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Berli~i SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . . . 
RAPORTTI n: 0 1. J t o j J . 
Berliini ssa 4 p:nä tammi 

'1 

ABi a : JC.yN!l!L _ .. IlakIWl~B8D11k 811.._ ..... 

lAhent;lm1e.eatä. .. .... ( 

Baporti88a8B n:o 53 viime marraskuun 18 päi

vältä ministeri Wuorimaa teki eelkoa Saksan-Ranskan 

lähentymistä koekeviata tiedoista ja lähentymisejatukeen 

ilmapiiristä. Viime viikkojen kuluessa on tämä kysymys 

ueein ollut SakBassa esillä. 

luo Laval ja Hoare olivat koolla Pariisisea 

valmiataak ... n rauhanohjelman Itä-Afrikan sodan lopetta

miseksi, 011 luonnolluta, että heidän välieet neuvot

telunea herättivät täällä välitöntä mielenkiintoa, kUn 

eaatiin tietää, että ni18'" oli esillä myös suhtautu

minen SalaIaan. nimenomaan varustautumisen alalla ja 

sopimukeell1aeen tilanteeseen pääsemiseksi siinä 

sa. Häiden pyrk~steD edistämiseksi tapahtui se kes

kustelu, joka BDglannin täkäläiaellä wurlähettUäällJL 

Sir Erio Phippeillä oli Hitlerin kanssa joulukuun l' 

pä1väD&. Tällä keskusteluhan kohd1etui varsinkin mahdol-

118uuk.i1n v8lN8tuaten rajoittuu.kei ja lInt1a.n 11-

...opt.uka.n ao1 m1m1aeke1. Hitlerin vastaae .tallai. 

ta 84e1118"D kohtaan tulee, viittauke8n toukokuun 21 

JAKELUOH.l11 

... . .. ',"'ll.1D.D. .. 

JaIt.luohj.mall.ja: 

T.y.lllnen. 
T.vallln.n ja 1I.lkll .............. .. . mlnl.t .... OIl •• 
EI ulkom ••• du.tukt.n tledoltukllln. 
EI ulkomaaedu.tukten. mutta ulko .. '.lnmlnl.t .... en t1edoi

tuktlln • 
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päiväD puhe __ •• llaa.op1mukaeen nähden on Sakaa 
+ 

kannanotto jatkuTasti positiivinen. 

Se kieltämätön viileys ja pidättYTäieyys, 

la Sak.a vastaai tiedustelun edell1aeen kOhta8D, 

tune. pohjimmiltaan kahdesta eri tekijä.tä. 'oinen 

niietä on se, että n1111 kaum kuin Sak.. e1 ole 

ebt1Qyt saada arme1jamsa kuntoon, se e1 kat.o ole

Tan 01ella88a v1elA tasa-a"ol8ta n8Uvottelubaa818ta. 

toinen s8ll0tuiata tekijöietä on .. , että täkälä1sen 

käa1~8k8lUl8ll mukaan l.äDII1vallat OTat n1in k1inl11 

Abess1n1an kysymyksen ho1taa1aes8a, että ennen .. n 

selTittäm1atä eRrooppala1s1a probleemeja e1 T01da~-

41 TakaTasti ratka1 ... a.a, .itä Tä11aikaa Satsa k.,t

tl& bJTäk .. en toi.aalta TabY1stuaks .. n soti18al11sesti, 

to1aaalta ollak ... n tekemättä ulkopoliitt1eella alalla 

ai täln Qön~yksiä ~t, jolloin auilla tahoilla en

... eeratullla mailla on ent1atä vähemmän aahdoll18uuk

.ia koettaa .11tä l11itä .aada. 'ätä Sakean T11ma ai

ko1na noudattaa.. ulkopoliitt1.ta pass1T1teett1a oaoit

taa .elTäR1 eurooppalai_n po11t11lc1lll keh1ty. lNlun .. -

na TUOmaa. Sen eu1mllli1aellä puoli_olla tapahtU kaik-

+ 
lohta Ph1ppa1l1 k_nD1n jAlke. H1tlerin Puh::Jt! 

T11Mks1aa1n1ttu ott1 Ta.ta_ PuOlan tlkäläben 
läbett1l&1D. Auswärt1g.. Amtlo po111tt1.ella 08a.tolla 
kuulin, että täR& k~i.tä e1 ole tarkoitut8el11ee __ 
t1 __ ttu aitl.lD tietoa julk1suuteen. 1ä3Dn1n tark01-
tuJasena 011 epä1l ... ttl., että 111tler taht01 pitU PQo_ 
lan 1J1tora01 tWl. tUete.ta ja .1 ten JdqtlDDö.... to
teuttaa ll.beiaen ke.k1nIl1aa ko.etuksen po11tiikkaa 
Berliinin ja VaraOT8Il TUUla. 
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ki se aktii'Yinen toiminta, mikä Suulle oli ulko

poliittisesti välittömästi merkityk8ellistä ja mikä 

päätyi Saksan-Englannin lai'YastosopimukBeen, joka ta_ 

merkitsi Stresan-rinta.an loppua ja sopimuksellieta 

legitimeerauata eräälle osalle S~an irtisanoutumista 

Versaillesin .otilaamääräyksistä. ~ohta tämän jälkeea 

alkoi Abeeainian ky8Y~8 ~~ntää syrjään puhtaasti 

eurooppalaiset k'y~k .. t, joiaa Sakaan lIlUkua olo 

011 YälttlmätÖD. 'äten joutui varjoon läntinen 1laa

patti, jota S .. a tahtoi pitää 8eur88YaDa askeleena 

laivaetosoptBukBen jälkeen. Saaoin työntyivät kokonaan 

taka-alalle Saksa iteepinta1eesti ja k1eltämättä _

nestyk.ellä yastuat... it&pakt1, pyrk~k8et Sekaan pa

lautt .. leet.i kanaa1nl11ttoQD ,.. 

Kua Phippa1ll& 011 edellämainittu keaku8telun

a. H1tlerin ja .eurathiD kane .. , eaatt01Tat T11meke1-

.a1Ditut epäilemättä todeta ajan tehneen työtä Saksaa 

kunan lVTäkei. Bnglantlla1eelta t aholta ei enää otet- ' 

tu .. Ule lQrsYJVllt& SaklJ8ll paluuata kanaa1n11ittoon 

eikä itäpah1eta (jota Sak8an puolelta p1detUDk1D jo 

kuolleena ajatuk8ena). MDtta senaija. tuli Taruetsu

tWl1eQ8YQkeen Ja 1laapakt 111 muodo .. a esille k'ys;JIVa 

nht.1tten järjeetällisestlL Ilanaka.. Li.leys~kaen aen 

poht1a1aelle II1t01 wTal1D puhe e4U8ta.1.k~is.. Jou

lukua lopulla, joe_ hlD laueui, ettlL hroopa •• a ei 

01. toclellista rauhant .. tt. _nenku1D tapaht1lll Ukaa-

~.11n 8valtioai .. _ 
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mäietä henkeä todietava tote8lftlll-. k~ttää1cseni näitä 

häDen puheeD.. kyeymykBee8ä olevasta kohdasta Auawär

tiges Aatin käsitY8tä ilmaisevia 8anoja. teki täällä 

ilmeiseati suuren vaikutuksen. Sitä olivat kyllä omi

aan heti heikonta.aan eräät seik~t. Sellainen 011 

Jo Lavalin oma lau8Unto, että hän e1 ajattele eri

koi8eop18l8ta Ban.km ja Sakaan Välillä, vaE poliit

tt.ta aovintoa kollektiiv18en turval11auuajärjeatelmän 

puitte18aa. M8inittua auotuiaaa vaikutusta heikenaivät 

tUlli. a.oin. De Ranak_ eduatajakamar1eaa klqtet7t 

puheenvuorot. jo18ta kävi eai1l1 epti~ Sakaan rauhan

politiikkaa kohta.n Ja j01a.a tehostettiin .euvoato

liitOD-Banakan paktin auurta merkityatä. .ämä laU8UD

not antoivat uutta vahvi.tueta ai11e auuteDkin Jo 

.,väID ~urtUDeelle .ak.ala18elle käaityakannalle. että 

.anottu päti on auunnattu Sak.aa vaetaaD. Ranllka 

täkiläinen auurlähett1lle Pran901a~oncet'han kävi Joku 

aika ait ten Wilhelmatraa.lla halli tukeenaa puoleeta 

.e11ttllläa8ä. että näin e1 ole asianlaita. IIltta _ 

DMpU bADen 1aoi tulale8ll8a kuin Lavu1D vaataava. 

_111;)'oeo täällA 7ka1Dkerta1aeat1 ei uakota. !äaID 

llUka1_ti Awnrärt1g.. Amt1n Julkaisu laWlUi: -Joe 

RaDakaa e4uataJaka .. r1 kaikeata huolt.atta ratifioi 

paktin. OlD ae .. 1kka. joka lUonnonauka1s.at1 8i voi 

vaikuttaa belpottaYaat1 lähent;ymi •• .m.- ~~ .. t1 .aaoan 

tuot11D tilalla aelvAat1 •• iin. ettA Ranakan-lleuvOllto-
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liiton pakti. ollen soveltumaton todelliaeen kollek
+ tiiviseen raubanjärjestely,JD, on esteenä Saksan-Rans-

kan läb.entymiselle. 

Joskin Lavalin aondeeraus sai siis sellaisen 
vastauksen, että Saksalla on syystä taikka toisesta 
vakavat epäilykBet lähentymiseen Neuvostoliiton kansaa 
allieerattuun Ranskaan, niin kuitenkin oli samalla ha
vaittavissa, että kysymys Sakaan-Ranskm lähentymisestä 
oli tullut, myönteisessä mielessä, jollain tavalla ny-

++ 
kytärkeäksi. tätä oli omiaan osoittaaa8D jo yksis-
tläa .. ..1kka, millä tavalla lehdiatö ryhtyi asiaa
ta kirjoittaaaeD. Uutta ei kestänyt montakaan pä ivää, 

+ 
Deutache dilllolllatillch-polit1ache Korrespondenz lsu-8UU tlllt&, ·"o.::'a19i!'11iaesti on venäläie-ranskalainen pakti oikeudell1se~ti katsoen ristiriidassa kanaa1nliiton peruskirjan bengen ja kirja1Mn kanssa. Jlolelllll8t sopimuepuolet tahtovat nim. sekä hyökkääJän toteamisen että avunantovelv"lliauden 8Uhte8ll, muodollisesti vedoten peruelc1rjan asianomaisiin määräyksiin ja klqttäen hyväkseen tunnettua waukkoaw peruskirjassa, ottaa neuvoeton käeiatä po1a ratkaisuvallan ja siirtää sen omaan mieliTaltaanaa. Siten luodaan mahdoll1suua ~ tää niitä llälrä7ksiä, joiden tarkoituksena on estU konflikteja, muodollisesti näihin aäär~ksiin Teto ... lla, oman harkinnan mukaan siihen, että voidaan 1'7bt7& utiOOD jotakin kolmatta v.staan, - menettely, jo_ ka ei parane siitä, että Raneka antaiai täten johtaa iteenaä .... lla Locarnon sopt.uksen kiertämiaeen k~tännös8ä ja siten tämän .opimuksen 8TUlla taattujen turvall1euua8Uhteitten vaarantamiaeen lInDe.e& •• 

++ 
Ohimennen ma loi tsen , et t». AUllWärt iges Amt issa laueutti1D minulle .inne •• apuneen tietoja, että Liettuaa .. ollaan ~1D huole.tuneita saksalais-raDskalaiaen lIhentyaiaeD mabdoll1eest. toteutuaiaesta. 
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ennenkuin tilanne muuttui taas oleellisesti ja jo 

j08sain määrin maaperää saaneet ajatukset lähentymi

sestä menett .... vät, ainakin hetkellisesti, jälleen koko

n an tehovoimansa. Tämä on tap ahtunut Abessinian Iq

eymyksen vaikutuksesta. 

liisaä neuvotteluissa, joi ta on käyty Englan

nin ja Ranskan amiraliteettien välillä näiden maiden 

merisotilaall1sesta yhteiato1m1rmasta DYlqi-n kon1'11k

tin aikana Välimerellä, on päästy tiettyihin tulok-

8iin. Kertoessaan näistä neuvotteluista Paris Soir'1D 

tammikuun , pä ivän numerossa Sauerwein myös mainitsi 

Ranskan hallituksen esittäneen vaatimuksen, että mobi

li8oinn1n tapahtuesaa Englanti, vastapalvelulcsena Ran_ 

kan laivaston ~ötävaikutukeesta Välimerellä ja maa

voimien myötävaikutukseata Ranskan-Italian rajalla, he

ti ja automaattisesti ryhtyisi auojatoimenpiteiei1n 

Ranskan byTäkei Banskan-8ak8an rajalla. Tällaisten tie

tojen tulkittiin täällä luonnollisesti osoittavan Rans

kan epäilyksiä, että Sak.. hautoo ehkäpä hyökklys

suunnitelmiakin Ranskaa vastaan. Sanotut UIltiset ovat 

vaikuttaneet täällä erittäin katkerasti jättäen tilaa 

vain -wrlqll1aille huomautuksille muutamia päiviä sit

ten toisessa mielessä puhutusta -lähentymisestä-. ..,

vä naapuruus, niin lawmi Laval I llerkitseekö 88 eitä • 

• ttA pannaan Saksan syyksi h7ökkäysaikomukBia'-, kir

joittaa tlkälä18elle mielialalle kuva8Yastl Prankturter 
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Zeitung. Tahtomatta pitää edellä mainittuja, Saksan

Ranelcan rajan turvaamiBtoimenpitei tä koskeTia tietoJa 

ehdottomasti luotettavina, täällä kuitenkin todetaan, 

että englantilais-italialainen vastakohta on edistänyt 

Ranak~ vanhaa pyrkimystä Englannin avun ja tuen 

k1misekai Ranskan Reinin-rajalle. 

Mavalin edellämaini.;un k8ll8ripuheen jälkeen e

ai tet t i1l1 täällä Sak san-Ranskan lähitl tymise'1 est eenä 

olevan Ranakan-NeuvoBtoliiton paktiD. Nyt syytetään 

RanaKaa vielä aiitä, että se pyrkii noudattamaan aa

mantapaista paktipolitiikkaa myös Englannin suhteen. 

Börsen-Zeitung lausuu, viitate~ Locarnon sopimukseen: 

"JOKainen erikoiBsopiDrWI takaajan ja taattavan välillä 

on vastoin 80piJAus-Ullkolliauutta. Jos nyt siia 

Englam'lin ja Ranskan sotilasviranomaisten välillä Sak

aan-Ranakan raj 8a koskevia sopimuksia, niin on katsot

tava niiden olevan ristiriidassa takuuvelvollisuuksien 

kanss8 nUn kauan kuin ei ole vast98via sopimuksia 

Saksan yleisesikunnan kanssa.· Paitai vastaTäitteitä, 

jois8a on pohjana Looarnon aopimus, on Saksassa teh

ty eräitä Ranskalle osoitettuja iroonisia huomautuksia. 

Xkai sellainen on, että Ranska on valmis erikoiasopi

mukaiin lähentymisen ja yhteisymmärryksen 

81 paitai Italian ja lIeuvoatoliiton DtYös Englannin, 

mutta, kuten viimek81 Laval. ilmOitti, ei 

aa. Toinen aanotunlainen huomautus. on, että Ran •• 
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pidättää itselleen monopolioikeuden tällaisiin kaksi

puolisiin sopimuksiin tahtoen kieltää Susalta vastaa

van oikeuden. 

Ti1meks1mainittuja huomautuksia ja niiden mah

dollista paikkansa pitävyyttä on tarpeetonta tässä yh

teydessä tarkemmin käsitellä. Mutta niistä on entä 

mainita, koska nekin omalla tavallaan osoittavat sitä, 

minkälaiseen ilmapiiriin kysymys Saksan ja Ranskan 

lähentymiaeatä on tällä hetkellä joutunut. 

Berliinistä käsin voi arvoatell~on mainittu kysymws . ..,.. .. 
jälleen lU81ko lailla kuolleessa. pisteessä. 

v ••• Aa1ainhoitaja: 
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RAPORTTI n: 0 2. 

Ber.Ittnt ssa 7 p:nä tammt kuuta 19 36. 

Asia: Saksalaista a tatulrstg Itä

.oollan ullropqlttttkan qrtentptnnlsta. 

Salainen . 

J&' . 

uutama ~ttlrko sttten tult jUlktsuuteen tteto, 

ett~ Itä~llan ltttto~nslert Schuschntgg tekee ~teratlun}Ta

gttn. r~lle matkall t , jonka ~ttmetsten ttetojen mulraan pttät

st tapahtua kuluDan tammt1ruun puolt~ältssa, on Jo nyt etu

kateen omtstettu salrsassa huomtota, jO~ 11enee syy ta panna 

merlrtlle. Taustana tälle huomtolle on se setlrka, että Itä

oollan atlratsemmat hallttulrset, huoltmatta korrelrtetsta suh

tetsta rselrlroslooak1aan, noudatttoot Salrsassalrtn tyydytylrsellä 

n~htyli pyrlrtmysta olla asettumatta oarstn lähetsttn suhtet

sttn Tselrlrosloooktan kanssa. 

tt Schu8chntggtn Pragtn-oteratlun katsotaan salrsas-

sa oleDan merktn Itaoollan ullropoltttttsen or1entotnntn ostt-

tatsesta muuttumtsesta. 'läällä lra tsotaan, ettli Ital tan jou

duttua l ujastt lrttnnt Abesstntan sellrlraukseen Itä~allan ny

lrytnen hallttus arDelee tar,,' tseDanSO, tt,tIlst, &:tlrsan ta

holta uhlraaoaa ~araa stlmlillä pttäen, selkänojaa j08salrtn 

muussalrtn naapurtmaassa lrutn Italtassa. Nlitn olltm tulee la

htnnll 1qJS1JlIIlI1cset11l Ts,1clrosloDOlrta, johon nyt on 8t ts pyr1 t -

täDa llihentamäan suhtetta. ~ell,en huomautetaan taaula 8tt-

"'AKELUOH"'E : 

taDOlltn~ .• 

............................................................... . ...... ......... .......... . 
UI I I A 4. 

.... k.luohJ.m.II.J. : 

T.v.llln.n. 
T.valllnen j. 1I11k.1 ...... ...... mlnl.t.rlOII •• 
EI ulkoma.edu.tuben t1edoltukalln. 
EI ulkomaaedu.tuk.en, muU. ulko •• lalnmlnl.teI'IOn tledol

tukIIIn • 
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ta nak~kannasta, että Itäoallan lähentymtnen Tsekkoslooaktaan 

on my~s stkält Itäoallan nykytsen hallttuKsen tntresstssä, et

ta Tsekkosloooktan aoolla, jolla, et oäht ten sen uuden pre

stdenttn anstosta, on oatkutusoaltatnen asema ~nsatnltttossa, 

Itäoalfa oot, tarpeen nttn oaattessa, saada kansatnltttolta 

sekä mahdolltsta poltttttsta että oorstnktn nykuään !tnansst
apua. 

N'Ö.yttää my~s stl tä, että Saksassa ollaan leoottomta 

• 1 tt ttokanslenn Pragtn-ma tkan johdosta, kun se oot helpostt 

merkttä Itäoallan oalmtutta r,uhtyä o~ta osaltaan koko Tbna

naoan kysymykssn järjestamtseen yhtetsYmBarryksessä Tsekkoilooa

ktan ~nssa, jollotn abksan tntresstt joututstoat epätlemättä 

kärstmäiln. mtsn Itäoal ta luoputst oanhasta Ohje11llllstaan, että 

tlman &Jksan IIlIl~täootkutusta ja osanottoa tällä Euroopan kul

malla et ole tehtäoä poltttttsta tat taloudelltsta uUSjärjes
telyjä. 

• 
Lopukst herätt~ atkana, jollotn saksan ja Neuoosto-

1 tt ton om tset suhteet ooat nt tn kulllliit kutn ne tällä haa

oaa ooat, abksan huolestumtsta epätlemättä my~s se setkka, 

että Itär».lta lähentyy oalttota, joka, kuten Tsekkoslooakta, 

on oarstn tnttt.taiä kosketuksessa Neuoostolttton kanssa. ~äl _ 

lä ehkä pelätälln, että Prag oot totlllta yhdtstäjänä Abskomn 

ja ~entn oautllä ja että Neuoostoltttto nyJrytsessä saksalats

oostat.essa asenteessaan oot l~ytätJ. uuc!en ystäOän samotn Sak

san takta huolestu.tsta tunteoosta Itäoollasta. 

ttä tul.e saksan ja Itäoa1lan oältsttn oälttt~ttn 

"t t •• tkatat tn .uhtetat tn, on nt tsaa sen sanomalehttsodtm 10-
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pettamtaen jtilkeen, joka muutama kuulraust at tt~ saatttn at

kaan, 6sttntunllt atnaktn ulosptitn jlinnttllkstm lauk6allZtsta. Po

lemttkkta on stllotn ttil1~tn 1ruttenktn syntynUt, mutta molem

mtnpuoltsta Dähatst~ neulanptstopolttttkkaa ptt~le et se 

ole keht ttynllt. 

V.o. Astatnhottaja: ~ ~ 
I 
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Jouduin tänään eräillä kutsuilla Auswärtiges 

Amtin poliittisen osaston apulaispäällikön sala neuvos 

Roedigerin kanssa luottamukselliseen poliittiseen keskus

teluun. Pyydän seuraavassa selostaa eräitä merkille 

pantavia kohtia Siitä, jotka Sitäpaitsi kohdistuivat 

osittain samoihin seikkoihin, joita on käsitelty lähe

tystön raportissa n:o 1 kulu en tammikuun 4 päivältä. 

Viitattuani keskustelun kuluessa Puolan täkä-

läisen suurlähettilään LipskiD ~tiin joulukuun puoli-

välissä valtakUnnankanslerin .P ube i lla salaneuvos Roediger 

lausui, että valtakunnanhallitukselle oli tärkeätä Puo

lan hallituksen informoiminen aikana, jolloin Englannin 

taholta Sir Erio Phippa1n tekemien sondeeraaksien muo

dossa oli otettu esille erinäisiä Saksaa koskevia ky

symyksiä. Kohta tämän keskustelun jälkeen Lipski mat

kuati Varsovaan, mikä seikka oli jo etukäteen ollut 

Saksan hallituksen tiedossa ja mikä ehkä vaikutt1kin 

mainitun käynnin tapahtumiseen. 

Keskustellessamme Phippsin k~nnistä kansle-

JAKELUOHJE : Jakeluohjemalleja : 

tavallinen. .. 

••••••••••• •• • ••••••• , •• • _ • • • •• ••••• ••••••••••••• • ••••• • • ••••••••••• u . .. .. ... .................... . 

UI 1 : ... 

T ••• lllnen. 
Ta •• lllnen ja lIa1kal ....... .... mlnlatuIOlle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukann. 
EI ulkomaaeduatukaen, mutta ulkoaalalnmlnlaterlOn tledol

tuklnn • 
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rin puheilla salaneuvos Roediger 181.111\11, että Phipp. 

oli myÖII viitannut itäpekt1in. Sen suhteen ei hän 

kuitenkaan ollut euinkaen oaJittanut sellaista insis

tointia kuin varuatuskysymyksen ja ilmepaktin IlUhteen. 

Saksalaiaelle taholle on Phippsin käyttämien sanojen 

jOhdosta jäänyt se vaikutelma, että Englanti koettaa 

jatkuvasti osoittaa jonkinlaista intressiä itäpektia 

~ohtaan johtuen tämä seikka Siitä, että Englanti pyr

kii täten ottamaan huomioon Neuvostoliiton toivomuksia. 

tällainen osittainen mukautuminen Neuvostoliiton toivo

muksiin johtuu, kuten salaneuvos Roediger ilmoitti 

saksalaisen käsityksen olevan, siitä nyt jo jossain 

määrin havaittavissa olevasta lähentymisestä Englannin 

ja Neuvostoliiton Välillä, minkä on saanut aikaan 

pahtumien viimeaikainen kehitys kaukaisessa idässä. 

huessaan tästä vi1meksimainitusta seikasta sala neuvoa 

Roedigar k~tti varsin varovaista kieltä kuitenkin 

taen selväati yDUDärtää, että, kuten sanottu, Saksan 

käsityksen mukaan sanotunlainen lähentyminen Englannin 

ja Neuvostoliiton välillä on k~nissä. Yltä itse 

itäpaktiin vielä tulee, on se, lausui .ala neuvos Roe

diger, kokonaan mahdoton Saksan kannalta edes keskus

teltavaksi niin kauan kuin toukokuussa solmittu Rans

kan-Neuvostoliiton pakti on olemassa. Hän lisäsi pai

nOkkaasti, että tämä Sakllan kanta on sekä Bnglannin 

että Ranskan tiedossa. 
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Vielä sslaneuvos Roediger käsitteli keskuste

lun kuluesss niitä tietoja, joita lehdistössä on vii

ae päivinä ollut rsnskalsis-englantllsis1ata sotilssneu

votteluista PariiSisss. Hän lausui, että virallisten 

tietojen puuttuessa Saksan taholta ei haluta uskoa. 

että neuvotteluis8a olisi tultu joihinkin tuloksiin, 

jotka koskisivat Englannin taholta määrätyis" olosuh

teissa tapahtuvia sotUaalli8is toimenpiteitä Ranskan 

hyväksi Pohjois-Ranskassa. Sa1aneuv08 Roediger lausui, 

että tUanteen kehitystä seurataan Saksan puolelta 

luonnollisesti suurimmalla mielenkiinnolla tarkoitusperä

nä sen seikan silmällä pitäminen, että Locsrnon sopi

musta ei lOukata. 

I ~:) 
V.e. Asiainhoitaja: "'"~ L~ 

• 
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Lomalta palattuani olen asettunut yhteyteen 

muutamien huomattavampien henkilöiden kanssa, saadakseni 

mTaD siitä, mitä Berliinissä arvellaan kansainvälisen 

tilanteen kehityksestä viimeisen 4-5 Tiikon aikana. 

!lssä tarkoituksessa kävin haastattelemassa ulkoasiain 

vel tiosihteeriä von B1l.ow· ia, joka, kuten aina, erittäin 

ystävällisesti otti minut Tastaan ja 314 tuntia kestä

Deen keSkustelun aikana laajasti kertoili saksalaisia 

käsityksiä maailman tapahtumista eri kulmilta. 

PäiVän polttavimpana ~s~ksenä kosketteli 

Taltiosihteeri lDaimmäiseksi Italian-Abeasinian konflik

tia. Hoare~valin ehdotus oli sellainen, että MaSlo

linin olisi pi tänyt .1 nopeasti hyväksyi, saaT\1ttaak

alen Tallitsevasaa tilanteessa yliotteen. Vii~ksll-

11111 hän teki kohtalokkaan rirheen I joka tosin heiken

si Italian asemaa siitl, mdkl se eh40tuksen tekoaikana 

oli, III1tta on kai tenkin .en jlttbyt Italialle edulli

Simmaksi ja helpommaksi, Terrattuna tilanteesean viime 

syksynä. Ii tietenklln Toida kieltää, että asema edll-

JAKELUOHJE : Jakeluohjemalleja : 

tavallinen. 

UI 1 : • 4. 

T a".lIInen. 
Tavallinen ja lIa.kal mlnlate,.IGlle. 
EI ulltoma. eduatukaen t ledoitultalln. 
EI ulkomaaeduatukaen, mutta ulkoaalalnminlater lGn tiodoi· 

tuki IIn. 
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leen on erittäin vaikeat _tta huonompaa ehdotusta, kuin 

Hoare-laavalin hylätty eai tya, Italialle msslln tapauk

sessa ei t ulla tekemiin myöhellllllinlrlln. Ranska ja 

ti ovat erinomaisen ripeästi lIhentyneet toisiaan ja 

niiden välinen entente-oordiale täten jälleen vahvis

tunut, mikl seikka Saksalle sen toiveiden johdosta Eng

lantiin nähden lienee pettymYI, matta sen vaikutuksesta 

on myöskin Englannin suhtautuminen Italiaan tuntuvasti 

lieventynyt. Venljä on myöskin peräytynyt jyrkästä 

sanktiokannaltaan. To dennlköis esti on Litvinow ominplin 

8yk8111l ajanut omaa jyrkkää kantaansa ja laanut aii tä 

Stalinilta huomautuksen, joten Venljän e8iintyminen kan

.ainliitos.a nyt tulee olemaan paljon pidlt~lmpi. 

Oljyaanktioista ei todennäköisesti tule mitlln, aUlI 

jo nyt voimesaaolevat SlDktiot ovat osoittautuneet use 

le millekin valtioille ainakin yhtä ra8i ttaviksi kuin 

Italialle. Konfiikti ei vllittömlsti koske Sakaaa, mtta 

ovat aen vaikutukset välillisesti jo mJöskin tlllll 

alkaneet tuntua. M.m. on Kreikka ilmoittanut, ettei .e 

pyaty enll kauppa-ahteitaan Saksan kanssa hoitamaan 

8 ovi tulla olearingpohjalla, koska .anktiot ovat vaikutta
neet sen kauppaan Italian kansaa varsin epleåulliaeati 

ja vaatii al k8npankäynnin Ililyttlmiseksi Sakaan kana

a. itselleen eriDIisil parannuksia. Samanlaisia ilmoi

tuksi. on odotettavis.. .aidenkin valtioiden taholta, 

jotka SItten kannalt.,...,in kuin heikkakin, nlkyili ... 
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oloissa ovat varsin huomattavia vienti- ja tuontimaita. 

Itse konfliktiin Saksa ei tule sekaantumaan, Taen nou

dattaa edelleen tlydellistl puolueettomuutta ja seuraa 

tarkoin tapahtumien kehittymistl. Koko keskustelusta 

kuulsi lIpi voimakas sympatia Italiaa kohtaml j. toivo 

siitä, ettl se onn.llisesti, vaikkakin heikontuneena, 

s.lviytyisi .allits.vaeta ~llaDc"lta. ta.I ~tII 

siia olevan hallituksen kanta, kun sen sijaan kansan 

mi.lial. yleensä Saksasaa on enemmän abessinialaist.n 

puolella, kuten minulle on vakuutettu, olaksi katkeruu

d.sta, jonka aiheutti liiton pettllDinen v. 1914. 

Vllittömlsti on Sakeaa I.n sijaan kiinnostanut 

Englannin ja Ranskan lIhentyminen. Viimeaikaiset niiden 

maid.n väliset ajatuksenvaihdot sekä ulkoministeriöid.n 

ettl varsinkin yleis.sikuntien vlli]ll herättivät Sak
lass. julkisuudessa huo~ttavaa levottomuutta ja aiheut

tiyat aika teräviI kirjoituksia, joisss jopa syytettiin 

mainittuja valtioita Looarnon lopimuksen rikkomis.sta. 

Brllt virkatoverini väittävät tlmlD tapahtaDeen tarkoi

tuks.lla, koska Sakaan, aaavuttaaks •• n taa&vertaisuut.ns&, 

olisi pääatlvä tuosta sopimaksesta irti, lillI e. sitoo 

-..n R.inin alu •• lla ol.vaan d.militariloituun vytihyk

ke ••• .n, jonka auhteen vapautus olisi eaavutettava. Val

tioaihteeri v. BI1low'in lanojen mukaan syntyiVät nuo 

kirjoi ukset . aikana, jolloin s.kI ulkoministeri von 

leurath ettl valtiosihteeri von BUlow oli.at joululo

.. lla ,iki ulkomiDiat.riösll1 ollut ketUn. joka oli,i 
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voinut niiden julkituloa eltll, li111 s'lan ulkoalim 
johdon tälityksiä ne eivät vaataa. Nyttemmin onkin 
lehdistölle annettu ohjeett ettei tähän luuntaan laa~ r 

di:tut kirjoi tukset eDlä laa uudistua ja a.iaata onkin 
vaiettu. Seka Ranskan ett. Englannin auurllhettilllt 0-

vat molemmat käyneet ulkoaaiainminilterille antamas.a 
vakuutukset liitä, ettei mainittujen maiden yleiselikun
tien vllisisaä keskusteluissa ole sovittu mistään muus
ta. kuin italialais-abessinialaisln konfliktin mahdolli
sesti aiheuttavista toimenpiteistä, mitkl låLitykset 
Saksa tyydytykse11l on todennut. HanBkan luurlJLhettilJls 
oli eräll.ä ykaityiskeSkustelussa hra v. Bölowtin kanssa 
maininnut, ettei hän yksityiSkohtaisesti tunne niitä 
keskusteluja, joita Ranskan ja Englannin vllillä on 
klyty. IIQtt. että hlne111 on syyti kombinoida ne seu
raavaan tapaan: Englanti on Ranskalta vaatinut ei aino
altaan, ettl se lodan lattuessa Englannin ja Italian 
vllillä .. ettaili Knglannin klytettavlksi I.tamanaa. 
tarpeet, moni tuka_ a •• nniD 1.... vaan .en lislkai 
aktiivilen 10t.toi.iDDaD Bnglannin kansaa. !IhIn on 
Laval valtennut .•• tt. kuinb Inglanti Ranakalta voi 
v .. tia Dlin pi tkall. ..n.v1l IlJÖnnytybil, kun .e i t.~ 
.i ole vabia ftostua_ MMDlailiia ehtoihin aiiDI 
tapaukae.I., .ttl Ranska joutuisi hyökklyuen alaiaebi 
SakaID taholta. Valtio.ihte.ri v. BUow katloi DbI 
Ranakan lUurllhetti1 •• D .Iitta.lt olettamak.et vartin 
tod.DDlköi.ik.i. 

11m BnglarlDin auvllhettilll joulukuun puoli-
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Tälissä oli käynyt ke.kuatelemaa.a val tab1nnankanalerin 

kana.a, oli hän tlllöin yl~ensl v.donnut viimekeTli •• .n 

Lolltoon-eopimubeen, mtta niis" .siintyvistä i:ylYllYbi~tl 

.rikois •• ti kosket.llut Tain as.istuksen rajoituata ja 

ilma-Looarnoa. Ky.yes8Ini, tarkoi ttiko tlml ilma tooarno 

aopiJlllsta niid.n ~eljln vallan k.aken, jotka Looarnon 

sopimuks.n ovat t.hne.t, va.t.si valtiosihteeri BWÖntei

aesti, lislten, .tta mahdollisesti Belgia tulisi 11811 

kyaymykseen, joten .ii. Toiai eyntyl n.ljln ja pgolen 

valtion 80pi.ua. Iansleri oli tlllöin huomauttanut, .ttl 

Taikka Sakaalla periaatteessa ei ole mitään keakuat.lua 

vaataan tlstl kysYIIJkaestl, niin on tilanne mi tankin 

niin paljon .uuttunut Tenäliie-tahakkoalovakialaia-ranaka

lai.an .opimuksen kautta, joka tuo Venljln lantovoimien 

tukikohdat aivan Saksan rajoilla, .tt.i Saksa misllln 

tapaukses.. TOisi kelkustella lentoToimiensa mllrästl 

.uht..... ykainoaaan Looamo-val toihin, vaan on sen 

myöskin otettava huomioon V.nljliD lentovoiat. Mitä 

i tlpektiin tulee, kat.oi SU.. ..n ajatuksen jo tlyaiD 

kuolle.ksi, .ika eel.. Moskovan taholta aliaan eDII 

oUua.. 01. riitattu. 1 ••• TODavan-paktia kohtaa tus

kin kenelllkllD IDII li.ne _elenkiiDtoa. 

)fi tl Saksan ja Ve!IAjln suhteisiin tule., on 

olemas.a toiveita saada aikaan jlrjestelyjl taloudelli

sella alalla, kun sen .ija.n poliittinen puoli tulee 

ed.lleenkin jllmälD .teriilikai, .ei~ jota v.nIlIi.et 

ovat valittane.t. Valtiosihte.ri huo .. utti tls.. suh

te.s •• , .tta kun on ~le"8.. .d.... sellainen -.uoriw, 
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kuin ranskalaia-venäläinen alliansai, niin sitä Taataan 

hyökkäämlttömwYa- tai DDut vlhäpltöisemmät sopimukset 

oTat kokonaan 8rYottomia. Tlst! syystl venlläis-eaksa

laisisl8 sWhteissa poliittisella alalla ainakaan llhi~ 

piDä aikoina mitään muutosta ei ole odotettavissa. 

lIi tä Venljln pyrkimyksiin !a.iasaa tulee, oli 
I 

valtiosihteeri sitä mieltä, että Venäjl Siperiasta pyr-

kii luomaan osavaltion, joka pystyy ihan Euroopan

Venäjän apua turvaamaan venäläisten edut sie11l päin, 

samoin kuin Itä~euslin olot pyritään järjestlmäln 

mahdollisimman riippgmattomiksi Saksan pIIalueesta. 

Tästä IYYltl Venäjä Siperiassa rakentaa raut~teitä, 

aaanteitä ja liirtäl sinne vleltöl, koloniaoidakleen 

tuon maan. Valtiosihteeri ei katsonut VenljlD luorit

tamien rajaT&rUstusten aielll merkitsevän muuta kuin 

puoluatusTarustei t. pitkäksi ailraa eteenpäin, eikä sotai· 

aia selkkauksia mis.ään tapauksessa Japanin ja VenäjäD 

Tililll ole odotettavissa ainakaan puoleentoista vuo

teen. 

Tiedustell,slani; mitä valtiosihteeri arveli 

Yhdysvaltojen neutraliteettilakiehdotuksesta, sanoi hän 

!merikasaa Tallien jo' Toimakkaalti Taikuttav8D luknilib 

lielll tehtyihin dotteihin ja eai tyksiin. !merikan 

aiaUin8ll tilanne on sibi .ekava, ettl ailta on hy

Ta vaikea aaada ae1 vII kuvaa. Ii ta niihin toimen

Pitei'i~e't joihin pre.identti BDo •• velt on ryht,y

nyt italialail-abesltBlalai... koa1likt~ johdolta, 
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ovat YhdYlvallat pyrkineet kanssi nlii ton edelle, tekemäl

lä päätöksiä ennen kuin kansainliitto sellaisia on 

ennättänyt tehdä ja on ne katsottava enemmän eleiksi 

kain vakavasti tarkoitetuiksi toimenpiteiksi. Samoin 

käynee mwöskin neutraliteettilain suhteen. Valtiosihtee

ri tuntui niin ollen ol~v~ sitä mieltä, ettei Ame

rikka hyvlksyttävän neutraliteettilakia&n tulisi 

laajassa määrin käyttämään, vaan että sen merki tya 

mln jäisi eleen luontoisekai. Yhdysvallat toimittavat 

edeUeen Italialle öljyjl niin paljon kuin se halusa 

oltaa. 

Lopuksi tiedustelin vieli, kuinka Berliinissä 

arvioidaan It ·ivallan liittokanslerin matkaa Prahaan. 

Tähän sain seuraavasisältöiaen vastauksen. Itävallan 

hallitus on joutunut entistä suurempiin taloudellisiin 

vaikeuksiin sen kautta, että ne huomattavat .vustuS8um

mat. jotka se aikaisemmin Italiasta on saanut, nyttem

min ovat huvenneet hyvin vähiin, ja että Itävallan 

tly~ koettaa etsii muualta tässä suhteessa kipeästi 

tarvi tsemaan.. tukea. Kun Schuschnigg myöskin on Itä

vallan jyrkimpiin legitiJdsteihin kuuluva, tullee hän 

Prahassa koettamsen taiyuttaa Tshekkoslovakian halli

tusta suostumaan HablburgieD palaamiseen, mihin hän kui

tenkin kaiken todennäköisyyden mukaan saanee varsin 

kyl.åln v.ltauben. Schulohniggin jo JDarraskuussa aijot

ta PrahaD matka oli kai .illoin tarmi tettu lIhinnl 

viimemainitun kysymyksen ajamista varten, mtta kun se 
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näin paljon on myöh 'styryt ja olosuhteet tällä välin 
tuntuvasti muuttuneet, on sillä nyt paljon toisenlainen 
luonne. Kovinkaan suurta merkitystä ei valtiosihteeri 
näyttänyt tämän matkan tuloksille antavaD. 

Yhteenvetona keskustelusta voisin lyhyeati aiis 
18DOa, että Berliinin horilontin mukaan aitten viime 
syksyn kansainvälinen tilanne on hyvin tuntuvaati hel
pottunut It&lian eduksi, olkoonkin, että le edelleenkin 
on vaikea, ja että Saksa ei niihin kys~ksiin halua 
sekaantua, _tta seuraa tapahtumien kehitystä entistä 
tarkkaavaiaemmin, huomattuaan tapahtumien vaikutuaten jo 
välillisesti alkavan Seksaslakin tuntua. 

Kävin ~ös keakustelemasaa Ranskan luurllhet
tilään lraD90is-Ponoet'n kanssa. Hän huomautti aluksi, 
ettei viime kuukauden aikana Saksan sisäisls81 tilan
teissa mitään oleellisia muutoksia ole tapahtunut, val
lan ol1esla lujaati hallituksen klsissl, mutta että ta
loudellinen aSlma on Intis'ltIID tullut arkaluontoisem
wli. Ulkopoliittisella alalla on 1111 sijaan kuukauden 
kulueasa yhtä ja toista tapahtunut. KDn haaatateltavani 
i tae marraakuun lopulla ja Englannin auurllhet tilla 
Phipps joulukuun puolivälissä kävivät valtakunnankanale
ria tapaamassa, ei Dliden klyntien merki tya lUinkaan 
ollut se, mibi Sakaan lehdistö len ku .. ui, .. aan yksin. 
kertoislsti aondelr~.p,yr~1 Sekaan Taltalsen ulkopoli
tiikan luwmilta, job koko viime lyks1ll Saban .. ai teli
ailuuden tahden oli ollut ~rIn peitol". MOlemaat 
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suurlähettiläät tulivat kelkusteluissa&n s.manlaiseen 

tulokseen, nim. siihen, ettei Hitler _halua ulkopolitii

kasta keskustel la mihinkään suuntaan, Vaan oli huomaut

tanut, ettei hän voi minkäänlaista ulkopoliittista kan
taansa määritellä, ennen kuin italialais-ebessinialainen 

konflikti on saatu selvitetyksi ja tulee ilmi, mikl 
til8Dlle silloin on. Sakaa ehkl laskee Italian häviön 

mahdOllisuuteen, jolloin se .aataisiin taipuvaiseksi lii~ 

tymäln blokkiin Saksan ja Puolan kanssa, johon Saksa 

myöskin haluaa vetää mban Suomen, ja joDka tuloksena 

olisi Itävallan liittäminen Saksaan. Tällaisella kebi , 

selli saattaisi EUroopan politiikalle olla arvaamattomat 

leuraukaet ja aii tI syystä on erittäin tärkeätä toiSI],. 

ta puolen, että italialais-ebessinialainen konflikti 

tilasaa laadaan keinolla millä tahanaa lopetetuksi ja 

toiselta puolen, että Saksalle sen lkapansiivisisaa pyrki . 
myksiall oaotetaan luja vsatustuarintama. Uusi sakaa 

on vielä nuori valtiOt joka ylitsepursuvassa energiaaa8U 

laattaa tehdl tekoja, jotka slkä aille itselleen ettl 

koko Euroopalle voivat muodostua kohtalokkaiksi. Siitl 

ayystä on paraa keino sen hillitsemiseksi. että se 

maa kaikkialla, missi se pyrkii poliit tisiin tarkoitus

periin. saavansa lujan vastustuksen, ja sen kautta on 

pakotettu hillitslmään puranavan innostuksensa, kunnea 

le itsestlUlD .. Ittuu ja talOittuu. Saksalaisten kansaa 

on puhuttava y.tllvllli.lati ja koetettava sllitybillä 

heihin vaikuttaa. Jmlttuuriauhteita on mahdo11isilllD8Jl 

paljon ylllpidlttlVI ja kehi tettävät allloin k-fIllilllla 
~ .. -
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al81la koetettava hyvät suhteet säilyttää, mutta siel

lä, missi Saksa pyrkii poliittiseen ekspansiooniin, 

on sille osotettava tällaisen pyrk~ksen toivotto

muus. Hän katsoi Itävallan kysymyksen DIlodostuvan 

avaimeksi koko Euroopan vastaiselle politiikalle. 

Olen tavannut eräitä muitakin sekä -entisen

että ·uuden- Saksan huomattavia henkilöitä, mut t a ei 

heidän lausunnoistaan ulkopoliittisissa aaioissa edelll 

selostettuun ole juuri mitään lisättävää. neisenä 

toteamuklena on sanottava, että Saksasla nykyään ol

laan erittäin pidättyväisiä kannanilmaisujen suhteen 

Saksan ulkopolitiikkaan nähden, lill1 tahdotaan lÖilyt

täl mahdollisimman vapaat kädet menettelytaYOissa 

sitten, kun oikean ajan ja sopivan tilaisuuden katso

taan ilmenevän. Kuten keakueteluatani valtiosihteeri 

v. Btilow' in kanssa ilmenee, varoi hän mytss tarkoin 

Saksan suunnitelmista puhumasta, selostaen yksinomaan 

tilannetta Berliinin näkökulmalta. Samaan kokemnkaeen 

ovat useat virkatoverinikin tulleet. Ei sentähden 

ollut ihmeellistä, että Ranskan luurllhettillskin huo

mautti Saksan ulkopolitiikan olevan ~kyään hlmlrän 
peitosla. Sen sijaan seurataan Saksassa tarkoin 

heilurin heilahdukeia eri tahoilla ja noteerataan 

kaikki ilmiöt. Tuskin voinee kieltää, ett! tlml pi

dltt.Jv.inen politiikka Saksan kannalta on varsin vii-
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RAPORT;I n~~ ' 5 -
SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

Berliini ssa 22 p:nä ta-i k uuta lQ36. {o 

Asia: 

'aikat~e1ta Seklan 
,illi!i.tI 01oi ,t •. 

'/ .. ~ (. 

Vaikka TiiJDeide 6-7 riikon aibDa ulk0-

naisesti Sabasaa lIi tllD erikoil.-paa ei ole tapah

tmmtkaan - olihlD halli tue kmakad. pU.Tlt j01lla- . 

lo..ua - "i bi tenkalD TO 1 \aIl. kokou.a.n kie1 tai 

julkiaallteen nIk.JIIIttÖllln bhityben blbnelll .... 

tietIIn: l1ehen '31 L3M1tt&ayJI cm ilaeis,.ti blftlUlt~ 

Olen 1..:1. ta pal1lani jllkeen jOlltUJlll t ta

p.· •• en run •••• ti .,kI hallitaslUQDnlD ,ttl sen alko

paolella oleYie henkilöitl ja Yaibtv-k,tni on 

jllnyt toiselta puolen, etU .,aatmutal.isten piirien 

babud.ssa herIDstuista GIl huo.ttari._ ja toiselta 

~l.n. etta arTo.tela .,kyisistl olosuhteista on 
tall.t 11.1 ..... k.i, thkIpI rohb_.bi. Vaikka tIMI 

arTOstel. Ti~lI ,inln" ,i 01. kato ~to.aatti

nea, u:la b·.. bia kaikki fti_binot o.,.t hel' i

tUa_ klytettlnsll, ja tbl ... ttaa keltu ka1Wl 

aikaa, aiia on kaitenkia llJ'tI penni ~rkill. 

'lYl t,.tt&vlh 

JAKELUOHJE : J akeluohjem al leja : 

....... ii·t .. , 
UE 2 : A 4. 

Taval linen. 
Tavallinen j. ""kal mlnlate r lOlle. 
Ei u lkomaaeduatukaen tledo iluk.lln. 

u lkoma.edul luk.en, mutta u lkoulalnminl.terlOn tledo l
tuki II n • 
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11m nykyinen lUuta pllBi Taltaan. tapahtui .e 

lUurien lellailten joukkojen kannatuksesta. jotka .In 

kautta toiyoiTat pllalylnal .iitl eplterYe •• tl oloti

lalta. jrs.a _ heidID klsityblnll _kaa .i11oin 

oli. _tta Tiimei.ten vuosien ahi VI on olOttanut 

h.ille, .tteiYlt heidln arvion.. olekaan pitlneet paik

kaanla, nan .tU he oTat joutueet 0 j .. ta allikkoon. 

!arkoi ta tiili llbinnl .. kaalailta intell1g_sail. Sen 

keatu.d.... DlJttll 8rTostelu Tilae .,kayatl lIhtien 

suure.ti lilllntyneen. 'altaknftDIDkanllerin noudatt ... 

ulkopolitiikka ar-eijan luomiliaeen on kuitenkin kaikkia 

piir.jl t.r.JdyttlDlt, .utta .ialpoliitti •• t otteet pak~

Taltoiaeen. oTat .en sijaan l1JlIl)'ttbeet yhI lilllDt,T1I 

tntJlllttÖllyTttl. -Sabalainen kat •• - (eaer aeutlohe Bliok

on tullut palle_parr.kai ja tarkoitet.. .UlI .ita, 

.ttei b.b. ublla aielipidettan laulUa, eDDen~in 

kat.oo yaptrillea. oUo job outo melll, job Toili 

bal.l.a. leiki tyaleiri on _.neen kurinpidon Tlliae • 

Olin loel-ltkalukemi •• kalDi ottaDQt BDbe.pierren 11"'
kerran ja hI .... Vin _orastaa. bisab paljon .iid 

I.it~t,yiltl opeilta ja aielieloilta .i11oi..... ~ •• ka .. 
.. Toitai.iin JOTellutt.. ~pliTi_ s.tla.n. Si~ 

Toi.i tlO.ta tll" . suht..... jlljenW. lri. Tahe __ 

polTin hukill 1&u_1 wille: -a. Tw_t 01 ... 

~~aia lii ta •• Mllt., jo. oloj ••• kelli VI cm 

.aaDut, .a.ehln ,le .ala oikeaaTaltio·. 

lI.klri-, jurilti-, 7liopilto- ,." aloilla .. 
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tyytpattöayya suuri lIYöskin siksi. etU nuoria, kok,

_ttollia yoiai.a 011 pantu korkeiapaan johtoon, ,ivitkI 

he py.ty alo jaa halli taemau, lam YaDheapia lubi_ti 

I)'!'jly'tetlbe tieteellinen työ klnii tlatl tanttOllUti 

Moititaan hallituksen politiikkaa. jolla ., yaltiOD raha
aftatusiJa ja propagandalla yllyttu kauaa lillbtJllla. 

bm toiaeentulo ja ty&lh'DkiDta jo auutenm tahtoo 

klydl yli yoimien. V,dotun UsII suhtee •• a .iih,n, 

aihiD lua.oliDin .a."l.iDen politiikka on Yienyt ja 

pelltllD, ,ttl kehit,yl Sekaassakin yoi johtaa •• ·.ID. 
'iimei8e811 paheealUD. jos.. tri GÖb'bel. ankaraati jll

lee klYi arYOstelijoiden kiappu1ll1, hIa puoleataa tie

tllk.eDi lDIi kerran ,.itti. ettei Sakea yoi talla 

to1aee U •• n .iirtoai ta. !tali pahee •• UIl. job lmo-

.. ttay •• ti poikki.. hanen aikaisem ••• ta. yli.deli.,.tl 

,.it,y.tayaatalD, .iiDI kun tunDQltet.an va!litaeyat Yai

uudet, hIn hnouattaa SakSID .otilaalliaen ..... YU

yi.taais'lta ja .ellai.ista -toilarYoiailta- Yaik,~iat • 

biJl Toipa.1a. -0 .... YO~ tv.ll.a toiaea .,e. UMn 

Toita. _tta ,,, kosk.. il-. tykajl. JOI job 

JOIkui hyöktU kiap~",,, Toi puoluatatu yoilla, 

Ta& Vbilll j. k!Yllreilll.. - - - - JOI bDUiJlTllia. 
waailaany.ll.Dtu.Dal n,uyoatoyeDlllilt,n yaruatU8t~ tarYiD 

ai~itt.lili .,itl uhat., tule... Iita y •• taan ... tt ... 1D 

hyTIt preuaill.i_.balaiset kraatööri17Denti t. Silll 

~kpIl8ll Saa. .i 01, Taia r.h.D aaari, vaan liJmoi

t,ttu rauhan .aart. joka p,J.tl1 rauh.aDI. suojaa-
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aa.n-. faloudellili.ta oloi.ta paba •• aaaD huo-.att .. 

aiDist.ri •• ttl tilaJm. on ll)Uubn· arbluontoiD'n..ar

.inkin t.16tt~yd811 odott ... tto-.n paljoa li.'IDnytt.ll, 

.atta u..l.. .In kait.Dkia ••• lisknun kalu.... • .. t.

YaB .oit.takai. - Ilta .aluutanpautt •••• en tal •• , johtuu 

•• pIIa.ias.. .iitl, .ttl on ollut pakko o.t.. aaar ... 

pia .aarii raaka-ain.ita, joita ~ij. tarYit.... "'r

raa tul.. aika. jolloia •• idb oa ••• ditta'Y. liirtOMit.. .i11l ••• ka7h1D1 bill.. .oi .dell.. -•• g.t ... 
r.t.- kDten BlkyllD·. Il.in.a peJkkojen korott.·inen 

.i l!JÖ'kUn nykyoloi... .oi tulla k,~ ••• , baka 

•• toisi pakosta _klDun hintaiDD01ll1m, ~.b pol.lt .. 

johtaisi talous.ll"n tuhoutuia.. j. iDfl.tiooa. Saarin 

jlll.lDJhdi.tW._ftoaijuhlu Jhteyd.... piti Saarin 

alu.en kolli •• aari IIrokel pahe.n, jo... hID Jl3Önai 

paljon luo~8i. plol •••• ta tapahtmne .. , .att. !l.oitti 

~ö'. .tta .roua.iden .s •••• t. uusi. aineksia on tullut 

.ij... P.ttyn •• t •• taytTflt poi. ja D', jotka toi'Yoftt 
jotain •• aYUtta'YaDBa, pyrti'Ylt -ak.lD. 

IIltta '11t)lIItt6a31ttl ,i ole .ain si'Yi.ty
a.i.tan k.akuud..... liklli .tnull. on k.~ttu, ~n Iitti 

paljon t,yÖYI •• töDkiD piir.i.... laikkialla ~l1t •• ft 

pakko, alhais.t talot lJhyitt.a työaikojen johdosta j. 
o.ak.i kai ~akia arlittea tlrk.itt811 ra'Yintoain.id_ 

puut. o'Y.t oll •• t o.i.. .!.lialoja 7lllpitl"lD 1.
.ottolliu. 11m -.D koko talo ••• ll .. kiD on pakkopai'......ikI 1. o.ot. h.l PpoJlIlll.. _rkb jl.... pIiD-



• 

• 

-5-

Ta.toa ja boliaatta kaikilta ,eli tybiatl kiri,tY1, 

ei t.alkllD ole omiaan rauhoittaaaan. 
Tai.telu kirkon ja Taltion Tllilll llIyttu 

tilli hetkelll kalli,nTu Taltion edukai: lekl protea
tanttiae •• a etta katoli..... kirkas.. p,yritIID .oTitt.

le.en Tel tion kanssa. ,iki b"] lakaaD ole rii ttäTIIl 

arYoTaltaiata johtajaa &lioitaan puo11l8t ... an. Sitl 

pai tai uhkaa kirkko ja niiden erottaminen TaJ. tioata. aika 

niidlll taloude1li.elll ...... n ... ttai.i ratkaisevaati Tai

kutt.. kirkon TahiDgokai. 

Idelll olen kertonut Iliistl Taikutelmistani, 

jotka ke.knsteluista eri tahoilla olen aaanut. Minun 
on tlsll uudistettava ., jo U,.-iDkh, lausn_Di .eik

ka, ,ttl oloista Seks.sla on mahdotonta saada tla.ll
listl kuTaa, kun maan lehdistö lausunnoislaan on .i-

dottu ankaraan Talvontaan. ,iki Toi ,en tahden ko 

totuutta e.ittäl, kun ulko8ainen lehdistö tavatto .. ,ti 

liioittele, aaioita, klyttlan ua.iDkin TaraiD hlalrI
pertisil lIhteitl+) 

puolueen kanD.ttajat kuin TaatustajatkaaD, eiTlt paljoa

kaan uakalla puhua. Ilistl 8,Jistl tlytyy tl1t.11 .ii
h,n, mi ta eri teboilta .atna kuuleaaan, aika aekOn 

.i aina •• ata olla tlYlin puolueetonta ja luotettaTaa, 

+)l8i .. ti.dot Talt tila a OYat perU 
TaUla. Otta,s.aan lO.l. Taataan cliplouattiknnnan, oli wfthrer" 
.rittaiB tenem ja hYTinTOiT8Il DlköiDen. 
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ja aen pohjalla koettaa luoda hetkelliaistI tilan

teiata kuTa, joka TaItaisi olosuhteita, .atta jonka 

ehdottomasta tlamIlliaY1deatl ei Toi .enni taknuaeen. 
IDDDstelut Tastaiaest. kehityksestl eiTlt ole paikal

laan, koska niitä TallitseTissa olosuhteissa ei Toi 

tahdl, .aattaiaiTatpa johtaa harbaankin. 
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Berliini ... s s a 4 p:nä helmi ... kuu t a 19 ... 36. (0 'ltJ. . . , . 
Asia : Kalu T.lOtta keD§allil~ . 

1
1
/ ' l.. 

. l' . . ................. 1011 ' '1m, ....... ..................... ..... .. ..... . 

Viimekulueen tammikuun 30 pii viiDä tuli kulu

neeksi kollle vuotta siitä, kun hra Hitler nimitettiin 

Saksan ~altakunnan kansleriksi ja kans81lissosialistit 

sai~at ~allan ldlsiinsä. !Itä päivää juhlittiin erikoi

san lUurin menoin ja kansankokouksin ympäri maata, jol

loin erikoisesti mQistettiin ja huomattiin YaDhat taio 

lijat (die alten Parteikämpfer). Lienee siksi melen

kiintoista koettaa tehdä lyhyt yhteenveto niistä tulok

sista, joita uusi systeemi on saavuttanut. 

Kun alussI puolueella ei ollut ehdotonta y1i

~a1 tae, luotiin yhteYl aaksalai ... bnsallisten ja osaksi 

katolilaisten piirien kanssl, jonka . . johdosta hrat Hugen

'berg ja ~on Papan oli ~at halli tukaessl -kaDa.. I61tta 

.i tl -bl 1miD kasallislOsialis tinan pw>lue sai luj 

-.n otteen, pakotettiin toiset ~aikatusaaemistaan pe~

~. enain Hqen'berg jl ayöheEn lUJ'Ullisan . . 

tellba ~ plivlD tapahmmien Jhteydesal .,ös .... Papell, 

joka sai perlJtyldspaikabe. lIhettilUn toimen lie-

JAKEL.UOHJE: J ake luo hJemall ~ : 

T avallinen. ............................... !av.allb.a. . ...... .. ............... ..... . Tavallinen Ja " " kli minis te riö lle . 
_ull' clmall '~aull:uK .en tledo ltukailn. 

aaedustuklen. muttA ulkc lslalnm ln terlön tiedol -

UE 2: A 4. 
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nisal. Nyt oli tie vapaa p1htaan kansallissosialistisen 
ohjelaan toimeenpanolle, jota kuitenkin ovat estlneet 
nenlaiset vaikeudet ennen kaikkea t610udellisella alalla 
Mutta siitä huolimatta on oppien ja teesien toteutta
minen kehittynyt yhi jyrkemplln suuntaan. Oltuoon 
kansallislosialistisista opeista mitä mieltä tahansa, 
on todettava, että kansleri Hitler, joka valtakaDnanpre
sidentti von HiDdenburgin kuoleDUm jälkeen kokoai omiin 
käsiinsä Tallan koko tlydelliayyden, IUUllDattomalla ener
gialla ja haninaisella 8i tkeydelll on kulunut 0_ 
tietllln. Rosenberg SaDookiA ·Völkiacher Beobachteris .. • , 
ettei Hitler koska.n ole luoponut pälmllrästllD luoda 
suuri .aksalaista kansallisuutta oleva puhtaasti geraaa
nilainen valtakunta. 

Sisäpoliittisella alalla on kanaallissosialist 
pälmllril saavutettu tai lIheaa,tty leuraavissa aeikois. 

1. Parlamentti len nor.aalisessa muodossa on hI
vitetty ja hallituksella on tAydet valtuudet tehdä tar
peelliseksi harkit.emiaan plltöksil; 

2. Eri osavaltioiden valtiopäivät on lakkautettu 
ja valtakunnan yhteyttl erikoisetuja vaataan lujitettu; 

3. PUolueet on tuhottu ja kanaallissosialisti
nen puolue jllnyt ainoakai lailliseksi puolueeksi, lulau
tuen yhteen valtion klsitteen kansaa; 

4. Juutalaiset on suljettu pois wsalaisesta 
yhteilkunnasta ja n.s. IUrnbergin lakeja, joiden tarkoi
tuksena on turvata aaksalaisen rodun puhtaus, noudatetaan 
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Hakaristilipusta on tullut 

6. neinen aseveI voliisuu8 on a aatettu voimaan 

ja Saksan sotilaallinen mahti luotu, 

7. Sosialisella alalla on kuluneina vuosina 

myöskin kieltämättä tehty positiivista työtä. ~öleirien 

järjestäminen on epäiledlttl huomattavimpia laavutuksia 

nuorison, joka vuosikausia oli maleksinut työttöminä, kas

vattamiseksi työtahtoon ja jlrjeltykseen. Nyttemmin, ase

velvollisuuden tultua voimaan, ovat työleirit saaneet 

jossain milrin toisen leiman, niissä käytetty aik. kun 

itse a.iassa auodostaa alkuvalmistelun asevelvolliauuspal

velusta vartan. Toinen teollisuulpiireissäkin tunnustusta 

SaaDut toimenpide on järjestön -xraft durch Freude'n

kautta aikaansaadut lomamatkat t,y6T1e.tölle, jol16 muuten 

ei olisi varaa viettlä lomapliviään kotinsa ulkopuolella_ 

lui takin sosialisia uudistuksia on tehty joko jo ennen 

olleitten tai uusien suunnitelmien pohjalla. Kieltämätön 

lienee ~ös se seikka, ettl voimakasta kansallistuntoa 

lietloQlla ja k8JlSan yhteistuntoa kasvattamalla vastakoh

ta eri kaDsanluokkien välillä huomattavasti on Vähenty

nyt. Erikoisesti pistll tlml silmiin sotalaitoksessa, kun 

huomioi upseerien ja lotilai4en välistä snhdetta. Samoin 

lienee laita teolliauuslaitoksissakin. Mntta kaikki nimi 

losialiset uudistukset maksavat suunnattomia summia ja 

aitlll niitl ajan mittaan pystytIID rahoittamaan, on kyey_ 

mya .inlnsä. 



Nämä liene~t huomat tavimmat saavutukset sisäpo

liittisessa kehityksessä. Lisäksi olisi tässä mainittava 

se tavaton merkitys, mikä ministeri Göbbelsin järjeltä

mällä ja johtamal la propagandatoiminnalla koko sYlteemin 

säilymiselle ja kehittyn'selle on ollut. !bei.siassa 

ovatkin kaikki tulokset propagandan ansiota, jonka kautta 

kansa on taitavasti kypsytetty vastaanottamaan uudistukse 

ja jonka avulla vaikeudet ja vastoinkäymiset on tehty 

ymmärrettäviksi. Kaikki tilaiso~det. kuten näyttelyt, oliva 

ne ml tä laatua tahansa, klytetään idI tei enemmin kanaal

lissosialistisean propagandaan kuin niiden varsinaiseen 

tarkoi tuheen ja kun vut .... IJ); en ei salli ta pIIstl 

julkisuuteen, on tehdyn propagllldan vai 1m tul toistailebi 

ollut litä tuntuvampi. Vuosien kuluessa on tietenkin 

ollut runaaaati vaikeuksia, hankauksia ja T.lltakohtia ja 

tulee niitä varaaan edelleenkin olemaan • .utta kaikelta 

huolimatta on sYlteemi allnnölliaesti lujittunut, eikl, 

huolimatta rana .. lti lisäänt.y.nee.tl arvostelusta ja 

... ttöayydewta eri tahoilla, ola Dlhtlvissl IDi tään 

ta voimaa, job kehi tykseJl suuntaa voisi muuttaa, kaikki 

voimatekijlt kun ovat hallitusvallan käytettävissä. Tässä 

yhteydesä on syytä merkitä. että 11. 1. 1936 julaistiin 

laki, jota Saksan lehdiltössä ei saatu mainita ja joka 

koskee sotaväen oikeutta klyttää aseita gillistlQ sel 
usten .attuessa. TImö laki on silti kannelta 

toinen. että aikaisemmin so~aväki on selitett,y olevan 

vain ulkopuolista vaaraa torjamassa, kun sen sijaan si 
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sesti järjestyksestä piti poliisin, Sl.- ja SS.-järjes
töjen huolehtia. Nyt on katsottu tarpeelliseksi ~ö8kin 
mläritellä, että hyökkäyksen tai uhan henkeen kohdistu-
8SS. sotaväkeäkin voidaan sisäisissä olosuhteissa käyt
tää. Jäljennös laista seurea t ämän raportin ~i tteenl. 

Ulkopolitiikas8~an on kansleri Hitlerillä sa
moin huomat tavia saavutuksia tulopuolelleen merkittävänä: 

1) Saks81 luopuminen ~8ainlii tosta vaikutti 
välittömästi aseistuksenrajoituskonf$renssin tuloksettoauu
den ja Saksalle jäi mahdollisuus vapaasti varustautua. 

2) Ransanäänestys Saarilla palautti alueen 
salle, antaen Saksan hallitukselle huomattavan sisäiaen 
prestige-lisänj 

3) !sevelvollisuuden voimaanpanon kautta vapa
utti Saksa itsensä Versaillesin sopimuksen sotilaalli
sista määräyksistä, ilman että kukaan olisi asettunut 
tätä vastustamaan; 

4) Laivastosopimuksen kautta Englannin kanssa 
on Saksa turvannut itselleen voimakkaan laivaston; 

5) PUolalais-saksalain!n 10pimDS on helpottanat 
vuosikausia kiristyneenl ollutta tilannetta näiden maideD 
välilli, lieventäen Saksan aikaisempaa eristyneisyyttä. 

Nimi OTat tärkeimmät tulokset kansallissosialis
tisen hallinnon kolmivu~tiskaudelt.. iitA neljls vuosi 
tuo IlUkatlB8D, JO nlhtäväksi. Valtaan tullel, •• nban 
ri Hitler juliati tarvitsevan.. neljl vuotta luodakseen 
Saksan val talmnnsn uudelleen. Kun autori tälrinen val "'--,.,.. .. 
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teemi pystyssä pysyäksaan aina tarvitsee uusia 

saavutuksia, on välttämätöntä, että sellaisia löydetään. 

Puhutaan nykyään, että kuluTan vuoden aikana siirtomaa

kysymys tulisi etualalle ja siihen viittaa myös 1 

tössä ja pnheissa alot,ttu kampanja. Viime TUonna jäi 

myös Hitlerin lupaa.. vuosittainen kaDsanlän elt,y8 toi

mittamatta, todennäköisesti siksi,> etta ei löydetty aopi

T.. aihetta, joka Ta~ ene~stön kokoaisl. Bhklpä 
siirtomaakysymya riitta.ästi valmistettuna 8ellaislkai 

sopisi. flmin ~8~en ratkaisu riippuu kuitenkin 

anemmln muista Taltioista kuin Saksasta. Sakaan 

tariaoidut alueet OTat e8teenl Tapaalle puolustuapolii 

tise11e kehit,yksolle, eikä ole mahdotonta, ettl ~8 

tlml ky8ymyS _odossa tai loisesla piakkoin nousee Ya

kaTammjn elille. Se on jo 10lialipo1iittisesti 

ana qlymy8, kun mainj tuilla alueilla ei 888 olla 

lotatarTeteollisuutta. ei rakentaa autoteitä, jotka heti 

1eimattaisiin Itrategilikai. Nlistl seikoista on ollut 

8euraubena, että työttCilYY8 Dlillä alueilla on paljon 

&SUurempi kuin muualla maas.a, kun Ta! tio .ielll ei voi 

laajaa työanaiota jlrje.tlUl ja liksi nuo seudut 

alttömsyden pealkkeinl .a'" 1. OTat Taarallis8D11D8t. 

V.ltakohtana pOlitiivisille l&8Yutukaille anta

Tat taloudelli8et olo8Qhteet .... Ia hallitllTille kui

tenkin paljon enoDlllln piUInTalTaa kain aielDlDin oli 

kettu, li11l Taikka työttö~ttl suuresla mIIrin on 
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.aatukin liev8naetyksi valtion toiaenpiteiden aTUlla, ei 

tilanne yleenll liene valtaantulosta tähän mennessä 

parantunut. pikemminkin plinvaatoin. TUkalan f;D8Dsaiaseman 

helpottamiseksi ei ole l6ydet~ maita keinoja kuin pi~ 

koin toiaeenpantava verojen lisääminen. jotka jo nyt OTat 

eri ttäin raskaat. Tuloksena ei voi olla IlUU kuin baki

luokan proletariaoituminen. koska uudet verot ennen kai 

kohdistuvat keaki- ja varakasluokkaan. Tlstä seikasta ku 

lee nytkin paljon vali tukaia, kun lisäksi elinb8l • .nntlUII~ 

kiJl hiljallee, _tte ftkaaati , nousevat. lieliala viime

mainituisaa piireisal onkin varsin huono, .utta tyyt,ymlttö

myytti kerrotaan olevan ~a eriisIä ty6l1ispiireisal ja 

maaseutuTleltöslI, jonka viiaemainitun keskuudessa valitetaan 

toiselta puolen parintötilal.na ja toiselta puolen maa

talouatuotteitten rajahintoja, joita koetetaan eri tavoin 

kiertll. 1_ ilmiöt viittaavat siihen, ettl eri tahoilla 

jonkuD1ainen pasaiivisen vaatustuks«n rintama oliad s,y.nt,y

"111. Onko tilli Ilykyään vahvempana ilmanevillI &rVOste

lulla kaytinllöllistl aerkitYltl ja voiko le aaiain kul

kuun ai tlb nibttaa. len olottaa tulevaiauuI. Purjeisla 

tuntuu olevan varsin paljon itäistä tuulta. 

Lopuksi lienee paikallalD huo .. uttaa aiitl Taiku
twesta, liika kaDsallis.o.iwsmilla on ollut ulkolabalai

aiin. lJa~kaen ykaityiakohtai ... pi käsittely on t1saä 

tarpeeton. abi ttakoon vain tuloa Saarilla ja Danligi •• a 

l~kI ne voi .. kbat kanaallislosiali.tiaet rlrt_bet. jotka 

o~at YIllalla f.hekkoaloYakia... .lUvian IUdeettilakaalaiat. 

te.kuudel" ... oin kuin ItlYIllas ... 
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Negatiivisista puolista nykyia-Saksan antoritlll 

rilesal 8,1ateemissä on minulla ollut tilaisuus us ... -

paankin otteeleen antaa kuvauksia. le ei'flt ole 

tueet. Tbil aelostuben tarkoi tubell8 on ollut 

eräin reuna."istutuksin elittää De l .. vutuJ.:set, joihin 

Hi tler 'fal takautenaan OD tullut ja joiden .erki tyaU 

maalin tapauksessa ei ole syyti aliarTioida, IUlI 

Saksan kan na1 ta ne todella o'fat ainlkin huo_ttavalta 

o&altaan suuria positiivilia laavutuksia. 
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'.rordnug 

Uber dan I,ffengebrauch d.r lehrmacht. 

Vom 17. JlDuar 1936. 

juf Gl'UIld des § 37 jbs. 1 des I.hrg'let!el .,0. 21. lIai 

1935 (Beichsgesetsb1. 1 S.009) .,erordne ich unter jufhebang d.r 

Vorachrift Uber dan laffengebrauch d.s Mi1itlrs ud a.ine Ilit

wirkUDg mr Unterdrtickung ilmerer Unruhen .,om 19. llärz 1914 
(nicht .,eröffent1icht): 

§ 1 

laffengebrauch beim Einschreiten der lehrmacht 
im Innern. 

Schreitet die iehraacht sur jufrechterhaltuDg oder 

Wied.rherltellDng der öffent1ichen Sich.rheit und OrdDung .in, 

10 steht den hieran betei1igten Soldaten und lehr.aaohtbeamten 

in ju~bang ihre. Dienstel der Waffengebrauch ohne w.it.r.1 zu: 
1. UI\ einen hgriff od,r eine Bedrohung mi t ~e~:enlr1rti 

ger Gefahr ftir Leib oder L.ben absuw.hren oder um liderstand 
su brecheD; 

2. ua d.r jufford.rung, die laffan ablalegen od.r bei 

lel18chenaDl..u.ungen au.einandersagehen. Gehor... m .,e DU • .....-..L 

,. ,egen Gefangene od,r .,orllufig P .~enommsDe. die 

eineA Plucht.,ersuch atemehMn, olMohl ihnen bei ihrer tTber

nahae oder 'e.tn.h.e aDgedroht .worden iat. dasa bei Ilucht.,er
IUch die laffe gebraucht .,rd,; 
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4. Um Peraonen anzuhal ten, die siah der Befolgung 

reohtllllsaiger hordnungen trotl lauten Bel trufa durch die 

Jlucht zu entziehen suchen; 
5. zum Schutz der ihrer Bewachung anvertrauten Pel 

sonen oder Saahan. !uch iD dlesem Falle hat dem Waffengebrauc 

wenn dle Lage ea zu1äsat, ein lauter Haltruf voransugehen. 
§ 2 

Waffangebrauch in !uai1bung 
dee militärischen lach. oder Sicherh.itldienstea • 

In demaelben Umfang (1 1) steht der W.ffengebrauch 

dan Soldaten ml, die den mili täriachen lach- oder Sicherhei 

dianst ausiiben. 

§ 3 
laffengebrauch sur Beseitigung 

.iner Störung der dienstlichen Tltigkeit. 

Die lehraacht ist ferner jederzeit ~ laffange

brauch berechtigt, ua eine Störung ihrer dienstlichen Tltig-\ 

keit zu beaeitigen. 

§ 4 
Kaa8 UDd !rt del laffengebraucha 

(1) Die W.ffe darf DDr insoweit gebraucht werden~ 

als ei fU.r dle zu erreichenden Z.ecke erforderlich ist. 

(2) Die Sahu .... ffe ist nur IU Terwenden, wenn die 

b1anke laffe nicht ausreicht. Wird ait Waffen oder anderen 

geflhrlichen Werkzeugen angegriffen oder liderctand geleiste 

80 ist der Gebr&uch der Schus .. affe ohne •• iterel sUlIsaig. 

Der Sahu .. atfe atehen Sprenpittel (Handgranaten, Spreng

.aDition, ,.ballte Lad~eA u ... ) gleich. 
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(3) 1st der Gebrauch der Schusswaffe ~ Zeratreuen 

von Menscha~ansamm1ungen erforderlich, 10 hat eine •• rnung vor

herzugehen, deren Form der jeweiligen Lage anzupa8len ilt. 

§ 5 

Notwehr und dilziplinarer Notltand. 

Jueserdem gelten ftir jeden Wehrmachtangehörigen im 

Fall der Notwehr oder des Notltanda §~ 53 und 54 des Strafge

aetsbuchs und fUr Vorgesetzte im FelI des diszipIinaren Not

.tanda ~i 124, 125 !bs. 2 del Mi1itlrltrafgesetzbuchs • 
§ 6 

JusfUhrungsbeltimmungen 

Zu jusftihrungsbestimmungen ist der Reichskrieglminis

ter erJIIÖchtigt. 

§ 1 

Inkrafttreten der Verordnung 

Diese Verordnung tritt Ddt der VerkUndung in iraft. 

Berlin, deD 11. J81uar 1936. 
Der l[hrer und Reichskanzler 

Jdolf Hitler 

Der Baichlkriegsminister 
und Oberbefehlahaber der lehrmacht 

Tonm-.Mrc 
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Berliinissä, 24 p:nä tammikuuta 1936. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ J' . 

1: 0 Z7 4/64/36. 

U 1 k 0 8 S i 8 i n m i n i s t eri Ö 1 1 e • 

LlhetYltö lIhettlä kunnioittaen Ulko-

81iaiDministeriölle oheisena raporttinsa D:O 6: 

! 

UE 1\: A 4. 

Sakaalail-latvialaiset euhteet. 

1 1 -
Ministeri: /.!t»tJ,. 'f;~-
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............ ............ BJRt.1M .......... SSA OLEV A LÄ HET YSTÖ . Salainen. 

RAPORTTI n ~ ei . ~ 6.' ,..' 
~tl.iWssa 2.4. p:nä 1.-1 .kuuta 19 .. 36.. 

A s i a : ,SV,,, ,i .. latpalail't ........... .. II 

• - t 
.................... IPiS"k ................. ................................... . 

11m job aika Ii tten LatTi_ talenadellinen 
. -

toiminta jlrjeltetti~ uudelle pohjalle. hajoitt.·.]Ja 

kaikki 7bi tyiset jlrje.töt. niiden joUos" .akaalai

.et kiltat,. herttti tapaua taTatonta huomiota SaU •• a 

ja .ri ttliD aDaria hyökklykail Ieniaa YUt .. ; jota 
-

ar.rtettiiD pyrkiJvbe.u. tI]]1 taTall. tuhot. saa ... 

1aisuu LatTias... .alian kebi tyksestl klTi Latrian 
-

lIhet tili I tllnllD hlcmani kertoassa, seloatall1 aaiaa 

8nraaTalla taTall •• 

J.lhetyatö ei reagoinut DiihiD luladsiin kir-
-

joi tubiin. joi t. lehdistösll oli ollut, eJm8ll kuin 

paol... IUviD lehti ·Wliischer Beobachter8 oli kir

joi ttanut artikkelin, jossa ei aiDo •• t88ll tuomittu 

J.atTia aenette17. Tae 1U0rutaan loulrkaaTaati kAsi 

tiia Lanian halli tusta. ftllöin laati lIhettilll 
~ 

CJelwdD' kirjalliseJl pl'Ote.tia. josl. hID prote8toi 

.ita ,.It~ ettl saksas.a IIt •• nna~ toisen Tlltion 

.idisiin uioihiD ja Tel tiliin IlO ttin .. henld18bh 

JAKELUOHJE : "akeluohJemalleJa : 

............................ _ ........... ,..,] u. ......... ............. .. 

UI 2: II 4. 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lIalkll .. . mini . terIOlle. 
EI ulkomaaedultuklen tled Itukllln. 
EI ulkomaaedultuklen, mutta ulkoulainmlnlsterlOn tledol

tukiIIn. 
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lesti ~altiosihteeri ~. !Ilo.'ille. 

Valtiosihte.ri oli heti re.goiDnt, huo.auttaen 

siitl, .ttl tlml La~ian tot.8npide luoraDliaeati oli 

terkoi tettu labalaisten taloud.llisen toiminnan e.tllli

aekai L.t~i.s.. ja ettl .iitl syyatl täl1aimen aanet

tely ei ollut Saksan b n ma1 ta yhdenteknlä, ailll 
Seka. tulee E.ikkialla suojele •• am a.kBalaiauuden etuj •• 

Llhettillln sa.pues.. oli~.t 1.~ia1ail ... ksalaiset aUh
teet olleet eri ttäin ~It •• kI taloudelliaesti ett. 

poliittisesti, ailll Belti~is.a aIU~at eakaal.iset 

o~at olleet aina yh~sliltana, joka Saksaa ja Baltian

aaita on yhdistbyt. Kun L.tvian hallitua kuitenkin 

Dlin on aenet.nyt, GIl tilaee DluttUJlUt. Saka. .i 

teDkaan halu. taloudelli.esa. auht..... tehdä uusi. 

?aikeuksi. Lat~iall.,?aan 1.. ~ot.a8Iaole~a kaupp.aopi

•• ,a.lleen jatkua j. buppaauhteet alilyt entiaeen 

tapaan. Sen .ijaan .ivät poliittis.t ~teet Saksan 

j. LatviE välUll tlatl lIhtien enäl ole lIlut. kuin 

korr.ttit. 

!1aIn Yaltioaihteerin a.lit,ykslD jälkeen oli 

Lat.ian lIhettilll .olit~t, ettei toiaenpit.en tar
bitUa.. ollut lakaalaiaten aortudnen, ?aan yleenaa 
uuden jlrje.t.lyn toileenpano, joss. latvialaiset jlrj ... 

töt joaftftt 7htl paljon klrai .. ln kuin saks.lai •• t 

ja job uuÖ.tua _utenkiD on t.hV aabalai.ten •• i

bvi_ -ua. !Ita .eli tyatl .i 'taI tioaihteeri bi ten

ba ottallllt huomoon ja poi.toi lIhettnl" jlttlen 
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protestinoottinsa, ja odottaa nyt tuleeko siihan TaI

tausta Tai ei • 
Saksalaiselta taholta en Tllittömlsti ole 

Ilitäln aliaata kuullut. Sen lijaan julkai.eTat Ber

linin iltalehdet 24. 1. tietoja ulkolDini.steri T. 

Neurathin haastattelusta -Saksa ja Beltiane,atw• jOla. 

ni tetlln Viroa, annetaan Ti tl.. Latrlalle ja toru taan 

hyvin toiTein Liettuaa. Puhuen siitl, että Ilkettlin 

'iron ja LatTian kanssa aolmitut kauppaaopimnkaet 

oTat suotuisia enteitä tuleTaisuuteen Dlhdan, .!Disteri 

lausuu: ·Poliittisten suhteitten kehittymiseen Baltian 

Tal tioiden kanssa T.ikuttaa le kohtelu (Behandlung) t 

jonka osallisiksi niiden aeiden alueella alUTat lakse

laista kansallisuutta olevat ainekset joutuTat·. Mi
nisteri jatkaa; -liiti auhteisii_e Latviaan tulee, OTat 

niitä TUoden Taihteess. annetut latvialaiset lait 

luureati raIkauttaneet. Joakin tlysin ymmIrrlmme 

hallituksen Taltion vakaamuttwlpyrkiaykset, niin ei 

Saklan kana. kuitenkaan Toi Tälinpitämltt6~delll 

IUTaita. ett. tlml tapahtuu ensi sijassa saksalaillD 

kansanaueuen kustannusella. TuleTaisuu. tulee o80i t

tamau, .arki taeTl tkö DIIIII lait ja niiden toiaeenpano 

LatTian tlydelliata luo~sta aikaisammiD juhlalli
.elti antaaaataan kansainTllilestl litou.akaeata-. ~ 

laulU to on .iia yhcleD"Db.i nen aen maaa, ai ta hra 

T. lIlow ... 111 elitet,yn ~kaan lIhettilla 0,1.1D.ille 

on lau81lDll t. 
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Vaikkaban tlllais.t ilaiöt .iYlt juuri 01. 

aiellyttlTiI ja tlsll tapauksesla todennlköiselti llit

tlTlt kohtuudenkiD, Yaikka ... ttuisi saksalaistllekin 

nalle, niin on ayös .aiatettaTa, ettl Sakaa, ja aamoiD 

kai alutkin I1IU"allat, pelotellabe.n heikompiaan •• s.ia 

klyttll jyrkempiä kieltl biD liiti teoissa JlOudate tua. 
!IJDI tapaus ei kuitenkaan nykyisi. oloja silllJllpitlen 

jll tuomatta llieleen latinalaista laDanpartta: -Qa,od 

licet JOTis. non licet boyis-. 
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Ulko8siainmini steriöll 

Lähetystö lähettää kunnioittaen Ulkoasiain

ministeTib~le oheisena raporttinsa n:o 8 aiheesta: 

Katsaus taloudelliseen tilanteeseen Saksassa. 

?1)WI -



· ...... .BERLIINI ..................... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 e , .. . 
Derliw .... ...... ssa .5 p: nä .helmi ...... kuuta 1 g.}6. , . 

A s i a : .. !I~~a).ls .... t.alo:udal.lise.an. .......... . " I ~ . 

....................... tilanteeaeen···Sakauea .. ··········· 
~ ..................................... ....... , .............. ... ....................................... . 

Seuraavassa yrittln luoda yleiskatsauksen Sak
s&ssa vallitseviin taloudellisiin olosuhteisiin sellai
sena, millais8Da ne syrjäisen huomioitsijan näkölmlmaJta 
näyttävät. Kun eaityksesn sisältyy luottamuksellisia 
tietoja ja arvosteluja, py,ydän sitä san mnkaisesti kä
sittelemään. Jaan tämän selostukseni kollleen osaan: 

1. neiskuYa tilanteesta sellaisena kuin se 
viime vuonna laatimieni raporttian ja lIhetystön selo3-
tust9ll pohjalla DlyttU, täydennettynl viime viikkojen 
huomioilla. 

II. S8ksalai~iin ammattilähteisiin perustuva 
lksityiskohiaisempi kuvaus olosuhteista. 

m. HiDiatason lIIIlOdostua. 

1. 
Saksan taloudellisen tilanteen 

tyhjentlVl ' arviointi ei IIODista syistä ole uhdG>llista. 
Tilutotldn lien evät sellaisia, ettei niiden nueroilla 

JAKELUOHJEI JakeluohjemalleJal 

Ta"alllnen. . __ ._ .. _ ......... _._ ...... J~!tj~.;~.~.~.~! __ ..... .............. . 
.................. _ . ......... ... .... . ..... . .... ....... .. . ............. .. . ..... u • • •••• • •••• • ••• • • • •• •• 

........... _ ....... ................................... __ .' ........... ............ -... ...................... . 
UI 2: A 4. 

Tavallinen Ja Halkal .. mlnl.tarIOlle. 
EI ulkomaaeduatuklen tledoltukllln. 
EI ulkomaaeduatuklen. muU,. ulkoalialnmlnl.terlOn tlodol

tukiIIn • 
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aina ole varmaa todistuSyoimaa. Valtion budjettia ei 
01 enkaan ole julkaistu, joten yaltiotaloudan kehityk
sestä ei voida lIhempll tarkastelua esittää. Verorasi
tus on myöskin aiksi mutkikkaasti jaettu. että senkin 
suhteen tuottaa ykaityisseikkoihin pereht,yminan Yaikeuk
sia. Vihdoin on otettava huomioon se, että kys~kseBsä 
on suuria taloudellisia järjestelyjä, joiden positiiviset 
vaikutukset tilli hetkellI ulottuvat monille eri aloil
le, .utta joiden lopullinen kannattavaisuus tai eplonni 
tuminen vaata pitemmän ajan kuluttua voidaan todeta. 

