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N: o 68.
Kiertokirje
posti-, lennätin-, puhelin- ja radiolaitosten käyttöön kohdistuvan valvonnan supis
tamisesta ja osittaisesta lakkauttamisesta.
Nojautuen
Päämajan
valvontaosaston
puen ohjattavat joko Helsingin, Turun,
Maarianhaminan tai Tornion vaihtopostikuluvan huhtikuun 13 päivälle päivättyyn
salaiseen kirjelmään posti- ja lennätinhal- 1oimipaikkoihin sieltä paikalliselle sensuuriviranomaiselle sensuroimista varten jätet
litus on määrännyt seuraavaa:
A.
1. Kotimaiset siviilipostilähetykset, täviksi.
Ulkomailta
saapuvat
sensuurinalaiset
jotka jätetään postiin kuluvan huhtikuun
20 päivästä, lukien, ovat seuraavassa kappa postilähetykset ovat siitä kiinteästä vaihtoleessa mainituin poikkeuksin postisensuu- toimipaikasta (Helsinki, Turku, Maarian
rista vapaat, ja ovat ne ohjattavat tavalli hamina ja Tornio), jonne ne ulkomailta
saapuvat, jätettävät paikalliselle sensuurisessa järjestyksessä lyhintä tietä osotteensa
viranomaiselle sensuroitaviksi.
mukaan määräpaikkaansa ja annettavat
Ulkomaille osoitetut ja ulkomailta saapu
vastaanottajille, vaikkei niissä ole sotasenvat sensuurinalaiset postipaketit sensuroi
suurin tarkastasieintaa.
daan sensuuriviranomaisten erikseen anta
Siinä tapauksessa, että asianomaiset senmien
määräysten mukaisesti pakettien tulsuuriviranomaiset antavat postitoimipai
koille määräyksen jonkun henkilön koti likiisittelyn yhteydessä.
3. Kotimaiset kenttäpostilähetykset, niin
maisen postin lähettämisestä sensuroita
hyvin joukkoihin osoitetut kuin niistä läh
vaksi, on tätä määräystä noudatettava ja
tällainen posti virkalähetyksenä toimitet tevät, ovat edelleenkin sensuurinalaiset
tava määräyksessä annetun ohjeen mukai nyt vahvistetussa laajuudessa, ja sensuroi
daan alialueteltuj en keskuskenttäpostikontsesti.
t orien yhteydessä toimivissa sensuuritoimisKotimaisten kenttäpostilähetysten sensuroimisesta määrätään jälempänä A. 3. koh toissa:
Keskuskenttäpostikonttori N :o 1 Pieksä
dassa.
mäellä,
2. Ulkomailta saapuvat ja ulkomaille
Keskuskenttäpostikonttori N :o 10 Ka
osoitetut postilähetykset ovat edelleenkin
sensuurinalaiset, mikäli niitä nyt voimas jaanissa,
Keskuskenttäpostikonttori N :o 16 Tam
saolevien määräysten mukaan ei ole sen
pereella,
suurista vapautettu.
Keskuskenttäpostikonttori N :o 17 Rova
U lkom aille osoitetut sensuurinalaiset p o s 
niemellä,
tilähetykset ovat niitten kuljetustiestä riip
1 6 5 0 — 10

Keskuskenttäpostikonttori N :o 27 Kou
volassa,
Keskuskenttäpostikonttori N :o 28 Joen
suussa.

edelleenkin sensuurinalaiset nyt vahviste
tussa laajuudessa, ja sensuroi ne asianomai
sen keskuskenttäpostikonttorin sensuuritoi
mista.

Helsingin postisensuuritoimiston kenttäpostiosasto
sensuroi
kenttäpostikonttori
N :o 2 :n postin.
Turussa, Maarianhami
nassa ja Torniossa ulkomaan postia varten
olevat sensuuritoimistot sensuroivat kukin
myös paikallisten joukkojen kenttäpostin.

C. Puhelinsensuurista ovat vapaat pai
kallis-, maaseutu- ja kaukopuhelut niillä
rajoituksilla, joita asianomaiset sensuuriviranomaiset antavat.

3. Kenttäpostin välityksellä perilletoimitettavat kotimaiset sähkösanomat ovat

viilitoimipaikan päivä määräleiman painan
teella.

D. Vieraiden kielten käyttöä koskevat
rajoitukset postiliikenteessä poistetaan.
B.
1. Kotimaiset sähkösanomat ovat seu- Kchittämättömien filmien lähettäminen
raavassa kappaleessa mainituin poikkeuk postitse on sallittu.
Ilmavalokuvien lähettäminen on edelleen
sin sensuurista vapaat, ja ovat ne ohjat
tavat tavallisessa järjestyksessä osoitteensa kielletty:
mukaan määräpaikkaansa.
Salamerkkikielen käyttö kaikessa tieMikäli lennätintoimipaikka on sensuuri- doitustoiminnassa on edelleen kielletty.
viranomaiselta saanut määräyksen jonkun
Coden käyttö sähkösanomissa on niin
henkilön kotimaisen sähkösanomavaihdon
ikään edelleenkin kielletty, elleivät sotalähettämisestä sensuroitavaksi, on mää sensunri- tai väliaikaiset valvontaviran
räystä noudatettava ja sähkösanomat toi omaiset ole kirjallisesti lupaa siihen erik
mitettava
sensuroitaviksi sensuuriviran- seen myöntäneet jollekin lähettäjälle ja
omaisen määräyksessä antamien ohjeiden siitä posti- ja 1ennätinhal 1itukselle samoin
mukaan. Näitä sähkösanomia sensuroimisen kirjallisesti ilmoittaneet.
jälkeen edelleenannettaessa ei virkamerkinE. Sotasensuurista annetut määräykset
nöissä sähkötetä sanaa „tark.” .
eivät koske Suomen kautta välitettävää
Kenttäpostin välityksellä perilletoimitetmuiden maiden välistä posti-, lennätin- ja
tavien kotimaisten sähkösanomien sensuroipulmiini iikennettä.
misesta määrätään jälempänä B. 3. koh
F. Muussa suhteessa on edelleenkin nou
dassa.
datettava posti- ja lennätinhallituksen sa
2. Ulkomaille osoitetut ja ulkomailta saa laisissa kiertokirjeissä posti-, lennätin-,
puvat sähkösanomat ovat edelleenkin sen- puhelin- ja radiolaitosten käytön valvon
suurinalaiset, mikäli niitä nyt voimassa nasta aijennnin antamia nyt voimassaolevia
olevien määräysten mukaan ei ole sensuu määräyksiä.
rista vapautettu.
Sensuurinalaiset ulkomaiset sähkösano
Samalla posti- ja lennätinliallitus vielä
mat sensuroidaan niitten ohjaustiestä riip kin kiinnittää toimipaikkojen huomiota
puen joko Helsingin, Rovaniemen' tai siihen, että joukko-osastoista lähteneitä
Tornion lennätinsensuuritoimistoissa.
kenttäpostilähetyksiä ei saa varustaa si-
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