n - mit ä t'i..'llä 

me. voi Su(' en te.hi tl uiden p i !c!,:uv ti oi en uole:; t9. tehd"? Yhd' fSV lh.t e ivät 
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voi "i:~:: oa : 'ht '? i s t oi mint aa ". 0 " j n kllllS 5a e iviit y : hd o VeIWj '" painos t a a 

U! .:: ~llo. ::; :'l1e . e .. t e' isiv ··t sovir..tor o.uha o. Saksan kanc ca . Täl F k e rtaa 

t ·:yt" Th ;:svaltain toi::lio. n itu l Ehei si!:l"'\iis sil yhte de _sä Ven: j n .mns so. , 

:nutta s oda n · i:i.ll:~ en b l03 e val'!lll.sti :'le i :;<:: n !<es ruu.ies sa ven~' l ;' i ~ vo. st inen 

virt!lu s s" ·n-b:u'-: ·' • 

T"tistu j a r a 1 0rtissani : ~ 39 mainituis t a s e ikois ta ' 0. mei lle ksit: i -

ses t i e ri t a hcilt!>. esite~' istii neuvoi s to., mi ten'::': Su or.:en olis i n kytilan-

• teessa polit iik":;ansa hc ~dettava , olen pitkälti eri s iil'Jc eiss ä ' ini s t or iäll e 

i moi ttanut • 

• 
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'::e.:o':l" I 6sit:'\ :OIl p~rustedla j a J ewis ~ . . ori · Co~r ... c nimison 

u'~ai se~ti ss. ~vi i ~o i ttaa j"rjo:t" odu: t a j ill0 , e ttii. 

1 U . - nomu ·:e i 1'tV1 s\ro. n juu. 1 i5 ~ ' : 01 . sille t u la u .. 0 on hc.rld te.m huo-

"lioonot \.aen, .. tt · Suomi tunnustua 85 ryl ' oikeutta • .Järjest i: pu las ta il -

mo ' tottiin tyyt:,rvä is::t " tiii:~n . 

J( x 

lt 

otl: kun t u i tigto Tanska. ·uutab. i sl;m va1nomise' te. ja niide n pe.keno-

nisos ta Ruot:;ii , ali~tin " n':'s teriön ha rkittavaksi, ita1s linko S UCll!l.OS C9. 

' ~ir . • jj t - ssi . eiHe . 1i, selvillä, ett · te: tä c'··ytiinnö<s'-Lmit"'· 

'tovin mer it:'\o' soL i tE;. vo i ui tul la , mutta pi din todennäköise . , että v ... ':"ckapa 

vain elo U a.'"1Sl t a.!101t!l tekis i hyvän ve. rutu" sen t' ·e lli!. . 

J o'tu aike. t:.im~·n , ~n:een, 19 !ikuun 13 pfiiviinit , sain V!ls taanott9.9. tior 

J ov:ish ong r e6 , nimisen j"r'estcn l iihe t s t :';n, jor,'a o OGtiv t . bb ini Tri . 

:" oldman, . b i:'li Tri ep~~ • > 6 ia Tr i Jamos se . He a istivat minulle, 

et" eti' t. t"is' nhe. l i tukcelo .i , e tt;,. S6 hn r ' itsis';' o l ' s .i 'ro 101 , is ta tal'-

' ota t: :'ssi~a muut:>.nille Tanskan ju la 1.9 l lle , jos t a rpee lisek s1. os oi ttau-

t uisj . JOb uoman hall i tus -- sanoivat he -- pä ' täis i, ~ ttä Tansk juu-

ta1!t..ispe.kola is ia nhl t ulla maahan . ja Jos ygjsin ti"'tij Hhe~'5ti5c:Jle 

Jalteluohj.m.n.ja : 

Tav.IIi ...... 
T.valllnen ja U.IkA; mlnlat.rlClU •• 
EI ulkom ......... t .... n tledoltu ... Un. 
EI ulkomauduatu .... n. mutta ulkoulalnminlaterllln tledol-

tukon ... 
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tie i oittaa, ni i n tw~ t i e t o, vai kkei sit4 saat ettaisi julki suut ee n, o l isi 

juut alaisille r ohXaiseva ~a sill e anr.ettai s iin s uurta a rvoa . Saatuani 

v iipynU-ttä "inister i öltä p osit i ivis en vast9. (r en , mis s" i oitet t iin, 

ett" esill ~tul()via :!!!l.a.l:lantulolupa- '\Domuks ia t u] taisLn ha r k i ts emaan 

huomioo:-.ott:ll:la ll~ . että Suomi k un ni oit.taa as:,~ioi!!eudan pa riaatetta, .' ibloiti n tilst\! lokakuun 19 päiv;i.rC t r i Goldmanille eri!:oi ses t i huomaut-

t aen t ai sel ta 'uole n !rui • a Suol~ i kunnioi et la as r; 'lioi?:e uden pe r iaatet t a 

ja tois elt puol e n mi t:.;. tn'!',i mer :d tsee nyk>jisesr.u s b €:l'l va:i::sassa e lin-

ta.'vetilanttlss sa . 1410itin 1;\ tiskin k irjeessä asias ta t ri j'li sel l e . Huo-

mnsin t r i Gol ':na in l a usun oi zt a , ett ä il;:Joitu':s eni ote ct i.i n s uurella 

"b .;dytykse l Ui vastaan. R ... . .. 
~_. ,.. .. ~ 

Lähettiläs 

• 
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sh:" -t.oni.. .... _ .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n : 0 43. • . -, .. ,-

hi ,..toni, .. ssa '. ~6_ p: nä ~Qka. kuuta 19.4.3_. 

IT ~ ",,!J ~ 
a,,j/~ . V~ 

Thtaarr.'eto: 

a_ tuani as:'&m i en viralli &n i .o·tublen tettini~~sen n l;umi se~ ta 

'l'ir..caanse p . sin pulle.!.lJ,)p·· ..... . , min"'>; odotte.Iw. t tol:\&n nope ti saink·n . J!:eskusts-

1'156& Stetti:lius ta oi .1lt-.1stuilebns& v&ltiosiht~er1 • ulU 11e 7 .1 0 . 45 toimitt&,.,,3. 

teenvetoon . i(os';ustel u oli muuten sangen i :ne.l~a inEll Stt:ttiniukBen taI os t aes &~ 

et-ei hJn ,,-ie1" ohut ehtiu .. asio.,h:n pel'eht)ä . 

x 

stetti n'us st'.Ii vi r '<llanso nlivalt1osiht ", r 1 ,: j~ 4 .10 . 43 , ml) ,0. vasta p!l.r i 

vii1&oa tlYöh$':'_"Iin tul i 1ähety t<iön t äll ei! llBas sa t ava.1li'\ub inen vi ral linen i JlIloi -

t:1tses t " n vi r ::: nM~tmni estaa • J o·3.l _"iii "," .. ',n j"ns e-n p~' -

·i.tä vir l liL t r~ti ini ~' nti~ var ten . Odot~amatt~JUl 

h'.1 . o,mottllon, e-tt. iii l ä'.s ten 8uur l':Jle tj's töjen ja 1 'hetyctöjen l uku 

on v ii i ':"l:I:lentliJtolme - tuli 'oku " i v" myo'he~in ill!l<)j. tus , ette;. S tti 1u -w.-

nli:..;n 26 . 1".1 . 45 ot".aisi lIlinu t vastalUl . Tåt1i ennen olin .. 1in k uW!l kulues e. hänel t li 

vaa taannttan t ko~ kirjettä~ 'hden k:'i t osk irJeen nUnityksensli j ohdesta hänel l e 

lW1ett~iis-tiin,1 ODLi 1; l;e l us ta . yhden t untl).l t -~eD Uh Eri; t iiJruiB t llni yht eenved-osta , w.s-

&n lQl-nta j a I).-sema lyhye s t i selöstettlin, ja "t-den k irje en vi i ta 
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suullisest i o lin esitt'".n~+' h::r-elle Su c. n 

minull e " ; ynnin " r . bB.r~' Ho k insin l uona, l!\'tä or k insl n sairaude n taki a St ett i 

nius ei vo~nu~ tehdä . 

Sanoen nJ~ tu evan i tavanmu~i el l a kohteliais uu6k~ nnill ä viittasin a i ka i-

6!rlpo.an es it;. ::se a- i , t:l i ctä a iva n l h~'esti toi s tin ' ä..\o".dat , kute n myös null i lle 

7 .10. 43 toimi ounaani pi t 1Ch J,;:"vn mOll'orandumi i n , 'on'a l uonteen sel ~ tin . St etti 

nius tunsi me'l\orandumin ja kiitti h.:nelle ennen vir':aano. , tumistaan l "hettiim"s t " ni 

' htee vedos ta, sanoen ne va isevL"si j a h 'ö yl tis iks L • s ' oih ~n h" e i vielä 

e1tiny t . e reht~·i.: , mi .. s i hän i;"l.!l ke r t a vai n t htoi minulle vakuuttaa " t u tti:i" 

' 0. S'J'll atiiaaI1.6 uO!:lec. ::oiltaan. l ausueln t i v omuJ,:sen , e t tä. meillä ~on'{un ajan 

per li st1: v ois i olla seikl eriöisewpi j a t;.Jh j ent"v~'1lp i keskustel u . iJik.äli h" en 

lausuntons a oli enem " \tuin va in tyhjKä ko t e liaisuutte., v oin sii s ol ettaa, ett:i 

pi.i"se n 0 ket:i{seen h~en ~~ s saa n a inaki , t " r keimoi ssä aSioi osa , e lle i ni in ole . 

että t ettinius e i vielä tunne t a te Department i n pol itiik~ j a s en vuo"::s i van

hana t uttavana p tb.·· minut l u o::s een . En tule oleman häm:r.iis~ nyt, os mycihem:nin 

osoitt a utuu, ette i , '; voi an otte 
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. .. .... ...•... ,J.f' .... : ~_ ... ;:; . SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n : 0 .{ 

>'. i{;tonL ssa l' p:nä .. _.oka kuuta 19.&.lL 

Asia : ·:oJ. e:. .... : .!\ ~ .:O':O~ .. or i 
( . 

.... . _ ....... ........... -..... ~.-.................... _ ...................... _ ........•....... _.- 1 ft 

vl~ 0' ,1.\. tilo. :"..:' d eGse. , ei t .. h91)][ ili:i i den kans aa e!'.rus t .ler. ~n ' os}.ovan 

• s tel ds s& e ~ itt:in t 

,ien n . l cojer. \;annu. ja Clitel1i':i.< fi r kt.i!. t i! on lrunn'd ttaa ~ a huom H:onot taa ni i d en 

o ... en tsia . Cler. h'.lo;~a ut suurta 5;"s!ltiliis • tä i.t l antio Chn rto r tin " hd en , ja 

r . .,. k:· , ~ot\:a ,,' t · · ·~ ll'lttev t , eIkä:.:y&. s en fj r iallt teiden nilCler. /l . S ~a ":Ja i.in c.tt 

~ ~ ne. c.t.i.n pä:": tös l a us e l ssa k os" a ti<~" YO i5' Ve : " ' ä v i e r oitten . 

J{ 

Uroe .... ii··ko· na on t·'!t··. ti e rikoiteD!'. [.ulle nll. ihe ne. p o i ti ik: a har ro stavi s sa 

r ii r e i ssLi. ollut kol!1en suu· 'dl n u . 0 s l e.in "; oht J' i n kokous s elt"" se nall t issa 

• v i r e i ' ~ o l eva n .k . n ,a ll :.:r. p'åiiti::s lausel 

k eta . l en ollut ti l su u cos a täs t ä as i a sta k8 skustel~san va r s'L 1 ~uis~en 

.• enJci1i: i tten , f- r' isa:: t i sanaat · ' -9. l:oDf; r ass in j ätente n anZS8. . T : p ·l1icenb 

ini e n t;; - s ii 5 ee ~ s a kasku t e l un, jO" a minul t il.u .. ä.n eli Ohi on nuore:rna n 

S'l l1.U .ttorj n ·' r . Har old. rtonin kans sB. ~ Eurton, j o ~ viime vaal e i s s a tu l i senall.t .,. 

t j i r. valituk si , o . i s itä e ~nan v1eveland i n ormes t& ri , j oI a vu r~ 1940 " J essiini 

vl e velaruii se. sai n !taupung' ku l ta: av men , m.i kä vastannee j onkinla i sta ku i apor-

.lAKELUOH.lE: .I."eluohJem.llej. : 

T.vatl ..... . 
• •• A • ••••••• • • • •• _ •••• , .... . . . ......... ..... ........... . - ••••••••••• _ .,. •••••••• • • _ • • •• T .... JU ..... j. 1I ..... i .... ..... ml" ...... IIII .. 

EI .. Ikom ..... t ........ tledol"'kalln. 
EI ... ko ..................... mutta ullloulal"ml"laterlO" tledo!-

t ... l .... 



• 

• 

2. 

varic ikeutta . huess ~e vi r ei lläole a bta r auhantakeita ja r auhana i kai s ta 

politi i kkaa ':oskevas t a päätösla useb!.s t a koetin va r ov i s o ti viitata s iihen , o.t ä 

olisi ~ uotavat a , ctt ·· s en yht eydessii teh os 'ce is ~ i n ~tlantic Cb a rte rin 

pe ri atte i t a 5 . 0 . e t t . r auha n jLrj~stel" ä oli s i aken et~ v ~i eoten 'a l to jen 

0 ;' e .,\!; s i :"n ja a !\leellisen koske:nattorr.uucl en roh j 11 e 1 S9 vuoden sta tus quoJf' n 

ffiu:l!l!l.n . Burton oli röt w,i e line n, IDut a a rveli, att·· tus kin t ·· sä hteyc o ~ 6ä 

ra j a)c:; ::. ks e t Vu~~ ' vat t · 11:: es~ lle . T r koi u!:seni oli v 'n iimlittä" huomi onsa 

as i a an j a v i ittasin siinl.: suhtees a piKkuv ltoi<9n toive i sLI ja , v$r s i n vc r o-

aise ti , t iilCl''' bten 1: .sall i s t en !J'hnien, _ uol a ister" 51.> lilai s 'e n ~rm . s uhtau-

t umiseen vanhoj en kot i mai t t e osa o ikeQ~ s ien s ä ilyttämiseen. 

Itee asias ~a ol i _onnecticutin s e naattori J orJl Dana h r(republi kaani) j o eilen 

sem e.tissa ehdot tanut lisä:lcsiä vi.eille.olevaan päät L's lau s el maan, mis sä f. t l a ntic 

Charterin e riaat tei .ts koros tettiin. 

Ill alla oli vat luonan i päivällieiL ä m.m. ichigani senaattori Romer 

Fe rgus n, Sllna o valtion kongressimies John Benoett(n.k . Xupar i s a r e lta) j a 

Washington Postin omistaja Eugene !!eyer. ,l oI t viimeks imaini t ut l ausuivat 

pitäve.nsä tlaotio Charteria vain t yhjä nä laus el maoa, Bennett k uitenkin ~pimästi 
• 

kannattaen pikkuvaltojen oikeuks i a . Ferguson taa s piti Charteria tärke&nä ja sanoi 

omasta puolestaan kannattavans Ii sen ja Damherin ehdotå!:s en periaatteita, vaikka 

luulI. et~ ehkä ne j ä tettb.isiin mainitsernat a s ana t in päli töslauselmassa, koska 

tahdotaan välttää Venäjtll vieroit mi sta . Mahdo~lista 00, että hän i tenkin tulee 

Liiden puol esta puhumaan. Kalkki koime, niinl.'1l ' kai1l:k i muut p utte l emani polii

t ikot Ja lehtimiehe t, ov~t ol l eet sit ä mi elti , ettei USA mis sä~ t apauks essa . 
pikkuvaltojen oikeuksien vuoksi ryhdy sotatoimenpiteisi i n Venä j ä vastaan, eivätkä 

tal:1do niiden 'vuo:<.si vaa%'lUltaa suhteitaan Venäjliän. 
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Korostin. että toinen asia on s otaan ryhtyminen ja toinen asia on ol:ia 

nimenOl'll:lan antamatta pe n Ulo Ve näj ä n vaat imuke i11e . 

Påivällis llä oli myös Cl a r ence ftrelt, n .lt. Union Now liikl"een, s .o. kaik-

kien demokraattis ten val t ojen yht ;:mi s t ä li ittovalti ·on tarkoii:tavan li ikkeen, 

a l~ )npanijQ. Streit i n kannas ta on erikoisesti merkilke pantava , ettei hän usko 

nnglosaksien ja Ve "1"j" yhteistyöh~n, e i kii myöskään l ähe i s een yhteistoimintaan 

Eteläameri kan kans sa. 

ieler_~ii~oista oli, et tä keskustelus sa kaikki amerikkal a iset oli vat yhtä 

~ielt~ siitä, ett ei s enaatin ~mdessä i stunLossl . vai kka 2/3 en~is töllä antama 

h 'Vti,"syminen jollekin \'a lti os opimukselle sido vasta i sia senaeti n päätöksiä . Taval-

lisella l ailla voi ko r eati tehdä sopimuk sen t yh j "ks i milloin tahansa . 

t äm'l on ulospäin s o:pimuk s en rikkoinir ta. joka vo i antaa va ste.puole 11e oik euden " 

htyä va s tatoimenpiteisiin . 

itä '*itea OSkOvaD konfe renssiin t ulee en voi olla mainitsem~tta.että 

tän~än tapasin State De; arbmentin käytävisSä Puolan suuriähettil~e ~ joka. 