Ilistä seikoista riippumatta voidaan, kuten 11-
hetyst~ on usein tBhnytkin. yleispiirteittäin todeta, 
että taloudellinen toiminta tapahtuu varsin vaikeissa 
olosuhteissa, että ulkoaaankauppa yhä supistuu ja tuot
taa epltyydyttäviä tuloksia, että valtion raha-asiat 
ovat äärimmäisen jlDnittyneet. 

Pitää kylll paikkansa, että tuotanto jatkuu 
monipuolisena ja että kotimaiset binnat ovat hyvät. 
Yrittäjävoitto pyrkii kuitenkin jäämään vähäiseksi, silll 
raaka-aineidan hinDat ovat nousseet ja kaikkien teolli
auukaien on osalliltuttaya vientipalkkioiden suorituksiin 
vientiteollisuuden hyviksi. 'siantuntijat ~ttäTät, että 
Sekaa ... hankkiel.aan teollisuuden raak ... ineita kom
plnaatiotiltl .eks .. ~ % talli! ... n hjn~aD ulkolaisista 
raaka-aineiata. Vi anti tavarat on t... _yytävl alle 
tuotantokuatanDUksien. Niiden artikkelien 8Uhteen. joiden 
v~stukBest. vapais.. olois88 voitai.iin saada lUuria-
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kin yoittojat kuten esim. sotatorTeteollisuuden tuotteet, 

harjoittaa Taltio niin ankaraa kontrollia, etteivlt 

käln teollisuusalat kykene _vutt_an hyviä tuloksia. 

Mainittakoon samalla, että s.llainen huomattaya talou

dellinen tekijä kuin Yal tionrautatiet on rahaYaibuk

sissa. Menoja ja sijoituksia on pakko yhl lluätä, 

kun hallituksen työnbsnkintapolitiikka sitä YBatii. 

Tuloja ei kerry ollenkaan Tastaayuti, Tarsinkin kun 

puoluepoliittisista ja poliittisista syistä 213 0'" 
henkilöliikenteeltä on kuljetettaya noin neljlDnskleen 

alennetulla tariffilla. Bautateide täytyi vuoden 1936 

alusla koroittaa taTararahteja 5 %:lla, Bdlll keinolla 

toiTota8n laatavan 100 milj. Rmk:n lisltulot. TImI ko

roi tus on tiet.nkiD yri ttäjitoimiIlD.alle Tarsin eplldel 

nen ja tuntuya lisärasitus. Sikäli kuin aahdollista, 

pyritään täti rasitusta luonnollisesti liirtämään kulu 

tajien niskoille, Taikkakin on julkaistu .aäräys, ettei 

sen johdosta ~tihintoja 1.. koroittaa. ».tta tlsBl

kin on rajanaa, silll elinkustannukset OTat jo sinln ... 

T&rsin korkeat. Parin Yiime vuoden kuluesla OTat 

kulutustaTaroiden hinnat Yirallisenkin tilaston .aka&n 

nouss.et 5-6 %:lla, erinäisten elint&rpeiden jopa 25 
%:lla. Täti puilt. klsitel1illl yksityiskohtaiselllDin 
111 osasia. 

f,yött~ on Tirallisten nuaeroiden wnkaan 

Tihentynyt JayYiA huomattaYalti. Työttömiin luvun pi tAisi 

olla noin 2 milj. Öltta nIIII naerot OTat Tain pap ... 
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rilla. Työaika on nimittäin yleisesti lyhennett,y 30 

tuntiin vi ikossa. Kun siis aikaisemmin kolme työmiestä 

työskenteli viikossa lähes 150 tuntia, on sama tunti

määrä nyt .i141n työmiohen viikottainen työaika. Tästä 

on ~öskin seurauksena, että nämä viisi miestä ansait

sevat saman kuin ennen kolme mestä. Kaksi näistä vii

destä .1i aikaisemmin työttömYYlavuatuksen turvin, nyt 

noiden kolmen pitää tasata palkkansa heidän kanssaan • 

On luonnOllista, että työtilaisuuksia on siten saatu 

lisät yksi, mtta kovin onnellisena ei tällaistaka&n rat

kaisua voida pitää. Jossain määrin on työpaikkoja va

pautunut sen kautta, että perheenäidit ovat luopuneet 

&nsiotyöstä. Mutta tästä toimenpiteestä on luo~olliseati 

aiheutunut toimeentulon huononeminen asiaDomaisessa per

heessä. 

Uudet työtilaisuudet ovat olleet vaikeasti jär

jestettävissä. Autoteiden rakentamiseen on voitu sijoit

taa vuoden&joista riippuen 50 ... 100.000 meatl_ Hakennue

toimin takin on lyhyen vilkkaamman aj an jälkeen jälleen 

hiljentynyt. Työnantajien on kuitenkin yleensä pidettävä 

työväkenoä t,yöslä kannattavaisuudestakin riippumatta. 

Työttö~den torjumisen kannalta on sitä vastoin ollut 

.rittäin merkityksellinen yksi toimenpide, y~eisen aS8vel

vollisuuden läätlainen. Ainakin puolimiljoonaa miestl 

on sen kautta poistunut työttömien riveistä,1mitenkin 

edelleenkin jääden valtion kuatannuksella ylläpidet tävikli. 

Työleirien merkitys on tässä suhteessa myöskin suuri. 
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!rmeija ja -Arbeitsdienst· tarvitsevat luonnollisesti 

myö~kin suunnattoman määrän varusteita, joi en h5nkkimi

nen ainakin näinä ensimmäisinä vuosina tulee antamaan 

tavattoDl83 t l työtä mi tä erilaioimmillo tuotantoaloille. 

Ei riitä ainoastaan se, että seisova armeija varucte

taan, vaan on hankittava alusta alkaen kaikki varusteet 

myöskin sodas'. tarvittav8a miljoona~armeijaa varten. 

Täten pysyy tuotannollinen ~ toiminta kaikesta 

huolimatta melkoiseEsa l&ajuudessa. Tuotteisiin on, mikä
li se on ollut toteutettavissa, sekoitettu korvikkeita, 

mistä kestävyys, etenkin kankaisiin nähden, luonnollisesti 

kärsii, mutta työmarkkinat ehkä hyöt~tkin. Valuuttati

lenteen vuoksi on tämä joka tapauksessa välttämätöntä. 

Talouselämän järjestel~ on kysJ~yt suuria uhra

uksia monelta taholta. Kuten edelltiolevasta on selvin

nyt, on työmiesten täytynyt uhrata huomattava osa pal

kastaan. Kuluttajille on elämä kallistunut ja tarvik

keet usein huonontuneet. Tuott6jien anslotointa on ra

joitettu, heidän on usein pakko pitää tehtaitsan käyn
ni~sä tappiollakin. Huomattavien voittojen saavuttaminen 

tulee vain harvoissa poikkeustapauksissa ky8~ksean. 

Mutta sniten on saanut uhrata valtio ja valtionlaitok

set. ~lj&rdeja on &ijolt~ttu milteipä tuottamattomiin 

yleisiin töihin, miljardeja Ill.enee armeijan varustuksiin. 

Hallinnon yliorganisatio maksaa niinikään tavattomasti. 

Korkeat verot ja aksiisit tuottQV~t valtiolle paljon 

tuloja, mutta ne eivät riitä peittämään niitä tavattomia 
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menoja, joita valtiolla on. Tämän vuoksi sen täytyy 

esiintyä aina luotonetsijänä kotimaisilla markkinoilla, 

kun niitten tila vain sa]~ii pianenkin lain&n liik

keel1elaskun. Väliaikana on tu~'auduttav& Reich bankin 

luottoon ja &aatettava vekselei tä liikkoeseen. Tulojen 

lisäämiseksi on 8uunnitteilla Terojen korottaminen tai 

uusien säätäminen. 

Edellä on jo viitattu ulkomaankaupan Taikeuk

siin. Ne ovat todella erinomaileJ1 suuret. Kuten lähe

tyst6n alkaisemmilsa tied9ituksis.. on mainit tu, käytet

tiin viime vuonna lähes miljardi Hmk. viennin tukemi

seen. Tämä summa ei teollisllllspiireissä kuulen.ieni lau

suntojen makaan kuitenkaan lIheakään korvaa syntJ~eitä 

tappioita. Tästä huolimatta on vianti pysynyt eDt i ~e11ä 

tasoll&ene Ilman tätä jättiläi~rnäistä lisäponnistusta 

olisi viennin arvo jäänyt ehkä 3 miljardin Bmk:n ala

puolelle. juontia on täytynyt entisestäänkin buomatt

vasti supistaa ja vuoden loppukuukausian aktiviteetti 

saavutettiin v~in täten. 8,r.yspuolella kävi valuuttati

lanne tästä huolimatta niin kriitilliseksi, että vält

tämättömät elintarpeet. kuten voi ja kananrnlnat, loppui

vat tuontiesteiden vuoksi ajoittaisesti kokonaan. Useit

t.n kuukausien aikana on niitä myyty vain varsin ra

joitettuja määriä kullekin ostajalle. Baaka-eineiden 

tuonnissa on tilar~e erittäin vaikea. Tehtaitten täytyy 

leisoakin odottaessaan tuloksia jostakin mahdollisesti 

onnistuYasta kompensat iokaupas ta. Liike-elämä kärsii 
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tällaisesta epävarmuudesta luonnollisesti suunnattomasti. 

Kun ottaa huomioon sen, mitä edellä on muu

tamina esimerkkeinä esitetty, ei voi luonnollisestikaan 

tulla muuhun tulokseen kuin että pula jatkuu maassa 

ankarana. Taloudel lisin ja sosialisin keinoin on koe

tettu helpoittaa sen ankaria vaikutuksia ja on tässä 

ilmeisesti paljon onnistuttukin. Valtion toimenpitein 

on taloudellista toimintaa vilkastutettu ja rahan 

kierto opeutta lisätty, mutta perusteellista tuotanto-

8uhdeDt.itteo ja menekkimahdollisuuksien muutosta ei 

ola saavutettu. Pääomanmuodostus on hidasta, mikäli 

ei suorastaan taantuvaa, ja suunnattomat sijoitukset 

hitaasti hyötyä tuottaviin tai kokonaan epätaloudel

lisiin tarkoituksiin näyttäisivät nykyhetkellä asiaa 

katsoen menevän kutakuinkin hukkaan. Vain nopea ylei

nen käänne maailman talouselämässä taikka muut edeltä

päin aavistamattomat seikat voisivat näissä oloissa 

antaa 3akaalle takaisin sen entisen mahtiabeman kan

sainvälisessä kaupassa sekä sen sisäisen vaurauden 

ja hyvinvoinnin. 

Frankfurter Zeitung kutsuu nykyistä tilannet

ta, jonka se pitää olo.uhteidan pakosta syntyneenä, 

·.eisterhaft organilierte Unwirtschaft-, jota ei saa 

jäädä lmrittelamaan pyapliseksi, vaan jonka vallites •• 

liikemåailman on koeta t.Ya aiitl saada se mahdolli

simman h.(fl, aika on aaatavis •• , 1m tta jota on pidet

tlvl hldän .aneleaana proYiaooriona, josta piäsemiaekli 
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tarkoituksenmukaisin keinoin kaikki voimat on ponnis

tettava. ssikka, mikä on Saksan tulevan talouspolitiikan 

päätehtävä. 

II. 

Kuvauksia Saksan talouselämän kehitykseen v. 

1935 ovat julkaisseet monet eri laitokset Seksassa. 

Näistä on omiaan kiinnittämään erikoista huomiota 

Reichskreditgesellsehaftin tutkielma, koska siinä ehkä 

enemmän kuin useissa muissa tunnustetaan ne vallitse

vat vaikeudet ja esteet, jotka Saksan taloudellista 

kehitystä häiritsevät. Sen mukaan on Saksan talouden 

ratkaisevana tehtävänä vakiinnuttaa se tuotannon ja 

taloudellisen toiminnan korkea taso, joka v. 1935 toi

sena vuosipuoliskona luottoreaervien rohkean käytän

tö~noton kautta llitti parhaitten sodanjälkeisten vuo

sien 1928 ja 1929 tuotantosaavutukset. Tämän päämää

rän tärkeimpänä edellytyksenä on yksityisaloitteen voi

makkaampi osallistuminen tähänaltisten valtiotilausten 

Iijasta. Tätä varten tarvitaan kuitenkin toi~ta

kykyiset pääomamarkkinat ja normaalS k,nnettavaisuus 

samoin kuin takeet riittävälIe raaka-ainehankinnalle. 

Viimemainitun seikan auhteen on kuitenkin Saksan 

nin li&Mminen väl ttämlltÖD edellytys samoin kuin Sak .. 

lan ja ulkomaiden vllillä vallitsevan hintajlnnit,yklen 

voi ttaJl'l.inen, aika jl.nDi tya viimeaikoina neIl OJl suu

rentunut r"k.~.iDeid8D hintojen nousun tähden maail.~ 
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markkinoilla. 

Kuinka epäedulliset edellytykset näiden 

täyttämiseen oTat ja kuinka Taikeudet edellaen 

tyvät, voidaan mainitusta selostuksesta huomata. Tuotan

totarviketeollisuuden tavattoman voimakasta nousua, 

joka on aiheutunut Taltiotilauksista, ei ole seurannut 

vastaaTa ilmiö kulutushyödykkeiden tuotannossa: se oli 

v. 1935 päinvastoin edelliseen vuoteen Terrattuna 5 
prosenttia pienempi. Kaikkialla on huomattavissa. että 

Saksan kotimaiset konjunktuurit kärsivät toiselta puo

len liian lyhyen pääomakatteen, jota käytetään valtio

tilausten finanliointiin, ~önhankint8an ja viimeaikoina 

yhI suuremmaSSa mälrässä Tarustultarkoituksiin, toiselta 

puolen liian niukan valuuttakatteen kautta. V. 1935 
klytettiin yli 70 prosenttia koko Saksan investointi

volyyudstä, joka on arvioitu n. 11 - 11 112 miljardiksi 

Bmk:si, Taltion inTeatointitoimintaan. Jos oleteta~ 

että tästä ehkä 2 1I2 miljardia Rmk. finansioitiin 

Ta1tion toimesta, niin jäisi arviolta 6 miljardia Rmk., 
joka .alrä olisi rahoitettu tavallisten lyhytaikaisten 

Tekaelien aYUlla. Yiklli tällöin on kysymyksessä tuo

tantotarviketeollisuus, joka hyötyy valtion tilauksista~ 

on 1. jatkuTaati TehTasti kohonnut, mutta elim. yksi

tyinen aauiDrakennaatoiminta on pääoman puutteen tähden 

Idelliseen Tuotaan Tlrrattuna aupistunut 21 prosentilla. 

lDlutultarTiketeollisuuden toimintaa OTat huo

.. ttaTasti rajoittaneet niukka tärkeiden ulkoaaalaiaten 
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raaka-aineiden (erikoisesti tekstiilien) saanti ja se 

ka, että kohonneet elintarvehinnat ovat kuluttajilta yie

neet osan aikaisemmin .nibin tarkoituksiin klytetyistl 

tuloista. Kun kuluturtarviketeollisuuden ja -kaupan pal

yeluksessa on n. 8 112 miljoonaa henkeä eli enemmän kuin 

kaksi kertaa niin paljon kuin tuotantotarviketeollisuu

dessa, on tämän tuotantoalsn supistumisen epäedullinen 

vaikutus kansantalouteen ilmeinen. Tämä vastskkaissuhde 

v&ikutti myöskin työvoimien sijoittamistilanteeseen. Kun 

työttömien luku, joka 1934 lopulla oli 2.61 miljoonaa, 

ja elokuun lopussa 1935 1,71 milj., nousi se, osittain 

s8sonkivaikutuksesta, joulukuun 1935 lopulla 2,51 miljoonaan 

henkeen, jol loin lisäksi on otettava huomioon useamman 

sadantuhannen miehen joutuminen sotapalyelukseen. Joka 

tapanksessa on valtion inyestointitoiminta johtanut siihen, 

että työhön sijoitettujen työläisten lukumäärä on noussut 

alimmasta asteesta 11,7 miljoonasta tammikuussa 1933 
n. 16 miljoonaan v. 1935 lopussa. !nsiotulot ovat nousseet 

v:ata 1932 vuoteen 1935 n. 5 miljardilla Rmk:lla, ja kun 

samaan aikaan n. 4 milj. ihmistä on jälleen saatu työhön 

sijoitetuksi, arvioidaan (ottamatta huomioon palkanw1utok

aia jo työssä olleille) keskimääräinen bruttotulo 1250 
Bmk:si vuodessa henkeä kohti. Kun kuitenkin tästä tulosta 

melkein kolmas osa lankeaa palvelusmiehille ja virkaili

joille, on työläisten brut totulo vastaavasti pienempi. 

Nettotulo jää niitä lukuja huomattavasti alemmaksi. Jos 

koko työpalkkatulot v:sta 1932 vuoteen 1935 ovat nousseet 
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-n. 5 miljardilla Rmk:lla eli 31 llilj,.rdiin Bmk:aan, niin 

vastaa tämä vain n. 2 lf2 miljardin Rmk:n todellista 

ostokyvyn nousua. Myöskin tuottajatulo eri ammateissa 

ja kaupa838 on noussut v:sta 1932 vuoteen 1934 n. 

1,8 miljardilla (yhtainen tulomUrI oli vuonna 1934 
1,4 miljardia Rmk.) ja san jälkeen edelleen hitaasti ko

honnut, ollen kuitenkin vain hiukan enemmän kuin puolet 

korkeakonjunktuurivuosien 1926-28 määrästä, joka oli 13,5 
miljardia. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon, että 

hintataso silloin oli n. 35 prosenttia korkeampi. V. 

1935 toisella puoliskolla julaistut tutkimukset 25 eri 

teollisen osakeyhtiön bilansseista, joiden yhteinen pääoma 

on 6!J) miljoonaa Rmk., osottaa, että näiden yhtiöiden 

bruttotul ot 1935 t08~ vielä ovat nousseet 96 miljoo

nalla Rmk:lla 585 miljoonaan Rmk:aan, kun sen sijaan 

nettotulot ensi kerran osottavat t&antumista 0,5 miljoo

nalla 29j 1 miljoonaan Rmk:aan. On luon nollista, että 

kaiken tämän on täytynyt vaikuttaa kulutuksen kehityk

seen, jota seikkaa alussamainitussa selostuksessa koros

tet aan seuraavalla tavalla: ·Saksan kansa maksaa huomat

tavat menot, jotka palvelevat varustusvapeutta 

lisen talouden jälleenrakentamista Ben kautta, että 

jokainen yksityinen supistaa kulutusmenojaan·. 

Samaan aikaan kun teollinen tuotanto on ylit 

nyt v. 1928 tuotannon, on yksi tyiska ppavaihto v. 1935 
yhdeksänä en8irr~isenä kuukautena noussut vain 64,2 
prosenttiin ansinmainitusta vuodesta ja tavaratalojen 

myynti 5914 prosenttiin vuodesta 1931. Erikoisesti on 
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tekstii1itavarain käyttö vuonna 1935 supistunut. Avio1iit 

to jen solmimisen lukumäärän väheneminen n. 18.000 :118 

vuoteen 1934 verrattuna on ~ö kin vähentänyt asunto

tarvikkeiden ~ntiä no 4 prosentilla. 

Tilanne maataloudessa on kuluneena 

1i muuttunut, että riittämättömän sadon kautta, vaikkakin 

se oli parempi kuin edel li en! vuonna, mutta jäi kui

tenkin edellisen kuus\~otiskauden keskitasoa huonommaksi, 

jolloin tuotanto oli kysyntää runa~Fi, ei rJ8,JDtää 

n;y-t 'loida tyydyttää. Leipäviljan tuotanto oli v. 1935 

rii ttävä. mutta ksrjanravintot1Jotanto oli 5lQ.OOC tonnia 

edellisen kuusvuotiskauden keskimäärrä pienempi. Paruna-, 
rehu- ja sokerijuurikassato oli 10 prosenttia pienempi 

kuin v. 1934. Tämä met;ki tsee 10 prosentin vähenn etä 

sianlihan t uotannossa. Sikokanta laski viime syyskuussa 

tehtyjen laskelm.ien mukaan 9,4 prosenttia ja teurastus

sikoj n määrä n. 15,8 prosenttia. Olj;kakkujen kä]ttää 

oli 3upistettava 25 prosentil la. Tämän kautta . on &t .. 
raev~nehankinnassaan 55-60 pros. riippuvainon ulkomais~ 

ta. Maataloustuotteet ovat, niiden alimpaan hintatasoon 

verrattuna.nousseet n. 30 prosentilla ja Tastaa niiden 

hintataao kelkihint.t •• oa Tiimeisenä viisiTUotiskautena 

ennen .0 tae. Vuoden lopo8sa maksoi Berliinissä tonni 

Tolta 2500 Rmk. ja Köpenhami.na8sa vain ~ Bmk. Ruis 

makaoi Berliinissä 3)() Bmk. tonni ja ViLnipegissä n. 

80 Bmk., ohra Berliinissä 170 Rmk. ja Botterdamissa 55 
Rmk. Että nimi korkeat saksalaiset hinnat tuntuvasti 
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ovat vaikuttaneet Saksan tuotan okustannuksiin, san ulko

maankauppaan ja valuuttati~teeseen, on itsestään elvää. 

Saksan tuonti onkin tri Schacbtin sanojen mukaan saavut ... 

tanut tason, josta sitä ei enää voida alentaa, ellei 

Saksa raaka-aineiden puutteen tähden t&hdo erota maail

manteloud ~ta. Ottaen huomioon nousevat raay~-aineh innat 

täytyy ~an tuonnin arvomlr !iiaeeti kohota. Toinen k.Ysy

mys 6n., kuinka tämä tuonti voidaan maksaa, sillä tunnet

tujen vi ennin edistämistoimenpiteiden kautta, jotka huocat

tavasti ramttavat teollisuuden kannattavaisuutte,on onnis

tuttu viime vuonna vie tiä lisäämään arvomääräisesti 

vain 2,5 prosenttia. 

Tilan teesta luo" !Il8rkkinoilla on mål Di t tava, 

että liikkeelläolevien kassaosoitusten ja vek ellen määrä 

v: ta 1932 sJJskuuhun 1935 on noussut 5C proseLtilla 

eli 5,4 miljardillö Rmk:lla 15,9 miljardiin Rmk:aan, jois

ta viimeiselle 314 vuodelle lankeaa 1,5 miljardia. Mutta 

ottaen huomioon aluss~ajDitun valtion investointitoimin

nan, pitäisi tämän lisäyksen kuluneena vuonna arviolta 

olla 4,5 miljardia Rmk todellisesta kehityksestä jälessä, 

niin että nykyään vekseleitä on liikkee ' lä arviolta 

~ miljardia Rmk. Valtiopankin ja luo t tolaitosten hallus-

8a on taatä määrästä tätä nykyä n. 11 miljardia (viime 

vuonna 10 miljardia). S"mman v. 1932 oltua 6 miljardia, 

loppuosan jäädessä teollisuuden, kaupan, vakuutuSlaitosten 

y.m. haltuune . Jos vertaa edellämainittu. korkeakonjunkt 

aikaan 1926-29, jolloin vskseleitä oli liikkeellä 4,1 
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milJardin Rmk:n arvosta (aikana, jolloin keskimääräin n 

hintataso oli 35 prosenttia korkeampi ja ulkomaankauppa

volyymi 213 suurempi), niin käy selvästi ilmi. kuinka 

paljon vekselilotto on lisääntynyt sitten vuodan 1933. 
Valtakum:lanpElJl1dd on laajent8lJ1.alla luotonantouan n. 2,1 

miljar 'ia Rmk. kolmessa vuodessa l~o:uut edel lytyk&et 

rahamarkkinain helpottumiselle. Pankkien likviditeetti on 

jälleen tyydyttävä, vaikkakin vahvasti rajoitetul1a luotto

määräll:i. Ta1..ou en v paat varat ovat lisääntyneet ja 

velkaantu~nen sisä- ja ulkomaille vähentynyt. VaraoLojen 

likvidointi on tähän o~al taan vaikuttanut. P··tiomamsrkki

nain kehitys sensi jaan on vähän tyydyttävä. Vaikkakin 

pääomanmuodostus sätistöke,ssoissa on jatkunut (1 miljardi 

v. 1935,. 1 112 miljardia v. 1934) ovat pääomamarkkinat sit

tenkin pysähdystilasss. V paat varat käyttää valtiovalta 

konsolidoimistarkoi tuks iin , v. 1935 · n. 1,15 miljardia Rmk. 

Markkinoille lasketun :a> miljoonan Rmk:n lainan epäoJlDi , 

tu.minen v. 1936 alussa kuvastaa selvästi pääomamarkkinain 

jännitystä. Vap~an talouden pitkäaikai en finanssioimis

tarpeen tyydyttämiseksi ei kuluneena vuonna ollut juuri 

mitään varoja käytettävissä ja ilman sitä ei juuri voi

da olettaa mahdolliseksi välttämätöntä yksityisalotteen 

vilkastu~wta. ~ 
wKansan eittämättömässä antikapitalistisessa mie-

1 sä· tekee kanaallissosialistinen julk~isu ~utsche 

Volkswirtschaft- ~Dkaria hyökkäyksiä kapitalistisia talous

eJllin johtomiehil-;.liikkv.nharjoittajia vastaan, -jotka 
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y e~.ellee kin elämäl l e vieraina ovat si tä mielipi

dottä. että talouselämän lakeihin perinnäistapojen mukai

seati ei sas koskea. Kan~allissosialismin järkättlmät

tömänä päämääränä t "ytyy olla -tal ou vall&Dkumouksc • 

toim enpsno Saksa sa, vsatimolla asibDomei ilta jonl1ln 

aikc.a -eräänlaista ki 1 täytymistä· tien lB~-tWsekei 

vapautimiseen proletari2oinnista. Päinvastoin kuin tri 

Schacht, joka erälssl Iskettiin pitämässään puheesaa .e

litti, että re.erTien kokoaminen on välttlmltöntä, 

valitetaan kirjoituksessa sitä, että talouselämä käyttäl 

korkeilla hinnoilla kokoamSDsa voitot liian su rjq~ v 

rahastojen luomiseen, S~ sijaan, että ne käytettäi~iin 

uusiin yrityksiin. Odotettu -aIot sytyke·, ssur&uY..3ena 

valtion työnhankinnasta, on ainoastaan silloin mahdolli

nen, jc~ e~i likkeet puolestaan r,yhtJvät u~iin lii~e

a1ott~isiin, käyttämällä hyväkseen te~~iil~ 8usimpia 

saavutuksia, sekä ottavat irti, mitä tuotanto onei s os

taen saavat ja kohottavat kilpailukykyään ulkomaisill 

markkinoilla. EOhtuullinen vararahastojen muodostamiuen 

on kylläkin pai al laan, mutta varat on ai oastsan il

loin oikein käytetty, kun ne lähicmäJsä t ulavaisuudessa, 

suurinta Säästäväisyyttä noudattaen, käytetään uusiin 

alottaisiin. iten tällaiset uusalotteet. joita kirjoi

tuksessa pidetään "välttämättömänä ratkaisuna·, on toime 

pantava, ellei liikkeiden käytettäväksi jätetä riittä

västi voittovaroja ja vararahastoja ja mistä niihin 

tarvittavat p~äomat saadaan. sitä ei lähemmin selitetä. 
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Tässä kirjoituksessa i1m nevässä antikari talis

tisessa hengeesä, joka muuten ei lainkaan vastea tri 

Sohacbt in kantaa, on laadi t tu äsket täin julaistu asetus, 

jonka mu~an tal ou selämän kanne t tavaksi jää myöskin 

valtionrautateille 5 prosentti en rahtien kor~tt misen 

kautta aynt rnyt, n. lJO miljoonan Rmk:n suuruinen 1isä

~enoerä. Tämä määrä saDten kuin vientimaksut, korotetut 

verot ja muut s~oritukset, on liikeyritystc~ maksettava, 

mikä tietenkin yhä enemmän vaikuttaa nii i en kaLDattavai 

suuteen. Itsessään eivät nuo 100 milj. Rmk. olisi n11n 

paljon, mutta esim. rautateollisuucen osal le tulee siitä 

n. 7 miljoonaa Rmk. ja hii1iteolli s uaen osalle n. 20 
milj~1mk. Koska yksitjisrautatiet ov t m ö 'kin kohotta

n ~ t tariffejaan vastaavassa määrässä, nousee kokonais

summa siitäkin jonkun verr&n. Riippuen kunkin l i ike

yritJkse tuotteiden joko korke~sta tai albaisemmas

ta arvosta tai sen kuljetuskust6llnuksista. lQI:.ko~ tämä 

rasitus erisuuruisena eri liikkeille. Tämän uuden ase

tuksen mukaan ~oivat 6sianomaiseen tslouspiiriin kuulu

vat kuitenkin keskenään sopia tämän uu en suorituksen 

jakamisesta, kuitenkin siten, että kuluttajat eivät tule 

siitä kärsimään. Täten koetetaan välttää hintatasoD 

nousua Saksassa, mikä taas n voi olla mahdollista ai

noastaan kannsttavaisuuden kustannuksella. 

Kansallissosialistisen elintarvepolitiikan 

viivoja sa.osti 

Beobaohterissa· 

elintarveministeri Darr' ·Vdlkisoher 

julaistussa haastat telussaan. Pääpyrki~k-

senl on mahdollisimman luurimläräisen maataloustuotannon 



• 

• 

- 17 -

jakamjnen kuluttajille ·oikeudenmukaisiin hintoihin-. Osot

t aena kansal lissosialistisen maatalouspoli t iikan tarkkuu

desta huo utti hra Darr~,. että Saksan bns. 
vuonna maailmansodan alkamisen jälkeen läpikäydä juurikaa

talvensa. mutta että kaks i vuotta kansallissosialistien 

valtaanpääsyn jälkeen (vaikkakin oli menetet ty suuria 

mä~riä maata. ousvarastoja) on aivan riittävästi ravinto

aineita käyte t tävissä. Tarpee_lisen kot imaisen rasva- ja 

lihatuotannon luomiseen tarvitaan aikaa ja vastaavia 

valuuttamääriä. Muiden maiden epäsosiaalists kapitalistista 

syst eemiä vastaan, jotka reagoivat jonkun tavaran niuk

kuuteen hint ojen korotuksel la, on kansallissosialismi aset

tanut kiinteät hiDnatt joten niukkuuden ilmetessä kaikkien 

on kestettävä yhtä~sesti vaikeudet. ValtiovarajDm;nist 

tehtävä on harkita, onko ja missä määrin tehtävä suuria 

rahallisia uhrauksia tämän päämäärän saavuttamiseksi, 

käyttämällä kaikkia tarjolla olevia mahdollisuuksia maan

p~rannuksen hyviksi. l&nsallis80si81istinen maatalouspoli

tiikka on lopet tanut marxilaisen pienviljelyssysteemin 

ja toistaiseksi jo luonut 32,000 perintö tilaa. Eräiden 

piirien tekemiin valituksiin, että Beicbsnlbrstandin pai

kallisten johtajien valinnassa on sattunut epäonnistu

misia, vastasi ministeri, että kansalli880sialistisen poli. 

tiikan johtoon voidaan ottaa ainoastaan miehiä, jotka 

taistelussa ovat kansallis808ialismiDsa taattavuuden todis

taneet ja sen teoissa osoittaneet, mutta et tä vilrin-
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käsitykset ja persoonalliset riitaisuudet ovat inhimil~ 

liaiä . ReichsDöhrstandin ja kansallissosialistisen me

talouspol itiikan saavutukset tulevat, lopetti minilteri, 

kaikkialla maailmassa herättämään hyväksyvää ihailua (!) 

ja puhuTat kyl lin selvää kieltä puolestaan eikA niiden 

merkitystä mitkään aaivartelut voi tehdä tyhjäksi. 

Ne puhuvat todella selvää kiel tä, ~ten seu

raavasta ilmenee • 

III. 

Valtion tilastol linen toimisto on vuodelta 1935 
julaissut kuvauksen hintainvaihteluista ja elinkustannu~ 

sista Saksassa, josta jo käy ilmi, että laajojen 

kerrosten elintason on täytynyt laskea ja ostokyvyn 

pistua. Näistä numeroista ilmenevä Saksan ylen korkea 

hintataso osottaa myös, miksi ulkomaankaupa.n samoin kuin 

kulutustarviketuotapnon on tä~~ynyt supistua. !ässä pii

lee myös Saksan sisämaankonjunktuurin jatkuvaisuuden 

kohta. Siksi on hintojen noulun huomioimisella erikoi

sen suuri merkit,ys. Valtion tilaatotoimisto perustelee 

hintain nousua noudatetulla ulkomaankauppapolitiikalla, 

työnhaDkinnasta aiheutuvalla lisääntyneellI tarpeella ja 

a.eiltautuaisella. jdlta molemmat viime-.initut OTat 

attaneet ltotimaise tuotannon hlTUD (kadeaiDeet. ruakea

hiili'benaiini. elintarpeet y.m.). llita ene-an DImI 

kotiaaiset korvitetuotteet jeutuiTat aarkkiDoille. Iita 



• 

• 

-19 -

enemmin tlytyi korkeiden tuotantokRstannusten TUoksi biD. 

tojen kohota. 

firallisen tilaston _ban Oll tukbkauppaiDdekai 

TUODDa 1932 Talliaaeesta alt..asta tasosta jouluknuhun 

1935 .euesll acrp.soS 11,9 % ja joulumusta 1934 2,4 

%. On kuitenkin epliltlTl, i1a8lleekö DAis" laakelmis .. 
jo alenbuslyhennykset. auutokset hankinta- ja -.kSWlllrl

ajoissa, l.kuisat laatuhuonGntwset ,... Kuitenkin on 
T8ItaaTaDa aikana t'Clkkukauppabint. kaltablokkimais .. 

le,kopaS 4 % ja pmtamaiss. (bltapohjalle arrioituu) 

5, 3 %. aika seikka Plo1eltaan Tiell lisU hiDta-ero .. 

Taiauutta Sataan ja .u.den uida Tllilll. llielenkiilltoa 
Teilla ei liene _iDi ta eraida Terrattaia tarkeida 

tuotteiden hi DDaDDOUSU ja. lahdatoista ~den aikana 
joulakuaa 1935 loppaaD aeunes" OTat aeuraaTat tuotteet 
bl1istueet prca.tei ... : 
T.aikat 67,6 % kupari Z7,8 % 'boaahka 6,8 % 
1pj7 52,6 • keneöljy 3>,6 • TUla 7,8 • 
huppu ",0 • raakajuuti20,4 • 
g'.oliini 47.,6 • tee 19,5 • 
lehlllt 37,3 • j.uto 16,7 • 
blrtDllab.t 36.7 • rehakakat 13,1 • 
raakaaiIkti 34,8 • ihra 11,7 

!oiaaalta .ftt erllt tuotteet laakeneet hiDIlois-
sa, kuiteDkiD paljon piene ... ssl .aIrIael ja rajoite~ 

_aa. piiriaal. 1_ 7bityiakohdat eiTlt iadekabueroia

.a, jotka e.ittlTlt b.kiarTOIl. tule riitti..... ...rin 
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DlkTtiin, _tt. o .... t yleiatilanteeD .nostelulle Y&rsiD 

tlrkelt. 

liiti oljpb,t'pppbiia tule., oaottaa Tiralliasn 

til •• to TUod.n 1935 lopas.. ...aiD 4,4 ~ pogsUl .... rrattaaa 

alimpaaD taaoOD .... 1932. 1D1 tabloklduis88 CIl tIIDI iDdeb 

la.kenlt 5,1 ~ ja pmtaais.. (oltapohjalle anioitua) 

14,7~. Saks.n ravintokastaDDRlindokai o.otti 7,1 ~ DORIUa 

TUod.n 1934 joulubulum yerrattuna. 1l1li JlDerot klyYlt 

tlYlin s.lviksi Y.I. !liiti palkkoihin .... rratt.'s ••• 

fariffipalbt oYat YiraUilen ti1aatoJl ab.n 1'Uod'lt. 

1933 p,y.,.e.t ... ttuaattomiDa, niin ettl .... ttityDlIi.t'n 

tuntipalkka on ollat 78,3 pf,nnigil. .,k.työllisilll 62,2 
pf. Palkat 0"'6t dia ollen 22 ~ _tala.et kuin Y. 1929. 

flllöiD .i bi teDkaan ole uohd.t ta .... , .tU ••• m. tuo

tantoaloiU., kat.n tlJDlll raportin 1. o •• s.. on Yiitattl, 

työaika. OD 1yhlrmetty .... t.btiili t.olliluud ....... h. 
alall •• lSlj1lVllyisll. .ikl -VÖI .i tlkllD •• ttl palkoilta 

.ae. hllo .. tt.yia .ril .oaiaalisiin aenoihin (YaDha_ j • 

• airlll.Yakalltlll), ... eroihia, talYiaYastaklea CliDterhi1f.), 

puo1 •• aakHiha. jlrj •• tts_buihh ,... Kaikki DbI •• ikat 

h_mOODOt tae yoi tll.kia t1llla _uha tulokae .. , mh 

.tU r.a1ipalb.t Yiia. yuos1na ja ... arsiDkia Y. 1935 _0-
_tta ..... ti o ... at laakene.t. 

lliDb.tanasten JlO1laul1e tuaaer1dllistl oli 

Y. 1935 .rikoi ••• ti 1ibaD, lihataott.itte. r8IT ... iD.idea, 

rilt.DD •• t en y.m. hintaia DRSI, joi t. ... .. taa hiataiD 

al.ne.t.ta ilaeni Yain harTois.. t.p.uksia... !lrk.t.pil 
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Dlihin buluvia tavaroita oli'Yat peruat (4.2 %). 
hemeet, kahri ja ~ t. Biinpl Oll raa'Yaan- ja 

liha eräissä kaupullgeissa no.slut 23" ihra 25 %. ..iian
liha 38 % ja laapa.nlih. 30 %. Ilmi o'Yat bitenkin po 

sillisia nousuja ja koko aaan ke.killärlinen hintataao Oll 
kohoDDRt s.uraa'Yasti: r"'Yaanliha 7.9 %, si.nliha 2,7 %. ~ 
paanliha 19,3 % ja ftBnDlih. z:r ,6 %. Virallisen tila.ton 
_ban Oll lihan ja lihat80ttei tten yhteinen hintaiDn01lI1l 

'Yiiae no .. k •• kiaUriD olht noin 7 %. lam ••••• aikaa 

tnraakarjan tvfubiDtaiDdebi on kohonut 18 %. 
!le.nai on hintaiDDo •• ua 8UhteaR PDibinkin 

lajeihin DIhcl_ aerkill. panta'Ya, etta ta'Yaranp1utteen 

ta hal'Y .... t laadRt auurekli olaksi oYat kadonne.t -.rkki

noilta ja ettl o.tajat .en johdosta oYat olleet pakotetut 
huono .... t. ladusta ___ korkeaapia hintoja.+) BiD~a-

d.t •• i... tIPI to.in .i ilPelle ... tta DI~ aitl •• 1Y ... 

aiD lkai~.p.rheid.. talo.,kirjcnpidos.a. 'a'Yarain Diukka •• 

Oll s •• i". tapaakai,.. johtanut ,iih,a. etta kalsttajat 
itse .. iasla jostaftt mak .... an korkeampia hintoja kaiD 

aita rajahintoihin perults'Yat iJld.kainaerot Dlyttlvlt ,_ 

kaRtta •• tta -r.yjlt p8kotta'Yat h.idlt ••• vlla k.rtaa. o.t .. 

~ .aita, hintarajoitaateD ulkopuol.lla ole'Yia ta'Yaroi~. 

lihaDa.,teD hinD.t o'Yat ea.Ili.een notean 'Yerrattaaa DORa-

+)liiJlpl Oll minulle kerrottu. Itt.i.lt -..nriljelijlt IRO'ts ra~r: 
h1ntoihiJl B: ii_.t.~. ·1bjalUlo - 811 iilU'-"ii.j ... N .,tettaft ID koira, j. lIiAt. laattaa 011. ~I.D, 
1'11,... • l1IU'\1uclelt.. ira lastltaan oston g;.. =:et. 
j.01l11 bt tua j. lVJdIID •• raaYa11a kerralla •• alll ... 
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."t 7,1~. 1,iYlnhinta on sen .ijaan p~ .aut 

tOMDa • 

Mitä Baihin ,linkaatannuksiin tule., oyat t .... 

tiilituotteitten hi~t Y. 1935 noua •• et YaiD 2,9~. 

kuitenkin niin, .ttl laatu on samella huonontunut. lan

gat oyat pysyneet entili.1I hinnoissa, _tta Oll Diio ....... 

hintojen nousu odotettayis.a Dabanbi~tojen kohottua. j 

tohdeksi .i ole sattumat, _tta nomslakh OD .. iill. 

aikoiJLa ruyeDllut DOUa,ya suuta i1.en .... n. ftta koet.

taan kai tenkia nralliailla tahoilla •• tU. Iu bi .~~ 

,linkl.tannuat.n noaates.. ja ttlojen aupilta,s.. .iirt.J
wln pienempiin huoneustoihiD on ilaeinen, johtaDee tld 

pakostakin pieJLten hDoneustojen yuokran y1ena.ilean. 

ta.! nlyttaisi sitlkiD luoDlloIlisamma1t .. t.D pieni8tl 

UUllIlOist. kyapmln blYa.s.a tulee :plute ja niiden 

rakentaminen on pyalh~kai8", a,yyltl .ttl plloaanenodol
tu. klytetllll Yal tion iJl'Yeatointien fiJlaDllointiiJl. ,iki 
ykait.yi.in'Ye.iointeihiJl riittl'YiI Yaroja 01. • .. taYl •• a • 
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Berliiniss., 12 p:DI helmikuuta 1936. 
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Lahetystö llhettäl kunnioittaen Ulkoaai

.iDministeriölle oheisen. raporttiDSa n:o 9 aih".ta: 
Sakea ja keskustelut Pariisissa • 
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JAKELUOHJEI 

Ne bakustelut, jotka GlJingal Yrjö' 

hatajaisist. palaaYien johtavien Taltiomie8ten ja 

Ranskan hallituspiirien kelken Pariisissa oYat ta

pahtuDset, OTat Seka.sla herlttlneet paljon huomiota 

eikl voida kieltO, Ittl sano..:Lehclistö Terraten 

Irtyialsal dYyBII nii ta on kasi tellyt. !imi Irty

Deilyya johtuu tietelJiiD llhilJnl liiti, ettl on 

klaitelty lukuisia kyaymyksil, jotka Sab .. TIlittö

.asti kiinnoata'Yat ja Setaa Diiatl täten on jU

BJt I1l"jUn, IIIltt. JDyÖsldl\ osaksi aii ta, ettl Sak

_. jllllen 'Yoiukka,milJ on tunnettu aun kan
aain'Yllisesti isoloitu aaama. 

lraDktarter Zei tag klyttll diata keakul

teluista SaDOnta. ttpuislr !rei'bhaus·. Lehti _0 .... 

• tt .. , ettl henkilöt, jotka Pariisin Dlyttlllölll ovat 

.aiintyDeet; toaia ont tlydelll anoftllalla pahu

De.t ai ttenaa plolesta, _tta ettl kJs~b.s" 

bitaldD on ykaiploliset babstelut. Poisaaole1'8t, 

.. __ ..................... _ ...... ~'!~l~.~.! ......................... . 
JakeluohJemalleJal 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lIalkal . mlniaterllSlI • 

UE 2: A 4. 

EI ulkomaaed"'ltukaen tledoltukaiin. 
EI u!komaaeduatukaen, muUn ulkoaalalnmlnlsterllSn ti dol

tukaiin. 
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joilla iuroopaaaa ~öskiD on .anomiat., aiTat niihin 

keskuateluihin ole .ekaantue.t, ja kuitenkin riippuu 
heidln kannaDotostaan yhtä paljon,.dtl klytlDDöllisil 

tuloksi. Pariisin .j.tu.tenTaihdon P1erteiltl Toi aJ!ltya. 
Deutsche Jllgemeine Zeitung b .... stele. .itl 

yhl uudelleen yli Euroopan yyörJYII pelon aal toe, jonka 
Saks. aiheuttaa, huoliaatt. siitl, ettl Sekaan hallitukaeD 
taholta 8QDeen kertaan on Takuutettu •• ttei Saksalla ole 
.!tlln .otsisi. aikeit.. Id.niD politiikka on IUUDDattana 

.iihen, ett. Inglanti s.. o-.1le puolelleen VenljlD .oti-

1.'Taltion Kaukaiaen-IdID tapahtumia li1,,111pitlen, .att. 

LitTinOT Yaatii Ta.tapalTeluklekai oaallistu.iat. LlD8i
Euroopan poli tiikban. Kehi tyben_ tlhän lUetaan j.tku •••• 

Tiittaa lehti siihen, .ttei Saksall. ole .auta aahdolli

&uutt. koin lialtä Tarustuksiaan j. pyrkii lIheiaeen 

yhteilt,yöhön Italian j. J.panin kanss •• 

!erliner ~ageblatt on lausunnoalaan T&rOTai.e.pi, 
_tt. Tlittu biteDkiD, .ttl ranskalail-Tedllilu .opi

.mkaeD ratifiointi tuo .. kanaan NeuTOlto-VenljlD liitti

.!aeD (liDfleohtang) Looar.no-.opiaDkaeu. winkl perusta tI

Mln klatt. WDuttuU. IJöhe..tn kirjoittaa .... lehti, .ttl 

DlköpiiriD rajoi ttallinen ybiDoaaB Saksan Taaraan, job 
lair •• d.n taToiD cm lIlUannut l.kI lIDsiTallat .ttl h. 
ittia.t JltITIDII, on leu'Yo.to-lenljllle Mieluiaa j. te" __ 

tullut kapitalistiseD jlrjenjuokaaD hliria Tallaukaeouata 

kohti, peliin,. joka tal. .... ina TUoaina 'euTOlto-VlDljlD Tah
Ti.tal.l. lh1 t.hitt.r.y. Ilrjoitakae... heitetllD ~sin 
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ankaria .wökail Inglantia ft.taan, job Ii euvostov8'Dlllia

yatlTlllise1l1 BUutntuai.eUaan on kukistcut Lawin 

ja nyt ajaa Bansian voimakkaammin kuin Ranska it.e 

it.elln kuuluisan pektin ratifiointiin. ~tifio tia 

pidämme vakavana asiana ja kllnteentekevlnl Euroopan 

kohtaloille. Se vaikeuttaa Euroopan yhtenliBt~stl .!tl 

tuntuvillllDiD. Sen täytyy vaikeuttaa jokaista vapaata aja

tu.tenvaihtoa Saksa, Banskan ja Englannin kesken. lei ta 
eivAt tlnllD erota lInneatö mitkään aineelliset va.ta
kohdat tai kilpailup,yrtt.ykset, vaan niidtn keinojen ar

viointi, joiden kautta pIIstlisiin rauhallisiin oloihin. 

- - - - Liitto Neuvosto-VeDljlD kanssa on pitkin pällle 
jlrjettÖllY1li neuvostovaltion historia jo oaottaa .111. 
- - - - Llnaiaaat eivlt usko aei ta, _tt. ne uskovat 
leuvosto-VenljU. Sauret kansat eivlt koskaan ennen ole 

.yö •••• t Dlin jlttillisJDliBeen loukkuun.· 

LitvinoviD .aavutt... ..nestys sekl Lontoos.a 
.ttl Parii.is.a on ~kin herlt~t S&kaa'D lehdistösll 

huomiota. Erikois.sti ovat keakuatelut !oJ18vanweidlll 010-

IUhteidan jlrjeltely.tl kiinDittlneet puoleenaa julkislll 

.8IWl anoate1ua, Saballa kun dia.1 aias. 0Il ayöskin 
huoaattaTi. etuja valvottaTana. lrankfurter Zeitung kir

joittaa ta.ta .. iuta .... .euraav .. : ·Soluge Italian 

nicht 8Usgelöacht ist. wird aan .s nicht ignorieren kf5n

nen. ~fen wir nicht ait dJacl •• t_ ebenso gross .. 

Recht 4aa Ileiche VOll - Deutschland .agen? Die lIngaten 

BeratUDgIJl helfen nicht Ub.r 41e !at.~ hiDwe" dea. 

4.. wirtschaftliche Gnioht Deu tschlanda ia Donaraua 
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ganz TOm selbst .tlndig ia 'aohaen ist. Tataaohen 

wiegen .ch.erer ala Plbe. BLeiben wir aber 1n der 

Sphlre jener politiachen Ionstruktionen, 10 seigt .ich 

aasa vor der Bnt aheidung iiber dln abea.Waehen 

Irieg i. Doll8V8U1l ebensowenig nlruDgen n enrarten 

.ind wie en irgendeiner anderen Stelle Buropaa. B. 

hat deshalb weder Sinn, diplomatische AblenkuDg.aanlSTer 

auf Kosten unbeteiligter Staaten IQ .. ohen, noch '011-
te aan TenacMn, mi t Pariser Geaprlchen, die 111 paI

.ant erfolgen, Reklaae IU _ahen. Ua wirklich ema 

IUtsliohea su ta, ao11 te aan jetst Uberhaupt Dicht 

TO. Dlnauraua, 80Ddem Ton der Chanoe dea Priedena 

1n Abe •• inien reclen. lir kannen mcht fiDd~ clas. 

aich dort die Lage gekllrt habe. Die Italiuer be

reiten Deue Voratöa.e Tor - uad der VlSlkerband w.rtet 

ab, obe IIlDIchat eine Verachlrfung der SaIlktionan 

IU wag8ll. Di. Spannug hIl t an. aber sar Zei t acheW 

.ie eher TarlliDdert ala Terachlrft. Der Jongleur 

laropa .pielt ait sahlreichen Xugeln: Krieg, Prieda, 

Bluff, DrohUDg, Reoht, Unrecht. 3chainheiligkei t UIld 

B.rau.forderung wirbaln ~ banter PolI' dmroh die 

L11ft. • 
Xe.matallaaaani jumrtige. Aatin eri Tirka-

1Di •• ten kaJasia olan ... ut sen TaibtelMn, että aie1-

11 u!koDaiaeati t,1,JDe.ti IUhtaudutaan tapahtuneiaiin 

keakuateluihiD ja odotetaan, aitA tuloksia Diiatl 

... tt.. olla. Ollaan sitä lIieltä, etU De kovillkaan 

paljOD eivät tuo II1kanaan ja oTat eneDIIIID Dlyttl-
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IlÖllepanoa kuin todeD i sia saavutuksia. ftdD mDkaan 
ei Sakaan ole B,YYt1 luopua nykyisestä pidätt,yYästl 
ja 'fain tapahtumia swraa'fasta poli tiikaataan. !oiael
ta puolen tuntuu kuitenkin siltä kuin le'fotto~ua 
Saksan tunt uv&mm8sta isoloinnista tämän ulkonaileati 
rauhallisen kuoren alla ei olisi olematon ja että 
'ferrattain suurella huolestuneisuudella odotetaan ta-
pah in kehi~stl. Vaatapainoksi 'fenällia-englantilaia. 
ranskalaiselle aotaliitolle ryht,y.Dee Saksa etsimiIn 
itselleen liittolaisia • 

.luswärtigea AlIltin puolivirallinen julkaisu 
kiinnittää puolestaan tähin aaiaan tlalnplivliaesal 
nuaerossaan huomiota_ Siinä urki täln erikoisesti ne 
lausunnot, jotka Tshekkoslo'fakian pIImiDisteri Pariiaissa 
on elittänyt ja joissa hän, tlklllisten tietojen mu
kaan, on kylmlsti julki tuonu t aen kABi tyb en , etU ny
kyiset neuvottelut oTat käynnissä Saksan taholta uh
kaavan Taaran torju.dseksi, eikl. kuten aiemmin puhut
tiin, taloudellisia etuja silmllllpitlene -!lten on 
aToiaesti luonneheli ttu 1. henkinen ja polii ttinen olo
tila, jonka _ban TIli ttömlsti plätekijöiDI OTat ilO
loiadatendenslit. jotka tlhln saakka sllnnöllisesti on 
kielletty.- KirjoituI plättyy lauraaviin huo_utubiin: 
·~nn 8S schliesalich in dem Zuaammenhang der mittel
europIischen Piane gewiaaermassen beacbwichtigend heisst, 
dass Deutschland elie Tei1uab.e en den getroffenen 
Vereinbarangen freistehe, ao 'fermag dies Uber die 
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Tendenz. dle di.len Vereinbarugen innnohnt. nicht 

hiDWeg~elfen. 1m Ubrigen Icheint in diesem Zuaam

menhang die grundaltBliche linstellung Deutaohluda 

gegenUber zwischenstaatlichen Vereinbarugen Tergealen 

zu werden, wie aie der J[hrer und Reichskanzler 

featgelegt hat: "ir werden en keiner Konferenl aehr 
teilDehmen, an deren Programmaufltellung wir nicht 

Ton Tornherein mitbeteiligt ,IWelen aind. Wir deDken 

nicht daran, wenn Rei oder drei Staaten ein Ver

tragagericht entwerfen, ala dritter dann die erate 

Ioatprobe Torzunehllen.- Die lelt wird sich abgnölmen 

IIllasen, Deu tschl8l1d eine Rolle susuweis8D, die seiner 

,eographiaohlll. wirtachaftlichen und historiachen Po

aitionen 1. ~tteleuropliachen Hana nicht entlpricht.-
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Llhetyatö lähettää kunnioittaen oheisen. 

Ulkcasiainministerio~le raporttinsa n:o 10 aiheesta: 

Saksa ja r8nska1ais-venl1äinen pakti. 

Ministeri: I~~-
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JAKELU OHJE , 

l4ellislsll raportiaaani selostin niitl 

refleksejl, joita Pariisiss. .iims aikoina eri .&1-
tiomieaten .uliaet kelkustelut Seka.... o.at a.y.anyt

tlDeet. Mainitsin siinl myös aivuaennen ransbJaie

.,nällis«D sopimuksen todennlköiseata ratifioinnist. 

Pariisissa. T... jo lIhea vuosi .itten teht.y aopi

._ on aika ajoin ollut julkisen sanan kohteena 

ja herlttIDyt paljon eplluuloja ja arvostelua Sak

.assa·. IDD _ini ttu aopiml nyt on ratifiointikel

matela alaisena BanaUn parlamentissa, on Aunlrti

gel jatin puolirirallinen julkaisu . asi.. erikoiaeati 

klsitellyt ja hyrin selvin sanoin n·aissut lekaa

laisen bnnan asiaSI" 'aikbkiD Saksan ]del teinan 

kanta jo suurin piirtein on tunnettu. katson bi

tenkiD a.J,7t1 ole.an len ykait,yiskohtai.empaan 

alleen tilli hetblll, jolloin todennlkeise.ti 

naol .. a aopima tule. .i to ... ti .01"8aD ja 'YHtei

I.en klDaaiDYäli •• an politiikkalD ..tkntt'.8an~ 

J ake luohjemallej a, 

TlValllnen. ............... _ ........... _ .... !ay.al..lj,u~ ....... ......... ...... .. . 
Tavallinen j a IIalk.l .. . mlnlate,.lö lle. 

UI 2 : A <C. 

EI ulkoma.eduatukaen tledoltukllln. 
EI ulkomaaedu.tuk.en, multa ulkolllalnmlnlate ,.lön tI dol. 

tukalln. 
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Sakaalla .i ole JdtllD aihetta olettaa, ettei 

I~kaesll oleTaa paktia olisi katsottaTa litl Taetaan 

.eis8sti lUUDJl8tuksi lii ttosopintuksekai. -KiWi pahin no

sittaminen jo alusta lIhtien ei ole ollut .an Tllittö.ien 

ja välillisten intrellenttien puolultlDtumista, koettaa .e 

hertttll leD hyTIuskois8D Takaumaksen, ettl lopimal olili 

uUli tarTallisuusaines luroopan poli tiikasia. !Istl ei kui-

tenkaan .aneltakaan Iyyatl Toi olla puhetta. PlinTaltoiD • 

1am lopimskuappani t ei Tlt ollenkaan lalaa Sakaan hyökkA

"atahdon olevan paktin .4eUytykseDl ja luoda s. pohjakai 

aotilaallisille sopimuksilla,.i tlstä Toi olla .uuta tu

losta. kuin ettl Saksa tallaiset Talmistelut tuntee uhaksi 

itseIIn Taltaan.- Mälrlttyjen mahdollisuuksien olettaainen 

ei ~ösklln Toi lisltä turTallisuultunteen kasv.-ista. Se

.oiD eivät ne lIhei.et yleise.ikantain Tlliset kelkustelut, 

joita marsalkka fuchat,.T ki Pariilisaa tly, tee raDhoitta

T.. Tailmtuata. T&an plinTa.toin oTat omaan luoMan .ota-

• pqkoolin. -'iell pahe-.n tlytn Taikutub. olla. kun 

rI't1t Taltiot. toilten .plilyjl hyvlkseen tlyttaen, pyrkiTlt 

ottamaan i teelleen oikeuden jlrj eltU .. ianla llieli TaJ. tai

aeati "ali ttuja .attumia (hentuali tlten) hyTlbeen klytta

en. Se lIhtee "arain jyrklati aiitl, .ttl aota on 040t.t-

ta"is.. yksino .. an tllmllleen ... ~tyltl taholta.-

Saksa1ais~ klsityb_ .taan on ranablai ... ,r8DA1U.8I,1.4 

nen 10pt.DI, riip~tta liiti, ettl Iin lelitetlln ole"an 

aliltettu kansainlii ttolopimban alle, •• llainen, etta "aik

~kiD kansainliiton neuvosto konfliktitapaataella kntnttai

.iin .. i.. klsittelemlln • .01 empi en lopiIDepuolten .4eltlplin 
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omaksuma kanta., että Sakla on hyökkääjä, ei enää tulisi 

lDluttnm'an. 1Io1eDD8t sopiDuapuolet eivät auiUaan halua 

mennä kansainliittoon. s .. dakeeen neuYoston _kunsa ja . 
taipuakseen sen päätökaeen, vaan, klyttäen bnsa:iD1iitto

proseduuria hyväkseen, tarpeen Taatiessa syrjäyttU koko 

jlrjeltön. Tällainen menettely laattaisi rikkoa koko kan
lainliittolYlteemin. Lisäksi muodostaa ranskalais.yenlllinen 

liitto voimatekijäin yht,ymän, jonka painoa toisten Talti

oiden on Taiba Tälttää. Jos tämä koalitio tahtoo lIh

tei liikkeelle, osottautuu jälleent että oikeul on Tahvem

lI8D Plolella. 
Saksas.. a i ranskalais-venällistä sopimnsta klsi

tetä muuksi kuin Saksaa .. staan lUunnatuksi liitoksi. 

Sen uhan auuruuden _räävlt ne tendenssi t. jotka 1ml1oiD

kin Banskan poliittisia kohtaloita ohjaavat. Koko luon-

teeltaan ja tarkoitukaeltaan edustaa tlml pakti uutta 

poliittilta ja oikeudellista eplvarmauden (Unlicherheit) 

.lemanttia eurooppalailelsa politiikasIa. Batifikatio ei 

lisKl luottamusta, vaan Tahvistaa eplluott8DDst •• 

ldellloleTat varain terlTlt huoaautukaet 011 nyt 

saksalaiselta taholta ta mln paljon .eIua herlttlneen lopi

_ben auhteen elitetty. Ilin jyrkkäl kantaa en aibis._.~ 

ole huomannut .. iula •• iintynem ja Dm le tulee julki .A.ulldrtj 

p. jlltin eplrlrallil.S18 julkaisuss., joka vili ttil TiralliDv ........ 

taholla ila.n.vil ~elialoj •• on 1 •• itlkin .erkittlvlapi. 
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Lähetystö lähettää kunnioittaen oheisena 

Ulkoasieinministeriölle raporttinsa n:o 11 aiheesta: 
/ Keskustelu ulkoministeri v.Neurathin kanssa. 

J4inisteri: /&1')1 r ft n;;:. -
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JAKELUOHJEI 

18. 2. otti ulkoasiainministeri von Neu.rath 

minut vastaan ja kertoi tällöin Saksan hallituksen 

klsityksil päivän ulkopoliittisista ~8~ksistä. Sa
losten seuraavassa pääkohdat ulkoministerin lausun

noista. 

On hyvä, aloitti ministeri von Neurath, 

ettette tulleet luokseni paria viikkoa aikaisemmin, 

sUli silloin oli tilanne niin epleelvl, .ttl tuskin 

lIi täin olisin voinut 181lsua.. Olihan suurin osa Lon-
-

toon poliittista haatajaissaat,tuetta vierinyt Parii-

aiin ja saattoi odottaa jotakin suurta sie11l syn 

'Yk. Nyt jllkeenpIiD voidaan todeta, ettei Ddt öin 

ihaeelli.empll ole tap8h~t eikl llitlln aanottaTia 

tuloksia ... yutet~ ItlvaltakiD eaiintyi Pariisin 

Dlyttlaölll - _yein tarpeeton eliin'tymiDen (U.berfl11a

.ige Irsohei~g) - ja .aattoi hra Starheaberg tode

ta. ettei hlnen hababugilail-auUD.Dite1millaan ole 

al. WiIl mahdoll.iauukaia, •• ikka, josta hIn jo ID.glan-

Jakeluohjemalleja: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja nllkll .... .. . mlnllterlGlle. 

.. __ ......... __ ..... _ .... ~!t.l..~ .• !tL ................ .............. . 

UE 2: A 4. 

EI ulkomaaedultukaen tledoltukllln. 
EI ullcomlaedultuklen. muHII ulkoaalalnmlnllterlGn tledol

tukalln. 



• 

• 

r'\ 

- c. -

nisla oli saanut kielteisen kannan kuulla. !ahekkoalo

Taldan pääministeri Hodsan klJ1lti ei lIlYöskUD tuotu

nut lIII1i ta tuloksia kuin hllrakai. ta toi'Volllkaia. 

maiden taloudellinen yhtenäiayys on hyvin 'Vähän 

linen eri uiden vaatakkaisten intresaien tähden ja 

niiden luonnolliain DWynti- ja ostomarkkiDapaikka on 

Saksa. Nlistl ayistl katsoi ministeri jODknn1aisen 

tbnaTaDw.iden taloudellisen liittymln Tain ajatukaekai, 

jonka toteutumismahdollisuudet OTat hyvin 'Vihaiset. 

VeDljln ja ~kaD Tllistl sopimosta ei ole 

pidettavl onnellisena, koske 8e toisel ta puolen s .. tt .. 

kansainliiton paktin kieroon asemaan · (Kts. raporttiani 

D:O 10) ja toiselta paolen auttaa Locarnon aopi_ben 

luonnetta, ailll Tiime_ini ttuun sopimkseen tulee ti

liin kautta entisten poikbusten (Banskan-Puo18l1 ja 

Ranskan-Ilhekkoslovakiu lopimkset) lisäkai uusi poik

keua, ranskalaia-Tenlllfiaen sopima. joka siillä lIIUlrin 

li811 eplTarsalldeu aatetta, ettl Tllrinklytökaille kai~ 

ki o'V.t jllTlt aToimikai. 

YaikateI.iataan Lontoosta kertoi ministeri T. 

leurath erti tI llielenkiintoiaia .eikkoja. Englannin 

ulkopolitiikka on nykyllD tienhaarassa ja hapuilee 

auutaa, aihin SeD olil1 aa.tuttaTa. Uusi RDingas on 

tarkoin aelTi111 ktikista aaioista ja tietll ~ö •• 

liiti hIn haluaa. laDiabaD .. e. IdTard VII :sta 1Ih 

an on Y8ltaknDD8s.a ibI .ahTistunut ja niinpl on 01 

tettarissa, etta hIn. • aDUlaa ,u enelllln tulee vai

kattawalD TåltaknDDID .aioideD hoitoon, pl1miDiateriD 
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as.man TaataaTaati heikontu.ssa. Seka kuniDkaalle että 

ulkoministeri Ideni1le oli ministeri v. Baurath Taka

Tasti puhUDDt kommunistiTaara.ta, jota kumpikaan ei 

ayöntlnyt Bnglannisaa olevan, _tta oli kuningas uiaan 

kuitenkin Takavammin suhtautunut kuin miQisteri Iden. 

Englanti haluaa ilaeisesti klyttlä va.taisuudessa VeDI
jll hyvlkseen Kaukaisen-IdID kylymysten kehityttyl _ 

teelle, jolloin Inglannin niihin Takavammin on kiinni

tettävä huomiota. 

Itl~asian tapahtumista oli ministeri siina 

kllit,yksessl •• ttei .ie111 pitempään aikaan .otaa ole 

odotettaTissa, Taikka se kylll lopulta tuleeldJh Euroo

passa oli.iTat .1l1aiset rajarauhaD Eikkomiset kuin 
ai tl Aa.ia •• a jo usein on tapahtunut, synnyttineet 

,odan, ~tta olosuhteet jasias.a ovat tls81 auhteessa 

paljon auurpiirtei._t. Japani ei viell ole valmis 

lotaan ja Vedjl peliII .i tl yleensl. koska aota Ve-

.nljllle todennlköisesti aerkit.i.i koko 'Yltoemin 

tamista ja lotilaadiktatuurin tai jonkun maun jlrjest 

mln Tel taan pUall. aeikka, joata Valjlln nykyiset val
lanpitljlt ovat tlysin tietoiaia. 

Saksan 8Dhde kanaaiD1iittooD on mauttu.aton. 
LiitOll aerkitys tulee Jbe.IWan konfliktiB kautta .0-

raaliaesti enti •• atllD laakemaan ja JlYkyUn on h1"in 

Taikea a"ioida, a,inkll eiaelle pohjalle kaDaainlii tto 

pare~8D8 Toitaisiin rakentaa. 

Ab •• linian ~.~essl on aahdotonta aitlln 

lanoa. Aika Dlyttll työskent.l.~ Italian hyvlkai. 
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t 
Sanktioita Ii todennäköiaesti tulla liatitimä.n, si11l 

nyt jo useat aaat karlivat niistl aDemmln kaiD Italia 

ftllaisia ui ta ovat Jugoalavia, Buania, Krlikka, Taheb
kollovakia, pahuaattakaaa Ranakalta. 

linister oletti Lontoosla klytlvlD laivasto
konferenssin johtavan jonkiDlaiseen tulokseen neljän 

neuvottelevan vallan beken ja aneli 1111 jllba 

Saksan ja lIDidenkin aaide tulevan btautuika1 jatko. 

kelkusteluih1n aopiaakalen iht.y.miSlksi, 11111 muutenhan 
ai111 ei oliai 8UlotuvaWaIl .elki tyata. 
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Lähetystö lähettää kunnioittaen oheisena 

Ulkoasiainministeriölle rapor1tinsa n:o 12 aiheesta: 

Saksalais-puolalaiset suhteet. 

MiDisteri: I~-
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suhteet. 

JAKELUOHJE: 

Ni~in eanomalehdistöstäkin on käJ~yt 

ilmi, on eriii tä hankauksia viime aikoina ilmennyt 

saksalais-pnolalaisissa ouhteissa. Saban julkinen 

sana on kuitenkin varovaisesti näitä asioita käsi

tellyt eikä niidan johdosta mitään varsinaisia 

hyökkäyksiä Puo168 vastaan ole Däqnyt. !sioi ta 

koetetaan tie~sti mahdollisimman hyvin selvitellä 

kaikessa hiljaisuudessa eikä näille ilmiöille liian 

suurta merkitystä ole ayytl antaa, mc.tta on ne 

kuitenkin pantava merkille. 

temperamenttia täJDDI oleva talousministeri 

Schacht piti äskettäin puheen saksalaisessa Sleesi

&ssa, jossa hän hiukan varomattomasti käsitteli Sle •• i

an jakoa, niin etteivät hanan lausUIltonsa pnolalai

.ia lliellyttilneet ja on Puo18ll lUurllhettills JIIpI.yt 

lilheI.atraslella .. iasta huomautt ... ssa, .aita tuSkin 

luOran&ist. proteatia esittänyt. nijn1cnin ulkoaaiaesaa 

lehdistössl on ollut .. ini ttuna. Kun eräälle .lus-

"akeluohJemalleJa: 

Tavallinen • 
Tavallinen Ja lIalkai . miniaterlGllo. 

............. .: .... _ ............. .!a'w.aJ,.liDen. ...... .... ....... .. ..... . 

UI 2: A 4. 

EI ulkomaaodultukaen tledoltukann. 
EI ulkomlloduatukaen. mutta ulkolllainmlnlaterlGn tledol

tukaUn. 
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wärtige s Amtin virkamiehelle ikäänkuin sivumennen maini t

sin, että Puolan ambassadööri on käynyt teillä maini

tun asian johdosta protestoimassa, sain vastsukssk~i: 

·Onkohan hän protestia esittänJt?·, mikä vastaus viitt&a si 

hen, ettei protestia ole ollut, mutta asiasta kuitenkin 

keskusteltu. Månittu virkamigs lisäsi vielä: tri SchHcht' 

han on tunnettu niin vilkkaaksi luonteeltaan, että hän 

joskus puhuu enemmän kuin on tarkoituksenmukaista • 

Auswärtiges Amtin taholta sain ~öskin vabvi 

tukse~ siihen ulkomaisissa lehdissä olleeseen tietoon, 

että Jaksassa oleva puolalainen vähe&mistö ei ole tyy

~äinen siihen kohteluUD, joka sen osaksi on tullut, 

vaan on lähettänyt valtakunnankanslerille kirjelmän, 

jossa se pyytää, että va! takuJmankansleri ott i5i vastaan 

vähemmistön edustuston, kuullakseen ne valitukset, jotka 

mainitulla edustustolla on esitettävänä. Ulkomaisessa 

lehdistö~sä on ollut julaistuna kanslerille lIhetet~J 

kirje ja otan aii tä seuraavan kohdan, josta käy ilmi, 

mitä asioita vähemmdatö tahtoo esittää, -Das Zusammenleben 

einzelner Völker im Rahmen eines Staatas kann nämlioh nur 

auf die eb.rliche und offene Jnerkennung der gegenseiti

gen Rechie und Pflichien gesttitzt werden. Die off1zi

ellen Erklärungen. die einen Abbruch der Germanisierungs

besirebongen versprachen, wurdan jedoch duroh kaine !nde

rung der tatsächliohen Zustände erhärtet. 1m Gegentoil 

us Verhäl tnis zur polnischen Nationali tilt in Deutsohland 
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wird durch sjstematische Erschwerung der Pflege der 

nationalen Eigenttimliclkeiten ebenso verscrilirft, wie 

die Befriedigung der naturlicbsten nationalen Rechte 

auf dem Gebiete der Kirche und Religion, der ~ldung 

und Kul tur sowie Buf sozielem und wirtschaft~ichem 

Gebiete Buf ständig9 Scbwierigkeiten stösst", Puolassa 

tietenkin seurataan tämän asian kehitystä melkoisella 

mielenkiinnolla. 

Hu oma t tav i lliIIl&t vaikeudet Saksan ja Puolan 

välillä ovat kuitenkin synt~~eet siitä, ettei Saksa 

ole pys tynyt suori ttEJl1~an Puolalle knut takulkuliikente e 

tä Saksan ja Itäpreussin välillä johtuvia valuutta

määräisiä maksujaan. Valtionrautatiet ovat tosin sään

nöllisesti Rmk:ssa valtiopankkiin maksaneet nämä erät, 

mutta transfeerivaikeuksien vuoksi on niitä sinne 

yhden vuoden kuluessa kokoontunut n. 60 milj.Zlotys, 

lisääntyen viimeisten kuukausien aikana n. 7 milj.Zlo

tyll& Jt..lukaildessa, Saksa oli koettanut järj estää tä

män transferoimisen myöLtämällä Puolalle erinäisiä 

tuksia nä.!.Sleasian äänestyksen aikuisissa vaatimuksis

saan ja puolalaisten tavarein kauttakulkusuorituksissa 

sekä tarjosi myöskin oaamaksuna italialaisia lainapape

reita, mutta puolalaiset Taativat. että ainakin osa 

suorittamattomista eristä On maksettaTa ja myös kin 

taisuudessa osamaksua suoritettava, ja siten syntyi 

tuo suurimerkityksel linen liikennemälräys. Parhaillaan 

käydään sekä Berliinissä että Varsovassa epävirallisia 

neuvotteluja tämän ristiriidan poistamiseksi. Se seikka, 
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että Saksa antaa. huolimatta Puolan varoituksista, 

mennä näin pitkälle, osottaa, ml ten jännittynyt Saksan 

valuuttatilanne nykyään on, sillä Itäpreussissa on 

päivittäinen tavar61iikenne supistunut 2O.00C vaunusta 

6.000 vaunuun ja henkilöliikennettäkin on vastaavasti 

täytynyt vähentää. Tästä huolimatta ovat valuuttasuori

tukset lisääntyneet n. 1 112 milj.Z1otylla kuukaudessa. 

Koska tähän saakka yli 00 prosenttia 1 täpreussin ja 

valtakunnan muiden osien välisestä tavaraliik~nteestä 

on tapahtunut r&utateitse, ei vielä voida lainkaan 

arvioida, miten laajakantoiset seuraukset tällaisesta 

asiaintilasta saatta6 olla Itäpreussin talouselämälle. 

Valtion olisikin korvattava, ellei anneta hintojen ko

hota, Itäpreussin yksityisliikkeill~ niiden lisäkustannuk

set. Kun tavaraliikenne toistaiseksi tahdotaan järjestää 

vesiteitso tapahtuvaksi, viiVästyy tavaroid~ kuljetus, 

puhumattakaan siitä, että kustannukset tulevat paljon 

kalliimmiksi. l yöskään eivät käytettävissä olevat 60 
laivaa, joiden yhteinen tonnimäärä on aino3staan ~.OOO 

tonnia. Toi riittävästi kuljetuksesta huolehtia ja Itä

preussiD kolJl1e satamaa, Königsberg. Pillau ja Elbing, ei'_' 

vöt ~öskään ~kene palvelemaan tässä määrin laajentu

nutta liikennettä, jos tavaroiden kuljetus vastaisuudessa 

tullaan järjestämään Tesiteitse, käyttämällä n~dolli8im-
~ 

man vähän Puolan korridoorin lIpi menevää kauttakulku-

tietä. 

~aksan ja Puolan välislsBä kau_pavaj&808sa 

.itä paitsi sattunut uusi käänne. silll Puolan vienti. 
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kiintiötä Sanaan, jota suuresti jo ennestään on vlåhannet

ty ja joka helmikuuksi supistettiin 80 % aikaisemmin 

tusta 15,5 milj.Z1otysta, on maaliskuussa jälleen alennettu. 

Asiassa ktYdlän parhaillaan Berliinissä neuvotteluja. PUo

lan vienti Saksaan. job joulukuussa 1935 oli 13 milj.Zl., 

on tammikuussa slentuDut 9 milj.Zlotyyn, laskien helmikuussa 

rajoitusten tähden vielä siitäkin, PUolan tuonti Saksasta 

on sitä vastoin tammikuussa noussut 10 miljoonalla Zlotyl

la, 01 tua&n joulukuussa n. 8 mil j .Zl.. Koska osa ts.mmikuun 

ulkomasnkaupasta lankeaa yksityisten kompensatiomyyntien 

osalle, jotka oli tehty ennen uuue~ 20/11.35 sol~tun 

kauppsaopimuksen allekirjoittamista, OD Puolan hyväksi mak~ 

samatta oleva clearingaaldo tammikuu3sa vielä kohonnut 

2 milj.Zlo~ · lla eli n. 15 milj.Zl.otJyn. Helmikuussa on 

til&.nDe jonkun verran parantunut. ainakin on t8Dlllikuussa 

syntynyt vajaus saatu peitetyksi. Tuontia Puolasta voita

nee tuskin maaliskuussakaan vähentää, sillä sieltä tuota

vien elintarpeiden, kuten sikojen, .oin ja kansDplDien, 

hankkimi&9n on Saksan kansan mielialan rauhoittamiseksi 

välttämätöntä. Asiain kehi~ttyl tälle asteelle oletetaan, 

että tämä seikka on juuri syynä siihen. miksi Saksa 

haluaa lopettaa tähänastisen kauppasotansa Liettuan kanssa. 

koska sieltä toivotaan saatavan sellaisia maanviljelys

tuottei ta, joi ta Puola ei nykyään ole halukas Saksaan 

toimi ttamaan. Jos ottaa tämän kaiken huomioon sekä myös 

aen Beikan, että ilmoi~la Puolan ulkoministeri Beckin 

matkasta BrUsseliin ja myöhemmin Lontooseen sai Saksassa 

vähemmän y.tävällisen Ta8tamoton ja sen lisäksi PUolan 
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muut suuret saatavat Saksasta, saattaa kaikille näille 

tekijöille yhteensä tulla suurempi merkit,ys kuin 
miltä ensikatsannoita näyttää. 
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Sataan poliittinen iaolatio. 
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ma. r_bW ... ·.J.ia .. patti jl pyrkiJvb.t 

!ou.lDwidea 'blom l ..... kli, jota s.a. J8PIri 
D.t.ta_ _4o.t.. ja job GIl .1iael.1i0 .ilkko

jea poliitti.t.n ~öitteD pllpiirtelta, on alko

.. 11la paljoa ol1.t pahe.nlibeenee Sekaaa lebai.tö 

.1 tlhla • .akk. 01. allaan juuri l&I8.t kajota 
ja _taMino. h __ tta.lllpi ul.. ko.ke.. laulUto 

Oll Iall1 tta tal.oad.lll •• _ .ikak.l1tha.... -Der 

4ft tlOhe YolUrirt·. job 1 •• iU .aia ra joi t.tt .. 

pliriia. Ii .1.kaIn ki.ll.tta.i ••• , .1ita Sak ... 

loiati tilli h.t&tllA .. hu_tt .... ba .ulli.iin 

.1el1 lilll •• rnttaiD jJ1"'" _Ilfliktia SYei taia 

ka ... j. QIlQa •• t .t1Jr1raab.t Raot.iia ja Pao
laeD. joita Rlllltakeell. olell .Iloltaaat. "ta 
ta.taa .ut'" .i Ua. i'Ma ... lukiilltoa 
tu ... UI ta"la .4.1l1 .. illi ttu anoftltabea 
lebtl ga,.U. ka.itt.l.. ja _ta •• tarjotaa 
.akalal •• ll. 

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja, 
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Tavallinen Ja lIalkal . .. mlnlsterlGlle. 
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Ii tI ranablail·ylDlllil •• n paktiin tule., on 

•• n klaitte1YI" BaDakan parl ... ntissa ilahdDttayana pGo

leDa oll.t. .ttl •• IJDnytti yoi8akaata epailYltI j. 
y .. tutllata, _tt. .ii tl huoliatt. lillle. len yot.'o
talo yar.aa. Sita oik.ut.t .. pi ja Yllttt.attö.a.pi on 
Saksan kannalta Yiiaeistenkia tasayertaiauutt. eltlyien 

jliDnCSstu IJTjlyttluDen, joiden alaiauud'lta Sab. Yar

.ilkia lInsio.ilaaan klr.ii (deailitäri.oita YJÖ~ke) • 

tt..ka.t täsal autt..... tullaan yaraaankin lopiYaDa .j 

kohtaaa •• i ttäm'ID .i täkia SUVI-" la 811111, b.u 

ranakalailille •• ittll •• del1e.n Yaknutuk •• t ja take.t 

SakaID raahaDYalmiade.t.. Va.teD8ielilyya .ota. kDhtaaa 
.i ,kabo_. rajoita Lbsi.urooppaan. NIi ... oloaahtei ... 

• i DlJtI .ahdotto.alta ryht.ya ilaalopi .. aneuyotteluihiD 

Sataan kau.a, Jaua ftan Ime klytlDlllSaal .DIletliil 
t .. ..,eriai.u.. tum tUI.. kohdilsa. 'ruui tubenabilta 

olili kaitenkia, ettl .ita eDIleA italialai .. abessinialaiDen 
.ota ... tailiin lopetetakai • 

Haoutt.ya lIhentymiAen Ialg18Dnia ja VeDljlll 

yllilll j. tiel tbiitöa kylallleJDinen englaDtilail .. akla1ai

.ill. IUhtei._ GIl yiel.l ID."" kuia lU;n.hu. ttu 
te1djl. ecliltlayt taai ty.tl Seklan i.o10i tui ••• ta. Jo 

p.raltel.t Inglannia .mariia yara.t.a.alrlrahoihin y .. tiftt 

SakllD yaaran •• ..., ••• t It. .Dpantilai •• ll. 71ei.m.. _t
t. .aki. jllba jll bl ttuuipelii tUnen aIltipatl. 

Sab.. nat_ llllratyUl .jaksi ole.... !lrk~ 

bitenkia oa 1Dg18DDill. .. •• lelyitell'.dIIl Yllejlla 
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JapaniD kan •••• VeDljl py.,..ua oaall. pul,UUD j. 

raah. 'Iilytet,yksi IRroop.s... !1l16iD aaattaa lDilanti 
.nti.tl ,n,maIR k.ettaa harjoittaa painostasta Sekaan 
Ahta., liiti ene-aJl .111 ,ujen lUojeleabum kabi ..... 

idls.. tulea tlrk ..... t.i. MRtta pitkiin aikaan .i 01, 

ol,tett.Tisa., etta VeDljl olisi Yalmi. ·poiwi"lD kaI
tanjat tul'lt.· 1Dg1armUle, aika Vellljl i t., .hkI D'" 
* bin _ut pelkII .ot .. ja .UlI lts,lllln idi ... 
on alu.i t. .n,.an bin tarpeekai. "ikka. joka aaattaa 

paua lUi.tDaan kaikki 'Dglantilaia.t laakelut tla" 
.uhte,a.a. Sakaa o ... ta paol.ataen on TehTa.ti rii~

Tainen •• DJk.yi.e.ta ,eopoliitti ••• ta •• e ... ta johtuTi.ta 
talo.d,Ill.ista rajoista. ..tt. ,i .i11l toi.elta puolen 
01, aihetta jlttla humo_tta ja tai.tal..... Tapa

a,.t... klyttlalttl h"ata.en niita taloadelli.ia j. ,.0-
polli tti.ia "bdqllllUilia, jotka •• ai1 ..... Ti.lI Oftt 
t.rjolla. !Ilta pohjalta kataoeR on ,AkI korrekti IGhd. 
Sataan ja V,DAjln Yllilll Ti.lI tal..Tai.UUa.... _dol
luen, DIIII .. at lu talndtlli.,.ti UydcmtlTlt toi.l .. 
pareada bin .. ,i_t ._t. 

Kita ~l8anteen i.olatiopiiriin !'''T.~ .. i •• a. 
hle" Oftt taloa.- ja geopolli ttiaet tekija~ .,~ai.,~, 

ettei .i~ll1 kD.tll" Toi ~t1l .. klel.isY .. taista ,nte
di,tl riat_ Pragilta "tanMr... r· .. iDkiD ,aattaa 

ItlTallan tUa~i.a. lil ttlm1ne. pi.e. latenteen oDi.t... Sab. tale, kai tenkiD. l1e111 Yaibtu......... • .. -

fttt... .a jllbu, ku " "'WD" -tai.,.ti Taru

t .. tue_ .... .itein kl7ttu tal.sa,Iliaia. ,.opolil te 
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tilia, kalttawripoliittilia ja diplo ... ttilia tekijDitl. 

Kiisti taloa,.inisteri SchaOhtia lIhelll ole

"aksi sanotun julkaisUD lausunnoista, jotka o.,.t "arsin 

aielenkiiDtoi.ia, kiionittll huoa1ota koI.e .ri •• ikkaa , 

joiata "&rsinkiD toinen .auataa ~tta IIntl kello ... : 

'OTinnon aibaDsaantipyrkill1' Raukan kanaaa, kuitalrin 

lInti.en deailitari.oidUD "Yahyklreen poiataais8D .hdol

la, "iJo hIJiIQ Ipht.idtp aallptp,islS$1 !!n'jll!, ja 

b'N"D.bi "al"lllu !olll'fuMidll1 talO1ld.llis.n JhteJdIl1 

.ehdottoa_d.ata, job auten lienee "arsiD lleillen 

kali V' SaDas... Itta Saba koettaa tltl isolatio

tau artaa, on laoDDollista ja todi,tena .iitl Oftt 

Jri.vb.t lIhentJl hg].antiiD ja Italiaan. 'enin hao

.. tta"a on ~s Y8ltakaDD8olr8Dsleri Hitlerill haa,tat

tel1l hra de J01l"eneUil1e, job Raakaa.akio on herlt

t~Jt h1lom!ota, _tta jonka .,.ikRtakset .iitl huoli-

.. tt. jllDe'flt ~isiksi. Iris 'fUsiJJkiD bnaainlii tto

piirei... eDaen "arsin huoaattu aalraalainen diploaaatti, 

joka DJkyäIn on elllrkeem, "eli tti pari pii"" litten . 
lliDall. I Ii tIl, .tt.i B1 tl.riI _.uta, "Iikka bID oDldD 

'Yakntettu Ii tl.riD rehelliai,U. tarlroi ~peri.. rahan

pplrt.,binee. BIn oli lI.Yö, h1lO1e.tumat lii ta, etU 

niin paljon pahata.n -.hdoUise,ta .odeata, "aikkei km
kaa hal.aba IOt.. ja pi ti tltl •• ilrba P'lko10gi

••• ti .rittäin YBara1li.ena. Yii.e 10dan 1r8ahat o"at 

bikille DiiB taore.... .tati ••• , ettei blrle hallu! 

.Ill.i.een leikkiin lahtea, "araiolriD kaD ti.d.tIIn 

.111 Ui hle"lIl _til. j1llae_bi j. loppatulolraaa 

,,~i 011. niD Iaroopan tuho. 
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Italialail .. b.IIWalaiSIIl koDfli~iJl kthityltl 

Inni.. Saks.a.. tarkoin. 0Dha yelt.lmDDlllkIDal.ri 

luoraan lUODUi. .tt.i hän halua 1IlkopoUi ttilta I1lD

t.utu.istaan t.rk.maiD .atrit.lll enn.n .. iDitaa riid8D 

pMiQai.ta. JOI Itali. bnsaiDliitOll toiMnpit.idu 

johdo.t. .ro.. bD.ab1ii to.t., on •• lIhentyJDiDea. 

