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itä t ule e YS'w kseen onKO alo t e e dotett uun Suo-

mea ja Ba tian maita koskevaan jul il usumaan venäjän 

vai uolan, oli sin t a i puv inen uskomaan , että Venajä on 

alotteente ijä. On kyllä to tt a , että pu o al ais e t ovat 

a i a t a esi~erk i ks i iiassa pu' ue ssaan v iitan~eet nu len-

pitoonsa 3altian aiden i t s enäisJydes t ä . : CK on 

sanonut G OSV:LDi lle Varsovassa, että "a jatus on kehi t

tjnyt Litvinov i n ja Lukasiewi ez in välis i ssä kes ste l uis

sali . ilämä 1 usunno t li enevät kuitan in pi kemm inkin j oh 

tun et sii t ä , e t tä r uol a arveli , että a i na i n 

ja Virossa kanna t ettais i in e dotus t a , 

l ään ot t i osan kunni asta itsell een. 

j oten P ol a 

Syy t, jotka puhuva t sen pu oles t a , että Venä j ä on 

a ot t een t e -i . ä, ova t äs,i t yks eni mukaan seuraava t . 

11 Venäj än politiikka on t ä tä nykyä jyr kästi 

Sa san vastainen. Tar koi t us oli ilme i s esti 

saada Saksa II kierre t yksi lt • Suomi j a Bal-

11 K s mys e i ole ollut vars i naises t a garantiasta , 
kuin joskus er ehdyttäväs ti on mainittu. 

JAKELUOHJE: 

Taval linen. 

UI! 1 : A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja 11aIk_1 .... ... . . . ... mini_terilllle. 
EI ulkomaaeduatukaen tiedoltult_lin. 
Ei ulkomaaedualulr.een. mutte ulkoaaiainminlaterilln tiedoi

tuk_lin. 
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tian maa t jout uivat t äten osallis t umaan t ä

hän kierrokseen. 

2/ se man kiristyessä Kaukaisessa Idässä on Ve 

nä jä e päilemättä levottomuudella seurannut 

Saksan ja ruolan vålillä tapahtunut ta lä 

en ty~ istä. Suunnit eltu pa ti, jonka kärk i 

ohdi tui i Saksaa vas t aan, olisi luonnolli-

ses ti omiaan vaikut tamaan äiri tsevästi Sak-

san ja Puolan välisiin s uo t isiin. 

3/ Venäjä on halunnut kään t ää it es tään 

epäedullisen huomion, jota ilmi tullee t va 

koilut ovat ka i i alla herättänee t . 

räät t akäläisten virkatoverieni lausunn ot puhuvat 

myös in sen puolesta, että alote on lähtenyt Venäjästä. 

Sa san lähet tiläs v. ~OLTKi on l ausunu t arvs lun , että 

-

B:C a rvattavas ti epäröi ennenkuin hän anto i suos tumuksen

a Venäjän ehdot ukseen, koska hänen t äy t yi ymm ärtää, et tä 

• se häiritsisi ?uolan ja Saksan välillä alkaneita 

suO tei t a . Bngl ann in suurlähettiläs 

että Venäjä ilmei esti oli asettanu t 

hon se l ankes i. 

SKI1. s ano i 

Puolalle 

mi nul le , 

ansan, 

Presidentin dipl omaatt ikunnalle t.k. ~ p:nä antami l-

la päiväll i sillä -oli mi nulla tilaisuus havaita , että 

ki piti vät as iassa 
\ 

ottamaamme tor juvaa kantaa t ä sin 

keana 

jonka 

saan! . 

ja luonnolli sena. / Suomi 

tiedetään vastanneen a ivan 

näy ttääkin olevan 

Niin sanoivat esim. SKIN 

selvästi tehtyyn t ar j ouk

ja Italian suurlähet-

tiläs BASTUNnn minulle, että suostumisemme ehdotukseen 

olisi, tuottamatta meille etuja, helposti saattanut meidät . 

ri i ppuvaisuuteen "suoj&lij oietamme. "Jos italialaiset" , li-
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sasi .3ASTI UI , " olisiva t ol l eet suomal a isten s i jas sa, o

lisivat he vastanneet samalla tavalla!! . 

Lopuksi haluan parilla sanalla valai s t a sy itä, j ot

ka ovat voineet vaikuttaa siihen , e ttä Puol a suos t ui Ve

nå jån tekemåan endo t ukseen. aits i, et t ä puol al aisten men

t ali tee tin mukaista on antaa kys mykses sä olevi a suuri

eleisiå julistuksia ja se epäilemät tä s itäpaitsi hal usi 

vahvistaa (vai utus t aan Suome ssa ja Bal tian maissa, on asi 

anl~i ta !fose asiassa n i in , e ttä Vi r o ja La tvia ova t mie

l estäni ~~leet l i iaks i kin levottomi a Sa s an t aholta mah -

dollisest i u kaavan vaaran vuoks i. i edän, että näiden 

maiden t åkäläi e t l åhetti l äät ova t useamman kuin yhden ker

ran ollee t puhumass a huoli s t aan Puol an ulkoasi a i nmini s te 

r i össä . Puolalla saat t oi s ii s olla a i het ta us koa , ette i 

ehdo t ukseen suhtaudutta isi t or j uvas ti. Suomen asema on luon

nollisesti kokonaan t oi nen. 

Se se ikka, että Balti an ma issa tode l lakin tunnetaan 

l evo t tomuut ta se kä Venäj än et t ä aks an ta olta uhkaavan 

vaa r an vuoks i, on Suomelle vi elä y t enä ja erikoisen pai 

navana sYjnä olla ant amatta rinnastaa itseään näiden mai

den kans sa, mikäli ei vät aivan painava t sy ' t s itä aadi. 

Tällä kerralla lienee aj a t ukses ta l uovut tu, mut ta voi se 

el post i jäl l een j ossain toisessa muodos sa tulla esille. 

Joka t apaukses s a on s yy tä s uht autua va rovaisesti tällai

si in suunnit el miin , j otka ovat sitäkin epäilyttävämpiä kun 

Venäjän ulkoministeri on oekovassa pitämässään puheessa 

nimenomaan maininnut myöskin "sisäisistä. vaaroista", jotka 

hänen mielestään voivat uhata Suomen ja Baltian maiden 

riippumattomuutta ja jotka voivat aiheuttaa Venäjän toimenpitei 

tä.. 
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Puolan ulkoasiainministeriössä herätti suurta tyytymät

t ömyyttä se, ettei Suomen taholta peruutettu lehdissä olleita 

otsikkoasiaa koskevia tietoja. Tiistaina t.k. 9 p:nä tapasin 

linnassa Presidentti MOSCICKln antamilla päivällisillä m.m. ul

koas iainministeri BECKin ja osastopäällikkö SC1lJ.ftZELin. Maini t

sin heille siitä, et te i J a u n a kas S i n a s - lehdessä ol

lut uutinen ollut Helsingistä lähetetty, vaikka lehti oli pi

tänyt t arkoituksenmukaisimpana ilmoittaa saaneensa tiedot Suo

mesta. BECK ei jalkanut keskustelua asiasta. SCH1ETZKL aitävas

toin odottamattoman kiivaasti lausui tyytymättOmyytensä liitä, 

että Suam3ssa, niinkuiD hIn sanoi, oli "annettu yksityiskoh

taida tietoja asiasta lehdille". Joa Suomi oliai noudatt"llI1t 

Pmolassa ja Virossa noudatettua menettelyä ja heti selvisti 

perUQttanut kaikki &siaa koskevat tiedot, ei se olili tullmt 

tunnetuksi. Lehdet olisiTat jonkun aikaa kirjoittaneet .iiti ja 

vähitellen lakanneet. Nyt on Helalngilti saadut tiedot mainit
tm llhhenl. kaikiSla H & V a .'in ja B e u t e r'in tiedoituk-

JAKELUOHJE, 

.... ..... ... _ .. f ...• ... I ... ' ._l .. l .. .i . .Jl ... .LJL ........ _ .. _ .. . 

UI 1 : , 4. 

J.keluohjem.llej. , 

T.v.II ...... . 
T.v.lII ...... j. lIalkal ..... minllterl4l1e. 
EI ulko ..... ed .... ul<Hn tledoltukalin . 
EI ulkomaaedualukaen, mutta ulkoui.lnmlnllterl4n tledol

tukaIIn. 
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sissa. "Se mikä on tapahtunut, osottaa, että luottamukselli

set keskustelut Suomen kanssa ovat mahdottomia'. 

Vastasin epäileväni oliko Suomen ulkoasiainministeriö an

tanut lehdille tietoja asiasta. Kokemus on kuitenkin usein 

osottanut, ettei tämänkaltaisissa tapauksissa peruutukset aina 

yksinään riitä. Asia oli tullut tunnetuksi Jan a u kas 

S iDa s'in kautta. Suomessa vallitsee ankara kiihtymys il

meisesti Venäjän laskuun suoritettujen vakoilujen johdosta. On 

yritetty myrkyttääkin valtion palveluksessa olevia henkilöitä. 

Ainakin yhdessä tapauksessa on kuolema ollut seurauksena. Kun 

silloin yht'äkkiä leviää merkillinen tieto, että Venäjä haluaa 

suojella Suomea valtiota vastaan, jonka puolelta ei koskaan 

ole odotettukaan hyökkäystä, on aivan luonnollista, että maan 

mielipide vaatii jotain tietoja. Jos, niinkuin väitetään, täs

sä on kysymys venäläisestä eikä puolalaisesta alotteesta, 

Puolallahan ei sitäpaitsi pitäisi olla erikoista syytä olla 

kovin tyytymätön asian ilmi tulemisesta. Suamessa ei voida muu

ta kuin pitää tarpeettomana ja suorastaan naurettavana sitä, 

että Venäjä ilmoittaa haluavansa suojella meitä muiden hyök-

4t käyksiä vastaan. 

Minun oli vaikea ainoastaan rajoittua kieltämään, 

en tietänyt oliko mahdollisesti annettu lehdille jokin asiaa 

koskeva tiedoitus, josta kuulin Ministeriössä Helsingissä ol-

1essani puhuttavan. Tiesin .yöskin asiasta vuotaneen tietoja 

julkisuuteen, silli HelalDgin lehdisll 4 päiYiltl tamaikuut. 

kerrottii. "eUI SuoalJl hallitus oli pitänyt istunnon heti 

joulupyhien jälkeen, keakiTiikkona joulukuun 2'1 pli~II 

"oli asettunut ehdotukl.e. nlhden kielteiselle kannalle, 
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täin, ettei deklaratio ta t arv ita, koska sen edellyttämää 

itsenäisyyden vaaraa ei ole, kun Venäjän kanssa on jo ole

massa hyökkäämättömyyssopimus". 

Latvialaisissa ja virolaisissa lehdissä näytetään myös

kin kirjoitetun asiasta, joskin ulkomaalaiset lehdet yleensä 

lienevät saaneet tietonsa Helsi ngistä /vert. 

sähkösanoma t.k. 4 päivältä/. 

Lähetin inisteriölle asiaa koskevan lyhyen sähkösanoman, 

johon t.k. 10 p:nä sain vastauksen: "Emme ole antaneet mi-

.. tään tietoja, mikäl i täällä lehdissä, ovat varmasti kotoisin 

muis ta lähteistä minkä ilmottanette siellä kuten täälläkin 

ty kategorisimmassa muodossa Charwatille". 

aatuani ini steriön sähkösanoman kävin tapaamassa ali

valtiosihteeri SZEMBEKiä. B CK lähti samana päivänä Geneveen. 

Selostin asian perin pohjin ensinmainitulle ja kielsin, että 

Suomen ulkoaBiainministeriö olisi antanut tietoja lehdille. Niis 

sä olleet tiedot ovat saadut muita teitä. Suomessa ei myOs

kään voitu ruveta peruuttamaan asiaa koskevia tietoja kun Ve-

.. näjän Helsingissä oleva lähettiläs asiasta puhuessaan ministeri 

HACKZELLin kanssa esitti sen siten, että tällainen julkilausu

ma annetaan. Ministeri CHARWJ.T ei tosin esittänyt asiaa tä

ten' autta hän ei ayöskään .,oinut ilmoittaa oliko 

luo.,uttu .,ai ei. SZFJ[BEI: sanoi Venäjän lähettilään menneen lii. 

an pitkille, siIli Puola oli halunnut keskustella Suomen ja 

muiden .,altioiden kaDSla, joita asia koski. LAulenkin saaneeni 

SZElBEIin .,akuutetuksi siitl, että Suoaen ulkoasiainainiateriG 

oli Il8netellyt täysin uianwnkaiseati. 
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Olen huoman~ä Suomen jyrkästi 

moinkuin muutamien lehtien jyrkät lausunnot 

torjuva kanta sa

ovat herättäneet 

täällä tyytymättömyyttä. Toiselta puolen on minun lisättävä, 

että muualla näyttää Suomen suora vastaus herättäneen ar

vonantoa maatamme kohtaan. Suunnitelmaa pidetään Venäjän yri

tyksenä saada vaikutusvaltaa uomessa ja Baltian maissa. 

e, että suunnitellun julkilausuman ilmituleminen on 

rättänyt tyytymättömyyttä Varsovassa johtunee seuraavista syis

tä. 

1/ Puola on joutunut nol oon asemaan kun ei sen suo

jeluksesta ole välitetty, etenkin kun sen olisi pi

tänyt aavistaa, ettei ehdotus herättäisi jakamaton

ta kannatusta. 

2/ Asian ilmi tuleminen voi vaikuttaa haitallisesti Puo

lan ja Saksan välisiin suhteisiin. 

3/ Tapaus muodostaa B CKin tähän asti eräissä suhteis

sa hyvinkin menestyksellisen ulkopolitiikan toisen 

vastoidkäymisen. /Ensimmäinen oli , esterplatten konf
likti/ • 

Venäjän lähettiläs ANTONOFP-OVSEENKO ei ole millään ta

voin niyttänyt minulle, että hän olisi tyytymätön siihen. et
tä asia on tullut _ tannetuksi. 
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Sii tä huolimatta, ettf jo ennen olen tiedoi tuk'sissani 

kosketellut Venäjän ja Puolan Suomen ja Baltian maiden it

senäisyyden turvaami s ta tar~oittaTaa suunnitelmaa, arvelen seu

raaTien tietojen olevan mielenkiintoisia. 

Ulkomaalla näytään yleensä oltaT&D siinä luulossa, että 

Suoll8n kielteinen kanta on vaim ttanut LatTian ja Viron kan

taan. Latvialla ja Virolla ei näytä Puolan Tuoksi olevan eri

koista haluakaan .uuttaa tätä käsi tYltä. Ne OTat lI1ölkin pu-

• keneet Pdblalle antamaa vast8llksen pumpuliin. GROSV!LD on 

tonut .inulle. että Latvia on kiittiDyt Puolaa siitä huolea

pidosta, jota se on o.ottanut Latvian itsenäiayyttä kohtaa •• 

PUSTA on '&I)onut a1nuU.. että Tallinnassa kyllä käai te tilia • 

• tt.i ole aitlln aahdollisuutta laada linlivaltojen takuuta. 

_tta ottualla tiliin asian esill., on T11tJtty ant lII&Ita kG

koaaan kieltlTII Taataa.ta. Kun .itäpaitli erl&t .uaaalai •• t 

lehdetkin Oftt jyrklL.U torjWl8et koko ajatukset on yleis •• -

.1 ti.toisuud ••• a JhI .... ..." n.DantuDu.t ki.Uy ...... tu. Su

•• pIIUI'ftiuJl •• iin~ ••• oa ratkai. •• t asian. 1.1111 ei. 

""KELUOH"E . 

................ __ .!~!.!oJl!.~~!._. ___ ... _ .......... _ .... __ .. 

.. .... luohjemall.J •• 

T.".U ....... 
T ..... ' ..... J. IIdItaI ... . . ........ mlnlnerlOlI .. 
EI u"'~ t1edoltu"'lIn. 
EI ulkom ............. _. mutta u"''''lnmlnlatwlOn tJedoI· 

lubIIn. 
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myöskään liene mitään syytä olla ot tamatta edeITastuuta alian 

rauke&misesta. 

Rumanian täkäläinen lähettiläs CADERE on sanonut minul

le nUnenoma&n tehtoTanaa painostaa, että Bukarestissa täYlin 

käsite tään ja hyYäksytään Suomen antaaa jyrkkä Tastau.. Ruma

niassa tiedetään mitä Venäjän jollekin Taltiolle antama ".uo-

• jelus" saattaa merkitä. Balkanin slaaTilailiU. TaltioiUa 0-

tamansa suojeluksen Tarjolla Venäjä usein miehittikin nämä maat. 

Suomen etujen mukaiata on piinY&Stoin koettaa kiinnoitaa muita 

• 

sUlln'altoja, ennen kaikkea Englantia, sen ja Baltian 

s8Däisyydestä. uomen antama esimerkki on epäilemättä vaikutta

nut, et ti Viro ja Lahiakin ovat, vaikkakin lauhkeaDlll&ssa 1Ill10-

dosaa, torjuneet Venäjän ja Puolan tarjouksen. Sain CADEBin 

lauaunnoista .yö.kin sen käsityksen. ettei BDmSDia pitänyt Puo

lan .enettelyä asiassa harkittuna. Liettuan .enettelyä. kgn ae 

heti kiiruhti hyväksymään tehdyn tarj ouia.. piti C.lDEBB ker-

rassa.n ibaeteltiTinä. Tätenhin Liettua itse epiluoraati ilaoit

ti oleYanaa tyytyYIinen nykyi.een alu •••• 8Ola i~ lilnoa. 

Ohn jo e1lD8l1 maininnut Italian .uurlähettiliän W'l'U

NINln minulle lal18lDli.ta ajatuksiata. TaTahssani hiDe t pari 

päbU Ii tt.. .anoi hln ha1ua ..... a de11 ouUe1la minua YU

taut..... johdo.ta. Va.t .. ia kanta.me olleen niia it.e.tiIR 

TIa. ettei .. laa ede. tarYimuat pi tkl.1 ti harkitakau. BAS!UlI-

II kertoi .. o ... aa 1I100ia Teal.jlll 11h.UilUl1e .lI'l'OlfOll-oT-

n.lI011e. eUI .... ..tau oli hludl abu oik_. 

-'.llakia'", ihMthli J..-o. "Joka tapauk.... o.oU ... 
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se Suomen 1evan a ivan l äheisessä suhteessa Saksaan" I"la Fin

lande est t out a fait attachee t l' Allemagne"l • 

"Ei mi t enkään", vr..s t aa i BASTlANINI, "Italia olisi anta

nut Teille saman vastauksen". 

Ruotsin lähettiläs HENNINGS on kertonut minulle, että ul

koministeri BECK kutsui hänet luokseen heti kun oli käynyt il-

• ml, ettei suunni te 1.m&sta tulisi ai tään. Heti HENNINGSin saavut

tua oli BiCK runnnut puhllJl&&ll asiasta ja vakuuttanut, ettei 

Puola ollut laisinkaan inno.tunut siitä, vaan oli ainoa.taan 

Venäjän ehdotuksen johdosta halumi'ut kuulla SUOJIen ja Baltian 

maiden mielipidettä. 

• 

Ulkoaaalaisissa lehdissä on jälleen viime aikoina kirjoi

tettu Skandinavian, Sucaen ja Baltian maiden välisestä yhteil

tomnnas • Suomea on tällöin joskus aainittll suunnitellun yh

teistoiminnan j ohtajau.kin. 14ahdo 1li sesti halus i BECK nimenoaaan 

alleviivata, ettei Puolan tarkoituksena ollut esiintyä Skandi-

naviaa va.taan. Mahdollista Toi olla sekin, että täten epi

.uora.ti Bnot.in kautta on haluttu lepyttii Berliiniäkin, jonka 

Toitiin odottaa pitävän suunnite~ it.eIIn vaataan . uunnattu

na eplystlvllliseDi tekona. 

llainitse viell lopuksi, että SakI&Jl lähettnl.l v. 1l0Lm 

on ua ..... nkin k.rran ke.kustellut asiasta kaDasani. Kun bIn 

kerran .anoi, .tt.i hb Toi ,..t.rtil aiten TenAjä ja hola 

olisivat tode teolla uskone,t .tu. SuClai ja BaUiaa ... t 

tuilivat niiden ehdotuk.,a. vuwia. ,UI sia.... as... oli 

jo •• ia lIIIria toinla kuia Tiroa ja Laniaa. Tila_laUuia. 
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maissa on todellakin joskus oltu leTottomia saksalaisen kansal

lissosialistisen Tähemmistön edesottamuksista. En tahdo Täittää. 

että Saksan hallituksella on ollut asian kanssa tekemistä. mut

ta virolaiset ja latvialaiset piirit voivat helposti 

hen luuloon. että niitä uhkaa Taara Saksan taholta. 

ma ei .ii. mielestäni ole niin vähän perusteltu kuin v.MOLTIE 

tt edellytti. Kysymykseensä. arvelinko asian todellakin oleTan näin. 

Tastasin myöntävästi. 
• 
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V. A . R .3. Q ... V. .. A. . _.. . SSA OLEVA LÄHETY STÖ. 

RAPORTTI n:o 4. 

Varsova ... ssa 3 p:nä h.almi ...... kuuta 1934 .• 

A s i a : .Suome.n .. "" ... P.uolan ....... kauppa"". 
/ 

1 ' I 

I 
I 

.a.o.pimuane.u.y.o .. t .t.al .u.t .•................. ... ................. 

~ .. -............................. ... -........... -........................................... -....... -

auppasopimusneuvotte lumme ?uolan 

kyään joutuneet sille asteelle, että on 
~ 

rättävä kantamme niiden periaatteellisten 

Salainen. 

3Y 

kanssa ovat ny

lo pullisesti mää

kjsymys ten 

teen,jotka sisältyvät inisteriHn Suomen kauppas opi musval-

tuuskunnalle antamiin ohjeisiin. 

l/Puolalle on ehdotettava, e tt ä niissä nimik

keissä,joissa tulli sidottiin äskett äisessä Suomen-~nglan

nin kauppasopimuksessa, Puolan tavaroihin sovelletaan 

messa kulloinkin voimassa olevia autonoomisia tulleja. 

Jo Suomes sa tätä kysymystä käsiteltäessä 

sekä traktaattikomitean kokouksessa että ulkoasiainminis -

teriHssä asiasta käydyissä neuvotteluissa, ettei meillä 

käsittääkseni ole mitään mahdollisuuksia saada Puolaa ai

nakaan tässä la juudessaan hyväksymään ehdotustamme. Puolan 

vienti Suomeen ei puolalaisen tilaston mukaan ole kuin 

1.3Z% sen kokonaisviennistä. Sen vienti Ruotsiin on 

tuvasti BU urempi s&moinkuin sen kau pal1ise t suhteet sen 

kanssa paljon vilkkaammat kuin Suomen kanssa. Kun ei 

Ruotsin taholta ole vaadittu a i n 0 a t a k a • n poik

keusta suosituimmuusperiaatteesta, ei ole laisinkaan aja-

JAKELUOHJE: 

.. _._ .. T . ..A ... I . ...&.._.l_l. ... i ... D. ....... ll-.- .............. . 

w. ______ ~~. __ ._ •• • •• _ •• __ • • _. __ ._._~ _ _ __ ._.~_ •••••••• •• • • •••• 
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JalteluohJemaUeJa I 

T.".III_ . 
T .... llln ... J. Ualkal ... .. .... . .. mlniderlllUe. 
EI ulkomaaeduatuben tiedoltukalln. 
EI ulkomaaeduetultaen, mutta ulkoaalalnmlnlat ... llln tledol

tuUlln. 



telt~vissa, että Puola hyväksyisi edellämainittua ehdotusta. 

Sehän s~attaisi si täpaitsi olla sille verr~ttain vaaral

lisenakin prejudiktL~ttina muiden 

taviin s opimuks iin nähden. Joka 

esille t ämän kysymyksen , ovatkin 

antaneet ymmärtää, ettei vät he 

valtioiden 

kerta kun 

puolalaiset 

edes ryhdy 

kanssa 

olemme 

aivan 

siitä 

solmit

ottanea,t 

selvästi 

keskus te-

tt l emaan. Ainoa mahdollisuus on mielestäni, että otamme 

käy tännöllisesti j~ esitämme Puolalle muutamia puuvilla- ja 

villakankaita koskevia positioneja, joissa emme halua antaa 

sille suosituimmuutta. Epävarmaa on tullaanko edes niihin

kään suostumaan, mutta silloin ovat ainakin keskustelut 

näistä asioista s a~tu teorian piiristä todellisuuden poh

jalle. 

tt 

~ Latvia. ja. Lie ttua asetetaan Suomen puolelta 

samaan erikoisasemaan,jossa Viro on nykyisen Suomen- _uolan 

kauppae opimuksen mukaan. 

Puolalaiset ovat tämänkin kohdan suhteen ilmoitta

neet, etteivät he tule siihen suostum an. itä Viroon tu

lee, ovat he lausuneet, että he katsovat voivansa hyväk

syä sen ainoastaan sen vuoksi, että kohta sisältyy aikai

sempaankin sopimukseen. Puolan kannan käsittämiseksi haluan 

kiinnittää huomiota siihen, että Puola kannattaa altian 
klausulia, joka paitai sitä itseään käsittää Suomen,Viron 

Latvian ja Liettuan. Se yrittää myöskin senvuokai saada 

tällaista määräystä omiin aopimukaiinsa. Niinkuin eräs Puo-

1 Valtuuskunnan jäsen huomautti, tuntuu heistä niinkUin 

Suomi hakkaisi poikki heidän meille ojentaman käden. Tahto

matt. luonnollisesti omasta puolestani yhtyä tähän käsi-
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tykseen, on jotenkin varmaa, ett ä lausunto vas ta sitä,m~

tä täällä tunnet~an. i ole luullakseni mitään ma~ta, j on-

ka 

d. 

lä 

kanssa solmittava n so pimukseen oli si 

tällaista kohtaa kuin Puolan kanssa 

tässä ei ole kysymyksessä ainoasta~n 

niin vai ke a Saa-

solmi ttava n, s il

aineell iset edus. 

Ottaen huomioon nyt mainitsemani näkökohdan , ehdott.i sin , e t

tt tä luopuisimme toivomuksest~e. Arvelen, että ehdotuksemme 

on johtunut etupäässä teoreettisista eikä kovin tärkeistä 

käy tännöllis istä syis tä. 

Niinkuin jo edellä huomautin, ei Puolan vienti Suo

meen nykyään ään ol e kuin 1,32 ~ sen kokonaisviennistä. Tu

levaisuudes sa t ulee tämä vienti vielä vähenemäänkin. Vaikka

kin Suomen vient i on ja t uleekin py symään pienempänä kuin 

Puolan vi ent i Suomeen, tulee se kuitenkin - mikäli Suomen 

t aholta todellakin voidaan käyttää hyväksi ne kiintiöt,jois 

4t ta täällä on ollut kysymys - nousemaan' noin h ~ i in k e r 

tai s e k s i entisestään. Nyt tehtävä sopimus koituu 

ensi sijassa Suomen eduksi. Vuoden päästä uutta kiintiöitä 

koskevaa sopimusta laadittaessa on mahdollista paremmin kuin 

nyt arvostella mitä tavaroita tänne itse aaiassa voidaan 

tuoda Suom~ta. Varmaa on, että nyt tehdyssä so pi mulsessa 

sovitut kiintiöt eivät aina tule täysin käytetyiksi. Toi

selta puolen on myöskin olemassa tavaralalej a . joidea kiin

tiöitä vuoden päästä on pyrittävä saamaan korotatuiksi. 

Suomen ja Puolan kauppasopimus ei kuulu talOUdel

lisesti tärkeimpiin, mutta sen merkitys ei rajoitutaan tä

hän. Puola on yksi niistä maista, joiden kanssa meillä 
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1 i i t t i s i s t a k i n syistä tulee olla kaupalliset 

suhteet. Olisi moness& 

si tullisota. Kun ei 

sunteess. valitettavaa, jos syntYl

sen taloudelliset haitat olisi eri-

koisen suuria kumm. llekaan maalle, on pelättävissä, että se 

saattaisi tulla pi tkäai ka iseks i, mikä olisi suuresti omiaan 

katkeroittama~ mieliä ja huonontamaan valtioiden välisiä 

suhteita. Tämän vuoksi olisi sitäkin enemmän syytä 011. 

liiaksi antamatta käytännöllisesti vähemmän tärkelden syi

den ratkaista kantaamme . Seikka, johon myöskin on kiinni

tettävä huomiota, on se, että tällainen "sotatila" muodos -

tuisi erittäin haitalliseksi Suomen- telä Amerikan linj.lle, 

joka välttämättä tarvitsee puolalaisia lasteja, joista se 

nykyään muutenkin kilpailee ruotsalaisen Johnson-linjan kans-

Bao 

Puolan Valtuuskunta on jättänyt meille omat toi-

vomuksensa. Näihin ehdotuksiin sisältynee 

t. emme voi hyväksyä. Toiselta puolen 

sellaisiakin, joi -

on meidän otettava 

huomioon, että muutkin maat, m.m. Ruotsi, ovat sitoutuneet 

tullien sitomisiin Puolan eduksi. Nyt solmittavan sopimuk

sen on puolalaisista sisäpoliittisistakin syistä myöskin 

annettava jotain Puolalle. 
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Siitä huolimatta, etteivät Venäjän ja Puolan 

hallitusten saamat, otsikkoasiaa koskevat vastaukset y

lednsä olleet myönteisiä, eivät puheet tällaisen pak

tin aikaansaamisest~ näytä taukoavan. vähäO väliä tie

dustelee joku täkäläisistä virkaveljistäni minulta, olen

ko kuullut jotain asiasta. Liikkuu huhuja, että edel-

1eenkin olisi tarkoitus solmia jonkinlainen Itämeren

maita koskeva sopimus. 

Niin esim. Italian suurlähettiläa BASTIANINI, jo 

• ka yleensä on hyvin informoitu, sanoi minulle 

ta sitten eri tahoilt~ saaneensa kuulla, ettei ajatus 

olisi kokonaan kuollut. Kysymykseeni oliko mahdollisesti 

tiedusteltu, halua*siko Italia ottaa osaa tällaiseen 

pimukaeen, vastasi hän kieltävästi. Hän 

nut aanoa mitään aiitä, missi muodossa 

musta oli suunniteltu, mutta .tuntui hän 

ei myöskään 

tällaista Bopi-

uskovan, että 

aaiaa vielä ajateltaiaiin. 

lakettiin tavatesaani Saksan lähettilään 

iin lausui tämäkin kuulleens. edelläm.initunlaisi.t • 

.JAKELUOH.JE. 

-----",...------------ .... -......... . 
!avallin ... 

...... 

.................. 
T ........... 
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nu O ta n1°1°n )lskomattomilta kuin hän sanoi niiden itBes-1S, , 

tään tuntuvankin. Kysymyk seeni 

tään vastaan antaa tällaista 

ja Puolan kanssa, jos nämä 

olisiko S a k s a 1 1 ~ mi

julistusta yhdessä Venäjän 

ehdottaisivat, että se ot 

taisi osaa so pimukseen, vastasi ' v. MOLTKi luulevansa, 

e t t e i s i 1 1 ä oli s imi t ä ä n s itä v a s -
( 

tt t aan. Saksal la ei ole, sanoi hän, mitään suunnitel

mia, jotka voisivat olla vaarallisia Baltian maiden it-

tt 

senäisyydelle. Hän 

luaisi tällaista 

suunnattu Saksaa 

ei kuitenkaan uskonut, että 

sopimusta. Kdellisen sopimuksen 

vastaan ja sen tarkoitus oli 

Venäjä ha

kärki oli 

si täpai tai 

häiritä Puolan ja Saksan välisiä suhteita. Pikemminkin 

olisi luultavaa, että Venäjä yrittäisi siihen Ranskaa. 

Epäiltävää kuitenkin on, haluaisiko Pariisi sitoutua so

pimukseen, jonka tarkoituksena todellakin olisi Itämeren 

maiden suojeleminen. "Varsinainen vaarahanll , lisäsi v. 

n, "uhkaa näi tä ma:l ta Venäj än eikä Saksan tahol tali. Sii--
hen nähden, että Liettua on ilmoittanut kannattavanaa Ve-

näjän ja Puolan ehdotusta, oli Y. OLTKJ lähinnä taipu

vainen uskomaan, että mahdollisesti syntyisi jokin Liet

tuaa koskeva julistus. Kahdollistahan on, että Puola jo 

senkin TUoksi kannattaisi sitä, että se voisi olla en

simmäisenä askeleena säiDDöllisten suhteitten syntymiseen 
Puolan ja Liettuan Tilillä. 

Lilättäkö~, että Ran.kan .uurlähetY8tÖssä 
uskovaD, .ttä Suomi oli aiaoa TalUo, joka itse aaias -

•• TastusU tehtyä eh4otuta. Ilu..kalaiaet OTat myöski. 
aino.t, jotka eiyät 01. lau ..... t ailUlll. til1t , yu."t -
ti~ .. t...... ya.tauk... joå408ta. 

01.. kat.ODut .1.T.. ."ti aaiai\a liikkeelli 
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vista huhuista . ~ahdollistahan on, e ttä jotkut muutkin 

lähetystöistämme olisivat niistä kuulleet. 

Saksalais-puolalaisen nonagressiosopimuksen solmi

misen yhteydessä näyttää jälleen liikkuvan huhuja siitä

kin, että Puol a olisi myöntänyt Saksalle va paat kädet 

Baltian maiss!i.. Siis aivan päinvastaista, mistä juuri on 

ollut kysymys . Niinkuin jo olen inisteriölle tiedoit h.-

nut, kutsui ulkoministeri BleK POS!in ja GROSVALDin luok-

seen heti nonagressiosopimuksen tultua. solmituksi ja va-

kuutti heille, ettei Puolan jtl. Saksan välillä ole teh-

ty mitään Baltian maita koskevia sal isi~ so pimuksi~ . Ei 

ole mitään syy tä olla uskomatta BKCK ' ~ vakuutusta , sillä 

san puolesta puhuvat mielestäni kaikki asialliset syyt. 

Tuskin koskaan vielä ovat Baltian maat tuntu

neet niin heikoilta kuin nykyisin. Aina vähän 

kuu niitä koskevia epäedullisia huhuja siitä, miten muut 

valtiot tekevät niitä koskevia sopi muksia . Poliittiseen 

heikkouteen liittyvät taloudelliset vaikeudet. Asianomaiset 

valtiot näyttävät itse ensimmäisinä olevan valmiita usk)

maan usein aivan päättömiltäkin tuntuvia kertomuksia . Tä

ten ne samalla, itse sitä huomaamatta, herättävät mui8-

sakin luuloa, että niiden tulevaisuus todellakin on hiu8-

karv~ varassa. Idullisempaa ulkopoliittista tilannetta 

kuin nykyinen ne 

tömä! tä kuin se 

olisivat pitäneet 

tuskin voivat toivoa. Niin käBittämät

tuntuukin, näyttää siltä, niinkuin ne 

asemanaa edallisempana silloin kun Sak-

a. ja Venäjä olivat ystäviä kuin D1t . Levottomuudella 

kY8YY itseltiiD. miten kil silloin jos ulkopoliittin.a 



• 

• 

- 4 -

lanne t odel l ak i n ker r an muodos t uu vaaranal ai seksi niiden 

itsenäisyydel le . 

Uudis t an viel äkin, että meidän on t ar ko in har

ki t tava ennenkuin annamme kansa invälise s sä so pimukses sa r 

nas t a itseämme Balti an maihin ja yhdessä ni i den kans s~ 

otamme vas t aan vakuutuk si a, j otk~ muka tarkoittavat itse

näisyyt emme turvaamist~, mutt~ jotka itse asias sa 

ant aa aivan toisia päämääriä silmällä pitäen. I tsenäis y

t emme e tule sen kautto. laisinkaan par emmin suoj atuksi 

j os j otkut suurvallat tänään antavat juli s t uksen , j os sa 

ne l ausuvat käsi t yksen, 

on 

e ttä Suomen, 

suotava tai 

Vi ron, La hian 

väl t tämätönkin. 

j~ 

Täl-Li e t tuan 

l a i nen 

.. s enäisyy s 

so pi mus ei Vaaro.n netkellä velvoit~ vakuutuksen 

emme tällaisia julis

maamme edell- t keistä 

antajaa mihinkään. Rauhan aikana 

tuk si~ t arvitse. ui den käsitys 

l yä rii ppumattomana valtion~ on 

ei meitä tällaisessa asiakirjassa 

den kanssa. Jos vaaran hetkellä 

tuntuvasti suurempi, 

rinnasteta Baltian 

joku tai jotkut 

ovat · valmiit avustamaan meitä, ei se 

sen v u 0 k s i, että Suomen nimi on 

sessa paperissa, vaan kokonaan muista 

suink!ian 

olemassa 

syistä. 

ta.pahdu 

tällai -
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Itävallan täkäläinen låhettiläs , minis teri 

v . nOFFING sanoi minulle eilen , e ttä hän epäilee 

voi ko nyk inen tilanne enää kau~n j~ tku~ . Kansallis

sosialistinen liike on niin vahva, e ttä hänen 1uu

lonsa mukaan on ~inoastaan ajan kysymys, milloin 

ky'sen hallituksen on jätettävä paikkansa. J otkut 

vioivat tosin kansallissosialistien lukumäärän Itä 

vallassa ~inoast~an 

toisten laskelmien 

oloj en vallit essa 

agand~ tap~htuisi 

30 
, 

40 a 

mukaan on 

ei myöskään 

c.inoasta~n 

-fo koko väestöstä,mutta 

niitä 75 -fo . Täll~i sten 

voi da sano~, että 

maan ulko puolelta Sak-

saata käsin, vaan tapahtuu voimakk~in pro pagand~ 

lemättä sisältäpäin, liikkeen omast~ keskuude st~. " i'is

timien nojaasalI lisäsi hän, "on mahdoton ~j~np i t -

kään hallita " . Si t ävastoin liioitellaan hänen mieles

tään ul komailla kansallissosialistisen hallituksen voi 

maantulon seurauksia. Tällainenkaan hallitus ei ltse 

asiassa voi ilman muuta julista maan Ui ttymistä 

Saksaan. lko poliittiset tekijät ovat liian vahvoja, 

jotta oliai mahdollista olla ottamatta niitä huo-

JAKELUOHJE, 

.. 
JakeluohJ .... allej. , 

T.valllnen • 
T.v.lllnen Ja lIa1k.1 . minl.terlllll., 
EI ulkomaåeduatukaen tledoltukolln. 
EI ulko ..... eduatukaen. mutta ulk .... l.inmlni.terllln tledoi

tukaIIn. 
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rlOFFING 'in lausumat aj atukse t ovat senvuoksi 

ielenkiln oisia , että hän viime aikoihin ~sti on va 

kuuttanut, ttei kansalli s sosialisteil le ja ns chlusa ' in 

annattajilla ole enemmistöä. 

