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Lähetystöllä on t ä ten kunni a ohellisena in i s teriölle 

lähettää Suomen Roomassa olevan Lähetyst ön raportti 

jo ka otsikkona on: 

Italia ja Ranska. 
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Tänään levisi Roomassa varma tieto, että Ranskan ulkomi- ' 

nisteri lähitulevaisuudessa toteuttaa paljon puhutun aikomuksen

sa saapua Roomaan Mussolinin vieraaksi. Mainitaan käynnin tapah

tuvan Jopa ennen Joulua, päiviiltsi sanotaan 20: s. Sain tänään 

Palazzo Ghigissäkin vahvistuksen tiedolle, että käynti on 

lä, Ja samalla keskus telin siitä, mitä tämä käynti merkitsee. 

Ensiksikin sen täytyy merkitä sitä, että polttavimmat rii

takysymykset Ranskan Ja Italian välillä saadaan sovituksi. Niin 

äSkettäin kuin viime kuun 30 päivänä olin ollut alivaltiosih-

teeri Suviohin kanssa keskustelussa nimenomaan Italian Ja Rans-

kan suhteista, eikä hän. JOka kuitenkin itse kävi 

lähettilään kanssa keskusteluJa käytännöllisten kysymysten 

kai sua ta , voinut vielä sanoa, milloin tuloksiin päästäisiin. Ku 
~ 

ta hetki näyttää kypsältä JärJestää pikaisesti useita 

pi4.tt~Jä kysymyksiä, Ja niinpä päästäänkin tuloksiin. 

La1va8topariteettikysymys ei, kuten tiedetään. ole 

kei. Si1DÄ suhteessa Italia on luopunut entiseltä 

Sunch viittaai siihen. että Italia ~ on alkanut 

kahta ~urta r18teillJäi, ikäänkuin tasaverolsuuBkY8ymy8 

Bmme kum iltaan ma1n1nl'leet 

JAKELUOHJE. J .... luohJ.m.II.J. : 

T.valllnen. 
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EI ulkomueduatukeen tladoltukalln. 
EI ulkomaaecluatukaen. mutta ulkoul.lnmlnloterlOn lIadol-

tukaIIn. 
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sitä , että Ranskan uudet laivasto suunnit elmat vievät tasaveroi

suuden käytännössäkin yhtä etäälle kuin ennen. Ja se seikka . 

ettei hän tätä halunnut ottaa huomioon. osoittaa mielestäni. 

että Italia tämän kysymyksen syrJäyttii.misellä makaaa osan so

vinnon hinnasta. Keskustelun alaisena on vain kysymys siirto

maista Atrika •• a. Hän väitti silloin. ettei tämän kysymyksen 

ratkaisu ollut vielä nähtävissä. Ranska ei halua 

lannin esimerkkiä eikä tyydyttää Italian, tunnettuun Lontoon 

sopimukseen perus tuvia oikeutettuJa vaatimuksia. Ranska, niin 

hän sanoi, tarjoaa meille melkoisen määrän neliöki lo.etreJä, 

mutta hiekkaa, Jolla ei ole arvoa meille. Tänään. kymmenen 

päivää myöhemmin. kuulen toiselta taholta ulkoministeriöstä, 

että, vaikkei sopimus ole vielä aivan päätetty. on kuitenkin 

käytännössä varmaa, että kumpikin puoli tulee tyydytetyksi. 

Italia tulee sen mukaan saamaan Kufran eteläpuolella eräitä 

uusi~ tukipisteitä, jotka tulevat tekemään sille mahdolliseka1 

entistä helpommin ylläpitää JärJestystä Ja 

val11auatta siirtomaittensa eteläisillä rajoilla. Puhuteltavan1 

lisäsi: nähkääs, me emme vaadikaan kuuta tai vaal. ta vaan ai

noastaan sen, mikä meille on välttämätöntä Ja mikä 

mukaan voida.an antaa. 

Varovaisuuden vuoksi lisäai puhuteltavani. että. vaikkei 

hän voikaan sanoa, tuleeko Lavalin Roomassa käynnin aikana 

allekirj01tettavakai Joitakin sopimukSia, merkitsee se kuitenkin 

uutta aikakautta naapurimaiden välissä. Ilmeisest1 on kuiten

kin hyvin vähän luultavaa, että niin kauan valaistettu Ja 

niin suurin toivein o4Dtettu kÄ1Uti JäiSi 1l111&n mitään 

kirjoitettua paperia mu1stomerkkinä. 

Ranskan Ja Italian välien parantamisen 
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sä vakuutettu olevan Italian Ja Jugoslavian suhteiden rau

hoittumisen. Siinä SQhteessa täällä ollaan erittäin vaiteli

a ita. Suvichin kanssa puhue sani asiasta hän siinäkin suh

t eessa oli kielteisellä kannalla. Hän viittasi siihen, että 

Jugoslavian lehdistö yhä hyökkäl1ee Italiaa vastaan, 

ka Italian lehdi s tö ei näihin hyökkäyk siin vastaakaan, on 

tuo mieliala kuitenkin sovinnon tiellä. Tänää n minulle esi

tettiin pitkä selitys siitä, miten balkanilaiset valtiot 

yleensä ja Jugoslavia ni i den mukana noudat tavat politiikkaa, 

Joka saattaa ne asettumaan vahvemman puolelle. Kun syntyy 

ystävyys Italian ja Ranskan kesken, ovat nämä yhdessä siksi 

vahvoja, että Jugoelaviakln on näkevä parhaaksi olla hyvis

sä väleissä niiden molempain kanssa. En uskalla vielä tämän 

nojalla suorastaan väittää, että Jugoslavian ja Italian suh

t eiden paraneminen ei enää olisikaan ehtona Italian ja 

kan ystävyyden syntymiselle, vaikka sama puhuteitavani vielä 

selittikin, että Italia ei tällä hetkellä voisi, vaikka tah

tOlsikin, tehokkaasti neuvotella kenenkään kanssa Jugoslavi

a s sa. Sillä vaikka kuningas Aleksanterin vallanperimys onkin 

muodollisesti JärJestetty, ei se ole sitä käytännöllisesti. 

Hän oli diktatoorinen kuningas eikä tällä hetkellä 

varmaa, mitkä piirit Jugoslaviaasa saavat vallan itselleen 

vahvistetuksi: prinssi Paulko, va1 nykyinen 

meiJa. Pysyvää yatäTyyttä e1 s1is Ita11a nyt 

Jugoslaviaan, koska ei ole 

olisi 80lmittava oll&kaeen 

tie4.ossa, kenen kanssa se tänään 

tehokas vielä 



.. 

• 

• 

kyy , on tämä selitys sellainen, että se melko i s esti vaikut

t aa viisastelulta, sillä jos Jugoslavian hall i tus , se, joka 

nyt on vallassa ja siis ainoa tällä hetkellä 

va , olisi hal ukas j a uskaltaisi lä~antyä Ital iaa, ei Italian 

hal lituksella tietenkään olisi syytä hetkeäkään 

ko tämä hallitus on vallassa, yhtä vähän kuin se 

anko nykyi nen hallitus on vallassa Ranskassa voidakseen raken-

taa sovintoa Ranskan kanssa • On odotettava kunnes ehdin 

selta taholta saada tietoja kaikista niistä erikoiskysymyksis-

t"" a, jotka liittyvät Lavalin vierailuun. 

Voidaan kysyä, tuleeko Lavalin vierailu tuomaan 

Neljän vallan sopimuks en r a tifioinnin Ranskan taholta? Tie

tääkseni ei. Tällä haavaa Mussolini ei halua kärjistää 

telua tästä sopimuksesta, niin lähellä kuin se onkin 

sydäntään. Hän odottaa kunnes olosuhteet ovat kehittyneet 

asteelle, että Ranska Ja Saksa sopimuksen ratifioivat . Täällä 

ajatellaan: sopimus ei ole kuollut vaan makaa. lo1utt 

makaa vaan silti huomaamatta vaikuttaakin siten , että suur-

valtain on viime viikkojen vaikeissa neuvotteluissa Saar ista 

Ja Jugoslavian sekä Unkarin suhteista ollut pakko menetellä 

Neljän vallan sopimuksen hengessä, s.o. sopia keskenään 

telytavasta, minkä Jälkeen rauhall~n ratkaisu on ollut hel

pompi. Aika siis t7öskentelee tämän Musso.inin lempilapsen puo

lesta, eikä Lavalin käynti vielä tarJoa tilaisuutta sen muo

dolliseen voimaansaattamiseen, Tässä suhtees8a vakuutetaankin 

Englannin Ja Italian politiikan olevan yhtäv mieltä. 

Roomassa, 11. p. joulukuuta 1934· 

~. 
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Vielä kolmisen viikkoa sit ten pidettiin hoom&S8& yleis

tä poliittista tilannetta varsin synkkänä. Kaikille niille lä

hettiläille, joilla niihin aikoihin oli as1aa Mussolinille, hän 

avoimesti puhui tilant een vaaroista. Varsinkin Saarin kysymys 

näytti heittävän synkän varjon eteensä. Suoraan sanottiin pe-

lättävän, että kansanäänestyksen ratkaisu tulisi joka tapaukses-

sa tuottamaan vaaroja. Jos ratkaisu on oleva suuri voitto 

Saksalle, niin pelättiin, että tämän synnyttämä ~i1hko heittää 

Saksan Itävaltaa vastaan. Ja JOB Saksa joutuu tappiolle (Jota 

muuten ei oikeastaan kukaan uskonut), niin pettymyksestä on 

oleva sama seuraus. Tähän suuntaan puhui Mussolini, Ja saman 

ajatuksen lausui Itävallan täkäläinen lähettiläs. Sitten tuli 

lisäksi Marseillen murhat, varsinkin Jugoslavian esiintyminen 

Kansainliitossa Unkaria koskevine syytQksineen. 

vinnyt, 

minulle 

Muutamassa harvassa viikossa on tilanne kuitenkin self 

Ja ilmap11 1i 

tänään Palazzo 

aiinä määrässä kirkastunut, ettei kuten 
I 

Ghigissä vakuutettiin, kukaan aaioita 

ymmärtävä nyt ollenkaan usko sodan mahdOllisuuteen. (iä.bän ai

kaisemmin vakuutettiin, että Italian yleisesikunta. niinkUin ar

vatenkin kaikki muutkin yleisesikunDat, työekenteli ka1k1Bta cUp-

JAKELUOHJE. 

UI 1 •• 4. 

Jakeluohjem.llej.' 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal .... . ..... ...... mlnl.tenOIl •• 
EI ulkomaaeduetuk .... tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatuk ..... mutta ulkoaal.lnmlnlaterlOn tledol-

tukalln. 



• 

• 

lomatian 

taisiin 

- 2 -

raporteista ja ponnistuksista 

sodan kynnyksellä.) Diplomatia 

onn istunut torjumaan rauhaa uhkaavat 

lian diplomatia tässä suhteessa ole 

Saarin kysymys on tällä haava a 

vaikka joitakin detalj i kysymyksiä on 

huolimatta aivan kuin ol

on kuitenkin kaikitenkin 

lähimmät vaarat. Eikä Ita-

ollut viihimmän akt ii vinen. 

ellais essa as teessa, että, 

vielä järjestämä ttä, on 

syy uskoa voitavan rauhallisesti 

ja sitä seuraavia lähikuukausia, 

tuloksesta johtuvat käytänn Olliset 

Parooni Aloisin johdolla toimineen 

odottaa kansanäänestyks en päivää 

joiden k estäessä ääne st yksen 

tOimenpi teet on suoritettava . 

kolmen miehen komitean työn 

tulosta on tämä, eivätkä ne ki itok et, jotka 

sekä Saks sta että 

on tässä yhtey-

dessä osoitettu ussolinille 

olleet aiheettomia. 

Ranskasta, ole 

Mitä Itävallan riippumattomuuskysymykseen tulee, ollaan 

senkin suhteen Roomassa nyt koko lailla toivorikkaampia kuin 

aikaisemmin. Ei kyllä uskota, että AnSOhluss-ajatus olisi Sak

salle nyt vähemmän rakas kuin ennen, mutta luotetaan siihen, 

että Saarin äänestystä seuranneet lähikuukaudet antavat Saksalle 

niin paljon ajattelemista ja huolta, ettei se jouda Itävaltaa 

muistamaan. Saksalla ei tule myöskään olemaan niiden kuukausien 

aikana aihetta unohtaa sitä opetusta viisaan diplomatian menet

telytavoista, jonka se on Saarin asiaa valmisteltaessa saanut 

Ja Jota se näissä valmisteluissa omaksi ja kaikkien hyväksi 

lopultakin tot~tti. Täten Itävallalle tuleva rauhankausi on ole

va, niin optimistisesti oletetaan, sille hyödyksi. Lähinnä 

taan, että natsilaiset sympatiat tulevat la1menemaan 

Onko tällä toiveella todellisuuspohjaa. sitä on minun mahdoton 
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arvostella . sillä asioita tuntevina esiintyvien henkil öiden 

väitteet käyvät eri auuntiin . 

Jugoslavian syytökset Unkaria vastaan on myöskin , 

näyttää , saatettu sellaisiin uomiin , etteivät ne enää ole 

halle vaarallisia. Kun Gömbös kävi Roomassa, tiedettiin 

tä syytöskirjelmä oli tulossa. nua kiinnosti tällöin kys~s, 

oliko Mussolini ehkä neuvonut Unkari lle sen menettelytavan, jota 

se Genevessä noudatti . Alivalt iosihteeri Suvioh kielsi tämän. 