~syes aäni mitä hbn arveli ~skovan kanferensllt&.sanoi& kofiferenssi , nätyy 
;0.. _ .. 

juvan hyvin, mikä merkitsee pah\~eille. ~ 

~·l~~~f': 
Lähettiläs • 
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SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n : 0 

z. .. .:.~to .:i ... 8 S a 27 .. p: nä .. oka . kuu ta 19 .4.3 ... ' t ~3 I 

A s i a : .... .Er.::.s ... ;,·.~:tUY.U ,ill\Ul . .n.!:tJ.\~ .•. S.\I.\1llIl 

6.6e:cIaD. .• p rAn.tru\U;.~.r.:;iA ......................................... .. · ... · 

.~. _ _ ~.,. __ • . _ •••• •• • _ ••••. • · •• ••• •• ••• n •• • _._ •••• ·.····_·4 _ ••••• • · · · _······· · •• _-_ • .•••• _-

Yhte n .. eto~ 

Suegeroidaan me ille, e ~tä uomessa oli~i uude t vB .1it t oimee npantava k oska 

t",.c airut a ei edull i sesti Yhd' s valt!l.in ehkäp" ' ent:j" O:,ini cmiin Suome sta • 

,;.~. ilmi , että ajatus on l".htö i sin _r . iwsin taho l t!!. . Sähkötin s ii te. kotiin 

te osta~ 1Ia etten a~tusta suositellut . 

x 

x 

.Joe u a ·1.- ,\ sitten oli eriis 15 nomaleht imies , j ota l "".lli sin rehellieeksi 

::uomi - :stiiv!iks i, ToivoI n kerlom ' ~ en c.u:aan Toivolalle suosi ell ut , että Suo-

oessa j;<r'e~te ;" i5iin uudet vaalit, '.!:oska t~ v l'<uttaisi e u~iis e:;ti :,18 i -

.lee ;:1~ol· · 1 tee. sen täi:l1ä 'a ehkilpä '.'en" ". 1" 1n. !'.j t ..t'{ enju %su oli seu r aa-

va : Ven"ji:lt" . "sin v;:' itet'~i!n, että tl' 'i08o hallitus's uunta ja inm edus -

kunta eivät edUs'" _ue;, en kan:;aa ; toimeen, anenw.lla u'.ld e1l vaalitsaatliisi io ti.im" 

pe r.l:ltetulrsi. _ttä cam 119. Ven" '1 sa i si tilaisu. ud en kalas taa saJru!assa 

vedessä harjoi ttamalla ropat;an ans ''1 ettli sien vaalien "r estäminen it se 

IIs i a ssa merkitsisi tunnu~ miste , ette' n~·k:.' inen ha litussuu t a ole '<a05 .• a edus -

va , ~ it" "ystävti.tmne", jol ta koko ajatus oli l ähtö i sin, ei o t tanut tahi e-hlte i 

htonut ott!Ul huomioon . . ooe::1:-:1io kes.::us te Le ssani Toivolan kertoj n kan sa 

_ :Iv i r iida ttooas i selville , että a.jatus oli lähtöisin t uta Depa r tmentin uo-

men siain es i tte:iji::n :Jr. liigg :n t holta . emninkin v i ime:CSimainittuun 

JAKELUOHJE: 

. . '" ... - ...... .. .. ... ..............•.. " ..... . , .~ .•......... 

Jakal .. ohjem.naj. : 

T.vallinen. 
Tav.lllnen j. n.lkai .. , .. mlnlstarillna. 
EI .. Iltom .. ed ... tult .... tladollultalln, 
EI .. Iltomaaaduatultaan, mutta .. Iltoaalalnmlnl.tarilln tiadol

t"alln. 
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sei:<'raan lmtsoen ~ idin :; itil siksi ··rkei.:n'· , ett:;. s i it:i s>ih ··t in koti i n 

O'.:ll.sta puol c s t:mi kui t,enkin nirnEllO!'lsc.n ~e.no en , etten p .o. suunni tel:naa 

suo ::: i t ellut • 

• 

• 
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.• ra.s.llin.{;toni .• sa ,._2.6 p:nä ._ .. mlq ·.1l1- Il ... kuuta 19 ... 

1c' inLo' i; a ennen ke.ix~a ke,k si 

1) soveltuuko "u.n oaditi on8. SU :' . mier" uO!!l~en ja 2) onko ja mitä· p' ··tetty, 

'e " J'n raja- ja r eunavaltiokys!'my!c, i stä _ Loogillis61:t l "un onditiol18.1 surr e.nder". 

i sovellu uo en, j .a ei 01" aks oli 'Vtdt . o. Ven" iin kanta on kui-tenk' n c !lcl väst i 

toinen . Fimeno:::lais ta vahvi. tu~ ta si 1e , e e :i USA, n k iisi.1i:>'k en muklUln Su.qI1l.i. ole 

tiimiin "~~1csen l<J.nen , ei ole Eas tu, Illu"tto e r seiks, . -viittall:v:et siihen , ' ette i 

USA tällä kertfl.a , i dä p .o . 11Iälirii tä u ",en 60 eltuvam:- Toise~ta y ll iim inifusta 

" 'lI kS 6Stä on \l'ars'n er1livil! mieliplteit·· lsusuttu .... ie .e e uitenkin lvultavinta , 

~ttei siitä. 'o.Gkovss sa nimenQl,ean pää tetty, vaan et~ä ~ e ainakin muedollilt6sti 

1. kiitti i n vastai suur en vara116 . Eräiil tä ~ohta eI te. VQst;ustu senaa:t'tori 1 ta SaaMAni 

t iedot 

UCllOO6n on sano u riip!?uvan ... aneo j Se s an "Ii en suhteitt en kehil;:, S6&tii ; se 
r iip un06 my 's kin ratkaisevasti riitti , m'te . ä L'SAtn ia 'enHj";n liuhteet keUt ,-

'Iät . !luU luultava.sti et ole unrallll.t Atb . .ntic 1l1:ll.rte-r:fh periaattei ta , m,u tte. ei 

n ' öski;{ ' er' k ' esti l' OGt~ut saada "V.en'·jc'n h""Jä.ltsymi6~ niil19 . 'ie~jiill .. !;em 

Heme 'en lIielElIi · .. ·n s. i !'!;i ratkais6v~ että se. )II"i:tJ1iä an&io ~ien kannanoton .

:.1o:.lroWI.ll Jconfe ntlll5siB tärkein yle.i~poliiten l!J3ricitys. .Qn·Jcd sil: " , :l>tii . ~~O 
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~a n j a VerI" "'n e ri UM ta on pois t ttu . 

J( lt 

lEll useissa Sf • ÖS nO' lirsa :r.ahdollisimnan t a r o 'n ;Cotiin r p o t o .i. nu-t, nitä. 

a rvel ja j~ tieto~a esitett) ,'os lr. o7all ' o_f " r e nssi ste. . Yhteenvet or. S ,attaa 

seura avhta sei k:li. t a . 

On k!W: i -.:. · : 'T.'.y~ tii , j ot a Suomen kannalt t" -," n asian ht des s ä e riko is t:~ti 

kiinrostav~ t : 1) sove l t uuko lCii.r : ! S ehd tto.nest o. nt autu ise,,~ " Ull or. iti naI 

surr ender") US : n rni e l e~tu öskin u CT.!Ieen? ; 2) mi t ä konfero ,sEiE~ a päiitett iin 

'.eo" j':n r eU!l'lV lti 0' u+ ja ;'1 ns~ \'e 11 " yn alue aatimuk5j s t a? 

,_Her,' " Ven" JOO "itä. :s:'IIl ksi'; a r ostel ee 0 Jct:.YDYt. SM e n se1v:' si te.-

Unin heti xo fo r ens i j" l~{ ee O'.a rras. 7 r ä ivOän" pi t"m' stä puheesta , m.is s i!. 

"0 " :1) en hui 1:,:0 i sten raja - a l 'lei ti.ån ja - kan Fojen vapauttamisest a , ' oskovan 

l ehtien ilmeisesti insri iduis l ausunnoi sta j a Ounansk ' n ots in mi nis t e ri 11 e 

r . r.i bbiTl ille ' !exico 0ityssä es i t t" i5 tä. l ausu oi. t a . Ei näy ole 1'8.D epäilY b-

t" " ;:n siitä, että Venä '" itää Suo 'ca akselivaltiona ja aikoo si lle ~a koh

telua 'uin nuille täh~n ~~ään kuuluvil l e valtioille s ekä että Vet ä ' b t avoittelee 

inaki l! 19 _l - vuoden r a j o ja . 

E ' 01 uulo tt :11 ta kanrl ta nliyt~is i inkin selvä l tä, että ,.oska Suomi 

ei ole liittynyt akse lisonimukseen eik ole t ehDyt muutakaan 1iit tosoFimu sta 

man kanssa, "äräys ehc.ottanas,ta antautumises ta ei sovellu Buomeen ~ Kut.en s 

kösan i s t i '.y U n i , olen useMl!!llln ke r ran tä~tä ·te.~e Depar tmentissa "':r. Cum- , 

yn ingin kAnss lt e !ustellut • . d täl!n 6uo1'P nai s~ vahvis tus-m ä::ken ) eil i t ulle !~:':s ' 

ty selle ei i(,,~löin ole saail.i . mu t ta toist;len suut taan menen" ' lausuntoja ei myös 

kl!.iin ole esitett} . n vain nä i ssä kas ~talui&8a" teo myöskin altiosi!- t",e ri 
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ull i l aclsuT'"o:;sa ta!: .. a lehtimiehille hu ,sute t . , ttei m lmr. $ucmeen 

';h:le:1 ole ."uu"!-t U":; , fuo1;sin F ,ettil" t !'!i hi ster i ostr cn on taas k!:!rtonut . 

o+tli J- ' n e I" i;;ä kes s te l u i te. 10 l:aocsa. on saa.nut vahvi stu , sen s il -

le , E'ttei State De parbent ' d" u omea !l$te livalti Q~ osk o .... an päätösten mi e 

less" . SIl..~1l on eille t ois elt sk 10 d ip om ttisel ta: '9, l ehtimie taholta ker

rot ~u . l.ähin! ii l u . lis.:.:t vei t a n 5ar-Oo. , ettei Stat e Departrr.e o,t t'fitä ~'kyä 

r i dä udme uncond iti ona surrende r näär~'~B en a lais ena . USA:n suhtaut uminen 

SUOlll en cS t a s ';=il'l{; ::e skustelus ~ . ' e ;narras uun 16 päivän: mli" itellyt 

seuraavast i : uomi on hteistoiminna s "in coop. r a tion", Sa" an ka.ns s a ; II' in 

olla:l US. m s uhte et U !:leen ovat rii,p.!v i eet Siitä , mitenk" Su en jll Saksan 

suhteet tu levat iceh ' t'b ä' :, n . Tiih'.n ~.ri:sxiD voitdsii lisiit&, että USA :n 

sS8DT'o i tumineo Suomeen nähden myöskin j~ ehk~ rat' ise~c sti riip~uu s iitä. 

!l\iten " 'GS : n j a Venä " vc lilHi. suhteet muodo<; tuJ1åt ; jos \'e ni: j ä painos taa 

a " dca muuten USA :n . en''j n- polit iikan naI ta "'ttää väl t t iim .. ttö äl til , 

on va rs in =hd ollis ta , e ttä USA s .\ostuu önnyi;;,ksiin ja ht toimen Fitei -, 

siir., ' otka ei <.:t juuri tällä hetkel ä t ,~le kJo s rmyk een • 

, ' itä t a as ' l:seen . n imittäin or.ko j a , i t ii 

Vcn:~j" reunav tioi6ta ja Venäj"" alueva atiDi 'sis t a s ovittu , on os oittau

tunut vieläkin aike=aksi saada t" sin se lvi" t i toja . 3altian-m .. itta:l 

edusta 'o.t k oettivat heti oakovan konferer.ssin j ä l keen esittää optimistisen., 

ÄBDLan, mut ta po j~altaan luulisin heidlin olevan erittäin pess i mi t iei' • 

lkäli taas ke s.;r.ustelui -ta muittfI:L henkilöitten kans .. olen voinut päättää 

1cahotaan täällä. ettei 'Baltian mailla o.le mitää n mhdollisuukda 'pelE. sta.ut~ 

O\ltur;lABta VeDfiji.:.n vallan alle . Puolalaiset taas ovat kovin pes!imistlsiii. 



• 

• 

vai k.: !dn i!ull heil 1 e on kuu+' anut, ettei h, n 011 ui; a ntanut pa riiä Ve'nii j c' n vaat i 

"'lI::c illo • . "0 0 _ ui +.en io i S': nnyt , e tä 1;<.:11;;.: ha '. a Ven': '" on ni i n ratl:~il>evass a 

a :;. .tavass :l e.:"Qr.l9ElS9. , ettei r,' ,"oida , \ enilj(2" p at t 1 11a, saada aikaa.n t , dyt- . 

t f' v:' " ro.tkaisua , n i:cii.li ' ofkee al ::l6 s ymyksi·· . un Puolan suurlifhettiläältli. :':"s"in, 

mi e ' .... Hull s elittiip. lausunton~a sii t: . , että r a 'aky s ymykset mäeri·ttäis iin rauhan-

l:onfe r eLS si ::" , eikä s iis nsojen vapaan tah on mlUaan, k uten Atj.c.ntic GhD. rter · ssa 

edell ·teti:" , noi c ur l".e tilii5 , e t t ii L ll "\9.in oli udelleen hUOllJauttanut Ve -

" '('n n ·. : isestä voimasta ~8 a SEl'!'.asta , joka m' ···r .. ··våsti vaikut a angl ose.ks ien 

k ncmottoon . 

Tän"i;[n on e räs re-fl ubli~aanL en puolue en johta. senaatto r i minulle ke Ttonu 

eilen olleensa alhd en tunnir. keskus telus sa kahdenkesken Hullin kanssa . liä.n oli 

täll"in tullut vakuut tu eekri s i " , ettk Hull on vilp i tön v"ittäess"än, ~tei 

h" :"oskovass a l u ppunut • tlantic Cbarterin pe ri'aatte i s ta ei kä hyv" S"Jnyt enä.j ·n 

kantae. r a ja - ja r eunav tiok:'s,. 'c... i s sä , -a i .<::kei h" erikois e ti sitä vastus tanut , 

vaan o1"i j"rjestänyt niiI. , että nl.imIi :mykse't jli.tet iili.n avoimeksi. Hull oli s ano-

nut , että niiitä 

keslcus t Hu . Kas 

sym siä k' llä ol i koskete~tu , mut t a et t e i edes lifhe~in niistä 

tel lesea n i Ruots in lähetti l ään mir.isteri Bpstr ömin kanssa on tämä 

laUSUllUt mi eli i tee "; ' ., ett · Suo"len aselIl/l 0 k ovan j ä lke en on pa rempi kuin sitä 

enne n . Baltian mai hin n" en ta >s hF.n ol i t ""sin pess i 'llistinen . 0 t imismins a , mik9.1i 

'{OS -e e Su ea , Bostr iln peru~ ta.a si' en, ettei nimenomaista kielte istä päätöstä hä nen 

vakaumuksen a a.a.n ol e c os · ove.~!la tehty, ku in m; öskin s iiheIl , et:ts sodanjäl kei s i s tä 

as i oi ta j li t · ~ teis.ta Eur oopassa. , ]e ensä on pä··tett ävii; yhdessä t oimin ja. nel.lvot

tell.ljen pe~toella kolmen suu e I lan kesken . Omasta puo lestani olen taipu ~ ine 

pite.m!i~ n selvi~ttyrui. niin kuin liull kong ressipuhe essaan ehot ti , että tlantic 

Cb rter i peria a.t te i ta ei ol a n i menomaan . os ·· ova s s a uhre. ttu, ette i nimen OMaisia 



5 . 

s ' ~ i ia lisäsopim~5 ia sielU; ole teht j a et'::ei r aja - 'a reunaw ltiolt'/s:;m ks i stä 
x ) 

o l o ovittu, vaan että n'in>':': k ' s::_ '::set ou 1, :: .. tty va: t a 'suua en var alle . 

Toiselta ,.uol n t .. ~'t:f:1 minun ra ll1a "\e r::i11 0, että n o .1 puhuttel Er:a Ii henkil Ci , 

vastustus urlue en sena ttorl , on omaks unut pal ,:on ,!"'ls s i -

," istisEmn"u ' nn , nimittäin a rvellen , että i t s o a siassa f.:o kova ne rk itsee t "1lf1;tä 

ituloimiEta Ve:li,j" u vaati un ten ede, sä taikka !:uten tä, :: s enaat t ori sanoi ;"Hull 

• _.öi k ken, ~ opa pa itan.s c.;dn". 

Omasta puolesta, ':' , kute n s a !".Ottu, en :~ it :l:cae.ll t aht oisi nF in pess' ictistä 

':ohtopti .. tCistä Cl"lo.~sua . mi u" t a t lanr.B suur e cti I"ui etuttall ta:,ahtumia i: eviit esäl l ä 

l .;;: Lo:otovin Lo, toon j a Vl'ac .. i ngtol:in natkan : hteydessä ; s illoin Venii 'ii ilme ises ti 

vaati hyv:.:ks ymistä raja- 'a r euna"al ti okysym~,.k si ~ kos (eval1 9 . nnnl l een, mutta sil

loInkin pÄ:tt .. s , l ähinnä USAm vastus tuk en ~ ahdos t a , lykättiin. &0 eMii kui tenki 

on siinä, että t .. , 1". kerta Chu:-chill En lann'n puols s ta on vähe tai puvai nen 

myönnytyksiin r. h ytt ii:;n ~el 'äiimWi n Ven:lj t<l va ' ut~vallan 1 iia.ll is '\:a b.svuo. j a. 

tunkeutumi::: ta Brit t ein v ltak'unnalle n&uralgisiin kohti in , kut en Turkin s alm,i l le ja 

luot e iseen orjan r anni kkoa kohti. 