Siihen nähden,et t å suuri osa Puolan nyky is i s t ä 

valtiolli sis t a t oi mi henkilöistä ovat entisi å Itävallan 

alamaisia - enti iä Saksan alama isia on huomattavissa 

toimi ssa verrattain våhån - seurataan tääl lä sikäl äi -

siä t a ~ahtum ia val ppa~min kuin monessa muussa maaS Sa . 

erran selostaessani saksalais- puolalaisia suhteita mai 

nitsin er åästå hallituksen puolivirallisessa l ehdessä 

G d Z eta r 0 1 s k a ollee sta kirjoi t uksesta, jossa 

koske t eltiin nschlu ss ' ia . :t Saksan pyrkimyk en IDrang/s uun

ta on muu ttunu t ja t ullu t t äysin loogilliseksi. Valt~

kunnan pyrkimys h t eyden ai kaansaami seks i Itävallan k 

Sa on luonnoll i nen , kokonaan ri i ppumatta sii t ä 

kö s n s eurauksia vahingolli sina vai edullisina. Se on 

yht ä luonnollinen kuin se , että r aut a vet ää magneet 

t ia puol eensa . ... Saksan laa jentumisen on ennen kai kkea 

t apahdu tt ava sinne , mi ssä el ämä itse osottaa sen oi 

keaksi" . 

Tämä käsitys on täällä jotenkin yleinen . Voisin 

mainita useita tunnettu j akin nimi ä , jotka ovat lausu 

neet minulle samaan suunta~n käyviä mi eli piteitä. Itä

vallan liit t ymistä Saksaan pidetään ainoastaan a jan 

kys ymyksenä . Asken solmitun saksalais- puolalaisen non -
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agressio - so pimuksen yhteyde ssä on ollut liikkeellä 

sellaisiakin huhuj~, että ?uola olisi sitoutunut kan-

nattama~n anschlussia. HOF1ING sanoi minulle, ettei 

hän omasta puolestaan usko, että ?uola olisi antanu t 

tällaista si t oumusta. Sen parantuneista 

saan johtunee kuitenkin , e ttä se tulee 

1 aeton rt 

suhtei sta Sak-

olemt!.an n puo-
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rlnll'GGI r u eai ås ettäin puhu ?ac..Tin nu tius 

ma n k s sani Su m saa leT st k. t l il i seat piispas -

t • Ei~ s n i i hme t teleTänsä 

1 ntilainen . Olisi uite kin 

j lu lin llisempi, j s piis p 

s itä, että piispa Oli hol 

luult T sti 

su iset T t "lähei sempää 

di si 

sukua. 

paljon par empi 

pu 1 lainen, sillä 

pu 1 laisten kuili 

hill ntil i sten kuss " . Su meiaa ~leTista k t lilaisiat 

ITat sitäpaitsi m et l k.upe rää. 

Vaata in, e tteiTät eu.mal iset le elaaTeja ,niin

uia pu.lal aiset. Suomessa 8n ru tein ieleli tait ·lainen . 

H.llannilikieli n, niilikuin tunnettu, sukua ru.tsinkielen 

kanssa . Syynä si i hen, et tä Suemessa .n h llantila inen piis-

pa, johtuu epäilemättä sli tä, että ka toolisen kirkon t i-

minta. pthj ism iasa ohjat i.Jl Hlilllanni st&. käsin. 

Uudistet tu n kjs myil.sensä, enkö luule, e ttä meil-

lä pidettäisiin aUltaTaaa , että Su.meen nimitettäisiin puo

lalainen, Ta. st ain, ette. k skaan le uullut, että meillä 

haluttaisiia pu.lal aista kaasallisuutta leTaa piiap a ja 

t ahd.ttaiaiin T iht a htllaatilaiaea piiapa t.ista Tieraa

ta k salliauutta .1eTa ,Taaa käaitetääa a8 a jt, j.tka 

JAKELUOHJE, 

.hTall!n~.~-,.!'!:j ... Ql?!.~~~~.~!.~.~. 

b . • .... .. jt.._. _ . .iloi .. d _.r 1 ... ~_J..!-

. ..!lIG .~ill ..... _ .......... _ .. __ ... __ ........ - ............... . 
UI.:." 

J .... luohJemall.J. : 

T.""II""". 
T.""I ..... J. 1 ...... 1 .. . mini,tarlOIl •• 
EI ulltomueduatuk_ Iledollukalin. 
EI ulltomueduatuk.-. mutta "lkoaai.inmlni,tarlOft tIedoI

tubIIn • 
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Ti.t mää.L~:: '" Vati kaanin k. nan, ku Su mi n luet

tu samaan rJhmään kuuluTa si kuin muutkin ~ hj ismaat . 

J ai aisemm in l en san nut hänelle, e ttä meillä mie 

luimmin nähtäisiin piis pan pai kalla suomaL. inen mies. 

LuultaTaa on , että - A~AGGI'lle on huom utettu 

pu lalaiselta t h lt , et tä Su me ssa oleTan , iis pan oli 

si lt Ta pu 1 1 inen, ja halu si hän täten tiedustella 

minult , mit n asiaan Su messa suhtauduttaisiin . Tahtomat 

t. anta asialle i Tin suurta me r it] stä, len j a t 

pauk.aess a ts nut l eTan s ' ytä ilm ittaa keskustelua 

me . 

Lisättäköön, että GGI n m n sti huom utta-

nut minulle, että Vatikaanissa anneta n Su melle suurta 

arT a . inisteri hl TTING ' in äynti R 1m ss.. n siellä 

tehn t erittäin hYTän Taikutuksen . 

, 

-~~~, 
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Asia: .PU. 1l:LD. .. j .... S an. ...... :t.å.li.~ 

n. D ....... D.t .tl: gr ai a ./li u. .•.................... 

,1 

L U 1 · j Sak a n Tälillä t ammi kuun G6 päiTänä 
1/ 

11 irj.it t u sa n n gr eBsilsl pimu~ s ss. 

i d R gi rung n er k1är n,d a e ihr 

ioh unmitt lbar 0 r r bl e jeglich r 

S It n m. m.: 

dosio t 

rt zu 

ist, 

T r -

tåndig n. di ihr g genseiti gan . zi hungen b tr ff n. 

S 11ten ioh z isoh n ihnen Streitfragen ergeoen,die auf 

d m unmitt lbarer Ver andlungen nioht ge1öst werden 

könnten, irden b ida Regiarung n diese Lösung n in j 

dem inze1nen Falls in iner gegeni itigan Veratändi-

gung mi t Hil! 

"Ibai dies i 

Tln ndaren 

N tfa11e die 

in el10hea V rfahran in 

friedliohen ~itteln suchan , 

'ög1i chkai t nioht ausaoh1iesl 

nwendung zu bringen, Ii fu.r 

einen lillohen Fall in anderen ai gegen eitig Terplich

t ndan Viratändigungen Tlrgasehen iat.XIIIIXIIIXXlIIIfilXI 

111X11I11IlIIl. 1 n k e i n I m F a 1 1 i abi r .. e r -

d nai I Z U r r 1 d i g u n g der a r t i g e r 

• t r i t t i g i r 1 r a g • n Z u r n .. e n d u n g 

T • n G. w a 1 t i h r i Z u f 1 u 0 h t n a h m e n. 
1/ Su •• .n ja Pu.lan Täliat.n kaup.pa •• pimuaneuTlttelujen TUlk
.i In raplrtln lihlttäainln TiiTiltynyt. 

JAKELUOHJE, JelteluohJemalleja, 

T ..... IInen. 
T.".II~ J. 11 ..... 1 mlniaterlOlle. 
EI ulltomauduatultaen tledoitultalln. 
EI ulllomaaeduatultaen. mutta ulltoaalalnm ..... twiOn tledol

h*8IIft. 
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Dl auf di Ben Grundaät zen ge achaffene 

wird d n be i d n R gi r ungen die hehre 

t rn , ftir pIl itische, ' irtachaftliche un 

F:iedensgarantie 

ufg obe erleich

kulturelle Prlb-

1 me 

und 

Lö aungen 

illig n 

zu f ind n, di e sich auf einen gerechten 

usgl ich d r beid rse ~ti gen Interessen 

stutzen . ida egi er ungen aind ube rzeugt, d ss aich die 

B zi hung n z .hc en i hren Ländern auf diese ". eise 

• f rucht bar nto .. ick. 1n und zur Featigung einea gutnachbar

lich n Zu a.mm n1 b ni! f Uhren .. erden , \. a nicht allein 

fur ihr beidan Lände r, slndern .uch fur die ubrigen 

Völiar ur p:& 1I h ilaame !ilelgen haben \.ird " 

• 

Slpi ue tuli ai käli Idlttam tta, ettei kukaan 

T rmuudella tietänyt mi tin pitkälle melempien m i dan Tä

lia t n~UT ttalut IliTat edist naet. SitäT~atlin a Tis -

t t tiin ja epäilemättä tiedettiinkin mlnella tahllla , t

tä tällaisia neuTltt eluj a Ili k~nnisaä. 3ngl nni~ ja 

Itali&o suurlähett iläiden pelkl, että PUllan ja Venäjän 

SUlaaa ja Baltian maita kl.keTa juliatua Tliai haita-, 
ta Sa aan ja .Puelan Tulii'ä Iiluhtai ta, luttaa, että he 

n~täTäati ti81iliTät näililtä neuTltteluiata. Sekä Englannin 

että Italian aanlmalehdiatöatä käJkin aelTästi ilmi Tai

T ikutuaTaltaiatln piirien t yt 'Täia a tapahtuman jlh 

dlata. Nlnagreaaillill pimukaen tliTlt n ilmeia8ati TliTan 

hel pett a Ingl&nnin ja Italian hallituatin Tälity. ritJk

.iä a.eiatarii.umiai. IiIkalaaä. II piirit, jltta Ran.taa

.a eiyät hJTillä ai,lin kataeli näitä ritJkaiä, eiTät 

-tÖitään ,1, ,ll,.t t ytJYii.iä .'piauk •• n I niJaiala-
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1/ tä. Pien n Sntenten aanlma1ahdi atöaaä In myöa ~in e8iin-

t Jn t h~ppamia 1 uauntlj . 

Suurta mie1enki intla 

lDiuä määrin anskan 

In VaralTa aaa he rättänJt 

hal1j tusta In pidett 

tliaen neuTlttelujen kuluata . Rräa TirkatlTerini , jlnka 

aan ja minulla i Ile aJ- tä epäillä, In kertlnut mi -

nulle anakan suurlähe ttil ään L OCHB'n aanlneen hänel-

1 että naka tieai, et ä PUlla neuTl tteli 

a nlnagreasilsl pi u~sesta . anak. ei kuitenka n tuntenut 

B i mu sen te atiä, ei kä sitä ltu pi de tti siinä 

ti t ia na n uTlt t elujen Taiheista 

tä liai Illut aJytä. 

'n 

itä Pullan eiaean mieli piteeaeen tul e , In 

a nlt taTa , että se tällä kertaa ai T&n h nin i sella 'k

ai ielia_ dellä ja t t 'Täiayydellä In terTehtin t alpi-

IIU aen ai aanaa miat a. Erikliata mi elihj Tää In aitäpait-

ai PIlIl aaa herättän t ae hUIII aTainan t apa , jllla Sak-

aa.n ' leinan mieli pide ja aen jlhtaTat piirit ITat 

tautlln6lt tapahtumaan. Niin ITat muutamat • 
det tldenneat. että eräiaaä aakaalaiaiaaa l ehdiaaä In 

Pullaa kutauttu auurTal1akai. mikä laittaa auurta käai

t Jka.n muutlata Sakaaaaa. miaaä k mmenkunta TUltta ait

ten PUlla i"a1liuati nimitettiin "Saialnata. t II . 

11 Tämäkin la.ttaailliten auureati ne erahtl"ät. jltk 1 
leTat. että Sueael e j~ Baltian lIaill. tehty ehdetua 
Ili.i jell in taTein Tlinut .11a niid.n it.eniialyd.n 
turyana.KJ.,.J k •••• ä .l."a •••• ha ipeliaaä 1iai"a\ aeid" .a&ma. lanan "ar.inai ••••• lI.rkitlk •••• ä el18.t v.
nilin "talenpeikia". 

-
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HITLER 'in r~di.itu p~e, j .aaa hän painlati al pimukaen 

auurta ul~ pIliittiata merkityatä, In u .mlin Itettu t 

d t Jkiellä T at aLn. ArTellaan mypakin, että In ainlaataan 

aj n kjaymJ i. mill lin PUlla j~ S ka~ klrlttaTat lähetya

tönaä a~urlähety atöikai . 

S 'llurint~ t yy t mättöm yttä en u pimukien ulmi-

4t min n luennelliaeati herät täntt Venäjällä. ?ari päiTää 

4t 

ennen u pimu k. aen 

lähet atöliJiä auuri 

Talmiatumiata eli täkäläiae~aä Venäjän 
1/ 

Taataan.tt.. Ottaeaaani 

NTONOFF- OVS ENKO'lt , i&.11.i hän minulla 

j ääh Täiai ä. 

ilmeiaeati le-

Tett mana, että Pullan ja Sakaan Tälillä In 1\ j.tain te

ke illä". "Putl a.n Berlinin lähettiläa LI ?SKI en äa ettäin 

ellut pitkän aikaa keatäTällä audienailla HITLER'in l~ -

nall. BEC 'in ea eTaaia käynnin Tarainlliaena aihaena lie

nee in hälTentää Vea eTaaaa heränneitä epäluuleja, että 

Puela hdeaaä Sakaan kanaaa auunnitteliai jetain a&l&

hank aita Venäjää Taataan. Tällaia8t arTelut eTatkin epäi

leaättä Tääriä. N t aelmitun aepimukaen tarkeitukaena en 

ineaataan ellut aäännölliatyttää Puelan ja S ka&n Täli

aiä auhteita. Baltian aaiaaa liikkuTat huhut, että Puela 

ja Sakaa .1iaiTat a.lain •• t j.tain niitä keakaTia aa

lalaia •• piaukaia, 'Tat .... in kaik.ata päättäen Tääriä. 

1/ ' .lnittaA •• a.attä IDalaaDi. .uurlibettlläa pu.li •• i •••• 
ali ••• i t.rraa ' ••• ei'.-f .. äjla lihetlltöa.i. 
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U)ko~~ i. l:I..i.nmini s teri ö LLE 
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Sen j äl~een kun r äässä r~2 0rti ssGni mainit-
s in Suom 

k.e vi st~ 

~ ja Balt ian ma ita 

huhuista;1 on Puola 
t ar ko ittGvaa so pi musta kos

antanut vastauksensa Neuvost 
Venä j äll e . Niink.uin inis t ariölle lähettämässäni sähkees-

s ä ilmoi tin, antoi alivaltiosihteeri, kreivi SZ 

~~ STAlle, G OSVALDille ja minulle suul l isesti sam~n tie

don, ettei se pidä kysymystä aktua lisena. ~ahdolli s tC1-

han on, että l ertomani huhut johtuivat siitäkin, ettei 

Puola vielä 01 u antanu t lo pullista vas t austa n Venä-

jälle, jG k.ysymys SilS itse asiassa toistaiseksi oli 

avoin. ai kes ta päättäen näytään ainakin tällä ~ ertaG 

l uovutun suunnitel masta. un Puolan vastauksessa kuit en-

k. in nimenomaan on sanottu, ettei kysymystä pidetä 

tua".lisenC1", ~i se sulje pois mahdollisuuttA, että c.-

aia.an voidaan palata toisessa hteJ dessä. 

Mainitsemistani huhuista eivät täkäläiset vir-

ka.toverini niltä puhuneen mitään USTAlle ja. G OSVALDil 

yrt. raportti ö, ~II - 34. 

"AKE . UOH"E. " .... Iuofllemalleja • 

T .... lllnen. 

! a T ali i n • n . 
- •••••••••••.• • _~ ••• ".: •• u .• ~ ••••• • _ ••• _._ •••• _ •• _ ..... . _ _ ._ •• ~~._ •• _~ ••• _._ • • __ ._ ••• _ 

T .... II ...... J. 11 ..... 1 .... mlniot.rIOlle. 
EI ulkomaucluetu~ tledollukaUn. • 
EI ulkom .. ed ... tuka .... multa ulkouialnmlnloterlOn tledot-

tukaIIn. 
;.;.;;.~:-... _._._._.: .. _ ....... _ ..... :. . __ .. _ •...... __ .~ .............. . 

. ' . 
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le . T' ä johtunee atu pååssä siitä, ett i Viron j~ 

latvian kateot~ ot t~neen ~ivan selvää kantaa asiassa, 

j~ et tå arve lla.n niiden ainakin jossain määrin kan 

n~tt~neen ~j~tust~+/ Koett~essani ottaa selvää mainittu

j n nuhujen oden peråisy destä olen luonnol11sesti 01-

lut koske uksiss~ L ST n ja G OSVALDin 

tonut heil a kuulemistani huhuist~. 

anssa . ja ker-

' lnisteri PO STA on tällöin m ininnut minulle, 

että hän on puhunu t ulkoasiainministeri B~ C ille erääs

tä kirjoitt~astaan ~rtikkelist~, jok~ on julkaistu tä

man vuoden tammikuun 1 päivänä aikakauskirjassa L' 

s p r i t 1 n t e r n a t i 0 n a 1. Kirj oi t uksessaan 

lausuu kannatt~vansa ruotsalaisen va paaherr~ St~el von 

HOLST INin joku ~i ~ sitten c a d 6 m i e D i 10 -

m a t i ~ u e 1 n t e r n a t i 0 n ~ 1 e'n tiedoi tuksiss~ 

esittämää ~j~tusta, et tä I t ämeren mai ta ko s ev~ v . l~ ~ 

sO ?imus uUdistett~isiin . Tässä sopimu sess~, niinkuin tun

nettu, tai ki silloiset I tämeren r~nikkovaltiot ilmoit-

tlvat ~annatt~vansa s t a t u s ~ u o'n lläpitämistä. 

B~C ' oli ker tonut ~ STAn artikkelist~ TONO 

OVS Olle, j ok~ on ti edustellut ~ ST lt~, missä tämä 

oli julk~issut kirjoi tuksensa. 

1/ inist riölle muutamb päiviä sitten lähett äm ässini ar
tikkelissa,jOBSa eräs tunnettu sijmin jäsen,ST ONSKI~ kä
sitti1e •. k1~lmystä,. ann~taan m oskin ~d~~vastuu ~uo
melle slita, ettel aSlasta tullut mltaan. 1 •••• Suo -
maSSA, jollA on aivan oma politiikkansa, josta ei 
kuitenkaan puutu rinäis~ä yhtymäk~~tia e~. ~e~tu 
suopeaa vastausta ja aSla saatettlln ~arlllnln J
Lontoon kautta julkisuute.n .päedullisessa valossa. 
Tästä hetk.stä alka.n nä1ttää asian käsittel Puo 
lan j_ Venäjän k.sk.n rau.nn •• n .... " 

( 
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Lainaan t ähan vuoden 1~08 so pi muksen t e~ s t in 

kokonaisuudessaan: 

"D ~ c 1 a r a t .i 0 n . 

Sa _aje st~ l ' ~mp r ur de t out es le s u s s ie s. 

Sa .a'est' l ' J ; eraur a' 1 1 e m a g n e . l oi de r usse . 

Se. .. ajes t b le i de a n e m a r ~ e t Sa ajes t~ 1e 

Roi ae S u 6 a a. d~siran t consolider l e s liens de bon 

4t voi s inage et a' amit i 6 ~u i unis sent leurs 

t r~ buer par l ~ a la conserva t ion ae 1a 

"t ats 

pa ix 

e t con-

gtm6rale . 

• 

et reconnaissant ~ua l eur oli tique par r a jJport aux r(j-

gions de le er Balt i que ~ pour objet 1e ma intien au 

statu ~uo ter r it orial actuel. 

Le urs Gouvernements d 6 c 1 a r e n t par le 

.. ac t e qu 'ils sont r e r m a m e n t r ~ s 0 1 u S El 

s 9 r v e r ~ n t a c t s 1 e s a r 0 1 t s ae 

1 ' ""' D r allr de tout es J, u s s ie s, de 

r eur d ' 1 1 e m a g n e . oi da ?r usse. 

Sa 

ae 

aj es t6 l' 'Emue 

Sa 'ajes t6 

19 noi de a n e m a r. e t da Sa 'a jast6 1e oi 

S u ~ des u r L e u r s p 0 s s e s s i 0 n s C 0 n t 

n e n t a 1 e a e t i n s ula i r e a r e s p e c t i -
'i' 

V e s dan s las d i t a S r ~ g i 0 n s. 

ans 1e cas od le statu quo territorial actuel 

dans las r6gions de 1a er altique aerait manac6 par 

des .v6naments quelconqu9s, les quatre Gouv rnements sig

natair8s de 1. pr6sente D6c!aration entreront en commu

nication pour se concerter sur lea m8surss ~U'ilS ju

geraient utile de prendre dana 1'int6r8t' du maintian 

statu uo .... 
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emo r ~ n d u m. 

AU moment ae signar 1a a6c1ara tion en da te a 

ca jour, les Soussign6s, a 'ordre ae laurs Gouverne

mants ras , ectifs, croient devo ir ~r6clser ~ue 16 prin-. 
cipa au malnt lan ae statu ~uo, cons&cr6 par la sus-

alte a6c1ara tion, ne vise ~ue l'int~grit~ t erritoriale 

da toutes l es possessions lic t uelles, continentales e t 

lnsulaires, aes autea Parties contractant es dans les 

dgions ae lb. er Bal ti 'iue et 'tue, par cons6'iuent , le 

di t tlrrangement ne pourrti a' aucune mani~re 3tre invo-

'iU ~ lorsqu'il s' agirG du li bre exer cice des droit s da 

aouverainet~ aes autaa Parties contractan t es sur leurs 

possessions res pectives susmentionn6es. 

ait en quatre exemplaires a St. P 6 t e r s b 0 u r g, 

1e 1 /,3 avril 1'0108" . 

So pi mus e i s isällä mitään varsinaista garan 

ti aa , vaan on seL t ar koituksena ainoastaan t odeta asian

omaisten valtioiden pyrkimys säilyttämään kos~emattomlnb. 

alueelliset oikeutensa . So pimu sen alkuvaihee t osottavat, 

että Venäjällä ottaessaan alottaen siihen oli 

määrää. Ensinnäkin oli sopimuksen kär i suunnattu Eng -

1antia vastaan. Venäjän Saksalle tek~ässä al upe räises

eä ehaotuksessa onkin sanottu, että so pimuksen t ar oi -

t Ultsena oli "1. maintien du s ~ a t u 'i u 0 hrri tori

a1 aotu.!, B u r 1 a b a B. d. l'e x c 1 u s i 0 n 

CO. P 1 ~ t. d. 8 a! c?f a i r e Ii <1: e 1. B a -1 

t i ~ u. d. 

'tran' g.r 

t 0 u t. i n f 1 u • no. 
, 1' • uilh.· oedott_j UI. 

p ol i t i 

• 
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lut h~lu~ r - htyä englantilåisvastaiseen mieleno sot ukseen , 

jot9n al~u erii~e n ehdo tus oli muute tt~v~. 10inen Venä

jän päämäärist a oli, että se so ~ imuksen kau tta toivoi 

V~ ~autuvans~ Sltoumutsestaan olla linnoittam~tta ahvenan

maat~. Jotta se ei olisi voinut täten t ulki ta so i mus-

ta, lisät t iin siihen edellårnainittu m e o r a n d u m, 

jossa : ainos tet tl in, et tä s ? i~us t ar "oit ti ai noas t aan 

.. valtio iden ~lu eIlista ko s~em~ttomuutt~, ja ettei siihen 

voitu vedo ta I symyas en ollessa suvereniteettioikeu~sien 

~ ä t t ä m i. s e s t ä . 

.. 

Sopi mus ei siis itse asiass~ vas tannut sitä, 

mitä Venäjä ~lkua~n oli sillä t arkoitt~nu t. Tämänkalta i

set julistukset ova t usein solmitut jotain toista tar-

koitus ta silmäll ä ) i täen kuin se, jOk~ I ilmi so pi-

mukees ta. Etenkin on näin asi anl aita run os~nott aj ~val

tiolden asema on erilainen , ja edut ristiriitaisia. Vuo-

den 1~08, 
. , 

so ;nmus 
. 

ei myös ään voinu t estää Sak.san j a 

Venäjän välistä sotaa ruusi vuotta myöhemmin. Tällä en 

J!:uitenkaan t ahdo - s~noa, et te ikö tällaisesta I tämeren 

tl oit~ koskevasta so pimuksest~ voi si olIa hyö t äkin: ai 

nakin olisi se näi den valtioiden solidaarisuuden . osoi -

tuk sen~ . Jos Itämeren muu t valtiot ha uaisiva t solmiu 

tällaisen sopimu sen, en ~äe mitään syyt ä minkä vuoksi 

ei Suomi voisi siihen yht ä. Ero tämän ja Venäj än 

Puolan ehdott~an sopimaksen välillä ' on se, että 

SUOmi olisi itse os~linen so pimuksess~, kun ee sitä

vas toin jälkimäisessä t~pauksesea olisi ' dino~etaan 

toisten tek.män . Bo pimu~s8n 's i Dee n ä. . --
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SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 lQ. 

V I,QY ssa 8 p:nä II&Ui, kuuta 19 .... 3.4. 
/ 0 /76 ..... { 

I '1 " '/3· lY 
A s i a : Pu lan. ... ai . ..... u.l.ti.OJl.UQ.t.o • 

. - - . .... ....... ... . ........ _._.... .._ ... ................ ...... . 

. _._ ... _ ... -_......... . ......... _.-_ .......................... _. 

Puolan uUli T ltiomuoto tali leJmlllä hYTäklY

tykli yllätyk •• n k utta, lillä hallituk.,lla ,i ole .i,l

lä tarTittaTaa 2/3 .n, .. i.töä. Hdalkunta oli kutluttu 

koolle k e I k u I t ,le a n hallitalpuolue.n - alot, 

,i Tir lli •• lti ollut hallitukl.n t.k.llä - ehdotak.elta • 

Valtultalpuolu,id,n eda.ta jien e.itettyä Taltalause,n.a ja 

ilmoit.ttu , etteiT&t he aijo ottaa Olaa ,hdotuk.en yk

li~yilkohtail.en tarkaltu •• ,n, PQiltuiTat he i.tunto.alil

ta. Hallitulpuolue käytti hYTäk •• n tilailuutta ja päätti 

pahemiehen ehdotukl •• ta ,i ainoa.taan ke.ku.t,lla ahde 

t k.e.ta - mikä Ta.tu.tu.puolueiden poi.tuttua oli.ikiu 

ellut tarp.etont - '1 an ayö.kin l.palli •• lti hYTäk.yä eh

d,tuk.en. Päätä . li,nee ollut ylläty. kaikill. Valtu,tu.

puolueet oTat lehdi •• äin l,·mann,et menettelyn laitte. k

.i.11 ole kuitenkaan Tarmaa, että täaä Täite en oikea • 

• illi .ejain työjirj,.ty. antaa .ille Tlrrattain Tapaat 

kädet. A.i. ei ayö.käin •• ialli.,.ti ollut .. i, .illä 

hallitu.paola,.n ehdotu. ,n ,11at .ejai •• ä tannettu j' 

'1 oele.ta 1931 alk.en ja en .Uä ' kiai\elty Talilkuna.-,. 
.akin. Kainittak,en, ,tti •• j.illi ,n eike.. r tkailta 

JAKELUOHJE. 

. _ .. ____ ._. ___ 1...!~!1~!!I! .~.. .......... . ........... . 

= ... ~._-- .. , ------ ._. __ .. _ ..... -- .. ------_._.-.. ---- .............. . 
UI I I } .. 

.JeIte/uotV-alleja • 

T a""IIm... 
Tavallm.. ja 11 ..... 1 mlnlateri6l1e. 
EI .. lItomueduat ........ tledolt..lt.iin. 
EI .............. at..It .. n. m..tte .. 11t .... iaInmlnl .. eri6n liedol-

tilit ...... 

, -
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aaia litä Ta1iokQntaan läh.ttämättäkin . Toin.n a.ia on, 

.ttä kYlymykl.n ll ••• a niin tärk.ä.tä ky.ymyk ••• tä 

k in Ta1tiomuodo.ta, Toidaan m hdo11i ••• ti Taatia tark •• -

paa t Tal1i.t.n muotoj .n noudattami.ta kuin .i11oin kan 

en ky.,my. Tähäpätöil.ami.tä alioi.ta • 

Va1tioläännön .naimmäia.n lUTun 1 artik1an .u

kaan .n uolan T 1 hkunt& "kaikkiin kanaa! ilten yh-

t.i.tä omaa !bi.n/. Parhaiapain p iki.n.a 

uhra .ten kautt aad •• taan .yn~yneenä .n 

1i •• na perintönä .iirryttäTä .akapo1T.1ta 

J.kain.n lukupo1Ti .n T.ITIllin.n .mi.n 

hilhlu j .n j a 

•• n, hilhrial

• kup 1T.l1 •• 

Toiaainp.nni. -
tu.t.n ka tta k.hett&aaan Ta1takannan Toimia ja arT a. 

Täaän T.lTo11i.uud.n täy ttäai ••• tä .n •• kunnia11aan ja 

.maillladlllaan Ta.tuu •• a j älk •• n t l'Tillt fl • Valtion joh

d'.1 .n Ta.a~a11an pr •• id.ntti, joka .n "Jumala11. ja 

hi.toriall. Ta.tuulla Taltakunnan kohta10.ta. Pr •• id.ntin 

a1&1l1a .1imiä OTat halli tu., .'ja, •• naatti, .otalai to., 

tu •• i i.tai •• t ja Ta1ti.n k.ntro11i". Ha1litu •• uodon .n-
-

.i .. ä1 ••• tä 1.Tu.ta käy j. täten ilmi •• k •• k.in.n 

a ••• a, jonka .e tunnu.ta& Ta1takannan päiai.h.lle. 

Pr •• id.nttiä t •• k.Ta •• a 1.Ta •• a .äärit.l1ään lä

h ... in häDen t.htäTän.ä. Hän •••• nimittää ja .rottaa 

harkintan.. ..kaan piiaini.t.rin ja täaän .hd.tuk ••• ta 

••• , hal1itllk.e. jäa.net. Hän.11ä •• .d •• kannan k!k •• n-

..., 
Pr •• ldeutlu nialklrj.i,at •• 11a Tar2.~.t.t a.ia~ir-

jat ' T at1Ta' 11 •••• i piialnl.'.rin tai h.lli'llk •• n 
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•• nt. n Taratnt i.ta. Ptikk.uk.en t.k.Tät n... pr •• identin 

henkilökohtai •• t ttu.iktudtt, jtihin kuuluu t.im. thd.k 

kaan aääråämin.n pre.id.ntin Taalia Tart.n, pr •• id.ntin 

.ijai •• n aääräämintn • dan ajat.i, piäainiet.rin, k.rkeia

man tu i i.tuimtn,kork.iaman t rkaetulkaaarin puh.tnjohta-

4t j ~, • taT imain päällikön ja pr •• id.ntin .iTiilikan.lian 

• 

Tirk i •• t.n niaittäain.n ja .r.ttaain.n, . Taltakunnan 

aiti.tuia.n jä •• nttn ja .räid.n •• n tin jä.tnt.n niait-

tiain.n, •• jain h j ttaainen ja •• na tin k.k •• npan.n u -
.iai •• n määrääminen, hall ituke.n jä •• nt.n .yytt ••••• n p 

j a araahdu •• iktud.n käyttäain.n. 

Pr •• id.ntin Taali tapahtua •• uraaTalla taTalla. 

hd kk an määräämi •• n t.iaittaa Talit.i jaai •• ttn k.k •••• 

j.h.n .ttaTat t.aa .tnaatinaar.alkka, .tjain 

mlni.teri, ktrkeiaaan eik.ud.n paht.nj.htaja ••• taTtiai.n 

ylitarka.taja •• kä 50 •• jaln ja 25 •• naatin kannianar 

T.i.i_pitn kan.alai t.n k •• kuud •• ta Talit •• _a Talit.ija

ai •• tä. KrtaTalla prt.identillä tn ayö.kin .ike.. ..it

tää thdtkkaan.a. Je. tr.aTa pr •• id.ntt' kilttää tätä .i

kt.ttaan. Talite •• at kan.alai.et ylei •• llä ään •• tyk.ellä 

T lit.ijaai •• ten k.k.uk •• n ja pr •• id.ntin .hd.kkaan Tä

lillä. J.. tr.aTa prt.id.ntti tA yhtä _i.ltä Talit.ija

aie.t.. k.kt k.tn Talit •• aaan h.nkilöön nähd.n, •• täai 

Talit' t. Tallan pr •• ldt.tik.i. Pr •• idtntin t.iaiaika •• 

7 Ta.tta. Häntn 'eia •• a. . lle... 'T.iDna heit.. hin •• 

,.htäTiiia .enaati. a r.alkka, j,11. ,. tillöin kaikki 

pr •• id'Atin Tirka&n kaaluTa" .ikt.d.t. S.daA .att ••••• 



t ää pr •• id. ntin t .i i ai ka k.la. kuakautta rauha. .el-

l a l ... jälke ••• Pr •• id.nt illä .n .ik.u. .iait\ää •• _ 

r aa j a •• a . iinä t pauk •••• a •• t\ä Tirka tul.. aTei •• k.i 

. nne r uhan •• 1 lai .ta. Pr •• id.ntinTiran .euraajan tel

aiai k k •• tää kel.. kuka \ta rauhan •• pi.uk •• n jälke.n. 

Pä'· inilhri j halli tuk .. n j ä •• net tTat pe

liit t i ••• t i T .tuunalai.ia pr •• id.ntill •• j eka Tei h.idit 

iIl ein hYTän.ä erett a. S.ja T.i harjeittaa 

ri .t kt.trelli hallituk.en teiaintaan nähd.n, ja Taa

ti. h l l ituk •• n tai je.kaD yk.ityi ••• aini t.rin .ret

t i.t •• Je. ..ja en tehnyt päätök •• n.ä äänt ••• n . .. i.

t öllä. eikä pr •• id.ntti ereta hallitu.ta tai ai.i.t.rii 

kel.n päiTän kalu ••• a, je taa ky. yay. ..naatin tarka.

t.tt T .i. J e. ..n atti yhtyy •• jai. kä.ityk.e.n, •• 

pr •• id.ntin eretettaTa a.ianeaai •• t henkilöt, aikäli hiR 

.i h jeta •• jaii ja aääriä •• naattia •• di.t.ttaTak.i. 

Sitäpait.i T.idaan h llituk •• n j"'. lain.iädäntöelinten 

yht.i •••• ä i.tunn.... 3/5 äänt.n.n ... i.töllä päättää ••• _ 

tettaTak.l T.ltakannaa eik. d.n .t • • n, j.. Tähintä ·n pa.
l.t j".ni.tä eTat .aapaTilla. 

S.jain jä •• net Taiitaan yl.i •• llä, yhtäläi •• llä 

j • 1 i •• ll. ' iäDieik.ud.lla Tiid.k.i Tu.d.k.i. Vaali.i 
k.u. .a • .tapael... kat ... att. jekai •• lla, jek. .nn.n 

Tali.. t.laitt .. i.ta •• tä7ttäa7t 2' Taett. j. ...,_ 

ti1 .iTl11i- j. k ... alai.eik. t.ia. Vaalik.lpei... • 

k i •• lla 30 T •• tt tälttia •• llä. 