Hän kertoi olleensa läsnä keskusteluissa Uussolinin ja 

välillä, joissa nyt puheena olevalle asialle oli omistettu 

muutamia minuutteja. Gömbös oli selostanut. millä linjalla 

kari aikoi puolustautua , Ja Musso lini oli suunnitelman täydel

leen hyväksynyt. Italian ja Itävallan tunnetuista 

ta Johtui tietenkin, että Italia oli asettuva Unkarin 

samoinkuin Ranska Jugoslavian. Ranskan politiikka oli 

semmin saanut lie~ennetyksi Jueoslavian syytekirJelmää 

Jo aikai-
.wt. ~eu 

... ä Rulat •• U", että Italiaa ei siinä mainittu, ja että Unka

rille tehtäviä vaatimuksia vähennettiin. Palazzo Ghigissä sanot-

• tiin nimenomaan, että Jugoslavia oli alkuaan tahtonut vaatia 

erityisiä ratkaisevampia sanktsioita Unkaria vastaan. Genevessä 

sitten sekä Ranska että Italia esiintyivät siten kuin niiden 

täytyi, mutta niiden edustajat olivat koko ajan kosketuksisaa 

Ja kysymyksen vaarallinen kärki saatiin lopulta katkaistuksi. 

~ateltaltoon vain, mikä oli81 voinut olla seuraus, Joa Ranakan 

Ja Italian vä111lä 01181 vallinnut a-ma katkeruus kuin 7a1n 

TU08i sitten Ja ne e1vät 011a1 as1anomaisten tntohimoJa tal

tuttaneet vaan ehkä ki1h01ttaneet. 

EUrooppa v01 811e t01voa aaavan .. v1ettää Joulun rauhaa.a tar

v1t .... tta p.lä~i vä11ttöaiat1 uhkaavia r1stiri1toJa. 

llooa&88&. 11. p. ~OulukuuiJi9.34 • 
./ . 
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ölle lähettää Suomen Roomassa olevan Lähetystön raportti 
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"Itäpakti" ja Italia . 
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Pal&zzo Ghigin aliva1tiosihteeri SUvich, JOlta äskettäin 

tiedustelin Italian hallituksen suhtautumista n.s. itäpaktiin 

sen tultua Jälleen etualalle Ranskan Puolalle antaman nootin 

Johdosta, vastasi, että Italian hallitus edelleenkin suhtautuu 

siihen myötämielisesti koska toivoo Ben voivan edistää rauhan 

säilymistä asianomaisessa Euroopan osassa. SUoranaista kiinnos

tusta Italialla ei siihen kysymykseen ole, koska sen välittö

mät poliittiset intressit eivät ulotu sinne. 

Se seikka, että Suomi on PYS1Dyt syrJässä tätä paktia 

koskevista keskusteluista, oli hänestä ymmärrettävää. 

Hänen käsi~sensä mukaan asian tuleminen uudelleen vi

reille Johtui todennäköisesti enemmän sovJetin kuin Ranakan int

resslstä a8iaan. JUtä Puolan kantaan tulee, oli se hänen tie

toJensa mukaan yhä kielteinen, va~ Ranska olikin nootis8aan 

poiatanut ne syyt, Joiden vuoksi Puola 80si aluksi kieltiJtyi 

paktiln yhtymistä. 

Alivaltiosihteeri SUvichin lau8WD& kä8itys Italian vihåi

sesti kiTtinnölli8estå kiinnostuksesta Itäpakti1n 

kaan v..... tOdell1.uutta. foiset Italian ulkopolitiikass. ~ 

t1iviaet henlt1löt ovat päinvastoin lmauneet .en kia1t7k8en, et-

JAKELUOHJE. J .... luohjemall.j • • 

T .... U'-. 
T-'I .... j. 11 ..... 1 .... ........ ...... miniatarlOll •• 
EI ulkomaaacluatu ...... tledoitukalin. 
EI ... 0IftIIMIIu8tu ...... mutta ulkoulalnm ..... tarllln tledoI-

tubIIn. 

-----------------------.. , ... 
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tä keskustelu itäpaktista on läheisessä yhteydessä kysymyk

seen Ranskan ja Saksan lähentymisestä, joka taasen ei voi 

olla mitä lähimmin k11nnostamatta Italiaa. Nämä. henkilöt ole 

tavat, et tä Puola tulee Jatkamaan noottien vaihtoa Ranskan 

kanssa ja lykkäämään ratkaisUA, kunnes Sakaa on ehtinyt mää

ritellä kantansa. He selittävät tilanteen seuraavalla hieman 

liian simplistisellä tavalla: Ranskan linja on: 

ti. sitten Saksan taaaveroisuuden tunnustaminen ja paluu Kan

sainl11 ttoon; Susan linJa on: ensin tasaveroiSlluden tunnus

taminen Ja paluu Kansainliittoon, sitten itäputi. Tähän he 

liittävät kysymyksen: miksi e1 tätä kaikkea voida tehdä sa

malla kertaa? 

Tämän italialaisen käsityksen mukaan s1is Susa Ja Puo

la jatkavat yhteistoimintaa, Ja toisaalta Ranska ponn1stelee 

saattaakseen Puolan Jälleen rinnalleen. Lisävaikuttimeksi tu

lee lähellä oleva yhteisymmärryksen luominen Ranskan Ja Itali

an Välill,ua Saarin oloJen JirJestymistä koSkevan sopimuksen 

aikaanaaam.1sesta johtuva Ranakan Ja Saksan väliaen Jännityk

sen helpottuminen. Näiden voimien riatikoh4assa yhdeltä kul

malta on itäpakti, Jonka erityisen merkityksen Venäjälle Ja 

varainkin Litvinoffin politiikalle hyvin ymmärtää tämän ti

lanteen valosaa. Itäpakti 01i8i aovJetille pelastua 

aeatä, yh~a8ide lähimpiin auurnaapureihina. Pu.olaan 

Raaka, Jolla nyt Dä7ttää olevan huoaattavia 

aYJIITuesaå aovJeUn taholla, ae kun ilmeiaeati pyrkii aiellä 

sataan tyhJikai Jättämälle paikalle, kannattaa tietyati 

Jettia sen toivomukaia.. Ja pyrk~k81aaå. Itäpalttin kautta 



Ranska ei ainakaan mitään menetä, Joten se hyvin voi siinä 

toimia sovJetin toivomuksen mukaan. Mitä sitävastoin 

distöä äsken kiertäneisiin huhuihin, että Ranska pyrkisi ai

kaansaamaan suurta valtioblokkia, johon sen itsensä ja Pikku

ent ente.n lisäksi kuuluisi baltilaiset valtiot sekä 

haassa tapauksessa Puolakin, ovat ne Palazzo Ghigin käsityk

sen mukaan perusteettomia. Ranska ei tätä nykyä voi sellaista 

suunnitella. Näyttääkin siltä, että nuo huhut JOhtuivat 

.. teesta, joka vallitsi ennen Saarin oloja koskevan sopimuksen 

syntymistä, Ja suunnittelivat kehitystä, joka olisi voinut ol

la seurauksena Saarin ristiriidan jatkumisesta. 

Roomassa, 11. p. joulukuuta 1934-
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Mars.i11en ~ttavat .urhat tapabtuivat hetkellä ~a 010-

nhte1saa, ~otka tekivät ne nm'IMrklt7uell1.1k81 er1tyl.e.U 

.. Itallalle. 
Kuntnsa. ~ek.anter1n Parl.la.atkan yhteJ4e.aä tapahtuTl-

.. 

en keakustelu~en 040 tett1ln, lD1ten tunnet .. , 

.111. raubantyöl1e, ntaenomaan tolsaalta Itallan .ekä tol.aalta 

Jugo.lavian ~a koko pU:k1r-IDtenten suhteltten puutul.elle. ~o

ka 011 kpahtuva Banalt- ulkoll1ll1.tarln BarthGun t.k. lopu_ 

tehtiv&kal .aaaa1tellun &00"'_ kiJnnln yht.y4e.aä. !~ vi

llen parant..t.. pltl olla e4ellytl. aanakan Ja Italian 

ten ri1tåk1.,.,.ten .op1ll1s.l1. Ja AJVin .GYaD rakent..t.elle 

Då1l.en aat4en _*_. Eun .eki .ruco.laTlan kwllap.. et" aan.-
kan ulkoa1Dl.terl aa1v-' ~a ..... - attentaatl.-. ~tl1 
hetl kJ.,.,. t'-in tapaaka.a .ablolll.e.k val~tuk ... k noihln 

aummltela1ln. 
10 .urban .earaa.aD& pilYiai aooaan leb4et tle.lvit 

kerto., että aaaakan Jii-1n1.terl it.e 
aatun BanhOu 8i4..... k11t.l1. Mh_w .. Ua kl1reelli 811. 

UlIlett1ln ,-irtil. ettel aaaäan aa !tallaA nhtel tHn 

taas..eJl ,rltp .elli.l -vUna _,. .... Jl verlt lb .. ,ta. Illat-

JAKELUOHJE, 

;.;;.~~ ....................... __ ._ ... _ .. __ ... __ ... _. __ ... _ .......... . 

Jakeluohjemalleja : 

T ... III_. 
Tavallinen J. 1 ...... 1 .... . ....... mlnlot ... 16I1e. 
EI ultton...cluotukHn tledoltukalln. 
EI ulk~. mutta ulkoaalalnmlnl.terl6n tledol

"*alIn. 
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ta 7htä helppoa e1 ollut .elittiä. mltä .urha .erklt.1e1 

llan Ja ~.lav1an .uhteille. Eikä tätä 

kään hetkellä vo14a v~.t1 .elittää. 

Itallan leh4et ovat luonnolll.est1 kaikella aab40ll1.ella 

vo1a&kkuudella tuoainneet rlkokHIl. .e ovat l117öa het1 tuoneet 

Julki • .n plan 71e1aeka1 tulleen uakon. että Ranakan polll.l 

oli tehlqt 1h__ a77Piika1 pahaaJl laialJll7i1nt11n. mitä tule. 

krumlatun vleraan auoJelea1.e_. Ital1an hallltua luonnolll .. ati 

l17öakin teki kaikki. mitä kanaainvälinen kohtella1au.u au.1nk1n 

natll. llaa1atea... valittelunaa .Jacoalav1an hall1tukaell.. ti 

lVöakiia vo1 a"ttää Itallan leh41atöä aUtä. että ee - 011-

ei oaoltt~t kaikk.a aah40111ata hlenotuntelau.utta ltilatä 

naapur1... kohtaan. l11.koualainen leh41et~k1n on Jo 

kill.. että Italian leh4.t .urhatapauke_ Jälkeen ~~a1 ... t 

kaikeata h7ökkil178ti lQgoalav~ va.taaD. Senv.rran 

kin ovat aanoneet. että ovat huo_uttaneet .urhan 

ta .1qoalav1u e1_lalln 0101h1n. pltäen selvinä. että •• tu

le. ant_an uutta vauhtia maan eiÄlaill. kanaall1nur1l401l-

• le. Jopa ai1lli lläi.ria_. että hcOalav1an aillJlWl- 7htenil

aenä valtakulltaua vo1 JOutua vaaraa. Kutta 8&II&11a on eala. 

Corr1.re 4ella Sera nlaeoomaaD huoa~ttanut. 

al_1at_ r1atLri1talll kirJiatJå1n- autnkaaD 01. Ital1all • 

..... 1. 

S...ua Itall_ leh418tO Oll ku1 tenkin hTfin herkäati 

aearaaaRt ~alav1aD 1.ht1en eal1ntJa1ati. Ja a_ QD v&li

t.ttav&8t1 tål101Jl tiJtJDli 1;o4.ta erlAila1i at.l.Jl11psnka1&. 