Mitä muut llll los ovan kokouks en merkit~'ks een tul ee .. lienee ennen kaikkea tehos-

tettava, ettii sen kautta ainakin tällä hetkellä on poistettu pelk o Veni;.j ä n ja Saksan 

erikcis r auhasta J ,mutta u.nohdetaan, että \ 'en' j ä ain;ur.i kolme ke rtaa aikaisemmi n on 

sitrutlinut olana an teke ättä erikoisrauhaa aksan kanssa . englantil&is - venäläisen 

heinäkuun 12 p"iv~ ", 1941 tehdyn sop:iml:k sen kautta, Yhd.skansojen ~'hteis e8 sä julk1-

x)Edelläme.inittua käsitystiL i on ":1". CIlmming viittaamalla Hulli puh~eeeen ja 
konfe ransseih in nimenomaan vahTh tanut. 
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]ausumassa 1 . 1 . 42 ja kev:.::t esä1lä 1942 Englannin kanssa tehdyssä 20- vuoden lii tto-

50p~uk5es . a . ~åssäki ~apauk~G55a, ~uten 1eens ä ~nsa lnvälis istä SO?' uks istn 

puhuttae~s9. . 1 i er.d e as i an l aita, että 0 im' e l La on voiIns 'a vaikutus va in niin 

a n, kun se vastaa sopimuspuo 1 tan olennaisia etuja ' a pyrkim- 'k siii • 

• :os:ro-:an konferenss ' n pllätökset 'å kommuni :ea oheenlii t etti.il.n kuten myöskin 

Hullin konfe rer..ssipur.e . 
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The War 
THE TRIPARTlTE CONFERENCE IN MOSCOW 

Anglo-Soviet-American Communique 

(ReleaJed to tbe pre:ll NOl'cmber 11 

The Conference of F oreign SecretaJ'ies of the 
United States of Americn, Mr. Cordell Hull, of 
the Unit.ed Kingdom, Mr. Anthony Eden, and 
of the Soviet Union, Mr. V. 1\1. Molotov, took 
place at Moscow from the 19th to 30th of Octoher 
1913. There were t\\'elve meetings. 

In addition to the Foreign Secretaries the 
fo11owing took part in the Confereuce: 

For the Un.ited States of America: Mr. W. 
Averell H nrriman, Ambassndor of the Unit~d 
States, l\1ajor General John R. Deaue, United 
States Army, Mr. Green H . Hackworth, Mr. 
James C. Dunn, and expel·ts. 

For the United Kingdom : Sir Archibald 
Clerk Kerr, His Majesty's Ambassador, Mr. 
William Strang, Lt. Geueral Sir Hastings 
I smay, and experts. 

For the Soviet Union: Mllrshul K. E. Voro
shilov, MarshIll of the So\;et Union, Mr . .A. Y. 
Vyshinski, Mr. M. M. Litvinov, Deputy People's 
Commissars for Foreign Affairs, Mr. V. A. Ser
geyev, Deputy People's CommiSSBr for Foreign 
Trade, Major-Genera1 .A. .A. Gryslov, of the 
General StaJl', Mr. G. F . Saksin, Senior Official 
of the People's Commissariat for Foreign 
.AJl' airs, and experts. 

The ngeuda inc1uded all the questions sub
mitted for discussion by the three Government& 
Some of the questions ca1led for tina! decisions 
and these were taken. On other questions. after 
discussion, decisions of principle were taken: 
these questions were referred for detailed 
consideration to commissions specially set up 

for the purpose, or reserved for treatment 
through diplomntic chnnnels. Other questions 
again were disposed of by an exchange of views. 

The Governments of tbe United Stntes, the 
United Kingdom and the Soviet Union ha\'e 
been in cJose cooperntion in nll mntters concern
ing the common wnr effort. But this is the first 
time that the Foreign Secretaries of the three 
Governments have been able to meet togetber in 
conierence. 

In the first place there were frank and ex
haustive discussions of measures to he taken to 
shorten tbe wnr against Germnny and her satel
lites in Europe. Advantage was taken of the 
presence of military advisers, representing the 
respective Chiefs of Staff, in order to discuss 
definite military operations, with regard to 
which decisions had been taken and which are 
already hein'g prepared, and in order to create 
a basis for the closest military cooperation in 
the iuture hetween the three countries. 

Second only to the importance of hastening 
the end of the W'ar was the unanimous recogni
tioJl by tbe three Go\'ernments that it was 
essentinl in their own national interests and in 
the interest of a11 peace-loving nations to COJl
tinue the present close collaboration and coop
eration in the conduct of the war into the period 
following the end of hostilities, and that only in 
this way could pesee he maintained and the 
poHtienl, economic and social welfare of their 
peoples fully promoted. 

This conviction is expressed in a declaration 
in which the Chinese Government joined dur-

aor 
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ing the Conference and whieh was signed by the 
thr.!e Foreign Secretaries nnd the Chinese Am
bassndor at Moscow on hehalf of their govern
ments. This declnration, published todny,' pro
vi des for even c.Ioser collaboration in the prose
eution of the war nnd in all matters pertnining 
to the surrcnder and disnrmnment of the ene
mies with whieh the four eountries nre respec
t;:;vely nt wnr. It sets forth the principles upon 
which the four governments agree that a brond 
system of international cooperntion nnd se
eurity should he based. Provision is mnde for 
the inc.lusion of n1l other peaee-Ioving nations, 
grent and smnlI, in this system. 

The Conference agreed to set up mBehinery 
lor ensuring the closest cooperation hetween 
the three Governments in the examinntion 01 
Ellropean que tions n.rising as the wnr deveJops. 
For this purpose the Conferenee decided to es
tnblish in London a European Advisory Com
mission to study these questions and to make 
joint recommendntions to the three GOV'U"ll
ments. 

Provision was mn.de lor eontinuing, when nec
essnry, tripartite consultations of representa
tives of the three Governments in the respec
tive capitals through the existing diplomatie 
chBnnels. 

The Conlerence aIso agreed to establish an 
Advisory Couneil for mntters relating to ltaly, 
to he composed in the first instnnce of represen
tatives 01 their three governments and of the 
French Committee of National Liberstioll
Provision i8 made for the nddition to this coun
eil 01 representatives of GTeece and Yugoslavia 
in view of their specinl interests arising out of 
the aggressions of Fasciat ltaly upon their terri-
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tory dllring the present war. This Council wilI 
deal with day-to-day questions, other than mili
tary operations, and will mnke recommendntions 
designed to coordinnte Allied policy with re
gnrd to I taIy. 

The three Foreign Secretaries considered it 
appropriate to reaffirm, by a declaration pub
lished today,' the attitude of their Governments 
in favor of restoration of democracy in !taIy. 

The th ree Foreign Secretaries declnred it to 
be the purpose of their Governments to restore 
the independence of Austria. At the same time 
they reminded Austrin tho.t iIi the tinal settle
ment account wilI he taken of efforts that Aus
trio. may moke towards its own liheration. The 
declaration on Austrin is published today.1 

The Foreign Secretnries issued at the Con
ference II, decln.rntion by President Roosevelt, 
Prime Minister Churchill and Premier Stalin 
containing a solemn warning that at the time 
of granting any armistice to any German Gov
ernment those German oflicers and men and 
memhers of the Nnzi pnrty who have had any 
connection with ntrocities and executions in 
eountries overrun by German forces will he 
token back to the countries in which their 
nbominnble crimes were committed to he 
charged and punished according to the laws of 
those countries.' 

In the atmosphere of mutnal confidence and 
understanding which charo.cterized all the work 
of the Conference, consideration was aIso given 
to other important questions. These included 
not only questions of a current nature, but aIso 
questions concerning the treatment of Hitlerite 
Germany and its satellites, economic coopera
tion and the assurance of general peace. 

DecI8ratloa of Four Neti.... on Genenl Seeurity 

[BeI0u0d to tbo _ No_li 

The Govemments of th~ United States of 
America. the United Kingdom, the Soviet Union 
and China: 

'8eefa/ra. 

united in their determination, in accordance 
with the Declaration by the United Nations of 
Janunry 1, 1942, and subsequent dec1arstions, to 

I See poli. P. 8011. 
• See po.'. p. 810. 

, 
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continue hostilities against those Axis powers 
with which they respeetively are at war until 
such powers have lnid down their arms on the 
basis of uneonditional surrender; 

conscious of their responsibillty to secure the 
liberation of themselves and the peoples nllied 
with them from the menaee of aggression; 

recognizing the necessity of ensuring a rnpid 
and orderly trnnsition from wo.r to panee and of 
establishing and maintaining international 
pesee nnd security with the leo.st diversion of the 
world's human and economie resources for arma
ments; 

jointly declare : 

1. Tbat their united aetion, pledged for the 
prosecution of the war against their respective 
enemies, will he continued for the organization 
and maintenanee of peaee and security. 

2. Tho.t those of them at wnr with 0. eommon 
enemy will act together in alI matters relnting to 
the surrender and disarmnment of that enemy. 

3. Tbat they will take alI measures deemed by 
them to he necessary to provide against any vio
Intion of the terms imposed upon tlle enemy. 

4. Tbat they recognize the necessity of estab
lishing nt the earliest practicable date 0. general 
international organization, based on the prin-
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ciple of the sovereign equality of o.ll peace-lov
ing states, and open to memhership by all such 
states, large and small, for the maintenanee of 
international peaee and security. 

5. That for the purpose of mnintaining inter
national peace and security pending the re-estab
lishment of Inw and order and the innugumtion 
of 0. system of general security, they wiU consult 
witJI one unother and as occasion requires with 
other memhers of the United Nntions with a 
view to joint action on behalf of the community 
of nations. 

6. That after the termination of h08tilities 
they will not employ their military forces within 
the territories of other states except for the pur
poses envisaged in his dcclaration nnd after 
joint consultation. 

7. That they will confer nnd co-operate with 
one another and with other memhers of the 
United N ations to bring nbout a practicable gen
eral agreement with respect to the regulation of 
armnments in the post-war period. 

Mosoow, 
30th Octo'ber, 1943. 

V. Mowrov 
ANTHONY EDEN 

CoKDELL H \JLL 

Foo PINO-8I1EtJNO 

DeeIuatlon Reprdins IlaIy 

(~ID tbo_N_lJ 

The Foreign Secretaries of the United States 
of America, the United Kingdom and the Soviet 
Union hava establiahed that their three Oov
ernments are in complete agreement that AI
lied poliey towards Italy mllBt he based upon 
the fundamental principla that Fascism and alI 
its em infIuences and emanations shall he ut
terly dest.royed and that the Italian people shall 
he given every opportunity to establish govern
mental and other institutions bued UpoD demo
cratic principles. 

The Foreign Secretaries of the United States 
of America and the United Kingdom declare 
that the action of their Oovernmente from the 
ineeption of tha invasion of Italian territory, 
in 80 far as paramount military requirements 

1IIM-.. __ 2 

hava permitted, has been based upon this 
policy. 

In the furtheranee of this poliey in the foture 
the Foreign Secretaries of the three Govem
ments are agreed that the following measures 
are important and should he put into effect : 

1. It is essential that the Italian Government 
should he made more democratic by the intro
duetioD of representatives of those sections of 
the Italian people who have always opposed 
Fascism. 

2. Freedom of speech, of religious worship, 
of political belief, of the press and of publie 
meeti.ng shall he restored in fuU measure to the 
Italian people, who shall also he entitled to form 
anti-Fascist political groups. 
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3. AIJ institutions nnd organisations created 
hy tbe F nsci t r gime sha ll he suppr eI. 

4. Ali Fnscist or pro-Fascist e1ements shan he 
removed from the adminlstrllLion nJld from the 
institutions and orgaruzations of n publie cbar
ncLer. 

5. Al I political prisoners of the Fascist regime 
ahall he reI ased und Ilccorded a fuU amnesty. 

6. Democratic or!!8ns of loeaJ government 
&hull he CI'CB ted. 

7. Fasci t ch iefs 8 nd other p l'SOns known or 
sn pectecl to he war crimi llnla shnll he nrrestcd 
and handed over to j ustiee. 

DEPARTMENT OF In'ATI! BULLETIN' 

In making thls declaration the three Foreign 
Secretaries recognize that 50 long as aetivc mili
tary operntions eontinue in Italy the time at 
whicb it is possible to give full effect to the prin
ciples set out llbove wilI he determined by the 
Commander-in-Chief on the basis of instrue
tions received througb the Combined Chlefs of 
Stafl'. The three Governments parties to thls 
dcclarat ion wiU at the request of any one of 
them con uJt on tbis matter. 

It is further understood that nothing in this 
resolution is to operate against the right of the 
Italinn people uJtimately to choose their own 
form of government. 

Dee ..... tion on Auetria 

IB.e.I.e:ued to the preu Non m,ber 1) 

The Governments of tbe United Kingdom, 
tbe Soviet Union nnd tbe United States of 
Ameriea are ngreed that Austri n, the first free 
country to fall a vietim to Bitler ite aggression, 
shall he liherated from Germnn dominntion. 

They regard the anne.xation imposed upon 
Austria by Germany on March 15th, 1938, as 
nuJl and void. They consider tbemselves as in 
no way bound by any cbanges effected in Ans
tria sinoe that date. They declare that they 
wisb to see reestablished a free and independent 

Austria, and thereby to open the way for the 
Austrian people themselves, as well as those 
neighboring states which wilI he fneed with 
simiJar problems, to find tbat politicaJ and eco
nomic security whlch is the only basis for lasting 
pesee. 

Austria is reminded, however, that she has a 
responsibiIity whleh sbe eannot evade for par
ticipntion in tbe war on tbe side of Bitlerite 
Germany, and tbat in the finnl settlement QC_ 

count will inevitably he taken of her own con
tribution to her liberation. 

Deelaration of German Atroc:itia 

IBeI.....t to tbe.,.... No . ... ber II 

The United Kingdom, tbe United States and 
the Soviet Union hnve received from many 
quarters evidenoe of atroeities, massacres and 
oold-blooded mass executions whicb are heing 
perpetrated by the Bitlerite forces in tbe many 
oountries tbey have overrun and from which 
they are now being steadily expelled. The bru
talities of Bitlerite domination are no new thlng 

and alI the peoples or territories in their grlp 
have sull'ered from tbe wom fonn of govem
ment by terror. Wbat is new is that many of 
tbese territories are now being redeemed by tbe 
advancing armies of tbe Iiberating Powers and 
that in their desperation, the recoiling BitJerite 
Huns are redoubling their rutbJess cruelties. 
Thls is now evidenced witb pnrticuJar cJeamess 
by monstrollS erimes of the Bitlerites on tbe 
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territ.ory of the Soviet Union which is being 
liberllted from the Hitlerites, and on French 
and Italian territery. 

Accordingly, the aforesaid three allied Pow
ers, speak:illg in the interests of the thirty-two 
[thirty-three] nited Nations, hereby solemnly 
declare and gi "e tuli warning of their 
declaration 8S follo\\' : 

At the time of the granting of aoy armis
tice te any govemment which may be t up in 
Germany, those German oflicers alld men and 
members of the Nazi party who ha\'e beeo re
spon ible for, or have tak n a eon IltiJlg part 
in the above atrocities, massacres and execu
tions, will he sent back te the countries in wbich 
their abominahle deeds were done in order that 
they may he judged aod punished aeeording to 
the laws of these liberated countries and of the 
free governments which will he created thereio. 
Lists wiJ) he compiled in all possible detail from 
aIJ these countries having regard especially te 
the invaded parts of the Soviet Union, te 
Poland and CzechosJovakia, te YugosJnvia and 
Greece including Crete and other islands, te 
Norwa;, Denmark, the Netherlands, Belgium, 
Lu.xemburg, France and ltaly. 
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Thus, the Germans who take part in whole
sale shootings of Italian oflice.rs or in the exe
eution of French, Dutch, Belgian or Nor
wegian hostages or of Cretan pe8sants, or who 
haV6 shared in the slaughters inBicted on the 
people of Poland or in territories of the Soviet 

nion which are now being wept dear of the 
enemy, will koow that they will he brought 
back to tlle s<:ene of their crimes and judged 
on the spot by the peoples whom they have out
raged. Let those who have hitherto not im
brued their hands with mnocent blood heware 
lest they join the ranks of the guilty, for most 
assured1y the th.ree aUied Powers wiIJ pursue 
them te the uttennost ends of the enrth and wiII 
deliver them te their accusers in order that jus
tice may he done. 

The above declaration is without prejudice 
te th.e case of the major criminals, whose 
offences have no particular gcographicallocali

. sation and who will he punished by the joint 
decision of the Governments of the Allies. 

( Signed) : RoosEvu:r 
Cr;lURCBlLL 

STALIN 

UNITED NAll0NS RELlEF AND REHABR.ITAll0N ADMlNISTRA1l0N 

SipJlture 01 the Ap-eemeut aod Fint Se.eion of the Counei1 

(Bel __ to tbe p .... No ......... 4) 

1 t will he recalled that in September 1943 
this Government submitted to the go\"ernments 
of the United Nations and of the nations 8550-

ciated with them in this war a revision of the 
draft agreement for the establishm~~ o~ a 
United Nations Relief and Rehabihtation 
Administration, which previously had been 
circulated_ 1 

A substantial majority of the govemments 
and authorities concerned have now indicated 
their willingness ta sign the agreement in its re
vised form. Accordingly pIans &Te proceeding 
lor bolding the oeremony of signature at the 
White House on November 9, lH3 and for the 

• B1nunJo af lIept. 211, 1lNII. p. 2U. 

operung of the First Session of the Council of 
the organization the following day at the Clar
idge Hotel, Atlantie City, N. J. The Council 
wiU he the policy-making body of the Admin
istration, on which each member government 
will hllve a representative. 

The President hns approved the designation 
of the Honorable Dean Acheson, Assistant Sec
retary of State, to represent the United States 
on the Council of the Administration. Mr_ 
Acheson will he accompanied by several ad
visers and assistants whose designations have 
also been approved by the President. The fol
lowing individuals will constitute the group 
representing this Government at the First 
Council Session: 
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The S onom ble Dean Acbeson, A88lsU\nt Secretary of 
tate, Mcmbtr ot the Couneil tor Ih o United Sl al flll. 

Tbe Honomble Fmnels B. Sar re. SpecJol Asslstant to 
t he Secreta ry ot 'tntc. A II l'rllll t JJember of I ho 
Cout/eil t or t he United Sla l"" a1ld Aa" i.er. 