S •••• U t.t ... pa. ja tthtäTät .T.t .acl •• 
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hallitu •• u.d.n milllnkiint.i.lapia k.htia. Slnaatti .n 

TaltilläiiJmön mukaan .1 Tal tiin elin. j.ka "kuTa.taa 

niidln ain •• tln tiht.a. j.tk. aktiiTi.i .. in 'Tat .di.

tänl.t yl.iltä hYTäätl • Siih.n k •• lau 120 j ä.lntä, j .i

dln t.iainta-aika .n kau.i Tu.tta. K.l.annln •• an 1'
naatt.rli.ta nimittää prl.idlntti. auat Talitaan. J.ka 

k.l •• n Tu.dln pääatä Ir.aa pu.llt k ... aatakin ryhmäl

tä. Pr •• idlntillä .n Talta .äärätä klk. .Iuaatti uu

di.tltt.Tak.i. Oiklu. tulla Talituk.i .n kan.alaililla 

tI j.tka lain .d.llyttiaällä taTalla tUIln.atttaan lIal

li.tunlen ylli •• n hYTän Idi.tiai.lln~. Enlia.äiaellä 

klrralla •• naattiin Idu.tajiå T.litta ••• a .n ääniei

kla. niillä, j.tka eT.t .aanl.t •• tilaalli.ln kunnia

mlrkin "Virtati llilitari" tai 11 It.lnäi.lyari.tin". V.li

tuk.i T.i tulla ain.a.taan .1, j.ll. it •• lläiin 1 • 

äänl.ty •• ikeu •• Sln.att.rik.i T.i tulla Talituk.i kak.i 

klrt.a. S.naatin tirkli.pänä t.htäTänä •• .ej.in hy

Täk.rai •n lakiin j. budjltin tarka.taaine •• 

Lain.äädäntöä ke.klTat .ääräyk.lt ••• ttaTat 

Id •• tu.lait.k.ln Tallan t .. tuTaa raj.ituata hallitak ••• 

Id.kai. Lain.iädinnöllinl. al.t •• ik.u. Talti.. tul.- ja I 

••••• rTi.t ........ -...ss ........... tapalT.luk ••• n .t.t-

taTil. lak .. iärää ja ka ••• i.Tili.tl. ..piau.tl. rati-
\la k~.k'Ti ••• a.i.i •• '; 

fhh.' , 11116 ,lll."'" halli t.k •• ll •• Id •• k .. t • 
• i T.i ila.. hallituk... • ••• t .. i.ta päättää ".iltäia 

lai.'a,j~ka ra.ittaa Talti •• raha.t.a,j ••• i Tar.ja 

k.itu.ta Tart.. .1. .l •• a •• a ••• larTi ••• a. S.jai. hl-
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Täk.yaät lait kä.it.llääR •• naati •• a. J •• 

hylkää n. tai ••• ttaa niitä, •• ..na. tin 

•• ttaTa .du.kURnan päätök •• k.i, aikäli .i 

..naatti 

päätö. kat

•• j. hylkää 

.itä 3/5 äänt.. .n.ami.töllä. Pr •• id.ntti T.i 30 päi

Täa k.l..... .iitä, ku häa •• Ta.taaa.ttaaat .da.

kUllan hYTu.yaiin 1ai~, palauUaa ••• ..jaii. ..d •• 

taan kä.itt.lyä Tart •• , .ikä T.i Ta.ta tapahtua ••• -

raaTalla i.tant.kaad.lla. Mikäli laki •• d •• taan tul •• 

hYTäk.ytyk.i •• kä •• j.i •• ä .ttä •• naati •• a, TahTi.taa 

pr •• id.ntti •• n. Sillli. ku .du.kuta ei .1. k •• 11a, 
..: 

.n pr •• id.ntillä .ik... Ta1ti.l1i... Tälttäaättöayyd •• 

• itä Taati ••• a antaa ~a •• tak.ia, j.tka k.it.~kaan .i
Tät T.i k •• k.a hallitu •• a.t.a, Taalijirj •• ty.tä, Talti.n 

t.ll- ja •••• arTi.ta,T.r.ja, rahalait •• ta,Talti.lainaa.Tal

ti.ll. kaaluTan kii.t.äR •• ai •• ad.n myyntiä ja ra.i

tu.ta,aikäli •• n arT' .n yli 100.000 zl.tya. Nämä 

a •• tu~ •• t ann.taan mini.t.rin.uT •• t.n .hd.tuk ••• t. ja 

•• T.idaaa .uattaa ai •• a.taan lain.äädäRnölli •••• ä 

j •• tyk •••• ä. 
J.. Ta1ti.ta alk.apäia .hkaa Taara 'ai 

j.. it.. Talti ••• a .y.tyy Talti.p.t.k •• lli.ia hankk.i

ta, j.tk. ~.aT.t Talti.n hallita .... t.a tai ••• tur

Talli ••• tta, T.i hallit ••• äärätä p.ikk ••• tilaa T.i ••• e 

.a.l.Tak.i j.k. k.k. Talti.... tai ••• ..a •• a. tältä 

•• ..j.tll.,atll.ia •• •• k •••• a, ila.it.ttaT. 7 päi

Ta. k.I •••••• J.. ..ja .a hajalla. a ... taaa .iitä .il-
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1. ti.t. ..a .A.i i.tunn ••• a. J.. ..ja ja .'Aaatti 

TaatiTat t.i •• apit ••• aaattaaiata, •• hallituk •• n k.

•• ttaTa p.ilk.u.tila. 
S.jain hYTäkiymää .hd.tuita .i .1. t.i.tai

•• kai jätett1 •• naattiin. KUR hallit~k •• lla •• .i.llä 

11i ~3 •• eaai.tö, .li.i .hd.tuk •• n hYTäk.1.in.n Tar

.a. S11nä .iih.n, ett.i .itä .1. läh.t.tt1 •• naattiin, 

li.... .', että .ad.. Talti •• ~.d.. T.iaaaaa.tumi ••• jäl 

ke.. •• aäärättäTä ~ad.t Taalit. Mahd.lli.ta '., .tt.i 

hallit~. .ai.i ainakaaa 1htä .a.rta ..... i.töä .d •• -

kaAtaaA kai. .illä u1krääa ••• Vii.. Taali.. k.k •••• 

••• ttaa .itäpait.i •• ttä hallit~k •• ll. .dalli •• n Taali

tal.k •• n aikaaa.a~i... ed.llyttää t.im •• pit.itä, j.tka 

j.ataiTat aukaraD arT •• t.l.. alai.ik.i •• kä k.ti- .ttä 

.lk •• aalla. Jäi. .11.. pid.ttäa.. tark.ituk •• aaakai ___ .~_ . 

.a .d.ttaa T~.t"D 1935, j.ll.i. ..jai. jä ••• t.. t.i

.ikaa.i lakkaa. 
Tahd •• kait •• kin li.ätä, .ttä tä •• ä •• aj

•• a.taaa kr.rar. .tak.aRi ••• ta, j.t.. •• aahd.lli.'a, 

.ttä hallitu. .1r.tä tai t.i ••• ta j. ..... tätä ai

kaa päättää jättää •• jai. hrTäk.r.iR .hd.tuk ••• 

till •• 
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Allekirjoittanut täten ohelliiilena kunnioittaen 

Miniateriölle kuutena kappaleena lähettää raporttin •• 

n: 0 11: 11 Puo1alaia - tahekkiläiaet auhteet 11 ••• aiT .1-5. 
------------------------------------

UI 1 : A 4. 



·.v .... ,l .... a. .... S .... O' .. .v .... 4 ..................... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n: 0 ... 11 .•........ 

. V.ar •. Qya ... s s a .. .. 23. p : nä .. lIaa1.i •... k u u t a 19.3.4 .. 

As i a : PuQlalai .. ~ .... t .a.Il8llilii ... t. .. . 

·.·.uhte.t.······················· ······ ··· ······ ······· ................ ........... . 

II 

? /;.." . 
I " 

/ 
) 

l' 

Puolalaia- tahekkiläiai •• ä auhteia.a on joku 

4t ka .itten ollut huollattaTia.a kiriatrmiatä. T.k. 17 päi

Tänä julkaiai puoliTirallinen G a z • t a Pol. k a 

"Varoi tu." nilliaellä ohikolla Taruatetun kirj oi tuta.n • 

• 

Seloltan aitä 11h1eati. 

L.hti toteaa alukli, että Tah.kkoaloTakiaa.a on 

aina haluttu tahekkiläi.t1ttää puolalaiaia, autta aitä. 

aitä .nn.n tehtiin hanaikkaat kädealä, tehdään n1t tä,

ain aTonaile.ti. Lehd.t lietaoTat Tihaa Puolaa kohtaan, 

Tiranoaai •• t TaikeuttaTat puolalailten a.eaaa alka.n 

oikeut.tu.ta Terottaai.e.ta ja päätt,en Puola.ta .aapunei 

den Tier.ld.n Tangit ••• i •• en, ja kanlalli.kiihkoi.ille 

je.töille .,önnetään alennuk.ia rautat.illä. jotta n. n1r

k.illiiD uhaten jirj •• täi.iTät lIi.leno.oituk.ia. "Mikä on 

näid.n .i.l.no.oitu.t.n tarkoituka.na?" k1.17 lehti. "Viki
.&1tai •• t keinot .i.ät .111oiDkaan .i.· tulok.een •• iini

käiD tapauk •••• a •• ttä .ah.at kä1ttä.ät niitä. Vielä .ä

~~ kun t.h.kkiläi •• t niihin rl.',.ät ••••• Puolalain.n 

.... tö .i ole kan.piroinut •• 1tiota ••• taan, .utta •• 

.JAKELUOH.JE. 

---~.~.&-l .. ..l ... i. .. ll-.• - lL .... ..... .. 

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

... , 114. 

.Jak.luohj.malleJ.' 

T .... II ...... . 
T .... II ...... J. IJalkaI .... . .. ........... mlnlat.rHllle. 
EI ulk-..clu8tul<aen tledoltukaUn. 
EI utk~. mutta ulkoulalnmlnlaterlOn tIedoI

...elln. 
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PIaIi puolalaisena. Se on aynti, jonka tähden aitä Tai

notaan tl • Vaikkakaan ei näillä keinoilla aaaTuteta tulok 

aia puolalaiauuteen nähden, ei .iitä Tielä johdu, että n. 

jäi.iTät kokonaan tulok.ettoaikai. Ne tuleTat poliittia •• -

ti Tahingoittamaan Tahekko.loTakian taaaTaltaa. Tahekkiläi _ 

aen julkiaen mielipite.n ei ole oltaTa .iinä uako •• a , 

.ttä .', mitä nIt tapahtuu t.h.kkiläi •••• ä Schl •• ia •• a,oli 

ai aiTan I hd.nt.k.Tää.Ei 01. mIö.kään ."tä antautua 

n.n harhaluuloon, .tt.i .illä, mitä n,k,äin haTaitaan, oli

.i Taikutu.ta Taltioiden Täli.iin .uht.i.iin. Puola •• a on 

ol •• a •• a .rilai.ia käait,k.iä T.hlkko.loTakian ta.aTallan 

.uur.maa.ta tai . pi.n.mmästä m.rkit,k ••• tä kan.ainTäli •••• ä 

politiikaa.a. Voidaan m1ö.kin arTo.t.lla .rilailla •• n Toi

mia ja poliitti.ta riippuaattoauutta, autt. .i Toida 

.ri mi.lipid.ttä .iitä, .tti puolalaia.n Täh.ami.tön 

noaain.n SoAl •• ia •• a aikaan.aa r.aktion koko PUolan kan

.a •• a. Puolan ulkopolitiikan johtaji.n on ot.ttaTa timi 

4t Auoaioon. Iht.nä kaikk.in tirk.iapänä t.kijäni,joka määriä 

.uht..... T.h.kko.loTakiaan. Lopuk.i l.hti T&kuutt.~, .tti 

•• n kirjoitus 0. .ino •• taan to.i •• ikkain rauhalli.ta to

t ... i.ta, .iki aikään h.tk.llin.n tunt •• npurkaU8. 

PuoliTiralli •••• a l.hd ••• i julkai.tuna on kirjoi

tue ki.ltimitti .rittäin jlrkki. Pari piiTiä •• n ila •• t1-
I 

ai.eD jälk •• n toia .. npantiin T.h.kko.loTakian täkäläi •• n 

läh.t1.tön .du.talla Var.oT.... ai.l.no.oitu., huud.ttiia 

"al,. T.hekko.loTakia~ ja .irj.ttiin ikkunoita. 

Mitä on tapahtunut,kun Puolan puollTiralli ••••• 
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lehdeaaä aaetetaan epäilykaenalaiaekai ei ainoaataan 

TahekkoaloTakian poliittinen merkitya, Taan aen riippuaat

tomuuakin1 

Varainaiaena ayynä TahekkoaloTakiaaaa ilmennee

aeen tyytymättömyyteen on epäilemättä Puolan ja Sakaan 

Tälinen nonagrlaaiopakti, jonta yhteydeaaä arTellaan Puo

lan aitoutunaen olemaan Taatuatamatta ItäTallan liittä-

tt miatä Sakaaan. Bräiaaä tahekkiläiaeaaä lehdeaaä on Täi

tetty Puolan aopineen Sakaan kanaa,a Ta.l.kkoaloTakian alu

een jakamiaeatakin/!/. Tillaiaet Täitt.et oTat luonnolli -

ae.ti niin typeriä, ettei niihin edea kannata pidemmil

ti kajota. Mitä Puolan ItäTall.n Sakaaan liittämiatä koa

teTaan lupaukaeen tuleet olen jo ennen maininnut, ettei 

edea ItäTallan täkäläinen lähettiläa aiihen uaJo. Toinen 

aaia on, ettei Puolalla ole mitään ayytä aekaantua tä

hän kY.Jmlkaeen ja aentautta huonontaa TälejääD Sakaan 

kanaaa. Sitäkään auuremmalla aYI1lä kun täällä uakotaan, 

~ että kanaalliaaoaiali.tien lukumäärä ItäTallaaaa on pal

jon auurespi kuin sitä ItäTallan hallitua itae tahtoo 

tunnuataa. 

!11tymättömYlttä ei ole ollut haTaittaYiaa. ai

noaata&n auuren 11eiaän ke.kundeaaa, yaan slö.kin Yiral

liaiaa. piireiaaä. fahekko.loyakian lihettilil GIRS! oa 

aanonut sinulle, että fahekkoaloTakiaa.a ollaan tl1traät

täsiä kahde.takin all.tä. lnaikaikin .enTUokai, että ao

pi.u. tehtiin aalaaa. ilman Puolan liittol.iaten aan.
kaa ja Rosanian o.anottoa. foi.ek.i .entihden, että .0-
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pimus solmittiin hetkellä, jolloin monet muut 

k.Tat tärkeät kansainTälisat kysymyks.t Tielä oTat 
na. 

61isi kuitenkin erehdys antaa nyt syntyn •• ll. 

konfliktilla sitä .auraaTine ai.l.nosoituksin •• n liian 

suurta merkitystä. Puolas.. ila.styTä saksalain.n D. u 

s 0 h e R u-n d s 0 h • U antaa niin hUTittaTan 

kys1mykse.n, .tt.n .alta olla sitä tähän ottaaatta • 

"Piir das Miutrau.n z.isoh.n Polan and d.r 

oh.i b.st.h.n T.rsohi.d.n. GrtiDd., die .ioh manohmal la

t.nt T.rhalt.n, .anohaal ab.r in atut.r I.is. .irk.n.Und 

all.r GrtiDd. Grand i.t dooh d.r, da.. die Polonia und 

die Boh •• ia - J.b.nbuhl.rinn.n .ind, da.. ihr V.rhiltni • . 

zu.inand.r an da.j.nig. z •• i.r ruhab.gi.riger Sängarinn.n 

an d.r •• lb.n Oper g.mahnt, z •• i.r SiDgarinn.n, •• loh. ih

r.n glinz.nd.n Auf.oh.ung au ••• r ihr.n B.gabung.n ihnli 

U •• tänd.n T.rdank.n, •• loh. au. d.r •• lb.n G.g.nd.n .t ..... , 

4t Ti.l. ge •• in.aa. Irinn.rungen hab.n, .1oh oft in.tinktiT 

und ••• allsu gut T.r.t.h.n, g.g.n •• itig ihr. Inti.ität.n 

k.nn.n, jahralang 1. Jooh. d •••• lb.n KäB.i. labt.n und 

g.rad. d •••• g.n .ion .ioht ••• r.oht mög.n, •• nn •• ih

na. auoh nloht .oh •• r fillt, .rford.rlloh.nfall. .inander 

su uaaraan, rraund.ohaft.ki... su tau.ohan und .ogar Tor 

Bibraag su .Ilnln. Z ... i.t kaDD eta Drit'ar, ja könnan 

.ia .alb.t kaua .. 'ar.oAeidan,... JUer Iu.t ud .... 

baiaaäa eohta. a.t~ t.t. Dooa TO. Zeit su Zait Tlr

... tal'l' Ii.. der beide. BiTaliDDa. II... Bl •• aDkraoA, 



daaa di. KUnatler aua den benachbarten Garderoben und 

alleriei Peraonal zuaammenlaufen und die ängatliche Fr&~ 

ge herumgeht: waa iat denn wieder loa? - In der hoch

politiachen Sprache nennt man den Vorgang: acharfe Span

nung zwiaohen zwei Nachbarataaten. Jawohl! la iat März , 

und die VortrUhlingaaonne hat aich wieder einaal 

grauen 'olken 1'erkrochen". 

.. Ainoaataan ae, joka on aaunut pitemmän aikaa tääl 

• 

lä, Toi täJain käaittää, kuinta paljon totta aakaalaiaen 

lehden leikillinen atlitya aiaältää. 

Eräät puolalaia.t Taatuatuapuolueen lehdet aaettu-

1'atkin hieman epäileTälle kannalle hallituapuolueen lah

tien ayytökaitn nähden. Niin toteaa eaim. 1 u r j • r 

I a J; a II'. a w a k i, että rajaaeuduilla aau1'at puolalaiaet

kin uaein ryhtY1'ät harkitaemattomiin ttkoihin tahekkiläi

aiä kohtaan, mutta tällaiaiata aelkkaukaiata ei 1'ielä 

johdu, että oliai TaarannettaTa 1'altioiden 1'äliaiä po-

liittiaia auhteita. 
Mitä Puolaaaa tahekkiläiaiä Taataan kohdiattttui-

hin aY1tökaiin ~let, oTat nt oaakai a&moja, joita myö 

kin muut TahtkkoaloTakiaaaa aau1'at kanaalliauudtt ttktTä 

Saaoinkuin Tahtkkoalo1'akiaaaa annttaan myöakin Puolaaaa 

Titraidtn kanaalliauukaitn ailloin tällöin tuntta, tttei-

1'ät nt kuulu Taltion 1'arainaiattn kanaaan. Tämä ei kui

tenkaan olt Toinut tatää tiki tatänt Taataiauudtaaakaan 
, I 

• hJ1'iäkin , auhteita molt.pien .aiden Tililli. 

On alia tiJat a11 uakoa,tttä aurinko taaatn tnnen 

kii pilkiatii DJkJiiD niin u~aaTilta nilttiTiatä pilTiatä. 

~--:t.dJ,,·· ~ 
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olisi neuvotteluja käynnissä Puolan ja Liettuan 

1ä. Yhtenä syynä siihen on se, että Puola on 

suhteensa muihin maihin j är j estetyksi. Pidetään 

JAKELUOHJE, 

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

T a Y alI i D e D . 

....... 

J.eluohJemalleJa, 

Tavall ...... . 
T_n ..... ja lIelltal .... . ........... mlnl.terJOlle. 
EI u",o~ tledoltukalln. 
EI .... ~.·mutta ulkoulalnmlnlaterton tledoI· ......... 



Ilmeisesti tehdäkseen lopun näistä huhuista, 

on ulkoministeri BiOK erään täkäläisen tietotoimiston 

kautta levitetyssä haastattelussa kosketellut kysymystä. 

tlHerra ZDBOWin saapumista Varsovaan", lausui BECK, "ei 

tule pitää diplomaattisten neuvottelujen aiheuttamana. 

Hän on marsalkka PILSuDSKln läheinen sukulainen, jonka 

tämä luonnollisesti otti vastaan, mutta vain yksityi

sesti sukulaisena. Ei minkäänlaisia poliittisia neuvot-

.. teluja ole Varsovan ja Kovnon välillä. Valaistakseni 

asiaa tahdon ennen kaikkea palauttaa mieleen sen var

haisemmat vaiheet. N.s. sotatila Puolan ja Liettuan vä

lillä loppui, kun PILSUDSKln oleskellessa Gen~vessä vuon

na 1927 todettiin, ettei sotatilaa ollut. Puolan ja Liet

tuan välisten suhteiden järjestäminen jätettiin silloin 

.. 
Kansainliiton käsiin. 

suojelukBen alaisiin 

hin. Alusta alkaen 

Senvuoksi ryhdyttiin Kansainliiton 

puolalais-liettualaisiin neuvottelui

oli huomattavissa WALDEMARASin halli-

tuksen t~dellinen haluttomuus poistaa nurinkurinen asiain

tila. Asiallisten väittelyjen sijaan puolalainen valtuus

kunta sai kuulla valheita ja panetteluja . . Marsalkka PIL

SUDSKI. jolle silloin tiedoitettiin neuvottelujen tulos, 

selitti, että asian näin ollen oli tarkoituksenmukai 

sempaa heittää IALDIUARAS ulos ikkunasta kuin jatkaa neu

votteluja. »eidiD pessimistiset olettamuksemme osoittautui

vat -löhemmin -uutaaien vuosien kuluttua oikeiksi. ~aD

saiDliitto ei ole asiassa tehnlt mitään. Mröhe .. ättään 

liettualaise' hallitukset eivät ole tässä suhteesa. vai-
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vautuneet vahvistaen täten, että nykyistä barbaarista 

asiaintilaa pidetään Liettuassa normaalina~ 

Ei ole uskottavaa, että BECK ainakaan tässä 

muodossa olisi kieltänyt neuvottelut, jos niitä todella-

kin käytäisiin. Satuin 

vänä, kun haastattelu 

käymään hänen 

oli julkaistu. 

luonaan samana päi

BECKin minulle lau-

sumat sanat vahvistivat myösk.n, että neuvotteluja kos

kevat huhut ovat vääriä. 
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sopimusneuTottelut .... ...... . .. • siT. 1-8 . 
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Niinkuin sähkösanomassani t.k. 2~ päivältä tie

doitin, on kauppa-apulaisministeri DOLIZAL ilmoittanut mi

nulle, ettei Puola, tarkoin harkittuaan t.k. 

tekemäämme ehdotusta, että se sitoutuisi luopumaan 

situimmuudesta inglannille eräissä tekstiileissä annettui

hin tullialennuksiin nähden, katso voivansa s*lhen suos-
1/ tua.. _ 

Jo t.k. 22 päivänä saatoin Ministeriön 

toon puhelimitse, että Puolan kauppasopimusvaltuuskunta 

oli ehdottanut, että määräisimme tuontikiellon klsJmlk

sessä oleville tekstiilitavaroille. Bnglannille voisimme 

antaa kaikki sen Plltämät kiintiöt ja Puolalle ainoas-

1/ Suomalaiset neuvottelijat oliiat 25 p:nä tammikuuta 
ilmoittaneet Helsinkiinl etteivät puolalaiset auostu
neet ehdotukse..... et~ei Puola saiai hyväkaeen naut
tia aitiia nilat' tullialeDDUksista. jotka oli .,ön
nettl lDIlannill. - ja tehneet ehdotUksen. että vaati
~r:~e... rajoit.tialaiin ainoastaan eräisiin tavaroi-

JAKELUOH"E. 

..................... ~.~!~!~.~~! ...... __ ..... _ ... _ .......... _ .... . 

.. 1: a 4. 

...... luohjemall.J •• 

T_III ..... . 
T_III ..... J. 11 .... 81 .. .. .. .. ... .. .... mlnl,t.rtOIl., 
EI ulkOl'll&MCluatube tIecIoltukalln. 
EI ulkomaaedu"'--' mutta ulkoaalalnmlnlateriOn tledol • ..... 
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taan vähäisen kiintiön, mutta Puola olisi täten' pääs

-lt sitoutumasta suosituimmuuden rajoituksiin, mihin se 

katsoi olevan erittäin vaikeata suostua. 

Ministeri DOLEZAL valitti, että Puolan oli täy

tynyt ottaa tämä kanta, mutta se ei ollut autettavis

sao Jos Puola suostuisi meidän ehdotukseemme, esittäisi

vät sekä Baltian että Skandinavian maat, ehkäpä muut

kin' samanlaisia vaatimuksia. Tällaiset sitoumukset eivät 

pysy, eivätkä voikaan pysyä, salaisina. DOLRZAL sanoi 

olevansa vakuut~ttu siitä, että olemae ottaneet itsel-

1 emme erittäin vaikean ja raakaan tehtävän koettaess&mme 

saada ~uita valtioita hYTiksymään suosituimmuuden rajoi

tuksia. Hän ei tahdo kiistellä Siitä, onko nykyinen val

lalla oleTa lis&nssijärjestelmä suurempi Tai pienempi 

situimmuuden rajoitus kuin meidän ehdot tamamme , Joka 

pauksessa Tallalla oleva käsitls I~i katso kiintiöjärjes~ 

telmin SOtiTaD suosituimmuutta Ta'taan. !ämä on se pOh

ja, jolta on lihdettäTä. Hin ei mJöskäin uskonut, että 

esim. 'iekkosloTakla · suostuiai tillaiseln ehdotukseen. Suu

ren Taltion, niinkuin SaksaD, jolla on moni~ainen Tien

ti, on helpoapi -röntl1 suosituimmuuden rajoitutaeen kuin 

pien ... in. Puolalla on noin nelisenkymaentä Tarsinaista 

TientitaTaraa, Suomella ehkä paria8Dkl .. entä. !illaiaia 

aatta on helppo aatuttaa, ja on niiden aYltä olla Ta _ 
rOTaiaia kaappapolitiikaaaaan. 

Kun kerran auat Taltiot tuontikieltojen aTUlla 
suojeleTat O .. a tuo tant.aan , tuntuiai hiBeatä lUODDOlli-
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8elta, että Suomikin käyttäi8i samaa, kaikkien maidan 

hYTiksymää taistelukeinoa eikä ryhtyisi vaikea8ti toteu

tettavilla poikkeuksilla yleisestä suosituimauudesta aja

mAan omaa kantaanaa. Voihan olla. ettei suomalaisista 

ole hauska määrätä tuontikieltoja. Eivät ne 01. haus

koja muillekaan. Mutta kun kerran suurvallatkin - vii

meksi Inglanti eräisiin tavaroihin nähden - on niihin 

tt ryhtynrt , tuntuu siltä niinkuin pienien valtioiden oli

s1 Taikeata suojakeinoja valitessaan olla kilttämättä sa

moja keinoja kuin muutkin. Vastaisessa tapauksessa jou

tuvat ne helposti vaikeuksiin toisten kanssa. Kivihii

liin nähden on Suomi sitäpaitsi jo luopunut alkuperäi

aeatä kannaataan tuontirajoituksiin nähden. 

DOLIZAL lopetti huomauttamalla, että hänen .si-

anaa ei oikeaataan olisi ruveta neuvomaan meitä tuonti

kiellon avulla suojelemaan tekstiiliteollisuutt ... e Puolan 

• ja muitten kilpailua vastaan. Hänan aananaa ovat minul-

1. paDBapana vakuutena aiitä, että Puola mielellään aol

at.i .opimuka.n Suomen kanasa, autta .e on mahdollista 

ainoastaan aillä pohjalla, .uo.ttui .. uuden pohjalla, jolla 

kauppa.optauk.ia nlkJään rleea.ä .olmitaan. Suoaellah&D 

oli.i mahdolli.uus antaa IDelannllle kaikki tiaiD Taati

IU.t ko~tiDpnt't. Se Toi.' antaa Puolall •. 

a.. kontlageatta kj.,.,k •••• ä ol.via.a .taTaroi.aa. 

DOLIZALia lausaDDOa johdoata haluan huoaauttaa 

Suo..... GIl ll .... ä ollut vallalla •• kiei tl., 

.tti Suoa. kauppa GIL PuolaU. niin tlrk.ä. .ttä holaa 



-4-

on vaike olla suostumatta eille asetettuihin ehtoihin. 

Tähän käsitykseen on vaikuttanut kaksi seikkaa. 

II Suomi ostaa Puolasta monin verroin enemmän kuin 

Puo~a Suomesta. 

2/ Suomen kivihiilimarktinoitu pidetään Suomessa Puo 

lalle ensiluokkaisen tärketnä. 

Puolan vienti on kieltämättä paljon suurempi 

tt Suomen vientiä. Tällöin on kuitenkin huomattava, että 

Puola myy Suomeen etupäässä tavaroita, joita Suomeen on 

joka tapauksessa tuotettava ulkomaalta, kun sitävastoin 

Suomi tuo Puolaan tavaroita, joita Puola itsekin val

mistaa. Uuden, nyt suunnitellun kauppaaopimuksen kautta me

nettää Puola suuren osan myyntimahdollieuuksistaan /kivi

hiili, leseet, kankaatl. Suomen vienti kasvaisi tuntu

vasti Puolan m,öntimien usein hyvinkin tuntuvien tullin

alennusten vuoksi. Jos suomalaiset liikkeet kykenevät 

tt käyttämään hyväkseen annettavaksi suunniteltuja lisensse

jä, kasvaisi vientimme monenkertaisekai nykyisestään. /Puo

lan vienti tulisi luultavasti joka tapauksessa olema~ u

seita kertoja suurempi Suomen vienti~. Nykyään Suomelle 

niin epäedullinen ja Puolalle niin edullinen suhde tu
lis1 tuntuvasti muuttuaaan. 

Puolan koko kivlhiilenvienti viime TUoden ku-

1uessa oli 9.702.~~7 tonnia. tiltä vietiin puolalaiaen 

laston mukaan Suomeen '36,86~ toDDia. On kuitenkin huo

.. ttava, että kivihiilen oato Puolaat. oli poikkeukselli

aen .uuri,- ko.ka Suo..... pelättiia, 
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nen pitkää tulisivat voimaan. Sen jälkeen kun Suomen 

on ostettava 75 ~ kivihiileatäin Bnglannista, menettää 

kivihiilentuontimme Os&n entiseatä tärkeydeatään. 

Olen selostanut edellämainittuja seikkoja, koa

ka ne on otettava huomioon kun arvostellaan SUomen mah

dollisuuksia pakottaa Puol~ omaksumaan Suomen käsitys n7t 
kä7tävissä kauppaneuvotteluissa. Puolan Tienti Suomeen 

ole edea tähän asti tehDyt kuin 1 t ~ sen kokonais

viennistä. Ottaen sitäpaitai huomioon, että Puolan väki

luku on noin 33 miljoonaa ja Suomen alle 4, on 

Yin mahdollista, ettei Puola peräYdr, vaikka Suomi 

noisikin irti kauppasopimuks8D. Seurauksena oliai tauppa

sota. Suomen puujalostusteollisuudelle, jolla on luuria 

mahdollisuuksia muualla, ei kauppasuhteiden katkeaminen 

kitaisi paljoakaan. !oiselsa asemassa ovat paitsi juus

toa /350 tonnia erittäin halvalla tullill~ useat muut 
- -

vientitavarat, joille ei ehtä olisi aivan helppoa 

tää muualta ostajia. .yt solmittavakai suunnitellusla so-

pimukaess& on varattu vientimahdollisuuksia kumpaakin laa

tua oleYilla rihmarullille, heyoseDtenginnauloille /luo .. 

luurin tuoj-;, aluain1uaaamentill., urheilutarpeille; ' ,._ 
-janaaitaYaroilla, puRkoille, Y~iloill., 

tOkaDlill., sillill., kalasii17kkaill., 

7··· 

JL&hkar_.ill. , 

tuore.lle kalalle 

Sitäpaitsi tarYits.. Suom~ Jt.li-jaerikan linja 

Yäl UiIläUä ' puolaldH. l'aht.ja, ja olisi kaupallista 

tei4la katk8&aia.a .tll. .ztttita Taik.. 'sku. 
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Poliittiset s1yt puhuTat myösk·in sen puolesta. 

ettei Suomi riko kaupal~isia suhteitaan Puolan kanssa. 

sillä se olisi omiaan kärjistämään poliittisiakin Tilejä. 

Puolalais-Tenäläisen lähentymisen TUoksi on hYTien Tilien 

säilyminen Puolan kanssa Tielä tärkeämpää kuin ennen. 

Kauppasota, jota käJtäisiin tarkoituksessa pa

kottaa Puola hYTäksymään poikkeus suosituimmuusperiaat-

tt teesta, tulisi Tarmaankin pitkäaikaiseksi ja olisi omi

aan yhä enemmän katkeroittamaan molempien kansojen Tili

siä muutenkaan ei liian sydämellisiä suhteita. 

Onko meidän siis annettaTa kaikkien Tapaasti 

tuoda tekstiilitaTaroita Suomeen ja tehdä loppu omasta 

tekstiili teollisuudestamme? Ii suinkaanl Meidän olisl 

puolustettaTa sitä niillä keinoin, joista ministeri DO

LBZ!L mainitsi. ja joita kai k k i Taltiot. suuret niin

kuin pienet, käTttäTät kansallisen tuotantonsa suojelemi-

tt seksi. Meidän ei olisi käytettäTä aseita, jotka Tahin

goittaTat itseämme. Taan olisl taisteltaTa samoilla aseil
la kuin muutkin. 

Iieltämillä kysymyksessä oleTien tekstiilitaTa

roiden maahan tuonti on meillä mahdollisuus ilman riito

ja ja selkkauksla saaTUttaa aama päämäärä, Ilintiöiden 

aäärääminen niille e1 -röskiin Taadi ainoankaan uuden Tir

kaaiehan ni.ittiaisti. Ulkoasiainminlsteriö ilaoittaa noo

ti11a 'Belsingis.ä 01.Til1. lihety.tö11l. paljonko kJs,

ayk8.s.i ol.Ti.t; taT&rolsta a.iano.ai ••• ta .. a.ta .aada~ 
tuoda Suo •• en. Li ..... i.. jaaa 111kkeltt ... ' t •• t .. 701-



• 

• 

-7-

Tat Taltiot sopiTimmin itse toimittaa. Kai'ta, jotka 

niinkuin Bnglanti oTat meille Tientimaina erikoisen tär

keitä, ei tuontikielto tule kohtaamaan, Taan annetaan 

niille aina p11tämansä kiintiöt. täten saaTUt.\aan ilman 

kansainTälisiä selkkauksia sama päämäärä, 

P1rkiä suurin Taikeuksin, kauppasodan 1.m. kaut\a. 

Kaikkialla on nrkrääD astunut päiTäjärjest1k -

seen k1s1m1s kotimaisen tekstiiliteollisuuden suojeleml

sesta Japania Tastaan. Siihen nähden, että kauppaTaih

tomme Japanin kanssa on ' ak\iiTinen, tuottaisi epäilemät

tä suuria Taikeuksia saada solmituksi sopimus, jossa Ja

pani sitoutuisi 8uosituimmuuden rajoituk8een. AinOa keino 

saada asia järjestetrkli on tuontikiellon määrääminen, j 

hon kaikkien on ilman muuta al,istuttaTa. 

Kun eräÄ8sä VarsoTasta kelituussa 1932 lähet

täaäasani raportissa esitin ajatuksen, että Suomen hal

litukselle annettai.iin oikeus rrht1ä pakkokeinoihin nii

tä Taltioit& Tastaan, jotka asettiTat esteitä suomalais

ten taTaroiden tuonnille, pelkäaiTät monet, että ehdo

tuks~ toteuttaminen laattaisi haitata Tienti\eollisuu

teDlll. etuja. Tänään on tUlkin enää ketään, jOka tat-

800, ett.ikö hallituksella tali.i olla ehdottAaiani T&l

taaklia. Ol.n Takuutettu .iitä; .ttä Dl\kiD tullaan t.

keaiiIL .... Täi te ahdotuatanl Ta.taUL. LUalen, .ttä p.l

ko tälläkin kertaa o.ottaatui.i aihe.tto~si. 
Tuntuu kiel\iaättä luonnottO.alta kun n. Tal

tiot, joid.. t.k.ti i lttaTaraia tuontia helu.... rajoit-
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taa, itse pyytämällä pyytäTät meitä suojelemaan tekstii

l1teollisuuttamme muiden käyttämää tuontikieltoa käJttäen, 

j a me koetamme pakottaa niitä antamaan niille Tastan

mielis8n sitoumuksen, joka - sisältää poikkeuksen suosi

tuimmuusperiaatteesta , sanomme irti kauppasopimuksemme ja 

ryndymme niiden kanssA kauppasotaan, jolle ei näy mi

tään loppua . 

Tahdon Tielä lisätä, että paljon parempi on, 

jos kauppaneuTottelut katkeaTat senTUok81 ettemme katsoi

s1 Toi.amme myöntää pyydettyjä lisenssejä kuin senTUok

s1, että joudumme riitaan Taikeasta periaatteellisesta 

kysymrksestä, jolloin ei kumpikaan puoli suostu ~yönty

mään. 
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Puolan ja Venäj än Tä -Niinkuin tunnettu, ei 

liatä nonagreaaioaopimuata ole Tielä pi hI1IleUy. Itäiaen 

oaaaton päällikkö, ministeri SCHAETZIL on luottamukael 

li ••• ti kertonut minull., että ayynä tähän on, että 

Puolan hallitua haluaiai, että Venäjä joaaain muodoaaa 

peruuttaiai TSHITSHlBlIinTuonna 1926 LiettualIe antamaaaa 

nooti.aa olle.n ilmoitukaen, että Venäjä kataoo Wilnon 

kyaymykaen edell.enkin oleTan aTonai.ena. lootti jätet 

tiin Venäjän ja Liettuan Täliaen nonagre •• ioaopimukaen 

• aolmimh.n yhteydeaaä. 

Miniateri GROSVALD on kertonut minull., että 

Puolan hallitua oli ollut tyytymätön aiitä, että Lat

Tia ja Viro ' ilman muuta, Puolan kanaaa neuTottelemat

ta, päättiTät pitentäi Venäjän kana.a aolmi.anaa .opi

muk • .n Toi .... aoloaikaa. Puolan Riiaa.a oleTa lähetti

lia oli •••. .hdottanut, .t~ä a.~a lykät~äiaiiD kUDD •• 

• uutkin Taltiot, Suo.i ja Puola, .1i.iTat Talaiit al

l.kirjoitt .. aan .opi.ut •• n piteDDlk.... !ihin .li La~

Ti.. hallitat... taholta ba ... ut.t~, .tt.i Puolakaaa 

.lAKELUOH.JE I 

. _-- _ ............................... . 

.............. L&...Y ... .&...l...1. .. .LL.I...a ....... _._. 
---_ ........ __ .. . 

• '114. 