Jotka .1vit 01. oll •• t all1. 11181... 011 kerrota. II1t_ 

eri14_ tiJ'Ul." ...... ol.w1ea Noalav1a1&lat-
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sa murhan JO:lldosta sekä erä1aaä sikälä1a1aaä lehd1a.ä on tuotu 

Julki aJatus, ~ttei murha ole maan omista sisäiaiatä ristirii

doista JOhtunut eikä niiden ilmaua, vaan että murhaaJa on ollut 

sellaisten ulkopuolisten voimien kit,ri, Jotka ovat Juso.lavialle 

vihamielisiä Ja tahtovat luoda sl11e vaikeuks1a. Useita tähän 

suuntaan käypiä lau.untoJa on Italian yleisölle kerrottu Ja a.

malla huomautettu, että nämä peitetyt syyttelyt tarkoittavat 

liaa. Kuitenkin on huomattava, ettei tämän Juso.laviala1sen aJa-

tustavan toteaminen 01. d..lä ainakaan saanut Italias.a aikaan 

minkäänlaiata hermostumista, joka oli.i purkautunut är.yttävi.n Ja 

suhteita yhä myrkJttävi.n Johtopäåt.lm1.n tekemis.en. Ne on otet

tu vastaan niin rauhallis.sti, että täai ei ole winut olla 

ke.ättä hYVää vaikutusta sen its.hillinnän Ja its.luottamuksen 

klllltta, Jota s. ilmai •••• 

Tilanne on kuitenkin kieltimättä Jännittynyt, Ja siinä on 

.e vaara, että kiih~ym,ys, Joka Jusoalavias.. wI syntyä lI1aäi..

ten riitaI8Uukalen taustaa vastaan, voi Johtaa 040 ttamattomiin , 

vaikkapa vaatuuttomien aineat.n tekoihin, Jotka .iaältävät sel1&1-

• aen 10ukkauk8en ItalialI., että tämän lI&&n on 

Ja , ai... lIu.uta vaaraa D7kJUlante... tuskin oDkMzl. Sillä Ita-

11a .i a1nakaNl halua kehittää aItä onnetto.aan RUDt .. , .Iltä 

luulen voItavan olla V&l'llOJa. Bll.l 040ttaaatonta tapab4u, .1 

Mar •• lll. klllikään Baroop.n r~ riko. lIu.tta k1.l~töntä 

.ttä •• on "eIltanut v.4.t, Ja .ella1aia.. v.alasä kalaataa&ll 

lähteviä a .. tt.. .,-OakiD olla, huolia'tta aiitä, 

JOhtavat alu.t poikkeUka.tta haluavat rallaa Ja tekevät 

.. a.a aåll,ttäika •••• 

!Uloa.. ol.va koet.ta. 8aa8kan Ja Italian k.sk.n tule. tolwot , 

....... , 15 p. lokak. 1934. 
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Kuaaolinin ollea8& viime viikon lopulla kolme päivää)(1-

lanoa.. kuului ohJelmaan tuomiokirkon torille kokoontuvalle kaD-

tt aalle pidettävä puhe, Jota Jo edeltikiain täällä aanottiin .er

killiaekai Ja merkltiäväksi auurpollittlaekai puheekai. Mussoli

nln Julkiaet puheethan aina herättävät auurta kl1ntoa. mutta 

mä ennakkokehunta k11hoitU odotukaen tavallista aUlr emmaltai. 

Lukieaa&aD puhetta tot.aa vielä kerran, miten tällelli

nen ltalialainen KUa801inl on. Puh.en ko •• a Ja aahtava paatoa 

on aito italialaista, sen huumorinpuute niinikään, Ja satiiri

set käänteet ll1öBkin. Italialainen on kerta kaikkiaan äär1luläi

aen pataeUinen, Ja tä74elllaen huumorinpuuUeen bänellä korvaa 

tt aatiiri Ja iva. .llnoastaan aito italialainen lIIlBaolinl 

puh •• naa alkuun ottaa eB1m. asuraavat lause.t: te ol.tt. tällä 

hetkellä tapauksen tOdlataJina, Jota huoaiapäivån pOliittin.n 

historia on nt.1ttävä .ilanon t7~eh1ll. pid.tyksi puheeksi. 

fei4än yapärlllänn. ovat tällä hetk.llä milJoonat Ja allJoonat 

italialaia.t, Ja Iqöaltin •• rten takana Ja vuort_ takana _ut 

kansat seisovat kaunt.l ....... 

lIIlBeolini on puh.iaaa.D u.ain toiat8Dut käaitykaen aaa-

11811 talouapulaata, Ma&Il, Jota bän Jqtlt1Jl puIleenaa al .... 

JAKELUOH.JE : 

UE 1 : A 4. 

.Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal .... minl.tenlllle. 
EI ulkomaaeduotukMn t ledoltukailn. 
EI ulkomaaedu.tukMn, mutta ulkoaalalnmlnlot.rllln tledol. 

tukalln. 
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painokkaasti Juliati.Ei ole kyaymya, sanoi bän nytkin, harvem

pien tai uaeampien yksilöiden taloudellisesta tuhosta vaan uuden 

aJan historian erään vaiheen päättymisestä. sen vaiheen 

misesti. Jota voidaan nimittää liberaali-kapitalistiseksi talou

deksi. Be, Jotka Ddelu1mlW1 aina kat80"fat taakseen. o.,at 

neet pulasta. MUtta ei 

hiatorialliaessa mielessä 

~desta ~oiseen. ole 

ole kysymys pulasta sanan tavallises .. 

enää 

painon lksilölliselle anaiolle, 

siirtymisestä toisesta sivistls

kysymys taloudesta. Joka panee 

vaan taloudesta, Joka huolehtii 

kollektiivisesta edusta. 

On. kuten tunnetaan, vakavia, ei-fascistisia taloustietei

liJöitä Italian ulkopuolella, Jotka ovat ea1ttäneet tämän aJa

tuksen perustellen sitä pitkillä numerosarJoilla Ja todellisuu

desta saaduilla tosiseikoilla. Kuaaolinin kat.gooriset v~utuk

set eivät tietlsti mitään todista eivätkä kai vaikUta niihin. 

Jotka wm1elu1ma1n katso.n taakseen" vakuuttava!. itselleen Ja 

muill.. .ttä on kys1lD1a vain oh1lleneväati pulaata, JOka ei 

tt tä Jatkaaaeta entisellä pohJalla. Taikka näiden vakuutusten 

telem1nen onkin osakel käsitettä"fä siten. että niillä 

vahvistetaan korporatii"fi.e8~1 aäännöstelt,ä Ja "falt10n 

~&1.o--.otoa. on kuitenkin Italian ulkopuolellakin awä ant .. 

niiden aJDDJttiä halua tarkistamaan mielip1t.itä "fl.1ä kerran. 

Tarpeellia.n karin luomisekai 

kaina val.i tta"fana. Ja tkol lIIuaolini. 

~otannOlle on kaka1 rat

ED81kai kanaakun.n&D koko 

talouAen "faltlolli8taatnen. S.n ratkai.un hylkia.. •• sanoi bän. 

auun llUa.. 81lta1. ett.i 01. a1ltolllUltaelllllle kertoa kJmIl.n• l1ä . 

valtion "flrkaai.eten .nne8tään suurta lukaaääriä. 

ka1au. Johon 1~1kk& Ja tapaust.n kehU,S ~oht .. : korporaUl-
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t uo t1iJ 1lle itselleen uskottu tuotannon 

tuottaJista puhuttaesaa ei 

it&eku-

teoll18Uuden harJoittaJia, tytlnantaJia, van m;yöskin tyÖli1a1ä. Fa-

80i .. 1 tahtoo toteuttaa kaikkien yksilöiden todellisen Ja 

tasa-arvoisuuden työn Ja kansalcwman edesaä. Eroitus 

s& vain eri v&stuunalaisuukaien &steikosaa Ja laaJuudessa. Fa

scismi tahtoo toteuttaa korkeamman sosialisen oikeu4enmuka1suu-

• den, Joka merkitsee työn taltaaIIista, taaapuol ista palkkaa, miel

lyttävää kotia, mahdolli8Uutta kehittyä Ja parantaa as .. aansa, 

työntekiJäin pääsea1stä yhä siaälsemm1n tuntemaan tuotannon kul

• 

kua Ja ottamaan osaa s_ välttämättömiän kuriin. Jos 

sisata oli pääoman vallan VUOsiaata, n1in tämä kahdeskymmenes 

on työn vallan Ja kunnian TUOsisata. Uudenaikainen tiede 

nistunut monistamaan rikkauden mahdollisundet. 

voman Ja ki1hoittaman tieteen täytyy kyetä ratkaisemaan toinen 

tehtävä: rikkauden Jakaminen siten, ettei enää Jatku epäJohdOn

mukainen, para4okaaal1 Ja Julma ilmiÖ: kurJuua keskellä ylen

palttisuutta. 

!ultuaan lyhennellen seloatamassamme puheessa tähän, Mu.-

solini aiirtyi erityisellä kiinnostuksella o4ote'taun ulkopoliit

tiseen kataaukseen sano .. lla, että noiden sosiaalisten tehtä

väinaä vuokai Italia tarvitsee r~. 

Eräissä aikaiaemmissa poli1ttia1asa puheiaaaan Massolini 

on kosketellut Italian .ahdetta kauka1semp11nk1n maihin, er1to

ten IlaBlantiin Ja ~avalto1h1n. I:i l1ene kuitenkaan smä ra

kentaa aitääu Johtopiitelm1ä aiitä. että hän nyt Jätti 

a.amat aaat ayrJääu Ja raJ01t~i puaumean vain Italian 



reista. Sitävastoin saattoi lukea eräänlaisen varoituksen siitä, 

että hän tuttua lausetta käyttäen sanoi naapureita maikai, Joi

hin suhtautuminen ei voi olla välinpitämättömyyttä: se on Joko 

vihamielisyyttä tai ystävyyttä. 

Jugoslaviasta hän aloitti katkerasti vaikuttavalla huomau

tuksella, ettei ole suurta mahdollisuutta parantaa suhdetta .l.d

riantak&1seen naapuriin niin kauan kuin siellä käydään 

taa, Joka loukkaa italialaisia s)~äati. Ensimäinen ehto todel-

• 11selle ystävyydelle on se, ettei halvenneta kaikkien puolesta 

taistelleen Italian armeiJan arvoa. TOdella knvaava tämä ehto, 

aillä italialainen antaa anteeksi melkein mitä tahansa ennem-, 
min kn1n aen armeiJan loukkaamisen Ja yri tyltaen väheksyä mer

kitystä, Joka 011 aen osanotolla 8Uuraotaan. Tulee tässäkin 

aJatelleeksi, miten hyvin latinalaiset serkut ymmärtävät toisi

aan, sillä koko ajan kun lähentymistä Ranskan Ja Italian 

111lä on tapahtunut, on ~aanut havaita ranskalaisia huomaav&1-

.uukaia Italian armeiJaa kohtaan Ja Italiaa kohtaan osanotta-

• Jana aotaan. Ja J08 vielä toteutuu, että Barthoun Roomassa 

käynnille vali~ päivät, Jotka sallivat hänen ottaa 08&& 

marraskuun 4. päivin Juhlal118Uuksiin voiton muistoksi, ei pa

rempaa päivää voida valita. 

lIuaao11ni on lQö8kin ulkoministeri eiltä voinut Jättää 

puheeseenaa Jucoalaviankaan .unteen pelkäatään kielteistä sävyä. 

lr1inpä bän liaäaikin: me, Jotka tunnemae its_e vahvoiksi Ja 

ol_e vahvoJa, voimille vielä kerran tarjota mahdollisuutta 

l&1seen sopimukseen, Jolla on ol ... a8& todellisia Ja 

tyJä edellytyksiä. !elÄn sanoen: JOs Ranska kykenee 

eaell.T'7uet Itallan Ja PU:kv,-.. tenten vilisten välien 

selle, e1 Ualla II1llstele .. t181å lou'lrlr8a'ke1 .. 
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Itävallan itsenäisY1den puolustamisesta puhuessaan Mussoli

ni dementoi mitä Jyrktmmin erinäisiä pah&ntahtoisia selityksiä 

Italian aikeista. "Ne. Jotka vakuuttavat, että Italialla on 

hyökkääviä a1komuksia tai halu saattaa Itävalta 

tektoraat1n alaiseksi. ne Joko ovat · tietämättömiä to'sise1kohta 

tai valehtelevat tietoi.esti". 

Tässä yhteydessä hän sai aihetta lausua Saksan suhteen 

• seuraavat kylmät sanat: Europan historian kehitystä e1 voi aJa-

• 

tella ilman Sakeaa, mutta välttämätöntä on, että eräät saksa

la1ut 

Juuri 

virtaukset Ja piirit eivät saa aikaan käsitystä, että 

Sakea haluaa loi.oSa Europan historian kulusta. 

Suhde Sveitsiin on hyvä Ja pysyy sellaisena ei vain 

lqIIImenen vuotta vaan monin verroin kauemmin. Italia ei toivo 

muuta kuin että T.ssin1n kantoonin italialai8UUB saa säilyä Ja 

vahvistua, mistä on ennen ka1ltkea etua Sveitsin 

le tuleva1suåelle. 

Ranskan suhteen hän lau8\11 aluksi, että noin vuOllen 

kana suhde Ranskaan on epäilemättä parantunut. Ja samassa 

Jälleen esiin ulkoministeri Knasolini. Onhan tavalli8UU4esta 

keavaa, että ulkoministeri kansanpuheessa koskettelee seikkoJa, 

Jotka vielä ovat tulevai.uuden varassa Ja diplomaatt1sten kes

kusteluJen asteella. Jlutta hän haluaa nllstä puhua Ja puolus

taa epätavalU.ta .en.ttelyään slllU'&&valla tavalla, Joka aina

kin on auure.ea aäärin kuul1Jaltuntaa miel1shlnä: teidin 1IUh

tautum1s.nn. tähän e.it1Ue.n on niin hienosti ä11kä., että s • 

• inulle o.oittaa Ja todistaa, .ttä, vaikkakin diplo_tian •• ne

tel.ll1en on Pl.7ttävä 8&1&88&, voi erittäin h1Yin puhua kan.al-

1. norau.. 1a1Il tah.oo o80lttaa Italian kaltai.c Ruren.aaa 
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ulkopol1 tiikan suuntaviivoJa . Ja tietäen. että koko maailma näi

nä päivi nä poht ii kysymystä. tuleeko olelll&an m&hdoll.iata pää.

tä Ranskan Ja Italian välillä sopimuksiin. Jotka poistaisivat 

päiväJärJestyksestä ne riitakysymykset. Jotka näitä kBhta maata 

eroittavat Ja Joista eräät ovat Ranskalle varsin arkaluontoi

sia. hän Jatkaa: Mieliala on parantunut. Ja Jos pääsemme 

pimuksiin. attä me hartaasti \oivolIIIDe. on se oleva erittäin 

hyödyllistä Ja erittäin hedelmällistä molemmille maille Ja EU

ropan ylei.en edun mukai.ta. Ka1ltlti tämä saadaan nähdä loka

kuun lopun Ja marraskuun alkupäivien välillä. Europan lt&nsain 

~teiden paraneminen on sitä hyödyllisempää. kun aseiden 

tu8ltonferens.i on epäonnistunut. 

