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Asia ; J$rinäisiä haj.tietoja. 

Kokoan tähän raporttiini jouko. erinäisiä haj,-tietoj., 
joita viime päivinä olen kuullut poliittisissa seurapiireia
säe 

Mitä ensinnäkin tulee Italian ulkoasiainministerin käyn
tiin Berliinissä, katsotaan i tsestään selväksi, että .olea
pien halli tusten kesken on sangenkin yksityiskohtaisesti neu
votel tu Saksan t ehtävästä alotteesta rauhan aikaansaamiseksi. 
Gedve'issä ollaan tietävinään, että Saksa on tarjonnut 
Italiall e välittAjätehtävän siihen määrin, että suunniteltu 
rauhankonferenssi kokoontuisi Roomassa ja siten SrI Mussolini 
saisi tilaisuuden suurimpaan kansainväliseen teb.tävUJl, mitä 
hänellä koskaan tähän saakka on ollut. Kutta sanotaan Ita
lian pelkäävä .. , että r auhankonferenssista ei tule ainakaan 
tällä kertaa mitään useistakin Saksan Tiime viikkoina teke-

.Ilistl psykologisista Tirheiatl. Knsinn!kin on Saksa allekir
joittanut Venäjän kanssa PuDBn suhteen sellaisen asiakirjaa, 
joka ainakin tähänastisen tulkinnan mukaan sulkee rauhankon
ferenssilta pois mahdollisuuden täydellä vapaudella keskustella 
Puolan tulenillludesta täysin itsenäisenä maan.. Myöskään ei 
Rooaassa olla laupein silnn nähty. että katolisen Puolan 
kansan kohtalo nykyisten suunnite1nen mukaan .arkitsee kato
lisen kirkon T8llan uutta heikonta.1sta. ~itetä.än viell 
Rooaasaa oltaTan huolestuneita siitl, että Saksa on jättänyt 
Itä .. ren Venäjä.n tosiasialliseen hegelloniaan. Joskaan Puolan 
laiTasto ei ollut viell aainittavan suuri, olisi se ajan-
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mi ttaan kuitenkin voinut kehi ttyA ainakin jonkinlaiseksi teki
jäksi Itämerellä. Kun Venäjä on päässyt asettUllaan Paldiskim, 
Hiidenmaalle ja Saarenaaalle, voi se lai vastollaan ja lento
aseellaan halli ta kauppaa Itämerellä sellaisessakin . tapauksessa, 
jolloin Saksa ja Venä jä joutuvat vastakkain. Jos Italian nyt 
pitäisi rauhankonferenssissa koettaa puolustaa näitä Venäjän 
ja Saksan välisiä järjestelyjä, menettäisi Italia varmasti 
paljon niistä sympatioista, joi ta se on tähän saakka 
nauttineensa ei ainoastaan Puolan kansm, vaan ayöskin Baltian 
maiden, Suomen ja Skandinavian maiden taholta. Tilanne rauhan
konferenbsissa olisi varmasti tullut puolueettomien maiden suh
teen olemaan aivan toinen, jos Saksa ja Venäjä olisi~at jät
täneet näiden kaikkien Itämerta koskevien kysymysten käsitte-

1 

lyn konferenssin vapaaseen harkintaan, kun sitävastoin nyt 
Sak.sa ja Venäjä t ovat tulla Puolan ja Baltian .aiden 
suhteen valmi illa pää töksillä konferenssiin. Roomassa sanotaan 
peljät tävän, ettei edes Yhdysvaltoja. saada suostumaan rauhan
asian ajamiseen yhdessä Italian kanssa sen jälkeen kuin Saksa 
ja Venäjä ovat näin menetelleei ja sen jälkeen kuin Eng
lanti ja Ranska ovat jo ennättäneet määritelH! kielteisen 
kantansa. Senpä vuoksi sanotaankin, että Sr. Mussolini ei 
ole vävynsä oleskelun aikana Berliinissä antanut tälle lupaa 
hyväksyä edes valtakunnankansleri Hitlerin suunnittele.aa 
ohjelaapuhetta Saksan valtiopäiville, aaatikka sitten Saksan 
ja Venäjän suunnittelemia rauhanehtoja, vaan tahtoo hän itse 
kaikkia yksityiskohtia myöten perehtyä näihin eri kysymyksiin, 
ettei hän mahdollisesti joutuisi koko maailman edessä kärsi
mään diplomaattista tappiota. 

lräs muista kysymyksistä, joi ta Uenhe 'issä luullau 
Berliinissä viime päivinä käsitellyn, bskee Italian saatavia 
Saksasta. Nämä saatavat nousevat ainakin noin 700 ml4ljoonaan 
liiraan' ja ellei I~ia ajoissa valvo etuj~an, voi tämä 
aUDa sodan pitkittyessä nopeasti kohota moninkertaiseksi. 
Ennen kaikkea Italia tahtoisi turvata hiilen~aannin Saksasta, 
mutta Saksan on helpompi antaa lupauksia kuin hiiliä. 
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Vielä otaksutaan Italiaa huolestuttann huhut, etu 
Saksa ja Venäjä tahtoisint saada aikaan erikoisen taloudel
lisen konferenssin Balkanin maiden kanssa. Saksalai8-veDll.Ais~ 
ylivoimaa vastaan sellaisessa konferenssissa Italia tuntisi 
asemansa sangenkin heikoksi; eiväthän Saksa ja Venäjä olleet 
Puolan nykyisen jaon suhteen edes tahtoneet kuulla Italian 
varoittavaa mielipidettä. 

Jos Sr. Yussolinilla näin on vakavia huolia vastuullaan, 
ei Gen~ve'issä valli t sevien mielipiteiden mukaan valtakunnan
kansl eri Hitlerin huolet suinkaan ole sen TäbAisemJil • 

aiki sta viranomaisten ponnistuksista huolimatta pitää 
Saksan kansa mahdollisimman tietämättömänä todellisesta 
teesta, täytyy hall ituksen vakavasti ottaa huomioon salassa 
kytevä tyytyaättömyys kansan keskuudessa. Vanhempi polvi 
muistaa, et tä viden ensimmäisen sotaviikon jälkeen v.l9l4 
saksalaiset sotajoukot olivat vallanneet Belgian ja seisoivat 
jo Pariisin porteil a. Itäisellä rintamalla taas Venäjän 
meija oli samaan aikaan kärsinyt musertavan tappicn. Nyt 
~ :> vuotta myöhemmin tosin Puola on lyöty, mutta yhdessä 
Venä jän armeijan kanssa, jota vastoi. läntisellä rintamalla 
ranskalaiset ovat tunkeutuneet tällä kertaa Saksan omalle 
alueelle, se ei tapahtunut viime maailmansodan aikana 
kaan. Saksan tärkei!llDä t kai vokset lännessä ova t nyt ranska
lais-englantilaisen tykki tulen alla ja ellei suurta muutosta 
tapahdu Saksan hyväksi , menettää se mahdollisuutensa käyttää 
näitä kaivoksia, joista pitäisi saada rautaa ja terästä 
sodan jatkamiseen. Koko Puolan rautateollisuus viime vuonna 
ei tuottanut kuin murto-osan siitä, mitä Saksa viime vuonna 
sai niistä nyt menetetyistä kaivoksista lännessä. 

Herra Hitler tietää hyvin. että hänen harjoi tetut 
reservinsä ovat suhteellisesti rajoitetut, kun sitävastoin 
Ranska on viiae päivinä laskenut lomalle melkoisen määrän 
upseereita ja sotilaita, joita ei katsota tarvittavan näinä 
aikoina sen enempää läntisellä rintaaalla kuin Italian ra
jalla; esia. lukuisia Kansainliiton virkamiehiä, jotka ovat 
olleet aobilisoidut, uax on näinä päivinä palannut takaisin 
GenAve 'iill. Inglannilla taas on tällä hetkellä kAytettävAman 
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suurempi lainsto kuin sillä koskaan on ollut ja kuukausi 
kuukaudel ta saadaan ybA uusia sotalaivoja ru.iiksi. Si tä
nstoin täytyy herra Hitlerin tietä!, että hän ei eJlDAtä 
saada valai iksi vedenalaisia yhtä nopeasti kuin englantilaiset 
ja ranskalaiset niita upottant. Saksan kansa ei voi aina
kaan ajanmittaan olla nuoua.atta., että upotussota tuottaa 
viikko viikolta yhä TäbAiseapiä tuloksia. 

I i tule myöskään ol emaan helppoa saada Saksan kansa 
usko.aan, että Venä jäl tä voidaan saada mitä taloudellista 
apua tahansa, sillä ennen kaikkea nousee eteen kySYJl18 

• kul jetusmahdollisuukSiata. Sodan vuoksi Saksa tarvitsee i tae 
enellUllän kuin koskaan ennen V8turei ta ja rautatienunuja, autte 
soa on l aita Venä jällä. Tosin Puolasta on saatu pal jon 
liikkuvaa kalustoa, mut ta sekään ei voi riittää täyttbään 
Saksan kaikki uudet kQWetustarpeet, siksi pitkät ovat väli-

matkat Venäjällä . 
Oman huol ensa t uottaa Saksan hall itukselle ~yös Japani. 

Sill e on t ähän saakka uskoteltu, että Venäjä ulkopolitiikas
saan e1ustaa aatteellisia pyrki.yksiä eikä suinkaan 
ti sie pääaaaleja niinkuin \saarivallan aikana. Niin pian kuin 
rauha on palautunut ja Europa uuden raskaan sodan kautta 
uuvutettu, t äytyy Japanin huolestuksella ajatella Venäjän 
aahdollista kääntyaistä itään sitä vastaaa. Kuuluisa Berl.L" .LUJ."

Rooaan-Tokion-Madridin-akseli uhkaa niin Venäjän 
yksinpä Japaninkin osalta. 

Tätä taustaa nstaaa on katsottava, niin selitetään 
Genhe' issl tietävisse piireissä, Saksan hallituksen toi
veita saada rauha pikaisesti palautetuksi. Sen jälkeen 
kuin Saksa on ott anut Venäjän aukaansa, sillä ei ole 
suuriakaan toiveita saada enää uusia varaoja liittolaisia, 
jota vastoin koko muun maaiiaan .,apatiat kääntyvät kään
tymistään yhä eneuän Englannin ja Ranskan puolelle nyt, 
kun Yhdysvallat ont merkinneet oman kantansa. Kaikkialla 
tietävissä piireiss! tunnetaan hyvin ml ten Saksa on vuosi
kausia jo elänyt sotatilan kannalla, Ili ten se on tarvinnut 
Itävallan ja 'fsekkoslovakian kullan 1.m. omaisuudeDlt ja 
aiten taloudellinen pula kol1ruttaa Saksan valtiorakenteen 
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jokaiselle ovelle. SitATasioin OTat lnglanU ja Ranska lAh
teneet sota8.lll aivan normaalisin ekonoomisin voiltin ja niillA 
on kaikki mahdollisuudet puolellaan saada tarpeellista apua 
Yhdysvalloilta niin ettei ~~ropan· sivistyakansat joutuisi 
sortumaan saksalais-ven_äll!iseen poliittiseen ja taloudelliseen 
kurjuuteen. 

Tahdon täydentää näitä kuulemiani laskelmia seuraavilla 
lisäyksillä: 

Herra Hitleriä on ulkomailla tahdottu jopa viralliselta 
taholtakin syyttää sanansa syömisestä kerta toisensa jälkeen. 
Eräs henkilö, jonka entisenä saksalaisena virkamiehenä pitäisi 
tuntea hyvinkin läheltä valtakunnan nykyistä johtoa, kertoi 
minulle eilen, että herra Hitler todellakin uskoo omiin 
puheisiinsa sataprosenttisesti. Eläessään omissa aate.aailmois
saan hän luulee t odellakin lupaavansa jotakin täysin . varua, 
kun hän on sanonut, että esia. Sudeetti-Saksan tultua yhdis
tetyksi Saksan valtakuntaan , hän ei enää vaadi Tsekkoalova
kialta. mitään. Mutta muutamien kuuk&Usien kuluttua hän on 
jälleen saanut valmiiksi jonkun uuden poliittisen ohjelman, 
ja saadaksensa sen onnistumaan hän on valmis jälleen vakuut
tamaan, että sen jälkeen hän ei todellakaan enää tavoittele 
sillä määrätyllä taholla mitään lisää. Tämä val~<u ...... .u""'''-A. ....... g ....... 

yht!mittaisen "p~ksen" aina uusia päämaaleja kohti tunte
Tat hänen lähimmät apulaisensa, ja heidän keskEn syntyy sen 
vuoksi alituisesti kahnauksia, koska toiset ovat valmiit 
kannustamaan "FUhreri!" näihin uusi in tavoitteisiin, kun toi
set taas pitävät, että olisi esiinnyttävä vihdoinkin maltil
li semmin , jotta saataisi in säilytetyksi edes se, mikä nyt 
on saavutettu. Niinpä väitetään Puolan ja Venäjän suhteen 
herra Hitlerin ympäristössä vallineen ja yhä vallitsevan 
suurta erimielisyytta. Sen vuoksi tiedetäänkin Saksan halli
tuksen politiikasta ahtaiaman johtopiirin ulkopuolella sangen 
vAhån. Nämä eri ryhmät natsien johtavilllllissa piireissA 
valmistavat kukin omia ohjelaiaan ja niiden välillä tekee 
"FUhrer" tAydellä i tseval Uudella oaat päätöksenaA. Kun se 
on tehty. silloin on aleapiea asia löytää tarpeelliset 
selitykset niin, ettA aikaisemmat puheet ja lupaukset 
voidaan jllleen esittää oleTan muka täydessä harmoniassa 
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Kuluvan vuoden aikana on minulla ollut eriDiisil .ah
dollisuuksia hankkia joitakin salaisia tietoja niin hYTin 
Saksan oikeiston kuin vasemmiston taholta. Onhan itsestään 
selTää, ettA virallisen saksalaisen ulkokuoren alla kytee 
vanhojen poliittisten järjestöje. salainen toiminta omine 
päämaleineen. Koska tähän saakka nämä tiedot ovat osoittau
tuneet hyvinkin asiall i siksi, katson olevan syytä jälleen 
esittää raportin .uodossa eräitä vii.e päivin! kuuleaiani 
seli t yksiä • 

Niin hyvin saksalaisissa kapitalistisissa kuin työväen
piireiss6 ollaan täysin ykswelisiä siitä, että lUhrer ei 
edusta Saksan politiikkaa henkilökohtaisesti läheskään siinä 
määrin kuin Lontoossa ja Pariisissa otaksutaan. Tosin valta
kunnankansleri Hitler käyttää puheissaan suunnilleen saman
laista muotoa kuin Saksan keisarilliset majesteetit aikai
selllDin: "Kinun kansani. minun sotalaitokseui, ainun poli tiik
kani, ainun päbäärini- j.n.e., mutta Uaä on uin ulko
naista. näytteleaisil, kun itse asiassa kaiken todellisen 
ulkopoli ti ikan sanelevat erinäiset korkei ... t kenraalit. JAi. 
on seli tet tAvisli, ettA herra Hitler aikoinaan lupasi kun
nioittaa Itävallan itsenäisyyttl, sutta sopivan hetken tullen 
tä.III upseerirybå vaatikin. ettl Itävallan iisenUsyydestl 
oli tehtävä loppu silläki.n uhalla, ettA sillA loukattiin 
yuinteiJa i tae Italiaakia. SaIlalla tavalla os yulrrettl'Yissl, 
ettA lU.brer neuvotteluissa Inglannin, Ranskan ja Italian kanssa 
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Tsekkoslovakiasta, .utta jo tbäll vuode. uel.iskuus8& Saksa 
tekikin lopu. koko Tsekkoslovakiasia. 

lfitä taas Puolaan tulee, käytettiin tämän vuoden knät 
ja kesä virallisten tarjousten tekenseen Puolalle, jotta 
muka löydettäisiin rauhallinen ratkaisu Saksan vaatimusten 
toteutuaiselle, mutta itse asiassa täm! aika tarvittiia 
Tsekkoslovakian järjestämiseen siten, että Puolan saartaainen 
pohjoisesta, lännestä ja etelAsti tulisi täysin valaiiksi 
lopullisen iskun antamista varten Puolalle. 'ntssä valossa on 
ymmärrettävissä, etti Englanti ja Ranska ovat lopullisesti 
kieltäytyneet hyväksymästä ainoatakaan valtakunnankanaleri 
Sitlerin allekirjoitusta. 

Herra Hitler käreii eri ttAiIll pitkälle kehi ttyneestl 
ttalemmuuskompleksiaialt , on minulle j!l.leen vakuutett..; vii t
taan erinäisiin edellisiin raportteihini. Jos hän olisi 
luottanut . Itävallan armeijan korkeiapaan johtoon, olisi hA
nellä ollut mahdollisuus koettaa palauttaa Itävalta entiseen 
poliitti seen suuruuteensa Keski-Iuropassa Preussin kustannuk
sella. Mutta hän käsitti hyvin, että sen jälk~en kuin 
Preussi oli voittanut Itävallan v.1866, oli häne .. poliittis
ten päämaal iensa toteuttamiseksi heitettävl synnyinuanaa 

• ja pyri ttävä käyttämään Preussia välikappaleena. Preussia 
ttlas e ustivat kenraalit paljoa pareuin kuiJa mikään deao
mattinen eduskuntalai to., ja sen vuoksi häJa., laati kaikki 
suunni telaanA sen toivon varaan, etti kenraalien tukeaana 
hän kukistaisi Saksan valtiopAhAt kokonaisuudessaan. liin 
pia kuin tA_ pääJlaali oli saavutettu, tunsi hän olevansa 
rajatto.aBs& kiitollisuudenvelass& kenraaleja kohtaan. Sen 
vuoksi hän on. kuten yllä vi i Uit tiu, aina ollut valais 
syöaään aikaiseuat puhe~n_, jotta kenraalien ulkopoliittisea
ta ohjelusta jälleen pAästiisii. saavuttamaan jotain uutta. 

Kaikki tämä .l!..i tietysti ole tapahtUD.Ut il.an suuriakin 
sillliisiä vaikeuksia. Si tan asia. sotaaraa1kka Goering ja 
ulkoasiaiDllinisterl von RibbenJrop eivät aina ole olleet 
Saksan ul kop oli tiion pääUal ien suh teen saaaa Jlie! ta. 
Päinvastoia on edellinen bJYinkiD usei. kehoi tt&nut varovd
suute_. kun taas jilkiamäinen on vaatimi JIi ta robkei.ta 
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esiintymistä Englantia ja Ranskaa T8.staaa. )(utta !'Uhrer oa 
kaikista näistä sislisistä vaikeuksista huolimatta sittenka 
aina voinut löytäl toisia agressiivisia kenraaleja kannatta
maam v.Ribbentropia politiikkaa milloin 30taaarsalkka GoeringiR 
ääni on tuntunut liiaksi varoi ttavaliao 

Nämä maltillisuuteen kehoittavat saksalaiset johtomiehe~ 

ovat kuitenkin saaneet he~ra Hitlerin tekemään heille erä~ 

myönnytyksen. Kun korkein sotilasjohto on tahtonut viedä 
sotanäyttämölle kaikkein luotettavimmat puoluejoukot, on herra 
Hitler päinvastoin päättänyt, että ne on pidettävä koti
.aassa sisäisten levottomuuksien varalta ja etta niitä 
kaiken lisäksi on yhä vahvistettava, ettei jouduttaisi 
sisäisen kumouksen vaara~. Tätä päätöstä on motivoitu , 
inulle on kerrotta, pääasiessa seuraavalla kahdella syylll: 

1) Jo ennen vihollisuuks'en puhkeamista oli Saksan 
läntis ten osien suurille teoll i e'.l1!sW8gnaateille vak"Uutettu. 
että Saksan lentovoiaat kykenevät suojelemaan kaikki heidän 
valtavat teollisuuslaitokseua englantt.isia ja ranskalaisia 
lentovoimia vas taan. Nyt on kokemus kuitenkin osoittanu~, 
että näin ei ole laita. hnskalaiset lentäjät OTat voineet ,. 
jopa valokuvata Siegfried-linjan päästä päähän ja englanti-
laiset lentäjät OTat käyneet aiTan Berliinissä saakka. Jos 
sota alk~~ täydellä todella läntisellä rintamalla, voi 
käydä koko Saksan läntisten teollisuusalueld8U samalla ta
valla. kuin Saar'ilt teollisuudea: Ii ole aJOlssa nakuoit., 
vaan tämän vää rän optimismin nojalla on jouduttu täyteen 

tuhoon. 
2) 1I.i tä taas tycläisi in Länsi-8aksassa tulee. on 

tuhansittain heitä perheineen kylläki n siil~9tty .aan 
OSlln, mutta tulos on ollut sisäisen rauhan kannalta suo
rastaan ka\aairofaalinen. Insinnäkin nAJIä työläiset ont 
kaikki esittäneet totuuteen perustuvia kuvauksia ranskalais
ten ete_neaisestä Saarin alueella ja toiseksi kauempana 
sisäJl8.assa olevat työläiset, joiden keskeen näitä Saarin 
alueen työläisiä on tuotu, eivät ole voineet olla ihmet
telemä ttl, että kaikista virallisista nkuutuksist. huoli
matta Saksa sittenkin on läntisellä sot&näyttäaölll jo 
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heti sodan alussa joutunut alakynteen. 
Kolmantena onnettoaana oireena on ollut lukuisten teh

taiden työläisten selvä innostuminen Saksan yhteistoimintaan 
VeDä jän kanssa. lhtenä esimerllid tästä on minulle kerro 
että suuret Opel-tehtaat, jotka tähän saakka OTat valmista
neet autoja ja jotka nyt on muutettu valmistamaan lentoko
nei ta, ovat joutuneet kOllllWlli stisen innostuksen val taD' Teh
taiden yli ~.OOO työläistä ei tietysti uskalla eaiintyA 
Saksan hallitusta vastaan, mutta ilmaisee suuren ihastuksen .. 
sii tA, ettA Stalinista on +.ullut heidän sopimuksenmukainen 

ystävänsä. 
Näistä samoista lähteistl olen kuullut, että Saksan 

opposition keskul~essa esiintyy ksksi pääsuuntaa. 
Vanhoill iset ainekset toivovat kaikessa 

että Engl3Il ti ja Ranska tulevat koettamaan 

salais uude ssa, 
palauttaa Saksan 

entiset hallitsijasuvut ja ettA sen kautta luotaisiin pohja 
täysin normaalisten suhteiden solmimiselle uuden Saksan kanssa 
Tatä ohjelman kuuluu ajavan joukko Saksan entisiA valtio
miehiä , jotka nykyisia oleskelevd Englannissa ja Ranskassa. 
1tinull e on mainittu heidän nimenaii, mutta katson olevan 
tarpeetonta tässä luetella heitä eriksee~ peäasia o~ että 
nimet ovat edustavi~ia, mitä maai1mans(5do jälkeisellä 
Saksalla on ollut aivan sotamarsalkka HindenburgiD läheisi~ 

piä omaisia myöten. 
Sit!vastoin saksalaiset työllispiirit kuuluvat olevan 

si tA lIiel. tA, että keisari-ja kuningasvallan palauttaminen _ 
olisi mitä vaarallisin erehdp, varsinkin, koska Saksan 
kansa on nykyi .. n järjestat.än luomien klrsimysteD kautta 
kypsynyt käsi t1tillään, et tä uuden Saksan täytyy synty! 
aaltillisella demokraattisel l a pohjalla, jolloin olisi otetta
va huomooa ayöskill uskonnolliset ..astak~hda~, ne kun jaka
vat protestanttisen Preuaais ja Saksan muut katoliset osat 
kahtea tlysill T8.stakkaiseen leiri ia. 

Edelleen olen näistA yllämainituista lähteistä kuullut, 
että tärkeilUlAt Venäjän ja Saksan väliset poliittiset neu
vottelut tapa.hruvat viille toukokuun 10-15 päivien välisenl 
aikana, jolloin sovi ttiia periaatteessa sii tl, ettA VenAji 
ei tulisi missään tapauksessa tekeaään Englannin ja RanskaJl 
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kanssa sellaista sop~ta kuta Lontoo ja Pariisi tavoit
telha t. Ii tä sen jälkeen ja~ neuvotteluja Moskovassa 
VeDä jän, Englannin ja Ranskan kesken, se kaikki tarkoitti 
vain ajan voittamista jotta sillä välin olisi voitu pääs
tä Saksan ja Venäjän välisissä neuvotteluissa lopulliseen 
käytännölliseenkin yksimielisyyteell (palaan tähän vii tteeseen 

seuraavassa raportissani). 
Tahdon lopuksi lisätä, että näiss! Saksan opposition 

piireissä katsotaan Venäjän solmineen sopimuksensa Saksan 

kanssa seuraavan laskeI.an varassa: 
Jos kommunistinen Venäjä olisi hyväksynyt Englannin ja 

Ranskan ohjelman n.s. rauhanrint8Jl8Jl luomiseksi, ei luropa 
olisi voinut joutua sodan jalkoihin. Sensijaan, jos Venäjä 
tar josi Saksalle sen verraa. tukeensa, että Saksa uskalsi 
hyökätä Puolan kimppulm , oli toivai ta olemassa, että Saksa 
ainakin ajanmittaan heiken t yi si siihen määrin, että se 
kypsyi si uuteen vallankumoukseen. Tällöin Venä jälle tar jou
tuisi mahdolli&lus ehkä hyvinkin suuren saaliin saamiseen, 

jo~vastoin Venäj.n, Englannin ja Ranskan välinen sopillUS 
tedennäköisesti olisi merkinnyt Venäjän jatkuvaa jäämdstä 
suurvaltain välisessä politiikassa taka-alalle. Venäjälle 
oli pääasia, että se YUachen'ia päätösten jälkeen pääsee 
näyttämään l\B.ailmalle mikä sen todellinen merkitys on km-

sainvälisesaä politiikassa. 
Saksan oppositiopuolueet perustavat nykyisen. poli ti~A.D.CIJIIIi_ 

sen laskelaan varaan, et:'! Inglan ti ja Ranska tulent 
yuärtäMän mihin Venä jä pyrkii ja mi ta. sen vueksi euro

pala isen demokratian tulevaisuus niiltä vaatii. 

M i n i s t eri: 
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Kiydessäni Italian miDisteria, Sr, Tamaron luona pari 
päiVä( sitten, hän otti minut Tastaan erittäin sydbslli
sesti. 

:Ksi tiD hinelle kysyw.yk .. n, miten hän Italian 
lähettilään! Helsingissä fU'Tosteli tilannetta sen 
kuin Ven_äjä oli esittänyt VirolIe, latTialle ja 

entisenl 
jllkecm 
Liettualle 

vaatimuksensa. 
Ministeri Taaaro vastasi ennen kaikkea pelkäävänsä, että 

Saksa oli jättänyt Venäjän haltuun Viron, Latvian ja Liet
tuaD ja että myöskin Suomea uhkasi venäläinen vaatimus, jos
ta edelli senä iltana oli tiedoitettu Rooman radiossa. 

Hän sanoi katsovansa, että Liettua ja Suomi ovat 
samassa asemassa. Jos Saksan onnistuu pelastaa Liettua ve-

nälsisiltä vaatimuksilta, silloin myöskin Suomi pääsee va
paaksi venäläiseltä puristukselta. Mutta hän sanoi pelkää~ 

vänsä, että Saksan ja Venäjän välinen sopiaus on riistänyt 
Saksalta kaiken mahdollisuuden pelastaa Liettua ja Suomi. 

Idelleen sanoi ministeri Tamaro olevansa sitä mieltä, 
että kuta kauemmin sotaa jatkuu, sitä enemmän Saksa joutuu 
Venäjän armoille. Saksa on menettänyt pelinsä uskoessaan. 
että Puolan kukistuminen pelastaa Saksalle koko tilanteen. 
Toisaalta Venäjä ei voi sallia, että Saksa häviää täydelli
sesti, sillä silnä t apauksessa Venäjä ei voi saada Saksalta 
perityksi korvausta antamastaan avusta. Näin ollen Italialle 
on parasta pysyä odottavalla kannalla. 

JAKELUOHJE: 
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Mi tA taas tulee asell8an Kaukaisessa Idä sSä, on Ven! jä 
sopinut Japanin kanssa kaikista poliittisista kysymyksistä 
ja jäljellä on ainoastaan Venäjän vanha ystävyys Chiang 
Kai-shek'in kanssa. Venäjä ei katso nykyisin voivansa py
syä aikaisemmissa lupauksissaan Chiang Iai-Shek ' ille, vaan 
koettaa nyt löytääionkun sopivan teko syyn , jonka avulla 
se V01Sl jättää Chiang Kai-Shek'in lopullisesti Japanin 
armoille. Senjälkeen kuin kaikki tämä on järjestetty Kau
kaisessa Idässä Venäjä p3äsee kiinnittämään kaiken huomion
sa Eurooppaan. 