..... uofdemall .... 1 

T ........ 
T ...... Ja 1 ......................... .mlnlatwtall .. .. .•...... ..1_ " .. a"''' 
EI :":11. &1 II '- lIIUIta utko.lalnmlnlltwllln lIIdoI-
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ollut neuTotellut muiden kansaa ennenkuin BICK MoskoTas

sa käydlssään oli pe riaattelssa antanut suostumuksensa 

nonagrlssiosopimuk.en pitentämiseen. LatTian hallitus oli 

ilmoittanut Suomelle Venäjän sille tekemäatä ehdotuksea-

ta ja aikomuk.estaan suostua siihen. Se oli 

dustellut Venäjä! tä . yytä siihln, minkä Tuoksi ei Venä-

jä ollut tehnyt samaa ehdotusta Suomelle .amalla 

kuin muillekin, johon Venäjän puolelta oli Tastattu, et-

tä asia haluttaiaiin saada ratkaistukai mahdolliaimman no 

plaab, mikä Ii I'Suomen hitaud.n Tuoksi" , niinkuin sanat 

kuuluiTat, elisi mahdollista. Kun .i Suom.lla ollut 

tään periaatte.Di.ta syytä Tastustaa sopimuk.en pitentä

miatä. oliTat Baltian maat päättäneet suostua V.näjän 

detuks.en. LITVINOV oliai halunnut, Ittä kaikki kolml 

keministeriä eliai h.nkilökohtaiseati tullut MoskoTaan 

l.kirjoittamaan aopimusta, mutta siihen ei kuitenkaan 

• aottu oleTan syytä suostua. 
Siih.n nähdln, .ttä Puola koettaa saada V.nä

jää suoatumaan LiettualI. T. 1926 annetun nootin 

tuka'ln, en ilmliatä. Ittä sln Itujln mukaista 

lut. ettliTät muutkaan Taltiet eliai suostunelt 

Ihdltuka.ln Innlnkuin sln Imat nluTottllut eliTat 

Vlnäjän 

päät -

t1nl• t • Samaata aY1atä In Vlnäjä Ipäillmät~ä k'lttanut 

aaada muiden alllkirjoituk.ln mahdolliaimman pian. Mikäli 

GROSVALD III minulll ilaoiUanut. Ii PUlla 111 plruahl

lat LatTialll tlklmäänaä Ihdetuata aillä. Ittä ae 

Tlttllll VIlläjin kana.. 'illlea keaklTaata neetia'a • 

. 
-P~ __ 'M~ 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ................. ............. ;~ ..................... . 

OSASTO: ... ...... : ................ t!.l~ ............... . 

• ASIA: .............. ............ ............................ ... ............... . 

• 

~tP,,~~.~~~,.&:L.L[ ..... . 

.......... .... .......... · .............. ........... .. .............. L~dJ~.: .. ~.~ ........................................... ... _ .. 
/ l'h -JY . 

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



t - . 

• 

• 

VA.RSOVA ..... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

K IRJELMÄ n: o 415-122. /f :/l)~-f 
/ -/1 y-J u '.) -VaraoTa. SSAl..~ P:NÄb.Ub.t.t ... KUUTA 19 34. / . T __ - _ _ 

VIITTAUS : N 

P:NÄ KUUTA 19 P:TTY n: o .. 

VIIT T AUS : D. U. M. 19 

ASIA : 

.. lJ.!~~':L.".~':L.~.~in~.~.~~:r.iö . .. LLE 

VaraoTaaaa oleTan Lihet stön .......... .... ..... 1.. ................... . 
raportti n:o 15/34. 

A.llekirjoittanut täten ohelliaena kunnioit

taen lihettää Miniateriölle kuutena kappaleena ra

porttinsa n:o 1:5: Venäjän tulo Iansaiuiiton jäae-
------------------------------------

nek.i. . . . . . . . . . . . .• si T. 1+2 . 

.':A" 



• 

.. ,.! .... ~ .... ~ .... ~ ... 9. .... ! .... ~ .................... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sal,ainan. 

RAPORTTI n: 0 .}.~~ .. .... .. . 

. .v.~:r..~.'!.!Lssa .. J.~ . p : nä ..... A~AU ... kuuta 19 .... 3.4 .• 

Asia: y . .. .v..,.~.ä.J~ ........ ~~;\.., ....... ~.~.~.,~JJ),.::-.. 
... }!Jt~.~ ..... j.~!.".~~.!.~.t~ ......... ............................. . 

JI /ti-5v' 

/~V- JY 'J - ._ 
: '. v 

Keskustelin eräinä päiTänä otsikossa oleTasta 

asiasta Englannin täkäläisen suurlähettilään ERSKINEn 

sa. ERSKINE sanoi. e t t e i hän u s k o. e t t ä V e

n ä j ä n K a n sai n 1 i i t t 0 0 n t u los t a 

1 e, m itä ä n. Venäjän ilmoittamat ehdot oTat sel-

1aisia' että on itsestään ilman muuta selTää, etteiTät 

muut Taltiot niihin Toi suostua. Venäjä on m.m. sano-
I 

nut haluaT&nsa yleistä garantiaa. Tämä tietää toisin 

noen, että muiden olisi rUTettaTa puolustamaan 

• dollisia h1ökkÄ1ksiä Tastaan. tämähän on tii1sin 
ta. Kun ei edes tähän asti ole katsottu ToitaTan 

taa tällaisia TelToituksia, Ii suinkaan Toida 

It'ä n1' Vlnäjän Tuoksi siihen suostuttaisiin. 

odottaa, 

Mitään 1-

rikoista iloa ei Venäjästä Kansainliiton Jaaenlnä m1ös

käiD luultaTasti olisi, sillä Sl luonnollisesti kä1ttäi

s1 jokaista tilaiauutta omaa propagandaansa Tarten. IRSlI 

II ,i slnTUokai m1öakäiD sanonut uskoTanaa, että toislt 

olisiTa' Irikois,n halukkaita aaksamaan ailll siitä, että 

s, liitt118i lanaaiDliit'oon. lun Venäjä kerran on aae'-

.JAKELUOH.JE. 
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tanut ehtoja, on myöskin luultaTåa, ettei se niistä luo

TU, Taan haluaa jotain lisäetuja. Paljon tärkeämpi kuin 

Venäjän liittyminen Kansainliittoon, olisi se, että Saksa 

peruuttaisi eroilmoituksensa. Kun Venäjän liittyminen Toi

si Taikeuttaa tätä, on parempikin, ettei se ainakaan täl

lä hetkellä tule Kansainliittoon . 

Vaikka ei ERSKINE sitä sanonut, sain käsitlksen, 

että hänen lausuntonsa pääpiirteissään Tastaa Englannjn hal 

lituksen kantaa. 
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ASIA : 

Ul~.<?~ .si.a.~~ini~~.~dö L.LE 

Varsovassa oltnall.. Läl.l.~~I~t9.~ .... 

raportti n:o 16/3~. 

Allekirjoittanut täten ohellisena kunnioittaen 

_ähettää Ministeriölle kuutena kappaleena raporttinsa 

n:o 16: "Puolalais-ranakalaisei suhteet. Ministeri BAR-

THOUn kälIlii Varsovassa". •• siv. 1 - 9. 
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Olen j o aika isemmin selostanut niitä poliit

tisia syitä, jotka ovat ai heuttaneet kylmentymistä puo

lalais-ranskalaisissa suhteissa. ll Mainitsen lisäksi vie

lä seuraavista seiko i sta, jotka ovat viilentäneet 

laisten välejä. 
Puolalaiset ovat, ja ainakin eräissä tapauk-

sissa täydellä syyllä, tyytymättömiä siihen tapaan. jolla 

Puolassa olevia ranskalaisia liikkeitä hoidetaan. TYÖTä

elle maksetaan mahdollisimman huonot palkat, sosiaaliset 

suojatoimenpiteet rajoitetaan Tähimpään mahdolliseen 

ro~en maksusta koetetaan 

la. Noin pari kuukautta 

päästä väärin kirjanpidon aTul

sitten määräsi Varsovan 

keus, että Zyrard6wissa oleva suuri ranskalainen 

tehdas takavarikoitiin siten. että sen johto otettiin 

pois ranskalaisilta osakkeenomistajilta ja annettiin tuo-

Vert. raport\i n:o ~6. 7/12 1933. .. 
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mioistuiman määräämille henkilöille. Tapaus herätti suurta 

huomiota. Puolivirallinen G a z eta P ol s k a sisälsi 

sen j ohdosta kirjoituksen, jossa m.m. sanotaan, että 

rard6wissa tapahtuneet väärinkäytökset ovat räikeimmät 

mistajien julkeuden vuoksi, joka on saattanut heidät 

lettamaan, että puolalaiset käsittävät liiton Ranskan 

kanssa siten, että ranskalaista kansallisuutta oleville 

' hu ijareille on vakuutettu oikeus rankaisematta toimittaa 

kolttosiaan tl .1/ 
Ranskassa Puolaa kohtaan vallitseva tyytymättö-

myy s on epäilemättä lisääntynyt puolalaisbn ja saksa-

1aisten sanomalehtimi~svierailujen johdosta. Molempien mai

den sanomalehtimiehet ovat asianomaisten ulkoasiainminis

teriöiden sanomalehtiosastojen johdolla sopineet "ylläpi

tää alituista yhteyttä keskenään tarkoituksessa jatkuvas

ti informoida yleistä mielipidettä molemminpuolisen yh

hisymmärryksen edistämiseksi ja ystävällisen miel,ialan 

vahvistamiseksi". Mainittakoon, että BARTHOUn Varsovasta 

lähdön jälkeisenä päivänä matkusti 

nomalehtimiehiä jälleen vierailulle 

joukko puolalaisia 

Saksaan. 

Eräät saksalaiset lehdet ovat arvelleet, että 

BARTHOUn Varsovassa käynti ratkaisisi kysymyksen siitä 

liittyykö Puola ulkopoliittisesti Saksaan vai onko se e

delleenkin liitossa Ranskan kanssa. Mikäli Saksassa 

lakin tahoilla todellakin on toivottu. että Puola kat-

11 ~~olan kanssa käymiemae neuvottelujen aikana sanoi e
ras neuvottelukunnan puolalaisista liike.iesjäaenistä 
e.u!!ti LINDHllle. ,että Puolassa ollaan taloudelli
sella alalla 8aa.a.tD tekemisissä saksalaisten kuin rans
kalaisten. kanssa. jotka ainoastaan koettavat kiskoa 
mahdollislmaan suuren voiton itselleen. 
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kaisis i liittolai ssuhteensa Ranskaan, on sii~ä täysin e

rehdytty . PILSDDSKI samoin kuin BBCK käsittävät varsin 

hy vin Ranskan liiton Puolalle tarjoamat edut. Heidän po

litiikkansa on voinut olla itsenäinen Ranskaan nähden, 

koska he ti etävät, että liitto on sillekin edullinen. 

lli ikäli olen kuullut kerrottavan, ol isivat edellämainitut 

saksal aisten lehtien lausunnot herättäneet PILSUDSKln t yy

t ymättömyyttä, koska ne ainoastaan vaikeuttavat 

dollisuuksia ylläpitää hyviä välejä Saksan kanssa. Sekä 

ECK ib että BARTHOUn pitämissä vir allisi ssa pöytäpuheissa 

todettiin Ranskan ja Puolan välisen liiton lujuus. "Puo

laa ja Ranskaa sitovat sopimukset", lausui BiCK, "kuu

lUTat kansainTälisen politiikan vahvimpiin, alkeellisim

piin ja kestävimpiin". "Minä tuon Teille Ranskan ystä

Tyyden", vastasi BARTHOU, "ja kiitän Teitä niistä Tah-" 

Toista sanoista, joilla esiintoitte Puolan ystävyyden". 

Niinkuin Tim e s äskettäin julkaisemassaan kir

joituksessa lausui, on Saksan uuden sotilasmenoarTion 

kaiseminen omiaan TahTistamaan Puolan ja Ranskan Tälistä 

liittoa. BARTHOUn Tierailu sattui siis kieltämättä erit

täin edulliseen aikaan. 

Joskin Ranskan ulkoministeri ot~tttin Taataan 

niinkuin liittolaiamaan Tirallinen edustaja ,otetaan Tas

taan. sai hän samalla heti huomata. ettei hänen matkas

taan tahdottu tehdä mitään erikoista "numeroa". PäinTas

toinI "Protokolla" oli aiTan sama kuin BROlin käydessä 

Pariisissa. Ranskan sU1I1'1ähettiläs 

hiiltä Tas\aan raJalla. eikä BICl 
oli yksin ottaaassa 

ollut aseaalla hilla 



-(.-

1/ 
tulLessaan. Asian suuremmaksi painostamiseksi julkaisi 

huhtikuun 

otsikolla 
G a z eta Pol s k a BARTHOUn tulopäivänä, 

21 päivänä, ilmeisesti inspi roidun artikkelin 

"21. IV. 1919". 1I Huhtikuun 21 päiTänä 191911 , sanotaan 

valtaamisella uuden taiste-siinä, 1I alkaa Puola Unon 

lun, joka jatkuu edelleenkin taistelun suurvallan 

asemasta .... Ensimäinen Wilnon kadulla r atsastava ulaa

ni re päisee keihäällään rikki käsityksen pienestä Puo-

tt lasia, buffe rivaltiosta, vasallista, klientistä ..•• Sil

loin saavutettu voitto on samalla elinvoimaisen Puolan 

voitto suurvaltain kanslioissa muodostetusta. tilnon val

loittamisen kautta lakkaa Puolan taistelu olemasta ai

noastaan taistelua rii ppumattomuudesta. Se käy sata ker

taa vaikeammaksi silloin kun se muuttuQ taisteluksi sua

ruudesta. Jalopeuran rohkeudella ottaa marsalkka PltSUD

SII kantaakseen vastuuden tästä toisesta, näkymättömästä 

taistelusta. Puolalaisille, jotka elävät laajoilla, avo

naisilla tantereilla historian suurimman tien varrella, 

ei ole olemassa vapautta ilman suuruutta, riippumatto

muutta ja valtaa1l • 

Varsovassa ollessaan tunnusti BARTHOU lausun

noissaan useamman kerran, että hän . piti Puolaa .suurval

tana. Tämä ei ollQt ainoastaan tyhjä lause, vaan oli 

sillä merkityksensä käydyissä neuvotteluissa. 

1/ 

Mitä Varsovan neuvotteluihin tulee, välttävät 

Ikr~ dipl~ .. attikannan jäsen haomaatti kieltämättä oi
eln, etta Ranekan alkoministerin koko aika kalaisi 

asemalla .eieoaleeen jo. hänen olisi oltava vastaan
ottamassa kaikkia Parliaiin aaapavia arvohenkilöitä. 



puolalaise t yleensä 

toja. He toteaTat, 

osottautunut lujaksi 

dis tanut " ilmaa . B 
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antamasta nii s tä yk sityiskohtaisia tie

että ranskalais- puolalainen liitto 

ja että BArtTH Un käynti on " puh

T OU on VarsoTassa ollesaan tullut 

huomaamaan, että Puolan olosuhteiden ja historiallisten 

tosisei kka in määräämä politiikka on täysin sopusoinnussa 

tämän liiton kanssa. 

Ei ole kuitenkaan uskottaTaa, että PI~SUDSKI, 

4t ARTHOU ja BECi olisiTat olleet useita päiTiä yhdessä 

koskettelematta nykyhetken polttaTia k symyksiä. Sen mu

kaan, mitä olen eri tah oilta kuullut, olisiTat keskus

tel~t koskeneet seuraaTia seikkoja. 

1. R a n s k anja P u ola n s u h d e 

n ä jää n. Niinkuin olen ilmoittanut Ministeriölle, olen 

useiltakin päteTiltä tahoilta saanut tietää, että Ranska 

haluaisi lähentyä Venäjää ja solmia sen kanssa liitto

sopimuksen. Liitto olisi defensiiTinen ja rajoittuisi luo~ 

tt nollisesti koskemaan ainoastaan Euroopan oloja. BARTHOU 

lisi täällä käydessään tunnustellut maaperää. Väitetään 

myöskin, että Ranskan suurlähettiläs jo ennen hänen t_ 

loaan olisi työskennellyt tämän päämäärän puolesta. Puo

lan taholta olisi kuitenkin aiTan selTästi annettu ym 

mirtää, ettei se halua solmia liittoa Venäjän kanssa. 

Puola olisi myöskin kehottanut Ranskaa luopumaan ajatuk

sesta. Belgian lähettiläs, kreiYi DAVIGNON sanoi min_lle 

jo ennen BARTHOUn tuloa, että hän tOiToo, ettei Paola 

auosta solmimaan liittoa Venijin kanaaa. Saksan aotilas

menoarYion julkaiseminen olisi aikaansaanut, hänen makaan

S&, suoranaisen paniikin Ranskassa. 
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On si täkin l uultaTam paa, että asiasta täällä 

on ol lut kysymy s, koska Tsekkosl oTakian ministeri GIRSA 

luottamuksellisesti myön si minulle, että Pieni Entente 

oli s i Talmis puolustustusliittoon Venäjän kanssa. Venäjän 

suuruuden ja sen moninaisten intressien vuoksi olisi lii

ton päämäärä tarkoin määrät täTä. Luonnollista on, ettei 

puolus tusliitto Venäjän kanssa Toi käsittää kaikkia mah

doll isuuks i a . Tämä lausunto on epäilemättä erittäin mie-

.. lenkiintoinen kun ottaa huomioon, etteiTät kaikki Pienen 

Ententen Taltiot edes Tielä ylläpidä suhteita Venäjään~/ 
2. V e n ä j ä n K a n sai n 1 i i t t 0 0 n 

t u 1 o. BARTHOU olisi pyy tänyt Puolaa työskentelemään 

Venäjän Kansainliittoon tulon puolesta. Puola olisi il

mo ittanut haluaTansa pysYTäisan paikan neuTostossa ennen 

Venäjän liittymistä. BARTHOU olisi lUTannut myötäTaiku

tustaan. Hän on myöskin täkäläisissä lehdissä antamis

saan haastatteluissa lausunut, että Puolalla "suurTalta-

• na" tulisi olla Takinainen sij a Kansainliiton neuTostos
sao 

3. R a n s k a n k a n t a ase i s t ari i _ 

s u m i s k y s y m y k s e s s ä. Puola olisi ilmoittanut 

pääpiirteissään kannattaTansa Ranskan Englannille lähettä

mässä nootissa ~sittämää kantaa. LaTatta kannatus ei kai

tenkaan ole täydellinen, Yaan on Puola tehnyt eräitä re

seryatioita. Toistaisekai ei näytä oltayan selTillä näi-

1/ Buanian lähet tiläs CADIBI 
jän uaden suarlähettiliiD oli äskettäin läsnä Venä

DAV!IJ.lin yastaanotossa. 
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den reserTati oiden laadusta. Puola oli myöskin ilmoitta

nut kannattaTansa kysymyksen käsittelyä Gen~Tessä. 

~. K a n sai n 1 i i t t o. arsalkka PILSUD-

SKI on arTostellut Kansainliiton toimintaa ja todennut 

sen arTon suuresti alentuneen. Hän on m.m. huomautta

nut siitä, että Taltiot usein OTat mukana lausumassa 

ajatuksiaan 

lin hYTin 

asioista, joita niiden edustajat eiTät kyl

tunne. Etelä-Amerikan Taltiot esim. esittäTät 

.. mielip iteitään Euroopan oloista, jotka OTat niille Tie

raita. PILSUDSKIn mielestä olisi asiassa saataTa aikaan 

korjaus, mutta hän ei ollut esittänyt mitään ohjelmaa, 

Taan oli arTostelu ollut ylimalkaista. AliTaltiosihteeri 

SZEMBEK, joka oli ollut tässä tilaisuudessa läsnä, on 

sen TahTistanut minulle. LuultaTasti tämä keskustelu on 

• 

antanut aihetta eräässä ranskaldisessa lehdessä 

lallsuntoon, että FItSUDSKIn kanta lähenee mSS01IlIn 

sitystä. PILSUDSKI oli kuitenkin Takuuttanut, ettei PllO-

lalla ole aikomllsta erota Kansainliitosta . 

5. Itä T a 1 1 a n k y s y m y 8. Pllola on 

uudestaan Takuuttanut, ettei sen Saksan kanssa solmima 

sopimus sisällä mitään Anschluss-kysymyksestä. Olen kuul

lut TäitettäTÄn, että Puola olisi laTannut tarkistaa tä-
hänastista, 

Tarmuudella 

6. 

jotenkin passiiTista kantaansa, mutta en Toi 

sanoa. missä määrin tieto on oikea. 

t a 1 0 u d a 1 1 i s a' k y 8 Y m y k s e 
Puola on kiinnittänyt Ranskan haomiota edellämainittai

hin ranskalai.i •• a liik8yrit1kais.ä ilmennaiaiiD epikoh

tita. Saaoin on Talitatta, ettai Puolalla lUTattaa 1a-
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towi ce-Gdynian r au t atielinjan rakentamista varten myönne

t yn lainan toista osaa tähän l äivään asti ole s~ori

tett~. Laina olisi oll~t annettava jo pari v~otta sit

ten. 

7. Lie t t u a n k s y m y s. ~räs virka-

toverini on väi ttänyt , että Ranska olisi m öntänyt Puo

lalle t1 va paat kädet" r yht yä Liet taaa vastaan niihin 

menpiteisiin, joihin se mahdollisesti katsoo olevan syy-

- ~ tä r yht yä. Omasta puolestani olen epäilevällä kannalla 

tähän tietoon nähden. 

• 

8. P u ola n j a T s e k k 0 s 1 0 v a 

v ä 1 i n e n 1 i i t t o. Ranskan taholta oli jo aikai

semmin lausuttu toivomus, että Puolan ja Tsekkoslovakian 

väliset suhteet paranisivat. Puola oli ennen I BARTHOUn t~

loa antanut ymmärtää, ettei se halunnut välitystä, 

piti parempana, että asiasta sovitaan molempien ma iden 

suoranaisten keskustelujen avulla. BARTHOUn täällä olles-

sa lakkasivat Tsekkoslovakiaa vastaan lehdissä kohdiste-

tut hyökkäykset kokonaan. Olen jo ennen lausunut käsi 

tyksenäni, ettei ole syytä liioitella riidan merkitys-
t -. 1/ a. 

BARTHOUn käynnin tarkoituksena oli ensi si-

jassa koettaa hälventää Puolassa 

litsevaa tyytymättömyyttä. Ranskan 
useista eri syistä val

suurlähetystön jäsenet 
ovat sen suoraan tunnustaneet. Yksityisissä keskusteluis

lausuneet toivomuksen, että sa muidenkin kanssa 

BARTHOUn Varsovassa 
ovat 

käynti 

he 

palauttaisi 

1/ Vert. raportti n:o 11, 23/3 1934. 

entiset suhhet 
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Puolan ja Ranskan välille. Samanlaisiksi kuin ennen 

vät Puolan ja Ranskan suhteet enää voi muodostua. Ku

luneet pari vuotta sisältävät liian paljon. Historian 

pyörää ei voida kuljettaa taaksepäin. BARTHOUn käynti 

käsitetään huomaavaisuudeksi, jolle annetaan arvoa, mutta 

se ei voi muuttaa sitä seikkaa, että Puola nyt itse 

määrää ulkopolitiikastaan. Liitto voi perustua ainoas

taan liittolaisten täydelliseen tasa-arvoon. Puolan hal

lituksen itsenäisallä politiikalla Ranskaan nähden on ko

ko kansan jakamaton kannatus . 

... 
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lskettäin on eräässä KrakoYassa ilmestyYässä . 

C z a s - nimisessä ~ehdessä esitetty ehdotus Puolan ja 

Liettuan Yälisten suhteiden säinDöllistyttämiseksi. Bh

dotuksen mukaan olisi molempien maiden solmittaTa kes

kenään poliittinen sopimus, joka olisi 11 eneuän kuin 

liitto /allianssi/ ja Yähemmän kuin unioniII. Niillä o

lisi oma hallitusmuotonsa ja hallituksensa, tullipiirin

sä ja armeijansa /mahdollisesti yhteinen esikunta/. Yh

teisena elimenä toimisi alituisesti koossa oleya "dele

gatsio. jossa kummallakin olisi edustajan.a sisäistä hal-, 
lintoa, kaupallisia suhteita. siYistyksellisiä tarpeita 

y... yarten". Delegatsion asuinpaikkana olisi liIno. Val

tioiden Yiliset rajat olisiyat nykyiset, joten lilno o

lisi edelleenkin puolalaisen yojeyoodikUDD&D pääkaupunki. 

lilnos8& olisi kuitenkiR kak.i aluetta, joilla olisi eri

koineR luonne. !oinen näistä olisi •••• Sohlossberg .ii

nä oleYiRe 'edl.inostornein •• n, toisena oli.i .e raken

nu.' jo... yht.i.ellä puolalai.-liettualai.ella 

la oli.i .ijansa. · .iaä .01 .... ' alueet .1i.iTat aräiD-

oIAKELUOHoIE. 

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

.. _ ............. _ ... _-_ ... _ . _~~!.~~.!!~ ..!..._-_. __ ...... _ ... __ .-

.. , .... 
...... ............. 
T ........... 
T .......... Ja ...... .............. ... ... mlnlaterilllle • 
E1oa-••• d .. t _ .............. 

1I1AMR .............. -"- ... -"',_ ........... ...... ....... 
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laisena puolalais-liettualaisena kondominiuaina. 

rakennuksen katolla olisiyat kummankin maan liput. Molem

mat kielet olisiyat tasa-aryoisia. RakeDDuksen ed~stalla 

olisi Yahdissa p~itsi puolalaisia .yöskin liettualaisia 

sotilaita. Wilnon yliopistossa olisi erityinen liettualai- : 

nen osasto. Ihdotuksen tekijäin suunnitelman mukaan tuli

si iilnosta täten hallinnollisessa. siYistyksellisessä ja' 

.. kaupallisessa suhteessa yhdysside kummankin maan Yälille. 

.. 

Niiden kansalaisten olisi twmettaya olevansa "kotona" 

lilnossa. Tällainen tulos saayutettaisiiR suunnitelman te

kijäin mielestä ehdotun "18täyyyspaktin kautta ilman lil

non alueen neutralisoimista tai jonkinlaista kansainyälis

tyttimistä" • 
Siihen nähden. että ehdotus julkaistiin C z a s

lehdessä. joka edustaa PltSUDSKln kannattajain oikeanpuo

lista , ryhaää. aryeltiin aluksi. että suunnitelllan takana 

olisi sejmin ulkoasiainyaliokunnan tunnattu puheenjohtaja • 

ruhtinaa ' Janus& lUDZIIIl.I.. !iiaä olettallus ei oi tenkaall " 
ole oikea. Suunnitelaan laatijat lieneyä' haettayat yli

opistolliesten keskuud.sta. joilla ei ole 
,. 

h.oaattaTaa poliittista yaikutusta. Ulkoasiainministeriössä 

on .ill. t.ht,ihin k,.,.,ksiin yastat'.. ettei ehdotuk-
. t 

.~lla . 01. käJtillDölliatä .erki tlstä• 
01ia1 mielestiDi "kuit8Bkin Yiirin kieltää 

kaikki .arkitl.. Ihdot.a oaottaa -- oltakoonpa .8B 

allia •• ta ai.ällöstä .itä .i.lipidettä hyTiDaä -- ."ä . 
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taan kysymystä puolalais-liettualaisista suhteista. S. 

sottaa samalla, ettei kaikkialla suinkaan ilman muuta a

setuta nykyään ainakin virallisesti julistetulle kannal-

1e, että liettualaisten on taivuttava hyväksyaään status 

quo sellaisenaan. Lisäksi esottaa ehdotus, että Puolassa 

halutaan hyvinkin läheistä yhteyttä kummankin maan vä-

llllä. Vapaat kansalaiset lausuvat kaikkialla sen, mitä 

.. hallitus ei voi tai tahdo sanoa. 

.. 

Sen kautta, että Venäjä on saadakseen Puolan 

alllkirjoittamaan nonagressiosopimuksen pitentämistä koske

van asiakirjan ilmoittanut Itdesinteressementtinsl" lilnon -
kysymykSissä, Liettuan asema on tullut tuntuvasti vaike-

ammaksi. Saksan kannalta, joka kaikista huoliaatta tie

tysti toivoo kerran saavansa takaisin Danzigin käytävän, 

.i voine olla mitään sitä vastaan, että Liettuan ja 

lan välit paranevat ja että niid.n viliRen yhdysside 

1.. .ahdollisimman vahvaksi. !inoastaan tätä 

daan oiottaa, .ttä Puola saa pääsJn .erell. 

ta, .ikä ratkaisu luonnollis.sti helpottaisi Danzigin 

.aan liittiai.tä. !äkäläis.ssä diploaaattikunnas8& ainakin 

arvost.llaan a.iaa tät.n. 
Li.ttuan Tiroll. ja Latviall. jättiaä nootti, 

jes.a tiait.lliia ••• lih .. trai.tä niihin .aihin, o.ot

ta. parait .. , .ttä Li.tt .... akin on .,t vähitellen hD.

aatta, .tt.i •• voi p.r .. taa valtiollista 

ai.oa.t~ .uurvaltoj.. vili.... .riparai.uute.a. l&b4el-

1i .. u. ..vinnoa t.t •• i ••• ti Li.ttuan ku.tannuk •• lla •• 
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del lakin liian uhkaaTa. I!illä en tahdo sanoa, että 

mahdollisuus vielä on olemass&/. Liettuan nootin Tarsi-
-

nainen merkitys onkin siinä, etti se oaottaa eräiDlaia-

ta heräämistä. Asiallisesti ei siini tehdyillä ehdotuk

silla voi olla kOTi~ suurta kiytännöllisti merkitysti, 

sillä Virolla ja Latvialla on tänään Tieli TähemmiiD 

syyti kuin ennen tehdi mitään, miki Toisi saattaa ~e 

Tastakohtaan Puolaan ~ibden • 
Keskustellessani ministeri SCHAI!ZlLi~ kanssa 

tästä nootista huomautti hän, että se "viittaa kysymyk-. 
se~ ainoastaan osittaiseen ratkaisuun". Puola näkee mie-

lellään, että Liettuan Tilit muihi~ Baltian .aihi~ pa

raneTat, "mutta sillä on luonnollisesti myöskin lihei

siä etuja TalToitaTana naapurimaassa Liettuassa". 

Idellimainittu C z a .'in kirjoitus osottaa mi

ten ainakin eräässä osassa puolalaista yhteiskuntaa ar

Tostellaan näitä etuja ja suhtaudutaan niiain. läaä toi-

• Toaukset OTat aiTan Tastakkaiaia niille ajatuksille, joi

ta en esitett1 Liettuan nooti.aa. 
Jotkut täkäläiaiati ulkoaaiaiata edustajista pu-

hUTat je dipl .. aattiaten suhteiden alkaaise.ta raelan ja 

Liettuan Tälilli. lieit1kseni auta.. e.ottaTat tällai.et 

et&t.uai •• t te"lli~.. a.iantilan tunt .. a'toauutta. !oi.-
. ' 

tai.ek.i ei .le Tieli tapahtunut aitiia, aiki e .. ttai.~ 

.tti Lietu.. hallitu. e. Talai. hJTikapiia WilD .. 

luai... ra.la... S.,.into a.lupi •• aaiu. 

dolli... ainoa.ta" tilli peruatalla. 
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Puolan enimmin luetussa lehdelsä "Ilustrowany 

Kurjer Codzienny"ssa oli eilen kirjoitus, johon katson 

oleyan syytä kiinni.tää Ministeriön huomiota. 

Lehti toteaa ensin, että Ranskan ulkoministeri 

BARTHOUkin on nyttemmin ruyennut ajamaan politiikkaa, jo-

ka tarkoittaa lähenImistä Venäjään 

pääkannattaja tähän asti on ollut 

ja jonka yarsinainen 

HlRRIOT. "Tällainen po-
-

li tiikka". sanoo lahti. "yoi luonnollisesti olla menes-

tyksellinen ainoastaan siinä tapaukSIssa. että se yoi

' daan saattaa yhdenmukaiseksi Ranskan liittolaisten käsi-

• tyakannan ja politiikan kalllsa". Pieni enhnte ei tule 

tekemään mitään yaikeuksia. Mitä sitäyastoin Puolaan tu

lee, on meidän todettaya, että yenäläinen probleema Pa

riisista käsin näJttää toiselta kuin Varsoyasta käsin. 

Ranskalle yoi Venäjä pahimmassa tapauksessa muodostua pet

ty.ykaekai. Puolalle sitäyastoin todellisen 8urun e.ineek

.i. Puolalla ei ole .1täiD takeita siiti. etteikö Ian

s.lnliito •• a oleya 'enäji r,hd, toteutta .. an y.llankaaouk-

JAKELUOH.lEI 
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,sellisia oppejaan. Vähemmistökysymykset antayat sille tä

hän erittäin hyYän tilaisuuden. Puolalia ei ole mitään 

sitä yastaan, että Venäjä tulee Kansainliiton jäseneksi, 

mutta sen on turyattaya itsensä kaikkien mahdollisuuksien 

yatalta. Vakinainen paikka neuyostossa ja Yähemmistöjä k 

keyan kysymyksen tarkistus muodostayat sen Yahimmän mää

rän garantiioja, j ota Puolan on yaadi ttaya. "Mitä yä

he .. istökysyayks8n tarkiatukseen tu~ee~ kirjoittaa lehti, 

tt on riittäyää huomauttaa, että jonkun yaltion eroaminen 

saattaisi nykyisissä oloissa koitua turmiolliseksi koko 

Kanaainliitolle." Lehden mielestä osottaa kaikki, että 

Kansainliiton perinpohjainen uudistaminen on yälttäaätön. 

Lehden mielestä BARTHOUn ja LITVINOVin äskettäin 

G.n~yessä tapahtunutta keskustelua ei oltu riittäyästi 

yalmistettu. Näin ollen ei tämä puolitoista tuntia kes

tänyt tapaaminen myöskään yoinut johtaa käytännölliaiin tu 

loksiin. Syeitsin lienissä oleyan lähetystön epäilykset,o

liko sen leiaattaya LITVINOVin passia, osottaa, .ttä V.-

tt näjä tule, kohtaamaan eräitä yaikeuksia n.s. puolueetto

mien yaltioid.n taholta. Nimä yaikeud,t tuleyat Yielä 

r.amikai Ylniläiaten aolemminpuolista ayunantoa koskeyan 

dotuka.n johdoata, jota jo aryost.llaan, ennenkuin sitä 

on Yirallia.ati .eit.ttrkiin. V.näjä aa.ttaa tiaän pak

tin laneainliittoon tul •• iaenaa .hdoksi. Mikä on tiala 

pakti. tod.llinen arTO' Irkrietä poliittista peliä luroo

paa.. yoida.. Terr.t. brida.... Ransk. yalita.. kan.aap.

l •• jak.... ,.äjia. PääT.et.pelaaj. on Sake., joka on , .. -

.. 't. h.oaoat. pelietila j. peliona.etaen. !ill.ie' •• 
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suhteiden 1'allitsssa riippuu ratkaisu muiden taita1'uudes

ta. 

Edellä ole1'a artikkeli on erittäin mielenkiintoi-

nen. Siitä käy ilmi, 

ettei Puola enää ole erikoisen tyytY1'äinen Rans-

kan ja Venäjän ystä1'yyteen sen j älkean kun se on tul-

lut liian läheiseksi, 

että Puolan omat 1'äli t Venäjään O1'at kirietymäs-

eä, 

että Puola on ilmeisesti asettanut kaksi ehtoa 

Venäjän Kansainliittoon tulemiselle. Puolan on saata1'a py

sY1'alnen paikka neu1'ostossa ja 1'ähemmistöasiain käsittely 

on ulotetta1'a kaikkiin maihin /tai on siitä kokonaan luo 

1'utta1'a/. 

Irikoi·sen merki tykeen eaa1'at Puolan 

timukset sen kautta, että lehti huomauttaa, 

1'altion /. Puolan / eroaminen Kansainliitosta 

esittämät 1'aa

että jonkun 

1'oi nykyis-

ten 0108uhteiden 1'allitessa muodostua "lopulliseksi iskuk-

• si tälle laitokselle". 

Venäjän tuleminen Kansainliiton jäseneksi ei 1'oi 

kor1'ata Ranskalle Puolan eroa siitä kaikkine siitä 

tU1'ine aa1'istamattomine seurauksineen. 

Puolan päittä1'äin~n esiintyminen omasta 

tani uskon artikkelin kU1'asta1'an sen 1'irallista kantaa -

on tiJsin luonnollinen. Sellainen tilanne olisi todella- ' 

kin ai1'an mahdoton, että 1'eniläiset saisi1'at rU1'eta 

eaaaaD käsityksiään aiitä ait.n auut 1'altiot suhtautu1'at 

1'ihe .. iatöihinaä ilaan että näillä olisi saaa. oikeutta 

'e.äjään nihd.n. Se oliai IanaaiDliiton moraalia.n aukto

rit •• tin lopp •• 
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Kansainliiton kannalta Toitanee huoleti sanoa, 

ettei tilanne koskaan Tielä ole ollut Taarallisempi 

nyt. Puolan ehdottomaan kontrolliin suurTallat tuskin 

tUTat. Jos Kansainliitto luopuu nykyisestäkin. tähänkin 

asti jotenkin helläTaroen hoidetusta Tähemmistösuojasta, 

järkyttää se erittäin arTeluttaTassa määrin todellisten 

ystäTiensä ja kannattajiensa uskoa ja luottamusta 

aä. Se TaikIR~aisi epäilemättä myöskin täten Saksan 

laamista liittoon. Jättäessäin unkarilaiset Tähemmistöt o

man onnensa nojaan, Toisi se sitäpaitsi aiheuttaa Unka

rinkin eron. 