Saksaan hTfiD -.hdolliDeD, jolloiD .,ÖI LooarDon lopi

.taa irtiUDOWeD I .. ttaa tulla kJaYJlYuea. lit.n 

Sata. tIllai.een tilanteel.ln auht.utuisi, jll Dlhtl.ak

Ii, _tta Ull.ist. kehi Viii y .. taan IUlI t uekin 

olisi huo-.uttamlslll aihett., YaaD learai.i •• wabdol

U.e.ti •• t.erkkil. BaDatalaia-venllli... paktiD lopal

liDeD hJYlk.ymiaen ... ttaili .,6a .iheuttaa .aarttt.Jjl 

toiaenpiteiti Saka. taholta j. huhuja tai" .aht •••••. 

on ftn •••• ti liikkeelU. liiti ei kuitenkaan tl... ok 

QJtI •• t~ke.a .elo.t .. , .illl niiden p.ikkanla

pitlYJ,71 on probl .... ttinen j. tarkistusaahdollisulll 

oleaton. ba kaikkien pältä,ten ja ratkaisujen teko 

on Jhd.n .iDoan llieheD klaia". job Toi kantaa. 

"rata riippuatt. kaiki.ta aDDetuista julkilaualaiata • 

• ,u1'oi.t. j. 11l0.ittllui.ta. Viittaan tI... niihin 

aielenil .. i_ihia .. ia.... joi t. aibi...... raportei •• 

aani olen •• lo.tanut. Sekaan i.olatio.t. pahattaea.. an 
DlUlI kJa;pwbilll huo .. tt.y. aijaua. 
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JAKELUOHJEI 

Raportisaani n:o 7 jo . ' itt.lin lith_ 

todeODlköileen .ahdolliauut.en. etU liirto..akJa~ 

j. 4eailitariaoidDt alueet lIhiaikoiDa Doueiai .. t 

etiet. 1Il'.-m ,tualalle. '1aI on n,.t totl1ltuDt 
.eta DOp' ... iD ,tta jJ%ke..asel 8Dodo... kuin aliti 
o4ottlDut. Se todella hiatorialliDea Reiohatagia ia
tUDto t.t. 1 p:DI, jo... Sab. illaoitti utu .... 
ratkaia, • .a utel,en 4eailitariloituaa Y,1öhykkee.,en 
Dlhdlll, .iirt,,,'1 1 .inDe raGhanajlD "'rIi.,t car.a1-
IGDi t j. .anoaalla heti irti Loo&mon lopi"'_, 
711 tUYlt 1., aita Berliinin tipl ... ttipiirei ... 
odotettiin. jryeltiiD. ,ttl Sek.. iI.oittaili ole.anaa 
hO.tu.aiDlIl palaa.e r.. .. Wii tto., JOI DbI ehdot 
tlytettliaiiD. .tta IDIIl kuin lIhea.in palUll 

,ili.,en lQurelD klDaaiDTIliapoliitti.een tapahtal8~, 

Utu, antl l1h,.,.ti aaiDi ta 1. ,.ihiltoriut. 
__ t_ .... 

Jo ., SIk.. taholta tehc1Jt jJftit huOIllU-

.. ___ .................... _.~~~!-.k~~...... .... . . ........ ...... . 
Jakeluohjemallejal 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal . mlnltterlöne. 
EI ulkomaaedultukaen Uedoltukllln. 
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tuta et raD.kalai ... enIllia-tahekko.loYakialaista pettia 
Ya.tun, joilta raportil.aIli JUO 10 _hitsin, oliyat 
Yiitteitl aiihen, ,ttl mainitun aopt.Dkl. yoiaaantalo 

tulisi saksan taholta aiheuttl-.aD yaatatot.8npiteitl. 
11m aen jaloa, tarkoi tubella ,.tITlati yaibtt .. 

ranlkalaiseen m1elipitee.eea. kansleri Hitl,r antoi 
tuDetUll haaltattel1Ul8a ranablaiselle bra 4e J01l,rlD~'~11· 
le ja tltl 21. 2. aDDettDa ~tatt,lua -8inall, 

t ... ttom1ata -"ilta-, kuten kan81eri pahe"1&ID .. iDitl 
,i Ben,kassa lasketta jalkilUuten, enna kuin )-TF ri .. 

1ID,.tJI pettiata oli tapahtRDut ja t.Daleri tiedRI
t,ltaessa ilmoittanut, ettei .,n julkaiseminen hlatl 
silloin ,nII kiinDo.ta, katsoi kansleri YIltta.attö .... i 

ryhtyi yoi.akkaaapiin keinoihin. BlDn lUODaaD pidit 
aa1j,ttu .ellYOttelukokolll, johon oaalllatai.,at aiJLi.teri t 
Hes., .,. Inrath. Y. mo.berg ja Göring .,kI kenraali 
Y. lritaoh. udraali Ba,cler ja 1U1lr1J.hettill. Y. Ribba

trop. flaln n,u.,ottelun talokaena oli paitsi .. nett 
ta"lD klaittelyl plätö. Reichatagin kokOODkDtau.ilesta 

aelaiseen n,uvotteluun -'nist,ri Garingta, Beichltagta 
,.imiehen luo 6.'. illalla, josta Herra OlkoaaiaiD-iDi.
terill, ti,cloitin. lDaen tltI neuvottelutilaiauutta oli 
aiin paljOD n1lDJ1it,lId.sta bal1lD1lt. ,ttl Sak.. aikoi.i 

iboitt.. pal .. .,an.. laUaiDliitwOIL. JOI clailitariaoitu 
YJöhrk, poiat,taan. s.kllll, .,aDIL,tIID aiirtomaita. 
(j oiai a, ha1uaili etile Saksan i ~frib1l ja 
Uudu (Jgin .. ) ja .. balai.t'll norten jokien bn .. l .... 
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.1lia8ll ruvont. lakkautetun. Cli.atko .1l1IDJlitelat 

Ilunperin tIllai.et •• i oliko tt.I lieveapi .aoto tar

mi tubelliaeati .ala l •• kettu hahua liikkeelle, ei ole 

tiedoaaani. !osi .. i. on, etta .alt. 6.3. illl11a ilaoi

tettiiD Reichatagin julkis_ istunnon ole.. 7.3. pii 

terkoi hkI.... h1"fIbll halli tub. .ille ant_ .elo.tu •• 

.linaan oli Reichstagin iltuto auunniteltu t.k. 13 pli

.lksi. 'a!t.knDDaDkan81erin aelostus .iall.ikiD .itten 

llIl kategoorilen ratw81Ul, job jo 011 tmmettu. Ittl 

hallituke.llani oli.i tlyde1liDen kg.. .iitl r.tbil •• aata 

a.blee.ta, jODb Saksan halli tu I otti 7.3., leuraa tlalD 

r.portin liitteeDl •• ...oraDdumiD tekati kokonaiauud •• -

.... joDb Sakaan hallitu. 7.3. klo 11 a.p. jltti tw

W.llle Ranskan, 1Dg1anDiD j. 1 telian auurllhett ilIille 

ja ~giaD aliatDhoit.jalle. TIeID lialksi tulen IIQra&

.&8.. ko.btteleaaan kanaleri Bitleria paheen tlrket.pil 

kohtia j. .tlO.t .... D •• ikatelmiani kuului.alt. i.tgunolta. 

Heti i.taDnon alas.. herttti huomiota ae, etta 

Banakan luurllhety.tö ei ollenkaan ollut tiplo_ttiaiti

o •• a edustettuna. Samoin puuttui .ieltl VeDljl. lDslaDtia 

ja Bllgi.. eduati •• t lihteerlt. kun •• aijaaD Itlliu 

_urmettill. i tl' oli llaDI. Mieliala oli wrrattlin 

jlDDit~t, .i11l ti.d.ttiin tlrkeitl pIItökail jali.tette

ftIL, _tta kUaaD ei nii.tl vitil ollut tarkoiD .tivilll. 

Ipaled piti l.lvl1l1, kirkk •• lla lIDelll koko JIlolitoi •• 

totia keltlneen pahetllla ja oli .tn vakarillpia kohtia 

.Iittaelllb it •• kia ilMi.eati jlrkytetV, eikl ibeklb, 

lillI lilll.ivlthll r.tkailUt •• iktoja, jotka llattoi.at 
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johtaa kohtalokkailiin tUuteihin. !I.ta .".ta YIIL

aottikin hID BeichltagiD jaleDet eaitykaenl. loppapao

leUa kahteen -pyblb .illi.,e tumm.tube.- : 1IJr

.tal l1l a.. Sohnr. yor keiDer lech t 1Uld yor kei

Der Gewalt iD der liederherat.11ung aer Ibre am..re. 

'olk.. IUrUcksaw.ichen und li.b.r d.r Ich •• r.t.D lot . . 
111 erlilgen, all j .11811 yor ibr _ bpi tulierlll, ud 

.. ei t.u IU d.. IebDDtDi., DU erat r.cht ftr eiDe 

'.r.tlDdigaDg der 'ölker luropa. und iDabeloDdere 

fUr .iD' V.rltIDdigaag ~t .... r.D .'Itlichen Völker.n 

and lachbar,n einntreten.-

irikoiaella .oi .. 11a, ~lt.i 1"'ö11', painoati 

kaDlleri tahtoaan luoda hyTit IDhteet Ban.kaaD, .atta 

.yölkiD .aihiD maihiD. pai tli YeDljäillh !.DljlD nh 

huo_lltti hIn •••• : -la kaDaaiDYilia.t yaltuatajllli 

l"ttlvlt aiDDa . liiti, ettl hy1kIID Jht.ilt,ön eDI
jlD kan.aa, Oll aine .iih. .elit.tta.,. , .euraa., .. : 
abi ~ Iita hy1k11 enk& 01. hyllDDyt y.P'jb 

tanl.a,YaaD -..il8an 71iYaltaa t.Yottel • .,an loleh~i.

~ kaMla • . Rakutan bD.aaDi ja ti.clID, ettl ., 

ni olla ou,UiD.n .,ain .i1loin. lnm ,1bI .Ule 

_ aahdolliaeJl •• ~ oaan oleakllD ja oaan t..,.. 

•• a. P.Ikab laroOpaD puole.ta ajat,lle'~1 aita 

aaaDo ... t_ Oll tale"I, JOI liih. pII.e. ari_h

... tuo tuhoaya, kaikki teIDI.ti.et anot ara~ 

ft _i&1.iDen ••• il·.nbt.o.aa. jota lolahed.ti •• 
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TallaDkulloab,n .,kuorto ,elut... Olen ehkl _AeU, h

roope Tel tiolliehell, fanta.tiDen. _tta aiJlakiD 'pinOTa 

Tuoittaja. - - - - Sen (JIUTOstOTeDljlD) kansia ,.e 
halua olla m.llIn me_sll kosketukse •• a, pai tai aita 

kansainTäli.et poliittiset ja taloudelliset I1lhteet Tae

tiTat·. Ja toisessa kohtaa lausuu Hitler: ·!1mID jltti

lIilllli.illDlln .0tUaallislD tekijän. jonka liikkuTailUu. j 
johto on ilaoi tettu ,rino_isekai ja joo hetki islaa

Talaiiksi. aban_ tuonti blki81lrooppalailelle DlyttbDll, 

taho.. kaibn todellilen eurooppalaisen t .. apaiDon. Se 

t,ke, lisäksi .abdottomak.i jokaisen arvioinniD ta~e,lli

.ilta puolastu8TIliDeistl .,kI ..alla ,ttl i1,,8sa Bii ... 

Taltioi •• a, jotka Tllittö"sti joutuTat .en kohteeksi-. 

Ienalerin eli tya .isl1 til Tiell lUuren joukon 

erittäin aielenkiintoisia .akaalaisia Dlkökohtia, _tta ID 

Dii ta tlssl alD laajemda selosta, koska De painttai.i

Tat raporttini bhtullttOMD laajeksi. LlhetlD pahe. 

kokonaisuudessaan KiDisteriölle eri kirje,s", niin ,ttl 

lkait,yiskohtaiD. tutu.tamiDen .iihen kly .ahdolliseksi. 
ldellloleTat kohdat olen .,loatanut .eitl Tllittö ... ti 

kiiDDostaTiDa s.kaan hallituksen kanDlDOttoiDa. 

L~'DI yhteenTetona -.iDitslD Saklan koDkr"t
ti •• t ehdotukset euroOppalaislll ' tilant.en parantuia.kai. 

1) Sak.a .ijoittaa heti raahaDaikais,t carni-
100DiD" el.-ilitari.oiaalle alu"ll" .aldataeen. tlten aaan 
tl,a,lli.en .. v,~tsetia palalltetaksi ja IaDOO irti 
looar.aoa IOpi_klenj 
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2) Saba on ., ..ds Jleu.,otteluihin hyökkl ... t

tÖllyy •• opilll1uesta Ransk8ll ja Belgian kansaa 25 ~odlJl 

.jak~i ja suostuu ~ös demilitarisoituun T,Jöhykt. ••• en 

ehdolla. .ttl vyöhyke tule, yhtä lUureksi wplo,,'. 
puolia rajaat 

3) Sopimuksen takaajik.i Saksa on .,&Lmi~ 

kutlUll88D Englannin ja Italian, 8Uloin kuiD .i~Jl.:rtU

alin .opi_ble .,öa Hollannin, jos .itl pid,tUn 

lUota.,_. 

4) Saksa on rumia ilaaaopi_b, •• job ta

ba, .ttei yllltyk.elliail hyökklyksil tapahda, ehdolla, 

,ttl Saksan, Ranskan ja !AglaDDin ilaa.,oi_t oyat yhta 

.nreti 

5) Sakaa suostuu hYÖkkl,,.ttlaJ,, •• opiaabiiD 

kaikkien _idenkill naapuriensa, lIJö. Li.ttua kanasa; 

6) Sa.a on Yalllil tlyden U.,iin. bali tatii

Yisiin laiya.tODeu.,otteluihin 1Dg1annin kansl.i 

7) s..YRtettuaan tlyden au."rlDiteetiD alu •• l

laan, oyat e.teet Sata. pala.ia,ksi laDaaiDliittoOD 

r_eDlle,t ja Sata. .,allDia .iihen jllloen 1ii tVUb. 

toi.,olJl •• ttl lItl.,llli.i.1I neuvotteluisl. Sek.an tar

peet .iirto_i.hiJl dhden •• eda8ll jlrj e.t,tyksi ja etu 

laRa.iDliiton pakti .rotetaan 'ere.i11e.in .opiDDkae.t •• 

PUh,en.. lOpRsa. ilaoitti kanal~ri hajoitta

YIDI8 ieiohatagiJl j. .a&rIlYIDI. uudet Yaali t aaalis

Ra 29 pli.,lksi, 8Iltaatae. tatu SU .. n bnMl1e 
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tilainuden jl-ti sta hTflb711d.s.ll81 .ill. politiikall., jota 

hIn on DOudattanut. Saksan kaD" JOIlta tlten jWea 

llae.t."1D olosmhteissa. jois.. tR~ kRkaan kaDa81li.e.ti 

ajatteleya yoi .auta kain .nt.. ~.teis.n IlDen.l. 'iit

taan tls81 jllleen .iiha, aita raporti8sW lUO 7 01_ 

lsuauut. lIaali8hU 7. .iis sa-.I'I pliYänI, j1lla1stiia 

laki Yaalioik.ud.sta, jonka mmkaaD kaikki 2D ~otta tlJi
tID •• t, urru1tu11ll 14 pliYäD 1935 kaDaalaislaiD _nu 
Yel tioDkaDaalaisiksi (Beichsbl1rger) buluyat heDkll öt oyat 

oik.utetut Ilae.t.ellD. 

SnraaYaD8, aali.ku_ 8 pliYlDI, oli Berlunu 

lUure8.. oopperaa.a ~stojuhla kaatuneiden .otil.iden 

.aistokai. tlsll tilaisuudessa piti .0tamiDi.teri T. 

Blo.berg pahean, job ayöa baH:le1i pii VID tapahtuia 

ja josaa 'DD'. kaikkea tuotiiD~Sak'aD koko armeijan 

tlldellinan luottaa. ja olkollisuus bul.ri Hitleril 

bhtaan. '.ten ta.Dttiin arYoyaltaisi..alla taYella kaikki 

huhwt liita •• ttl .meijas.. oli Ii .pIluott8lll8ta SIka. 

JlYkyiseen johtoon. Paheelta haluan tähID ottaa pari koh

taa Tal.iaemean ar.eijan johdoa klaitykail oloBUhteiata • 

.. "t .e tahdo.e Dlyttll. .ttl yoi .. bl Saba 

on raban, Tap81lda ja lmDl'i an YaraiD tanapaikka. 11m 

•• te.... itaemae yoi .. kkaaksi, •• ura ... e aiDo .. taaD kaik

kien .aid.n ken., ja jo uli ta nosia .. ille oloitt.aa 

•• iaerkkil. - - - - - SU ... ta .i riipu, Tallitse.ko _ 

1t.as.a rauha tai .ota. Sen on ,.biD •• naei..",. ja 

.1k.Jhetki •• 1Ylsti 080ittanut. IDtta •• idID yoiaa.t .... 
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rllppuu Saksan 0.. rauha. lIe ••• tahdo h1ökk1~IOtaa, 

~tt. .. emme ~.kIID hal.. olla pakotettuja pelkll

lliia Plol.st •• lotaa. _öskin auli Sek.. hal... ja toi

~oo, ettl sota politiikan ~älikappaleena ja kansojen 

kohtalojen .&Iräljlnl kato.a. Matta tlml on mahdollista 

ainoastaan sitan, ettl poistetaan 10dan l"t. Yklipaolia 

lotila.liitot, pakotteet ja sellainen politiikka, joka 

Dlkee ainoan tunanA olevu -.hdottomibi klyneida 

olosuhteiden llilyttlmisessl ja ikuistamiaeasa, o.at uUli 

rljlhdylten aiheuttajia. - - - - - '4011 Hitlerin Sakaa 

on nykyhetkelll jo vahn, ~ah~empi biD tikUn Saba 

tltl enn.n, - ehkl ei ~ah"elDpi aita pataljooniin, tykkei

hin j. latokoneisiiD tulee, _tta luumaattouati .ah~e .. 

pi uskoa.. ja tahtoua ykaillli.elilyyte. ja YOi.aan 

dhden. SiiDI .. lotilaat de.e 1l1lda Saksan 

ladon. !tali ~alos.. .e Die.. ayöskiD takaisin IUft

tetan puol •• tuavapauda enaimmli8en ~oden tulokset.-

ValtakaDD.Dklaeleri " Hitler QD jlllea tot.dtta

at aaaiballe 11l1t,uen, jonka bIltanuI tOliD ei ole 

nm luuri kuia nOli litta toiMap'DDUD .. "tl~01li

•• Ilain, _tt. job kai takia hroopan _utemld1t leta

n .. a oloisia aimakiD elukai on 8JDD1ttIDyt auurta hb

.takil. lihb ole Jd..U.ttlvi.lI, .tU Bi t1er 1l1ld.ll •• 

cm rikkomat IOpi-ksia. riellpl .ellai •• , jo. hIa itle

kin oli tun.ltuut Ii to.akai ~iiM toukobu_ pi tiili ... 

IIID pah ...... _tt. joab P11JY1il171 liiti .huoli-.tta 

oli ftiD aja Jq.1JIII. toil.lta puola Oll tmmatltett .. a, 
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,ttl hID aamalla on tehnyt joukon poaitiiTili. ehdotuk

sia, jotka ehkl eneDDän oikein klaiteltyiDI Toint fti

kutt.. r.uhalliaem .. n tilanteen pallDtumiseen Iuroopaa .. 
kuin tlb,n •• tiaet yritykset. V.r.aankiD tullaan Sek.an 
ehdotuksia .aelleenkin eplilemllD. T&rainkiD BaDakaa .. , 

11 Toida.nban. .ikl aiheetta. Tlittll, etta kun Saksa 
rikkoo kerta toiaena. jllben lopi-kaia, mibi .• i .e 

aita tekiai .lIt.iauudessakin. Lialkai on nyt 
.. ole.as.a t.paubessa _W tt.n .e Baukaa ulkoUnia

teriD lausunto 1ID0-.lehdiatölle, jo... hIn .~. ~i 

heti 4e Jou •• n.lia haa.tattelun julk.t •• Bda.n jllte~ 

lIhettlneenal BanBkan ~rliinis" oleTan auur!lhettilllD 
kanSleri Hitlerin luo tiedusteleaaan Sekaan .aatimak.ia 

... taiai... jlrje.telyia.a lAkIa1aia-ranakalaistan auhtei

den parantamiseksi. ja Ittl kansl.ri tlllöin oli.i 

Ilut. etta hb kylll tale. D' pian ihloitt.-an. PJ1Uen 
.... 'la •• ttei diata ke.bltelu1lt. _inittaili julki IUU

eli.". laDal.ri .a.t .. i DlihiD tiecht. teluihiD kai teDkiD 
... ta 7.3. ...orandumillaan ja julki.ell. pahe.ll.1D 
Beichatagia .. , jos.. _ut .. at ult.ttiiD tapahtanelll 

tOli .. ian etelll. Iu Saba riralli.elta tahol ta ulb

~Iteri l1andi.i~ laaIUDDO... e.itt&.il Ylitteitl ta.Dt
tiiD •• i tuo ... aUlDti .... yllbaiDitu.ta •• i •• ta _i

aittu aitlla. joten •• pitIDe. paikkan.a. IIltta toi •• lta 

paol.n .i Toiu -.yöakIID tie! tll. .ttl Baublla i t •• l

lIIa Oll paljOll anti oloauht.iden Jl1kyi •• lleen _0401-tul...... bD •• .i oia.. aikau ole taj1l1m1lt antaa 
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perIID aaioia... jotka .dsalln tapaukaessa eiYlt olili 

yoiDeet jlldl PY-.yYikai. BanakaD taklllin8n .. arllh.tti

lalkin oli tbb erUl1e rirbtoyeriUeni .,&ltblt 
huo..-atta.I ..... tU -.e tuleae aina kolae tlmtia 

liian Dföhlln-. Yiiaeistl toia8Dpidettlln .otiyoi 

•••• ay61 11111, etU Saksan, raublail-yeDlllilten auh

teiden kehityttyl Dy)qiseUeen, on myö. otettava 

le aahdol1iauuI, etta Haaska jonain plivlnl OD k:o..aDi .. 

tiDen. jolloia aitä ei eDII tosiaaia... hallita Parii

sista, Taan MOSkoTalta. Useita juriidisia Taltakohtail~ 

lia tuleyissa kelkosteluisla SekSID ja Ranskan Yililll 

tulee ihaanelllla. joia.. bapikaan plo1i ei Toi .t .. 

perUa. SaaoiD OD laita t,ayaytsen auhteen. aita tapah

tueet tosi .. iat pUIDaan T .. takkain. Silloh lam BaubD 

halli tul SekIU lub1sista ftl'Oi tubiata huo1i_tta (ja 

llJÖa eat ... ll1 kansleri Bi Ueria hJmetaa haaatattelu 

jalkais.aisea heti) antoi k ... rh hyYlksll ranakalail

TlDIllisen lopilllkaa. ...tta. Saksan tapahtuneen tosi

.. iaD eteeD. katsoi i~ia,ati satsakiD oleYaD88 oikeu

t~ttu .. nette1ellUD 1U0ia ja iporoiN. LoOarDOD aopi

.... a tauluT. lIIIrIytlea .. ia juriiclilta riitaql1-

ayata kln_iDTlliaeltl ratkaisemia,sta. Ullkai liue, 

Sat.. katsonut. ettei c1.ail1 t ari lOi tu alu. ollut q.1IVI. 

job Toi taiaiiJl 81iat.. bDppaobj ettibi talni •• a. an

Totte1uis.. ja joka Tletisi ... taauoritukaia s.ka.a te
holta. __ Maall, ilaaD .. ta buluva luoDllOlliDa 
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oikeu.. !GiDen qapay. tietenkin on. et. ..ia toil.

lai8ia ~otoja klyttaen eplil..at. -rö.iiD olia! ... tm 
ratkai8tuksi. Viittaan tl811 raporttiai n:o 15 noclel ta 
1935. 

Henkilökohtaaen Yaibtelaani OJl se. ,ttl Ii tl.r 

o ... ta paole.taaD on tehDJt ehdotUka.naa rehelli.ea .. 

aielesal. .UU TaiD rauhallisteJl ja .0'Yinnolli.ten 010-

luhteido lyntye.aI on Saksalla aahdolliauul pUita 

aiitl taloudellisesta ja rahallisesta pari8tut.e8ta, johon .e on joutunut. liklli DliDI pariJla pli,,1DI Saksan 

lehtien alko .. isista aielieloista anta.at tiedot OYat 

o1ai ta. onkiA _ualla. pai tai Hanabsla, kiinnitetty huo

aiota -rÖI Bitl.riD positii'YisiiA ehdotuksiin. Kuinka 

.on.t aiilta klyianDÖssI. OTat toteut.ttaTi .... len o.ot

taa tietenkia tal."aiauuI. Mitali IGtilaa .. iaaieh .... 

oa _"t &:11,,11le, OJl entiselle 4,lIilitarisoicbal.le alu

eelle toiatai.,t.i lIhetett,y "aie Tlhlia.apil joukkoja, 

Iloill 1 1/3 ö"iliOODU jalkaYlkd, , iI.lain.tta hI"it

tajU ja 1 rykuatti ilaatorjutaVkistöl. JOI "lelt5-

alirI •• rrattua _ahtm Sekaa. qayaykaenalai.eUa 

alu.,lla otettai.iin jouajaon pohjat.i. kuului.i tuolle 

al"eelle rlDhlDaikai,ena ... rIDI Iloa 8 cli"iliOODaa 

jalka"lbI, lilabi 11 •• 11... ja _ut ,rikoiljoukot • 

14.11I01e"a,.. on olosuhteita ar.ioitu ~rliiniD 

alköb1 .. ' ta. Yirk.to"eriJli ta1.nat aiita nn.·.. om1ltl 

tIIl,atJ8paikoil taan, jolloin kokow8b.. tulee tlydelli-
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•• nelk.i. Itta Euroopalla on pi tka ja _tkiba ti. .a 
alin a.kayien olojenaa •• 1Yittlmi ..... , on i18eiatl. Oliai 

Tain toiyott8Y8a, .ttl DämI •• 1Yittelyt johtaiaiYat ter

yeempiin, normaaleihin oloihin. 



800l1li LlBiTfSfO 
Berliinis .. 

läit. rllArttiip aio 14. 

Sofon uch dem Bekanntwerda del .. 2. Kai 19358terseiah

aeten Pakie. ..tlchen Prankreich and der Union d.r SosiaListilchen 

Sowjet~epablit.n het dio Deutsche R.gierung die Regi.~ der 

Ubrigen Sipatal'lllchte des BheiJl-Pakte. Y011 Looamo c1.arauf aufa.rk-

• • .. ge.eht, aas. die Verpruchtugen, die lrankreich iJl d •• 11eUIll 

Pakt .ing.gangen ist, Idt •• in_ '.rpfiichtaDclll au d_ BheiJl

Patt nieht yereillbar .ind. Die Delltsche Rqiorug hat ihra Mad

paDkt a· .. Js .owohl rechtlich ale politileh au.fabrlich be~.t. 

Ulld _ar in reehtlicher Besiehug iD d .. deutlchen lII.radua YO. 

25 •• 1 1935, in politi.oh.r .sielumg in d" Yielfachll dip1.o_

ti.chen Belpreelumgen. die Bich a di'le. lllmorandua up.ohlO'I" 

ha'bea. Dea Mteiligt_ Bepermage11 i.t auch b.kanDt, du. wecler 

ihn lohriftlichea .&ntworten auf claI deutsche lIe.,randua, noch di. 

• yoa ihaen mf öploutische. 'ege oder in affentlichea Irkllrucll 

yorgebraohten Arpaat. dll Standpmkt d.r Deutsche B.gierug .r

lohatter.a koDDta. 

ta d.r ~.t hat tie ..... t. Di.baal.011, 41. .ei t d •• W 1935 

diplo .. tiaeh ud öffent11c~ ~ber ai ••• lraga ge~t word" 1It. 

u alle11 Puttlll av 41e Auffaal1Ulg d.r DeutschIll Begierog M.tl

tipn ~DDen. 41. eie YOIl Walli en SUlI jUlånek gebracht . bet. 

1 ... ist aDM.trittll, aas •• ieh d.r fransö.i.ob-.owjet

ra.li.Oh. ,.rtrag .... ehli •• alich 1'''11 Deut.ohlaad riehtet. 

2. 1. 1.t uaM.trittlll. aas. Irankreich iD iba fUr d.a Pall 

.iDe. ronfiikt •• nilOhll Dnt.chlud ud d.r aowj.t-tJniOll '.r-
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pflichtmag811 lI.berni_t, tie •• i t u.'ber aeinen juftrag eua d.r 

'ölbr'baDdaaetS1lDl hiDausgehen ud elie .a ae1'bst c1ann IQ .iDea 

aili täriachen Vorgehen gegen Deutschland niDgea, •• DIl ea lich 

dahi •• der euf eine Bllpfehlug oder ll'berhaupt af eiD • .,or

liegend. IDtaOheidung del Völker'baDaaratea 'berafen kaDD. 
3. Is ilt u'be.tri tten, aesl lrankreich in .iIl ... V ... \lU~1III 

Palle allO dal Recht ft1r lich in jDspruch u-t, uoh eigenea 

1r.ela811 IU entacheiden, .er a.r jagreifer i.t • 

4. 1. .t.ht .omt ~elt. aas. Prankreich d.r Sowj.t

Union gegenll'ber V.rpfiichtuJagen .iDgegangen ilt, aie praktiach 

aeraf hiuuliafen, pge'benenfalll '0 IU haDdtln, ala ~'b 

•• d.r tie 'ölkerbana..etl1Ulg, Doch d.r Iheinpakt, d.r af ai •• 

SatIUgBe., Dilat, iIl GeltuDg dren. 

Di •• ea Irgebnil d.a franlö.ilch-aowjetiaOhen Vert 

.ird Dicht cludt 'be •• itigt, aas. Prankreich c1ariD dm 'or'bthal 

ge_cht het, IU .iIlea aiIitlri.chen 'orgehen gegen Deut.ohland 

claDn Ilicht .,erpflichtet I.in IU .ollen, .eu •• iich dDrch .iIl 

.olch •• 'orgehen einer SaDktion •• itena a.rGaranti ... chte 

Italien UDd Groaa'britlDDiea al •• tlen Wlrd.. Di .... 'orbehalt 

pged'ber 'blei'bt .ohcm eli. 'etuohe ut.oheidenel, aa.a der 

Iheinpakt Dicht etwe aar af Garantie.,erpflicht1Ulgen Clro.e

'britamdll8aa Itali.a, I.d.na pri .. r af a. ia ,.rhIlWI 

.. iach. Prankr.ioh and DeutaohlaDd fe.tg •• etlen Terpfliohtan

gen 'benht • 

.. b_t d,ahal'b a1.le~aaf u, o'b aioh Prukreich 

'Mi d.r IbenahM 4ie •• r ,.rtng..,erpfliohtugen iD j enen I.~II

.. g.belteD het • . 41. ilIa ia T.rhlltlli. _ ])eutlohlaaa åroh 

a.iapakt .f.ri", worclaD .iDa. 

lla. a'ber .. a 41. DeIIaoh. B.gierue .,emeiaea. 
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Der Rhein-Pakt 1011 te clu Ziel Terwirklichell, da 

hieda iIl lelta Burop.. c1advoh IU liohen, a.11 J)eutlobl allel 

eiDereeitl und PraDkreich QJId Belgien anelereraeit, iIl ihr .. 
'erhll WI l1IeiDaDder ftr alle Z.kuft _:t elie AIlnndug aili

tlriloher Gna1t Terlicht8l1. lenn bei d .. Ab,ohlusI clt. Pakte. 

be.tiate Auanlhwen TOJl diel. Iriegnersicht llber cl • Beoht 

d.r SelbltTerteidigug hiuuI ... laslen warden, .0 lag, wi. 

allgemein bekanDt, d.r politi.ohe Grund hierfUr allein daria, 

48s1 Pruueich lohon Torher ,egedber Polen und d.r !~oh.oho

alowakei belti_te BmdDilp:tliohten UbenolDn hatte, elie e. 

der Id.e der .blol.ten lriedennnlicherug ia leata Dicht 

opfern wollte. DeutaChland hat .ich 1.1 •• inea gRten Gewi.I.n 

herlu, d'-als .tt diel. lin80hrIDkaDgen d •• lriegITersicht. 

a'bgefunde. II hat die Ton dea 'ertr.ter lrukreichl m:t den 

!i.oh TOD LoOarDO pl.gten '-rlC. ait Polen _d d.r !loh.oho-

el_akei Dicht hanatand.t, alleiD unter der 8elDs1~eJ~I~IIlDClllCiJlIII 

'oraaa.etsUDg. dasl eli •• e '.rtrag. .ich 8B die IOnatruktion 

de, Bh.iD-Paktel upeslten ui. biAerlei Delti"'lIglll tiber eli. 

Budhabaq cltl Art. 16 dir lCSlk.rlluc1autlAlllC athiel t.n, wi • 

.i. iIl de IlftlD frusöliloh-eowj.ti,ohen jlluohuDga TOreele

ho Ibd. Dea elltlpraoh auch dir dl-." der deutaohell R.pe

rug 'bekaDDt gewordelll InMl t eli •• er Soadera_oJnmgen. Die 18 

Bh.iIl-Pakt _laa.eDID jlllmahaell .iIld allenliDp m.cht ."'.'166 

1ich _:t Polen Ulla eli. !aoheohoa!owat.i •••• telIt. IODdlrn 

.bltrakt :tontiiert .on.. .. war aber dir Siml al1er Me 

'b.stlglioho 'erhudlugen. DU eino j1l8gleich srilohe d. 

d •• tlch.fraalölilohe lriegsYerlicht UDd d .. lUDache 

.. 011 jllfnohtlrhaltaq .. iIler loholl 'beltehede BmcJ:ainer

pfliohtugu • fiDdlll. 
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Wenn lich c1aher PraDkreich 41e ab.trakte Por.alierag 

der ta RbeiD-Pakt sagelasaenen lrieg.-ögliOhkeiten jetst .... tl. 

aacht. .. .in neuel BIln4ni1 lIi t .iDea aili täri.ch hochgertlateta 

Staat gegen Deutaohlal)d ab.lchlielaen, WIllJ1 .a iD die !rq

.eite d •• ",on iha ait Deut.ohlud Tereiabarta lri,pTerslohu 

.eit.rhiD uad in 10 atlch.idend.r I.i •• einachränkt and w.nn 

.1 cJab.i, ne oben dargelegt. nicht .ia.' die feltgeaetlto 

.ellen rechtlichen Grenlen innehllt, 10 hat e. damit ein. 

tt n.ae Lage ... ohaffen uad daI politilche ~.t.m d.1 Bb.in-Pakte. 

lowohl d.m Sinne Daoh ala IDch tat.lchlich leratört. 

tt 

Die l.tlt.n DI_tte ud Beloh1ll •• e ael franse.iIDh.n 

Parlaaat. baben .nie.en, USI lrankreich trotl d.r d.ut.cha 

'ontellugen .nt.ohlo •• en i.t, den Pakt ai t d.r Sowj .tuiOJl 

.DAIgtlltig 1a lraft _ .etlen, ja eiDe cliplo_ti.che Ullterred:cmg 

h.t erg.ben, aas. .ich rrantr.iCh .chon j.tlt aD di. Ton 1ha 

g.lei.t8te Ullter.eichnaag di •••• ~tea TO. 2. I&i 1935 ala g.

buda anaieht. GegllllMr .iJler 801chen IDtwictlug aer "1'0-
pliaOben Politik kaDD aber 41. D.atlche B.ich.regi.rung, wil1 

aie Ilicht die ihr pflicht,..as. 8RT.rtraat8ll lDtere •• en d.1 

aeut.chen Volk.a Tenrahrlo •• las.en, Dicht atltic laleiben. 

Di. Deutsche Bepemag bat Mi da Venudl ' m d.r 

letlt.n Jahre atet. betont. alle .ich ... d .. Bh.in-Pakt .rg.bt

no 'erpfliohtupD aolUC' • baltea uad .rfilllen 111 .ollen, 

ala eli. udera Vertnppartn.r aucb ihrerseit. bereit l18d, 111 

ti ... Pakt 111 .t.hen. Die •• atlbanerltlllc1liohe 'or.l.etsug 

bDa j.t.t al. TGIl •• it. lrukr.icha Idcht _hr erf1lllt up.th_ .. rclu. JraDkreich hat di. iha TGIl Dnbehl.aacl bur 

witcl.r ,e .. ohten fr.aa4aohaftliohlD AIlgebote aDcl friealioh8D 
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Ver.icherangen aater 'er1etlaRg 4e. Bhein-Pekte • .!t eiD .. 
.... ohlie.alich gegen D.utlOhlaad ,erichteten -'litlri.cha 
BbdDi • .!t der Scnrjet-UniOJl beantwortet. JMait hat _ RheiD
Pakt YOJl Looamo aber .tiDa iDDeren SiJm yerlora ud prakt 

8Dfgehört, sm ezi.tieren. 
Deutsohland 8iaht sich daher auah .einerseit. DiOht 

aehr al. an die.en erlo.cheD8J1 Pakt gebanda en. Die Deut8che 
Begierung i.t llUIlehr geS'W1Ulga, der durch die... BlDdDi •• n 

,e.ohaffen8ll Lage R "lepeD, eiDer Lage, 41e 4ac1uch 'Yel~8OJI18l' 

wir4, daa. d.r fraDlösi.Ob-aowjeti.cha Vertrag .eiDe IrllDsmDI 
iD eine. geuu paraUe1 p.tel tetu Blnch1inertrag m.ohen 4er 
!.oheoho.lewatei aad der SowjetaDiOD get.Dden hat. Ia latere 
4e. primiti'Yen Recht. eiDe. Volke ... f SiOheruDg ,.i.er GrtDlen 

u4 -'e'ahnuag .einar 'erteitigugSIIÖglichlteiten hat daher 41e 
Deut8che~erug llit d .. heutigen Tage die 'Yolle u4 ueill
ge.chrlakte Soay.rlDitlt de, Beiche. 111 der d.mi1itari.ierten 
Zone de. RheiDlande. wieder herge,tellt. 

Di. deut.ohen Priedenaangebote • 
--------~---------u. aber je4er Ii •• deutaag ihrer jbsichten 'YorlDbeagen 

aa4 den rein defenaiyen Oharakter 41e.er .... Dah.. 1D81er 
heile1 111 .teUa •• owobl el. illrer erig gleichbleibenda .,v ...... ~ 

.ucht Dan eia.r !irklich~n ~fri"'" Jarepa. Iri.~~ s1~i . . 
.... r.ohtigt.n aad cleichceaohtetlll St~~en _ '~~c~_ IQ 

erkllre ich tie Deu _ohe Lich.reglerug berei t. _f 4er Gru4-

taee aer aach.tehendlD 'or.oh11,e .n. '.r.iIl~ fIr 41e 
j.lriohtug .iae. s,.t- 4.r e .. repli.chen Pri.cl_.iOherua 
• mll •• 
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1. Dle Dnt.che Beiouregierug erkllrt aich ""it, 

ai t haDkreioh ud Bel gilll lllt.r eli. Bi1c1ug .ia.r laeidera.i tigen 

entmil i tariaierten ~a. 8oiori 'ia VlruudlQic eiDsutreten 

und einea solchen 'orachla, ia jeder !ief, 1II1d Jllmrb.q 1II1ter 

der Vor.a •• et~ d,r yollkomaenen Paritlt yon Tor.DhereiD ihre 

Zll.timwnn g IU geben. 

2. Di:e Deutsohe .ich.regienmg .ohllgt Tor, .. Zw.ok 

d.r Sicheruog der UnTera,hrtheit aad UDYerlet,l.rkeit d.r Grlll-

tt sen ia leaten einen Bich~amgriff.pakt ..t.chen Deutach1aDd, 

I'rankreich 1lDd Belgien .'bmlohliea8u, deasen Dauer .ie 'berei t 

iat, .1lf 25 Jabre Ia filieren. 

,. Die Deut8che Reicharegiel'UDg ducht ..,'... od 

Italia .iDsal..den. al. Garantialchte die •• n Vertrag __ t.r

,eielmen. 

4. Die Deat.che Beichar.g1erang i.t einyerstanden, :talli 

di, löniglich li.4erllDelische Bepel'QDg •• wI1nscht 1lDd die u

d.rell ,.rtragspartner •• ft1r amgebracht ha1 ten; dle Bied.rlude 

b di •••• V.rirapl1ltea einn'besiehen. 

5. Di. Dlat.che Reichlregierang ist bereit, sar .,it.

ren V.rltlrkuDg di, •• r Sicherheit •• b.aohaDgen ..t.ehen dan .e.t

"chtell .inen Laftpakt .'bsa.chlielllD. d.r leeignet ilt, der 

a.fah!' plötslicher LllftaDgriffe autoatisch 1II1d wirkaaa yorsu-

*1811• 

6. Die Deutach. Beicharegierang .i.derholt ihr Jn,.bot, 

lait den 1a O.t.1l u D,ut.ohl.lld er'.lDden Staaten IbDlieh wie 

ai t Po1.n lichtucriffapakt. .lt .... oW ••• en. De eli, Li taailOhe 

s.st.raag iD dea letsteD IDnatlD ihr. Stellaag d ...... lge'biet 

,.pDlllter einer pri ••• Iorr.ktur 1IDt,rsopn het, Di_t 41e 



• 

Deut.che Beiohareglerung 41, LitlDeD b,treff .. ae '.lIth-" 
. 

dle lie eiDat _chen aalt" arUck ucl .rkllrl .1ob at.r 

aer Toraua •• tsag .he. rirbuell 'uaba.. a.r prantl.rten 

'utonoaie a •• Ileaelgebiet,. bereit, pch ait Lii.o .hen 

101chen lichtaDgrifflpakt su anterleiOhDe •• 

7. lach a,r Dtln_,hr .rreichten acIl.ichea Gleloh'bt

rechtiggng Deutachlandl aad a.r li.aerheratelluug a.r yollea 

Soay,rlDitlt Uber daI ge ... te dlDtaohe Bei~ebi,t .1.ht 

tie Deutache BeicharegieftDg a. Bauptgraad ftr a. .,iDer

leitige. 'uatrltt a .. a .. Yölkerbaaa ala behoben en. Si. 

18t 4aher berei t, wi,aer h den lalbr'bud .iDsutnten. Si, 

aprichi c1abei tie Inrartug alla, daa. i.a Lafe .1Der .. -

..... no Zeit _f a. Wep frtanellohafilicher YerhallcIl.UDg8D 

ti. hage cltr kolODialeD Ileiohbtr.chtiga.ag .me elie lrq. 

a.r tr.DDftDg a •• 'ölkerbaD4a.tatate. yon leiner V.raa1ll.r 

Grudlage gekllrt wird. 
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fi!anteen kehi~ •• 
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.... ... ........ ~~J.~l ........................... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .... ~ .~ .. ! . 
Be~:J..~JJ).t .... s s a 12 p: nä .. alil ..... kuu tai 9 .. 3.6. Iy '-. I ! 

Iv 

Asia: 

, .......... . : 

ZlJ.yt'.A .. ,kehitA .. ··· ...... ·········· .. ······· 

JAKELUOHJE: 

Sen jälkeen kDn lIhetiD raporttini n;o 14, 
jo... .eloatin Sek.an Tiiaeiail otteita, olen ._ 

Aut eräitä .telenkiintoi.ia tietoja, jotka kat.OA 

tarpee11i.ekai Ballitakaelleni tie4oitt.a. 
IDD klTi .e1Tiksi, että Kansainliiton neUTO 

to kokoontuu Lontooa .. , aatoi Hitler haaatatte1u.aaan 

DailJ Iailia eduatajalle erlita 1ill.e1Tityksil 
Beich.tagia.. pitlalatään pmhee.ta. lDn h ... 1kttelua 

pIIlkohdat todel1Dlköi.e.ti jo oTat oUeet Suo.erikin 

lehdi.töaal, en .iih,n lklit,i.kohdia kajoa, huomautan 

Tain .en tlrkeiDllatl kohdalta, jo... Hi tler ldaen-

0... i1110i ttaa, ettl hän on Talai. tekemUD hyök-
k .... ttö~.IOpimakalD kaikkien Daaparien.. kana ... 

ItlTalta ja fahekkosloTakia .. k8aD1.,ttuiu. 1'l1li 

haaatattelu on tietenkin annettu tarkoituksea.. Tai

kattaa IDglaDDin yl,ileen ~elipitee.een. 

lilen oliD tilaiauu4.... tap .... an lakuilia 
TirkatoTereitani, joiden kelken 1uoDDo11i.eatikiD .rit

tIiD Tilk.. keaka.telu IJDt,.e'ltI tilaDte •• ta oli 

t.Talliaea. 
Jakeluot,jemalleJ' 1 

Tavallinen. ......... _ ................... _. "'---- .......... -...................... _ ......... ~ ...................... .. Tavallinen Ja lIalkal .. .. mlni.terIGlle • 
Et ulkoma.edu.lukaen tledoltuk.lln. 
EI ulkom.aeduatukaen, multll ulkoa.t.lnmtnl.terIGn tiedot. 

tuk.lln • 
...... O-.~ ... _ ........ _, ..... _._ .............. "",. ......................... ,.." ... .-........ ............... .............. . 
UI 1: A 4. 
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klymlsSI. Kun neutraalien valtioiden edustajat olivat 

hyvin v&rOvailia laulunnoiaa&aa, olivat enemmin tai 

vlhemmän iDtresaoidut lIhettilllt lelväaanaiaempia. 

Heidän teholtaan kivi ilmi 1. klsit,yl, johon jo 

.d.llilessl raportis8IDi Tiittasin, ettei voida luott .. 

Saksan uusien tarjoaksien pitämiseen Saksan taholta, 

kun kerta Sakl& uleamp8&D kertaan on osottanut 

rikkov8l1sa voiaas88olevia sopillD1ksia. Valtaiaesta kehi

tykaestä nlyttää olevan hyvin erilaisia käsityksil. 

Silloin kun valtiokansler1n valtiolihteeri lausui 

aielipiteeDllD, .ttä enaimmäisen ~Ikyn tauottua rau

hallisempi harkinta 88a valtaa ja Bi tlerin ehdotul

ten pohjalla pIllstäln rauhaJlislIlpiin oloihin, kataovat 

toiset tilanteeD .rino-.isen kriitilliseksi. Italian 

lUurllhettiläs, jonka kansaa minulla oli pitempi kea

bstelu, oli ai tä meItä, etta mitä aika.iain (ignob

le) peli on parhaillaan käymlssl ja tilanne erinoaai 

Slll kriitillinen. Banska tulee jyrkästi vaatillaan 

sanktioiden toiaeenpenoa Saka.. Taltaan ja joakkojen 

poil vetämistä l*iDin alaeelta a.kl Tetoemaan Lon

toossa siihen, etta Englannin nyt on tuettava Ranakaa 

kun Ranska Ii ta on tukenut 1 taliaa Taataan. HIn 

liina klsityksessl, että IDg1anti tule. suostumaan 

Banskan Taatimakaiin, joa Banata lUoatuu kaikkiin 

IDglannia Taatimakaiin !besaiDian kys~seSal, miDkI 
Baub vanaaatikiD 011 valms tekemään, JOI 1. Saka. 

lahteen 1.. Englannin paolellellle Iyt olisi pienten 
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Taltoj.n aib lanoa jyrkkl lumaa, lil11 joa kehit1l 
pIIl.. tod.lla kehitty8IID tlhb lUuuo,.i Ii"itl 
ole tulokaena _u kuin yleinen baol. Pari Itall

Aa.rikan .altion ednatajaa aanoi.at tillDt.an Bmroo

pas .. _odoataeen niin a.kavaksi, .tta ' •• ribn 01111 
.iilainta jäldl kokoDaan Ulkopaol.ll. tlata peliatl. 

Lontooa.. tapahtaTiata ratkaiauiata tule. nyt 

riippua.eD ololuhteid.n kehitya Euroopasla • 
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Lähetystö lIhettää kunnioittaen Ulkoasi

ainmiusteriölle oheisena raporttinsa n:o 16 ai
heesta: 

Tilanteen kehitys. 
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Sen jälkeen kun Saks. oli Ialtauttu Kansain

liiton neuvostoon ranskalai .. belgi81aist. valitusta käsi 

t.l ... ID, lUhetti 8. D.uyoatoll. tunnetun va.t~.~I, 
jo... •• vaati takeita t •• .-.rYoiselt. • ..... t.1D j. 

. . 
lislksi ihoitti, .ttl Saksan kaikki ehdotu~et on kI-
.iteltävä kokonaiauutena kohtuullisen ajan kaluess. 

LooarDo-Yaltojen k •• ken, joss. ~te.... 8e lupa.i ••• t
tua vllittö.-an yhteyteen Bnglannin hallituksen kansaa. 
!IhIn .. Ita.i neuyosto, .ttä ta •• -.rvoisuus Saksall. 
taataaD, _tta • tta lllUut kysymyks.t eivät knuu •• n 

toiaintapiiriin. Saksan taholla herltti DeUvoston vaa
tlAS t31dytYltl, .i11l toisten tylyBfBten käsittelyn 

auhteen •• en.i..aiaessä ... t.ukaeslaaD olikin jo il

.oittlDut .'Ittuvans. yhteyteen lnslanDiD hallituksan 

kanl.a, aaadab.1Il Looarno-valtojen j. mkni katsotaan 

lUOtavaksi, fah.kko.lovakian ja Itlvallan ke.ken yhteiset 
aluvottelu t klyntiiA. TbIn johdolt. il.,i ttikin ulko

lIiIli.teri v. IlUrath QlII1sabliitoa pIIaihteerUle, Ittl 
.uurllhettilla v. Ribbentrop tor.taiat. t.k. 19 plivl.ta 

JAKELUOHJE : J.keluohJem.tI.j . : 

faTallinen. .. -."'" ..................... -... . 

..................................................... ....... ................... . 
Uf 2 : A 4 . 

T .".lIInen. 
T.valllnen j. 1I.lk.1 mlnl.teriOlle . 
EI ulkom ...... tuklen t ledoltuk.Un. 
EI ulkom •• ectu.tuklen. muUa ulkoaal. inmlnl.terIOn lIedoi. 

tukalln • 
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lIhtien on saksan hallituk.en edDltajaaa neuvolton 

klytettlvilll LontoosIa. !lllöiD talevat ,iil klliteltl

vikai Ran.kaD ja Belgian ayytökset Sake.. _It .. 

Looarnon IOpiwakseD rikkomia,ata. 'a~tesaani neavolton 
v .. taakslD laapuisen jllblll ja ennen Saklan vutaab 
anta.ista Ranskan lUurllhettilllD ja ti,dDstell'llaDi 
.,1 ta, aita hb ane1ee SUSID va.taavu. laului h1D: 

tiet,ylti Saksa aenee Lontoo.een, .akaalaisethaD ovat DiiD 

kipelt. pllltIka,tD .. kain. t... osoittanee, ,tt,ivlt 
ran.kalliset ole erikoisen llielisalln .iitl, ,ttl Sak .. 

pllatetllD oman laD.... SlDoaaan. 
Ilta saksan tiedDltelajen toi.een kohtaan 

Se'kslD 
on IDgllDDiD alkomiDiateri Baen~Dtoolla olevalle lUU 

lIhettilllll, antanut l,ur.aVaD ilmoi tukien: -ana Kaj 

teettinsa hallitua teko, llrim.lileall ja talee len 

,a,lleeDkia tek'mIIn, l8ytllkaeen keinoja, joilla pIIltIi

liin r~llilea ja t.Y.JdyttlvllD ratkailuaa a1~isiltl 

vaikeuksista. Hlnea laj •• teettiD.. hallitukselle on 1.1-

vII. ,tta SUlan valtebna_lleria auo1D miD 

toiata a.i .. ta kiiDDOltaneiden puoltaa ehdotaklet .opi
TaDa ajankDhtana on ... t,ttava keakD.teluj,n alai.,k.i. 

Sekaan halli tai _tae, Dl tenkia anoa lill, . Dlk8koh-

4I11e, ettei Hanen laj,.t"ttiD.. haJlituka.11a 01, .ah-
40llisuutta tilli hetkellI anta. IdtiID pit'mmIlle .-ne
riI lupaukaia.- Seka _.vo.t. ,t. vibekai .. iDita 

IaglllniD heJlitakaen ~.tlakalD johdOlta kat.oo SIkaa 
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sellaiset edellytykset tulleen tlytetyiksi, jotka Saksa 

osalliatumisekseen Lontoon neuvotteluihin asetti, niin 

ettei enää ollut olemassa eatettä .akaalaisen neuvottel 

kunnan lIhettämiseksi. Ajankohta neuvottelujen klymiseksi, 

ottaen huomioon niiden laajakantoisuuden ja tärkeyden, 

ei ole niin tärkeä kuin se tosiasia, että Englannin 

halli tus on tUDllUS tanu t Hitlerin paktilhcJotus ten klsi t

telyn vllttämlttö~den • 
Mitä ranskalaisten kantaan tulee, kertovat 

päiväiset Berliinin lehdet Lontoosta saamensa tietojen 

.akaan. Ranskan asettaneen seuraavat vaatimakset: 

1) Saksan on alistettava vastavlitteensl venl

lIis-r8Dskalaista sopimDsta vastaan Haagin tuoadoistuimen 

ratkai.tavakai ja tUDDDstettava sen pIItös sitovaksi. 

2) Saksan on suostuttava sotavoimiensa rajoituk

seen Reinin alueella. 

3) 9a.ur-Bri tazmian on suostuttava uuteen, olo

suhteita va.taavaan takuusopimakseen • 

Saksan halli tukeen virallinen .e1i tya. joka ju

laistiin kaikissa 1ehdissi 12.3. huomauttaa niistä histo

rias.a koskaan lunenkuulu.attomista takeista, jotka BaDska 

turYakseen viiae vuosina on hankkinut. Asiaintilan valai

.emiseksi lienee ~elenkiintoi8ta ne lyhyesti luetella: 

pai,si itseIIn ja .iirto.aitaan. joiden vle.tö yhteenal 

cm 100 ailj oonaa, ovat BaDaba turvaamassa I.o-Bri tannia 

kaikkine taisteluvoimiDeen .. alla ja .erelll, Belgia, 
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Puols, Tlhekkoslovana, 1 talia (Locarno-sopiJIIDksen kautta) 

ja ~ttemmin .y6s Venäjä. Tämä edustaa 3 miljoonaista 

rauhanaikaista ja ~ miljoonaista sodanaikaista armeijaa. 

Ja kuitenkin tuntee Banska edelleen itsensä uhatuksi. 

Mitä Saksan kantaan sen BUvereniteettiin Dlhden 

Reinin alueella tulee, ei 18 siitä tule mitään tinkillÖän 

Sen si jaan Dlyttll se olevan valmis rajoi ttamaan jouk

konsa sielll neuvottelujen ajaksi ·symbooliseen- määrään • 

Sotilasasiamiehem.e ,Iaaman tiedon mukaan on Reinin alu
eella nykyään 3 divisioonaa jalkaväkeä, s.o. 36.000 mies

tä, rajapoliisivoimat mnkaanluettuna, ja lisäkai joku määrä 

lentojoukkoja ja erikoisjoukkoja, ei kuitenkaan tankkeja 

eikl pomDdtuelentokoneita. Saksan muilta alueilta on s 

lIhetetty 19 pataljoonaa jalkaväkel, 13 patteristoa tykis

töä, lentokonehävittäjil ja joku tiednstelulaivue, ilmator

jmnta~kistöä 3 \ 4 patteristoa. Ettai S&ksa suostu ole

maan linnoittamatta raja-alueitaan, ellei Ranska T88taaT~ 

ti linDoituksiaan sieltä hivitä, on sekä ilaeistä että 

luonnollista. Sen sijaan on .ahdollisuuksien piiri sai, että 

Saksa lUostuu Deuvottelujen ajaksi joko kokonaan lykkll

.ala DImI toi.anpiteet tai r.yh~äD niihin vain rajoi

tetu&aa .aräsd. 

Ii ta VeDljälll tulee, ollaan Juswärtigel !atissa 

aiinä klsitykaesaI, ,tt. se 7llJttll IIrimmlis,yyksiine ko

etta. Ilkottaa kaikki kortit, niin että yleinen sekasorto 

Iynt,yisi. s..ciD on VenäjlD lUurllhetyatösll annettu ~ 
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mlrtll. ettei Saksan l8Da.in1iittoon paluu olisi suota

"., Saksa olisi tietenkin lielU Venlj 11 le Tarsin epä

mukava hliritlijl. 
l88kastellessani eräin korkeammsD Auawärtigea 

Amtin virkailijan kanssa, huomautti hän aiitl. että 

Banska edelleen noudattaa Bichelieun alkamaa politiik

kaa pitää Sakeaa saarroksissa, oli sitten ky~kaesal 

Hababurgien aabalainen valtio, Fredrik Suuren Saka. tai 

mk! myöhempi Saksa tahansa. Kun Ranska syyttI! Saksaa 

sopimusten pyhyyden loukkaamisesta, huomauttaa lalkischer 

Beobachter 15.3. siihen, että Ranska itse ennen on me

netellyt samalla tavalla. Niinpä Ranskan väliaikainen 

hsllitus 1848 lIhetti Wienin sopimuksen valtioille noo

tin, jossa se ilmoittaa m.m.: -Vuoden 1815 I opimuka et 

eivät Ranskan tasavallan käsityksen mukaan oikeudelli

sesti enää ole voimassa-. Se ei näin ollen katsonut 

.en sitoumnksen enää olevan voimassa, että strate~~

sesti tärkeä kohta, Baaelia vastapäätä oleva HUnjngen, 

voi olla 1innoittamatta ja ~htyi sitä linnoittamaan. 

luista aopimuksen rikkomisista Ranskan taholta Mini taee 

lehti Tunisin protektoraatin ottamisen haltuunsa oy. 1881 

aamoin kuin Algeciraain sopimuksen rikkomisen Marokon 

qsyayksessl. Jos taas "enäläiset rupeavat syyttblln 

Sakaaa sopimuksen rikkomisesta, tulevat saksalaiset 

eplilemittä "etlmäln eaiin veDäläi.ten aikoinaan rikko

aan IDstanmeren sopimuksen. 

BerliinisaI, jossa aluksi oltiin "errattain 
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optimistisia tilanteen kebi tybeen nlhden, synkkeni lIi 

ala huo .. ttaTalti Pariisin kelkmstelujen jalkean, .atta 

on tullut parina Tiime pIiTänä hiukan optimisti.eme.k

ai, Taikka tilannetta edelleenkin pidetäln TakaTana. 

J.opukai haluan vielä mainita erli tä juswlr

tiges jatist. luottamnksellisesti laamiani tietoj., 

jotka koskevat laiT88tOkyS~stl. lDn Banska ei halu. 

Saksaa makaan Lontooss. TalmistuT8aD laiTaltosopimokleen 

koska Banska Seksan .akanaolon kautta katsoo joutuTaD

s. tunDastamaan ja hyväksymlln SaksaD taholta tapahtu

neen Vers.ille.in rauhansopimuksen rikkomisen, on Saka. 

-suurpiirteisesti- t kuten sanottiin, IUOStunut siihen, 

etta se tekee Taitaavan aopimnksen iDglannin kanSI., 
kuitenkin ehdolla, ettl Bnglanti tekee Venljln kansI • 

•••• nJ.isln sopimuksen kuin Saks8ll kanss.. Englanti Oll 

Tii .... initun leikan Saksalle lUTannDt, ~tta tuntuu 

tUlli epäilyksiä aen toteutumisesta olevan, SOD jalb 

kwl iDglanti on lIhent,nyt VeDljll. Nähtäväksi jäi, 

miten tämä kya~1 lelTill. 
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U 1 k 0 a s i a i D m i n i s t eri Ö lIe • 

Lähetystö lähettää kunnioittaen oheisena 

Ulko8sieinministeriöl1e raporttinsa n:o 17: 

3apanin tapahtumat. 
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Asia: 

Japanin tapah lH!t.tu 
" ) 

......... ..................................................................................... 

JAKELUOHJE : 

Ausdrtiges Aat on Japanin tapah tumista 
DDt laajemman selostuksen, josta minulle luotta.Dka.l

lisesti kerrottiin seuraavaa. 
Japanin kap~tys tapahtui natsiODalia

tien taholta, _tta oli se saanut tukea myös ai TIIl 

päinvaataiselta IUUDDalta. Kun Japanin talonpoikail

vleltön keakuude... velkaantaaisen tähden suuri 

dttöayya oli Tallella, ryhdyttiin täti asiaa valtion 

toimesta joitain TUosia sitten järjestämään. !WD vl

lilla kuitenkin tulivat landahurian tapahtuaat, jli 

talonpoikain vel~~klen jlrjeate11 ke.ken. koska 
kaikki rahat tarTittiin .otatoimiin. !.J7t,-lttöayya 

on näin ollen Dlissä piireisal jatkunut suurena 
ja on litl TenIlliaen rahan avulla edelleen li.te 

~ottu. lDn tlten natsiODalistien kaappaalyrit.Ja lei 
laajemaan pohjan, Dlodoltui sen vaikutuam auureauk
Ii,· Taikka se Illtte-u onkia bkiststtu. ~enljlD 

intrel.il" oli kUntää pois JapaniD huomio ulkope

lii ttilista kylYIIVuiatl aislpolii ttiaiin ja ·ltJ6tl-

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. taTa11izum . .............. . ....................... .............. ....... .... ,., .. " Tavallinen ja lIalkai mlnlaterllSlle . 

....... ....................................................... . 
EI ulkomuect"atukaen tledoltukaUn. 
EI ulkoma.ectuatukaen, muUa ulkolllalnmlnlateriön lIedol • 

tukann • 
....... ...... ......................................................................... 

UII: ••• 



• • , 

• 

- 2 -

vaikuttaa sisäisten levottomuuksien .yntymi.een. Täti 

todistaa sekin, että Venljän lUurllhetyatön palveluks •••• 
olleet japanilaiset !okiossa on vangittu. Venljllle oli 

tlml aidinen . my llerrya Japanissa DliD ollen varsin 

tervetullut. Se ei kuitenka8D kohittynyt niin pitkille 

kuin Venäjä olisi toivonut. Vaikka ei oleka8D uskot

tavaa, että Japani ryhtyisi sotaan VeDljäl va.taan, tu

lee se kuitenkin hiljalleen, _tt. vakavasti jatkaau 

tunkeutumista8D Mongoliaan, irroittaakseen tämln alueen 
VenäjlD vaikutukseata. 
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Llhet,ystö llhettää kunnioittaen Ulko
•• iainainisteriö11e oheisena raporttinsa D:O 18 
aiheesta: 

LontooD ehdotukset. 
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Berliini ssa ·23 p: nä aaali. kuuta 19 ... '6. J 

Asia: 

JAKELUOHJE: 

11 

" " J. , 

Se proaemoria, joDb Englannin ulkoministeri 

Iden maiden Locarno-valtojen puolesta Lontoo.la 12.3. 
jltti lUurllhettilla von Ribbentropille. herttti Sak
.aa.. auurta pett,.,atl, ettei alnoiai lUuttu.usta. 

Niinkuin jo aikai •• ..tn olen raportoinut, oli Ber
liiDisal lalkettu liihen, ,tt. 1Dg1aDti asettuisi 

lovi tt,l,vl-el le kannalle Saka. eli tyaten suh teen 

ja niin jyrkkl vastaus oli odottaaaton. Heti tiedon 

I .. vuttua 12.3. illalla, piti valtakunnankansieri 

Hitler llhimpien työtovereittensa kanssa Deuvottelu

kokouksen, jonka tuloksista ei ole tietoa. Seuraavana 

plivlnl pitlmlsallD luureala paheealaan Hampurissa 

hän kuitenkin jyrklati ilmaisi Saksan pitlvln kiin

ni t .. avertaisuude.tl8D ja kunDiaataan, joasa suhteel

la perllnt.y..istl ei yoi tapahtua. Sekaa ei niin 

ollen tule ~syaIID Reini D ... ll e ehdotettua kan
aainvllistl polii.i., eikl Baagia tuomioiltuiaen rat

kaiaua. Saurllhettilal v. Ribbentrop palaai 21.3. il-

... k.luohJem.lleJ. : 

'a.alliDen. T • ..,.lIInen • 
...... . ............. . .. .......... .. ••••••••• •• , . . ...... -'< ........................... . 

T ••• lllnen J. IllIkal minister iölle. 

UE 1:" 4 . 

EI ulkom ...... tukaen tledoltuk.Un. 
EI ulkom •• edultuklen. mutta ulko •• alnmlnlaterlön Uedol. 

tukalln. 
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lalla Lontoosta lUulliaiin kelkuatell1ihi.n ja saamaan 

ohjeita. Muut .aksalaiset nel1Tottelijat jäiTlt Lontoo

seen,.!kä 080ttanee •• ttl Sakaa Tiell aikoo T .. tata 

tehtyihin ehdotuksiin. KiDkllislltöinon Taltaus tule. 

olemaan, liitä ei tietenkllD .aa tietoa, ennen kuin 

.e Lontoossa on annettu hra Idenille. Saksa ei lii. 
kuitaDkaan Tiell tahdo katkaista k.lkustelumahdollisuuk-

8ia, Taan koett ... lla tehdä Taltaehdotuksia, haluaa 11-

kita katkeamislD, jos sellainen tulee, Taltapuolen auk
Ii. KiWi ne\1Totteluja onnistutaan jatkaaan, katsotaan 

Berliinin diploaaattipiireissl niiden ~OdostUTaD hyYin 

pitklllisiksi. 

SnraaTas.. atlost8ll !liiti lausuntoja, joita 

eri lehdissä tilanteen kehit.yksestl on ollut ja joilta 

•••• kay ilmi katkeroitunut aieliala Inglantia kohtaan. 

lölkisoher Beobaohter (2l.,.) lausuu pitklsl. 

kirjoitukseslaan Dl.IIl.: -Saksalla ei 17 TUOtta Ve ............. -

in jllhen ole vähintäkään halua uudistaa .amoja koke 

luj~ ja lamoja mahdottomia ellmlATaltaisia ja knnDi

attomia pekteja kuill silloin. Myöskin Looarno-Ta1 toju 

t1Yl.Y1 kerta kaikkiaan .akautua siihen, että Saksa 

ainais.ksi On paramtUDAt V.raaill'lista. JOI Lontoon 
aeuTott.lujen herrat yhI DlkeTlt V.rsaillelissa Mekk8n
.. , on niiden linDe yksin painuttava. SaDa on sUloin 

lanonut Tii.eis.n I.DlDla.-

Berliner !ageblattissa (21.'.) 1.00 pWlt o imi t

taja Paul Soha,fl.r kahdesla eri kirjoituksessa •••• 

InnaT,,: "Uyttll liIti kuin ... ruduaiD ajatui .,. .. -
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taini Tanhaa aananpartta: lurs wlhrt der Schllerz ud 

.. ig wIhrt die Preude. latta ainoastaan iDglannia.a 

oletamae aemorandumin TsatimRsten auhteln 01e"8D Ole

aasaa Dlin WTin rakenteen. Banakalla on aiT8I1 mu

ta ~eleeaääD ja olemme tyy~lilil, ettei tltl ole 
tuDDDltettu ainoastaan Sekaassa. Sen jllkeen kun ~ 

lanti niin lQuresaa mllrässä tuona oDDetto..na ke.ki

"iikkona on .aEautuDut Pariisin kureaiin, kDiDka "oi 

olla _i111 luott8ll1sta, ettl s, kykenee, .illoin kun 

Hanaka uhkaa erolla Kaaainlii toata j. Tapa&1.la 

klytlDDösll, tädll ,btraTagantin ali .. kirjan klai ttely.ta 

••• a. 8Qodoatumaan jlrkl"lD johdannon aovinnant,kooa.· 

- - - ~ -Sakaa s.attoi PQhtaasti teknilli.esti kataoen 
IUOralt. kld,ltl hyljltl aemoranduain ja kulk,a omia 

tei tllD. lotta .e "oi myöakin tehdä ftlt.ehdotuksen. 

Itle •• iaslahaD eivät .ito"at "aatimakset ole 

IIS8l. .,.randWDin tulkinta Ranskan ja Englannin TI-

1llll jal ed.lleenkin tlYlin aToiseltai. • tta ,delllllDlt 

on todistaa harhaanjohd.tuilt. ~eli.tl (irr.geleit.t.r 

Geister) Lontoosla. jolloin .eidän tietenkin on .anot

ta"a, ,ttl s. auunnaton "irhe, josta ,,&1.koinln kirja 

on todistuksena, olottaa. että linsilaidln "iell on pal

jcm opitta"a, ennenkuin ne kasi ttä"lt, us" Saba nykJ
IID on. f.hdäka.,n tämln Veraaill.aiD Talloille sel 

.i. tulevat "'ataia.t neuTottllut olemaan hyvin nwI"ftV 

a.t, al,ttakoon aeuTottelut miten tahansa, ke.tlkaöt III 

kuiDb kauan tahaDaa ja pllttykööt ne kuiDka tahan ... • 
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Etirsen-ZeituDg (21.,.) lopettaa päliirjoi

tubmaa -Versailleain haDgessl- llUraa'YUl sanoin: 

·Sabalailet tale'Yat lIDeltykaelllln o80tt..aan ranska

laisille, eDglantilaisille, belgialaisille ja italialai

.ille. ,tt. Saksan kaDaa tulee seisoaaan johtajanaa 

takana jokaista yrityatl 'Yaataan, jolla koetetaan ta

.a'Yertainute_e tehdl kyleenalaiseksi. le tule_e 

heille todistaaaan, ettemme eDll lankea kiristylteap

pajen alaiseksi ja 8 tta meidän il'.aanrakkaute_e 

ja erikoisesti rakkaus 'Yapauteen jokaisen Saksan alu

een .uhteen on yhtl suuri ja koskematon kuin lIn

ti.ten naapur,ittemme iaän-aanrakkaDs ja kDnniantunto.-

Deutsche !llgemeine Zeitung (22.,.), joka 
kutsuu Lontoon aemorandumia -raffineeratuksi jlrjettö

ayydekai-. kirjoittaa l1.m. seuraa'Yaa: -alsyl UIlpikuj_ 

ta etai ttlesll on joDkiDlainen jlrkiintyminen Lon

toos.a tapahtuDDt ja eräät aerkit 'Yiittaa'Yat miltei

pI pelkoon oaa8ta rohkeudesta. Onhan erittäin keu

nilta, jos The_eD raDJ10illa nl'Vetaen tuumi_aan, IDi tkl 

kohdat .emorandwaissa loukkaa'Yat Saksan ta.a-arvoisuut

ta. filmi olisi kuitenkin pitänyt tehdl aikaisemmin, 

ilman että ilmapiiril llelllOrandumin pahoille olett .. ~ 

lilla .,rkytettiin. - - - - jdolf Hitler ei Haapari... jlttanyt pienintlkälD eplil,.tl liiti, ettei 

Sakea tule .ent1metrilkiln perääDtymlln taaa-arvoiauul

'Yaatt.mt.ilt.-n, ettei le tee lhtllD aakelta, Ilikl ei 

011.1 Sekaan kaaaan kannian .aka1nen ja etta saksa, 
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jollei lö~ toi.ten taass. lhteiBtI kaDDiellista 
tietl, meluQJllllie kalkee yoin 0_ tietllD. IhtllliDee 
oikeute.e on ja jll koetu8kiveksi kaikille ehdotuk
sille, jotka .ei1le tehdään, .aksel.iset ~t.ehdotukaet 
e.i tetllD. aina j. Jksinoma8ll tUli pohjalla. Yhtä 
jon kuin .e tenehdimae sitä, ettl englantilainen jul
kinen .!elipide Elsittlä tämln tosiasian, yhtä epailyk
seulaisilta kaikuvat • ikki sireeniääJlet sen jllbll1 
kaD Yirallinen englantilainen politiikka juuri on ant .. 
ll1l t .uostuJnnksen8a ui ta loa1rkaavUll. ehdotukaeeD • -

Prankfllrier Zei tuIlg (21.3. ja 22.3.) kirjoit-
ta, •••• : W!ietoi81l1l8 ellBdsestä eurooppal.isessa koht 
yhtei.össl (lohickaalage.eiDschaft) olisi hedelmlllise~i 
kuin aika cli.plo ... ttinen IJlteemi tahans., jolla on 
albperlnal kaukai8issa ajoisl' ja joka ei eDäb pysty 
klsittäaälD nykyajan elävää kehity.tl.- - - - -

l' On oleus.a vain ykli aahdolli8u1l8. .settaa 
jllleen palautettu Saklan suvereniteetti Reinin-.,ssa 
lIhtökohdaksi. Neuvottelui1ta ei tnle puuttUllaan liikltuai 
alaa, JOB laajat •• t.alaiset ehdotukaet halutaan vakavI 
ti 0 ttaa huomoa. W 

filt.ta alkoainisterl J1andinin Lontoon neUTe 
telujen jllkeen pitl.MIn pahee.ean ~kan edu8t.jat ... -
ri •••• huo&8Dtt.. paoliviralliDen -»eutsche diploaatisob. 
politi.ohe IorrelpondeDs- (21.,.) .... : -!ietenkia Rut
bn 1Ilkomini.teriA bNris.. pitIml pahe _~ .. 1IrbIti
... tulkin.l" j. a-entoinDia ui.kirjoille; _tt. tiliin 
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toteaminen ei kuitenkaan lainkaan vlhenna 
hallituksen edesvutunta, joka on antanut anekirjoi 
alnsa Dlibin .. iakirjoihin, .. iakirjoihin~ jotka eivlt 
auinban vie Buroopu historiaa aakeltakaan lIhe..abi 
lopullista rauhaa. - - - - Mntta v8ati~kaet~ lellailina 
kuin ne eliiDt~t juuri nandiniD Lontoon ehdotulten 
tulkinnassa, on Saksan taholta katsottaTa merkiksi 
siitl, ettl todellista ta"-arYoisnutta kanlojen kelken 
llpikuul taviJL tekosJin tahdotaan yhä estU. Aeioidon 
kaanistamiset ja turhat lupaukset ovat a.ksalle 10dan

jllkeiseItl ajalta kylliksi tutut, samoin kuin pyrki
aykset pitkittlmisten ja tulkintojen kautta saatt .. 
tyhjiksi selvät saksalaiset oiksusyaatimkset. laailaal-
1e tlytyy lopultakin .elvitl, ettl on .d.1etöntl 
otaksua, ett. kansojen kesken on Mhdollista aikaan-
I .. da raahoi ttumista ja tyytyvliayyttl, niin kauan kuin 
y1emayyden henki ei vlisty toisten kDnnioittamis«B 
tieIt •• -
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.. ~~l ...... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala i nen . 

RA P 0 R T T 1 n: 0 1 .9. 
Berliini ssa 1 p; nä huh ti kuu taI Q 36. Jf;, . 

As ia : 

. Sok san vSal i t. 

Jokseenkin 99 % Saksan kanaasta antoi maalis

kuun 29 p:nä luottaDllslaussensa valtakunnankansleri 

Hitlerille. Vaikka kysymyksessä muodollisesti olivatkin 

uuden Reichstagin Tsalit. muodostuiTat ne itse asiassa 

aivuseikaksi ja todellisuudessa oli etualalla kansanää

neatys 8iitä, hyvlkaj~kö Saksan kansa Hitlerin ulkopo~ 

litiikan ja antaako se hänelle luottamuksensa. Vastaus 

oli valtava. Tuskinpa edea äänestyksen järjestäjät 

tivat näin suur ta tulosta. Jo raportissani n:o 14 

huomauttanut, että kansalle asetettu Jc,Jsymys oli taita

vasti laadittu sel laiEeen muotoon, että tuskin kukaan 

kansallisesti ajatteleTa saksalainen siihen voisi V8S

tata llUut8D kuin IJ1tSnteisesti. Sivuseikaksi jäi tössä 

tapauksessa se, että 08a lInestäjiä, jotka eivät hyväksy 

nykyistä systeemiä, pelosta IInestivät puolesta, varsinkin 

kan Ilneatyksen aa1aiauuskaan ei aina liene taattu, 

ja toiset taas vastahakoisesti. Pelosta lInestäjä ei 

ole Taarallinen Yae~8taja, niin kauan kuin systeemi 

luja, li11l hän p,yIYY kuitenkin tiukan tullen Tahvemman 

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja ; 

TavallInen. !aYallinen. 

UE 2 t " 4 . 

Tavallinen ja Ualkai mlniatel'illllo. 
EI ulkomaaeduatukaen t ledo itukalin. 
EI ulkom .. eduatukaen, mutta ulkoaalainminl,tel'iön tiedoi. 

tukaUn. 
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puolella. Enkä epäile sanoa sitäkään, että ne 10 

puhetta, jotka Hitler ·vaalitaistelun" 

lilla maata piti, lisäsivät paljon hänen puolestaan 

äänestäjiä, sillä hänen suggestiivinen esitystapansa 

ei varmaankaan jättänyt tekemättö vaikutusta8D massoi

hin. Hi tler on näin ollen sa&IlU t koko kansan veltu 

tuksen ssiintyessään Saksan puolesta kansainvälisellä 

arenalla. Jos äänestys taas olisi tapahtunut sisäpo

litiikan merkeissä, on hyvin todennäköistä, 

olisivat olleet huomattavasti toisenlaiset, vaikka 

loinkin suuri enemmistö olisi jäänyt hallituksen hy

väksi. 

Luulen, ettei ole vailla mielenkiintoa luoda 

lyhyt katsaus tähän omalaatuiseen ·vaalitaisteluun-, 

jossa jättiläismäinen Taa1ipropaganda pantiin l:äjlltiin 

itse asiassa olemattomia vastustaji~ "sstaan, kun yksi 

ainoa puolue maassa on sallittu • 

Tällä kertaa valittiin ·Reichstag fUr 

und Freiheit· o Kansleri piti puheita Berliinissä, 

IUnchenissä, Leipzigissä, Ludwigshafenissa, Karlsruhessa, 

Frankfurt am Mainissa, Breslaussa, Hampurissa, Essanissä 

ja Kölnissä, jotka annettiin kaikkien Saksan radioase

mien kautta koko kansan kuultaviksi. Samaan aikaan 

oli ympäri maan rinnakkaisia jlttiläisk8Dsankokouksia, 

joissa puheita kuunneltiin. Lisäksi esiintyivät minis

terit Goebbels ja Göring .ekä kaikki pienemmät pomot 
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lukemattomissa tilaisuuksissa. Päätilaisuuksiksi muodostui

vat Hitlerin puheet Essenissä Z7 .3 ja Kölnissä vaalien 

aattona 28.3. Essenissä puhui Hitler Kruppin tehtaiden 

jättiläismäisessä veturinvalmistushallissa, joka oli koottu 

täyteen t yöväkeä. PUhe pidettiin kaikille Saksan työmie

hille ja sotilaille ja seisoivat sen aikana kaikki 

taknnnan tehtaat. Sekä työväki että sotilaat kuuntelivat . 
työpaikoillaan kovaäänisten kautta PQhetta. Ennen puheen 

alkua komensi tri Goebbels valtakunnan liput liehumaan, 

kaikkien tehtaiden ja laivojen sireenit ulvoivat yhden 

minuutin ja liikenne koko maassa pysähtyi (paitsi lent 

koneita ja junia) samoin yhdeksi minuutiksi. Kauppaliik

keiden oli sulettava ja järjestettävä palvelusknnnalle 

puhean kuunt ~lu. Kaduille oli asetettu kovaäänisiä. 

ymplrillcs kansa kokoontui kuuntelemaan. Samoin oli laita 

Kölnin loppupuheen suhteen. 

issenin puhe oli osotettu työväestölle. Siinä 

Hitler, paitsi kunnia-, tasa-arvoisuus- ja r8Uhankys~stä 

m.m. selitti, että hän todennäköisesti on ainoa valtio

mies maailmassa, jolla ei ole pankki tili!. Hän ei myös

kään omista yhtään osaketta, ei osuutta liikeyrityksean, 

ei perintötilaa eikä kartanoa eikä hän nauti ml tiiän 

osinkoa. Mikä häntä kiinnostaa, on yksinomaan vahvan 

kansanyhteyden (Volksgemeinschaft) ihanne, jossa tiedon, 

syntyperän ja varallisuuden eroavaisuudet eivät ole rat

kaisevia. Hän, Hitler, on parempi demokraatti kuin länsi

valtojen demokraatit. Vaikkakin hänellä ilman kansanlIne 
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tyksiä on riittävä valta hallitsemiseen, on hän kolllena 

vuonna kolme kertaa vedonnut kansaan. YADssinvälisestl 

politiikasta huomautti hän, että hän etsii rauhaa, jonka 

hän jo Saksassa on saanut aikaan, myös ulospäin, alis

tumatta kuitenkaan pelkurimaisesti vieraaseen mahtissna8ll. 

-tässä suht3esss olen jäykkä, yhtä jäykkä kuin S_ san 

sisälläkin olen ollut. En voi ; olla kansan edustaja, 

jonka on oltava vähemmän oikeutettu (minderberechtigt).-

Kölnin puhe oli vaalipropag&ndan lopettajai~

tilaisuus erikoisin juhlallisuuksin. Tuomiokirkon kellot 

soi tti vat alkajaisiksi. Sen jälkeen oli suurella rie

mulla vastaanotettu kanslerin puhe, jossa vedottiin Sak
san kansan kunniaan, tasa-arvoisuuteen ja rauhantahtoon. 

Puhetta seurasi koko kansan laulama ruYOUS ~iederlän

disches Dankgebet·, jonka sanat kuuluvat: 

Wir treten ZUDl Beten vor Gott den Gerechten j 
er wal tet und hal t et ein strenKIs Gericht; 
er lä~st von den Schlechten niCht die Guten knccht 
sein Name sli gelobt, er vergisst UDser nicht! 

1m Streite zur Seite ist Gott un3 gestandenj 
er wollte es sollte das Recht siegreieh seln. 
Da ward, 'aum begonnen, die Schlacfit schon ~wonnen 
Du, Gott,warst ja mit uns, der Sieg, er war-Dein! 

Wir loben dich oben f du Lenker der Schl_chten, 
und flehen, mögst stehen una fernerhin bei, 
Dass Deine Gemeinde nicht Opfer der Feinde, 
Dein Name sei gelobt, 0 Herr, mach uns frel! 

Viimeksi yhtyiv~t koko valtakunnan kirko!lkallot loppu

soitoksi, jolla vaalikampanja päättyi. Tri Goebbels oli 

määrännyt tämän päivän nimeksi -Deutscher Volk3tsg fUr 

Ehre, Preiheit und Frieden·. Koko maassa mobilisoitiin 
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S.A.- ja S.S.-järj s töt, jotka suljettuina rivistöinä mars· 

sivat kaupungei ssa ja kylissä. Klo 8 illalla oli kanSat 

kokoonnuttsva ulkona k~nsankokouksiin, kuillakseen kansI 

puheen KöInistä ja yhty~kse8D yhteislauluun rukousta ja 

kansa1lielaulua laulamaan. Berlin ja sen esikaupungit, 

joissa vsalipäivlnä liikuin, oli punaisena lippumerenl. 

Sekä uusi että vanha Zeppelin kiersivät neljl 

vuorokautta ympäri Saksaa, levittäen vsa1ijulistuksia • 

Näitä julistuksia oli sitä paitsi jättiläiskokoisina 

liimattu kQikkial le kaupungeissa, vieläpä ta\aiautotkin 

ol·vst niillä peitetyt. Komeampaa vaalimai:los tusta lienee 

tuskin koskaan tehty. Kerrotaan kommunistista vas 

gandaa työläiskortteleissa harjoitetun, mutta en ole 

siitä lähempää selVJJrt tä voinu ainakaan vielä saada. 

Seurasin radiossa viittä Hitlerin puhe:t a. 

Niiden keskeisimpänä motiivina oli luonnol lisestikin 

Saksan kansan kunnia ja tasa-arvoisuus sekä rauha • 

Kun kuuli niiden vaikutusta, täytyy sanoa suosionosotus

ten purkautuneen voimakkaampina aina silloin, kun kans

leri puhui näistä kolmest& kysym.yksestä. 

Ulkolaiset lehdet näkyvät kertovan, et tä hylät

tyihin ääniin laskettiin vain kieltaiset vastaukset, kun 

sen sijaan tyhjät liput olisi laskettu myönteisiksi. 

Onhan varsin tOdennäköistä, että tyhjiä, siis ilman tar

vittavaa riatinvetoa olevie lippuja jätettiin paljonkin, 

sillä varmaan hyvin moni, joka ei hyväksy systeemiä, 

mutta kylläkin kanslerin ulkopolitiikan, arveli parhaiten 
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selviytyväniä jättämä! ä tyhjän lipun, joka v oidaan yhtä 

hyvtl l lä syyl lä sel ittää kuinka päin tahansa. Tässä 

tapauksessa se on selitetty myönteiseksi. ~initsen 

tämänkin seikan täydellisyyden vuoksi, vaikken olekaan 

voinut sitä t arkistaa. Kai kki toimitettiin äänestykseen 

mukaan ja oli sitä varten olemassa erikoinen vanhojen 

ja heikkojen kuljetustoiminta. Liikkuvat äänestyskomis

sionit kävivät sairaaloissa ko~oamEssa sairaiden äänet. 

Kans~erilla on nyt ulkonaisesti koko Saksan 

kansan tuki takanaan, esiintyessään ulkopoliittisissa 

kys~ksissä. Hän voi tehdä mitä ratkaisuja tahansa. 

Tämä seikka näyttääkin, saksalaisten leht ien selostusten 

mukaan, olevan pantu tärkeimpänä toteamukaena viime 

nuntain äänestyksestä sekä Ranskan että Englannin leh

distössä merkille. Saksa on entistl enemmän noussut 

voimatekijäksi, jonka kannanilmtiisut on otettava huomi

oon. Nähtäväksi jäi, IDi ten Hitler tätä Tallen tlydelli 

syytti tulee klyttämään. Saanen piankin palata tähän 

puoleen asiaa. 

Lopuksi lienee syytä tehdä saksan lehdistöstä 

muutamia poimintoja äänestykaen jälkeen. 