On puhuttu paljon siitä, että · Japani, Venäjä, Saksa 
ja Italia tulevat näyttelemään suurta osaa taistelussa Eng
l antia ja Ranskaa vastaan, mutta kaikki riippuu siitä, mitä 
Amerikka pä.ättää. Se ei voim hyväksyä Japanin ja Venäjän 
pplitiikkaa Aasiassa, eikä Saksan politiikkaa Euroopassa. 

Sotaa tulee jat ku.n an vi elä kauan, hän sanoi, sillä 
hä. ne n kä sityksensä mukaan v~t~~ankansleri Hitlerin suuri 
puhe oli aivan liian hatara voidakseen muodostaa pohjan 
rauhanneuvotteluille. 

Sain aan käsityksen ministeri Tamaran puheesta, että 
Ital ian asema on erinomaisen vaikea . 

M i n i s t eri 
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Viime käyntini aikana muutama päivä sitten Bernissi 
olin keskusteluissa useitten sikäläistem kolleegaini kanssa. 
Edellisessä raportissani olen jo selostanut keskusteluni mi
nisteri Tamaron kanssa; kokoan nyt tähän rapor ttiin eräitä 
hajatietoja muista keskus teluistani Bernissä. 

Belgialainen koll eegani, kreivi d'Ursel, oli ilmeisen le
voton oman maansa aseman subteena Sain sen kä sityksen, etiA 
Belgiassa ot aksutaan Saksan tulevan tällä kertaa hyökkäämään 
Ranskan kimppuun Sveitsin kautta. Här:. oli muutama hetki ai
kaisemmin oll ut keskusteluissa Saksan lähettilään, ministeri 
Köcherin kanssa, joll oin hän oli puoleksi leikillään kysynyt 
tulevat ko heidän henkilökohtaiset välinsä pian katkeamaan. 
Siihen ministeri Köcher ol i vastannut, että Saksa muistaa 
erehdyksensä v. 1914 marssiessaan Belgiaan. 

Tulin siihen käsitykseen, että tämä virkaveljeni luuli 
Saksan tulevan hyök.:äämään Sveitsin, eikä Belgian kautta. 

lräät t oi s6t kolleegani Bernissä olivat pä invastoin sitä 
lIliel tä, että Saksa tulee hyökkäämään Belgi6Jl kautta. jotta 
se sai si sodan loppumaan niin pian kuin mahdollista, sillä 
pitkään sotaan se ei pysty. He olivat kaikki myös sitä 
mi~tä, että sisäinen ti l anne Saksassa on huolestuttava. 
Ennen kaikkea tunnutaan käsittävän, että Venäjä pääsee vaati
maan Saksal te. minkä hinnan tahansa avustaan ja ellei taas 
Saksa taivu, voi Venajä alkaa lähennellä Englantia ja Rans
kaa, jolloin Saksan häviö on auttamat tomasti selvä . 

JAKELUOHJE : 
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Isia. ministeri Harrison, Yhdysvaltain lähettiläS, 
antoi minun aivan selvästi yuärtää, että Allerikan mie
lestä Saksa on joutunut mitä suuriapaan riippuvaisuu· 
teen Venä jästä ja on sen kautta jo nyt menettänyt pe
linsä t avoitellessaan hegemoniaa Euroopassa, jota ei 
edes Venäjä tahdo sille antaa • 

M i n i s t eri 
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Useissa viime raporteissani olen tehnyt selkoa mitA Kan-
., sainliiton sihteeristön apulaispääsihteeri K. Sokoline on minul

le kertonut Venäjän suhtautumisesta nykyiseen tilanteeseen Eu
roopassa. ~~vin pari päivää sitten häatA jälleen puhuttelemas
sa. Tullessani hänen l uokseen hän oli äärimmäisen hermostunut 
kaiketi pelosta, että tulisin ahdi.tul:I.an häntä hänen aikaisell
mista seli t yksistään. Päinvastoin en tehnyt hänelle ainoataka8.ll 
kysymyatä Venäjän esiintymisen suhteen Suomea vastaan, vaan 
pakoi Hn kiertoteitse hänen itsensä ottamaan tällån asian esille 
Hänen kuvauksensa tilanteesta Euroopassa yleensä oli seuraava: 

Venäjä ei halua tulla Tedetyksi mukaan sotaan aktii
vi sesti . Mutta sen täytyi jo hyTissä ajoissa ryhtyä tarpeel
lisiin varokeinoihin pitkin koko läntistä rajaanaa. ~ssä aie-

• lessä se on tahtonut estää Saksaa pää semästå Rumaniaan ja I 

Rumanian kautta ~ustalle merelle. Nyt Moskovassa yhä jatku-
vat neUTottelut Venäjän ja Turkin TäliU! tarkoittavat estAä 
Saksan pääsyä Bulgarian kautta Mustalle merelle. Venäjän ja 
Turkin edut tässä suhteessa ovat aivan iden t tiset. 

Turkilla on sopimuksensa Englannin ja Ranskan kanssa 
sil tä Taral ta, että Italia ,htyisi sotaan Saksan puolella. 
On .itä todennäköisintä, että Italia ei Toi uskaltautua sel
laiseen askeleeseen. koska se tietäisi sille täyttä tappiota 
ainakin Afrikassa, ellei yksin tein Euroopassakin. Venäjän 
täytyy tehdä voitavansa, että jos sota laajenee Väliaerelle, 
se ei pääse ulottwaaan Turkin sWllien kautta yksin tein 

t le lIerelle. 
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)Ii tä tulee Venäjän edesottamisiin Bal. tian maisla, hän 

sanoi, on ne käsitettäTA sotilaalliseksi suojakeinoksi siltä 
Taralta, että vihollisuudet pääsisivät ulottumaan tavalla tai 
toisella Itämerelle. 

Näin hän tuli vuorostaan itse ottamaan esille Venäjän 
esiintymisen Suomea vastaan. Hänen selityksensä oli seuraava: 

Venä jän täytyy pitää huolta läntisen raj&nsa turvalli
suudesta myöskin sen pohjoisimmalla osalla. Tässä aielessä 
Venäjä ot tanee esille kolme alueellista kysymystä , ensiksi 

• suomalais-venäläiset suhteet Jäämeren rannikolla, toiseksi Tar
ton rauhanso pimukseasa määrättyjen Suomenlahden saarten aseman 
ja kolmanneksi Ahvenanmaan kysymyksen. Mutta Venäjä ottaa sa
malla huomi oon kolme muuta poliittista näkökohtaa , ensiksi 
Suomen his toriall isen menneisyyden autonoomisena osana Venäjän 
entistä keisarillista v ltakunt sa, jollaista asemaa Puolall~ 

ja Baltian mai lla e i ollut, t oisekoi Suomen kuulunisen sa
maan pol i ittiseen r yhmään kuin Ruotsi, Norja ja Tanska, sekä 
kolmanneksi vielä s en tosiasian, että Englannilla on erikoi-

• 
sen suuria etuja valvotttiv ana nä issä neljässä pohjoismaassa. 

Beok-Friis oli eilen 
sel koa tästä keskuste
hän soitti minulle 
molemmat halli tuksil-

Ruotsin l ähet tiläs, vapaaherra 
i l lalla luonani, jolloin tein hänelle 
lustani herra Sokolinen kanssa. Tämän 
Bernistä ehdottaen, että sähköttäisinme 
lemme yllämainitui sta seikoista. Tosin olin sitä mieltä, että 
ministeri Paasikiven saavut tua tänään Moskovaan Hallitukseni 
saa hänen kauttaan suoralta kädeltä tietää mietä kysymyksiS
tä Venäjä haluaa keskustella Suomen kanssa, mut ta en tahto
nut vastustaa Ruotsin lähettilää n ehdotusta ja senvuoksi 
sovimme, että kumpikin sähköttäisi halli tukselleen näistä her
ra Sokolinen selityksistä; viittaan salasähkeeseen n:o 89. 

Tein si t ten herra Sokolinelle kysymyksen paljonko hän 
luulee, että Saksa tulee saamaan Venäjältä taloudellista tu
kea. Olin muutama päivä aikaisemmin käynyt Sihteeristössä 
herra Rosenborgin puheilla. Hän on Sihteeristön ekonoomisen 
osaston korkeimpia virkamiehi~, kansallisuudeltaan r~otsalainen. 
ltinun oli hUTi ttavaa kuulla mitan täydellisesti herra Soko· 
linen esittämät selitykset tässä suhteessa kävivät yhteen 
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herra Rosenborgin käsityksen kanssa. Herra SokoliD sanoi 
jautuvansa yksinomaan kansainvälisiin kauppatilastoibin , eikA 
senvuoksi haluavansa esittää mitään omaa mielipidettä. 

Berliinin ja Moskovan välillä on sovittu siitä, että 
mol empien maiden välinen kauppa olisi kiireimmiten koetettaTa 
kehi t tää si l le tasol le, millä se oli v.1931. Mutta tosiasia 
on, että vai kka Venäjän t uotanto senjälkeen on tavattomasti 
li sääntynyt , on myöskin kotimainen kulutus kasvanut vastaavasti. 
Muutamia vuosia sit ten Venäjäll ä elettiin siinä uskossa, että 
sen tulisi koet t aa kehittää viontiänsä mahdollisimman korkeal-. 
le , hyötyäkseen ul -omaisen kaupan yli jäämä stä. T!stä politii-
kasta viiae vuosine on l uovuttu ja on päinvastoin koet.ttu 
kebi ttää kot im ista kulutu s ta sitä mukaa kuin tuotanto on 
k~svanut . Ven§ jällä ei nykyi sin yksi nker taisesti ole mahdolli-
suutta myydä ~sall e kuinka paljon t ahansa joutumat ta itse 
vastaavasti kä r simään. .iin pian kuin Venä jä on mobilisoinut 
suuren osan so tavoimiaan , t arvit see se itse paljon enemmän 
kuin r auhanaikaan juuri samoja tuot t eita, joita Saksa laskee 

saavansa Venäjältä . 
Toisaalta on otet t ava huomi oon, jatkoi herra Sokoline, 

että Englanni lla ja Ranskall ~ on aivan r a jattomat mahdolli
suudet oS$aa kaikkia sot at arpeita, r aaka-aineita j.n.e. kautta 
koko maailman I kun si täv stoin Saksa on jä'inyt riippumaan 
tästä Venäjän rajoitet ust a myynti mahdol l i suudesta. 

Aivan sama kBsitys, kuten yllä vi i ttasin, on herra 

Rosenborgi lla . 
Eräs t oinen korkea Sihteerist ön virkamies selosti mi-

nulle pari p" i vää s i t ten t ilannetta Balkanilla saura&.vasti: 
Englanti ja Ranska ovat menettäneet pal jon, ehkl 

enemmän kuiI! tahtpvat myöntää, kun sodan aljettua eint heti 
julistaneet sotaa Italiaa vastaan. Joa se olisi tehty ja 
sivaltain sotavoiaöt olisivat ryhtyneet ahdistamaaa Italiaa 
sekA _alla ette merelli, että ilaassa, olisi Turkin ja 
Kreikan ollut s~gen helppo aloittaa out v ihollisuutensa 
Italiaa vastaan. Se olisi pakottanut Jugoslavia ja Bulgaria 
JläärääJIAän kant8ll.8a eiki ole epäilystäkään siitA, ett6 ~e 
olisivat tuntenee\ itsensl pakoitetuiksl asettua&8D länsivMlw 
tain puolelle. )(utta jälleen Mr. Chaaberlab Mnetti tilai-
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suutensa. Siten jäi Venäjälle aikaa aloittaa neuvottelu~ 

Turkin kanssa ja Italia puolestaan kiireh~i Joka taholle 
selittämään, että se tahtoo PysJl puolueettoaana. 

Neuvottelut MoskoT8.ssa Venäjän ja Turkin v!lillä OTat 

venyneet paljoa pi temmiksi kuin wfkttw aihin Venäjän ja 
Saksan kanssa on viime viikkoina totuttu. Venäjän ei ole 
onnistunut sanell a Turkille samanlaisia ehtoja auutaaassa 
päiväSsä kuin se on pistänyt paperilla Saksan ja Baltian 
maiden eteemA Kun herra Poteakia oli kuuluisalla Turkin 
matkallaan, pysähtyi hän Bulgariaan ja si itä päivä s~ läh
tien Bulgaria on kaikin mahdol l isin keinoin palvellut Venä

jän asiaa. Ei voi olla eplil1stikä~~ jatkoi kertojaal. 
etteikö Venä jä 01e7u~lfli~t huolta siitl, ettA samaan taikaan 
kuin se itse ottaa RuA8.ni.alta Bessarabian, se myös luo· 
vuttaa Bulgarialle eteläisen osan Dobrudjaa. Venä jä tah tao 
saada Turkin Imllla aikaan sen, ettei Englannilla eikA Rans
kalla ole mahdol lisuutta l ähettää sotalaivojaan Mustallemerel
le, mut ta samalla täytyy Bulgarian huolehtia siitl. ettei 
Saksa lIää se edes sen alueiden kautta Mustallemerelle. Toi
saal ta t aas Venä jä houkuttelee Bulgariaa vielä silll, että 
sen ilmest yttyä Balkanil le se ~uttaa Bulgariaa pääsemään 

uudell een Ae~ .. meren rannalle. 
lI.i t ä Ital i aan tulee t on sen asema Balkanilla miltei 

toivoton. Tähä n saakka se on Tiljellyt ystäTyyttä Jugosla
vian, Unkarin, Rumanian ja Bulgarian kanssa pitääkseen Saksan 
aahdollisiaman loitoll a Balkanilta. Nyt on kilpailijaksi 
ilaesiynyt .yOskin Venäjä. Jos Inglanii ja Ranska kataovai, 
että niiden kä ytettävänä on Turkki ja Kreikka, jää kuiten
kin jäl jelle kysyaya kenen puolelle Jugoslavia, Unkari. Ru
mania ja Bulgaria kallistuvat. Jos ne valitsevat Venä jän. 
on se Italialle vieläkin Tastenaielise.p61 kuin jos ne jou
tuisivat Saksan ialutuanuoraan. Kutta \äaä jllkiamAinenkin 
ratkaisu a.rki~siai Italian koko politiikan epäonnistuaista 

Balkanilla. 
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Kysymys on loppujen lopuksi siis siiti, lIiten Venäjl, 
Saksa, Italia, Englanti ja Ranska saavat balkanilaiaet naat 
ratkaisemaan orientointinsa. Sen vuoksi Venäjä pitääkin Tur
kill ulkoasiainminister in Mosknassa ikääDkuin jtnkinlaiseDal 
tietolähteen! ja pantt ivankina samalla kertaa. Sanotaanpa 
Genhe'iss6, että t ämä Turkin ulkoasiairurinisterin osaksi 
tullut kohtelu Moskovassa on ketittynyt suoranaiseksi skan-
1o.al iksi • 

Tahdon lopettaa tämän raportin kertomalla keskustelusta, 
joka minulla oli muutama hetki sitten erään kansain~lises

ti er i t täin hyYin tunnetun diplomaatin kanssa, joka näinä 
päivinä on oleskel l ut Gen&ve' i ssA. Hän tahtoi tavata minua 
uusimpien tietojen saavuttua, että ministeri Paasikivi oli 
aatkalla Koskovaan. AruIin hänelle mahdollisimman rauhoittarla 
tietoja, mut ta hän 

On onnelli sta, 
mai tten r yhmään ja 
teet Englan tiin ja 
Skandinavia, Englanti 

jatkoi seuraavasti: 
e t tä Suomi lukeutuu skandinaavistelll. 
että si l lä on myöa ~ri ttlin hyYät suh
Ybdysval toihill, IIlU t ta eri asia on mi tä 

ja Thdysvallat voiva~ käytännössä tehdä 
Suomen hyväksi sen jälkeen kun Saksa on tuntenut itsensä 
pakoi tetuksi jättämään Venä jäll e kaikki mitä se vain keksii 
vaat ia. Ei tarvi t se muuta kuin ottaa lukuun Saksan alueel
liset saavutukset täDi1 n sodan aikana verrattuna Venä jän 
v8~t~aviin saavutuksiin. Saksa tosin on saanut noin puolet 
Puolasta, mutta si itäkin sen t1y\y"ee tehdl puoleksi itse
nAinen valtio, jota vastob kukaan ei koskaall voi uskoa, 
että Venäjä tekisi saaaastaan osastaan Puolaa samanlaisen 
puolitt in i t senäisen valtioll. Venäjä on nJ.ehH t8.mässA Viron, 
Latv ian ja ~ettuall ilman et tä Saksal l a on mitään vastaavaa 
alueel lista hyvitystä. Venä jä voi ottaa viel! Bessarabiaa, 
mut ta Saksalla ei ole mi t ään odotat tavissa Balkanilla päin 
i laan että Venäjä ottaa vastaavasti lisää aluetta. län
tisellä sotanäyttämöllä Saksa on alunpitäen oll ut 
sä. Se on menettänyt siellä mitl \ärkeillpiä teollisuua-

. aluei ta samaan aikaan kun vastaava.t ranakalaise~ tjilMItUS 
jatkavat toillintaansa kaikella voi.alla. Saksa on jo nyt 
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häTinnyt koko pelinsl. sillä sopi1lUsteua kautta Venäjän 
kanssa se on menettänyt mahdollisuutensa pääa~ luropaa 
mantereen j oh taTiuaksi nltioksi. SiiDi.kin tapauksessa, ettA 
Saksa voittaisi läntisellä sotanäyttbOlll, mikä on Uydelli
nen IIBhdottoauus. Venäjän etuihin kuuluu pitäi Inglannin ja 
Ra:!lskan kanssa huolta siiU, ~ttä saksalainen hegemonia Iu
ropassa ei toteudu. 

San el tuani tämän u portill tähän saakka ilmoi tti ainulle 
Liett uan Uhet tiläa, e tt! hänen maansa on allekirj oi ttanut 
Venäjän kanssa sopimuksen. joka jättää Venä~lle mahdolli
suuden linnoittaa Liettuan rajat Saksaa ja Puolaa vastaan. 
Tämä soveltuu aainiosti yhteon sen kanssa, mitä tämän ra
portin alussa kerroin herra Sokolinin selit yksistä, että 
Venäjän täytyy valvoa etujansa Musta.tue"'" PetsamooJl 
saakka. Myöskin Liettuan suhteea siis Saksa näkee aitea sen 
sopill.US Venä jiln kanssa on kääAtynyt kokonaan Sakstla itseään 
Taataan. 

Omat mielipiteeni näistä eri kysymyksistä esitän ensi 
viikon kuriiripestin mukana • 

M i n i s t eri: 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ............ L ...................... H.H •• 

OSASTO: ........ C.:J.L ................................ . 

• ASIA: 

• 

~ ",~''';'~ ~ Q~t,w /t"f.JJ.. , > (, 3 

~to. . .,II) /J ?9- • 
... __ .. _ ................ _ .... _ ................ ..... .... ... _ .. _ .... ~ .. V[~ . ... . ........... _ .. . 

.. .2..1 JD I 3; . 



• 

• 

~ ~r ,, ____ ~ .. 1 ' . ""'---. _ _ _ • 

....... ~.~.!E}~i 
~l Ai! i·: l !, . '~. ; ~ 

.............. ... 8SA OLEVA LÄHETYSTÖ. .._- -

KIRJEL.MÄ ":0 ..... ~~~... . . .. _ Jj.{ J. Ff-l ~._~ . 2 . 
24 P:NÄ loka .. KUUTA 19 ... 3.~!t/~J _. _: _. __ ~~~ Geneve'i 

·· ··~ ·· .. ·.·4···.·· ·· . . .. 8811. 

.......... N .. :.'A [ OW"'''TO I AtilA 
":0 ...... J f7fl 

......., T...-_ - - - .. 

VIITTAUS : 

. P:NÄ ........ KUUTA 19 .. P:TTY 

VIITTAUS: ...... D.U.M. ..• .. 1 ....• . 19 .... 

Ulkoas~f.),ir;lJlli.nJl). ~~:;:~ .ö. .......... L.LE 

ASIA : Gen~ve' in"lähetystön raportti n:o 63 • 

Oheisena l ähet ystö kQ~nioi ttaen lähettää Mi ni oteriölle 
raport tinsa n: o 63, jonka otsakkeena on 

Eräs merkill inen saksala ine~ kannanilmaisu. 

lIi'1·deri: 

UE.: ... 



lt 

.... _ ....................... ~.~~.y.~~J. ............... ssA OLBVA LIBBTTSTÖ. 

Aa i a : gäs merkillinen saksalai
nen kannanilmaisu. ............ .. . .... _-_.... ----- _.- --- _._ ...... _ ...... _--_._ ...... -

Otsakeasia tuskin olisi tull ut kii~nittäneeksi huomiotani 
niin vo imakkaalla t avalla, että siitä olisin taht onut laatia 

.. suor anaisen raportin, el ei eräs yhteensattuma tänäln olisi vä
littömäst i antanut s i ihen aihet ta. Varhain tänä aamuna lukies
sani vi imeksi saapunut ta Helsingin Sanomain numeroa, t.k. 19 
päivältä, l öysin lehden berliini läisen kirjeenvaihtajan pitkähkön 
selostuksen Saksan ulkopoliittisista suhtei st a. ~ämä selostus 
oli sinänsä suorastaan hämmästyttävän r ohkea väiteissääD, et tä 
"Akseli tai ~ tumassa. Edut t örmäävät vastakkain. Rooman ja Ber
liini n väl it kylmenevät. Pohjoismaita ei ole jaet tu, Saksa ke
hoittaa tarkist amaan suht eita Venäj ään" 0 Olen tähän ottanut leh
den käyt t ämät ots ikot osoitt amaan mist ä kaikesta lehden kirj een
vaiht aja On tahtonut kertoa. 

Muutama tunt i myöhemmin t Ul. i käteeni Sveitsi~ suurimman 
liberaalisen l ehden, Berni ssä i lmestyvän Der Bund' in numero 
t ä päivältä ja i i nä ol i lehden kööpenhaminalaisen kirjeenvaih
taj an kir j e t.k. 20 päivältä, joka kirje sisälsi suurin piir
t ein katsoen aivan S8DlEla kuin Helsingin Sanomain selostus. Kir
je alkoi i lmoi tuksella, et tä sen päivän kööpenhaminalaisissa 
lehdi ssä oli pitki ä Be liinistä lähe t et tyj ä kirjoituksia Saksan 
suhtautumisesta Pohjoismaihin sekä Baltian valtioihin. Nämä tie
dot olivat lähtöisin, niin vakuutetti in, Saksan virallisista 
piir eistä. 

Ei siis voi olla epäilystä, etteivätkö Hel singin Sano
ma in ja Kööpenhlllin8.!'l! lehtien Sa8DlElt tiedot ole kaikessa mer
kUHs essäänkin t· siD oikeita. Kat son senvuoksi olevan 
JAKELUOHJE : 

oa I l A t . 

J.keluohj_.lloj. : 

T .... III ... n. 
T.valll ... n j. lIalkai mlnlatorllllle. 
EI ulkomaa ...... tultaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatuk •• n, mutta ulkoulaJnmlnl.t.,.i6n tiedoi. 

tukalln. 
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kuten sanottu, puuttua asiaan. 
otan mainitusta Helsingin Sanomain sähkösanaaasta 

seuraavat kohdat: 
UVirallisella taholla Saksassa ilmoitetaan tänään, 

Attä Saksan harras tukset Baltian maissa ja pohjoismaissa 
ovat ainoastaan taloudellisia. - - - - - - - - - Jos Venä
jä haluaa järjestää yhteytensä pohjoismaiden kanssa, ei 
Saksa halua sitä vastustaa. Saksa ei millään tavoin aio 
esiintyä näiden maiden suoj eliiana. 

Historia osoittaa, etteivät Skandinevian taikka Bal
tiankaan maat ole osoittaneet mitään suurempaa harrastus
ta Saksan ystävyyt tä kohtaan. Se on ilmen yli es im. Kan
sa inli : ton kokouksissa. Vaikka pohjoismail l a onkin Saksaa 
palj os ta kiittämi nen , ne ovat tahtoneet ainoastaan yllä
pitää normaaleja suhteita, mutta ei suinkaan millään ta
voin solmia sydämellisiä suhteita Saksaan. Saksa tarjosi 
pohjoismaille hyökkäämättömyyssopimuksen, mutta siitä ei 
huolittu, vaan ilmoitet tiin, että pohjoismaat eivät tunne 
olevansa Saksan taholta uhattuja. Jo tämäkin osoittaa, 
et tä Saksa koet ti säilytt~ä normaalit, V01Slpa melkein 
sanoa, ystävälliset s;iliteet, mut ta pohjoi3l1aat itse ovat 
t or-juneet Saksan ystävyyden tl • 

Der Bund'in selostus ei mainitse mitään Pohjois
maiden ja Baltian valtioiden muka Saksalle epäystävälli
sestä esiintymisestä Kansainlii tossa, mutta sensijaan taas 
sanotaan Saksa!" tarjoaman hyökkäämättömyyssollimuksen suh
teen, e t tä saksalainen huomautus koskee ensi sijassa Suo
mea ("gemeint ist in erster Lime natUrlich Finnlandlt ). 

Wuissa suhteissa voidaan pitää puhaenalaisten lehtien se
lostuksia suurin i irtein katsoen aivan identtisinä. 

Tahdon aloittaa katsaukserri niistä seitsemästä VUON 

desta, jolloin Saksa oli Kansainliiton jäsen ja jolloin 
siis Saksa muka sai puheenalaisilta pohjoisilta naapureil
tQ8ft osakseen Genave'issä sellaista kohtelua, josta nyt 
vielä TQosien takaa kannattaa puhua. Tosiasiat muistini 
sukaan ovat seuraavat: 



-3-
Saksa tuli Kansainliiton jäseneksi syyskuussa v. 1926. 

Vuodesta 1922 ol en ollut läsnä kaikissa Kansainliiton vakinai
sissa yleiskokouksissa, e!!kä ole koskaan nähnyt minkään val" 
tion tullBen otetuksi Kansainli iton jäseneksi niin suurella in
nostuksella ja sydämellis ~ydellä kuin tuli Saksan osaksi syys
kuun 8 päi vänä IDa i i t tuna vuonna. Tervetuliaispuheen Saksalle 
piti itse Aristide Briand. Kansai~liiton piireissä ei ole kos
kaan esite tty puhetta, joka suurpiirteisyydessä ja lämmössä 
vielä tähäh saakka olisi sitä voit tanut. 

Siitä päivästä lähtien Saksaa i kfiänkuin kannettiin kä-
4t sillä Kansai. lj itossa. Kansainliittoha~ oli alkuansa tarkoitettu 

todella kansainväliseksi järj estöks i, johon kuuluisivat m.m. 
Saksa, Venäjä ja Yhdysvallat; oli siis itsestään selvää, että 
Saksan tulo Liittoon merkitsisi askelta eteenpäin Liiton yleis
maailmallisilutta kohti . Toiseksi tuli, et tä ynmärrettiin Satsan 
"hermojenfl olleen jä '1 ityksessä Liittoon astumisen johdosta ja 
senvuoksi sitä tah ottiin kohdella nimenomaan niin suurella 
huomaavaisuudella, et tei se jatkuvasti jäisi kärsimään tuosta 
alemmuus-kompleks istaan. 

• 
utta näistä hY9ist ä sovinnolli suuden pyrkimyksistä huo

l imat ta tietysti es iintyi vuosien varrella joitakin kysymykmä, 
joiden suhtea~ Liit t o ei voinut t ehdä Saksan hyväksi kuinka 
suuria poi kkauksia tahansa. Kun esi.m. v. 1926 yleiskokouksessa 
tuli automaa ttisesti esille kysymys Looarnon so pimuksesta~ asi
te~tiin asiassa pienten maiden taholta huomautuksia, .utta ne 
koskivat ei nakin yhtä paljon Englant ia ja Ranskaa kuin konsa
naan Saksaa. Olen luk~ut uudelleen mini steri Erichin raportin 
n:o 9 syyskuun 30 päivältä 1926, jossa hän koskettelee tätä 
probl eania. S . itä ei käy mitenkään ilmi, että hänen, tai 
toisten poh joismaiden edustajain ~~ ano tto tässä asiassa olisi 
o~lut tahdät ty erikoisesti Saksaa vastaan. 

10s käydään lävitse Kansainliiton asis.irjat kaikilta 
Vllme vuosilta, nähdään miten esim. minoriteettikysymyksessä mo
net muut maat ovat saaneet kuulla paljoakin karvaaapia totuuk
sia kuin konsanaan Saksa niinä seitsemänä vuotena, jolloin se 
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oli Kansainliiton jäsen. Ajatelka8l:lllle lisäksi vain aitan esim. 
Norja on menneinä vuosina yleiskokouksissa arvostellut Englan
nin ja Ranska mandaattipolitiikkaa, eivätkä ne kumpikaan ole 
katsoneet asiakseen selittää, että senvuoksi niiden sympatiat 
Pohjois-Euroopan ma ita kohtaan olisivat vähentyneet. 