P. S. Ulkoainisteri BICK aanoi eilen eräälle täkäläi
s,ll, liheUiliill,: ·VenäjiD Kansainliittoon tulo 
on aonu aatkan takaaa. laolalla on ayöskin jo
tain sanoaista tiesi asiassa". 
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4t Niinkuin olen tiedoittanut fu inisteriölle, johtui 

ulkoministeri SELJAMAAn ja hänen apulaisensa LARETEln 

käynti Varsovassa halusta heDkilökohtaisesti neuvotella 

ministeri BECKin kanssa Liettuan nootin johdosta synty

neestä tilanteesta. Puolan taholta oli sekä Tallinnassa 

että Riiassa annettu ymmärtää, ettei Varsovassa mielel

lään nähdä, että Viro ja Latvia ryhtyvät liittoon Liet

tuan kanssa ennenkuin viimeaainitun maan välit Puolaan 

ovat selTät. Puolan läheinen suhde Viroon ja Latviaan 

rikkoutuisi, jos olisi olemassa liitto näiden ja Liet-

4t tuan Tilillä. Tähän asti, niin oli huomautettu, on esim. 

Venäjään nähden koetettu ylläpitää samanlaista politiik

kaa' josta mlöskin on johtunut luottamuksellista laatua 

oleTia keskusteluja puolalaisten, Tirolaisten ja latTia

laisten Tilillä. Jos Tiimemainittujen maiden Tälinen liit

to .lotetaan Liettuaankin, tuleTat suhteet luonnolliseati 

toiaenlaiaitai. Puolalla ei ole .itään takeita .iitä, 

etteitö Venäjä Liettuan kautta aaa tietää siitä, .itä 

JAKELUOHJE. 
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Puola ilmoittaa Virolle ja Latvialle. 

Virolaisten taholta on minulle vakuutettu, ettei 

Puolan taholta ole "käytetty uhkauksia ja harjoitettu 

painostusta", vaan on ainoastaan ystävillisellä tavalla 
-

kiinnitetty SlLJAMAAn huomiota edellämainittuihin seik-

koihin. Miksi käytettäisi in uhkauksia siellä, missä nii

tä ei tarvita? Niinkuin jo .nnen olen käsityksenäni 

lausunut, ei Liettuan nootilla voi nykyään olla suur-

4t ta poliittista merkitystä Ipaitsi että se osottaa Liet

tuan ymmärtävän eristetyn asemansa/li. Puolassa tied.

tiän varsin hyvin, ettei Viro halua rikkoa hyviä vä

l ejään Puolaan. On siis aivan riittävää kun ystäväl

lis.sti kiinnitetään sen huomiota niihin seuraamuksiin, 

joita sen Liettuan kansaa solmitulla liitolla tulisi 

olemaan. Puolan kannalta katsoen olisi luonnollisesti 

epäedullista, ~os Viro ja Latvia ottamalla Liettuan 

liittoonsa pääatäisivät sen pois nykyisestä eristetystä 

4t ase .. sta, johon se Venäjän tunnetun selityksen kautta 

on joutunut. liinkuin eräs tikäläinen diplomaatti mi

nulle huoaautti, voisi tästä olla seurauksena, ettei 

Liettua enää tuntisikaan tarvetta järjestää suhtsitaaD 

Puolaan, vaan antaisi asioiden jäädä ennalleen. Tiaä 

ei ole sopusoinnussa Puolan etujen kanssa. In _yös

kiiD epiile. etteikö Tallinnassa otettaisi huo_ioon si

ti, _iti Varsovassa on sanottu. Päinvastainen politiik

ka tuskin olisi Viron k&DD&lta puolustettavissaka&a. 

leskusteluai _inisteri PU81Aa kanssa vahviataa 

1/ 'ert. raporttl .;0 1'. lall-3&. 
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tämän. Hän sanoi, että Viro tule. sel1'ästi illloi t ta -

maan Liettualle, ettei liitto sen kanssa ole mahdolli-
-nen, ennenkuin se on järjestänyt suhteensa Puolaan. Vi-

ron tarkoituksena ei ole ollutkaan 1'arsinaisen poliit

tisen lähenemisen aikaan saaminen Liettuaan, 

luttu yhteistoimintaa muilla kuin poliittisella alalla. 

Viron ja Lat1'ian launakses8a ole1'ien edustajien jät~ä

mä 1'astaus oli lat1'ialaiaten laatiIla, ja saattoi se 

4t antaa aihetta epäsel1'yyteen. 

4t 

Li ättäköön, että SlLJAKAAt ja LARlTEI sai1'at 

Varso1'assa erittäin sydämellisen 1'astaanoton. Tämä il

meni jo siinä, että BlOK puolisoineen oli heitä 1'as

tassa lentopaikalla !hUOli. BARTHOUn 1'astaanotto/. Leh

det kirjoitti1'at erittäin ystä1'ällisessä äinilajissa Vi

rosta ja painosti1'at, ettei lIilloinkaan ole ollut ul

kopoliittisia erillielisyyksiä Puolan ja Viron 1'älillä. 

On tuskin mitään aaata, joka sen 1'uoksi on niin lä-

hellä Puolaa kuin Viro. 

Lehtien lausunnot kU1'asta1'at epäilellättä sitä, 

mitä tiillä Viroon nähden tunnetaan. Puolalaisten ki-
~ 

aityksen mukaan on Viro ai~oa maa, "joka ei koskaan 

ole tuottanut Puolalle ·pettymykaiä". 

" 

-P::1~--
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, tt Niinkuin tunnettu, on .kaksi Pienen Bntenten 

tt 

valtiota, T~ekkoBlovakia ja Rumania, nyttemmin alkaneet 

diplomaattiset suhteensa Neuvosto-Venäjän .kanssa. Zagre

bissa tammikuussa 1934 pidetyssä konferenssissa lausui

vat kolmen valtion ulkoministerit "qu'il est opportun, 

que les Itats ~ membrea de la Petite-Bntente nouent d,s 

relationa diplomatiquea normales avaa l'Union das r6-

publiquas socialistas sovi'tiqu8s aussit8t que les aon

ditions diplomatique8 et politiqu88 n'cessit&es par cat 

&v'nement seront rempliea". 
TS8kkoslovakia, jolla jo kauan on ollut d e 

heti ollut f a 0 t 0 suhteita Neuvosto-Venäjään, olisi 

valmis ryhtymään diplomaattisiin suhteisiin. Se ei kui-

tenkaan · halunnut tehdä sitä yksinään. Rumania ei ha

lunnut ryhtyä säännöllisiin suhteisiin ennenkuin se oli 

jollain tavoin saanut turvatuksi oikeutensa Bessarabi

aan, jotta ei leuvosto-Venäjä .ahdolliaeeti ayöhemain 

tekiei tätä koskevia yaatiauksia. Ruaanian ja Venäjän 

osanotto Loato.... solaittuaa hyökkäijin määrittelyi koe-

JAKELUOHJE. 
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keYaan so pimukseen oli ollut ensimäisenä askeleena val

tioiden välisten suhteiden säännöllistyttimiseksi. Bal

kanin pakti, joka lähensi Rumaniaa Turkkiin, oli se

kin omiaan lähentämään Rumaniaa Venäjään, joka on e

rittäin läheisissä suhteissa Turkkiin. Venäjän ja Pie

nen Ententen lähenemiseen on luonnollisesti myöskin vai

kuttanut Ranskan ja Neuvosto-Venäjän välillä muodostu

neet läheiset suhteet • 
Rumanian on nyt alkaessaan diplomaattiset suh-

teensa Neuvosto-Venäjään onnistunut saada tältä vielä 

uusi yakuutus, joka on omiaan turvaamaan sille Bessa

rabian. Neuvotteluja tästä vakuutuksesta on käyty Ge

n'yessÄ aseistariisumiskonferenssin sivulla. Liitän tä

hän kysymystä koskevien asiakirjojen tekstit. Asiakir

jat on päivätty kuluvan kesäkuun 9 päivänä Gen'yessä. 

Titulesoon kirje 1itvinoYille; 

'~onsieur le Commissaire du Peuple, 

J'ai l'honneur de porter i votre eon

naissanee ee qui suit; 

A la oonf'renee de la 

de Zagreb, le 22 JanYier 1934, les 

dee Affaire. Itrang're. ont d'eid' 

.erait opportun que le. troi. Itat. 

Peti te Inhnte 

trois Kinistres 

i.n tre eux qu ' i1 

d. la PeUte 

IDtent, reprennent 1,. relation. diploaatique. noraale. 

a.eo l'U.R.S.S. d.. que le. oondition. diploaatiqu •• 

• t politiqu.. n'oes.air.. .eront r'uni ••• 
, la .uit. d. no. oon.,r.ation. a •• o 

.OR., .... i.ar 1. Co.ai.aaire 4u P •• pl., 4. "b.t ,. 
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Juin, le Conseil Permanent de la Petite Jntente a 

oonatat' a Gen~Te que les oonditions politique. et 

diplomatiques permettent maintenant • ohaoun des Itats 

d'agir oonformrtment • la r'aolution de Zagreb, au mo

ment opportun. 

TOUS 

le 

les 

ment 

Vu oe qui pr'o~d., 

rrtsultat 

je 

informer que, oo .. e 

gouTernement royal de 

relations diplomatiques 

de l'U.R.S.S. et de 

Roumanie 

normalea 

proortder 

de 

a 

suis heureux d. 

nos oonTersation., 

d'oidrt d 'lttablir 

aTeo le gouTerne-

la nomination 

d'un enToy' extraordinaire et miniatre plrtnipotentiaire. 

J'ai la ferme oonTiotion que lea rela

tiona ainsi rttablie. resteront pour toujours noraale. 

et amioales et que nos nations oontinueront de 00-

opltrer, pour 

tien de la 

du Peuple, 

leur plus grand bien rrtoiproque, au main- , 

paix du monde. 

Veui11ez agrrter, 

l'asa~anoe de ma 

Monaieur 1e Commissaire 

plus haute oonsid'ration. 

TITULlSCO 

Ministre des !ftaire. Itrang~rea 

de ROUllanie. II 

LitTinOTin kirje Titulesoolle: 
, 

"Kon.iear 1e Kinistre, 

J. ..i. h.ureu 4. TOU. infora.r qae. 

ooa.e r'.altat 4. DO. oODTer.atioD., 1. 10UTernaa~t 

4. l'Uaioa 4.. Bipabll,ue. 8001all.t.. a 4'014' d"

tabllr d.. re1atl0D8 41plo .. tlqu.. Doraal.. aTeo 1. 
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gouvernement royal de Roumanie et de pro06der i la 

nomination d'un envo16 extraordinaira et ministre p16-
nipotentiaire. 

J'ai la ferme oonviotion que les rela

tions ainsi 'tablies resteront pour toujours normales 
et amioales 

op6rer pour 

tien de la 

l' assuranoe 

et que nos nations oontinueront de 00-

leur plus grand bien r60iproque au main
paix du monde • 

Veuillez agr6er, 

de ma plus haute 
Monsieur 11 Ministre, 

oonsid6ration. 

LITVINOV 

Commissaire du Pluple 

aux Affaire. Itrang.re •. " 

Litvinovin nootti !itulesoolle: 

"Monsieur le Kini.tr., 

Par les l.ttre. que nou. avon. 60han-

• g6.. 1. 9 Juin 1934 1.. r.lation. diplomatiqu.. r'

guli're. ont 6t6 6tabli.. entr. no. d.ux Pay.. Pour 

~u. 0.. r.lation. puissent se d6veloppar d'une mani.re 

nor.al. dan. 1. ..na d'un rapprooh •• ant toujour. plus 

grand .t d'un ... iti6 r6.11e et durabl., j'ai l'hon

n.ur d. oonfiraer l'aooord qui .uit: 

L.. Gouv.m .... t. d. no. d.ux Pal. •• -,aranti ••• nt .utu.ll .... t 1. pl.in .t .nti.r ra.p.ot 

d. la .ouy.rain.tt ,. ohaOaR ,. no. .tat. .t l'ab

.t .. tion ,. tout. l .. iztion dir.ot. ou indir.ot. 'aaa 
1.. attair.. 1.t'ri.ur.. .t daaa 1. d.y.lop,...at de 

ohaoa ,~.u .t not ...... t d. ·tout. &litaUoa. pl'opa-
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gande et de toute esp~oe d'interyention ou bien de 

soutien de ealles-ei. 

lls s'angagant en outre i ne er~er ni 

a soutanir ou a autoriser le a6jour sur laura ter-

ritoires dea organisations se proposant pour but la 

...:1;:..:u;:..:t;...;t;..;;e~_a;;;.r;;;;m,;;.ft.;;.e_e;;;..o.;.;n::..t.;.;r;..;;e;...-..;;;1;...'..;;a;.;;u..;;t;;;.r.;;.e_B;:;.t..;;.;a;;;.t~, ou b ien a t hn tant a 
nos rftgimes politiques ou soeiaax par la foree ou 

.. bien incitant a des actes de terrorisme, pr.parant 

de tels actas contre ses 

si r . ..I. 8 des organisationa 

Ternement de l'autra Btat 

ritoire. 

reprftsentanta offioials, ain

s'attribuant le rCle de Gou

ou d'une partie de son ter-

De mlme, ils s'angagent a interdire 1e 

raorutement ainsi que l'entr'e de 1eur territoire et 

18 tranait par 1eux territoira de foroaa arm'es, 

mes, de munitiona, d"quipement et de toute esp.oa de 
II 

mat'riel mi1itaire d8stin6 a oas organisations. 

Veuillaz agr'ar, Monsieur le Ministre, 

1 'assuranoe de ma plus haute eonsidftra.tion. 

M. LITVINOV 

Comaisaaire du Peup18 

aux Affaire. Btranglre •• " 

Titule.oo on lihettiDrt samoin kuuluTaD noo

tin LitTinoTille. 

Siih.a nähden. että PiaDi-lntente ulo.piin e

.iint71 1hteai kokoDai.uuteDa. oTat Bene. ja LitTiaOT 

.aihtanaet ...... i.iltäi.ii kirjeiti ja aootteja. 
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Jugoslavian Varsovassa oleva lähettiläs on se

littänyt sitä, ettei Jugoslavia vielä ole alkanut dip

lomaattisia suhteita siten, että se johtuu Jugoslavian 

kuninkaan henkilökohtaisista antipatioista bolshevikkeja 

kohtaan. Hän on kuitenkin painostanut sitä, että nämä 

kyllä tullaan alkamaan ja on selittänyt asiaa siten

kin, että Pieni-Entente jo oli itse asiassa edellämai-

tt nitussa Zagrebissa pidetyssä kokouksessaan antanut d e 

tt 

j u r e 

pauden 

teiden 

tunnustuksen, mutta oli jättänyt jäsenilleen va

itse määrätä hetken, jolloin di plomaattisten suh

alkamiseen halutaan ryhtyä. 

Olen eräässä aikaisemmassa raportissani mainin

nut. että T~ekkoslovakian täkäläinen lähettiläs Girsa 

oli sanonut minulle, että Pieni-intente olisi valmis 

solmimaan Eurooppaan rajoitetun puolustusliiton Venäjän 
1/ 

kanssa. Olen senjälkeen koettanut ottaa selvää missä 

määrin tämä tieto oli paikkansa pitävä muihinkin Pie

nen Bntenten valtioihin nähden. Pienen Bntenten valti-

0iden keskuudessa ei vallitse yksimielisyyttä tässä ky

symyksessä. !sekkoalovakia on kylläkin Girsan mainitse

aalla kannalla. Jugoslavia ei sitivastoin ole siihen 

suostuvain.n, eiki syöskiin Ruaania, jonka liittolais

suhdl Puolaan sln kautta voisi vaikeutua. Puolan ulko

aaiainainisteriösai on vahvistettu niai tiedot oikeiksi. 

~~,. raportti a:. 16, 30/6-1&. 
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T.k. 15 päivänä kaa tu i sisäasiainministeri PIE

RACK I murhaajan luodin lävistämänä. Toistaiseksi ei mur-

haajasta päinvastoin kuin mitä eräissä ulkomaille 

lähetetyissä sähkösanomissa on mainittu liene mitään 

ti e toa. Puolan Helsingissä olevan lähetystön lehdille an

tama odottamaton ilmoitus, että esiintyneet väitteet laa

jemmista suunnitelmista ja murhat yön takaaa olleista 

jestöistä ovat kokonaan perättömät, on joka tapauksessa 

• aivan ennenaikainen. Se seikka, että murhaaja saattoi 

helposti hävitä murhan tapahduttua, osottaa pikemminkin, 

että hänellä on ollut useampiakin avustajia ja että 

murha oli yksityiskohtia myöten edeltäpäin tarkoin suun

niteltu. Hallitus on luvannut 100.000 zlotya /850.000 

Smk./ suuruisen palkkion hänen kiinni saamisestaan. 
Ne tOillenpiteet, joihin hallitus on ryhtynyt 

murhan johdosta, osottavat selvästi, että se on vakuu-
tettu s11 tä, että murha ei suinkaan ole ollut ainoas-
taan jonkun yksityisen suunni ttelua. Iaksi päivää mur-

JAKELUOHJE, 

tavallinen. 
o •• •• ••• • • • __ ~ ___ • • _ •• u~_ •• _ •• __ •• _. __ + ____ . _ • ••• u~ ••• • • ~_ •• _ __ . · _ •• 

. "." 

J.keluoh ....... II.J.: 

T .... ...... 
T_I ....... 1- 1 ....... ......... ........ mlnleterfOll •• 
EI ul ....... ~ tl.doltu"'lln. 
II ..... --.mut_. muHe ul"ouIeInmlnleterlOn tIedol

tukeAn • 
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han jälkeen julkaisti in asetus "henkilöistä, jotka ovat 

vaarallisia yleiselle turvallisuudella, rauhalle ja jär

jestykselle". Tämän asetuksen mukaan voidaan tällaiset 

henkilöt fl pidättää ja sijoittaa eristettyyn paikkaan, 

joka ei ole aijottu varsinaisia rikoksentekijöitä var

ten". Oikeus heidän pidättämiseensä on hallinnollisilla 

• viranomaisilla ja keski t ys1e Viin si j oi ttamiseen tutkinto

t uomarilla . Hallintov iranomaisen perus t eltu ehdotus keski

t Yileiriin lähettämis estä on riittävä perusta tutkinto

tuomarin päätöksen antamiseen. Päätöksestä ei voida va

littaa. Eristettyä henkilöä pidetään keskitysleirissä kol

me kuukautta, mutta voidaan tämä aika pidentää edelleen 

kolmella kuukaudella. Täten eristettyjä henkilöitä voi

daan kälttää sopivaan työhön. 

!setuksen perustalla on jo vangittu suuret mää-

• rät henkilöitä, n.s. kansallisaoaialisteja, ukrainalaisia 

ja kommunisteja. Missä määrin juutalaisiakin on vangit

tujen joukossa, en voi sanoa. Lehdet, jotka ovat yrit

täneet antaa lähempiä tietoja vangituista, esim. mai

ninneet heidän nimensä, on takavarikoitu. Eräs puolalai

nen on lauaunut minulle arvelun, että viranomaiset pi

dättämällä 'aikki ne henkilöt. joilla suinkin arvellaan 

olevan jotain tietoa murhaata, toivovat saavansa jonkun 

tunnustaaaan. Kerrotaan, että pidätettyjen joukossa on 
myöskin muutamia asianajajia. 

Ianaallissosialiatit eli kanaallisradikaalit ovat 

puolue, joka on auodostunut kansalliadeaokraattien kes

kUudessa, jotka l hdessi sosialistien kana.. ovat PltSUD-
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SKln päävastusta j i a . Väitetään, että uusi puolue viime 

aikoina olisi saanut 

lesta puhuisi sekin, 

toimesta kiellettiin. 

pal jonkin 

että se 

kannattajia. minkä puo

äskettäin viranomaisten 

Puol ivirallinen "G a z eta P 0 1-

s k a" kirjoitti, että " paitaunivormu tekee meihin nau-

rettavan vaikutuksen, sillä omat nivormumme ovat tomun 

• ja veren peittämät. Valta on Puolassa niiden käsissä. 

j otka olivat selvi llä siitä, mitä a c t i 0 n dir e c

teon , jo ennen kuin HITLERin fascismi syntyi" . Mi tä 

Gal~zian ukrainalaisiin tulee, ovat he aina ol l eet le

vottomana aineksena ja ovat aika ajottain ryhtyneet 

kivallan t öi hin. Niinkuin mUistettanee, murhattiin " OLOW

KO pari vuotta sitten heidän toimestaan. 

eskitysleirejä koskeva asetus antaa viranomai

sille laajat valt uudet. Pääministeri KOZLOWSKI, 

• tai seksi toimii sisäasiainministerinäkin, lausui lehdille 

antamassaan selityksessä m.m. seuraavaa: 
II Keskitysleireillä -- ei ole mitään aihet-

ta sitä salata tulee olemaan hyvin ankara ja luja 

ohjesääntö. ja ne tulevat olemaan valtion v~hvan, ran-

kaisevan käden välineenä ..•. Meidän tarkoituksemme on 

aina ollut saattaa voimaan järjestys. Miksi ei keski

tyaleirienkin kautta? Meidän on tunnustettava, etteivät 

tähänastiset menettelytavat valitettayasti ole olleet rii 

täviä kaikille. että on olema~sa eräitä piirejä, jotka 

pitäyät lempeyttä heikkoutena •••• Jos on olemassa henki

löitä. jotka eiyät ymmärrä hansikoiduin käsin halli tae _ 

miata, saaYat h. tilai.uuden tulla yakuutetuikai aiitä, 
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että me myöskin kykenemme hallitsemaan ilman hansikkai

ta". 
lskettäin tapahtuneet kunnalliset vaa

lit eivät yleensä ole ol leet onnelliset hallitukselle. 

' onissa huomattavissa keskuksissa. n'iinkuin esim. {.odzis

sa ovat hallituksen vastustajat saaneet enemmistön. Lain 

tt mukaan ovat uudet vaalit sejmiin toimitettavat vuonna 

1935. Puolalaisten ke skuudessa kuulee nyt sellaisiakin 

arveluja, että keskitysleirit tulevat korvaamaan Brestin 

linnoituksen, jossa, niinkuin tunnettu, useat vastustus

puolueiden johtajat olivat pidätettyinä kolme vuotta sit

ten toimitettujen vaalien aikana, jotka antoivat nykyi

selle hallituasuunnalle enemmistön sejmisaä. Tulevaisuus 

" näyttää, missä määrin nämä otaksumat ovat olleet oi-

keita. 

tt 
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Samana iltana kun ALD : ARASin vallankaa ppaus-

tt ritys ta paht ui ~aunaksessa tapasin eräässä Varsovan 

bissa puolalaisen suurtilanomistaj~~, .. ~.Oll,. on maatila 

Liettuassa, j a j oka edellisenä pal vana O!l saapunut Var-

sovaan. än kertoi, että Liettuassa kulki huhuja siitä. 

että presidentti SMErorU euunni tteli hal lituksen uudestaan 

muodost ami sta 

taa olitiikkaansa 

paljon lupauksia 

väkivaltaietakin 

Puolaan nähden. 

tietä -

SM.i~.NA 

voidakseen muut

on antanut niin 

ilnon Liettualle pal auttamisesta, että 

hänen on vaikea muuttaa politiikkaansa. Toisin on asian

laita. jos hän voi sanoa tulleensa pakoitetuksi siihen. 

Kaunaksesea toimeenpantu vallankaappausyritys on 

voinut johtua siitä. että eräät upseerit. jotka pelkäsi

vät. että SMETQNA lähentyisi Puolaa. koettivat tehdä tä-
, 

miR 'tyhjiksi saattamalla hallituksen johtoon ALDBM!RASin. 

joka kuuluu Puolan kiivaimpiin vastustajiin Liettuassa. 

Minun on täältä käsin mahdoton arvostella mis

sä määrin nämä tiedot ja otakaumiset ovat oikeat. Mi-

JAKELUOH..lE, 

'aTallin_ • 
• "at. 

...... I~II~' 

T ............ 
T ___ Ja 1....... .... .. .... ... . miDMtarlOlle. 

EI ~ tiadoIt ... lIn. 
EI ... _ ........ _ mutta u._ialnM ......... tiadoI-........ 
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nisterit SCHAETZIL ja POSTA, j oiden kanssa olen keskus

tellut asiasta, eivät pidä tätä olettamusta epätodenmu-

kaisena. 

Entiaen päämini s t erin PRYSTORin huomiota he

r ättävän käynnin j ohdosta Kaunaksessa on Puolan ulkoasia

ainmin i s t eriössä selitetty , että matka on aivan yksityis

luon t oinen. PRYSTORilla on Liettuassa sukulaisia, joita 

hän on käynyt ta aamassa. Hänen käyntinsä Liettuan sisä-

• asi ainminishrin luona, j osta lehdissä myö skin on mainit

tu, j ohtui ainoastaan halusta Kaunaksessa käydessään 

kilökohtai sesti kiittää siitä, että hänen sallittiin 

autolla suoraan Liettuan raj n yli kiertämättä Latvian 

kautta, j ota tietä Liettuassa käyvät puolalaiset tähän 

asti yleensä ovat olleet pakoitettuja kulkemaan . Ministe

ri SCHAETZBL on vakuuttanut minulle, ettei tOistaiseksi , 

ole tapahtunut sellaista, mikä osottaisi, että liettua-

lai set ha~av~t ryhtyä neuvotteluihin puolalaisten kanssa. 

• Puolalaiset eivät katso voivansa tehdä mitään alotetta 

asiassa. Kreivi ZUBOW oli paljon puhutun Varsovassa käyn

tinsä aikana kosketellut molempien maiden välisiä suhtei

ta. Tämä oli kuitenkin tapahtunut aivan ylimalkaisesti, 

eikä hänellä ollut mitään valtuuksia Liettuan hallituk~_ 
selta. PILSUDSKI oli antanut hänen ymmärtää, etteivät 

puolalaiset halua käydä minkäänlai.ia neuvotteluja "kautta 
rantain·. . 

Jos Liettua tahtoo alkaa neuvottelut, on s.n 
va1 tuutettava siih.n jOku henkilö, jOka esittää se1viZl ah-. dotuk.en. V .. st .. i •••• a tapauks.s ... ei 01. aitäiZl tak.it .. 
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si itä, että Liettuan hallitus todellakin haluaa sovintoa. 

Puolala isten on myöskin muuten mahdoton tietää missä mää-
rin asianomainen "neuvot tali ja" esittää Liettuan hallituk-
sen mieli iteitä tai a i noastaan omia ajatuksiaan. 

Luulisin, e ttä SCHAETZELin antama selostus 

taa sitä, mitä on tapahtunut. 

Syynä siihen, että PRYSTOR juuri nyt on saa

nut ajatuksen käydä tapaamassa Liettuassa olevia sukulai

si aan, lienevät mahdollisesti edellämainitsemani huhut, 

tä presidentti StlETOBA haluaisi saada .aikaan sovintoa 

lan kanssa. On tahdot tu itse tt paikan päällä" ottaa 

vää missä määrin ne o ~at oikeat. Vaikkakin puolalaiset 

ovat "odottavalla" kannalla, on kiel tämätöntä, että täällä 

erittäin mielellään haluttaisiin saada Liettuan kysymys 
pois päi v äj är je styksestä . 

. . 
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.. Ne, jotka olivat odottaneet, että Puolan ja Rans-

kan välisissä suhteissa tapahtuisi muutoa BARTHOUn Var

SOTassa käynnin jälkeen, ovat voineet havaita erehty

neensä. Keskustellessani äskettäin Belgian lähettilään DÄ

VIGNONin kanssa totesimme, että Tierailu on jäänyt koko

naan ilman minkäänlaista vaikutusta. Puolan ja Ranskan 

välinen käsitysten Tastakohta ilmenee tätä nykyä ennen 

kaikkea kummankin maan suhteessa Venäjään. 

Puola ei tahdo eikä voikaan seurata Ranakaa Ben 

yrityksissä solmia liittosuhteita Venäjään. Viimeinen rans-

kalais-Tenäläinen auunn~telma, että Suomi, 

Liettua, Puola, Tsekkoslovakia, Saksa ja 

Viro, LatTia, 

Venäjä solmisi-

Tai n.s. Iti-Looarnon, sopimuksen, jossa ne sitoutuisi

Tat aTustamaan toisiaan mahdollisia hlökkäyksiä Tastaan, 

e1 alöskään ole saaTuttanut Puolan kannatusta. Ministeri 

SCRAI!ZIL on kertonut minulle, että Puolan Tastaus on 

ollut h1TiJl pidättlTäineJl. Ii 016 tahdottu jyrkisti a

settua TastustaaaaD Ranskan ehdotusta, autta OJl i1ao1t.'-

oIAKlLUOH.lE I 

---_ .. _ .. _--_ .................... _ ................. .... ........... . 

................. __ .J.~!.~~u.~@...! __ .. _ .. __ .............. _ .... _. 

...... 

..... Iuohjemall., 

T ............ 
T ........ ja 1 ...... ... ........ " . "'1 ........ 1 .. . 
EI ...." ......... _ tIedoIIuUIIn. 
II ............ _ muHII ....... hn ..... terIIIn ....... -....... 
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tu, että halutaan nähdä miten asia kehittyy. Sitä

paitsi katso~aan, että tällaisesta laajasta sopimuk

sesta luultavasti todellisen tarpeen hetkellä olisi 

vähän käytännöllistä hyötyä. Mitä enemmän osanottajia, 

sitä vähemmän merkitystä. Valtiomiesten virkahumaista 

ja salaisista neuvotteluista on kysymys liitosta Venä

jän kanssa siirtynyt lehtienkin palstoille ja yleisen 

mielipiteen pohdittavaksi. Selostan Varsovassa ilmesty

väasä K eho d eVa r s 0 v i e'saa ollutta, aaiaa 

koskevaa kirjoitusta. Lehti kirjoittaa, että Ranskassa 

ennen kaikkea aotilaapiirit kannattavat venäläis-ranaka

laista liittoa. Tämä on huomattavissa jo niistä leh

distä' jotka esiintyvät ajatuksen kannattajina. "La 

derni.re invention est de faire entrer cea op'rationa 

dans le oadr. de la Sooi't' des Nationa. Ainsi on 

s. flatte d"viter au moins l'appareno. d'un retour 

i l'ancien ayst •• e d'4uilibr •.•.. " S.tä englantilaiset 

että puolalaiset osottavat suurta pidättyvÄisyyttä su 

nitel.aa kohtaan. ·e. n'est pas unI surprise 

dirig.ant. 'ranQaia. M. BABTHOU a pu oonstater pen 

dant .on voyag. iVarsovi. oo.bien la Pologne •• t 

p.u di.po.'. i .'.ngag.r av.o n'i.port. lequ.l 

voi.in.. 111. .' •• t .ontr'. partiouli.r ••• nt r'oaloi

trant. ~ l'id'. d'un paot. d'assi.tano. aveo Koaoou. 

La .... i.pr ••• iam .'.st , d'gag'. d. la viait. du 

oolan.1 Blel ~ Duo.r •• t ...• • Artikk.li.ta ta, .iia 

•••• ilai, että BlCl vast.vi.railun.. aikana Buka-
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1/ 
restissa on selvästi antanut ymmärtää Puolan ~annan. 

Ottaen huomioon Puolan nopea$ti lisääntyvän väkiluvun, 

kirjoittaa lehti, on olemassa ranskalaisia piirejä, 

jotka arvelevat, ettei liitto Venäjän kanssa olisi 
t 

ehdottomasti välttämätön. Lehden artikkelista ilmenee, 

että sen kirjoittaja pitää niitä piirejä voimakkaam

pina, jotka ajavat liittoajatusta. 

Syynä siihen, ettei Puola katso voivansa sol

mia liittoa Venäjän kanssa, on, ettei se pidä s~un

nitelmaa edullisena itselleen. Sen on mahdoton sodan 

aikana avata rajojaan bolshevikkijoukoille ja antaa 

niiden samota maan länsirajalle asti. Mitä takeita on 

olemassa, että ne eniä lähtisivät maasta? Romania on 

oikeastaan aivan samassa asemassa. Latvian ministeri 

GROSVALD on minulle kertonut, että Ranskan Rigassa o

leva lähettiläs TRIPIIB on useasti puhunut "itäpak

tista". Latviassa ei kuitenkaan olla erikois8ll in

nostaneita asiasta, koska sielläkään ei haluta päil

tää bolshevikkijoukkoja .aahan. ,;Mä kanta on itse 

a.iassa tiJsin luonnollinen. Jos uuai .ota S1Jltl1 , on 
, 

sitäpait.i pelättävissä, että puhkeaa si.iisiä komau-

nisti.ia liikkeitä eri aais8&, .ikä tekee venäläisten 

joukkojen läsnäolon vieläkin vaaralli ..... k.i. Venäjia-

1/ liiDkuin jo olen Ministeriölle tiedoittanut, ei 
BUIWlia . Piola Rot.i oletl_ halukaa tähii li1 t
toon. Vert •. ,raportti n:o O. lQIVI 19M. 
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tä eronneille valtioille on Venäjän puolueettomuus tär

keä. onet syyt puhuvat sen puolesta että se myöskin 

olisi riittävä. Tämä on saavutettu, tai ainakin katso~ 

taan saavutetun, nonagressiosopimusten kautta. 

Ainakin Varsovassa työskentelee Ranskan suurlähe

tystö erittäin innokkaasti ja määrätietoisesti Neuvosto

Venäj än "rehab lisoimiseksi". Myöskin diplomaattien rou-

tt vat näyttävät ottaneen tehtävän oikein urakalla. Täl

löin ei rajoituta ainoastaan puhumaan uuden neuvostoam

bassadöörin kauniista silmistä ja ihastuttavaeta miellyt

täväisyydestä, vaan saamme myöskin kuulla, että Ranskas

sakin on ollut vallankumous, että on elettävä aikansa 

tasolla ja oltava "moderne", ja että on epävarmaa, o

vatko kaikki bolshevikeista levitetyt kertomukset tosia

kaan j.n.e. !mgassaådin nuoremmat jäsenet suunnittelevat 

matkaa Venäjälle, josta he vakuutt l'at odottal'&nsa suur

ta iloa. 

tt Puolalle on hYl'ien suhteiden ylläpitäminen Venä-

jäin poliittinen l'ilttämättömyys, mutta en ole koskaan 

kuullut kenenkään koettal'an puolustaa bolshel'ikkeja. Ul

koministeriös8i olen nähnyt makeasti naurettavan tällai-, , 

8ille puheille. Vaikutu8 voikin helposti olla aivan piin-

Ta8taineD. kuin on tarkoitettu. Ole~ huomannut monen dip

loaaattikunnan jäsenen, hglannin 8uurläheUilääatä alkaen, 

pudistavan päätäiD ' Ranskan nykyiselle politiikalle. 

Mainittakoon lOpuksi, etti ranskalainen araeijan

tarkastaja. 8otilaaeuvoatOll jiaen, kenraali" DIBUII. on 

• 

.. /-
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ollut Varsovass keskustelemassa molempia maita yh

distivää liittoa koskevista teknillisista seikoista. 

Neuvottelut on pidetty salaisina. joten ei niistä 

edes ulkomaalaisissa upseeripiireissi näytä olevan 

tietoa. Olen kuullut vii tettävän. että alkuper,äises

sä liittosopimuksessa olisi ollut määrätty. että rans

kalainen upseeri olisi sodan aikana Puolan armeijan 

johdossa. En ole kuitenkaan omasta puolestani vakuu

tettu siitä, että asianlaita on ollut niin. Joka ta

pauksessa olisivat puolalaiset nyt vaatineet tätä koh

taa muutettavaksi. 
Seuraavassa raportissani koskettelen Puolan ja 

Saksan viimeaikaisia suhteita . 

c , . 
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Viimeisessä r aportissani selostin syitä, j oiden 

vuoksi Pu ola ssa ei haluta joutua liittolaissuhteesaen 

Venäjäan . Puol a ei voi avata ra jo jaan venäläisille j ou

koi lle. Kun ei se , parantuneista puolalais-vanäläisistä 

suhteista huolimatta, voi t äysin luottaa Venäj ään, ou 

luonnollista,'\että se koettaa ylläpit~ hyviä suhteita 

toi sen naap~vallan kanssa. Tästä myö skin johtuu, ettei 

se ulkopolitiikassaan voi eikä haluakaan olla kiinni ttä

mättä huomiota Saksankin käsitykseen. mikä pakostakin ai

heuttaa hankauksia Ranskan kansA. lskettäin Danzigi.ssa. 

käydessäni saatoin myöskin hayait&, että koko atmoafää

ri oli toinen kuin ennen. Puolan aikäläinen edustaj~ 

PlPI lausui .inulle kehuyia sanoja erittäinkin .enaatin 

puheenjohtaja.ta RAUSCBJIWGiata. Danzigin ja Puolan .uh

teita yoidaan pitii .Saksan ja Puolan .uhteiden eräin 

laisena ilaapuntarina. 

liinkuin · tunettu, on .inisteri 

.0Yas.a ja pitiDlt tiillä eaitelain. 

JAKELUO""E. 

!aYalliua. 

_._-_ ... __ ._----....... ~----:.....-.!~----- ............. _ .. ...... 

GOIBBlLS kiilDf't Tar

Vlko .. i.i •• a leh-
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dissä, myö skin suomalaisissa, oli hänen käyntinsä aikana 

aivan tendenssimäisiä tietoja. Vastaanotto olisi ollut 

kylmä, esitelmää kuulemassa ainoastaan harvoja huomattå

via henkilöitä, PILSUDSKI olisi tekeytynyt sairaaksi voi

dakseen olla vastaanottamatta häntä j.n.e. Tosi&asia on, 

että alo ite käyntiin ol i puolala isten, ja että vastaan-

otto oli kaikkea muuta kuin kylmä. Sisäasiainministeri • 

PIERACKI-vainaja, oli henkilökohtaisesti vastassakin GOiB

BBLSiä. Bsi telmätilaiBuudessa oli läsnä "koko Varsova" , 

suurin osa hallituksen j&.enistä, koko diplomaattikunta, 

paavin nuntiota ja VenäjäD suurlähettilästä lukuunotta

matta, valtiollisten piirien, sanomalehdistön, tieteen, 

ylimystön y.m. edustajia. Siitä huolimatta, että Plt

SUDSKI oli sairas, otti hän vastaan GOIBBiLSin, ' joka 

oli hänen luonaan yli tunnin ajan. Mikäli olen voinut I 

havaita, teki GOiBBILS edullisen vaikutuksen niihin, jot-

• ka joutuivat teke.isiin hänen kanssaan. IsitelmiJl jil

ke.n oli Saksan lihetystössä suuret iltakutsut, joihin 

oli kutsuttu ainoastaan puolalaisia. 