Ei ole epällemtstä, Jatkoi hän. että kansalainen Ren

der.on on sitkeä mies kuten Jokainen englantilainen. 

ei ole onnistuva herättämään henkiin aseidenriisunnan 

ta. Joka on haut~tunu~ syvälle risteiliJäin Ja kanuunain mas

san alle. Kun asiat ovat näin, ette ihmettele, että tällä 

hetkellä päättäväisesti pyrimme Italian k&naan kaikinpuoliseen 

Ja sotilaalliseen valmistukseen. 

telaän toinen puoli. Jotta työn 

Tämä on korpor~tiivi8en 

JoukkoJen moraali olisi 

korkea kuin välttämätöntä on. olfllllllle vaatineet fJ\lurinta sosi

aaUsta oikeu4el1lllUJ.c&1fJ\lutta Italian kan8alle. Kansa, Jolta ei 

..... s.aan löydä tämän aJan arvon mukaiaia elimisen ehtoJa, 

lainen kanaa e1 tärkeällä hetkellä voi fJ\lorittaa kaikkea, 

on välttämätöntä. 

Puheen loppu on ko.ea näyte pate.ttisesta italialai-

a .. ta puhetuUatä: 10• tulH todellinen rauha. udelllläll.1nen 

rauba, Joka e1 v01 olla ..... tta oikeutta aevaldaekae_. 
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niin voimme kaunistaa kivääriemae piiput oliivinok.illa. MUtta 

ellei näin käl, niin olkaa varmoJa, että me, me, L1ttoria.n 

il.llanalan kara1semat miehet, tulemme kor1stamam p1stimiemae 

kärJet voiton laakereilla Ja tammenlehvilli. - - -

Puolueeton Ja oikeamiel1nen arvosteliJa ei nihdäkseni mis

sään tapauksesaa voi tämän puheen noJalla väittää taao1atisen 

Ital1an pyrkivän sotaan. ReaU.t1na MUssolini e1 sule sil.llli

ään todellisu\1l.elta Ja sen vaarollta, minkä vuokal hän 

valaistu Itallaanaa soaiaalisesti Ja sotilaallisesti kaiken 

ralta. MUtta sikäll kun taaolatlaen ulkopolltiikan positliv1nen 

puoli on qaymykaesaä, oJentaa hän kätensä niillek1n naapurell 

le, Joiden kanaaa suhde on vieli epitY1dfttävä. 

tua ... ail.lllan leh41atöaaä Dirttäik1n olevan hyvä 

Ja on se täten tasolttanut tietä nlille tuloksille, 

votam Barthoun kiJnnisti Roomasaa Ja Joata Suomellak1n epäl

leaittä ollsl aYJtä 110ita. 

Roomassa, 9 p. lokak. 1934 • 
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Roomassa olevan Lähetystön raportti N:o 9. Jonka otsikkona on: 

Italialaisia mielii1te1tä. 
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.. .......... ~ ... _ ......... .. ........ ............... ................................... ....... ......... . I .... ................................... .................... .............................................. 

Selostan seuraaV&8aa Italian virall1aten piirien miellpi

teitä muutamista nyk3hetken yleispollltti8iata ilmiöi8tä, 811äli 

kun erälaaä keakU8telulssa ni18tä olen kuullut • 

En8ika1k1n on mainlttava, että tällä hetkellä Italian 

suh~e sovJetti1n ei ole varsin hyvi. Tämän JOhtopäätöksen on 

helposti volnut te~i Venäjän täkälälsen ~urlähettiliin lausun

nOlsta, Jotka eivät ole erik01semmin Y8tävällisiä Ital1alle. Ku

vaavaa on sekin, että kesäk. 2 päivänä (valtiomuo@n päivin 

e~ellä tapahtuvan suursotaan oaaaottanei~en vapaaehtoisten ea1in

tymisen Job4o.ta hän on Jo ennakolta käynyt Pa1azzo Gh1Si88i 

protesto1masaa. Hän on ilmolttanut, että Jos tuohon eal1ntlDli-

8een ottavat rybmini 0... ne itali&1&1set, Jotka aikoinaan 

t&1stel1yat Xoltaba1tin Joukola.. niin neuvosto)lallitu8 tulee pl-
x) 

timiin titä epiystiyill1senä tekona. Xun viralli.esaa 

.a oleY&1ta italialaiselta tie~telin. minkåla1aet täti nyk1l 

oyat auteet BOYJettl1n, y ... taai bän, eUi Italian ystiyua 

BOyJett1in ei koskaan ole aulkUlUt poi. n.ali epäluuloa Ja 

x, 
Sotuiniatel'1ön al1yalUoaULt ... l, k8lll"aal1 Ba1atrooUi kertoi a1nul-

1 ..... pliu lltaua, .ttä tul.l.a1Den eai1JatJIdD- 011 kdteUta 
haut • 

.JAKELUOH"E, ....... -'lJemaIl •• 

T .......... . ,------_._-----------_. __ .... _--_ .. _- ._ .... ......... . T ... 1InIn Ja ........ .... .... ............ mlnIaterIOIle. 

E'~~· 
EI ... ~ mutta ull" ... IaI_lnlatwllln tIedoI-

tubIIn. 
--_.----_. __ ._ . ..-._-----_ ................ . ...... 
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varmuutta aiitä, ettei VenäJästä ole ainakaan liittolaiaek81. 

Keatu.telleaaamae L1t~inoft1n ~1ime1aeatä e.iintJmiaeatä Ge

nevessä, ~aatatti1n, että Ital1an hal11tus on hänen aikomuk_n

aa osalta1 Jo ennakolta tuntenut, muUe. hänen eb40tukaenaa 

sen kansa1nliiton peru.atam1aeata" 011 uutuua. Hän se11tte11 

tä 8Ilunn1 telm1a 8euraa~aan suuntaan. 

Lit~1nott on selittänyt suunn1telmaanaa m.m. aillä, et1i 

siten help01tetta1a1in Satsan palaamiata yhte1ato1a1ntaan 

kansaa, sillä 2ansainli1ttoon se e1 voi ta1la. Todelli8lludeaaa 

1talialaisen kÄs1tyksen muk.an Lit~inottin ehdotus kuitenkin etu

pääaaä JOhtuu ~enälä1siatä a1aåpol1ittia1sta sy1stä. 

kii~ .. at1 ao~Jetin tuloa laDaa1nliittoon, a11lä "hän pelkää, 

aseiden 8Ilpiatuakonterensain haJ~dut~ ta1 tultua lykätyka1 

määräiaek81 aJakai, Pan-EQroopan un100nin ollesaa 

sovJet Jää er1stetyka1 yhteistyöstä muun maailman kansaa. Kltä 

Kanaainliittoon tulee, on VenäJällä ol_asaa kii~aa ~aat&l'inta 

Litvinottin suunnitelmia ~aataan. Poliittisen toimiaton koko~.

aa ~i1me aikoina on, 1 taliala1aten luottamukselliaten mutta, ku

ten hän sanoi, varmoJen t1etoJen mukaan, Stalinin Ja L1t~i

nottin ulkopo11tiikkaa ankarasti ~osteltu. Sitä on pidetty 111 

an porvarill1aena, liiaks1 lAl\U'valtoJa l1ehak:01~ana. Vaatandoka1 

tälle oppoait101le Ja aen varalta, ettei VenäJä itse aitten

kÄän haluaiai XaDaa1nliittoon tulla - Joa nimittäin oppolltl0 

pääalai mäiriiwiän - on Litv1nott kek8tnyt 

aä aJa~a.n. Saan oppoa1 Uon vuoka1 on aynt1Jl1t 1Q'~at1n SalI:

..u. tebt7 eblotu Baltian ma14ea Ua_l~.n tU'vaalaqd. 

OppoaUio on ll1a1 ttäin tntJllåt~ aenk1D vuka1, että nhb 

s.k.... on huono. Li ~ft on kei.ttänyt eJIlo1iuk8eua 

t~'ia1e_a1 Ja lQ'öalt1n, oll.n vana h71kä1vietä .. etallka __ • 
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voidakseen osoittaa, että syy välien huonouteen on Saksassa. 

Ranskaa Litvinoff kosii täydellä todella, mutta Italias

sa ei uskota, että Venäjä voisi tätä tietä päästä hartaan 

toivomuksensa perille, s.o. saada Ranskan Pankin holveJa itäel

leen raoitetuikai. 

Ranskan Ja Venäjän lähentely-yritJltset vaikuttavat osaksi 

siten, että Puola Ja Saksa lähenevät toisiaan. Mutta italialai

sen käsityksen mukaan näiden kahden maan läheneminen tapahtuu 

kaikissa tapauksissa. 

Aseiden supistuakonterenssin kohtalo on Italian mielestä 

aivan selvä: ellei suoranaista ihmettä tapahdu viime hetkellä, 

ei konferenssista tule mitään vaan 8e Joko hajoaa tai lykkäy

tyy "sine die". Mahdollisesti allekirjoitetaan Joitakin 

sia. esim. ka&ausodan kieltämistä koskeva, Jota ei kukaan aiJo

kaan noudattaa sodan aikana. Kun viittasin siihen, että Musso

lini äskettäin on sanonut a8eiden supistuakonterensain raukeam1-

sen JOhtavan Kansainliiton kuolemaan, Ja kysyin, merkitseekö 

tämä, että Italia ehkä on valmis Liitosta luopumaan, oli 

taua. ettei tämä suinkaan ole luultavaa. Italia tuskin 

tt ta aa.elta ottaa eikä 8itä tarvitsekaan ottaa, 8illä 

tuttuaan tässä suuressa aSiassa, Kan8ainliitto 

Jänä tulee kuolemaan itsestään. 

Edelleen huomaa, että täällä viralli8i8sa piireisaå edel

leenkin suuresti harrastetaan Baltian maiden yhteenli1ttJm1stä 

puoluatuetarkoituksessa. PU.etään silmällä myöskin ei tä, mi .. ä 

määr1n Suomi puol .. taan on halukas tätä yht1ll1atä e418timään 

Ja 8en ~äk.i tl'öakentelemään. Taikka 1he Jäi81k1n sen , 

puolelle. 

Jlo omuaa , , pi.1Yånä keaämuta 1934-

(-) .a.z.tU. 
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Ulkoa.sia1nministeri~ LLE 

ASIA: 

UE a:A 4. 

Suomen Roomassa olevan lähetystön 
raporttI 1:0 8. 

Lähetystöllä on täten kunnia ohellisena Ministeri

ölle lähettää SUomen Roomassa olevan Lähetystön raportti 

N:o 8, Jonka otsikkona on: 

kyslIIllksen 
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Asia: .. J'ysolin1 vetää JOhtoP!itökf.e~ rj. t; 0 

... ae.1a:tu.ka~D ... aup1/at.uakY!lI!Il.kalm··lllmai-

he.ia.t&~ .......................... .. ................................................... .. 

Olen ennen maininnut KUSlOlin1n keskustellessa.a.n englan

tilaisen ministeri . Edenin kansaa sanoneen, että Jos aseistuk

sen supistus11'i tykset nyt raukea .... t, on par.s laskea esirippu. 

Viimeiset tapaukset, etenkin Ranakan viimeinen vastaus Englan

nille sekä eri tahoilla ilmenneet aseistuksen lisäämissuunnitel

mat ovat seri Jälkeen synnyttäneet Italiasaa tä,delliaen pessi

mismin, mikä on selvästi ilmennyt Mussolinin Julkisissa 

noissa. 

Se näkyi peittelemättä Kussolin1n Popolo d'Italia-lehder 

sä t.k. 18 päivänä Julkaisemassa kirJoituksessa, Joka tietenkin 

• on heti tullut laaJa.lti tunnetuksi. Otsikko 011 kIlvaa ..... : Jäl

leena.seistuata kohti. Hän sanoo ... iimeisen kerran käsittelevänaä 

kysymystä aseiden riisumiskonterenssista, sillä tosiseikat ant.

vat a.1hetta JOhtopäätökseen, että aseidenriisum1skonterenssi on 

loppunut Ja alkaa ·aseist~konteren8si·. 

Selit,., Jonka Mussoli antaa kysJm1kaen viimeisistä .... i

heist., saanee tässä Jäädä ayrJään. Samoin lII1öakin hänen se

lostuksens. Ita.lian kannasta tässä aaia8aa, Itali. kun, alku.an 

oltuaan sup1stukaen kann.tt.J., sitten kiJtänDöllis1stä slisti 

Ja 11e1sen tilanteen huomioon ott.en siirtyi kannattamaan .s.1.-

.lAKELUOH.lE: 

UI 1: A .. 