Tah1.oma tta jatkaa tätä analyysia piteFlJllältä siirryn 
seuraavaan toteamiseen: 

Saksa ei eronnut Kansainliitosta syksyllä 1933 Liiton 
~ politiikan vuoksi, vaan siitä syystä, että varustusten 
supistamiskonferenssissa se ei saanut omill e ehdotuksilleen 
tarpeeksi suurta k~nnatusta. Tähän konferenssiin ottivat osaa 
m.m. Yhdysvallat ja Venäjä, jotka kumpikaan eivät olleet Kan-
sainlii ton 
1933 oli 

J8senla, k lin myöskin Japani, joka maaliskuussa 
ilmoi t tanut eroavansa Kaneainliitosta, mutta siitä 

huolimat ta jatkoi osanottoaan tähän konferenssiin. Konferenssi 
oli si is luonteeltaan ennen kaikkea yleismaailmallinen, eikä 

vain Kansainliiton jäsenvaltioita k&sittävä. 
Tosiasiallisin syy, mi nkä vuoksi Saksa erosi konferens

sista oli se, että en~e kaikkea Englanti, Ranska, Italia ja 
Yhdysvallat tahtoivat yleisen varustusten supist anisen yhteydes
sä saada Saksan armeijan miesvahvuuden sovituksi ZOO . OOC mie
heksi eli kaksi kertaa ni in suureksi kuin se oli määrätty 
Versailles' in r aubansopimuksessa. mutta Saksal la olikin Reichs
webrin ohella kaikenlaisia muita järj estö jä, joiden sotilaallis
ta luon et ta s e kaikin kai noin koetti salata. Näiden jälkim
mäisten sotilaallisten jur jestöjen vah~~us oli yli miljoonan 
miestä ja jos Saksa olisi taipunut tähän konferenssin ~do

tukseen, olisi sen täyt ynyt haj oi ttaa kaikki nämä. jär jestöt . 
Siihen Saksan uusi nat sihallitus ei uskaltanut suostua pelos" 
ta. että järjestöt voisivat ~~na toimeen kaappauksen mieluum
min kuin suostua haj oi tukseen. Senvuoksi Saksa lokakuun 14 
päivänä 1933 kesken neuvottelujen yllättä.västi i lmoitti lähte
vänsä konfersnssista kokonaan pois (viittaan ra;x>r t teihini n:o 
Z6 lokakuun 19 puivältä ja n:o 27 lokakuun 20 päivältä 1933). 

Kun Geneve'issä alkoi liikkua huhuja siitä, että Kan
sainliiton suurvallat mahdollisesti ryhtyisivät erinäisiin toi" 
menpitsisiin Saksan taivuttamiaeksi sovin ollislluteen, ilmoitti 
Saksan sil oinen ulkoasiainministeri v. Neurath lokakuun 19 
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päivänä. että Saksa eroaa Kansainliitosta; mitään motivointia tä
hän tiedoitukseen ei oltu sisällytetty (viittaan raporttiini 1:0 
28 lo~~un 31 päivältä 1933). 

~åmä ovat ne tosiasiat. jotka liittyvät Saksan lähtöön 
niin hyvin varustusten SLpistamiskonfer nssista kuin KBnsainliitos
ta. Pohjois-Euroopan maiden ja Baltian valtioiden OIlI::.tunto voi 
olla aivan rauhallinen, kun näinä päivinä viralliselta saksalai
selta taholta tahdotaan uskotella. että Saksa on jättänyt Ve
näjälle vapaat kädet näillä määrätyillä tahoilla senvuoksi, että 
Skandinavian maat, Suomi ja Baltian maat eivät osoittaneet vv. 
1926-1933 Saksaa kohtaan Kansainliitossa tarpeeksi suurta huomio-
ta. 

itä t ässä suhtoessa erikoisesti Suomeen tulee, täytyy 
minun pitää ylläma ini t tua saksalaista perustelua s itäkin aiheet
t OlliaDpana, ku~ kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa kosketus 
Saksan ja Suomen val t uskuntien välillä näinä vuosina oli aina 
tlahcol isi>:lI1B.n välitön j a hyvä. neisl:okouksissa Suomen valtuus
kun an puheenjohtajina oli v. 1926 ulkoasiainministeri Setälä, 
v. 1927 ulkoasi ainmini3teri Voionmaa, vv. 1928-1930 ulkoasiainminis
teri Procope sekä vuosina 1931-1933 ulkoasiainministerit Yrjö
Kos kinen ja Hackzell . 

Varustusten ~pistamiskomissioonissa vv. 1926-1932 ja sit
temmin vastaavassa konferenssissa vv. 1932-1933 oli Suomen val
tuuskur.~an puhee j oht ajana mi ni steri Er ich. Koskaa noina vuosina 
ei korviini tullut ainoat akaan saksalaista huomautusta s i itä, et
tä Suomi oli si esiint ynyt sitä koht aan sellaisella tavalla kuin 
nyt väitetään. Jos Saksan ja Suome n tiet kulkivat kin varustus
ten ~pistamisasiassa eri s untiin, joht ui se yksinomaan kureman
kin maan erilaisista sotil aallisista vaatimuksista. Niinä vuosina 
Suomen täytyi puolustaa vapaata oikeuttaan 11rii tä varustuksiaan; 
jos koskaan, a inakin juuri näinä lokakuun päi "Tinä 1939 Suomen 
täytyy elävästi tuntea, että sen todellakin tuli ajaa Gen~ve'is

sä varustus tensa vapaan lisäämisen asiaa silläkin uhalla, että 
Saksan kanta sen omien etujen nimessä oli toinen. 

Otan t o än vielä pari es iLlerkkiä. 
Kun Venäj&n valtuuskunta saapui varustust en supistamisko

missionii~ marraskuul~a 1927. tunsivat sen molemmat johtajat Lit
vinoff ja Lunatsarski itsensä peräti isoloiduiks i: eihän heitä 



vanhastaan tuntenut kuin joku ainoa komissionin Jasen. Rpuva 
Litvinoffin piti sit ten jonkun aj~ kuluttua jär jestää päiväl
liset. Koska olimme vanhoja tut tuja vuodesta 1918 s~akka, 

kääntyi rouva Litvinoff puoleeni pyytäen neuvoja. Venäjän ja 
Saksan sil l oi sten hyvien suht eiden nojalla hän sai ap~ myös
kin Saksan valtuuskQ~an puheenjohtajalta, kreivi Bernstorffilta; 
hän oli maailmansodan aikana ollut Saksan suurlähettiläänä 
Washi ngtonissa. Kreivi Ber nstorf filla ja minul l a oli yhteisenä 
huolena pelko , että hyv inkin monet val t uutetut esi ttäisivät 
tekosyitä voi dakseen jäädä päiväll isiltä pois ja tämä pelko 
osoittautuikin verrattain oikeaksi. Tärkei mpiä valtuutettuja oli 

tt tul ut vai suhteel lisen harvoja, muut olivat vähemmän t ärkei 
tä komissio in J8sen18. Ei tarvitse muuta k~in ~ainita, että 
kreivi Berns torff istui ku ~iapaikalla ja minä Suome . valt ~ -
kunnan toisena J8s e ,e~ä olin päässyt em~n~än vas~alle puolel
le . Vi elä pal j oa m~r.e T'J in kre ivi Bernstorff muist eli tätä yh
teistoimintaamn9 Venä jän valtuusku . ~n ensi mnäisten päi väJlisten 
o~~ ist~i se 'si. Natsismin pä~~~yä valtaan Saksassa hän asettui 
asumaan Geneve ' iin ja mi l oin senj älkeen tapas~ekin toisemme 
s~in osakseni ni i~ hyvi h~neltä yuin hänen kreivi t täreltään 
mitä vilpi ttömi tä ystävyyttä. Valitet tavas i kreivi kuoli t äällä 
muutama viikkO sitte , muuto in ol i s in ker aasti ktynyt hänslle 
sel os t~ssa y ämai i~tuja vire li sia seli tyksiä Saksan ykyises-

tt tä suhta ture i ~ e sta uroopa pohj oismaihi n ja Balti an valtioihin , 
saadakseni eelvi l e p ljo~o perhä hä e kä ityksensä mukaan on 
väit t eis s8 , 
osoitta sei 
suutta . 

e tä y ~a initut pienet maat Duka eivät olisi 
aksalle Kansai~l :ito ssa t arpeeks i suurta huomaavai-

Vanhojen mu i sto'~n tarki tomi ek~ i ole vielä ottanut 
etee i vierask ir '~ i ruän sivun, joka on päi vä t ty lokakuun 19 
päi vänä 1933 (kolme päivä ' myöhanm in Sfit sa erosi Kansainlii tos
t a) . ai i tun päivän lou~asv ieraina olleista .enkilöi stä poi in 
täh~D vai n mu tamia i iä: E vard enes, thony Ed en , J. von 
Keller , Oskari 'ant ere , UU'10 Han ul!:1. 'ämä mini s teri von Keller 
oli Saksan vaki a i e . e ustaja Kan sai nlii tossa. Vielä monta 
vuotta myöhem,in hän l "1,e t i mbul e sydämellisiä t ervei siä hy
västä yhtei s t oimi .'1asta en9ye ' iasä. 

Niin kauan ku in Saksa oli Kansainli i ton j äs€' , si llä oli 
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useita huomattavia virkamiehia Kansainliiton 8ihteeristöSal. Koe
kaan en kuullut myö skään heiltä. että Pohjoinaat. tai Baltian 
valtiot olisivat politiikallaan Kansainliitosaa tuottaneet Sak
salle aielipahaa. 

Vuosina 1926-1933, jolloin Saksa oli Kansainliiton jä
sen. oli Suomalla Kanaainlii ton aihteeriatösaä ja Työtoimist08-
sa virkamiehinä Ulkoasiainministeriön nykyiset Tirkamiehet, mi
nisteri Tapio Voionmaa ja osaat opäällikkö Viljo Ahoku. En 
muista koskaan heiltäkään kuulleeni. että S~sa olisi esitta
nyt valituksia Pohjoismaiden, tai Baltian valtioiden muka epä
ystävällisestä esiintymisestä Kansainliitossa sita kohtaan • 

Yllämainittu Hel singin Sanomain, eräiden tanskalaisten 
lehtien ja Der Bund ' in selostus Saksan nykyisistä ulkopoliit
tisista suuntaviivoista sisältää myöskin muita sel ityksiä kuin 
sen. joka koskee Kansainliittoa. Palaan seuraavalla kuri iri
postilla näihin muihin väit t eisiin. 

M i n i s t eri 
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1laaiJ.lIlan huomio on parina V l llD.8 viikkona ollut keskitt,
nee!lä ennen kaikkea niihin neuvotteluihin, joita on käyty Kos
kovassa. Tällä välin Saksa on saanut kaikella voimalla jetkaa 
omaa propagandaansa rauhan palauttamiseksi , mutta sitä on pidet
ty täydellä syyllä vain sivuilmiönä: jouduttuaan Venäjän armoil
le Saksan on hyvin ymmärrettävistä syistä 01 ut kiire koettaa 
saada yhäkin oma ääni edes jollain tavoin kuuluville. Edellinen 
raporttini n:o 63 t.k. 24 päivältä on osaksi käsit.Jllyt näitä 
Saksan propaga'ldaD ilmiöi ta 

Otet tuaan sangen laajan kappaleen Puolas_ ja päästyään 
miehi t tämään Viron, Latvian ja Liettuan Venäjän tehtäväksi on 
tullut 5i irtyä tästä l änt i sen "rintemw sa" keskustasta molemmil
le sivustoil le , etelään ja pohjoiseen . 

Turkin ulkoasiai l"Jll i. i sterin pitkäaikainen "vierailu" Mos
kovassa on antanut aihet ta g1Vinkin erilais i in arviointeihin. 
Toisten .ielestä hän on ol lut suoranais esti Venäjän vanki ja 
vasta viime tingassa hä en j ohdonmukainen rohkeutensa on hänet 
pelastanut. Toiset puhut t elemani henkilöt taas ovat selittäneet 
hänen pitkän oleskelunsa Moskovassa luo'1nol iseksi seuraukseksi 
siitä, että hänen on täytynyt tiedoittea kaikista Venäjän ehdo
tuksista ei ainoastaan omail.l e ballituksel aan, vaan yksin tein 
kaikille Balkanin maille, seka Englannille ja Ranskalle. 

J'oka tapaubessa hänen on oruaistunut itämaalaisella tai
dolla päästt lähtemään Moskovasta tarvitsematta allekirjoittaa 
ennen kaikkea juuri aellaisia pykäliä kuin Saksan suurlähettiläs 
Ankarassa, herra v. Papan 01l kaikella diplomaattisella taidollaan 

JAKELUOHJE: J .... luohjemal .. j. : 

T ......... . 
T ... III_ j. IIaIItaI . mln .. t .... III1 • • 
EI .. Ilto ............... tledollukalln. 
EI .. lItom....., .. It ..... m..tbl .. llto ..... nmlnl.t .... On tiedot-

t .. oIIn. 

11111: ,. .. 
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odottanut. 
Useissa edellisissä raporteissani olen kertonut 

ni lIitä laskelmia eri suurvalloilla on näinä aikoina ollut 
Turkin suhteen. Kun nyt siis Venäjän ja Turkin välillä ei ole 
syntynyt mitään sellaista S) pimusta kuin 
tu, tahdon seuraavassa palata erinäisiin salaisiin viitta .... Lu...I.ll.&.UI 

jotka tulivat tietooni jo viime elokuun lopulla. 
Jo ennen kuin Saksa hyökkäsi Puolan kimppuun oli 

leit er Forster, Danzigin diktaattori, sanonut eräälle minun tune ' 
temall eni diplomaat tisesti tärkeälle henkilölle, että Saksan ja 
Veaäjän yhteisto~inta tulee liikkumaan suunn~toman laajalla 
alalla. Kun täaä henkilö oli pyytänyt tietää miten Saksa täl
löin tulee al.ht autumaan esim. Baltian maihin, oli hra li'orster 
vast annut, että ne ovat niin vähäpätöisiä, että Saksa voi rau· 
hb.ssa jättää ne ja "paljon muutakin" (t) Vtmäjän osuudeksi. 
Samalla hän oli antanut ymmärtää , että Saksa tulisi kannatta .. 
maan Verräjän p'" syä Persianlahteen ja Intiaan, jotta sen si
jaan Ventij ä jättäisi Saksalle vapaat kädet yhteistoimintaan 
Italian kanssa Balka.nil lr.. ja Afrikassa. 

To i sin sanoen, Saksa ja Venäjä olivat kaivaneet eSlln 
vanhan tsaarinv8i an aikuisen ulkopoliittisen ohjelman. Tälle 
suunnitelmalle piti nyt hankittaman Moskovassa Turkin kannatusta. 

Keskustelin näi stä asioista pari päivää sitten erään 
asioita hyvin tuntevan ulkomaalaisen upseer in kanssa. Hän se
litti til ntean suhtaen seuraavaa: 

Saksan hävittyä Venäjän ja Turkin väliset neuvottelut 
on pidet tävä mitä todenniiköisimpänä, että sac san ja Ite:lian 
väline n.s. akselipoli tiikka On käytännöll isesti arvosteltuna 
katkel"'Dut kokonaan aiBakin toistaiseksi. Tämän j älkeen ei näet 
v~i tulla lainkaan kysymykseen, että Italia uskaltaisi antau
tua sotaan Englannin, Ranskan ja Turkin kanssa. Italialle jää 
näin ollen vain se ainoa mah oll isuus, että, ellei se tahdo 
yhtyä sotaan Saksaa vastaan, &e saa tyytyä näyttelanään &1-
kanin maissa jonkunlaista englantilais-ranskalaisen "kenraaliku
vernöörin" osaa huolehtimalla siitä, etteivät Saksa ja Venäjä 
päbae Balkanilla päin enää harjoittamaan painostusta. 

Toisaalta taas on muistettava, että Turkki voi mobi
lisoida n. 2 lIiljoonaa Iliestä, minkä lisäksi Ranskalla ja E1Ig-
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l8Oni11a on satoja tuhansia sotilaita Syyriassa, PalestiinasBa 
ja Egyptissä. Venäjän ei tule olemaan helppoa yrittää tunkeu
tua Persianlahden ra.'ll" ilmi '-le. Venäläinen hyökkäysretki Intiaan 
veisi todennäköisesti vuo~ia tuottamatta sittenkään Venäjälle si 
lä taholla mitään erikoisempia etuja. Lisäksi Venäjän täyt7.1 
tietää, että Saksa ei tule kestäIaään pitkää sotaa Euroopassa. 

luulen, 
tehtävä , 

Sikäli kuin täli: analyysia on pidettävä oikeana, ja 
että ainakin nykyisten olosuhteiden vallitessa on niin 
nousee kysymys mi stä päin Venäjän diplomal; ia tulee lä-

himpien kuukausien aikana etsimään uutta tyydytystä, ellei sitä 
ole saatavissa Balkanilta, Vähästii"Aasiasta, Persiasta (Iranista) 
ja Intiasta? Vanha diplomaattinen totuus on, että fysikaalisten 
lakien mukaan on helpointa päästä levenemään sin e päin, missä 
vastustus On pi enin. Jos yhdistetään mitä voimia Venäjä näinä 
aikoina laskee olevan vastassaan Balkanilla, Vähässä-Aasiassa, 
Iranissa (Persiassa) , Afganistanissa ja Intiassa sekä t~isaalla 

Saksassa ja Euroopan pohjoisi~issa maissa, on problee:.ua toden-
~öisesti verrattain helpos t i ratl aistavissl) Saksa ei vielä

kään ole tarpeeksi heikko laskeakseen Venåjää omille alueilleen 
aivan Rheiniä myöten. J <lli nä i n ollan juljelle Suomi ja Skan
di nav · a, sillä ni~c!en sotilaallinen voil!la yht eenlaske ttuna on 
vain noin nelJ~~~än ~W~~i?eJggHU€~d~äa vieliikin pie empi 

urto-osa muista t a i steluvoimis ta . 
Eri asia on t , teeko Veniij ä tarvet ta kaikkien uusimpien 

saavutu tensa j älkeen yrittää tai ikuukausina hmkkia itselleen 
jotain sanottavan tärkeää vielä. lisää Suomen ja Ska dinavian 
maiden kus t a .,uksa la. Tlissä arvtiilut käyvät ai van vastl.1k!ca iseen 
suuntaan. Toisten miel9Stä Venäjä tulee tyytymään siL'len, että 
se saa jotain hankituksi yöskin Suomen kustart.,uksella ja sen
jälkeen se tulee keskit t ym4än Puolalta ot ettujen alueiden bols
hevisoimiseen kuri as ensi kevät jälleen tar joaa uusia saalista
misen mahdollisuuksia. Toiset taas ovat sitä mieltä, että Ve
näjä koettaa jo ennen tämän vuoden loppua hyötyä kaikilla eri 
t ahoilla Ili8.hdollisimmB.n paljon voidakseen ottaa kavätpuolella 
vasta611 mahdollisen Knglan"!in, Ranskan ja Saksart hyökkäyksen. 

Olkoot nämä eri laskelmat mitkä tahansa, joka tapauk-

x, Jos kUkaan, ainaiin Venäjä osaa laskea mitä !älinatkat .Aasi~s~ 
k1tsevät sotaa yritettäessä sanalla ~ertaa Persl~aJ AfganlstkGnla ilht 
1 ntiaa vastaan. Siihen sotaan e1 edes tsaannvaI ta kos a:;\. 



se888 tuntuu nykyhetke1lä mitä t ärke irn:l!lältä, ettei Suomessa 
heittäydytä sen toivon ~raan, ett ä mitä nrt annetaan VeDä
jälle hyvitykseksi, se riittäisi e~äräisek8i ajaksi eteen'l' 
päin. Venäjän menetettyä ainakin lähimmät laskelmansa Turkit! 
ja yleensä läheisen Idän suhteen S8 todennäköisimmästi laatii 
uudet laskelmansa niiden maiden kusta nuksella, joiden todelli
nen vast ustusvoima on sinteellisen heikko. 

Tänä aamuna ministerit Paasikivi ja Tanner lierevät 
sa~uneet Helsinkiin saadakseen uusia ohjeita neuvottelujaan var
ten Venäjän kanssa. Toivottavasti heill e an et tavat ohjeet tu-

tt levat kestämään yli ensi kev~än uusi en koettelemusten kuukau
sien. 

Mi 'i.t. r i:~~~~ 

• 
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Otsakeasi a käsit t elin alust avasti raportissani n:o 63 
t.k. 24 päivältä lähinnä sen johdosta. että HelsiRgin Sanomissa 
sekä eräis!:B t&.nskalaisissa lehdissä kuin myöskin STei tsissä 
"Der Bund" nimisessä. lehdessä oli ollut pitkiä selostuksia Sak
san ulkopolii ttisesta suht autumisesta n.m. pohjoiseuropalaisiin 
maihin sekä Baltian -ral t ioihin. Viime viikkoina oli yhtä mittaa 
ol l ut mielessäni kosketella eräässä. raportissani Saksan nykyisiä 
ulkopolii t tisia suhteita yleensä, mutt8, kuteI mainitun raportti 
ni n: o 63 alussa sanoin. noiden virall isten saksalaisten seli
tysten ilmestyminen yhtä aikaa Helsingin Sanomiin ja tenskalai
sii~ lehtiin sai minut ottamaan heti puheeksi saksalaiset vi
rel iset suhteet Skandinavian maihia, Suomeen ja Bal tie maihin. 

• Näin jäi tä mi:i n raportin t eh"U!väksi kosketella Saksan ulkopolii 
ti si a suhteita yleensä ulkomaihin. 

Ihkä on asi all isesti oikeinta, etten tä~sä kiertokatsauk
sessa noudat &. mitään kronoloogista järjestystä, vaan päiDVastoin 
sllrryn etäisimmistä maista 9uropalaiseen ympäristöön. 

Kun Pariisin rr.uh~~on ferenssi sel vi tteli voittaja_valto jen 
tulevia subtei~ bävinneisiin keskusvalto; ~ in, tuskin minkään 
val l an ed~staja tä ssä konf sr enssissa näytteli ni in suurta osaa 
kuin presidentti lilson lähiapine aiehineem. Samaan kiireeseen 
oli välillä luotava Kansainliitto estämään uusien sotien synt1-
mieti, koska Liiton avulla luultiin voitavan ratkaista kaikki 
sekä poliittiset, taloudelliset että juriidisat riitaisuude~ 

kansojen välillä • 

... AKELUOH.lE: 

RI:.4-

....... Iuohjemall.j. : 

T ... all ..... . 
T .... II ..... j. IIaIkaI o. mlnl.terllllle. 
EI ulko.....aedu.tult .. n tledollukalln. 
EI ulkomuedu.tuk .. n. mutta .. Ikoulalnmlnl.t ... llln tiedoi. 

tultaIIn. 
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2. 

Mutta Yhdysvalloista ei tullutkaan Kansainliiton jäsentä 
eikä se edes t ehnyt rauhaa Saksan kanssa yhdessä liitto
laistensa kanssa. Ei missään maassa maailmassa iloittu tästä 
Yhdysvaltain erkaantumisesta kokonaan omille teille niin pal
jon kuin tehtiin Saksassa. Yhdysvallat kiirehtivät seuraavi
na vuosina myöntämään Saksalle luottoa siinä hyväSsä toivee 
sa, että Saksa käyttäisi nämä varat ennen kaikkea taloudel
liseen ja yhteiskunnalliseen rekonstruointii.m. Englanti ja 
Ranska kiirettivät nekiä suomaan Saksalle ka:kenlaisia ta
loudellisia helpoi t,lksia sotavelkojen supist amiseen j .n.e • 
kunnes juuri Yndysval tain painostuksesta Lausanne' in konfe
renssissa v.1932 sovittiin siitä. että itse asiassa enti
set liittolaiset pyyhkäise i sivät olemattomiin kaikki Saksan 
sotavelat. Niinä aikoina Kansainliiton sihteeristössä suori
tetut laskelmat tulivat siihen tulokseen, että Saksa oli 
saanut entisiltä viholli siltaan noin 12 miljaardia SM enem
män 1 inoja kuin se oli koskaan maksanut noille viholli
sille en sotakorvausta • 

Yhdysvaltain silloinen pres identti, Mr. Herbert Hoover 
01 i, kuten ti e t ty , keväällä 1938 sUllrella kiertoma tkalla 

Tul tuaan Helsinkiin hän sanoi minulle syvästi 
sitä, että hän oli luot tanut Saksan hyvään tah-

Europassa • 
katuvansa 
t~on. Fäinv stoi~ nyt juuri natsismin vaikutuksesta Saksa 
oli l uonut Europaan tavatonta levottomuutta; Vasta Suomessa 
hän sanoi tavanneensa sitä henkeä, johon hänen politiikkan
sa maailmansodan jälkeis inä vuosina oli pyrkinyt. 

Juuri näinä päivinä Yhdysvallat ovat muuttamassa laim-
3E.äl},bntönsä sellaiseksi, että jälleen helpoitetaan sotatar
peiden myyntiä ja vientiä Englantiin ja Ranskaan Saksaa 
vastaan . Tämä. radikaalinen kää nnös ei olisi ollut mahdol
linen, ellei Thdysval taiIl kansan keskuudessE. olisi jo ennen 
sitä tapahtun~t vastaaTa kannanmuutos Saksan vahingoksi. 
Tuskin Saksa oli hyökännyt Puolan kimppuun, kun sain ti
laisuuden pitkään keskusteluun Kansainliiton kahden korkean 
virkamiehen kanssa, jotka juur i Jlivat palanneet Yhdys
valloista. Toinen heistä ennusti jo silloin, että Yhdys
v9.l tain yleinen mielipide ja sen jälkeen koko konlI'essi 
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3. 
tulisivat sd"';umaan sangenKlIl jJl"kAsU presidentti Roose
veltin politi i an taakse Englannin ja Ranskan autt~seksi 

Saksaa vastaan. Hän luetteli seitsemän eri syytä, minkä 
vuoksi Amerikan yleinen mielipide c. kääntynyt Saksaa vas

taan. 
1) Natsi smi on kääntynyt kristinuskoa vastaan; amerikka

laiset kunnioittaTat mitä syvimmin kaik~ea omantunnon vapaut-

ta; 
2) Natsismi harjoi ttaa rotuvainoa ja sen vuoksi Yhdys

valtain on t äytynyt ottaa vastaan suuri määrä juutalaisia 
pakolaisia , koska amerikkalaiset eivät tunne mitään rotukysy
mystä sillä tavall a kuin Stiksa tekee; 

3) Saksa on poistanut viimeisetkin demokraattisen jär
jestelmän jätteet; sitävastoim amerikk~laisilla demokraattinen 
systeemi on suorastaan veressä; 

4) Saksalai set ovat antautuneet ulkomaisen kauppansa 
alalla kaikkiin mahdollisiin sellaisii~ keinoihin, joita 
amer ikkalaiset eivät voi hyväksyä. Muodollisesti U.S.A. pani 
toi~en tämä n vuoden alkupuolella tullien koroituksen Saksaa 
vasta mQ~a vastaiskuna saksalaiselle palkkio- ja dumping-
järjestelmälle, mutta tozi~siallisesti tähän toimenpiteeseen 
ryhd1ttiin S83ktiona Saksan yleistä väkivaltapolitiikkaa vas
t aan luropassaj 

5) Saksalla on ollut Yhdysvalloissa vii~ vuosinK hyvin 
l aajalle levinnyt pro~aganda- ja vakoilujärjestö, jonka toi
minta on selvästi ollut suunnattuna Yhdysvaltain oDda etuja 
vastaan; amerikkalaiset eivät ole edes yrittäneet järkyttää 
Saksan kansan suhtautumista nykyiseen järjestelmäänsä; 

6) Saksa ja Italia ovat viime vuosina koettaneet 
satide. Etelä-Amerikan eri maissa olevat siirtolaisensa muodos
ta.aau saldisia järjestöjä, joiden tarkoituksena on edistää 
natsismin ja fascia.in leviämistä täysin poliittisessa mie
lessä; U.S.A. ei voi suhtautua levollisuudella sellaiseen 

vehke ilyyn ; 
7) Kuta enemmän tämä anti-saksalainen ja anti-italia-

lainen mentaliteetti on voittanut Yhdysvalloissa alaa. aita 
enemmän ovat sympatiat Englantia ja Ranskaa kohtaan kasva-

neet. 
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Tämän analyysi osa jälkeen maini ttu henkilö sanoi tule
vansa si ihen käsi tykseen , että l'hdysval tain yleinen mieli
pide tulee tällä kertaa, aivan toisin kuin viime maailman
sodan aikana, lopullisesti reagoimaan sitä nopeammin, kuta 
vaikeammaksi Englannin ja Ranskan asema voi käydä. Natsis
min ja fascismim voitto Europassa ei voi t ällä kertaa 
kuulua sen paremmin kuin vv.l914-l9l8 Amerikan kansalaisten 
etuihin. 