Advi.er" 
Mrs. Ellzabetb A. Conkey. Commlsslooer of PubUc WeI

ture. onk Counl'y, l Uo 
Mr. Mu.I Gardner. Forme.r Governor of Nortb CaroUna. 
Mr. Ha rold Glosser. Assl.ta.nt Dlrector of tbe Dlvlslon 

or Mon"tary Resenrcb. Tr"".ury Depurtmc.nt. 
Mr. Roy Hendrlckson. Dlreclor. Food DlstrlbuUon Ad

ml ll ls(rntlon. 
Mr. Murray La tlmer, Cbnlrmnn of m e Rall rond Retlre

Olen t Bonrd, A88lslont Dlrector, Llberaled Areas 
Brnocb of Forel!:o Economlc Admlnlstratlon. 

D r. T horn • • Purran. Surgeou OeoeroJ, United States 
Publlc Henlth • rv lee. 

Mr. !.eroy tlnebower, ChleC, Dlvls lon of Economlc 
Studies. Stote Depur tment. 

1\I r. Herman Wel ls, Slote Depu rtment. 
Mrs. Eli n . Woodwurd, Member. Social Secnrlty 

Board. 

Uoi.on O/flOtlr From Fore1g" EOOfWm/O Admi"i. tratloft: 
1\Ir. J ohn CurtA!r Vincent. SpecJal A88lstant to Admln

Is(rator of Forclgn Ecooomlc Admlnlstrntlon. 

T echnl""l A II";"trl: 

Mr. Rlcbord II. BI~I, :1r., mrector, m.lslon of Shlp 
Uequl remenlS. War ShippIng Admlnlstratlon. 

1\I.r. I'J. 0: Hester, Economlc Advleer to the UnIted States 
Hlgb Comml ... looer of tbe Pblllpploe Islanda. 

Mr. Lourenee Lombard, A88Jstaot General Counael, War 
Prodoctlon Board. 

Mr. LIncoln Wblte, Benlor Dlvlslonal A88lstant, Dblslon 
of Corrent Ioformatlon, State Department. 

Mr. Walter Wllcox. AaI. tant ChleC, Reqolrementa and 
Alloca tloD8 Contral, War Food AdmJolstratloD. 

A"I. lo"' 10 lhe Jlemller: 
Mr. Kcrmlt Rooeevelt. :1r., State Department. 

S_Clar"J/ : 

Mr. J::dward O. Miller, :1r., State Department. 

The Government of the United States will 
serve as host to the F irst Session of the Council, 
which is expected to continue for n number of 
days. The c10sing date of the First Session will 
be selected by the Council. The necessnry ar
ra!l/!WIents for the inaugurol plenary meeting 
on Novembe.r 10 lU"e being made through the De
portment of State. This innugural meeting will 
be open to the publie but because of the limited 

DEPARTMENT OF STATE BULLETJN 

capacity of the nud.itorium at the Clnridge 
Hotel, admission will be by card only_ 

:Mr . Robert B. Porker, Jr., Chief of the Divi
sion of Public Informntion, Burenu of Liber
oted Areos, Foreign Economic Administration, 
is in chnrge of the speciol orrnngements which 
are being made for the accommodation of the 
press, news photograph, newsreel, and radio rep
resentntives at the inaugural meeting. The 
Council ns the governing body of this autono
mous international orga.nizntion will determi.ne 
its own policy with respect to the charncter of 
subsequent meetings and accommodations for 
the press. 

PROCL.UIATlON AUTHORIZING EXTEN
SION OF GENERAL· ORDER AND 
BONDED. W AREHOUSING PERIODS 

(ReI0ue4 to the _ No .. mber Gl 

The President on November 4,1943, issued a 
proclamation nuthorizing the extension of the 
one-year "general-order" period and the three
year "bonded-warehousing" period, at the el\:

piration of which imported merchandise 88 

abandoned normally becomes subject to sale by 
the Government. This aetion wa5 taken with a 
view to granting relief in numerous cases in 
which invasion by the Axis armies, Allied ship
ping controIs, or other trade restrictions result
ing from the war have prevented or delayed the 
disposition of the merchandise contemplated at 
the time of importation. A number of these 
cases have been brought to the attention of this 
Department by the governments of some of the 
other United Nations. 

The proclamation empowers the Secretary of 
the Treasury to grant one-year extensions of 
these two periods, upon certi.6cation by the For
eign Economic Administration thnt such nction 
will not impede the war elfort. Such eJttensions 
may be grnnted when either of the periods has 
expired since December 6, 19t2 or will expire 
while the proclamation remains in elfect, except 
in cases in which abandoned merchnndise al
ready has been sold. 

• 
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Authority, under the proclnmntion, to mnke 
the extensions is gronted only until the termi
nation of the unIimited oational emergency de
clared by the President 011 Mny 27, 1941 or uotil 
proclamntion by the President that such exten
sions are no longer nccessary, whichever is the 
eurl ier. 

The full text of this proclamation (no. 2599) 
appeurs in the Federal Reguter of November 9, 
1943, puge 15359. 

II 
Europe 

ANNlVERSARY OF THE FOUNDING 
OF THE SQVIET UMON 

[Releued to \he pru. November 61 

II 

The President of the Uni ted States of Amer
ica has ent Ule following messnge to His Excel
lency Mikbnil Kalinin President of the Presi
dium of Ule upreme Soviet of the Union of 
Soviet Socialist Republics, on the occasion of 
the anniversnry of the founding of the Sovi et 
Union: 

NOVDOJEB 6, 1943. 
The anniversary of the founding twenty-m 

years ago of Ule Union of Soviet Socialist Re
publics falls ulis yenr at n time \vhen freedom-
10ving peoples everywhere are dealing fnteful 
blows nt the enemy who dared attempt to en
slave and 0PPress them. On th.e battlefield nnd 
by the growth of cooperntion and single .. minded 
purpose, the members of the ~nited NntJo?s are 
driving tbe forces of aggressIon toward lfrep
arable defeat. 

AIlow me, on tbis day, to cougratulate you, 
the people and the leaders of tbe Soviet Union, 
and to express the deep admiration, of myself 
and my countrymen, for the magnificent manner 
in whicb the Red Army hns hurled back tbe in
vnder. To the Red Army and people of the 
Soviet Union belong etemal honor and glory. 
They have written deathless pnges of histo~ in 
tbe struggle against tyrauny and 0ppresBlOD. 
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Their enmple and sncrifice are an inspiration 
to all the forces joined in the common struggle 
for victory. 

In n spirit of uoity, mnde even more evident 
io tbe ngreements recently concluded at Mos
cow, nnd with the strength derived from mutual 
understnnding, confidence nnd activo co11nbo
ration, the Uni ted Nntions will overthrow the 
forces of nggression nnd establish and maintnin 
a just, enduring peace. 

FRANKLIN D RooaEvELT 

The fo11owing message was sent by the Act
ing ccretnry of St.'1te to the People's Commis
ar for Foreign Affairs of the Soviet Union, 

His Excellency V. M. Molotov: 

NO\'EMllEII 6, 1943. 
In the abscnce of Secretnry Hull permit me 

t.o extend my felicitations on the twenty-sinb 
nn.nh"ersary of the formation of tbe Union of 
Soviet Socia)jst Republics. 

The historic declnrations recently agreed 
upon at Moscow pro\'iding for united nction 
not only in the prosecution of the wnr ngainst 
onr respect.ive enemies but in tbe organizntion 
nnd mnintenance of paaee nnd security after 
victory bring incrensed strength to the forces 
combating aggression throughout the world. 
Through concerted effort the United Natious 
may confidently look forwnrd to the dnwn of nn 
era when pence·loving states freed from tha 
mennee of aggression enn devote their full ener
gies to the development of the economic and 
social weJfare of a11 mnnkind. 

S'Irl'IINIt18 

II 
The F oreign Service 

II 
CONFIR.MATIONS 

The Sennte, on October 7, 1943, cOnDnned the 
nominntions of W. Averell Harriman, of New 
York, as American Ambassndor to tbe Union of 
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Soviet Socinlist Republics, and of John K. 
Caldwell , of Kentucky, a Forcign Service offi
cer of class I, 8cting 8.S Minister Resident and 
Consul General in ELhiopia, as American Min
ister to Ethiopia. 

II Treaty Information 
1\ 

POUTICAL 

Jolnt Four-Nalion Declaration, Declaration 
Regardlng Italy, Declaration on AUBlria, 
And Declaralion Regardlng Atrocllie8 

The text of the joint four·nation declaration 
agl'eed to by the United States, the United 
Kingdom, the Soviet Union, and Chinaj the 
texts of the declnration regnrding l ta ly and the 
declaration on Au tria ng/'eed to by the United 
States, Ule United Kingdom, and the Soviet 
Union, aU three of which declarations were 
adopted nl the tripartite conference nt Moscow; 
and the text of the declnration by President 
Roosevelt Prime Ministel' Churchill, and Pre
mier Stalin regnrdiug atrocities, whicb was iso 
sued at j-he conference at Moscow, appenr in this 
BULLETlN under the hending "The War". 
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IL Legislation II 
Flrat Supplemental Natlonal De!enae Approprlatlon 

BUI,l944 : 
Hearlngs Before the SobcOmmlttee of the Commlttee 

on Approprlatlons, House of Bepresentatlves, 18th 
Coog., 1st sess. 11, 1638 pp. [State Departmeot, 
pp. 57~6. ) 

H. Rept. 822, 78th Cong., 18t sesa., on B. R . 8598. 
11 pp. [State Oepartment, pp. 41-42, 112, 66.) 

Belle! of Ceriolo Omcers oud E wployees of the Forelgn 
Servlce of the United States. H . Bept. 819, 78th 
Coog., 1st 8.... 24 pp. 

A Istlng 10 BellevlDg EkoDomlc 018\:re88 In Puerw 
Biro. B. Bept. 810, 18th Coug., 1st SI!l!8. 6 pp. 

Ont."D. of Food Progrow: Messuge from the PresldeDt 
of the Uolted 8 ta tes tr8osmlttlog 00 outlloe of hls 
food progrom for the needa of our armed torces, our 
clvUhlDS at home, aod our ftgbtlng all1es. B. Dvc. 
841, 18th Cong., 18t aesa. 23 pp. 

,1 Publications II 
DUAlITlIlENT OF STATE 

Publlcatlons of the Department of State (a 1I8t cumo· 
latlve from October 1. 1929) . October 1, 1948. Pub
IIcatloo 2007. Iv, 26 pp. Free. 

Detall ot MIUtary Omcer To Serve 08 TechnIcal OIre<!
tor of the Elo)' AUa ro III tory College of Ecuador: 
Agreement Between tlJe United 8tates ot Amerlca 
and Ecnador-8lgned at WashIngton September 18, 
1943 ; e1fectl,'e 8eptember 18, 1948. Executlve Aaree
ment 8erles SS8. Publlcotlon 2009. 10 pp. (It . 
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C NFIDENTIAL: To be held ln STRICT CONFIDENCE and no portl on , 
sy nopsl s or l nt l matlon t o be oublls hed or glven out until 
t he Secre tary of St a t e has begun dellvery of hl s ddres s t o 
t he jolnt meetlng of Congre ss . 

P.e lease expected about 12:30 P .M., E. W.T., No vember 18 , 1943. 
The same release a l so applles t o radl0 announc~rs and news 
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GAUTION : Extreme PUbl" care must be exercl sed to avo ld pr emat ure 

Mlchael J. McDermo tt 
Chlef, Dl vl slon 

of Current Info r mat l on 

ADDRESS OF TiiE HONORABLE CORDELL nULL, SECRETARY 
OF STATE, TO A JOINT · I~ETING OF CO NGRESS ON 

OVEMBER 18 , 1943. 

MR. fRESIDENT, MR. SPE~ER: 

I appreclate de eply the hlgh compl1ment of belng lnvlted 
t o mee t with you t oday. But I appr e cl a te even more the fact 
thBt by your lnvltatlon you have emohas lzed your ~r0found 
l nte rest ln the o rlnclples and pol101es f or whlch the Mos cow 
Conference stood , and in the progrees made by the ryartlcloat lng 
go ver~ments ln carrylng t nem f orward. 

1n t he mlnde af all of us here p resent and of the 
ml11l ons of Americans all over the country and at ba ttle
s t at l ons a cross the eeas, there ls a nd there can be at th1s 
momen t but one consumlng thought -- to defeat the enemy 
as speedl1y as pos slble. We have reached a stage ln t ne war 
ln which t he Unlted Natlons a re on the offenslve ln every 
part ·of the world. Our ene~l es a re sufferlng defeat after 
defeat. The tl me wlll come when t helr desoerate movement 
t o destroy the world wl11 be utterly crushed. But there are 
ln store for us stlll enormous hardshlo s and vast s acrlf lces. 
The a ttalnment of vlctory wlll be ha stened only ln oroportlon 
as a11 ef us. ln t hl s country and 1n all of the Unl ted 
Natlons. cont1nue to exert a11 poss1b1e effort te oress h ome 
our advantage wlthout t ne s11ghtest rel axatlon or devlatlon. 

The glorleus successes whlch have a1ready attended 
our arms and the oonf1dence ... 'hlch we al1 te e1 t oday 1n 
assured, though stlll 1mmensely dlff1cult, v1ctory 

wou1d 
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woulc., h2Ve 'oe en lm-oosslble lf thls coun try , and Great 
3rl tai~ , ane the Sovle t Unlon, a nd Chlna , and the other 
vic ~1 os of ag~resslo n ~d not each ri sen as a unit i n 
defe 3e of l t s liberty and ind ependence . They would h ve 
be e:! eO\l.ally lm l')ossible i 1' a lI t hese n",t ioDs had not c ome 
toge t he r 1. a brot nerhood of self- preservatlon . 

' ~~ le 1e are hus engaged 1n the task of w1nn1n~ 
t he lar , all of us are acutel: conr,c1 0us of the fac t that 
t he frt:1 -i; s of our vi c to r y can easily be lost unless t here 
1s acon:~s whole eart ed accept ance of t hose basic ryr i,c1ryles 
and noliciee whlch will re nder imQosslble a repet ltion of 
our ~rese t tragedy , and unless there l e ry ro mptl y crea tea 
mac hin _ r~ of ac t i on ne ce aspry to carry out these ?rl nci . 10 s 
a nd. l)oJ,1.::1es . The '~ sc o~ Confer ence i8 beI ieved to have 
been- en important st~p i n the direc tion both of shortenin ~ 
the par ant; of making provls10n for t he future . 

The convoca t 10n of the Confe r ence was the re sult of 
a pro : ounc convic t i on on the oart of President Roosevel t , 
Pri .!le ::i ' lster Churchill a nd !';sr shal Stalin that , a t 'th1s 
sta -~e 01 c:le '·:nr , frank and f rie nd l y exc hlln <re" of ,,1e',,-s 
bet':ee,' ~'esr-onsL:,l l'e Dr 3ser.tat i ves of t he ir t:n-ee ; overn
men t s on 0roblems oI oost- var, ss well as wa , col laboration 
'ere (' :,:at "cer of s reat ur-:;e nc ' . Up to t:1a t t l me, such 

exc t a nr,;e s f vlel'T s ha d t aken clace n several occas l ons ;)e
twe en OLU' C-ove r ment and that of Grea t Srita1 n. But the 
exl ';e" cle . of 'ar had 'een obstacle s to tre part1cl pa t11')n of 
the Soviet ~overnment l n suc h exchanges to the same ext6nt . 
"1 th -,;;:c c,ccelerat 10n of t he tempo of l.,rar agains t Germal1;' , t~e 
ne ce ei ty ~ecame dal1y .ore and ~ore appare~t f or more fa~
r_ac :1 in '; cllscuss10ns and de c ls10ns by the t hree gover nme 1'~S 
tha •. ::ao. occurred theretofo re. 

I l':ent to ::escow , by dlrec tlon of Presldent Roo sevel --' , 
to c,lscuss l 'lt h the re-oresenta tlves of Gr03:> t 3r1 t ain a no. 
the Soviet ~n~ o n some bas lc l)roblems of lnt ernRt lo nal r01a
tlons ln the 11 -ht of ry r lnclul es to whlch our count r y , under 
the Pr; s10ent l s l eade rshl l) , has c o~e to g1ve wl~espreaQ 
adher ence . I t has ne ver been my fort une to at t end an ln"01'
national confe r ence a t w'.l ch there 1"as gre ter de -c erm1natlon 
on th~ nart of alI t he uart lc1 0ants to move for ward l n a 
soi r 1t of ~utual underst?~dl n ' and conf l dence. 

:he Conference me t a~a1nst the background of a 
rapicll:- chang1ng ClIl 1 1 '~ ary s ituatio n. From the east and 
f r o. the so uth , t he Na zi ar~le 6 ~ere be lng s t eadl1y hamme reo. 
bac~ i~to na rrower and narrote r co nf lnps. From t he west , tae 
Allie~ alr for ces we r e relent l essl y and syst emat1cally 
d estroyi~~ the ner ve centers of German lndus t rlal and 
m11b;ar :' ;'>0 ~e r. 

~orm1dable as the war task st111 ls, it has been l n
creasl n~~'l :' clea r t hat the t1me ls near1ng whe n more and nore 
of the tc:'ritor:r held by t he enemy w1l1 be "T9s tet'l fro f:1 
h l s braSry , and wilen Jer many and 1ts re mai nln; satellltes 
wl11 h<1"e to "'0 the way of F:'asc1st' Italy . I n tilese c1r cuiil
s t ances, new problems arlse whlch requ1re concerted act 10n 
';;y t'19 .. \111e s, to hasten t he end ot the "'ar, to pIan for Hs 
1 m~eG1 ~t e afte rmat h , and to lay the foundat10n for t he 
DoSt- 'ar .:orld. Our cUscuss10ns 1n .,!oscow "'ere c oncerned 
.... '1 t . oan' of these uroblems. Imuortant a :::reement s l,'e r e 
r eac i:J( ~ut t here '·'ere no secret a~reema nts, and nona 1';88 

Ot 
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Df the milita1'Y dlseuse10ns wh1eh took place it ean 
be statcd that they ero in the OCli1'ecti~n of faeilitating 
eloee1' eooperation between the three countrics in the 
prosecutit'ln of tl:e t·rar aga!nst the commo n enemy . 1 am 
glad te say that te r'e is n01" 1n r-:OSC01>r a highly eornpe tent 
Un1ted States . i 11 ta ~y M1 se10n , hea ed by Ma jor Gene~al 
Jo!'..n q . De ane. 