!uswärtiges Amtin puolivirallinen julbiau 30.3 
kirjoittaa, buomautettuaan Hitlerin ohjelman saaneen 

kansan yksimielisen kannatuksen: "Tämä ohjelma voidaan 

lyhyeati määritellä: rauha kansojen kesken, mutta 8e 

nen rauha, joka ei aeet. millekään kansalle sellaisia 

Taati .. ksia, joita jokainen toinen kanaa ei itse it-
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sallean hyväksyisi.- Sen jälkeen arvostellaan ankarasti 

ulkoministeri Flandinin puhetta ja todetaan sen johdosta 

että Ranska mittaa erilaisilla mitoilla niitä velvoi

tuksia, joita sopimukset asettavat sille itselleen ja 

muille. 31 .. 3 kL 'joittaa sama julkaisu vielä rauhan 

saamisesta kaikkien oikeudet tasapuolisesti huomdoonottaem 

ja lopettaa: ·Velvol lisuudesta osallistua tämän suuren 

tehtävän toteuttami een ei Saksa koskaan ole vetäytynyt 

syrjään ja tänään Lontooseen menevä vastaus tulee ole

maan osotuksena Saksan hyvästä tahdosta.-

Berliner Tageblatt 30.3 sanoo kirjoituksessaan 

-Votum fur den Frieden- m.m.; • - - - länestyksen menestys 

kuuluu niihin todellieuustekijöihin, jotka kanaainvlli.eall 

politiikassa on otettava laskelmiin. Se (kansainvälinen 

politiikka) on tällä hetkel lä ·erikoisen jännit~eessä 

tilanteessa. Ranskan ulkoministerin sunnuntainen puhe ei 

si tä juuri helpota. Saksan eilisen äänestyksen tulok

sesta on merkittävä, ettei maa!iakuun 7 päivänä otettu 

askel ollut yksinomaan tulos v8ltiomie8har ~innasta tai 

juridisista konetruktioilta, vam samalla kypsä, puusta 

putoava kansallioen ellålDllle hedeld, jota kukaan ei 

voinut eltää. Emme tässä syrjäytä puhtaasti oikeudelli

sia kys~ksil, jotka toista puolta luonnollisesti kiin

nostavat, mutta painostamme. että Saksan kansan koko 

voima seuraa johtajaansa ailll vaikealla tiellä, mikä 

vielä edeslämme on. - - - - • 
Deutsche !llg&meine Zeitung 31.3 arvostelee an-
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karasti hra Flandinin puhetta ja lopettaa: ·Sillä 

vaalien kaut ta ei ainoastaan lujitettu kunnian ja 

vapauden periaatteita, vaan sillä vahvistettiin HitleriD 

rauhanpolitiikkaa, jonka menestystä kukaan 9i voi 

töä ilman lopul lista sovintoa Ranskan ja Sak~an vä

lillä.-

Börsen-Zeitung 30.3 kirjoittaa m.~.: -uaalis

kuun 29 päivän tulos on johtajalle samalla kertaa 

sekä vahvistus että valtuutus. Se on valtuutus, jota 

mikään hallitus tai hallitukeen pii vielä koskaan 

ei ole saanut. - - - - Me tulemme, kun keskustelut 

maaliskuun 7 päivän seurausten johdosta jossain ja 

joskus tulevat kä:,mtiin, kysymään herroilta Flandin 

ja Iden, onko heidän kannanottojensa ja plätöstensä 

takana 99 % Banskan ja Englannin lansasta, eivätkä 

he voi tätä kysymystä halveksivasti s,yrjäyttää, siIli 

eiväthän he tahdo mitään ykBityis- tai etupolitiik

kaa harjoittaa. vaan tulevat vakuuttamaan puhuvansa 

kansansa nimessä. - .. - Varmaa on jo nyt, että 

kansat, joiden valtiomiesten kanssa tlDl aikana tulem

me tekemisiin, enemmän o80ttavat ymmärtämystä eilisen 

valtavan Saksan kansan tahdonilllaisun suhteen, min 

mitä heidän politiikkonsa tähän saakka ovat tehneet.-

lrankfurter Zeitung 31.3 kirjolt taa vaalien 

tuloksesta Il.m.: -TImIn on 8akaalainen talonpoika. 

työmies ja porvari tunnustanut; tämä ales (Hitler) 

ei tahdo sotia, ei tänään eikä tulevaisuudessa, ~ häD 
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tahtoo rauhaa ja näkee elämäntehtävänaI siinä, hankkia 

rauha Saksalle ja sen naaptreille. TämI vakaumus on 

vienyt sunnuntaiset numerot, jotka muutenkin olisivat 

olleet korkeat, tuskin saavutettavaIn huippuun.- irvol

teltuaan ankarasti ulkoministeri Jiandinin puhetta lo

pettaa lehti: ~rtautuminen neuvotteluihin ja niiden 

kautta rauhan luomiseen ja lujittkmiaeen on oleva Sak
san pyrkimys. Varemmin tai myöhemmin saavutamme sen.-

Että varsinaiD~n puoluelehdistö on haltioissaan 

sitä tuskin tarvitsee mainita. 

Vaikkakin vaalit kulkiv$t ulkopolitiikan mer

keissä, ovet ne sisäisestikin vahvistaneet kanslerin 

maa, leikka, joka todennäköiaesti tulee vaikuttamaan 

lisäpoliittiseenkin suuntaukseen jyrkemmin paolueohjelman 

toteuttamisen muodossa. 
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Kun valtakunnankansleri Hitler oli 1uvsr.nut 

antaa täydentävän sel vityksensä Sak~an aikaisempiin 

ehdotuk~i in maaliskuun 31 päivän ' , lykkääntyi niiden 

jättäminen En lannin ulkoasiainministerilIe olosuhteiden ' 

pakosta seuraavan päivän aamuun. Samalla hetkel lä kun 

suurl ähettiläs v. Ribbentrop Berliinistä lähti lentä

mään Lontooseen, maaliskuun 31 päivänä klo 5 i p., tapa

sin Saksan ulkoasiaiDvaltiosihteerin. joka mainitsi, 

ettei hän illoin tiennyt, minkälainen vastaus hrs v. 

Bibbentropilla oli mukanaan. Ulkoasiainmjnisteriössä 

oli valmistettu eri luonnoksia ja oli ne jätetty 

valtakunnankanslerilIe , joka ne laati lopulliseen 

toon. · josta Auswtirtigea Amt siis ei ol lut sillä 

kelli tieto~en, kun niitä lähdettiin Lontooseen vie

m&än. Kansleri on näin muodoin vastauksensa itse 

muovaillut ja tekstiä lukieesa huomaakin selvästi 

Dl hänen omsn kätensä t yötä. Vastauksen lopullisesta 

muodosta ovat todennäköisesti 011get tietoisia aino

astaan herra t v. ~ eurath ja v. Ribbentrop. Kun Suo

men lehdistö ei ole vastausta sananmnkaisesti julaie. 

Tav~linen. 
"'akeluohjemalleja ' 

Ta.,.lI lnen. 
Tavallinen ja IIllkl i mlnilte,.illllo. 
Ei ulkomaaedultuklon t ledoltukllln. 
EI ulkomaaedultuklon, mutta ulkoulalnm' nilto,.llIn lIedo l' 

tukalin . 
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sut, myötäliitän sen tähän raporttiini kokonaisuudessaan 

suomeksi, sillä tästä täydellisestä tekstistä vasta 

käyvät selville kanslerin perust9lut ja niistä johtu 

Idajakantoiset esitykset, jotka kieltämättä sisältävät 

hyvin paljon positiivista rauhallisten suhteiden aikaan· 
saandsek.si Euroopassa. Ei voida myöskään kieltää, että 

asiakirja on erittäin tai tsvasti ja ilman hyökkäävää 

sävyä laadittu sekä samalla sellaiseen motoon, joka 

jokaiselle ihndselle on helposti tajuttava. 

VastauksSL vastaanotto lienee useimmi ~ sa 

sa ollut positiivinen. TäYfiin kieltei3esti on siihen 

suhtautunut Ranska~ jota se enimmän koskeekin. Sakaa

lainen lehdistö onkin vastauksen julkaisemisen jälkeen 

painostanut sitä slikkaa, että sananvuoro nyt on Rans

kalla. Ne äänet, jotka Ranskan taholta ovat kuuluville 

tulleet, ovat Saksan lehdistössä herättäneet ankaraa 

arvostelua. Niissä huomautetaan siitä, että Ranska 

edelleen yleisen rauhan palautumisen kustannuksella 

pyrkii säilyttämään oman hegemoniansa ja estämään 

Saksan tasa-arvoisuuden tunnustamista. En Dli tä luke

mattomia lausuntoja ryhdy yksityiskohtbisemmin selosta

maan, koska 88 veisi liian pitkälle. Sen sijaan kos

kettelen niitä näkökohtia, joita Auswärtiges Amtin puo

livirallinen julkaisu esittää S6n jälkeen kun Englan

nin hallitus on lIhettänyt Ranskan ja Belgian halli

tuksille kirjeen . yleiselikuntie~ Tälisistä neuvotte 
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syyttä ja on samaa kuin saksalaisten ehdotusten hylkää

misen suosiminen, kntan jo Saksan ehdotusten epäEuosiolli

nen vastaanotto Pariisissa merl~ittävälll tavw.la osoittaa. ' 

Miten näin myöskin Enolannin taholta tavoiteItua positii

vista ratkaisua voidaan palvella, näyttää bimärältä. 

Sama koskee heti alotettavia yleisesikuntakeskus- ' 

teluja väli tilan aikana. Vaikkapa En lanti onkin siinä 

käsityksessä, että sen Loo&rno-takuu edelleen on voimassa 

Ranskan hyväksi, on, kuten menneisyydessäkin, yhtä vähän 

aihetta kuin välttämäl tömyyttäkään tälle takuulIe antaa 

suurempaa intimiteettiluonnetta toimeenpantavien yleise8i

kuntakeskustelujen kautta. Sillä vieläpä englantilaisella 

taholla on myönnetty, ettei saksalaisen hyöl~yksen hypo

teettinen tapaus yleensä voi tulla kysymykseen je että 

"aino&staan" on rJSymys symbolisesta toimenpiteestä vasta

painobii ranskalaisille "epäilyksille". Kun tämän johdosta 

esitetään se rauhoittava johtopäätös, ettei Saksan hyvän 

omantu~on tämän johdosta tarvitse itseään tuntea louka

tuksi, on ttimä hämmästytt8;~ näkökohta. ~ksa on Ranskan 

suhteen osottanut rauhalliset pyrkimyks~nsä ja h~~ tah

tonsa sekä käytännöllisesti että konkreettisesti, niin 

9ttä myöskin englantilaisen käsityk en mukaan todellisilta 

ranskalaisilta epäilSKsiltä puuttuu kaikeLlainen kestävä 

pohja, josta syystä siis kaikenlaiset defenaiiviset varato~ 

menpiteetkään eivät ole tarpeelliEia. Jos todella p]ri

tään rauhaan ja turvallisuuteen" pitäisi tämän juuri tyy

dyttää. Brikoisten turhamaieuuksien ja arkatuntoisuuksien 
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luista ja vaetavuoroisesta avustuL~ef:'taJ sillä nämä huo

mautukset tUOVljt ilmi Saksan virallisel la taholla valli t

aevia käsit ksiä ja samal la edustavat yhteenvetoa lehdis

tössä eri variatioin esiintyneistä lausunnoista. 

Sak&alaisel la taholla on alusta alkaen painostet. 

tu sitä, että saksalaise~ käsityskannan mukaan n~kyi stgn 

kysymysten saattamista myönteiseen tulokseen ja tyydyt tä-

vällä tavalla järje3tetyksi sillä vaikeut taan, jopa 

tehdään kokonaan kyseenalaieeksikin, jos muutamat niistä 

valtioista, jotk& voisivat rauhan säilyttämisen hyväksi 

toimi&, jo ennakolta t ekevät yksipuolisia sopimukEia ja 

lii ttoja juuri sotilaallisella alalla. Jos näin on to 

lakin laita. ei tällaista menettelyä lainkaan voi ymmär

tää sen jälkeen kun Saksa juuri tällä konstrukt:ivisella 

rauhanehdotuksel laan ei ole tuonut ilm fainoastaan hyvää 

t&htoaan ja ehdotonta raohanrakkauttaan, vaan <myöskin puo

lestaan tarjonnut hyödyllisen pohjan asiain positiiviseksi 

järjestelykei. 

Englannissa esitatään varauma sitä väitettä vas

taan, että tätä ajallista yhteensattumas eri diplomaatti

siin toimenpiteisiin nähden käeitet~än tahalliseksi yhteen. 

kuuluvaisuudeksi ja koko tilant9an vaikeutumiseksi. Sak

sassa sitä vastoin ei monikaan pysty t ätä perustelua 

seuraameaDI sillä se ei ole todel lisuuspohjalla. Erotusta 

kirjeen jättämisen ja sen ~4ellyttämien velvoitusten voi

maantulon yälillä ei kenenkään tarvitse asettaa epäilyk

sen alaiseksi. TImä ei kui tenban voi estää, että kysy

myksessä oleYa kirje käytännössä edistää Ranskan itsepäi-



tyydyt täminCJn var ",inkin Saksan kunnian kustannuksel la ei 

saks~lai sen käsitykzen mukaan ollenkaan vastaa konstruk

t i ivisen edistJksen politiikkaa. On erehd~ys uskoa, että 

t ällaisella menettel yllfi avataan tietä helpotukael le ja 

edistykse 2.le. 

Sen Ii 'äksi o~ vielä oYJ~ä huo~dta. että Ranska 

pyrki i näihin sotilaskeskus~9luihin kokonaan toi.:>enlaisies8 

t arkoituksi ssa kuin mitä ehkä Englannissa s~unnitellaan. 

i l lä Ranska lähtee myöskin nyt offen Q i ivis6sti käsite

tyi~ tä turvallisuuskäsitteistä, jossa avo~i sen saksalaisen 

siiven katoamin\.:"l länne~sä käsitetään oman turvallisuuden 

menettämiseksi. jino8staan asettumalla tälle ka~lle 

toi rlanska esitttiä sen groteskin väitteen j e~tä se on 

uhatun asemb Ja. Tämä johtaa välittöm23ti mieleen er~itä 

saksalaisia kokemuk i&, kuten Ruhrin valtaus, joi J~a 

katsoi itsensä uhatuksi ja selitti silloisen toim~npite 

sä ranskalaisen turvallis~uden puolue usmenet elmänä. On 

ilmai stä, että Rsn.:>kh yloisesikuntakeskusteluissa - jotka 

Engl8IlniseQ käsitetään toisin - juuri pj !'ki i saamaan vah

vistuksen tälle ikuiselle väittcelleen~ 3~oin on myöskin 

selvää, että P~ska haluaa tätä tilaisuutta käyt tää hyv 

seen. yrittääkseen sitoa Englarmin tällaiseen turval lisuus

politiikkaan, jolla ei enää ole mitään tekemiGt ä puolusta· 

utumisen kanssa. 

Koko tämän kehi~ksen järj e ttö~ys on sitä s u

rempi, kun se ol i juuri Ranska, joka sotilaesopimuksensa 

kautta Venäjän kanssa teki tehottomaksi en~lant ilai sen 
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Locarno ... takuun Sakean hyväksi. Kun nyt tämä sama valtio, 

joka kykeni hankkimaan tällaisen ylivoiman, vielä uhattu

na vaatii en lantilaista apua, merkitsee tämä epäloogi 

suuden ajamista huippuunsa. 

Ei tarvit enempiä 

kehi~r9tä. jOEe on jyrkästivastakohtaincn Saksan 

sille ko - lekt~ivi esta turval lisuudesta, pitää yhtä 

luttavana kuin vaarallisena. Tällä taval la ei voida no 

malisoida eurooppalaisia suhteita, todellibt~ turvallisuut 

ja luo ttbmuksen palauttamista , vaan päin vatotoin säil./ttää 

kai kki jännitysmom~nti t . 
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Saksan hallltuksen rauhansuunni telma. 
-----------------------------------------

SUurlähett iläs von Ribbentrop' in kuluvan huhtikuun 

1 päivänä Englannin hallitukselle jättämän Saksan halli-

tuksen rauhan suun m. telmen sanamuoto on seuraava: 

Saksan hallitus on vil~ ittömäl ä byväksymisellä 

kuullut suurlähettiläs von Ribbentrop 'ilta Englannin halli

tuksen ja Britannian kansan toivomuksena olevan päästä 

mahdollisimman pian Euroopan todellista rauhoittamista 

keviin käytän öllisiin töihin. Tämä halu vastaa SakB an 

kansan ja sen johdon sisimmäisiä tarkoituksia ja toivei

ta. Saksan hallitus tuntee sen vuoksi sitä 

lipahaa, ettei sille ole m ahdolliBt a Toida katsoa Locarno

valtojen edustajien 8ille 20 päivänä maaliskuuta j ä ttämää 

luon osta tällaisen todellisen rauhan työn aloittamisen ja 

suorittamisen kelvolliseksi ja hedelmälliseksi perustaksi. 

Tästä luonnoksesta puuttuu Saksan k ansan ja sen hallituk

sen 8ilmissä se tasa-arvoisuuden ja kunnian lakien ymmär

tämisen henki, ' joka kansojen elämässä lIlUodCBtaa kaikkina 

aikoina vapaasti aolmittujen ja Bi ten pyhi tettyjen sopimuk

s1en ensimmäisen edellytyksen. 

Saksm hallitus katsoo lqsymy~ essä olevan tehtä

vän vakavuuteen nähden velvollisuudekseen rajoit tua sille 

jätetyn memorandumin negatiivisten puolien toteamises sa 

kaikkein välttämättömimpään. Uutta se tahtoo sen sijasta 

puolestaan, laajedaen ja selittäen 7 päivänä m aaliekuuta 
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esittämiään ehdotuksia, he lpottaa Euroopan rat~ turvaa

misen konkreettisten töiden a lkamista. 

Diskriruinoivien yksityisten kohtien ~lkää.misen ltä

sittämiseksi ja k onstruktiivisten ehdotuksien perusteluksi 

Saksan hal~ituksen täytyy periaat t eessa ilmoittaa seuraa-

vae: 

Sekaan hallitus 

muun m U8ssa juhlall iae 

on j uuri s aanu t Saksan k ansalta 

y l e ism&ndaat in Sm an valtakunnan 

ja SakBan kansakunnan edustamiseen ka hteen suuntaan: 

1. Saksan kansa on päättänyt vaalia kaikissa olosuh

teissa vapauttaan, itsenä is77ttään ja ' ten myös tasa-ar

voisuuttaan. Se näkee näiden luonnol l isten valtiollisen 

elämän kansainvälisten periaatteiden edustamisessa kansalli- I 

sen kunnian käBk',Jn sekä ede~ t ykeen kaikelle kansojen 

väliselle käytännölliselle yhteietyölle, eikä se tule mis

sään olosuhteissa tästä luopumaan. 

2. Salaan k ansa haluaa kaikesta sydämestään olla kaik

kine voimineen mukana Buroopan kana:> jen yleiseen sovin

toon ja keBkinä iseen yhteisymmärrykseen tähtääväsaä 8\lur

työssä, jonka tarkoituksena on tälle maanosalle sen lNlt

tuurille ja Qyvinvoinni11e niin välttämättömän rauhan t ur

Taaminen. Nämä ovat Saksan k ansan toivomuksia ja siten 

Saksan hallituksen vel voi tuksia. 

Saksan hallitus tahtoisi edelleen liitteenä väli

aikaisessa nootissaan 24 päivältä maaliskuuta 1936 jo 

moitettuun periaatteelliseen kannanottoon huomauttaa lisäksi 
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seuraavaa: 

A) S&kBa solmi vuonna 1918 aselevon Wilsonin 14 pykä

län pohjalla. Ne eivät edellyttäneet min!äänlaista Saksan 

suvereniteetin rajoittamista Rein "nmBassa. Päinvastoin: 

den pykälien pääasiallisena perusajatuksena oli r akent a 

uuden kansojen 

ha. Sen muka en 

järjestyksen kautta parempi 

piti itsemääräämisoikeutta 

ja kestä.., 

B)veltaa mitä 

suurimmassa laajuudessa ja panematta huomiota v oitt j 11n 

tai voitettuihinl 

B) Britannian ulkominist eri on puheessaan 26 "iv&.nä 

maaliskuuta ilmoittanut demilitarisoidun vyöhykkeen suhteen, 

että se loppujen lopuksi peruotettiin Ranskan vuonna 1918 

tevoitteleman Reininmaan Saksasta erottamisen välttämiseksi. 

Tästä toteamuksesta ilmenee, että demilitarisoitu vyö~ke 

itsessään on syntynyt vain lQYöskin liittolaisval toja sito

van velvoituksen sitä ennen tapahtuneen rikkomisen seura

uksena • 

C) Versaillesin sopimuksen delnilitari80imismäär~kset pe

rustuvat siten itsessään Saksalle annetun vakuutuksen rik

komiseen ja ()li niiden ainoana oikeudellisena argu.mentti

ne vain Väkivalta. Ne otettiin Versail lesin sopimuksesta 

Locarno-paktiin erään uuden oikeudenloukkauksen, nimittäin 

RuhriD-alueen miehittämisen jälkeen, j onka miehittämisen 

jopa Englannin kruununjur istit ovat todenneet rikOkseksi. 

D) Niin sanottu ·vapaaeht oinen luopuminen- SakIJ an BU't'8-

r&niteetista näissä val~akunn~ läntisissä maakunnissa on 
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näiJl ollen seuraus Versaillesin pakkorauhasta ja kokonai

sesta ketjusta siihen liit t yviä Saksan kansalle asetettu

ja mitä raskaimpia rasituksia, jossa ,hteydessä täytyy 

erikoisesti viitata He ' i nmaan miehityksen valtakunnan 

tettäväksi asettama an uhe s an hätään jo pakkotilsan. Jos 

tällöin Englannin bal ituksen taholta DYkYään selitetään, 

että on tosin puh\ t tu Versaillesin pa.kkorauha3ta, mutta 

ei kuitenkaan koska an Locarnon diktsatista, niin tÖJtyy 

Sakaan hall i t uksen vastata vastakysy~ksellä: -Onko ollut 

tai voiko ylipäänsä maailmassa olla jotakin niin suurta 

kanssa, joka vapa ehtoisesti ja ilman äärimmäistä pakkoa 

yksipuolisesti luopuu omien rajojensa puolustamisen primi

tii viaimmästä oikeudesta tai joka tulisi siitä luopumaan" 

Tästä huolimatta on Saksan kansa kuitenkin sietänyt tätä 

olotilaa 17 vuotta, ja vielä 21 pä ivänä toukokuuta 1935 

ilmoitti Saksan valtakunnankansleri, että ·SalIa an hallitus 

näkee demilitarisoidussa Työhykkeessä suvereeniselle valti

olle ennen kuulumattoman raskaan osuuden Euroopan rauhoit

tamiseksi-, ja että valtakunnanhallitus -tulee pitämään 

kaikki Locarnon sopimuksesta johtuvat velvoitukset niin 

kauan kuin myöskin muut sopimuspuolet 0 vat valmiit t ä t ä 

sopimusta kannattamaan •• 

Saksan valtBkunnanhallitus 

noot1ssa8D 24 pä ivältä ma81~kuuta 

että Ranakan Neuvostoliiton ~anss8 

on jo v ä liaikaisessa 

1936 viitannut Si i hen, 

solmima sotilassopimus 

on rii8tänyt siltä sekä oikeudellisen että erikoisesti 

poliitt1aen perustan ja siten sen olemassaolon edell.ytyk-
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sen. On tarpeetonta tähän kysYDlJkseen enää lähemmin puut

tua. Sillä: Ei ole olemassa epä ilystäkään että pyrkiDI.Ys 

saattaa Eurooppa sotilasliittojen verkkoon on ris iriidas

se todellisen k ansainyht isyyden ylläpidon hen en ja tar

koitUksen kanssa, KaaTaa se suuri vaara, että tästä y

leisestä kiet outumisesta sotilaal lisiin liittoihin syntyy 

olotila, joka muistuttaa sitä, josta maailman on kiittä

minen ensi sijassa kauheim.m&n ja mielettömimmän sotansa 

syntymistä. Ei ole kuitenkaan yhden ainoan hallituksen 

vallassa estää sellaista tiettyjen suurvaltojen alulle 

panemaa kehitystä, mu.tta kuuluu j okaisen hallituksen vel

vollisuuksiin r~htyä määräämisvaltansa alaisten rajojensa 

sisäpuolella varovaisuustoimenp iteisiin niiden yllä~ksien 

Taralta, jotka voivat olla seurauksena tällaisesta hämä

rästä eurooppalaisesta sotilas- ja kabinettipo11tiikasta. 

Saksan hallitus on sen vuoksi tapahtuneen kehityksen 

keen, mikä merkitsee oikeudell1S8n ja poliittisten perus

teiden ja edellytysten kumoutumista Locarnon-sopimuksen suh

teen. selittänyt puolestaan ei olevansa enää sidottu tä

hän sopimukseen sekä palauttaneensa valtakunnansuverenitee

tin koko valtakunnan alueella, 

Saksan hallitus ei Toi alistaa valtakUnnan tur

Taamieekei otettua ja vain Saksan aluetta koskevaa eikä 

ketään uhkaavaa askeltaan sellaisen gremium1n arvostelta

Takai, joka parhaimmassa tapsuksessa voi arveatella vain 

aaian oikeudellista puolta, mutta ei missään tapauksessa 

sen poliittista puolta. Tämä pitää paikkansa vielä eitä 
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enenmän kun Kansainliiton neUVCB.to jo on tehnyt ratkai

sun, joka merkitsee kysymyksen oikeudellista ennalckotuomi

ota. Saksan hallitus on edeleen vakuutettu Siitä, että 
. 

tällainen tuomio ei ainoastaan olisi merkitsemättä mitään 

positiivista panosta Euroopan turvallisuuden todelliselle 

konstruktiiviselle ratkaisulle, vaan olisi yksinomaan omi

aan vaikeuttamaan tällaista ratkaisua ellei kokonaan estä-

määnkin. Muuten: On kysymyksessä joko uskominen yleisen 

eurooppalaisen rauha.n vakautuksen mahdollisuuteen, joll oin 

tällainen suun.niteltu puuttwnien jonkun valtion suvereni-

teettiin v oi vaikuttaa oastaan vaikeuttavasti, tai s1t-

ten on kysymwksessä ettei uskota tällaiseen mahdolliseen 

rauhan vakauttamiseen, jollQintällainen päätös merk i tsisi 

korkeintaan jälkeenpäin tapahtuneen juriidisen asiaintilan 

toteamista. 

Saksan hallitus ei voi tämän vuoksi nähdä tässä 

kohdassa samoinkuin Looarno-valtojen edustajien ehdotuksen 

niissä muissakaan kOhdissa, jotka osoittautuvat vain Sak

saa yksipuolisesti raSittaVikSi, ainoastaan mitään hyödyl

listä panosta Euroopan turvallisuuskysymyksen todella suur

piirteiseen ja konstruktiiviseen ratkaisuun vaan korkein

taan suurta kansaa diskriminoivia aineksia ja siten jokai

sen pysyväisen rauhanjärjestelyn kyseenalaiseksi asettami

sen. Saksan kansan sille antaman teht "vän mukaisesti Sak

san hallituksen t~tyy sen vuoksi torjua kaikki Saksaa 

Yksipuolisest i rasi t tavat j a siten si tä d iskriminoiTat 

ehdotuksen kOhdat. 
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SaKaalla ei ole, kuten sen ~arjoukgesta ilmenee, 

mi t ään aikomusta hyökätä koskaan Belgiaa tai Ranskaa 

vastaa. On tunnettua, e t; tä RanSkaD jät iläiamä1set varwl

tuksat ja Ranskan itärajaD BUUDDattomat 11nnoitukset huo

mioonottaen tällaånen l::!7ökkqs ol18i puhtaat 1 sotilaal 1-

Bestikin mieletön. 5~iatä syistä on S~an hallitukse e 

myöskin Ranskm ballituksen toivomus heti 't.apahtuv1ata 

yleiBes1kunta1n välisistä neuvotteluista käsittämätöD. Sek

aan ballitus näkisi s11.nä vain vakavan ennakkoilmiön , 

j08 eDllen uusien tunallisuus8opi.muksien päättäm1atä tälla 

aet yle1sesikuDtasopilllukset saataisiin aikaan. Se on s11-

d klaitykaesal., että tallaiset sopimUkset joka tapaukses

sa olisivat vasta eeurauksena viiden Looarno-vallan po

li1ttisista avuautovelvol11aluke1sta ja että De s1110in 

voia1vat tapahtua, vain ankarasti vastavuoroisella pohjalla. 

Sailaan l:allitua on e4elle_ eitä mi eltä, että 

kyayawkaesllä oleva problean1kompleks1.D helPOmm&D ratkaiawl 

TUoke1 oliai _ tarkoitukaeDlllUka1 ... t1 jaettsya tavoiteltu

jan pllmMlr1en osoittamien näkökohtien ... * .... tt. .ukai

aiin omm. Mutta .illoin on .. n esitettävä Balro8Yat 

periaatteelliset ky~~aet: 

JWcI. on oleTa hrooppalai_n cUplomatian pJ'rkiJly1Jten 

pl'W»&U1L? 

A) Onko pää.mIAräDä ol"a tuo kaiken pysyvi1aen rauhan 

turYaam1seD kaanalta sopimattomaksi osoittautunut Euroopan 

kansojen jUIIIl1Den kaht1a en_mäD- tai. vähellUllDoikeutet_ 

tuih1ll. lC\Ulniall1eiin tai lcunniattomi1n, vapaisiin ta1 epä_ 
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Tapl. iaim taikka jatkaa tä tä j o1a.alcin uusia.. mu.odoi •• a 

tai IDTitet aisaa. 

Onko edelleen eurooppalaisten diploMaattisten py

rintöjen tarkoituksena oleTa tlllai.e.ta tahdosta lähtien 

tehdä enemmiatöpäätöka1a toteamukSia .eDD8iswyden suhteen, 

laatia tuomioita löytääkseen näennäiseati oikeudellisesti 

T1elä puuttuTat perustelut tämän aikaisemman olotilan 

kam1aeen' Tai onko 

B) Dlroopan hal litusten pyrkim-vkset BUUDDattSTa kaika

sa olosuhteissa Buroopan kansakuntien keakinäl8ten eDhtei

den todella konstruktiiT1.een järje.telyyn ja .... 11. P7-

.,...äl8e. rauhan rakentamiseen ja rauhan turvaami.een' 

Saksan hallitus on kaDaallaa Telk.. tiellä yhtlQ'

deaaä suoraan Umo1ttaa, et tä _ tul.ee ottamaan osa. 

Tain tähäD jälk1mmä1aeeo aen ailml8sä yksinomaaD rakenta

Taa la.tua Ol8Ta8D yritykseen, tehden tJhaän silloin kui

tenkin a1.~.tä Ta1caWllUkseata8ll ja p8l1Den Taaka8D taka

naan ae1aoYan kanllakuDtanaa T11.p1ttÖlläll ja kaip.aTaIl t.h

don koko p .inon. 

Sakaan hallitus anelee, että tAllöin hroopan 
jakaa 

Taltioa1eaten aoritettaT8I18 olera kOkonailitehtäTä täytyisi/ 

koJ..een osaan : 

a) Alotettav1en n8UTottelujen menettelltllT8D eelTittäaiaek

e1 tarY1ttava, 1laapi1r1n Tähitellen raahoittuateta edellyt

taT" aika; 

b) -.uoopm rauhm j ärje.te~ä koalceTat Tart1uaieet neu-
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0) lQ'öbemp1 perlood1 eurooppal.a1sc rauhaatyön sella18-

ten t01TottaT1en täydenD38ten käs1ttely7D, j01ta e1 81-

IIällön eikä laadun suhteen .. o1da edel täkäs1n tarkkaa 

määr1tellä eikä raj01ttaa (Tarustuaten aup1stamia- ja talous

kysymykset j.n.e.). 

Täsaä t arkoituksea. SalaIan hallitus tekee ehdo-

tullBen seuraavasta rauhanaunn1telmaata. 

1. An$aakseen tuleville Euroopan rauhm t\ll"Y8811liata 

koskeTilla eop~811le pyh1eo sopimuk81en luonteen 08&1-

1. tUTat lca1kk1 ky8ym,yklleen tulevat kansakunnat ni1h1D 

... a1D tä3del11 .. st1 taaa-an01aina ja yhtä kuDn101tettu1na 

jäaen1n&. Ainoana plkkona näitten sopimusten 

1D1eeen Toi olla ainoaataan nähtäTiad oleTa ka1kk1em 

nuatama näiden aop1muaten tarko1tuksenmuka1suus Euroopan 

rauhalle ja s1ten kansojen yhte111kunnalliselle annelle ja 

taloudelliselle hYVinv01nn11la. 

2. ~hentääk8een Buroopan k 8DlIOjen taloudellisen elämän 

intresa1ad epliTalllUuden aikaa Salcaan hallitus ehdottaa, 

että ena1mJDäiaen osan euorittamista koskeTa aika l\YökkäJl

aätta.yya80pimukalen alle kirjoit t amiseen ja a1ten Euroopan 
sa~ttamiseon 

taattuUD rauhant11am /rajoitetta1ailn nelj åkai kuukauden1. 

,. Salalan hallitus TKuuttaa. edellyttäen Belgian ja 

Ranskan hallitusten ajatukaelliaest1 aamanlaista auhtautu

miata. ettei 88 tILnä aikana ryhdy Beininllaas.. olevien 

joukkojen miDkääDlaiseen TahY1etaa1aeeo. 

4e SaJaIan ballitua antaa Takuutukaen. et ta .. ei tä

IIILD ajan kulue_ tule aiirtällääD Be1ninaaaa.a 01e"'1. 
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joukkoja lähelDllältsl Belgian ja Ranskan rajaa. 

5. SalaB an hallitus ebdottaa llÖ.iden molel!lllllnp~olisten 

vakuutusten takaamiseksi komission muodostam:lsta, jonka 

seninä olisivat molempiESl .. akuuvaltojen Englannin ja Ita

lian sekä jonkUn ulkopuolisen puolueettoun kolmaxmen 

le edustajat. 

6. Saksa, Belgia ja Ranska ovat oikeutetut lähettämään 

tähän komissioon yhden edustajan kukin. Salla alla, Belgi

alla ja Ranskalla on Oikeus, milloin De arvelevat voivan

aa viitata johonkin tiettyyn sotilaallisten suhteiden muu

tokaeen tämän ajan, D9ljäD kuukauden, kuluesaa, ilmoittaa 

huomio1ataan takuukom1Dsiolle. 

1. Sakaa. Belgia ja Ranaka ilmoittavat olevansa Tal.!. 

JIliit sallimaan sellaisessa tapa\llQJessa, että komissio 

hankkii Englannin ja Italian eotilasattaseoideD välityksel

lä tarpeelliset toteamukset ja ilmoittaa niistä osallisena 

oleville valloUle • 

8. Sakea, Belgia ja Ranska vakuuttavat, että ne tu.

levat täten syutrrät huomautukset ottamaan t~desaä laa

juude88a varteen. 

9. Muuten 011 SakII en hallitus Talm:IB tä3den vastavuo

roisuuden pohjalla m;yöntymään kahden lAntisen naapurinaa 

kan .. a jokaiseen sotilaalliseen rajoitulcaeen. 

10. Saksa, Belgia · ja Ranska ja mol811U118t talcuu?allat 

aopivat alitä, että De a.ettUTat koaketulceeen toiatenaa 

kanaaa ~lann1n IIallltukMD Johdolla heti taikka vi1mea

täAn Banskan vaalien Jälkeen neuvotellakseen 25 Tuoden 
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QJökkäämättö~ysaop1mukS8D taikka turralli8Uusaopimuksen 801-

Dliamieesta t oiselta puolelta Ranskan ja Belgian, toiselta 

puolen Saksan kansaa. 

11. Saksan hallitus on BUostuyainen siihen, että BDg

lanti ja Italia allekirjoittavat tämän turvaaop1muksen 

takuuvaltoina. 

12. Joa ~ nä1st turvaUisuusaop1mukai8ta aiheutuu 

erity18iä sotilaallisia atunantovelvol11suuksia ilmoittaa 

SakBa olevanaa valmia ott8Jlaan puoleataan tällaisia vel

vo1tukaia itselleen. 

13. Sakaan hallitus toistaa täten ehdotuksensa il.ueo

piI4Uksen aolm1aålisekai näiden tUr'laeopiZl\.usten tiQTdenlVksek

a1 ja lujittamiseksi. 

14. Sakaan hallitus toiataa, etU .. on valm.1a, lIlikäl1 

Alankomaat n1in haluavat, ottaman tämän valtion tä!län län-

8ieurooppalaiseen tUr'lalliauussopimukseen. 

15 •• btaakaeen tälle vapaasta tabdo*ta syntyneelle 

rauhanturvaamislaitokaelle Saman ja Ranak8ll välillä. TUosi

satoja keatlLDeeo eripura1auud8l1 sovinnollisen lopettamiaen 

luonteen S .. a ja Banlllta velvoittautuvat vaikuttavanaa 8ii

han, .tt». molempien kansakUntien nuorison kaavatultaeaaa 

ja JUlkiaa.. julkaisuissa vältetään kaikkea, joka voiai 

halventam1aen, balve&*ittavak8i saattamisen tai toisen 81-

säi8iin asioihin sopimattOJlaD aekaantum1sen muodo88a ~r

qttU Jlolerap1en ' lIansojen suhtautumista toiaeen. lIe sopi

vat I'htei .. 1l (Jen've' isaä toimivan komissioD muodost_1aee

ta, jonka teht»,väDä pit».ä olla .olempien puolien eaitt .... 
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mien valitusten tiedoittaminen ja t imittaminen tutkitta

viksi. 

16. Saksa ja Ranska sitoutuvat. noudattaen tarkoitusta 

antaa tälle sopimukselle pyhän sopimuksen luonne, anta

maan molempien kansojen suorittaa ratitiointi itse k&D8an

äänestyksellä. 

17. SakBa ilmoit taa olevaaa valmis asettumaan puoles

taan yhteyteen kaa.lckois- ja luoteisrajallaan olevien val

tioiden kanssa kutsuakseen ne välittömästi tarjottujen 

~ökkäämättö~yssopUntksien päättämiseen. 

18. Sale a ilmoittaa olevansa valmis heti taikka näiden 

sopimusten tekemisen jälkeen liit~än kansainliittoon. 

SakBan hallitus toistaa tässä yhteydessä toivomuksensa. 

että kohtuullisen ajan kulueaaa, ystävällisten neuvottelu

jen tietä, selvitettäiaiin kysymys koloniali88sta taaa-ar

voiauw.esta sekä kansainliiton pel"\ll kirj en eroi t t8Jllista 

sen VersaUlasin perustasta koskeTa q SYIIIYS • 

19. Sale a ebiottaa muodosta t tavaksi kansainvälisen tuo

mioistuimen, joka oliai tämän aopimuslai toksen pystysssl.

pitämiDeen nähden asiaDomainen ja jonka ratkaisut OTat 

kaikille aitovat. Tällaisen Euroopan rauhan tul'Yaamisen 

suurtyön päät tym1sen jälkeen Sale en halli tus pitää äärim

mäisen välttämättömänä r,yhtyä yritykBeen rajoittaa kQytän-

nöllisi1lä 

lua. Se 

toimenpiteillä 

ei näe täasä 

rajattomiin menevää varu&tuskilp 

ainoastaan kansojen tinansei- ja 

talousaseman helpoittumiata vaan ~öak1n psykoloogisen ke

TenI\Yksen. 
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Kutta Salt.an hallitus ei pidä minkäänarvoisena 

yritystä yleiseksi järjestelyksi, joka jo etukäteen 

si tuomittu epäonni stumaan ja j ota sen vuoksi vo i vat 

vain ehdottaa ne, j otka eivä t ole käytännöllisen tulok

sen aikaansaamisesta kiinnostuneita. Se arvelee, että 

sen sijasta neuvottelut j a tulokset merivarustusten ra

joittamisen alalla voivat vaikuttaa opettavasti ja ke

hottavasti. 

Sakaan hallitus ehdottaa sen vuoksi myöhemmin kutsut

tavaksi kokoon konf erensseja, joilla kullakin on vain yksi, 

mutta selvästi hahmoiteltu tehtävä. 

Se katsoo lähimmäksi tärkeimmäksi tehtäväksi ilma

sodan saattamisen siihen moraaliseen ja inhimilliseen ilma

piiriin, j oka aikanaan en~vetin sopUmUcsella päätettiin ei 

sotaan osaaottavien taikka haavott.ll!leiden säästämiseksi. Sa

moinkuin puolustuskyvyttömien, haavottuneiden tai vankien 

tappamiDen taikka dumdum-kuulien käyttäminen taikka vedenalai_ 

sen sodan käyminen varoituksia antamatta on järjestetty kan

aaiDTäl1aiD sopimuksin taikka niissä kielletty, niin t~t" 

sivia~eelle ihmiskunnalle onnistua estämään uusien aselaji

en I!l.alla järjettömän väari!lkäytön mahdoll isuus tämän olematta 

aodankäynnin tarkoituksen kanssa ristiriidassa. S~an halli

tus ehdottaa näin ollen nä ille konferensseille käytännöllisi

nä tehtävinä lähinnä: 

1. Kaasu-, ~rkky- ja palopomm1en heittämisen kieltäminen. 

2. Kielto heittää minkäänlaisia pommeja .voimille paikka

kunnille, jotka sijaitsevat taistelevien rintamien keskinker-

taisen raakaan tykistön kantavuuden ulkopuolella. 
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,. Kielto pommittaa kauaskantavilla kanuunoilla 20 kilo

metrin taisteluvyöhykkeen ulkopuolella olevia paikkakuntia. 

4. Raskaimpien tankkien poistaminen ja niiden rakenta-

misen kieltäminen. 

5. Raskaimman tykistön poistaminen ja kieltäminen. 

Sikäli kuin nämä neuvottelut ja B)pimukset anta-

vat mahdollisuuden varustuksien lisärajoitukseen on se 0-

tettava huomioon. Sam an hallitus ilmoittaa jo l'\Vt ole

vansa valmis yhtymään jokaiseen tällaiseen järjestelnD, 

miltiUi se tulee kansainväl i3esti pätevi:iksi. 

Saksan hallit s uskoo, et tä jo ensimmäinen as

kelkin aserii8W1nan tiellä tulee olemaan tavattoman 

kantoinen kansojen toisiinsa suhtautumisen kannalta ja ai

ten myöskin sen luottamuksen paluun lIDnnalta, joka 1Dl10dos

taa kaUplD ja ~invoinn1n kehittymisen edellytyksen. 01-

lakseen ~ötUmielinen suotuisten taloudellisten suhteiden . 
palauttamista koskevalle yleiselle ·toivomukselle se on val

mis tehtyjen ebdotuksien benBesBä heti poliittisen sopi

mustyön päättymisen jälkeen asettumaan yhteyteen kysymtk

aeen tulevien maiden kanssa taloudellisten kysymyksien 

Sllhteen ja osall. tumaan kaikin voimin Euroopan taloudell 

aen tilanteen ja siitä erottamattoman maailmantalouden pa

rantamiseksi. 

SakB &D hallitus uskoo, esittäessään ylläolevan 

hanauunnitelman, t elmeenaä plnoksen uuden Euroopan rakenta

miseksi suvereeniaten valtioiden väliaen molemminpuolisen 

kunnioituksen ja luottaDl1k:sen pohjalla. Konta tilaisuutta 
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Euroopan rauhoittamiseen, jossa tarkoituksessa Saksa on 

viime vuosina niin usein ojentanut kätenBä, on lyöty 

laimin. Onni stuko on 
,/ 

tämä Euroopan yhteis,ymmärr,yksen yritya 

vihdoinkin. 

Saksan valtakunnanhallitus uskoo luottamukeelli-

sesti yllämainitun rauhansuunnitelman esittäm1sellä avan

neensa nyt tien siihen • 
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Berliinissä, 23 p:nä huhtikuuta 193h • 
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Lähetystö lähettää kunnioittaen oheisena 

~ Ulkossieinmi~isteriö11e raporttinsa n:o 21 aiheesta: 
I 

Saksalaisia käsityksiä ksnseinTä1isestä 

ti1sDteestfå. 

JI.l.nisteri; 

UI II: A •• 
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BERLIINI SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala i nen. 

RAPORTTI n:o 2 ~ • 

Berliini ssa 23 p:nä huhti kuuta 1936 .. 

Asia: Saksalaisia käsityksiä 

kiAsainväliseatä .tillA~ 

. teosta. 

. -. .. 
'1 

'1 •• • 

, L 

I • 

( , f' I 

-_.~. _----

Sen jälkeon kuin lihetin viimeisen raporttini • 
• 

josoa selostin kansainvälisiä tapahtumia Berliinistä 

katsottuna, on Saksassa tässä suhteessa ollut täysin 

hiljaista. Saksa on tehDyt ehdotuksensa ja odottaa. 

mitä muut niihin vastaavat. Hallituspiireissä ollaan 

hyvin Tai telisi ta. _tta seurataan tarkoin kaikkia ilmi. 

öitä eri maissa. Sanomalehdissä on kuitenkin asiaa kä
sitelty lukuisissa kirjoituksissa, jotka kuTastavat sak

salaisia mielialoja ja katson siitä syystä tarpeelli

seksi niitä selostaa. 

Ransken tekemä vastaehdotus on Saksassa erit

täin kylmästi otettu Tastaan. Deutsche Allgemeine Zei

tung nimittää ehdotusta kuritushuonejärjestykseksi Eu
rooppaa Tarten ja lausuu m ••• : aJos jätämme syrjään 

Taateliaat ylimalkaisuudet. jotka tekevät ranskalaisen 

suunnitelman käytännöllisen käyttlmisen ja toteuttamisen 

mahdottomaksi, jäi siita ainoaksi pOlitiiviseksi ehdotuk

.eksi liihen sialltyvä rangaistuspyklll, s.o. kuritus-

JAKELUOHJE : Jakeluohjemalleja : 

faTaliinen. 

..... ... ....... ......... .................................. . 

. .............. ............ ................. .................... .............. . 
UIE 2 : " 4 . 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Illlkai mlnl.te,.iOlle. 
EI ulkomaaeduatuklen tledoltukalln. 
EI ulkoma.edultuk.en. mutta ulkolllalnmlnilte,.IOn tledol • 

tuhlln • 
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huonejärjestyse Tuomion täytäntöönpanija ja pyöyeli 

tulisivat sen makaan olemaan päätekijät Euroopan 

yhteiselämässä. Vaikkapa me kaikki olisimme Yalmiit 

Däiden orgaanien arvoa ja valtaa Yahvistuaan, niin 

kuka voisi iloita elämästään tällaisessa järjestel

mässä? Ja vaikkapa kansat olisivatkin valmiit aaet

tamaan kansainvälisen toiaeenpanoel imen käytettäviksi 

kansallisi a taisteluvoimiaan. niin mikä kansa yoili 

Yakayasti ja rehellisesti asettaa kansalaisilleen 

yaatimuksen määrätyissä olosuhteissa asettua omaa 

toimeksiantaja8Dsa Yastaan? Ii ole olemassa aitälD 

.oraalista perustelua, joka koskaan yoisi pakottaa 

rehellilen lotilaan tällaiseen palvelukseen. - - - -
IDglantilaisten tosiasiain tajunta tappoi aikoinaan 

samanlaisiin ajatuksiin perustuvan Geneven pöytäkir

jan. Sir justen Chaaberlain itle piti bautajaiapu

heen ja Lord e.eU on euIä karrikatuurin aiheena. • 

Prankfurter Zeitung aloittaa huomantukaensa 

l.uraaYalla tavalla: -Onko lleensä aitäln jlrke. 

tarkeDlDizl tutkia r8D8kalaista •• aoranduia? Bra 
lasIiIlla henki Yiettll lilDl uuden pap.ritriaaliD. 
PoleelDiailla .e.,randDaeilla .i IlitllD Eurooppaa 

yoida rakentaa ja propagandlkirjoituks.t lopiyat 

harvoin yakayan t.lb.atelu pohjakai. -

,elkilch.r !eobaohter katauu ranskalailta 

••• randuaia fraali tul Yakai. jOllka takana piU.. tar

koitua yälttiä 8IkIalai .. ranakalaiata kelknlt.lua. 
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jatkaen: -TässI poliittisten iakua8l10jen ja klaitteida 

Teaiputoukaessa, jotka .iTät .dea Yiell ole kiinteät 

ja tarkoiD lIIäri tallyt,.i ole mi tälD kiiDDekoht .. , jo

hon eurooppalaiaparka Toisi tarttua, 8eli ttääbeen aika 

todelliDen aerkitya tilli negatiiTiaen hengen ~yttl

malli aaiakirjalla on. Siinä on kaikki -kollektiiyia

ta-, eikä mitään konkreettista. Siinä on kaikki ihmia

kuntaa onnelliatuttavaa paatosta eikl misalln rehellistl 

todellisuuspohjaa, joka ilman kieroiluja tlsitt.lisi 

lähinnä olevaa tarTetta. - - - - TImI nootti on koulu
.a±merkki liiti, miten pariisilainen henki aodaDjllkei

aiDä TUosina kieroilla oikeulaelittelyillä ja Täärlllä 

moraalisella ponnella (Schwulst) on Eurooppaa painanut.-

Saman~~untaisia lausuntoja Toitaisiin elittää 

kuinka paljon tahansa, mutta ovat nämäkin riittävät 

osoittamaan Saksan BUhtautumiseD ranskalaisiin .hdotuk- ~ 

aiin. 

IhI enemmin on lehdistösaä ilmennyt lsulUD
toja liiti, etteivät Ranskan pyrki~kaet perimmlltlln 

tarkoitakean rauhan aikaansaamista Euroopassa, Y&ID 

ranak81aisen hegemonian ylläpitämistä ja lujittamista. 

Uutta yllykettl on tämä klsityskanta saanut siitä 

lausunnosta, jonka Ranskan edustaja Paul-Boncour Kan

aainliiton neuvoston ko ouesessa kuluYaD huhtikuun 20 

pöivänä .aitti. juswlrtigea AmtiD" puolivirallinen jul

kaisu huomauttaa m.m ••• uraaT .. :~aul-DoncOQria kiinnolti 

TlhemmID tyaymy. aiitä, sdten !8n.ainliitto Toisi tlyt-



• 

• 

- 4 -

täl tehtävänsä todellisena oikeuliDstituuttina, kuin siitä 

miten sitä voisi käyttää määrättyjan poliittisten effek

tien saavuttamiseen. Hän on täten 8skollisesti yhtynyt 

siihen Ranskan noudattamaaD politiikkaan, jonka mukaan 

Kansainliiton olemassaolo-oikeus riippuu sen kyYystä ja 

valmiudesta valvoa ranskalaisia etuja. Tällaiset autent 

aet ranskalaisen tarkoituspolitiikan selitlkaet paljast.

vat epäilyttävä11ä tavalla, ettei Ranska lIhde siitä 

Däkökohdasta, että seD tehtävänä olisi poistaa kans.invä

lise1lä alalla ilmenevät jlnni tysmomenti t, palvellakseen 

-jakamatonta rauhaa-. - - - - Ranskan edustaja Geneveaaä 

on pnhelllaan tehnyt huonon palveluksen kollektiviamille. 

Kun hän jälleen toi eI iin v. 1914 hengeD, ei hän sillä 

.inoastaan 'Slttunut vastakohtaan kaikkiin niihin pyrki

myksiin nähden, jotka koettavat voittaa tuon onnettoman 

ajam j. Euroopan hajaantumisen koalitioihin ja rintamiin. 

Hän on SeD kautta myöskin herättänyt henkiin k,yaymwksen, 

kuinka ranskalainen rauhansuunnitelma yleensä sopeutuu 

tällaiseen käsitykseen eurooppalaisesta politiikasta.-

Kansainliiton täydelliseen epäonnistumiseen jbes

sinian -koetapauksessa- kiinnittää saksalainen lehdistö 

hyvin suurta huomiota, liki Iyyttl. Hra Edenin tappion 

johdosta voi rivian välistä lukea jonkinlaista aIIlin

tunnetta. lrankturter Zeitong kirjoittaa Kansainliiton 

...... t. Abllsinian kylymJkSlssä m.m •• Iuraavaa: ~kI on 

nyt opetus tästä suuresta koetapaakaest.? Bmme halua 

mitään IDDDSt •• , matta yksi slikka on jo tänälD v~: 
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tässä erikoisessa tapauksessa on sanktiomekaniikka epä

onnistunut ja olisi hyvä, jos ei enää antauduttaili 

minkään1&isiin kuvitelmiin Kansainliiton toimintakyvyn 

rajoista. Tähänastinen Gen~v8D-st.tuutti ralittaa 

liittoa tehtävil1ä, joita se ei PYlty suorittamaan. Lii 

to ei ole kaukana luhistumasta niihin. Saattaa luon

nollisestikin olla tapauksia, joissa kaikki tai miltei 

kaikki suuret vallat ovat valmiita väkivallalla kukis

tamaan yksityisen kansan" joka on menetellyt väärin, IIIQ 

ta on toisia tapauksia, joissa yhteinan perusteellinen 

aktioni ei ole mahdollinen. JäblDe siitä syystä enti

ileen klsitykaeaDll\e; Kansainliiton on tehtävä kaikkensa, 

poistaakseen sodanvaar8ll . täyttiimä:lä oikeaan aikaan oi

keutettuja toivomuksia, mutta yleinen ajatus kansainväli

sesti pakkotoimenpiteestä ei ole toteutettavissa. Onko 

kollektiivinen systeemi työkykyinen vai ei, riippuu yk

sinomaan liiti, ovatko siihen osallistuneet vahvimmat 

valtiot yksimielisiä päämäärästä ja menettelytavoista. 

Jokaisen Euroopan tulevaisuutta ja järjestelyä koskevan 

harkiDDaD lIhtökohtua ei siitä syystilaa olla joku 

neuvostokokous, Vaan lovinto RläYaltojeP kesken. Kun 

englantilaiseltakin taholta äskettäin jälleen on painos

tettu, ,ttä Euroopan alkeellisin tehtävä olisi laavuttaa 

toisiaan ymmärtäVä yhteistyö Englannin, Ranskan ja Sek
lan kelken. niin tapaa tämä .Iien ytimeen.-

Kirjoittaessaan 22. 4. KaDaainliiton neuvoston 

kokoukselta, .... lehti toteaa vararikon tapahtuDean ja 
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että nyt on välttämätöntä Tetäl tästä johtopäätöksot: 

joko todetaan, ettei X8nsainliiton olemassaololle ole enää 

mitään järkeä (ainakaan suurpolitiikan hoitamiseen nähden) 

tai sitten on nykyinen liitto perusteellisesti uudiltet

tava ja rakennettava uudelle, Versaillesin rauhasta rii 

mattomalle pohjalle. Nykyisellään ei siihen kenelläkään 

ole luottamusta. Kansainliiton reformikys~s on täten 

muuttunut sen olemassaolokysymykseksi. 

Idelläolevasta käy ilmi, miten kansainväliset ky

aymykset eli tetään s.i 1811 kansalle ja uloskinpäin. Viral

linen politiikka on tietenkin muodoissa pehmeämpi, vaikka

kin ae aaiasaa lienee samalla kannalla_ Saanen lähi': 

aikoina aiheen palata tähän puoleen .asiaa. 
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e rkil le pantava on se vaitel iaisuus olojen ar

vosteluun nähden, jonka Berliinissä on voinut todeta 

- ·vaalienw jälkeen. Vaikka nämä vaalit oliYatkin aivan 

omalaatuiset jo vaikka äänten. laskussa varsin omaperäis

tä, ettei sanoisi enempää, laskutapaa noudatettiin, niin 

on aikaisemmin esiintynyt arvostelu. hyvin tuntuvasti yai

mentunut. Tämä lienee tapahtunut rajoitetummassa määrässl 

intelligenssin keskuudessa, mutta pieneläjäiD joukossa on 

se saamieni tietojen makaan ollut huomattava. Onko 

yleinen vai koskeeko se llhinnl Yaltakunnsn pääkaupunkia, 

sitä en pyst,y tarkemmin määrittelemään. Kun lisäisi sai 

olosuhteissa minkääDlaista .autosta ainakaan parempaan 

päin ei ole tapahtunut, lienee leli tya tähän ilmiöön 

löydettavisli kahdesta eri .eikasta: en.innäkin on Yar

maankin ·Yaalienw yllltyksellinen julaistu tuloa (miten 

se .aaYUtettiin. on tlssl suhteessa toisarYoin9n leikka) 

Yaikuttanut liksi m&sentayalti arYostelijoihiD, että halu 

ar.ostelujen esittämiseen ai.lkiD joksikin aikaa on sam

munut ja pidättyYlilYYI katsottu Yii.aamaaksi, toiseksi 

"AKELUOH"E: Jak.luohJemalleja : 

'iDoasts8D hallituksen .................................... ..... .. ... .. . 
tiedoksi. 

Ul 2 : 1 4. 

T a".lIlnen. 
Ta"."'nen ja lI,n.1 mlnl.teriOlle. 
Ei ulkomaudu.tukaen tledoltukllln. 
Ei ulkomaaedu.tuklen, mutt. ulkoa.l.inminl.terIGn tledo!

tukalln. 
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on syntynyt vakava kansainvllinen tilanne puolestaan 

nut olla tekijä, jonka johdosta kaikki katsovat paremmak

si ulospäin osottaa yksimielisyyttä. Eikä liene mitäID 
epäilystä siitä, että konfliktin sattuessa Saksan kansa 

entistä lujemmin tulee seisomaan yhtenä miehenä. 

Toinen viimeaikainen merkillepantava ilmiö on 

sotalai toksen aseman vahvistuminen. Tlmä ei johdu yksin

omaan y19isen asevelvollisuuden voimaanpanosta, vaan to

dennäköisesti aotilaspiirien vaatimuksesta. KUn sotalaitos 

Hitlerin ayntymäplivänä 20. 4. järjesti kanslerin mnni

aksi Berliinissä loistavan puaadin, ylennettiin armeijan 

korkeimmat joht&jat tavalla, jota -ennen on tapahtunut 

vain sodassa osotetun urhoollisuuden perusteella. Sotami

niatlri.ta tuli kenraalisotamarlalkka, lentovoimien ja ar

meijan päälliköistä kenraalieverstit ja laivaston päälli

köstä kenraali-amiraeli (ennen olematon arro). Sama' la ale

tettiin armeijan ja laivaston pIIllikkö S8lD88D asemaan 

hallituksen jlsenten kanssa, mikä merkinnee, vaikken tälle 

viell ole saanut vahvistusta, Ittl alianomaiset h9idäD 

alojaan koskevissa a.ioissa tulevat hal lituksen jäsenten 

arYoisiDa ottamaan 0'" aaiain kllittelyyn hallituksl.la. 
~nitsematta ei ole myöskälD syyti jlttlä 

sitä, ettl äskettäin propagand •• inilteri Goebbelsin val

tuulia laajennettiiD niin, että hIn nyttellUlliD Toi letaan· 

tua poliisiasioihiDkin. Täten ei T~takunDas.a liene enll 

juuri IlitälD alaa, johon hänen vaikutuksensa ei ulottui

si. KDD hänen vaikutuksensa valtakunnan pälmieheen yhtä 

• 
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mi ttaa Dlyttää kalVaDleD, voi ta ei häntä nykyään pi tää 

vaikutusvaltaisimpana henkilönä Saksassa. BiDen fanaatti

nen ja radikaali luonteensa tulee varmaankin vastailiin 

tapahtumiin ja ratkaisuihin lyömään leimansa, seikka, 

joka ei ennusta erikoisen hyvää ja josta varsinkin 

eräissä taloudellisissa piireissä näyttää olevan huoles

tumista. 

Että Saksassa valmistaudutaan sodan varalle 

(en tilli halua väittää, että Saksa v81mistautuisi hyök

käämäln) Ii ole mikään salaisuus. Kotimaista maataloul

tuotantoa kehitetään, korvikeainekeksintöjä ja kokeiluja 

tehdään ja tehtaita niidln valmistukseen rakennetaan 

suurin kustannuksin, huolimatta siitä, että niiden tuotan

tokustannukset nousivat moniDkertaisiksi. SOtatalousosas

ton johtaja aotaministeriössä piti äskettäin julkisen 

liitelmln lotataloudlata, jossa hän mainitsi m.m. seuraa

vaa: aotatalous koSkee koko inhimillistä elämä! ja muut

taa liitä ayystl maan aosia1isen rakenteen kokonaisuu

dessaan. Se Plrustuu kansan ehdottomaan tahtoon olla 

aotilaallisesti valmis. SI OD totalitäärisen Teltion 

taloudellinen perusta ja maodostaa taloudellisen valmis

telun tulevaa aotaa varten, joka myös korkeimmassa mää

rässä tulee olemaan totalitäärinen. Sotilaallisilla lah

joilla varustettu terve kansa, kansallilomsisuuden aääl

tävl hallinta, joka pyrkii korottama8D lialisen varalli

svudan ja vähentämään riipp1vaisuutt~ ulkomaista, Insil 

kaislsti järjeatetty lotata1ous ja iskuvalmis armeija 
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ovat yksi ja kiinteä yhteys. ~tta armeija, olkoon se 

kuinka luja tahansa, ei pysy pystyssä, ellei sitä ravitle 

sotatalouden periaatteiden mukaan disiplinoitu talous. 

Edellämainittujen ilmiöiden lisäksi ei sisäpolii~ 

tisel ta alalta ole juuri paljoakaan mainittavaa. Ulkonai

sesti näyttää kaikki olevan hiljaista ja päähuomio on 

kiintynyt ulkopolitiikkaaD, jossa jännityksel lä odotetaan 

niitä tiedusteluja, jotka Englsnnin hal litukselta ovat tu

lossa. Puolueen sisäl lä lienevät luuntariidat ja intrii

git edol leen käymässä, mutta ei niistä ulospäin pääse 

juuri mitään kuuluville. Diktatcurivaltiossa ovat kuiten

kin yllätykset mahdollisia ja tulevat useiD juuri sil

loin. kun niitä vähimmin odotetaan. Myöskin laattaa sel

lainen suunnaton lInes~llaaTUtus kuin viimeinen, olla 

vaarallinen. Jos myöhemmin äänestyksiä pannaan toimeen, 

eikl tulos enää olekaan yhtä valtava, vaikuttaa se kä

sitykseen siitä. että vallitsijain asema on heikkenemäs

sä. Täsll suhteessa olisi luurempi oppositio tulevaisuut. 

ta lilm:'lllpitäen epäilemättä ollut parempi. 

Jos lii~e tarkastamaan taloudellisia oloja, 

niin on todettava, että tilanteessa tuskin viime kaukaa

siDa mitään muutosta on tapahtunut. Ne huomatut diplo

maattiset ja talousel~ää tuntevat henkilöt, jotka pari 

vuotta sitten, kuten silloin kerroin, olivat erittäin 

pessimistiset. ovat tmDnustaneet arvioinnissaan erehtyneen

II: Saksa on kestlDyt enemm!ln kuin IDi tä silloin s.at

toi arvata, mutta mikä todel linen tilanne nykyään on, 
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on myös vldkea tietää, kun kaikki verhota8ll suureen 

oalaisuuteen. Valtion Ilenoarviota ei julaista, ilmotetaaD 

vain, että se on tasapainossa ja että tuloja on ollut 

enemmän kuin menoja. ElviD pari päivää sitten tieduate

lemaasa erään tunnetun ulkomaalaisen pankkimiehen klsi

tyk.siä ja kertoi hän tällöin seuraavaa. 

On 'Yarmaa, että Saksan valtion menoarvio on 

tasapainossa, mutta silloin on muistettava, ettei siihen 

sisälly sen enemmän 'Yarustusmenoja kuin työnhankintaku

lujaksan. Mitään numeroita ei ole saat&vissa, mutta 

täytyy vakinaisen menoarvion arvioida nousevan noin 

8 miljardiin Rmk: aan. Varustu3- ja työh5.Dldntamenot on 

taas arvioitava vähintäin 4 miljardiin Rmk:a&n, millä 

summalla siis vuoaittain tulot ylitetään. Jos tatl 

menoa jatkuu, täytyy kantovoiman määrätyn ajan kuluttua 

katketa, olkoon sitten kysymyksessä Taosi tai useampi&. 

Jos tri Schacht .aiai talousdiktaattorin valtuudet, voisi 

hän viell saattaa asiat järjestykseen, mutta kun hänen 

suunnite~mian8a milloin miltäkin taholta sotketaan ja 

häiritäln, eivät mahdollisuudet näytä erikoisen valoiail

ta. Saksan markan arvon alentaminen toisi nykyoloissa 

Tain entistä suurempaa seksanDusta mukanaan, koska se 

sotKisi hintatason, vaatisi pe1kkojen korotuksen 1.m., 

josta ayy.tA tri Schac.ht kategoriseeti useissa tilai

suuksissa on aelitttinyt, ettei sellainen tule ky~k

seen. Toiselta puolen tekee korkea valuutta huolimatta 

kaikista käytetyistä helpotuskeinoista kilpailun ulko-
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mailla eri t täin raskaaksi ja siksi Saksassa toivotaan, 

että kultamaat tulisivat pakotetuiksi luopamaan kulta

kannasta, jolloin Saksalle olisi helpompi seurata pe 

säe Tällaista mahdol lisuutta ei nykyään kuitenkaan näy 

näköpiirissä ja siksi olisi 

hoidon kannalta kiireimmiten lopetettava tuhlaava 

politiikkansa, jos mieli vält tää muuten uhkaavaa romah

dusta. 

Näin asiantuntija. Tähän tahtoi~in lisätä, 

että valtion rahanpuutetta koetetaaD auttaa ottamalla 

IlIstökassoista ja vakuutuslaitoksista pakkolainoja sil

loin, kuin niihin Inl.alD rahaa kerllDtn. Niinpä ovat 

vakuutuslaitokset äskettäin antaneet n. 350 miljonan Rmk. 
va! tiolainaD, jota vastaan annetaan määräaikaisia ja 

arvottavia valtion obligatioita. Jos tilanne jonkun 

vuoden kuluttua kehittyy romahdukseksi, laavat kaikki 

.ekä säästäjät että vakuuttajat nuolla DäppiääD. 

Matta, kuten SIDottu, liihen saattaa kulua vielä pitkä 

aika ja sillä välin paljon sellaista tapahtua, joka 

muuttaa tilanteen suuntaan tai toiseen. 

Talvella paljon liikkuneet huhut tri 

luopumisesta talouselämän johdosta ovat suurin piirtein 

vIienneet. Omasta puolestani en niitä koskaan ole 

pitänyt erikoisen uskottavina, vaikka niistä oler~iD 

maininnut, sillä vaikeatapa taitaisi olle saada toista 

yhtä pätevää ja arvov~ taiste. miest ~ tuolle vutuun

alaiselle paikalle. Xovi. hyÖkkäyksiä tri Schaohtia 

vaataan on eräissä puolueorgaaneissa tosin ollut viime 
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aikoinakin, mutta siitä huol imatta on hra Schacht 

edelleen paikal laan ja koettaa pitää puolisen. !U

ten Salaan menojen valvonta olisi järjestettävä, siitä 

lausuu t.k. 24 p;nä ilmestynyt. tri wchachtia lähellä 

oleva -Der deutsche Volk .. irte seuraavaa: 

"Talou3srviokysymys on tänään enemmän meno

kysymys kuin tulokysymys. Saksan finan~sit ovat jär

jestyksessä. Käyvätpä tulot vielä nOlE eVaan suuntaan. 

Mutta kuten koko maailman tulot eivät koskaan ole 

voineet tyydyttää koko maailman toivomksia, niin on 

asianlai ta sama myöskin kunkin valtion suhteen. Tuloje! 

keskittäminen (Einnahmeverlagerung) sallisi koko Saksan 

menojen tarvejärjestykseu (Rangordnung) paremman toi

meenpanon. AS.kä koskee menojen suhdetta valtion, osa

valtioiden, kuntien, kirkon y.m. kesken, koskee myös 

val ts]ronnanhal 1 innon menov2stimuksia. Tällök ei ollen

ka~ saa vaatia. että kukin yksityi3en yhdistyksen 

sihteeri. järjestö~johtaja, kamreeri,vieläpä lksityinen 

ministeriökään aina salvi ttää, mikä 0" Saksan yhtei

slstl kollektiiviknlutuksesta hänen on saatava ja käy

tettävä ja mitä hänen toisiin tarkoituksiin on jä

tettävä. Tämän voi tehdä vain jokin valtalmnnan kes

kaselin, olkoon se sitten valtiovarainministeri tai 

valtakumlanmenokomissari. Joka tapauksessa olisi täl

lainen keskuselin varustettava mitä lsajimmilla val

tuukailla. SUlä se joatuu joka tapauksessa yhä uu

dllleen lälstäväisyyspyrkimyksis$tlän mitl ankarimman 
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vastustuksen alaiseksi jo siitäkin syystä, ettl jo

kainen vaatuunelainen henkilö p,yrkii mahdollisimman 

täydellisesti täyttämään hänen huolensa alaiseksi us

koton toimialan i tämä on taas heI pommin suori tetta

vissa suuremmilla klyttövaroilla, lruin pienillä. Mutta 

tällaisen vallan ja va! tuutuksen antaminen valitsemal

leen henkilölle ei ole mikään problee:mi autoritll

riselle valtiolle, jos se todella päättäisi näin 

tehdä." 

Kirjoituksen julkaisusta ei ol lut kulunut 

kuin kolme päivää, kun ministeripresidentti Göring 

minulle luonani 27.4. mainitsi, että valtakunnankans

lsri on antanut hänelle diktatooriset valtuudet talo

u.a.ioisaa. Seuraavan päivän lehdet kertov~tkiD, että 

kenraalieversti Göringin käsiin on keakitet~ kaikki 

raaka-ainei ta ja valuuttaa koakevat kysymykset. Hra 

Göring lanoi minulle, ettoi hän aio mitään uutta 

ministeriötä perustaa, vaan hoitaa asiat jo olevien 

talous- ja finanssiminiateriöiden ja oman viraatons8 

kautta, mutta ettei mitään ratkaisuja laa tapahtua 

ilman hlnen hJrväks~stään. Miten asiat v80taisuudella 

tulevat kehittymälD, jää nähtäväksi. 

Muutem lienee tämä ministeripreaidentti 

Göringin valtuuksien laajentaminen ~öskin käsitettävä 

.aatapainoksi miListeri GoebbelaiD edelllkerrotulle vel

laDlislykaelle. Kataotaanhan Idellisen yleensä edDst 

ma1 tillisllDpaa auuntaa kuiD jllldmmlil' n ja nyt ta
pahtunut toimenpide lienee siis pidettävä pyrkimyksenä yl
läpitää tasapainoa näiden eri suuntien välillä. 
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Kenraali Göringin nimitys tapahtui aikana, 

jolloin ministeri Schacht oli etelä-Saksassa muutamien 

päivien lomalla. Reichsbank sai asiasta tiedon vasta 

sanomBlehtien kautta ja ilmoitti siitä puhelimitse hra 
Schachtille. Tästä johtui se käsitys, ettei tri Sohacht 

olisi ollut tietoinen tällaisesta asiain kääntee8tä. 

Kuitenkin olen korkeimman arvovaltaiselta taholta s 

asiasta seuraavat tiedot, joiden todenperäisyyttä ei 

syytä epäillä. Kun tri Schacht oli joutunut erittäin 

ankaran arvostelun alaiseksi ja vastakohtaisuuksiin 

eräiden suurten puoluejohtajien kanssa talouspolitiik

kansa johdostal viimemainitut knn olisivat halunneet 

käytettäväkseen varoja paljon enemmän kuin tri Schacht 

oli valmis myöntämään, kivi välttädttömäkai tämän ti

lanteen korjaaminene Tämä ristirj i taisuus talouselämän 

johtajan ja puolueorgaanien välillä johti siihen jo 

kuukausia kestänaeseen väitteeseen, että tri Schachtin 

asema olisi horjuva. Kun tämä tilanne 8aattoi muo

dostua hyvin vahingol liseksi Saksan talouselämälle ja 

sen suhteille ulkomaihin, oli välttämätöntä tehdä aii 

loppu. Tästä syystä määrättiin yksi korkeimman vallan 

haltijoista puolueessa ja valti03sa, kenraali Göring, 

talouselämän maodollisekEi diktaattoriksi ja oli val

tuuksien anto tapahtunut tri Schachtin ja sotamarsalk

ka v. Blollbergin yhteisestä ehdotuksesta. Sen tarkoi

tuksena on estää puolueelimet häiritsemästä nykyisin 

noudatettua talouspolitiikkaa ja vahvistaa tri Schach 

ue... Erls armeijan mrkeiJm!li.sta johtajista mainitsi 
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minulle, että täydellinen yksimielisyys talouspolitiikassa 

vallitsee tri Schachtin ja armeijan johdon välillä. 

Toimenpi teen kautta on tri Scbachtin asema jälleen ..... 

tettu täysin lujaksi, kun puolueelimet tämän kantta 

eivlt enää pääse kenraali Göringin auktoriteetin j 

ta talouspolitiikkaan sekaantum&an. I(enraali Göring tu

lee näin ollen sisäpoliittisesti olemaan tri Schachtin 

talouspolitiibn kylttinä ja s uojelijana • 

Sama korkea sotilasviranomainen mainitsi .yös

kin liiti täydellisesti ymmärt~ksestl ja luottamukses

ta, mikä valli taee val takuDD8nkanslerin ja armeijan 
johdon kesken. 
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hia •• haolelll ••• ti j. tarkoin pohcli ttaT" .ilEl •• 

kay kldenkllmtee.lI. On la.t.ttaTa Tlhintiia 2 Tiikkoa, 

__ kuu _.t.. Saksan paolel t. on Ta].IIi.,. 1ID1Iten. 

li81si hIa. oTat .1kI Saksan .tta Raut.. .hdDtabet 

aiiJl la.jakantoisi., ,tU aiid. toteuttudJlen on pi tkIa 

ajaa a.ia. Siitl .yy.tI t.leTat e1k1D.et ... ka.telllt 

todennlköi.esti joht..... siihen, .ttl koko ko8pl.kai.ta 

a.ibi .rot.taan ne qaywvb.t. jotka o_t helpo..a 

r.tkaiat.Ti •• a j. koetetaan n. Ti,d1 poaitiiTi.e. 

•••• Sen jllben tuleTat Taibamaat kyl)'lVk.et .elTit

tel,- alaiaibi. jollo1a kly •• 1Tille. a1 tkl nii.tI Oftt 

totntettans.a, adtkl aahclotta.ia. Viiae.iaitut jltetua 

.i tten 1ltopi.iDa kokemaan poia. .tta koko tlålD 

a.iaD kI.ittely tale. 01 ••• .0 hyYia pitklaikaiaen ja 

.aai8atkaia... !ilaDD,tta o11.i helpottauat tmatuTalti 

", jo. RanSkaa Tallit oli.iTat johtaneet .ellei.e. 

blo •••• jeb oUsi t,hayt -.hclolU.,bi luoda Bao

kas.. laja halli tu.. Ko talo. o. pliaTaataina, tulee 

.. i.. kIIittely .tistl Taike.m .. kai. 
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Berliinissä, 18 p:nä toukokuuta 1936. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ G. 

J, 

111 II: A 4. 

U 1 k 0 • s i a i n m i n i s t eri ö lIe • 

Lähetystö lähettää kunnioittaen oheisena 

U1koasiainministeriölle rapo~ttin88 n:o 24 aiheesta: 

Taloudellisia huomioita Saksasta. 
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........ BlBIJINI .. no ••••••••••• SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala i nen. 

R A P 0 R T T 1 n: 0 2. 4 .. ~ 
lIerl~i~sa 18 p:nä touko kuuta 19 36 • /) .. ., ~ , . 

, Q 

A s i a : . Ta1011delli.i!J1P9,.toi~ . ...... .. " . .. . ~ . 
.. Sabast, . ................................ . 

1. o.alaatui.et ja .oDt.atkai.et oloauhteet. 

jotka Sake.... taloadellile1.1a alalla "'alli taeTat, aaunt 
ween jl11een palata Dlihin qayaykaiin, min ettl 

aahdolliai.-.n .onipaolill8ll kaTa tilanteelta lyn~li. 

0Dhaa aerkilleputaTaa, ,ttl Satla, huoliaatta 

11l1lDDattOll8ll auurilta ",aik_kaiata, Oll kylDllJi: 711lpitl
.... talO1ldelliata bDa.aklyDtil _iden uidell bu .. 

haoaattaTaal. ~ttaka."'8sla ja luureati liaää-äln •• kI 

kotiaai8ta tuOtut08aD ,ttl kalutaataaDe T08in tlhlD 

talokl.. o~t ~ikattaDeet poikkeakselliset t.kijlt. 
joilta •• ein olen aaiDiDIlat, katen Yara8talpolitiikka 
ja t.Jött~en lijoittaaiDea u.einkia taotta.atto.1iD 
töihiJl. llatta De p.aailli.tit. jotka 2]/2 T1Iotta sitten · 

.naaati"'at sat.an taloa.ellmln pitailta roaahtamista, 
OTat .aare.ti .reht,y.aeet ja taDD •• ta",atkiD ~t ta.aa 

.rehclybaal. Sekaaala klTijl. job ei IDDiitl s1"'e.a 
perehtyi ololl1lhteiaiin. ftaD Alkae aiDoa.taan alkobo

ra, _ eri_mslll nibtab ... " .. kiD ka_ on 

JAKELUOHJE : Jakeluohjemalleja : 

.. ................. -............................................................ . 
UE 1: A 4 . 

Ta".lIlnen. 
Tavallinen ja lialk.i mlnl.teriölle. 
EI ulkomaaeduatukaen t ledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen, muUa ulkollialnmlnlateriön liedol

tukalin • 
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..... BBBLlINI . ........... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Sala i nen. 

R A P 0 R T T 1 n: 0 2 4 .~ 
"rlii~sa 18 p:nä touko kuuta 19 36 • " .. ... ~ 

A s i a : . !a1.01ldelli.i!JM~9'PiQi~ . ........ . • • v' 

. Saksast.! ... ....... . ....... .... ... .... . .. . 
.......... ........... ... ............... .. ........ ........ . ... ...... . -.................... . 

1. o.alaatui •• t ja .ont.Dtt.i8et oloauhteet. 

jotka Sabas.a taloudelli,el.la alalla valli taevat. _tavat 

aiheen jllleen palata niihin qayaykaiin, Diin ettl 

aahdolliai.aan .onipaoliDen kava tilanteelta ayntyiai. 

0DhaD .erkiUepantavaa, etta Sek.a, huoliatt. 

I1lUDDattOIllD Aarilt. Yaikl1lbilt., oa "tDD.Jt 111lpi tl
IIIIIA talO1ldelUata bDalakayatil _iden uiden bDa .. 

huoaattavaa.. ~ttakaav8s.a ja luure.ti UaäämälD •• ta 
kotiaaiata tuotantoaan ettl kalutuat88De Toain tlhla 

tulokl'lD OY.8t Y.8ikattaneet poikkeukselliaet tekijlt. 
joilta ••• ia olen aaiDinnut, kataa Tar1latulpolitiikka 
ja t.Jött~8n lijoittaainea uaeinkin tuottaaattoaiia 
töihin. latta De p •• at.iltit. jotka 2 112 TUott. sitten 

IDDaltivat Sataan talO1lltllmlD pit.ilta roaahtamiata, 
oTat .uurelti Ireh~eet ja taDnllltavatkiD ~t t .... 

Ireh~ID". Saka.al. klvijl. job ei IDDitl ,,.e_n 
perehtyi oloeahteiaiin, YaaD Dlka. aiDoaltaan ulkokuo
r_, 1 ... riMMislD Yaikutakl_. fI.nåD bn OD 

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja : 

.................. ............................................ 

. ............................. .. ... ........... ...... .. ............................ . 
UE 1 : • 4. 

Tavallinen. 
Ta".lIlnen j a lIalkli mlnl.lerIOlle. 
EI ulkomaaeduatuklen tiedoltukllln. 
EI ulkomaaeduatukaen, m utta ulkoaalalnminiateriOn tiedoi • 

tukaUn • 
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Yirheellinen, lilll Yaikeudet oyat todellisuudesla, hUQli

.. tta kaikis~a ponnistuksista ja hYVä~tl tahdosta s.at
taa .siat kuntoon, edelleen ya:sin suuret, yoisipa SaDO. 

Intiat. r.akaamaat. Saksan YBrastaminen raaka-aineilla, 

j~iden y~at . Y&raatot alkavat olla kokoDaaD loputaa, 

tuottaa y.atuunalaisille johtajille tayatonta päänyaiyaa. - -
laelleenkin täytyy ky.yl, onnistutaanko Yai keu det yoitta-

.. an yai klyYätkö ne yliyoiaaisiksi U .. n jotai~ radi

kaalia leikkausta. Toistaiseksi ei tällaiSista kui team 

dyt. olevan puhetta, Yaan tulee tri . Schacht, jonka .se
.. !iiae aikoina y~yasti Dlyttll lujittuDeen toiseD 

t~ouspoliittisen aUUnD8D ~~ajiin ~den, jatkaaaan to~sta 

yuotta aitto albunsa ·uuaen ammnitelunW (der neue 

~an) .. ~~1rei II"~,. Irt. hben lähi.pil lliehiäin aanoi 1Ii

nulle _utami.a pliviä sitten, että t~ Schacht nyt dik

tatoorisesti .alrää koko Saksan talouselImIstä ja . ettei 

Reichsaarkan arTon alentaminen toistaiseksi (yorläufig) 

tule kysyayks8en. lliten tlml -toistaiseksiw on aelitet

täyä, jäi ayoiaeksi. 

liiatl Dikökohdista, jotka pahu .. t ~rkaD erTon . 

alentuiata 'YS8taan, ldrjoi tta~ tri Schachtia llhelli 

oleya talousjulkaiau ·D.r Deutsohe VolkswirtW m... seu

raaYaa: 
·Sen iDfor.ation perastalla, mikA mei11l on, 

yot.ae ilaoittaa, .ttl k~i~ rahanarToa ja raha~litii

~ johtajaa koakevat huhut ja johtop~tel .. t oTat Teil
la kaikkea .. ial11sta pohjaa. Todellisuudessa on yhl 



edelleenkin mahdotonta ajatella .auttaa -uuden 

peruslinJoja tai to~eenpanna devalvatiota. Ykaityi~cle.

ri~j~tuksen tarkoituksena, joka viiaeaikoiDa on uudelleen 
joutunut pohdinnan alaiseksi, on, että viejät vapaasti 

klyttäisivlt deviisejä tarvitsemiensa raaka-aineiden tuon

tiin _ tai niiden ayyntiin tuontiliikkeille. VIlittöllliDl 

seurauksena . tä8~ä olisi, että nykyään niin voi_kas! _tta 

tlhln taakka tuontijlrjeltelmllll ailoissa pidetty alko

.aisten tavarain nälkä vaatisi erittäin korkeat vaihto

p~kkiot ja aiten edistäisi sellaisten tavarain maah~

tuontia, jotka helpoimDdn kyke~evlt kantamaan agiomakaut. 

Tällöin olisi kuitenkin _kysymys sellaisista tavaroi8ta, 

jotka nykyile~ konju~uurin ylläpitämiseksi - jonka raaka

ainetuonnin -uusi lUunnitelaaw syksystä 1934 alkaen vas

ta on tehnyt var.aksi - eivät ole aivan vältt~ttömil, 

nim. etupäässä nautintoaineista ja elintarpeista ,eki 

eräista ylelli8118tavaroista. Lisäksi olisi ~~omattavan 

ke.kimä~räisen tuontihintakorotuksen vuoksi muutettava koti

.-ahintoja ja palkkoja yleisesti koroitettava. Ko1~nnek

si . Yaikut~aisi tällainen alituinen ykaityiscl~~ringkarsain 

epaTakaisuus saksalaiseen yleisöön, joka jo aoutenkin liian 

herkästi re~oi valuutta-aliois.a, ja tämä kaikki aynnyt

täisi Taarallisen psykologisen tekijän, joka aikaana.isi . ..- .. .. .. 
uutta eplTar.Dutta Taluu~ta- ja talousasioiss~. Lis~si 

on otettava huomioon seuraava tekijä. Sanotun ajatuksen - . . 
_kaisesti ~tiiD klytettaTisal oleTa Taluutt~rI Tä-

hentyisi huomattavasti niiden vaatimusten kautta, jotka 
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aiheutuvat ul~lI8isen pääoupalveluksen ja valtalauman 

ulkoaaiaten tarpeitten 1 ••• tyydyttämisestä. Samoin tuo 

valuuttamäärä vähenisi vlltt ... ttö~den johdosta peittää 

taaoituatili tse s1Dtynyt RII. 500 milj. velka. Kaiken tiiJDlll 

johdosta deviisien karisi vot.ekkaaati nouaisi. lientiva

luutan hanldntatarkastus on kaikkeen tähän nähden joka 

tapaukaessa aäilytettlvä. jo ykaistään niiden 12-20 .dljar-

4iin Iloulevien juutalaisten pääo.!en vuoksi, jotka .auten 

pJI'ÖI ivlt siiriyJIäID ulko .. ille. Lopuksi klviai ajau 

pitkään kJae8D8laiseksi, kaiDka suuresti Saks8D kokoDail

vienti lopulta noa,iai. tehtyjen anioiden .akaan noin 

paolet vi enDiat_e Mllee _ihin, joia.. on vallalla kiin

tiöjlrjeatel", eikl täti vientil aiia voisi suurentaa, 

vaikka hintojakiD kuinka eleDDettaisiin. toiaet ... t 

t_en. bten IDglanti ja Skand.iDaYian ... t, koettaisiy.t 

tullikorotukaiU. t.i _UI. keinoilla ehklistl korkeiden 

YientiYalautta-asioid.a .Y1llla voiaiatGDatt. Seksan vien

tikJkJI.· 
Joa t.rkaat.... SakslD ulkoaaaataupp.vaihto. 

auhteesa. SUsan vleatöön, bao_te8D a.r •• v... l. 188> 

oli Sekaan t'aoati j. vienti yhteensl arvo.alrll tila 

5 lliljardi. .., .an koko vl.ltölllYUa ollels. 45 ailjoo

.... Saara.viA. kahtenaty..eDl nonaa on kauppavaihto 

kohODD1lt 10 IIiljardiia _:.an, vleatÖllllräD kohotesaa 56 , 
ailjooaau. 11m.. IOt.a, v. 19l.3, oli ~aan alkD.aDkaup

pavaihto IUftttent huippakohtuu, 011_ 21 ailjardia •• 

j. ~'Itl DioDD1lt b7 .ujoo.... SUI. koko teloa .. 
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el1wlbln rakentui sill, perusteelli, ettl Yientituotannolla, 

joka tarjosi runsaita työaahdolliauuksia, aaksettiin elin

tarpeiden ja teollisten raaka-aineiden tuonti. Sodanjllkei

set yuodet OYat Imi tenkin johtaneet siihen, ettlt Y. 1935 
Saksan ulkoaaaakauppaYaihto .. ärIl tllll on 1alke~llt yajaa

.e. 8,5 ailjardiiD D:a., YlestÖllllrlll olllssa 67 ailjoo

aaa eli siis s_ kuin Y. 1913. IIIi. lunt osoi ttaYat 

puoleltaan sita Yaike.. tilannetta, jOlaa Saksa nykyläD 
elli. 