Kute~ kaikesta yl läsanotusta ilmenee, 
takymmentä vuotta Yhdysvaltain myötätunto 
se on menetetty , ja kanen syystä? Ei 
tain tahdosta . 

oli Saksalla toi 
puol ellaan ; nyt 

ainakaan Yhdysval-

lli. t ä tulee saksalais- japanilaisii n suhteisiin, ne ovat 
olleet aivan vi ime kuukausiin saakka erinomaisen läheiset. 
Mutta Japanilt suur lähet tiläs Berliinissä, kenr. Hoshima 
on juuri näin5 J;;: ivinä lähtenyf. sieltä pettynein mielin, 
sillä koko hänen diplomaattinen tehtävänsä kohdistui saksa
laie- ' panil eisten suhteitten lujit tamiseen vastapainoksi 
Ven~ jelle . asiassa ja luropassa. Kun Japani nyt on koko
naisuudessaankin, eikä vain tämän suurlähetti l ään persoonassa 
vieraantumassa Saksasta, ei se ole Japani n vika • 

Siir yn sitten Europaan ja tulen rcportissani n:o 63 
ollei iin Hel singin Sanomain kir jee.'il;iihta jan tietoihin 
Berl iinistä; niiden mukaan Italia oli työntämässä "akseli
poli iikan" t ka- alal e. Ei voitane väi ttää . et teikö Itali9.D; 
johtavilla valtiomiehillä olisi ollut harrastusta akseli
politiikkaa koh~an niin k uan kuin sillä tarkoitettiin 
yhteist - rintamaa ennen kaikkea kommunismia v~staan. Italia 
ei ki i rehtinyt sen enempää kuin Japanikaan l ähentymään 
Moskovaa, va n sen teki Saksa itse. 

Pa~vi on juuri antanut ensimmäisen encycliansa ja 
hän on selvin sanoin laus'mut julki rui tä hän a jattelee 
s&ksalais-venäläisestä yhtei stoiminnasta Puolan it~enäisyyden 
tuhoamiseksi j.n.e. Kenraali Franco ei ole millään tavalla 
viime viikkuina 030ittanut pysyYänsä kiinni &ikaisemmiesa 
mi tä läheisimnissä suhteissaan Saksan kanssa, vaan päin
vastoin on hänen kok~ 3siintymisensä täydessä harmoltiassa 
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Vatikanin käsitykRen kanssa . 
Mi tä tulee Balkanin mai hin, ova t ne vuos ia 

kiint eimmässä t alouel li sessa yht eistoiminnassa Saksan kenssa 
ei vain sen vuoksi, e t tä Saksa sitä olisi ylivoimaisest j. 
vaat i o1lt., vaan ainakin yhtä pal jon si itä syystä, et tä 
Englanti ja Ranska eivät olleet osanneet huolehtia taloudel
l i si sta suhteist aan näihin maihin. Nyt kun saksalai s--venäläi
nen yhteis to i mint a on joht anut si ihen, et t ä venäläiset joukot 
ovat Un~3~ in r a jalla ja valtavia sotavoi mia on koot tu ~Jös

ki n Bessar~Jia~; ~ ~t~evat balkanilaiset maat entistäkin 
sllurempe.E. tE r ve tta saada t arreer. t ull en ul komaista sotil'3.al
lista apua Saks e. ja ID ~~1011i sesti myös yksin t ein Venä jää 

v l:1staan 0 

Ttlen nyt Itäval t aan, Tsekko slovak i a~ ja Puol aan ; onko 

näissä enti si s c i t enlis i sä t~cav~ lo ' ssa ~iel i · l a v i i~e 

!iikoina klientynyt c l;:S:l] ' puolelle? Päinvast oin t i edetään 
~autta aai lman , ettei nBl ssä ~~issa k : kaan ole ol lut 
~iin voim'ka s anti sak8alaine~ henki kuin t 9t ä ny~ä . Mutt.a 
s·itä kantaa vestuun ennen k i kkea Saksa its9. 

Sii r ry nyt vuorost an Ran~Kal:1n ja El1ghntiin. 
Ei mi käbn ma Europ ssa l ukuunottamatta Itäval t aa • 

Tse" oslovakiaa . !:1 Puol aa ole kärsinyt m ailmansoC. n jälkeen 
subteisst. Saks an niin al ·on kui n juuri Ranska . Ker ta. 
t oi sensa jäl jestä ~e on koettanut selitt ää koke ma ilmalle 
mi kä se ul opol i t iikl:1n äämaali on: Ensin on ra tka jstava 
yl ei en tu::-vallisuuskysym~'s, sen jäl ke'3n voidaan uhua. 
t steL ra "oittamises t a t ai supistamises ta, ja si t ä tietä 
vihdoi n päästään. e ltiStä no ILaalisempi in taloudellisiin suh
tei siin ~ utta waailmnn . Mutta se ei saanut sen ene_mpa8 
K llsainli· t on ii reissä kui n sen l kopuolel l a ymmä rtämys t ä 
tälle ohjeLnall e • vaan tahdo ~ t i in ):aiki n ke i noi n sel i ttää , 
et tä pal joa. parempi järjes tys on ensin r iisua e.seet niin 
pi t käl l e kui n mahdollista a sen jälk~en ~ vasta 
otettai siin esi l l e kysymys turvalli suudesta . 

I i mikä~n suurvalta t aistellut t ässä asi assa si tke-
äwn Ranskaa vas t aan kuin Engl anti. Kuinka mont a vuotta 
olenkaan joutunut istumaan Kansainl iiton er i kokouks issa 
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seuraamassa näitä ransKal ais-englantilaisia turnajaisia. 
Englan ti ei välittänyt Ranskan ja sen ystävie. ftroi tuk
sists. vaan vähensi omi ~ puolustusvoimiaan niin paljon kuin 
mahdollista ikäänkuin jonkun suurTallan taholta ei olisikaan 
ollut odotettavissa sotil~allista uhkaa. V.l931 oli jo 
Saksa salaisesti varustautunut siihen määrim. että Japanin 
hyökä te sa1i Kiinan kimppuun Englanti ei uskaltanut ajatella 
mitään sotilaallis. voimakeinoja Japanin valtaushalun hil
jentämiseksi, koska Englan lil ta ja Ranskalta ei olisi lii
ennyt sotavoimia l ähetettäväksi Kaukaiseen Itään Japania 
vastaan. 

V.l935 1 alia uskaltii uhi tel la ennen kaikkea Englantia 
aloittrunall9. 
IIlb.al i skuus sa 

sodan Abes8i niaa vasta~. 

aksa miehi tti Reininmaan 
linjan rakentami sen . 

Seuraavan vuoden 
ja aloi tti Siegfried-

V sta kaiken t ämän tapahdut tua En~anti havaitsi vih
doinkin, että kaikki sen l ainat Saksalle, kaikki sen vel
tiomiesten vier iht c.aksassa, eivä t olleet tulleet ote 
si oikeaan arvoonsa huomioon Berl iinissä. Kun vihdoin Mr. 
Chamberlain viime vuoden syyskuull a oli valmis luovutt~an 

Sudeetti ~lueet Saksalle ja sillä avaamaan saksalaisten va
paan pää syn Tsekkoslovakian puol ustussyste9lllin keskeen, luu
li hän loppujen l Of.uksi saaneensa otetuksi Saksan halli
tuksen kädestä niin voimakkaasti kiinni, että sen jälkeen 
kävisi mahdoll iseksi saad~ aik an yhteisymmärr~ys Englannin, 
Ranskan ja Saksan ~e9ken. 

Kun nyt näinä viikkoina Saksan valtiomiehet toinen 
toisensa jälkeen pitävät julkisia puheita rauhan palautta
miseksi, he saavat maksaa kahdenkymmen~Orahana Saksan 
takemä t laskuvi rheet Englannin kust annuksella.. Ei ole kys~ 
-.vs mistääA muusta niin paljon kuin siitä, että Englanti 
vihdoinkin näyttää -ruinka s}T3sti S9 on loukkaantunut 
vää rinkäytetystä luot tamuksesta ja hyväntahdoa ilmauksista. 

Saksan diplomatian on turha koettaa kiertää Pariisin 
kautta tämän englantilaisen jyrkkyyden kimppuun. Jos ' Eng
lanti olisi pitkien vuosien kuluessa ottanut varteen rans
kalaiset varoitukset, ei olisi tullut Italian sotaa .!bessi
niaa vastaan, ei ayöskään Reininmaen miehi ttällistl, Itä
vallan ja Tsekkoslovakian itsenäisyyden tuhoamista ja 
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nykyistä sotaa.. Englanti tuntee olevans8 velvollinen hyvittä 
mään sekä Ranskan että yleensä koko maailman harhalaskel
mastaam, että ensin on riisuttava aseista ja vasta sen jäl 
keen puhuttava t urvallisuudestm. Se uusi europalainen jär
jestelmä, joka tästä sodasta syntyy, niin on minulle va
kuute ttu hyvinkin monelta tahol M, lähtee ennen kaikkea 
siitä, että oi~eusperiaat teiden turvaksi on saataTa riit
tävät sotavoimat. 

Ennenkuin tule:t koileen pieneen itsenAiseen maahan, 
jotka ovat Saksan naapureita, on syytä kysyä perustuuko 
Saksan ja Ven-äjän nykyinen yht eistoiminta syviin poliitti
siin sympa t ioihin, joi ta Venäjän muka pitäisi tuntea Sak
saa kohtaan. Ei kaike ti kukaan usko kenenkään käyttäneen 
Neuvostovenäjän johtavista miehistä sellaista kieltä kuin 
Saksaa natsi johtajat ovat vi ime vuosina t ehneet. 

Jäljel l ä tässb ki ertokatsauksessa ei oikeastaan 
enää mu~ta kuin Hollanti, Belgia ja Sveitsi. Viime viik
koj e~ kuluessa Hollanti ja Lelgia ovat pi t äneet mobil i soi
tuina yh teensä yli miljoonan miestä. Näitä sotavoimia ei 
oUb. keski t etty Er:gl'l tia ja Ransk a, vaan Saksaa vastaan. 
Kukaan ei voine syyttää, että Hollanti ja Belgia olisivat 
t ahtoneet saada a ikaan knhnauksia S~ksan kanssa. ni : jen 
varus telut aiheutuvat yksinomaan Saksan aiheuttamista syistä. 

~tä Svei tsiin tulee, pitäisi sillä olla aseissa 
t ällä hetkellä vOelä ainakin puoli mil joonaa sotilasta; 
Saksalle väitetään olevan Sve i tsin r~joille noin 12 di-
visionaa. Viime ~ ilmansodan ikana sanot an sveitsiläisten 
aluksi hyvinkin suuresti sympatisoineen Saksan ja Itävallan 
ka ssa, vasta sodan lopulla yleinen mielipide kääntyi 
kan ja Italian puolelle. Raportissaan n: o 39 elokuun 7 
päivältä lähetystöneuvos Nyyssönen kertoi Lontoon Lord 
Mayor'in kä ynnistä Ztiri chin suuressa näyttelyssä 
valtavista mielenosoituksista, ~oilla Sveitsin kansa terveh
ti häntä. Kun sodan syttymisen kynnyksellä Sveitsin parla
mentin tuli valita ar~eijalle kenraali, valittiin siksi 
~eijakunnan päällikkö, eversti Guisan, Sveitsin ranska
lainen, sillä sen kautta tahdottiin, niin on 4 miaulle kai
kil ta eri tahoilta selitetty. osoittaa mistApäin hädän 
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tullen Sveitsi laskee saavansa apua. 
Olen tahallani viime viikkoina ka)nyt elävissA kuvissa 

katso~ssa sekä Gen~ve'issä että Bernissä n.s. ~ivän uu
tisia ., sotafilmej6 y.m. On ollut suorastaan hämmästyttävää 
todeta miten koko tenden~si näissä filmeissA on ollut suo
pea Engl8.Il!lille ja Ranskalle, pelkästään asiallinen Saksaa 
kohtaan.. Aivan sama on laita Sveitsin sanoElehtien. lIis
tään sataprosenttisesta puolueettomuudesta sotivieru valtioi
den suhteen ei ole voin t olla puhettakaan. Eräs amerikka
lainen , joka äskettä im polaai Sveitsin pohjoisilta ja itä
ra joilta, kertoi minulle sveitsiläisten sotilaiden aivan 
yleisesti keskenään puhuvan ranskalaisista ja englantilai
sista joukoista ja sitten "vihollisista-. Näillä jälkim
mäisillä tarkoitetaan aivan yksinkertaisesti saksalaisia. 

En todellakaan voi vapautua saamastani omakoht~isesta 
vaikutuksesta, tW Sveitsi tulkitsee täydellisen neutrali
teettinsa siten, että viral l isesti suht~udutaan sotiviin 
v!iltioi hin samalla harkinnalla., mutta niin pian kuin tulee 
kysymykseen Sveitsin kansa, hallitus ei millään tavoin 
sekaannu kansan vapaaseen mielipiteen muodostamiseen, ja 
kansa käyttää sitä si ten kuin se parhaan ymmärryksensä 
ja voimakkaiden tunteittensa varassa pitää oikeutenaan. 
Ei ole suinkaan Sveit si n kansan vika ellei se tunne 

patioja Saksaa kohtaan . 
Jos ottaa huomioon miten Saksa t ällä hetkellä on 

okonaan vailla ystävyyssuhteit~ niihin maihi~ joista edellä 
on ollut puhe, täytyy t odellakin kysyä ~stä syystä sitbn 
Skanäinavi3n maitten, Suomen ja Baltian valtioittea tulisi 
tuntea sitä kohtaan jotain erikoi sta ystävyyttä? Puheen
!ilaisessa Helsingin Sanomain kir jeenvaihta jan sähkeessä 
sanot an: "Pohjolan maat itse ovat t orjuneet Saksan yail
TY1dea!t. Täytyy kysyä milloin, missä j8; ml t en :::e muka 
on tapahtunut. Vas tausta ei edes Saksa itse ole kyennyt ' 
antamaan. Raportissani n:o 63 t.k. 24 pl.ivältä olen jo 
osoi ttanut, kuinka aihe~ton täsA syytös on ollut niidem 
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vuosien osal. t a, jolloin Saksa oli Kansainliiton jäsen. Tässä 
raportissa olen osoittanut miten Saksa on parin vuosikymae
nen kuluessa Våärinkäyttänyt kaikkien muitten maittem sympa
ii.ja ai tä kohtaan. Ainoa oikea vastaus koko tähän saksa
l aiseen syytökseen Pohjolan kansoja ja Baltian .Taltioita 
kohtaan on yksinkertaises~i se, että saksalais-venäläinen 
sopi mus jätti koko Itämeren aiT8.ll liiaksi Venäjän armoille, 
ja kun mi tään asiall ista syrtöstä puheenalaisia pieniä 
!ll8.i ta kohtaan ei ole voitu l öytää, on tekaistu tälll 
seli tys, jonka mukaan muka "Poh jolan maat i tae O'Y8.t torju-
neet Saksan ystävyyden " . 

Y i n i s t e ri: 
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Rh~ ortissani n:o 63 t.k o 24 p~ivältä ja n:o 65 t.k • 
päivältä olen luonut eräänlaisen pääpiirteisen katsauksen Sak
san ulkopoliittisiin suhteisiin viime maailmansodan jälkeisinä 
vuosina . Tämän uuden raportin asiaksi jää täydentävästi kos
ketella eräitä puhta sti suomalais"saksalai sia suhteita 
a 'al ta. • 

Palat tuani Pari is in r auhankonferenssista Helsinkiin kesä
kuulla 1919 t t..l i ens immäisten suurten kysymysten joukossa 
esille suh t ei ttemme uu si se1vi tLä minen Saksa!! kanssa. 

Heti kun vall ankumous oli puhjennut Venäjällä maali 
1917 I jouduin Venä'" n silloisen oi keusmnisterim Kerenskin 
kanssa keskuste l emaan m. m. jeäkäripataljoonamme palauttamisesta 
Suomeen . Kerensk1 oli periaatteessa ~sialle suopea, koska , 
hän sa11oi, jä" käri t olivat hänen kä sityksensä mukaan lähte
neet Saksaan taiste llakseeO! sl:ll!lan tsaarivaltaa vastaan kuin 
Venäjän vall ankumoukselli set 0livat tehr:.eet . N t kun tsaari
valta 01: sortunut, ei siis pitänyt olla mitään estettä, 
etteivä t jääkärit voisi k ikessa r ullassa ~alata Saksasta. 
Muit ti pian alkoi Suomessa kuulua ääniä, että ei sopinut 
purkaa jo solmittuja suhteita saks~aisiin. Päinvastoim oli 
Saksalle annettava näkyviä todistuksia siitä, että Suomi 
luotti yhäkin kaikessa aen apuun. Seurauksena oli, että 
meiltä riist ettiin. elintarpeiden saanti Venäjältä, emme saaneet 
niitä myöskätin Amerikasta ja lopulta jouduttiin kansalais
sotaan . Saksan päämajasta käsin oli johdettu asioi taJIlll8 jo 

JAKELUOHJE: J.k.luohJ ..... n.j. : 

Tavallinen. 
Tavallinen jo 1I.1k.1 mlnl.lerillll • • 
EI "Ikomaaedu.t"k .. n Iledoiluk.lln. 
EI ulkomaaedultuk. .. n, mutta ullcoaaf.inmlni.teriön tiedoi .. 

Iuk.lln. 

Dl: At. 
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kuukausia ennen näiden vihollisuuksien alkamis~ Suomessa. 
Ennenkuin Saksa suostui antama~~ meille apua, oli 

solmittava r auha . Tässä !llI.eliskuun 17 päivänä 1918 Berlii
ni ssä alleki rjoi tetussa r auhan- sekä kauppa- ja merenkulku
sopimuksessa ~ärättiin m.m. et tä "Saksa tulee niin toimi
maan, että ka ikki valtiot tunnustavat Suomen itsenäisyyden 

ja r iippumattomuuden'l • 

J03 tarkastareme tr i Pakaslahden toimittamaa asiakirja-
kokoelmaa "Suome!: itsenäisyyden tunnustaminen", näemme, että 
t ämän rauhanso~imuksen solmiamisen jälkeen Suomi sai touko· 
kuun 11 pä ivänä 1918 Argentinalta de iure tunnustuksen, 
sekä hei nä kuun 23 päivänä samaa vuotta vastaavan er-
shlaisen tunnus uksen . Kumpikaan t unnustus ei perus tunut 
~aksan t oi menpiteisiin, vaan Suomen omiin pyyntöihin, joista 
Arge t i nalle l ähete ,ty pyyntö oli peivätty joulukuun 17 

pä i vänä 1917 j e. ' Persialle; osoi t et tu pyyntö tammikuun 11 
ps iv"nä 1918 , si is j ennen edes kansal aissodan syttymis
t ä , saatikkc sit en ~1 10mal i e- saksalaisen r uhansopimuksen 
allekir "oittamieta. Kaih' i seuraavat Suomen itsenäisyyden 
tunnustu~set t uliva t vas ta Par ' isin rauhankonferenssin yh
teydessä t o'..!ko- lresäkuull a 1919 . Toisin sanoen, Saksa ei 
t äyttänyt ai no ssak ar: t apauksessa lupaustaan huolehtia Suo'" 
men itsenä isy den tunnust~r ' ses ta niiden mai den taholta, 
jotk sitä eivät olleet bi tä ennen tehneet! 

!~ S11S jouduin , kute~ yllä vi itt asin, kesällä 
euvottelemaan S ksan l ähettilään v~~aaherra von BrUckin 

kanssa suomelais- aaksalaisten suhte iden jär jestämisestä uu
delle El..nnalle I sai n hänel tä heti s ,mria laskelmia Sak
salt &åamamme avun rah lisesta ko~ .~~mi =e s ta . Suostuin 
siihen , et tä si loinen puolustu mi ni s teri kenraali Jalander 
m ksoi ilman muuta mnist kseni n i n 35-40 milj oonaa mk 
S~~s~ ta ostetui s+.s aseista, mut t a sotilaallisesta avusta 
esitetty l asku, joka nousi h~~ä sti yli 100 mil 'oonan 
Suomenm&.r kan , ei sae.vJ.ttanut hyväksymistäni. Paitsi sitä 
seikkaa, että Versail l es'in rauhanso imus kielsi Saksaa 
ottamasta v s taan tällaisi a muka "hyvityks iä" tai 
velkoja" , oli mielessäni se toinen tosiasia, että Englan-
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ftissa ja Ranskassa vv. 1918-19 en ollut tavannut ainoata
kaan henkilöä, joka olisi katscr.ut, että Saksa oli ensi 
kädessä tullut auttamaan Suomea Venäjää vastaan. Pyysin 
senvuoksi Saksan l~hettiläältä t odi3tuksia siitä, että 
EIlbla'i issa ja Pari isin rauhankonferenssissa saB.:!lani 
ja arvioir."it olivat väär iä. 

Asiaan kuului , että va ~erra von Brtick ei koskaan 
kyennyt !1~i tä. tod is tuks ia mh 11e tuomaan. Ser.vuoks i syn
tyi kin Suome~ ja Saksan väline , lopullinen selvit ys koko
naan to i silla ~erlistei lla ; niihi yks ityisseikkoihin on 
tässe yhtaydessä tar eeton ~ep"ä • 

Olen i ttetlIJlin kahde~Y!'uJ.e e vuoden aikana erikoi~ 

sella t&rk uu · ella koettanut seurata maailmans t aa koske-
va~sa ki rjallisuudessa kyayoystä bolshevismin l eviämisestä 
ja valtaa paC3 tä e ä jällä, sekä Saksan antamast a avus
ta Le .i .i l l e ja hä~e puoluelaisilleen. apor t i ssani n:O 
57 loka1~uu 3 päi väl tä esi tin jo !'Ii tä kenraali Ludendor 
suuressa mui telcateoksessaan On asiasta kirj oit t tiput. 

n ta.do ttitä r~ orttia pidentää laajahkolla viit
ta e~la lähdekirj4ll i suuteen , vaan tyydyn ra joi t tumaan eri 
&isiin teoy.siin. 

V. 1933 i l.zlestyi Berliini ssä mui telmat€.cs "Spione 
durc hbrechen i e Fro t". ' ekijä oli el"t i .en maaibansodan 
aiKai e yliluutna tt i Ba~er!': e ister , joka to imi itäisellä 
ri taoalla vakoi u-upseerina. T~okse ssaan hän kertoo 
yksit · iskohtaisee i Hen Saksa ja Itävalta-UrJcar i jz.r jes
te~ lise t i ryh yiv~t bols eviikkie . kanssa propagandatoi
mintaan Ve .ä jän vt.liaikaisen ha ituksen kuki stami s ksi ja 
Ve~· · jd:: armei 'an hajo'ttami", si. Htin oli se henkilö,joka 
keakusvaltain puolesta allekirjoitt i ensimnUis en n.s.asele
von venäl ' i iJten kanssa. Si tenmi.!l , kun bolsheviki t olivat 
7 päivänä marraskuuta 1917 p ·ässeet valtaan, s iirtyi hän 
piankin Talli rl"laan ja Piatan ... n jatkalruian yhteistoiJ:lintaa 
bolshevikien ka~ssa, niin ettei syntyisi mitään n.s. val
ko ist n venäläisten toini :aa bols!::evikien kukistamiseksi. 
Päivdä ennen Leninin tuloa valtaan hän kertoo palan .eensa 
Moskovasta, issä hän oli ollut tutkimassa puna-armei jan 
mahdo:lisuuksi a pysyä voi t tajana, ettei Saksan tarvitsisi 
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jälleen ryhtyä kuljettamaan sota joukkoja lä tiseltä sota
näyt t ämöltä Venajälle Neuvostove~äjän pelast amiseksi (viit
t aan es im. sivuun 170). 

Kenraali ..iax Hoffman , joka oli Saksan valtu'.lsku."'.nan 
jäsenenä mukana solmiamassa Brest-Litovskin rauhaa keskus
va~L oj e ~ ja Neuvo5to ~eJ&jän välillä, kertoo teoksessaan 
IIDer Kri eg der verpassten Gelegenhei t enll aivan y, ä sel 
t i si i tä, m.ite~ Saksa ja It "valta-UJ"kari tukivat bolshevi
kejä saadakseen sen kautta rauhan sy"tymä"Tl i t äisellä so
t aniiyt t ärrS:.la • 

Kenraali Ho~fmann on tässä suh eessa jos mahdollista 
vieläkin avo&lielisempi kub hci."1e':l ala i e!lsa yl iluutnantti 
Baue~ei s t ero Jos kerr~ Engla- ~illa oli oikeus, hän sanoo 
:U.IlI., ;:aVL a to imeen e t er.tel!lisli ,en va:lankumous Ve':lä jällä 
maaliskuulla 1917 sodan jatkaI!li -eks i, t äy yi ke skusvalloills 
olla yht ä ~yvä oikeus huolehti~ s i i~ä , et tä bolshevikit 
piihBisivä valt aan, jotta s en kaut t a saataisi in rauha 
ka.an (r ska.labe~ k:.:.. ·· ös: La Gut!~re des ccasions 

> an c:ue s s iv. 184 '. 
'u ~ ta ehkä kaikl::ein j u.lke~.mi"1 tuo tämä 

ja bolsheviki . v"li en yhteistoimin . an esille Itävalta
Unkfti' in :Jill"oi e1' ulkoasi inni i teri ':re ivi Czerl1in t eok
sessaan "1m WeltkJ.'iegell • ~8ine :' t u 1919. Hän syyt tää Saksan 
korkei nta sot i as'oh~oa siitä, a t tä se autt oi bolshdVikejti 
kukis t aoaan .erenskin j~ ' stel~~ , jotta olisi saatu rauha 
aikaa itäisellä sotanä t t .. öl.'_' ja. en keutta olisi pääs-

y ~ ; iimd'; !! ~a.ksan s il:ä. le.iset p~ävoimat lT't iselle sota-
n'~yt : !imö~le . ~uten ti·;t t:r kreivi Czernin oli yht enä k"~J>'u.~.

val t ain päävalt ·u etuista sc1n.isIl'.assa Brest-Litowskissa 
bolshevikien ka ssa (viittaa n.m. sivuihin 209, 243, 298). 

Ke ... raali ax rlonge , joka. oli 
valtala:s-~ar :1a isen päämajan tiedusteluosast on päällikkö , 
kertoo e ~ä3sä muistelmtiteoksessaan miten jo haintikuulla 
puheenal ai en yhtei stoi ninta keskusva tojen ja bolshevikien 
keskao oli tuho~~ut Venäjän argeija:ta kai ~,i vähä 's i:mätkin 
vo iton toiveet (Des maitres de l'Es]ion~age 1914-18 siv.76) 
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Ruhtin~s L. 'indisohgraetz kertoo muistelmissaan Memoires 
du Prinoe Louis Windischgraetz sivulla 132 itse olleensa v.1917 
unkarilaisena upseerina mukana kun keskusvaltain armeijoista 
ensi kerran lähetettiin upseereiie. veljeilemään Venäjän ar
meijan kanssa tarkoituksella tuhota Venä jän vastustuskyky.
Mui sta~~amme, että Lenin oli aloittanut Pietarissa samanlai
sen propaganuatoiminnan kuukautta aikaise~n 1 

Siirtyeesämms e tentevaltain tahol l e tahdon aloittaa tämän 
katsaukseni vii t !'aamalla Kerenskiin , joka krii tillisi mpinä 
kuukausina kesällä ja sy<syllä 1917 oli Venäjin pääministeri 
ja t osiasiall i nen diktaat.tori . Sen selvemmällä tavalla kuin 
hän t ekee muistelmateoksessaan esim. siv. 225-43 La Revolution 
Russe 1917, ei kukaan ole voinut paljastaa kesKusvaltain 
bolsheviki en ke s:"inäis tä toimintaa niinä aikoina ,. jotta bol5he 
vikit " ä isivä t valtaan ja siten takisivä t sellaisen rauhan 
kuiL soveltui ksan ja I tävalta-Unkarin ta~koituspe~iin. 

Vena jän armei ' n silloinen ]_ ; ~ ajoitusmestari, kenraali D~n iloff 
omistaa t eob sessa La Russje dans l a Guerre Mondiale ~oko 

vi:; 'ei sen l u r...n , s ivut 520-~ !j3, scln$taakseen 
te' i v"t k'Jlic ~lJdan a jan t yöt ä ensi ksi Vel'.ä jän t aant umuksel 
lis i ~ ien ei esten tukemiseksi Du8na vastaan ja sen jäl keen 
ku':l IDa i kuun vall nkumous oli tehnyt lopun näi en saksa-
l' is i eiisten t bant umaksei li se ta je= 'est elmd stä ke skusval t ain 
pä" "e räksi tuli nostaa vuor os tb.an ententemielistä valiai
k~ista veneläiste haiiitusta vasta n oisheviki t. 

