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Alituisesti kuulee huhuja siitä, että Jugoslavia on aikeissa 

tt tunnustaa lleuvostovenäjän. Ollessani äskettäin Beogradissa ja saades

sani tilaisuuden keskustella pääministeri Stojadinovitchin kanssa, 

tiedustelin häneltä, millä kannalla kysymys nykyään on. Pääministeri 

vastasi, että tällä haavaa Jugoslavialla ei ainakaan ole mitään ai

hetta tunnustuksen antamiseen ja 4iplomaattis1in suhteisiin r yhtymi

seen lleuvostovenäjän kanssa. Perustelut, jotka pääministeri tälle 

mielipiteelleen antoi olivat verrattain merkilliset. Hän sanoi:" Tun

nustamisesta emme voi odottaa etuja poliittisessa eikä liian kaupal-

tt 

lisessa suhteessa." 

"Poli1 ttisessa suhteessa emme voi odottaa mitään etua, koska 

saamiemme tietojen mukaan Venäjän armeija ei vielä ole siinä kunnos

sa. että se kykenisi hy~kkäysaotaan, korkeintaan se kykenee puolus

tussotaan. MUtta vaikka tässä erehtyisimmekin, niin eihän Venäjä 

maantieteellisistä syistä edes pääs1s1kään meitä auttamaan. E1 ole 

to4ennäk61stä. että Roman1a sallis1 venäläisten kulkea maansa läpi, 

s1llä s1inä tapauksessa venäläiset eivät kyllä koskaan luopuisi ai

nakaan Bessarabiasta." 

"Xaupal11aessa suhteessa emme hy6tyiai Venäjän tunnustamisesta 
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liioin mitään, s!ll ~ Venäjä tuottaa itse kaikkea mit ä mekin tuo

tamme, jota pa itsi tuskin mikään maa vielä on h ötynyt kaupastaan 

Venäjän kanssa. " 

"Mutta", jat koi päämi ni"' teri, "vaikeuk si a mei l lä v&.I'masti 

Venäjän tunnust aminen tuott ai si. Kokemus kaiki s sa maissa on oso it-

tanut, että Venäj än diplomaat t isen edus tukse n mukana seuraa suuri 

joukko boiåeviikkiagitaattoreita. Jugoslaviassa v i i mek s i mai nitut 

tt voisivat paljon helpommin onnistua tehtävässään kuin monessa muussa 

tt 

( maassa. On muistettava, että meidän kielemme ja venäjän-kiel i ovat 

niin läheistä sukua, että kansamme melkoisen hel po ti ymmärt ää ve

näjää. Tämä jo he lpottaa agitaattori en t yöt ä tunt uvasti. Lisäksi tu

lee kansamme lähe inen ystävyys Venäjän kanssa . Venä jän kansa s äilyy 

meidän kansamme kiitollise s sa muisto ss a . Sitä kohtaan kans amme tun-
ei 

tee aina lämmintä ystävYJttä. Kansa a ivan helposti kykeniSi ymmärtä-

mään bolleviamin Venäjällä aiheuttamaa muutosta, vaan on mahdol l is

ta, että bol&evistiset agitaattorit löytäiSivät helpo stikin myötä-

mielisY}ttl juuri kansamme tunteitten nojalla Venäjätl kohtaan. ffin-

nenkuin olemme saaneet sisäi.et olomme täyain vakaviksi, ei meillä 

ole -Ylti päästää bol~eviikkeja niitä häiritsemään." 

"Sitlvaatoin meillä on nimenomaan .ntl: jotka kehoi ttavat 

meitä olemaan tunnustusta antamatta. Että tunnustuksen antaminen oli-

si kuningashuoneellemme erittäin vastenmielistä, sitä minun tietysti 

ei tarvitse lähemmin selvittää. MUtta on myöskin mUistettava, että 

meillä on maassamme suuri joukko venäläisiä pakolaisia, joille Venä

jän tunnustaminen olisi varsin ankara isku." 



"En halua t äll ä sanoa," l opett i p""ämi nis t eri l ausuntonsa, 

"ettemme ma hdol isest i tuleva i suudessa sittenkin tunnusta Neuvos

tolii ttoa,' mutta tällä haavaa kysymys ei ole aktuaalinen." 