.lakeluohjemalleja: 

T .... IlInen. 
Tav.lII ..... j. 1I1Ik.1 .... . .... ...... .. mlnlaterl6l1e. 
EI ul"-~ tIedoItuk.lln. 
EI ulkomaaecluatukaen, mutta ulkoaal.lnmlnlaterl6n tleclol

tukelln. 
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tuksen rajoittamista sekä Saksalle annettavaa oikeutta vissiin 

aseistukseen, mikä tapahtuisi valvonnan alla. llussolinin ltäs1-

tyksen mukaan tämä ehdotus olisi tuonut Saksan takaisin Kan

sainliittoon, se kun oliei saanut tunnustetuksi tasa-arvoisuu-

tensa. 

Jos aseidensupistaskonferensain nyt on Julkisesti seli

tettävä epäonnistuneensa, merki taee se kansain aseistuskilpailun 

aloittamista. Siihen tulee Saks&kin ottamaan osaa, Ja tämän 

estämiaeksi on vain yksi keino: ehkäisysota. Mutta kuka aen 

sodan aloittaa? Ranska ei siinä voisi enää saada aitä avus

tusta, minkä. se sai suursodaaaa. EbkäiQSOdasta tuliai oikea 

sota, luultavasti pitkä, varmasti paljon varoJa 

sava. Hitlerin johtama Saksa tekiai sitkeää vastarintaa kaikil

le Ranskan sotilaallisille yrityksille. 

Viipymättä alkava ehkäisysota on siis mahdottomuus, mutta 

sensijaan alkaisi varmasti aseistuakilpailu, Joka 

tlhä hetkenä puhkeaisi uuteen sotaan- Tämä Jakaisi Euroopan 

vielä kerran kahteen ta1steleva&D valtioryhmään. Mutta &11lävä

lin olisi aseiden supistuakonterensain $htenä seurauksena ~ 

sainli1ton loppu. Tätä liittoa Jmasolini ei aano koskaan eri

tyisesti .uoaineenaa, mutta on pitänyt sitä eräi." erityia

)qQQula" !l7ödylliaeuå, Ja hän on halunnut uudistaa sen 

aaeekai eräiasä ~ähemmän suurenmoiaia.. mutta inht.11lisy,Jdelle 

!l7ö4Ylliaiaaä kYeJmYkaiaaä. Mussolini 

aanat lIlUIZ'eati huoleatuneena. .!aeiUn ~oi ttamiata koake~a so

p1Jaua 01181 ~a&mlut JlQroopan Ja aaailman politiikalla ~i"'n 

tasapainoaJan. lOatareRaa1n epiona1atua1Ren avaa ~ien tunt ... ~ 

touan. 
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sinä kahtena vuotena Italia on yrittänyt rakentaa sillan sen 

historiallisen, syvän, pelättävän erimielisyyden ylitse, joka e

roittaa Ranskan Ssksasta: ensin neljän vallan sopimuksella, sitt 

ehdotuksellaan aaeistU8kys~ksessä. Ei ollut mahdollista tehdä 

enempää. Ehkä Englanti voi vielä yrittää pelata jonkun kortin 

vedoten arl'oonsa ja valtaansa. lI&ailma sitä odottaa näinä 1'11-

meisinä viikkoina, Joiden kestäessä on pelissä ei ainoastaan mi

nisterikoalitsioonien kohtalo vaan miljoonat ihmishenget 

pan kohtalo. 

Vielä kerran Mussolini kuitenkin otti Julkisuudessa maini

takseen aseiden supistuakonferenasin, nimittäin laaJassa 

täl'äasä puheessaan, Jonka hän t.k. 26 päivänä piti 

lamentiasa. Puhe oli suurimmakai osaksi omistettu Italian 

udellisen aseman selvittim1selle. mutta hän kosketteli siinä 

my~skin pOlitiikkaa. Hän huomautti, että on olemassa muutamia 

seikkoja, Jotka osoittavat kulJettal'&n taloudellista elpymistä 

kohti, mutta täsai vaikuttavat suuresti poliittiset seikat. Kil-
~'/ 

lo1nltaan ennen taloudellisten v01llUn kehitys / ole ollut sillä 

tal'alla kuin D7kyisin riippuvainen EUroopan Ja maailman politii

kasta. Ena1mä1nen näistä kysJm7kaistä on aseiden 

on esitett7 maailmalle absurdis.. muodos .. , sillä ei pitäiSi 

koakaan puhua ase14en rl1awmaata, koaka kansat parbaasaa1tin ta

paukses.. P7S71'ät aseistettu1na. !ämin kys~ksen lisäksi tekee 

maailman le",oUomu.1 Saarin kyS1lD78 , !onav&n kyS1lDYS Ja Idän 

k7BJIII7s. Vanhan Buroopan tä7tn teb4i päätöksensä: JOkO 

t.. aaan .1en ",älia" politiikkaa tai laak.. ruori ltiaiatäiD. 

lluaaol1a1 lauav.i "'1alä parl __ Ulle: tämän kaiken te 

kuulet te , nUa a1nä ttelän aaloita, Joita te ette 
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olen oppinut kahdentois t a TUoden aikana välittömäsaä lähe1sYT" 

dessä todellisuuden kanssa. Siksi t1edän. että Joko Euroopan 

on nuorennuttava laitoksiltaan Ja ihm1siltään tai se ei enää 

huomenna Jaksa seisoa Amerikan Ja Tarsinkaan Japanin voimia 

vastaan. H1rvittävä kysymys. Joka painaa tämän 

aamunkoiton ihmisten sydämtä. on tämä: tuleeko sota vai säi

lyykö rauha? Historia opettaa meille. että sota on ilmiö, 

Joka seuraa ihmiskunnan kehitysti. Ehkä se on ihm1ssukua 

va traagillinen kohtalo. Sota on miehelle samaa kuin äitiY8 

naiselle. Selitettyäin lyhyesti doktrinääristä käsitystään sodaa-

ta - lIussolini ei, kuten tunnettua. usko ikuiseen rauhaan -

hän huomautti, että poliittinen elämä. Italian edut. sisäinen 

Jälleenrakennus . Johon on ryhdytty. kaikki tämä pakoittaa tOi

vomaan pitkäi raunankantta. 
~ 

JOka tapauksessa Mussolini nyt, aseiden supistamisyritys-

ten rauettua, pitää sotaa mahdol11sena Ja ilmoittaa Italian val 

mistuneen Ja valmistuvan siihen. Hän huomautti puheessaan esi -

merkiksi. sota on tinanssioitava ~oko lainoilla tai veroillL. 

Ylin puolustusneuvosto on asettanut itselleen tämän kysymyks8m 

Ja on sen ratkaissut. En sano, 11säai hän, millä tavalla, 

mutta tällä hetkellä on Jo valittu keino, Jota pidämme par

haana tinansaioidakaemme Tilttämättömän kansallisen puolustuksen. 

Jos tulee sota. Ikäänkuin valaistakseen aaiaa hän 

lisäai. että edelliaet hallitukaet . ovat Talinneet lainat. Täten 

Julkiset lainat. Jotka 30 kesäk. 1914 olivat 15.766 milJar41a. 

sodan aikana koho a iTat 77 milJar41in Ja ovat nyt 102.224 mil

Jardia painaen raakaaati valt10n rabaatoa. 

Ikäänkuin T1eli selTemmin var01tt&akaeen siti Ti1meisti 
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yritystä aseistuksen supist amiskysymyksen ratkaisemiseksi, Joka 

Juuri samoina päivinä oli alkava Genevessä, Mussolini samassa 

puheessa ilmoitti, että Italian teollisuus tulee saamaan uutta 

työtä, "ni menomaan siksi, että on olemassa aseiden 

kysymys". Niinpä Italia tulee aloittamaan niiden kahden linJa-

laivan rakentamisen, Jotka Washingtonin sopimus s11le sall11. 

Nämä tulevat olemaan 35 tuhannen tonnin suuruisia Ja tulevat 

nielemään hyvin suuren SUIIlIIl&ll, Joka kuitenkin Jakautuu kuudelle 

vuodelle 1934-1940, sillä tuollaisen laivan rakentaminen vie 

neljä vuotta. Ja rtelä hän lisäsi, että ilma-aseen kehittämi

nen vaatii m11Jaardin. Italian ilmala1 vasto on Jo 

säsi hän, mutta koneet vanhenevat Ja ne on uudistettava. Si

täpaitsi tämän työn varaaminen vissiksi ajaksi tuottaa ei 

leipää työläisille, mutta normaalisen rauhallisuuden tunteen 

Italian perheille. 

Olen tahtonut antaa näin tyhJentävän kuvauksen llussolinin 

tuoreimm1sta lausunnoista nykypäivien pOliittisesta tilanteesta 

samalla osoittaen, mitä Johtopäätöksiä hän niistä tekee. Vii

meksi mainitsemassani puheesaaan hän vielä Vakuutti, että Ita

liasta tulee sotainen kansa. Kaikki tämä yhdessä osoi t taa hä

nen suurta pess1mismiäån Ja my~Bk1n sitä, että fasoistinen 

Italia on päättänyt, maan eananparrekei tulleeeta köyhyydestä 

huolimatta, uhrata sen, mitä täytyy uhr.ta, sen tapauke6n 

ralt., että li:Ilrooppa niswu sotaan. Samalla hän on, kuten 

mautin, tahtonut antaa ... i.lä k.rran ... aroituksen maa1laaL 1 ••• tel-

kin Gene .... ll •• Suoran tapansa lIlQkaan hän on kirJoituke.se&aD 

Ja puhe.slla&n eanonut ka1kk1. mitä on eaDotta ..... niin .tt.i 
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ole tar~is sivuteitä urkkia Italian mahdollisia tarkoituksia Ja 

aikeita. Ne ovat suoraan sanottuna: haluamme rauhaa. ol_e 

tehneet. mitä olemme voineet, turvataksemme sen, mutta, ellei 

Eurooppa halua rauhaa tai voi sitä turvata, tulee Italia pon

nistamaan kaikkensa puoluetaakaeen itseään Ja ryhtyy heti toi

menpiteiailD sitä varten. 

Roomaaaa. 31. päivänä toukokuuta 1934-
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SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n : 0 .. :-".! .. 

Sal-aiQen . 
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/~ I~/ -Ctf 

. .. .. ~.l l';l .. kuuta 1'9.3'./·~ -JY 

Asia: r(', (l . 

Fuol j S 
. . 'Y- .de:.:e~: i o· eksi . .." ovi. t o 0 _ 

e i:;';o i esti . :!. i lni t t~: .. :·t : . .1o ... i o t I L . ere p"ri l L "evii 

, r • . iL e i ~ , tt:.:. J l etet · ean e ist:: 

v a.-: til i .1 ·o.e:: it 

"t:': oli !,ht n _ i i~c 

"!en:': j:ill j se t 1 

n C.e lle . 0 . -"i , e vii" " o i a It li 

- " 
L vo i s ti t tu ' i ti jo' a Itali-

an 11i t " ella 0 It:': eren t:ri 

It li n allit ul t u t is j tuk eta , 

. 11i tu: sel t selv i t s t" , i C . on ; y s . s . 'Tii .e-

ini en j a 01 

a inoast a ta· dott to det , ett" I t " eren ' den j 5'<10 en i tse-

n"i syyden s " il o iille c ol e~ i11e t~rke:': . 

lli tu uo autti, ett:': " i de ai e i t s eniiis" s k i i.:nost a 

.,. t :.: suuressa r~ ss~ koko LurOOp aa j a y ös::i n Itali ha l-

litusta . 

j" l keen on Palazzo . i i e s " ko 0 joukon pU! ut t '<1 

asiasta kys yksess" olevien maiden l "he tt U "ille, 

T.valllnen. 
T.valllnen J. 11 ..... 1 .... ............ mlnllteriOlle. 
EI ulkomueduaiuk ... tledoltultllln. 
EI ulkomueduatuk ..... mutta ulkoaalalnmlnllterlOn tiedol-

tuklllln • 

... :.4. 
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"t vir 

li i t ti sten 

ie: et eiv~t ole olleet puhetorvena van Euroopan 

siain jaostop':&ll i!-k ' , :linulle h:.in tahto i te hd" 

v:' si , iten t " r keät :: olisisi, et t" nyt s yntyi s i 1" e i nen 

teistoi i nt a , jo ten:-in -al enin ::' ~n alliin , bal t ila is ten 

aiden ja Suo en kesken , Hän huomautti, et t~ n aat 

uodostaisi vat jo omioonotettavan voi a11 . ' :un t"hän 

t toeh nen t r :co i t tavan a inoast an 7i r oa, Latviaa 

ja Liettuaa , ett: ' uat Y de s s " jo a sukasluv·<ll t an 1" en-

telisiv"t uotsia, v sta si 1 , ett" ene n toki , -oska uo-

mell 3. j a 11s " si et t :i ilman uomaa t " l-0 0 

1" Ii r bmi tyksell: ei olisi er Ici tyst ii . "" n puhui 

siit" iinnos t'..Lcsesta. joka uotsissa on havai ttavis sa 

ai i n " cien . ja ilmeisesti toivoi, e t t ä t" .. n 

johtaa uotsinki n l iihene"än hiinen t rkoittamaansa ry i tystä . 

a :"'11e bal ttilai sel1 e virkavel jelleni, Viron 

ru:.n on puhunut viel " avonaisemmi n kuin i nul l e s anoen, et t " 

Itali halli t us on val is, jos al u t an , tekem"än kaikkensa 

puheena olevan yhteistoimi nnan l uomi sen avustami seksi ja edist"

mi s eksi . 