Myöskin suom nkielisessä ki r jalli s11lJdessa on venäläisel tä 
t hoita tar 'olla teos , 'ossa es i te tään aivan samoja seli tyk
si ä, miten Saks e sin toi mi Venä'än oikeistol i sten kanssa 

ja sitte maal iskuun vallankumouksen jälkeen boisheviki~n 

kanssa , tarkoitan ei sari ;'kolain langon, suuriruhtinas 
Aleksanteri _ibailovitschin teosta. ''Ver.Ejä n smriruhtinaana"; 
Viittaan lähinnä civuihin 296, 302, 322-24 ja 356 . 

ja 
Siirryn tämä jälkeen Venäjän 
lan Yhdysval loista. Professori 

sil l oisiin liitcol aisiin 
F.! .Golder, Stanfordin 
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yliopi stosta saapui Hooveria kehoituksesta Suomeen, joko 
v.1921 tai 1922 päästäkseen Suomessa, Baltian maissa ja 
Ven:.: jäl1ä kokoamaan tieteellisesti täysipainoista aineistoa 
maailmansodasta maini tussa yliopistossa olevaa n.s. Hooverin 
sotakirjasto~ verte~. Solm1n silloin hänen kanssaan siksi 
läheiset ystävyyssuhtaet , että hän si ttemmiu v. 1930 toimitti 
minut tähän yli pi stoon n. s . kesärnaikaiseksi professoriksi. 
Professori Golder julkaisi eri vuosina lukuisia Venäjää 
koskenei ta -:;eoksi a ja nii stä ottin tähän vaiDl yhden, U\J\JUII1O:SU"~ 
of Russian History. Hän on valinnut namä asiakirjat 
tarkimman harkinnan jälkeen. Ne sisältävät 8 1ltenttisia 
je nöksiä vv .1917 ja 1918 pidetyistä puhei sta, julkisista asi 
kir 'oist a .m.5 o ::"is tä. käy ilmi , että silloin aivan ylei
sesti t jedettiin keskusvaltojen ja bolshevikien yhteistoimin
nasta .- Si i rryn maai l mansodan ai kana Ame r ikan armeijan t ie
dusteluGsaston palveluksessa olleeseen Mr . Thomas M. John
son11n , jonka IDuistelmateoksen ranskalai sen käännöksen ot
sikkona on Go2o L' Intelligence Service Amerioain pe ndant 
l a uerre . ~iitä h olimat t a, että Ame r ikan armeijan tie
dusteluosasto t oimi miltei yksi n maan l änti sellä sotanäyt tä
möllä , sisältyy tähäI! t eokse'3I.1 paljonki n viit tauksi a keskus,
vel tojen ja b"~sheviki en "!lte istoi minnasta . Maini t aanpa suo
rastaan kukh Saksan ulkoasiainministeriön virkamie s erinäi
sissä v~ iheissa toi mi bolshevi kien rahoitt~jana; mai nitsen 

t c ssä lähi nnä sivut 128 , 191, 199 , 205, 235. 
itä ra~ska a'si in l ähteisi i n tulee , ot n t~än vain 

yhden ~ino siantunti jan , M. ~ oseph Crozier' n , Jo~a toimi 
maailmansodan aikana Ranskan yl eisesikunnan tiedu3 teluosas
t en palveluksessa. H9 .en ID'li telmate )}:sessaaDl Mes Mis sions 
Seo~tes 1915-18 viitataan eversti Herrscherii n. joka 
sadan lorul' a oli Pää - 'a sotaministeri Clemenceaut~ 
kansliapääl likkö . yt puhje een uuden europalaisen sodan 
alkaessa kenraali Herrscher erosi i kärajan vuoksi arlOOiju.
kuntansa päällikkyydestä . Hänen oll es sa divisioonan päällikkö 
~ilhouse'i ssa hfu kävi erinä isiä kertoja täällä Gen~veti ssä 
tervehtiJlässä r ouva Tapio Voionmaa ta, jonka eno hän on. 
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Tällä t..l;all a j ouduin tekenään kenraali Hersc_herin tutta'" 
vuutta ~a t iedusteli hänel tä aivar_ yksi t yiskohtaisesti M. 

Crozierln teok3en sisältämiä selityksiä keskusvel t ojen ja 
bolshevik~en y~t Jistoimi !lC1sta . Hän va s tasi Cl amenceau'n 
kansliapiiällikl:önä olle nsa täys:!l ... e l vElä näist ä seikoista . 
Ot~~sun i i-tcri lapio Voio~nua~ vielä hyvin muistavan 
:1Wr.ä pi ~kä t ke kun'!; ",1 i häne ko::issaan keJ'l.l'anli Herscherin 
~~ ssa. ~ . Crozier ' n t~oksessa vii t taan esim. sivuihin 240, m.m. 
2 6 ja 249 . .. Iiistä k6.y s el väst i ilmi / r.1':'~en entantevall at 

vuonna 1918 osa - istui'. kumousliir:ks en tuker:.iseen 
sa ke i sa.:ivaltaa vast aan ~·· yt+.ärJ· · ' lä hyväksee , ke skusvaltojen 

omia ~etoo o ja bolshevis ~ in tukemis eksi VeJ'läj älli. 
ii ryn lc~~si anglant ilais i~~ läh~ teok 'iin, joista 

. c:.ll een t~1t~. va~ ;- ota . y~dc n e i.Jr.erkiksi. Ellen p has l; i 

ereh::y, 0 :1 :!uomClks i il"'lest, yt k"dn ös Mr . Br uce Lockhartin 
:nuistalmateo~~sesta , jossa hän vaa toimintaa:lsa VentijäJ l ä 
enne LJaali sku 7al an kumo' sta sekä s en j:ilkee!l aira 
he: ~' e kee . stim a kl.;., a8 hi::.. et vangit i i n oskovassa v. 
1318 yn" salai.sesta ~oi::: ' I ~asta '1euvcstoj ärjestelmää 

astaan . Mr . :ock art oli i i Lä s~~teel i S6 harvoja 
L i ~uisia, !otka taht oivat nO' ii! bo::sr_~v i3::is sa jotain 
t r1lktiivist a , e:'k· y\ i O1;\a ' t: tr ;.ti:tiivis... . e nvuoksi 

e" :'elestään enter.tevalto jet , tdi jI'ittä" k~yttt:iä hyvJ.k-
Sden n va l ar . "ollks c:ll isia voimia nii ~el'on kuin 
Qahdo~ ist , dikä jättää bolBLcv i ~ it kokona~~ Saksan ja 
Iitiv~lid~ arnoil l e . Här 3~ tso s es s an, M(moir eB dlun Agent 

Britanni . ue en Ru~ sie (1912-1918 ), ma initu~~ hyvin us eista 
tuttavis ~i ~ .. Arthur Ranso~e , Daily News'in kir jeen-

vaihta . u .t ietarissa. !.L' . Ra'1sane oli mi un vL r aar.ani Pu

kinni r.le;'} karta:'loss~ hp, i näkuul .~ 1917, kun L in yritti 
ensi i:i.i!>tii ,;] lankaa::- ~a staa n Venäjä:1 ä liaikaist a halli t · s" 

ta v stoan , si t~e~ ,i n hän oli us inkin vv. 1919-1922 l uo

l:d..~ i ilel sinGi s sä . lur . Ra" s ~en mi61e t,ä bcls .. 3 i ki t e i vät 
si äLsä 01 .3t e ikoLesti saksala i sfui Hsi " , mutta "Englan'" 

t i, Ran ska ja _ e ... · i .ka olivat ka'.lkap.a", j ot~vastoin Saksa 
ja ltävalta-Unluiri olivat Ven" j "n ra jalla . Pääs täkseen sen 
uoksi pahi~ista vaaroiota bolshev i xie_ täytyi hei t äyt yä 
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8. 

ke skusval toj en arl!loi lle , vaikka Berlin, Wien ja Budapest 
käyttivst heitä i an ää rimmil leen omiin t arkoituksiinsa. 
Täs~ kilpailussa neuvostolai ste n I!suosiostart ententevallat 
olivat jo alunperin tuomitut jäämeän alakynteen , selitti 
Mr . Ransome, koska ne olivat kiin i ttäneet kaikki toiveensa 
Venä jän veli aikaiseen ha11 it ukse~ t kun sitävastoin ~eskus 
vallat heti asettuivat bolshevikien puolel~ 

Tahtomatta t 3SsB si t eerata l ähdeteoksia tai puhut t elemia
ni henkilöitä tät ä plteiD.il!ä lti totean l yhyesti, että aivan 
ylei sesti k3tsot~an ak san l i ittolaisineen viime ting~ssa 
koet ta.neen pelastaa buonon sotila.allisen asemnsa. sillä , 
ne tukivat v. 1917 ujlsbevistista li i ket t ä Venä jäl l ä, saa ak
seen v. 1918 sol mituksi r auhen itäisellä 5 otani:iyttämöllä ja 
··ästäkseen sen jelkeen siirtämään s iltä -:; aholta suurimman 

OE3.n sotavoi !Jli a l än t i se e sotana yttemölle . ~ä i L j oui'ui 
Suomi pakosta kin venä1.3isen sotaväen ;w.utta kos ket'l '-::.: iin 
oolshevis i n ksr. ssa . Yle j senä .. d tykS9I.ä ulkomailla on , 
Sak san kor kei sot jl as joht o toivoi kap inan syt tymisen yhte
ydessä ~uo Iliessa Ruotsin tulevan pe l(oi tetuksi asettumaan 
kusvaltojen puolelle. Kun niin ei käynyt , täytyi S~ksan 
tul la Suomeen paloa sammuttamaan samaan ~ik an kui n se 
munal yhä toimi yhdes s& bols evikien kanssa, ett ei vät 
e tenteval~ olisi pää sse et . uurman' · lta j a. Arkangelista 
käsin luolli8.eJl uutta rint!illlao. keskl lsvaltoja vastaan . 

Tä ssä valo ssa meidän on ymmerr<3ttävä yleensäkin SakSal 

esiintyminen meidän si l l oisten elimel lisi m~ien etujemme suh
teen . .:.oen loi t t eesta me oli mme menettämäisi llämme Ahvenan
maan kokonaisuudessaan eikä vain l i noitusten osalta. Kreivi 
von der Goltz taas kertoo muistelreateoksessaan miten hän 
jyrkästi vastusti K uko-Karj alan joutumista Suomen yhteyteen . 
Si ttemmin v. 191~ hän oli kenraali Bermondt-ävalof fin 
kanssa kaikin mahdollisin keinoin koet tamassa b··vi ttää 
Latvian ja Viron itsenäisyyttä I 

Siirryn pitkiä vuosia eteenpäia. 
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Kun Eduskunta t eki päätöksensä Suomen skandiDaevisesta 
orientoinnista, ei se suinkaan herättänyt saksalaisella ta
holla erikoisempaa riemastusta. Virallinen käyntini Mosko
vassa helmikuulla 1937 juuri siinä tarkoituksessa h~in 
Skandinavian maat pitivät pohjoismaiden välisen hyvän ulko
poliittiser yhteistoiminnan ensi edellytyksenä, herätti 
saksalaisissa pi ireissä jo suoranaista säikähdystä. En tahdo 
mennä detaljeihin, vaan tyydyn toteamaan, että siihen saakka 
maai lman sanomale~di stössä. ja poUi ttisessa kirjallisuudessa 
oli totuttu yi tämään Suomea ainaki n jonkinlaisena salaisena 
Saksan ystävänä, joka joutuisi näyttelemään venäliHs-saksalai
sen sodan sattuessa ehkä hyvinkin huomattaTaa osaa. Tämän 
vierailuni jälkeen ~oskovas sa nä mä ulkomaiset äänet Suomen 
muka saksalai sesta orientoinnista vaikenivat verrattain no
peasti. Sen vuoksi tuli Saksan laskelmiin Vd~~4Bsoden 20-
vuotisten mui sto juhli en vie ttäminen keväällä 1938 erinomai
seksi aTuksi. äillä yhteisillä juhlimisilla oli SakSfll 
mielestä osoite t taV'.l, ett9. Suomi ec.ell eenkin luotti Saksan 
apuun Venäj~e vastaan! Tein voitavani, jotta nämä juhlimi 
set olisi pysytet ty edea jonkunla.isen kohtuuc.eL J'a joi ssa, 
ettei edelli senä vuonna alulle saat u suomalais-venäläisten 
suhteiden tasoi ttaminen ajaisi karil l e. Miten sittemmin on 
jouduttu Venäjän kanssa niih in neuvotte l ui hin, joita par
haill an Suo~i kä y Moskovassa , se kuuluu jo seki n his-

toriallisiin totuuksiin. 
Kun vi i me t oukokuulla Ahvenanmaan kysymys oli Kans ain-

lilton neuvostossa es i llä , saattoi Venäjän alustaja, suur
lähe t til!s Msiski ~aikille tahoill e viitata siihen seikkaan 
että aivan samoihin aikoihin Suomen puolustusvoimat juhli
vat °ääkäripatsQan pal jastamista Saksassa. Tätä onnetonta 
yhteensattumaa on koetettu Suomen taholta selittää, mutta 
Gen~velissä el ää vielä t änäkin päivänä aivan päinvastainen 
käsitys: Venä jän ja Saksan väliset s~aiset neuvottelut 
toisa lla ja Venäjän, Englan nin sekä Ranskan väliset neu
vot telut tois alla, olivat niihin aikoihin siihen määrin 
Moskovan johtomiesten mielessä, että selitet t iin Ahvenan
ma.an linnoi ttwnan kerta kaikkiaan tarpeettoaksi, koska 
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asia järjestyisi myöhemmin paremmalla tavalla. Keskellä 
tämän asian käsit t elyä neuvostossa oli minulla toukokuun 
24 pä ivänAi l ähetystössä 1 OUD8.S , jolloin vieraiden joukossa 
olivat m.ni. suurl ähettiläs Maisld, ministeri Sandler, 9JJiaJ11118 
r aporttööri pr ofes sori Bourquin 1.m. Lounaan päätyttyä herra 
Maiski pyysi minulta kahdenkeskistä keskustelua, jotta häJI. 
voisi minulle selittää "eri ttäin l uottamuksellisesti halli tuk
sensa kannan". Heti vierai den poistut tua l ehetin Ulkoasiain. 
minister iöl l e puhel i nsanoman, j ossa tein selkoa tästä salai
sest a keskustelus tani herra Maiskin kanssa. Laina~ tähän 
puhelinsanomasta herra Mai skin selityksen ens i~isen kohdan: 

"1) Sen jAlKeen kuin l ähi !lllllH s sä tulevaisuudeEsa Venä jä t 
Englanti ja Ranska sa~vat sopimuksensa valmi iksi, tulee 
rauha Itämerelläki n säil ymään, jo jen 3uomlla ja Ruotsilla 
ei s~~ä kiirehti ä Ahvenanmaan l i nuoi t t ami sta." 

Nyt viime päivi nä olen Si hteeri s tössA kuullut sellaisia 
tulkintoja , että suurl ähettiläs Maiski ni inä t oukokuun päi
vinä Gen~ve 'i ssä puhui eri tahoill e l uot t amuksel l i sesti Ve
näjän , F.'nglannin ja Ranskan v··lillä &yntyvä stä sopimuksesta, 
jonk.i vUv i Kans i nl iiton. neuvo:> ton ol i s i lykät tävä t ämän. 
asian kä si ttely lru nn~ s länsi val to jen ja Venä jän väliset 
neuvot t el ut olisi vat johtaneet tulokseen, mut ta itse asiassa 
hänellä kaiketi ju si l l oin oli selvä t i et oisuus ~ i i tä ~ 

et tä Ven~ jä Jeuvotteli salaa Shksan kanssa ja ni iden vä
lillä syntyi si yl einen ol iitti~en sopimus , jot en s iinäkin 
t apauksess· Ahvenan 1l/:l n linnoi ttaminen kävi si tarpeettomaksi. 

~ten S~sa tä~~ syksyn kuluessa o~ manOVroinnut 
Suomen e tuj en suh te en t se ei kai T8.nne omaa analyysiani. 
Ri i t tää vain se l yhyt tote&mlls, e ttä jälleen on Suomella 
ja Saksalla ·outunut olemaan aivan vastakkai nen kä si t ,S 
Suomen t odell i sista ulkopolii t tisista eduEta. 

Toivottavasti Suomi oppii ainakin nyt ,mmärtämään, että 
kolmatta kertaa mei iän ei ole varaa tehdä laskuvirheitä 
Saksan suhteen. - Kun Saksa syyttää Suomea sen tarjoa.-m 
ystävyyden muka vie:-oamisesta, on historialllnen tohus juuri 
aivan v~stakkainen: harva maa, jos yksikään koko maailmassa, 
on niin. kiinteästi ja niin luo t tavasti katsouut viimeisten 
25 vuoden aikana ylös Saksaan mahtavaaa ystäVän! kuin 
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Suomi on tehnyt. Ali t ! silloin Suolli muka olisi voiBut 
eneapää tehdä Saksan tyydyttåm4seksi 1 

M i n i s t eri: 

ll. 
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._ PQlitiikasta; 1) I 

Viime pä ivien kuluessa olen onnistunut saamaan eri ta
hoilta Vene 'än politiikan suhteen tietoja, jotka mielestäni 

• '1nsaitsevat tulh raporteissani selostetuiksL Kun nämä tiedot 
ovat kaikki t äysi b otettavis ta lähteistä, mut ta s8Jlllllla 
koskett~l~vat eri tahoilta Venejän ulkopolitiikkaa, pidä n 
sopivimpana selosta~ näitä saamiani tietoja kolmessa eri ra-

rtissa. Ede ssäni oJO. kAännös eräästä eri ttäiI:. salaisesta 
asi~kirjasta, joka lähetettiin jo viime elokuun 29 päivänä 
keukaa Venä 'än s i säosi s ta ja joka on t~rvinnut yli kahden 
kuukaude satipuakse n Ge ~ve'iiJO.. Mistä os~s ta Venäjää 
tamä ra i on lähetetty j keneltä minä vuorDstani sen 
olen s an ut, sit1 e katso oivan i kenellekään kertoa vaa
ra tamatta ii tä i i rejä Venäjällä, jotka mi tä suurimmassa 

lBlaisuudessa seuraavat t a I1.bhJJll8.in kulkua sangenkin korkeissa 

paikoissa. 
Tämä t lll': c2.l .J.::li oleva r t:por tti n syntynyt muutaffiB. päiv9 

sen jälkeaD kui Ven~ ' ä ja ~ak Jl iva t allekirjo ittaneet 
tunnetun sopi 111k8en_s8 , jonka vara8S molemmat maat nykyisin 
johtavat ulke oli tiikk Iin a , Tästä tiil is.kirjaeta poimin. täh;;n 
lyhenne t ;, i!l.? seuraavat kohdat : 

1) Sen jH kaen kun Venejä yh yi K nsainliit to ollL nouciat ti 
se ulko..- 0li tiikassu!:.D kahta aivan 7;iSi&;r_i ta suuntaa. Toista 
:ehti Iitvineff tarkoi tQ~sella se~tt Venä jän ulkopolitiikka 
sopusointuun Kansa ' nliiton 
pyrkimysten anssa. Tämä 
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ilmeni kaikissa toimenpiteissä ilman pienintäkään salaisuutta 
paitsi mitä tulee siihen seikkaan, että. Venäjällä oli 
samalla mjöskin toinen ulkopolitiikka, jonka tarkoituksena . 
oli lähentyminen Saksaan. Tätä saksalais-ystävällistä ulko-
poli ti ikkaa jO:lti itse Stalin henkilökohtaisesti, koska hän 
pi t i sitä tärkeämpänä kuin tuota toista Li tvinoffin julkis
ta ulkopolitiikkaa. Sen vuoksi Stelin myös oli mitä lähei
simmässä yhte i stoiminnassa sotilasjohdon kanssa. Tämä teki 
myös hlahdolliseksi sal iset neuvottelut molempien maiden 
yleisesikuntien kesken. Venäjän puolelta neuvotteluja johti 
m~rsalkka Tuhatshevski sekä georgial i nen Kandelaki, jeka 
oli "Torgpr ed"i n p3eedustr.jana Venä jän kaupallisessa edustuk-
6essa Berliinissä. Ennen kaikkea Venäjä tahtoi tällä salai
sella ko sketuksell ~ Saks~n kanssa huolehtia siite , ettei 
Sal.sa r yhtJi si sotaan Venäjää vastaan . 

V. 1937 a ussa 01 iin näis "" sala.isi ssa neuvotteluissa 
Berliinin "a Moskovan välillä pää sty yksimielisyyteen seuraa
vien poliitt i sten päämaali en t avoittelusta: 

1) Venäjä luopuu yhteistoiminnastaam läntisten kansan
valto"en kanssa ja sen mukana :nycs li i ttosuhteistaan Ran.skan 

kanssa; 
2) 
3) 

Ven:ijä 
4 ) 

Venäjä ero a Kansa inl iitosta; 
Jos Saksa ~outuu sotaan jonkun naapurins 

pysyy puolueet tomana ; 
Saksa solmi i Venä jen kans a itkäaikaisen 

mättömyyssc i muksen; 

kanssa, 

hyökkää-

5) Saksa sitout uu sovittama.an Ver- i '9n ja Jäpanin. 
6) Molem pien msiden väl illä ryhdytään taloudelliseen 

yhteistoi int 8D:, jossa taI' oi tuksessa Saksa si joi ttaa pää
omia Venäjä teoll isuuteen; 

7) Saksa S ... 8 oi keuden suori tttla Venäjällä metallien 
etsimistä ja tulee se yhdeasä Venäjän kanssa eksploatoimaan 
näin t apahtuTat löydöt. !rikoisesti lupaa Saksa etsiä 
Tshiturin alueella magneesia; 

8) Saksa saa muutenkin 
9) Viime isessä pylsiil"" ssä 

Venäjältä r utamalmia y.m.sJ 
molemmat maat lupaut uvat 

olemaan seka~t~atta toinen toisensa siseisiin poli ittisiin 

asioihin. 
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Näi n syntynyt sopimusluonnos alistettiin samalla kertaa 
Stalinin ja Hitlerin hyväksyttäväksi. Stalin hyväksyi sen 
heti ilman mitään varaumaa • Hitler taas antoi kylläkin 
suostu.::lUksensa, mutta ehdolla, että Stalin väistyl.si Venäjb 
kor ke i mmasta johdosta ~a luovut taisi sen Venäjän yleisesi 
kunnc.l e. Marsalkka TuhatsheTSki ilmoitti tästä Hitlerin 
salQisesta vaatimuksesta läheisimmille työtovereilleen, kuten 
Gamarnikille y.m. Nämä puolestae.n katsoivat välttämättömäksi 
vastata saksalaisille, että Stalini n poi~taminen Neuvosto
ven.e jän ;;odell i sen johtajan. p5.ikalta varmaankb johtaisi 
uuteen allankumoukseen, joka voisi päättyä sisäiseen anar
ki aan ja Vene "tllä olevien toi ste~ ke.nsallisuuksien eroami
seen Moskovan ·ohdosta. 

Tähän v ~ s tattiir: Berli inistä. että Saksa tahtoi 
pitää Venäjän suurena ~a j8kamattomana ja s iinä 
su se sitoutui tarpeen tullen puolustamaan Venäjän nykyi
siä ra "oja , jopa auttamaan Ve näjän uut t a hallitusta, jossa 
St3lin ei enää olisi mukana, jokaista sisäistä ka~Daa 

vast 8!I!. 

Tämä Saksan .k:ategoor i nen '7ast aus t yydyt ti Tuhatshevskia 
ja sen jälkeen hän ryht) i Ge..marni kin avulla jä rjestämään.. 
vallankaappausta . Mutta Tuh t shevski ja hänen lähe isimmät 
yst ävänsä pelkäs ivä t että Stal inin poistaminen vallasta 
voisi ostaa kommQ~i stisen puolueen te~olla liian pal jon 
häl:~ , jos hänen seuraajakseen tulisi Tuhatshevski tai 
joku muu u ~ue 'oliittisesti vähemmän tunn~ t tu henki l ö. Sen 
vuoksi he ""ä nt yivä t mitä tä:idellisimmässä luotta.;nuksessa 
Voroshiloff in puoleen, koska hän on aina kuulunut myöskin 
p~ol een johtavimpiin henkilöihia. Voroshiloff aset tui 
aluksi salahankkeen puol elle, mutta vi ime hetkessä hän 
alkoi pel jä tä, e ttä Stalin oli j ollain1~illa selvillä 
näistä hankkei ta ja sen vuoksi hän pal jasti Stalinille 

koko juonen. 
Otan sit t en tähän yllämaini tun a9 iakirjan loppukappa-

leen, joka kuuluu suomennettuna: 
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~SS8 on sake 13is-venäläiseD hyökkäämättö~Y8sopimuksen 
r 

esihistoria, joka sopimus solmittiin Moskovassa 5 päivää 
sitten. On ilmeistä, että nyt Hitler jo luo t~a ~ taliniin. 
ni in e ttä he ic.än lähentymisensA toinen toiseensa on.. lsaynyt 

mahdolliseksi . Tämän jälkeen voidaam odottaa suuria tapah
tumia rt. 

En~ustus oli todellakia aivan oikea. Kaksi pä~vå~ 
myöhemmin Saksa hyökkäsi Puolaan ja vähä n sen jälkeen 
tuli Ven3 °än vuoro anas t aa 
se~ loittaa olitiikkansa 
saakka • 

itselleen itäinen osa Puolaa 
luolasta Jäämeren r annalle 

Täh3n yhteytaea soveltuu verrattain uyv in eräs tieto, 
jonka tuo~ottain sain luotettava1t~ saksalaisel t a taholta. 

Tä ru~ kertoj~ väitti Englannin ja Ranskan sekä 
Venäjän väL öt en neuvotteJ l oen alkaneen viime keväänä mah

dolli si~ epäedullisten psykoloogisten olosuhtei den v~lli 

tessa . Venä jän h llitus ei katsoDllt voiv8!1sa ilman muuta 
ki altäytyä neuvottelllist Engl!:1n'1i n °a Ra lS~~ 
asett i ehric:r~ i, e tä keskustelut t ahtuisivat oskovassa. 
Hyväksye sern t o~ . Venoo °än mil t ei 8Porl;1Daisen vaat imuksem, 
Mr . Ch8lUberl in te i kaks i tav~ ttom8.n suurt a l askuvi hettä . 
15 siksi hän ttl rjo i ;"' uvot te.Lu °en ohj ksi ohjel man , jonka 

i sällön täytyi t LtU!:i Tenäläi sistä ~1alli J. usmiehistä suo1'a
naoselta armen a al t , eikä suink en sellaiselt . jost 
kes; ustell eneJUnän tai vähemmän t asa-ar oi sten valtioiden 
kesken. Toi seksi EnElanti lähetti pääneuvotteli jakseen vain 
erään os~stopäällikön ulkoasiruDlllinisteriöstä. kun taas 
Venäjän puolalta pääneuvotteli joiksi tulivat maan tärkeimmät 

enkilöt. 
Kun Litvi noff ko~t~i ~ vitella Mr . Chamberlainin ja 

Stalinin välU ä , joatui hän toukokuun ensi pä ivinä niin 
aut ama ttomasti umpiku 0':;. 311 , että Mnen täytyi erota ja 
jättää Stalia ° atk~an saksalais-ystävällistä politiikkaa 
Molotoff i n veli tlksallä • Tällöin syntyi toukokuun 10 ja ~5 
päivieD välisenä öik na täysin periaatteellinen sopimus 
VeI'..3j!n ja Saksan välillä . Mutta jotta yksityiskohdat 
ennätettäisiin valmistaa edelleenkin kaikessa salaisuudessa, 
sovi ttiin siitA. ettA Venäjä sopivassa yhteydessä katillli-
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kaisisi poliit t iset neuvottelunsa Englannia ja Ranskan kanss~ 
ja ehdottaisi sensijaan uusia neuvotteluja asianomaisten 
yleisesikuntien kesken. jotta, jos mahdollista, sillä tavalla 
saataisiin urkituksi Englannilta ja Ranskalta tietoja niide~ 
~~tesuunnitelmista, puolustusvoimista y.m.s. Kun sitten nämä 
'..ludet neuvottelut Englannin, Ranskan ja Venä jän kesken oliv_at 
jath.-uneet tarpeeksi kauan , oli von Ribbentropin ja Molotoffi. 
he19po parissa päiväSsä elokuun lopulla all ekirjoittaa sekä 
poU i ttinen että talou1ellil_en s0!,imus . 

Seuraavass~ r po-tissa tulen selostamaan venäläis
saks l~ista ulko oliitt ista yhtei stoimintaa nyt vuorostaan 

selostet tuna Berliinistä käsin. 

M i n i s t eri: 
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Edel lisen rapor ttini osakeasi asta lopetin huomautuksella, 
e tä tulisi ~ t 9ssä r aport i ssa selostamaan venäläis-saksalaista 
ulkopoliti ikkaa täl l ä kertaa katsot tuna paremminkin Berli inis
tä käsi no Edell i ner. !."!! l;)or t t ini nojaut li pääas ieJ.lisesti eraa
seen s li seen s iak' r 'asn , joka oli Lä inä päivinä saapunut 
e :' äs tä l "htees tä Venä jällä tänne Ge nh~' iin.s Tämä n uuden1 
raporttini t as perustan e rä~ seen salaiseen saksal i seen 
~ irjaan , 'onka olen s anut sam~ten täysin luotettavasta l äh
teestä . Selosten seuraavassa sen t - r keimpiä kohtia: 

1 ) SekEan ~ o t i l s~ l i t iikkn johtolankana vuodes ta 1919 
lähtien on ol lut vält ~a , ettei Saksa enää tulisi johde
tuksi "c lai seen ti lan t ep. '!n , että sen täytyis':' k5ydä sotaa 
kahdella r intamalla . H n al jon '-uin Saksan si säpoli ti ikan 
al alla vi l me is ten kahde m.:::.enen ',1;oden iruluassa onkin ea' iutynyt 
eri ~i a: i8yyk s iä , ov~ t ku ite~ki~ ~&ikki porvarilliset puolueet 
ja 'är j cstöt oll eet upseeri on kanssa tässä suhteessa 
'j si:niel i se t . 