KiiDbin yu.e TCloden alkupuolella kerroin,_o
doatlttiiD Saksassa ulko8aankaapan tukemista Y&rten n.l. 

J.sg1eiohakalle, johon •••• koko teollisuul brattotuloil
taen YieDDiD aYast~st. Yarien 1U0ritti .alrttynauuruisia 

eril. !IaI sopilaa teollisuuden kansaa oli tehty Jhdeksi 

Y'eIOdekli ja pIIttyi bllIYaIl toukokuu 1 päiYänI. Tltan 

oli pakko _deUe.. ottaa ty~1 esille ja piti Saba 

talouskamari (Iirtachaftsbaer) nwyottelukokoublll, JOBS. 

sekl tri Schacht ~ettl talousdiktaattori Göring oliyst 

llaDl. 'iilleyuotiseD sopillaksen _ka8ll oli teollisuudlll 

jllsgleiehlbssea suori tetteY8 73> ailj ••• ja pukki en 

j. kauppaliikkeidlD 200 ~1j~. DiiD että koko Yienti

kaupan tukemiarah.lto nousi lIhea miljardiin BI:aan. 

Mikäli on kuulunut, ei teollisuua tod,lliaoudesaa pyat,y

nytkIID aainittuun kaSS8eD suorittamaan kuiD 625 ailj~. 

Uudekai 8Opilllnuodeksi on tri Schacht kuuleaan mkaan 
Yaatinut korottamaan AlIsgleichskasleen aaksettaY.. kokanais

erll 1,1 ailjardikai BII:bi. Iokoak8e8Sa oliYllt teollinul-
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piirit ... ttane.t jyrklati va8t.atamaan teolliauuden 08OU

du korottamista ja iaoi tt.eet .uoatuv8Dsa vain Q)() llilj. 

IIl:D oauuteen, vsatien, ,ttl .atalouden, job kuluttaa niin 

paljOD deviiaejä, OD aiihen ~I osalli.tuttava, ~tI ae 

t.hln I .. ta ei ole tehnyt. .atalousministeri Darri .. eta 

tui ehdotuksen eahte.n kielteis.ll. kannalle, .utta oli 

tri SchachtiUa ~hemmiD ollut koko qsymykaen suhteen 

pi tkl kelbstelu val takumlankaDalerin kanssa, job hyvlkayi . 
tri Sohachtin suunni telun. Se laatettanee voiae8ll asetuk-

aella. Sen _ben tulisi teollisuus oaallistuaaaD Aua

Sleichakas.eD rahoittamiseen noin 600 lliljoonal la, paDkit 

ja kauppaliikkeet D. 200 ailjoOD8lla ja .atalous n. 3X) 

ailjoonalla .:11a, joten tri SohachtiD on Onnist1UlUt lUU

rin piirtein ajaa koko vaati.bensa 1lpi. IIhtäväksi jäi, 

riittääkö tlml sumaa sellaiaeen viennin lialyksen mahdol

liltuttamiseen, jota tri Schacht auunnitelmills8D tavottel •• 

Hytti konausta tuotanto- ja vientihinnaD välillä eivlt 

ainakaan kaikki teollisuudet tähäDkäID saakka ole saaneet, 

huoaautti aiDulle eräa suuren teollisuuslaitoksen johtaja. 

Luod.ssaan kats8Dksen 80aialisiiD ol •• uhteisiin 

Saksassa aainit.oe Prankfarter Zeitung (4.5.36.). että 

90 proalDtilla kaikista anaiotulojen nauttijoista Saksassa 

on kuukausi ttaiD tuloja, joiden korkein laIärI on 2!1J •• 

ja 65 prosentilla brke'intsaD 125 lII. tai vähemmän. t ... 
.erkitae. liia sitl, .ttl 10 proaentilla tulojen n8Dt~i

joilta on kmakausi tuloja yli 250 111., 25 ,roaotilla 

12~ D:D vl11111 ja 65 pr08entilla korbintaaD 125 
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f,yöllisten kelkimääräinen Tiikkopalkka Saksassa on Taltiol

lisen tilutotowston lalkelmien _ben. joiden perustua 

on heidän olUutensa sosialiTakuutuksiiD, T. 1935 ollut 

24,04 IIl., Teetaten 22,83 ede11iseDI TUoma ja 2l.88 T. 

1933. IorkeakonjUDktuuriTUonna 1929 oli tld kelö.älräin8ll 

palkka Tielä 31.19 11[. llillDa t blkillliräispalbt T. 1935. 

joita .akeettiiD raja-e1uee11a Poeen-Llnsipreusai. oliTat 

16 1Il. (edelliseDI TUODDa 14,99) ja korkeiJllll8t. joi ta Ta1-

tioDrautatiet euori tti Tat. 37, 71 (35.68) 1Il. Näitä Ter

tailuja tehtäessl on kuitenkin otettaTa huomioon. etta 

Castannukset T:.ta 1933 OTat toTa.ti aousseet, Taikkei 

tI8I Tirallisissa iadeksinuaeroisla riittävästi käykäiD 

"i11e aUlOin ladIl suin, että palbDllhemykset I joi ta työ

lIiaet tiDIäD OTat pakoitetat auorittamaan sosialiTakautuk

sen, Terojen. puolue- ja jlrjestö..uujen, n.s. Tapaaehtoisten 

aftstosten 1 ••• _odossa, OTat aibi8e~ia .. lril tantaTasti 

korke .... t. niin että tosi •• ias.. huo .. ttaTa rea1ipalkkojen 

1ub on tapahtunut • 

'a.taaTanleiaen kehit,ys on ~ekin haoaattaTisaa 

kollttoriatieD, knppa-apolaiaten y.a. Ta.taaTalaiet.. palkan

DaDttijoiden (ADgestel1te) tuloisla. Iliden keakt.äirliaen 

kaukaasianaion arYioi Taltio11inen til totoildsto T. 1935 

189 (Iaelliselll TUozma 179) lII:kai, oltu.. aataliaillaaD 

T. 1933, jolloin se oli 174 B. ja korkei-j]l T. 1930, 

jo11ob a. oli 3)8 111. tls81 on bi tenkin luoill kuia 

työT.eltöa palkoiss. otettaTa huo.!oon kohonneet elanto

bataDDllb.t j8 korkeat 1yhennyb.t. jotka TiiMaaiDi tat 
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on anioi ta"a 20-25 prolentibi. Saksan työllieten, kont

tori- ja kauppa-apulaisten sekl "irkamiesten kokonaiepalt

tau. OY. 1935 oli 31.9 (.de11is.nl TUODDa 29,3) .dljar

elia BI., 01 tasan .. talimmi1l88ll ". 1932, jolloin .e oli 
25, 7 miljardia BI. ja korkeillllil1aaD T. 1929, jolloin .e 

oli 43,5 mljardia RL 'ibellSin t1Ista 'YUodesta lahtia 

011 lii8 palkaDnaattijaiD niaellistulo laskenut n. 26 pro

senttia, 01 taaan 'Y. 1932 40 proaentti. alempi biA". 1929. 

Sak.as.. ~lits.'Y.. e1intastannastaeoa koake"ien 
iDd.keijalkaiaajen suhteen olisi hao88atetta'Y. lear .. " ... 

YiralliDen sak.alainen tukbkaappabdebi teke • 

• en "aibtaksen, bill .i ~attaiai Tat _ei] •• "urllinoilla 
tapaht1l",at noasut j. la.kut jllj.ttö8lati .ak.al.ieen 

hiat.t.soa. Iht.isiDd.kai ainakin Taihtelee "ain yhden 
prolentiA o.iss.. laitenkin tiedetäiD. ettl TQoden 1935 

toisen YDosipaoliskan IlOU8Q "oiaakka •• ti "aikatti Sakaan 

taoDllissa. 'iell nytm on ra.b-ailJeista ja .lintarpeie

t. korkeita hintoja saoritetta"., koska Saksa ei Talaat 

".ikeukaiene. tlhden 'Yoi 'Y81ita hal"t.pia tuottajia. Ettl 

t... hintsia".ihtela "aill Biia hitaasti taataa iDd.kai

lania •• ,.i aaiDbu tamt.. johtua niiden "Urentbi
.e.tl. Se johtaa paljon .nemmän siitl, ettl suuria 0 •• 

• at.al.iaist. hinnoista 011 .a&rltty kiiatelkai. l.rte1li
",aibtul aseilla aloilla (raut •• hiili, .... ntti) GIl 

r.tkais",.. S.-oia "aihtel."at teollieten Tat.iltuott.id~ 

hianat Tlhlisie.. rajoi.sa. Sen lija_ o"at ... talous

tuotteet jo kaaen olle.t y1ihinaois8. ja i1 •• " koake-
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tusta _il-u_rkldnahintoihin, TaikkeiTlt .i ..... ss. 

takka.n ky.ynnän suhdetta tarjontsaIl. Li.lksi on paIltaTa 
.erkil1e, ettl .aksalainen iDdeksi perustuu lukuisiin 

Tahi ttäishintoihill, aika 8Uurenta. .ialisten koapeuatioide 
mahdollisuuden. 

1913 
.l()() 

!akkakaappaiDdekai. 
laaliak.J 01l1uk. Taaik. H.l.Ili.k. laali.k. 
1935 1935 1936 1936 1936 

Ia.taloa.aine.t 99,3 
laaTiaaiaeet 114,1 
'.uraakarja 76,7 
larjataloaltuotteet 102,8 
!.oll.raaka-aiDeet ja 

pao1iTalmi.teet 9.1,3 
•• tallit 43,5 
tetatiilitaotte.t 78.5 
flloaat ja Dahat 59,4 
'.on. tlY'Talaisteet 119,7 
faotaDtOTI1ia •• t 113,5 
lullltu.aiDeet 124,4 

lokoaai.imdek.i 100,7 

105,0 
112,4 
91,5 

110,4 

93,2 
50,7 
88,1 
63,5 

119,4 
113,1 
124,1 

103,4 

105,2 
113,6 
90,3 

110,4 

93,4 
49,3 
88.2 
65,3 

119.7 
113,1 
124,6 

103,6 

104,8 
114,0 

90,0 
108,1 

93,7 
49,9 
88,2 
66.1 

119,9 
113,0 
125,1 

103,6 

104,5 
114,8 
88,9 

107,2 

93,8 
50,8 
88,1 
66,5 

13>,1 
112,9 
125,6 

103,6 

luiDka suuret ma.I koapen.oiTat T.ikutuks.t OTat 

huoaata8ll ••• tett.e •• a .rllt iDd.kli~ir.Jh8It auhtee.e.a 

kolrDaai.lubihiD. liia Ola •• ia. ryhllli teuraab.rja aaali.

busta 1935 ..alilkaabaD 1936 aoal8Ut 15.2 %, tekatii1i

tuotte.t l2.2' ••• tallit 16.8 %. Jlabat 11,9 %. IUloia 
kaill koullai.iadekli GIl noassut Taia 2,9 %. lrikoi ••• ti 
.ii. Dli... taott.i .... joita aauriD ••• kuluttaji.t. 

t.rYit •••• QD Iloa.. hu ... ttaTa. 

ITt _ttaili ol.ttaa. etU tliDb.tamm.W.bi 
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olotteiai .1iDkaataDDDsten nousaa s.1~e-.iD kDiD tukkD
hiJltaindeksi. jlia on koi teDkill pliJl~astoin. 'oi-, ras~a-• 

.me- ja lihapuute DI~lt .iitl tuskin ollenkaan. 10-
konaisindeksi, johon ~i.ll sialltn uutcmzotrat, l'-iV~ 
Talaista.. ja Taatetuskalut. on ~ie11 .auttaaatta.a.pi. 
11m tId iIldeksi perustuu kiinteöai .urlttyihiD hiDtoi

hiD. oTat reaktiot luonnollisesti heikot. latta tosiaai
assa on kiiJlteäksi '8IIrlttyjen hintojen pinDaD ella .0-

nealaiai. hiDD8DDOQsuj.. lDDen t.ikke. .aodostuu taSaiDID • 

,.teetÖD t~ikkeidlD ~dyttlmiDen .ahdottamakai. Useet 

jokapli~äis,t tarYikkeet. eDDeA kaikkea .1iD'tarpe.t, ei~lt 

ehti ole hinnoissa entisestllD DOUaaeet • .att. Aiita ei 
~oicJa ostaa. 

lliDb.ten.iIld,bi. 
191:Yl4 • 100 laalisk.J oaluk. !UllDik. Helaik. Iaalisk. 

1935 1935 1936 1936 1936 
Ihte.D8I 122,2 123.4 124,3 124.3 124.2 
Rarlnto 118,6 120.9 122.3 122,3 122,2 
'eet.tu • 117,2 118,4 118,5 118,6 118,7 
j •• to 121,2 121,3 12l,3 121,3 121..3 
LI- tJl ja Ta1aistul 127,6 126,9 127,1 127,1 127,1 
S.kalaista 1«).3 141.0 141.1 1(1.,3 141,3 

Ii liene ilUD lIie1eDkiiatoa aWta s.raaTista 

sekaaa t.katii11raata ei .. ~tulta kOlkeT-ista s.ikoist., 

jotka •• itettii. ,.,.bargia •• kaaDi81D 
.. ja btomaa 1htiekokoab..... R.lJdbua 1 
1936 wot.aa ... l.Taa •• 11.Ioo ... ekotulpakoa johdo.ta 
liia 16 .:11a on hytit llahdollilftd.t luotu .e11uloo •• 
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.ijoi tab.11. ja nr .. tot tlt.n ... tu kI"tetyikai. 11m 

alkQaaisteD t,tatii1iraaka-aia,id.n haftkiDt. on 8Dodo.tuaat 

Iliin .aibakai, .erkit •• e tiili bti8aietlll bit1laiD.id. 

haakiDt. su1lrt. helpotaet. t.ollie1lucl.Ue. Juoden 1936 

loppaun aeDlle.1I tall., kot1.aiDeD keiDo.i1kkitaotanto 

aoa .... 1D 60 ~1j.tc:18D Taod.... ja •• lla10o.a.illa (~~ 

_011.) 10 ai1j. q: 18D. Iu lialkai ott.. baOlliOOIl 

t,ae,n .illaD, pella.1Il j. h-.pu kotiaaislJl tuo"""o., .aea.. tllla b1iiaai.,ll. tuot.nDoll. pii tetybi tlhb

aati •• et. raaka-aia.kalutaka,.ta, joka on ollut pakko 

•• cIa alko_ilta, •• 25-J)" "ei" kautta ell.tD SaD. 

'heti tt.ia Il. 1" ailj. BI:. eno.t. a.rii •• jl. foaiD nai 

lelltiool .. ill. (le11.olle) tulee ... _u 1:80 JII. kg., 

N ta.allialll tuotu .i11 • ..u .. 90 pf.mdgil, _tt. 

bD tehtaiden nbDJl1l.b.taDDlIb,t GIl .aatu b01etetaibi • 

• oi •• t .e tuh.aati lalk.. M.toj.. IlJÖ8ki1l on 1.1k.t
t... Dlid,n tuotteiden huo .. tt •• iin .ientiaabdolliauukaiin, 

kaa hinD.t taaaaDtu •• t. BDoliaatt. Ali.tI optt.iatili.t • 

lea8aDDOiet. j. tale.ail1llldentoi.eiat., OlOtta. tila.to, 

,ttl Sakaan tetatiiliteollil1laden tuotanto .iiae YUODDa 

O. 11Ipiltuat .. 8 .. ..ka raab .. iDee. heIlki.ta lliiJl 

hyYia kYaatitatiiril,.ti kaiD kYalit.tii.ia •• ti .. ollllt 

7h1 •• rapilD ni_hien alaiDa. 

SekIlD fieeDs.ipolitiiktaa •• loeti liDaneljlriDi .. 

t.rilbl Ya!tioliht.eri Bei.la.rat lak,ttaiD taYal.la. jo.t • 

• 01 tehdl ,ri.aliail johtopUtöbil j. job eltd GIl 

riitti." 8ielenkiiatoiDen .,loltett •• aksi. 
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Sataan T.rotaapolitiikaeta huo .. atti hID, .tta 

haolt.8tta Terotalojen nareata kaaTamiaesta (T. 1935 

IlOU 1,4 lliljerd:i.a, T. 1934 n. 1,2 llilj.rdia, ,iia JhtelD8l 

2,6 IIiljardia 111.), abi lilltulot .iYlt rieU oli riitti
YlIn laaret kokonaan peittlliaeen aiDOt. ftIII kehi tya 
joht.. ftltioa lyhyt- ja blkipi tkln 1aoton liaäänt,aile. 
ja Tlltta.attöa"teen pitklaikailteu Taltiolainojln otta-

81le.. 81i tl I"eta GIl jokainen alDo, joka bIlsalrann,n 

.linoikeudu _"&UislD tailtel.s .. ei ole ehdotto.u 
TllttlllltÖD, lopetetuTa, bmlel .Ilttblttösian _IlOja 
p.itta.iDeD YaltaaDalaiaeD !iDaDSlipolitiikaD piirissl on 

thdott .. eti tarTatta. faODDa 1936 on ~ttlllltönta, ettl 

T.roblot e .. dUll "1.a8IJ yhdellI adljardiU. BI:11a, 

joeta ~ IliljOODaa klytettaieiiD taloalela.ID Yilkaltatta
llile. ja 500 IliljoGD8a -TaltioD fiDaDseihalliDDon organi

.. toorieiia ja halliJmolli.iiD t.htäYiu- • Ii ta auar_pi 

talojen 111111 o~ Iita .emwln T&roja oliai 

j1llkieten fiaaa.eien t'"'Jitbile. ja __ paol.et1lnoi

llieD kehittämi.e. ja Taata.ya,ti eita pienempi •• .aIrI. 

jolla Taltioa .elkakaor.aaa on lillttlYI. 

'irallil.lta taholta taDDalt.ttiiD tie" ellli 
k.rraa, .tt.iTlt TaltioD talot riita aenojen p.itta.ilean. 
Joit.1D Tiikkoja eitta aapiltettiiD .ri olaTaltioid •• 
bapaDkia ja Jaatien olaatta •• rojt.1l IUIlDi.ta huo .. tta
Yalti ja jltettiiD k •• kaahallit .... D klytettlYIk.i .alt .. 
kwDDID yht.iliiD 88DoihiD. !181 ti.teDkiD aapiet.a aoidaD 
.ri bet_li_ blata-.Jldollinubia ja OD l1Iatattamat 
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auur.n jouko. &.Daa!liaaoaialiati.ia johto8iehil, .atta 
Taltion kannalta on s. tietenkiD oll.t edulliata. • ... 

toi.enpiteet oTat, kuten .nnen jo olen kertoDOt, joht .... t 

puoluepiirien t.Y.Jt.J-Ittöayyteen tri Schaohtia kohtaan,.a 

on Tiimemainittu kuit.nkin loppujen lopuksi T.tlDyt pi

telllllln korren, ainakin toistai.etai. !ri Schaoht tulee 

todenDlköisesti entistl jyrkem.ia TalTom&an 8IIatlTlial1den 

DOudattwsta, niu että Talticm aellOt, paitsi halllitoba

tanDOksia, pIIaaiassa Toidaan klyttlä.... aotilaalliaeen 

Tal"UstautUlliaeen, jos_ auhteessa tri Sohaohtm ja ar-

'.eijlD johdon Tllilli tlydellinen yhteis,..arr,ra Tallit

a.e. Prankfarter Zeitnng kirjoittaakin pllkirjoitukaeasaan 

15. 5. m.a.: tlJtaolustuksen TahTistusta koskeTa lUurtehtlTI 

hallitaeekiD toiataiseksi TaltakanDID fiD8Dssipolitiikkaa 

niiD ylenpalttiaea88 ~.s8l, että siiheu Terrattuaa 

ki .au on Taan toiseJl l.o&an. tanetta. Luonnollilelti 

koetetaaD lie11l ja tlllll aahdolliauukaieD piiris.. Tal
tiOD TaroUlakiD aftstaa, llissl lykkiäwltta.at Tllttblttö

aY7det aita TaatiTat.· 

'erotllsolo jen tehi tybeatl Sekaas.a tekee lraDk

farter Zeitug nlais8T1Il yhteenTedGD, josta tähb laillaan 

staraaTaD kohc1aD: -tilinoDDa 193Y36 brtyneiden Taltio

TerojeD .. ärI yli 9,6 .1ljardia ylittll absoluuttiaeati 

kaikkien edellisten ftosi8ll, ri.llpl lIlDeD suurta pala

kautta olleide konjunktuuri ftoaien, talob.t. '.rrattaea_ 

pahiapaaD palanot_. 193V33 haTaitaan noin kola .. ail

jarc1ia 118118, liika ä.eltblttl Oll alaa ftod.. aaaft-
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tak8lkai buo .. tta.. tuloa. Lillya .. rki taee ai tlkin 

IIID, bD tied,tllD, ,ttl DliDl kolalDa ftotaa on toteu

tetta joukko 'Yerohelpoi tubi., kuta lapairikbid8D talo

'Yerotaksesaa. yliaälrliaten hankintaiD nh teen, ,delleen 

.oottori.jonea'Yo'Yeroon, ... talouden liikevaihto'Yeroon Dlhd.a 

j.n.e. toiselta puolen On .aatamia aalia 'Yeroja tallat 

lisäkli, jotka kuitenkin 01 aksi aiirtyviDI 'Yeroine tietä

'Ylt 'Yein ('YaltiorahaBton) kautta alkene s Ullllia, kata 

tnralul'Yero, job aenee oaa'Yal tioille; kokoDail11adealUll 

ei Dliden aalian 'Yerojln tuotto- teuraatasveron lialksi 

tale'Yet raS'Ya'Yero ja .. ast.-uutto.lro kyaymykseen - DCaa •• 

yli puolen ailjardill. joten Dliden 'Yerojen lialtuotto 

On la,ketta'Ya noin paoleksikolaatta ~ljardikai. fulo'Ye-

1"0 jlll olalle. joihin 'Yeroihin nytteDiD kualu'Yat .,ÖI 

aikaisemm;m työt tömi enaTUltusyero ja DBiaattomien 'Yero, 

talee tlsU lisäyueaU _annillean UYli ailjarc1i, liike

'Yaihto'Yeron oaall. _laaeljlJmewljardi., yht,mlll 'Yeron 

(16rpenchaft,ateuer) oaalle puoli llil jardia , 'Y8rrattua 

ecleUeennn tilanteeaeen kolae TUotta ,i tteD. .iden 

... erojen oaalle jlä ,iten .iell lialyatl noin kolUaat •• 

~ljoQDee. EtU aiitl tulee ... arainaisten kulata,.erojen 

olalle 'Yain aohteelliBID pieni osual, on ilM" _ata 

.elitettl'Yiaal IIIl to,ia,ian peruateella, etU kalutuahy6-

~tteidlll tuotanto ja kulutua OD iD'Y'ltoiaiahy~kteideD 

tuotantoon 'YerrattaDa oloittaaat .. att.attoeaap.. ,lp~a

Ilopntta.-

Sakl8D koajaDktaari-iDatitautiD enei..aistl TUoli

.eljiDlle.tI 1936 koake'Yuta I,loltabe.ta on a.raa'Y" 
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p.ntava .. rkille • 

Cleari~ ja bapellaatiok8Dppoju uutta haatit. 
raaka-me on tullut .aattava.ti kallit.abi bill va
paalla val:Cl1Italla o.tet1at raab-aiaeet. Iliaerkldd talta 
-.iDitaaD. etU kun vapaalla valuutalla ostettu paUYilla 
.aksoi 0:80 BI. 1 kg., tuli kompansatiotietl hankittu pau

villa aakaaaaan 1:12 - 1:24 EI. 1 kg. Li8äänt.y.Deen koti-.i
sen raaka-ainetuotannoll johdosta tulevat hiaDaD ero taka et 

vi.1I l11ure.bi. aaksaahan, kutell eelelll on ainittu • 
• e1lu1001av111a (Zell.olle) 1:80 1iI. kilolta. lahkojen .... 

nnta DabkateollilUuelel1e on kuluvana yuonna yhtl IDi ttaa 

la.kenut, niin .ttl ostolupien määrä OD täytynyt laekea 

60 %:iin ja raaka-aiDeti1anDe tilli alalla kirilt1Dyt. 

10Djanktauri-inatituutti huo-.attaa. ett. raaka

a1nehankiDta on pläkyS~8 Sataan talouse]'''11e huoli-
.. tta liiti, että koti .. inen raak ... iDetuo1;anto on osot~ 

DDt positiivisia taloksia. lDn ~altot OYat 8upistaDeet 

ja ulkolaisen raaka-aineen tarYe eelelleen huo .. ttava. OD 

1. haDkJdaiata nnen vll ttlllltöntl. että vientil ... clau 

li8ltybi. Ulbaaankauppa Oll parantueen konjunktuuri tilan
teen heikoin kohta. Silloin kuin tavaratuotanto V:lt. 

1932 v:e.1l 1935 on noU8SUt 37-«> ~:l1a, on ulkoaaan 
kauppavaihto •• M_ aikaan lalkenut noin 20 ~:lla. Se 

oli noin 3)() 811 j. 1Il. allllpi kuin v. 1934. JImd tyl 
tavaratuotannoll ja raat.-.inehankinnan vl1i111 on kaava
at. fbID johdosta ja kun valuuttapuute eelelleen 011 
suuri, tulee raaka-ainehankiDta eele1leen ole •• an vaikea, 
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,hklpI "i.1I .,.ibutuaankiD. ru lialk.i bnaaiD.,lli •• t 
ra_ka-ainehiDDat o.,.t aoa •••• t, OD t • .,ara.,aihto Sak81a 

8_ •• nkin johdo8ta .,aikeutunut. KonjUDktuuri-iDatituutti 
ei kuitenkaan olet. len kehit~1a .,kyiatl raake ... atli. 
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Berliinissä, 22 p;nä toukokuuta 1936. 
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Lähetystö llhettää kunnioittaen oheisena 

U1koasiainminiateriö11e raporttinsa n:o 25 aiheesta: 

Baltian a&at ja kansainvälinen tilanne. 
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JAKELUOHJE : 
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IDD .'UyostOYeDljlD suurllh,ttill. joka .ika 
litt,a oli luoDaDi pliYlllisilli. siirtyi k,skaat,lu 

pliYID poliittisiin ky-.y.ayksiin ja .. iDitsi hID tIl

löia .... sluraa .... 

Sak.an 8a.lrlDite,tin Y8atimuklet 0-.1 la 
le1laan o.at tlyaia oikeatetat ,iki _UlI Diitl 

•• Itaa .oi olla lIi tlb _istattudsta. So lija8ll 

h,rlttu 1,.otto.outta Saksan suhtautuminen i tllDplin, 

ku ., haluaa l1lli,a poil "DIljlD kaikista 10pi8ak
siat. j. itl1si1l, naapur,il1een tarjoa. .ain kakai
paolisia hyökkM ... tt&l11110pt.aksia, jotka konlliktin 

lattal.S. ,stl~t toisi. Dlapor,it. IDtt .... t. hyök
klykaa alai.,ksi j01ltuD1ltta .altiot.. "dja ,i ha

lua .auta kuin y1,is1:l raaha., joka on ko11,ktiiYi
.,.ti tarYatta. 

Sallrllhettills siirtyi sen jllba paha •• an 

"DljlD lIatisista naapar,ista. BID sanoi. ,t1:l jo 

IDJlIll aaail8u.ot.. Saolli ja Paol. oli .at ui ta, 

joi... it.eDlill1sPyr~s.t 011.8t .oiaakkaita ja 

Jak.luohjemalleja : 

Tavallln.n. 
Tavallln.n ja 1I""'i mlnl.terIOlle. 

................................ t..1l1btJl • . 

Ula : A 4 . 

EI ulkom ...... tuk •• n t ledoltuh lln. 
EI ulkom .. edu.tuk,en, mutta ulkoaaialnminl.terl!ln tledol. 

tukIiIn. 
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jotka ,.DljäID Dlhd.n oli.at toisenlai •• s.. .s ... s .. , 
DiiD .tU Dliden .. ida .rouu.nen oli bt.ottaft 

historian kehityks.n luonnolli •• ksi kuluksi. SeD .i
jean .i koskap .DDID 01 tu kuu 1 ta puhutta'YaIl .ikI 

ilaennyt aiDkläDlaisi. .ri.tlyt~.t'Dden8 •• jl Virossa, 
Latvias.a ja Liettaasaa. Veelln diatl hlDen lauaa

noi.taen sen johtopäätöksen. ettei VeDljl m,tkIID 

katso Dliden 'YiiaeuiLi tun kolaan .aan i tsenli.Wtl 

•• b'Y.sti perustelluksi. 'Y.eD etu V.djllll on ten

denls.jl, jotka pyrki'Ylt salattaa. Dlitl aaita ta
kaisin niiden .ntiseen 'Yaltioyhteyteen. 

Kuten jo aibi.selDlllin olen kertonut, on Sek

•• s.. •• klsity. 'Yallall., etta syntyneet Baltian 

.a1tiot o •• t Saksan tarYalliauud.ll. tlrkeäDI 'Ylli
_uria Venäjln 'Yaikutulta ... taen Itlaer.llJL ja 

.ttl Saksa sii ta a)'Yltl tarkoin sl11raa, Jd tl Dlissl 
'Yaltioissa tapahtuu ja miteD VeDljl sielli p,yrkii 

toiaiaaan. t.llinnaD 'YiiaeineD ulkoaiDilterieD konf.
renssi, Baltian .. idea 71.ia •• ikaDtieD pllllikköjen 
kl1Dti lIoako'Yasa. j. kenraali Laidon.ra 'lalli ..... 

•• ittlalt ~.lipite.t Baltian -.iden liito.ta ja 

poliitti •• at. • ..... t. o'Yat aiitl syystl olleet .er
r.ttaia 8UUr1D huoaioD •• iDeeDI Saksa ss.. Selostan 

.eura ....... ~tl SeksaD ulko.si.i".iaisteriOa puoli

.iralliDen jul~iall distl a.ioista lausui, koska 
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aiitä kI~t i1.i tikäläiaet aielialat. niin .alO.al
sa muodosla kuin ne onkin elitetty. 

Seka.a eurooppalainen polii tunen tilanne, j 

on erikoisen tannu .. erk111ineD luurYåltain .l1ises81 

jlnni tybesaä, on ayöakin l'aikuttaDut .&rainnn niihin 

pikkal'altioihin, joiden olemassaolo niiden ..antieteg~~a.

lesti asemeata tai tietoiaesta pidlttYTlilyydestl aau

ten on kulkenut rauhallista rataa. lDDen kaikkea on 

tarYallisuuslysteemin epäonnistuminen, jonka Kansainliit

to tahtoi toteuttaa, asettanut juuri DImä pienet 

l'altiot .eka.ien kylyaysten eteen 088sta olemasaaoloa

taan ja Taatii tilanteen tarkkaa arTiointia. 

IId probleemi t Ol'at olleet etualalla kaiki 

8a niissl .altioaiesten ~isisBl regioDaalisis.a ke .. 

kosteluis.a, joita .iimeaikoioa on ollut. liinpl on 

!a1liJman ulkoainisterien konferenssi joutunut täti 

ky~stl klsittelemlln. !IaI Tarainkin siitl syystl, 

kun Taltioiden pyrkiayksenl on lansainliittoon tarYe
ataaalla läilyttlä Deatralite.ttinaa niitä ,-pIröiTien 

luurYaltojen suhteen. Tlysin ohj81men wakaisesti ei 

tlml BaltiaDliittoklsite kuitenkaan klytlDDesaä ole 

"foiaut toteutua; ei luinkaan s_ lIheisa YIUvWilen 

lahteen kautta, job Tallitlee Viron ja Pttolall .l1il-

11. TIan sen riippaTaisuuden johdosta, jossa Liettua on 

IoskoTaan. leikka, joka Viron ja Latvian taholta on 

katsottu e.tä.lkai tekijäksi Baltianliiton lyn~ae8s1 
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kiinteäksi ja toimintakykyiseksi. Iykyiseaaä labiliasa 

tilanteessa eivät DIaI eroavat tend«Dssit luonnolli

sestikaan ole voineet .erki tykseatllD ai tlln kadottaa. 

funnuslDerkillistl tllle on kenraali Wdonerin lai ttl

.. kanta. Kenraali lausui baO_tus88 pahees8aan juuri 

ennen falliDDID ulkoministerien koDfer«Dssia, etta 

te .. pi yhteys Baltianliitos8a on erittäin vaikea, ot

taln huomioon Liettuan erikoisaseman ja painosti li

siksi Viron nel teistl suhtautumista siihen, ettl aen 

ala.tta klytettäisiin vieraitten araeijoitten 

aaaDa. TImI on erikoisesti ••• tillepantava hetkellI, 

jolloin Baltian yleiaesikuntapällliköt vierailevat 

lIo.kovassa, johon heidlt kukin erikseen oli kutsuttu 

ja jossa h. yhdessä aaivat tilaisuuden tutuatua pu

naisen a!'ll8ijan sotUaalliseen isbvowan. Onko tiili 

vierailu t~ KoskovaD yetovoiaan baltilaisiiD yal

tioihia auurem.aksi, jllköÖD lausaaatta. Sellainen pahe 

kain kenraali J.aidonsrin ei suinkaan puhu sen puo

lesta ja eräin keakieurooppalaisen valtion esiaerkin 

pitäili myöskin antaa ajattelun aihetta, voiko sil

loiD olla puhetta turYallisuuden kehittämisestä, kun 

kya~ka.D8laista maata lIoakovast. käsin katsotaan 

pahtaeksi -.rasieLueeksi. ~ on sitäkin .erkitykael

lis .. pII, kun Baltian valtioille tarjotaan sotilaallis

ta apua .ell~.en ftllan taholta, job Leninin sano

jen .akaan katsoo Baltian valtioiden liittt.ista 
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NeuTostoliittoon luonnolliseksi prose.aikai. 

ftl1aiseen tilanteeaeen ei Tamaankaan 

Taltio halua joutua, joka tahtoo säilyttää koskematt0-

aan olemassaolonsa ja job pyrkii Euroopan olo jen 

rauhalliseen ja leTolliaeen .aodostumisean. Sattuaan 

Taresaa ei ayöskäln liene. .ttl yhl .n emml n tGnDuste

tean sotilasliittojen ja aTast.-isTelTollisuuksien Taa
ralliauus ja hedeWttöJl31l ja ettl ndelleen pann_ 

arToa kansakantieA raahallisell, yhteist.yölle, .tenkin 

juuri pienten Taltioiden puolelta. jotka luonnollise.ti 

Ti,li .uur .... ll. leTottosuudella huomioiTat kaikki 

TallitleTat jlDnitystilanteet. !elti8D .. i... Toikin 

bao_ta tblat.pai.ia pyrldaybil. si111 sen .ijae, 

aataudattaiaiia arY .... ttomiin riippaTa1auu.8Uhteisiin, 

pyritllD .iel11 orientoitaaaan riippumattomuuden ja 

puolaeetto.auden aerkeisaI, ja tlti tietl rakentamaaD 

kansojen J,hteiaelämä ranhalliselle ja syvemmälle poh
j.lle. 
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Lähetystö lähettää kunnioittaen Ulkoasiain

ministeriölle raporttinsa n;o 26 aiheesta: 

Ministeri Backzellin matka Baltian maissa. 
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BERLIINI .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n:o 26. 

'l7 p; nä Berliini SSB touko kuuta 19 .36. , 
Asia: Milisteri Dack,cllin "tia 

.Baltian MisSi. 
,. . 

Suomen ulkoasiainministerin vierailut Kauaa
.issa ja Biiassa eivät Saksassa tietenkään ole jää

Deet huomaamatta, kiinaostavathan tapahtumat Itämeren 

yaplrilll oleTtaaa maissa Saksaa erikoisessa määrässä. 

lDn ministeri Backlellin matka oli tullut 

tunnetuksi, antoi m... Berliner Tageblatt KaUDasiata 

tiedoittaa itselleen seuraavaa: -tapahtuTa Saomen 

koainisteri BaokselliJl kä311ti KaUll8sissa. Riiassa ja 

!a1linnassa antaa aihetta kaikenlaisiin kombinatioi

hiJl, joUta kuitenkin puuttuu kaikki perusta, koska 
. 

Saomen ase .. yhtä hYTin Baltian maiden liittoon 

kuin pohjoisiin valtioihin on tlysin selvä. Saomen 

liit~en Baltian paktiin, josta eräät baltilaiset 

lehdet hahuilevat (gefabelt wird). ei ole kyayayk

.esll. Suhteet toiselta puolen liittolaismaiden lat

Tian ja 'iron ja toiselta puolen Liettuan vl1i111 

rajoittavat toistaiseksi, kuten tunnettua, ulkopolitiik

kaan, jos_ DbI kolae .. ata yhteisen geopolii t~islD 

a"aaD.a johdosta jossain ..arin ToiTat toimia yh-

JAKELUOHJE : JakeluohJemall.Ja : 

.. .. ... .... ..... ......... -....................... . 

. ..... ........ . . ............. ....... ..... ......................... . 
UE 2 : A 4 . 

Tavallinen. 
Tavall inen Ja lIalkai mlniat r Glle. 
EI ulkomaaeduatukaen t ledoltukalln. 
EI ulkoma.eduatukaen, mutta ulkoaaialnminl,teriön Uedol • 

tuhtln • 
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dnmakaisesti. Kuinka Toimakkaasti jatkuTa puolalai&

liettualainen jännitys niiden yh~stl hliritsee, on 

jälleen äskettäin käynyt ilmi. Juomen asema eroaa 

huomattaT8sti Baltian maiden asemasta. Suomi on aino

astaan idässä yhden suurTs.llu painostuksen alainen ja 

olisi sen pakko. jos se loisi yhteisen linjan eae111-

-.inittujen Taltioiden kanssa, luopaa erlistl itselle8D 

tärkeista .auiata. Niin kauan kain Puolan suunnittel .. 

.. r8QD8valtioblokki 'arao.,..lt. B.llinkjtn. joka ...... 

laisille aerkitsisi vahvaa sivustatukea, ei ole toteu

tettavissa, puuttuvat Takavat perusteet Saomen poliitti

sesta sitomisesta Baltian liittoon. Pohjoismaitten aD

tama selklturva (Blckendecknng), joiden neutraliteetti

politiikka Suomen noudattaman suunnan kanssa on paljon 

enemmän yhdenmnkainen, tarjoaa Helsingille epäilemättä 

suurempia etuja. Tämä ei kuitenkaan eati mitä parhai

den naapurisuhteiden ylläpitämistä Saomen ja Baltian 

maiden välillä. Jäiden suhteiden hoitamista tarkoittaa

kin Backzellin vierailu ennen kaikkea.-

Sen jälkeen kuin ministeri Hackzellin vierai

lu Kaunasissa oli päättynyt, ovat use8JlD8tkin Saksan 

lehdet aikAläisiltä kirjeenvaihtajiltaan saaneet siitä 

selostuksia, jotka suurin piirtein käyvät yhteen. Uuti

set on yleensä julaistu huomattavilla paikoilla ja 

huomattavin otsikoin. Lehdet selostavat ministeri 

Hackzellin antamaa haastattelua ja otan niistä Berl. 
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dftllUkaisesti. Kuinka Toimakkaasti jatkuva puolalais

liettualau,.en jännitys niiden yhtymistä hiiri tsee, on 

jälleen äskettlin käynyt ilmi. Suomen asema eroaa 

huomattavasti Baltian maiden asemasta. Suomi on aino

astaan idässä yhden 8t1uM'sJ.lan painostuksen alainen ja 

olisi sen pakkoa jos se loisi yhteisen linjan edelll

aainittujen valtioiden kanssa. luopaa erlistä itselleea 

tärkeistl eduista. Niin kauan kuin Puolan suunnittele

.. r8UD8valtioblokki 'arao~ata B.lainkiiD. joka ...... 

laisille merkitsisi vahvaa sivustatukea, ei ole toteu

tettavissa, puuttuvat vakavat perusteet Saomen poliitti

sesta sitomisesta Baltian liittoon. Pohjoismaitten an

tama selklturva (BRckendeckung). joiden neutraliteetti

politiikka Suomen noudattaman suunnan kanssa on paljon 

eneDlllän yhdenmnkainen, tarjoaa Helsingille epäilemättä 

suurempia etuja. Tämä ei kui tenksan esti mitä parhai

den naapurisuhteiden ylläpitämistä Saomen ja Ealtian 

maiden välillä. Häiden suhteiden hoitamista tarkoittaa

kin Haokzellin vierailu ennen kaikkea.-

Sen jälkeen kuin ministeri Hackzellin vierai

lu Kaunasissa oli päättynyt, OTat useanaatkin Saksan 

lehdet aikAläisiltä kirjeenvaihtajiltaan saaneet siitä 

selostuksia, jotka suurin piirtein käyvät yhteen. Uuti

set on yleensä julaistu huomattavilla paikoilla ja 

huomattavin otaikoin. Lehdet selostavat ministeri 

Hackzellin antamaa haastattelua ja otan niistä Berl. 
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Börsenzeitungin tiedoituksen lehden tekemiDe kursivoin

tineen: ·Sanomalehtihaastattelussa puhui parhaillaan 

Kaunasissa vieraileva Suomen ulkoministeri Hack!ell 

m.m. Suomen suhteista Bal tiaan ja Skandinavian maihin 

samoin kuin Suomen asennoitumisesta D.S. kollektiivisen 

turvallisuussysteemin P3rkimykseen: Suomi ei ole kollek

tiivista turvallisuutta koskevissa ehdotuksissa koskaaD 

löytänyt kiinteää suunnitelmaa. Suomessa samoin kuin 

muissakin pohjoismaissa, joilla on omalaatuiset etnnsa 

huolehdittavana8D, vallitsee julkisuudessa tällaisiin 

epäselviin pyrkimyksiin nähdeD tietty vastenmielisyys 

(gewis8e Abneigung), koska nämä valtiot eivät katso 

voivansa kantsa tällaisissa suunnitelmissa piileviä 

epämääräisiä velvoituksia (etwaigen Verpflichtungen). 

lYIk4s~i_ P!rgu~t! _m!n!~t~r! _hBhBt_ !i!t~,_e~tI _Sgo!i_ 

aniaityi~i_ yi§rligeg _E!ige~ _l~n~oIa!iko~dIk§i. _SgO!8D _ 

18 11D1 _ t1!O_ !JD!S2a!Da !tl!_ §e!! _ t4y~YI -PP"PI _hlYii !! _ 

Ba!pyr!l!i§iiD_ ja_ !a!ogd!l!i§iin_ !Uht~i~i!n_ !aik!i!n_ 

!8tpgriT~~i2ig~,_n!iD _hIV!D_ ~a!tilti§i!n_ kaiD_ !ktD: 
giQayi§iiD_ ~bd!n_ js_ !t~l_ !ieO!B!a!D_ !i!s!ä_ §Uht!i!Bl 

2D_ ~t!v!s!i_ !i!tl _M21~~iiD_ !a!t!otyhmi~. TIlIä 
antoi ministeri ymmärtää, että Suomi katsoo baltilais. 

skandinaavisen valtioliiton luomista, Puola mukaanlu

ettuna, enemmän illu800risena yrityksenä, eikä eijo 

omasta puolestaan mitään alotetta kehittää.· 

Ininka paikkanaapitäviä nämä tiedoitukset 
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ovat, en voi arvostella, olen Vain halunnut saattaa 

ne Hallitukseni tietoon. Mitään arvostelevaa matkan 

suhteen ei niistä käy ilmi, vaan päinvastoin Saomel

le suopea suhtautuminen. Virallisella taholla ei 

ainakaan toistaiseksi asiasta mitään ole mainittu • 

, 
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Lähetystö lähettää kunnioittaen oheisena 

Ulkoasiai~nisteriölle raporttinsa n;o 27 aiheesta: 

Itävallan tapahtumat Saksasta katsottuna. 

inisteri: 
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Berliini ssa 28 p: nä touko kuuta 1 9 36. , .. . 
Asia: Itävallan tapahtumat 

,Saksasta _ b.tBQ.~:t1ma., ._._ .... _ 
1) --

JAKELUOHJE : 

UE 2 : A 4 . 

-

Viimeaikainen poliittinen kehitys Itävallassa 

on pitänyt Saksan eri piirejä jännityksen vallassa. 

Tarkoin huomioidaan tapahtumia ja Tedetään johtopää

töksiä. Virallisella taholla asetutaan jyrkästi niitä 

ulkomailla esitettyjä huhuja ja kombinatioita vastaan, 

joiden mukaan Saksalla olisi hyökkäysaikeita ItäTal

taa vastaan. Valtakonnankansleri Hitler teki vappu

puheessaan nämä huhut naorettsviksi. Auswärtiges Amti~ 

puoliviral linen julkaisu valitti erikoisesti Ranskan 

lehdistöä, joka toitottaa Itävallan asioista tarkoitok~ 

.ella ylläpitää levotonta mielialaa ja uhanalaisuuden 

tunnetta. Tämä tehdään siinä mielessä, että 

englantilainen mieliala saksalaisvastaiseksi. Väitteet 

Saksan marssimilaikeista Itävaltaan OTat niin järjet 

mlt ja alkeelliset, etteivät ne edes kaipaa selityk

siä. Saksan tietotoimisto puolestaan peruuttaa kaikki 

tlllaiset huhut -typerinä ja hiijyinl poliittisen 

aielia1~kytyks8Jl yrityksinl.-

Käydlssäni 'Z7. 5. Juswärtiges !mtin polii t-

tavallinen. 
Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja li.lkll mlnlsterIOIl~ . 

EI ulkomaaeduatuklen tledoltukllln. 
EI ulkomaaedultuklen, multa ulkoulalnminlsteriOn Iledoi. 

tukailn. 
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tisen osaston päällikön luona, mainitsi hän tästä asiasta 

seuraavaa. Itävallan asioihin ei Saksan taholta sekaannu

ta. Maiden väliset suhteet voidaan kuitenkin saada 

maan vasta, jos Itävallassa lakata8D ahdistamasta sikäläi

siä kansallissosialisteja. Itävallan nykyinen hallitus on 

niin heikolla pohjalla, nauttien vain ·poliittisen katoli

laisuuden· kannatusta, ja sillä on vastassaan valtava 

kansanenemmistö, ennen kaikkea sosialidemokraatteja ja kan
sallissosialisteja, että kehityksessä lähiviikkoina on odo

tettavissa uusia selkkauksia tai mullistuksia. Starhember~ 

kannattajat ovat nyt myös puolestaan tyytymättömiä. Jos 

Itävallassa pantaisiin toimeen Tapaat vaalit ja maan hal

litus niiden pohjalla luotaisiin kansan enemmistön vaati

muksia vaataavaksi, ei Saksalla olisi mitään huomautuksia 

tehtävänä. 

täti Saksan kantaa li9nee pidettävä varsin luon

nollisena, jos ne tiedot, joiden mukaan kansallissosialistit 

muodostaisivat maassa huomattavan enemmistön, pitävät paik

kansa. Tiedustellessani Itävallan lähettiläältä Saksasta 

käsin harjoitetun natsipropagandan laajuutta, sanoi hän 

nykyään 811pistuvan varsin vähään. Tämä johtunee osaksi 

siitä, ettei tätä propagandaDtekoa katsota tärkeäksi, mutta 

vielä enemmän siitä, ettei haluta ärsyttää B lanti., Rans

kaa, 1 tsliaa y.m. tällaisella toiminnalla. job voisi Sak

.alle koitua varsin haitalliseksi. Kun Saksa varustuksien~ 

saksan suhteen vielä lIheskäln ei ole valmis. vaan ehkä 

vasta parin vuoden kaluttua, on tämäkin seikka tekijä, 
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joka velvoittaa pidättyväisyyteen. 

Itsestään selvää on. että Itävallan sisäisiä 

vaikeuksia erikoisella valppandella seurataan ja niistä 

sekä radiossa että lehdistössä tiedoitetaan juuri niin 

paljon, että yleinen mielenkiinto pysyy vireilll, samoin 

kuin käsitys siitä. että varemmin tai myöhemmin ~kyisaD 

itävaltalaisen systeemin lubistuminen tapahtuu. 
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Läh~tystö lähettää kunnioittaen Ulkoasi

ainministeriölle oheisena raporttinsa n:o 28 aihees

ta: 
Ulkopoliittisia ky8~ksiä. 

tinisteri: " 



· ...... 13EBLIINI SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala i nen. 

RAPORTTI n:o 2 8 • 

Berliini ssa 28 p: nä .touko kuuta 1 g 36. , . 
Asia: 

I I 

" , • 
Ulkopoliittisia kysymyksiä. 

" 

JAKELUOHJE: 

UE t : A 4. 

Baportissani n:o 23 kerroiD siitä, mitä ulko

asiain Tel tiosihteeri v. Bilow ensi v&ilrutelminaan 

nin tekemän kyselyn johdosta oli lausunut. IDn ulko

ministeri v. Neurath toukokuun 12 päivlftl oli luonani, 

.. ini tsi hän, että koko Saksan kysymys nykyään on jää

nyt toisen luokan kysymykseksi, koska englantilais-abes

linialainen Tastakohta kokoD&&n hallitsee kansainvälistä 

tilannetta. Siitä sYYItä ei Saksallman ole 1Ilinkään

laista kiirettä vastata englantilaise9D tiedusteluun, 

Taan tulee se ottamaan riittävästi harkinta-aikaa ja 

katsomaan, mitä maailmassa tapahtuu ennan vastauksensa 

antamista. Lisäksi lanoi hän aikovansa Taltauksess&an 

elittää Englannille joukon vastakysJ~ksil. 

luD 27.5. kävin luswärtiges Amtin poliittisen 

olaston päällikön, ministeriaalitirehtööri Dieckhoffin 

paheilla, kertoi hän .. ialta .euraaTaa. Englannin ~.e

lyjen yhteydessl on Saksalle ollut epämiellyttäviä 

1', .tta Englanti, 80piaatta Saksan kanssa, heti piltti 

taTalliJLen. 
"'alteluohjemalleja : 

Tavall inen. 
Tavallinen ja lillksi ministeriOlle. 
EI ulkomaaedustuksen tledollukslln. 
Ei ulkomaeedustuklen. mutta ulko .. lainmlnisterlön tledoi

tukIIIn. 



julaista esittämänsä kyaelykaavakkeen. Toiseksi sisältää 

kaavake kysy~ksen, aikooko Saksa valtaisuudes88 noudattaa 

tekemiään sopimuksia, kysymys, joka myöskin on miltei louk

kaava. Tästä huolimatta valmistelee Saksan hallitus par

haillaan vsstausta8D, mutta ,i tule sillä erikoista kiiret

tä pitämään, vaan sen todennäköisesti esittämään vasta 

k.läkuun keAkivsiheilla. Mitään yksityiskohtia vastanksSD 

sisällöstä ei hän vielä T oinut antaa. Kun ulkoministeri 

v. N eurath viime viikon lopulla lähti n. 3-viikkoiselle 

lomalle, tulee .Iia lopullisesti e8ille hänen palattuaan. 

Hra Dieokhoff huomautti siitä, ettei Saksa ReiniDm8an 

linnoittamisen suhteen ole antanut mitään sitoumuksia eikä 

tale sellaisia antameankaan. Kun Saksa aikoinaan esitti 

neljän kuukauden aikaa, jolloin se Rein~alla ei rJhtyi

si mihinkään erikoisempiin toimenpiteisiin. lähti se siitä, 

että näiden neljän kuukauden kuluessa jonkinlainen uusi 

Locarno saataisiin aikaan. Nyt on kui tenkin yli puolet 

tuosta ajasta kulunut ilman että mitään kehitystä olisi 

tapahtunut, joten tilanne sillåleataan on muuttunut. Tämä 

ei kuitenkaan merkitse sitä, että Saksa heti alottaisi 

linnoituatyöt, Vaan tulee sen tekemään itselleen sopivis

pana aikana. Konfliktien välttämiseksi on sotilashenkilöi

tä myöskin kielletty menemistä lähemmäksi kuin 5 km. ra

jasta. Saksa oli myöskin aikoinaan valmis myäntämään 

aotilaaaaiaintuntijakomisioonille mahdol lisuuden tarkastaa, 

ettei Reinin alueella miehityksen lisäksi mitään suurempia 

töitä olisi tehty. 
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Italialais-abessinialainen konflikti hallitsee 

kuitenkin nykyään kansainväliotä tilannetta siinä määrin, 

että Saksan kysymys on toistaiseksi jäänyt taka-alalle. 

Miten ensinmainittu kysymys lopulta selviää, siitä ei 

voida mitään sanoa, eivätkä englantilaiset itsekään sitä 

tietäne. Ranskassa tul~e todennäköisesti muodostumaan 

voimakkaammin fascistivastainen hallitus, joka on valmiim

pi enemmän koin entiset menemään Englannin suuntaan. 

Se ei tosin tulle noudattamaan jyrkempää i talialais

vastaista politiikkaa Italian tähden sinänsä, jonka kans
sa se haluaisi olla läheisessä ystävyydessä, vaan Ita

liassa vallitsevan systeemin tähden.+) 

Itäisten naapurien kanssa on Saksa myöskin val

mis solmimaan hyökkäämlttämyyssopimakset, siitäkin huoli

matta, että Tshekkoslovakia on joutunut voimakkaasti Venä

jän vaikutuksen alaiseksi ja Saksalla tässä suhteessa 

on olemassa riittäviä tOdistuksia, joiden nojalla Tsheko

slovakian voidaan katsoa JIIllodostu88D uhaks i Saksan tur

vallisuudelle. TshekkoSlovakiassa on m.m. rakannettu niin 

suuri määrä lentokenttiä, että ne paljon ylittävät maan 

oman tarpeen. Venlläilta joukkojen marsaiminen Tshekko

slovakian kautta ei kuitenkaan näytä niin vaaralliselta, 

koska niiden sitä ennen on kuljettava toisten maiden 

alueitten llpi. Liettuan kanssa ovat suhteet ~öskin 

niin paljon parantUDeet, vaikkei Memelin vlest~le heidän 

etujaan sataprosenttisesti olekaan vielä palautettu, että 

+) Lehtien liikaan ::r.tlll hra maa kuitenkill jo_lain 1lI1heea8Ul1 Mi-
niane en , ettei eri S8. noudatettu h81litus8Y8teemi iule vaikuttama8D 
Danakm hallituksen kantaan. 
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Saksa kuitenkin katsoo voivansa senkin kanssa hyökkää

mättöllyyssopimaksen solmia. Sen sijaan ei Saksalla ole 

mitään syyti Venäjän kanssa tehdä vastaavaa sopimusta, 

koska sillä ei ole mitään yhteisiä rajoja tuohon maa

han. Vielä mainitsi hra Dieckhoff niistä toimenpiteis

tä, joita jossain määrin Virossa, mutta erikoisesti 

Latviassa, on kohdistettu sikäläisiä saksalaisia vastaan. 

Kun kuitenkin tässä on kysymyksessä saksalaisia, jotka 

eivät ole Saksan, vaan asianomai sen maan kansalaisia, 

ei Saksalla ole mahdol lisuutta niihin välit tömästi puu 

tua, _tta että tällaiset toimenpiteet luonnol lisestikin 

Saksassa synnyttävät katkeruutta, on ilmeistä. 

Virkatoverien keskuudessa puhutaan paljon Sak

san tulevasta vastaukse ~ta Englannille~ mutta näyttää 

jokaisella olevan siitä erilainen miel ipide ja erilai

set tiedot. Iris suurlähettiläs mainitsi minulle Aus

wärtiges Amtissa saaneensa kuulla Saksan olevan val~in 

kollektiivisiin sopimuksiin, edellyttäen, että turvallisuu 

takeet ovat kaikille samanlaiset, ja että tämä kohta 

sisältyisi yhtenä osana Saksan vastaukseen. Parempi on 

kuitenkin odottaa Saksan valtauksen valmistumista, sillä 

nykyään eliintyvlt käsitykset ovat vain hypoteesejl ja 

lopullisen maodon valtaukselle antaa valtakannanakansleri 

Hitler itse .ikl siitl siksi edes Auswärtiges Aatissa 

aitääD tlsmlllistl voida aikaisemmin ilmoittaa. 
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Ulkoministeri v. Neuratbin lausUDl8D käsityksen 

mukaan tulee asian käsittely lykkäytymään syksyyn ja 

tulevat varmaankin saksalaisetkin venyttämään asiaa .. 
väl t tämään mitään jyrkempiä kannanottoja jo siitäkin 

syystä, etteivät elokuussa pidettävät olympialaiset ki

sat, joiden taloudellista merkitystä pidetään deviisien 

saannin kannalta tärkeänä, joutuisi vaarannetuik~i. 

Lopuksi lienee syytä mainita Itävallan täkä

läisen lähettilään erittäin pessimistisestä arvostelus

ta englantilais-italialaisen konfl iktin suhteen. Hän 

lausui seuraavaa: Sanktiot Italiaa vastaan eivät ole 

olleet niin vaaral liset Italian sisäisen toimeentulon 

kannalta kuin ne ovat olleet katastrofaalisat sen 

viennille. Jos niitä pitemmän aikaa jatketaan, tulee 

Italian tal oudellinen ssema kestämättömäksi. Parlaments! 

risessa maassa tällaiseen tilanteeseen ehkä alistut

taisiin, mutta Mussolinin laatuinen diktaattori ei 

siihen voi suostua, vaan kukistuu mieluummin sodassa 

kuin antaa maansa vähitel l en luhistua ilman vasta

rintaa. Tästä syystä katsoi pohuttel emani henkilö 

taisen konfl iktin olevan ovel la, ellei pakotteita 10-

peteta. Näin pessimistisiä lausunt oja en ~ilta ta

hoilta ole kuullut, vaan mieluummin päinvastaisia. 

Edelläoleva ol i jo kirjoitettu, kun Frankfor

ter ~eitung julkBisi ulkop liittisen kirj oituksen. 

jossa englantilaista kyselykaavaketta käsitel lään ja 



• 

josta katson syytä olevan ottaa tähän seuraavan 

·Saksan rauhansuunnitalman kohtalo on vielä 

epämääräinen. Kuitenkin ovat mahdollisuudet olemassa, 

että täl lä linjalla käytännöllisiä tul oksia voidsan 

saavuttaa. Toisaalta yritetään vielä eräil lä ulkomai

silla tahoilla kiertää tätä linjaa, mikä tulisi sen 

tuhoamaan. Englannin hal litus on sitäpaitsi saattanut 

suunnitelman menestymisen jossain määrin v8aranalaiseksi 

rasi tt8Jll811a selvi tykset siitä, mikä on mahdo llista, 

Pariisin tapaan laadi tu l la kyselykaavakkeel lä, joka tar

peettomasti heti julaistiin. Kyselyn tarkoitus oli 

sitoa Saksa joka suuntaan ennen keskustelujen alkamis

ta, mutta jättää Ranskalle ja Englannille täysi vapa

us. Siitä puuttuu myös vähäisinkin viittaus siitä, 

mitä Englanti oikeastaan itse tahtoo. Tällainen asi

ainkäsittely on arveluttava ja aikaavievä. Englanti

laiset tarvitsiTe.t yl i 6 viikkoa valmistaakseen kyse

lykaavakkeen. Knn nyt englantilaiset lehdet kiiruhta

vat Saksaa vastaamaan, unohtavat ne tämän. He unohta

vat myös, että Englanti oman esiintymisensä kautta 

on herättänyt henkiin eräitä perustavia ennakkokysy

myksiä, Dim.: kykeneekö Kansainliitto, joka on pohjana 

rauhansuunnitelmal le, voittamaan nykyisen kriisinsä? 

Vieläkin on sanktionisteja, jotka painostavat sotaa 



Italiaa Tastaan. Bnomasta kuuluu tietoja, että Italia 

eroaa X8nsainliitosta. el lei pakotteita 16.6. lopeteta. 

RauhaDsuunnitelma on oikeastaan Tasta sitten toteutet

tavissa, kun tiedetään, ettei sota puhkea kansojen 

välillä, jotka aiihen osallistuvat.-
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Lähetystö lähettää kunnioitt~en oheisena 

Ulkoasiainministeriölle raporttinsa n:o 29 aiheesta: 

Saksan orientointipyrkimykset. 



• 

• 

•• f • •• ••• •• :alRL.llN.I . ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala i nen . 

RAPORTTI n:o 29 • 

. 13erliiniasa 29 p:nä touko kuuta 1936 .• (,. . 

Asia: 

..JAKELUOH..JE : 

" I 

Kun joitain viik}:oja sitten ministeripresi

dentti Göring oli luonani päivällisillä, siirtyi kes

kustelu m.m. aaksalais-ranskalaisiin suhteisiin. Tll

löin huomautti hra Göring, ettei Saksalla ole mitään . 
intressiä Ranskaan nähden, koska Ranska (samoinkuin 

Belgia ja Hollantikin) on liian tiheästi asuttu 

aaa, jossa asutusmahdollisuuksia enää ei ole. Samoin 

ei myöskään Saksalla ole mielenkiintoa ilsas8-Lothrin

giin, koska siellä elää väestö, joka haluaa Saksan 

yhteyteen 8illoin, kuin se kuuluu Ranskaan ja päin

vastoin. Eihän sellaisella väestöllä ole mitään 

Siitä ayystä suo Saksa mielellään Ranskalle rauhan 

ja huolenpidon alusmaistaan, kunhan se ei pyri ael

laisille alueille, joissa sillä ei ole mitään teke

aisti. 

!ämI antaa minulle aiheen lIhes kolaen vuo

den huomioiden jälkeen 8elostaa saamieni vaikutelmia 

Saksan orientointipyrki~kaiatä. 

Jak.luohj.malleja : 

jinoalta8D Hallituksen Tavall inen. 
Ta"allinen ja 1i,lkli mini,te r IOlle. 

... , .................. " ....... ~.~ ... ~Q.9~~ ..... . Ei ulkomaaeduatuklen t iedoitukaiin • 
Ei ulkomaaedu,tukaen, mutta ulko .. lainmini,terIOn tledoi. 

tuk,nn • 
..... .................. .............................. ..... .................... . 

UI 1 : A 4 . 
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Laulen, että kenraali'Tersti Göringin 11empl

Dl I.itetyt lsu8WDat tlyaiD valta8Tat nykyisen joh

don klsityksil. Saks.n nykyinen poliittinen isoloiDti 

ei anna sille sanotteYia aahdollisuuksia effektiiYi

slati poliittisella alali. toimia mihinkölD suuntaan, 

_tta si tä IlDlcaan kuin 88 Tahvistuu, ja .e Yahvist1lu 

joka plivä, kaST88 sen kansainvllinen merkitys ja 

Taikatuskia. Sekaan yritykset keskittyvät toisteilekai 

taloude1lil.n iDtresai- ja yaikutuapiirinsl laajenta

ai.len, T.ikka litä tisslkin suhteessa häiritsevlsti 

estivät Slll oaat ta1oud.lliset Taikeadet. MUtta ta

loudellista Taikatust. learaa pol iittinen vaikutus. 

Olosuhteiden pakosta on Saksan nykyään klytl

vi kauppaa sie11l. llisaä siihen on ashdol liauukai •• 

.atta mikäli olen k~8kasteluista ja ilmiöistä TOiDat 

todet., kelkit~lt, tulevaisuutta silmälläpitäen, SID 

pyrkimykset nykyään kahteen pääsuunt88ll: toi.aal ta 
Itlaerenm,ihiD. toiBaalta TODavanmaihiJa ja Belbnille • 

.1mI OTat alueita, jotka Saksa a priori katsoo ni 

aaanti,te,llisen aae.an · johdosta oaaen .tupiiriinal 

bulu"iksi. !Istl syystl koettaa SI kaikin. keinoin . 
,,&hvist.. • ..... n.. nlisal maissa ja kehi ttlä IUh

tei taen niihin. Ii tl Itberenmaihin tulee, t.kl' 

Saksa ponnistuksia saadakseen EDglannin lialyt3Deen 
Taikatuksen kautta aenetetyn asemansa palautetuksi 

tilli 1UttIlDa11.. lIa tta 1mn SIA oma taloud,llinen 
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asema on niin heikko kuin 80 nykyään on. jäävät nämä 
ponnistelut rejoitetuiksi: le ei pysty siinä määrässä 

sijoittamaan ostoja, kain se haluaisi ja on tämän joh

dosta heikomman asemassa. Useita katkeria huomautuksia 

olen tämän johdosta kuullut lausuttavan. Mutta sikäli 

kuin se onnistun taloudellisen asgmansa parantamaan, tu

lee sen 'Yaikutus voim&kkaammin tuntumaan. 

ToDavanaaissa ja Balkanilla, jotka sinänsä o'Yat 

'Yialäkin luonnollisempia maita kiinteän taloudellisen 

kosketukaen ylläpitämiseksi, estivät täti kehitystä paitsi 

noiss.kin maiQsa 'Yallitsevat taloudelliset 'Yaikeudet, ~6s 

poliitti3et 'Ysstakohdat ja sie11l ylivoiman omaa'Ya Rans
kan rivaliteetti. Tässä tulemmekin kenraali Göringin 

alussaselostetun lausunnon ytimeen: Ranska on saata'Ya 

Dlistä maista 'Yetämäln pois sormensa ja desintressoidukli 

lekl jätettävä 'Yaikutuksen kilpailun liellä Saksan ja 

VenljlD lekl Oli ttain Italian 'Yllillä tapahtuvaksi. Saksa 

on kys~ksen&laisissa mei... niiden tärkeimpiä, ellei 

tärkein ostaja ja tilanne tältä bnnal ta Saksalle edul

linen. Llhemplnä muita ovat siellä nykyään Unkari ja 

Jugoslavia, joihin Saksalla nytkin on hY"ät suhteet. 

Näihin 'Yoitaneen vielä lisätä Kreikka. Sen lijean luh

tautu'Yat Saksaan eplile~ästi tai kielteisesti Tahekko

Ilo'Yatia, Itl'Yalta ja Rnaania, joissa ranskalainen 'Yaikn

tue on 'Yoi .. kkain. Kisaä 1Ift10doissa ja milloin tilanne 

tilli IUUDIlalla tulee sel'Yillläln, on tule'Yaisuuden kyay- ' 
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.Y" joka ratkeaa poliittisten olojen kehit,ykaen kaatta, 

aahdolliaesti vain voiaakeinoin. 

Nimi ovat nykyhetkel~1 ne iDtre.8i.uunnat, joita 

Saksan politiikka tavottelee. Lisäksi tähän tulee itäinen 

luunta, joss. useitakin ratkeise .. ttomia ky~keil on 

eaessl. On hyTin vähin luultavaa, ettl Sekaa ajan.!ttaan 

talee t1J"tymIän .iihan, Ittl Puolan koridoori jakaa vel ta

bu. kahteen lrilli.een o.aan. Se tulel .taillälD .opi

T" brTibtta Puolalle tarjottavabi .i tten, äD k,M ty • 

on j01ltuut .Ule utlllll, että mahdollisuudet tlllai •• ~ 

jlrje.telyyn ovat olemassa. in luule ~rehtyvlDi, JOI BaDon 

lrailll Dfkysaksan poliittisis88 piireissä vilkniltavaD 

Ukrainan suuDDal1e. Ilmi ovat tietenkin arvioita, jot~ 

voivat toteutua, mutta l' ie1ä mahdolliseDlDlin jäävät toteu

tumatta. olen vain nekin halunnut p&nn& merkille. 

IDteD jo edellä .. initsin, ei Saksan harrastus 

lInteenpiin nykyään ole kuin defensiivinen. Se haluaa 

linnoittamalla suojata linsirajansa niin, ettei sille sil1-

tlplin tule vaaraa ja saada Ranska sellaiseen asemaan. 

ettei se pääse itäisille liittolaisilleen avuksi, jos 

buksia idäsll syntyisi. Saksan agressiivisista aikeista 
, 

lIhivuosina ,i voi olla puhetta. siihen se on vielä soti-

laallisesti valmistamaton ja taloudellisesti kykenemätön. 

Sln sijaan on varua, ettl jos sen kimppuun nytkin hyö

kltW.iin. "Itustu. tulisi olemaan luja ja 8_ uhelolli

.en voittaminen erittäin kallis voittajille. 
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Lähetystö lähettää kunnioittaen Ulkoasiain

miDisterib~le oheisena raporttinsa n:o 30 aihee~ta: 

juswärtiges Amtin uudelleon organisointi • 
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JAKILUOHJE: 

Saksan alkoaliainwriDilteriötl. kuten lehdi ... 

alkin Oll kerrottu, järjestelllln parhaillaeD n411-

lelne Jirjeltelyn päätarkoitukaeaa cm supiataa 0 ..... 

tojsn luta.llräi aahdolli.itean vähiin j. ke.kittll 

•• ioiden johto .aan auu tamiin k1aiiD. Tletl ' syy.ta 
on kolal o ••• topilllikÖIl tointa lakkautettu, Dia. 

poliittillJl. itlol •• tOD, poliittisin llDaiol.atoD j. 

kalttuario •• eton oaaatoplll11köt, jotka kaikki o •• t 

yhdiltetyt yhdeksi koko ... i]a.1 klaittäväksi p0-

liittiseksi o.aatoksi, jonka päällikökai on milrttt,y 

IntiDlJl .ereatakaisten .. iden poliittisen o ••• ton 

'ohtaj. Dieokhoff. I8aPP.OI.StOD joht.jaksi jäi 

Idlll.ln hra Bitter, _tta laajennetaan täti oaastoa 

.aurla.. Jlllriiaal. llliillllll Yirkamiehil. Hliden 

bhdell pIIo ... tOD lillbi jää adnisteriöön pilJlea

piDI o ... toiDa .iell jariidiDan ja henkilöo •• sto. 

IatiDeIl poliittiseIl itaa.iaiDOI .. toll pIIl
likkö .Iyer •• paatettiiD toimestaan maatama kaukauai 

litten jautalaisell.. LlDsio ... tOD pIIllikkö Köpke 

"'akel"ohJemaneJa : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja 1I,lk,i mlnl,te .. IOII •• 

................................ , ... f.ll.~, .. .... 

UI 1: A •• 

EI "llIomaa"',tukte" t lectoituktlln. 
EI "llIomaaed",tukt.n, mutta ulkoa,lalnminl,tal'l&n tiedol. 

tukalln. 
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vapautettiin to1aeataan l1'yöheEn .airaloismtden ja 

korkean ikIDol vuoksi. Kulttuurioaa.ton päällikön toi

.d lakkautettiin tarpeettomana. Sen hoitaja lIhettilla 

Stieve aanetti täten paikkanla, mutta lienee vielä 

ministeriön kirjoissa. Henkilöo.aston päällikkö vapaa

herra v. Grl1Dau erotettiin toiaestaan pari viikkoa 

Ii tten, koska, ,bten yksi tyiaesti sain kuulla, bäneD 

rouvansa oli varomattoll8sti puhunut _taeista. Hänen 

sijallean nilli tettiin Saksan entinen lIhettills Jddis 

Abebassa Pröfer. 

)fi tI uusiin nimi tyksiin tulee, tapahtun nii

den kllittely seuraavalla tavalla. tJlkoasiai'aminiateriö 

tekee ni~t'yksi.tl ehdotuksen, joka välittömästi lIhe

tetlln lausunnon antamist, varten Hitlerin aijaiselle 

puoluejohdossa ainisteri Heslille. Hänen lausuntonsa 

.aavuttua esitellään alia valtakunnankanslerille, joka 

'In lopullisesti ratkaisee. Täten on puolueen veika

tus nimity • .,ioissa turvattu. 
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istuvia Saksan toi ve t ta . 

V. a. astatnh H aja: v41\u~& 
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Sen j äl keen ku t n PUol a l' entymtsel 1'ä Sak -

• saan l uoDut 81 'henastisesta t "ydel l tsestä hteistoiminnastaan 

• 

anslmn kanssa, oDat Puolan u1kopolttttiset edesot tamukset he

rätt äneet kokonaan to1.senlaista huomiota tu.~ ·ll·· kuin at1m isem

min. yt vi il etseks t on Saksassa joutunut t · laisen huomion 

l eeksi eek in Beo radin natka. ~e ja ai i 'en 1tttt en 

nen Pikku-Entent en oa1 t tonp":.imiesten kohtaus Buk rest t ssu on t " 'l 

lä asetettu oarstn l erkityl sellis ttn ' eispoliitttsitn puittet

si in. 

...i t ä. ensiksikin tul ee Becktn ja Stojadtnowi tsch1.n 

kohtaukseen, Saksan ul hoastatnjOhto kat 0 sen oso i ttavan - ei 

vähimmin ni tden k1.e1 täm"t tä tavanmuk tsta ko; e1iaisuuksia ..ot

dem '11e menevien lausuntojen pohjall a, oi ta sanotussa ti1at

suudessa vaihd ttttn ja jo tka kohd istuivat suurDaltoJen mahdo1-

1 is1.a p rkim ksi" vastaan l ·J.r .. tä m i el nO} t l oista _ Puolan 

Ja myös Jugoslavian pyrkimystä ulkopolttti kansa t t sendistä t -

seen ja irroi ttamiseen 1 tt ttosuht eista. alaan H "i'uienhän asian 

t äm' puoli on jo vi ime isten 2 1/2 lJUoden ai /i(ma ollut ilmei

nen. ~'Utta niJt ka tsotaan t" till' j '11 en - kuten ertn " tsiasä 

JAKELUOHJE : 
taoall inen. 

.. _ ............ ............................................ . 

...................... ............................... ........................... . 
Ulf: A 4, 

J.keluohJem.llej. : 

T.".Ulnen, 
T.".lIInen j. Ii.lkli mlnilt.,.JOlle. 
EI ulkom ..... ".tuklen tiedoltukllln, 
EI ulkomaaedultuklen, m"Ua "lkoa.iainminilt.,.16n Ii.dol

tublln • 
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1antetssa ai aiseml ink1.n - , että Jugosl via en.k' v'httellen 

rupeaa seuraamaan Puolan j 'lkl,ä. a7tsalaisen k, 'st t lrsen perus

telutna ovat seuraavat setkat. Ranskan ruvetessa at ko1.naan ha-

ke aan euvostolitton po1tttttsta ystävyyttä PUol a tunst tt -

sens" st rJ "y tet .. kst j semansa anskan lti tos teemtssä me-

nettäv"n pOl j aa jalkojen el ta . nskan hakeu uttua /f; 's Ital i-

an, Jugoslavian vo t ak 0. 1, ,,,, an v stustajan , stliv . t een, ugosl 

via 'i.Jfee , ett" .anska antaa sille arvoa n. t n Ita -

i lle . It l tan - anskan 1 ;'hen t ' mtnen t oiselta puOlen v "ium tää 

Jugoslavi an n rkit' stä "'ans~al e ja to isel ta uolen s attaa 

ys yksen a1aisekst, ~~ tnka suureusa en ": 0 t odel 

10. nskan intressissä tukea Jugoslavta. e t:tja Ital tao. vas-

t an, Jos olosuht et stt" vaattsivc t . nskan p' "st ' ~ 

vostolttton e t t " Ita i n to r ottu sessa saada ne 

kanssaan saksalaisvostaist:en rintamaan, 1 e1' '':' ... y 's Ju oslavia le 

- ei kii oa tn PuOlalle _ ii 

ta vteiä P sJ tJ ssä antiso ' sal tsessa 

m "s sen vastustaja Ital ia • 

iro se etujen I ukats -

"ssCi, ~oi n kuuluu 

'~llaisten aja tus t en . ta ostamaa taustaa vastaan 

on ep"tl em 'ttä y "r rett !vä us "rttges ' ,ttn puoli viralltsen 

julkaisun sanat .f.:j ert I(' st te lessä cktn vt eratlua: "Juurt kes-

-tkokotsten ja _ ienempten val tiot 'en on t .. t nyt us 

ker ron todeta, et tä nt in monet 1 ii en 01 en assaolo7; tur an: 1. 

sekst o.j tellut ja " .. .. ritel lyt si teet .JO t to e ltsuu esso. mo-

nessa suhteessa jo a1.koja sttten menett"ne t rkt t · ksensCi 

ttetäen ne va1.n enä" ritppuva tsuussuhdetta, oka vaiiruttaa 

ntngotttaoostt nti en om ten eltntntressten k t t ijl tseen, ellet 

ole jo S' orast an sen vastainen". 



,t 

J • 

- 3 -

Kl syr:l'.Jksess" 01 eot 1 p r k i ' Kst lle ul opol t t tik~a sa 

en .. tstytt" tseen on t äk"l ätsen k "si t ksen .:ukaan an t aJ t tiir-

ife" n sysä' l~sen Puolan hoh lla euoosto1 titon kti 'nt;;l t nen 

kaan, Ju osl vian ko alla taa s Ite1 t ali. v sta 00 mene tel y , 

ta so lla nz' ös sen oma suhtautuminen ':euvo tolit ttoon 

nOL atettaoaan pol ttii kkaan. Astan v i i eKstma i~tttu uolt on 

saksalaisen k"si t yirsen ll ukaan ollut tärkeä tekijä 

i kku-Ententen oalttonp:i' / iesten O}'ouh se so .J~'r.arestt ssa. Sittä 

ajatellaan oksassa seuraavasti. "1 i seen uut een t oimen itee -

seen on r hd tty Joistaki n ivan ert ko isista s ts tä, l ' i nn " 

sen johdosta, et tä Pikku-Ententen kolmen va1 tion u1 0..001 tt ttt

set P' r kt m. -set eiv .. t k "y t 'ystn yhteen. Yksi se l oinen 

tahan on Jugoslavian jatkuva haluttoI. us 1,'euoosto1 tt ton 

tamtseen j a r~htymtseen sen kanssa ul kopolti tt tseen ja soti-

1aallt seen yhtets totmintaan . 1Jukares t issa on n t tur haan l-:oe

tettu taivut taa Jugoslavtaa muuttalr.aan kantaansa . T3ek '0 - 10va -

kian jo tapo fL timut ja Romantan odotettavissa oleva 1 " etnen 

pol tt ttts-sottlaall tnen yhtetstoiminta euoostol titon kanssa xl 

sekä JugoslaDtan asettumtnen t äss ' vastahankaan - sen PJr~tes

sä s ·: t1 ut 'ämä.än Piklru-Ententen vapaana leuoostolitton va iku tuk

sesta -' ooot omiaan oahvtstamam Jugoslaoian ulk politiikan 

e e1lämaint ttuja t tseni 'tstym tstendenssej ". e t aas, kuten iJi t tat

tu, kehottaoat Jugoslavtaa pysym 'tin Ranskan ja sen uusten ys

t 'vien muodostaman ryhmän ulkopuolella j a hakemaan tukea TllUZl-

xl AuslDärtiges Amttn pOltittisella osastolla kuulin, että neu

oostooenäl " isiä 1entobaasiksia T3ekxo-Sl ovah tassa 01 tsi 01 emassa 

jo usetta myös l ähellä Saksan rajaa, jo tka kaikki ovat SaJisan soti-
1asoiranomatsten tiedossa. 
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alta. 

Eräs AuslJiirttges Al tin poliittisen osaston Di rkamies, 

j onka kanssa n "" tstä ifYS mykststä eskustel tn, lausui olevan eh-

1r "" havai tta oissa pol t t t ttsten suhtei t t en nyanssotntia - hän al
leDttDast, nyanssotntia - joka voisi johtaa anskan ja eu

vostolitton va tku tuksesta vapaan ryhm n Sak a - Jt~ol a - nkari}

Jugoslavia muodostumtseen. 

V.a . astatnhott~ja: Aw p~ 

x) atntttakoon, että Unkartn opetusmtnistertn Dienatllessa 

lttntsBä toukokuun lopulla saksan Ja Unk rin Välistä suJteita 

luJttettitn solmimalla erikoinen kul ttuurisoptmus. 
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Verratt es sa Sru~Ran s t utumista B&ltian maihin si-

nä ai ana , jolloin val itsi Saksan ja l euvo toliiton v ' linen 

poliittinen y teisynu " rrys. nyy.yiseen tilanteeseen on ero 

tämättå huomattava. liapallon-aikana kuuli 'Saksassa us.ein 

tavan ~bltian valtioille Mseaonkivaltion" n1/ ity sen. Senj 

kun Saksa ja Neuvostoliitto ovat kulKeneet eri teitä, on 

sassa ruvettu antamaan myönteisessä mielessä en t istä paljoa 

suurempaa arvoa ja mercitystä Virolle ja Latvialle Lie t tuan 

ollessa kuitenkin pOikKeusasemassa. 

Senj ' Ikeen kuin Saksa menetti euvostoliiton yst · vyy-

den. ovat Baltian maat muodostuneet sil le tur~eäksi alueeksi, 

jossa Neuvostolii ton vaikutw en !-:asvaminen muodostuisi 

varsin kiusallise si lisåämäll;.j, sen ulko.olii t tista er ' stymistä . 

Erikoisesti r'nskalais- neuvostolaisen pa tin solmimisen ja sen 

ratifioinnin j älkeen on Saksassa seurattu mit· tarkimmin 

en maiden ulkopolii tista kannanot toa. Y 81"r ett ;'vistä syistä 

pelätään t aällä Neuvostoliiton ja anskan !luol 1 ta pyrkiJD3! sili 

Baltian maiden vetämiseke i ranskolais- euvoot olaiseen yhtym~än . 

.. AICELUOH .. E: 

t av8;t..~H':len .................... _ ............. . 

UI t : A • • 

"ak.IuohJ.mall.Ja : 

TavalllMn, 
Tavallinen Ja IIalkal mlnlaterl""e • 
EI "tkom ....... utt •• n tiedolt"kalln, 
EI "Ikomaaed".t"kaen, m"tta "lkoulalnminlaterlGn tledoi • 

.. 111 a'lft , 
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Vaikka Saksassa ideti..t!.iIl ymnu:i.r re t "vunu ja luo 0- isena Viton, 
Lat ien j a Lie tuen v· l isen y t ist oimin an edelleen ehittä-
mistä (toivomalla sen vo i van eh!( ' vei utt aa Lie t t en i rtaut 
seen euvos ol iiton vanov de t ä ), on t oi elta pu 1 n 
sa jon inlaista huolestumjsta siit ett saksalais-v8stainen v 
tio~hmä koett ei i Liett en avull a vet r ä t ähän y tymLd n 
an j a Viron. ~r~s Au~~~r t ' s Am in , ol i ittisen osaston 
ies 18 sui oinulle Usl-:et t Li in, et t " Lozoraitisin Pr - !n t ka 

ja sit en e8ille kL:yn t Lie t uen 1 : e~ t.. .:..syri y:~set ',1' se.. 0-

Slovaki en ovat vur in m.rkille p t ava ilmiö j vi itt:..asi 

sii en, että m. m. t ä t ä tiotä oe tet an s ada B ltian val t' ot 
x) 

ei etvo ... toli il.toa ja l\a s a8. 

Jo yllä ii tat t 1,;. jen sei oj on e ."t e l IE. 

että S san puolelta - v t ... inoksi 1 eu ') t , liiton y ' i ty,,:stl le 
vaikuttaa baltian maissa - t e rvehditåän t y dyt sell' mu en 
ti iden, m.m. Puolan ja Suomen, pu lelta ta~ ahtuvia toi~ npiteitä 
niiden suhteiden lähentäCliseksi varsinkin Viroon ja Latvi~an. 

Niinpä L.untorsin V rs van-utkb ja "skett.i:j,inen ministeri Hack
zellin vierailu Riiassa ja Kaunasissakin noteeratt i in t äällä 

xx) 
,aikesta paä ttäen mielihyvälIä. Kaydessäni pari kolmA p~ivtiå sit-

x) Edellisessä ra ortissa ini t in sa. että sa "salaisilla on tar osti t iedoss an tsek iläis-neu ostolaiset lentob~a9ikset Saksan rajan l ähellä . Samassa s s. ste luSS8 ni lausui, että S'ksalla ei ole v'rmoja tietoja siitä, onko tolla l entob a iksia myös Liettuas Ra. 

xx) Raportissaan n:o 2 toukokuun 27 p ' ivältä minist ri orimaa selosti minist ri Hackzellin matkan t ilk' l ä isessti l ehd i t össä aiheuttamia uutisia ja lausuntoja. iihln on eenjä lkeen, si!täli uin olen voinut huomata, ilmaantunut vain yksi l1s~s, nim. ~eue Preu eieche Kreuzzeitun~in lau8lnto . 8i~ sanot m, että m-Yös tämäb matkan aikana _ sam in kuin sitä edeltäneeasä. 'tallinnan Kon1erenseies a - on ollu" 
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l aaj oja neuvotteluja rauhan Räilyt t äroisestä ja i t 'isten val tioitten 
r i i ppumattomuuden v rmiQt air~est a , j oskaan tämän ky yrny ~sen r t .• ai
sua Ui.heC1!l1å.!{si ei ole t 'llöin tul tu. Lehti jatkaa:"Ei väh" iotä ~uo
m'ot a on her~ttänyt, että Suomen ulko injsteri on a et t lmut selväs
ti kielt ei3elle~annalle b ltian eltioittenkin t hholt a a jettuun 
"kollektiivisen t r I· lli u den" r> .i a tuk een n' hden~ Lehti huomaut t aa 
Suomen pane on sitä e dell e puoluee t tomuu ,olitiikan ilm~n kiinteää 
3it outum's~a y t een taikka t oiseen vaI iory~' " , joll oin se~ aset
t ua arvoa ennen a1.-kea y t6ist yöhön SkandiuBvian ma iden kanssa. 
Le ti kirjoittoa vie lä m. m. :"On t unnet t a , e ttä .osk ove k t t ää kei 
ken v i ut ensa t ivutt aa~seen ~alt icn maat suunnit lmiinsa ja 
kuyt t :· 'keeen niit~ ma rssialu ena L"nsi-l:uro ... J.9 a va t aan. Tiedet, 'l ' 
~öe, et t ä pun ieen armeij an ylivoima al niv0imcn t avoin ~inoetaa 
Itilmerenmaita • . utta on v ' ~ral ine e re dy luulla voi t van t orjua 
t ämä v ara saoet nmalla auvo toliiton suunnitelmiin ••• Kun esim. 
SuolJli ra .-m t a maanpu luotu t aan j ... huol tii varustusteollis u t ensa 
saat t ami est a jaloilleen j a kun Huotsi vahvistaa huo ttavasti lai
vasto an j a vormistaut uu il asodan VB roja vas t an , ovat nämä tun
nusDerKkejä siitä, että suhtaudu t r. an uoles t umise lla tulevaan kehi
tykseen. Viime aikojen neuvot t luista on ki.iynyt esille, että i t " ~
ten valtioit ten pu~lueettoman blokin muodostumiseen, jota myös Puo
la pyrkii ai ka ansbama an, liittyy monenl aisia vaike~~sia. Siitä huo
limatta on välttämätöntä, että nämä valtiot ovat tietoisia OsKovas
ta kaain uhkaavasta vaarasta j a huolehtivat toim~iteistä sitä vas
t ean, sillä vain boleevismin torjumisessa on turvallisuusprobl emin 
ratkaisu idässä.-

ten Auswä rtiges Amtiosa vi i tattiin siellä t yytYVäiliyydellii mi

nisteri öocKzellin keskusteluun ministeri BIUcherin kanssa, jos

sa ministeri Hackzell oli kertonut baltian-matkast an. Samalla 

kertaa kertojani mainitsi Aus ä rti es Amtin saaneen sen vai-

kutelman, ett ministeri Akel - jonk a nimitys ulkoministeriksi 

on t äällä otettu vastgan hyvin suotuisasti - tulee pyrkimään lä

heiseen yhteistyöhön Suomen kanssa. Ik ' änkuin sivumennen 

Di lausui, ymmärtääkseni juuri edellämainitun seikan takia, 

tä pari huomattavaa Virolle myötämielistä artikkelia Suomen 

lehdistössä tekisi erikoisesti tällä hetkellä hyvin edullisen 

vs1kutuk aen ~ iro_a. 