Vaimoll ani ja minull a oli myöskin til aisuus käydä leskiku

ningattaren luona . Hänkin otti puh eeksi boiäevismin ja lausui sii

tä niin ankaria sanoja, että helposti saattoi huomata, ettei a i na

tt kaan hän nle voiettavissa tunnustuksen antamisen puolelle. 

tt 

Kuulin virkaveljiltäni, että vi ime aikoina erittäin voimakkaas

ti sekä Ranska että T~ekkoslovakia ova t yrittäneet toimia tunnustuksen 

antamisen hyväksi. Sitähän jo aikoinaan Barthoukin yritti. MUtta ver

rattain yleinen käSitys näytti diplomaattien keskuudessa olevan, et tei 

JugOslavia ainakaan vähiin aikoihin tule tunnustamaan Venä j ää. Tilan

ne voisi muuttua toiseksi, jos Jugoslavia joutuisi sotaan Italian kans

sa. Panin merkille, että päämini s t eri puhuessaan Ital iasta _ ehkäpä 

vahingossa - käytti sanontatapaa "meidän ainoa vihollisemme". 
-

Jos sitävastoin Jugoslaviassa säädettäisiin "u si vaelllaki ja uu-

sia vaaleja toimitettaisiin sellaisen lain mukaan, että eduskunta to

della edustaisi Jugoslavian kansaa, niin voidaan melko suurella varmuu

della sanoa, että parlamentaarisen hallituksen ensimäisiä toimenpit ei

tä olisi Venäjän tunnustaminen. 

Tällaisen vaalilain säätäminen ei kuitenkaan, kuten raportissani 

JugoalaVian sisällisestä asemasta tulen osoittamaan, ole lähitulevai

suudessa Odotettavissa. 

) 
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Herra M 1 n 1 s t e r 1 , 

Lähetän kunni01ttaen Teille, Herra M 1 n 1 s t e r 

Beogradin-lähetystön raport1n n:o 2, jonka n1m1kkeeaä 

Jugoslavian suhtautuminen 1tal1alais-alban1alaiseen soE!-

mukseen. 

Vastaanottakaa, Herra M 1 n 1 s t e r 1, täydellisen 

kunnio1tuksen1 vakuutus • 

Herra Ulkoas1a1am1n1ateri 

A. HAe k z elI , 
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Melkein samanai kaisestl kun Ital1a, Itävalta ja Unkarl 

teklvät tunnetun sopimuksen, joka herätt1 huomiota koko maail

massa, teki Italla toiseDkin sopimuksen, joka suoranaisten käy

tännöl11sten seuraustensa vuoks1 on ehkä tärkeämp1kin kuin 

RoomSD-sopimus, mutta joka siitä huollmatta on herättänyt hy

via vähän huomiota muualla kuln Balkan1lla. Tark01 tan Italian 

äskeistä sopimusta Albanlan kanssa. Kun tämä sop1mus Beogra

I11ssa herätti varsin ikävää huomiota ja suuresti peh en s i Ju

goslavian ja ItalUa muutenlt1Jl väheDlllän ystävällislä sUhteita, 

11enee minulla aihetta tehdä selvää, mitea Jugoslav1assa aslol-

ta katsellaa • 

Italla vaikutusva! ta Albani... on aina ollut Jugosla

vialle epämieluisa ja omiaan ylläpitämääa huonoja välejä näit

ten maitten välillä. Beogra41ssa pldetään. että Italla saatuaan 

Albania kokonaan valtaansa, v01 uhata JugosleTlaa kahdelta 

taholta ja eanen kaikkea verrattain helpostl kokonaan sulkea 

Adrian meren Jugoslavialta. Var01ttava es1merkkl Jugoslav1alle 

on KortuJl valtaaminen, jos'a Italla sitteR luopui vain K .. saln

l11ton pakottamana. 

Sentäh4en 
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Jugoslav1assa tyydytyksellä pantiln merkl1le 
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siot juuri tällä haavaa Itali al le merkitsevät.~30pimuksen 

kautta avata jälleeD ove t Italian kulttuuripropagendalle, jos

kin tämä on vain kä tketysti lausuttu. Aikaisemmin sulje t ut 

itf4.liale.iset yksi t yi skoulut saadaan jälleen avat a ja kun näis

sä kasvatetaan paljon albanialaisiakin lapsia, leviää italia

lainan vaikutus varsin nopeaan albenialaisiin sivistyneihin 

p11reihin. 
e,t..tB. 