Hi tlerin tllkuperäi seDli pääma!il in'l oli luoda suuri konti-
nent aal i nen saksalai ne maailmanvalta voitettuaan Venäjän. 
Hän 1 ski Englannin ja Ranskan sekä yl eensä länsi-europalai 
k it31is~in kuin myös puol~aisen yl imystön ja upseeriston 
kan.na ttava_ t ii '.3 saksa! ista oh ·elmaa . Saksan yl eisesikunta 
v ati~alla vaat i Tsekkoslovakian miehi ttämistä , jotta sen 
kautta yää steisi i n sel ville k~n~a tt ivatko Länsi -Europam vallat 
S'lUr-Saksan luomi sta tällä t avall a ltä-Europan kustannuksella. 
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Englannin en t ema t t akeet Puolalle, sekä Englannin. Ranskan 
ja Venäjän väliset neuvottelut viime ke"fää::lä ja kesänä 
osoittivat kuitenkin Saksalle, ettei se pääsisi suoritta
maan tätä ~hjelmaans& l änsivaltain suostumuksella. 

Tämän johdosta Saksan yleisesikunta vaati Puolan pikais
ta kukistamista. Ettei syntyisi vakETaa sotaa kahdella rin
tanalla, täy~yi Hitlerin suostua uhr aamaan koko anti-
bo18' evistinen pr opagandansa ja tilall e ottamaam vanäläis-
saks lai nen yhteisyrrill~ rrys atsipuolueen keskuudessa aiheutui 
täs tä uH:opoliittise5 t Lmnanmuutoksesta vaikea kriisi. 
Goering, Hess, Goebbels, Himml er j .n.e. astus tivat sopimuksen 
soh.i8ll!ista Venä jä n kanss!?, jota vastoin von Ripbentrop, sekä 

Saksan itsosien ~ ule iter it, Koch , Foerster j.n.e. aset tuivat 
yleisesikunnan k Dntill e. Vielä el o~u'm puol iväl issä Hitleri n 
ol i v~ike tehdä päätös näiden mol emp ien vastakkåisten suun
t ien välillä . Vihdoin 1öydet tiln kom romiss i, johon hän kat
soi vOlv ne suostua . Goer ing, Himmler ja heidän kannattajan
sa suo_tuiva t tai pumaan ni in pitkälle , että hyckä ttäisiin 
Puolan kimp~ulm , ~utta sitten oli het i t ehtävä 
r u.'1a ~I !ldessä kääIlllettävä aseet Venä,iä n armeijaa vas taan 
ni i:l pi "n ku in se olisi ylittänyt Puol an r jaa. Testä 
jälkimmä i sestä käänteeste Saksan y1ei5e ' kunt ei kuitenkaan 
t htonut ku 18 uhuttava_n, koska en kautt~ jäl leen oltai
si in joudu tu so taan Ve nH jää v stean idässä sekä Englant ia 
ja a skae v s ta n lännessä . 

Hi t l er ä är ; ~ises , hädäss~än ei löytänyt muuta rat-
k isua kuin suostua yleisesikunna.n v at imaan sopimukseen:. 
Ve .9 'än kanss . Hän ol i joka t apau.kset sa ja linut puol~ai 

vas', isen pr op gandan maal t a Puolan ni in 
si , e ttei hänen 011 'lt mahdoll i sta fJUost'la sellaiseen 

kom romissiin, ' ok~ ky läk i n olisi voinut pel astaa rauha~ 

Eurc ~ssa , mutt~ 0:i5i salliall ~ :ennyt ~änet henkilökohtai
se ti :~Ban kansen silmissä peräti heikoksi. 

2) Hitler laski oikein , että Saksan kansan valtava 
enemmistö hyv'· ksyi sodan Puol aa v",stae.n , koska sen kautta 
muka tahdottiin vein "kor jata aikaisempi a oliittisi a vir
heite, 'oita oli tehty Puol~ perustamisen yhteydessä Saksan 
k stannuksella ." 
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Sitävastoin täytyi kpettaa ~eksiä kokona~ toisia seli
t y siä niin pi'lIl kuin Saksan hnsalle oli puolustettava 
sotaa Ranska_ ja Englantia vastaan, sillä Saksan virellisissa 
piireissä tiedettiin erittäin hyvin, et tR tä 3 jälki mmä inen 
sota ei si:länsä saavuttanut Saksan kansan t!lbolla mi tä!in 
vast aavaa hyväksymistä. Sen vuoksi keksittiin Ranskan suhteen 
se seli tys, että Saksa käy si t ä vas taan puhtaasti puol 
sotaa , 'otavaElt oin sota Enelantia vas taan aiheutuu väl ttä
mättömyydsstä murtaa englantilainen saartorengas • 

Kun sota Ra' 3ka~ 'a Englantia vastaan on näin satu 
up o~abn Saksan ~Qnsan ta juntaan, on ollut ?srrattain help
po lopyu j ~~ lopuksi saad~ se salaiset ymmärtämään, että 
Saksan puol I~tusetuihj~ kuuluu myös hyv i en välien 
Venä jän ~anssa . 

3) K Hitler i t i ensimmäise julkisen puhesnsa sodan 
uhkeamiseD ~ ~teydsssä , uomaut t i hän m. m., että tällä ker-

t~~ S~ksa ei tlle anLbutumaan sillä tav ' kuin mar~s-

kuulla v.19l 3. l~ d Europassa on tuskin ymmärretty mitkä 
psykoloogiset sJYt saiv_t Hi tlerin jo eti o dan alussa 
tekscEän "11 isen joh :lVall e v 1 ti omiehellt. : ')kOllu n oU(~on 

t1 i!lDust~sen . Asia on selitettävissä siten , et tä hän t l;ki 
eron oman srsoonansa ' li Saksan yleisesikunnan välillä. 
Yleisesiku t~ on v'ims ~ ailmansodan j ~lkeen vuosi vuodel ta 
yhä enemmän s aL ut toiel J~~ ~ ~ll ~n ~1si insä Sa~se~ sa ja 
sen ok&i :ileisesiku n:llle ::J t a II, 'ir!S1l tällä kertaa mer
ki t ,,;isi ~ I , lla koko sen polii ttisenkin merkityksen luhist u-
mista Yleisesikunnalla on t ämä n pä3m sl i n 
~ ' s ess!:l. k!::.hd "Iah oll i suutta edes "i3 n: ~ n siK si ~c , että 
Saksa v i t aa jo':o yksin tai yhdessä jonkun toisen suur
'Vo.llb.n ~:l S'3a Englannh ja T:_.1 skan, ttii t oiseksi, :r2. _':' ,

esikunta te~ee läDsivaltai n kan ss rauhan siksi ~sa , 
selli sotilaullinen valt&. Sa}{sa.ssa saadaan Säilymään entisel 
lään. Voi dae.nko tässä jälkimmäisessä tapauksessa samalla 
pelastaa Hitlerin poli ittinen asema, vai onko se 
se on yleisesikunnalle myöhemmän ajan huoli. 

Natsipiireissä ol l aan täysin selvillä siitä, 
esikunta ajaa kaiks~ Li kaa vain omia pol iittisia 
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ja sen vubksi on käsicettävissä miksi puolue kaikin mahdol
lisin keinoin koettaa saada rauhan aikaan niin kauan kuin 
sillä vielä poliittisesti on Saksassa j~taim sanottavana. 
Eni ten puolue pelkää si ~ t että yleisesikunta ryhtyy ajamaan 
kaikella tarmolla monarkistis-kapi talististA liikettä, jotta 
sen kautta Saksa vapautui <1 i yksintein natsipuolueej~ kapi ta
liSlllill~ vihamielisestä vallasta. Siten saataisi. in yhdellä 
kertaa luoduksi Saksan yleisesikunnan nykyisen poliittisem 
vaikutusvall~ lisäksi vielä kapitalistis-taloudellinen pohja, 
joka yleisesikunnan vallalta nykyisin vialä puuttuu • 

4) Ellei Saksa sa& lännessä aikaan pikaista rauhaa, 
täytY) sen ajatella uusia keinoja tämän tarkoitusperän saa
vuttamiseksi. Siihen ei enää riitä pelkät defensiiviset 
toi "}3 I:'pi teet, vaan täytyy 'pakostakin siirtyä täyteen offen
siiviin. Ainoastaan Venäjää voidaan ajatella sellaiseksi 
tolaiseksi, jonka avulla Saksa saat ta yrittää tätä 
sotaa . Saksan yleis9 ikunta on jo ulkoasiainministeri von 
Ribbentropin välityksellä t ehnyt Stalinille tarjouksen:. että 
SakBan sotavoimat ryhtyis ivät Venäjän kanssa hyökkäykseen 
Turkkia, Irakia ja Persiaa vesta~ jotta itä tietä pääs
taisiin iskemään britti l äisen maailmanvall~ arimpiin 
keskuksiin Europan ulkopuolella. Venäjä ei kuitenkaan tois-
t iseksi ole osoittanut erikoisen suurta kiirettä vastauksen 
antamiseen Saksalle. Sijtä huolimat t a lasketaen Saks~ ta
holla ei ai noastaan Venäjän myönteiseen vastauksee., vaan 
myöskin. Ital i8.l! yhtymi seen nyleiseen. hyökkä ykseen" bri tti
laista maailmanvaltaa vastaaa. 

Väitetäänpä tässä as: akirjassa Saksan korkeimman sotilas
johdon olevan viime tingassa \aipuvaisen suostumaaR siihen, 
että Stalin sai si saksalais-venäläisen koalitiom .poliittisen 
johdon käsiinsä siihen määrin, että joko Hitlerin. henkilökoh
taisesti olisi kadottava tai tulisi häne. puolueineen alis
tua .Stalinin johtoon. Saks811 sotilaspiirit eivät tunnu pel
käävän tätä Stalinin . polii ~tisti1 johtoa, kum ven4läis
saksalalsea liiton sotilaallinen ja taloudellinen johto 
joutuisi joka ta:pauksessa Saksan osalle. Koettakoonpa Stalia 
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asettaa koalitiolie millaisia valloituspoliittisia pä§maaleja 
tahansa, ohjelman toteuttaminen jäisi kuitenkin kokonaan 
riippumaan saksalaisen sotilaallisen ja taloudellisen johdon 
myötä vai kutuksesta. 

Hitler i l l ä on ai nakin toistaiseksi vielä Saksan ~oliit

t i nen johto käsissään, mut ta. hän tietää, että yksinpä 
nat sipuolueen keskuudessa OL monenlai sia virtauksia. On pii
r ejä . jotka Hitlerin johdolla ovat saavuttaneet korkeita 
asemia sekä maan halli tuksessa , hallinnossa että puolueen 

c;> 

johdossa, ja kaikki nämä henkilöt vi ettävät sangenkin 
yl / ellis t ä elämää ; on hyvin ymmär r ettävissä, etteivä t he 
tahdo luopua toi sten ai nest en hyväksi nykyisestä hyvinvoinni 
t aa-l ja vallastaan . On t oisia natsiaineksia , joiden inielestä 
heidänkin vuor onsa pitä isi t ulla päästä pi nnalle ja kun se 
ei voi käj :i: pä insä ilman uusiti alueelli si a valloi tuksia, 
kallistuvat ne k~ike ssa salaisuudessa yle isesikunnan puolel
le. Onpa l i sä ksi ol ~massa ~iirej, joiden mielestä Sak sassa 
olis i saatava: vo::naan "kans llisbol shevi smi rt, jot t a sen 
k~ut ta koetettaisi in mihdoll i simman hyv i n estää Saksan so~tu

minen täysin kapitali st isten l ·nsival tai n ar!Iloille. Kuiten .. -
ki n voi d an olla t äys i n varmo ja si itä. että n·· mä samat 
ainekset ovat milloin t aha nsa yht ä valmi it liittoutumaan 
Engl nn i n ja Ranskan kanssa Venäjää vasta~, jos s i i tä t un
t ui si koituvan Saksalle enemmä n hyötyä. 

Tämä asiakirja pää ttyy seuraavaan kuvaavaan l auseeseen: 
'~er Geisteazustand der deutschen politi schen El i te ist 
nur Doch ein F·eberrausch ni hi l ist ischen Machtwahns". (Suo
meksi tämä l ause kuuluu suunnill een seuro.avasti: "Saksan 
pol iit t isten p remmiste~ i i rien henkinen tila ei ole muuta 
kuin nihilisti sen vallanhimon ~lumehouretta".). 

Tämä selostamani as i akirja ei oikeastaan kaipaa puo
leltani montakaan SaDba tiydennykseksi. Viittaan vain l yhyes
ti erääseen keskustel uun, mikä minull a muut ama päive sitten 
oli M. Sokolinen kans sa. Siitä kä sel vill e miten venäläi
sellä taholla tunnetaan m.rn. Ei tlerin pelko monarkistisen li 
keen suhteen Saksassa ja Itävallassa. Kun kerron tästä keskuste
lusta tarkemmin seuraavassa r aportissani, jätän kcmmentariot 
siihen yhteyteen. _ 

)( i n i s t • r i: ~~~ .-i:li>-=---_--.6.1 
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Lopatin edell isen r aportti ni otsakeasiasta viittaamallu 
keskusteluun , joka minulla ~uutama päivä si tten oli Kan
sai nli iton Sihteeristö~ venäläisen al ipää sihteerin M. Sokolinen 
kanss • 

Kaikki ne monet keskustelut mitä minulla kahden viime 
kuuk uden aikan~ oli ollut hyvinkin ukuis ten eri henki löiden 
k nssa nykyidbs tä k ns inväl i sestä tilante esta ol ivat mi eles
täni kuitenkin jättäneet verrattain epäselveksi erään kysy-

ksen, jol a kä ittääkseni sittenkin oli aivan keskeinen 
merki tys, tarkoitan kysymystä Venäjän ja Saksan nyky isen 
tävyyden pohjimm isi sta syi stä. Kun pääministeri ~olotoff 

itänyt suuren ohjel.apuheens8 v .k. 31 päivänä. tar josi se 
mi el estäni hyven l äht ökohdan uuteen kesh.-usteluun M. Sokolinen 
kanssa toivessa , että täll"in ehkä saisin Mnel tä ainakin. 
jo". io v lo.i sua yl lem i ni t mm kysymykseen . 

Aloin kiertokyselyni mahdollisimman etäältä, s.o. Tur-
ki eta , pä- ty' kseni 

Mi t ä ensinnä kin 
lo,pu 'en 0 uksi Suomeen . 

siis Turkkiin tuli , sanoi M. Sokol ine I 
niin äs' eiset Veni1j9.n j Turldn väliset ne t:vottelut olivat 
ant311eet aihet t k ik~ nl~isi in arvelui hin ja johtc;äät 'ksiin, 
mutta yhtä ai 0 ta pä " telmää voi do.Li.n pi tää täysin oikeana, 
ja se on se , et tä Venäjä n j Turbn välit ovat jääneet 
näiden neuvot te uj en jäl keenki n yhtä hyviksi kui n ne ovat 
oll eet pitkät ajat . 

Tied'Js telin ta ' jälkeen mi ta : l"n arveli yleensä 

JAKELUOHJE: J.kel"ohJem.lI.j. : 

T.".III ..... . 
'- T .vaIl1 ..... ja IlaIkal ... mlnl.tenGII •. 

EI "Ikomaaeclu.tuk .. n tledolt"k.lln. 
EI "Ikomaaed".t"k .. n. mutta "lkoaalalnmlnl.t..-iGn liedol

tukalin. 
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til~ntees ta Balkanilla ja Välimerellä. 

M. Sokoline sanoi olevansa s:i. tä mieltä. että suuret 
englantilaiset sotajoukot Egyptissä ja Palestiinassa, sekä 
vastaavat ranskalaiset sotavoimat Syyriassa ovat tähän 
s akka. olleet syyv:n siihen, et tei Italialle ole tullut 
mi nkäänlaista houkutusta y:~i ttää vallata Egypti, tai Palea
tiira t ai Syyria. Näin on rauha saatu säilymään Välime
ren itäisissä osi ssa samoin ku'n Bal kanilla. Nyt on 
I tal i a l ä ent ymäs sä vi elä Kre i kk a, joten sen pyrkimys 
r auh n sä i ly t tä miseen myöskin E~lkanilla tulee entistä 
selvemmäksi. On ni mitte i n muistet tava, hän jatkoi. että. 
ital ialaiset ;oukot klbani assa eivet ole t ähä n saakkl 
olleet ke skitettyinä sell3.j3 ille al ue ille. 'oissa väestö 
t yytymätöntä i t~l ialais ta he uu tta kohtaan, V3.2n ul : 090liit-
ti sesti tä rke i mpi in rajaseutuihin Alba~iassa . Italian ~ctnen

tyminen Kreikkaan ~~aan ~ikaen kuin t oiset Balkanin maat 
solmivat keskenään yhä ~iinteimpiä Suhteita, on pi dettävä 
selvänä tod istuksena Ital i an .. .llu ta valvoa r auha säily
mistä Ba.l kanilla . T" ssäkin 6uhteessa Italian edut l ähen
tyvät yhä ene "n 3n ant iinJ,iRanskaan kui n Saksaan. 

Tul tuaml'lC nä i n liksan ul 0 oli i t t i sii probl eem.e ihin, 
buo dut in ' . Sokol i n l e mi t en ben ,1e11isen käyntini 
ai kana oli elittäD~rt, e;,~ei Venä jällä lJlnkaan ole mah
dol l i suuksia autte~ ~aksa~ talouaelligesti niin !iljon kui n 
~'l een sä on otaks t tu . (Vi ittaan r<!portti ini n:o 62 lokakuun 
11 s ivältä ) . PJ' ;,'si-c. sen vuoksi l.,-· neltä seli tystä, olivat ko 
'1 s i mm t ,euvo·. '-i)lut J 1-: • n ja Ven ;; jän väl Ulä johtaneet 

osi tiivi ~mpiiD t uloksi in • 
• Sokoline v~ sta_si aivan l yhye sti, ettÄ näidenki n 

neuvot teluj!m aikana oli todettu mi t €... ensi ksi kin Ve " 'än 
IDa kul1tus obil i 3atio ~oksi on mil t ei k~ ikil la tuo-

t unnon aloilla nopeasti lisääntynyt, et ä Ve näjän tuotan
toa ei voida kä en 00 oOn tees ä lisä tä kuin. a !"al ~ on tahansa 
ja että kolman eksi kuljetuskJ::lymys t uo ttaa seYin erittäin 

suuria va ikeuksia. 
Olin näin pääSSyt niin • i ~ -11e, t"'1l 

hänelle kaikkei~ tä rkeimmän kysymykseni; mil lainen on 
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sisäinen til nne Saksassa. mitä merld tsevät luk'.listen ken
raalien ampumiset ja mitä huhut monarkistisista suunnitel
mista ? 

M. Sokoline vastasi näihin kysymyksiini odottamattoman 
suurella avomielisyydellä : 

Hi tlerillä on edelleenkin valta käsissään. On ymmärret
tävissä , e t tä joukko vanho ja kenraalej a y.m. oikeistolaisia 
aiceksia on t yytymätön nykyiseen j ~ ~~ ~stelmään kun ee om 
~ jonnut heidän nliitt isiin 'a taloudellisiin etuihinsa. 
TIeiåä~ mi eless~än kan st aa se vuoksi jonkinl ainen uusi 
ai ka , jolloin monarki~ ol isi ala'lte . ,u je. he 'älleen pää
si sivät näyttel emään sama~ tärke~ä osaa kuin aikaisemmin 
keisariv~llan räivinä. Engl un nissa ja R~s assa on kiinnitet 
ty huomiota ne ib i n monarki ti sU n virtauksi in Saks ssa ja 
I tävallassa ja k ikesta päättä en luotetaan s iihen, että 
niiden vulla s~ada~ Sak ~sse ja Itävallassa ~ikaan nousu 
atsismia vastaan . utta , hän jatkoi . kaikkiin saksalais

i täv~tal ~~ ~il ehdotu ' siin eivä edes Englanti 'a R~nska 

aincka viel s ol e katso eet voivansa suostua . Sel l ei sena 
esimerk inä bCn ma i ui t si ehdotuksen , ~ : tä Rapskassa muo
dostet taisi in H äval tal inen l eg:'. ona tshe ~ 'osl ov ki alais1:en 

puolul aisten joukko-oeas tojen ~aEii n, jotta sillä tavoi_ 
f:a,.r.:.-i S1. ' r. erkki erttue Otolle oma armeija symbol::'soimaan 
hänen t e berrudt an Itäv llassa 'a ehkä Unkaria a. 
Lo~toossa ja Pari '8issa on näet otettu hu~mj oon , miten 
sellaisen itåvclltal iaen legioonan muo ostami~en vaikuttaisi 
Venäjään. 

Kun hän ol i 
tarkoi t tiko n, 
vallassa v ' kutt 

t ullut ne i pitkälle , kysyin nimeaomu~ 

~ttä moner istine l'ike Saksassa ja Itä
isi 'oll ai n t avoin Englannin, Rtinskan ja 

Venäjän välisiin suhteisiin. 
Han vastasi hyvin päättävä lä tavalla myönteisesti: 

"Tietysti, Venäjän täytyy ottaa huomioon mitä mahdollisesti 
sillekin merkitsisi monarkismin elpyminen Europassa ja mitä 
osaa Englanti ja Ranska siinä näyttelevät"_ 
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Siirry in tämän jälkeen kysymykseen Suomen ja Venäjän 
välisi stä ne vottelui st&. Huomautin , että sen jälkeen kun 
vi i ueksi olimme "evanneet toisemme, oli neuvotteluja ennä
tetty käydä jo ver ratåin pitkän ajan niin s~laisestit 

että v sta nyt pääministeri Molotof fin puheen kautta mi
nä kin l i n ensi ker r dU päässyt tietämään mistä kaikesta 
oli kysymys. Sen vuoks i pyysin M. Sokolinea minulle se
lit tämään miten li kä s· tet tävissä, että Venäjä asetti 
näin tava t ~oman suur ia vae timuk sia 
li t a:tt i~oli tiikka j.) si nänsä ~l i 

suht au t lDli sesta. kaikUn maihin . 

Suoffielle, 
takeena sen 

jonka neutra
lojaalisest.a. 

Tuskin olin saanut tämän sanotuksi , kun M. Sokoline 
ki ire~ti mi nu keskeyttämään pyynnöllä, että hän saisi 
puhua asias ta kanssani mi tä täydeUisimmällä avo:n.ielisyy
della , mutta samal a hän pyys i Jlinul ta ti3yttä vai teliai-

uu ~ ta. 

Rs n aloitti si i tä , mihi n edell inen keskust elumme 
lop unu t , nimi t tä in mOI:arkistisiin virtauksii Saksassa 
I täv&llas sa , joi ta pyrki myksi ä hänen tietämänsä mukaan 
En a.nti ja Ranska t r.:evat. Hän j 'it.koi seuraavaan tapaan: 
Voi ol la mahdol list a , että Ve nä jän hallussa olevat salai 
t i edot ovat t l eet keän~tyiks i väärin sen käytet tävinä 
olev is a as i ~j rjoista , mutta Moskovassa uskotaaa näitä 
ti eto' oi keiksi . Suomessaki n on sympatioja monar kis tisia 
pyrkLuyk siä koht ':1an ja Venä jä ei halu mi ssään t apauk
:;es: 'l eiki:i , i ssf'An uo ossa. tsarismia t akai sin Venä jälle. 
(Sä n t oisti mo~een ke:-t':lan tsarismin vaaraa Venä jälle ) . 
Mi tä Venä jä nyt p ää Suomelta omaksi turvallisuudekseen, 
se i ki jontuu pakosta pitää ajoissa huolta siitä, 
ette ivä t monarkist iset ai ekset pääse koett~aan kukistaa 
ny yistä järj estelmää Venäjällä . Kun Suomi sanoo, hä n 
jatkoi, et tä se tah t 0 k ikissa olosu~t jsS8 pysyä 
neutraaliJ~na ja s :tä se ~~ [ i i tule sallima~ kenen
kään käyttää seL aluetta hyökkäykseen Venäjää vastaan, 
on se - ikki ~ 11 ' id n selvää kiel tä. Mut ta eri asia. 
on, jos nonarkismin voitettua Saksas sa ja Itävallassa, 
Saksa tti. i joku muu suurvalta (hä n tarkoitti kaiketi 
Englantia) tai nämä. yhdessä tahtovat hyökätä Suouen 
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alueen kautta Venäjää vastaan; VOISI käydä niin, että 
Suomi ei sittenkään katsoisi voivansa ryhtyä täydellä tar
molla sotaan tätä tai nä itä suurva~toja vastaan, vaan an
t autuisi piankin käytettäväksi Venäjää vastaan. Venäjä ei 
voi jäädä odot tamaan, että tämä tai nämä hyökkäävät suur
vallat k~ikessa r auhassa pääeisivät etenemään Suomenlahden 
itäisiin ociin saakka hyöke tiikseen sitten nopeasti Pietaria 
V9.staan. Sen vuoh:i VD!l3 jän täytyy saada laivastolleen 
tuki~ohta niin kaukana lännessä Suomenlahden pohjoisilla 
r annikoill a kuin mahdolli s ta sulkeakseen siten Virossa ole
vien varustustensa avulla koko Suomenlahden tältä tai 
nä il tä hyö~kääviltä suurvalloi lta. Jos tällöin nämä suur
vallat tahtoisivat nousta mahin Suomen länsiosissa, ennät
täisi Ven.':ijä kiirehtiä niita vastaan Suomen omall alueella 
ennenkuin ne ennät tsisivät l ainkaan päästä Karjalan Kannak
s_11e. 

V<::I.stasin pi täväni näi tä laskelmia tsari smi:J. tukemisen 
halu ta Suomessa suorastaan mahdot omina. Sehän ei edes 
ol isi sopusoinnussa Suomen skandi~aavisen orientoinnin kanssa. 
Mutta • Sokoline vakuut tamall a vakuut ti Mo skovassa tiedet
tävän mi t en En~anti ja Ranska ovat yhte i stoiminnassa Sak

san ja Itäv llen monarki stisten p' i rien kanssa ja miten 
myöskin VeJlå jän monarkist iset aineksei ovat alkaneet kiin
nittää lusia toivei ta siihen, et tä natsismi. kaaduttua 
kaatuu myös neuvostoj3rjestelmä. Muuten ei voida käsittää 
n"itä 1 skel mi;:1, hän s9.noi, j'Jtka lähtevät siitä, " että 
Saksa tuonnempana mielui mmin marssii Englannin ja Ranskan 
avulla Venäjää vastaan kuin kärsii lopullisen häviöm. 

Mitä M. Sokoline nein kertoi Venäjän ul kopolitiihsta, 
ansai tsee mielestäni mi tä tarkinta huomiota. Raportissani 
n:o 59 v.k. 9 päivältä kerroin miten Saksan opposition 
keskuudessa esiint kaksi pääsuuntaa, jcilta toista ed'JSta-
vat vanhoil l iset ainekset, toista lähinnä työläispiirit. 
Edel li sten pyrkimyksistä kerroin ~ulleeni seuraavaa: 

nv~nhoilli set ainekset toivovat kaikessa .salaisuudessa, 
että Englanti ja Ranska tulev<::I.t koettamaan palaut t aa 
entiset hallitsijasuvut ja että sen kautta luotaisiin poh 
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t äysin normaal i sten suhteiden sol:i~selle uuden Saksan 
kanssa. TSt§ ohjelm.a kuuluu ajavan joukko Saksan entisiä 
vel tiomieh i ä . jotka nykyi sin oleskelevat Englannissa ja 

Ranska s sa. Minulle on mai nit tu heidän niwe:lsä, mutta katson 
olevan tarpeetonta tä s sä luet ella heitä er ikseen, pä~asia 

on, että :limet ova t edus t avimpia, mitä maa ilmansodan jäl-
t.:e i sella Saksalla on ollut a ivan sotamarsalkka Hindenburgin 

läheis i mpi ä omaisia lIlyöteD . " 
"ämB - tie toni olin s enut saksalaisista lähteistä kuu

kaus i ei tten j a ne käyvä t täysi n yhteen sen kan ssa mi tä 

nyt M. Sokol ine ilmoitti Moskovassa pi dettävän erikoisen 
t arkasti silmälle . Sensi' an.. tuli uuteIUl. , mitä t e..rk ei mpänä 
lisäykse .. epä ilemättä , 1 . Sokolinen vii t taus miten MoS!ova ssa 

eljätään , että monarkismin palauttaminen Saksassa ja Itä
vallassa voi si joht e. Venä fn va hoilli sten ainesten uuteen 

keski ttymiseen t ssarivtill an T l ' uttamise' ·s i Englannin , Ranskan 
ja Saksan avulla samaan eILoon. Olkoon , e ttä tä mä Mos-

kovassa valli t seva pelko on siallisesti aiheeton, se mer-

kitsee slt enki n vähe:1lll.än kui n se tos i asia . 
tUlli. utaan t imi van tämän pelon ve.lll:l ~'5a . 