The atten i on of the Conferenee vas eente~ed upon 
the t ask af making sure that the natione upon "'hose arme d 
forees and eiv111an effo rts r ests the ffia1 n responsib11ity 
for de f eating .the enemy w111 , a long w1th other peaeefully
mi nded nations , eont1nue to pe1'form th ir full psrt in 
eolving the numer ous snd vexatious prciblems of the f uture. 
From the outset , the dominant thought at the Conferencc 
was tha t , afte1' the stta1nrr. cnt of victory, eoopers tion 
srr.ong peaee-loving nRtion s in support of eertain pa1'amount 
mutual intercsts "'i l1 be aln:ost as eornpell1ng 1n irnportanee 
and neeessity ss it ie t~dsy in support of the ws1' effort. 

At the end of t he war, eaeh of the United Nations snd 
eaeh of t he na t ions aseoeisted 11th them Will have the 
same eommon int erest in national seeu1'i ty , in \oro rld order 
unde r law, i n pe aee, in the full promotion of the politieal, 
eeono~ie and social we lfare of their respeetivc people s __ 
1n t he prineiple s snd spi rit of the Atlantie Chsrter snd 
the Declarat10n by Uni ted Ns t 10ns. The future of these 
1ndi spen sable eommon 1nteres t s depe nds abs~lutely upon 
internstional cooperflt1C'1n. Henee, eaeh nati n l s o ... ·n 
primary 1nterest r eouires 1t te cooperate w1th the others. 

These eonsiderations led the Mosco ~ Cnnfercnee to 
adopt the fou r-na tion deelaration "" 1 th wh1 eh you are all 
fam i 11ar . 1 should like t o comment briefly on its main 
provisions. 

1n that docume nt, it ... ·s.s j01ntly deelared by the 
United St atee, Great Britain, the Sov1et Union, and China 
"that their un1ted set10n, pledged for the prosceution of 
the war ags1nst their eomm on enerniee, wl1l be cont inued 
for the organization and msintenanec of pesee and security." 

To thie end, the four governments deelared that they 
"reeogni~e the neeessity of establishing at the earliest 
praetieable date s general 1nternational organizat10n, 
based on the prineiple ~f ~he eovere1gn eauallty of all 
peaee-loving states and open to membersh1p by all sueh 
states, large and small. II 1 should like to lay partieular 
stre ss on thie prov1e1en of the Deelarat1on. The pr1neiple 
of sovere1gn eaua11ty of all peaee-loving states, l~respee
tive of size and etrength, as partnere in a future system 
of general seeur1ty will be the foundation stone upon .. n1eh 
the futurc internat10nal organ1zat1on w111 be eonetrueted. 

The adoptlon of th1e pr1ne1plc ,,'ss partieularly wel
eome to us. NO,"'here &SS the eoneeption of sovere1gn . 
eoue11ty been app11ed more v1dely 1n reeent years thsn 1n 
t he Arner1esn fam1ly t'lf nat1one, ,"'hose contr1bution to the. 
eomm on effort 1n wart1me ~1l1 now be followed by represen
tat10n 1n build1ng the 1nst1tut1ons of pesee. 

"['he 
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The four Governments further agreed that, pend1ng the 
1naugurat1on 1n th1s manner of a permanent system of 
gene r al se cur1 ty, "they w1ll consul t w1 th one ano ther and 
a s occas i on r eo u1re s wi th other members of the Un1ted 
Nat10ns w1th a v1 ew t o jo1nt action on behalf of the 
comrnun1 ty of nat10n s ll whenever such act10n may be 
necessary f or the pur pose of ma1nt Rin1ng 1nterna t1onal 
peace Rnd se cur1ty. 

Finally. as en i mpJrtent s el f -denYlng ord1nance. 
they declared "thp.t af ter the termlnat-1 on of host1l1ties 
they wll l no t employ thelr f orces w1thln the terrltorles 
af other sta t es exceo t fo r t he ourooses envlsaged ln thle 
Decl!'lration and after jolnt consultat10n. 1I 

Throu h tt l s declar a tlon . the Sov1 e t Unl~n. Great 
Brltaln. the United Sta t es and Ctina have l ~ ld the 
f~undAt i on f or coooera tlve ef f ort 1n the pos t-\orar \'lOrld 
tJward enabllng ali oeace-lovlng oRt10ns. l a rge and small, 
to live in oeA ce ~nd se cur1ty , to or e se rve t he liber tles 
and righ t s of civlli z,ed e Xistence, Rnd to enjoy exoanded 
opportunities ~nd f acili tie e fo r economlc, so ci al and 
soi ri tu~ l ~rogre s s . 0 other 1moortant n9t10ns anywhere 
have ffio r e in common ln the oresent war or 1n the pea ce 
th<1t iE' t o f Jllow vict ~ry over the Axis powers . No one, 
no two Df the~ can be m?s t eff e ct1ve without the others, 
ln war or in oeace . 

Ea oh of them hRd, 1n t he opst, r e11ed 1n vary1ng 
degree s upon oollc1es of de t a chment ~nd al oofnes s . In 
Mos c ot~ , thelr four go vernments pledged themsel ves to 
o!'lrry forward to lts fulleet devel opment a broad and 
pr ogres s1 ve progrq.m ·) f lnterna tl on? l coope r 'l tlon. Th1s 
actl on W'lS Df world-wide 1mportance. 

As the provls10ns of the four-n~ t10n decl ar a tion are 
carri ed into effect, there will no longer be need f or 
spheres of influen oe, for alll~nces. for bRl ~nce of oower 
or any other of the eoeclal ~rr~ngements through wh1Ch, 
ln the unhappy past, the natlons etrove to safeguard 
tnelr seourlty or te prJmote thelr 1nterests . 

The Oonference f qced many pollt1cal or oblems grow-
lng out of the ml1itary actlvltles 1n Zurope • . It was 
f oreseen tnat problems of common lnterest to our three 
Governments wll1 cont1nue to arlse as our Jolnt mll1tary 
eff orts hasten the defeat of the enemy. It ls lmoractlcable 
f or several Governments to corne to com~lete and r åpld 
underst and1ng on euoh matters througn the ord1nary 
channels of d1oloma t1c commun1cat10n . The Conference 
aocordlngly deolded to set up a European Advleory 
Co~m1 ss1 ~n with 1ts se e t ln London. Th1s Commlss10n wl11 
not of ltself have executlve powers . Its sole functlon 
wl11 be to advlse the Governments of the Un1ted 5tatee, 

~at Brlt aln, ar.d the 50v1et Unlon . It ls to deal wlth 
non-mll1tary problems relat1ng to enemy terr1torles 
p.nd '~1th such other prlJblems as may be referred to lt by 
the partlcl?at1ng Governments. It ~~ll ?rovlde a ueerul 
lnstrument rlJr oontlnu1ng study and formulatlon of 
recommendatlons concern1ng ouestlons connected wlth the 
term1natlon of hostl11tles. 

For the "urpose ef de~llng wlth orobleme arlelng 
from the exeoutlon of the terme of surrender or Italy and 

with 



- 5 -

w1 th r el a t ed mat t er s gr o1,'1ng out of t he devel op 1ng s1t u "l t 1~n 
1n that count r y, the conf er ence estab11shed an Advi sory 
Co unc11 f or 1 tal y . Thi s C~ unc11 w111 c ~n s 1 s t of r enr esent~
t i ves of t ~e Go ve r nments of t he Uni t ed St~ t e s , Grea t 3r1 t~ 1 n 
"I nd the Soviet Uni on , of t oe French CJmm1t t ee a f t ~t i onal 
Liberation , and of t he Governrr.en ts of Yugosl av i a and Gr ee ce, 
RS early as or a cti cabl e . The ~ e 7 bers of toe Ca unc11 wi ll 
adv1se t he Al 11ed Commander-1n-Ch1e f and w111 make 
re commenda ti ons to t he r espect l ve go v ern~€n ts ~nd t 0 t he 
1r encn Commi tte e c~ ncern i n g non- m11it ar y ? r obl ems re l ~t i ng 
t '.J 1taly . 

1 t was cl earl y understo od tha t the se t t 1ng up of t he se 
t wo agenci es wa s not 1nt ende d t '.J super sede the usua l 
d1 pl oma tic chan nel s of commun1 ca t i on be t ween the thr ee 
Go vernmen t s . On t he contr a r y, a r r angem ent s were made f or 
exped1t i ous a nd eff e ct1ve h~ nd1 1 ng of question s af concer n 
t tne t hr ee go vernmen ts t hr ough t r i ?ar t1 t e d1010ma t1c 
conver sat1 ons in a ny one of tt:e tr~ee capitals . 

1n a de cl ar a ti on on 1 t al y , t he conferen ce s e t f '.J r th a 
number of pr 1nc1 pl e s on t he basi af t~ich democr a t ic 
rest ~ra ti on of that country ' s interna l o~1 1 t ic al s tructure 
sho uld t pke pl ace . These principl es - - includ i ng f r eedom 
of r eligi on , af spee cn , of the press an d ~f ass embl y , and 
t he ri .t of t he oeo'Ol e ul t i ma t ely t o ehoo s e the ir own 
f or m of governmen t _:.. a re among t he mos t b'isi c hurnan r1ght s 
1n civil ized so c1ety. 

1n a de cla r a ti on on Aus tri a , the f or c1bi e anne x"I tl on of 
t ha t unhappy count r y was ? r onounced null Rnd void. 1t WqS 
f urt ner de cl ar e d t ha t Aus tr i a 1s t o be g1ven an op 90rtun1ty 
t o become r e- esta b11she d RS Ii free a nd 1ndepend en t s t a t e , 
a l tho ugh the Aus tr1ans we r e pu t on notice that ln flnai 
anal ys1s t he treatmen t t o b e Hccorded t herr. w1i1 de-o end 
u'O on the cont ri but i Jn wh1ch they . 111 make t oward t he 
defeat of Ge r many and the 11ber a t 1on >of t hel r country. 

The Confe r ence al so s erved ss an a ccas10n f or a sal em n 
publ ie de cla r a t ian by the heads of t~e three gc ve rn~ent s 
wi th regard to t he per 'O e tra t '.J r s of the bes t1 ai and 
aboml nabl e cr1mes comm1tted by t he Na z1 l eaders aga ln s t t he 
haraBsed and persecuted lnhab1tant s o~ occupl ed t errl t or 1e s 
aga 1ns t people af alI r a ces and rellg10ns , among wo?m 
H1tler has r e served for the J ews hi s mos t brut al wr a th. 
Due punlshm"nt w111 be adm1n1stered f or all the l e crlmes. 

Fl naliy, t he Conf erence gave pr el1m1nary attent10n 
t o a num ber of o t her s'Oeclf i c pr obl ems r el a t 1ng t o t he 
even t ua l trans1t1 0n f r om war t o peace . A frultful exchange 
ot vi ews t ook p l a ce on s uch quest10ns as the treatment of 
Ge r many and 1ts sat el11t es , the var1 0us 'Ohases ef economlc 
r elat ions, the promo t1 0n of 60clal we lf are, a.:ld the 
assurance of ge neral secur1 ty aod '()eace . 

These were among the outstand1ng devel opments at the 
. os cow Conference. The l n t enslve discus s10n , 14st1ng two 
we eks, dld not aod was no t lntended t o br1 ng about the 
sol ut1 on of all the 'Oroblems that are betore us. Much l e ss 
could we antlclpa te the problems that are bound t o aris e from 

day to 
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to day and from year to year. There were other problems 
slleh, fo r example, as que st10ns r elat1ng to boundar1es , 
\-'hie h mus'~ , by their very nature, be left in abeyanee until 
the to r n: ination of hostll1ties. Th1s 1s in aeeordanee l'li th 
the nosition maintained for soma time by our Government. 

Of SUDreme imnortanee i s the faet that at the Oonferenee 
the .'hcl e 'spir1t of 1nternat i onal eooperation, now anc1 
af t or the war, was r evitall zed and gi ven praet ieal expre s
elo n. The Conferenec thus launehed a forwsrd movement whieh, 
I am fi r mly eonv1need, w111 st eadily extend in sco?e anc1 
effeetiven~ es . [1thin the framevlO r k of that movement, in 
the atmosphere of mutual understanding and eonfidenee whi eh 
made po ssible ite beginn1ng in MOGeo , many of the nroblms 
l-!hieh are difficult today w1l1 as timo goes on undoubtedly 
bee ome ffiore poes1ble of satisfaetory solution through frank 
and fr i endly diseussion. 

I a happy on th1s oeeasion to Day nersona l tribute 
t o t ,10se l-l1th whom 1t l~as my nrivllage to eonfer 1n ·~oseo~'l . 
}~ . '·:olo t ov arranged for the business of the Conferenee 1n a 
mos t off ieient manner; 60th as ehairman and narticipant, 
he m~nifested throughout the hi ~ hest order of ability and 
a profound graso of internHtional affairs . r. Ede n , ,'ri th 
hls cxee pt i onal wisdom and exnerience , exhibited the finest 
qunli t ies Qf stat e smanshi~ . I found in larshal Sta11n a 
r e mo.r kaol e personalit y , one of the gr eat statosmen and 
l eaders of th1s age . 

I "ias deeply impressed by the neopl e of Russia and 'oy 
the epie qualit of their patriot1e fervor. A people who 
w1l1 f i~ht against rut hl e ss aggr e ssion, 1n utter eontempt of 
dea th , as t he men and women of the Sov1et Union are fight
ln ; , ,e rit the admiration and good wl11 of the peoples of 
all eountrles. 

\'1e of toda:r shall be judged ln the future by the 
manner in whieh we meet the unoreeedented resoonsibilitles 
that rest upon us--not a lone in wlnning the wår, but also 
in making eertain t hat the opoortun1ties for future peaee 
and seeurit shall not be lost. As an Ameriea n, I am 
proud of "che breadth and height of vision and statesmansh1n 
,'rhieh l\av,c moved you, ladie's and gentlemen, 1n eaeh :louse of 
the Con r:,ress, to adopt, oy over,.helming non-partisan 
majori t i es , resolutions 1n favor of our country ' s part1ei
pation with other sovereign nations in an effeetive system 
of in t ernational coonerat10n for the malntenance of peaee 
and security. 

Only by oarry1ng forl'1ard sueh a pro~ram wi th eommoh 
determinat i on and un1ted national supnort oan we expeet, 
1n the long range of the future, to evoid beoom1r.g victims 
of des t ructive forees of 1nternational anarchy "Thie ~1 in the 
abse nee of organlzed international rel <\ t1ons ''1111 rule the 
world. 3y the proeedure of oooperation w'i th other nat10ns 
l1kel'li se lntent unon seeur1ty we ean and '1111 remain 
masters of our own rate. 

• •• 
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Yhte enveto : 

Davila , joka s yksy 11 li 1941 5U~ e r oi minulle " Vapaa Suo i" järjast"n muodo s ~ 

tami e , saada tietysti jyr kälS t i k l al taisen vas t auksen. esi t t"ji oh 'e1mansa Venii~ 

jän reunavaltioidan Fel aztamiseks i s ite~, attä ne 1~eiserti ulkopoliittisesti 

l.iittyis iv!it Ve .. j än ja järjeetäisivät hallitulcsensa eniij'in mielen mukå isiicsi .-

otan es it; '>"sensä tosin koh ' eliae.st i , mutta k:,' lmin k i e1 te h .' ti vastaan sali ttlien 

uomen~' asetl8.n . 

Jt 

ntspU'lhllä 30 . 11 . 43 tuli l uo):. eni Cnrlos !)avUn . entinen Rornam an 

nen 1"hattilli.s. jo'.(:a a i ka naa:l joutui pois , koska h il.n muka ei tahtonut h. V'" syä 

kuningas Caroli n diktatuuria - monet äil;tiivät, 'että olisi ollut qtuita heTlkilti~ 

koht~5sia . 06 5i talou ' ellis ta laatua ol evia s y itä - ja jo";a v . 1929 oli ~vin 

toimeliu omani JUll r sovan lähettiläilnä tl . k . Li tvinov~pö~·täkirjan e.ikaansa>llll is ek~ 

si . Tunnen vilan ' rsovan ajoiltani . 

avila. jo -II. S ks llä 1941 k"vi l uonani varovaisesti sug~roiden. että muodos -

taisin "Vapaa Suomi" komitean, mi hin vastaukseni oli "a limine" ja jyrkisti 

kielteinen, anoi oyt tahtovanta n _ytlla~teesta keskuste lla ja kuulla mielipitee-

oi. sangen yksipuoliseksi. Dav i lan ~aunopuheisesti 
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selitt~e6s~ om t n~c~ohtansa . 

D vila b , rt oi . kuten ik:li s ElI!lu i nkin ol i n kuullut . P'.u t a ilman vahvis t us ta. 

et" lr..aikki e n li ittola i ten miehitt~!1l isarmeijojen mukana - huol in·at· a s iit ä 

minkil maan armei ' a olis i kys -myksess ii - a' na 1i s i olemaan ~ol em_ i en mui en 

kolrr.iliittohi ~ ten sotH svi r a nomnisia . S' i 5 ~·en:i.r:.n annei j ain n i eh i t 'l;ä ssä r euna -

v tioi', en a lue ' ta oli s i aina ven löi i t mi ehit sj oukkojen mu .... ana U. K: n j a USA:n 

sot: la.5vi ranomai s i a . Dav ila o ' i t " e 1Jepa r:I,1!lentissa ' 0 a irj a l lise t il;:i ~ :s'n 

mit;; r a ' o~a tässil suhtees ~ a t a r koitetaan . en'&.j" r aj o j a k esiil Hi. 1939 v iko 1941 

vuoden j o' iihen oli v i l a s aanut va s ta ' sen t:lte Depe r tment i_ta . ttei 

ollut otol l i sta ( o portune ) t ä llä h et ke l l ä .. t ä k esku s tel l a . I t se as i a s sa ep~il en , 

onko •. oskovassa t äJnJ ,öisestil molemmi npu o : ise~ ta s opimuks e s t a sotilashenkilöi den 

vastavuor oisesta mukanao: osta r i nt amil l å p' iitett • Olen kuullut s anottava n . e t t ä 

Ven;; j bn s oti l as edustaj ia lle. s a is i olla mu.'ana angl osaks i e n hyökä te s sii. Lä ns i-

Eur oof paan. mu t ta et t e i Venh ;; s u inkaa n o l isi myöntynyt s iihen . e t tä muiden mai de n 

s otila s henkilöt s e urais iva t Ven: ' j' n j oukko ja niid en edet essä 1" teen . 