Nykyään vallalla olevista saksalaisista kilsityks1stä 
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Baltian maitten Bsentoitumi sesta r euvostoli1ttoon ja ~aksaan 

nähden lienee syytä mainita myös seuraavaa. 

Siitä , että Viro taipuisi Neuv05T,oliiton mahdol

lisiin ehdotuksiin, ei Saksassa ainakaan tällä hetkellä ole 

pelkoa. '.l'äällä luotetaan tässä suhteessa P" tsiin ja Laidone

riin. ~ensiJaan ei olla ybtä varmoja Latviaan nähden. Sen 

Sak san v~lisiä suhteitaban häiritsee ) kuten ministeri Wuorimaa 

on useaan otteeseen saanut aihett~ tiedoittaa, saksalaisten 

koht~lo Latviassa. Byky-Saksahan panee tunnetusti erikois en 

ta ta arvoa Sille, miten saksalaisia VähemmistÖjä eri maissa 

dellaan. 

Se jännitys, joka vielä m utama kUukausi sitten 
vallitsi ~ak san ja Liettuan Välillä, on melkoisessa mhärässä 

laueanut. ~aksa on ilmoittanut olevansa 
nykyään valmis hyökkää-

mättömyyssopimuks -en Lie t tuan kanssa. Ja on Saksa sen kanssa 

.,btynyt, mitä taloudellisiin suhteisiin tulee, kauPPbsopimuaneu_ 

votteluihin, wl:okeeksi", ku ten AnSV'ärti es Amtissa kuulin. Täällä 

vallitsevan käsityksen mukaan Lozora itis ehkä haluaa eovintoa 

Saksan kansaa, mutta katsotaan hänen olevan liian hei kon 

Ja mahdollista on, että Swtsan-Liettuan ristiriita pUhkeaa 

kin uudestaan jyrkkänä esille. Siihen voivat antaa aiheen Me

melin saksalaisten sortaminen tällä kertaa taloudellisella 

(sikojenosto varsinkin vientitarkoituksia varten lienee annettu 

keskusjärjestölle, joka ei osta niitä Memelin alueen saksalai_ 

silta, y.m.a.) ja varsinkin uusi kOuluasetus. ViimekS1mainitusta 

ei Saksan ulko.8i~Djo~db~1. 'ole vielä saapunut tarktoje tietOja, 

mutta t~astisten tietojen mukaan se olisi sitä laatua, että 

siitä olisi seurauksena, kut ':m Auswärtiges Amt in poliittiselle 
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osastolla kuulin, että Saksa tekee aBi. assa val ituksen sta

tuutin allekirjoittaja-valtioille, ennen keikkea EnGlannille , 

vaatien niiltä asianmukaisia toimenpi~eitä. Kuten mainittu, 

Saksa lruit nkin vielä tällä h tkellä on odottavalla kannal-

la. 

V.a. aAic1nhoitaja: ,fw ~T .. 
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{ 

Tapasi e ilen aman Ausv/: r i es tin vir-

ami ehen, jon a a1. tian ita kos!: .via ainintoj a s i-

sultyi e ellis en r porttiini. Hl' rtoi t, että vulta~-

1 1n ott es 8 t 17 p " J.' v n;'; A.' Al ' J.'n naru.8 s r a, s .t{. "" _ " isaudi ens-

sille ei ollut ky ymykeessä ainoastaan tav nmwtainen kohteli-

aisuua äynti, vaan liitty i siihen parisen y ent ' minuut tia 

tånyt u.lkopoliittinen ke~ uste lu, jok oh istui Saksan It"-

Euroopan politiikkaan. Kes {Ustelun kulue~sa Hi tler teh sti 

Akel'ille Saksan pitävän Baltian maita t ' r einä etuvarustuksi. 

na Neuvostoliittoa ja bol~evismia vast aan, joissa Hit ler lau

s,ui näkeväns ' ainoan Eurooppaa ubkoavan v ren. Kansleri k"-

sitteli myös Memelin kysymystä ilmoittamalla, että Saks a 

jyrki:i.sti kiinni emelin saksalaisten oikeuk ien t " dellisestä 

kunnioittamisesta. Jos Liettuan hallitus menettelee tämän MU-

kaisesti, n i in ei Sa salla ole sille muita vaetim Si8. SakS8-

h an on selit ~ :' tynyt valmiiksi hyÖkktiämättömyyasopi muk sen sol

mi miseen myös Lie tuan kanssa. Hitler tehosti Akel'ille, että 

t "llaiset sopimukset menett "vJ. t me rki ty sensä , jos niitä sol-

"AKELUOH"E: 
taVallinen. 

UI 1: A 4. 

"aketuohJema"eJa : 

Tavallinen, 
Tavallinen Ja lIalkal mlnl,teria" •. 
Ei ulkomueduetuka.n tledoitukalln. 
EI ulkomaaedu,tukaen, mutta ulkouiainminlaterlGn tiedoi. 

tukalln, 
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mivat keskenåän sellaiset valtiot, j ot ka ovat karu 8na toi

sistaan ; niitä byödytt"ä tehd&. vain naapuri- ja 1" iwaiden 

kanssa. - Kes ustelussa ei kansleri ollut sanallakaan puuttu

nut Latv ian eikä Viron saksalai sta v" he ist ö ' koskevaan 
z) 

s;ymykseen. 

Kuten t~ t äkin Hitlerin lausunnosta käy 

eSiin, koetet aan Saksan taholta vaikutt aa Baltian maihin, et-

teivät ne antautuisi euvost oliiton jo dettaviks i ja ett .. 

.. suhtautuisivat luottavaisesti Saksaan. 

• 

T"seä yhteydess" on syytä p anna merkille 

eräitä ko htia tän;' Völ 1 SC er Beobuchterissa jul eist sta 

haastattelusta, jonka Rosenberg, Aus sen. ol i ti c es Amtin johta

ja, on antanut Tr nscontinental Press-ille. Haastattelijan en

s äinen kysymys oli: Kansallissosialist isen ,uolueen taiste-

luvuos ina olette lausunut mieli i tei t " S a k 6 a n i 

p ol i t i i k a n P å a mä ' r i s t å . Tahtoisitteko määri-

tellä ny yisen kantanne ? 

Vastauksessaan täh~n • symy seen RosenberB 

lausui, että kansallissosialistisen liikkeen l ähtökohtana oli 

t8istelu bOl~evismia vastaan. 

yleismaailmallinen bOl~evis~inen 
Hän jatkoi seuraavasti: Kun 

liike välittömästi oskovasta 

johdettuna ja raho i tet tuna sekoitta1.l.tui Saksan 

niin suuntautui kansallisso ialis tinen taistelu luorinonm lkaises- . 

ti myös ulospäin b Ol~evisrnia vastaan. Ottaen huomioon yleis-

-----------------------------
x) Kertojani palasi vielä edellisessä ra~ortissa mainitsemaani 
ajatukseen , että olisi t ä rkeät ä Suomen l a hdistössä julaista 
tamia Virolle suosioll ' 1a kirj oitu sia. Sanoessaan tämän lausui 
hän, että hän oli vielä .ei -ien asioit ten antanut "durCh den 
Kop! gehen-. 
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maail!llall iaen vallaru W!loukeen v aran j a s en synnyt t ämän uhkan 

Saksan hävit t ' isest ä on t ä s sä t a ist elussa j yrkäst i a j ettu 

ansall iss osial i s t isen liu keen puolustaut umis ta sit ' v ast aan, 

j on t :' l l ij i n t e t y s moni a a lue e 1 lie i a 

p 0 1 i t i 0 c h e) v a a t i u k s i 2 . Ne o_ vat ai koina an 

si l oisen til t een mu.!.c isesti ym ;' rret t tivi"'sä , mut ta e i nii 

ny Uä.n , b l V , , o sev~s:n_n voittami sen j o ldosta ss ole enää 

polii t t is e ti nyky t ä r . e " ä e r it s t ' . Al u~ e r " inen VB aum s emme 

• on kuiten in edelle en voimai:l sa , sillä , vai::' a ju t ., aiet en 

t a a bol t ev i mi Saksassa on oliit t i sest i lyöty j a sa 

mie liss sis ., isesti voit et tu, ni in se uhka a . i enkin y hä 

l ä suurta määr" ä s e llaisia kansoj a , j ot a ovat s iv istyksel i-

sissä ja , taloude lis i ssa suht e issa Saksaan j a j oiden v . 
bolsov~-

s oi n t i in Saksal la, joka haluaa al vella Eur oopan or gaanista 

r akentamista , ei ole m~~aänleista intressiä . 

Kans all iss osial ' stisen l iikkeen taholta vars in-

kin ennen v altaanp' ä syä niin use in esil l e t ul lut shän 

• . "Drang naoh Osten" on her~t ~ånyt l evottomuutta m. m. Bal t i an 

maissa . Er~äleä Deutsohe AlI emeine Zei tun~ille muutama v iikko 

eitten ant amassaan ha ast attelus s a Sel jama a vielä s iihe n viitt a 

Ei ole varmaaru~a an pel kä sat tt~a , että Ro~enberg , sanot t ujen 

pyrkimysten t ~ ill inen e ust aja , on nyt julkisesti sel it t ' ~t, 

ett " alueelliset vaatimuk set idäss ä ovat -;> ois päivä j i::i !" j esty Aee-

t ä . Hos enberg in h asta~telulla on varmaankin t hdottu poistaa 

eanot tua levottomuutta nimenomaan Ba l tian mai s sa ja siten ta

soittaa tiet ä niiden voittamiseen l ähe mmäksi Saksaa siinä kil-

p ail uflll&, Bal tian maista , j oka n~ttää Neuvostoli iton j a 

vä lil I ·' vallitsevan. 
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Osoitt~seksi täällä jatkuvasti käyte tystä 

tä kielestä euvostoliittoa vastaan trui inittakoon vielä 

sanotusta Ro ~enberg~n haastattelusta. Haastattelija esitti 

:YSj senä: ikä. on k " sityksenne o v ost oliiton 

politii .asta ? Rosenberg vast asi seuraavaan t ap s an: 

euroo pala isesta 

Bo l:;'evismi 

r ruentunut kansainvä lisen k öyh ' listövallankumouksen op ille. Tä tä 

politiikkaansa . kansojen jakamisesta kaht een keskenili:i.n ve rivibol
' V' 

liseen ryhm '" bolsevismin t~tyy. jatkaa, vaikka se olisikin 

pakoitettu kulkemaan toisia teitä kuin Ven ' j ä llä 1917. T~än 

b 
" v , . 

o_sevl.snu. s a arnaa periaatteell'sesti kansakuntia tuntematonta 

(volkslose) kansainvtilisyytt". Afrikan sorrettujen ansojen suo-

jana ja on toisaalta pakoi tettu Ranskassa Wltamaan vieläpä 

sallisia v aal i parooleja paltottaakseen tyytynUittömät ihmiset jouk

koina taakseen ja sitten voidakseen johtaa ne, saattamalla ne 

harhaan, viimeisen iskun ly"miseen 
x) V 

perinteitä vastaan. Bolsevismi on 

tämän eurooppalaisen kansan 

vanhan maailman sortu~~sen 

symbooli ja tulee se säilymään siihen saakka, kunnes uusi 

makaa elämän tunne astuu sitä vastaan. Mik ' än kansa ei s ·, · sty 

t ä stä koettelemuksesta. 

v.a.asiainhOitaja:,f~}P~ . 

x) Kolmannen Internationalen työstä Ranskassa puheenollen pyydän 
mainita seuraavaa. Auswä rtiges Amtin poliittisella osastolla ker
rottiin minulle, että saksalaisten käsiin on joutunut eräs neu
vostolainen asiap aperi, joka sisä lta ä ohjeita Ranskan lakkolii
kenteen organisoimiseen. Niissä oli ollut m.m. ohje Siitä , että 
lakkolaisten on pyeytt ' vä koko aika tehtaissaan. 
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Oheisena llhetY8t6 kunnioittaen Ulko-
8sialnministeriölle lähettää raporttin8a n:o 34 

aihee,ta 

Suoaen hallituksen de.entia. --_--.. .. -------.... _--------~ .. ---~ 

V.a. ',ia1nho1taja: ~ ~ 
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A s i a : .Su.OIlen. .... halll~uk •• n. ..d.Ulent 18. ~ . 
• - - ~-------~---., 

Brä18a1 ulkomai81aaa lehdissä julaiatujeD, 
Suomen .uhtautumista leuToltoliittoon koakeTien Täit
teitten johdosta annettu Hallituksen de.entia julaia
tiin heti u.e~ls8a Saken huomattaTt.a1sla lehdia.l. 
IrIlt nii.tl Taruativat uutl.enla ot.lkoilla "Greuel
.eldungen Ilber 'lnnland" , " Ablurde mgen Uber 'iDD-
1ana", "Hetie gepn 'lnDl.d" JIIa. 

'u8"rt~1 Jatln poliittinen o .. ato laati, 
kuten kuulin lakettlin a.ianaaaiaelta Tirkamieheltl. 
ko .. entarion, joka toi.itettiin pariin lehteen. rlal, 
berlllnillia1atl ~i.tl Dewt.ohe 'llge.eine Zeitung' 
la.a julaistu !-..Irtigea !atin k08m.ntaar1 kuului 
.euraaT •• tl: ... tlp1n JIUDIrrettl.llai, ettl S"o.en 
h.llitus ottaa tlll.ilella jrrkllll taTalla .aanteen 
uli.ai.im huhuihin. .... teDdeu.luutl.t 011 •• m 
kek.lt~ leTlttlal1D korket.aa... ..lrl... .Jrk.rttl
.1~ C·BnuenTer,itt.,->. Oaoltt.. ..ulnt. .lIrll
telp -.u, jo. 2-8Il S1lOIleD ahtoille hJCSWJI
alko.akala punaista a1ijoQD8 .. ~lj.. • •• t .... • 

tlhet,..ta joutui TIlltlteen, etta .e ei 

JAKELUOHJE: "akeh.ohJ.mall'Ja : 

UII: A • • 

Tavallinen, 
Tanllln.n Ja 1I.lk., mlnl.t.rIllI,. 
EI "lkom ...... '''Ile.n tlldoll"llelln, 
II "Ikomaaectu.tukl,n. mutta ulk,oa.I. lnmlnl.tIf'lCln tlldoi-

1"llelln, 
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aaanut dementiaata heti tietoa. Samana pliTInI, 
loin .e Suom.n lehdissä julaistiin, tapaain .räissä 
iltapäiTlkutsuiaaa Suo •• n aaioitten .alltelljAn Aua
wtrtiges ,-tiasa. Iin 011 jo saanut d •• entian ja 
ryhtyi aiitA kanasani k •• ku.t.l .... n. Samana iltaaa 

011 luonani D.utaches lachrihtenblro'n apulaiaplltol
aittaja, joka ..-oin otti a.ian kohta puheekai. 

IIJl5h_in on Sablm lahdiatl, .itlli llhet, ... 
t~ on Tolnut huomata, Tein lrankfurt.r Zeitung tlai
t.llJt d.mentiaa ja •• n Jhte,aeasä oleTla qalll1t
.il. flmb kuu 2& pliTln numerossaaD lehti jultai
ai futholman-kirjeenTsfhtajansa läh.ttialn tieioitut
.en. SliD1 lau.utaan .... s.uraST •• : 

-Se11ai*en syyt~.ten pa1kkanaapitämätt6myys on 
selTI. Kun Suomen hållltua on kuitenkin .. anu' 1'.1-
tut.1man oleTanss jlrje.telmlllieen '1Ill1yk.i .aatta
alaen alainen, on huomautettsTa, .tt tlllai.,t 
l~ta,t ,iTät ole it'J_ StaniinsTiaaaa IBytlDee' • 
tainlaiata ... perU. Liian •• 1Tlsti puhu'fat uudi 
tut Yhtei.et aelltrk.et fenno-lkandinaTiaen yhteia
ajatUk.en Toiai.t .. aeats." 

-.eljln pohjol .. aia.n plla1nlaterin kohtaua 

loulukuuaaa I.lliiid. ... t lahtilauat1lQlot kaiti... nel
iaal aaaasa Tuknolaan Suom.n-.l1tto ja lateinen 
uninga. lRa~aan T1e .. llu preaiientti ST1DhufTu4iD 

luona - kalttl Tlittaa aamaan suuntaan. !Itl kehl
tystä ei kat.ota eplaieluis8stl ene.PiI Pari18 s. 
kuiJl loakoTaaauap. On tYriyt~y aiU:l .ttl 
ei .io 111tt71 Lih1Doffih· patl1.y.te iDj on 
auttu Tlllpl • .1Iiplie, .ttl Suo •• n a1i1pollt 
llhent~1nen akaniinaTlsta ajatuatapa. Ta.taaT.ka1 1'0 
,1 llUodo,.taa Dorualiaten yatlTllllaten auh teiden 71:" 
11~1t"1aelle lelf1Dg1D ja 10stoT.n 1'111111 par .... D 
t.~.eD ta1D Tira linen ;:kti.~ -Pr •• ian ~a Ia tl1aa a,kI lakettlin Keho 
ie Paria'in ja L OeUTre iltoPOliittiaet ePfllyk.et 
kohiiatu •• t Tlhe..an Suo.en .iralllaeen ulkopollt~lk
kaan kuin oletettu1hla aumm! telmiin rtä-Kar jalan 80-
tilaalliaek.i t~Ji.ln.oitt .. 1aekJl, Joita .llt.tllB 
oleYan kanaa111l1lla .uo.al.la11la jlrje.t81ll1. Parll
al j. losko.a toiToTat .oiTana. .ikianaaaia tilli 
ta.al18, .ttl Suomen hallitus kie1tli.1 alli.n jlr-
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je,tGjen to1minnant~ Suomen hallitua kuitenkin toiTOO, 
ett~ ,. joudu ULEopoli1ttIata 10jaallluuttaan tlten 
t041.ta .. an. Ulkominiaterl Hacksel1 e1 auuten ole 
jlttlD,t kl7ttlmlttl Jhtlin tilaIsuutta tehostaakaeen, 
ettl on olemassa vaIn 7kai Suoaen ulkopoliti1tka, 
'" joata hln on Taataa.,a." 

·011a1 Tllrln tehdl venlllisten ja ranata
lalaten lehtien hermoatunei.uude,ta .e johtoPilt=e, 
,ttl DJk~ voiaiT8t audi Itua tapaukaet v:lta 19 , 

iOllOin evlallDn81lil1l luoaalai.ia vapaaehtoiaIo 0-
• tunkeutul .euvo,to-lårjalaan. 17k71ien Suo. on 
ujaat 1 jlrje.tJDTt valtio. Ittl JlIloriao el vol IUIU.U

tai h.1aolai.1aan rajan toildla puolen, 8e on Aa
r.aa. mllrlaaä neuToatovlrano.alaten o.a ..,7, jotka 
karkolttavat karjalalaia ~8 Inkerilllsiä tUhansittain 
"epIluotettavina aineka1na Slal-Si~,ri.an ja Ie.kl
Aa.iaan. Suuri j)roaentt laIlrl nI1all - ualin en_1n 
kuin puolet - Juple. enat.mlla1nl .UuttOTuOa1na, Ii 
kukaan niin rauhalliaen ja kanaaiDllltt07atlTI111len 
kanaan ulkoministeri Tol •• tll, .ttl nuorten tu~
pii tten ki1htJllJa tlll:aiaen, fartpn rauhan .el Tb 
Janamuod~n kahaa. ri*t1rl14aaaa .plevan "vlhe .. 1atep~ 
lit11tan johdosta tilai.uud.n llaaantueaaa plls •• 
e.Ul.e." 

Y.a • .laiaiDhoItaja: A4u~ 
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FINNISCHE GESANDTSCHAFT 
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L";' ty s t ö l~h t ,' ;;' 1: n i i t a n oh '!'l . no 

UL.o ' ... i n , ':"nis t ri " 1 r e; rttins a n :o 35 . ihe sta : 

Sa:san suhtautu ises t a ylcispolii 

ti1antces e • 

v .. siainhoit aj 
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K ydessä ni t oissap;' ivänä AUBYlärt' es A:nt in 

poliittisella osastolla jouduin keskustelemaan siellä eräistä 

otsikossa viitatuista kysymrks istä. 

H statel tavani k ,' vi al ~ i ,:. ' , it tele ; än 

sanktioiden lopettamista l ausuen siitä seuraavaa: 

Koko kysymyshän nykyisen .. .. ei v" littö~sti 

koske Saksaa. Asias sa on kuitenkin Saksan 1n ka~nalta 

pantavia puolia. Jos Saksa je. Ranska jO lltuisivat ke ken"än 

konfliktiin, olisi -ilman muuta- selvää, että Saksa julietet

taisiin hyökk~" ·äksi. ~euvostoliitto rient&.isi silloin Ranskan 

avuksi ja muut maat joutuisivat osallisiksi sanktioihin. Saksaa 

vastaan, m.m. Suomi, joka läheisten kauppasuhteittensa takia Sak

saan joutuisi kärsimään tavalla, josta sillä nyt lopetetta

vien sanktioiden yhteydessä ei ole mitään konkreettista kasi

tystä.-Merkille pantava huomio on ssnktiokysy~ksen yhteydessä 

varsinkin se seikka, kuinka ~nglanninkin on ollut nähtävä, et

tä sellainen kansainliittopolitiikka, jota sanktioitten käytän

töönotto tietää, ei k~ päinsä. 

On syyt~ tässä yhteydessä maini ta, ml tä 

.lAKILUOH.lr: 

tavallinen ............ ........................ ....... . ... . ................... . 

UI 1 : A 4. 

Jakeluoh)emall.Ja : 

Ta.alllnen. 
Tewalllnen Ja lIallttl mlni.teriOlle. 
II ulkomuedu.tultten tledoltulttlln. 
II ulkomuedu.tuk.en, mutta ulkoa.lalnmlnl.terIGn tiedoi. 

t""alln. 



"De ts tlsch- i ti c e K d nz" la~suu kirj i taes-

saan E enin äskoi~cstä puh esta . A swärti es Amttn epävirallinen 

julltaisu 1 usuu olevan valitettavaa, että sanktioit ten poistami
x) 

sen jälkeen jäisi Välimerelle j änn i t s tä, "valitet t vaa ei vä-

hiten sen t~ia , että t odelliset, j oskin vasta piileksivät 

rat, j ot ka uhkaavat kai k k i a eurooppalaisia maita v aatien 

niiden solidaarista valveillapy symistä, ovat etsit tävissä 

t o isaall a. " 

Siirryttyämme keskustelemean Saksan vast auksen 

a~tamiseste E lannin kyselyihin kerto jani Auswärtiges Amtiss8 

lausui seuraavasti : 

E s_artnin Kysymy .. sien ju.lkaiseminen l oukkasi 

S' saa nimenoma an senjohdosta, että Eng la."lnin ja Ranskan 

erinäiset n vo.talut ovat olleet salaisia. Saksa on valittaen 

t dennut Englannin käsitelleen sitä tässä s uhteessa toisella 

valla kuin Ranskaa. Lisäksi Engl anti on t ehnyt erinäisiä kysy

myksiä, jot l(a kohdistuvat lrymmeniin vuosiin ja joihin laajakan

toisiin kysymyksiin tahdotaan nyt Saksal ta sitovaa vas tau sta. 

S&~sa sa o haluttaisiin tietää, mitä Englanti sanoisi, jos sille 

tehtä_siin samantapaisia kysymyksiä. Saksan asi inhoitajalta Lon-

toossa on erinomaisen usein tiedu steltu, mi l loin Saksan 
00/ 

annet a an. RWltinss v.Bismarck (- tässä kohden kerto jani 

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

vastaus 

tehosti 

x) Tapasin äskettäin erään liL~eisestä idästä juuri palanneen 
salaisen tiedemiehen . Hän kertOi, että sanktio.olitiik an 
tuminen ja I tal ian voitto Abessiniassa ovat aivan usk mattomas
S8 määrässä vieneet alas Englannin arvovaltaa . l ähe ises sä idässä. 
Tämä mielialojen muutos on mennyt niin äärimma~~een, että 
siellä nyt täydelleen jo aliarvioidaan Eng lannin voima. Vielä 
hän väitti saaneensa siellä tietää, että Neuvostoliitosta käain 
tuet aan a r abio 9iaie niiden kapinoimisessa. 



• 
-3-

la mntojensa luottamukselli t utta - äskettäin s aanut tAh t ' väkseen 

e räälle Fore i g n Officen virkamiehelle ilmoittaa , että Englannin 

FraJebo en on itse asi assa "sopimatonta" laatua ja että Saksa 

ottaa itselleen runsaasti vastausaikaa. Tapshtuneessa ilm : t kses--. 
sa ei tosin ole käytetty ede'lä siteer a amaani I:\sna a (ke rtojani 

käytti kuvatalcseen ilmoit uksen henkeä vielä..lc in jYTkemp ä sanaa), 

mutta t eht y ilmoitus on ngel t ' än t ällainen. Suhteit ten kehit-

t " misen takia E lanti in ei i tse v astaus sen kyselyi in riip-

pumatta siitä, missä ~odossa se tulee t apahtumaan - tule toden

näköisesti kuitenkaan olemaan aellainen kuin nyt tehty ilmoitus, 

v aan varsin pidättyvä. Vastauksessa ei aiottane vaieta siitä, 

e t tä Saksaa on asiassa lOukattu, mutta noudatettanee vastauksessa 

jonkinlaista keskitietä. Milloin vastaus anneta an, sitä ei vielä 

tiedetä. Suullisiin neuvotteluihi~ yht yminen, jota n ' t t ää puolle-

tun m.m. erä i sä ~ esin kirj oituksissa, on to istaiselcsi ep ' tie-

toista. 

Ottaen huomioon tämän Ausw"rtioes Aot i n v i rka

miehen l ausunnon on helposti ym " rrett ' Vå" , että eaim. V"lki cher 

Beobachter muutama päivä sitten .. irjoit ti v ar sin iroonisessB sä

vyssä Bnglannin t iedusteluis t a . T" t " sw salaista n:irklistymistä 

niist ä ei myöskään ollut omiaan pOistam en , va an po' invast in li

s äämään, Ed.enin .lakeinen puhe alahuoneessa. AlE. " rtiges Amtin 

kai su valittaa, että Eden omaksui Ene l nnin sinisen kirjan j ä t

tämän vaikut . sen, että "Euroopan r auhoit tuminen riippuu vain Sak

s an taholta oso' ~~t vasta hyv 'stä tahdosta·. M.m. sitä , että Sak 

san varsinaista vastausta Englannin tiedusteluihin saatanee 

vielä varsin kauan ja että vast aus voi olla hsrvinkin pidä ttYVä, 

osoittavat seuraavat sanotun julkaisun sanat: 
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"Nykyisen tilant een ja sen kehitysmahdolli

suuksien erinomaisen suuri ep solvyy s ja läpinäkymättömyys

joita 

kuten 

v atie 

villå. 

t ean 

E en itse 

muidenkin 

j l t akin, 

t '.llev sta 

så ilyt t ' 

on voimakkaasti alleviivannut - t~tyy Sak san , 

m iden, ottaa huomioon . Ei ole ko~tuullista 

ett ;' sen on t " l l aisissa ol oissa oltava 8el-

rat. ai jos t oine . puoli aikoo kautt'al-

oman arv s telu- " s vastaavan t oimintsva, sutenss. 

Sellainen vaat imus ~lisi sit ä~in vähem. än oi.eutettu het ellä, 

jol loin niiden doktriin~n ja metoodien ep' onnistuminen , j oita 

on katsottu ja esitetty ~ansojen elämän antaviksi v :miksi, 

on antanut kieltämät t : tilaa yleiselle e ~varmludelle ja neu

vot tomuudelle. Ett~ herra Eden suosittelee t ilanteen 

ta t arkastamis ta ja uud istussuunnitelm:i.en t ä syyskuuhun, 

on lopultakin aras t odistus siitä , ett;· m.Yös En lanti on 

kana selv&n käs ity s en muodostamisesta j a että se itse ei 

pidä ' ~ '~ill ' isiä t oi en;;> iteit ' !J".lot avina". 

Tbi..l-( l ' isiss: 1 , dissä on viitat tu my ' s 

\"1 inin viime uheeseen, joss a h&n i lmoitti E lanni n 

levan do ini0iden j 

ss ~eruskirj~ 16 

muiden k nainliiton j ' senvalti iden 

rtiklan uudistamise t. T"iJ.ll" on huomau-

t e ttu en le.nt ilai sten v at . van SS! salte s:t ov a VB. t austa 

symyksiin, joista kansainli iton j ' san et i tsekaän eiv' t ole 

vielä t~fsin selvillä. 

x x 

Ranskan uuden hallit~. aen muodostaminen on 

Saksassa otettu vastaan eritt" in orr ektisti. Lehdistö on 

varonut lausumasta miltei pienintål:: ' " i lte isen arvostel:m 
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sanaa . uv o v' a on , e tt, si.Uli kuin olen huomannut, leh-

diss" ei ole edes mainit tu Blumin 01 van j uut a isen. Ka':'-

1, esta nw.yy , t t · S SQ3Sa v arotaan lau..,um ta mit " i:in , jo a 

voisi v ' utt a häirit ev ' ti , de h alli t ~sen ulko-

oliitti een kannanottoon S s n n~d n . Blumin j a Delbo in 

' s e i e t lko ol':'i tti et s ': t '.': e t e dustaj : ~bris ss eivä t 

S :s asa s an et osakse en uink an huono vss t anottoa. 

het. ellä on v a i '_ea sanoa .. emp· k\lin , ett " Saksassa 0 ote-

taen erinomaisen suure 11 mielenkiinnolla Blumin hallit en 

ulkopoliittisten to imintalinjojen 1 ullista kiteytymist 1
• 

x x 

Ita lian ja Seksan v lisen yh .isy . rry sen 

&ldollinen uudest eansynt yminen on aljon s a r ruttanut mieliä. 

Edellä jo p " äas iassa se10stamassani . ~ S.:t13 telussa Aus ' r t i es 

tin poliitti~ella osastolla e rtojani 1 sui , e tt " 

tulee suht .tumaan Italian ahdollisiin ko iSl elui hin i . t ty-

v i..isti. Hän lis;isi, että ei-osanotollaan an.:t ioihin Saksa on 

jo viljellyt niin suuresti Itali an yst j vyyttä , e t t ä sen ei 

tarvitse p elätä menet t ·v~s · It lia S3 cynt' e it sympatioita. 

x x 

Edellä lainasin "Deutsche dipl omatisch- politische 

Korres ondenzin " l ausuntoa, jossa huomautett i in m.m. Sa san 

kannasta, ett ' se ei voi varsin pian m"i:iritell" kantaansa 

sille esitettyihin kysymyksiin . Tämän mukaisesti lausuikin ed 

lä mainittu Ausw"rti es Amtin virkamies sanotussa kes. stel\.l3-

samme, että Saksalla on aikaa odottaa ulko.olitiikass en ja 

ensin seurata epäv a rmojen tekij öiden ehit etä ja muiden kan-
. 

nanottoa. Hän lisäSi, että Saksa ei ole mi t ' " hUvinnyt 



, 
, viime ailcojen kehityksestä, vaan ettö. sitä on ruvettu jon-

kinverran enemmän yJllJllårtämä.i:in ja että. sillä on ollut men s

t yst äk in olitiikassaan. 

V.a.asi inhoitaja : ~~ 
'" ..... 

• 
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Edellisessä raportissa k rroin Aunw 'r . es Amtis 

tE: s amioni tietoja m.m. siitä, kuinka tw. ' 11:' suhtau

dutaan Englannin tiedusteluihin antamalla sen ymmärtää, 

että ne ova t osittain "sopimatont b" laatua . Tapasin 

täni.i.än er: än täk~läisen suurl"b.e t ystön pi.i. l likön, jolla 

tiett 'v"sti on, asianomaisten maitten ystävyyssuhteen 

takia, varsin l äheiset välit t äjC l äisiin joht iin pii

reihin. Hän kertoi minulle lshyesti sanoen seuraavaa: 

Ausw~rtiges Amtissa 011 valmistettu Saksan vas

taus Englannin kysely1hin annettava s1 mahdollisesti en

nen Gen~ve·in kokouksen alkua. Vastaus oli laadittu 

jokseenkin puhtaasti jur11dieten näkökohtien perustalla. 

Kesäkuun 19 päivWnä tapahtui ulkoministeri v. Neurathin 

esittelY kanslerilIe. Tässk esittelyssä Hitler päätti, 

että Auswärt lges Amtiosa valmistettu vastaus j'tetään 

edelleenkin pöytälaatikkoon, jo yksiGt · ~ siitä $Yystä, 

että kysy~kseBsäolevien j uriidisten näkökohtien esitt~-

minen e1 kuitenkaan tiedä askeltakaan teenp" in. Poliit-

tisten näkökohtien esittäminen ei taas ole vielä mab-

JAKELUOHJI: JakeluohJemall.Ja : 

Ta •• lllnetl. 
T ... Illnet1 Ja 1I.lhl ",1"I.t, .. IOII •• 

...................................... ~.~!~.~J~~J;l;. 
EI ulkom ...... tuk •• " tledoltuk,II". 
EI ulko",aaedu.tuk.,n. ",utta ulkoa.lalnmlnlat,rlGn tledol. 

Malin. 

UI 1: " •• 
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dollinen. 

Olen halunnut ilmoittaa edell~ olevasta, kos

ka se antaa kielt~m ttä valaistusta m. m. esihistoriaan 

edellisessi.i rS,9ortisaani selostamal leni ru tinas v . Bi s 

mar ckin er~"lle Forei:.,)n Officen vi rkamie elle tekemälle 

ilmoitukselle . nlä mainitsemani tieto on samoin merkll-

le p nt v valaisema an sit~ erI iso~ ulkom ioissa lehdis-

s j ulaistua , saamieni tietojen mukaan paikkgn~a p itä= 

vää uutista - Saks a n eh t i in e i si t " n " t .t. pl.P ""tetyn 

jonka muk aan Englannin ti.lk:"ll,å,inen suurI"" et t il i.i::: kiiruh-

ti Saksan vastauksen antamista tap t umaan ennen neuvos-

ton kOkousta, johon kiintht amiseen h~ klitenkin sai 

kielteisen vast uksen. 

Vielä lausui edelUi meini semani t~"än tapaa

mani henkilö , että Saksan varsinaist a vastausta Englan

nin tiedusteluihin s aataneen oäott a vielä kauan. Hän 

lisäsi, ett:" on t oinen asia, annet aanko Sake en va~t aus 

esim. hallituksen julkisen selityks en tni jossain v as

t aav nlaisessa muodossa jo ehkä aikaisemminkin. 

V.n. asi ainhoitaja : ~ ~~ 
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Vi1E viikkojen tapahtumat ovat jälleeD vars1D 

teräväsaä muodossa tuoneet eld1n lJanz i gin kysymyksen • 

Eräillä tahoilla väitetään, että 8aJta&n seura8T8 yllä

tys tapantu1a1 tällä auunnalla, seikka joka SalaIan 

holta jyrkästi kielletään. En tästä puolesta asiaa 

1818Ua mitään puoleen tai to1seen, 8illä kun ka1kJd. 

ratkaisut ovat yhden M.ienen käsissä, jonka 

apulaiset lopullisista päätöksistä etUKäteen eivät tie

dä, on tämä IQ"rjiliselle vielä vaikeampaa. Seuraavassa 

haluan kuitenkin kiinnittää bnomiota erä1s11D ilaiö1hiD 

ja lau8Wlto1tl1n, jotka eivät liene kokonaan vailla 

leDki1Dtoa. 

Jo ~/.b., 811e aikana, jolloin Danz1g1D kY87-

.-en kla1ttel.78t1. lleuvoet08.. vielä ei .11_e ollut 

t~ttA v&mUutta ja jolloin ei aillakam DaDa18lJl • .1-

liDtopre81delltt1l &ra18er1& .1DDe viell. oltu kut8Rttu, 

lirjoitt1 &Mdrt1ge. &IIt1D pu0.L1virall1D8Il julka1a. 

lUIta Terrat ta1D jyrk...... 8IlT788IL .... lMnU"a •••• 

·Ul181 0 ctottaaut. että ~uve Iin 1DIIt1tuutt1 

JAKELUOHJE: JakeluohJ.mallaJa : 

UII : A •• 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja IIl1kal mlnl,te"IOlle. 
EI ulkomaaaduatuben tladoltukalln. 
EI ulkom .. aduatukaen, mutta ulko .. lalnmlnlata"IOn Uedo /. 

tukalln. 
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tä.-tä ~~del11seatä ~ODD1l1tuaieestalll Saar11l.a j ,a s.l-

1& tekemiatlAD erehQ7kaiatä 011ai vetänyt jOhtopäätökset 

Sitä val.itettavupa. on, että sUaDtapa1aet UIIiöt 

täTät uuC11atuvaD ja et~1l s1lcälä1Den "ansa1DJ.iiton eCl1lll

taja, unon~aen too.e1J.1aen tentäväDaä, iJJlle1aesti pyrkii 

~tteleaääD o .. a, jOka vain UUdeLleen asettaa ~aDaain

liiton byö~111ayyaen tällaisissa tehtävissä ~sysyksen

al.a1.selcsi • 

Xi 0 e Kanaainliiton ansio, että Danz1gis8a ne 

probleemit ja riitakysy.,kset, joita varten ~aosa1nliit

to asetettiin vapasKaupungin garantikai ja s1nDe mää

rattiin korkea komissaari, on voitu saattaa tyye1yttll

vläD ratkaisuUD. ~Ö8 o11si KansaiDli1tolla ollut ~Iy

.1 8" tndytyueJ.lä toaeta tapahtunut kehitys, joka 

.. n vap~tt1 välttimättömwYdestä ilman menes~stä nar

kita aoniMutkais1a ri1takY.~ksi&, ja jolla muuten on 

ollut a1unaUKSeJ.l1nen vaikutus Itll-Buroopasea. R1mmAstyk

_llä täytyi lliitä syystä tOdeta, että JCan sa1DJ. ii tto

komissaari ryhtyi toimintaan, joka ei sen eDMIlAD ol

lut eduk81 ~ansa1nli1ton arvovallalle kuin Danz1g1n ai

aliselle raUhalle. - - - - - J08 komisaaari kUitenkin 

arTeli tarpeelliseka1 .ekaantua näihin aontmutkaisi1D ky

QIO'U1in, oli.i too.ella t~~t oClottaa, että h.ID en

ai eijaa.a 01181 pyrkiDTt lieventällääD ja .OYittams8D 

ditä vastakohtia. ACauan aikaa oli jo vallinnut k&s1-

~s, että häneltl. puuttu1 psykologl8ta ellqtyll1slqkyä 

ja tarpeelll8'a plC1ätt,yväilQ7ttlL, vaan antoi aU.rät711 
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aDimoaiteetin 1~eeään johtaa. Jos ulkopuolisena taker

tuu ylleläDeen valtlolDUoo.on kirja1meen ja pJ'l'ltii Dan

z1g1n elämän ajamaan muodoll1sjuriniseaD pakkopMitaaD, 

88n aijaan, että 01i81 apuna tuomaan helpotusta, ei 

t~ymättö~ ja katkeruus aaianoma1aten taholta voi 

olla 11mitulelUt~a. 8e on s1täkin käaitettävälllpää, kUn 

täaä kansaiBliittokomi8aaarin omalaatuinen suhtautuminen 

kjytännö11 iseat1 johtaa vain Danzigin elämän häirtyty

miaeeD ,ja aen hallitusmuodon lmkais8n hallituksen toi

minnan vaikeutumiaean, kun aitä sen vastustajain tahol_ 

ta katsotaan aelkäDojakai. - - - - - Valtio-olemua, jolla 

on vuoaiaatainen traditio ja kulttuuri, kuten Danz1gil

la, ei tarvitse kuvemööriä eikä "gouvernanttia", ja 

aikai on lsuauttava julki toivomus, että Kanaa1n!iitto 

1uopun kelvottomiata meneteLmistä, jotka lopuksi vievät 

QaYlQ'laIean, pyrkiikö Kansainliitto tOdella ohjaamaan 

toimintanaa rauDan edistämiseen vaiko raUhattomuutten 

luomiseen.-

!ämä kirjoitukaen sävy jo osottaa, 

tälllA kiinnitettiin varein .uurta huoaiota ja että 

hra Gre1aer tuek1n 01111i esi1Dt~ eella18'es_ 

kanaa1nväl1lliä tapoja !oUldaa av 88 sa ja räikeässä muodossa 

kuin hän teki, ellei hänellä oli.i ollut täkäläisten 

piirien tuki takanaan. Kun erän!e Auswä.rt 1gea Amt iD 

virkamiehe!le huomautin tästä oUC1ok8Ut~avasta e.i1DtJ'lBia

tavasta, vastaal hän auunnil!een tähän tapaan: "on hy_ 

vä, että joku kansainvälisellä forum111a uskaltaa 
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~ä rohkeasti ja esit~ asiat selLaisina kuin ne 

tOdella arat käärimättä niitä diplomaattiseen pumpuliin. 

Onhan selvää, että kun .lJanzigin kysymyksestä puolan 

ja Saksan välillä sovinnolLinen tilanne vallitsee ja 

välittömäs~i voidaan neuvotella, Kansainliiton komissaa

rin olemassaolo siellä on tarpeeton eikä sitä voida 

millään puolustaa. Asiahan on puhtaasti puolalais-aak

salainen kysymys.- Sa~an lehdistö säestää hra Greiser t 

1n eSiintymistä, byväksyen sen. Lähemmin ei mielestäni 

ole Däitä lausuntoja ayytä tässä selostaa. Miten asia 

edelleen tulee kebittymään, jää nähtäväksi. Toa.ennäköi

llesti tul e Danzigin hallitus tästä !äD.tien täysin 

ignoroimaan alueella olevan kansainliittokomissaarin. 

Itun ottaa huomioon ne verrattain läheiset 

8I1hteet. jotka Puolan ja Saksan välillä nykyään val

litsevat, oliai varsin Oudoksuttsvaa, jos Saksa .l)anzigl 

i8sa ryhtyisi joihinkin voillakeinoihin. Sen 8ijaan voi

vat neuvottelut Puolan ja Saksan välillä 

että holakin tulee ilmoitt.amaaD pitävänsä kansainliit 

komissaarin oloa Danzigissa 

kuitenkin vain olettamuksia, 

piirissä. 

tarpeettomana. Iämä ovat 

jotka ovat mahdollisuuden 
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Sakallais-itävaltala1Den .opimQs. 

liniateri: 
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llaanm• yllätettiin jälleen t.k. 11 pliväDI 

y1llmaiDitan sopimUksen solmi.laella ja poliittinen ti

lanne Euroopassa sai t_ uuden JIIIlodoD. Silloin 10m 

maai1_ odotti uutta Hitlerin voiMnnl,t.ttä, joDka hy

viDkin arveltiin kohdistuvan juuri Itl!8l taanj tapahtuu 

tlml s.llaisessa muodossa, .ttä Saksa ja Itlvalta teke

vlt loviDnoa ja Saba tUDDustaa Itävallan BUver.Di t.e

tiD ilW8D rajoituksia. toistaiseksi olen sopimuksen 

aJntymisestä aaanut seuraavia tietoja. 

l8akastelut asiasta ovat herra SchuaohDiggin 

&lotte.eta oll •• t käyDDisaä jo viime maaliskuuata lähtien 

kaikessa hiljaisuudesaa. 1. tapahtuivat erikoisteitl; joi

ta toietaisekai en lähemmin twme lIIluta kuin aen 

yerran, ettei Diislii Saksan 1 tävallassa oleva lIhettills 

yon Papen ollut III1kau .DIl8D kain yiimevaihe.s_. 

Kun vaata enai viikon alus_ saan tilaiauuden tavata 

.räIn korkeassa utaSsa olevan henkilön; toivon sil-

10iD yoiYaDi jotain yksityiskohtais.mmin uiasta til-

.. AKILUOHJE : ...... uohJem.llej. : 

UI': ••. 

T.valllnen. 
T .... 11neft J. 1I,1k,1 mlnl,t.ri'lIe. 
EI uMtom ....... uk .. n t ledoltublln. 
II uMtomuedultukeen. mutta ulko .. ,.lnmlnlaterI6n t ledol

..... In. 
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doi ttaa. Tlllä kertaa haluan vain selostaa ne yleiset 

Diikökohdat, jotka Saksan taholta on esitetty lopimakaen 

merkityksestä ja Saksan menettelytapojen edullisuudesta. 

lsiaa käsittelee luswärtiges imtin epävirallinen jul

kaisu seuraavaan tap~ 

On selvää, että lopimuksella, aika poisti 

til~, joDka jo moDi ulkopuolinen otti laakelmisaaan 

huomioon poliittisena tosiaaiaD&, on myös 

Saksalaia-itä.a1talainen sovinto saa siinä llialesli 

aikaan uuden olotilan; että kaikissa ftl tioissa 

.iklli 'na täkin , kun heimokansojen . ' .. ' ... ' 

olotila kuin luonDOttomat riitaisuudet, jotka 

aiheuttavat laskelmointia ja vehkeilyjä. Saattaa sen 

vuoksi odottaa, että kaiklå., jotka t.lnoftt rehellistä 

rauhaa, tel"9'ehtivät l&kaalais-itäYaltalaista sopilllst ... 

ToiDen ilmiö, miki lopiDllsta päätettäesll 

pistää silmiin, on se tosiuia; ettl myöskin tlaaä 

taas vllittömän kaksipnolisen aopimuksln aenetelml on 

YieDJt plilm*lIräln. !1mI _rki taee len kDkemabeen 

perustuvan .aksalaisen Yäitteen vahvistusta, ettl vl1i

töa sopima., ilMn kol.nnen lVö"täYaikutust&, on paras 

teiDo jopa _tkikbittenki» cmgewen ratkaisemiseksi. 

!imi piti paikkansa lakaalais-puolalaista sopiaasta 

tahtleall, ja tämI periaate o80ttautui uudelleen to 

.i l&ka&1.ais-uglantilaiseasa aopiaaeSla. Etu on 

ri .iinä, etteiTlt eri lUutiin aenevlt iDtrelli t 
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vaikeuta tahi suorastaan tee tyhjäksi sovittelua. Sak
salainen menetelmä järjestelmällisesti poistaa toinen 

riiclaDaihe toisensa' jälkeen, voi siis mern tä tililleen 

uuden menee tyksen. 

Muuten ei tämä sopimus, joka on poistanut 

ainoastaan luonnoitomia riitaisuuksia Saksan sisäisen 

rauhan ja yleisen rauhan hyväksi, merkitle minkäänlaista 

·uutta konstel1atiotaw• Sopimus nimenomaan edellyttää, 

että Rooman sopimuksia, jotka ltäyalta on lolminut 

Italian ja Unkarin kanssa, ei milllUln tavalla koske

tella. Itlftllan horjumista tlltl polii ttiselta linjalta 

ei liil ole tapahtunut. Saksalle täd s opimDs ei 

~ösklln merkitse mitään poikkeamista täbln1ltisesta po
litiikastaan, hakea ja parantaa yatämtta kailslri en 
uapureittensa kansaa. Saksa jäi johdonmlraiselle lin

jalleen: hiiri ttäl toiDen häiriÖDaiheuttaja toiseD8& jll

teu - sikäli kuin lakialaiset arvot tulevat kys~le8D 

- ja litan puolestaan ~ötävaikattaa oikein ,..arr.t

tnn. Dimi ttäiD yklistila klytiiDDöllisten M_tel.mien 

kautta aaavutettaft&D kollektii Tiseen rauhaan. DIiD liU. 

man_bessa, ettl yleisen rauhan pälmlilrät ftin uul 

uteleelta oyat saavutettansaa ja ettl YllriDklsi tybet 

aiDoaataan Ylli. ttöJDIati oaallistuvien ' keaken auoruai •• 

lovittelua tietl yoidaan poiataa. 

tiDoutaan välittöllilsti osalli.et Oftt oikeu

tetut ratbisaaaD ollien t&rpeitteua aod" II1II 011 

IIJöa .e periaate, job. 0Jl koko uuden 10pi_slD 

perusta. Silll Ya1teknnnankansleriR toako~pahe8D 
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mukaisesti jokainen sopimus lahtee liiti, ettl 

elllll1ssi ulkoa tulen. tahto ei ole oikeutettu pIIttl

mIID heidän kohtalosta&B~ Ulkoa tulevat .. ikotteet 

voi vat ioppuj en lopuksi vieelä vain kokeiluihin, jotka 

Oftt a.ta!tOCc; sen Y1eltön tahdolle ja Kuille 

lisia, koska De ei~t perustu luonnollisiin ololUhtei

liiDi vaan sisältävät llielivaltaisia, joskin ulein 

peitet~jä imperialiltilia pyr~ksil. 

!1mI korkea klaitya kansojen autoDOoailista 

oikeuksista . MW tlee kokonam tulla bDsainväliaen 

politiikan yhteisoaisuudeksi. Sen kautta ftlta banki

taan mahdollisuus ftl tion itsenli.e. ftltuuaeen, 1'&1 ti

o~ joka kaal&D8& IUvereenisen tahdon makaan ei enää 

voi eikl .aa Olla BdDkää~aisten kDmbiDatioid~ kohde. 

Baportisaani n:o 27 viille toukokuun 2B pIi

vlltä kerroin jo siiti, Aunärtigel Amtisa& te~tä 

.. iD;nDaata, ettl lIhiviikkoiDa Itävallassa auutoksia 

oli odotettavissa. ftmI oDlå.Jl ~., tapahtunut ylll~ 

•• i tellyn sopi.llDkaen vaikutuksesta, joDka vili ttömIDI 

leurauksena on ollllt hallituspohjan laajentaminen 

uudella jll.ellI, jotka kuuluvat 1 tanJ.l.an bD'a1.1i

liiA piireihin ja joihin SaksaDkiD taholta luhtaudu

taan mrtita.ielilestt 

liki !8Opi.ae vaikutus tulee ol~aD, OD 

tilli hetkellä vaiba arvioida. Selviö lienee kai

teuldD, .ttl 1111 kautta Saksan ja Italian IUhteet 

huoattaft8ti ovat parantaaeet ja D.I. Sm .. ' rintaa 

.. 
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tallut arretubi. nei... hnuin'fäli.e. tilaDt ..... 

ja 'tU8inkin l1.a. Looamo-zaeuvotteluihiD .illI tulee 

-- huoattaft Taibtub.ua. SJntynyt periaatt.elliDa. .opi._ .4ellrttiä bitenldD .,uDlaiaia D8Uvotteluja ja 

jlrj'ltelyjl, lDDen kuin SaltSID ja IUftllan ~t 

utu,..t DOmuJ.iuom:i~ 11m .. 1& antaa aihetta, tulen 
.iihen jllleen palaa.'D, ftlaistaka.Di .i tl B.rliiDiA 

IIIkDJm'JM1 ta katsottuDa· 
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tullut JIIlrretuksi. nei ••• n bnsainväli •• an tilant •••• en 
ja varsinkin n.s. Locarno-Del1votteluihin lilll tule. 

aaan huoattava vaikutuksensa. Syntynyt periaatte.llinen 

.opimos edellyttää kuitenkin .oneDlaisia Deuvotteluja ja 

jlrj e.telyjä, ennen kuin Saksan ja ItaYallan YIli t pala

utunt DOrmaaliuomi~ Kun asia antaa aihetta, tulen 

.iihen jälleen palaam,., ruaistakseni Ii tl Berliinin 

Dlkökn'1!Bl ta katsottuna:. 
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lIhet,ystö lähettää kunnioittaen oheisena 

Ulkoasiainministeriölle raporttinsa n;o 39 aiheesta: 

Saksalais-i täval talainen sopima. II. 

llinisteri: ~~o 
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Kävin 2lI7 ministeriaalitirehtööri Dieokhoffin 

luona tiedustelemasaa !uswärtiges Amtin käsityksil 

tl. päivän polttavista kansainvälisistä ky&ymJks is ta.. 

Bnsimmäisenä joutui tietenkin puheeDllaiseksi saksalais

itävaltalainen sopimus, josta hän kertoi seuraavaa. 

Se epänormaali tilanne, joka vuosikausia Sekl. 

ja Itävallan välillä on vallinnut, oli luonnollisestikin 

koetettava saada poistetuksi. 'lihan käsi tykseen oli 

ayöskin Itävallan kauru eri Sch1llchnigg viille talvena 

tullut, josta a,yyatl kosketusta jo useita kuukausia 

Saksan ja 1 tlftllan Tilillä oli pidet~. lde1l1tyaeDI 

olotilan muuttumiseen SalrSIll taholta oli kui tenkiD se; 

että ae kapea hallituspohja, jolle Schusa1miggin halli

tus oli muodostettu .. aaataisiin laajennetukai, ja bm 

tlatä selwa oli saatu; oli tiekin lopimaltsen aiban

salmi seUe luotu. Bra SchuschDigg kivi pitlå.Jl talT.a 

eri itlvaltalaisten piirien kanssa asiasta neuvotteluja 

ja pid.ttiin Saksan hallitusta niiden kehityksesta tie

tois~ IDD asia oli riittävästi kyps~. saatita 

oIAKILUOHJI: " ... luohJ.m.II_Ja : 

.............................. .................. ~~~~~~ ............. . 

UlI, A •• 

Ta.,allI ..... . 
T • .,.." ..... Ja lI"ka' m'n'at.rlllI •• 
l' .. lItomaa .... tultMn tlMottukaNn. 
111 ulltomauduet .. k •• ", m .. tta .. lkoaalatnm"'lat.rlGn tledoltuIt.,,,,. 
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tunnettu sopiDl1s &iltaan·. RooDm pöytlkirjojen .,blll 

oli hra Schuschnigg ~öskin koko ajan asiasta infor

moiDUt Italian hallitusta, jolla ei tällaiseen ra "a.o."D 

nähden ollut mitään maistuttamista. By~ valmistel

laan sekä Wienissä että ierliinissä biklda niitä lu

kuisia toimenpi tei tä liikenteen, kaupan, kulttuurivaihdon, 

sanomalehdistön; radion y.m. aloilla, jotka uusi perus

sopimus aiheuttaa ja jotka vähitellen toteutetaan~ 

Sopimus on tietenkin muuttanut tilannetta 

!ODavanmajssa sikäli, että se on paljon helpottunut, 

antta ei sen merkitystä saa yliarvioida. Mitään 

sia sitoumuksia Itävallan varustautumiseksi tai muisaa 

suhteissa ei ole olemasaa, vaikkaJdn niistä ulkomaisis

n lehdissä on puhuttu. Tarkoituksena cm yksinoJlaaD 

DOrmaalisuhteiden luominen kahden le.11D heiIDon kuulu
van lUUU1 'Välillä,. 

lDn tiedustelin, kuinka suuri merki tya 

sella on Sakun ja Italian lDentymisessl, huomautti 

hra Dieckhoff, etta se tieteDlda DlibjJlldn suhteisiin 

on vaikuttanut edullisesti, .. tta ettl 'Välien p&raneai

nen tapahtui jo aikaisemmin, Saksa lam ei oa&lli.tuut 

luktioihin. 1'UD pysyi. Italiaan Dlhden -Yllin neutfta

liDa. MinklllD' eisesta liitosta Salme ja Italian, •• 

enelllllln kuin I tl'Ya1l8ll ja Unkari nkaln 'YIlil1l ei ole 

k,.,.ata ja Oftt kaikki tällaiset huhut perU 

fbI cm SUsan rirall i DeD seli tys sabalaia

itl'Yaltalaisen sopimDkStD .. rkitykaestl. 
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Lähe~tö lähettää kunnioittaen oheisena 

Ulkoasiainministeriö11e raporttinsa n:o 40 aiheesta: 

Saksan vastaus Englannille. 
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IDD 2lI7 kävin miDisteriaalitirehtööri DieOk

hoffin paheilla, sanoin hanelle, ettl JV't kai SelrM 

Yastaa 1m" ann;] le Jkainoman vii tta.·J la 1 tlval:lan 

sopimube.,. Hän huomautti ~tlen. ettei uia ole 

ainn D.iiD.~ Koin pari viikkoa sitten oli Auswlrti,e. 

htissa laadittu uusi luonno8 vutauuekai .,]ann4» 

kyselyihin ja · oli alkOl';ni steri ycm Keurath silloin 

lIhtenyt Berchtesgadeniin, elitellJlkaean uian wsleril

lee Itävallan kya~sen klsittely otti kuitenkin niin 

paljon aikaa. ettei BngJanniD Yaataukaen esittelYltl 

tullut mtään ja lienee se tapahtunut eilen tai 

Bayreuthissa YaltalmnnankaDslerille, jossa hän nykyäID 

oleskelee laper-Dlytlntöjl seuraamassa. Meeko bnsleri 

~ jo pIIttlmälD YaltlDksesta, Iita ei hra Dieckhoff 

voiDat sanoa; aamoin kuh ei sitäldULn, tulleeDlm siihen 

yleen81 ... taewpaa. Henkilökohtaisesti DIltti hän kui

tenlda kallistuvan .iihan käsi tykaeen; etU •• tauI kyl-

11 annetaan ja että s. tulee siaäl tihniiäD ened" 

kuin Yii ttauksen 1 tlYallall .opiarubeen, _tt. ei yoiDut 

JAKELUOH.IE: Jabluohjemall"'a : 

........................................ ~~~J..'- .,~.t ..... ' ............. . 

UI 1: , • • 

Ta .. II ....... 
T .... 11nen Ja II.lkll mlnlst.riell • • 
EI ulkoma .... lltukten tledoltullll". 
II uIIIomaaeduatuk .. n. mutta ulko .. lalnmlnl.terfOn tlHol. 

hIk •• 
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ajan suhteen mitään määritelll. 

Bngl annin, Ranskan ja Belgian välisestl Talmia

tavasta kokouksesta Lontoossa huomautti hra Dieokboffj 

että Belgia siellä tulee täysin yh~ Englannin 

kantaan. Tähän ~iittaa ~öskin Belgian ulkoministerin 

pari päivää sitten pitämä puhe, joka Ranskassa ei lie

ne ollut varsin mie1uinenr IIl1tta sen sijaan Saksassa 

tyydytyksellä huomioi tUe Ura Dieokhoff arveli Lontoon 

kokouksen, josta aaka&1.aisille ei mi. tään ole tiedotettu, 

johtavan viiden vallan kokoukseen ja aaattaa myiSheDIIIIiA 

laajeta vielä useampiakin valtioita klsittäväksi; 
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Lähetystö lähettää kunnioittaen oheisena 

Ulkoasiajnm;nisterio~le raporttinsa n:o 41 aiheesta: 

Drmzig. II. 

llinisteri: ~~--
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JAKELUOHJE: 

2lI7 kysyin ministeriaalitirehtööri DieCk

hoffil ta. mikä käsitys hänellä oli Danzigin kysymyk

sestä. Hän mainitsi silloin sen alkavaiheista, ett. 

konflikti Danzigin ja kansainliittokomiaaarin vllill • 

oli sJID t~ viime vuonna, kun kansainlii t tokomiaaari 

Saksan Danzigissa tapahtuneen laivastovierailun joh

dosta järjesti kntsut, joihin hän oli kntsunut ~ös

kiD Danzigin ha1li tuksen jyrkimpiä ftstustaj ia, sei 

jonka Danzigin hallitus katsoi loukkaukseksi itseään 

kohtaan. Sii tä ayystä annettiin tänä Tuonna nimen

omainen mälräye Danzit~in lähtevän saksalaisen rist 

lijän komentajalle; ette~ hän kävisi vierailulla 
~ 

aaarin lUODa. niin että uusi välikohtaus vIlttyisi. 

Tästä huolimatta on riita kuitenkin uudelleen pah
jeDJlUt ja 1I10dostunut Danzigin ja bnsaiDl~itoJl 

väliseksi konflikti ks i ,. Huomautin tähän' väliin, että 

Danzigin hallitus Däky,y nyttemmin kokonaan ignoroivan 

kom1saarin, johon hra Dieckhoff ftStasi h3lllhdykselll. 

Hän jatkoi, ettei Puola halua rikkoa auhtei taan 

"ak.luohJemeneJa : 

T .. alllnen. 
Ta"alllnen Ja IIlIkll mlnl,te,.lllIe. 

.................................... ....... ~!.~ ~i~~~ ...... ............... . 

UE 1: A 4 . 

EI ulkomueduetuk,en tledoltukllln. 
II ulkomuedu,tuklen, muHa ulkoa,lalnmlnl,t.,.IGn lIedol. 

tulIlIIn. 
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Saksan kanssa eikä tämä ole yksinomaan ulkoministeri 

Beckin, vaan koko Puolan halli tuksen kanta ja etta 

Puolan ulkoministerille on annettu tehtäväksi aibnsan 

selostaa tilannetta neuvostossa. Dtpzigi; h.11iigs ei 

bel UI liitOn lIIWltosta suhteissaan Puolag, mutta katsoo, 

ettei kanaaiDlii ton komisaarilla ole mitään tekemista 

Danzigin sisäisissä asioissa. Nähtäväksi jäi, minkl 

kannan kansainliiton neuvosto asiassa tulee ottamaan, 

silli kysynwksessä ei ole mikään aaksalais-puolalainen 

konflikti, n.an erimielisyys Danzigin ja kansainliiton 

'Yllillä. 
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Llhetyetö lIhettää kQnnioittaen oheisCD& 

UlkoasiaiDm;n1steriölle raporttinsa n:o 42 aiheeeta: 
Dariuel1i-sopi .,e. 

llillisteri: ~.-
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tiedustelin 2lI7 ministeriaalitirehtööri Dieck

hoffilta, mitä Saksassa ajatellaan tehdystä Dardanelli

sopimuksesta. Tähän huomautti hän, ettei siitä toistai

seksi mitään lIhempää voida sanoa, annen kuin siihen 

tarkemmin on pereh~ty, _tta että sopimus on tehty ko

konaan ulkopnolella Saksan. joten Saksa mahdollisesti 

aikanaan tulee esittämään kantansa asiaS8&, QDban Saksan 

laivaliike Dardanelleissa aiksi suuri, että ~&,ymi8 Sak
saanD kiinnostaa. 

Knsivaikntus, jonka sopimasta lukiessaan saa, on 

se, etta se on eneDlDän akateeminen. Sopimuksen merld tya 

tulee tietenkin paljon riipPamaan siitä, onko farkki 1ii 

to1aissuhteissa joihiDkiD valtioihin ja minkälaiset DämI 

8uhteet ovat!. Täl tl lcanDal ta katsoen kiinnostaa Saksaa 

Jlbinnl kJ8~S siitä, pääseekö Venäjän UDstalle aerelle 

luotava laivasto yapaasti Dardanellien kautta liirt.Jmäln 

Itlaerelle, liika aaattaisi auttaa Itämeren lotilaspoliit

tislll ti1ante~ liin DuU kuia kylYJl\Yksistil se1wa 

OJl .aatu, jäi myöakiJl bDDMotto .i D; ttuua sopi mubeen IpI1-

"AKELUOH"E: ".bl ...... jern .... J. : 

T .... IIMn. 
Tnalllnen J. Uelltal rnlnleterfllle. 
EI ulkom ..... tukHn tledoltuk"'n. 
EI u.orn ...... tukaen. mutta ulkoeel.Jnminleteriön tledol • 

..... In. 
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Löhet,ystö lähettää kunnioittaen Ulkoasi

ainmjnisteriölle raporttinsa n:o 43 aiheesta: 

Saksalais-1iettualaiset suhteet. 

Ministeri: j;11I#tn;;:,--
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JAKELUOHJE: 

UI 1 : A 4 . 

Lähetystö on taloudellisessa katsauksessaan 

n:o 36 selostanut san taloudellisen sopimuksen sisäl

töä, joka DIllutamia pöi viä ai tten Saksan ja Liettuan 

vllillä aolmi t tiin e Seuraavassa saan DIllU tamaJ ] a 

kosketella sopimuksen poliittista merkitystä sekä sitä, 

kuinka sopimnsta Saksan virallisella taholla arvos

tellaan. 

Sopimus järjestää maiden väliset taVD"'D,.,rD 

ja maksusuhteet; rajaliikenteen ja asettumisoikeuden 

toiseen maahane Se on pitkällisten ja sitkeitten 

vottelujen tulos, jotka pitemmäksi aikaa teki 

maksi lemelin kys~sen aiheuttama kireä suhde 

välillä. KUn tämä asia kuitenkin jotenkuten joutui 

'tyynemmille yesille, pääsivät neuyottelut tuloksiin. 

Saksan taholta selitetään; että sopimuksen 

aikaansaanti on tuloa Saksan pyrkimyltsistä luoda nor

saalit sUhteet naapareibinsa kahdenkelkisten neuvotte

lujen kautta; jotka nevlt parempiin ja aenestybelli

aempiin saavutuksiin kuin kollektiiviset yritykset, joi 

Tavallinen. 
.Jakeluohjemalleja : 

Tanlllnen. 
Ta.alllnen ja lialkll mlnl.terlllle. 
EI ulkomaaeduatuklen tledoltukllln. 
EI ulkomaaectu.tuklen, mutta ulko .. lalnmlnl.terICn t ledol

tuhlln. 
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sa monta intressiä joutuu vastakkain. Samalla on 

osotus siitä, että monella taholla saamattu Saksan 

tausp,yrki~ tlllä suunnalla on kaikkea perää vailla. 

-~dytyksellä on näin ollen todettava, että Puolan so

pimuksen jälkeen ja sittenkuin molempien saksalaisten 

valtioitten, Saksan ja Itävallan, välillä sovinto on saa

tu aikaan, jälleen tällä kolkalla Saksan rajaseutua nor

maalimmat suhteet on saavutettu. Kuten Saksan politiikan 

päämääränä on poistaa toinen häiriömomentti toisensa jäl

keen, ei se ole epäillyt jälleen uudessa piirissä saada 

aikaan järjestys, piirissä, jota ulkomailla yhä uudelleen 

katsottiin häiriömomentiksi. Samalla on Saksan hallitus 

uudelleen osottanut, että se, ottamatta huomioon naapuri

Taltion suuruutta ja merkitystä, on valmis epäitsekkäästi 

tunnustamaan sen elinoikeuden ja sitä vastaavasti huo

mioimaan'.-

Nyt tehty sopimus on kuitenkin merkit~,kseltään 

vain osittainen täysin normaalien olosuhteitten aikaan
saamisessa. Poliittinen suhde maiden välillä ei vielä 

ole tasoittunut, sillä Saksa ei katso Liettuan vielä 

täysin mitoin täyttäneen Kemelin statuutin määräyksiä. 

Kutta tlllä sopimuksella on Imi tenkin alku tehty. Mi tä 

saksalaisella taholla sopimuksen vaikutuksesta odotetaan 

seurauksena,on tämä: Saksa odottaa, ettei Liettua enää 

viivyttele ryhtyä selvittämään muita kysymyksiä, jotka 

johtuvat Kemelin statuutin lojaalisesta täyttämisestä 

sekä kirj aimeen että henkeen Dihden. ·Varsi nlå D tällä 
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alalla ovat ne positiiviset tekijät löydettävissä, jotka 

Liettua voi tarjota, jos se haluaa omasta puolestaan 

sovinnollisessa hengessä liettualais-saksalaisten suhteiden 
jatkuvaa paranemista edistää.w 

Sikäli kuin Berliinistä käsin asiaa voi arvos

tella, pitäisi sopimuksella olla huomattava m~rkitya 

Liettualle. Ennen kaikkea tullee se rajaka~passa olematm 

varsin tärkeä. Mutta Saksan kannalta on, kuten ylempäDi 

jo viittasin, sopimksen tärkeys enemdn polii ttisella 

alalla, sillä Saksa on sen kautta hankkinut itselleen 

uuden argumentin ranskalaista kollektiivisen turvallisuu

den teesiä vastaan, esimerkin, jota se tulevissa poliit

tisissa neuvotteluissa länsivaltojen kanssa varmaaakin 
osaa käyttää hyväkseen. 
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Lähetystö lähettää kunnioittaen oheisena 

Ulkoasiajnmjnisteriölle raporttinsa n:o 44 aiheesta: 

von Ribbentrop Saksan suurlähettiläs Lontoossa • 
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JAICELUOHJE: 

~-

Suurlähettiläs von Hoeschin kuoleman jälkeen 

useita kuukausia sitten ei Saksa ollut täyttänyt 

hänen paikkaansa Lontoossa, seikka. jota Englannin hal

lituspiireissä on paheksuttu ja lienee se Englannissa 

laajemmaltakin herättänyt tyytymättömyyttä. Tämän kuun 

10 päivänä valtakvnnlDkaDBleri vihdoin nimitti tälle 

paikalle lähimmän luottamusmiehensä ulkopoliittisissa 

asioissa, suurlähettiläs von Ribbentropin. Tädin nimi

tyksen johdosta on minulla syytä luotet tavista läh

teistä saamieni tietojen perusteella tehdä seuraavat 

reunamuistutukset • 

Ulkoasiain valtiosihteeri von BUlowin kesä

kuussa tapahtuneen kuoleman jälkeen oli hra von 

Ribbentropilla valittavana joko tämän paikka tai 

lähettilään toimi Lontoossa ja on hänen valintansa 

langennut Lontoon hyväksi, minkl jälkeen nimi tya ta
pahtui. Hän tulee aivan lähiaikoina siirtymään uuteen 

toimeensa, IIIDtta säilyttää edelleen Berliinissä oman 

toimistonsa lukuisine virkami ehine en. Viimema;nittu 

JakeluohJamall.Ja : 

Tavallln.n. 
T."alllnen ja 1I.1k.1 mlnl.tarI6I1a. 

.. .......... ........... ......... !avall1n.en •. 

UI t : A • • 

EI ulkom ...... tuk.en t ledoltuk.Un. 
EI ulkom .. edu.tuk.en. mutta ulko .. ll lnmlnl.terlön tledol. 

tukl"n. 
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seikka merkitsee tietenkin sitä, että hrå von Ribben

trop Lontoosta käsin usein tulee käymään Berliinissä, 

ottaakseen välittömästi osaa ulkopolitiikasta käytäviin 

neuvotteluiCin valtaknnnankanslerin ja ulkoministeri 

von Neurathin kanssa. Täten hänen kiinteä vaikutuk

sensa Saksan ulkopolitiikkaan edelleenkin tulee sä~

mUn, vaikkakin val. takunnankansleri tällä alalla, kuten 

muissakin asioissa, tulee säilyttämään yksinomaisen 

päätösvaltansa. 

I4ikäli olen kuullut on Englannin hallituksen 

taholta Saksassa annettu ymmärtää, että siellä halu

taan suurlähettilääksi miestä, joka todella arvovaltai

sesti edustaa Saksan hallitusta eikä mitään väritöntä 

&lllDattimiestä, Scheinbotschafter, kuten eräs swalainen 

sanoi. Tämä näkökohta on ehkä vaikuttanut valtakan

nankanslerin lopulliseen päätökseen nimityksen suhteen. 

Herra v • Ribbentrop on erikoinen englantilai

sen orientoinnjn kannattaja ja lienee kuulemani ma

kaan myöskin vaikuttanut siihen, ettei i IICL.I • .A.a. ... ca. .. l.o-"'DCIo<Ifo.DC .. 

laizia suhteita ole päästetty kehit~ liian pit

källe, niin että mahdollisuudet sovintoon EDglannin 

kanssa on säilytetty. Ministeri Gripenbergin raport

tien makaan eivät nämä mahdollisuudet tosin näytä 

kovjnkaan suurilta, IIltta Saksassa niihin kuitenkin 

kiinnitetään toiveita. 

Henkilönä hra von Ribbentrop on täydellinen 
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maailmanm; es ja tekee varsin miellyttävän vaikutuksen'~ 

Miten hän Lontoossa toimessaan tulee menestymään, jää 

nähtäväksi,. 

Ehdokkaina valtiosihteerin toimeen mainitaan 

ensi sijalla !uswärtiges Amtin poliittisen osaston 

päällikkö Dieokhoff ja toisena Saksan lähettiläs 

Sveitsissä von Weizsäoker. 
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Berliinissä 18 päivänä elokuuta 1936. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

UI 18: A 4. 

.. / , 

J- : 
U 1 k 0 a s i a i n m i n i s t eri ö 1 1 e. 

Oheisena lähetystö kunnioittaen Ministeri

ölle lähettää raporttinsa n:o 45 

Venäjän varustautuminen. 

Ministeri: I~~-



... :a.&rliini .................. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

( .. RA P 0 R T T 1 n: 0 45. . 
B!.;t;liini ssa 18 p; nä 

• ; Jc, 
elo kuu tai Q 3E?. 

Asia : Venäjän yarg,stautpmjpy. 

Neuvostohallituksen toimeanpanema asevelvollilUus-

,~ ikärajan alentaminen on Saksassa herättänyt suurta huomiotä, ko 

• ka toimenpiteen katsotaan lisäävän Venäjän armeijan vahvuutta 

huomattavasti. Saksalaisissa arvovaltaisissa piireiasä arvioidaan 

asiaa seuraavaati. 

Edellämainitun Venäjän hallituksen toimenpiteen 

tyy, kun aiihen .. ei liity .asevelvolliauuaajan lyhennyatä. johtaa 

muutamassa TUodessa puna-armeijan kasvamiseen lähea ~ 

kyiseatä määrästä. Keskus-toimeenpanokomi tean kongressissa 

sa ilmoitti neuToatomaraalkka Tuhatahevski armeijan vahvuuden 

1.300.000 mieheksi, niin että vastaisuudeasa on Venäjän aktii

viarmeija lalkettava lähes kahdekai miljoonaksi. lJhrsalkka oli j 

silloin asettanut joukkojen taistelukaavatuksen niin korkeaksi, 

ettei mikään muu armeija pyaty sellaista saawttama. Jos lal-

ketaan lisäksi ilmavoimien, laiTaston, pansaari.- ja motoriaoi tujen 

joukkojen ka8't'U, samoiDkuin tie- ja rautatieverkoatojen kehittämi

nen, sekä lentosatamien ja lukuisten kaaarmi.an rakentaminen, 1_ 

käsityksen minkälainen sotakoneilto on s,y.n~s8l, aotakoneiato, 

joka tulee kaikki muut ylittJlmälD. 

Saksassa ei myöskäID ole jätetty huomioimatta si- . 

"'AKELUOH"'E : 

................................. tavallinen. 

UI 1 : A 4 . 

.... k.luo~J.m.II.J. : 

T.vallln.n. 
T ... llln.n J. 1I.lkal mlnl.t.,.IOII • . 
EI ulkomuedu.tuka.n tledoltukalln. 
EI ulkomuedu.t"k.,n. m"H. "lko .. I.lnmlnl.t.,.IOn tI.dol. 

tukalln. 
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tä, että tämä Venäjän armeijan vahvistamistoimenpide tapahtuu 
hetkellä, jolloin sisällinen sota Espanjassa on käynnissä. ·V 

daanpa melkein sanoa, että se on tiet~ tekijä Euroopan le
vottomuuden ylläpitwsessä, josta jo muutenkin. kolmannen in

ternationalen häiriin~tän toiminta on osotuk8ana". Parhaiten 
valaisevat näitä olosuhteita Venäjällä toimeenpannut keräykaet 

Espanjan kansaDrintaan hyväksi ja Moskovan radion julkilau-
8UJDB.t asiassa. Nämä ilmiöt huomioonottaen katsotaan, ettei Ve

näjän armeijan lisääminen yksinomaan tarkoita maan puolustulta 
seikka, jota Saksassa ei voida jättää ottamatta huomioon. 

Näin syn~lt tilanne ei voi olla vaikuttallBtta 
tuleviin Locamo-neuvotteluihin, joiden jatkoksi oli tarkoi tet -

ta laajemmalla pohjalla olevat neuvottelut varastusten rajoit

tamisen merkeissä ja joiden menes~kaellinen päätökseen saat
taminen Toi joutua vaarannetukBi. 

Ministeri: J~~ 
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Berlttntssä 20 pätDänä e10k uta 1936. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 
" I . \ , . 

I , . 
/n R:fV~/ ' ~ 2/'6 . 

UI II: ... 

v} 

1 k 0 a s t a t n t n t s t e r t ö 1 1 8. 

L 'hetystö ohe tsena Jrunntot ttaen /.. tntste -

rtölle l ähettää rnport t tnsa n:o 46 

Saksa Ja Espanjan tapahtumat. 

lItntstert: J,#1II/;t~;;;~-



.B.e.rl.t tn t ..... . SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RA P 0 R T T 1 n: 0 46. --- - - - -
BerIt tnt ssa 20 p: nä elo 

\.11 / /, t .. ; :. Ic 
kuuta 1930... -, (' b -_ .. _--

, "1 I 
" ' 

Asia: Saksa la Espanign tgpan-

... ... Mat • .. 

Ol ymp talatsktsat olt vat kahden vttkon ajan sttnä 

mliärtn tapahtumatn kesktptsteenä saksassa, ettet polttttkalle jul 

tt ktsuudessa ennätetty kitnntttliä Jlurt ollenkaan huomtota. ttä 

kultssten takana tänä atkana tapahtu t, on jäänyt hämärän peit

toon. Seloää kuttenktn on, ettet Espanjan tapahtumta jätet ty tar

kotn huomtotmatta. Ilmetstä on fl ' 1 'skin, et tä oa tkha ulkonat sestt 

puolueettomuutta noudatetaan, sympattat ovat kokonaan kaptnallts

ten puolella, koska . heidän häoiönsä ka ~ so taan johtavan bolshe

otsmtn ootttoon Espanjassa ja sttä ttetä myöhemmtn Ranskassa. 

• 
Jo ottme huhtikuussa ennusti mtntstertprestdenttt 

Görtng minulle kommuntsmtn pääseoän DOltaan Espanjassa kuuden 

kuukauden kuluessa, mutta et hän stllotn näyttän t laskeDOn stt-

hen mahdolltsuuteBn, että sttä ennen kaptna syntytst ja DaS

tustaota ootmta tlmentst. Vt tmetset täällä saanant tiedot Stsäl

täoät sen, että Madrtdtn hallttus on menet tänyt ohjat käststään 

ja oalta tosiastalltsesti on kommuntstten kästssä. Espanjan kan

sal tssodan lopputuloksena tulee tämän mlkaan olemaan JOko so

ttlasdtktatuuri tat kommuntsttnen dtktatuuri. 

spanjan tapahtumatn yhteydessä on Saksa maatl 

sodan j älkeen enst kertaa jälleen åemonstrotnut mertootmana. Es-

JAKELUOHJE: 
tavallinen. 

Ull : • 4. 

JlkeluohJemllleJI : 

T 1 .. lIInen. 
Tavllllnen JI lIalkai mlnllte,.i6I1e. 
EI ulkomlledultuklen tledoltukalln. 
EI ulkomlledultukaen, mutta ulko .. lalnminllt.,.lön liedoi. 

tukalln. 
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panja aluevesille l "hetettiin 3 risteilij "ä ja 4-5 torp edo -

v " että, jotka ny t on kutsuttu otiin, mut ta ama l l a l ähetetty 

J. to i nen yht" suuri laioosto-osasto niiden sijaan. Saksa alkaa 

si is }""1l een n ' 1 t ellä osaa eri 001 tiona. La ioo t ovat sat no. -

se l dll i l ta oneet poi s siel l ä asuvat saKsal iset ja Luft han 

san l entokoneet ovat usein päiv tt täistn l enno i n 'ad rtdt sta Ja 

a rcelonas ta kotiuttaneet n in 700 saksalal,sta. vy t 1 t enev 't 1"

h s kai kkt saksalaiset Espanjasta pelastetu t, pa itsi ne , jo t Ja 

ei vät haluneet maasta l ähteä. Tä ten }"iä nyt l "htelXJ. Saksan 

• la i vas to-osasto Espanjan oestlle pä" astassa demonstrat i ot arkot

tuksessa I.!· i den mat en 1 i vastojen kanssa. 

• 

ekä saksalatselta et tä ameri i al atselta t holta on 

t nul l e kerrottu, että ne sU,fret lrul t al "hetykset, jotka ot tme 

pätotnä .adridista lentotettse on toin ite t tu POrts t in (suunntl _ 

1een 5000 kg. kultaa), eioät oltsi Espanjan oo ltton omaisuutta, 

vaan Moskouan kommuntsttpropagandaan varaamaa kultaa, jonka tur

vall isuus on k" ny t epäoarmaksi ja st i t ä s~ ystä l ähe tetty 1 

tettaoampaan paikkaan. 

KansainD 'list" politii kkaa on Di tme oi i kkoina as

karruttanut pUOlueettomuuden a ik ansaaminen Espanjan tapahtu iin 

nähden. Ranskan ehdotukseen on n t temmtn Saksakin antanut pert

a tteelltsen suostumuksensa sen j "lkeen kun Madridin hallitus 

011, vapau tanut kaikk t vangttut saksalaiset j a luoannut aat-

taa asianmukaisen rangaistuksen alaiseksi ne henkilöt, jotka 

to imt ttiDat Barcelonassa neljän saksalai sen . urhauksen. "h toM 

on ku itenktn vi_lä, että Madridin hallitus vapauttaa t akaOO ri

koimansa saksalaisen stDiilil en tokoneen ja että muut k in maat 

sttout uoat ka1k1ssg muodotssa olemaan aoustama t ta ta ist~eoia 
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puol ta estäm "llä (myös ykst tytsen) asetden ja sotatarpetden oten

ntn, rahalltset aoustukset ja vapaaehtotsten pääsyn Espanjaan. 

Saksalatsen latvan "Kameruntn" pakkotarkastus mertra

jan ulkopuolel la Cadtztn lähellä on herättänyt s urta melua. 

"Berltner 1bgeb1att- ktrjotttaa m.lIl. "1bpaus on sttäktn oaka 

pt, kun se tapahtuu hetkenä, jollotn Saksa on seltttäwJt ole

oansa pertaatteell tsestt valmts sek antumattomuussoptmukseen. Et 

oot etkä saa jättää ottamatta huomtoon, että juu71 n t to

dtstukset stt tä kasautuoot, mtssti m .... rtn Neuoostooenl1.jä on ak-

• tt totsestt ote1 "pä johtaoastt Espanjan kansal atssotaan <:J ekaan-

• 

tunut, st ts tuo 001 ta, joJra on 1ähtmmtn 1 tt ttoufunut st then 

va1ttoon, joka on estttänyt kansatnvä1tsen kästtte1yn alatsekst 

kysymyksen sekaantumattomuudesta, Ransk an ---- -. 

oskovan radton 11 tyJrsestä pappten murhttn Espan

jassa' rahan keräyksestä "kansanrtntaman" h' väkst y.m. ottetsta 

kertoo lehdtstö tarkkaan ja laajastt. Enemp"ä et tänä tä dellt 

sen sekavuuden atkana Espanjassa otelä , votda sanoa Berlttnts

tä kästn, vaan atnoastaan todeta reakttot täällä • 

tntstert: I'M'»~-

, 
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Berliinissä, 27 p:nä elokuuta 1936. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ YK t. \ 'c.i. f ~ • 

,1V'! "f $';):y~ fi jd6 / 
" ~ -. .. 

Ulla: " .. 

~ r /f 

U 1 k 0 a s i a i n 1Il i n i s t e r i ö 1 1 e • 

Lähetystö lähettää kunnioittaen oheisena 

Ulkoasiainministeriölle raporttinsa n:o 41 aiheesta: 

Huomioita Saksan talouselämä tä • . 
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......... ~IlNI .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n:o 47. 
Berliini ssa 27 p: nä elo kuuta 19 .36 .. 

Asia: Hyomioita ~an 
talousE?lämästä. 

I ',. 

f 
Jos vertaa Saksan viimevuotisia tilastonumeroita 

tämänvuotisiin, niin on todettava, että Saksassa nykyään 

val litsee aivan ilmeinen konjunktuuriaika. Tämä konjunk

tuuri joht~u epäilemättä pääasiassa kansallissosialisti

sen hal lituksen taloudellisesta ja finanssipolitiikasta 

ja on tästä syystä nimenomaan kotimaankonjunktuuriksi 

merki ttävä, vaikkakin ulkomaankauppakin viime vuoteen 

rattuna on vilkastunut. Viime vuoden kesäkuussa oli 

ulkomaankauppa 318 milj.Rmk:lla tasapainossa, kun sen 

sijaan kuluvan vuoden samana kuukautena aktiviteetti 

oli II milj. Rmk., viennin oltua 371 milj. ja tuonnin 

3~ milj. Toukokuussa oli vientienenmyys 35, huhtikuussa 

5 ja maaliskuussa 24 milj. Rmk. 

Silmiinpistävin on työttömyyden väheneminen. 

Kesäkuun lopu sa 1935 oli rekisteröityjä työt tömiä 1,88 

milj., kun niitä kesäkuun lopulla 193b oli 1,3 milj. 

Sen jälkeen on työttömien lukumäärä laskenut 1,17 miljoo

naan, ollen täten alapuolella korkeakonjunktuurivuoden 

1929. !nsai tsevien lukumäärä, mikä kesäkuussa 1935 oli 

JAKELUOHJE: Jakeluohjema"eja 1 

T a".lIInen. Tavallinen. 