'aut my' s mieliin Jl it" kerroin ra!'nrtioani n : 62 
v .k . 11 päiv3 tä edell i s estä ke skus telusta ni M. Sokoli en 
kanssa , joll in _.-n mai it",i Venäjän r yhtyvän kaikki in toimen 

pi eis i i n r ajansa turVtl8/1 ' seksi Mustal tamereltä Foh joi selle 

Jäämerell €. s a k , • Jo sil oin 113n s iis anto i minun J1lI.lD.ä r 
t aä , ettei Ve:lä jä tule Suomen suhteen har joittamaan mitään. 
irr allista ul 0 litiikka6 , vaan t ulee kaiken ika~ olemaan 
kysym.ykse _sä Jhtenä i n~n py r kimys turva ta Ve näjän koko l än
tinen raja Mustastamerestä Muurmanii~ saakka mahdollisilta 

hytikkäyksil U. 
Mikäli nämä M. Sokolinen an tamat sel itykset ovat 

oikei ta, tuntuu minust a kui n pää s täisi i n selville Venä jä n 
j a Saksan uJkyisen yhtei s toiminnan syvimmistä syistä : kumpi
kin va1t~ ~elkää luhi~ tumi _taan ja sen vuoks i ne etsivä t 

tukea toi nen toi selta n. Venäjän stuihin ei voi kuulua, 
.. t tä nykyinen Saksa satuu ja tilalle t ulee joku keis8..'I").

tai kuningaskunta. Ve Dä jälle on edullisinta, että nykyinen 
jä rj estelmä Saksassa jatkuu ja Venä jä pää see määr it telemään 
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minkä hinnan se avustansa vaatii Saksalta. 
Ehkä tässä valossa on myös ymmärrettävissä 

Venäjs on vaat in"Jt Saksaa kuljettamaan Virosta ja LatviastB. 
saksalaiset ainekse t pois. Näistä n.s. bal ttilaisista paroo
neista vanha tsaarivalta sai parhaimmat tukipylväänsä. Kun 
kenraalit von der Goltz ja Bermondt-Avaloff v. 1919 kävivät 
bal ttilais ten avulla ta is telua Latvi8Jl 
vastaan , t~p~htu i se muka sot~etke ä bolDhevismia va3taan. 
Kun nyt tämä t .. I sin va.'1hoillinen ja monarkistinen aines 
poi stuu Virosta ja Latviasta, tuntenee Mosk~va i tL ensä 
n ki n "onkun verran entistä turvulisemmaksi valkoisten vene
läisten ja baltt i laisten yhteisiltä monarkistisilta harras-

tuksil ta. 
Nämä kolme viimei st ä r por ttiani olen omiw t anut eri-

nä i sille ti ed~ille Venä jän uus immasta ulkopoli t iikasta. On 
itsestään selvää , että muut amalla sivulla en ole voinut 
koettaa lU '1da :ileiska sausta Venä jän ulkopoli ti ikasta. Siten 
015n t311ä kerta "ättänyt pois Balkanin maat, Läheisen 
Idän, Inti n ja Kaukaisen Idän. Mut ta tällä hetkellä 
onkin epä ilemä t t~ äe sia keski t tä" huomio juuri siihen 
osa Ve "" jä n tLlkopoli ti i kk.: .. a , joka. nykyisin on aktiivisia, 
s . o. siihen , joka ko distuu Europa~ yleensä ja ennen 
kai :- ea Suomeen . vok i nen Suomeen kohdistunut venäläinen 
vaatimus on t iet sti sinänsä aivan ai ne eton, etten 
suor steen mahdoton . Mu";ta sell i.,ella toteamisella emme 
vielä pää se VB autlllDaan i t $e sii t ä t os iasiasta, että 
Vene jä pyrkii lu jit tamaan asemaansa ustal tamerel tä Pohjoi
seH e Jä""merei1.e saakka . L.ik' ~ i merkit viittaavat Eiihen, 
et tei tämän talven ~iLuessa tule Europassa t apaht umaan 
mitään ratkais evan suurta sen enempää sotanäyttämöllä kuin 
diplo atiassa . Sitä m .... varmemmin t unnutae.n odoilttavan, 
että kevät .. mole la d ullaan toimimac.n ehkä kaikkiallakin 
Europas sa sitä suuremmalla tarmolla. Lopeti n raporttini 
n:o 64 l oka .nm 26 päiväl ta seura vasti: 

"Tänä aamuna ministerit Paasikivi ja Tanner lie~evät 
s aruneet Helsinkiin saadakseen uusia ohjeita neuvottelujaan 
varten Venäjän kanssa. Toivottavusti heille annettavat ohjeet 
tulevat kestämään yli ensi kevään uusien koettelemusten 
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kuUKausien." 
Tällä hetkellä minul p on enti stä eneIlJlllän syytä alle

viivda pelkoa , että Venä jällä tulee ensi keväänä jtlleen 
diplomaattinen puolustusohjet.a riippuen olemaan uusi n.s. 

siitä, millai seksi 
tulee kehittymään . 

talvikuukausina tilanne yleensä Europassa 

i n i s t er i: 
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Asia: Erinäi siä hajatietoja. _ ____ _ 

Kolae edel listä raportt~anl u11 o~stet~ KYsym~seile 

Venä jän uusimman ulkopol i t iikan pyrkimyksistä. Näiden raporttien 
pohjana oli pari sal li i s ta asiakir jaa, joista toinen oli läh
t~i s in venäläi seltä . toi nen saksalaiselta taholta, sekä eräs 
keskustelu Kansainl iiton pääsihteeristön alipääsihteerin Sokolinen 
kanssa. Vi ime pä i vi nä olen edelleen 01 ut hyvinkin monen 
diploma tiL y. m. kanssa keskustelui ssa. joiden kuluessa on 
paremminkin käsi t elty lukuis ia kysymyksiä rinnakkain kuin joi
takin kysymyksiä aivan ylivoimaisesti keskeisimpinä. Kokoan 
vuoksi tä hän r a or t t iin näi tä eri seli t yksi ä jaoit t elemat ta 
ni i tä enää eri r aportteihin. 

Erä s sihteer i stön korkeimpia virkamiehiä ot ti tänään kans
s ni puheeksi suomala is-venäl äi set neuvottelut ja ilmaisi heti 

ussa huoles tuksensa sen johdos ta , et tä hänen kä sityksensä 
mukaan maailman huomio alkaa si i rtyä näistä neuvottelui s ta 
uusi i n pr obleemeihin muualla päin. Näin jää Venäjälle ehkä 
aivan l i l an paljon mahdoll isuuksia koettaa toimia maailman 
yle isen huomion selkäpuolella Suomen vahingoksi. Hänen arvioin
tinsa tilanteesta yleensä oli suurin piirtein katsoen seuraava: 

Sotilaallisessa suhteessa Saksan a sema on IIB.hdollisiIlllIl8Jl 
epäedullinen. Jotain pitäisi tehdä niin pian kuin mahdollista 
Saksan kotimaisen mielipiteen rauhoi ttamiseksl. mutta IDi ten ja 
millä taholla. siihen ei näy löydettävän Saksan johtopiireissä 
kahden kuukauden odotuksen ,LUkee. IDi tääJl varmaa vastausta. 
U'potussota on johtanut mahdollisillll8Jl vähäpätöisiin tuloksiin 
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eikä tule vai su us näytä tä ssä suh teessa sen valoisammal ta . I 

(eräästä saksala isesta läht eestä olen kuullut Saksan halli-
tuksen l askevan, että se saa telakoilta ensi toukokuuhun 
mennessä noin 150 uutta vedenalaista ja ehkä joitakuita 
kymmeniä vedenalai si a vaihdetuksi Venäjältä saksalaisiin 
kauppalaivoihin. Virallinen englalllii1ainen laskelma on, että 
Saksa saa korkeintaan kahdeksan uutta vedenalaista kuukau
dessa valmiiksi ) . l:istettakoon, että maailmansodan lopulla 
saksalaiset vedenalai set upottivat liittolaisten kauppalai
voja aina noin i miljoonaan tonniin kuukadessa. Mistään 
sellaisesta saavutuksesta ei nykyisin voi olla puhettakaan. 

Mitä ilma-aseeseen tulee, valmistavat kuukausittain 
Englanti ja Ranska kotimaassa lentokoneita enemmän kuin 
Saksa. Ny ttemmin alkaa lisäksi läntiselle sotanäyttämölle 
saapua satoja l entokoneita kuukausittain Yhdysvallolsta, 
Kana~asta y.m. englantilai sista domionioneista. Ensi ke
vää seen mennessä on länsivalloilla ilmassa suunnaton yli-

voima. 
inoa aselaj i, jolla Saksa vielä voi jotain yrittää, 

jatkoi kertojani, on armeija. Se on tällä hetkellä 
t aan maksimissa, jota vastoin Englannin ja Ranskan 
paisuvat kuukausi kuuktiudelia yhä voimakkaimmiksi. 

Nämä eri tosiasiat ovat ilmei sesti vaikuttaneet 
haluun koettaa ennen talven tuloa saada jotain mullistavaa 
ai kaan l ännessä päin. Näin on ymmärrettävissä, hän jatkoi, 
Hollannin ja Belgian hall itsijain äskeinen vetoumus rauhan 
aikaans~amiseksi. Ellei Saksa piakkoin hyökkää Hollantia 
ja Belgiaa vas taan , menettää se viimeisenkin mahdollisuu
tensa yrittää jotaiD ratkaisevaa läntisellä sotanäyttämöllä. 
Kukaan ei lähetä mekanisoituja joukkoja tammi- tai helmi
kuulla Holltint iin, jossa tankit, autot j.n.e. uhkaavat 
jäädä jääkylmään veteen. 

Sitäpaitsi saksa aisen lentoaseen käyt täminen Englantia 
vastaan Holl ann is ta t&.i Bel8iasta kä sin käy viikko vUkol ta 
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yhä vai keammaksi, kun Pohjanmeri ja Englanti hukkuvd 
t alvi sumuun. 

Nä mä l uonnon nostattamat vaikeudet selittävät miksi 
nyttemmin Saksa tuskin enää voi ajatella hyökkäystä Sveit
slln, hän selitti edelleen. Tosin Sveitsi on viime päivinä 
mobilisoinut enemmän sotajoukkoja kuin tähän saakka pelosta, 
että Saksa vi ime kädessä luopuisi hyökkäyksestä Hollantia 
ja Belgiaa vastaan ja sensijaan yrittäisi kiertää Sveitsin 
kautta Ranskan armei jan selkään, mutta sitä on pidettävä 
paremminkin yrityksenä saada Saksa viime tingassa käsittä
mä än , ettei ainakaan Sveitsiä vastaan olB hyvä yrittää 
hyökkäystä . Kuiken lisäksi sanoi tämä puhuttelemani henkilö 
olevansa s itä mieltä , ettei Saksa hevin uskalla ajatella 
t unkeutumista Sveitsiin pelosta , et tä se tekisi kokonaan 
lopun Saksan ja Italian välisistä suhteista. 

Tämän jälkeen hän tul i uudelleen kysymykseen Saksan 
suhteista Venäjään . Han sanoi tulleensa siihen käsitykseen, 
että ksa ja Venä jä eivä t vedä • htä köyttä Balkanilla, 
vaan ovat päinvastoin viikko viikolta tulleet siellä käsin 
yhä pahemmiksi rivaaleiksi keskenään. Italia tosin koettaa 
siellä hyötyä tästä Venäjä n ja Saksan välisestä kilpai
l usta, mutta tulokset ovat a inakin tähän saakka olleet 
verrattain l aihat. Saksa ei ole saanut Italiaa puolelleen 
Venä jää vastaan eikä myöskään Venäjä ole löytänyt Italiassa 
pienintäkään vastakaikua pyrki myksilleen. On siis t odennäköi 
iä, että lähimpien kuukausien aikana tämä Berliinin ja 
Moskovan välinen kilpailu Balkanilla tulee yhä kär jis ty
mä än. Si ihen viittaavat m.m. sellai set seikat kuin Venäjän 
pidättäytyminen ottamasta esille Bessarabian kysymystä, koska 
VeDä jän ja Rumanian edut käyvät yhteen Saksan estämiseksi 
pääsemästä ustanmeren rannikoille. Toiseksi on otettava 
varteen täyteen arvoonsa mitä parhaillaan tapahtuu venäläis
saksalaisella r ajalla Puolassa. Sensijaan, että nämä kaksi 
suurvaltaa ajattel isivat yhteistoimintansa jatkamista myöskin 
poliittisella alalla, ne ovat alkaneet linnoittaa raj~
alueitae.n fuO.1.688&, mikä seikka. selväsu vllttaa sllhen, 
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ette ne pe käävät toinen t oistaan. 
Hälien e.nnett uaan nämä selitykset saksalais--venäläislSt8. 

suntelsta iCysyu. nane.1.'t8 lkäänlruin minulla ei olisi ollut
kaan äskettäin mitään keskustelua sihteeristön alipääsihtee
rin, M.Sokolinen kanssa , mitä M. Sokoline mahdollisesti oli 
tullut sihteeristössä lausuneeksi näistä venäläis-saksalaisi 
suhteista . Hänen vastauksensa oli itse asiassa antoi sampi 
kuin olin uskaltanut odottaa. Hän nimittäin kertoi seuraa
vaa eräästä keskustelustaan muutama päivä sitten M. Soko
linen kanssa: 

• Sokoline oli yhä jatkuvasti ilmaissut huolensa sii
t ä . että Saksan asema oli peräti vaikea ja että se sen 
vuoksi kaikin kei noin on koettanut vetää Venäjää mukaan 
tal oudellisen yh t e istoiminnan lisäksi vielä aktiiviseen 
esiint.miseen länsivaltoja vastaan. Sen vuoksi ovat sellai
set Venä jä n johtavi mmat henkilöt kuin Molotoff ja Vo1'o
shiloff vi ime pä ivi nä katsoneet välttämättömäksi julkisissa 
puheissaan vakuuttaa, että Venä jä ei anna vetää itseään 
muk an sotaan , vaan pä invastoin täytyy Venäjä n valmistautua 
siihen, e ttä tuonnempana se mahdollisesti saa vastaansa 
myöskin Saksan • 

Tä män • Sokolinen selityksen johdosta oli puhuttelemani 
henkilö viime isessä keskus telussaan hänen kanssaan huudah
tanut: "Viel äkö Saksan-pelko yhäkin kummittelee Teidän 
päässänne ?" Siihen ol i M. Sokoline empimättä vastannut: 
"Ennenkuin se pelko on tullut minun päähäni, on se ollut 
hyvin paljon tärkeimpien henkilöi den päässä Moskovassa". 

Tule~ sit t en keskus teluih ini eräiden toisten henkilöiden 
kanssa sisäi sestä tilanteesta yleensä Saksassa. 

Useat pubuttelemani henkilöt ovat arvostelleet Unchenis
sä t apahtunutta murhayritystä Saksan korlr.,;, impia johtajia 
vastaan seuraavalla t~valla : 

Ensimmäinen virallinen saksalainen seli tys tahtoi tehdä 
Englannin s laisen poliisin vastuulliseksi tästä murha
yrityksestä. Kukaan Saksan rajojen ulkopuolella ei ole 
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uskonut tähän väitteeseen, eikä ole syytä luulla että 
Saksassakaan sel ityksellä olisi ollut toivottu vaikutus. 
Jää näin jäljell e eräitä muita hypoteeseja, jotka suurin 
pi irtein katsoen voidaan keskittää kahteen ryhmään: joko 
atent aat i n ovat tehneet Saksan tyytymättömät ainekset tai 
Saksan virall i nen poliisi. Näitä molempia eri selityksiä 
anal ysoitaessa täytyy tulla seuraaviin tuloksiin: 

Jos ~urhayrityksestA tosiasiallisesti ovat vastuussa 
t yytymä t tömät ainekset, nousee heti kysymys, onko Saksan 
virall i nen polii si ja muut johtajain hengestä vas tuussa 
olevat suojajoukot sit tenkin niin huonot. että joko oi
ke istolaiset tai vasemmistolaiset t yytymättömä t a inekset 
ovat pääEseet si joittamaan pommin keskell e Saksan korke im
man johoon julkista esiintymistä? Jos tähän vastataan 
myöntei sesti, voidaan odottaa lliinä hetkenä tahansa uusia 
väkivalt~isuuks iao Tämän tulkinnan puolesta puhuu, on 
minulle huomautet tu , Bel gian leskikuningattaren sisaren, 
bai ·erilaisen prinsessan äskeinen avoin selitys New Yorkis
sa , että hänen uskonsa mukaan näi tä atentaatteja tulee 
·atkuvast i uusiutumaan , kunnes Saksassa syntyy vallankumous, 
·oka tekee lopun nykyisestä j ~rjestelmästä • 

Tuo toinen selitys taas edellyttää , että murhayri
t yksen on jär·estänyt Saksan salainen poliisi Gestapo itse 
pelosta. että jos sotaa jatkuu kovinkin kauan . se joh
t aa yleiseen luhistumiseen Saksassa . en vuoksi olisi 
parempi, että Saksassa pää sisivät johtoon sellaiset ainek
set , joiden kanssa Englanti ja Ranska katsovat voivansa 
tehdä ehkä hyvinkin pikaisen rauhan. 

Olkoot näistä selityks istä t oinen t ai 
kummaseakåan t!;.pauksessa nykyinen järjestelmä 
voi antaa l118ailmalle sitä kä si tystä. et tä 
perustalla . 

toinen oikea, 
Saksassa ei 

se on lujalla 

Olen t avannut m"ös sella i s ia henkil öitä, 50iden 
mi elestä FUhrer lähimpine apulai sineen n ollut itse 
mukana tämän näytelmäD. järjestämisessä. Hei än mielestään 
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puhuvat tällaisen tulkinnan puolesta ennen kaikkea seuraa
vat t osiasiat: 

Saksan korkein poliitt i nen 
tuntee olevansa aut tamattomasti 

ja sotilaallinen johto 
umpikujassa. Puolan luhis-

tumisesta on kulunut pyör ein luvuin l ausuen noin kaksi 
kuukautta eikä Saksa ole saanut mi t ään positiivista aikean 
sen enempää diplomatian kuin sodankäynnin alalla. Venä jä 
on viime pä ivinä selittän t uudelleen useita eri kertoja, 
ette i se tahdo tulla vede tyksi mukaan sotaan. Italiakin 
on entistä hä selvemmin osoitt anut , että sen puolesta 
akselipolitiikka on kerta ka ikkiaan katke nnut ainakin mitä 
lähimpiin kuukausiin tulee. Yhdysval l at ovat ~settuneet 

niin selväs ti Englannin ja Ranskan puolelle, että Saksan 
täytyy ka.lI!:eti i t se siassli l.:atsoa käytännölli esti 
Amerikaa Englannin ja Ranskan li ittolaiseksi. Länsivallat 
eivä t tarv itse Yhdysvalloilta sota joukkoja eikä laivastoa 
Saka a vastaan, mut ta kyllä lent okoneita y.m. sotatarpeita, 
ja nii tä ne nyt s avat niin paljon kuin suinkin kykene
vät kul 'e ttamaan tlannin poikki. Mis tään pä in ei Saksa 
näinä aikoina näy saavan vastaavaa apua, sillä Venäjäl tä 
saa va apu ei voi koskaan korvata sitä apua , minkä 
Engl3Il ti ja Ranska saavat Yhdysvalloil ta • 

Talvi tekee tuloaan ja Saks~ kansa odottaa odotta
mistaan 'ohtajiltaan jotain suurta, joka kykeni si vastaa
maan kahden viime kuukauden ka ikkia odotuksi a . Tämän 
vuoksi FUhrerin on tä y tynyt ruve ta puhumaan siitä, kuinka 
KaitselllUs on Saksan kansan puol ella. Jotta tämä vi ittaus 
Kai t selmukseen tuntui s i mahdol l i s i mman tehokkaal ta. on 
täytynyt järjestää tinchenin ~likohtausn. Tähän saakka 
ovat ka ikki valtakunnankansleri Hitlerin julki set esiin
tymiset paraate issa, puoluekokouksissa, Saksan Valtiopäivillä 
j.n.e. aina onnistuneet minutilleen enna olta vahviste tun 
ohjelman puitte issa. Tällä kert a l yhennettiin ohjelmaa, 
kun muka oli sat tunut erinäisiä "Zwischenfälle-. Pommin 
räjähdy ttyä v sta tämän 1 hennetyn ohjelman päätyttyä on 
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Saksan kansalle ollut helppo selittää , että Kaitselmus 
suo jelee johtaj ia heidän ankar assa taistelussaan lhtisiä 
kapitalistis-demokraat tisia maita vastaan. 

Olkoon mikä tahansa näistä eri selityksistä ja ne 
ovat minulle dntaneet e rittäiD pä tevät henkilöt oikea, 
täy t yy joka t apauksessa pää tyä si ihen, että psykol ogi nen 
tOl ne aksassa on epäterve. 

aanelil.!lle tuonnempana kuulla uU3i a virallisi a seli tyk
si ä . -iitä odoteltaessa eräs diplomaatti l ausui minulle 
eilen hieman iroonisest i , että valitettavasti Saksa jo 
on kyni n °uutal~ isensa niin köyhiksi , ettei enää ka i ke ti 
sovellu YTi tqå verottaa juut alais ia joil -ak i n uusil l a 
iljaar ei a tästä atent~ tista ~ 

3dellä 0 en jo viit nlu t siihen haastatteluun , jonka 
e1eis.n kuninlw.an täti viime pä ivinä antoi e ] or kis::.e. 

ja osse. haastattelussa hä n san i 0 ottav~sa sis~is 

v~llb~ousta Saksassa . Tä~ä avomie lis)~s on ant~nut ai
hetta h vi:lkin al ° oor. kaUfru'l i:11tl.lllisee . ro si!:lsiahan on , 
ettei ain ole edu ist a , os jotkut su~ oi telmat tulevat 
ii aikuis in °ulki ' uuteen. en ks i !isianomaiset 

"puu aajat", olkoot 1:e täysin virallisia . enkil" itä tai 
sEila iittolais oa , koettav t ai. ant se ityks i ä , joide 
tarkoituksen on eittää he idä jälkensä ja tarkoitus
peränsä . Si en on myös äskeisen ~Uncher.in atentaat in 
ai!!E;utt;8lI1ien °ulkisten t.r;d':'u °en lait. ~utta J ssno i 
mi nulle 9 s asio ita vi tuntevå cenkilö , ~iten on 
s91itettävissä se tosiasia , että ~nchenin murhayrityksen 
jälkeen ksan eLtinen kruununprinss i panti in Potsdamissa 
kot i aarestiin ? iv tko 5ios ksan mon rk i stit si tenki n 
°ol ~ On t voin lLuk a05sä u ent atissa ? Li ks i 3aks 5sa 
n viome "i vinä °btkunut erinäisten kenr aalien itse-

mur i ? 
a e::J. lopuksi tähb:. vielä Lskus telun pari n 

t in .l;a nssa. 

i plomaa-

uul i n 
m aU m lle , 

eid än väittelevä 
sekö , että FUhrer 

sii tä , 
n itse 

°kä olisi parempi 
ol l ut t ietoi ne n 
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~ln chenin murhayri tyksen järjestämisestä. vai sekö. että 
hän i hmeer. 3:a.ut ta pelastui kuolemanvaarasta. He päätyivät 
siihec two"seen , että edellinen vai htoehto sittenkin 
on k~ikest pää ttä en m ai l mal le edullisempi. koska se 
jättää hänen r asittuneet hermonsa edes jonkinlaiseen r au-
oi ttune isuuden tilaan . Sitävastoin , jos atent aatti on 

toden kin ollut tarkoi tettu hänen paansä menoksi, voidaan 
odo tt a hänen hermo jensa joutuneen entistäki n ärtyneempään 
t "laan • 

i n i s t er i: 

l a . l1 • .;? 

ani ai lru" semman 
t unteva 
tähän otta kaksi 

se~nsa vuoksi asioita erittä in hyvin 
i tkähköst e keskustelustamme tahdon 

koht aa . 
~nsiksi h"c sanoi olevansa tä si n vakuutettu siitä , 

e tä ~linchenin pommiat e!1t a6. tin jä!"jestivä t ne radikaal iset 
nats i piirit, "otka ovat t yytymättömi ä n kyiseen järjestel
mään . On oa do to käsittää , että mitkään muut a inekse t 
kuin natsit itse 01is iv6. t päässeet ni in t aitavasti jär
"estämää n tä män tanta tin. 

" oi seksi 13.n vä itti, että yl eensäki n sisä inen t ilanne 
t:l.l'sassa 0 huonompi ku i n luullaan . Saksa ei kerta kaik

ki ttall kykene tänä syksynä sa~vuttam en mi tään sella i sia 
sotilaallisia voittoja , jotka tekisivä t Saksalle mahdoll i
se' si sa ella nglanni lle ja Ranskal e rauhanehdot. Ensi 
kevää seen mentäessä t ulee t aas Englannin ja Ra skan yli
voima ni in swrreks i. ettei sen jälkeen voi enää olla 
puhe ttak an saksalai esta voitosta . Tämä pessimistinen 
tietoisuus seman t v ttomasta tukaluudesta voittaa nopeasti 
ala Saksassa . Sen vuoks i ei ole syytä uskoa, että 
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sotaa tulisi kestämää n vuos ikaupalla. Päinvastoin voi 
Saksan luhistuminen t ulla paljoakin aikaisemmin kuin 
3utaan ulkomailla ja natsisysteemin sorruttua ei Eng
lannilla eikä anskalla pitäisi olla mitään syytä jatkaa 
vihol l isuuksia kun r uha voidaan saada kohtuullisilla eh
doilla aikaan uuden Saksan k nasa . 

eue Ztrcher Zeitung sisälsi t.k.14 päivän numeros
san pitkähkön sähkeen , jossa selostetaan miten Lontoossa 
ervost911 an suomalai s-venäläisiä neuvotteluja. Lehden kir
jeerrv i ht ja vakuutta , ettei kukaan Lontoossa epäile Suo
men hyvää tahtoa vastustaa Venäjän kohtuuttomi a vaatimuk
sia , ~u t ta epä illää , voiko Suomi a jan mittaan kestää 
sellaista painost sta . joka kuuluu totalitää risen systee
min eriko i salaan (dessen Techni k ei ne Spezialität totali
tärer . egime ist) . ~ i stäen pä in Suomella ei ole toivoa 
S8 da apua , ei e es Ruotsil t a , joka on elänyt vuosi
~eni3 pacifistisissa unelmi ssa ja jonka pol i t iikka sen 
vuoks i t ällä hetkellä on lamaannuksissa . Yleensäkin ihme
tellään Lontoossa , että iwX3J" S andinavian maat ovat 
sotii all isesti jättäytyneet niin heikoiksi. Ruotsikaan ei 
ole k&ll i stanut korva sa , jatkaa ki jeenvai ht aja, niinkuin 
Suomi on tehnyt, vuosia ~ tkunei l le kansallissosialistisill e 
kehoituksill e esiintyä sovietih~l litusta v staan. 

Kuten näkyy , elää he Englannissa ja Sveit sissä 
väite , että Suomen v rusteutuminen on tapahtunut ennen 
k ikkea saksala isen propagandan va tlmuksesta. Lehden kir
jeenvaihtaja ei kuitenkuan voi olla Skandinavian maita 
puolust amatta selit t ämäll ä , että onhan Englanti itsekin 
edellisten vuosien aikana laiminlyönyt varustuksensa ja 
siitä nyt saa muu maoima kärsiä. 

M i n i s t eri: 
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inisteriön salasähke n:o C-82 t.k. 13 päivältä 
erittä in mielenki in~oi sia ti etoja Suomen ja Venäjän 
oskovassa viime viikkoina käydyistä neuvotteluista. 

dcsta p ydän l yhyesti palauttaa ruieliin erinäi siä 
ai ka isemmilta vuosilta. 

sisälsi 
välillä 
Sen joh-

seikkoja . 