Davi l a oli muuten vakuut t unu t . e t eei osk ova ssa oltu su os tuttu Ve "jän 

r a <a - ja :lluevaatimuhs i i n, josk in ne o l i s ie ll~ tuotu esi l le . Anglosaksit oliva t 

pit .. eet ir.ni tlantio Charte rillt a ja pe riaattee llise s ta kannas t aan j tulis ivat 

sitä vastedeskin neuvott el i se puolustama an. mutta a s e ttamat t a s otilaallis ta 

v oimaans a niid en taakse. i käli fakt i ninen keh i ty.s ve isi siihen . e t tä Venäjä 

valloitta i s i r euna- alueet ja -valti ot, tu l isiv t Yhd ~vall at . puhumat t a ' 

mu'caut uraaan "in s ntyne i t te n tosiseikkojen edessä . Si is - kut e n Davila s ano:' -

" un e poli t i ue des f ait acc omplis". 
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v:'1a on ilme i sesti t", si ,venäl " is- a s ennoitu vetä en edellä senotusta 

' ohtop.:" t b :en, e tä aino9. ?l1 1a5tus olisi ~ ovinto en"j i'n kans sa . Hänen mi el estään 

oli ;;i en"j" n re\l.lUl.val t ojen pel astuakseen kunkin 

1. tehtiivi.: ·.e n~'" ka sa keski näinen avur.anto- j ~uolus tu!; l ii tto myänt " en 
',enliji',ll e oikeuden puolu t ustarkoituccses , a. l Jiett;;." joukkonsa a.s;'an om iseen 
maar.a.n e!l dolla. , että. se p • tiiä joukkojen l ''iliettämi 5tä , mh ttl viimamain i t usta. 
ehdos t a Lavila. i teru:in p hu i jo: s a i n mUir j n epUru"är ä. iS6sti • 

2 . j ä rjes t ett" vi.i. tii del liset hallit ussys teemin vaihdoks ftt , niin 6tt" valtaan 
t ~: :;1 o le ,L' , jotka Ve,li.:J'~ voi h~V"':Bya. uomeen b.hd en t " :~ vo i t a isiin t o
teut a eaim . s iten, e t tä Suomi USA :n vii i t y s ellii e s i ttäi s i ',!os:<ovall e list an 
h l i t uskelpo . s i s t henkilöi stä Suomes sa antaen t!ozkovan mil" r ::tt ä , mi t ktl 
o: isiv!4t s il le mieluisat . 

ast sin tiilI n, e, ei Cf.'!I i kos':a".n t a':t onut eikä 

s; ~ s e oi te. r i i ?uva isu.ltta. '.<e n::j estii, p. ttä ", enii. ", s aisi Ll.hett~'ii '0 'oos maa -

9..=.e . ltit':i t ois e n ko .. ... an 'tuli , hu , utin. ett .. s ekin me rkits i s i t ii" ell i stä 

riip, u\-:l i IU ~ Ven;,i '''st:.: . j n että aS6"f\Q, .ne li a iv9.I\ t oi en '-,:uin oma ian, ' me illä 

k un 
.sanva lt o, i oe ' ii. r ' es tel "l;;' il n nii t " j;rr :U' !j muuto:cs i a 

jo. i tatoria li5ia !~" .. ntoitä ~uin :'.0: oi ssa . 

~ vi l a vali tt i t il et ta R01!\D.nias s 'l , mutta teho~ti , e ttii on t;J. r:~eät! ' t = u s -

a a Venäjä meai nva ll 'lksi , jo'-a on t ä: a i n " salo~sf'åhig". 

vi la uuten moi t t i puolal i s ia mit ä t~itamettanasta pol · tiikas ~a a va-

r oi tti "sikesta yhteistoiminn sta heid" kans s9. 'tll . 

un tielustelin, i lmai siva~ 0 Uavi lan ' mol~t edell~in ·tut ohj e l akohdat, 

mitii v ila . r si olev ? liSAan State Depa.rtrle~t in polit i" "90 , vastft si Davila, 

että hiin luuli n i,in h in USAm kuin Ve~ '" ~annattavan e nsilln:.;,i s tä k ohtaa, että 
x) Davi II. viittasi SIIli su.~teessa siihen, ett:i. '!'itulesco 'uuri ennen !tuln Kuning s Car ol oli h::.net 

.!"ottanut, oli t elu:\yt t" ~ta i sen SO?im "s en Venii.j n kanssa, mlssä oli 01 ut s eu r aava var dn 
lIlieleDk:1into.i nen ll\(i' r"YII & kun uol~st1U5tarve e i e 'ä v:.. d i en' j lin 0 ojen olo !l. • omalliassa . 
cn ne Tedettävä taka is 'n Dniepe rin 6 . 0 . 3~ssarabian r ajan lt~p ole lle . 
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o':'nen :':ohta 1i Vt.n" jl"n t oiv omu3te m'..l:,a inen. mutta ettei h" t untenut tato 

j 6?ll r tnont ':'n su.'1 ?utu'.ni ta s iihen . 

vila sanoi !ri r j lt aneens " Litvinovi lle n" l st 1i as i oist a e n."len Li . inovin 

p t ::i.i. ';iiltä s~anat';a i! uite nkaan va t austa . !i'41 oli ~'öhe,l!ll in ' rkinr-c uuden suur-

l:.:.he tiF"n uhoille siln" ood,st umn t t a . 

• erik romania l f'\ iset 

1;, . 0 . " 'r 'ioctö( Ihternati Jna l ', or::a r s der· k=uni.:;tinen j" rjes tö, joss 

on e r i "~n~nll :5 ' ks ien. ltuten r O!:l n:&. l a i steo. jo a , e r ' ansuomal 'l i sten muodos -

t a a 'uozto ' a ) -- lcuit enkin 1 kuunot+~atta e r ä itä va nhoil l isia oikeauskois i a 

k1 ollisp iire j" . 
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tee veto : 

Kcr rot I et tä ~ bate De;Ja rt:ne nt suht utu i s i myönteis esti Venlijti n vaa-

timukseen. tt~ : uocessa on toi pantava hallit uks envaihdos • En saa vah-

• istuctt. täl c huhulle , mutta ke r rota a n l uotettav·.s t i. e t t " lJepa r tmentissa 

oll aan '/a r sln pessimh.tisi" SUOOlen j a Ba l tian maitte n kohtal oon nähden . 

Kun on ' nulle eeite+..' , et tä State Dep::t r ent o lisi as e ttunut h~","iik -

Sj'!:l' ':.n Ven·'· ii.n vad ;i.!:II.t": :; en, e tt.. uome~sa on hall i tuksenva i hdos t oimeen-

pantava -- Toi vola on o r ikois esti tahtonut ~tn väit tää - - olen koettanut 

er i 1l:es!{~8telLl : ~ s s!l.ada Ei itä se1V:t: 'ttll. . En 0 e lru i en:::ean to i s t ai s eksi 

s a nut 'I .. ahvist ~ t iille kä.s ity.:s e lle . 

Ke!l'=US tel 6 tani" lle epa r t e n 1n sanOOlalehtija ston pääll i kön Miobael 

• ":0 _ 6 • ottin kan: sa ei se ois til kä nyt ilmi . un tänii: :n, t ava t essani Kin$s -

bu joka 1 . ~ . S :n toimi ~ ton edus taj na State Depa r tmentin luona 

!,i de t iili n var sin h~fVin info oituna) kY8 ~ 1n häneltä , 0 i ko h" keskustelu is -

t,a n s tato DepartMenti 3s huoman nut kannanottoa ~åssä s uht ees sa , s anoi hän 

suo r aan ja nimen an, ettei hä.n 01 ut s itä huoman nu t , mut ta että kyll ä oli 

1 i st" 7en"J l ehtien kirj oi tuste perustee l Ja , ~ttä.e " j OO vaat ii hall i-

ke skush_leensa state DepArtm fm t 1n pol j l tt1sep 

JAKELUOH./E : Ja"eluohJemaneja : 

Ta.anw.-
Tavallinen ja U . .... i .. mlnl.terlon •• 
El u ... omaaaclu.t ........ tiedoitublln. 
EI ul .. om ...... Iu"-, mutta ul"-lalnminiaterlOn t!edoI. 

tuII.lin. 
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t' r eh t c(; r i. , -":os1:o assl1 !:!u: m olleen J 'mes - nnin kans s a , j 1:a oli kc: rt onut, 

et ';e i var sine.isissl1 neuvottel uN s a uoma n asiata ol t u ollenlman , osket eltu , 

mutta ett" : '-cit: :s'{e '_ stel i se. oli k " yt iL"'l i , et tä v e 'il ' " set ova t va r s i n 

atke r i ;11 v il".anielisi·' ucmelle . Smi t . oli . eskus t e lusta Dunnin kanssa j a 

,uuton:~:'n St te De pa r "b::!entissa s a ut 1 i.:s i t-;ksen, e ttä sie ll" ollaan va r s in 

pess · . i :l ti c·:.r Suomen , :: tian !'l!l. i t en ' a Puo lan itiia l oitte~uhteen , j oihin 

r." den olisi :.<o rke · nta n lo,; : n ela. t i : en __ u. .. ~oll isuus ol e:na s s a , o l :{oon. 

ette' : 1 L!o r ;ovas s l\ ol ~ut h;!v ill<syn-t 
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. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ, Salainen, 

RAPORTTI n:o ~9 

s ,:. ::;to .i .. ssa 3 p:nä 
Itl V, "SJ · 

~~'J.. ·YS" i . -

f \ (r 

• 

.. .ui::ean. adu .. :ta.jA.an . ........... _ ............ __ · .. _· ··· .... · .. _· ·-

Yhteenv~tot 

i:1. so. 00, ~t:'ei h',:n leJii., !~eeko ~uomen '~;m_ s esi110 kolmen p' ä-

mieh 'co'.oukse~Go. . - H'tin e i ol e t ietilvin .. t:n .81'; "'n taholta esitet stti. va3ti-

• olisi eht~n!l rs. ~'\l1e ·.en" "\II kanssa t oimeen ar.tava hall i -

tu\'~en v i do:; , '1Iis~li teen :ohto i:i:tö' en, et ei f.tate epa r t :nent ole t timnöis tli. 

, atimu&ta O':'\usunut .-

.; '''t~.l1(; se 1 t .. .. rW e R , e ttä kchtelu, jota Htlll a Departmentin 

"pol''! ' makine;" virko.:ni eh t Minuun n;;.,.1en nou'attav t , 5 . 0 . ett eivl1t ota :. :00 

vastaan, on 1'1,." Täti 3t oi ta poli tiUtkan , ' ohtuen ::'uomen • hteistoi!rlnnasta Saksan 

It rs8. ; h',in vo: uttaa , et t ei 511 ' ole mitiS.' ·n henkllo'kohta i s ta minua vastaa.n 

ohdi t 6tt-.la. a ~tt· s::un a !Uenet"el''j nou ntettaisiin jos minun paika len i tulisi 

t o inen m8s . 

x 

i':vin iltap' iv·Ei.lHi. State Depe.rtm8ntissa J;!,uroop ,,-

ing oli k l.lten a ina erittä'n ;{ohteli&s ja 'stliv' 11inen. 

aio 1;sin ing i e S omen lehtien reakti06ta o r jan yliopistos~lkkau·s6en 

JAKELUOHJE : Jakeh.ohjemaUeJa : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja 1I.llr.al mlnl.terl6l1e, 
EI ullr.omauduatukaen tledoltulr.a1ln, 
El ulko ........ atultaen. mutta ullr.oaelainmlnlaterlOn tledol-

tulr.a1ln. 
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.rtit .n h" nell e mycs s e. "lie.'LBe a vos ähki:is9.nomien mukaan l aad1:tut selo stukset 

eräi : t ä lehti lausunnoi t hu<>mauttaen inka n'.i!'" os oi t '~o.vat t ois elta uolen 

uon en k ns l uot..amu ~ ta SA: e.an. mut t a t i celt9. Fuolen my" s s en syv:':'ä huo-

estumi ::: ta Ven" '; :~n o "t e. :.!oskov n konfe rens i n j ä l keen ttlh.t: j en j ul kila us u-

-qien j ohc!os tA • 

. n kys:' in voi s ilco Cum. ing n it .... n la us ua t"!!I,~n p:iiv" all.:llG l ht ihuhuis t a , 

jc den mu.\caan ':5'~' S uomen j a ~aksan s tal ii t t ien s.e ii 'en:i. j '.in v'il ill" t eh

t~vä stii r auhas ta t ul is i esil l e Roo'evelti n. Churchil l in j a s t l ih~ kok ouksessa, 

sanoi CUIm:1int; . ette i h" edes bähnyt vii t t aa1!liani l ehtiuuti s ia ja et te i h" nellä 

ollut mi t ä lin asiaan l a us uttavaa (no comments) . 

Puhue3 sa"" e e r i lehti uuti s i sta ma i nit s in r. a rkerin hll j akko i n 1 ew York 

Ti e , i S.6 ju~ 9. i s tun sel onteon Punatähden j a Sota ja Työväenluokka nimis ten 

l ehtien kirjoi os i sta . j o iden muk an Veniij,~ ehtona rauhalle :lu omen kanssa 

olis i m. nl . että nykyinen hall itus ja ha l ilitus j ä rj es te lr " lcuk is tetean ja että 

a i naki n uus i Veniij "lle mi e luinen hallitus muodostetaan . CUJml i ng ei t ästä 

l ausUDUt mi :tää n. e i edes ett" h" n olis i tie'toinen t äm, 'öise tä ,suunnasta Venä

j ä llä . Ti .. tiet sti ei tOd ist a . e tteikö h" sitä olisi. mu tta s e ~kee J:u i-

t enkin v.. er:w l '.lul tavaksi ol e ttamuks en. että St ate Depa r tment :-catsoisi 

"än va atim ' sen p .o. suhteen oike utetwcsi j a olisi sen 0 aks~nut(kts . myös 

ra orttiani tästä asias ta marraskuun 30 pltä 1943). 

Kun Cumming edellisen" piiiv" .. oli ker t o ut V!lhervuorelle . että ,.es t , 

jo tulit; ';' Helsinkii n kolman'-el)8. sihteerinll ja asia i nhoitajana. on sairas 

Tukholmassa. kysyin mitenk~ ~ lähetystbä hOidetaan. johon Cumming vastasi, 
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ett ä oClintock h" on Hel s i ngi s sä , vai kka h~n useasti ki.:y purheen ä luona 

T :holmass , j ettei > " n s ii r ry Tukho aan, enne u i n oinen l'li>3s 

h" "eD t La l e:len . 1"'-.' johdosta s ain t ilaisuuden huo.,a uttaa ui a 

ett<i. USAan l ii.h"t 'sw 0 ko .petenti n j a asiamnuka i sta vir:ca- a rvoa omaav n hen-

kilön käs issä . 

Tässä. h t e;de r s " ot in puheeks i ma i t t e=e v:i1i sot suh teet o::-ouodo11 iselta 

ka a l ta . ano:;'n. et !;" A i lme i se~ ti tahtoo SUFi staa ne äärin~ll is een sti . 

l~usu:n o ielipiteenllni . et t ei ~e ole mait ~e~'e välis ten 

suhte i tten .... yhte' symn"rr"ro e n kanna lt edu . lista. :ninkii hell '! lausu i n 

kF sit:<lcGen" i . e t t ä Suor;e n l i?hettiläs tli vas taan täällä noudatctt'l oenetebt'" 

kun tate Lep ... rtnent in johtaja ja kor~e~~at lirkamiehe t e ivlt Fit~i in ai

koihin ole ottaneet eiviitlc': ot h:: nt·· vastaa . on minun tie ti:i~;kse: i i :--lo

m~tian h i s t oriassa ennenkuulumatonta . 

Cumming sanoi täh'~ . ett~ syy tUh~ t i l anteeseen ol i Suomen y te istoi-

ta S~san kaus3a ; kun t~ yhte i stoL~inta 10 puu ja mi nulla on i oi 

t ett:::vana s iitä , esim . Saksan s otavoi mien po s tunlisesta Suomesta , on ti l anne 

muut~~nut ja a itiosihteeri valmis ot+~~aan minut vastaan . Mutta nyryoloi s sa 

on _ antoi CulI1!ning ~'Illmärtiiä - turha' oettaa sa da muutosta aikaan pyytl:lmällä 

;tullin ja o inun hteisiä ~rstäviämme puh an lfuUil l e, minkä lcäs it, ':6en 

Cumning tiesi, e ttii Poliittisen Osas ton p" ä likkö Dunn . a lua isi saada ,minulle 

esitet:-ksi. viitaten ent . Be rli i bin s ' r lähettilWiseen ugh :-il soniin, joka 

01' tarjout~~ puhumaan ja i~me ise 5ti ehk~ oli puhunu t Hullille as iasta . 

~ing t oi s ti, että Hullin kanta olla otbe-~tta minua vastaan 'ää 

muutti.l:!latta kunnes minulle. olisi jotain uutta hallitukseni puolesta. es l

t ett)iv" ". " Tledlirrme 30le'llllst ml t ä tällä tarkoite taan". husul Cumming 
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sanoessaan, t t .. Ininun te' lisi voida esi tt" ii. jots.in uutta; mutt a kun 

p -s' n h~;nt· s i tä Hi..'le::min definioi:naan, sanoi hän, ett ei h" vo inut 

t!:lhdä . 