UI 2: A 4 . 

Tavallinen ja lIalkai mlnl.terlölle. 
EI ulkoma.eduatuhen tiedoiluklUn. 
EI ulkom ... duatuhen, muU, ulkoaal,lnmlnlateriön tiedol. 

tuhlln. 
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l b,5 mil j ., oli kesäkuussa 193b noussut 17,7 miljoonaan, 

lisäys siis 1.2 mil j . Eroavaisuus t yöttömyyden vähene

misen ja ansaitsevi en lisäyksen välillä lienee seli

tettävissä sillä, että joukko hät äaputöissä työskentele

viä on huomat tavassa määr" ssä voinut siirtyä normaa

liin t öhön. Tarkempaa selvitystä ei puutteel lisen ai

neiston perusteel la tästä kuitenkaan voida antaa. 

Kasvanutta ansiotyötä vastaten on mwöskin 

tanto lisääntynyt. Raakaraudan tuotanto, joka viime 

vuo eI kesäkuussa oli 0,98 mil j . tonnia, nousi kuluvan 

vuo en kesäkuussa 1,24 mil j . tonniin; raakateräksen tuo

tant o nousi vastaavasti 1,25 milj. tonnista 1,63 milj. 

tonniin; hiilituotanto samoin O.38:sta 0,41 milj. ton

niin p"ivää kohti. Sama on tilanne autoteollisuudessa. 

Luvut osottavat yhtä mittaa nousevaa suunt a. 

Vähemmän edullisen kuvan antavat valt ion 

nanssit. Tosin kasvavat valtion tulot säännöllisesti • 

niin että kun kesäkuussa 1935 tuloja kerääntyi 765 

milj., saatiin niitä kuluvan vuoden vastaavana kuukau

tena 1 miljardi. Ne eivät kuitenk an riitä pei t tämään 

val tion menoja. Valtion velkautuminen on siksi jälleen 

kohonnut. Se oli viime vuoden kesäkuun lopulla 13,1 

miljardia Rmk., mutta nousi kuluvan vuoden toukokuun 

loppuun mennessä 14,65 miljardiin Rmk:aan, siis yli 

1 ]/2 miljardilla. Kun viime vuoden kesäkuussa säästö

kassojen Säästöönpanot olivat noin 100 mil j .Rmk. SllU

reanat kuin valtion velat, ovat ne nyt noin €DO milj. 



• 

• 

• 

- 3 -

Rmk. pienemmät. äästökassoj en säästöönpanot olivat 30.6 • 

1935 noin 13,158 mil j .Rmk., mutta 31.5.36 noin 14,046 
mil o.Rmk. Liikkeessä olevien setelien määrä on vastaa

vana aikana noussu 0 noin 1/2 miljardilla Rmk:lla, kun 

sen sij an valtakuonanpanl in kulta- ja kate -elpoisten 

deviisien määrä on laskenut 9,6:sta 79,3 milj.Rmk:aan. 

Valtion avulla luodun konjunktuurin kautta on näin ol

len tulevaislutta rasitettu. 

Viime vuoteen verrattuna ovat myöskin hinnat 

kohonneet. Jos indeksi vuonna 1913 mer itään 100, nousi 

elinkustannusindeksi viime vuoden kesäkuussa 123:een ja 

oli kuluvan vuoden heinäkuussa 125,3. Tuk1mhintaindeksi, 

joka kesäkuussa 1935 oli 101,2, nousi kuluvan vuoden 

heinäkuussa 104,2:een. Indeksilukuihin nähden viittaan 

siihen, mitä edel lisessä Saksan taloudellisia oloja käsi 

televä~sä raportissani n:o 24 olen maini.nnut. Rakennus

kustannusindeksi on uime vuoden llO,4:stä noussut 113: 

Viljan hinnat ovat myös nousseet. Kun 100 kg. rui ~Jta 

kesäkuussa 1935 Berliinissä maksoi 17,20 Rmk., oli saman 

määrän hinta kuluvan vuoden heinäkuussa 18,30 Rmk. 
Vehnän hinnat olivat vastaavasti 21,20 ja 22 Rmk. Peru

nain ja voin hinta on sen ijaan jäänyt enti elleen. 

Täydennykseksi edelläoleviin yleishuomautuksiin 

tilanteesta lienee syytä antaa kuva Saksan valtalmnnan

pankin kehityksestä vuosien kuluessa. Viikottain julkai

see pankki tilanneselostuksen, joka kaikille pankeille 

ulkomaillakin lienee tunnettu. Viimeisten kats&usten mu

kaan on pankin asema jo ru.n verran helpottunut, kun 
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pääomasijoitukset vekse1eissä ja shekeissä, samoin kauppa

vekselit ja shekit sekä liikkeessäolevien setelien määrä 

ovat laskeneet. Sen sijaan ovat kulta- ja kateke1poiset 

deviisit vähentyneet. Parhaimman yleiskuvan tilanteen kehi
tyksestä anta ee kui tenldn eräs juuri julaistu taulukko. 

lähtökohtana vuosi 1913. jonka tähän lopuksi jäljezmän. 

1913 
31.12. 
1924 

31.12. 
1925 

31.12. 
1926 

31.12. 
1927 

31.12. 
1928 

31.12. 
1929 

31.12. 
1930 

31.12. 
1931 

;·a· :!~. 

Kulta Kate
kate kelp. 

dev • 

1447 

7r:AJ 253 

lID8 402 

1831 519 

1865 282 

2'(29 15, 

2283 404 

22lb 469 

~~ 
188 
800 

1 1 r1~ 4 

- 1491 

- 2064 

- 1915 

- 1829 

- 3120 

- 2627 

- 2ro8 

- 23bb 

- 1m 2 79 

i 4~ 

94 793 2593 5% 
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Lähetystö lähettää kunnioittaen Ulkoasi

ainministeriöl le oheisena raporttinsa n:o 48 ai

heesta: 

Kahden vuoden pa;l.velusaika. 



• 

• 

.... ~.~l.INl. .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 

RAPORTTI n:o 4 8 • 

Berliini ssa 28 p: nä elo- kuuta 19 3.6. '1 

As i a : lWlde.p y'ijQ.d~.P. .pal ve),\1s.aika. 

JAKELUOHJE : 

UI 2 : A 4 . 

Saksassa määrätty kahden vuoden palvelusaika 

armeijassa on, kuten tunnettua, saksalaisella taholla 

perusteltu Venä jän sotapalvelusiän alentamisella, jonka 

reaktioista Saksassa tein selkoa raporti sani n:o 45. 
Se tavaton sanomalehtikampanja, jonka edellämainittu 

Venä jän toimenpide aiheutti, oli jo enteenä siitä, 

että jotain tulisi tapahtumaan. nlätyksenä tulikin 

sitten puheenaoleva dekreetti, joka lisää Saksan ar

meijan vahvuutta noin 50 %:lla. 

Kansainvälisessä politiikassa on t ämä päätös 

kauaskantoinen ja voinee tuskin johtaa muuhun kuin 

varustusten lisäämiseen muuallakin. ~syä sopii, kuin

ka kauan tätä rajatonta lis"ystä voi jatkua ilman 

katastroofia. 

Ranskassa on tapahtuma luonnol lisestikin he

rättänyt suurinta huomiota ja ankaraa arvostelua. 

lkillisiä eurooppalaisia vaikeuksia ei kuiteDkaan 

ne syytä pelätä, koska Parisissa heti näyttiin käsi

tettävän, ettei enää ole mahdol lista ryhtyä Saksan 

hallituksen kanssa väittelyyn Saksan puolustuspolitii-

Tavallinen. 
Jakeluohjemalleja t 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lillkll mlnilterlölle. 
EI ulkomuedultuklen t ledoltukailn. 
EI ulkomuedultuklen. mutta ulko .. ll inmlnllterlön tledoi

tukalln. 
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kasta . San jälkeen kun Saksassa tapahtuneeseen asevel

vollisuuden voimaanpanoon nähden tyydyttiin vain protes

tiin ja kun kuluvan vuoden maaliskuun 7 päivän päätök

sellä viimeinen rajoitus Saksan suvereniteettiin nähden 

Reinin alueella tuli kumotuksi, on se aika lopullisesti 

ohi, jolloin Saksan varustautumiskys~s voidaan saattaa 

oikeusperusteilla kansainvälisten neuvottelujen alaiseksi. 

Täten on Saksan varustautuminen muodostunut sen sisäi

seksi asiaksi ja toisten itsensä harkittava, IDi in toi~ 

menpiteisiin he omalta kohdaltaan ryhtyvät. Sakaaban 

lestaan jo aikoinaan ilmoit ti, ettei se varustautumises

saan voi rajoi t tua aseistussuhteeseen Ransltan ja En lan

nin kanssa, vaan että sen on otettava varustuspolitiik

kaansa harkitessaan huomioon myös Venäjän varustautumis

aste. Tähänhän viimeisen toimenpiteen suhteen vedot ankin 

Lienee kuitenkin Sl~ä olettaa, vaikkei sitä 

saksalaisella taholla tunnustetakaan, ettei Venäjän menet 

ly ollut ainoana syynä 2 vuoden palvelukseen, vaan että 

päätökseen vaikuttivat myös sisäpoliittiset tekijät. lä

hinnä on tällöin työttömyyskysymys, jolloin on pidet~ 

suotavampana parempien . kojan toivossa pitää nuoret 

miehet armeijassa, ku.in jättää ne työttömiksi ja työttö

myysavustuksen varaan. On mahdol lisesti pelätty, ettei 

vapaut~vaa luokkaa voitai si sijoittaa ansiotyöhön ja toi 

selta puolen armeijan lisääminen toisella vuosiluokalla 

antaa joitain mahdollisuuksia vielä työttöminä olevien 

sijoitukseen ja poistamiseen työttömien listoilta. Li-
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säksi antaa suurempi armeija varusteihin nähden jatku

vasti t yötä teollisuuden eri aloilla samoin kuin raken

nusalalla. Tämähän on tosin tilapäinen helpotus, mutta 

jos vuoden kuluessa yleinen maailmanmarkkinatilanne para

nisi, olisi aina jotain voitettu. Itsest ään selvää on 

kuitenkin, että sotilaspoliit t iset teki jät ovat olleet 

tapahtuneen päävaikuttimina. 

;f;wtldtn;;-~ J-



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

J-' RYHMÄ: .............................................. _ ...... . 

OSASTO: ....... f....~~ ........................ ...... : .. . 

. ~IA: ....................... ........................................ . 

........ .. ~.~~ ..... ~ .... 1.:~ ..... A.~.~.: .... ~ ... ·., .~ ....... 'f.f .............. . 

.............................................................. ~ ... ~.~ ..... ~~~.~ .................................................. . 

............................................................................................................................................................... 1? ..... l .9.~ .... 



Berliini3sä , 4 p:nä syyskuuta 1936. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ \. , 

UI II: A • • 

. " 

. . .... ,~-

U 1 k 0 a s i a 1 nln i s t eri ö lIe • 

Lähetystö lähettää kunnioittaen oheisena 

Ulkoasiainministeriölle raporttinsa n:o 49 aiheesta: 

Ver-äjän ehdotus kansainliittouudistukseksi. 

Ministeri: 111~~---

" 
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Berliini saa 4 p:nä .... syys kuuta 19 ... 36. 

Asi a: Venäjän ehdotus ... wsainlii t to- I 
I • .J ' 

c ' 

Venäjän ehdotus kansainliittouudistukseksi on 

Saksassa saanut varsin kylmän vastaanot on. Kun saksa

lainen arvostelu tuohon eh otukseen nähden lienee mie

lenkiintoinen tuntea, sel ostan si t·· seuraavassa. 

Jättäen kokonaan ottamatta huomioon ne paktin 

kohdat, joiden tarkoituksena on sovittava ja estävä 

toiminta, mutta jåka tähän mennessä eivät ole päässeet 

oikeuksiinsa, pyrkii oskovan ehdotus luomaan kansain

liit osta puhtaan sotakoneiston. Sen t ehtävänä ei olisi 

viisas ja ajankohtainen kestämöttömien olo uhteiden ja 

sodan syiden poistaminen, vaan y csinomaan sodan organi

sointi sotaa vastaan. Tämänmuk&1sesti kohdistuu 

ehdotus yksinomaan paktin 16 artiklaan. Jos jo tässä 

täysin ybipuolinen näkökanta ilmenee, niin merki tsevät 

käytännölliset ehdotukset -kollektiivisen turvallisuuden 

lujemmasta luomisesta- kaiken todellisen kollektivitee

tin loppua. Niiden täytyy vieläpä johtaa siihen tulok

seen, että kansainliitto entistä enemmän joutuu erikois

harrastusten palvelukseen käytettäväksi laitokseksi. 

JAKELUOHJE : 
7 

Jakeluohjemalleja : 

UIE 2 , A 4. 

TavallInen. 
Tavallinen Ja IIllkal mlnil'el'iölle. 
EI ulkomaaedultuklen t ledo itukalln. 
EI ulkomaaedultuklen, muUa ulkoaalalnminiltel'llSn liedol

tukann. 
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Saksassa katsotaan Venä"än ehdotuksen pyrkivän 

siihen. että Geneve muo ostuisi allianssipolitiikan le . 

timointikeskukseksi, koska sen mukaan regionaalisopimuk

set eivät olisi vain sellaisia. joita voitaisiin sol

mia maantieteellisen asemansa joh osta yhteisiä etuja 

omaavien maiden kesken, vaan sellaisten kesken, joilla 

yleensä on ·yhteisiä intressejä-, siis myös kaukana 

toisistaan olevien yhteisiä polii ~ tisia etuja omaavit~ 

valtioiden kesken. Tänii on kuitenkin regionaalipakti

käsitteen suoranaista pilkkaa ja vastoin liittokirjan 

20 artiklaa. joka liittovaltioiden kesken kieltää eri

koi s sopimuks et , kuten ranskalais-venäläisen sop~muksen 

on laita. 

Tämän yleisarvostelun lisäksi huomautetaan 

11, että Venäjän ehdot~s 314 osan enemmistöpäätöksittä 

hyökkäyssyyllisyyttä ja vastatoimenpiteitä käsiteltäessä, 

on vastoin kansainliittoaatetta, koska sen kautta mää

rätyllä val tioryhIli1llä olisi oikeus enemmistöpä "" töksellä 

päättää toisten suvereenisten valtioiden vitaalisista 

asioista ja pakottaa ne vastoin vakaumustaan asettu

maan sotaakäyviksi. Ettei regionaali- tai avustuspak

tien suosittelemisella pyritäkään yhteistyöhän todelli

sessa kollektiivisessa hengessä, vaan että niiden tar

koituksena on olla kulissina sotilassopimuksille, käy 

esiin siitä Venäjän ehdotuksesta, että nämä paktit 

silloinkin olisivat sovellettavia,vaikkei enemmistöpäätös

tä kansainliitossa syntyisikään. 
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Kuten tunnettua, on Saksan pyrkimyksenä kansain

liit toasiassa m.m. saada liittokirja erotetuksi Versail

lesin rauhansopimuksesta itsenäiseksi ja, paktin 19 ar

t iklan huomioonottaminen vastaisuudessa, silloin kun olo

suhteet vaativat voimassaolevien sopimusten revisiota, 

niin ettei kysymyksenalainen paktin kohta olisi vain 

kuollut kirjain. Lisäksi pyrkii se todellisuudessa sii

hen, että suurvallat saisivat liitossa erikoisaseman, 

koska niiden intressit ovat paljon laajemmat kuin pie

nempien valtioiden. Tätä näkökohtaa ei julkisuudessa ole 

esitetty, vaan olen sen voinut todeta eräitten yksityis

keskustelujen perusteella. Käytännössältitn suurvallat 

kin saakka ovat kansainliiton toimintaa johtaneet, mutta 

jos tämä periaate vielä muodollisestikin lyötäisiin kiin

ni, olisi kansainliiton tasavertaisuusperiaate hävitetty 

ja pienempien jäsenvaltioiden asemaa heikennetty. Tämä 

näkökohta ei kuitenkaan ole minkäänlaisena esteenä Sak

san paluulle kansainlii t toon, mainitsen sen vain siksi, 

että mikäli ja kun Saksa uudelleen tulee liiton jäse

neksi, se hyvin mahdollisesti toisten vähemmän vastus 

ta herättävien uudistusten tultua toteutetuiksi, myöskin 

koettaa tätä kysymystä ajaa, mikäli se silloin katsoo 

sen etujensa mukaiseksi. 
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Lähe~stö l ähet t ää kunnioit t aen ohei sena 

Ulko 81 inmini8terib~le rapor t insa n:o ~ aiheesta: 

Ennen Nurnbcr~ puoluekokousta. 

Ministeri: .f/J~1ItI~ ~ 
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.......... BERLIINI . SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n:o 50 • 
BerliiI1.i ssa 4 p:nä ~yys kuuta 19 3.6 • 

As i aj!nnen NUrnbergin puolue- ? b 

ko,ko,usJa! . . ....... . 

eljännen kerran val lansaannin jälkeen järjes

tetään t.. 8-14 päivinä Ntirnbergi ssä kansallissosialis

tisen puolueen puolueko ous. Vaikkei puoluekokouksesta 

sen sananmukaisessa mielessä nykysaksass voi nlla 

puhetta - mitkään keskustelut ja mieleDilmaisut päivän 

kysymyksiin nähden eivät tässä puolue 0 ouksessa tule 

kysymykseen - on sil lä Saksan julkisen elämän kannalta 

kuitenkin merkityksensä. Poliittisia ratkaisevia päätök

siä tuskin on odote t tavissa, ne annetaan kor eiotaan l tiedoksi tai niitä perustel laan. Sen sijaan antavat 

puoluepäivät valaistusta siihen suuntaan nähden, jota 

sekä sisään- että ulospäin tullaan noudattamaan ja 

mi tkä asiat joutuvat etualalle. 

JAKELUOHJE: 

Mitä NUrnbergin nyt alkavilla puoluepäi~l1ä 

merki tyksellistä tulee tapahtumaan, on pidetty täysin 

salassa ja vain arvailuja on olemassa. nlätykselli

sesti tapahtui viime vuoden puoluepäivillä kolme rat

kaisua: Reichstag kutsuttiin siellä kOOl le, juutalaislait 

hyväksyttiin ja hakaristilippu julistettiin valtakunnan 

viralliseksi lipuksi. Iqösldn tänä 

J.keluohJ.m.lI.j. : 

Tavallinen. Tav.llln.n • .............•........ ....... . 

ut 1 : A 4 . 

T ••• llln.n j. 1I.lkll mlnllt.rl6 1 •. 
EI ulkom ..... ltuk .. n tI.doitukllln. 
EI ulkom .. edUltuk .. n. mutta ulko .. I.lnmlnilt.riön ti.dol. 

tuklUn. 
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set tietenkin mahdollisia. Todennäköiseltä tuntuu, että 

tänä vuonna sisäpoliittiset kys~kset tulevat jäämään 

taka-alalle ja si tä enemmän ulkopoliittiset esillevede

tyiksi. 

Saksan sisäpolitiikassa on nykyään tunnusmerkil

listä se, että sisäisiä konfliktiaiheita koetetaan välttää 

ja vähentää ja tuoda mahdollisimman vahvasti esiin Sak
san kansan yhtenäinen rintama ulospäin. Esim. kirkkorii ta

kysyzqys on viime aikoina vahvasti vaimentunut ja katoli

sen kirkon ja valtakllnnanballituksen välillä sov~ saa

tu aikaan. Tätä seikkaa t o ~ istaa katolisten piispain 

pari viikkoa 8i t ten Puld sa pitämän kokouksen tulos, 

jossa katolilaisia kehotetaan kannattamaan valtion halli

tusta ja kärki erikoisesti kohdistetaan kaikkien velvol

lisuuteen taistella uskontoa ja yhteiskuntaa tuho avaa 

bolshevism1a vastaan. Kir o kysymys ei näin ollen tulle 

näyttelemään mitään osaa puoluekokouksessa. Sen sijaan 

tulevat siellä valtakunnan puolustusvoimat näyttelemään 

tärkeää osaa ja onkin yksi päivä kokouksesta kokonaan 

pyhitetty armeijalle. 

Puoluekokouksen poliittisesti hallitsevana aattee

na tulee varmaankin olemaan antibolsheTistinen b~nld.. 

Tässä suhteessa tullaan mahdollisesti kuulemaan kanslerin 

selityksiä, joista tullee ~ös käymään ilmi Saksan 

sen politiikan suuntaviivat. 

I~--
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Lähetystö lähettää kunnioittaen oheisena 

Ulkoasiainministeriölle raporttinsa D:O 51 aiheesta: 

Saksan tuleva talouspolitiikka. 
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Berliini .. ssa .l7p: nä 

Asia: Saksan tuleva talous-

...... politiikka. . ............................ . 

IUrnbergin puoluekokoukssn .erkityimpil ilmiöitä 

oli al osa ftl talrnnnanbnsJ erin julistusta, joka koski 

Saksan talouspolitiikan jlrjestelyä tulevaisuudessa ja 

jota kansleri kutsui uudeksi nelivuotislUUDDitel.aksi · 

IDa kanslerin peruatelut .. iaesa ovat aillenkiintoiaia 

ja koko qaymykselll kansainTtilistl merki vatl, seloata 
tltl osaa leuraavassa verrattain tarkoin,. 

laitettyUn Dii 1;1 vaikeuksia, joi ta Saksu ta

louaelMmllll on ollut voitettavanaam viime vuosilla; jat
koi kansleri Inraavaan tapaan: 

Saunnattomat ponnistukset oliT<at todella välttl
.attömät työttömien lukumäärän vähentämiseksi Saksassa 

lamoin kuin jokapäiväis8D leivlD turvaamiseksi heille, 
11111 puhtaan lialtalouden luominen Saksasaa on vali
tettavalti vain ehdollisesti I18hdollinen, mska SIkaa 

Olalla nykyiaelll alueellaan .i p,y8~ tuottamaan riit
tlvlssl ~iD elintarpeita liki raaka-eineita. 81i1;l 
huolilatta on koetettu 0.&8t. ....ta hankkia kaikki ae, 

aiil lUinkia voidaan. On itaestllll selvilI, ,tta tällöin 

JAKELUOHJE : J.keluohJ.m.lI.j. : 

!avalliDen. 

UI 1 : • 4 . 

T.vallln.n_ 
T.vallln.n j. IIlnll mlnllt.r löll •. 
EI ulkomuedu.tukl.n t ledoltuhlln. 
EI ulkom •• edultukltn, mutta ulkolll.inminllt."iön tledol. 

tukelln. 



• 

- 2 -

Tapaan taloustoim;nnan hillitt~s oli lopetettava ja len 

sijalle asetettaTa suunnitelman mukainen tuotanto; Janlal
lislosialistinen johto on tällöin koettanut TUttU S"a.awr 

tumista talouselämään enemmän kuin välttämätöntä on ollut, 

-.tta sen täytyy kuitenkin toimintansa ohjeeksi u.ttaa 

seuraava periaate:.i sen Illemmlln talous kuin pääDwbUl 

ole i tsenlisil (Ielbstherrlich) ilmiöi ta eika omien laki

ensa (G.I.t .... ssigkei t) alaisia, vaan niiden yläpuolella 

on kansa, job. yksin IlllräI .llmlnIa.ista. Kanaa ei ole 

olemasl8. taloutta varten, vaan. talous cm kansan palveluk

sessa. livätkl Iin enemmin kansa kuin talouskaan ole pU.

oman orjia, vaan on pääoma ainoastaan taloudellinen apu

väliDe ja liitä syystä alistettu kansan tarpeiden ~t

tllDiseksi ja sen säilymisen turvaamiseksi. Saksan kansa 

on huipparikkauksissa&n tlnään hyvin köyhä Terrattuna m0-

niin maihin kansoihin, _tta kelkimääräiDen elintaso on 

siitä huolimatta suhte.llisen korkea. TImI 

ten .lintason parantaminen on Saksan talouspolitiikan pyr
kimykseni. Ilttta tämä parannus ei Talitettavalti TOi ke

hittyi kaikkilll suuntiin, vaan aiDoastaan IIIIIrIttyihin. 

sallislosialistisen talouspolitiikan toisena periaatt .... 

OIL, ettei palkka tai palkan suuruus ole ratkaiseva, vaan 

tuotanto eli liis s. osa, joka koske. jokaista ykaityis

ta talousprosesaiin kuuluvaa yksilöi. Yaltio- tai talous

johdolle olisi ilman mauta ollut mahdollista korottaa 

palkkoja 3), 40 tai " prosentilla, _tta palbnkorotus 

ilman tuotannon lisäystä on itslpetosta, jonka Saklan 

kanaa jo kerran on kobnut. lansalllss sialistislD 
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käsitteen mukaisesti olisi hulluutta nostaa palkkoja ja 

.-..Jjos mahdol lista lyhentää työaikaa, a .. t ! •• ·• rajcittaa tuotan

toa, sillä kansan kokonaispalkkatulo jakaantuu kokonaistuo

tannolle, joka voidaan kuluttaa. Jos kokonaispalkkatulo 

nousee 15 %, mutta kokonaistuotanto saman verran laskee, 

niin ei tämä palkan korotus ylm i tyisen ihmisen toimeen

tulossa ainoastaan jää merkityksettömäksi, vaan päinvastoin 

vie tuotannon vähenemisen tähden täydel liseen rahanarvon 

laskuun. Kun Saksan kansallista 1 ous t änään maksaa palk

koja n. 15 miljardia markkaa enemmän kuin v. 1933; johtuu 

se siitl, että kokonaistuotanto vastaavassa snhteessa on 

noussut. Vasta tämä takaa, palkkojen noustessa,hintojen jät-
tämisen entise~een ja sen kautta paremman toimeentulon. 

Jos me voimakkajlJlD8.D sisäisen talouselänön vU

kastuttamisen kantta vielä tuntuvasti korotamme kansan tu

loja ja saamme viimeisenkin miehen työhän sijoitetuksi, 

ei sen kautta Saksan viljelyspinta-ala tule suuremmaksi, 

S.t.Si. Saksan elintarvemarkldnoi ta voidaan maan rajoittu

neisuuden tähden vain vähäisessä määrässä korotta.. Vuo

desta 1933 lähtien on työhön aaatu sijoitetuksi yli 

5 miljoonaa ihmistä, joka merkitsee sitä, että heidän ai

kaisempi keskipalkkamääränsä työttöminI ollessaan on useim

missa tapauksissa noussut sadalla, osittain kahdellaaadalla 

prosentilla. On selvää, että monet näistä vuosikausia 81i

ravi tuista, vähän ansai tsevista kansalaisista ensiUlDäileksi ' 

ovat hyökänneet elintarvemarkldnoille. Tästä ~eikasta joh

tuu ~öskin; että uudistuvasti on ilmennyt vuodenajoista 

johtuva puute voista, munista; rasvasta ja osittain lihaa 
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Mitä taas raaka-aineisiin tulee, on niiden haD

kinta edellytyksenä viennin ylläpitämiseen, joka puolestaan 

tekee mahdolliseksi vaatimattoman 8lintarvehank innan. Jos 

lopettaisimme raaka-aineen tuonnin; olisi s~n seurauksena 

työttömyyden lisääntyminen. Keitä ei tee l~vottomaksi 

niin paljon kysymys siitä, onko joskus enemmän tai 

män voita tai munia saatavissa, vaan suurin huoli on, 

että kansamme laajat kerrokset saavat työtä j~ ansiota 

eivätkä joudu työttömiksi. Meitä kiinnostaa myöskin vä

hemmän saavatko korkeammat luokat enemmän tai vähemmän 

voita, ku.in se, että laajoille massoille voidaan turvata 

halvempien rasva-aineitten saanti. Tätä eivät tietenkään 

porvarilliset hallitukset ympärilläImne ymnIrrä, mntta su-. 
salla ei mwöskään ole porvarillista hallitusta, vaan 

kansallissosialistinen. Siitä s.Y.Y&tä on Saksan 

den tehtäVäni kansan kulutuskyvyn johtaminen suuntaan, 

jonka voime tyydyttää omalla kansallisella tuotannollam

me. Kun tuotannon lisääminen aaataloadessamme on hyvin 

rajoitettua, on sen kohottaminen muilla aloilla välttä

mätöntä. Siitä syystä on valtio- ja talousjohdoD tehtä 

Dä mitä tarkimmin tutkia, mitä välttämättömiI raaka.e;nei

ta, polttoaineita y.m. Saksassa voidaan tuottaa. Tämän 

kantta sUstetyt valuutat on tulevaisuudessa käytettävä 

elintarpeiden hankintaan ja sellaisten aineitten ostoon, 

joita missään tapauksessa Saksassa ei voida tuottaa. 

'ästä a,yyatä tulee uusi nelivuotissuunnitelma olemaan 

seuraava: neljässä vuodessa on Saksan oltava kaikissa 
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niissä aineissa ulkomaista täysin riippumaton, jotka taval

la millä tahansa saksalaisen kyvyn, kemian ja koneteolli

suuden samoin kuin vuoriteollisuuden kautta voidaan hank

kia. Tämä saksalaisen raaka-aineteol lisuuden luominen tulee 

myöskin varustautumisen päätyttyä vapautuville ihmisjoukoil

Ie ant~ työtä. Määräykset tämän jättiläismäisen t 

ohjel~ t oimeenpanemi seksi on juuri annettu • 

Riippumatta tästä ei Saksa voi luopua vaatimuk

sistaan siirtomaihin. 

-Tiedän, että tämä uusi ohjelma sisältää suunnat

toman tehtävän, mutta se on tieteellisesti jo lukuisilla 

aloilla ratkaistu, tuotantomenetelmät ovat kokeilun alaisina 

ja osittain jo lopulliset. Kansallissosialistinen valtion

johto on niin suvereeninen ja yläpuolella kaikkia talou

dellisia siteitä oleva, ettei sen edessä ole olemassa 

mitään työnantajia ja työntekijöitä, vaan ainoastaan koko 

kansan työvelvollisia (!rheitsbeauftragte).· 

Taloudellista uudistusta käsittel evän paheos&n 

lo~ssa painosti kansleri vielä sitä, että koko tämän 

uuden talousohjelman toteuttamisen edellytyktenä on sosia

lisen rauhan säilyminen maassa ja kehåtti kaikkia yksi

mielisyyteen. 

Edellä on e8itet~ pääkohdat valtakunnankanalerin 

julistamasta uudesta taloudellisesta ohjelmasta hänen 

tämine perusteineen. Sen johdosta on syytä panna 

seuraavaa. 

Kun Hi tler 1933 julisti neli vuotisohj elmaD8& 

tärkeänä kohtana tyött~en poil-
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taminen, vaikkakin pääkohdat silloin keskittyivät polii 

siin kysymyksiin, kuten suvereniteetin saavuttamiseen ja 

varustautumiseen-. Nyt ilmoi tti kansleri silloin julista

mansa nelivuotisohjelman tulleen täytetyksi, kun Saksa on 

vapautunut Versaillesin sopimuksesta. Varustautuminen ei 

kuitenkaan vielä ole pältt,ynyt. Vaikka ei ole mitään 

tilastoja olemassa siitä, kuinka suuri määrä työväkeä 

varustusteollisuudessa on saanut työtä, niin täytyy kui
tenkin olettaa, että suurin osa työhön palautuneita 

tömiä on tällä alalla leipänsä ansainnut. Varsinainen 

varustus tulee piakkoin olemaan suoritettu ja sotalaitos 

sen jälkeen teollisuudelle antamaan pääasiassa juoksevat 

tilauksensa, täydennys- ja uudistustarpeitaan silmälläpitä 

Täten on herännyt kysymys sii tä, mihin vapautuvat 

mat on sijoitettava. Tässä suhteessa antaa kansleri ne

li vuotisohj elmassa vastauksen-. Sotateollisuudesta vapau~

vat työvoimat on käytettävä korviketeollisuuden luomiseen 

ja toiminta~ Saksa tulee autarkiapyrki~ksiään kehittä

mään ja kaikista niistä raaka-aineista tekemään itsensä 

riippumattomaksi ulkomaista, joita se luonnollisin tai 

keinotekoisin tavoin pystyy itse valmistamaan~ !imi mer

kitsee tietenkin tuonnin entistä suurempaa supistamista 

tai siirtämistä toisille aloille, varsinkin 

Saksa edelleenkin on ulkomaista riippuvainen. Enimmän 

huomiota tultanee kiinni ttänan pol ttoaineiden (Triebatof~ 

valmistukseen omista raaka-aineista (hiili, ruskohiili ja 

puu). Tlssä suhteessa on jo tehtaita rakennettu ja 
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käynnissä. Sitä paitsi on I.G.Farben-Industrie keksinyt 

synteettisen polttoaineen valmistustavan. 

Toinen suuri ala, jossa Saksa pyrkii tekamäln 

itsensä riippumattomaksi, on keinokuitujan valmistaminen te 

tiilejä varten. Juuri olleilla Leipzigin syysmessuilla saa

tiin tutustua uuteen I.G.Farbenin keksintään. Tällä alalla 

ovat suuret mahdollisuudet olemassa. Raakavillatarpeistaan 

voi Saksa kotimaassa tyydyttää nykyään n. 9 prosenttia • 

Jos arvioidaan keinovillan valmistus kuluvana vuonna 40 

miljoonaksi kiloksi, ja lähiTUosina 80 milj. kiloksi, niin 

pei ttöisi tlmä aluksi 10 ja myöhemmin 20 p:rolenttia Sak

san tarpeista. Kun lammaskantaa kuitenkaan enää paljon 

ei voida kohottaa, olisi tämän mukaan laskettava, että 

Saksa lähivuosina voi tyydyttää villatarpeensa kotjmaasta 

n. 30 prosentilla. 

Puutarvettaan ei Saksa myöskään pysty tyydyttä

mään kotimaasta, vaan on sen edelleenkin tuotava suuret 

määrät tätä tavaraa ulkomailta>. Tästä Iyystä on Saksan 

riippumattomuus keinokuitujan valmistamisessa ~öskin valuut

takysymys. Epäilemättä on kuitenkin valuutan kulutus puu

tuotteisiin nähden pienempi kuin villaan ja puuvillaan~ 

Jo aikaisemmin olen kertonut siitä, että täysi

pitoista s.y.nteettistä kumia Saksassa jo voidaan valmistaa, 

IDUtta että sen kustannukset tulevat vielä liian korkeikai · 

tuotuun kumiin verrattuna. Tässä suhteessa tultanee ~öe

kin lähivuosina suuria ponnistuksia tekemlön. 

Ilmi lienevlt tärkeimmät alat, joilla Saksa11. 

on mahdollisuuksia enennän tai vähemmän tyy~täl tarpe ... 
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kotimaisella tuotannollaan. M8talleissa se tuskin siihen 

tulee pystymään. 

Suurimpana vaikeutena koko kysYDfksen suhteen 

tulee olemaan sen finansiointi. Valtakunnanpankin ja kul 

diskonttopankin selostusten mukaan on Saksan fiD8Dssiasema 

heikko. TyäDhankinta ja varustautuminen ovat nielleet mil

jardeja. Nämä summat on ankittu vekseleillä, joiden kon

solidointi aiotaan vähitellen toimittaa. Saksan verotulot 

ovat pitkiksi ajoiksi eteenpäin diskantoidut ja sukupolvet 

saavat kantaa niiden uortisoinnin·. Teol lisuus kärsii 

emdssiokiellan alla eikä siitä s.yystä voi riittävässä 

määrin laajentaa laitoksiaan, kun se ei voi tähän varoja 

hankkia. Luottoja ulkomailta ei voida saada. Voidaan Däin 

ollen pitää mahdollisana, että autarkiapyr~kset tullaan 

finanssioimaan samoin kuin varustautuminenkin vekselien 

avulla ja rasittamalla vastaisia verotuloja. 

Näissä olosuhteissa on valtion lisääntynyt vaiku

tus pääomamarkkinoilla ja koko yksityistaloudessa vain 

ajank)r81lV8. Niinkuin jo aikaisemmin olen kertonut; ovat 

osingot rajoitetut 6 ja määrätyissä tapauksissa 8 prosen 

tiin. Siitä yli jäävät määrät on suoritettava kultadi~ 

konttopankkiin lainavararaha8toksi (JDleihe.tock)~ Kun ~ 
san hallitus todennlköisesti tulee samalla täsmälli8yydel

lä toteuttamaan uuden nelivuotisohjeJmansa kuin työDhankin

taohjeJmansa ja varustuksensa, on uusia toimenpiteitä fi

D8I1Ssialall a odote ttavissa. Paitsi jo maini ttua lainavara

rahastoa, joka rasittaa teollisuutta, on äskettäin yhtymI

veroa (Iörperschaftssteuer) korotettu huoma ttaTasti, aika 
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vielä lisää teol lisuuden rasitusta. 

Joka tapauksessa asettaa uusi nelivuotisohjelma 

hyvin suuret vaatimukset Saksan taloudelle ja sen 

seille. Se merkitsee Saksan sisätalouden johdonmukaista 

kehitystä ja ulkomaankaupan supietumista. 

KUn diplomaatit IUrnbergissä olivat kuulleet 

va!tak"nnankanslerln julistuksen, oli kaikkien huulilla 

kys~s, minkälaisiksi kauppasopimukset vastaisuudessa Sak

san kanssa muodostuvat. Erikoisesti 

niissä maissa, joiden tuotteet yhä ene~ joutuvat sak
san markkinoilta pois. Suomen suhteen lienee asia kui

tenkin niin, ettei uusi politiikka suuremmassa mälrlssl 

kauppavaihtoon Saksan kanssa tule vaiknttamaan, ovathan 

tärkeimmät myyntiartikkelimme sellaisia, joita ilman Saksa, 

kanslerin oman ilmoituksen mukaan, ei tule toimeen. 

Saksan taloudellisista kys~ksistä puheen ollen 

on syytä lopuksi mainita keskustelusta, joka minulla oli 

pari päivää sitten erään ulkomaisen Berliinissä Sekaan 

fiDanssioloja seuraavan pankkimiehen kanssa. Hän kat.,i 

Saksan fiDanssiaseman olevan hyvin huonon~ Kun aäästö

kassat, ~utuslaitokset ja teo1lisuusyritykaet OTat ol

leet pako.tetut osallistumaan valtion lainoihin ja niiden 

korvikkeeksi saaneet työDhankintavekselei tä, on niiden 

likviditeetti suuresti vaikeutunut ja ovat ne olleet 

pakotetut palauttamaan näitä vekseleitä lUuriin pankkei

hin, ennen kaikkea Reichsbankiin, saadakseen vapaata ra

haa. ftdn johdosta on viime viikkoina aetelistöi jon

kun verran lisät~. Toiselta puolen on Saksa ollut 
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pakotettu viime viikkoina käyttämään kultavarastoaan 

välttämättömien aineiden hankkimdseen ulkomailta. (ennen 

kaikkea lienevät ~symyksessä elintarpeet) r~ Kun kuluvan 

vuoden sato on tullut tuntuvasti huonommaksi kuin odo

tettiin, on viljaakin ostettava swreIlml8.t määrät ja 

syystä tullee Saksan knltavarasto, joka nykyään on alle 

70 milj .Rmk., lähikuukausma vielä huomattavasti laskemaan • 

Kertojani mainitsi lisäksi, että Saksan valtio kuukausit

tain menoissa ylittää tulonsa 600 milj~:lla, joten 

vuotuinen menoylitys nousee yli 7 miljardiin Rmk:aan. 
Tämän tiedon mainitaen kertojan vastuulla. ~tä rahanar

von alentamiseen tulee, oli finanssi .. iutuntija ei tä 

mieltä, ettei tri Schacht sellaista tulisi tekemään, 

ennen kuin hän on saanut Saksan ulkomaiset velat vielä 

pienemmiksi. Hänen mka8l'sa on Saksalla nykyäln 

velkoja vielä 3,3 miljardia Rmk. (1 miljardi Stillbalte

velkoja, 1.700 miljoonaa pitkäaikaisia ja 600 miljoonaa ly~

aikaisia velkoja). SinJnslblD täml S1lIIID& DIin suurelle 
Talta.kun.nalle ei ole suuri, mtta -JdSyhllle on lijnäkiD 

paljon-, kuten kertojani huomautti. Miten finanssitilan

teeata muutamien kuukausien kuluttua selvitään, on arvoi

tus, lopetti pnhuteltavani. 
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Berliini ssa 22 p:nä syys kuuta 1936. ;J{. , 

Asia: 
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~tir.nbergin puoluekokous. _ ' I 

e I 

I 

,...- .... .. J .~ 

Ntirnbergin puoluekokous keskitt,Ji kahteen pIIky

symyksean: Saksan talouselämän vastaiseen järjestelyyn ja 

taisteluun kommunismia vastaan,. Edellisestä kysyDUksesta 

olen tehnyt 8elkoa raportissani n:o 51. Seuraavassa pyy

dän saada muutamin sanoin esittää huomioita jälkimali

sestä samoin kuin muista ilmiöistä,. 

Punaisena lankana koko kokouksen aikana kävi 

taistelu kommunismia vastaan ja tässä sivussa annettiin 

myös ankaria kolauksia demokratialle. Kaikissa esityk

sissä kowmlnismia kosketeltiin, mutta räikeimmässä muodo8-

sa se tuli esille Rosenbergin ja Goebbelsin puheissa • 

Yhtä jyrkkä; Taikka DIlodoiltaan hillityDlpi oli ftltakan

nankanalerin lopettajaispuhe; jossa hän julisti leppYlltt 

mln taistelun bolahevismille. Otan tähän kanslerin 

p~ee.ta seuraavan yhteenvetolauseen: -nämä ovat vain 

lIItlutamia niistl vastakohdista; jotka lDei tä ko""",nisldsta 

erottavat, _tta minun täytyy tunnustaa; että ne ovat 

1'Oi ttamatto_t,. ftssll on kaksi maailaaa, jotka vain 

tyvät toisistaan. _tta eivät koskaan voi yhtyä-. Blpan-

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja : 

tavall'nen. 

UI 2 : , 4 . 

Tavallinen. 
Tavallinen ja 1I.lk.1 mlnl.terjOlle. 
EI ulkomaaeduatuklen tlodoltuk.lln. 
EI ulkoma.edultuk.en, mutta ulkoa.lainminllterlGn Uedol. 

tukalln. 
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jan tapahtumat antoivatkin hyvän taustan puheille ja 

joka paikassa niihin vedottiinkin. Kanslerin puhetta 

kuullessa odotti joka hetki, että hän ilmoittaisi diplo

maattisten suhteitten katkaisemisesta, mutta sitä ei kai 

kaan tullut ja oletetut tai annustetut yllätykset Bi1rn

bergin puoluekokouksessa jäivät pois. xnn tapasin Saksan 

Koskovassa olevan suurlähettilään, sanoi hän pian palaa

vansa toimipaikalleen takaisin sekä ettei puhetta välien 

katkaisemisesta Saksan taholta ole olemass9.'e Tätä ankaraa 

bolshevismivastaista hyökkäystä on käsittääkseni arYOstel

tava kahdelta kanna' ta. Ensinnäkin on sen tarkoi tuksana 

ollut sisäpoliittisesti vahvistaa kotoista rintamaa ja an

taa uutta virikettä tähän taisteluun NUrnbergissä olleil

le puoluejohtajille ja -miehille. Toiseksi lienee sillä 

tahdottu osottaa ulospäin (ja ennen kaikkea Banskalle 

ja Englannille), ettei Venäjän mukaanvetäminen neuvottg ... ,_

hin Saksan kanssa ole mahdOllista, ja että maajl mankatso

mubellinen ristiriita on kypsymässä bolshevismin ja si tä 

vastustavien suuntien välill~. Tähänastiset antikommunisti

set hyö~kaet eivät ole kohdistuneet liinä määrin 

omaan NeuvostoVenljäl Taataan, kuin mitä tällä kertaa oli 

aaian laita. 

!aleeko 't oimeenpannun propagandan vaikutus olemaan 

lellainen, jollaiseksi .8 oli tarkoitettu, jää Dlhtävlksir. 

al. 9-. tapaamani Belgian lIhettilal, joka IIlUUten maiDi tli 

maan la ja Saksan välisten suhteitten ~kyäln olevan ,ri~ 

täin hyvlt, ja joka juuri oli palannut Lontoosta, sanoi 

viiaemainitusaa paikassa puoluekokouksen tehneen erittäin 
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epäedullisen vaikutuksen ja s~täneen e~varmuutta 

tä, Idb1n Saksa oikeastaan pyrkii. Samalla mainitsi hän 

sekä Ranskassa että Englannissa vallitsevista pyrkimrkais

tä löytää sovinto Saksan kanssa. 

Palatakaeni Ntirnbergin kokoukseen, oli n.t Ialut 

siellä e ite~ puheet toisluokkaisia verrattuna edelll

maini ttuihin,. Kokouksen järjestely oli ulkonaisesti lois

telias ja samalla suuri organisatioDÖyte. Olihan Bt1rn

bergissä koolla 1]/2 miljoonaa ihmistä ja kansleri 

kertoi pyrkijöitä olleen 7 miljoonaa, muttei niitä voitu 

majoituspuutteen tähden päästää ~kaan. Puoluekokoukseen 

päästetään alemmista johtajista kunakin vuonna enimmän 

ansioituneet, joten osallistumista siihen pidetään palkki

ona hyvästä työstä. Valtavimmat tilaisuudet olivat 

toi.mi.tlijain (.lmtswalter) apelli, läsnä noin 140.000 puo

luetoimitsijaa, tJdpalveluksen paraati, Hitler-JUgendin jUh

la, 91- ja S9-joukkojen apelli (noin l~osanottajaa) 

sekä sotaväen näytös. Kaikki tapahtui erinomaisen täsail • 

lisesti ja jltti todella vaikutuksen kansasta aseissa. 

neisvaikutelman voi sanoa olleen sen, ettl kaik

ki. Niirnbergissä olleet auureDDat ja pienemzNlt johtajat, 

lamoin kuin rivim1ehetkin, ovat TannoutttDeita kanslerin 

aatteiden DnMttajia ja Talmiit kaikkeen, mihin heidän 

j ohtajanaa he· ta käskee. Siksi e i Toi olla ky8YJIYstlklän 

mistään aautoksista olosuhteissa Saksassa ainakaan niin 

kauan, kuin lI8&n taloudellinen kantok:Jky kestU a811 r&ai

tua_, jo. alaiSeD& .e on ja yhI eneDlDllln tulee ole

maan. Vaatunna'aisisaa piireis81 katsellaan kuitenkin 
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verrattain huolestuneina tulevaisuutta tässä suhteessa 

N'iirnbergis-sä pidetyistä puheistakin pilldsti tämä esiin .. 

Siellähän · tehostettiin välttämättCDyyttä JDllkautua niihin 

rajoituksiin, joita vastaisuudessa ehkä on pakko asettaa 

ja olla valmis sellaisiin uhrauksiin, jotka käyvät tar-. 

peellisiksi~ 

Kun kanslerin puheet Suomenkin lehdistössä 

verrattain laajasti ovat olleet selostettuina, ovat ne 

suurin piirtein meillä tunnetut. Se messiaalinen tyyli, 

jota hän tänä vuonna käytti paljon suuremmassa määrässä 

kuin ennen, kiinnitti puolueettoman huomioitsijan 

ja ihmettelyä. 

Pidetyissä jyrldssä puheissa kommunismia ja 

vostovenäjää vastaan painostettiin erikoisesti Saksan 

merkitystä länsieurooppalaisen knlttuurin etuvartijana. 

Aikaisemmin on kansleri puheissaan painostanut rauhantah

toaan ja yhteistoiminnan aikaansaamis ta Saksan ja 

eurooppalaisten demokraattisten valtioiden välillä. Epä

johdonmukaiselta tuntuu näin ollen se, että demokratia 

linänsä tuomittiin miltei yhtä ankarasti kuin kommunil

mi. Ininka yhteistoiminta näissä olosuhteissa Toisi ke

hittyä menestykselliseksi, jää arvoitukseksi. Saksalaiset, 

joiden kanssa asiasta keskustelin, väittivät tosin, että 

puheissa tarkoitettiin entistä saksalaista demokratiaa 

sellaisena, miksi le eaa.n jälkeen oli kehittynyt, eikl 

suinkaan maiden maiden valtiojärjest,ystl, mutta tltä 

seikkaa ei puheissa tuotu esiin, vaan jäi ainakin 

niiden puolneeton lukija tai kuulija siihen käsitykseen, 
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että kansallissosialistiselta kannalta katsottuna demokra

tia yleensä on se pahan juuri. joka luo pohjan ja edel

lytykset komrmmi smille. Tissä ehkä on silmiinpistävin 

epäjohdonw1kaisuus Ntirnbergissä esite~ille mielipiteille, 

puhumatta siitä, että ne useinkin ampuivat yli maalin 

ja todennäköisesti vaikeuttavat kansainvälistä yhteistoi

mintaa. Saman tarkoitusperiin olisi varmaankin saanut 

esille toisenlaisia muoto ja käyttädUli·. 

~/t4'tn?~~-
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Kävin 23.9-. Auswärtiges Amtiin äsken nimi

tetyn uuden poliittisen osastopäällikön, ministeri~i

tirehtööri von leizalckerin, Saksan entisen Bernin 

lähettilään luona, ensiDDllisellä käynnilläni. .i Di tsen 

seuraavassa eräitä mielenkiintoisempia seikkoja ke 

telustamme. 

Kun Englannjn DOotista Saksan hallitukselle 

lInsipakt~asiassa oli ollut tietoja, että siinä eh
dotettaisiin viiden vallan sopimusta, ehdolla että 

se tulisi voimaan ftsta sen jälkeen, kuin yleinen 

turvallisuus Euroopan itäosissa oli saatu taatuksi, 

sanoi hra T. leizalcker, ette' hän tlllaisesta mitään 

tiedäl• Bnglannin hallitus on antanut Saksan aaiain

hoitajalle Lontoossa promemorig,n. jossa lålsitelllllD 

vain llDsipaktia viidan vallan sopimukaena. Sam~la 

on sovittu, ettei Dlistä keskusteluista anneta min

ldllm' aisia tieto ja ulospl1in, Taan jäävät ne halli

tusten YIlisiksi~ Saksa tulee ensi tilassa Bnglan
Jlia uiakirjaan ",astumaan. Kun julkisuudessa on 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lIa1kal mlnlateriOlle. 

..................... .. ........ .. ~~Jin.eD'. 

UEf: " •. 
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väitetty, että Saksa tahallaan pyrkisi venyttämään 

tai estämään sopimuksen aikaansaami sta, kielsi hra 

v. Weizsäcker tämän seikan paikkansapitäväisyyden ja 

huomautti lisäksi, että Saksa hartaasti ja wkavasti 

toivoo pälstävän neuvotteluihin ja niiden kautta 

sopimakseen pariteettipohjalla. Suurin vaikeus neuvot

telujen aikaansaamiseksi on toistaiseksi Italian asen

ne, joka tulee hyvin paljon riipplDMan siitä, miten 

1bessinian kys~s kansainliitossa saadaan selvitetyk

si. 

Kun kysyin, mikä merki tys Rtirnbergissä pide

tyille kommnnjsminvastaisille puheille Saksan vastai

sessa ulkopolitiikassa Vanäjään nähden on annettava, 

lausui haastateltavani verrattain ivallisesti: -kun en 

ole näitä puheita pitänyt enkä laatinut. en niitä 

~öskään voi tulkita, vaan on tässä suhteessa kään
nyttävä puheiden pitäjien puoleen-~ Tämä viittaisi 

len erään kolleegani väitteen paikkansapitäväisyytean, 

että pidetyt puheet 1uswärtiges Amtille ovat olleet 

verra ttain epämiellyttäviä'. 

Viimeaikoina on ollut huomattavissa lähempiä 

kosketusta Saksan ja Ranskan välillä. Ranskan ftl tio

p8llkiD johtaja on käynyt BerliinisaI, tri Schacht on 

tähän rieraUuUD vastannut,. Ranskan kauppam;,'; steri 

pysähtyi paluumatkallaan Varsovasta Berliiniin tri 

Schachtia tapaamaan ja sen jälkeen on toista.kymmentä 

jlsentä käsittävä, eri puolueisiin kuuluva ranskalainen 

parlamen~tiryhml vieraillut Saksassa. TImän johdosta 
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kysyin, oliko näil.le vieraiJ.ui.Lle annettava suurempaa mer

kitystä ranskalais-saksalaisten suhteiden parantumisen mie

lessä. Tähän sain seuraavantapaisen vastauksen: olisi eri t

täin suotavaa, että jännittyneet ranskalais-saksalaiset 

teet saataisiin paranemaan, mutta käytännöllises8ä suhteesla 

ei vielä mitään ratkaisevampaa ole tapahtunut. Että tri 

Schacht Pariisissa ei ainoastaan puhunnt finanssiasioista, 

vaan keskusteli päänrinisteri Blumin kanssa muistakin ky
symyksistä, on selvää. Näillä keskusteluilla on tietenkin 

alkupohjaa luotu mahdollisuudelle maitten välisten suhtei

den parantamiseksi,. Ainakin tri Schacht on erittäin tyy

tyväisenä palannut matkal taan Pariisista. Tämä varovainen 

lausunto osoittaa, että tri Schachtin käynnille Pariisissa 

on annettu täällä varsin suuri merkitys. Belgian täkä

läinen lähettiläs, joka juuri on palannut Belgiassa ja 

Englannissa viettämältä lomaltaan, kertoi puolestaan, että 

Ranskassa pyritään sovintoon Saksan kanssa ja että päl

ministeri Blum olisi valmis keskustelemaan liirtomaiden 

luovuttamisesta Saksalle, mutta että hän tlsail kohtaa 

jyrkkää vastustusta Englannin taholta. 

Ulkoministeri von Neurathin matkasta Unkariin 

nitsi hra v. lfei'lloker, ett». sitä on pidettävä yksityi

senä virldstysmatkana, jolla ei ole suoranaista poliit

tista merki 'tystl. Hän oli tytlrtUn tapaamassa, joka on 

Saksan Budapestissa olevan lIhettililn puoliso, ja Talt 

hoi taj. Horthyn kutlumana .. talsty1lretkelle, hra v. B 

i tsenaä myös ollesl& innokas metsästljl. Etta matka tar
koituksellisesti olisi jlrjeltetty .'menaikaiaekai Itl ~~ 



• 

• 

- 4 -

ulkoministe. On matkan kanssa Italiaan, ei myöskään pidä 

paikkaansa, sillä hra v. Beurathin matka oli sovittu jo 

ennen kuin hra Sc~dtin matkasta Italiaan oli mitlln 

tietoa. Luonnollista kuitenkin lienee; että hra v. 

Neurath matkallaan ~ös on kosketellut poliittisia ky

aymyksil. 

Mielenkiintoisena seikkana on tässä yhteydessl 

mini ttava; että valtwmnanmjn; steri Prank parhaillaan 

vierailee Roomassa ja ministeri Goebbels !teenass81e 

Saksan aktiivisuus kaakkoiseuroopassa on täten edelleen 

erittäin vilkasta. 

Kun niiden Saksan valtiomiesten ulkomaanmatko

jen johdosta Bissa maissa ja etenkin .nakaS8& on 

pidetty suurta melua, huomauttaa Berliner Börsenzei tuDg 

eräin Le Temp8in kirjoituksen johdosta pilkallisesti, 

Tedoten Ranskan Taltiomie8ten aikaisempiin ja nyt auun
ni tel tuihin matkoihin: lfJJanakalaisille on kaikki salli t

tua, mtta jos pahat saksalaiset Taikkapa vain ulko

naisesti tekevät samoin, ovat he onnettoJllll11den aiheut 

jia ja intriganttej~. - ~ Jos tarkastamme eräitä r.aa

kalaisia miDisterimatko ja, ei meidän ole tarpeen niihin 

yhdistU Taamllisia pyrkilQ'ksil, Taan ainoastaan huomi

oida niiden tulokset; jolloin voimme todeta, etta tar

koitt'!dJlaDlDe matkoilla juuri le liitto 

job. eni_" uhkaa 
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Raportissani n:o 51 kerroin erään ulkomaalai

sen fiDanssimiehen lausuneen olettamuksen, ettei Saksa 

toistaiseksi tulisi alentamaan saksanmarkan nykyistä 

kulta-arvoa, .aikka muut maat luopavatkin kultaparitee

tista. Tämän väitteen on tohtori Schaeht nyt osotta

nut oikeaksi siinä lausunnossa, jonka hän ". 9. 
esitti ReiehsbankiD hal lintoneuvostolle. Hän huomauttaa 

lausunnossaan, että uudet rahuarvojen laskut nylqiseen 

tilanteese~ verrattuna tekevät sen entistä eplvarmem

maksi ja _tt,i Saksalla ole halua tätä epävarmuutta 

vielä lisätä ja että Saksa tahtoo säilyttää 8Ustä

jien ja työmiehen ostokyvyn ja tuotantokyvyn 

arvossa. ~uaisiD Saksan snhteen erikoisesti 

jatkoi tri SChaeht~ -ettei Saksan .aluuttavalvontasys

teeml, jonka epämukavuudet ja puutteet aina olemme 

tunnustaneet, minkään rahanarvon alentamisen kautta 

voida poistaa. Salauin velkakuorma ja raaka-aiDeen 

bankintav&ikeudet pakottavat siihen~ Vasta niiden 1ie

ventyminen Toi ~skin tehdä mahdolliseksi .aluutta

valvonnan helpottamisen~- !ri Schaeht huomautti vielä, 

"ahluohJ.malleJa : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja II.lhl mlnl.t,,,IOII •• 

......... ................ ............ ....... ;~~+in.en· . .......... .. 
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että nykyinen kansainvälinen valuutta tilanne vaatii Sak

salta suuria uhrauksia, mtta ettei Saksan hallitus tule 

tekemäln mitään, joka on oman kansan ja maan etujen val

taista. Sen sijaan on Saksan hallitus joka hetki valmis 

osallistumaan tarkoituksenmukaisiin kansainvälisiin neuvot

teluihin, joiden pyrkimyksenä on vapaan kansainvälisen 

talous- ja maksujärjestelmän saavuttaminen. 

Nämä tri Schachtin selitykset osottavat, että 

Saksa toistaiseksi jää rahansa suhteen nykyiselle kannal
le, mtta seuraa tarkoin olosuhteiden kebi tystä ja rahan

arvojen viimeaikaisen alentamisen vaikutusta, ennen kuin 

se ryhtyy mihinlåUln toimenpiteisiin. Tri Schachtin lausun

to on sikäli ft1"Ovainen, ettei hän siinä sido Saksan 

valuuttapolitiikkaa, vaan jättää itselleen vapaat kädet 

toimia silloin kun hän katsoo ajankohdan olevan sopivan. 

Ei myöskään ole unohdettava sitä, että kun Saksa ei ole 

pi tkään aikaan enäI ollut kultavaluutta- vaan pakkovaluut

tapohjalla, rahanarvon alentamisella tällll ei ollenkaan 

ole samaa merki tystä kuin muualla, jossa kullanpako maas

ta käy päinII. Saksassa tämll ei Toimasaaolevan valuutta

valvonnan kautta ollenkaan ole mahdollista. SäilyttämlJlI 
korkean pakkomarlcbZlsa saavuttaa Saksa nyt, kun entiset 

kultamaat ReDlka, Sveitsi ja Hollanti ovat rahansa deval

voineet, len, että se sielläkin olevat arvopaperinsa voi 

lunastaa halvempaan hintaan ja tlten nopaamm;D saada ul

komaisen velkautumisensa vähenemään. Haitaksi muodostuu 

korkaa rahanarvon slilyttlmiZlen viennille, joDb. ylllpitl

ainen ldlpailun kanaessa käy entista raakaarrnsksi, vaati. 
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yhä suurempia uhrauksia teollisuudelta, seikka, johon tri 

Schaoht' kin selostuksessaan viittasi. Sitäkin merkitykael

li s empi on tämä puoli, kun Saksan raaka-aiDehankinta Toi 

tapahtua vain riittävän viennin turviD. Tätä haittaa 

näytääD kuitenkin ilmeisesti toistaiseksi katsotun pie

nemmiksi pahaksi. Lisäksi vaikuttanee ratkaisuun myös 

psykologinen JIIOmentti eli pelko rahan arvon alentamisen 

aiheuttamasta paniikista ja levottomuud~sta, johon saksa

laisella taholla aina on viitattu, kun asiasta on ol

lut puhetta. 

Bräistä kauppapankkipiireistl olen kuullut, että 

siellä saksanmarkan soveltamista toisiin valuuttoihin 

kultavaluuttojen laskun yhteydessä olisi pidett,y suota

vana ja yleisiä etuja paremmin vastaavana. Eräs tun
nettu amerikkalainen finanssimies, jonka kanssa kultava

luuttojen laSkun jälkeen keakustelin, oli ~öskin sitä 

mieltä, että Saksan olisi pitänyt oman etunsa kannalta 

samanaikaisesti alentaa markkansa arvoa, mutta oli ~Ö8-

kiD siiDä käsityksessä. e~tei näin tulisi käymään. 

lrankfurter Zeitlmg lausuu tri SohachtiD esi

t.fksen johdosta m.m. seuraavaa: -rhtelDvetona voidaan sa

noa, että Reiohsbankin selitys antaa selvästi klsittäl; 

ettl .e haluaa säilyttää toimiDtavapautensa, nikka le 

aiheuttaakin uhrauksia ja e ttl tapahtumia ulkomailla tar

koin· seurataan ja ollaan valmiit osallistumaan t~tI

yiiD kansainvälisiin sopimuksiin tilli alalla. Olosuhtei

den pakkoa ei siiDä tunnusteta. Sak8&ll harkintaan on 

jltettlvl. mitl keinoja se haluaa klyttll yllttlaltta.an 
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vientitarpeensa Säilyttämiseksi.-

Pyydän tässä yhteydessä saada korjata erään 

kohdan raportissani n:o 51. Kun siinä erään asiantunti

jan lausumien arveluj en makaan ja vastuulla kerroin, 

että Saksa ylittää tulonsa kuukausittain 600 miljoonan 

Rmk:n menoilla. olen koettanut tästä asiasta ottaa se1-. 
koa ja saanut asiantunteval. ta tahol ta tietää, että tämä 

summa on vahvasti liioiteltu. Menot tosin ylittävät 

tulot, matta ei lJlheskään mainitussa määrässä. Kuinka 

suuri todellinen ylitys on, siitä on mahdotonta lIhempil 

tietoja saada. 
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Sen taloudelli~en nelivuotissuunnitelman toteut

tajaksi, jonka valtaknnn8nkansleri Hitler NUrnbergissä 

julisti ja jota raportissani n:o 52 selostin, on hra 

Hitler dekreetillä 18. 10. 36 määrännyt kenraalieversti 

Göringin jokseenkin rajattomil1a valtuuksilla ja alista

malla kaikki maan taloudelliset instanssit hänen alai

suuteensa. Kenraali Göringin määrääminen tähän tehtävään 

on osoitus siitä, että ohjelga häikäilemättÖmästi aijo

taan panna toimeen kokonaisuudessaan ja riippumatta 

tä, mitä rasituksia sen toteuttaminen mukanaan tuo. 

Saksassa on näin jouduttu uuteen talousdikta

tuuriasteeseen. Jo huhtikuussa oli kansleri antanut de

viisi_ ja raaka-ainetalouden johdon hra Göringin käsiin; 

tämä oli kuitenkin; kuten jo s i Lloin mini tsin, vähenmän 

organisatoorinen kuin poliittinen toimenpide, jonka kaut

ta saatiin estet,yksi puoluepiireissä ilmennyt vastustus 

tri Schachtin talouspolitiikkaa vastaan. Nyt tapahtuu 

uusi kokeilu paljon laajel'lJDs1la pohjalla. Nelivuotis

suunnitelman sotataloudellisen merkityksen tuo esiin se 

seikka, että aen johtoon asetetaan yksi maan korkeim-

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja : 

!avallinen·. 

Ul2 : .4 . 

Tavallinen. 
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tukiIIn. 
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miata sotilaallisista johtajista. 

Saksan lehdistö on, ilmeisesti annettujen ohjei

den mukaan, yksimielisesti lausunut tyytyväisyytensä uu

teen järjestelyyn. Se toteaa, että hra Göringille anne

tut valtuudet laajuudeltaan ovat ennenkuulumattomat. Ei 

ole mitään Saksan elärrjinalaa. jota ne eivät koskisi. 

Suuret sosiaaliset ja vielä suuremmat taloudelliset tar. 

koitusperät, jotka sisältyvät nelivuotissuunnite1maaD, voi

daan vain toteuttaa keskitetyn, häiri tsemismomentteja 

la olevan johdon alla. ·Puolus~l~kyisen kansallissosia

listisen valtion täytyy elin tarve- ja raaka-ainehankiD

naSSaaD olla niin riippumattoman, ettei san koSkaan tar

vitse kapituloida.- Lehdissä viitataan myöskin siihen, 

että ohjelman toteuttaminen todennäköisesti tulee vaati

maan epäpopuläärejä, radikaaleja toimenpiteitä~ 

Uuden ohjelman toteuttaminen sisältää varsin 

suuren taloudellisen autarkian lisäämisen ja talouselämän 

yhä suuremman keskityksen valtion käsiin. Eräissä talo

uspiireissä on luonnollisestikin paljon arvostelua 

sa tällaisen kehityksen suhteen, joka pakostakin supistaa 

kansainvälistä kauppavaihtoa, mntta näitä arvostelu 'a Yas

taan asetetaan kansallisen puolustuksen välttämättö~ 

ja maan riippumattomuus. Useissa teollisuuspiireissä lie

nee myöskin tyytymä ttöayyttä Saksan markan arvon säilyt

tämiseen, koska kultamaiden devalvatio johtaa entista 

rempiin vaikeuksiin kilpailussa maailmanmarkkinoilla ja 

asettaa entistä luurempia nsi tuksia Saksan teollisu~~~-...q 

Näitä arYostelusuuntia valtaan on tri Schacht hra Görin-
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gin nimityksen kautta saanut arvovaltaista tukea. 

Useiden elintarpeiden ja raaka-aineiden rajoi

tetun saannin tähden on jouduttu vaikeuksiin sen kaut

ta, että hinnat ovat pyrkineet kohoamaan'. Se ankara 

taistelu, jota viranomaiset käyvät nykyään bjnDannousua 

Tastaan vähittäiskaupassa (ankaria valvonta- ja rangaistus

määräyksiä on annettu), saa vahvaa tukea k~alieversti 

Göringin nimityksen kautta. Jos markan arvon laskua 

tahdotaan välttää, ovat pakolliset toimenpiteet Saksassa 

välttämättömät ja tästä syystä on hra Göring varustettu 

mi tä tehokkaimmilla aseilla. Hänelle annettu oikeus 

tällä alalla antaa asetuksia, kohottaa hänet itse asias

sa lainsäätäjäksi, kun asetuksen ja lain välillä nykyi

sessä Saksassa ei enää ole sanottavaa käsitteelliatä 

eroa. Tähän tulee vielä lisäksi valtuus antaa ohjeita 

puolueelle, 8.S:lle, 5.1:1le ja kaikille maille puolue

järjestöille samoin kuin korkeimmille valtiovirastoille, 

aiis myö skin halli tukeen jäsenille. Tässä suhteessa on 

hra Göring siis tästä lähtien myöskin armeijan päälli

kön, sotaministerin, joka myöskin kuulun edelllmajnittuun 

elimistöön, yläpuolella ja jonka. siis myöskin on nouda

tettava diktaattorin ohjeita. 

Jo aikaisemmin olen kertonut, että armeijan 

johdon ja tri Schaohtin väliset suhteet ovat olleet 

mitä parhaimmat, eikä mitään ole kuulunnt, että tässä 

sUhteessa muutosta olisi tapahtunut. Näin ollen ei 
, 

sieltä käsin liene vastaisuudessakaan mitään vaikeuksia 
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odotettavissa. Että maanpuolustuksen edut ensi sijassa 

turvataan, on itsestään selväi1>. Voi tanee kui tenlån sanoa, 

että kenraalieversti Göringin laajennettujen valtuuksien 

kautta puoluepiireissä ilmennyt vasemmistoradikaalinen 

taloussuunta on joutunut taka-alalle. Tämän ei kui ten

kaan tarvitse merkitä sitä, että tri Schachtin talous

poli tiikkaa täysin määrin tullaan noudattamaan; sillä 

hra Göring on siinä määrin itsetietoinen ja lujatah

toinen mies, ettei hän tule hyväksymään toimenpiteitä, 

joiden tarkoituksen~Utaisuudesta hän itse ei ole vakuu

tettu. Ja lopuksi on DIlistettava, että ~öskin kenraali 

Göring ennen kaikkea on kansallissosial isti, vaikka hän 

kuuluneekin puolueen konservatiiviseen siipeen, joka se

kään ei hyväksy porvarillis-kapitalistista maai1mankatso

IIll1sta. On näin ollen mielenkiintoista jäädä seuraaaan, 

mikä kehi tyksen kulku tulee olemaan. 

Muutamia päiTiä valtuuksien saannin jälkeen 

julkaisi kenraali Göring ensimmäisen asetuksen nelivuo-

, tisohjelman toimeenpanosta. Tilli asetuksella luodaan se 

organisatio, jonka tehtäväni on asioiden hoitaminen. Mi
tään erikoista uutta virastoa ei toistaiseksi peruste

ta, vaan on vastaaviin amma ttim:iJrl.steriöihin määrätty 

henkilöt, joiden tehtäväni on asioiden valmistaminen. 

Asiain hoito on jaettu kuuteen ryhriULn: 1) saksalaisten 

raaka-aineiden tuotanto. 2) raaka-aineiden jako; 3) tyÖll

jako; 4 ) maataloudellinen tuotan~o ,mikäli se koskee Del 

vuotissuunnitelaa. 5) hintaiD lI1odostus ja 6) Taluutta

kysymykset. niDlDlksi uteeksi asioita käsittelemään on 
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määrätty kenraali Göringin johdon alaisena toimiva minis

terineuvosto, johon kuuluvat kaikki ammattiministerit 

(talousministeri, maatalousministeri, finanssiministeri, sosi

aaliministeri ja sotaministeri) sekä sen lisäksi val. ta

kunnankansl erin viraston valtiosihteeri Lammers ja valta

blnnankanslerin aikaisempi neuvonantaja talousasioissa tri 

insinööri Keppler. 

Tri K8ppler, jonka väitetään noudatettavasta 

uspol itiikasta useissa ky~ksissä olleen eri mieltä 

tri Schachtin kanssa, on näin ollen edelleen jäänyt 

usaaioi ta käsittelevään neuvostoon, mntta on hänen hgu.J:~"'V' 

kohtaista toimialaansa sikäli rajoitettu, että kun hän 
aikaisemmin puolueessa käsitteli yleisiä talouskysY1l\Yksil 

ja viimeaikoina kotimaista raaka-ainetuotantoa, hänen teh

täväkseen nyttemmin jää teollisten rasvojen valmistuksen 

suunnittelu ja toimeenpano. Tri Schachtia lähellä oleva 

talousjulkaisu 8Der Deutsche Volkswirt· kirjoittaa uuden 

järjestyksen johdosta m.m. seuraavaa: wDie jetzige Ernennung 

Görings bedeutet also eine folgerichtige Erweiterung aeiner 

bisherigen Befugnisse in Staat und Partei .• Dadurch urd erneut 

klargestellt, welche Beåeutung dem Vierjahresplan des JUhrers 

zUkommt. Die Stärke der Persönlichkeit des mit dieBer Aufgabe 

Befassten, aeine Energie und sein Organisationatalent bU.rgen 

filr eine entschlossene und sachgemässe Dnrchfi1hrung des Plans. 

Wenn der Fiihrer die Beauftragung Wilhelm Kepplers mit Witt

achaf'tafragen und der Sonderaufgabe Bohatoffe wenige Tage Daoh 
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der Betrauung Görings zurtickgenoJllDen hat, so bewegt sich diese 

Kassnahme in der gleiohen Richtung der Straffung der Zuständig

keiten. Bekanntlich hat Kepp1er seit 1933 mit seinen iufgaben 

in der Partei auf dem Gebiete der Wirtachaftsfragen allgemein 

und im besonderen apäter in der irbeit an der Erweiterung der 

heimischen Rohstoffbasis umfangreich gewirkt. lie es heisst, 

wird Göring nach deor Anweisung des Ftihrers ihn mit einem ~JlL(lelt"

auftrag im Rahmen seiner neuen Arbei t bedenken,. Göring trägt 

fUr die DnrchfUhrung des Vierjahreaplanes die uneiDgeschränkte 

Verantwortung. 1m ilbrigen ist er bei dieser Aufgabe ne bisher 

der freudigen Mitarbeit des grossen Kreises sachkanDiger Helfer 

gewiss, elie zur Lösung einer so umfangreichen iufgabe undedingt 

notwendig aind. Sie bedarf fU.r ihre DurchfUhrung in besonderea 

lasse der Unterstutzang duroh die gesamte Wirtschaftspolitik.-
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Lähetystö lähettää kunnioittaen oheisena 

Ulkoasiainministeriö11e raporttinsa n:o 56 aiheesta: 

$aksalais-italialaiset suhteet. 

Ministeri : -
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......... .BERLIlNI ........ _ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . 

56 ,. 
Sala i nen . 

RAPORT!l11 n:o 

Bf)rliilli ssa 2 p: nä m&rraS k uuta 1 9 36. 

As i a: s,lssalais-ita1ialaiset. 

suhtOAt. . . 

Ii mitään liittoa, _tta yhdenmokainen toiminta 

rakentavassa ja rauhaa 'turvaaV88sa mielessä; yhdenJIIUkai

nan menettely lInsisopimaskys,ymyksessl. samansuuntainen 

toiminta kansainliittoasiasla. sekaantamattomDDl80pimukssn 

y11äpi täminen Espanjaan nähden; ja vihdoin yhteinen puo

lustus komDWlismia vastaan; liiDl ovat tulokset ulkomi

nisteri Cianon ma tAsta Berliiniin,. Ja lopuksi vei hän 

tyydytyksellä molQmaan Saksan tunnustuksen Abe.IWan 

kuuluvaisuudesta 1 tal i aan'. Irei vi CianoD selostuksesta 

kly viell ilmi, että Itävallan kysymys maiden välilll 

toistaiseksi on jlrjelt,yksessä ja että Saksa ja Italia 

Tonavan maissa tulevat noudattamaan -yatlvll listl yhteis

työtä-. 

Iun Saksan ja 1 talian diktaattorit D. mllle 

vuotta sitten tapaaiTat toisenaa, oli tämän taPaamisen 

leurauksena huo_ttava välien ltylll.eneminen, niin vähin 

yalrsivät he toisi~ JVöhemmlt tapahtuat OTat kui

tenkin johtaneet aiihen. että Saksan ja Italian auhteet 

yhtä mittaa ovat kehitt.yneet lUotuiaampaan suuntaan, 

JAKELUOHJE : Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. .......................... , .... .. .............. ........... , ................. , ....... . 

UI t : A • • 

Tavallinen • 
Tavallinen Ja n.lkal mlnl.terIIUle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen, mlltta IIlkoa.lalnmlnl.terl&n tledol. 

tYkllln. 
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varsinkin !bessinian konfliktin jälkeen ja on tämän 

lähentymisen huippukohtana ollut Italian ulkoministerin 

vierailu Berliinissä. 

Vierailun tuloksista ollaan hyvin vaiteliaita , 
ja viitataan siihen selostukseen sanomalehdistölle, jonka 

kreivi Ciano Mnnchenissi valtakunnankanslerin tapaamisen 

jälkeen antoi. Jlielenkiinnolla on . pantava merkille, ettei 

saksalaiselta taholta mitään selostusta neuvottelujen 

tuloksista annettu, lukuunottamatta aivan lyhyttä 

ta yhteistä komngmikeaa ja jätettiin lIhempi selittämi

nen julkisuudelle kreivi Cianon tehtäväksi. Voitanee 

pi tää jokseenkin varmana, ettei maiden vililll mi tääD 

liittoa tehty, vaan ainoastaan on sovittu yhteisistä 

menettelytavoista kys~ksissä, jotka molemm;llekiD OTat 

samalla tavalla mielenkiintoisia (esim. kansaiDlii tto , 

länsipakti, Venäjän vaikutuksen estämjnen Tonavan ja 

Balkanin maissa), siis opportaDistinen yhteistoiminta

ohjelma. Sitä paitsi luulisin, ettei Saksassa aikaise.

pien kokemusten perusteella luottamus Italiaan ole eh

doton eikl ole haluakaan olemassa liian paljon sitou

tua siihen suuntaan, niin kauan kuin . toivotaan saat&TaD 

aikaan hyvät suhteet Englantiin päin. ~stl syy~ 

odotetaan suurllhettills v. Ribbentropin toiminnan tulok

sia mielenkiinnolla eikl haluta luoda tilannetta, joka 

olisi elteenä englantilais-eaksalaisten suhteiden kehityk

lelle. Tlstä huolimatta on kuitenkin nyt tapahtuneelle 
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sovinnolle Italian-saksan kesken annettava suuri merkitys, 

sillä tuleehan näiden yhteistoiminta juuri vireilläole

vissa kansainvälisissä juurpoliittisissa kysy~ksissä hy

vin paljon merkitsemään ja antamaan vastaisille neuvotte

luille oman leimansa. 

~--
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Lähetystö lähettää kunnioittaen oheisena 

Ulkoasiainndnisterio~le raporttinsa n:o 57 aiheesta: 

UI III " .. 

Huomioita Saksan fiDanssi- ja talouspolitiikan 

nykyisestä vaiheesta silmällä pitäen erikoisesti 

vientiä. 

Y.a..lsiainhoi taja: rl-w 1?&.JJ.r. 
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............................... .Barliin.i. ..... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

R A P 0 R T T 1 n: 0 5.7. ........ . 

... :aerliin;1. ssa 16 p: nä marras kuuta 1 9 36. 
I • ~ 

A s i a : HuomiQita .... S.ak.a&n ..... ;f.inanssi- ja 

t&louspG1:i.t~j.kan··· .. · n,y~1;i.see.tä .. :vaiheesta 

silmällä ...... p.itäen .... er.ik.o.ise.st.i ...... :v..1.en t 1ä. 

l&keisten devalvointien johdosta kysymys Saksan 

viennin kilpailukykyisenä pysyttämisestä ja tukemisesta 

on joutunut uuteen vaiheeseen, mikä seikka antaa 

ta tämän Kysymyksen käsittelyyn. 

On ehkä tarkoituksenmukaisinta aloittaa t ämä 

saus yhteenvedolla niistä syistä - ministeri Wuor1maa 

on eri yhteyksiss' tehnyt niistä laajasti selkoa -, 

joiden perustalla Sakea on jäänyt näennäiselle kultakan-

nalle: 

1) KullanpakO, joka esim. Englannissa aikoinaan oli 

ehkä välittömimpänä aiheena luopumiseen kUltakannasta, on 

tekijä , joka Saksassa ei ole voinut ny~olois8a tulla 

ensinkään kysy~kseen. Ensiksikään ei kultavaraetoa ole 

olemassa kuin vain nimeksi ja toiseksi sen mahdollinen 

liikehtiminen on estetty tiukoilla rajoituamääräyksillä. 

2) Valuuttarajoitukeet. Saksan taholta ei kielletä, 

että 0108uhteitten pakosta sen toimeenpanemat tuont1- ja 

Taluuttaraj01tukset häiritsevät kansainvälistä kauppaa. 

Kultakannaata luopuminen ei kuitenkaan mehdollistuttaisi 

"AKELUOH"E: "ahluottJemalleJa : 

................................. ~.~!.~~~.1Jl_Q.. ..... . ... .. . ........ . 

UI 1: A • • 

T a.atunen • 
T ... lllnen j. 1I.11ta1 mlnl.t.rl~II •. 
EI ulkom ...... tulta.n tledoltublln. 
EI u om .. eetuatulta.n, mutta ulkolllalnmlnlat.r!lSn tl.dol. 

t"."n. 
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sanottujen rajoitusten 

täminen johtuu aiitä, 

poistamista, 

että hål uta&n 

koska niiden ylläpi

antaa 

sen tuonnin, jonka maa pystyy maksamaan 

ensisijalla tarvitsee. 

tapahtua vain 

ja jota se 

3) Säilyttämällä nykyisen korkean nimellisen rahan 

arvon SakBa voi tuontinsa maksaa devalvointimaista en

tistä huomattsvasti halvemmalla. Entisillä maksumäärillä 

Sama voi devalvointimaista saada melkoisesti enemmän 

tavaraa, millä seikalla on kieltämättä huomattava merki

tys täällä niin moni lla aloilla vallitsevan tsvaranpuut

teen takia. 

4) Edelleen, sw.lyttämällä rahan arvon nykyisellään 

Saksa Toi käyttää hyväkseen muiden maiden rahan arvon

alentumista ulkomaisten velkojensa lyhentämiaeksi entistä 

edullisempaan kurssiin. 

5) Vakavana psykologisena esteenä kultakannastaluopumi

seen on väestön laajojen kerrosten vaistomainen pelko, 

että rahan arvon alentamisesta voisi olla samantapaisia 

seuraukaia kuin aikoinaan inflatiosta. Kuinka tärkeä 

mä suurien masaojen -inflatio-peikko--tekijä on, käy 

Ti1le, kun muistetaan, että nykyisen miespolven aikana 

llläatl.jät OTat jo kaksi kertaa menettäneet sääatöomaiauu

ten.a. Tämän maailmansodan ja inflation lJipikqneen pol

Ten luottamus rahanarvon Takavuuteen kärsisi uuden kola

uksen, jonka merkitys Toiai olla hyvinkin suuri. 

Kuten tunnettua, ei tri Schaoht ole la\1BWUlois-
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aam kuiteZJkaaD koakaan sanonut, että Sakaa ehdottoma_ 

ti PYIVY kul.takannaUa. A1lco1naan hän laueui Sakaan eh

kä luopuvan .iitä sen jälkeen, kuin muut ovat JDenetel

leet samoin. Toisinaan hän on lausunut, että kUltakan

nasta luopuminen voi tulla Saksalle kysYJQ?kseen J7hd7t

tbs&». kansainvälisiin neuvotteluihin ja toimenpiteieiiD 

eri valuuttojen atab liteetin aikaansaamisekal. Schacht 

on tähän asti kuitenkin - ja tekee sitä edelleen -

vastustanut devalvointipolitiikkaa. Bi ole mikään salai

suus, että er1näiaisaä va1kutuavaltaisisea puolue- ja 

hal1itu.pi1relaaä deval.vo1nnilla on juuri vienti~illtlL 

ollut kannattajia. Toisten tletojen mukaan on näiden 

pyrk1Dwsten tärkeimpänl. edustajana propagandaminillterl Göb

bela, toi.ten tietojen mukaan taaa Hitlerin 8tellTertre

ter Hess. leid».D va1kutukaenaa nimenomaan taloua- ja 

finanssiaaiota.. on epäilemlttä kuitenkin joutunut taka

alalle sen jälkeen, kuin Göring, joka on läbempliD& 
+ 

Schaohtia, on saanut 4-TUOtiasuunnitelman toteuttajana 

aanotuiasa a.i01 .. a heistä 7liotteen. 

Palattaes88 yllAlueteltu1hin .,1h1n .. kä ajatelta

e_ n1iden P7syväiayJ1;tä ja suttWll1amahdollilluuk.ia 11e

Dee .anottaYa niiden olevan sen laatu1ei., että nilden 

IIWlttWDi.nen ei tule TaraiD pitkiin aikoihin )qs7JQ'kseen 

ja ett& ne nimenomaan puhUT.t kultu8IUla.ta luopumiata 

+ 
!1UUiIl Ta1ku$taYat monetkin eri 1V7t. GöriDs echlataa 

T .. tOin kuln Tara1nkin GObbels, puolueen oikeletosuUDtaa' joka 
7J111D1U'ret täTietä .,18t& 011 Schacht1Ue m1eluieampl. &Ör1ng 
on Taltakunaarl korkelllpla 80tilaaheDkUöltä ja Schachtin 
&lT0118tO on Tara1nkin 7l emm1ad ar.ljapllrelaaä INuri. 
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Taataan. Poikkeuksen vol muodostaa kohta 4) sen 

kuin lmomattava osa ulkomaisia velkoja ()liai 

Sensijaan on viennin kilpailukykyiaenä pysyttlmi

nen epäilemättä tekijä, joka painaa Taakaa toiselle puo

lelle ja jonka suhteen nykyään harkitaan uus1a to1meo

piteitä. Kun - jotakin Liettuaa lukuunottamatta - ~ 

r1n piirtein katsoen kaikki JIlUut aaat O'l'at alentueet 

rahanarvoa, on syystIL uaein tehty se huomautus. ett». 

jo yksistään vientinllä kilpailulcykyisellä pyayttämisen 

kia Saksa yksinään ei ajan mittaan voi ylläpitää 

tA korkeaa rahanarToa. Kuinka TaikeaaD tilantee.een 

san vienti on joutunut, sitä osoittaa se seikka. ett». 

Saksan viennistä es~. T. 1935 kokonaist '5. .uUDt~ 

tui niihin maihin, jotka devalvoineet 

rahansa. Saksalla OD oma muiden maiden aysteemeistA 

poikkeava viennin tukem1SjärjestelmäDaä. Kun se ei ole 

laadittu silmällä pitäen nyttemmin tapahtUD~en ~den 

kultakannalla olleitten päävaluuttojen devalvoin n1n mah

dollisuutta, 011 selTää, että nykyinen vieunintukemisjär

jestel.mä, pyaylk_en tarlcoituetaan Taetaavana, vaatii 

uuden tilanteen edel~ttämln" melkoisia t~del1t&Lmiatoi"l1-

pite1t».. Wäiden onni8tumisesta riippuu, onko kultakanDaD 

"'i~ttämta.D vientipoli1tt18ieta syistä mahdo111nen. 

On kuitenkin sYltä huomauttaa heti siitA. ett». 

lukuiaten erllaatuisten aulkumarkkojel18a muodos.. Sake.11a 

Oft välikappale, jota .. v01 epäilemättA k~t.... ~ö. 
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viennin hyväksi. Tämän aseen otolliauutta lisiä se seik

ka, että eri markkalajien kompleksi on niin monimutka~ 

nen ja hämärän peitossa - Sakaan valuuttalainaäädännöa

tä voi huoletta sanoa, että se on suorastaan uusi tie

de -, että sen salaisuuksia kokonaisuudessaan tuntevat 

tuskin muut kuin Salt san ylin finansai- ja talouaj ohto. 