Tärkein tä on kui huill / Italian vaikutusvallan alai seksi 

joutuvat Durazzoll ja Vallonan satamat. Edellinen kehitetään 

Italian kustannuksella täysin uudanaikaiseksi kauppasatamaksi ja 

jälkimmäinen varustetaan lUjaksi sotasatamaksi. Juuri tämä puoli 

sopimuksessa ollkill se, Joka Jugoslav1aa huolestuttaa. Vallonen 

sotasatama ita11alaisten käsissä merkitsee, että Adr1anmar1 tosi

asia llisesti muutt uu italialaiseksi mereks1. Italiasta ja Vallo

nastan käs1ll voi Italia sodan sattuessa sulkea Otranton salmen 

ja siten tosias1allisesti sulkea kaikki Jugoslavian satamat. 

• Toisin sanoen, JugoslaVian pääsy Välimerelle Oll se~jälkeell riip

puva Italian hyTästä tehdosta. On helposti käsitettävissä,että 

tällainen tulevaisuuden kuva panee Jugoslaviaa ainakin yrittä

määa paraataa välejään Bulgarian kanssa saadakseen säilyttää 

edes selkällsä vapaana. Mutta toistaiseksi tämä lähe ntämisyri

tys on tuottaDut va1ll vähäll hedelmiä. 

Vielä kriitillisemmäksi käy Jugoslavian asema sen kautta, 

että Italian ja Ålbanian väline. sopimus tehtiin samoihin ai

koihi., jolloin Unkarin ja Itävallan merkitys uudi stetun Roo

man-sopimuksen kautta kasvoi. Italia voi nyt uhata Jugoslaviaa 
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se välien huononeminen , joka muutama vuosi sitten tapahtui 

Italian ja Albanian välillä. Tämä välien huononeminen johtui 

siitä, että Italia yritti aivan järjestelmällisesti kolonisoi

da Albanian viljavia rannikkoseutuja. Jugoslavian onnistui sil-

loin saada Albania käsittämään mikA vaara Albenian i tsenäi-

syydelle piilisi siinä, jos sen hedelmällisimmät rannikkoseu

dut . olisivat italialaisten asuttamia. Albaniassa s~~tyikin vaka

via italialaisvastaisia mielenosoituksia ja näyttikin siltä, 

että Albania kokonaan koettaisi vapautua Italiasta. Silloin 

Italia peräytyi asuttamispolitiikastaan. Että tämä peräytyminen 

oli vaan näennäistä, osoittavat viimeksi tehdyt sopimukset Ita

lian ja Ålbaniaa välillä. Sopimukset ovat osaksi taloudellis

ta, osaksi valtiollista laatua. Miten tärkeä Albania on Ita

lialle, osoittavat ne huomattavat taloudelliset uhraukset,jotka 

Italia on ollut valmis tekemään Albanian hyväksi. Albania saa 

Italialta 9 miljoonan kultatrangin suuruisen lainan peittääkseen 

tulo- ja menoarvionsa vajaukseD ja lisäksi 10 miljooaan kulta-
kohottamiseksi 

trangin lainaa maatalou4aa /sekä 3 miljoonan lainan tupakka-

monopolin perustamista varten Albania... Tietysti varat on an

nettu lainan Jl1mellä ja sovittu on myös taltaisinmaksuajoista, 

mut'- todennäköisesti Italia ei tule koskaaR saamaan mitään 

suorUus ta eikä s1 U. odotakaaa. 

Italia ei oletaan jääDyt tyhjin käsin. Italia saa 

uudea öljykones8ioa Berati8aa ja sen entiset öljykonsessiot 

laajeaeta... SanomattakiJl oa selvää, mitä aämä öljykonses-



sekä meri~se et~ä ma1tse Ja apu, jota Jugoslavia voi odot

taa P1kku-Ententeltä tahi Turkllta ja Kre1kal ta on tällai-

sissa 0101ssa olematon. 

E1 ole sentähden ollenkaan 1hmeteltävää, että Jugos

lavia 8uun~aa katseensa yhä enemmän Englantiin päin. 