Cummiru:; h ,usui ede leen, ett~' hlin tiesi j a katso i voivansa sitä 

suoraan ja n~enanaan l ausua , ette i Hu l l in kann~notossa ja state Uepart

m" tin noudat te.!nas sa olitiil:.assa ollut mit,'~' , jolca pe r us t uis i henkilö

k htaisi i n seik.~oihin tru 1 ol is i minua v staan t a rk oitettu .- an ke rto i 

edelleen, ett .. lf.e Cli ntoekill e oli i "l.I'\oi tettu State Departm ent in kannas 

ta , 5 . 0. s iitii , että Ders.rtment in jo t O'Diehet," olie:: , ldn_ 0 fi e ials ", 

eiv~t ota ~inua vastaan, ~utta että 3uroopan ' aos ton vi rka~ie~ot i na 

ovat valniit kanssani k'!!s'<uste lemaan as i oi - ta, ' otl a tai don ot taa 

es i lle . 

Kun t" ~ lIälkeen suor aan kys'"in, mitä tapahtuis i, j os minun 

tilalleni t\.Ilisi uusi mi es , vas,t nsi Cummin& empi m"ttä ja t il s in b .t e

" oris esti, ett .. m.enett el ja kohtelu uuteen mieheen nähuen olisi a i van 

sama . Jos h" sais i agr ement in tä t" i ~ i hä nen !tAi pä:;stä käymään vi

ranomaisten l uoll8. taval l isen va::ta.anottomenettel n mukaan, mu t ta uu

tao h~neen ..-irktKtK nou atettaisiin ny~ istä, yllämainittua koh-

telua . 

Keskustelun kulue s a s , notp,etten voi nut saada auktoritatiivista 

• oskovan pää t8sten t ul';cintaa . C\n:!!Iing vaa'tas L ett ei h" voinut 

semmoista antaa j a ettei ollut it~ n i tse teksteini n lisättävää . 
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"Ei voitu pres i soint i a n kyoloLsa ant aa" .. sanoi hUn . _ ettaessani e rinäisiä 

sucranai~ ia \.-ys :ksi;; hi: ku i enki.n tavall'\/Ul vastas i . vii ~ taa.ma lla Hu:lin 

1 usu~to~ i n cOngressiss sanom&lehti ' onfsrensse i ss!i. . i ng vahvis ti : 

1) ettei _ tlantio Ch' rte in pe ria t te i ta oYtu :!os rova:; sa uh r attu ; 2) et e i 

nit" -':n 'sah1sia 60~ imulc:; ia liittynyt °los::ovan pii. .. t ;'1;:s iin j a ) että r ajalcys 

0/'5 i 3: e i ratkai. .tu , v. en ettli no l;k,·ttiin. 

Lopuks i kes'rust viel" varsin ~'st(::v~llises s ä s!iv °ssä henkilök ohtlli-

sista :'xsit: i5 si::-ista . 
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l1-1 I v,~.!.1 , YJ 
Wa~h~ngton1- SSA OLEV A LÄHETYSTÖ,~/'~YI1.· ~ Salainen. 

RAPORTTI n: 0 S. r \ (j" 
\\'ashingtoni .s sa .20 p: n ä j oulu kuuta lQ .43.. &1 {pt 

Keskustelu ElU'opan j eoston apulaispiUll11.kOn 
Asia : •. <YWIlIII.i-ng ··in k~558 . .......... ........... . 

thteenvetö: ""PeiuutIii- ifädon"'pfätärin po.m.mituksesta Suomesta käsin • 

. ... ·yrntasiiCleli-e-nl·ä·töö"il";J onRif"iilukaan viralliselta taholta ol1si 
väitetty.ettei Teheranissa tehty sopimusta Venäjän länsiraja
kysymyksestä . Cumming ei vahvistanut eikä kumonnut tietoa. 

![ !E !E 

Kävin Cumming'in luona. Eeiti.n ja jätin hänelle 

meille avosähkeenä t ulleet tiedot eräistä lehtikirjoi

tuksista (Sähkenumerot: 567-8, 571, 575, 579, 585 -- oheen-

11i tetään) • 

Esitin ja 1111n hänelle myOekin aähkeen, .m.1ssä kate

gorisesti kielletään väite, että Karjalan kannakselta 

olisi po~u Pietaria. 

Vii ttasin New York Times'iasa viime lauantaina jul

kaistuun John llaoCorJlleo'in kirjoitukseen Washingtonista, 

jonka mukaan Moskovan ja Teheran neuvotteluissa mitään 

kompromissia ei ollsi tehty Venäjän ja anglosakslen välil

lä, mikäli se koskee Venäjän länsirajaa. Kirjoituksessa 

sanotaan: 

II Whl1e tae pOsitlon ot the Soviet GoTern-

meJlt has lIeen recelltly de1'1ned bT ~er Stalln' S 

8tatemen", , the Atlmrt10 Cb.~r reme1De tl!e besis 

tor the post tion of tIle United State* and Great 

Brltaln. II 
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Cumming sanoi ettei hänellä ollut mitään 

huomautuksia t ämän johdosta, mutta hän ei myöskään 

ki eltänYt MacCormao'1n väitet t ä , jonka--kuten 

huomaut1n--MacCormao antoi ymmartää saaneensa 

viralliselta taholta. 

Lähettiläs 

HjJP:AN 
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1e 

to the 

tro th ~ 1 

• Itl 

eh :!ora1 nistry 

t1on, Deo ber 7 . 1943. 

ferri 

d t ro "ur 0 

to RI1881ell ttorts beginnlJlf' 81no 1890 decede t 0 

stres 8 1. yeaterday ' s 1 oder 

thet ~ dletely lnvol d ln 1, 39 ent e re liz d Ru sien ei 

ere 8fsin aru.ihilat10n n t10n~1 1ndividuc11ty and e~nwh11e 

po 1tloe1 inoepend ne 

ina el 1 nt of iuu81n 

f ovlet trends 8011d1y t st1fled by 

'overnment . 00818 contl~uelly unchange4 

1n r 1ke our rea1atenoe . om long d18tenoe lt 

ob t1nac po1it loal b11ndnes but sean from our o81t1ona atruggle 

( af) i>out ut . . 1 =~~nd t oo1y alternot1ve oontlnl1ance 

ot fiCht 1; 0 ed . ei ro noeB outs1de our 00 and . Helsingln 

rav1 W$ deT lop ent ot leet t 0 deoadeo pr 0 nt yeer s 

ut bll1ty 0 'a esp1r tione and our 8 titude 

111 ot de~e 00 Finnish confldenoe 1n just1ee . Rufvudetadobladet 

eoorlbe ho\ n ould look 1t betore greet wer our t1 t of 

r veflta of lnc'!ep nd noe t tinl sllea 

1n re nt er. Finnish natlon lovea pesoe re thon .co t ot h.ra 

but 6tUl rty when ne tional independenoe aeoured 

t1 t 1. 8 811d . yeetordoy de~or'bed entel 

d l1el0 inniah 'IIorker dur g 1n epen4enoe tUle tro 

810ga wi t out oountry ta crown up aembers ot netlonal unity wn 

country . . or ra part1clpete DOW 1\.0 w ole oontrtbution ln otit 

ers tor e t enoe ot 8oo1ety 1n whioh they enjoyed oo uple o~ 

8004e8 soolal 1'1 bteou.ua. growl eoonomioal wellbelns • 



, 

ot.her ne 40 't 

aa obout lnte.ntion ra . 

1 .ra 1 t 1 te ot1 . t.bat the AtlanUo 

00 nt - 1\ e1 tori .. 

• f 

Hedor.Jl r 1"uture 

t,10Jl8 OU 

reote!', 

t II) n41t1ona 

1 • . 81' UIIl teoW-

• tet 1I01ution ot lI1'opeal1 prob 

of4.u ........ 

.bo t :,[ . • of ". liberv"" 
. 1_ 

.uue4 
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Telo ta.. l"1n.n1ah orelgn me' ... y 

to tbe •• ton Le tl0. oe ber 9 . 1943. 

lt.1 to 8' • ut 4' . 15 olUl-ty He181DS1n . DOmet 

oLut. tu 11 orlet ucla 0 r1 tor,. baen. 

C • l!IOut.h. nu winter pr •• eza~ 

lIU tJurown ihot u 

• 081 • t 1 etatecl 1A 1D.4epudence anrå ftZWll'T 8'pMOh. 

e&1 Ui t.a 40 t.hAIt not 180 cl ut 11ne ot .ot! 10t t. 

1i17 d.eteAO 0 r aot r ot 0 w,u eTento . ortot 1',410 stori •• 



% U . 194'. 

-.::== ~~~~~~~!~t~t~l. the 01"1'101&1 01'1I8n 01" r lnland ' o 

10 t . rtl , ef Lenin D ' a 880111'1 tJ . po1nting 

out t tt\ro 0141er8 an ot:f'loa% et t1cmed on tbe n rel1an 

1 thia • l' 

haen ' t en bo d b1 tb.8 

carl' on41n 081 Uon on tb xel181l 1st 

t.ecl.l1Gl' d . 

t!1a tor1 bout o en1 ed ne eimed t or J uatit1n-

10n or de n4 on F1nn1 t.e1'1'ltQry on the 11 

t •• 1% Uou 1n tM8 reepeot ybe had oontrU')" wind 

1n hera.D. t;onet U'A1on aboul4 tlnally ell_ t.ba e4van-

t ot 
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Telegram fro the Finnish Foreign Mini s try 

to the ':Iashington Lege t 10n , December 15 , 1943. 

Times assertion related by london radio 13/12 t hat 

Ger , an artillery continuall y bombing Leningr ad from Finnish 

so11 wi t hout foundation like s im.ilar storie s regarding Finnish 

artillery ectivi ties stop no german s oldiers artillery on 

• Finnish fronts1de of ist.hmus • 

• 



t 

, tJl. .. ... u .. r.:1oIILLl 0 t.M or 1811 

1 • 1 . 7 .1 

" nt ~ 1. 1n t.U tU.' p1 oe • WU ot t!Ie 81' •• ' pG'i'9Qa 

.. Neil U 

• et t • 
eU 0 ta OG lntu eta te To14 .. 1 

utloa to 

• pen ot the 

notu, r r4l ot t.: 1 ot 8 t.Gr7. bot.beJ' uop.-a 01' ot 

• 
"1' 1Al 

......... " " ,. .... 1tl. ....... a lA ..., .., 

.1' ,. wl.Df 1_ UlA., ....... 114 .... Ur. .,. .. nl \b8' 'J.IILU_ 
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• 

l ualOD oC ilW 1 CM 1. r 

•• 1 U 1U • It,tol' 1Aa\a.Qoe, t.r. 

1'1 . ot 

1'0 \!On 0 lta 1A , " • 
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.. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n: 0 . . 5.1-.. 

lYa.chir.gtoni ... ssa ... 2l. p: nä ... .joul .. kuuta 19 ... 43.. 

A s i a : .~hfl.mni.r~ . .k.c!:.~_ ... _._._ .................. _ 

Y!1teenv~to : 

len. r anin ko~o~cze~t cvat ti dot arsin n1u at a v~stakkai s ia huhuja on 

lii' ' - 13131 i.l. . ·r.titeti· aO",losak ten antaneen pe rää Venäj"O vaa timuks il e ~ rooppaa. 

~~en, mi tä todistuksena viitataan Jugoslavian tapal ~io . To isel ~a Fuolc n 

!\rotaan , ett·· Ven" ' ; n luev timu:~s et 'a anglosakeion t19.ntio Chnr-teriin perus-

tuva ~aot!1 011 t ;outunea t VII. t a 'ka in i10an sO!'imuks n aiJr..aunsa i~ta . i!onet 

5:,' t puhuvat t ilrn" otaksUlIIIln puoles t a . Leht imiestaholt a on Hihat s t Jneuvos Toivob 

kuullut, että S~lin uoman ja Puolan symyksiesä olisi osoittanut jonkinl a i sea 

edol lista nyönt:'v·'is: :,t +M . TOlselta pu .. ;en on vaste..;tS. ist:e.k.l n vars in 

lu.:-tettav&lt taho l to. n i nulle ke,'r ttu . V-&ite'täii,n nwös , t t .:i hte 1s:1IU1l" rrys 

" olJnen suurjohtlljen keskon oll;..tt niink:"n t:.' ellinen j.opa !:1i lc" li kot' kee 'o: on-

ferenuin ~iik:SJ'!lY1'tä. 5 . 0 . v ... t i5ia s otatoimenpit~itii. ja sodax: jo tkami .. ta Eaksa 

10Poll i~een ja t":-del liseen kuki stamiseen . 

Te annin , 0~Ouk5 et ovnt t· adot olleet v e l ä niuk6llll'·at uin mi ii o. i asian-

hit9. I.fosk ov n kokouerseen ':ihd.en . Kun 7 ~tiivii.nä jou ukuuta lev in r . .. ingio 

luona sanoi h 'n, et te i h~nellä ollut mitä~n l i sättävä viralli~ i'n tied~nantoihin, 

lIWtte saJ!lalla h"n lausui pi t ··,v: sii varmana , ettti lehera.· ssa ei uu '; t t u ;Jo::ko'.lln 

JAKELUOH.IE : J.keluohJem.lleJ. : 

T.vallinen, 
T .... llinen j. 1I.1k,1 . mlni.terlOlle. 
El ulkomued .. tukHn tledoituk.iln. 
Ei "Jkomaaeduat"ben. mutt. ulko .... lnminla ..... On tledol

tuk,lln. 
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piF"tc 's i ii ::eens;;' . 'e.rsin e rilais i a otaksumia on es itett ja e r i suunti i n meneviä 

huhuja o!' ollut r ull ::aa sti. ' erkillepant!lva 00 tb~'sti , ette' eni::ä Tehe r J.ni n 

jul 11aus u lo~ssa p ut' ehdott~~asta antautunise sta j a että Atlantic c.r rte ria 

r,iner.c"!lan a i n ' t aun , vai '{cpa tämä te. '!.htuu vain I r a ni a koskeva esa as i akir 'assa . 

Lih, s uurta hu ... : ota e' ;eui h :n' aan mielest':ini ole XX'o kiinr.i '!;ett ä vä . Rauhan

ehtojen an!:aruus ~ ten t ois e lta uole n ihanteel l i ste n per iaat teiden ' 11ä itiiminen 

tulev t k ' j o-a t apsu" e<sa r iip IDSfIl si i tä mi tenkä tosiasialli oet olo t sota

r i nt il l a ehitt-vltt • 

'itä Ven"'j cr:l. va timulr s ' in j a a ngl osaks ien suhtaut>.lmiseen ni ihin tulee on 

tlt:lsäki n t ape.uk se se. aivan vas kka ' sia mie lipi te itöi es i tett-J . Viittaamalla sii 

hen , että h" t konfe r en:;sin j ä keen J ugosl9.vias s a muodos t ettiin Titon hallitus , 

joka 51t tE:l!'1Min on saa ut 'hä ene ~i".n kannatusta osakseen liittohis ten puo l esta , 

on t eh't-J j ohto ii.ätös , ettii " en:' j"n vaa timuks i i n aimkin .:.u roopa.ssa on p i tkin 

linja a S lostuttu . c.r iis en'.;j ·n a:; ' in e r ikoistunt ', ja - h~'Jl 0 0 i t s e a i kn i sEIIl'll in 

t or' e s s a sotilase.s massa ollut bolsheviikkiupseeri, jok a eri s:<i s t ä e i eo"u voi 

Vo " j" 11e palat a - on m:nulle l ausu r.ut vakaUJlluksenaa n, että ~ehe ni. sa suos -

1mt tiin ,'en:iJ n vaa t ' "s i'n si:ro.li, ett: Ve "j;; oli -aanut vap a t ,: ',:1et l i::.ns i 

ro.j!ll a n j Bal anilla, jot va st;; in Ve " .. , a inaki n muodollise5t i oli luopunut 

aat imul::si.ste.!Ul, mi. ~l i k oski Irania ja ,and~hu.1ruota . Lisä:': n tie t 'ivän i , e ttä 

:. akiT' e räillä ?uol ~ l '1is i llo. tahoill a. ol lb.= ko in p essimistisi iö. . Toiselta 

puolen on vii itett" tttä Tehe r ar issa jout uiva t vastalGre i n Venii " vaati mukset 

j u o.nglosaksien " tl!lIIt ie Cl12. rte r in m ' ainen k ta j a ettei tässäkään tilaisuu

dessa mitään l opull: is t a sopimu~to. tehty, '.'aan ettii asiat nytk in l ::::tti:n . 

Omasta puolestan i olen t a ipuvainen uskomaan viimek s imai nittuun elit"kseen. 
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vai lck ole v inut sa!1.da sUla mitE;"':n v vi tu ta ~ate ::; .i t , 

j otka .otivoivat i nun ks.ntaL.i ov t seura avat: 1 ) t"!n" maan' l~inen opin i oni 

on Iålkea huolilll."l tt viel". aar.:;en i ' ea1i:; tinen ; 0::1 • ttu, ett" jo~ .tehdii:·n 

r auha , '0. 'ea K!'ut ta pier.vllItojen edut uh r · .. t en , it:i"nt: : , .!\JIIeri ':en : ' le i tm 0: inj oni 

taas t :i ain i s olationi !it i sek . ; 2) ensi v,, en va alien Iilltesb ers ' : ei A IO hall i -

tU li tahdo tehdä p' iitblrsi' , jotta l"aj lti, h ot " t+X i 1 '1; t .. :; t~~·.: ' t · 

• 3) on a ' teI t v i <s e., ett ä a nglo a.ks it selCMinkin Chu ,'chill ov~t z: ', :"" . t ?~L{·iOi.-

11', '''n Ven',: ·"n ks.svuvna. vailrutusval ta . 0 5 !:'1 inun ic;"!) t~ seni on oik~ on Stalin 

päin '.1''\ :ln ; tu."l ~ena si ' t l:i, ett" gloBa!!s·t iv~·t us'.c 11 .. : ' ·t:;lln05s!i vastustaa 'lenä-

~':n pol i ti iJ aa , vaan seuraavat sen vanavedesz" . 