Kieltäm"tt" oi reellisina kiintoisia seikkoja n .. .. 

puhetorvena onkin ke sk iasteen virkamies täk" l"isest~ 

r i östä , niin voi olla varma siit", ettei h"n robkenisi n" ist" 

sei koista niin avoime s ti puhua, ellei hänellä olisi esimiesten

s " , korkeimpienkin , suostumus, ehkäpä toimeks iant o. 

t 1 tässä on kys~~ys sondeerauksesta. 

Roomassa, 3 p . maali sk . 1~34 . 

~' . 
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Edenin 

~I AI .... lrjolttl 
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J:denin helmikuun viimeisen" p"ätt een Ro omassa Y!lni 

"osta, kiertomatk lla Pariisi- erliini-Rooma, I talian ulkoasiain-

mi n isteri ' ilmaisee optin.ismia o i t" tulee aseistus~cysymyksen 

t aiseen kehitykseen (v: l t än t rkoituks ell puLumasta aseist uksen 

sup i st iskysymyksest " ) 0 Il oi t etaan olt avan t ryt yv" isi i: sen 

dosta, e tt" matka ··ytt·· ·· avanneen ma. dollisuuden keslrustelun 

jatk iselle ja p:'ästäneen siit" pikujasta. , mihin oli joudut-

u . 

Palazzo Ghi - iss" on t ilannetta selostettu seuraa alla ta-

vallao lanti on alkanut tulla vakuutetuksi ett" heid"n suun-

nitelma.nsa kysymyksen eteenpo'in viemiseksi ei ole ahd01 l1nen 

toteutettavaksi. Ja on sen maukaisesti taipunut omak~an 

lian memorandumin. Italian lähtökohta on ti lanteen realistisen 

käsittumisen mukaan se, ettu t oisaal ta Saksaa ei vo ida jatkU

vasti pitää aseistuksen suhteen siinä tasa-arVOisuuden kieltä- ' 

vässä asemassa, missä se on. Siihen ei mikään suuri 

tuo Tämä psykologinen se1k..'lca on tajuttava ja sL itä vedettä vä 

jOhtopäätös. Toinen välttämättä huomattava pswcologinen seikka 

on se, ettei Ranska tällä hetkellä voi tosiasiallisesti vähen

t ää aseistustaan. Älköön sitä slis nyt vaadi t takoon. uämä 

.JAKELUOH.JE, 

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

•• :14. 

.,... ............... ' .... ' . 
T ... ........ 
T ....... ja , ..... .... .. .... .. ..... mlnlaterWI'le. 
EI u __ ..... ...-- tiIcIoItI*IIln. 
EI ~ muttlu ........... ,nlatwNIn tIedoI........ 
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kat :':"ri t televä t Itallan l iihioh j elman, va ikka Italia periaat

teessa on vilpit t""mäst i j a vakaumuksin aseistuksen 

, annattaja. 

T"" ll"" hetkell"" kaikki puheet aseistuksen varsinaisesta 

merki tsev""st" supist misesta aukeavat -""yt "" nnöss"" 

ta Japanin h l litus on I talian hallitukselle ilmoi t tanut: se 

ei ai.10 suos t ua mihiMä"" aseistuksen supis tamiseen . T"" s t"" j oh-

tuu, e t tei asei s tuksen supistami n en tul e ysymyeseen Venä j""llä , 

ettei se tule kysymyks een P"'.lOlassa eiltii muissa YeIlij""n naapu

ri.maissa j . n .e. 

Enelantia on "oppositio a ina hallinnut", ja niinpu sie~Hi 

nytkin on otettava huomioon Labor-puo lueen aseistuksen supista

miskysymys posi tivista edist""mi s t "" vaativa kanta. Tämä kysymys 

on sis"" isistK s yist"" t Cir k e"' myöskin Yhdysvalloissa" Kun I talia 

tarko ittaa, ett"" asei stuksen vähentämiskysymyksan kUyt""nnöllinen 

kä sit tely ei j"isi kokonaan syrjii"n vaan sitä 

deksi vuodeksi, niin näyttä~ silt". ett"' t E:mä a.ntaa ~lan-

nin hallitukselle mahdollisuuden selviyty"' sisäpoliittisest a 

keudesta. Ja sama merkitys 011s1 Italian kannalla myOskin Yh-

dysvalloille. 

Näyttää sils siltä, että poh ja keskustelun Jatkamiselle 

on löydetty Lontoossa, Berliinissä Ja Roomassa. 

puu Parl1aista. Jonne Eden on eilen saapunut. Jos 

suu italialaisen suunn1 telman, voidaan aaiaa käsitellä 

Konferenså1a e1 aluksi kutsuta koolle. Nyt ovat 

lut tapahtuneet neljan vallan sopimuksen puitteissa, mutta 

nämä Pariisissa p" äs evät lopullisesti ykslm1el1s1kai. 

ltealtutelu. Se on vieläkin tapahtuva 4.1plomaattista tietä, mut~ 
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sen puitteet avartuvat . ~ukaan t-u.l ee Ven" jt:. , tul ee Puola, tu

l ee Pi~~-entente . :: t ta kun ei kes:.:ustel uun osaaot tavien val-

tio i 'en 

pääst"': 

lista 

edeltiik:.isl-n raJo i teta, niin on ahdollista 

kuin tarpe el -siihen osallistumaan ni w monta valti ota 

on . P"" ole aan a ennakolta 

teet siin" 

tulee 

ett" kun aseistusk s yst" k" sitte levä 

ferenssi j~l leen rutsutaan koolle i mi tt"in , jos '" d~:in , 

ett" sitOO anna.ttaa ollen.ka n kutsua koolle, konferens s w on

nist inen vie l :':p" pikainen onnistr i nen on varma niiss pui t

teissa , Jot' a sille tulee asetettavaksi. 

Ti.:llai nen on Palazzo Ghi in "sit ksen -'aan tilanne 

tt;,ll" hetkel l ä :.-Lr . -;:: enin kiertomatkan j ä l -e en ja ennenkuID 

Pari:isi n lopullinen a nta on selvill", TOisaalta olen kuull ut, 

ettei ~.r. en omasta puo lest an t""ll" tahtonut vaikllttaa 

kovin to ivoril:kaalta, ei ainakaan 

sa ulkomaalaisen sanomalehtimie~en 

:;:ahdenkeskisess" keskustelua

kanssa . Tilannett a 

l een , et t ä ~ussoli.i on autent tisen tiedon mukaan h 

Edenille: viimeisen kerran Italia nyt puol e staan yritt"", 

ellei nytk""n onnistuta, niin on paras antaa esiripun 1 

Ja piirts." san a "loppu" , 
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Italian ulkoasi in alival t i osihteer i Suvich palasi vii e 

vii on l opul l a :Sudapestiin t e' em~lt :';"' n tkal ta . F l atessaan h"n 

viipyi .fi eniss" to sin lcyll" vai n uutamia tunteja , m tt ." .. 
v 

pikak";)rnti oli s ilti varsi n t"rke" osa tk a . Ital ialle Unka-

r i o :.t: sym s ek" It" vall :,cys 'lII S ovat t ir' e i t:.: s e v oks i , 

t ... ·· e ",, 0. ne u odostavat yt i men rnonavan m~iden ksess" . niit~ 

ei siis t:':'i.:l l ·: eroite ta iin ett~ kun t ul e e k 

ys :5 vic i n t asta tiin , :.t:errotaan l aajal t i , i rD .. 

kutuk e ;"n s i n k ' e tken .!i enist:': . 

Palazzo Ghi i vakuuttaa mi t ö. jyr' iin, etti1 kai~tki ulKo-

maalaiseen l e di st " ön la jal t i levitetyt selo tUK et Italian 

k omulcses t a luoda polii tti en v ltior yho" Un1cari-Itäv 1 t a-Italia 

vas t a a i nolcsi Pi~ckU-ententelle , ovat kai kkea pohjaa vailla. Ita-

11a v stustaa t uollaisia ry H;>'ksi:': e i k" 1" e nii t " it se luo-

an. Italian ainoa tarkoitus on auttaa n!:: it" kahta onavan-

val tiota talou~ellisesti, mist" se odottaa t ulevan niille 

pol11ttisestik i n . It"v&.llassa ei esim. saa p .... st .. .. 

sitystä vakiintumaan . ett" maan ainoa pelastus taloudel l1se ta 

surkeudes t on sen liittäminen Saksaan. Ja no~en ' mai en 

delllnen pela staminen on. kuten usein on alleviivattu, 

JAKELUOHJE. 

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

_.--_ ....• _._-_ .. _--_._-_ ... _ ................ . 

......luohjemall.J •• 

Tadil ....... 
T_II ..... ja 1 ....... .... ... ............. mlnlaterlOlI .. 
EI u.--......- tIedoItukal .... 
EI uIt~. mutta u ............. In .. teriIIII II ...... • ........ 
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te:ci j~ u~' s: i J:u.ro t alou elli~ t u · nte e p .... rantw.1isel si . 

~~ t~ syyst ~ I " l i a a i koo luo t a lou elli s i ' so i 'uk i a 

r i n j It~v 11 n v"l i l l ä , nii en s e~:': i t en .J. 7clil l " , niid e 

j - ente ten i den v~lill" , iiden j a aksan v~~lill" 

. n . e . 

G"mb ' sin ja Doll ussi t:.: .. kev::''' i ' ana 

t i 00 assa 0 t o enni..:k 'i n en , utta ota n et tei s e ol e 

l ä e ä.o t to st1 pii. " t etty var s i nkaan 1 t" ajankohta tulee . 

te cless" t01stet ette1 si llo i nkaan tul e ol e an 

s mist2~ poli ttisest a r it ksest " . 

Suv1chi n m ut an t unni n kest" :rt 
u e t t 01vor i kkaa.r.unaksi It "v lla 

iiv" d s ·.!i eni ssk:. on 

tulevaisu en suhtee tehn t 

kuin . t ä 1 "n oli ven"n ai. 1se_ i n ta ahtuneen varsinaisen 

./i en i . tkans 

se s" rapo t i s 

j ~lkee . ~unnustet 

i vii tt si n, etL. 

siis, i i n er · .. ·ssL edelli-

n s i llo i n sai verr cttain 

sy 'ckilv"ri sen lruvan t ilante esta assa, v r siILci n mit" k nsal-

lis60siali i n ahdollisuuksiin tul e e. en j :':lkee tapal1tunut 

sosiali ' e okr tt i sen puolueen kuK1 tami en on t ilannett p l j on 

selventänyt . Tulkoo s~ all aini t ilksi , . i t:i, i nulle on ker r ot-

tu hänen 0 i n s i lmin availme en It"vallan s osialidemokr at tie 

sotilaallisista val i tuksista. Hän oli s ut i t s e n" 

uolueen li~oituksi s1 varustamia taloja, todennut, mi ten nii-

in oli varattu konekitäär1alu tat, 1ten niiden kellarei ssa 

oli empumarato ja , j oi sa h rjoitettiin ammUntaa li1:~kuvia po11i

s1varjokuvia vastaan, mi ten n11ss" 011 laborator ioita k s Jen 

valm1stust varten j. n .e. 

Dollf'u.ssin selnl on huomattavasti vahvistunut "ske1sen ka-
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it sen"isyyden 
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ja samassa m"i:: r~s s~: toiveet Itiivall n 

säil tt&.mlsest:': . Ol ojen kehitys sien:.;. tulee t o-

denn"k"isest i kulkemaan i t"val talai sen fa s cis in luomista '·0 -

den . Taloud.elliselta ralcenteel t an It"valta tulee uodostumaan 

k orpor ti iviseksi , niinkuin Jo Jul i suudessakl n tiedet~än. 5ii

n" suhteee a n"ytt"vli.t " sKeiset tap' tu..nat ant neen 

le tilaisu en Joud ttaa a ikaisemmin ilmolttamiensa a ike i tten 

toteutt ·sta. 

Roomassa , 2 p"iv"n" maalisk . lJ34 . 
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Turk i n va l t uut etut ovat oleske lle et Roomas a vii e j Oulu-

kuun loppupä iv ist~ sa~~ca j a t ammi un a l us t a l ka n hl::er an 

• neuvo t e l l eet i t a lialaisten k anssa lc uppa sop i ouk e t a , joka 

s i Tur i n puol el t a irti sanotun j a j o p:':" tt yne en , mut t a :.: i n 

• 

erin pi denne t yn modus viven i s op i muksen s i j an . _ e i s o_i itt i-

nen ti l ann e on ?urki n hyv":csi vai kut t anut , n i i n et t:': I t ali • 

hall i t u s on osoi t t autunut t; yöt :: i elis e:nm"ksi kui n e in l uul-

t i inka So i mus oli j o syntymäisi l l~än , opi ukse e l1it et t"-

v" t t avaraluet t elot v lmi st amas a, a s iantunti j i n pal B.Jli nen ,d,n-

ka r aan oli j o p"ä t e tty , ja a i noas t a an Ankar an u l komi nisteri [m 

k ansl1ap" äll i k ön pi t1 vi el " j :.: .... t"nne uuta~iksi p:':ivi ksi a l -

lek1r jo ittaakseen sopi muksen. Täminki n piti t ap ahtua j o vi 1me 

vi i ' on lopulla, mutta sit ten tuli uus1 va ikeus. 