GOIBBILSin esitelaä oli laadittu kieltimättömälli 

taidol~a. Isit.lmissiin koetti hän ·o.ottaa. etti puheet 

kanaallie.o.ialisti.n yrityksi.tä l.vittii" oppejaan ulko

. • aall., olivat Tiiriä. lan.alli •• o.iali.mi ei " 01. viaa-
- . 

titaTaraa. lanaalli •• o.iali.ti.n Ta1t. peru.tuu h.idiJl ... -

ftttaaa&ILaa, parl ... nt.ari..... eliaiaaä .nna kuulu.tto

lIUIl T •• liioituon, joak. aiailapilli a1Pi. oli a., t\ä 

Aaluttiia piiati paolu.rl14oiat. jå luo4a 'luja Aallit .. -. 
ftlt.. rweualopaua kJ.,l AiIL. oliw.tp auont aak-. -
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salaiset, jotka olivat hävinneet sodan, kärsineet ja näh

neet nälkää, todellakin ansainneet, että heitä kohdeltai

siin ylenkatseella ja kylmyydellä. Hänen läsniolons8 Var

sovassa oli paraimpana todisteena siitä, että kansallis-, 
sosialistit rehellisesti haluavat sovintoa puolalaisten 

kanssa. He eivät halua sotaa, Vaan rauhaa, ja ojenta

vat käden kaikille kansoille toivoen, etteivät nämä kiel

täydy tarttumasta ojennettuun käteen. Vilkkaat kättanta

putukset tervehtivät GOIBBILSiä sekä hänen alkaessaan et

tä erittäinkin hänen lopettaessaan esitelmänsä. 

Viitattakoon tässä HITLlRin edustajankin HISSin äs

k.ttäin lönigsb~rgissä pitämään puheeseen, jossa tämä lau

sui; Mit unserem polnisohen' iaohbarn haben wir einen, 

dea Prieden dienenden Vertragszustand herbeigefUhrt und 

alloh dort lei tet ein Soldat -- lLarsohall PItSODSKI 
di e Poli tik. . 

Puolan ja Saksan väliset suhteet eivät ole voi

neet olla vaikllttam~ myöskin Puolan suhtei.iin aui-

hin valtioihin. Tiaå muodostaa .aaalla puolalais-ranaka

laisten suhteid.n arimaan kohdan. Ireivi 1... ROIIR, jo

k. aikoinaan on ollu( Puolan sotila •• siamieh.nä H.lsin

gissä j. joka nykyään kirjoitt.l.. lehtiin, ja jonka 

toiminnasta Puolan j. S.k.an suhteid.n parant.mi •• k.i jo 

k.rran toi..... yhteyd ••• ä aainitsin, on äsk.ttäin jal

kai •• ut S 1 0 • 0 ~ lehd ••• ä kirjoituk ... , . jo.ta on .yy_ 
I 

ti aaWta. Artikk.lin otsikkoaa on · .... t: -Oik_ ~_ 
-•• TUtu-. foUttuu, .ttä 8opi.uk •• t ont pi_ttä--

Tit "liini. - ... tt.. UIL~ ~tti 80plaak •• t .iTät ... 

. / 
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olla ristiriidassa oikeuden kanssa. Puolan jako on pa

r a i mpana todi s tuksena tällaisista sopimuksista. Politii-

an t ehtävänä on olla provosoimatta sotaa väärällä ni

mel lä kulkevan pasifismin varjolla. ' On siis väärin aset

taa ehdottomaksi totuudeksi a j atus sopimuksien loukkaa

mattomuudesta. lIEi mikään valtio", kirjoittaa hän, "voi-

si asettua vastustamaan Itävallan kansan todettua tahtoa 

eikä myöskään asettua vastustamaan niiden kansojen enem

mistön tahtoa, joista nykyinen T'ekkoslovakia on kokoon

pantu." T'ekkoslovakia on itse asiassa maailmansodassa 

voitol e päässeen kansallisuusaatteen vastakohta /Vern~i-
\ 

nung/. Puolalla ei ole halua, eikä se voikaan asettua 

vastustamaan kansojen itsemääräämisoikeutta. eillä e i 

ole m i n k ä ä n 1 a i s i a ~ e 1 v 011 i suu k 

P i e n t ä I n t e n t e a k 0 h t aan, jota pidämme 

navan alueella tapahtuvan normaali sen asioiden tilan to-

.. teuttamisen suurimpana esteenä. Ristiriidassa kansallisuus

aatteen kanssa on erotettu emämaan kanssa luonnollisessa, 

suoranaisessa yhteydessä olevia alueita. Tämä on risti-

riidassa oikeudenmuk.isuuden kanssa. Puolan jako on .a

.alla uhkaava varoit~s. On väärin syyttää p~Olaa siitä, 

että .e oli.i liittynyt rauhan.opi.usten tar istuata vaa

tiviin valtioihin, .utta oli.i toiselta puol n . • ielettö-

.Y1ttä edellyttää, että Puola taittai.i peit.en.ä .iellä, 

ei ole .i •• i .illä ei ole vel9011i.aaklda, ja .i •• ä .e 

ratitioinat epäilyttivl~ .opi.ak.ia. Puola on kieltiJty

a1t ratitioiaa.ta .opi.ak.ia, jot-. ovat 
t1lUOJl 

Loi ••• 4ear-a...... '_01. oa tra4itioitt ..... akai ••••• ,.-
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täv ydessä Unkarin, Turkin ja Bulgarian kanssa, mikä ys

tävy s on sille kallis. Ainoastaan omaan voimaansa pe

rustuva sopimus on pysyväinen. Sitävastoin epäoikeuden

muka isuutta t uk eva ylivoima on tuomittu enemmin tai myö

hemmin kuk i s t umaan. 

Luul isin, että tässä on sanottu se, mitä useim

mat puolalaiset sydämessään ajattelevat. Tämä ei ole 

myöskään py syny t sakai suutena niille, joita se koskee. 

!nsi syksynä saapunee Varsovaan Unkarin pääministeri GO -
d 

BOS virall ise l le vierailulle. Niinkuin tunnettu, ovat 

puolalaisten 

omaiset~/ Kun 

ja unkarilaisten välit aina olleet erin

tähän tulee lisäksi, että Tåekkoslovakian 

ja Puolan välit ovat jotenkin kireät, on tämäkin omi

aan vaikuttamaan kylme t~västi puolalais-ranskalaisiin suh

teisiin . 

1/ Tiaä johtunee myöskin eräistä molempien kansojen luon
t.essa olevista 8amanlaisista ominai8uuksista. 
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Englannin kannan muutos Itä-paktia koskevassa 

kysymyksessä on saattanut asian jossain määrin toiseen 

vaiheeseen. Niinkuin aikaisemmin olen Ministeriölle il

moittanut, on Englannin täkäläinen suurlähettilas ERSKINB 

tähän asti ollut tällaisen paktin solmimista vastaanl~ 

inulla oli tänään aud~enssi miniåteri BBCKin 
luona, 

asiassa. 

joka selos ti 

BCK kertoi 
Puolan kantaa kysymyksessä olevassa 

heti ·kysyneensä IRSIIII'iltä tämän 

tullessa kannattamaan Ranskan ehdotusta, oliko Englanti

kin valmis sitoutumaan johonkin. ERSKINE'in vastattua, 

että Englannin kanta on edelleenkin sama kuin ennenkin, 

nimittäin, ettei se katso voivansa . ~astata asiaintilan 

aäilymisestä Itä-Iuroopassa, totesi BBCI, ettei tilanne 

aiia itse ' asiassa ollut muuttunut entisestä. Puola kiin

nitti luonnollisesti huomiota Inglannin hallituksen kä

aitykaeen, mutta .e oli pakoitettu ratkaisemaan asian 

.11 'art. raportti n:o 23. 7/7-34 • 
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omi en etu j ensa mukaan. 

Puol al la on hyvät välit V e n ä j ä n kanssa. 

Nonagre ssisopimukse t takaavat Venäjän puolueettomuuden 

mikäli s opimukset yleensä loppuj en lopuksi takaavat mi

tään. Ehdotus liiton s olmimisesta Venäjän kanssa si 

t ähän tässä taval l aan on kysymys 

t arko in harkittava . 

on seikka, 

vasti 

Puolan ja S a k san 

parantuneet , että Puolan 

väli t ovat niin huomatt 

on mahdoton olla otta-

matta huomioon Saksank in kantaa ennenkuin se voi antaa 

suostumustaan. Tähän on sitäkin enemmän syy tä, kun Puo 

lan hallitus on vakuutettu siitä, että hyvien naapuruus 

suhteiden ylläpitäminen Puolan ja Saksan välillä on y

leissnkin rauhan kannalta ensiluokkaisen tärkeää. 

Puolan on myöskin R u m a n i a n vuoksi mahdo 

tonta ilman muuta antaa suostumustaan ehdotukseen, joka 

• on omiaan erottamaan sen liittolaisestaan. Kysymykseeni 

eikö ollut mahdollista , että Rumania Ranskan vuoksi suos 

tuisi tehtyyn ehdotukseen, vastasi BECK olevansa vakuu

tettu siitä, että jos Rumania todellakin suostuisi eh-

dotukseen sen 

osottautumaan 

lalle. 

nykyisessä muodossa, 

vaarallisemmaksi sille 

se varmaankin 

itselleen kuin 

T , e k k 0 s 1 0 v a k i a n osallistuminen sopi

mukseen on myöskin seikka, jota Puolan on tarkoin har

kittava. Puolan tähänastinen politiikka on ollut se, e 

S8 01. '- aktiivisesti halunnut sekaantua f onavan 
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so ss. olevien maiden keskinäisiin riitoihin. Se ei ole 

sen vuoksi myöskään halunnut liittyä Pieneen Bntenteen. 

vaan on tahtonut ylläpitää vanhoja ystävyyssuhteitaan U n -

k ari i n. Ny t ehdotettu pakti sisältää poikkeuksen tästä 

periaatteesta T'ekkoslovakian eduksi. 

Lopuksi BECK huomautti. että hänen mielestään 

oli syytä. että Suomi. Baltian maat ja Puola keskenään

tt kin va ihtava t ajatuksia asiasta. j oka on niille kaikille 

ensiluokkaisen tärkeä. 

Puolan sanomalehdistössä on vilkkaasti pohdittu 

kysymystä. Eräät vastustuspuolueen lehdet ovat tuoneet ilmi 

pelkonsa siitä. että Puolan kielteinen kanta voi tehdä lo

pun Puolan ja Ranskan välisestä liitosta. Useimmat lehdet 

ovat kuitenkin hallituksen kannalla ja katsovat. että on 

tarkoin harkittava ennenkuin sitoudutaan sopimukseen, jonka 

päämääränä väitetään olevan rauhan ylläpitäminen, mutta joka 

tt helposti voi tulla vaaralliseksi ja tehdä tyhjäksi Puolan 

tähänastisen ulkopolitiikan saavutukset. 
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Saavuttuani lomaltani takaisin Varsovaan kävin 

~ tapaamassa ulkoasiainministeri BECKiä saadakseni tietää 

oliko Puolan pidättyväisessä suhtautumisessa itäpaktiin 

tapahtunut jotain muutosta. Olin kuullut di plomaattikun

nassa kerrottavan että Puola antaisi vastauksensa syys

kuun kuluessa. L 4 T e m p s'n mukaan Puola olisi aset

tanut seuraavat ehdot liittymiselleen: 

• 

1/ Sovietin armeijan tulisi, jos kolma s valta 

hyökkää Puolaan, rien tää sen avuksi, mutta se ei sai-

si missään tapauksessa toimia Puolan alueella . Sitävi.s-

toin voi taisiin tehokas apu saada aikaan sovietin ja 

Puolan ilmavoimien sekä laivastojen kiinteän yhteistyön 

kautta. 

2/ Puolan hallitus toivoo, että itäpaktin alle

kirj oittamiseen osallistuvat valtiot painostaisivat Liet

tuaa ei ainoastaan kireyden poistamiseksi puolalais-liet

tualaisista suhteista, vaan myöskin Kovnon ja Varsovan 

välisten erimielisyyksien lopulliseksi tasoittamisek~i. 

Puola tahtoisi, että sen diplomaattiset suhteet Liet~ua~ 

.JAKELUOH.JE, 

~avallin8n. 
•• •• •• ••• ••• • • •• _ __ ~._ ._ •• ~ • • •• _ ••• _ ••• ~ _____ ••• __ •• • • ~ ••••• u • . ____ _ 
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kanssa tulisivat solmituiksi vielä ennen itäpaktin 

allek ir joittamista . 

3/ Louk kautuneena siitä, ettei Puolalle ollut 

annettu t ilaisuutta osall istua keskust eluihin itäpak-, 
ti s ta ennenkuin äkkiä p ydettiin s en vas tausta rans-

kalais-sovietistisen ehdotuksen hyväksymisestä, toivoo 

Puola vasta isuudessa aina edeltäkäsin saavansa tie -

don tämänkaltaisista e dotusalotteista. Se toivoo sa

maten, että sille taataan mahdollisuus osalli stua 

keskusteluihin k.o. pak tin voimaan saattami sesta. 

Puolan kielteinen suhtautuminen on luonnolli

sesti herättänyt suurta t yyt y.m ättömyyttä Pariisissa, 

jossa eräät lehdet tuntuvat olevan valmiita usko 

maan Puolan politiikasta melkeinpä mitä tahansa. 0-

lempien maiden väliset suhteet näyttävät 

huonontuneen viimeisen kuukauden aikana. B 0 h 0 d e 

P ari s, joka näyttää olevan Puolalle vihamielisin, 

kertoi äskettäin, että Puola olisi luvannut Saksalle, 

että se . mahdollisen sodan sattuessa varustaisi sitä 

elintarpeilla ja raaka-aineilla. Puolan hallitus on 

virallisesti kumonnut tämän uskomattomalta tuntuvan uu

tisen. 

Peruutuksen johdosta on toinen lehti L i b 

t å ilmoittanut aaaneensa "luotettavista lähteistä" 

raavat tiedot kysymyksessä olevasta salaisesta 

aesta. Puolalais-sakaalai ... n n 0 n a g r esa i 0 -sopi

mukseen sisältyisi seuraaTa aalainen kohta. Sakaa tun-

" 
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nustaa Puolalle elinehdoksi välittömän yhteyden meren 

kanssa ja si toutuu ka ikin käytettävissä olevin rauhan

oma isin ke inoin avustamaan Puolaa , ~otta tämä ilman so

t ais ia ke inoja saisi aikaan unioonin Liettuan kanssa. 

Tässä tapauksessa l uopuisi Saksa kaikista vaatimuks is

t aan emeliin. Unioonin aikaansaatua luopu isi Puola Dan

zigin käytävästä, Danzigista ja Gdyniasta Saksan eduk

si. Sopi muksessa on myöskin sovittu erinäisistä talou-

tt dellisista korvauksista siltä varalta, ettei unioonia 

saataisi syntymään. Lopuks i lehti uudistaa E eho d e 

P ari s'n väitteet siitä, että Puola on sitoutunut 

hankkima an Saksalle elintarpeita ja raaka-aineita, j os 

Saksa joutuisi sotaan jonkun kolmannen val tion kanssa. 

tt 

Vakavatkin ranskalaiset lehdet nä ttävät he r mos

tuneisuuden merkkejä. L e T e m p s haluaa saada tie

tää mitä Puolan politiikan uusi s uunta t arkoittaa ja 

kysyy onko se osotuksena eräissä poliittisissa piireis-

sä vasta tapahtuvasta kehityksestä tai jo tapa' tuneen 

kehityksen vahvis~us. J 0 u r n a ~ e s D e b a t s 

syyttää samoin Puolaa siitä, että se on muuttanut ul-

kop?litiikk&A88 suuntaa. Tähän asti on 

perustana ollut liitto Ranskan kanssa. 

susi liitto Saksankin kanssa. 

ulkopoli ti ikan 

Nyt tulisi li-

Innen Suomeen lomalle lähtöäni ulkoministeri BICI 
selosti minul19 

ta Puolalla oli 

tautuminen tähän 

yksityiekohtaisesti niitä epäilyksiä, joi

iiäpaktin solmimista kohtaanl! Puolan sub 

suunnitelmaan oli nr~sery'". Käydessäni 

1/ Vart. raportti n:o 25, 21/7-34. 
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häne n luonaan olen tehnyt hänelle selkoa siitä, mi tä 

Suomessa asias ta ajatelti in. uomautettuani aluksi s~i

tä, ettei meille ol lut virall isesti ehdotettu että 

li ittyisimme paktiin , 

l yk siä, joita meillä 

Sopi muksen var j opuolet 

selostin senjälkeen niitä epäi

oli tä laista sopimusta vastaan. 

ovat t untuvasti suuremmat kuin 

sen meille ar j oamat edut. Jo maantietaellisen ase-

mamma vuoksi ei mikään vaara voi uhata meitä muu-

alta kuin Venäjän taholta. N 0 n a g r e s s i o-sopi

mus taka a meille - niin pa j on kuin tällais et sopi muk

set yleensä voivat j otain taata Venäj än puolueet 

tomuuden. Lii ton tapaisen sopimuksen solmimista r Venä

jän kanssa ei yl einen mielipide meillä hyväksyisi. 

Sanoin, etten myöskään t ah tonut salata, että meillä 

katsottiin, että sopimus, joka velvoittaisi Venäjän 

naapurimaat erinäisissä t apauksissa avaamaan ra j ansa 

Venäjän joukoille, saattaisi koitua näille vaaral li

seksi. Etenkin oli näin pienien maiden, kuten Lat

vian ja Liettuan l aita. Suomessa ymmärrettiin sen

vuoksi aivan hyvin, että Puola suhtautui pidättyväi

sesti tehtyyn ehdotukseen. Viitaten L e T e m p s'n 

edellämainittuihin tietoihin kysyin BECKiltä oliko mah

dollisesti ollut neuvotteluja Ranskan ja Venäjän kans

sa niistä ehdoista, joilla Puola olisi valmis hyväk

symään sopimuksen. BJCK kielsi jyrkästi, että olisi 

ollut tällaisia neuvotteluja sen ja paktin suunnit

telijoiden välillä. BICK sanoi täysin ymmärtävänsä 
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men kielt eisen kannan, koska nonagressiosopi mus takaa 

meil l e Venäj än puolueettomuuden. ' itä Puolan kantaan 

t uli, oli se a ivan sama kui n ennenkin. Viimeisen kes-

us t elumme j älkeen ~ ollut t apah tunu t mi tään, mikä 

si a i euttanut muutosta. T e m p s'n antama t tiedot 

va t aivan vääriä. BECK arveli niiden tarkoituksena 

van pakottaa 

sel i t tämään 

Puola antamaan vastauksensa tai ainakin 
1/ 

itä se ehdotetus t a järjestelystä ajatteli. 

tt /Sain BECKi n lausunnosta käsityksen, että hän piti 

t enkin epäonni s tuneena ehdotusta y teisestä ilmasodasta/. 

tt 

BECK sanoi pyy täen minua pitämään tietoa tä sin 

l uottamuksellisena ettei hänen ai komuksenaan ollut 

ensi tilassa antaa mitään vastausta itäpaktiehdotukseen, 

vaan rauhalli,sesti odot taa tilan teen kehi t ystä. /Maini t

takoon, että Ranskan -suurlähettiläs on ollut koko ke

sän Varsovassa odottamassa vastausta/. 

BECKin arvelun mukaan Venäjä olisi nyt halukas 

tulemaan Kansainliiton jäseneksi ilmankin itäpaktia. 1y-

1/ Viittaan tässä yhte1.dessä Helsingin Sanomissa ollee-
seen kir joi tukeeen I Ilmailllharrastus Neuvos toli i tossa" 

~26.8 4/, joesa sanotaan m.m. 1I ••• Varsinkin Ranskas 
sa tettiin neuvostolentäjät erittäin ystävällisesti 

staan ja varmaankin vOlmakkaiden neuvostokoneiden 
näkeminen vaikutti suuresti Ranskan soilla.viranomai
siin. Berliinin ja Moskovan välinen etäisiya Eiene-
ni huomattavasti Ranskan aotilaapiirien ai mia.a neu 
voaiolaiaia koneita katsell.ssa c ja Ranskan py%kimY8 
liheiaeen Iatävyyie8R ».uvoatolliton kanaaa ka.voi 
taavasti. Täten oli neuvoatolentijlen Ranakan-vierai
lun ulkopoliittinen tarkoitua aaavut.ttu •.•• 
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symykseeni miten 

ettei se tulisi 

asia käsitettävä 

Puola suhtautui tähän, vastasi HBCK, 

vastustamaan Venäjän ottamista. 

siten, että Puolalle on luvattu py-

syväinen paikka neuvostossa?/ 

Viitaten lS e h o de P ari s'n k8rtomuk s", "~ 

salai sesta sopimuksesta, jolla Puola olisi sitoutunut 

hankkimaan elintarpeita Saksalle sodan aikana sanoin 

pi täväni tätä uut ista niin mielet t ömänä, etten edes 

katsonut voivani kysyä mitään sen todenperäis ydestä. 

ElSCK vastasi nauraen, että hän ottaa eräiden ranska

laisten lehtien tiedot salaisista sopimuksista Puolan 

ja Saksan välillä täysin rauhallisesti. itään 

sia sopimuksia ei luonnollisesti ole koskaan solmit

tu. Pariisissa on ensin koetettu asettaa Puola ja muut 

kin Venäjästä eronneet val tiot tapahtuneen tosiseikan 

eteen. Niiden olisi ilman muuta hyväksyttävä Ranskan 

suunnitelmat. Kun ei olla valmiita tähän, ollaan t yy

t ymättömiä ja ruvetaan keksimään kaikenlaisia juttuja, 

joilla ei ole mitään tekemistä totuuden kanssa. BBCK 

lisäsi olevansa vakuutettu siitä, ettei Ranskan hal

litus myöskään uskonut näitä kertomuksia. 

Huomautin tähän, että L i b e r t .'n väite 

Liettuaa koskevasta salaisesta sopimukseata voi hel 

posti vaikeuttaa .äännöllisten suhteiden aikaansaamista 

Puolan ja Liettuan vilillä, koska epäilemättä on ole

.asaa niitä, jotka ovat valmiit usko.aan •• n. BIOI 

sanoi yhtyvin.ä kiaityk.eeni ja lisia1 pitävänsä tätä 

uutisen ainoana .aavutuk.ena. 
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Siitä huolimatta, että L i b e r t ~' n nyt ky

sym ksessä oleva t ie to ieltämättä ensi he t kel lä saat

taisi t un t ua ' hyvinkin t ot uudenmukaiselta, ei tunnu mie

les t äni kuitenkaan luul t aval ta, että Puolan hallitus oli

si valmi s l uovuttama an Puolalle kuuluvia alueita . Liet

t uan kanssa aikaansaa tavan unioonin vuoksi. On epäilyt

t ävää voi s i koedes mikään puolalainen hallitus va

paaeht oi sesti luopua Gdyn i a sta ja käytävästä, jo tka ovat 

4t käyneet puolalaisille vuosi vuodelta yhä rakkaammiksi. 

4t 

BEClin itäpaktia oskevasta lausunnosta käy ilmi, 

ettei Puol a toistaiseksi ole valmis liittymään itäpak

tiin. Puolan as ema on epäilemättä vaikea, sillä Ranska 

har j oittaa ankaraa pa inostusta suunni telmansa hyväksi. Lu~ 

t avaa on, että asiaa koskevia neuvotteluja tullaan käy

mään Kansair' iiton yleiskokouksen ai kana Gen~vessä. Mah

dol li'stahan on sekin, että pakti tehdään niin "viatto

mak si", että sen allekirjoittaminen tulee mahdollisimman 

vaarattomaksi osanottajille. Toinen asia on, ettei se 

silloin myöskään enää vastaa sitä, mitä Venäj ä ja Rans

ka alkuaan ovat sen solmimisella tarkoittaneet. 

Saksan v.a. asiainhoitaja, tohtori SCHLIEP on Var

sovaan palattuaan käynyt luonani keskustelemas sa itäpak

tista. Saatoin havaita, että Saksassa yhä paremmin 

vetaan käsittämään, että sen etujen mukaista on, että 

Saksan ja Venäjän Tilillä on olemassa itsenäisiä val

tioita. 

Iyt tehty itäpaktiehdotua tarkoittaa luonnollisesti 
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poi st aa nii tä hai tt oj a, jo ita sekä Venäj älle että 

Ran skalle on syntynyt sii t ä , ~ttei Venäj ä enää ole 

Saksan välitön naa puri . Sen t a r ko ituksena on j älle en 

yhdi s tää Venäj ä j a ka i kki siitä eronneet valtiot yh

t ei seksi r in t amaks i Saksan itära jalla. /Suomen maan

ti e t eel lise stä asemasta j ohtuu, ettei sen osanotto 

s opi mukseen ole eri koi sen tärkeä!. Tämä käsittääkseni 

myö skin sel itt ää s en, että Englannin hal litus on 

sonut voivansa suositel l a suunnitelmaa. Rnglannin sa

moinkuin Ranskankin kannalta katsoen itäpakti on 

lemättä toivottava , joskin kommunistisen Venäj än t uot

tama hyö ty ei monestakaan syystä voi olla verratta

vissa tsaristisen Venäjän antamaan apuun . J os 

kin syntyy sota niiden ja Saksan välillä. on 

asema uudesaa aodassa epäedullisempi kuin viime ker -

ralla. Ii ole myö skään syy tä luulla, että Pohjois

Amerikan Yhdysvallat enää osal listuisivat uuteen 10-

taan Saksaa vastaan. Jos jälleen syntyisi liitto län

sivaltojen ja Venäj än -välillä, on Ranskan ja 'Eng 

lannin kannalta katsoen suhtee~lisesti toisarvoinen 

symys mitä mahdollisia seurauksia venäläisten joukko

jen olemassa olosta Puolassa ja Itämere~ valtioissa 

lodan päätyttyä voi olla. Tätä lauluntoani ei ole 

käsitettävä väärin. Sen tarkoituksena ei ole miten-
• käia Iyyttää Ran.kaa enemmin kuin Inglantiakaan vi-

linpitämättömYYda~tä li~ttolai.iaan kohtaan. Jokaisen 

valtion on kuitenkin en.i wijalla pidettivä huolta 
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omista eduistaan. Senvuoksi on jokaisen myöskiI1 tar -

koin harkittava mihin så. toumuksiin katsotaan voitavan 

suostua, mihinkä ei. 

Puolasta riippuu paktin kohtalo, sillä ilman 

sen osanottoa ei sitä saatane syntymään. Ii liene us-

kottava, että Baltian maat haluaisivat solmia sopi 

musta ilman Puolaa. Tällä hetaellä on mahdotonta sa

noa millaisten olosuhteiden vallitessa uutta sotaa tul-

laan käymään, joten tuntuisi 

niiden etujen mukaista olisi 

luonnollis~mmalta, että 

vasta sodan alkamisen het 

kellä määrätä kannastaan. Sopimuksessa luvattu garan

tia voi olla viekoitteleva, mutta on muistettava, että 

sotaakäyvät luonnollisesti sodan sattuessa joka tapauk

sessa sitoutuvat takaamaan toistensa edut. Jos niin

kuin luultavaa on, Puola osallistuu sotaan, voisivat 

Baltian maat ehkä välttyä joutumasta sotaakäyvian tais

telutantereeksi. Myönnän tosin, että tämä mahdollisuus 

on varsin vähäinen . 
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sa n:o 27: "Baltian maiden välinen sopimus ll ••• siv.1-3 . 

UI 1: .4. 
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Bal ti an ma i den väl i ll ä äskettäin Rii as sa solmit-

t uun sopi mukseen su t audut aan ?uolassa i dät t yväi s es ti . 

Kä de s sän i j oi t akin päivi ä s itten itäi s en osas t on ääl 

l i kön , mi nis t er i se AETZ~L in l uona koskettelin hänen kans-

saan teht yä sopi mus t a . SCH. ETZEL sano i i t äväns ä si tä 

"epämääräis enä" . lds s ään t apauksessa ei vo ida ka t soa, et

tä kysymyksessä ol evat valtiot ol i sivat sitoutuneet nou

dattamaan samanlaista uI opolitiikkaa. So i mus on pi kem 

minkin a i noas t aan t eknill i nen s op imus siitä, mitan ulko

asioita hoidetaan . Valtioiden ulkoministerit kokoontuvat 

säännöllisesti neuvottelemaan asioista. Täten on Virolla 

ja Latvialla ainakin muodollinen tilaisuus koettaa vai

kuttaa sovittavasti puolalais-liettualaisiin suhteisiin. Ai

noastaan saadun kokemuksen perustalla voidaan sanoa onko 

nyt sQlmittu sopimus omi aan muuttamaan Liettuan suhtau

tumista Puolaan vai eikö. 

Sain käsityksen, 

erikoisen t yytyväisiä 

tä se voi vaikeuttaa 

.JAKELUOH.JE. 

Tavallinen . 
•• :.4. 

ettei ulkoasiainministeriössä olla 

sopimukseen. Pelätään ilmeisesti , et-
Puolan ja Liettuan välisen risti-

oIUeluohjemanaja • 

T."..I ..... . 
T .... n ..... ja lll11ka1 .... ............ .. mlnlat.rllln •• 
EI ullt~ tledoltultelln. 
EI ..... ~. mutta ulkoala'nm,"'a""'" tIedoI......... 
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riidan selvittämistä. Li ettua voi hel posti tulla entis

täänk in vastahako isemmaksi järjestämään suhteensa Puolaan. 

Sanomalehdistö suhtautuu samoin pidättyväisesti so-

pi mukseen , 

t ystä. Niin 

jolla ei arvella olevan kovin suurta merki-

s k a, ettei 

irjoittaa 

tarvitse 

eaim. G a z eta W a r s z a w -

olla mikään SherlOC~~~ärtääk-
seen, että konferenssin päätös, että osanottajavaltioil

la on erikoisia probleemoja, joihin ei sovittua yksi-

tt mielistä suhtautumista sovelluteta, tarkoittaa ilnon ky

symystä. Puolaksi sanottuna tarkoittaa se sitä, ettei o

le olemassa di plomaattisia suhteita Puolan ja Liettuan 

välillä. Tämä erik oinen probleema on tätä nykyä Itä

Euroopan tärkein poliittinen kysymys. Kaikesta muusta on 

sovittu, paitsi siitä, mikä on tärkei ntä ja aktuaali

sinta. Jo tämä ottaa oikeastaan kaiken merkityksen Riian 

poliittiselta kon~enssilta. Se osottaa, että se on päät

tynyt ainoastaan urskaisiin toivomuksiin. Lehti lopettaa 

tt kirjoituksensa huomauttamalla, että olisi parempi "jos se-

kä suuret että pienet valtiot" hakematta monimutkaisi!. 

Keinoja Itä-Euroopan rauhoittamiseksi, yrittäisivät Tau

hallisesti ja yksinkertaisesti ratkaista sitä "erikoista 

probleemaa", joka myrkyttää mielialaa siellä. 

Tahtomatta liioitella tehdyn sopimuksen poliittista 

merkitys.tä, tuntuu kui tenkin siltä että G a z eta .. 

s z a • s k a erehtyisi kieltäessään Riian sopimukselta 

kai ken poliittisen merkityksen. 

Keskustelumae kuluessa SCRABTZIL kosketteli ayöskin 

Liettuan ja Venäjän välistä suhdetta. Liettuan ulkopoli_ 
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tUkka on aina huojunut kummankin 

Saksan välillä, joilla kummallakin 

valtion, Venäjän ja 

vuorostaan on ollut 

"yliote". Tällä hetkellä Venäj än vaikutus on määräävä-
.. 1/ Välit Saksan kanssa ovat mahdollisimman huonot. na. 

Vasta silloin kun sen suh teet Puolaan ovat muuttuneet, 

voi myö skin sen ulkopoli tUkka tulla II rauhallisemmaksi ", 

j a nykyinen hyppelehtivä "suurvaltapolitiikka" voi vaih

tua Viron ja Latvian tapaiseen tyyneen politiikkaan. 

ta SCHAETZELin huomautus on epä~lemättä oikea. Niin-

ta 

kauan kuin Liettuan ulkopolitiikan alituisena johtavana 

aatteena on ilnon taka·sin saaminen jonkun suurvallan 

avulla, tai niiden välisen sodan aikana, ei Liettuan 

ulkopolitiikka voi olla samanlainen kuin Viron ja Lat

vian, olkoonpa siitä sitten päätetty kuinka monessa kon

ferenssissa tahansa. 

Erittäin mielenkiintoista on, että puolivirallinen 

G a z eta Pol s k a lausuu ~äsityksen, että Neuvosto-
Venäjä on ottanut 

teesta aikaansaadun 
"suojeluksensa . s:laiseksi Liettuan alot

kolmen Baltian maan välisen liiton 

pakottaakseen Puolaa luopumaan odottavasta kannastaan itä-
Q 

paktiin nähden. Ilmauksena Sovietin suojeluksesta tätä 

vielä syntymätöntä lasta kohtaan oli Viron ja Latvian 

ulkoaaiainministerien kutsuminen Moskovaan" . 

...--t-~~"-"'_ --
1/ G a z eta Pol s k a 12'.8.3'1 kirjoittaa: "Jo usei

ta kuukausia kääntää Liettua katseen.. Sovietia koh _ 
dtn lieventiID ,aaalla liialliata ltalpuoliauutta kiJ'
'lailli orl,iDellla ranaWaiata haluve'ti~ . 
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Dlko siainmini s t eriö . . LLE 

Allekir j oittanut täten ohell isena kunnioittaen 

t oimittaa ' inist eriölle kuutena kappaleena raporttin-

sa n:o 28: "Zyrardowin tapah tumat II . aivo 1 - 5. 

.':1" 
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' a tson olevan E! ytä l yhyesti selos t aa erästä 

tt yksityisluon t oi s ta asiaa , joka laajalle ul ottuvien seu

raustensa kautta on osaltaan myö tävaikut tanut Puolan ja 

Ranskan välisten suht e iden kylmenemiseen. Siihen on si

täkin enemmän syy tä kun tapahtumat ovat aiheuttaneet 

tunnetun Suomi-ystävän Alexander LEDNICKln ennenaikaisen 
kuoleman. 

Olen kerran aikaisemmin sivumennen ma ininnut 

eräästä ranskalaisten johdossa olevasta Zyrardowin villa

tehtaasta, jonka olot vähän väliä ovat antaneet aihet-

.. ta t yytymättömyyteen. Viime vuonna ampui eräs tehtaan 8-

rotetuista työläisietä sen ranskalaisen j~htajan. Oikeu

denkäynnin aikana tuli ilmi raskauttavia seikkoja teh

taan johtoa vastaan, joka oli tehnyt itsensä syypääksi 

täysin mielivaltaiseen menettelyyn työväkeä kohtaan. Tuo

mioistuin katsoi oikeaksi tuomita murhan tehneen työmie

hen verrattain lieyään rangaistukseen, josta hän sittem

min kokonaan armahdettiin. 

.JAKELUOH.JE. ......Iuohjemall.j., 

T .... ....... 

T&yallinen. 
T ........... Ja ...... .... ................ mlnlaterlllll .. 
EI u.~ tledol ..... ln. 

---------_ .. -._ ...... _._ .... .............. .. 

EI ._ ............ mutta un. .......... lnlatwIIn tIedoI. ........ 
""1" 
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evättalvella määräsi t uomioistuin tehtaan joh

dossa ilmenneiden väärink ä t ös ten , väärän kir janpidon y . m. 

sei kk oj en vuoksi teht aan ho idon otettavaksi pois r anska

l ais i l t a . Ranskal aiset joht aj at on si~mmin pi dätetty 

kan suurlähettilään in t erven t i osta huolima tta. ~i käl i 

rotaan, olisi ilmennyt sellais t ak in, että puolal aisia o

sakkeenomista j ia olisi vahi ngoi tett u rans kalaisten eduksi. 

4t LEDNICK l n väl it ksellä saatiin a ikaan sopi mus puolalais 

ten ja ranskalai sten osakkeenomistajien kesken. Puolan 

sanomale distö on kuitenkin erittäin ankaras ti arvostel

lut sopi mus ta pitäen sitä e päedull i sena. Olen kuullut 

kerrottavan s ella i s t akin, että r anskal isten vapaamuura

rien taholta ol i s i pa i nos t et t u LEDNI CKlä, joka itsekin 

liAnee ollut vapaamuurarien johtomi e iä Puolassa . Toiset 

taasen väittävät tietoa tä sin perättömäksi. 