Sanottu tekijä pysyy näin ollen jonkinlaisena -tunte

mattomana suureena", jonka avulla Saksa voi, 

tymättä heti vastatoimenpiteisiin ja kontrolliin, menes

tyksellisesti operoida. 

Kun vientiä koskeTa kysYJQ's muodostaa Rlhn ar-

von säilyttämiaen kannalta heikon kohdan, on viennin 

tukemistoimenpiteet, kuten edellä on viitatt, otettu 

uuden käsittelyn alaiseksi. Kuten tunnettua, on viennin 

tukemisrahaaton (Auagleiohakaaae) suorittamien vientipalk

kioitten (niiden BUUl"\1US on ollut keskimäärin 20-'0 ~ 

~tiarvo.ta) avulla voitu ylläpitää kilpailukJk11a1& 

vientihintoja. Vastatoimenpiteenä muitten maitten rahan

arvon alentamisia vastaan olisi lähimpänä ollut ajatus 

mainittujen prosentt1määrien korottamisesta, ~tta siihen 

e1 &uagleiohakasaella varojen puutteessa (sen k~ettäv1s

eä lienee to1m1nt~otta toukokuu 19,6 - toukokuu 19'7 varten 

jonkun verran alle 1 miljardia ~ . , jOita varten laakellll1. 

tehtäesSä tuskin on otettu huomioon muiden kultavaluut

tOjen d ..... lv01nnin ahdoll1auutta) ole tilaisuutta. On 

kuUlunut huhuJ., että perustettaisiin Jonkunlainen uusi 
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n.s. vientimarkka, mutta miten se tapahtuisi, se on 
jäänyt epäselväkai. Tällä hetkellä on viennin tukemisek
si ryhdytty jonkun verran toisenlaiaiin toimenpiteisiin. 
Tiedetään, 

joittavat 

ostajilleen 

hintoihin 

että useat saksalaiset liikkeet, jotka har
vientiä äskettä in devalvoineisiin maihin, ovat 

niissä tarjoutuneet myöntämään tähänaatisiin 
alennuksia vaihdellen niiden määrä 7:stä 20 

~:iin. Tehdessään tämän täytyy viejien todistaa talous
viranomaiaille, että hinnat eivät muuten ole kilpailu-
kykyistä. Ulkopuolella oleville ei ole vielä selVillä, 
mistä varat näihin uusiin vientiavustuksiin otetaan. n
meisesti saadaan ne ensiksikin erilaatuisten 
jan kurssivoitoiata sekä toiseksi yleisistä valtionvaro 
ta. Koska ei kuitenkaan ole 1 uultavaa, että näiden 
tiavuatusten kautta, jotka eivät läheskään vastaa 
ten kultavaluuttojen devalvo1nt1määrää, voitaisiin koko
naan estää Saltaan viennin vähentyminen d8Valvointima1hin, 
on tOdennäköiatä, että ~t k~täntöön otettu järjestelmä 
on väliaikainen, joka korvataan ~öhemmälli uuajärjeate
}yllä. Toiaekai on tuskin luult8Taa, että valtionvaroja 
välittömästi voitaisiin ajan mittaan, kuten tällä hetkel
lJl oaittain nq1;täA siis olevan asianlaita, klqttää ko
timarkkina- ja vientihintojen tähänastista 8U.unnnman eron 
pyQ'Yä1aeen järjestämiseen. On l:\vVinkin mahdoll1ata, että 
viennin tukem1.akai Auagleichakas88ll rahoja ykainkertaisee
ti liaätään. 'rvostel taess. mahdollisuuksia siihen on 0-
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tettava huomioon lähinnä kaksi tekijää. 

Ensiksikin on huomattava, että tähän asti lä.

hinnä teollisuus ja pankit (erinäisten tuontitavaroiden 

n.s. ylihinnoista, s.o. ostohintojen ja kotimaan myyntihint0-

jen välisestä., kuluttajien maksettavaksi siia joutuvasta ero

tuksesta ~ös on hyvin mahdollisesti k~tetty Ausgleichskaa

sen hyväksi ainakin joku osa) ovat joutuneet suorittamaan 

Ausgleichskassen kustannukset ja että maatalouden ei ole 

täh.än asti tarvinnut n iihin osall.istua. Ennen lomalle 

l.ähtöään kertoi ministeri WUorimaa saaneensa tietää, et

tä vastoin Sahaahtin ponnistukaia maatalous kuluvana 

vuonna - toisir kuin aikoinaan luultiin _ onkin ollut 

vapaa Ausgleichakassen tukemisesta. Viimeistään silloin, 

kuin tulee esille kassan seuraavan t oimintavuoden varo-

jen kokoaminen, syntyy varmaankin jälleen ankara taiste

lu myös maatal.ouden verottamisesta • 

Toiseksi luovat 4-vuoti8suunnitelman toteuttamis

toimenpiteitten todennäkö1set seuraukset ainakin mahdolli

suuks1a Ausgleichakassen varojen kartuttamiseen. Ottaen 

buomioon, että viime pä1vinä on annettu erinä1siä ykei-
i 

ty18kohtia koskevia alkumäär~k8iä 4-vuoti8suUDnitelman 

ajamisesta, klaitellWiD eeura8Yassa tämän euunnitelmaD uy_ 

k7istä vaihetta hieman laajemmalti kuin vientiä ja Aus

gleiobak __ a koekevan ltysym.rksen kannalta 01181 välttä

m».töntlL. 

8chaoht1D Neuer Plan 'in kautta, joka cm rqt 
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tännösBä alun kolmatta vuotta, SakBa saattoi valtion 

t~delliseen valvontaan koko tuontinsa. Tähän t oiJienpite 

sean saattoi Saksan välttämättömyys rajoittaa tuonti 

ten, että se voidaan myös maksaa ja että viennistä 

saatavia deviisejä käytetään varsinkin raaka-aineiden 

hankkimiseen. Tämä sama syy, puute deviiseistä ja puu-

te raaka-aineista, on johtanut Saksan msJ 4-vuotissuun-

ni telJDaan, päät ök ee en telli ä maa ri ippuma t tomaksi 

niiatä raaka-aineista, joita Saksa äärimmäisillä ponnis

tuksilla pystyy omasta maaperästä hankkimaan. Samalla 

tavoin kuin Beuer Plan merkitsi tuonnin ottamista valti

on valvontaan, merkitsee 4-vuotissuunnitelma Saksan tuo

tannollisen elämän, erikoisesti te ollieuuden , saattamista 

vähitellen valtion valvontaan ja johdettavaksi. Samalla 

tsyoin kuin Neuer Plan aiihen sisältyvän välttämättö~

den pakoata johti valtion sekaantumiseen kieltoineen ja 

rajoituks1neen ratkaiseTas8a määrässä tuontia koekevi1n 

kysY1D-Vkaiin sekä ll\YÖII, keakityksen aikaanaaamiaeksi esiJII. 

raSTa-aineitten tuonnissa ja jakamisessa, valtion osal

listumiaeen tuonnin harj oittamiseen, samoin 4-vuotia8UUIl

n1telma sisältää vII. tion sekaantumisen nylic· ~ tä huomatta

vasti suuremmassa mälräaai myös tuotannolliseD elämän 

kehittbi888D ja organiaoimiaeen (puhumatta aiitä, että 

~otis8UUDnitelmaD toteuttamiatoimenpiteet ulottuvat mwös 

kulutuksen alall.). tuleeko Taltio tuotannolliseeak1n elä

lIIILIa oaalliatwDaan aktiivisena, es1m. jonkun teollieuWl-
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sensijaan ole vielä nähtävissä. 

~otis8Uunnite1man toimeenpane

asianomaisten viranomaisten ulko-

puolella paljoakaan tiedossa. Göringin joku aika sitten 

pitämä puhe, jonka piti olla suunnitelman toimeenpane

m1skampanjan avaaminen, rajoittui pääasiassa erinäisiin 

yle1s1uontoista laatua oleviin selityksiin, jotta eivät 

yllämainitussa suhteessa siaältäneet sanottavia viittauk

sia. 'lhtä ja toista mielenkiintoista, mutta ei sinänsä 

uutta tai tärkeätä, oliai sanotusaa puheessa analysoita

vaksi. Sellainen tuskin loisi paljoakaan 

ta itae 4-vuotis8Uunnitelmaan. Kuitenkin on syytä maini

ta, että Göring ilmoitti panevansa 4-vuotia.uunnitelman 

toimeen 2-2i vuodessa. Useissa raporteiaaa NUrnbergin puo

luekokouksesta alkaen miniateri Wuorimaa on tehnyt ael

koa 4-vuotissuunnitelman yleisistä periaatteiata ja tar

koitusperiatä, m.m. Siitä, kuinka suunnitelman toteutta

misessa asetetaan ensimmäiselle sijalle armeijan ja y

leensä varustautumisen Ta.timien tarpeitten ~ydyttäm1nen. 

lAlutamia päiviä .itt. Göring ant01 ensimmä1set 

määriqkeet (AnordDungen) erinä1sten 4..IYUot1swUDDitelmaD 

a1hauttam1en toimenpiteitten euhteeD. .e kohd1atu1Tat 

1) aamattlt7ölä1.ten ka.v.ttami.een r.uta- ja metal11teol-

118Uutt. aek& rak8lU1W1to1m1ntaa varten, j01lla al01lla cm 

~k7ääD puute .... tt1t.1t01ae.t. t7ÖTäeat&, 2) r.j01tta

T11D eht01h1n, j011l. tlatä alkaen tehdaslaitOk.11la on 
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oikeUII hankkia pal:velukseenaa Tarsink1D metalli- ja r ... 

mnnusteolliswden ammattityömiehiJL (m.m. siihen tarYitaan 

Wt7övirastonw lupa, jos on k7seesBä ammatti-metallit7ömiea), . 
~) toimenpite1aiin muilla aloilla toimivien metalli- ja 

rakennust7ömiesten palauttamiseksl omiin ammatteihina.; 

4) rakennustoiminnan valvomiseen aiten, että vähänkään 

auurempien rakennustöitten BUorittajien on tehtävä ilmoi

tus töistä, joihin ne' 17ht7Vät (ilmoitua k~tettäväatä 

työntekijä- ja materiaalimääräatä).+ 

_e kommentoiDnit, joita nämä määr~set oyat 

heuttaneet, osoittavat erään linjan, jota 4-TUotlssuunni_ 

telman toteuttamiaessa on tarkoitus noudattaa. Yhtenä 

etualalla olevana tehtäTänIL tulee olemaan rakennuatoim1ll-

ta. Tässä ovat en8iaijalla .otalaitoksen tarYitsemat ra

kennukset. toiaella sijalla on kOrY1keraaka-aine-teo11l

auul.ito8ten rakentaminen, johon tJÖhön, kuten konjUDk-

+ 
~oti..uunnitelman 7hte7desaä auoritetuiat. 

koakeviat. tähbast1aiata to1menplte18t& (joata eraat OTat 
Jqllak1D tunnettuja j9 ajalta emJ8ll 4-TUot1aauunnit.~ J\l
liat_utu.e) _1DittakoOll ~kaet, Jotk. koakeTa1i 
.... 8ekoltupakko. (spriitl. beu11Diin, aelluloo .... 1ll •• 
kakaU_ Tal.m1atukee.) , eriJll,1IRell tuot te1clen It~ tOk:le 
toj. (kwl1D k_ttö . e.ia. on klelletv lukuiaten Tähelllllll 
tArkelttea p1ltkueaineiden valmi stamiee8D; ... 0111 Oll menetel~ 
1I88111pi1ll met.lleih1n niihd8ll); tuotantor~oitukal. (eea. 
Taahtokel'JUlD Yalm1.tamleen .ap1etaa1Dn>. pa1DomU.r;qk.1& 
(e.ta. T1hIt i mlaormuk.1.aa aaa olla puhdaata kultaa Itor
ke1Dt.aa '" gr.) · ~. lCulutWlta kollkeTean kategorlaan 
kuuluTat m.Jös toimeenpantu hintojen TaI vonta .. ta Ileu
yot J. ohjeet y&eatölle, aita eli1ltarpeita on lcul.lolll
kta r11ttI.T1 •• in klltett&T1a". 
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tuuritutkimualaitokaen vilae kertomuksesta k., eaille, on 

~ö. jo r.rhA1t~; kolmannella .ijalla avat asuntoraken

nukeet, m.lI. rakennettavien uuaien tehtaitten liUleian-
+ 

dead työmiehUt. varten. Ile-taUi- J, a reutateolliauute.n 

nähden on varuatautumlae.ta johtuen tiety.ti ~öa ollut 

o lemas aa erikoiatehtiiv1&, joiden m!ULr». lähiaikoina , va1a 

lieälDt7Y ja ~otka vaativat mahdoll1aimman ajoia.a .. _ 

mattitaitoisen ~öväen varmistamiata. - lekettäin on 

Saksan valtakunta antanut merkittäVäksi 500 m11j. RUin 

kotimaisen lainan. Se kulkee ly~ta1kaiaten velkojen 

konaolidointilainan nimellä. Erinäisten täkäläi.ten lehti

lausuntojen mukaan .e tosiasiassa k~tettäi.iin edellA 

viitattuihin rakennustöihin. 

~ot1aauunnitelman 7htenäkäln ainakaan välittamä

d tarkoitUllperän». e1 ole, kuten tiedetään, P1'rki~. 

vaikuttamiseen vientiin. Keuer Plan'iin nJUlden oli aaian

laita jonkun verran toinen. Sen avulla P7rittiin johta

maan tuonti sellaiseksi, ett». se varustaiai vientiteol

lisuutta raaka-ainellla. UUtta ~s ~otia8Uunnitelma, 

kuten edella viitattiin. avaa erinäisiä ~nn1D &diat.

aistii kollkeTia _hdoll1euuk.ia juurt Auagl.iohJIk .... n 

toiminnan kehittäm1aen kannalt .. 

+ 
!lhäD asti on 7ksityiatä. rakeJ1Dusto1a1ntaa (ollakoti

rakennulcsia) kolaan_s.. valtakwlDaa.. valtion taholta 
tuettu 11.11. verohelpotusten muodo.... ~ on ne lopete 
tu, miltä seikka osoittaa sekin tärkeyttä kellkittU r_ 
keDnustoillinta tapahtu.aaa 4-vuotis8Uunnitelman tarpeelli_ 
.iksi ntqttäm1a1lä pUitteiaaa. 
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luonteesta riippuu, että toimenpiteet sen toteuttamisek

si OTat omiaan aiheuttamaan valtavan teollisen ja 

aä tuotannollisen elämän monipuolistumisen ja vailkastu.

misen. Edellä sanottu osoittaa, millä aloilla se 

viLllti ens1mmäisenä tullaan havaitsemaan. Kuta pideDlDtälle 

4-vuotisauunnitelman toteuttamistoimenp1teiasä päästään •• i

tA useampia aloja .anottu ilmiö tulee koskemaan. Me .. 

varustautumisesta johtuen erinäiset teolliwuahaarat ovat 

jo pitkän aikaa joutuneet toimimaan korkeapaineen alai

.ina. ~otisauunnitelma vain lisää tällaisten teolli

wuahaarojen määrää. Kotimaiset konjunktuurit tulevat e

päilemättä nousemaan. 

Tähän asti oTat nimenomaan ne teoll1auushaarat, 

jotka ovat toimineet pääaaiassa kotimaan markkinoita var

ten ja j.otka O'f'at saaneet nauttia korkeita - vienti

hintoja korkeampia - kotimarkkinahintoja, joutuneet suu

resti tukemaan vientiä niiden voittovarojen muodossa. 

joita niiden on ollut suoritettava Ausgleiohskasaelle. 

~un se monipuolinen tuotannollinen tOiminta, johon 4-

vuotiaauunnitelman toteuttamisekai r,yh~tään, tUlee epäi

lemittA 8aattamaan lukuiBat teolliauuahaarat nykyistä pal

joa vilkaampaan k~ntiint mabdolli8tuttaa se niiden Aus

gleichakaseelle auorittamien ~8Uuk.i.~ liaäAmistä. Valtion 

tähänasti.ta mA~impä& TaikutU8Yaltaa lisää tässäkin 

8Uhte ... ~ se edelll esitet~ seikka, että 4-vuoti.auUD

Ditelma Tähitellen .aattaa koko teollisen elämän valtion 

valvontaan. 8anotu •• a .eikusa on siis ainakin yksi ja 
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epäilemättä varsin tärkeä vaikutus; joka 

talman 

vientiin 

toteutt amistoimenpiteillä varmaankin 

ja sen tukemismahdolliauuksiin. 

4-vuotissuunni

voi 0118 

On kuitenkin, mainittua seikksa arvosteltaessa, 

otettava vaksvasti huomioon seuraav tekijä. Ennenkuin 

4-vuotissuunnitelman toteuttamistoimenpiteet ehtivät yllä 

hahmoitetulla tavalla vielä vaikuttaa, voi kulua niin 

paljon aikaa, että niistä ei ole käytännöllistä tulos

ta kqtet täväkai vielä viennin tukemisen hyväksi. Kun 

tämä kysymys, kuten edellä on Viitattu, tuskin voi 

jäädä kovin kauaksi D3kyiseen prov1sorioonsa, on vien

nin tukeminen aiia ehkä järjestettävä toisenlaisten 

kaisujen avulla. Paljon näyttää aiia riippuvan Siitä, 

kuinka nopeasti Göring S8a 4-vuotissuunnitelman toteutta

mistoimenpiteet t~teen Vauhtiin. 

V.a. aaiainhoitaja: Aw ~ . 
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Berliinissä, 17 p:nä marraskuuta 1936. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

111 '1: " .. 

U 1 k 0 a s i a i n m i n i s t d r i ö lIe • 

Lähetystö lähettää ku.nnioittaen ohel1isena 

Ulkoasiainministeriölle raporttinsa n:o 58 aiheesta: 

Saksan suhteet Puolaan ja Italiaan. 

V.a.Asiainhoitaja: ~ ~ 
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.... B .. EL 1: l..i 1. n .i SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala i nen . 

RA P 0 R T T 1 n: 0 58 .•....... t 0 {, :u 
Berliini ssa J.7 p:nä marras kuuta 19 36. 

" . 
As i a: 6akean. .. , s.ul?t.eet, . Pu.oJ.aan . 

ja .. Italiaan .. 

Saksan taholla katsotaan , ett· Saksalla on 

111 hdollis uudet sellaisen l "ntisen t urval lisuussopimuksen 

s olmimiseen , j o ei ole missään suhteeos j oistakin 

e hdo ist rii puvainen , sen sij aan l~nsivalto ' en ollessa 

r ii puvaisia myö niist' velvoitu_s i s t a , joita niillä 

nsainliiton jäsenin' v oi olla . Lis 'ksi Saksa katsoo 

Ihma t a puolest aan voivans a mennä t rvallisuussopimukseen 

siio" kin s uhteessa vap ammilla käsillä. , kun sillä ei 

ole liittosuh$eita , kuten esim. Ranskalla . Saksa epäile

m~ttä toivoo , että uusi Länsi-Euroopan turvallis uussopi

mus saataisii aikaan. Sen sij aan Saksa , kuten tunnet-

tua, on sitä m1elt~J että vasta vanlai en j rjeste~-

Itä-Euroopassa e i ole tarpeen. Ja Saksa on selvästi 

antanut y mmärtää jo yksistään peria tteel iaista syistä 

olevansa haluton mihinkään pakt isuhteis iin euvostoliiton 

kanssa . Kun .eville Cham er lain äsk~,t~in, vä . ennen 

Beo. i n Lontoo - matkaa, kohta Edenin tä ' lä v arsin hyv' n 

vaikutuksen tehneen pu heen j ä l keen viittasi alahuon e sa 

toivottavuut e en solmia itäinen turvallisuussopimus, h 

ti se Saksassa heti k1rpeää arvostelua a mieli'Osh a 

JAKELUOHJE : Jakeluohjemalleja : 

tava llinen .. .................................. .. .. ...... . .. 

UE 2: A 4 , 

Ta.alllnen. 
Tavallinen ja lislkal mlnlaterl«llle, 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomueduatukaen, muHa ulkoaalalnmlnlaterlGn tiedol. 

tukalln. 
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Lansisopimuksen valmisteluissa on kOhta , j oka 

toisistaan Saksan ja Puolan edut . Puolahan t 

pyrkii siihen, että sen t u rvallisu tta oskevat 

so ivalla tavalla tyydytt ·v ·s i huomi oitaisiin 

läns i aktia s ol mit t aeasa . Bec in 

Puola n~Tttää saaneen ainakin 

t oivo nuksilleen. Sen käsityksen 

llä vallitseva 1 , tarkoit p. vat 

mat an kaut ta 

Englannin hyv ' ksy-

mu a an, joka tun

Puolan to iv omQ~set 

toteutuakseen sell aisen järjestelyn a aansaamista , että 

Puolan- Ranskan liitto ja e Pu 1 - uckSan yhteis-

y ~rrys tulevat huo io iduiksi l~nsisopimukeen puitteissa . 

Saks a kuiten in v et ta ~ jo y sietään a 'at eta menette

lemis stä r anskalais- puolalaiseen liittoso imukseen n" bden 

tällä tavalla. Jos Saksa sen sallisi , olisi sen paral

lellitapa sena sallittava vasta v nl.ainen me nette13 myös 

Ranskan~euvostoliit on paktiin nähden. Siihen Saksa ei 

missään tapa uksessa tulisi suostumaan . Toiselta pu olelta 

Saksa ei mene Uf öskään niin pitkälle, että se vaatisi 

uuden läntisen turvallisuussopimuksen solmiamisen edelly

tyksenä Ranskan-teuvostoliiton sopimuksen peruuttamista, 

vaikka Saksa juuri tämän sopimuksen solmimieta käytti 

Locarnon sopimusten irtisanomiseen. 

Länsipaktikysymyksessä siis Saksan 

kOitusperät, ainakin kysymyksen nykyisessä 

'Yat toisistaan. Saksan ja Puolan v lillä 

aikoina epäilemättä tapahtunut suhteitten 

Että jotakin on epäjärjestyksessä Saksan 

ja Puolan 

Vaiheessa, 

onkin viime 

kylmenemistä. 

ja Puolan vä-
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lillä, sitä osoittaa myös Danzigin kysymys. Sinknsä 

kovin v " äpätöiBist '· riid ai eista erinäisistä yksi-

tyist ap auksista, jot a ko~cevat puol ala isten kohtelua 

Danz i g issa on t hty e ritt in suuri asia. olem_ien 

aaitten let'd istö on sa nantapais ... -. hengessä ruvennut 

myös käsittelemään kysYlI\Vksessä olevien v ä likohtausten 

muodostamaa kysymystä. On syntynyt j ~nkunlainen lehti

s~~ ... , joka toistaiseksi nt:i.yttää pääasiassa kuitenkin 

joittuneen mainittuihin Danzigia koskevi i yksityistapauk

siin, ainakaan Sa~d~( a vielä sanottavasti leviämättä 

ke skusteluksi yle~sistä suhte i sta Saksan ja Puolan vä

lillä. 

Puola näyttää ruvenneen kiinnitt~än paljoa 

suurempaa huomiota k in koko aik ana yhteisymmärryksensä 

kul essa Saksan kanssa suhteitten lujentamiseen Ranskaan 

ja nyttemm i ~ös En lant iin. Saksa puoleet on on 

nut suunnata ulkopoliittista orientointiaan etelään ja 

kaakkoon. Abessinian sotaretken kestO essä Saksalla olisi 

ollut jo edullinen tilaisuus pääst .. Italian kanssa hy_ 

vinkin läheisiin poliittisiin suhteisiin. Saksa saattoi 

vaaratta kuitenkin mahdolliset tällaiset toimenpiteet 

kätä sille itselleen edullisempaan ajankohtaan, sillä 

s8notunlaiset toimenpiteet olisi vat .iihen aikaan olosuh

teitten pa~oBta loitontaneet Englantia Saksasta. Kun 

Abessinian sotaretken päättymisen jälkeen Englannin ja 

Italian välinen jännitys on suuresti lauennut, on Sa~sa, 
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tarvitsematta pelätä tästä syystä erikoisesti kylmentä

vänsä suhteitaan En lantiin , voinut nyt viimeaikoina 

orientoitua Italiaan. Yhteisymmärryks estä Italian kansaa 

sillä ei saattanut ollakaan varsinaisesti positiivista 

hyötyä niin kauan kuin Italian kädet olivat kiinni 

Itä-Afrikassa. Nyt, jolloin Italia voi jo vapaammin 

liikkua Eurooppaa koskevien ~Tsymyk8ien käsittelyssä ja 

vaatia sanansa huomioimista niissä. Saksalla voi olla 

konkreettista etua yhteiEqmmärryksessä eaiintymisestä Ita

lian kanssa. Teoreettisesti katsoen on hyvin.1< in mahdol

lista, että Saksan orientointipyrkimykset etelään, 

heinäkuussa tehdystä aovinnosta Itävallan kanssa, ovat 

osalt an et tji Puola on alka-

nut jälleen orientoitua enemmän länsivalto1hin. Siihen 

aikaan kuin yhteisymmärr,ys80pimus Puolan kansaa oli 

mil tei ainoa aukko Sakaan muuten jokseenkin t~delli

sessä iaoloinnissa, tiesi Puola epäilemättä, kuinka suu

ri merkitys aillK oli ~stä syystä Saksalle. Kun vii

memainittu nyttemmin on voinut enemmän vapautua isoloi

tumisestaan, viimeaikoina nimenomaan sopimuksen kautta 

Itävallan ja yhteisymmärryksen kautta Ital..ian kanssa, on 

Puolan ystävyyden merkitys ulkopoliittisesti Saksalle ai

nakin jonlnmverran vähenty~t. Ei ole kaukana se otak

suma, että näin synt~t tilanne ja kwnmankin maan 

uudet orientointipyrk~kset ajan mittaan loitontavat 

t& enemmänkin toisietaan. 
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Onhan tätä seikkaa arvosteltaessa otettava huo-

mioon, että Saksan ja Puolan välinen sovinto pohjiaan 

myöten otettuna ei voi olla täysin syvällinen, sillä 

korridoorikysymys on jäänyt kätketyksi, mutta kerta 

kiaan olemassa olevaksi konfliktin aihee si samalla ts-

voin kuin se ennen Saksan-Puolan sopimusta oli avonai-

nen ja näkyvä konfliktin aine. AUtta samanlaisen vaa

ran sisäl~ää myös Saksan uusi orientointi Italiaan. Ar

vosteltakoon kuinka tahansa Saksan ja Itävallan kesken 

tapahtuneita välipubeita yhteistoiminnan, sekä taloudelli

sen että poliittisen, järjestämisestä TonavanlaaksoBsa, 

kieltämättömåksi tosiasiaksi jä· , että Itävallan kysymys 

kätkee itseensä esteen, jonka 10pu11i~en ylipääseminen 

tuntuu yhtä vaikealta kuin korridoorikysymyksen ratkaisu. 

Kuten niin monasti jo tähän asti, tulee Ansohluss työn

täytymään esille. Mutta Italialle on elinkysymy~, että 

Brennerin raj lla on Itävalta eikä ~urvalta Saksa ja 

että viimeksimainittu ei Itävallan siihen liittämisen 

kautta pääse maantieteelliseen asemaan, josta se voisi 

vaikuttaa voimasuhteitten oleelliseen muuttumiseen Balka

nilla. Saksan-Italian yhteisymmärrys sekään tuskin on 

muuta kuin väliaikainen ratkai~ 

Saksan-Italian yhteisymmärr.ys tulee epäilemättä 

kuitenkin jonkun aikaa säilymään. Se )ujentaa tällä 

kellä molempien maitten ulkopoliittista asemaa. Saksa 

on päi1ssyt mukaan Tonavanlaak80n kysymy ,<siä koskevaan 
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järjestelyyn ja PQäs~t siten askeleen eteenpäin, josta 

on vielä pitkä matka Italian etliojen loukkaamiseen. 

Tääll ' tunnu t en tettavan sit ' k 'sitystä, että Cia-

non Berl iiain- ja erchtes adenin-vie r 'lun ai. ano sovit-

tiin j siit~, mitä äs ettbin tapahtui Wienin konfe-

renssissa, joskaan se ei niin p 1 '0 ollut 'taan . YhtAis -

ym "rI'1Jksens' autta Sa sa j a Italia ovat vahvistaneet 

asemaansa ei ai noastaan aak.ois-Euroopassa, vaan molem-

mat myös L"nsi-Euroopan maihin n"hden, seikka, joka e-

päilemättä anta leimansa myös läntisen turvallisuussopi-

muksen eSivalmisteluille, Saksan ja Italian vetäessä 

siinä varsin suuressa määräss" yhtä köyttä. Auswärtiges· 

Amtissa lausuttiin minulle, mitä tulee mahdollisuuksiin 

v~litt~ ien neuvottelujen alottamisesta, ett kokousaikaa-

kaan tuskin voidaan aivan 1 " iaikoina pä; ttää. 

Saksan - Italian yhteisymmärryksellä on v ielä 

eräs mainitsemisen arvoinen merkitys. Tälle lähentymisel

le samoin kuin näitten mai tten yhteistoiminnalle Itäval

l an ja Unkarin kanssa, on tahdottu antaa tehostetusti 

tietoi, en ant1kom~unistinen luonne. Tällä seikalla on 

Saksassa merkittävä sisåpoliittinen vaikutus, joka on 

täällä aina tarpeen. Ottaen huomioon Espanjan 

+ 
Täälläkin kyllä pidetään selviönä Francon voittoa muualla 

Espanjassa, paitsi Katal~niassa. Eräs t~äläisen ulkoasiain
ministeriön virkamies lausui pitävänsä hyvinkin mahdollisena, 
että Kataloniasta syntyy itsenäinen neuvoatotasavalta Neuvos
toliiton voimakkaasti tukemana ja että Franoon joukot eivä t 
pystyisi valloittamaan Kataloniaa. Sanotun virkamiehen kerto
muksen mukaan Ne~vostoliitolla olisi Kataloniassa nykyään jo 
lUkuisa määrä radioasemia (joihin edes KataIonian milla u
naisilla ei ole pääsyä) samoin kuin mwös lentokenttiä. p 
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Saksan taholla varmaankin lasketaan sanotunlaisella 

poliittisen antibolshevismin tehostamisella joka itse 

asia sa alkoi vasta N' r nberg issä, sitä ennenh~ &ksan 

poliittinen johto oli ilmoittanut tai televans a ' :" '1 

kommunismia v astaan Saksassa sa8vutett van sympatioita 

mwös ulkomaitten yleisessä op inionissa ja sit ' tietä 

vähitellen hallituspiireissä. Saapuess aan L ntooseen v. 

Ribbentrop yritti leimata t aistelun bolshevismia vastaan 

Saksaa ja E lantia yhdistäv ksi ~ ekij kL~ , ~ut ta ala

huonepuheessaan Eden selitti, että molem ien maiden 

linen ystävyys e i v oi olla suunnattu ket " än kolunatta 

vastaan. Tämä s e litys ei ole aikaansaanut t ääl l ä 

~emisia kommentointeja . Autta joka tapauksessa 

It h. - , "' "'.. .. , J a Unkarin asettuminen ylläma in itulla 

Italian, 

tavalla 

Saksan kanssa kom unismio vastaan yhteisrintamaan on 

täkäläisen käs ityksen mukaan jo saavutus valtioitten 

kautumiseksi kahteen maailmankatsomuksellisesti eri 

x x 
x 

Mainittakoon tässä raportissa, vaikkei asia 

tässä käsiteltyihin yhteyksiin välitt"måsti kuulukaan, 

Saksaa viimeise tä otteesta. Saksan suurten j okien kan

sainvälinen valvonta on ollut viimeine jäte Siitä, et

tä Saksalla ei ole omalla alueellaan täyttä suveren1-

teett1a. Kun se Saksan y sipuolisen to imen iteen kautta 

OL nyt poistettu, on Gleiohbereohti ung, tuo tä~aet1-

nel ulkopoli1ttL~en iskusana, nyt Saksan mastakin miee 
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lestä kai täydellinen. Saksan virallisessa ilmoituksessa 

muille sopimusvalt ioille lausuttiin Saksan koettaneen 

turhaan saada neuvottelutietä aikaan muutosta. Er " isaä 

t ' ktil" isis3ä lehtilausunnoissa sensi jaan huo autetaan , 

että 

tä 

Saksan oli mahdoto ta ruvet neuvottel emaan 

suverenisuuttaan os kevasta kysymyksestä • 

V. a . asiainhoi t aja : 

erääs-
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Ber~iinissa 20 p: nä marras kuuta 1936. 

Asia: Valtiovall an r ajat kansal-

......... ........... :!! .. .. .. .. ., ................................... .............. .. 

Vuonna 1~23 teke ån vallan aappausyrityksen 

muistojuhl ssa lUncheniss marraskuun 9 päivänä pitämäs-

sään puheessa H'tler kiitti kohtaloa siit " , ettei tämä 

hänen e simn.ti:i. i en a ik: sa ottaa Saksan valt kunnan 

hoitoonsa vienyt t ul keeen. • ite me silloin olisimme 

voineet ra entaa u en v ltion?- h 'n hu ht i. Hän tun-

nust i , että se ä "nen ett .. h" en apul istensa voima t 

oliva t liian he i ote Olisi täytynyt turvautua "porvaril

liseen maailmaan"e Ei olisi syntynyt uutta valtiota, 

vanha vain olisi s aanut uuden nimikilven. Kymmenen vuot-

ta myöhemmin, kun vallan eaavu taminen, Vieläpä ilman 

väkival takein ja , l ' nelle vi doin onnistui, oli tilanne 

kokonaan t oinen. . ellä oli t akanaan suurin j ärjestö 

mitä Sal::san historia tuntee. Sen turvin voitiin ryhtyä 

hallitsemaan, sen avulla v oidaan sä ilyttää valta. 

Mutta lieäedellytyksen' Oli, sanottiin pUheessa 

edelleen, poliisin ja sotaväen saaminen mukaan uuteen 

val tioon. onet arvelivat, että Taikka puolue aaisikin 

vallan, niin miten se luulee selviävänsä poliisin ja 

JAKELUOHJE: JakeIYOt\j.manaJa : 

........................... t .av.al.linen . ........... . .. Ta"alllnen • 
Tavallinen Ja lIalhl mlnl,terlella. 

UI 1 : A •• 

EI "Ikomaaadu,t"k,an tladolt"hlln. 
EI "Ikomaaadu,tuksen, mutta ulkoa,lalnmlnl,t.rilln tladol. 

t"hlln. 
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sotaväen kanssa. Hitler totes i , että n iden laitosten 

nivelöinti kol mannen valtakunnan koht loihin on o nnist'U.-

nut loiotavaeti j ilmoitti pit~vänsä t tä tekoo sel-

l aisen, josta hän he~~ilökohtalsesti 0 eniten ylpeä 

ja jost a hist oria t ulee hän ntamaan suurimman tun-

nust oen. 

Jos tarkastelee kolmannen valtakunnan ulkonaista 

rakennetta, täytyy ilman muuta myöntää, että mainittujen 

laitosten liittäminen kana l liososi listiseen rakennukseen 

on perusteellisesti tapahtunut. Poliisivoimien ylimpänä 

esir:tie:lenä on sisäministeri Frick, niiden varsinaisena 

päällikkönä SS:n j oht j Himmler, jot a molemmat 0 livat 

jo vuonna 192~ vallankaa psusta yrittäm"sBä. Heillä on 

ollut aikaa huolehti Siitä, ettk muut.1 rnaärå vä t 

kat ovat varmoissa käsissä. Mitä armeijaan tulee, niin 

on sotamarsalkka v. Blomber viime ei pari päivää 

puhuessaan valtaKunnan puolustusvoimista lausunut; • ir 

sind Sold ten Adolf liitI ra". Inhi millisesti ja varsin-

kin pinnallisesti ' atsoen on orni:i..ltin mahti teki jä halli-

tusvallan käsiss" niin suuressa mäåräsaä kuin toivoa 

saattaa.x 

x 
Että eijan henki ei vielä joka s hteessa ole ehkä 

tyydyttävä, mutta että siinä suhteessakin on "kehitystä" 
tapahtunut, siihen vi i tta ... vat Hitlerin alussamainitussa 
puheessaan l~~sumat sanat: "Heut ~ trägt die Armes bei slah 
den Talisman der pol itische~ Immunlsierun e en j ecqn Versuc. 
diese Armee zu zersetzen. Das .lrd unserem Gegner nie mehr ge
linaen. Diese Armee ist die nationalsozialistische Armee es 
neuen Reiches, und indem .ir Jabr fUr Jahr einen Jah r gang nsob 
dem anderen aus dem nationolso ialistischen Nachwuchs hinein
sahioken 10 diese Armee, .ird sie immer mehr verbundpn sein 
mit unserem heut" en Volk und seinem Geist." 
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~lm s v lt te ij " on oike \: 1 toe: . Se on tosin 

oseeto , mut t H l e r ei v rms nka n ole inoa v 1 

pitäj " j olle s e 0 ai tt ut Sen ni-

vel" i r:li EI utee j 'rj on ollut oma vai eu-

t s , v nilst~ ole j l kisu ess p lj on pu uttu. 

0 j<eusministerinä on ei-. ne lis en hen ilö ja 

v nhat tuo br ' t ic-t v t oil an . e ivät ol e aina 

tt ne t lisso ialistisia opp '0 h omi 0 vaan 

seuranneet 1 ':'kir ' oj j t 0 srino .. 'eita • tta t 0-

iov al taka an ei 01 voinu t itse äi 'yyttb. ·!l ko on 

lyttä", ja j n it t ' le :'i II i_ ~ise8ti j äm"än 

y j ' l e lle. Oi usl ito. se s i oi in saa k s -

vavassa mii s " ote tta saI lton mi 'steri Fran. , Saksan 

oikeu. l. ... tA ian kanslillissosialistinen pre i dentti. 

B olaun piiri s i :is. ettäin k ns lis o. ' li ti en yli-

tuom ri, iloit"i tri Fr nk t äm" n vir · ans tu'aistilai-

SU dessa , että kaikki tuom rinir..': "=" ' :.3 t t i itetaan tästä 
, 

lähtien .6i ei ! euvoin k ans list i e p l..ueen 

kanssa . Yha useammin laueuta a tuomioiden per teluiesa , 

että "kol mannes a valtakunnassa" taikk ~k nsallissosialis_ 

tisessa Saksassa· on oike istuimen ki in itettävä omia-

ta ni i in ja niihin näkökohtiin. Ei ole myöskä" k uan 

siit", kun sanomalehdissä oli l tinen, että on sattunut 

tapauks ia, j iesa systetyt ov a t saadak~een lievemmän 

mion väittäneet olevansa kensal lissos ' alist1sen puolueen 

jäseniä. Uutisessa mainittiin, ett~ tällainen ilmoitus 

on tästä alkae.n pätevä vi, jos sianomainen voi esit_ 



t 'ä jäsenkirjan . 

Kaikki määri:i.··v · t ja valtaa toteuttavat elimet , , 

ase 11i en . , 1 in~~di:mt " v lt , toimpenpanovalt 

miovalta ovat s aneet isti en ~odon . K 

vall n j mah villi pal eet ov .... t yle' s " k··siss·· . 

Hitleri v oIta on täss!:i teess j j a k ns 1-

lis80s i listieen v ltion k et -t:o ;yr_ enåirn • 

• To ellisuudessa 0 " u e s v iossa" pä:' ty 

lä in pite' ··l l e. K n 01 issosialistinen v ltio ei ino-

astean valvo valtion 1 ito. sia , t U~- j iv:'sty elä-

mää. e ei yleistä mie lini ett" t vaan s in 

kotiel" ää j eid" k ityi ili P hia • v lt'ovallan 

suostum ella 0 nc~ lis oei Ii ti ~ ,uolue ni it';b.:n 

ot tanu t 1Qi tci:>ön eur v j ~r 'e t e lmån : A j ae-

t een 40-50 pe r ._ ttä. ~ ä s itt;; n r ' 'liin ja puo e 

t ' ullc. i !1 tr;.1 oiselle ry ,' 11e "us otunmie .n", jon 

• t eht ' v " n~ on uor'tt rtokkiynte j " bl.ne 1 u ko tuiss 

... er eisså j " ant a m . ollista Hänen 

lee i t .:. l t..e t elo kai ista e r h , n äoe istä. Tämä 

kottu i es v i kä d J. t r ''.:bot ~Hi r roks E"ll&an illoin t 

a j hänen kaik iin tiedustelui' ins on v stott va. 

mä t Oimen., ide ei ole ilmoitetus t o t r koit estaan h 0-

limatt s nut edullist a v stu&nott v st 'n t olta , v en 

kerrotaan påinvast i , että uskottu en ieaten vierailu pä' t-

tyi en8immäisel~ ker"tlla use ss t 0 esa in lyhyeen, 

mutta siitä on ollut seurauksena jyrkkä ilmoitus, ettei uskot-

tuja miehi~ saa heid~ toiminnassaan " iritä. 
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öskin SA- ·ärj stön tehtävä keskittyy nykyään 

velvontatoi iin. J ·rjeatöä täyden etään .aupun e1SGa s1-

ten, että jokaisen k tl un varrella suu ainakin yks i 

SA-mi9s . Taloista, joias tiedett:i . . asuvan runsa sti 

posit ioai .esta, an itsan ös j ~sen SA :han . S oin me-

net llään u ri n erhe i den ja kes inä· tä kest~stävyyt-

tä ja kllllssakä3mistä h rjoittavien kansalai.srybmien h-

teen. N~in sa da väes tö uttaalt ...u Ja 
samalla tiedot 1elialoista eri piir eissä. 

Siten ulottu~ valtiovall vai utus j valvonta 

mah 011is1. man tehokke · na kaikkialle. Kaikk· t eknilli et 

mahdollisuudet hallita kansaa on otettu käytäntöön, kaik-

kien tilanteiden varalta on varu uttu, kaiken vasta-

rinnan mlO ostuminen on paralysoitu. Muodollisesti katso

en ei kansallissosialistisen valtiovallan käytöllä ole 

mitään esteitä eikä rajoja • 

-
V. s. asiainhoitaj : 1 . 
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Berliinissä, 26 p:nä marratkuuta 1936. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

.. 11: .4. 

U 1 k 0 a s i a i n m i n i s t eri ö lIe • 

Lähetystö lähettää kunnioittaen oheisena 

Ulkoasiainministeriölle raporttinsa n:o 60 aiheesta: 

KeSkustelu valtiosihteeri Dieckhoffin kanssa • 
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Asia: Keskust~lu ... va1tiosihteeri 
DieckhoffiD · kanssa...... .. ..... 

" . . l. ~ . 
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JAKELUOHJE : 

UI 1: A 4. 

Kävin 25. 11. ulkoasiain valtiosihteeri 

Dieckhoffin puheilla. kuullakseni miten hän olosuhteita 

arvioi. 

Tiedustelin aluksi. miten hän arvioi Cianon 

matkan merkitystä. Hän kertoi tällöin suurin 

samaa, mitä jo asiasta olen raportoinut: mitään 8opi
musta Italian ja Saksan välillä ei tehty, vaan laa

dittiin ainoastaan pöytäkirja, jossa kummankin maan 

käsi tykset eri kysYDl\Yksistä todettiin. Sen jälkeen 
kun Saksa Abessinian konfliktin aikana oli noudaT 

... .,,-

Italiaan nähden ystävällistä puolueettomuutta ja toi

selta puolen järjestänyt suhteensa Itävaltaan, niin 

ettei Italian enää tarvinnut pelätä Saksan agresli

viteettia sinnepäin, olivat maiden väliset suhteet 

muuttuneet erittäin h~~ksi. le selitykset, jotka 

Saksan taholta Itävallan kysymyksessä Italialle an

nettiin ja jotka sisältävät sen, ettei Saksa pyri 

Itävallan väkivaltaiseen yhdistämiseen, vaan tUDDDSta& 

len itsenäisyyden laksalaisena valtiona; ovat rauhoi 

nelt ja tyydyttlneet Italiaa. Maiden väliseen 8J11P&-

tavallinen. 
Jak.luohJ.mallaJa : 

Ta"alllnen. 
Tavallinen Ja U.lk.1 mlnl.terIOlle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaectu.tuk.en, mutta ulko •• lalnmlnl.tarIGn lladol. 

tukalln. 
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tiaan vaikuttaa tietenkin myös kummassakin maassa val

li tseva toisilleen sukulainen systeemi. Kun lisäksi 

Italia katsoo bolshevildvaaraa samaan tapaan kuin Sak

sa ja kun 1änsipaktikys~kse ssäkin molempien edut käy

vät samaan suuntaan, on niin monta yhteistä intressi

kysYDlJstä olemassa, että niiden luonnollisena seuraube

na on ollut maiden välisten suhteiden voimakas lIhene

minen. Kreivi eiano oli Berliinissä myöskin ilmoitta

nut Italian hallituksen toivomuksen saada aikaan hyvät 

suhteet JUgoslaviaan ja pyytänyt Saksaa vaikuttamaan 

Belgradissa tämän a.sian edistämiseksi, minkä Saksa jo 

onkin tehnyt ja tulee jatkuvasti tekemään. Italian, 

1 tävallan ja Unkarin välinen n. a. Rooman sopimus on 

edelleen muuttumattomana voimassa ja tunnustaa Saksa 

8611 täyl1.bllise sti, mutta ei tule siihen liittymään, ftaD 

on järjestänyt yhteyden niiden liittovaltioiden kannaa 

ansin heinäkuun 11 päivän sopimnksella Itävaltaan 

nähden ja nyt Italian kanssa. Unkarin kanssa on 

Saksalla kauppasopimus ja JIlUU tenkin hyvät vili t, j otan 

kys~ksenalaisten maiden välillä yhteistoiminta sujuu 

moitteettomasti. 

Itävallan ulkoministeri Schmidtin käynti Ber

liinissä oli ollut erittäin onnistunut ja luonut uut

ta pohjaa maiden välisten suhteiden järjestämiselle. 

Ulkoministeri von Neurath tulge tlhlD vierailuun 

maan joko tammi- tai todennäköisemmiD helmikuussa. 

Ministeri Schmidt oli ollut jossain määrin levoton 
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sii tä, miten val taknnnankan sl eri Hitler tulisi häneen 

ja hänen seurueeseensa suhtautumaan. Valta~aDkansle

rin keskustelu hänen kanssaan oli kuitenkin muodostu

nut niin sydämelliseksi ja välittömäksi, ettei ItäTal

lan ulkoministeri ollut kuvitellutkaan tällaista mah
dollisuutta. Hän palasi näin ollen kotiinsa erittäin 

tyytyväiaanä vaikutteisiinsa. Tämä vierailu ei kuiten

kaan merkitse sitä, että Saksan ja Itävallan välit 

vielä olisivat täysin kunnossa. On edelleen paljon 

vitettäviä kys~ksiä, monet niistä hyvinkiD vaikeita, 

mutta nykyistä menettelytapaa noudattaen, ratkaisemalla 

hi taasti ja rauhal~isesti kysymys toisensa jälkeen, 

voidaan odottaa täydellisen normalisoinnin näiden val

tioiden välisisEä suhteissa syntyvän. 

Valtiosihteeri kertoi, että samaan 

hänen kanssaan keskustelen, allekirjoitetaan Berliinissä 

saksalais-japanilainen sopimus yhteisesti bolsheTismin 

Tastaisesta taistelusta ja julaistaan se heti. Se ei 

ole mikään liitto, vaan sen tarkoi tuksena on ideologi

nen taistelu bolshevismia Tastaan sen leviämisen estä

miseksi. Sopimus on tehty ainoastaan Saksan ja Japa

nin kesken, eikä siihen Italia yhdy, JDildl ei olekaan 

tarpeellista, kun vaataavanlaisesta menettelystä Saksan 

ja Italian vllillä jo on sovittu ja kun ItäTalta 

ja Unkarikin jo ovat tähän ideologiau yhtyneet. II 

lehdissä olikin sopimus jo julaistana ja lausutaan 

suuri tyydytys tapahtuman johdosta. Tiedustellelsani, 

JDilll asteella japanilais-kiinalaiset neuvottelut 1lei8-
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rintamasta bolshevismia vastaan ovat, ei valtiosihteeri 

sanonut sitä lähemnin tietävänsä, mutta huomaut ti kui ten

kin, että hänen käsityksensä mukaan tällainen sopimus 

lienee verrattain vaikeasti aikaansaatavissa, koska Kii

Dassa sen suhteen ol1aan eri mieltä, toisten tahtoessa 

välttää välien kärjistämistä Neuvostovenäjään, toisten 

kannattaessa sopimuksen syntymistä. Sopimnsmaiden taistelu 

bolshevisIDia vastaan ei ole tarkoitettu minkäänlaisebi 

hyökkäykseksi Venäjää vastaan, vaan ideologiseltai taiste-... 
luksi kommunististen aatteiden leviämistä vastaan. Val

tiosihteeri painosti erittäin vakavasti, ettei, huolimatta 

levitetyistä huhuista, Saksalla ole minkäänlaisia hyökkl

ysaikeita Venäjää vastaan, vaan sen pyrkimyksenä on toi

adnnallaan saada Venäjä luop1maan komrmnistisen propa

gandan harjoittamisesta ja maaUmanvallankwoouksen ajami

sesta ja pitämään oman systeeminsä kotitarpeenaan omas

sa maassaan. Valtiosihteeri lausui tässä yhteydessä: 

teil lekään Suomessan ei kai olisi mieluista konfliktin 

syntyminen Saksan ja Venäjän välillä, johon ftstasin 

myönteisesti. Tässä yhteydessä on minun mainittava 

eräällä toisella korkealla taholla huomautetan siitl, 

että Saksan kannal ta kansallisen hallituksen slll tyminen 

Venäjällä olisi suotavampaa kuin nykyinen kansainvälistä 

sekasortoa ajava systeemi. Tämä olottaa sitä, etta 

Saksalla ilmeisesti olisi suuri halu saada solmi taks i 

hyvlt sahteet VeDljän kanssa ja ettei tällaista mah

dollisuutta ole DälåSpiiristl kadotettu. Palatakseni kee-
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kusteluuni valtiosihteerin kanssa, mainitsi hän viimeai

kaisista saksalaisten vangitsemisista Venäjällä, ja huo

mautti Saksan ottavan tämän kysymysen erittäin 

tie Jos Siperiassa kaolemaantuomittua insinööriä ei 

armahdeta, tulee tilanne pahoin kärjistymään. Saksa tu

lee jyrkästi pitämään vaatimuksestaan kiinni eika perä

ytymään. Moskovan hallituksessa näyttää vallitsevan her

mostunut mieliala, päättäen suurista venäläisten ja ulk0-

maalaisten vangi tsemisista ja hallitukeen piirissä Dlyt

tää kaksi varsin jyrkästi .astakkaista käsityskantaa 

taistelevan. Jää Dlhtäväksi, mikä suunta pääsee voitolle. 

Vaikka Stalinin sanotaankin edustavan eDemmän kansallista 

suuntaa,min on hyvin vähän luultavaa, että hänkään oli

si valmis kokonaan luopalDsan niistä eduista, jotka kolll

mnnismille tarjoutuvat siitä toiminnasta, jota Moskovan 

vaikutuksen alaiset kommunistiset puolueet eri maissa 

harjoittavat. 

I8skustelu siirtyi t~ jälkeen Espanjan ~

s~kseen. Saksa oli aikonut tunnustaa lrancon halli 

sen .asta Madridin TallcitukseD jälkeen, mtta oli 1 "crJo.~~cr. 

jostain syystä tunnustusta kiirehtinyt, jolloin Saksa s 

hen suostui näin aikaisemmin. Lisäksi oli tilanJle Ber

liinissä muodostunut sel laiseksi, ettei Madridin halli

tuksella 8DIä ollut täällä edustajaa. Kolme espanja

laista oli eräänä päivänä kadulla hyökännyt Madridin 

asiainhoitajan kimppuun, pieseyt hänet ja ryöstInyt 

hänen salkkunsa, seka hävinneet, Asiainhoitaja oli suo-
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raa päätä verisenä ja rikkirevityin vaattein saapunut 

J.uswärtiges Amtiin, näyttääkseen, kuinka häntä oli kohdel

tu. Saksan hallitus esitti hänelle heti valittelunsa 

ja antoi asiainhoitajansa Alioantessa esittää valituk

sensa myöskin Madridin hallitukselle. l4adridin hallituk

sen asiainhoitaja oli sen jälkeen pyytänyt ja saanut 

laissez-passer'n ja matkustanut Saksasta pois, ilmoitta

matta lähdöstään kenellekään ja jättäen lähetystön avai

met autonkuljettajalIe, joka ne puolestaan oli luovutta

nut täällä oleskelevalle eronneelle Espanjan suurlähet

tiläälle. Kun tilanne oli tällainen, katsoi Saksan hal

litus jo tästäkin syystä voivansa tunnustaa Prancon 

halli tuksen. l4i tä ta pah tumiin itse Espanjassa tulee, 

tunnusti valtiosihteeri, ettei ole mitään todistuksia 

olemassa siitä, että, kuten lehdissä on kerrottu, Venä

jältä Espanjaan olisi lähetetty kokonaisia pataljoonia 

tai rykmenttejä sotaväkeä Madridin hal lituksen avuksi 

eikä pitänyt tätä uskottavanakaan. Sen sijaan on täy

sin varmat tiedot siitä, että suuri määrä lentokoneita 

ja tankkeja kuljettajineen sekä aseita ja teknikkoja 

Venäjältä on Baroelonaan lIhetetty. Saksa ja Italia 

tulevat edelleen pysymään sekaantumattomnussopimnksen 

kannalla, mutta Pranoon julistama blokaadi saattaa joh

taa vaarallisiin komplikatioihin. 

Tiedustelin vielä, olivatko Danzigissa tapahtu

Deet välikohtaukset jollain tavalla vaikuttaneet Saksan 

ja Puolan välisiin suhteisiin, johon sain kieltävän 
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vastauksen. Valtiosihteeri valitti syvästi näitä väli

kohtauksia, sanoen niiden aiheutuneen sekä danzigilais

ten että puolalaisten taitamattomuudesta ja olj sitä 

mieltä, ettei sellaista olisi saanut päästää s.ynty

mään. Danzigilaiset haluavat itselleen mahdollisimman 

suuren vapauden toiminnassaan, mutta puolalaiset eivät 

myöskään tahdo oikeuksistaan mitään luovuttaa, mikä 

myöskin on luonnollista. Danzigin välikohtaukset eivät 

kui tenkaan ole millään tavalla vaikuttaneet saksalais

puolalaisiin suhteisiin ja on Puolan ulkoministeri 

Beck myöskin vakuuttanut, ettei Puolan hallitus IDilllän 

tavalla tule muuttamaan suhdettaan Saksaan. 

l4i tä Saksan ja Tshekkoslovakian välisil.n suh

teisl.~ tulee, eivät ulkomaisessa lehdistössä kierrel

leet huhut sllta, että neuvottel uja maiden .alilll 

olisi käynnis ä, pidä paikkaansa. Saksa on valmis, ku

ten ennenkin, tekeniiän hyökkäädttömyyssopimuksen Tshek

koslovakian kanssa, mutta tulevat nämä kys~kset tus

kin esille ennen kuin ilmenee, IDi ten lJlnsipaktin käy. 

Sitä paitsi ovat tshekit hoitaneet hyvin taitamatto

masti sisäpolitiikkaansa, asettaessaan puplet vlestöstlln, 

jotka ovat vieraskansallisuutta, toisluokkaiseen asemaan. 

Saksaa kiinnos taa tietenkin lähinnä saksalaisen vähem

mistÖD asema Tshekkoslovakiassa ja on siinä suhte8ssa 

heidän olonsa saattaminen oikeudenmokaiseksi edellytyk

senl saksalais-tshekkoslovakialaisten suhteiden parane
ms'een. !Imi on kui tenkin Tshekkoalovakian sisäinen 
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asia, joka sen itse on järjestettävä. TshekkosloTakian 

täkäläinen lähettilä kertoi itse,että on välttämätöntä 

saada Tshekkosl ovakian sisäpolitiikassa muutos aikaan 

vähemmistökansallisuuksien aseman parantamiseksi ei vaan 

fraasein, kuten eräät johtavat tshekkoslovaldalaiset 

sen haluavat tehdä, vaan todellisesti. Ainoastaan tätä 

tietä on Tshekkoslovakialle vält tämätön suhteiden para

neminen mahtavaan Saksaan mahdollinen. Toiselta puolen 

ei Tshekkoslovakia omaa turval lisuuttaan silmälläpitäen 

myöskään voi luopua sopimnksestaan Venäjän kanssa. 

Tshekkosl ovakian täkäläinen lähettiläs painostaakin an

karasti hallitustaan näissä kysymyksissä~ 

Kysyin vielä, mikä käsitys vaJ. tiosihteerUlä 

oli Englannin ja Ranskan suhtautumisesta nykytilantee

seen. Tällöin hän lausui, ettei hänen tietääksean 

Englannin kannassa minkäänlaista muutosta ole ta~tu

nut ja ettei Englanti sen makaan tulisi liit~ 

mihinkään tai hyväksymään mitään blokkimuodostelmia, 

olivatpa ne minkälaatuisia tahansa. Kuitenkin näyttää 

sekä Englannissa että Ranskassa yhä enemmän leviävän 

kälitys kommunistisesta vaarasta. Ranskan sisäinen t 

ne taas on siksi sekava, et tei hallitus sentähden 

pysty sillä energialla ulkopoliittisia kysymyksiä hoi

tamaan, kuin toisenlaisissa oloissa olisi laita. Ii 

kui tenban ole epäilystäkään lii tä, että jos Ranska 

joutuisi sotaisiin selkkauksiin, sen kansa yksimieli

senl asettuisi maataan puolustamaan. Be ainekset, jotka 
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Ranskasta nykyään menevät Madridin hallituksen avuksi, 

ovat sellaisia, joista RanSka itse mielellään haluaa 

päästä eikä se siis voi muu ta olla kuin tyytyväinen 

niiden poistumisesta maasta. 
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RAPORTTI n:o 6.1. 
Berliini ss a 26 p: nä .marras kuuta 1 9 36. 

~, . 

As i a: 

JAKELUOHJE : 

II . 

I 

Käydessäni 25. 11. ulkoasiain valtiosihteeri 

Dieckhoffin puheilla sain tiedusteluuni länsipaktiasi

asta seuraavia tietoja: 

Kun Englanti aikoinaan esitti kyselynsä 

Saksalle, Ranskalle, Italialle ja Belgialle, mikä nii

den käsitys paktista on, vastasivat nämä valtiot 

hen. Noin koae viikkoa sitten lähetti Englanti 

uuden promemorian, jossa yksinomaan salostettiin eri 

valtioiden vastaukset ja lausuttiin toivomus, että 

kukin harki tsisi mi ten ero avaisuudet olisivat voi tet

tavissa. Nyt on Englanti pari päivää sitten jlttä

nyt uuden asiaa koskevan esityksen, jossa se saggeroi 

omia käsityksiään asian ratkaisemiseksi. NImä käsityk

set keskittyvät kolmeen pääkohtaan: 

1) Englanti haluaa uuden sopimuksen sellai

seksi, ettei siinä ainoastaan taata Banskan ja 

turvallisuutta, vaan että Englanti myöskin si tl vas

taan hyökättöessö saa tukea toisilta hyökkääjää vas

taan, t.s. että sopimus aisältll kaikkien taknlDl 

kien koskemattomaateen Dlhden, 

JakeluohJemall.Ja : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja IIlnli mlnl,te,.iOlle. 

... .. ........ ...................... , ~~!~~en. 

UI 1 : A 4 . 

EI ulkomNedultvklen t ledoltukalln. 
EI ullcomNedultukaen, muU. ulkolliainminilterlOn tledol. 

tule ,IIn. 
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2} kysymys sopimnkseen tehtävistä poiklmukaia

ta, s.o. että ranskalais-venäläinen ja ranskalais

tshekkoslovakialainen aopimus jäisi~t voimaan, riippu

matta uudesta lIneisopimnksesta, 

3} että kansainliiton neuvosto olisi se iDI

tanssi, joka konfliktin sattuessa määrittelisi 

jän • 
Näistä kohdista huomautti valtiosihteeri, ettei 

hän luule Englannin ehdottomasti pitävän kiinni ensim

mäiseen kohtaan sisältyvästä ehdotuksesta, vaan toden

näköisesti suostuisi luopamaan taknuvaatimaksesta it

seensä nähden. Saksan bnDal. ta ovat toinen ja kolmaa 

kohta paljon 't'aikeammat ja varsinkin kolmaa, kun Saba 

ei kuulu kansainliittoon. Italiallekin lienee ainakin 

kolmas kohta vaikea, aillä on mahdollista, että aekin 

eroaa kansainliitosta. Tämä Englannin viimeinen eaitya 

edellyttää toisten hallitusten lopullista kannanottoa 

eaitettyihin ~symyksiiD nähden. liki Saksan lopulli

nen vastaus tulee olemaan, siitä ei 't'altiosihteeri 

Tielä voinut sanoa m:i täÖD, ailll Tutauksen T&lmiate1.u 

on juuri harkinnan alaisena. Vaikea on myöskin aa

noa, saadaanko aopimsta yleensä ayntydlD, kun nata
kohtaisuudet ovat niin suuret, II1tta -kokonaan pesai

mistinen en vielä haluaisi olla-, lisäsi hra Dieckhoff. 

Tämän lausunnon perusteella Dlyttll tilanne lIDsiaopi

II1ksen suhteen varsin epämälräisel tä. 
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SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala i nen. 

RAPORTTI n:o 62" 
B~rliini ssa 3 p: nä . joulu kuu ta 1 9 36. b Y b 1. 

Asia: oskovan uhkaukset. H. . L 

Moskovan neuvosto kongressissa singotut uhkauk

set Suomea, Viroa ja Latviaa vastaan ovat herättäneet 

suurta huomiota Saksassa. Niistä katsotaan Venäjän 

sodanhalun ilmenevän. Auswärtiges Amt in epävirallinen 

julkaisu on myös asiaa kosketellut ja kirjoittaa sii

tä seuraava.a:' 

·On tunnettua, että Neuvostovenäjällä tunnus

tusta j akamattomaan rauhaan säestetään peittämättömillä 

sodanuhkauksilla. Woroshilow on muutamia kuukausia sit

ten lausunut varsin valaisevat sanat, että vihollinen 

on lyötävl omalla alueellaan. Parhaillaan koc~!a ole

vassa neuvostokongressissa on eräs korkea neuvostovir

kamies t~ peitetyn hyökklysparollin selvemmin ilmais

sut. Leningradin piirin kommunistisen puolueen johtaja 

Shdanow, eräs Stalinin sijaisia puolueen sihteeristösBä, 

ei häikäillyt julkisesti lausua, että Neuvostoliitto 

punaisen armeijan avulla hyvin kerran voisi tarkastaa, 

mitä baltilaisissa rennavaltioissa tapahtuu~ TImI 

peittelemätön, sotainen yarauma, joka itse asiassa on 

JAKELUOHJE : JalceluohjemalleJa : 

Tavallinen. 

UI 1 : A 4 . 

Tavallinen. 
Tavall inen Ja lialltai mlnlaterlö" ] , 
EI ulltomueduatultaen tledoituhlln. 
EI ulkomueduatukaen, mutta ulkoaalalnmlnlaterlön 118<101 -

tukalln. 
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enelIlDän kuin uhkaus, ei ole ainoastaan tavaton, kun ot

taa huomioon reunavaltioiden moitteettoman korrektisuuden 

ulkopoliittisissa suhteissaan kaikki;p naapureihinsa näh
den. Tällainen kieli on päinvastoin 80vittamattomassa 

vastakohdassa oskovan alituisiin vakuutteluihin siitä, 

että se haluaa elää kansainlii"ton periaatteiden mukai

sesti ja vain kollektiivisen turvallisuuden turvissa -

siis myös kunnioittamalla pieniä naapurimaitaan.-

Berliner Tageblatt kirjoittaa samasta asiasta 

m.m.: -Nämä maat elävät alituisessa, tuon suunnattoman 

naapurival tionaa painajaisahdituksessa. Ne ovat tulleet 

erinomaisen herkiksi kaikkiin tapauksiin nähden, jotka 

jollakin 'tavalla osoittavat Neuvostovenäjän sotaisia Suun

nitelmia tai vaikkapa vain oskovan huonontuneita välejä 

länteen päin. Ne tietävät, että kun tosi tulee eteen, 

joutuvat ne epäilemättä heti puna-armeijan läpikulknalu

eiksi. Ne eivät kaipaa sen tapaisia ilmituksia kuin 

Shdanow juuri nyt katsoi olevan syytä antaa. Li tvinow 

ei myöskään samaisessa kokouksessa jälleen säästänyt 

vakuuttelujaan kollektiivisesta rauhanrakkaudestaan. Koska 

koko maailma on verhottu sotahuhujen sumuverhoon, ovat 

tuollaiset, juuri kaikkein pienimpllll ja pieniin kohdis

tetut uhkausplhn~t juuri nyt vähiten paikallaan. Nämä 

maat pelkäävät vain sitä, että joutuvat läpikulknporteik

si Eurooppaan hyökättäesaä.· 

Samansuuntaisia kirjoituksia on ollut useissa 

muissakin Saksan lehdissä, JIIIltta riittäkööt ..;ämä otteet 
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osotu~eksi siitä hengestä, jossa kysymystä on käsitel~. 

Nämä lausunnot oso ttava t, kuinka suuressa määrin 

Suomen ja Bal ti anmai den asema Saksaa kiinnostaa. Saksa 

ryhtyy Venäjän uhatessa niitä puolustamaan. Olen jo 

toista vuotta sitten kertonut, kuinka silloinen ul~oaaiain 

val tiosihteeri v. Mow minulle selit ti Suomen 

maiden itsenäisyyden säilymisen tärkeyttä Saksan turvalli

suuden kannalta Itämerellä. Nyt julaistut lausunnot Mos

kovan uhkausten johdosta vahvistavat aikE.isemmin esitet

tyjä näkökantoja: Saksalle ei fle yhdentekevää, mitä Itä

meren itäosissa tapahtuu. 
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Ulkopolii t tinen tilanne vuoden vaiheessa 
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BBRLlm~ SSA OLEVA LÄHET YSTÖ . Sala i nen . 

RAPORTTI n:o 63. 
Berliini ssa 28 p:nä joulu kuuta 19 36. 

As i a : mkQ119liittil1;; ~ilMPI 

JUodon vaiheessa Saksasta 

( . 

....... .... katsotWM, 

Ii voitane kieltää, että kansainväliset suhteet 

kuluTana vuonna säännöllisesti ovat kiris~eet ja ettei 

tälläkään het.ltelJ.ä, vuoden Tal.hteessa, mitllD todellisia 

ilmiöitä niiden he1pottumiseksi ole huomattavissa, päin

vastoin. 

Se Saksan sotilaallinen nousu, joka jo noin 

kaksi vuotta sitten intenaiivisesti alkoi, on kuluvana 

vuonna edelleen jatkunut ja Saksan merltitys kansainväli

senä Toimatekijänä aäinnöllisesti kasvanut. Saksaa reapek

toidaan tässl suhteessa kaikkialla, eikl kukaan ole 

nyt voimakeinoin tätä nousua eatämään. TUnne tästä aei

kaata onkin Saksassa yhä vahvistunut ja antanut rohke

utta niihin tunnettuihin otteiB iin, joihin tänäkin TUonna 

Versailleain rauhan Tiimeiatenkin rippeiden yksipuoliaekai 

kumoamiseltsi on ryh~tty. Kun äskettäin keakuatelin ui

asta eräin korkeamman ranskalaisen sotilashenkilÖll kanasa, 

ei hän aanonut Ranskassa 01 tavan millään tavoin Saksan 

aotilaallista ftl"Ustautumista 'Y&8taan ainänsä, _tta levot

tomnutta herättää ae mlärä. johon varustautumista Tiedään, 

JAKEL.UOHJE : Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 

Ull : A • . 

Tavallinen. 
Tavallinen j a lialkal mlnlater lGlle. 
EI ulkomaaeduatukaen lIedoltukaUn. 
EI ulkomuedu.tukaen, mutta ulkoulainminlaterlGn tledal. 

tukalln. 
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sillä sen päätä ei ole näkyvissä ja yhä uusia rykment

tejä ja ar.meijakuntia muod~stetaan, joista julkisuudessa 

ei puhuta, mutta joiden nousemisen asiantuntija toteaa 

sotilaallisista numeroista, Bheinin alueella lisätään garni

soneja ja rakennetaan varustuksia. Kun armeijan lisäys 

näyttää kehittyvän paljon yli sen määrän, mitä voidaan 

katsoa noz..1 i bi puoluatuatarkoi tuksia varten, kysyy rans

kalainen: miksi niin tavattoman pitkälle, eiki löydä vas

tausta. Saksalaisella taholla taas selitetään, että Saksan . 

varustautuminen aivan toisissa mittakaavoissa kuin esia. 

Banskan, on välttlmlt6n siitä syystä, että Saksan mahdolli

sessa sodassa on taisteltava kaikilla ilmanauunnilla, kun 

Ranskalla vain tulee olemaan yksi, itäinen rintamansa. 

Tämä on tietenkin tlysin loogillinen ja todel lisuuden 

mukainen selitys, JllUtta kieltää ei voi, että se on omiaan 

toisia naapureita hermostuttamaan. Muuten ei armeijan li

sääminen Saksassa liene vain auktoriteetti- ja turvalli

suuskysymys, vaan nll.ytellee siinä tärkeän osansa myös 

taloudel linen puoli: armeijaa lisäämällä saadaan työttö

myyttä 'fähennetyksi, sekl miesten sijoituksen kautta arm,i .. 

jaan että sen aiheuttaman eri teollisuuksien työnlis~k

sen tähden. Tämä on seikka, jota e~ DWöskään saa unoh

taa Saksan nykyisissä suurissa taloudellisissa vaikeukais-

8&, jolloin valtavasti suurin osa tuotannosta on sijoitet

tava kotimaahan, kun ulkomaankauppa ei näytä pääsevän 

sanottavasti laajenemaan. 



\ 

• 

• 

• 

- 3 -

Keskustelut länsivaltojen kanssa ovat muodostu

neet varsin doktrinäärisiksi, ilman että niissä p "stään 

edistymään. Kun Banakassa ja Englannissa ei haluta muo

dostaa mitään rintamia ja kahtiajakoja, vaan katsotaan, 

että kukin tulkoon autuaaksi omalla tavallaan ilman 

että len edesottamisiin on syytä 1 ekaantua , huomautetaan 

lekl Saksassa että Italiassa, ettei tämä pidä paikb&J) 1&, 

sillJ1 kominterniD toiminta tähtiä juuri lekaantumiseen 

lisäisisll alioissa kaikkialla. !IhID ~Itakohtaan OYat 

keskustelut pysähtyneet, eikä tuosta kuolleelta pilte •• ta 
näytä pälstävln yli eika ympäri. ftltä ovat B.panjan 

tapahtumat esaerkilli.il ja myrkyttävät yhä enemml.ll kan

sainvälistä ilmapiiriä. Että Yaatakohtaisuuksien hälvene

miseen mahdollisuudet ovat vähäiset, johtuu osaksi myös 

siitä, ettei kansallissosialismi ole yksinomaan poliitti

nen oppi, vaan pohjautuu uuteen maailmankatsomnkseen, joka 

on fanaattinen ja joka omaksumistaan periaatteista ei 

voi tinkiä. 

Luonnollista on, että Saksan ja Venäjän välit 

kansallissosialismin valtaan tulosta lähtien ovat olleet 

huonot, mutta avoimeksi vastakohdaksi ne muuttoi~t vii

meisen NUr.nbergin puoluekokouksen aikana, jolloin risti

retki bolshevismia vastaan julistettiin ja kahtiajako 

bolshevismin ja sen vastustajain välilll lelitettiin 

tapahtaneeksi tosiasiaksi. Siitä saakka onkin henkinen 

.otatila maitten välillä va1JiuDut ja mikäli huhuiDa, 

joiden todenperäisyyttä en voi tarkistaa, on kerrottu, 
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ärsyttänyt siinä mä ··rin täkäläisiä puoluepiirejä, että 

armeijan johdon oli täytynyt sekautua niiden pyrkimyksiä 

hilli tsemään~ Tämä tilanne, jonka vaaral1is ue Puolalle 

on ilmeinen, on puolestaan johtanut Puolan jälleen lähen

tymään Ranskaa, kuitenkaan rikkomatta sopimukaeIlista 

suhdettaan Saksaan. Kun ottaa huomioon ne viimeaikaiset 

ilmiöt, joista käy esiin Englannin ja Ranskan suurempi 

reservatio ja keskenäinen lähentyminen, Tsekoalorildan pelk9, 

Sveitsin hermostuneisuus, Puolan varauma Ranskaan päin 

ja yritykset ita1ialais-englantilaisten suhteiden paranta

miseksi, joiden tarkoituksena on vetää Italia jälleen 

lähenmäksi Ranskaa ja Englantia, niin ei voi jäädä 

saamatta vaikutusta, että Saksan isoloimisen vuoden alku
puolella ilmennyt höltyminen jälleen jossain määrin olisi 

kiristynyt. Onko tämä tilapäinen ilmiö, jääköön arvaile

matta. 

Espanjan sisällissota on edelleen maailman 

tapahtumain keskipisteenä. Täkäläisten diplomaattien kes

kuudessa olen kuullut lausuttavan Espanjan sodan menestyk

sellisen lopettamisen Madridin hallituksen hyväksi olevan 

Venäjälle siitä syystä ensiluokkaisen tärkeän, että se, 

vapautuakseen ulkomaisista syytöksistä, haluaa siirtää koko 

kominternin kondiston Venäjältä Espanjaan, niin ettei 

Venäjän ,isällä voitaisi sanoa olevan kahta hallitusta. 

Saksalaisella taholla ollaaD levottomia kenraali Francon 

edistymisen pysähtymisestä ja aotatapahtumien kehityksen 

viiväs~sestä. Saksan asiainhoitaja kenraali Francon 
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luona, kenraali Faupel, kuuluu olevan kaupunkivalloituksen 

erikoistuntija. Missä määrin Saksa aineel lisesti Espan

jan kansallisille on antanut ja antaa tukea, on mahdo

tonta sanoa. Tämä sota on kuitenkin muuttunut sisäi

sestä sodasta kahden maailmankatsomuksen väliseksi tais

teluksi, jota lmmmankin sUl1nnau kannattajat ulkoapäin 

enelllDän tai vähemuiin julkisesti tukevat ja täml on 

seikka, joka ei ennusta hyvää tulevaisuuden l1Iköaloja 

arvioitaessa. Jouluksi on suurlähettiläs von Ribbentrop 

palannut Saksaan neuvottelemaan valtaknnnankanslerin kans

sa. Kun kertoman mukaan pidettyihin ja pyhien välillä 

pidettäviin neuvotteluihin BerchtesgadeDissa osallistuvat 

myös valtaknnnanministerit Göring, von ~omberg ja Schacht, 

on varsin todennäköistä, että tärkeämpiä päätöksiä on 

tekeil lä ja niistä mahdollisesti piankin ulospäin saa

daan kuul l a. Väitetäänbän, että sovinnol lisempi suhtautu

minen länsivaltain neuvotteluihin ol isi odotettavissa, 

mutta varmempia tietoja asiasta etukäteen ei ole saa

tavissa. Yksi tärkeimpiä Berchtesgadenin keskustelujeD 

~Jsymyksiä on varmaankin Saksan suhtautuminen Espanjan 

tapahtumiin. 

Lopuksi pari sanaa Saksan suhtautumisesta Itä

merenmaihin. Olen jo aikoinani kertonut, kuinka Saksan 

poliittisissa piireissä Itämeren kysymystä pidetään 

ensiluokkaisen tärkeänä, mikä onkin varsin luonnollista. 

Kaikki ilmiöt ja muutokset olosuhteissa näissä maissa 

huomioidaan tarkoin. Venäjän Itämerenlaivaston lisäämis-
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aikeita on erikoisel la tarkkuudella seurattu ja tulevat 

ne tiet enkin vaikuttamaan Saksan menettelyyn. Kun äsket

t äin tapasin erään talouskysymyksiä hoitavan puoluejohto

miehen, sanoi hän: kun nyt olemme saaneet taloudel liset 

suhteet järjestetyiksi Tonavan ja Balkanin maihin, tulemme 

kiinnittämään entistä enemmän huomiota Itämerenmaihin. 

Olisikohan saksalaisten suhteel lisen suuri sovinnol lisuus 

kauppaneuvotteluissamme ensimmäisiä oireita tähän suuntaan? 

Viime talvena lausui minulle nykyinen talousdiktaattori 

Göring: kauppasuhteita järjestettäessä on meidän otettava 

huomioon myös maiden poliittinen merkitys meille. Jos 

edelläkerrotut lausunnot pitävät paikkansa, on tulevaisuu

dessa odotettavissa Saksan entistä aktiivisempi harrastus 

Itämerenmaihin, siis myös meihin. 
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RAPORTTI n:o 64.. 
Berliini ssa 29 p: nä joulu kuu ta 19 36. / ( 0 J.. iJ 

~ 

Asia : Saksan talouspolitiika!~a~ 

( ~ 

klassillisen kapitalistisen teorian 

perusteella tahtoisi arvostella Saksan taloudellista 

kehi Vsta ja sen noudattaaa talouspoli tiikkaa, pi taisi 

kai Saksan jo dko ja .i tt en olla konbrasissa ja ehkäpä 

se niiden teoriojen Dakaan .itä ODkiD. Tlstä huolimatta 

työskentelee Saksan teoll~suus miltei kaikilla aloilla 

erittäin intensiivisesti ja ... tuotantowlyymi on b .. 

'faIlUt. !lJ,bln OJ?- eJmlDkaikba ftikuttanut kotillaislIl -nn
Dia taTaton nousu ja tuoDDia ankara rajoittandnen; 11-
tlllD. btutroofDai.ta puutetta ei mill.lln alalla tois 

leksi ole ollut; 'ftik'lrakiD uukkautta "D8~" luhteea. 

GIl ilJaennyt~ n.oituaten ..man oli'ftt joaluarWutlda 

rll"kae··t kuin IDDln ja rahaa D'ftsti liikbls"~ ftU 

•• ikkaa .Ilitetlln osittain si111, Ittei~lt 1b.1slt- rahan
atYGIl alentamisen pelossa halua sIIst~, ftU . ftiht~ftt 

rahansa t&var&alLlt toiselta paolea olottant jalaiatut 

tila.toti.dot. .ttl aäIIt8t Ill1töpankeiss& ja IIIltöka.

.oi... Oftt li~ilDt,y.Del'. 

laib.ta Ulta hllolillatta ei uioi ta aeurates8& 

1"oi bi t'Dbu tulla amah1m tulobl. kain ettl taloll-
I 

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja : 

Ui 2 : A 4 . 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIa.tal mlnlater lOlle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukalln. 
EI utkomaaaduatukaen, mutta ulkoaaiainml"iaterlön tiedoi. 

tukalln. 
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dellinen tilanne Saksassa säännöllisesti on vaikeutunut. 

Kun ulkomailla aelitetä~ Saksan ;yrkivlD autarldaan, 

selittävät saksalaiset itse, ettei tämä ole totta. Sak
sa haluaa päästä mahdollisimman vapaisiin kauppasuhtei

aiin lIIl1iden miden kanssa, mutta kun lIlut maat eivat 

siihen ole halukkaita, TaaD tekevät tälle esteitä d~ 

paavien Yaluuttatoimenpiteiden, boikotin ja kaikenlaisten 

kauppapoliittisten esteiden aYUlla, ei Saksalla ole ol

lut muuta keinoa kuin ryhtyi kotimaassa tuottamaan 

niitä raaka-e.ineita, mitä suinkin voidaan. Kaikista ru
kaukaista huolimatta on Saksa julaistujen tilastojen 

makaan kuitenkin pystynyt yerrattain hyvin aäilyttämölD 

osuutensa lIa.il.nkaupassa. Vuosina 1929 ja 1932 oli 

tId osuua 9,48~, Y. 1933 9,lO~; Y. 1934 9 ~ ja 

1935 8,67 %. niin. ettl Saksa edelleen eurooppalaisista 

maista aaait.&nkaapasl& on Englannin jälkeen toisena • 

Iulunn yuoda ulkoaBankauppa jUnae ~alle noin 

600 ailj. BU:lla aktiiviseksi. !ri Schachtia lIhellll 

oleva Yiikkolehti ·~r Deutsche Vo~rt· kirjoittaa 

joulukuun 24 päivän D1DD8roSSa&Jl .. aeuraana: ".ai '., 

job aeitl ayyttU. autarkiaata ja ylisti ftpaakauppa

periaatetta, nlkeu~ 7bI enemnln aeidID tuotteisiilae 

Dlhden, silloinkin, bn ai11l ei ollut ai tll1ll ruuutta

ftikeuksia. ftten knluiyat aeidID raab.-aineYUUto .. 

lopp1un. ... .. n t~teen pakollisena slUraub.. cm 

toinen DeliyootislUUDDite~. saksa luo itselleen o.an 

ra.b ... inetuow.I1'OOL - - - - Sataan hallitus tahtoo 
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turvata välttämättömän elintarYehankintansa tarkoitusta 

Tastaavalla maatalouspoli tiibllaan ja väl tt imi ttömb 

turYallisuutensa luomalla maantieteellistä aaemalnsa Taa

taavan sotavoiman. Tätä tarkoi tusta palTelee toinen 

nelivuotisauunnitelma. Se ft&tii, sen jälben kun suuri 

osa raaka-aineTaraatoista on kulutettu, uhrauksia elin

tason suhteen, ainaki.n väliaikaisesti.. - - - - Ja lopak

si on myöskin parempi, ettl supistetaan toivottavien 

peidan käyttöä; ToidakseJlllle itse hankkia Tältt!iå1ttöJllÖJl 

tarpeen elanto on, ft&tetukseen, aaumukseen ja tunalliauu

teen nähden.-

flssäkin siis jälleen julkisesti tunnustetaan 

erittäin kliitillinen valuutta- ja raaka-aiDetilanne. 

Kaikki llahdolliset raaka-aineet tulee Saksa hankki.aall 

kotimaaataan ja Ddtl se itse ei voi tuottaa, se on 
sen hankittaTa huolehtimalla osuudestaan .aai1WRDkaupaa

ea. TImI asettaa eri ttäin raskaat Taatimkset Saksan 

taloudelle ja on sen ftatuunalaisuus niin 

auuri. kirjoittaa y]llmainittu 

lehti seuraavaa: ·Sen edesvastuu ei tule pienanemään, 

vaikkakin Saksan varustautumisen välttämättömJ,Ys lähiai

koina ehkä ei anä~ Taikattaisi tilausten arYojlrjeat,yk-

8een eikä olisi ensi sijalla, __ tls8i1tin suhteessa 

spesia!i~oi tu menetaimä . tuliai lIIJtI.ntöön. Kul 'tablokld

aaida riiuaibi.a.t rabuarvoW8Iltwalt OTat liinl

.e.t pUpaiDOJl ~ferky'1IVkae8t1 yhI .eDllla hiata

kyeyJVks... Sakaalaislll II11jb 011 10Te1l1ltettava hinta-



, 
? 

t 

• 

• 

- 4 -

talO~sa kilpailutilanteen makaan. - - - - Ja vaikkakin 

Saksalle sen Df~sessä taloudellisessa. puristuksessa 

raaka-aineiden ja e~intarpeiden kallistuminen ei Toi 

olla suotava, niin toivoIlIlle ainakiD, että siitä seuraa 

suurten JD8&talouaaiden taloudellinen Tahvistuminen, jonka 

tuloksena OTat lisääntyneet sijoitusmahdollisuudet teol

lisil1e ja saksalaisille tuotteille.- ftten siil Sak-. 
8&8Sa eletään liiDI t oivolsa, että maissa mssa paran-

tunut taloudellinen tilanne tulee edistämään Saksan 

~timahdollisuuksia ja sen kautta aikaansaameaD paran

nuksen ~öskin Saksan talouse1äm1ssl~ 

IDD seuraa toiaenpiteitä taloudellisella alalla, 

ei Toi jäädä jlmen Taibtel.aa, etU siitä yhl eneDlDln 

käy ilmi lotat&louden luonne. Voin ja yleensä %'UTU 

~ IIInnösteleminen ensi tammjkuan alusta on tästä 

tyypillinen Dlyte. Eräillä taholilla TäitetllD Takanati, 

ettl ~hamm;n tulee pakko laajentaa täti aälnDöstalyl 

IlUillekin &1oi1le. Iris sotilaahenkiJö huoautti; ettei 

Saksa 8Dää tee sitä rirhettl, mikä tapahtui 10dan 

alkaessa v. 1914, ettei mi täID rajoituksia pantu toiMen, 

~ attl tulevan sodan enaimmlisestl päivästä lIhtian 

yleinen sälnnöste1y kaikilla aloilla järjestatllD~ !ltI 
• 

kyl3l'1ltl, lotataloutta, onkia Saksassa riiae vuosina 

ruu_ti nlIIisteltu lekl julkisen sanan taholta TIlId.a. 

ta.] 1. bnsa& siihen, että v iall enellllllln .alaisissa 

aummitteluissa. Kaikki on tieteDld.a pienintä ybityia

kohtaa ~tla aakallaisella perustee1lisuudella tutkittu. 

liki lienekUll eplilysta siitl, etta Saksan eliDtanl-
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politiikkaa .on johdettu siinä hengessä, että maa blo

kaadin sattuessa tulee omillaaa toimeen juaN] la e1in

tarpeet ankaran säännöstelyn rajoissa niin; että kaikki 

saavat vllttädttö~mriin, mutta ovat myös valmiit yhtei

seksi hyväksi kärsimään ja tyytymään vähempiiän-. 

Kun muutamia pii viä si tten Ranskan kauppa

aaiamiehel tä tiedustelin, hAnen käsi tyksiääD Saksan 

dallisesta tilanteesta, sanoi hän sen olevan yhtä huo

non kuin Banskan. Molemmissa maissa voidaan nykyistl 

talouspolitiikkaa edelleen jatkaa, _tta se tulee, ellei 

DnlUto~ta saada aikaan, lopalta johtuwaD täydelliseen 

Ullpiltuj aan. 
Idelllolevat huomautukset olen halunnnt tehdä 

osottaakseni, miten Saksas.a taloudellista tilannetta 

~1I hetkellI yleispiirtein arvioidaan. Ileiskatsaukaeen 

tnluvalta vuodelta voidaan ryhtyi Taata sen jllkaan 
kun tilastotiedot koko Tuodelta OTat saatavissa. 


