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N :o 81.
K ie rto k irje
sotasensuurin toiminnan supistamisesta ja osittaisesta lakkauttamisesta.
Nojautuen päämajan valvontaosaston sa
laiseen kirjelmään kuluvan toukokuun 14
päivältä sotasensuurin toiminnan supista
misesta ja osittaisesta lakkauttamisesta,
posti- ja lennätinhallitus muutoksena posti-,
lennätin-, puhelin- ja radiolaitosten käytön
valvonnasta annettuihin, voimassa oleviin
määräyksiin täten toimipaikoille tiedoksi ja
noudatettavaksi ilmoittaa seuraav&&:
Kuluvan toukokuun 20 päivästä lukien
ovat sensuurinalaisia ainoastaan
a) ulkomailta saapuvat ja ulkomaille me
nevät postilähetykset, sähkösanomat ja pu
helut, joita ei ole sensuurista vapautettu,
sekä
b) erikoisvalvontaan asetettujen henki
löiden postilähetykset, sähkösanomat ja pu
helut kotimaassa.
Muut postilähetykset, sähkösanomat ja
puhelut ovat kuluvan toukokuun 20 päi
västä lukien sotasensuurista vapaat.
Vielä posti- ja lennätinhallitus, nojautuen
päämajan valvontaosaston salaiseen kirjel
mään toukokuun 17 päivältä 1940, ilmoittaa,
että sähkösanoinaliikenteessä ovat seuraavat
rajoitukset edelleenkin voimassa:
Kotimaisessa lennätinliikenteessä on salamerkkikielen käyttö edelleen kielletty.
Coden käyttö on n iin ik ään k ielletty, ellei
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sen käyttöön ole saatu asianmukaista lu
paa.
Ulkomaille osoitetuissa sähkösanomissa
saa suomen- ja ruotsinkielen ohella käyttää
englannin-, italian-, norjan-, ranskan-, sak
san-, tanskan-, venäjän- ja vironkieltä.
Salamerkkikielen käyttö ulkomaille osoi
tetuissa sähkösanomissa on kielletty. Coden
käyttö ulkomaille osoitetuissa sähkösanomissa
on niinikään kielletty, ellei sen käyttö
oikeutta ole erikoisesti jollekin myönnetty.
Ulkomaisten sähkösanomien asiasisältö ei
saa olla sellainen, että se paljastaisi valta
kunnan puolustusta, sotilaallista valmiutta
tai varustautumista koskevia seikkoja tai
olisi omiaan vaarantamaan Suonien suh
teita ulkovaltoihin.
Muut ulkomaista lennätinliikennettä ra
joittavat määräykset lakkaavat olemasta
voimassa.
Sotasensuurinalaisten postilähetysten ja
sähkösanomien ohjaamisesta sensuuriin on
muuten soveltuvilta osin edelleenkin nou
dateltava posti- ja lennätinhallituksen sa
laisissa kiertokirjeissä X:ot 68 ja 74, huh
tikuun 17 päivältä ja toukokuun 1 päivältä
1940, annettuja määräyksiä.

Samalla posti- ja lennätinhällitus päiimajan pyynnöstä täten kehoittaa asian
omaisia viran ja toimen lialtijoita tarkoin
noudattamaan lennätinsäännöstä maalis
kuun 11 päivänä 1922 annetun asetuksen
3 §: n 1 momentin säännöstä valtakuntaa
Helsingissä, toukokuun 17 päivänä 1940.

ja yleistä järjestystä vahingoittavien säh
kösanomien pidättämisestä ja huomauttaa,
että tällaiset sähkösanomat on viipymättä
posti- ja lennät inhallituksen lennätinliikenneosaston välityksellä saatettava asian
omaisten sotilasviranomaisten tietoon.
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