Ol en ennen a1n1nnut, et t ä italialaiset livat t yytymä t -

t ömi ä Tur' 1n hal11t'~sen heidin m~elesteän liial11s11n 

si1n. Kau p a nä 1den kahden maan v"1111ä on aina ol l u t Itali

alle huoma t tava sti a ktiivinen, ja t"hän se1kkaan Tur~in hal11-

tus halusi • orjauata. Kuten sanoin, Italian hallit us on ollut 

odD t tamattoman myötämielinen ja on suostunut voisi sanoa 

JAKELUOHJE, 

""." 

Jakeluohjemallejal 

Ta".lIInen. 
Tavelllnen ja IIdkai .... . ........... mini.teriOlle. 
Ei ulkomueduatuit-. tiedoitukalin. 
Ei ulko ..... eduatult ..... mutbl ulkoealalnminiaterilln tiedoi-

tutalln. ' 
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k iin tur:ckilai ten k o t ullisi in v ati uksiin . 

2n iksiki~ I tal ian ' llitu s on suo s tunut a t t amaan : a ' 

v i hdo tasapainoon , :,'ön yt ys, jo, a ?urki lle l uonnoll1se t i 

eritt~in arvokas . Edelleen Italia on suos~unut iih ett" 

11 laisista at i sta t apal: tUlla t tur?-..kilaiste tavarai n tr 

pois laske ttaessa italial ais t a os utta .~ 

v ihtoa T" ·· ~. 0 t a . i i nnos taa mei t" i n , ko ka 

osa turi~il i s t a tup~aa ostet ta e e S om en Tr iest i n 

• lea t ta . Vi el~ 0 Ital i a 

?J te t av ai n kulj et ' t e s t 
I 

r;:l it ot et n k 

. s t unut s ii •. eru i, ett~ tUl':~kilai s -

i t lialais il l e l~ivo ille 

tasapai noa 1a .e t tae a llkuun 

:::i n hyv j.1{ i . 

Kun .lii at: p~äkoh ' t a oli sov · t tu, suo sitteliv t tur' 

laiset v ltuutetut yh ess~ tiik" läi s en suur 1" e ttil·· .. l:ans a e 

tojen hyv~, s ymist" j a sopi ':sen solmi i " a. e oliva t : i jo , 

kuten sanot t va r oj ett=" sop i mus t :'; lL p ohj lle. s~'nt· . 

.. :utt Turlc i n l li t u s va ti lis :':" ', tai oike in ' i el t :";'yt y i 

l uopuma st e r ä"st" v ati uksest • . .iin' u i n " nister i ölle eid ': neuvottelu j e e a i k a el-

vi t i n , on Tur ' ~n hallituksel la pyrkim~ s eni ei ainoa s t a ::a up-

p avaih ' 0 tasa ai no vaan a.."I\: sutas een t a s a ain o ulko a i e 

T~at li v at i uksest se ei Italiankaan s t e en siin" 

vaihe essa s ostunu t luopumaan . Va ditti i n s i is ett~ m ' sutase 

Italian ja Turk in välill " sa tettaisiin t aso.painoon . J t·· .. 

merkitsisi, ett" Turkki sai8i tavaroillaan ko vatuk sl. ös in 

muut maksunsa Italiall e. Tällöin tulee kysymyks een a inakin 

j än iljoonan Turk in punnan suuruinen summa, jonka Turk in 
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leH n tur:dcil i t en ko t :u11i si in v ati \Lesiin . 

En i k sik i o Italia halli tus on suo s tunut sa t tama' 

v i hdo tasapaino on , yön. t ys, jo~a ?urk i l le l uonnolli s e sti 0 

eritt~in arvokas . 3dellee Italia on suo stunut iihe , ett" 

l i lai sista atani sta t apa ' tUJULt tur:uilais te tavarain tr 

pois laske ";taessa Hali l ais t a 06 :utta .~ 0 ppa-

v i ht oa T···· : oht a ~{i i nnos t a mei t '" i n , ko k 

osa tur:::kil i sta tupåd:ka oste t t a e e ~ om, e Triest i n s t ' an 

.ta 'tta . ".Ii 1:': 0 Italia s 
Nl( 

te t avarain J kul jetu~kz e st 
! -

r~h it otet n k u pav i h 0 

::i n hyv 0' .{si . 

s t u t että 

i t lialaisille l~ivo ille 

tas pa i noa la k e t taes 

t ur:.kilai 

t 

1 'mun 

Kun n:': i st:': oli sov i t tu, suo si t tel i v t t ux. i -

laiset valtuutetut ' 11 ess:';' t~ii.Li s e suur l~' ett e 

toj en hyv" s ymist" ja sop i ' sen solmi iJli t a. He oliv t:~ i Jo , 

kute sanot t var o j et t ä sopi t ;.lU" poh j Ua 

Turki n h l li t u s va ti 11s:':" , ta ' oike in ::i el t ;;';;t i 

luop s t e r 2i.iist·· v atimuksest 

• H "ui n . ' nisteri ölle eid:.l. n euvottelu j 1.. e el-

vi t i n , on Tur:ci ha llituksel la pyrlci l ykseni ei ain oa s t a ::a up-

pavaihd.o tasa;>ai no va w sutaseen t asapaino 

?': s t:': v a t i uksest se ei Italiankaan s' t e en ainak an siin" 

vaihe essa s ostunut luo pumaan . Va di tt iin si i s et t" mus t ase 

Italian ja Turk in ve.1111·· sa tettaisiin t sapainoon. J 

merkitsisi, et t" Turkld saiai tavaro111aan ko vatuk sl 
öskin 

muut maksunsa Italialle. Täll öin tulee kysymykseen a inakin 

j"n iljoonan Turkin punnan suuruinen summa, jonka Tur in 
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lit "s 0 aksava laiv t ilauksist a 

T~ssä oli si i s 

mi st; . sill"" kuulles 

se 

i 

vaikeus , 

a siasta 

• m. 

j oka ly~:kä i opimllicse • 

viimeksi ol etettiin l ta ian 

halli t"'.1ks e ol evan h luton mene ~~n niin 

suudessa lrui te n n"" tä ee kuInp i :-o antaa 

i t u lle • Li.: i tulevai -

er~än . 

Roomassa, 3 p . eI. i. 1~" 34· 
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Lähetystöllä on t äten ktL~ia ohellisena ~inisteri-

ölle l ähet t ää Suomen Roomassa olevan l"het stön raportti :0 3, 

Jonka otsikkona on: 

Unkarin ja sovJetin diRlomaattisten suhteitten a1ka-

minen . 

, 

' ( 
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Ii"iDä päivin" on Rooma s sa tapahtuneelle. noo tt i en vai dol-

la sovi t tu iplomaattisten suhtei t ten aloi ttamisesta Unkarin ja 

sovJetin v" lill· · . T"ssä ta aukses sa ei t .... ltä p" i n katsoe ole 

muuta merkillist" kui n ett" se on tapahtunut Ro or assa, ~ onne 

t " varten on tullut ä skett" i n Helsingistä Ankar an siirretty 

Unkarin l "hettil"s Jungerth. Hän on neuv:> tteluJa varten ol es

k ellut t äällä vähän yli pari viiä oa Ja mat kusti t"nä än Buda-

pestiin palat akseen s iel t" Ankaraan. 

Ro omassa ei t"tä. nykyä ole Unkarllla l ähe tt n " st··. sillä 

Ministeri de Hory on kutsuttu Budapestiin ulkomini steri "n kans-

• liap· .. ·lliköksi eiku hänen seuraajansa, nykyinen Parisis sa ol eva 

1" et tiläs, ole viel" saapunut . Senvuoksi oli neuvottelijan tul

tava muualta. 01is1 tietysti ollut luonnollisempaa ja mukavam

paa antaa sopimuksen syntyä Ankarassa, mut ta on nimenomaan 

o 

dottu, ett~ se tapahtuu Roomassa, n i in että usaolini saa 01-

la sen kummina. Juuri näinä p"ivinä viimemainittu on 

taloudellisen sopimuksen ratifi:>intien vaihdolla Juhlinut v. 1924 . 
solmitun Italian Ja SovJetin kauppaaopimuksen lo-vuotismutstoa, 

minkä yhteydessä ~ssolini. on vakuu~tanut silloin aloi t tamansa 

JAKELUOHJE, 

• ••• 4 • •••••• •• •• _~ _ _ _ • • • _ . _-,_ •• __ •• • _ •• _______ • _ ___ · · ·· ·-----.-

...... luohj4l/iiall.j •• 

T ..... I ....... 
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sovj etystäv··llisen polit iikan tulevan j a tkumaan . Hän OI! 

tahtonut alleviiv ta t ··tä ys t··vyytt··än viel·· p··ä sem··ll·· 

ja sovjeti n di plomaat t isten suhteitten kummiksi ja 

litus on, tehdäks een ··nelle mieliksi lUhetttillyt Jungerthin 

ne asiasta neuvotte lemaan j a sopimaan. 

Sovjetin monivuo t i nen Ankaranlähetti1" s Surits ei ole 

lut t ·· st ·· hyvill··än . Ja viel·· v··hemmän on siitä ollut hyvll"': 

l ··än Tewi'ik Rl1shtl1 :i3ey, niin olen kuullut . Turk i n halli tus

han on myöskin sovjetin vanhoja yst··vi ··, viel·· vanhempi .ruin 

;iussolini , joten sit ii on ymmär rettäv··sti katkeroittanut , että 

nimenomaan Tur::tin p··äkaupungista l ähetet··än Unkarin l ähettilä s 

Roomaan so lmi aan puheena olevaa sopi musta, vaikka :.taikki ul

konaiset edel l yty set olivat ~lemassa sen solmimiselle 

sakin. Pi eni a sia sinään, mutta erin··isiss·· suhteissa lruvaava , 

niinhyvin ilpajuoksulle sovjetin palvelemisessa kuin Ankaran 

ja Rooman v··lisille suhteille t··llä hetkellä . 

Roomassa, • II. 1 34 • 

.. , ... 
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Lä etystöll" on täten kU! nia ohel lis e a ~.:inisteri "lle 

1 '" ett" t: Suo en oomassa ol evan Lähet ystön rap ortti : 0 2 , 

J onka ots i kkona on : 

Italia-
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RWlskan t" "Ei nen suurlähettiläs sanoi minull~ c..s ett" in: 

' 1 Italian politiikka on mi nulle liian sub-viilia . ä si ttä"kseni si-

~ . Italia suojelee - kilvellää Itäval taa , ki lven t akaa 

se ojentaa ti:t ens" aksalle . Ja samalla tW1nust a avoi mes-

t i , ett" jo s Saksa It"vallan kautta pää see l"henemään Ylä

i gea ja Adrianmerta, on se peloi ttava isku Italian polit ii-

kalle" Sama suurl ähet til" s kuvaili omaa teht .. v· · .. ns ·· t i.:äl l ä seu-

raavalla tavalla: on koetet tava päästä siihen, ett" anska ja 

aksa l ähenev OO t toisiaan, s ill ä yht eisymmärr s näi 'en kahden ja 

Italian kesken turvaa I täva llan itsen"isyyden , joka on .:!. opan 

rauhan t ä rkeimpiä ehtoja t äll ä hetkellä. Jos Saksa r yhtyy 

mintaan, joka t odel la uhkaa Itävallan itsenäisy~tt., on siit" 

seurauksena anskan ja I talian liitto, eikä t.. .. nii11" eh-
• 

doin syntyneenä ole suinkaan edul list a Europan rauhalle. Sen

vuoksi olisi mitä suotavinta, että. Ranska ja Saksa p"äsisi

vä t yhteisymmärrykseen, mikä ei itsessään ole suinkaan mahdo

tonta. Eistoria osoittaa, että nämä kaksi naapuria ovat pit

kiä jaksoja voineet elää hyvä ssä sovussa, ei v"tkä ne vielä 

koskaan ole sotineet Rhe1nin vuoksi vaan muista syist" . 

Saattaa olla, että kre~vi Chambrun tällä tavalla käsittää 

"AKELUOHJEi " ..... uohjem.U.j., 

. T.vall ....... 
T_11Inen ja 11 ..... 1 ........... .. ..... minlaterl6l'l •• 
EI lIIIto ............... tlMIoItWaII ... 
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t eht iiviins" e J ouvene lin s euraa j ana.. ~ik" ole Rooo a ta :tatso-

en mahdotonta , e t t ä Ranska j a Saksa iel~ sovussa t o i ensa 

löytävät . Ol en kuullut Sak san nykyo lo ja eri t t"in hyv i n tunte

van enxilön sanovan. e t t ä Hi t ler on t 1;::n" n so vun syntymi s e l le 

edulli s empi ~min Str esemann . .Ukapa olisi viel " " ske t t&. i n us-

k onut m~dolli s eks1 sellaisen kui n Puolan j a Saksan .a llitus-

t en selitys naapurisovun ylläpitämisest" ? J"rjes t iim" llä. t"ten 

suhteensa Puolaan, suht eet, j oita kor i doorin vuoksi on pi det

t vä i n t " in yhtä vai .ei na ja va raa uli.:. avina 

Saksan ja anskan suht e1 ta. " i tler on pelannut vahvan valtin 

o s oi t t amalla rauhanrakkau t taan ja viemällä poh jan sellaisilt a 

puheilta, ettii. eksa uhkaa naapurejaan. u tta vaikka siis 

kreivi Chambrunin toi intalinja olisik in s ellainen, i k s i hän 

s en esitti, ni i n on mah ollist a jopa et t" hä-

n en kombinationsa Itä vallan itsenäisyyden pelastamiseksi ei v~t 

tule tarpeellisiksi. Si11" pit "isin toden ruiköisimp " ä , ettei 

Itä vallan itsenäisyyttä t " tä nykyä. mi kään uhkaa, e i a i nakaan 

aksa. 