Olkoon tässä :'ht eyde ss" ku i tenkin mair.';'l:tu, t tä (> !'i[s l ohtil1 i e5 , j olla epiU-

10. ,·t t " 0 s teita a ina!cin State te. a r t:olenti ':' • mutta <,,'<e. ailro isemm in on 05 0it-

t a · t nut sanGen ta i pu i 5e" pit_S11~~nevii , p_ rust~ettOMii ota suoi l n. on 

l:e Tto ut To i vola ll e kWlll een::l a r äält" Tehe r !Ulls sa u":an&.ollc eI ta henkilöi tä , että 

Suomen a ai its e 9. SilUlSa olis i '!'eh" raniss '<,isitelty ja s i lloin t \1 tu s i ihe • että 

Suone i t s enä i s':o on s ä il. t t>tti,i,vii eh 011 , ,, ' tii Suollti l äl, ia i koina rkii tOi.. ain . 

irtau~n Saksasta . S~~ ten olisi Pu~ an s :a ollut ~äEit·el n alaisena ; ~tal in 

o11Di öntvn t dl l o._ut t i s "',on s uhteitten uu.si'oni! e n ehdolla , e t tä Puola suo~ tuu 

neuvot t el 'lun r a ·olstaan lJ.a ett " Puol n L :nt OS 9 oleva. ha llitu uu.delleen j ä r -

j est et' .. ·.. en"j' n toivcnu.d;en m~;:ai seks i. t ali olis i m "skin ant ,ut '"l!!il" i-tWi . , 
et tli LOS~ov~~Ba ~oimi~t so S~ non ja ~on itea v~it ~ i5i' i lman muuta 

e1 io inoi(a .- Vars i n lu ' ~e' taval ta t hol ta olen taas a· van vast~kkaista kuullut . 
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stalin oE!' Ven:ij" n r ajo ' ", koskevi s sa kvsymyksissä ollu t a ivan 'yrkkä; huo! ut 

taen, etteiv"t no ':cs e ::luita konr .. ren:::s i valticita • 

1 ais4:cuualt lienee • 0 ou'::; en e rA: i 's ennen ka i kla3 a 80ti -

1 a lis~. lantua : on s ovittu sotil~al'isesta yhtei stoiminnasta ja soci ~~ j a tka

miaest lorulliseen voi t toon sas.lcke. . Ti ' " Ii noe t a H nin tarko itu~ pe rien mukaista, 

se kun mor kitsee , o t ti l ~:n:; iv 10.t tievi an suurten Eote.toimien kau t'(;a ' v t>.lvat 

uur esti ::ärsbli:~:n, mi s t ä 'ta ' s Ve "jän suhteellinen voima ja mer itys kasvavat . 

' sil. hteyde ssä täyt~ kuL"n in mainl ta, e ~tä on 11 ik."e ellä huhuja sii ", 

ett' 10. "'u ' 

o i si ·~,e.n ni ',n t ";,'del linen ':ui n ':omnuv.ikeoissa on annettu !tll ' rt .... . O:'an kuullut 

d:en'ottavan, yej,'.r::en Dl V0 4Wt te: .. hu!1ua t r'.cistaa , e ',t..: u r o Ii .. l "Suurelle 

st al ioill e" 060it tma sh-;'\ ma ljapuhees t "uolim t ta, ei oli i niin:-<:l,;.i:,n :::talin i .i.r 

ih '5t nut , kun taas oosev" lt olis i tii:' eLleen St a linin l umoissa . On toi ' elta 

puo len m "skio v .. 1tetty , e t tä Temnt nissa Church'iil ja Sta l in olis ivat edustanee t 

sitä k ntaa , ott' 60ta olis i mahdo ~ lisimman i ao saatettava l oppuun, ve.iY~pa 

Sa::&a ei t ä;,.': e11een eLe 10pullise -ti lrukist ettai s i . Churchil l pe1kiiisi ma i.~ tU5ta 

1" teen j 5i i til" johtuvaa mi eshukkaa, kun taas Stalin Ottai5 i huomi oon. että 

Ven" ',. on vllr sin U unut . ~.oo·sevelt ta s olisi ajanut si tii. kantaa , että s ota on 

t .. :, e liseen voi ttoon saaklal. at et~V'!l. vai,,' pa tii.'!IWl eutta se p i tkib tv'isi. Ovat

pa ilkeämieliset henkilöt sanoceet , että 005eve1t t aht 'oo Eur oopan sodan p i tkistymi s -

' ta, ko~ :m t<inii cerki t s e e h" elle ainoa tnah ollisuus tulla j ä1lf.envlllit .lks i ensi 

vuonna . 
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Feferc':'n :'ll :':ol ovA.t huhu';; vc:.~ tta ~,i::i~-5 t:.: nii l en todenp ff' isvy de ,- tii 

1 US\D , a 5.t tae. .:n todeta, että '.:'eheranin ni :"~:uin j ' oskovan ' ",lkeen :-Uhe 

kir j vi!;te lu toi. en ri ';; n:!' avaa.nise , ta sieuroopass ova t suu resti 

ero ilmei tä , ettii t hdot an : ' leisci; valInist 'iu e 'ä 

t'~levan suu en nie :;.hu an var ta . 

• 



ULKOASIAINMINISTERI Ö 

RYHMA: .. &: .... _ .......................................... . 

. ~ OSASTO ............................................................ . 

ASIA: ........................................................................... . 

. ~ ..... '-.: .. · · :7:~,~~ ·~~:"--~ · 
_._~~t'<,L~r·_··_· · ······················ ·· 
_ ___ ._ .... ____ .. _ ____ ._ .. _ ........ _ .... _ ......................... _ ................ _ ..... v.l! .. ~ .. ~:_'t J 

11- 1 ....... 



· ... ... ,i.&!!.:J. ngtont. ............ " SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. SalaineD. 

RAPORTTI n : 0 Ii2. . "" 

ill(;toni. 8 8 a 21 " p: nä Jo.ul u kuuta 19 115~" . 
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Yhteenveto : 

1!uol1ma.tto. s.i.i t·· , että ka i lU i mer . .l:it viit auat sodan mitä voimelckaim-

pilan jat kaoiseen on v~ ' v~'1iii l ' i kkeel1ä huhuja rauhantuol1uctel uis h ja 

i ise t rauhasta. Suurenpda ~e rkitystä kuitenkaan tuskin on näihin huhui -

hin kiinlli tettl'vä . Våitet,c- niiden usea s t i ol evan speJcu.l.a ti ota rkoi t uks es sa 

~all t r eetis ta l' tcis ~n . 

Olen t oisessa raportis Ra t'"ltä p'" ivältä eSittUnyt i;,iisit rksenäni , että 

Teheranin ko~ouksen merkity ennen kaikkea on iinh, e ttä s ovitti'n soca-

toinen itei ~ tä jll l lkult!lvasti sodan j atkamisesta L'"nsieurooppaan t apahtuvalla 

5e11<1 .• On k~itenldn huomioitaV'!l, stt<: samalla liikkuu huhuja r auhan-

tunnust.el 'sta. Niinpä joku viikko sitten er~s ranskalainen p&kolai nen 

(aikalsem::rin L..valin lc;abine ttip" " llikkö) minu lle kertoi kuulleensa , että 

SRksan ts.holta O-n pantu aikaan raUhaotwlnusteluja Espanjallaa ja uUl\l1e. . 

Yorkissa taas )t&rrotaan. että Wall Streetissa viime aiko ina on ollut liik-

lceellU huhuja. rt.uhasta 3akStU1 ja 111 tolaisten vtllil Bi . Panen merkille , 

etU a1kai_lI!\in I! 'sulI"lll" kuulin tilmmlHsili hulluja eurooppalaisten pako

laisten taholta, De esItettiin liitii .uodoBsa, että ar.eija Sakeassa kukis-. 
taisi Hitler1%!. ~ sen jlnkeen tekisi rauhllll. Mainittiinpk 
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leh~ics~n . On va r sin mahåol l i sta , että on ol lut rauhantunnus t olu 'a siellä 

ja "'llU j a e ttii m nelh taholla masäki n maass a t oivot !!. n p ikai :;t e. r auhaa, 

"V i 'dcap a l::o-:pr OJ:li ss in p " rus t eelle. . :~u '!;"!;a sit te nkä' iIl e i, 'n!!.ka , n milc'dli min" 

voin päät llä, ole olemas s a I:lit~"n va - . in:lisiA e r.rkejä s iit:i , ett;.; r ac\..'1a ol i si 

tulossa elle i Saksa äkk i ä sisUise r:. t i ',cuki s t u . i!.n ua'co että F ," n aan hallitus 

t ahtcisi r auhaa ::;;u r oopassa ilman Saksan t":;delli5tä kukistamista j a 'le i s t'a 

opini nia on v .. i tel len 5i 5 i "Voimakka asti lie t s ot tu, että se ' _.11i' in s euraa 

'1a l ~ i tus ta . 

Ol l essa ni ; El -.-: Yo rk i~ 5!!. ' 0'"\1 viikko sit-l-en sanoi minulle e r ii',;n s uur le en 

t oi!!!.itusjohtaja , ette. ra' ,unhuhut ovat l ' :htöi s:'n "':a11 Stree tistli. ; !run jolcu 

rylL-, :':' tahtoo, e ~t:.: s ota oslL:l:e it t cn ;{urss it laski s iv at , p~ili stet""n t iin öisi2. 

huhuj a liilUeelle l:unne s po r s' nipub ,t ioni on o ,i ja p . o. os ' ~ :::e et taa s 

voivat nousta t ottaen asian oma i sille 
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. ' s .:.r~ton1.58a 28. .. p: nä ,joulu kuuta 
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"ydessäni ttinäii.n ' tata ' epn rtoentissa Eu r opan j8.011 on apula i spiiiilliktin 

. r . hugh t,,'unruingin 1 ucne. kerroin h'ånelle SuQ:'t'.o st!l Saamarlllle tielon mukaa~ tti1 

u &n ja aksan viil inen ~au. pasop.:mus oli uudis tettu ensi vuoden aja 51 ja 

ett .. sama lla oli sovittu -!ts 't: ifi" ht!li sesti tav avaihdosta 'V'.1oden enslltlllläisen 

kahden kuukauden aja 5i. Tehost1n luet tamuksell isesti . että UlkoasiainDlin ' teri"n 

ilmoituksen lllUY.aan sopimuk een e i liittyny mitli." 
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... . ... ~a h~t i... . . .. ........ ....... SSA OLEVA LÄHB'rYSTÖ, 

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

Iin .11Jngt \>ni. .... s •• ... 5l .. p : nä . ulu .. .. kuuta 

.teenveto : 

" de:s!ioi C\O'I\irgin luclUl s inits E" hiin SUOlll Tietot<li ist<l11 itali!llai ten 

la:;~en kuljett;runista ~t liiital st" Ven~' "'lle koskevasta uut ites!;b. ja r 'i.it-t.en 

SUOtl8U l er 180 'C •• -tå. IIsi ktis1t elevi:<tä kirjGituk::isi;i . Ur . I.:U\lIII:l ng sanoo, ttei 

hän 11ä ole hu autuif'ia teht · v nli 8sb n(nno oocm~ntG tI). ja teilostaa. ett· 

Lepartment ei tahdo 1:' ~./ä Ven" ','ä kos;' evaan poll'11l.ilkkiin. 

J( 

lGi.vin tate epartmentin Europan ~aof too apub ir:päö.<llikön ' r. Rnr;h 

l uon • sen j"lkfl kun ~ 0 too v!'-T9ir.ninen päiillik~ " Mr . MatthBws v i ikoll. alussa 

esi tt .. iUln1 >tys~ !~ aen 01 i i lIlo1 ttaou t , ettei h"o nyt eh t isi ot-haa min ua vaf 

Ki:innitin Oumningin huomiota Veo" jän ti:tlC l ' hen suu r l c.:hetystön 1 vitt·· i' 

propag auutisiin 8U0I:1111"' 1 . t8n:t~ rja lal5& Mr,joit" amista julllNl~s1s:ta 

Lle rJlnister i 'n siih .. gsano Ii , 600 t k . 28 päivältä 

tiedon sucmal&h t:en lehtien ki r j oituks i sta, mi' !i presi tti ~oseveltin j~ulu-

• • piiiv4!D puheen me . it;yd:e. oli myötämielisesti tehostlet-h! . 'l't!:I: ~ n j? <los ta Curttll'{; 

8'8;'0'-., ettif. hän Buomal,aisl .. ~ lehdis4 oli WOIII8.Dnut 'fi. iJne . 1.k01oo toisenkin 

8\,1\lIUlliJl USAl8.0 ~erl ja h"i\ jtlt~l aio.ulle luettava' 5 i lir., e cClintoQkil? tk . 



~k . 1 6 pii iv'·' :.. l ev:ttän' · B<. r liin _l tahI ooom..'U1 uuti ~ toil:li :; to n t i e to ita lia l a i ett!n 

l ast suu nni t el l u::; ta ':u l~ettamis el: ta '.' e .. 'd l e i n my··s jan S'liuru:an :.drjoitui-:: set 

t~:tb Q~iast~ t k . 15, 16, 17 ja . 8 p~iv il tä , den ~ uomen k ir j oitus tk . 21 pbivältä 

je. Sosialid emo "ra atin kirj o ::.tus t'~ 9 pil b lil ie . 

=ing !lUC .. !l.U cti , Ilt t ä . . ':n 'TIl O mi nun t i e' ok eni ot ti t·'nen .. s i an puheeksi 

j allevi 'vas i , e t t ei hO:nelU: ollut mi ;;; :.n huomau ks ia -- IIno co o.ents ll -- .. ben 

'hteydess" te .t äv i " . ·..in kert i , että j oku e l ::. ing in l ehti oli S · nyt • c ':::lin-

toc'd1 ~a oli ko .. :':nollä mit:·:.;n as i an' clt os ta sanu~ tava!: , ,joh n c Cli nt ock oli 

• vas t annut, et ei hiin o. t s onut s i ihen c rtä ol e va n a:lt aen ~-m.'ll, o rt;;"i , e t tu t i tl t o 

oli s iks i pt: r t:t·:,. j a .. l a - arvoinen . TUm" n h t eydessä Cl.um!i 1 us i , o tt e i USA:ta 

Idi 0 t-e. sanOIn. lcht : toi.minr~n ha r j a: ·;tami sta SUO!"l e ssa (Il press "'ork in i nl and") 

k oska \.:SA ei tahdo r:,'h17·~ ' ol emiik!: i i n , j ka ',o::.kee sen liittola ista . 

:':i n" hu a ut in, et tä mi1:::" li mi .. Ctmrningin es i ttäm~s tä säh:d:l s a.n omas te. saa toin 

päätel l ä , Suomen Ti etotoimiGto vain oli edell eentcimitt anu t toisel ta tietotoi mi c-

t olte. se. ,xnG~ ti don, e t tä Uusi Suomi ilmeisesti oli vain a i a l lise rti omm~ntoi-

nut tie toa ja e ttä os i alidemok r aa t ti l :..:hiruili. 0 i pol"mi s oi nut Ajan uuntc.a vastaan, 

mink" ohe lla oinl: ki' nni t in Cummi ngin huomiota si ihe n, ett ä Ajan Suun';a educ taa uo-

l uetta , jolla ei ole edus tusta hallituksessa • Esitin myöskin henkilökohtaise na • lII.ielip iteenäni , että olisi asianmukai s empaa ja kaikille asia~osaisille edul li-

sempaa, jollei lähe tystöjen tiedoitustoiminta olisi r a joitettu. 

Kesh.-ustelu.n ku luessa Culmniq; laus ui ib.me ttelyns" siitä, ettei mikään lehti 

Suomess a omasta alotteestaan asettunut Yhdysvaltoja puolustamaan muis t a en sitä 

a pua , mit .. Yhdy ~v 1 s t olivat SuOr.telle antaneet, kuin ~öskin s : itä. että Suomen 

sensuuri ei ollut estinyt TietotoimiEt oa p .o. tietoa levi tt'~ä· tä ja lehtien 
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kirjoitteluj a 5iH:': . Tiihän mini!, t oi~tin huamauUI -sem Sos iaalidemokr a atin 

_ir 'o ... tu':sesta ' a korostin vielä kerran , e ttii Ti ctotoimi{ to va in ol i edelleen-

untanut muualta saamansa ti e on, joka ei Si5" tii.nyt varsi naista h -bldti<.ystä 

YhJ.~o val toj a tah i Englantia vastaan . 

I.o 'uks i Cu.:ming laus u, ettei State De-a r ent suin';aan tahtonut miill. ätä 

mit" u , e n lehtien Fitil isi kirjoi tts.a eik:;' tahtonut tehdä t'tistä aaiata , vaan 

oli ~ minulle siitä maininnut os oit taakseen, ett Suome n lehdi t t bs sä on eri 

• v i vahduksia ja suuntia . kuitenkin vielä kerran minun tiedoi tustoimintaa 

~' l eeDsä Jroskevan huomautukseni ' ohc osta teho sti, etteivät Yhd svalla t tahto-

neet mitä" liittola i staan 1! o keva polemiikkia . 

liuCT.llioonottaen C=i. . eksill\ll nitun, ke skustelun kuluessa 'ahdesti 

l a usutun hUa::lautuk. en minua ei ihmetyttäis i , jos te. " n jälkeen meitä k oskevaa 

tiedoitus toimintakie ltoa kovennet taisiin s ite.n, ettemne edes saisi me.ä rättyihin 

"'''-''''''' not_ .. , ko,"" titl:..<in vo'da~ ""'E ~. 
K .. t- -' ,...~ .. 

, e t tiliis 

• 


