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Kiertokirje
muutoksesta isosti-, lennätin-, puhelin- ja radiolaitosten käytön valvonnasta annet
tuihin määräyksiin.
Nojautuen päämajan valvontaosaston sa
laiseen kirjelmään viime huhtikuun 26
päivältä posti- ja lennätinhallitus muu
toksena kenttäposti] ähetysten sensuroimisesta ja sähkösanomien lennätintoimipaikkaan jättämisestä aijemmin annettuihin
nyt voimassa oleviin määräyksiin täten
toimipaikoille tiedoksi ja noudatettavaksi
ilmoittaa seuraavaa:
1) Kenttäpostilähetykset:
Sensuurinalaiset
kotimaiset
kenttäpostilähetykset,
sekä joukkoihin osoitetut (että joukoista
lähtevät, sensuroidaan tämän jälkeen ai
noastaan osittain, jolloin vain ne kenttäpostilälietykset, jotka sensuuri on tarkas
tanut, varustetaan sensuurileimalla. Tä
män vuoksi ei sensuurinalaisia kotimaisia
kenttäpostilähetyksiä,
jotka
edelleenkin
ovat huhtikuun 17 päivänä 1940 annetun
posti- ja lennätinhallituksen salaisen kier
tokirjeen N :o 68 A 3) kohdan määräysten
mukaisesti sensuroitaviksi ohjattavat, ole
siviilipostitoimipaikasta, johon ne sensuurileimalla varustamattomina asianomaisesta
keslcuskenttäpostikonttorista tai sensuuritoimistosta saapuvat, ohjattava uudelleen
sotasensuuriin, vaan ovat ne ohjattavat ly
hintä tietä osoitepaikkaansa.
2) Sähkösanomat:
Sotilashenkilöitten
myös sotatoimialueella lennätin! oimipaik11133— 40

koihin edelleenaimettavaksi jättämät sähkö
sanomat on toimipaikassa otettava vastaan
ja toimitettava osoitepaikkaansa vaatimatta
joukko-osaston (vastaavan) komentajan lu
paa lähettämiseen. Jos tällöin kuitenkin
havaitaan sähkösanoman sisältö sellaiseksi,
että se vaarantaa valtakunnan turvalli
suutta, on sähkösanoma lähetettävä lähim
pään lennätinsensuuritoimistoon tai sellai
seen postitoimipaikkaan, jonka yhteydessä
1oimii postisensuuritoim isto.
Sähkösanomien jättäminen ja perilletoimittaminen puhelimitse on ilman sensuuriviranomaisten lupaa sallittu sellaisissa ta
pauksissa, joissa asianomainen sähkösano
man vastaanottava lennätinvirkamies voi
olla vakuuttunut lähettäjän tai vastaanot
tajan henkilöllisyydestä, vaikka toimitus
tapahtuu puhelimitsekin, eikä sähkösano
man sisältö anna aihetta epäilyksiin.
Samalla posti- ja lennätinhallitus, no
jautuen päämajan määräykseen tältä päi
vältä, ilmoittaa, että toukokuun 1 päivästä
1940 lukien toistaiseksi on sekä koti- että
ulkomaan lennätin- ja puhelinliikenteessä
sallittu suomen- ja ruotsinkielten ohella
käyttää englannin-, italian-, norjan-, rans
kan-, saksan-, tanskan-, venäjän ja viron
k ie liä .
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asianomainen vieras maa puolestaan määrää ja joista posti- ja lennätinhallituksen
ulkomaantoimisto erikseen toimipaikoille
ilmoittaa.
------------Lisäksi posti- ja lennätinhallitus huomauttaa, että jos toimipaikan liirjelaatik-

koon on jätetty joukoista lähtenyttä sensuurinalaista kenttäpostia, on tämä posti,
ellei toimipaikan toimialueella ole postisensuuritoimistoa,. ohjattava lähimpään keskuskenttäpostikonttoriin sensuroimista varIen.

Helsingissä, toukokuun 1 päivänä 1940.

G. E. F. Albrecht.

Matti Aspia.