Silt i myönnän ky11i, e t tä Roomassakin t"t" ny -yä vallit

see melkoinen j ännitys Itävallan vuoksi eikä suinkaan vain 

italiala1~issa piireissä vaan diplomaattikunnassakin. Se ei ole 

levottomuutta mutta jännitystä ja hermostusta. Italian l ehdis

tö osaltaan on viime päivinä selvemmin kuin koskaan ennen 

ilmaissut Italian kaDnan Itävallan kysymyksessä.. ~tä tulee 

, huhuihin, että mainitsemani Saksan Ja Puolan sovinto merk1ta1-

s1 Itävallan kysymyksen kärJ1stym1stä aen kautta, että 

a1ten .on vapauttanut kätenaä Itävallan varalta, on se huhu 

että 41plomaatt1p11re1aaå. 

että ~ttuJen 
e . ' 
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val t ioiden kes~en olisi jotain salaista sovit tuki n, olett 

joka t~llaisessa t apaukses a iet sti on niin 1" ellii et t" 

se vaikuttaa uskomatto alta. Le ,dist.ö se1i tt .... , et tei usko 

uhua . 'utta siH" uo1 i matt a sano o Lavoro Fascista 

ki tsev"sti, että nor ",alisten suhteitten p 1a ttaminen aksan 

ja I t ävallan v" lille on t"U" " etkelUt ' . s ymys, jolla on A 

it"" syvällisin mer i t;,'s ja joka on ratkaiseva SaKsan 

le niihi nki n mai hin , j otka ovat sen ystävi " 

~erki tt"kö ön Italian j yrkä kannan kuvaami seksi, et t" Ge-

novan La.voro-lehti lausuu peitte1eInätt " seuraavaa: I tali alai

set, Jotka voitokkaan s o an ka t ta ovat saavut taneet sen 
~ 

vatto an e un , ett" ovat vapautuneet suuren kei sarLcunnan 

josta, ovat vak asti p"ättäneet olla mi st"än innasta luopu-

mat t a t "st~ edust a. i voida sallia 75-mi1 joonai sen val takun-

nan muodo stumista Yl"-.d.digen porteille ja Adrian rannalle. Jos 

Saksa valt aisi Itäv~lan , 01is1 se voittanut sodan . Corriere 

Padano huomauttaa, et t ä aseiden supistamiskysymys on t" ll" 

hetkellä akateeminen kysymys. T"rkeiimpi on It"vallan KYs ymys. 

J.iit " vastaa Saksa Itävallan hallituksen äskeiseen esitykseen? 

Sit" ei vie1" t iedetä, mutta t"rkeämpi kuin kaikki viral1i-

s et vastaukset on saksalaist en lehtien e1kein kyynil1inen 

avomielisyys. Edessämme on ensimäinen konkreettinen yritys 

Saksan ohjelman toteuttamiseksi. Se on toteutum1sen~a tie11". 

On kysymyksessä hävittää Euro~an kartalta Itävallan tasavalta . 

Tämä siis kuuluataa uhkaavalta, ' mutta luullakseni se 

on kÄ81tettiivä ~a1n Jyrkäksi ~talian kannan il.ma1sem1seka1 

kä 8111 nkasn kon:!liktin 8nnUstamisUsi. lo11nulla ei ol1si 

puhua sellaisten valtioiden ~esk1näis1stä suhteista, 
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l itiilLka e i ole mi nun seurattavanani, mutta vii t taan ni i hin 

kuitenk1.n , koska saattaa olla jotain ' i el en.itiint oa sillä , mi l t" 

asiat Ro omasta silm"iltyin" nä t tiiv"t. Erehtymisen vaara 

ot t aa lukuun, sill" detaljeja ja vivahduksia ei voi tie tää, 

Siis .oomast a katsoen n .. ytt···· silt:i , et t " nii' yvin ~" 

• vaikeasti k"si tettö.v"n It"vallan-Saksan politiikan kui n 

• 

useat lausunnot k"sittä" vain siten, et tei It"vallan yhdistä-

inen Saksaan ole kysymyksessä . ~utta täss" on eroitettaya t Oi-

sist an kaksi seikkaa: ' hdistäminen se kansallissosialismin 

1 ahdollinen val taantulo It" val lassa. Viimemainittu saattaa olla 

ahdollinen , j opa todennäk~inen , mutta sen ei t arvitse merki tä 

Anschlussia . oomasta katsoen on Do lli'Ussin asema ajanp1t:~"i:.:n 

mah ot on ja kestämätön . Suvitch k"vl ~{ienissä t utkimassa 

netta. uullakseni hänelle ei voitu todistaa, ettei Itäval las-

sa ole kansallissosialiSQia, 

vastaista. Jos Dollfussilla 

koska 

olisi 

hän 

kansan 

näki ja avaitsi p".in-

enemmistö, iksi 

ei pania1 toimeen vaaleja? Niillä hän voisi siin" tapaukses

sa helposti todistaa, ettei It"vallan kansa halua kansallisso-

sialia ia. ..ui tenkin toistan , ett" vailcka Ro omasta kat soen Doll-

fussin 

ryhdytä 

kaanmin 

kuki stuminen 

ulkoapäin 

kuin tähän 

on ajan kysymys, 

pelastamaan vielä 

s akka, niin se 

ellei hänen asemaansa 

)ositiivisemmin ja te ok-

ei merkitse I t"vall an liit-

tämist" Saksaan. Se merkitsee vain uu en kansallissosialistisen 

saksalaisen valtion muodostumista , v~tion, jonka itsenäisen" 

säilyttämisen Hitler voi muiden suurvaltain 

p~ti vakuuttaa, niinkuin hän Jo on tehnytkin sillä 

sellä, että Itävallassa saadaan määrätä sisäia1stä oloista 
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alla tap kui n Saksassa. Sanon samalla tapaa kuin Saksas-

a, sillä on pi dettä vä muist issa, e t tä demokraatt i sen 

s en jär je tämät vaalit Saksassa toivat . ansallissosialismin val-

t aan . ':'uleeko Dollfussin j"" lkeen Itävalt an kansallissosialis-

m1 vai pelastetaanko t ilanne näe.an·'i s e s t l antamalie tulevalle 

j ä rjestelmälle joku muu ni mi, sanotaanko sitä esim. 

tt si, se ei asiaa todellisuudessa muuta. 

tt 

"us s ol1n i vakuut ti inulle "skett" i n kahteen 

e i tule . Sen uskon , siili Europa on uupunut ja haluton so

t aan. Eihän tällä hetkellä Europan pOliti i Kan johtajilla ole 

hartaampaa rukousta J.:u1n : antakaa meille 1c , meneksi vuodeksi 

rauha . Itä vallan kysymys ei siis myö skä"n joh a sotaan, vaikka 

se t odennäköisesti johtaa uuden kansallissosialist isen tai ~a

scistisen valtion syntymiseen. Tällä hetkellä en l Öyd" muuta 

l1tystä Italian hallituksen politiikalle kuin ett" sillä on 

varmuus siitä , ettei Saksa ota vastaan Itävallan yhtymistä, 

vaikka sitä sille tarjottaisiin. ~ss" vakaumuks essa Italia 

voi "kilven takaan ojentaa kättä Saksalle ja yleensä k oet t aa 

vältt"ä kaikkea, milcii Johtaisi Saksan eristäytymi s een. 

syn i tael täni, minkä vuoksi ~ussolini niin jyrkästi hyväksyi 

Ja, niin peittelemättä kiitti SUomen kielteistä vastausta sov

Jetin ja Puolan hallitusten garant1atarJoukseen, k" s1tiin sen 

tält" samalta näkökannalta! MIlssol1ni ei halua, että Sak salle 

osoitettaisiin Europan sitä pelkäävän Ja naapurien haluavan eri 

tyisiä takeita sen vall01tuapyrkimyksiä vastaan, toisin aanoen 

hän ei halua. e:ttä luod.aan vaaroJa. Jotta hänen 

mukaan ei ole, Ja JärJestellään auoJaa näitä 

taa.n. 

liGOIII&ssa • . helmikuun 3 pä1vänä. 19'34· 

,# 
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Ul k o siainmi n i steri ö 
LLIt 

olevan Lähetys-

Lähetyst "ll" on t"ten KUrulia ohellisena "":i ni s

t eriölle 1"' ett ···· Suomen Ro omassa ol e van Liilie t st "n 

raportti 1' :0 1, Jonka otsikkona on : 

Sov j eti n Ja Puol an SUomell e tekem" garant i a

tar j ous . 
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RAPORTTI n:o .... ~ . . 

oo.ma .......... ssa 30. . p : nä .JM'm.L .... kuuta 19 .. 3 .. ~ 
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Jy 

":inu.l l a oli t . k . 2~ p" i ve.n" l yhye 'cö keskustelu p··ämi ni s

teri :us solinin kanssa. Kohtauksemme ol i oikeas taan tarko i tettu 

er" i en SUomen ja I talian kaupal lisia suht eita koskevien kysy-

ys t en sel vi ttelyl le, utta sivus i al kupuolellaan yl eispoli tiik-

kaakin , :rut en anskan ja Saksan suht eita. On ~ym"s sä , sano i 

.... .. l oppuma ton ir je~ien j a tiedonant ojen vai hto, " jo i ta mi-

nun~in pö d"lleni on kertynyt a i ka kas a" . Italia ja :m-lanti 

ovat yksi mi elisi " ja odot tavat aikaansa. Sotaa ei t arvi tse pe

l ä t " . Kosket t elimme myö s ohimennen Bal kanin yhteistoimi nt apyrki

myksiii , jo i t a selos tan to ise sa ~'hteydessä . Enimmän h:':nt" ~<ui-

t enki n t untui kiinno s tavan Sov j etin j a Puo~n m. m. SUomel l e t e

kem" garantiat ar Jous. Tietämättä t äs t" asiasta muuta kuin sano

malehtien kertoman, s aa to i n hinelle vain sel i t t ää , mi t en vas t a-

u s e me on t "ydelleen aikais emman politiikkamme j a myÖ Ski n 

t aliteett i mme mukainen. 

Samoinkui n inist eri 71i tti ngille, vakuutti 'ussolini minulle-

kin , ett" va staulcsemme oli kaikin puolin er ino ainen. Olet te 

vas tanneet hyvin Ja ennen kaikkea oli t ar peen, et t ä va st asit

te selvästi Ja kiertelemättä . Suomen asema on turvallinen, Ja 
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..linulla oli t . k . 2~ p··ive.n" lyhyehkö ke skuz t'elu p"äminis

teri ~ussolinin kans sa. Kohtauksemme oli oikeastaan tarkoitettu 

er" i en Suomen ja Italian kaupallisia suhteita koskevien kysy

myst en selvittelylle , mutta sivusi alkupuolellaan yleispolitiik-

ka.aki.n, :'rut en Ranskan j a Sa san suhteita. On ä,ymäss", sano i 

_ ', loppumaton ki rjelmi en j a tiedonantojen vai hto, " jo ita mi-

nunki n pöyd"lleni on kertynyt aika ka sa". Italia ja lanti 

ovat y simi elisi " ja odottavat aikaansa. Sotaa ei tarvitse pe

l ä t ä . Koske t telimme myö s ohimennen Balkanin yhteistoimintapyrki

myksi " , jo i ta selostan to ises sa yhteydessä . Eni mmän h"nt" ku,i

tenkin t untui kiinnostavan Sovjetin ja Puo~n m. m. SUomelle t e

ltemD. garant iat ar j ous. Tietämättä t ästä asiasta muuta kuin sano

maleh t ien ke~toman, saatoin h" elle vain seli t t iiä , miten vas t a

uksemme on t "ydelleen aikai semman politiikkamme ja myöSkin men-

t al i teettimme mukainen. 

Samoin1ruin '1nisteri ':11 t t 1ngille, vakuutti Mussolini minulle

kin , että vast aukS emme oli kaikin puolin erinomainen. Olett e 

vastanneet hyvin ja ennen kaikkea oli t ar peen, että va stasit

te selvästi Ja kiertelemättä. Suomen asema on turvallinen, ja 
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te kykenette puolustamaan itseänne. T a r j 0 u 8 oli 

e r a i s s ä s u h t e i s s a v a a r a l I i n e n . 

Poislähtiess '~i hän tapansa mukaan saattoi ovelle ja 

kävelle s sämme hänen suunnattoman työhuoneensa läpi hän 

palasi samaan aiheeseen, joka näyttää to~ella häntä 

tavan. Hän toisti ajatukset, jotka edellä kerroin. 

Rooma ssa, 30 p . tammik. 1 34· 