• 
iten asianlaita lienee ollutkin, eräänä aamu

na l öydettiin LEDNICKI kuolleena ta lonsa pi halta, jonne 

hän oli pudonnut makuuhuoneensa akkunasta. onet nä ttä

vät uskovan, että hän tahallaan oli heittäyt ynyt ikku

nasta alas, kun sitävastoin toiset arvelevat, että hän, 

tuntiessaan itsensä pahoinv\ivaksi, oli avannut ikkunan 

saadakseen raitista ilmaa, ja oli tällöin saanut 

sen, joka oli aiheuttanut hänen pqtoamisensa 

memainitun. olettamuksen puolesta puhuu mielestäni sekin, 

että hän sairasti sydäntautia, ja lääkäri oli edellise

nä päivänä käynyt hänen luonaan. Kun ensimäisessä ker-
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roksessa olevan makuuhuoneen i kkuna si t äpa it s i on ver

r at t a in alhaalla, ei tunnu uskot t aval t a , että hän ol isi 

alunnut. ottaa it sensä hengil tä t aval l a, joka ht äh vin 

oli s i v inut a i noastaan a i heuttaa sen, että hän oli si 

tait t anut j l kansa. änell ä ol i s itä aits i revolveri kir-

jo ituspöy t änsä l aatikos sa . 

LEDNICKl n kuol ema on joka t apaukse ssa herät tä

nyt t avat ont a huomi ota . änen poi kansa, j oka on venä-

1äi sen kir j al lisuuden professori Krakovan yli op i s to ssa, 

haastoi kaksint a i st eluun ent. val tiovara i nm ini s t er i n fuATU 

SZEW SKIn , joka oli eräässä julkai sema saan kir joi t uks es sa 

loukkaavalla t aval l a mo itt inut hänen isäänsä t ämän l aa

timas t a s op i muks es ta . LEDUICKI ha vo i t t i lieväs ti ATU

SZE SKIa . ; a inittakoon, et tä mi ni s t er i SC AETZEL oli [A 

TUSZEWSKIn sekundanttina, ja kak sin t a i st elu t apahtui PIL

SU DSKIn r kmentin maneesissa . 

r a i mmista 

Al exan der LEDNICK l ssä menetti Suomi hden pa-

ystävistään. puolalaisista 

Tuskin oli näiden tapausten herättämä mielten-

kuohu hieman l auennut, kun jälleen sattui uusi sensatio 

Zyrardowin aSlaln yhteydessä. Täkäläisen tunnetun herrain
kluiin 1/ esimies ja Puolan Punaisen Ristin puheenjoh-

1/ Useimmat lihetystöpäälliköt ovat klubin jäseniä. 
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ta j , kreivi Henri POTOCKI vangittiin syyt ettynä osalli

suudes t a r anskalaist en t oi men piteisiin, joiden kautta Puo

lan val tiolta on kavallettu t untuvi a summia. Sekä van

gitun t eiskunnallinen asema et tä hänen kuul uisa ni men

s ä on vaikuttanut, että tapaus on herättänyt suurta hu o

miota maan r aj oj en ulkopuolellakin. Ennen lopull ista t uo

miota on ennenai ka ista sanoa miss ä määrin vangittu on 

• ollut tä sin tietoinen siitä, että hänen nimeänsä käy 

tettiin peittämään epärehellisiä menettelytapoja. 

• 

Eräät ulkomaalaiset diploma tit ovat lausuneet 

minulle arvelun, että viranomaiset ovat tahallaan teh

neet Z r ardowin tapauksista suuren numeron, koska se on 

sopusoinnussa nykyisen Ranskaan nähden pidättyväisen po

liittisen suunnan kanssa. ahdolli s t ahan on, että aikai

semmin olisi hellävaraisemmin suhtauduttu ranskal aiseen 

liikkeeseen. Joka tapauksessa osottaa täkäläisten olojen 

tuntemattomuutta kun Ranskan hallitus kehottaa täkäläistä 

suurlähettilästään koettamaan vaikuttaa Puolan 

jotta Zyrardowin vangitut johtajat vapautettaisiin vanki-

lasta. Ranska on joutunut epäedulliseen valoon puolalai

sen yleisön silmissä kun on tullut tunnetuksi, että Puo

lan ulkoasiainministeriö on huomauttanut Ranskan edusta

jalle, etteivät Puolan hallintoviranomaiset ole oikeutet

tuja sekaantumaan oikeusviranomaisten toimintaan. 

Zyrardowin tapahtumat ovat jälleen esimerkkinä 

siitä, miten itsessään toisarvoiset tapahtumat joskua voi-
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vat va i kuttaa asiain kulkuun tavalla, joka suunnattomas

ti ylit t ää niiden tosiasiallisen merkityks en . 
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ansainli i t on leiskokouksen alkamisen jälkaen 

on usei s sa puolalaisissa le dissä käsitel t y i t äpaktia. 

'onet näi tä arti keleista ovat hyvink i n huoma t tavi a se

kä l ehti en vuoks i , joi ssa ne on j ulkais t u kuin ki rjo it

t aj i ensa henk i lökoht aisen aseman t ähden . Sel os tan tässä 

l yhyesti muu tami a ni is tä. 

Heti yl eiskokouksen alkae ssa sisälsi puolivi ral 

l i nen G a z eta P o l s k a asi aa kosk evan kir joituksen. 

Lehti toteaa ensinnäkin, että Pu olan koko yl e inen mieli

pide seuraa levottomuudella ja jännityksellä Gen~ve s sä ta

paht uvia neuvotteluja, j otka koskevat Itä-Euroopan rauhan 

ylläpit ämi s tä tarkoittavia suunnitelmia. Näm ä suunnit elmat 

ovat epäs elviä ja monimutkaisia ja ovat omiaan 

Puolan ulkopolitiikan tähänastisia saavutuksia. Ne suhtau

tuvat tässä Euroopan osassa vallitsevaan, nonagressiosopi_ 

musten solmimisen kautta syntyneeseen rauhan tilanteeseen 

niinkuin se olisi kirjoittamaton lehti, j onka voi täyt

tää mielensä mukaan minkälaisella tekstillä hyvänsä. Leh

ti lopettaa artikkelinsa vakuutukeella, ettei ministeri 

.... LUOHJE, 

--_ .. __ .. __ ..... _ ....... _ ....................... . 
Tavallinen. 
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B C. ole yk sinänsä Gen~vessä, vaan että kok o maa on hä

nen kanssaan levottomana ja päättäväi s enä kannattaen häntä 

kun hän esitt ää maan kannan kys ymyksessä olevassa asi as-

sa o 

Tätä art i kkelia pidet t iin Varsovassa ni in tär

keänä, että sen sisältö -- niinkuin j älestäpäin 

nu t tiet ää j o annen lehden ilmestymist ä t oimit ett iin 

ulkomaal aisille s ähkö sanomat oi mi st oille . Kun kir jo itus si

saltyi puol iviral iseen leht een, voi da sitä it ää vi

r all isten ii rien inspiroiman a . Samaa ei sitävastoin mis

sään t apauksessa voitane sanoa es im. niistä kir jo ituksis

ta, jotka sisält ivät lehtiin K u r j e r P 0 r ann y 
, 

ja S w i a t . 

Lainaan t ähän ensinmai nitus ta lehdestä seuraa

vat kohdat, jo tka hyvin kuvastavat täkäläistä aj atusta-

paa. "Puolan ja Ranskan välisissä 

Tilpillisyy ttä, joka pääsi niihin 
suhteissa on yhäkin 

pujahtamaan jo tasaval -

• lan uudestaan luomisen aikoina. Tämä j oht uu siitä, että 

Ranskassa usein esiintyvän mielipiteen mukaan pidetään Puo 

lan ja Ranskan etuja samoina ja toisiinsa kietoutuneina, 

vaikkakaan ranskalaiset eivät tahtoisi ottaa vastatakseen 

tällaisten suhteiden seurauksista s.t.s. Puolan turvalli

suuden takuusta. Toinen kysymys on, onko kunnianhimomme 

päämääränä panna vastuu poliittisesta olemassaolostamme toi

sen kannettavaksi. Mutta miten on selitettävissä vaatimus, 

että meid~ olisi kuljettava silmät kiinni vieraan 

nun perässä, joka sen lisäksi hyvin oikullisesti muutte-
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l ee suuntaansa t ai mielellään poikkeaa syrjäteille? ans

kalai selta t aholta on t ähän asti aina asetettu meille 

enemm än vaa timuksia ui n annettu apua. Avustu s ta emme ole 

saaneet enemmän t aloudel lise l l a uudestirakentami sen alalla 

vai kkapa se olisi ol l ut helposti annettavissa 

rii t tävi ssä määrin kor keimpien poliittisten etu j emmekaan va~ 

vomiseksi. Locarnos sa j ätettiin länsirajamme j är j estäminen 

vas t ai sten ta a' t umien var aan , minkä hteydessä viimeinkin 

on lausuttava , että mahdollist a länte enpäin tapahtuvaa Sak

san l aajentamista sido.ttaessa tie r a ivattiin meidän suun-

t aamme .... Suotta ei palautettane mieleen tiettyj ä tosi

seikkoja, mi käli ne koskevat ?uolan-Venäj än j a Puolan

Saksan välien kehittym istä sekä Ranskan suht aut um i s ta nii

hin, eli oikeamm in sitä vaikutusta , mikä siihen aikaan 

oli ranskalaista ylei s tä mielipidettä hal l itsevien r yhmien 

johdon politiikassa. Sovietiin nähden hypättiin yhtäkkiä 

välittelytoimis ta teeskentelyn nojal la syntyneeseen ystä-

tt vyyshaluun. Kun olimme vähitellen ponnistelujen jälkee~ 
päässeet uoskovan kanssa selvyyteen molemminpuolisista e-

loistamme ja todenneet, että saatoimme ja tahdoimme 

säännöllisissä napuruussuhteissa toisiimme vihamie l isittä 

aikeitta, alettiin Pariisista soimata meitä "äkkikäännök

sestä". Nyt, kun juuri aikaansaaduista suhteista tuskin 

voidaan havaita ensimäiset tulokset, ei kukaan muu kuin 

Pariisi paloittele MoskoTaa huhuilla salaisista olematto-
-mista saksalais-puolalaiaista sopimuksista, 

ilmaisten tyytymättömyyttään siitä, etteikö 
samanaikaisesti 

tällaisiaea kei-
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no te koisesti mut hs tetuissa olosuhteissa ys täv ys muutu in

tohim oisi ksi kos tot oi men piteiksi .... Huomattava osa Rans

kan poli ittista mielipidet tä, n.s. "nuorturkkilaiset" etu

nenässä, pan i vireille juuri k s myksen mei dän länsira-

ja e 

ka 

se an 

ollut 

tä 

t ar Li stamises ta pal iona Saksan st ävyyde stä Rans

koh t aan . Tosi n ei men t y ~l sa s-1othringi s t a l uopum i 

saak a , j os se 

väl t tämätöntä . 

all itus t a sillo in 

olisi t ~ r ko ituksen saavuttamiseksi 

Tosiasiaksi jää kuitenkin , et tä mei

lähinnä olleen sanomalehden pals-

toilla uhattiin liiton purkamisel la, mutta että samaan 

ai kaan kovasti pa i nostettiin, ettei yk sikään r anskalai nen 

sotamies t a i stelisi Puolan Po merellien puolesta . Ja kaik

ki t ämä vai n siksi, jotta olisimme suos t unee t 

si l l oisten saksala isten vaa timus ten tieltä, jo tka 

hal pamaisia kansalle, jolla on 

ajatella poliittisesti . eidän 
kunniantuntua ja joka 

monivuotisen järjestelmälli-

sen sisäisen t yön ja tasavallan johtohenkilöiden järke

vien pyrkimysten tuloksena oli täydellinen käänne saksa

lais-puolalaisissa suhteissa ...• Tänään Pariisi vain 

telee sitä, että saksalais-puolalaiset suhteet ovat 

teettomat, ja koettaa maailman silmissä pilkata syytök

sin, että niihin kätkeytyy sotaisia 

kan poliitikot eivät Tälitä maantiedon ja historian 

kelusta. On jo kuitenkin aika, että he oppivat 

mään, että taktillisten Tetojen Tapaus riippuu kysymyk 

aessÄ oleTien Taltioiden maantieteellisestä ja poliitti 

sesta asemasta. Ranskan ja Puolan Tälillä on tässä suh-
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tee ssa selviä ero avaisuuksi a . 'l iitä on vi elä muu ssakin, 

~ n i mi t täin molemp ien maiden sisäis essä tilassa. Ranska ei 

n ky päiv iin saakka t unn e pitkäaikaisia hallituksia , minkä 

vuoks i se ei m öskään saata ajaa j ohdonmuka ista poli

tiikkaa . ~itä jäI iä on j älellä Bri and'n politiikasta? 

' itä j äi Paul -Boncours'in ajatu sista, ja mitä lo pul ta 

hden tai muu t aman kuu auden kulut tua on j älellä Bar-

t hou'n politiikasta? anskan hall itukse t va joavat un 

seen aatteineen, jotka eivät ole elinvoimais ia. Se on 

ha, mutta pa' em i on ki i ko'en politiikka . uola on j o 

kauan sitten lu o unut näistä menetelmistä ja r t ynJ t 

ki innuttamaan poliittisia aatteitaan, jo i den tote uttamises

ta se on t ehn t halli t u sensa vas tuunaI ai seksi" . 

u r j e r P o l s k i n kir joitus on vieläkin 

mielenkiint oisempi, ko ska sen ki rjoittajana on entinen 

mi nisteri GRABSKI. , K irj ~ ~taja toteaa ensinnäkin, että 

ty ättömy s Puolaa kohtaan on kasvamassa Ranskassa. 

• sot aan, et tä Puola kulkee Saksan asioi l la. Ranskasta kar

koitetaan joukottain puolalaisia t yömiehiä, j otka puoles

taan kaikkialla Puolassa synnyttävät ka tkeruutta Ranskaa 

kOhtaan,11 Ranskalaiset lehdet levittävät maailmaan vää

riä, sensatiomaisia tietoja Puolasta. Ranakassa ei ymmär-. 
re tä tai e~ haluta ymmärtää Puolan poliittisesta ja m 

tieteellisestä asemasta johtuvaa kantaa. GRABSKI lausuu 

1/ Kuvia tarkoitetuista työmiesperheistä on nähtävinä 
kuva teattereissa. 
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s ityk sen , että ~uolan kannalta on edull i sempi antaa Ve

näjän tai Saksan s odan ai kana vallata jo itakin sen alu

ei ta kuin kutsua t oinen naapurisuurval ta auttamaan. Hä

nen mielestään on ni mi ttäin varma, että auttaja vaatisi 

alueita korvaukseksi an t amastaan avusta. Tilanne voisi 

siis helposti t ulla sel l aiseksi että yhden viholl isen 

jasta saa taisi in kaksi. 'uistot Puolan jakojen a j oilta ei 

.. vät ole unoht unee t. Ranskan j a Puolan välisestä liitto

laissu teesta ei johdu, että Puolan aina on ol t ava val

mis noudattamaan nanskan mieltä, mut ta siitä olisi luul

lut johtuvan, ettei Ranska olisi t ehnyt ehdotustaan j a 

hakenut sille Englannin siunausta neuvottelematta Puolan 

kanssa ja vast oin sen tahtoa. Länsi ja itä ovat eri-

1aisia . . Ranska voi ymmärtää erinomaisesti lännen olot 

käsittämättä idän luonnetta j a oloja. olempien ma iden 

liittolaissuht eelle on eduksi j os Ranska käsittäisi, ettei 

• se voi ilman Puolaa r yhtyä mihinkään Itä-luroopassa. "Ih

misille, . jotka osaavat katsoa asioita suoraan silmiin", 

sanoo GRABSKI lopuksi, "on ilmeistä, ettei Ranskalle ole 

tärkeitä ainoastaan Puolan ja Saksan kysymykset, vaan et-

tä sitä ennen kaikkea kiinnostavat Venäjän asiat. Rans

kassa on ajatus liiton uudistuksesta Venäjän kanssa el

PYnlt uudelleen. Itäpakti suo Venäjälle suuren vaikutus

vallan Itä-Iuroopassa. Juuri sitä Venäjä tänään tarvit

see ja Ranska tahtoo kälttää sitä hyväkseen, 

lähentymällä Venäjää uhata Saksaa. Ranska on senvuokai 

yin et tä ,Puola tekee y 
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den s opi muksesta, joka uudi s taisi ranskalais-venäläisen 

Ii i.ton. Ran ska ei suoraan ilmaise si tä. Puolalle sel 

venemi stään selvene e , että ranskalaiset poliitikot, sa-

mal la ku i n 

s itykseen , 

si Saksan 

he sa ttavat maansa yleisen mielipiteen kä

et tä Puola Ranskan kustannuksel la liittoutui

kanssa, itse valmistavat ranskal ais-venäläistä 

l ii ttoutumista 

teisymmärryk sen . 

lainen peli on 

täysin väheksyen puolalais-ranskalaisen yh

Ranskalaisten pitäisi tietää, että täl

puolalaisille liian helppota juista . Se 

on väärää peliä, joka aiheuttaa kirveleviä tunteita Rans

kaa koht aanII . 

Edel lä olevat artikkelit osottavat sel väs ti 

lan j a Ranskan välisen rist i riidan va avuuden . 

t 

--?~'4'!~ 
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l.J oe::. L i n in ist 'Hi J ('h.in G nevessä t ma vähem-

i s t o sf ys tä s eva 1 usun t o nä ttäå 011 en odottama t-

tomam i uin sen i e staan olisi i tän t lla . Sitä, 
.., 

oettan ut selvit t ää it sel leen Puol n kan-

nan täss ä " S lJJkses sä , ei se i met ttän t . Jo tou 0 -

u sa tiedoi tin " i ni t riölle , että Pu la a i es t a päät-

täen tulee jyr käs ti va timaan vähe i s t ök s ' ksen t arkis-

tust Lausuin jo si l lo in äs it sen" i , et tä Puola on 

v l mis e roama nk in ans a inliitos t a , jos ei vähe istösuojaa 

ylei st t tä t i jos ei Puol aa va au t eta nyk i sistä mää-

r ä si t ä , joita se itää it selle en 

myö s in, e ttä Kansainli i t to syksyllä 

keaan asemaan , koska suurva l l a t e ivät 

lou kaavina. 

joutuu erit täi n vai

ol e halu kai ta al ia 

tumaan .ansa inli iton valvon t an . Jos Kansainliitto t aasen 

luopuisi n ky isestäkin, t ähänk i n asti ei eriko i sen tehok

kaasti ho idetusta vähemmistösuojasta, järkyttäisi se erit-

täin arvelut tavas sa määrin todellisten stäviensä ja kan-

nanottajiensa uskoa ja luottamusta itseensä. JättäessäÄn 

unkarilaiset vähemmistöt oman onnensa nojaan VOisi se si-

.JAKELUO...,E. 

--_ . . _--_ ......... _---_ .... - .. _ .............. .. 
Tavallinen. 
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1/ 
täpa itsi a i aeuttaa nkarinkin r on . 

Puolan vaatimu s v ähe~mis tösuojan le i s t yt tämis estä 

on moraaliselta kan nalta kats oen e päile ätt ä oi kea . Sen 

menettel n on l uonnol l ises t i vai uttanut se , e t t ä s e pi

t ää i tseäå.n suur valtana , j on a arvolle al en tavaa on an

ta Kans inl i i t on t ut kia sen sisäis i ä oloja . S yn ä si i-

en , et tä 

t 'a t " än 

uol a juri nJ t on atsonu t voivansa är j is-

YSY:1yksen, on aksi seik aa. ~nsinnä in on 

euv os to-Ve näj än Kalisain l i i t toon t ulo an t anut ?uol an va 

ti u eelle suur e an mor al i sen kan t avuuden . Kansa i nliitol 

l a an ei ole Venäjään näh"en kys m ksessä ol evaa valv on-

taoi autt T inen s· , mi nkä vuo si u lan on ol l ut 

' e l om i nyt ottaa esi lle t ämä symy s . on s e, e t tei 

Saksa enää ole an a i nl iit on jäsenenä, j a et tä Puolan 

Saksan väl iset suht ee t ovat t un t uvasti r nt une et. 

sassa onk in, ni i n ui n t unnettu , su t audut t u ve r r 

hallisesti uI oa s i a i nmi ni st ri ECK i n lausunto on . Sitäpa it

tt si näke e Saksa mi el ell aänkin , että voi t ta j avalti oihin lu-

keutuva ma a ilmoit t aa . et tei se enää ai j o nouda t taa 

sa illes ' n rauhan sopi muksen kau tta l uotua asi intilaa. 

kuin ,usea t Ranskan lehdet a ivan oikein ovat kir j oitta -
neet, on tämä omi an j~kyttämään Versai lles'n sop i musta 

yl eensä. Ital ian edusta ja, vapaaherra AL IS1 onkin j o huo

mauttanut, että B~CKin ilmoitus aiheuttaa k symyksen Ver

sailles'n sopimuksen t ar kistuks9sta. 

1/ Vert. raportti n:o 18, 25/V -34. 



- 3-

?uol an yle i nen mi elipide on 'liuili8iuea hall itu -
+ ' sen ~ ,_ "na . e J Vä1.s i ell i tuks en j r kän o8i in t o i sen , 

Ii a e ei us onu t, että s uurvalla t ol i s i va t täl l ä 

ta i alu aa ' ' i<... _'l in ennen iän ant m·.an J. DS inliit on 

, aan t ua ni iden a si oi ' in . Vän 
_ s evan el do t u sen on t 10 

i s t ö u 

oli s iis 

an .r l eis t tt ä;n istå 

it se as i a ssa j o edel-

t å ä i n r a t i t u o si n 'ö e pi å itt 1" L.ansa inliitos

sa on in va~vi t nu t pu l al a i s t en ole t ta . en i ea si. 

• 1 ä' t tää i n sil tä niin uin su r va - t oli si-

• 

vat a:u aaita va· utta a n Puolan ·n a i nl ii ton v l von -
nas t a . S · ä e T e s et tä ! i m e s ov t sisäl tä-

neet asiaa s evan ir i tuksen , ossa uo au t e t an , et-

tä n . i nen Puola on ko on an t oi n n ui n se Puola, j ol

ta suurval la t ui oinaan vaa tiva t, et t ä se alle ' irjoit ta i

s i vähemm i s t ösopi muksen . uola on va 'aannut t nu t a se ansa, 

joten nykyään on ma dollista ar kita sopi muksen t rliis _ 

t usta. 

Vapau tt amalla ~u l a s ille vastenm ie l isistä määräyk 

sistä pääs täisiin epäilemättä niistä vai keuksista, joi hin 

uolan selit s on saa ttanut tansainlii ton. Asiall a 

te nkin s e ä poliittiset että oi ke ude liset v i keu t ensa. 

? i eni-Ent ente olisi t uskin suostuva i nen alistumaan 

liiton valvontaan jos Puola vap utettaisiin siitä, maini

takseni ainoast ~ an yhden poliittisen vai keuden. Oikeudel

liselta kannalta katsoen on Puolan sitoumus voimassa ei 

ainoastaan suurvaltoihin, vaan m öskin 

van riippumatta siitä, kuuluuko Saksa 

ei ja onko se neuvoston jäsen vai 

Saksaan nähden. 

Kansainliittoon vai 

ei, on Saksalla Ver-
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sail les ' n s o i muksen a l lek ir joittajan ja Puolal le ma a 

alue it~ l uovuttane ena valtiona oi keu s vaa t :1 , että vä

hem i s t ä suo jaa koske va t määrä kse t id9tään vo imassa . Suur

valla t ova t si i s Saksaan nähden velvollisia valvomaan et

tä Puola täyttää s opim k en määrä 'ksf . Puol a oli kyllä 

i m i tt anu t Berl iini s sä , et t ä se t uli si ki eltä t ym ään fh

te ist oi mi nn s ta hans i nli i t on kanssa vähe mistä :\( symyk se ss ä . 

Se ei ollut fy tän' t Sa san suostu illus ta, eikä Sa san 

i tus äskäån ole il oi t t anu t suostuvansa si i en , Yikä-

li S san l äh ttiläs ~OLTKE mi nulle sanoi , on Ber l iin is-

sä r a joituttu uomau ttamaan Puolan edustaj l le, ettei Puo-

l a voi ksipuol i ses ti sanoa irti so imu ·ta. TO i staiseksi 

on siis epävar maa, mi kä Saksan lopull inen kan t a as i assa 

tulee olemaan . Olen sa nut sen käs it ksen , että Berl ii

nissä sekä utel i - ana että huvitettuna seur a t aan asian ke

hitys tä, mi ten suurvallat ai kovat noudattaa ja pitää voi

massa solmimansa sopimuksen määräyk siä. Puolan menettely 

tt ei olekaan toist a iseksi kärjistän t sen ja Saksan väli

siä suhteita. 

Puolan väkiluku on yli 32 miljoonaa henkeä, jois

ta kansallisia vähemmistöjä virallisten tieto j en mukaan 

on 9 i 10 miljoonaa. Vähemmistöt itse arvioivat l ukumää

ränsä 14 miljoonaksi. Ainakin voitanee laskea niitä ole

van 12 miljoonaa. Ukrainalaiset muodostava t suurimman 

hemmistön. Virallisten tietojen mukaan on niitä 3,9 mil

joonaa, mutta niiden omien tietojen mukaan olisi heitä 

7 miljoonaa. Sakaalaisia on ainakin 1,1 miljoonaa.l/Juu_ 

1/ Suuri osa aaksalaisia on muuttanut Saksaan. 
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tala is i a on no i n 10 % oko maan väestös tä. val ko-

venäl ä i siin t ule, ova t virall iset tiedot t un tuvasti ero

avia asian oma i sten omi s t a ti edoi s ta, j oi den mukaan va1ko-

venalä isi ä on 2,5 ilj oonaa . 

V ahem~ i s t öj en t ila ei ole kehuttava . i i n- es i m. 

ei u ra i nal ai s i a varten , 

ui n uus i oppi oul ua . 

k nsakoul u j a l U'uunot tamatta , ole 
r:==P 

~i ole m öskään ainoatakaan op-

~ i l i to s t a, j ossa ope t t a j ia valmi stet t a i s i i n u rainalaisia 

k ulu ' a va r ten . eidän yksit i s i llä var oi l la yl läpit åmän

sä ' l i o isto la - ut ettiin v. 1 25 oliitti s ista s istä. 

l uku i saa vai ovenäl äi tä vahemmistöä v rt en ei ole ole

mas sa kui n 23 k n sakou ua, j oten suurin osa kouluijässä 

olevista on .akoi t et tu ä mään puo~a i s i s sa koulu i ssa . 

salaisten a sema on heidän orkeampaan , s ivi s t sta soonsa n 

den par empi kuin mui den vähemmistö jen , mutta antaa 

a i hetta moniin mu istutuksiin. 

lisättä~ö ön kuit enkin, että Puolas sa olevien vi-

tt emmistöj en asema on kieltämättä parempi kuin esim . 

lia ssa ja Ranska ssa olevien, saksalaisten vähe mmistö j en. 

uvaavaa on, että alivaltiosihteeri, kreivi SZ~BRK on 

huomauttanut minulle niiden vähemmistöjen tä sin oikeudet 

tomasta asemasta, mikä myös kin selittää suurvalt ojen kiel

teisen suhtautumisen vihemmistösuojan 1eistyttimistä kos

kevaan ehdotukseen. 

' in~steri BECKin lausuntoa on luonnollisesti käsi

telty vähemmistökansallisuuksien sanomalehdissä. Lehdet, sa

malla kuin ne toteavat. että Kansainliiton antama tUrTa 
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fleensä on oso t tau t unut 

vat , että ~au8unto on 

- 0 -

joten in tehottomak si, a inosta 

ri st iriidassa Puolan ansa invälis-

ten 

että 

ten 

velv oitusten kanssa . Ukr a i nal iset huomaut t ava t 

krainan Jl i 30 mil ' oonaa kä ittävältä kansalta t ä

samalla ke rtaa kun Venäj ä t ulee Kan sa inliiton jäse-
(J 

1:) 9:'s i koet et aan ottaa L Ois' er ään t ämän kan san osan 

einen in eino saa ttaa siansa kansainvälisen oikeu sas -

t een tut ittavaksi . 1: inisteri i':OITK, jonka kanssa olen 

kes ustellu t asias t a , suh t au t ui rau' llisemm in 3EC in an 

t am.l.an se it"ks en . Saksalai st n vali t ukse t e ivät ollee t 

os aan jontaneet mih i ntään tulokseen , ja oli ansain -

li it to sottau t unu t tä sin 'kenemättömäksi avustamaan vä-

hemmi stö 'ansall isuuksia . 

-' i n i s ter i BECK i n el it s ei voi estää edellämai-

ni ttuja vähe 4.;n istöj ä edel l eenk i n käänt mä tä ansa inliiton 

puoleen . Se ei l uoJl11 ollisesti yöskään 

sainli it toa käs it tel eL ".; tä vähe mi s t öj en 

sia . kansainliiton neuvo s to voi myö skin 

voi estää Kan

esittämi ä valituk 

sen ollessa 

yk simielinen r atkais ta asian vaikka ei Puola olisi-

kaan edustettuna . Toinen asia on, ettei Puola , päätök

sen käydessä si tä vastaan, t 1e ei tä noudattamaan, jo

ten ristiriita sen ja Kansainliiton välillä ei tällai

sessa tapauksessa ole vältettävissä. 
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Ukrainan ent. PETLJURAN hallituksen Varso.assa .le-

• ft edustaja. professori SMlL-S'l'OCII oli äskettäin luonani ..... i

aisella. Keskustelu siirtyi luonnollisesti Venäjän tuloon Kan

sainliittoon. Ukrainalaisena SMlL-STOCKI luonnollisesti piti lii

ton arToa alenta.ana. että Venäjä oli otettu. sen jäseneksi. 

Ranska oli hänen mielestään tehnyt Kansainliitolle huonon pal

.aluksen. Kansainliitto tulee nelä saamaan paljon ni'f&& täs

tä uudesta jäsenestä. Ukrainalaisissa piireissä oli kiinnitetty 

huomiota m.m. ministeri HOLSTI. haastatteluun lbaastattelusta 

• 
on mainittu m.m. B erI i n e r 'a g e b 1 a t t i s sai. jos

sa lausutaan käsitys. ettei Venäjän entisiä riitakysyayksiä 

koske.alla .araumalla ole sellaista merkitystä . että se estäisi 

Kansainliitto. sekaantumasta Karjalan kysymykseen. Suurta arToa 

pantiin myOskin herrojen POLI!ISin ja UNDERin samaan s~untaan 

käyYiin lausuntoihin. Ukrainalaisten tarkoituksena tulee ol..aan 

kaikin mahdollisin ta.oin pitäl Yireillä Ukrainan kysymystä. 

Puolassa ilaestyYien ukrainalaisten lehtien tieto

jen .Ilkaan OTat lukuisat ukrainalaiset organisatiot. yhdistykset 

ja Yksityiset henkilOt llhettlneet Kansainliiton sihteeri,toll. 

JAKELUOHJE . 

.......... !aulli ................. _ .... _ ..... _. __ ..... _ ._ .. _ .... _. 

.... . 4. 

J .... luoltlem.llej •• 

T .... I ...... . 
T .... " ...... ja IIeIbI ................. .. mlnlaterllHl .. 
EI ulk-.cl~ tIedoltukalln • 
EI ulko~. mutta ulkOMlalnmlnlaterMln tIedoI

t.åIIn. 
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vastalause ita sen johdosta, että Venäjä on otettu liiton jä

seneksi. N a rod n i a S p r a w a n mukaan on vastalauseiss~ 

painostettu seuraavia kohtia : 

1. Bolshevikit ovat väkivallalla, ankarien taiste

lujen jäl keen ottaneet haltuunsa Ukrainan, joten sen 

eivät ole tilaisuudessa osallistumaan Kansainliittoon. 

2. Venäjä harjoittaa Ukrainan alueella politiikkaa 

jonka tarkoituksena on Ukrainan kansan ·perinpohjainen hävittä

minen kaikin mahdollisin keinoin. 

3. Bolshevikien sekä sisä- että ulkopolitiikka 

on täydellisessä ristiriidassa Kansainliiton periaatteitten 

kanssa, koska se kieltää kansallisuuksien oikeudet. 

4. Neuvosto-Venäjän hallitusmuodossa oleva määrä

ys, että liiton jäsenet ovat oikeutettuja eroamaankin siitä, 

on ilman merkitystä, minkä vuoksi Kansainliiton olisi vaadit

tava Venäjältä, että se antaisi Ukrainan itse määrätä kohta

lostaan. 

Selostettuaan näitä vastalauseita G a z eta 

Pol s k a rajoittuu toteamaan, etteivät ukrainalaiset lehdet 

ole tilaisuudessa ilmoittamaan, miten nämä vastalauseet saate

taan Kansainliittoon kuuluvien valtioiden yleisen mielipiteen 

tietoon. Puolivirallisen lehden hienoon iV8&D puettu toteami

nen sisältänee kolaukse~ Kansainliiton ranskalaiselle pääsih

teerille. Tästäkin lausUDnosta ilmenee, ettei Puola itse asi

assa ollut erikoisen innostunut Venäjän Kansainliittoon ott&

aisesta. vaikkakaan se ei poliittisista syistä halunnut sitä 

niyttäl. 
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1/ 
liiDkuin jo olen Ministeriölle tiedoittanut, 

eiyät puolalaiset Yahemmistöt -- yaikkakaan ne eiyät kat

sO lansainliiton niitä tehokkaasti auttaneen -- ole ha
lukkaita il.an muuta alistuaaan siihen, että niiltä otet

taisiin .ahdollisuus kääntlä yalituksinaen Iansainliiton 

puoleen. Sekä ukrainalaiset että saksalaiset lehdet ki

sitteleyät edelleenkin innokkaasti tätä niille erinoaai

sen tärkeätä klslalsti. 
Iti-Galiziassa il.estlYiasi ukrainalaisessa 

D ilo - l.hd.ssä kirjoitetaan SIIskuun 27 piiYini: ·Huo
.ioonottaen tihiD&stiset, surullis.t kok •• uks.t on 'Piolan 

.. ainisterin julkilausuma himmiatlttiDlt .eiti Yihe .. in kuin 
auita, yaikkakiD t .. ~ lausunnon s.urauksilla tul.. 01.

.aan asioihi .. e hlYin suuri yaikutRs. luten tunnettu, ei 

Puola tihiD asti 01. tiJttiD7t YUODB& 1923 suurlih.tti

liPeuyostolle ut ... aUlsa lupausta, etti se järjestäisi 
koko Iti-GalisiaaB paikallisen itsehallintoa. Sen lisAkai 

1/ '.rt. raportti n:o 3D, al/I - 3& • 

"AKELUOH"E. 

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

................ _ _ lualUuL--- .. --.-.... ----

• "A .. 

...... luo~I., 

T .... ........ 
T_I ... jal ..... ......... ........... IIII ........... ... 
EI ~ tIedoItuUIIto. 
EI .... m.If.'"'*-- ....... u._I.I .............. ........ ........ 
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ei ed.s aen oaa vuonna 1922 Itä-Galisian autonoaiasta 

ja ukrainalaisen yliopiston peruata.ia.ata antaaa laki 
ole tähän aena.ssä tullut voi.aan. Vastoin niitä v.l

volli.uuksia ja .ainittua lakia ovat Itä-Galizia ja n. 

alueet, 

tune.t 

jotka Puola sai Riian sopi.uksen nojalla, jou

puolalaistuttamis.n ja ankarien keskuanallinnollis-
" ten toimenpiteiden alai.iksi, huolimatta näiden alueiden 

oleellisesta kansalli •• sta luonteesta. luluneet TUod.t, 
jolloin us.in oli... pakoitettuja v.toaaaan lamaaiDliit
toon, ovat parhaana todistuksena siitä, ettei valtio.uo
don ja .aan laki.n taka .. a väh ... istÖsuoja ole riittä-

vä, pllhuaattakaan siitä, .ttä näid.n lakien käJtännö •• ä 

.oveltaain.n on kaukana niiden .iiDnöksistä. ~äasä yht.y

d •• sä t~toi.i... .rikois •• ti painostaa, .ttä .'t ukrai

nalai.e' Puolassa, .... ko.kaan 01. vWinkäyttille.' oi
k •• tt.... v.dota lanaaiDliittoon. Kun valit.taa. .en tien. 

niin •• tapahtui vain .ik.i. .tt.... .i.äi.ten valtiol
li.t.. laito.t.. kautta voin •• t .aavuttaa tarkoitu.p.riia-

tt •• ja ainoa.ta.. kaikk.in vaikei .. i •• a tapauk.i •• a. K .. 

a....... .i .illäla alalla .ikä .i •• äIa .uht..... 01. 
parantunut, .... luonnolli ••• ti tul.vai.uut ••• a voi luo

pu llJYlati oik.ucl •• t.... killl'li Iu aainl ii ta puole~! 

hlisiu ukrainalai.t.. virallin_ l.hti V • cl 0 

lopettaa a.iaa kosk.van kirjoitata.naa /lII-~ .anoilla: 
...... ak ...... tfatu1l4 ...... 01. paljO ..... ttiiie.t ,..la 
aaaot'-. irti .o'4.at.... .illä .uateak.aa .ivit taa.aia
liitolle jitt ...... vali-.t •• t 01. par .. , .... t a ......... 
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Brään Versailles'n sopimuksen peruskohdan yksipuolineR ir

tisanominan sopii hYTin yhteen pyrkimykse .. e kanssa tar
kistaa koko sopimus, jolla kans.... nykyinen kohtalo on 

ratkaiatu" . 
Professori SIAL-STOCII on aJöakin minulle Tah

Tiatanut, että ukrainalai.et OTat päät t iDa et edelleenkin 

kääntyÄ Talituk.in •• n lansainliiton puolean. 
Puolassa ilmeatYTÄBsä D e u t s 0 h e B u n d -

• s 0 h a u'ssa käsitellään ministeri BIClin Tih ... iatöaeiaa 
koskeTaa lausuntoa pääkirjoituks.ssa t .k. 2 päivältä. La1-
na&IL tähiiD artikkelista seuraaTat kohda~: "Die GUDllt d.r 

Völk.rbundgarantie war proble.atisoh. Si. hat sioh oft 
Tersagt, ab.r lie hat UlLS auoh aanohaal g.läohalt .••• 

Den 'men bl.ibt nioht grosse lahl. lenn wir im Beg.n 
UlLaere Strass. wandern mussen dann ist e. Terstindlich. 
wenn wir in Irmangelung .inee masliTen Haus.e in Hut

ten ud uter Bäluaen Sohuta euohen.... I.nn m. UD8 

nUIL fra,t ob wir nioht fr1eran. w.il 
• fer Sohatsp.l. auagesogen hat. 80 antwortan wir gan. e 

faoh: "Der Pel. hat ue .&lLolaal gewärat. aber wir ha-

ben iil der Zeit. in eler er UlLe .u 'erfiicU& etad. 
weit .ehr ,efroren". !re1ben aber die &lL4er~ • . die ta 

.entralphe1iten 8t.tahiaa.r.a wohD.a. ihre !attlo8i,keit 
DOoll wei t.r uel 'behaupta: "Aleo eeid ilar pDS •• frie-
el~. clae ..... a_ Pala TO. Qarderob.Dhat_ pno"D 

Jaat?" - claD 8&1- wir trot. all_ ••• i a ." - d_ 
e.l .. ,. d.r p.la DOal fir ... cr.ifbar war Jaatlea wir 

iaaarhta lö,liGkt.i t _ •••• • 
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v · 

lisäyksen BIRJSin kanssa 

jakaa tiedoitukaena tämän 

tapahtuneeseen keskusteluuni. 
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Niinkuin ' Prahasta lähettämässäni tiedoituksessa 

mainitsin, väitti ulkoministeri Bill!, että Puola koet

taa erottaa Romaniaa Pienestä Rntentesta ja että Puo

lan Bukarestissa oleva lähetystö työskentelee m.m. TlTU

LESCOa vastaan.~ .,. 
!ieto tuntui minusta omituiselta. BENESin ni 

meä luonnollisesti mainitsematta koetin Bukarestissa 01 
lessani varovaisesti ottaa selvää asiasta. Keskustelin 

siitä ensin eräiden ulkomaalaisten virkatoverieni kanasa, 

mutta vakuuttivat nämä, etteivät he olleet huomanneet 

• IIUääu tällaiata. Inglannin lähettiläs P!LAlRiT lisiai, 

että hiDestä olisi hyvin omituistakin jos Puola toilliai 
v' 

tähiD suuntaan. ,iekkoalovakian lähettilia SlBA vaatasi 

hi .. an epävarmasti, etti Puola "ehki" koettaa sitä. lIut-- ~ 

ta sain hänenkin kansa,an keakustellessani kisityks.n, 

1/ ~ta. Ulkoaaaeduatuk... tied. 181/193' . 

.J"KELUOH.JEI 

................ ______ ,~~!!.!.!l~~ __ ._ ........ _ ... ____ . 
- _ .. _-_ .. _- -- - - .-. __ .............. .. 
• '114. 
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ettei hänkään ollut sellais ta tiedoittanut Prahaan. TITU

LESCOn minulle arvostellessa Puolan kantaa m.m. Tsekko

slovakiaan nähden saatoin sopivasti kysyä oliko Bukares

tissa huomattavissa, että Puola ehkä yrittäisi erottaa 

Romaniaa Pienestä Ententesta. Tähän TITULESCO vastasi kiel 

tävästi. Puolan politiikassa ei ollut huomattavissa mi

tään täll aista. "Sehän olisi si tä.pai tai aivan turhaakin", 

lis,si hän, "sillä sii tä ei kuitenkaan tulisi mitään". 

esitti 

Puolan 

Sen 

Puolan 

jälkeen kun ulkoministeri BBC! Gen~vessä 

uuden 

Bukarestisaa 

kannan Yähemmistökysymyksessä, 

oleva lähettiläs ABC1 SZBlSKI 

antoi 

haastat-

telun, jossa hän, viitattuaan siihen, että Romaniakin rau

hansopimusta laadittaessa oli vastustanut vähemmistösopi -

muksia, lausui, että. Puolan nyt sanottua irti tämän so

pimuksen jokaisen romanialaisen isämaanystävän olisi kan

natettava Puolaa. Tämä haastattelu herätti suurta huomio-

• ta. Bukarestin lehtien päätoimittajat -- luultavasti 

koministeriön alotteesta -- julkaisivat yhteisen lausun

non' jossa ihmeteltiin sitä, että vieraan maan edustaja 

täten yrittää opettaa romanialaisille, mitä isänmaallisuus 

heiltä vaatii. Kerrotaan, että TlTULBSCO, jOka silloin 

oli Gen'vessä, olisi ollut erittäin tyytymätön 

tattelun johdosta. ARCISZIISKI mainitsi siitä minulle 

" sekin. Mahdollisesti BIIIS veti tietä haastattelusta 

tosin hie.an ikkini1aen johtopäätöksen, että Puola koet

taa erottaa Roaaniaa Pienelti Intentesta, jonka kanta y 



• 

-3-

hemmi s tökysymykse ssä on toinen kuin Puolan. Kun Romania 

on Puolan liittolai en, on helposti voinut sattua, 

Puola joskus on esittänyt Romanialle jotain manettelyta

paa, joka ei ehkä ole ollut sopusoinnussa Pienen Bnten

ten yl eensä ehdottomasti Ranskan ulkopolitiikkaa seuraa

van kannan kans sa. Ei ole sitävastoin luultavaa, että 
II 

Puola, niinkuin BENES edellytti, määrätietoisesti koet-

taisi hajottaa Pientä Ententea. Se ei tunnu jo 

vuoksi uskottavalta, että tehtävä ainakin nykyään olisi 

yli voi mainan. 
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• 

UI': A .. 
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Käydessäni Bukarestista palattuani tapaamassa 

.. ulkoministeri BECKiä siirtyi keskustelu lehd i ssä ollei

siin uutisiin, että Ranskan uusi ulkoasiainministeri LA

VAL aikoo j atkaa BARTHOUn - rit ksiä itäpaktin aikaansaa

miseksi. Lehdissä oli kerrottu, että Ranska olisikin jo 

ilmoittanut Puolalle, että keväällä tehtyä ehdotusta muu

tettaisiin m.m. siten, ettei Puolan enää tarvitsisi taa

ta Liettuan ja Tse koslovakian aluetta. 

.,. 
BBCK kumosi tiedot, että LAVAL uu -

distanut BARTHOUn tekemän ehdotuksen tai 

jo olisi 

esittänyt uutta 

itäpaktisuunnitelmaa. Hän pyysi minua aivan luottamuksel

lisesti ilmoittamaan ulkoministeri HACKZELlille, että hä

nen käsityksensä on, että Venäjä nykyään paljon innok

kaammin kuin Ranska haluaisi itäpaktia. Ranskalaiset leh

det tosin kirjoittavat asiasta ja yhä edelleen silloin 

tällöin moitiskelevat Puolaa, mutta LAVAL ei, siitä huo

limatta että hän on vakuuttanut tulevansa noudattamaan 

BARTHOUn politiikkaa, ole puhunut asiasta Puolan Parii-

JAKELUOHJE : 
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sissI. olevan suurlähettilään kanssa. Luultavaa on, että 

Ranska Venäjän vuoksi koe ttaa saada aikaan tällaista so

pimusta. Mitä itse asiaan tulee, on Puolan kanta sama 

kuin ennenkin. Jos Ranska haluaa solmia liiton V ..... 

kanssa, niin solmikoon. Tällaisella liitolla ei o~J::_ 
vin suurta käytännöllistä merkitystä. Uskooko kukaan, et

tä Venäjä lähettäisi joukkoja Ranskaan tai Ranska Venä

jälle? Mitä Tsekkoslovakiaan tulee, ei Puola voi teek-

• kien "kauniiden silmien" vuoksi ruveta takaamaan heidän 

aluettaan.Tsekkoslovaki~ ei kuulu Puolan "intressipii -

riin", joten Puolalla ei ole syytä sitoutua erikoisiin 

• 

~ 

velvoituksiin sen puolesta. Sitäpaitsi on Tsekkoslovakia 

aina koettanut käyttää hyväkfl en Puolan vaikeuksia. Puo

lan käsitys on, että Venäjän naapurivaltiot tietävät it

se par.iten miten rauhaa on koetettava ylläpitää Itä

Euroopassa. Muiden epikäytännölliset ehdotukset voisivat 

vielä olla puolustettavissa jos rauha olisi uhattu täs-

sä osassa lurooppaa. Näinhän ei kuitenkaan ole asian-
• 

laita. 

Lopuksi BEC~ lausui tyytyväisyytensä siitä 

märtämyksestä, jota Suomessa ja Baltian ma·ssakin on 0-

sotettu Puolan politiikkaa kohtaan. "Minun on sanottI. -

T.", lausui hän, "että flfULlSCO j. minä emme ymaärrä 
-

toisiamme. ». puhumme eri kieltä-. 

Irääasä Pariisin lähetystön tiedoitukaess. ~o~ 

1/ (tl. Ulko •••• dustuks.n tiedoitua n:o 201/1934. 
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mainit tu, että Turkin suurlähettiläs SOAD on lausunut, 

että "Puola nyt kokonaan heittäytyy revisionistisen Sak

san syliin". fämä lausunto kuvaa erinomaisesti monella 

taholla valli tsevaa käsityskantaa, jonka mukaan Puolalla 

ei ole omaa politiikkaa, vaan se seuraa sokeasti jo

tain suurvaltaa. Kun se ei ole . suostuvainen Ranskan eh

dotuksiin, katsotaan sen olevan Saksan sylissä. Aivan yh

tä suurella syyllä voitaisiin väittää, että Italia on 

~ heittäytynyt Saksan syliin. 

• 

Puola noudattaa itse asiassa omaa, täysin it

senäistä politiikkaa. Itäpakti ei tuota sille m itä ä n 

käytännöllistä hyötyä, koska se ei halua antaa saksa-

1aisten enemmän kuin venäläishnkään joukkojen tulla alu

eelleen. Historian sille antama katkera opetus on, että 

sen ei ole lii ttoudu ttava mahtavien naapuriensa kanssa. 

Nonagressiosopimukset, jotka takaavat Venäj~ ja Saksan 

p u 0 1 u e e t tom u u den ovat Puolan kannalta edul

lisemmat kuin sopimus, joka edellyttää y h t e i s t 0 1-

m i n t a a Saksan ja Venäjän kanssa. Niinkuin TITULiSCO 

sanoi, on ranskalaiselta taholta koetettu saada Puolaa 

suostumaan itäpaktiin m.m. lupaamalla, että vieraiden j 

kojen tulo sen alueelle edellyttäisi erikoista sotilaal

lista sopimusta. Ii tarvitse olla kovin tarkkanäköinaD 

ymmärtääkseen, että olisi käytännössä hyvin vaikea 

tustaa sitä ankaraa painostusta, jonka alaiseksi . itäpak

tin solminut valtio joutuisi, jos se yrittäisi estää 

.sia. '.näjää ottamasta osaa sotaan kieltämällä tim~ 
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alueelleen. Ranskan 

sanat, että Ranska 

edushjaka

on solminut 

ententen Venäjän kanssa, joka on luvannut auttaa Rans

kaa Saksaa vastaan, osottavat paraiten, ettei Ranskassa 

suinkaan ajatella, että Venäjä sodan sattuessa olisi ai

no as taan sivul ta katsoja. 

Jos Ranska jo on solminut liiton Venäjän kans

sa ilman Puolaa tai aikoo solmia tällaisen sopimuksen, 

tt voi siitä hel posti olla seurauksena, että Puolan ja Sak

tt 

san välit yhä edelleen paranevat . 

on Ranskan 

tää Puolan 

Sen jälkeen kun edellä oleva on kirjoitettu, 

uusi ehdotus leht i en mukaan ~äätetty lähet

halli tukselle. 

. 
~~~~ 
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tia 

se 

liinkuin tunnettu, ei 

koskeTasea ehdotuksessa enää 

garanteerai.i f6ekko.loT.kian 

1'1. . '3 '{ 

Ranskan uudessa itäpak

pyydetä Puolalta, että 

j. Liettuan alueelli.ta 

koske •• ttomuutt.. Kun ei kuk.an t.htone Täittää, että 

.yynä siihen. että pakti. niin h.rtaasti Pariisissa toi

Tot.an. oli.i p.l.T. halu hankki. Viroll. j. ' LatTi.lle 

Puolan garanti.. on kai katsottaT., että itäpaktin ai

noak.i oleellisek.i si.ällykseksi .in.kin toistaisek.i 

jäänyt .en Tarsin.inea ·rudeln. lem". lun ei pid.tä 

riittäTini. että sodan s.ttuess. S.ksan kanss. Puola yk-

• .in .uodostai.i ilirintaaan S.k... T.staan. halut.an. että 

•• a'yt 'jo .uo.tuisi .olai.aan sopi.uks.a. joka its. a.i

a... T.1Toitt.i.i s.a piästäaiiD bolBheTikkijoukot •• ahan-

••• 
Jotta Puola •• at.isiin auostuT.is .... ksi. on 

ran.kalai..... j. Pi •• en Jat.ate. ..noaal.hdi.tö •• i 

kuukauden aikana rlläpid.ttr ankaraa tykki tulta '.r.oT •• 

Ta.taan. liiatuia tllla1 •••• a tapauk •• s.a u •• i. oa aa1an-

.JAKELUO""E. 

faftllta ••. 

... 1 .. 

~I •• 

T ... I ....... 
T ___ JaI ..... ............... ~ ... ml ......... ... 
.. .......... t 1_ liIcIoItuUIIn. 
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laita, on totuus saanut jäädä' pahaan välikäteen. Syynä 

Puolan kieltoon antaa pyydettyä sitoumusta on selitetty 

olevan saksalaisefi vaikutuksen Varsovassa ja petollisuu

den Ranskaa kohtaan. Ii ole kuitenkaan rajoituttu tä

hän, vaan on turvauduttu muihinkin keinoihin. Niin 

Unkarin pääministerin GOMBOSin Varsovassa käynti antoi 

erinomaisen aiheen hyökkäysten tekoon. Puola, niin väi

tetään, kutsui GÖMBOSin Varsovaan hetkellä, jolloin koko 

• sivistynyt maailma oli kuohuissaan Unkarin järjestämästä 

kuningas ALEKSANTERIn ja Ranskan ulkoministerin BARTHOUn 

murhasta. l / Varsovassa tapahtui Puolan ja Unkarin 'halli -

tuamiesten välillä salaisia poliittisia neu~tteluja, joi

den tuloksena muka olisi sopimus, jonka tarkoituksena 

olisi ottaa yksinpä Puolan liittolaiselta Romanialtakin 

puolet sen valtakunnasta. Romanian ulkoministeri TITULIS

CO "lienee- pyytinyt Ranskan apuakin tällaista suunnitel 

• 
maa vastaan /1/. 

Satuin olemaan Prahassa silloin kun GÖMBOS v 

raili Varsovassa. BIIIS oli täysin samalia kannalla kuin 

minäkin, ettei GÖMBÖSin käynnillä voi n u t olla mi-

tään poliittisia s.urauksia. Oman etunsa TUoksi 

lall. tirk.äti pitää kiinni liitostaan Ranskan kanssa. 

In voi ajat.lla, että GÖMBOSkään olisi ollut niin lap-

1/, BAR!ROUta Ia, •• ill •• '... hoitane. lääkärin serkku GD 
k.rtGDut u •• ill. .aan .... a kirj.~ liikiriltit TUttii, .'t' W!JIOU kuoli v.r.IlTiJl{Jt... i 
t.n leviperii.JJ4Ia TUOt.t totmtt.tti. hia.ll. 
kIrinapua Ta.ta t t1llltia upuai... jilke •. 
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salli nen , että hän ol isi uskonut saavansa Puolan vaih

tamaan liittonsa Ranskan kanssa Unkarin kansaa tehtävään 

so i mukseen. Mitä käynt i in 

al otteesta päätetty ai~o ja 

Unkarin ja Puolan välit 

muutan tulee, oli se 

ennen Marseilles'n tapahtumia. 

ovat aina olleet hyviä. Samoin 

kuin Puola kutsui edustajansa 

suunnitelt i in turkin silpomista, 

pois Laus&DDesta, 

kieltäytyi se 

j ossa 

ratifioi-

masta Trianonin rauhaa, jossa miljoonia unkarilaisia ero

tettiin kansansa yhteydestä. 

Lehtien ankarat hyökkäykset eivät ole jääneet 

ilman vaikutusta. Monilla tahoin ulkomaalla on Puolaa 

ruvettu pitämään kiittämättömänä hyvänteki j äänsä Ranskaa 

kohtaan, j oka on sen "· uonut"/l/ . l1 Eräissä puolalaisis

sa kansallisdemokraattisissa vastustuspuolueen lehdissä on 

ol lut havaittavissa eräänlaista hermostumista. On levot

tomana kysytty mihin ollaan menossa, jos menetetään Rans

kan luottamus. 

Olisi väärin Puolaa kohtaan väittää, että se 

tekisi piätöksensä kevytmielisesti tai sakaalaiaystävyy

destä. 

tunnen hyvin tiilIä vallitsevat käsitykset.Lie

nen .hkä .yöskin se, jonka kanssa Puolan ulkoministeri-

11 Puolu.ettoaiankin .aid.n diplo.aattien keskuudessa voi 
tavata niiti, {otka tosissaan uskovat, etti 'enäjia
'i erona..t va tiot .aavat kiittiä '.rsaill •• 'n rau
haa its.niisyyd.stiin. 
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össä on avonaisimmin puhuttu itäpaktista. Ulkoministeriös

sä on minulla valitettu sitä, että Ranskan luottamus 

Puolaan on niin vähäinen, ettei se katso voivansa tyy

tyä liittoonsa Puolan kanssa, vaan hakee tukea Venäj äs

tä Puolan selän takana. Sodan sattuessa Ranskan ja Sak

san vilillä olisi j okainen puolalainen valmis ryhtymään 

taisteluun Saksaa vastaan. Puolan hallituksen on erittäin 

vaikea Venäjän vuoksi antaa yksityiskohtaisia selityksiä 

.. lehdille ja yleisölle. Puola tuntee olevansa suoranaisen 

"kiristyksen

vat kokonaan 

luottamuksen 

alaisena. Sen suhteet Venäjään pil.antuisi

jos se avoimesti selittäisi, ettei se voi 

puutteesta Venäjää kohtaan antaa bolshevikki-

joukkojen tulvia maahansa. Liittolaissuhtaansa vuoksi Rans

kaan ei sillä myöskään ole halua jo ennen sotaa julki

sesti lausua tätä. Iris virkamies sanoi minulle suoraan, 

että Ranskan on valittava Puolan ja Venäjän vilillä. 

Ulkoministeri BICI on itäpaktia koskevissa lau-

.. sunnoissaan ollut varovaisaapi kuin monet muut Puolan ul

koministeriön virkamiehet. Ole .. e usein BJClin kanaaa to

denneet miten vähin Pariisissa ja Lontoossa ymmärretiin 

Iti-luroopan oloja.. Linsi-lurooppa ei ole koskaan tunte

nut 'enijäi. yhtä vihill ennen .otaa kuin sen jälke.

käla. Heti kun nihdiin 'enäjin ulkoasiaiDkomissariaatin 

hieman auuttavan taktiikkaanaa. ollaan valaiita luottamuk

•• lli.e.ti .uhtaatuaaan siihe •• 

Bukaresti... ollesaani sanoi esia. laglannin 

kettiläs PAL1IRI! ainulle. .tt.l 'e.ijä hiaen käsi 
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si mukaan enää toivo yleistä kommunist i sta vallankumous

ta , vaan on epäilemättä huomannut sen mahdottomaksi. Bu

karestin ulkoministeriössä havaitsin myöskin aivan liian 

pal j on luotettavan nykyiseen Venäjään. Romanian täkälii

nen lähettiläs CADERE on samoin luottamuksellisesti kans

sani puhuessaan valittaen todennut tämän. Ulkoministeri 

TlTULBSCO seuraa niin ehdottomasti Ranskaa, ettei hän 

huomaa, etteivät Yenäjän naapurivallat voi luottaa 

tt altruistiseen apuun. C!DBRI on myöskin sanonut minulle, 

että BIIIS on se, joka nykyään erittäin aktiivisesti 

työskentelee Ranskan ja Venäjän lähentämiseksi. Tämä tun

tuu minusta uskottavalta. Tåekkoslovakia on jo ennenkin 

tottunut nike.ään tukensa Venäjässä. Kun ei Tsekkoslova

kia myöskään ole Venäjän naapuri, ei sen tarvitse 

o taa huomioon tällaisen liiton tuottamia vaaroja. 

le, jotka nyt ovat valmiit moittimaan Puolaa 

siitä, ettei s. 01. valmis päästämään venäläisiä jouk-

tt koja maahansa, jotta n. voisivat auttaa Ranskaa ja Jng

lantia siinä tapauksessa, että nimä joutuvat sotaan Sak

san kanssa, voisivat ehkä muistaa seuraavaakin. 

l.ssa sodas.a Venijin kans8&, ei Ian.ainliitto 

tiiD Puolan auttami.ek.i. Inglannin antama apu rajoittui 

.iihan, .tti sillois.. hallituksen päi Lloyd GIORGI pi

ti kiivaan .uhd ... arnan Puolall.. Siiti huoliaatta antaa 

laglanti 'araoTa •• a olevan .uurllhettiliiD.i tulla Puolaa 

alkoainist.riaön PJJtlaliD. .ttl Puola aolai.i .hdotetan 

patti. ' •• ijiD k .... a. BIOIin kJ.JaJkae.. .itoutRuko 1Dg-
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l an tikin 

on niin 

johonkin , saa 

paljon muita 

hän vastauksen, että "Jnglannilla 

velvc:lisuuksia". Inglanti ei 

Puolaa vaikka tämä päästäisikin edes lupaakaan 

bolshevikki joukot 

vatuksi Saksaa 

aä sopimuksessa 

na, mutta sille 

ka sai. Kun se 

auttaa 

maahansa. Kun Ranska tahtoi rajansa 

vastaan , solmittiin Locarnon so pimus. 

oli Puolakin Ranskan liittolaisena muka

ei annettu sitä garantiaa , minkä Rans

sitten sen jälkeen kun useat rans-

.. kalaiset di plomaatit ja osa Ranskan sanomalehdistöä oli 

selittänyt , että Danzigin käytävän antaminen Puolalle oli 

erehdys on Saksan kanssa solmimansa nonagressiosopi -

muksen kautta koettanut niin hyvin kuin se on voinut 

itse jär jestää asiansa, on se saanut osakseen ankarat 

nuhteet. Sen Yälit eivät saa olla hyvät Saksan kanssa, 

sillä se ei ole edullista Ranskalle ja Pienelle Inten

telle. 

Puolalla ei ole mitään syytä kiirehtiä vas-

.. tauks8n antamista uuteen ehdotukseen. Kukaan ei voi täy

dellä varmuudella sanoa millainen vastaus tulee olemaan. 

Ranskan ja Pienen Intenten edustajien t ahol ta koetetaan 

vaikuttaa puolalaisiin uuden ehdotuksen puolesta. Olen 

myaskin huomannut, etteivät mainitsemani läh,ttiläät 01, 

aenettiDeet tOiToa, .ttä ehdotukseen sittenkin lopulta 

suostuttaisiin. Mahdollista 'on, ettei vastaus nytkäiD tu-

1 •• i.ältiaäiD .uoraa kieltoa, Taan tullaan siinä .sit -

täaään uusia näkökohtia. Luultavaa on, ettei Puola 

teDkaan halua solaia sopiausta ilman Saksaa, kosta se 
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täten , itse mitään vOittamatta , menettäisi viimeisten 

vuosien aikana ankarien ponnistusten kautta saavutetut 

t ulokset. Joka tapauksessa voidaan varmuudella sanoa, 

tä marsalkka PUSUDSKI j a ulkoministeri BBCK tulevat 

mimaan täysin tieto i sina siitä edesvastuusta, joka 

lankeaa Puolan nykyisen ja tulevienkin sukupolvien edes

sä. 

Mi tä Suomeen tulee, voidaan huoleti sanoa, et-

.. tä Puolan ratkaisu voi vaikuttaa suuremmassa määrässä 

maamme kohtaloihin kuin ehkä tällä hetkellä voidaan 

vietaakaan. 
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Puolan ulkoasiainministeriössä on minulle kerrot

tu Ranskan itäpaktia koskevan nootin sisällyksestä seu-

raavaa . -Nootti ei oikeastaan sisällä uutta ehdotusta, 

vaan ainoastaan huomautuksia Puolan syyskuussa antamaan 

vastaukseen. Siinä ensiksikin todetaari Ranskan hallituk

sen pitävän suotavana Id~sirable/, että Saksakin osallis

tuu sopimukseen. Nootista ei kuitenkaan käy ilmi, että 

Saksan osanottoa pidettäisiin välttämättömänä. Rumanian 0-

sanotosta sopimukseen ei lausuta mitään. ll ~8ekkoslovaki 
alle ja Liettualle ei enää pyydetä Puolan garantiaa. 

Ulkoasiainministeriössä ei minulta ole salattu, 

ettei noottia pidetä tyydyttävänä. Se ei ole voinut häl

ventää Puolan epäilyksiä itäpaktia kohtaan. Uinisterilssä 

11 Vrt. BEc[in muistutukset nootin johdosta, raportti n:o 
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on minul le myöskin val itettu, että itäpaktia koskevat -

suunnitelmat ovat omiaan vähentämään j o. solmittujen non

agressiosopimusten arvoa . 

l ootissa ei mainita mitään siitä, että erikoi

nen sopimu~ olis i vält t ämätön, j otta toisten takaaja -

valtioiden sotavoimat voisivat tulla sen alueelle. Niin

ku in olen Ministeriöl le ilmoittanut, kertoi TlTULESCO 

minul le, että Ranska suostuis i tällaiseen määräykseen . 

Olen maininnut tästä Puolan -nlkoasiainministeriössä ja 

samalla kertaa painostanut, ettei tällaisella määräyksel

lä missään tapauksessa olisi suurtakaan käytännöllistä 

merkitystä. Itäpaktin solmineen valtion olisi vaikeata so

dan aikana kieltää takaajavaltion sotaväen maahan tulo. 

Siinäkin tapauksessa, ettei tällaista määräys tä ole 

muksesaa, tärtyy katsoa, ettei vieras valtio voi ilman 

toisan suostumusta lähettää sotajoukkojaan maahan. 

listahan on, että LAVAL tulisi tästä suullisesti puhu-

~ maan BEClin kanasa. Ulkoministeriössä yhdyttiin minun kä-

sit aeeni. 

Alivaltiosihteeri, kreivi SZKMBII on sanonut 

nulle suhtautuvansa paktiin kielteisesti. Bolshevikkeja ei 

ole koetettava -vetää mukaan Juroopan politiikkaan-. lti-
, 

pakti ei ole rauhan, vaan sodan organisointia. 

Huo.auttaesaani itäisen osaston päällikölle, 

nisterl SCBlJ!ZlLille eriissi lehdis.i olleista kirjoituk

si.ta, joilta on havaittavissa levottomuutta Puolan ja 

lanskan vill.n kirjistymise.ti itlpattia kOltevan kysYBfk-
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sen vuoksi, vakuutti SCHAETZEL minulle, ettei tämä tie-

tänyt sitä, että puolalai sten todellisuudessa yksimieli-

nen kanta itse asiaan nähden olisi muuttunut, vaan joh-

tuvat kir j oitukset hermo stuneisuudesta. !aikkien hermot 

vät tahdo kestää kun ollaan lii ttolaist8n alituisten 

hyökkäysten alaisena. Totesimme, että molemmissa maissa, 

Suomessa niinkuin Puolassakin kaikki vaistomaisesti heti 

käsit tivät ehdotetusta sopimuksesta koituvan vaaran. 

kemu~ Puolan ja Venäj än välisen sodan ajoilta osottaa 

miten vähänarvoinan se apu itse asiassa on, mitä län 

sivallat voivat antaa selkkausten sattuessa idässä. Vaa

ran hetkellä on I tä-Juroo pan valtioiden kui tenkin pää

asiassa omin voimin koetettava selviytyä, mikä seikka 

hottaa varovaisuuteen epäkypsien paktien suhteen. Kun 

sodan vaaraa tällä hetkellä ole eikä kukaan voi sanoa 

mi l laisten olosuhteiden val litessa sotaa kerran tullaan 

käymään, on lievimmin sanoen omituista pyytää 

4t tumusta siihen, että ollaan valmiit päästämään venäläi-

siä joukkoja maahan. 

Näyttää herättäneen tyytymättömyyttä, ettei BICI 

lähtenyt Gen.veen tapaamaan LAVALia ja keskustelemaan tä

män kanssa Ranskan uudesta nootista. Kun Ranska halua! 

.yksyllä Puolalta kirjallista vastausta itäpaktia koske

vaan ehdotukseen.a, minkä antaminen monestakin syystä oli 

vaikeata, pitii BICK nähtävästi tarpeet~omana nyt lihtei 

asiasta suullis.sti keakust.l.maan. BICIin haluttomuut.ea 

on sitäpait.i luultavaati ole.as.a toineakin a11. Bana-
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kan ja Saksan välisissä suhteissa on nykyään huomatta

vissa eräänlai sta parannusta, j oten Puolan kannalta kat

soen on e ulli sempaa odottaa tätä välien sslviämistä en

nen uin se ilmoit taa 10 ull isen kantansa. 

Inglannin suurlähettiläs ERSK INB, jonka saamiensa 

ohjeitten mukaan on kannatettava itäpaktiehdotusta, on 

myöskin minulle va l ittanut sitä, ettei BIC! lähtenyt 

paamaan LiV ALia. Ni in mielellään kuin Inglanti näkisikin, 

että Saksa ja Ranska pääsisivät yksimielisiksi varustuk

sia koskevassa kysymyksessä, ei se kuitenkaan tunnu 

tavalta. On siis hyvin vähän uskottav a , että Saksa 

listuisi itäpaktiin. IaSKINI myönsi minulle aivan avomie

Iisesti, että paktin tärkeänä kohtana on Puolan veI voI -

lisuus sodan aikana antaa venäläisten joukkojen 

lao. Hän sanoi myöskin 

lyttää antaa tällaista 

ymmärtävänsä, että Puolaa 

sitoumusta. ERSlINB ei siis 

epäi-

kesta päättäen myöskään anna erikoista käytännöllistä mer-

• kitysti sill, seikalle, että sotavoillien lähettäminen toi

seen maahan edellyttää sotilaallista sopimusta. !osiasial

linen painostus tulee ~ sodan hetkellä erittäin ankarakai 

valtiota kohtaan, joka on solminut itäpaktin. Huomautuk

seeni, että niyttää silti, niinkuin ei Pariisissa eiki 

Lonto.ssakaan ehki iiysin käsiiettäis! miten . vaikeata Ve

nijizl naapurivalUoa on päiatäi venäläisiä joukkoja maa

han, vaetaei IRSKRI heti myöniien. Inglannissa samoin

kuin Ranakasaakaan .t tlysin tunneta ja ymmärretä Iiä

luroopan oloja. tahdon -röskin lisäii, ettei IRSlIlI kos-



• 

-5-

kaan ole kehunut minulle itäpaktia. Keskustelumme ovat 

yk sinomaan k osk~neet vieraiden joukkojen lähettämistä maa

han. Tämä on yhä enemmän vakuuttanut minua siitä, mi

tä jo ennen olen raporteissani Ministeriölle lausunut. 

Paktin täXkeimpänä ja oleellisena tarkoituksena on 

mahdolliseksi venäläisten joukkojen käyttäminen sodassa 

Saksaa vastaan. Lisättiköön, että IRSKINB eroaa täysin 

palvel 1eena suurlähatti1äetoimestaan parin viikon päästä . , 
Kun ei Ranskan suurlähettiläs LAROCHI ole kos-

kaan suoraan kysynyt minulta mitä Suomessa asiasta aja

tellaan, en ole välittänyt ruveta hänen k~saan siitä 

puh1lllaan. J.rve1en hänen luulevan, että Suomen kanta on 

aama kuin Baltian .aidenkin, sillä hän on pari kertaa 

sanonut minulle Puolan vastauksen viipyvän. Henkilökoh

taiset välimme ovat erittäin hyvät. 101 emme molemmat gol 

fin pelaajia!. Huhu kertoo, että Pariisissa oltaisiin t 

tymättömiä häneen ja että hänet kutsuttaisiin pOis. 

4t seatäin selvää on, ettei toinen LlROCHlin sijasaa 

saavuttanut parempia tuloksia. 

Rumanian edustajan CJ.DBRIn henkilökohtaiseata va

rovaisesta auhtautumisesta itäpaktiin olen jo ennen 

doittanut .ini8teriö11e.~ 
!aekko.10vakian eduataja GIRSJ. kannattaa 1uonnol-

1i.eati pattin .01aiaiata. Iin ei ole suoraataan kehot-

11 Vrt. raportti n:o ID, D/12 1934. 
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tanut minua kannattamaan a jatusta Suomen liittymisestä 

siihen, mutta on perikin kertaa painostanut miten tär

keätä ja toivottavaa olisi, että Suomi liittyisi lä

hem.min Baltian valtio ihin muodostaen näiden kansaa yh

teisen ententen, joka sitten voisi liittyä johonkin suu

rempaan liittoon. Suomi ei voi olla eristettynä. Poliit

tiset ayyt puhuvat hänen mielestään tällaisen lähenty

misen puolesta . 
Irittäin laajasti on asiasta puhunut kanssani 

Jugoslavian lähettiläs, ministeri LAZARBVI!SH. Hän on koet

tanut esittää asian siten, että on kysymys Ranskan ja 

muiden itä aktia kannattavien valtioiden yri tyksistä 

vata Suomen ja Baltian maiden itsenäisyys. 

sa on vaikea uskoa, että näiden itsenäisyys voisi 

lyä 

sesta 

kin 

ilman tällaista pattia. Kysymys on suuresta uhrauk-

Ranskan puolelta. Kun Ranakalla on paljon muita

tehtäviä, on oikeastaan ihmeteltävä, että se näkee 

niin 

Jos 

paljon vaivaa 

ei Puola nyt 

tämään Itä-Juroopan 

jon ranskalai.ia, 

rauhan turvaamisesta Itä-luroopassa . 

suostu itäpaktiin, tulee Ranska 

valtiot oman onnensa nojaan. 

jotka näkevät sen mielellään, koska 

Ranaka täten pääsee uusi.ta, ra.kaiata sitoumuksista. 

Pidin tarpeettomana yk.ityiskohtaisesti .elostaa 

k •• ku.t.luaaae. Lau.uin m.a. .päilykseni .iitä, oliko 

Suoa_ ja Bal tia aaielen i t.e.ii.,.,.d.n tunaaaina IUO

nit.1m.. piia.ialliaena .i.i1töni. Ruo.autuk .... i, .tti tie 

.i käsittääkseni on k,..,..,._ puhtaa.ti ra.alal ••• takiJl 
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intressistä, nimittäin Venäj än ja Puolan sotavoimien yh

teistoiminnasta Ranskan ja Saksan välisen sodan aikana, 

vastasi LAZARlVITSH, ettei millään Venäjän naapurilla mia

s ään tapauksessa tule ol emaan mahdollisu~tta estää Venä

jän sotavoimia tulemasta niiden alueelle. Venäjän sota

voimat ovat niin vahvoja , ettei san toimenpiteiden tar

vitse rii ppua muiden suostumuksesta. Venäjä murskaa sen, 

joka ei alistu. Lausuin tähän, ettei itäpaktia kannat

tavien valtioiden kannalta kuitenkaan voine olla aivan 

yhdentekevää joutuivatko Venäjä ja Puola keskenään ilmi

taisteluun Saksan ja Ranskan välisen sodan aikana. 

tapauksessa Puola pakotettaisiin tekemäin sovinnon 

kanssa ja siirtämään sotavoimansa länsirajaltaan 

11. Huolimatta Venäjän sotavoimien kieltämättömistä vah

vuudlsta on olemassa useita tekijöitä. jotka 

telun tulokSin hyvinkin epävarmaksi siinäkin tapauksessa, 

että nämä kaksi valtiota joutuisivat taistelemaan kahden 

.. keskln. Puolan armeijan yleisesti tunnustettu korkea 

so ja puolalaisten palava isänmaanrakkaus yhdessä Venä-

jällä monissa paikoin vallitsevan tyytymättömyyden 

järjestyksen kanasa .aattaa helposti aiheuttaa Venäjän 

tappion. Iysyin häneltä luulisiko hän sitäpaitsi, että 

Japani olisi käyttämättä hyväkseen tällaista tilaisuutta. 

Sanoin, että ainakin ainusta 

ja Pienen Intente. kanaalta 

tuntui.i niinkuin Ranakan 

pitäisi olla edullisempaa, 

jo. Puola voi.i ottaa 08aa Sakaan kansaa 

tau. AinGa, Idti Puola haluaa. on, ettei 

käytiviäD 80-
fenäjl ._ 
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län takana samaan aikaan aseta joukkojaan sotakannalle. 

koska täten ei ole olemassa mitään takeita siitä, 

ten näitä joukkoj a t ullaan käyttämään. 

Kesmu stelumme lopulla myönsi LAZAREVITSH, että 

asia oli " erit täin monimutka inen 

Lehtien minulle tekemiin 

sa i täpaktist a a j ate l l aan, olen 

j a vaikea". 

kyselyihin mitä Suomes

kieltäyt ynyt sanomasta 

muuta kuin ettei meidän osanottoamme ole siihen pyydet

t yk ään. 
Venäjän naapurivaltioiden etuj en kannalta on suo

tavinta , ettei Venäj ä ota osaa Euroopassa käytävään so

taan. Sen armei jan liikekannallepanokin olisi jo 

sen naapureille aivan rii ppumatta siitä. mitä Euroopan 

val tiota vastaan liikekannal lepanon ilmoitetaan ta pahtu 

van . 