Parii sin r auhankonferenssissa keväällä 1919 toimi eräs 
n. s . venSläinen komi tea, jonka olivat muodostaneet useat 
tsaarinvall~n aikuiset entiset ministerit, kuten Kokoftsheff, 
asonof f ja Maklakoff .m. Tämä komitea koetti kaikin kei

noin sa da voit tajavallat uskomaan, että neuvostojärjestelmä 
Venä jällä sortuisi 'v~ käden käänteessä ja että tilalle 
tulUi sellai nen uusi Venäjä, joka olisi valmis hyväksymään 
komitean esittämät suuntaviivat Venäjän tuleville ulkopoliit
tisill e suhteil l e . Onneksi komitean vaikutus oli verrattain 

• pieni toukokuun puoliväliin saakka ja siten sain Suomen 
itsenäisyyden tunnustuksen otetuksi konferenssissa esille 
toukokuun 3 pä i vänä vastoin tämän komitean kaikkia juoni t-
telu ja. tta sen 'älkeen nousi amiraali Koltshakin tähti 
äkkiä Siperian t aivaalle ja silloin r auhankonferenssissa al
jettiin ki innittää aivan uutta huomiota venäläisen komitean 

suunni telmUn. 
Komi tea oli valmistanut m.m. erään prollemorian. jossa 

tahdottiin selittää. että Pietarin puolustus ehdottomasti 
edellyttää, että Venäjä voi vastaisuudessa, samalla tavalla 

JAKELUOH.IE: Jak.luohJ-alleja : 

T ..... I ...... . 
T ..... I ...... ja IIaIbI mlnl.terlOn •. 
IE! ullto .................. tledoltultalln. 

"'n. ,._ .................. _n~.==--.... '_ .......... _ ......... , ...... _ 
EI ulkomauduatuk ..... mutta ulkoulelnmlnl.teriOn tiede.-

tukelln • 

• '1 &6. , 
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kuin maailmansodan aikana sulkea vihollisen paasyn Suomen
lahteen. Kaksi ratkaisua oli olemassa tämän mahdollisuu
den saavuttamiseks i: joko suvereenisesti itsenäisen Suomen 
oli oltava permanentissa puolustusli i tossa Venä jä n kanssa 
tai sitten tulisi t ämän itsenäisen Suomen supistua alu
eellisesti siksi paljon , että Suomen eteläinen rannikko 
jäisi Venä jä n haltuun. 

e vaa timukset, joi ta Neuvostovenäjä viime viikkoina 
on esittänyt Suomel l e, näyttävät suurin pi i rtein katsoen 
vastaavan näitä Pariisin r auhankonferenssille jätettyjä 
vanhoillisen venäl äisen komitean vaatimuksia. Tietysti 
nyt 20 vuot ta myöhemmin poliittinen tilanne Itämeren 
taholla on monessa suhteessa kokonaan toinen kuin Parii 
r auhankonferens sin ai kana ja se vuorostaan on vaatinut 
vastaavia de taljimuutoksia Venäjä n pyrkimyksiin. Siten 
esim. Pa.ri i sin konfe renssin kuukausina ei mainittu venä
lä i nen ko~tea ottanut lainkaan huomioon sellaista mahdol
lisuut ta . että vOLs i ~t it en3 i UDn Viro. Kun Venäjä 
nyt on t yytynyt ainakin muodollisesti säilyttämään Viron 
suvereenisuuden ja on sensijaan vallannut vain määrättyjä 
kohtia Viron alueesta, on tietysti yksiståän j? siitä 
seiktist a ollut seurauksena, että Venä jän oh ·elma Suomen 
suhteen on va tinut vastaavaa supistamista. Mutta itse 
perusajatus Venäjän merisotila ll i sesta ylivallasta Suomen
lahdella on joka t apauksessa tällä hetkellä sama 
v.1919. Sen vuoksi Venäjä tahtoo saada haltuunsa 
suomalaiset saaret Suomenl hdessa, sekä tukikohdan 

sa kä sin. 
Ehkä on syytä pal uttaa mieliin englantilaisen 

laivasto-osaston esiintyminen Suomen turvaksi Venäjän 
laivastoa vastaan kesällä 1919. Tämä englantilainen e 
deri, jota komensi amiraali Sir Walter Cowan, sai tuki
kohdakseen Koiviston. josta käsin se aivan myöhäiseen 
syksyyn saakka piti silmällä Venäjän laivaston liikkeitl. 
Kummittelevatko nämäkin muistot näinä aikoina Moskovan 

johtajain mielissl' 
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Olkoon t ämän jälkimmäisen kysymyksen laita miten 
sa, joka tapauksessa voidaan todeta. että Koskovassa 
vostellaan Venäjän merisotilaallisia vaatimuksia aivan 
la tl:1voin kuin venäläinen komitea teki Pariisin rauhankon
ferenssissa v.1919. Komi tea taas vuorosta~ ei tietysti 
ollut itse keksinyt näitä vaatimuksia, vaan nojautui se 
siihen merisoti laalliseen tilanteeseen, joka oli vallinnut 
!!l~ailmansodan aikana ja johon kuului koko Suomenlahden 
sulkemi nen viholliselta. 

Erää t Gen~ve' issä puhuttelemfLni benkilöt ovat tahto
neet esittää kysymyksen, eikö Venäjän hallitus kaikessa 
hilja i suudessa suunnittele pääkaupungin siirtämistä Moskovas
ta t aka isin Pietariin. He sanovat, että Litvinoff olisi 
puhunut täällä Genhe' issä erinäi sille henkilöille aivan 
avoimesti siitä, että hänen ulkopoliittisten pyrkimystensä 
päämaalina on niin normaalisten suhteiden aikaansaaminen 
Euro an eri kansojen keskea, että VeDä jäkin voisi tehdä 
uudelleen ietarista pääkaupungin. Nämä puhuttelemani henki
l öt ova t kehittäneet tätä ajatusta tarkemmin seuraavalla 

tavalla: 
Sen jälkeen kun Venä jä on päässyt saamaan hal tuunsa 

Itämeren rannikon S ksan rajasta aivan Suomenlahteen saakka, 
pitäisi tuntua suureltakin houkutukselta päästä käyttämään 
hyväksi täyteen mittaansa saakka Venä jän kaikkia mahdolli
suuksia Itämeren taholla. oskovasta käsin Venäjä itse 
asiassa hoitaa sangen vaikeasti ulkopoliittisia etujansa 
merillä päin. Sensij an, jos Pietarista tulisi uudelleen 
pääkaupunki. tuntuisi VeDä jä n ääni Europan poli t ii kas s&. 
jälleen paljoa oimakkaam)-na kuin kahtena viime vuosi
kymmenenä. Kun neuvostojärjestelmä siirsi pääkauIungin 
Pietarista Moskovaan, tapahtui se ennen kaikkea suojelu
toimenpi teenä; nyt sitävastoin VeDä jä on aloittanut 
Europassa käsin uudell aktllvisen ulkopolitiikan ja siihen 
pitäisi Piet~in soveltautua pääkaupunkina paljoa paremmin 

kuin koskaan oskOTan. 
Jos näissä laskelmissa on vähänkin perää. saanelll18 

odottaa Venäjin taholta sangenkin itsepintaista painostusta. 
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. ajalta G:enb;e t issä- .1.. .. 

Vastustamattomalla yoimalla on tällä Yiikolla palautunut 

muisti iDi Kansainliiton Ileiskokou.ksen loppuaika Yiime syyskuul

la. Silloin vallitsi Ge.nhe'issä tavaton katkertl11s ja pessi

mismi, sillä t unnet t i in, mi ten Bu.ropa oli ajml:umassa sotaa 

kohti. Et tä tilanne sillä kertaa se1Yi81, ei ole tehn1t 

tällä yU kolla mielialaa ja laskelmia Genhe'issä sanottuasti, 

jos lainkaan, pareDll1iksi. Tahdon seu.rauassa ilman OIIIaa ar

viointiani kertoa erinäisiä ku.u.lemiani. Belata refero • 

Aloitan pLimisteista. Eräs ka i kkein parhaiten nykyistä 

t i lannetta tuntevia herroja ku.vasi minulle hetki sitten Mr. 

Chamberlainin ja lordi Halifaxin käyntiä Boo.assa ja sikä

läisten neuyot t elu.jen tuloksia seu.raayasti: 

! ämä. Yierailu. tapahtui il:D.eisesti kuu.kau.tta, tai paria 

lii an aikaisin. Ital i a on pannut kaiken lihimIIäD toiveensa 

sen odotUs.en uraan, et tä kenraali Franco tu.lee lähimpien 

vi ikkojen aikana ~jert ... an Barcelonan halliUlksen sotilaalli

sen yastu.stu.ayoimaD.. Sen yuaksi lIng)aDnin hallituksen jäsenet 

eiyäi YOineet saada Italian hallitusta wPUU&n mihinkään 

alloJ. : 

T avalline • 
T a"a lll" ja II l l kai m lnl.te r iölle. 
Ei ulko a.edustuksen t iedo ituk.iln. 
EI ulk aaedultuk •• n, m utta ulkoa. ia inm tnl.ter iö n t iedoi

t Iin. 
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muuhWl kuin siihen lupaukseen, etta. n8l1,ottelut Italian 

ja Ranskan ,älillä ei ,ät saa johtaa sotaan näiden ui ... 

den ,älillii. . Vr. Chaaberlain ja lordi Halifax OTat 

todellakin täyttäneet lupaatksensa Loabn hallitukselle, 

että he tulna t Yierailunsa aikana Boa.asS& anbmaan 

Italian hallituksen ymmärtää ,ii.lleistä kirjainb myöten, 

että Bnglanoin ja Ranskan ,älinen liitto on jär.\ckplä&ÖIIäIl 

lilja ja että Bnglanti ei tule sallimaan lIri tää..n sellaisia 

tilanteen muutosia V"älillerellä, joka narantaisi Rnglaonin 

ja Ranskan hegemoni aa siellä. fimä sanomainen henldlö, 

joka minulle selosti yierai~ kulkua, ha,ainnollistutti 

kuvallksensa piirtämällä paperille "Berliinin-RoaDall akselin". 

Akselin pohjoinen pää on Saksa, hän sanoi, ja Berliinis

sä tiedetään yhtä hyYin kuin Roomassa, että sodan sytty

essä näiden akseli Yal tioiden, sekä Rnglannin ja Ranskan 

välillä, tulnat päatai stelut tapahtuaaaD Välimerellä.. 

Saksa ei kykene Ollalla tahollaan lyälä.än perusteellisesti 

sen en8lllpää Ranskaa kuin Inglanti~ IIIl1tt. Tålimerellä. 

tulee Itali. auU ... ttOlllasti bäYiiillää.u Kugl8ntia ja BaJls

kaa Yast&.. !ämä on nyt äskeisen Booman-,ierailun aikana 

annettu Italian hallituksen ymmärtää j. se on vaikutta

DIli, niin ainakin Lontoossa ot&ks&.ltaan. riittäytlD rall

hoitta'asii Italian ,altiomiehiine ~ perustllU myös 

Ir. Ohalll.berlainin ja lordi Balifaxin lllottulls siihen, 

että kenraali Franoon odotetta,issa oleta lopllllinen yoitto 

ei hle johiaaaan sellaisiin wnnotteluihin Italian j. 

Ranskan te Km, joid en epäonni sillllinen päät tyisi ilai.sot&an 
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näiden maiden Yoälillä. 

~åhan optimismi~ liittyy vielä aivan välittö

mästi laskelma, etwl~ sitten tapahtunut parooni 

v.NeUIathin pitkä keskustelu Hitlerin kanssa on ,aikutta

nut varsin posi tii visella tnalla. Våi te tää.n tämän Saksan 

entisen ulkoasiainministerin saaneen Hitlerin käsittämään, 

että presiden t ti Rooseveltin uusin kannanilaaisu on ollut 

mitä vakavin varoitus Saksalle, että Yhdysvallat tule'at 

asettumaan tä.llälti.n kertaa, jos niin tarvitaan, Bnglamin 

ja Ranskan kanssa samaan rintamaan. Jos Saksa laskee 

jälleen saaYUttavansa sotilaallisen voiton, se 

kerran erehtymään, sillä Englannin, Ranskan ja Yhdysval

tain on mahdollista käydä pi tkäaikaistakin sotaa, mutta 

s iihen Saksa ja Italia eivät pysty. 

Edelleen mainitsi kertojani, että Puola alkaa 

tuntea asemansa Saksan ja Venäjän välillä sangankin tuka

laksi. e olisi voinu t viime syyskuulla pelastaa Taekka-

,slovakian nykyiseltä kohtaloltaan, mutta se ei tahtonut 

sitä tehdä toivoen sillä saavuttavanaa pitkäksikin ajaksi 

Saksan ystä:ryyden. Niin ei kuitenkaan nyt ole käynyt, 

vaan on Hi tlerin ja Beokin äskeisen kohtallksen aikana 

luolan täytynyt tehdä Saksalle lIlyönnyt;yksiä. Ainakin 

luullaan Saksan päå.snän rakentaa&an n.s. puolalai sen 

korridorin halli aaanhi tä, joiden suhteen Saksalla tulee 

olemaan sullDnillean BaDaDlain~D sana,alt. kuin sen suuren 

tien suhteen, joka tullaan rakentamaan "ekkoslovakian 

halli. 
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4. 

Ierrottuaan kaiken tämän, puhut te lamani henkilö 

kohautti olkapäitään ja sanoi hkstuaalisesti: !ämä Dyt 
, 

on minun käsittääkseni tilanne iuropassa tällä viikolla, 

jolloin vielä eletään Rooman-vierailun merkeissä, JIIlltta 

millaiseksi se muuttuu viikon tai parin kuluttua, siit& 

en tahdo ennustaa mitään. Joka tapauksessa, kun tapaam

me toisemme toukokuulla , on asema Yarmasti jälleen 

muut tunut sangen huomattavalla tavalla. 'l'apahtuuko se 

sit t en hyvään tai huonoon suuntaan, siitä on mahdoton 

mennä ennus tamaaD mi tään. 

Tulen si tten pessimisteihin ja aloitan eräästä 

toisesta tärkeästä herrasta, jonka myös luulisin täällä 

kuulleen sekä englantilaisilta että ranskalaisilta yhtä 

ja toista. 

Hänen käsityksensä mukaan vierailu Roomassa on 

tapahtunut kaikkein sopima ttomimmall a ajankohdalla. Iir • 

Ohamberlainin ja lordi Halifaxin, hän sanoi, olisi 

tullut menna. Roomaan jo viime vuoden lopulla, jolloin 

vielä oli ainakin joitakin toiveita olemassa, että 

Italia arvostellsi tilannetta Espanjassa jokseenkin samal

la tavalla kuin inglamin halli tllB, s.o., että olisi 

parasia, jos Franoon ja Barcelonan hallitukset suostui

sivat kompromissiin keskenään. !ei sitten olisi vierailu 

Rooussa ollut lykättävä vielä kullkaudella tai parilla, 

että olisi ollut ol aassa jokin todella realinan pohja 

sotilaallisen aseaan arviowseksi Bspanjassa. Nyt 

Bnglamin hallituksen kaksi tärkeintä jäsentä joutuivat 

Boou&J1 hetke llä, jolloin lranCOll aseet oli Ta t voi tolli-
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set ja sen 1U.oksi Italian hallitu.ksen laskelma' olint 

aahdollisimmar. toivorikkaat BarctlloDaIl hallituksen lopulli

sesta häviöstä. Ii tään JU.hdollisuutta ei näinollen ollut 

ol emassa Bnglannill ja Italian hallitusten keakan päästä 

yksimielisyyteen mi t811 rauhanpoli tiikkaa on koetett .... 

jatkaa. On sen vuoksi peljättävissä, että pitkäksi aikaa 

eteenpäin on menetetty mahdollisuus saada täysin henkilö

kohtaisia kosketuksia aikaan Englannin ja Italian halli

tus ten kesken. !eoreett isesti katsoen olisi nyt MUssolinin 

vuoro käydä Lontoossa, mutta kumpikaan hallitus ei uskal

la aja tel la edes turvallisuuden kannalta sellaista käyn

tiä. Ulkoasi ainmini steri Oianon käynti Lontoossa taas 

näyt täisi maai lmalle, ettei lussolinin ole hj'"fä lähteä 

maansa rajojen Illkopllolelle muuala kuin Saksaan. 

Ia ikkeen t ähän katsoen, SaJlOi pllhuttelemani valtio

mies, täytyy pitäå. tilannetta Europassa Rooman-vierailun 

jälkeen huonompana kuin se oli 8i t ä ennen. 

Tulen toiseen pessimistiin. Hän väitti tietävänsä, 

e t tä Mr. Ohamberlainin ja lordi Halifaxin käsitys p.o. 

vilrailun lIlerki tyka8stä on ollu t jokseenkin nstakkainen: 

koettaIm t seli ttää, että hänen 

rauhanpoliti ikkansa on onnistunut, sillä se joka voittaa 

aikaa, voittaa ullsia suuria · mahdollisuuksia, jota vastoin 

lordi Halifu: on ilaeiaesti siirtynyt entistäkin enemmän 

pessimistien joukkoon. 

otan tähän vil:llä eräitä lausuntoja henkilöltä, 

joka todennäköis~ti tuntee erikoisen hrvin nykyiaet 

ulkopoliittiset virtaukset Saksan korkeimlaissa piireissä. 
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6. 

Hänen antamansa kuvaus oli lyhyesti seuraal&: 
-

Ber liinissä ja IUnchenissä ei pidetä vähääkään 

Chamberlainin ja Mussolinin välisestä poli tiikast&. Viime 

kuukausien aikana on Saksa sijoittanut Italian tärkeimpiin 

niin siivili- kuin sotilaallisiin elimiin noin tuhatkunta 

valiamiestä, joiden tehtävä on, ei ainoastaan raporttoida 

Saksaan mitä Italiassa tapahtuu, vaan antavat he lisäksi 

Italian viranomaisille suoranaisia neuvoja mitä niiden on 

tehtävä. inoa henkilö hovin ulkopuolella, johon nämä 

saksalaiset tarkkailijat ja neuvojat eivät uskalla kajota, 

on Mussolini itse. Kiertoteitä annetaan Mussolinin ymmär

tää, että Saksa voi, jos niin haluaa, tehdä Englannin 

ja Ranskan kanssa sovinnon yhtä hyvin kuin siihen on 

Mussolinilla itsellään tilaiEllua. 

Saksan johta'immissa piireissä on viime päiviin 

saakka käyty ankaraa taistelua kahden suunnan välillä9 

Toista ni i siä on edustanut Rosenberg, joka on neuvonut 

mitä voimakkaaapaan toimintaan laakkois-Buropan taholla, 

Ukrainan valt&8IIlinen päämaalinaan. Sensijaan ulkoasja in

ministeri v.Ribbentrop on tahtonut, että Saksa ryhtyisi 

uudelleen ahdistamaan inglaotia samaan aikaan kuin Italia 

tuottaa kaikkia uhdolli sia vaikeuksia Ranskalle . Saksan 

ulkoasiainjohto ei ole unhoittanut presidentti Rooseveltin 

äskeistä kannanilmaisua ja Mr. Chamberlainin yhtymistä 

si i hen. Sen vuoksi, sano ~ kertojani, on odotettavissa 

lähimpien viikkojen ja kuu.kausien aikana Saksan taholta 

kaksi toimenpidettä. insiksikin tullaan Espanjaan lähettä

mäan ainakin kolme saksalaista di,isionaa. Niid~ teh~ 

,änä ei tllle ni i nkäijn paljon olfBBBJl aktiivinen esiin

tyminen Barcelonan halli tuksen joukkoja vastaan kuin 
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huolenpito siitä., että kenraali Franco estetään suostu

masta Englannin ja Ranskan suosi ttamiin kompromisseihin. 

Toiseksi tullaan harjoittamaan kaikkea mahdollista pai

nostusta Hollantiin ja Sveitsiin. Kdellisellä voiman

näytteellä tahdotaan tuottaa mahdollisLmnan suuria ikä

vyyksiä Englannille ja jälkimmäisellä Ranskalle. 

'iedusteluuni, tarkoittiko puhut te lemani henkilö, 

että hänen tietämänsä mukaan Saksa tulisi aseellisesti 

hyökkäämään Hollannin ja Sveitsin kimppuun, sain vältte

l evän vastauksen. Hän sanoi omista lähteistään kuulleensa 

että tarkoi~ksena on käyttää Hollantia ja Sveitsiä 

mahdollis~ pitkälle rauhallisen painostuksen harjoitta~ 

miseen Bnglantia ja Ranskaa vastaan. Jos tällöin osoit

tautuu, että Englanti ja Ranska jättävät Hollannin ja 

Svei tsin Saksan annoille, voi Saksa hyvinkin aluksi 

tyytyä s iihen, että nämä. molemmat maat joutuvat sen 

täydelliseen poliitt iseen ja taloudelliseen kontrolliin, 

samalla tavalla kuin 'l'sekkoslovakia tällä he tkellä on. 

J06 taas kävisi niin, että Englanti ja Ranska eivät 

enää tule tekemään sovintoa Saksan kanssa pienten mai

den kustannuksella, voi olla mahiol1i~a, että Saksa 

taipuu, mutta voi myös käydä. päinvastoin. 

ei ole mitähn mahdollisuutta vielä tällä hetkellä mennä 

ennust&lemaan miten tilanne selviytyy. 

!ämä kertojani tahtoi Saksan suhteen vielä 

väittäa seuraaYaa: 
-

Viime s yskuulla Saksan korkein sotilaallinen 

johto varoit tamistaan varoitti Hitleriä .en~tä niin 
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~ pitkälle, että sota olisi Toinut sytträ. Sen lUotsi 

pantiin Saksassa toimeen Tain osittainen mobilisointi, 

jotta voitaisiin harjoittaa diplomaattista. painostaata. 

Hitler alkoi itsekin yeärtää, ettei hänellä ollut mah

dollisuutta pysyä Tallassa. jos armeija olisi kääntyD1t 

viime tingassa hänta vastaan. ''Bluffi'' onnistui sen 

vuoksi, että Ohamberlain säikähti li · aksi. 

Vi elä hän selitti, että Saksan kansa kärsii 

suhteettoman paljon elintarpeiden puutteesta ja alhaisis

ta palkoista. Mut ta t ät ä politiikkaa harjoitetaan aiTan 

tarkoi tuksellisesti, koska se on ainoa tie, jota myöten 

saadaan hankituksi Saksalle mahdollisimman suuri kulta

kassa sen t apauksen varalta, että maan ulkopol: tUkka 

loppujen lopuksi johtaisi sotaan. hdon mainita, että 

jo pari-kolme TUOtta sitten kuulin tästä sotakassasta 

erinäisiä huhuja, mutta sen jälkeen siitä on Yaiettu) • 

Lopuks i panen tähän kaikkein pessimistisi.mmän 

seli t yksen t i lanteesta. Me itä oli koolla eräillä päi väl

lis i llä joukko eri kansallisuuksia, eräät olivat minulle 

ensi kertalais i a tu ttaTUuksia. Er äs maailmansodassa mukana 

ollut ranskalainen sanoi t äll Öin, että Ranskassa eletään 

tätä nykyä kokonaan s i i nä tietoisuudessa~ että on val

mistauduttua au. uuteen sotaan. Vielä Tlime syy skuu lla 

tuli m8ärä.ys liikekannallepanosta ehkä. suuri··u, osalle 

Ranskan kansaa 1llätyk8~ mutta alistuttiin nLll'kumatta 

kohtalon pakkoOll. Nyt paoli TUoHa myöhemain pidetään 

jo selTiönä, että Saksan ja Italian politiikka tähtää 

kerta kai kkiaan Bansu DUjertaaisean niin hpin kopaa

aa kuin siirtomaissae Sen lUoksi on turhaa eDää tehdä 
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Byönnytyksiä Saksalle ja Italialle, kun niiden Irnmma nk in 

tarkoitllspnmä si t tentin on Ranskan pyyhkäis8lllinen pois 

sUlll"Talt&in joukosta. Sulll"ek:si bännnästyksekseni ei Jalkaan 

läsnäolleista esittänyt päinvastaista mielipidettä. 

'l'ämå.n raportin alussa hu.omalltint että pidättäydyn 

esi ttämäs tä mitään omaa käsitystä sen enempää optimistien 

kuin pessimi sliien anioimisista; ll11distan tämän selityksen 

raporttini lopettamiseksi. 

M i n i s t e ri: 
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~nk~.tJ ...... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 
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Vi.ime i se ssä raportissani esitin eräitä Genhetissä. vi ime 

paivina esiintyneitä käsi t yks i ä nykyi sestä poliittisesta tilan

t eesta lähinnä Europassa. Siinä yhteydessä tuli jo alQstavasti 

esille kysymys sisällisestä sodasta Espanjassa. Tahdon tässä. 

raportissa kosketella tätä kysymystä erikseen. 

Sii t ä saakka kUin tämä onneton sota syttyi Espanjassa 

olen aina ihmetellyt miten Suome ssa on jakse ttu. yleensä seQ

ra ta ta istelujen va ihei ta mahdolli simman ahtaalta näkökulmalta : 
I 

Ta i st elQa käydään valkoisen 

on 

ja punaisen Espanjan 

ilmestynyt ulkonaista 

välillä, 

apQa. jolloin kummallekin puo elle 

Että tällä pr obleemilla voi olla, ja itse asiassa onkin 

tavattoman palj on l aa jempi kantavuQs, siitä en Suomessa kUQ1-

lu t kovinkaan monta huom.su tusu.. 

Genhe' i ssä. on aina käsitetty tilanne j t.:.uri tältä 

mahdolli imman laa jalta kannalta, sen olen saanu.t viime päi-

vinä vi elä kerran ta et.a. 

Täall.ä tiedetåan, e t tä kapinan aloittaminen Espanjan 

la illista hallitusta vastaan oli päätetty asia kaksi vuotta 

JAKELUO HJE : 

Ut 2: ... 

J ake luohjemalleja : 

Tavall inln , 
T3'V'al~~ ja lis:lkl l ministe r iö lle . 
Ei u lkomaaedultuk..s e n t iedoitultai in. 
Ei u lko ,:,_~ultuklen, m ut ta ulk oasia inm inilterlOn tiedot

tukl i/, 
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ennenkuin vihollisuudet alkoivat. KUn on väitett, kenraali 

Franoon ja hänen kannaHajainsa taholta, että hänen tä,t,i 

nous ta kapinaan estääkseen tasavaltalaisen Espanjan sortu

maata bolshevikien käsiin, on kaiken aikaa näin puhuttu 

vastoin parempaa tietoa. Kenraali Franco ystävineen järjes

ti suuret manö veri t Madridin läheisyydessä jutlri siiJlä. 

miele s~ että päästäisiin selville kuinka suurilla voi

mi l la oli ma.hdollisuus puolustaa Madridia ja kuinka suuret 

voima t h" en siis tuli keski ttää sopiviin paikkoihin llad

ridin ulkopuole lle käytettäviksi sinä hetkenä, kun viholli

suudet tul is ivat alkamaan. Kun si is kenraali Franco pani 

kapinahankke ensa alul le, ei hän edes lainkaan tietänyt 

millainen hall itus ja eduskunta hänellä tulisi pari vuotta 

m.y"'hemmin ol emaan vastassaan. 

Toinen täys in erheyt tävä väite on ollut, 

ja Saksa ki i r ehtiv t antamaan tukeanaa Francoll e 

tarkoituksessa, e t t~ este t täis i in Venä jä saamasta jalansijaa 

:Rs njas • i kai ka ti kukaan jarkevä ihminen ota uskoak

seen, että "punainen'· Espanja venäläisessä johåossa olisi 

ollut suurempi vaara Saksalle ja Ital:ia.lle kuin paljoa 

lahemmHl1a 0 evali e lanni l l e j a Ranskalle, jotka ovat 

rajoine en ja 8i ' rtomaineen spanjan väli tt"miä naapureita. 

Vielä t' päi v saakka koettavat Englanti ja 

nska juur i sen vuoks i saada mo ellmat sotivat puolet 

maan vi eraista n. s . vbpaaehtoi sista_ Kun kenraali Jalanderin 

johtama kansainväli.nen komis sio viime maanantaina , tJc. 16 päi

vänä esit ti raportt insa Kansainliiton Neuvostolle, kävi siitä 
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... ilmi, ettei Barcelonan hallituksen sotajoukoisBa ole ainoa

takaan venäläistä bolsheTikia ja ettei n.s. ulkomaalai

sissa prikaateissa ole enää yhtään ulkomaalaista soturia 

jäljellä rintamalla. Kosketellessaan pääkirjoituksessaan t.k. 

18 päivänä mainittua kenraali Jalanderin raporttia ja sen 

käsi ttelyä Kansainliiton Neuvostossa "The Times" lausuukin 

ilmi hämmästyksensä, että Barcelonan hallitus, sille mah

doll i simman kriitillisenä ajankohdalla on lojaalisti täyttä

nyt lUF3uksensa poistaa kaikki ulkomaalaiset Tapaaehtoiset 

omasta armeijastaan samaan aikaan kuin kenraali Franco tar

vitsee yhä enemmän ulkomaalaista sotilaallista apua voidak

seen voittaa sodan. 

voi kuvata tata .6spanjan sisällisen sodan todel

la suu.rpolii t tista merkitystä paremmin kuin siteeraamalia 

erästä korkeassa asemassa olevaa poliitikkoa, 

ovat monestakin syystä kenraali Francon puolella sen sanan 

espanjala i sessa, mutta ei suinkaan kansainvälisessä merki

tyksessä. Hän mäbritteli Espanjan pitkäaikaisen sisällisen 

sodan lyhyesti sanoen seuraavasti: 

Vaikka tahdottaisiinkin uskotella, että kenraali 

Franco nousi kapinaan puhtaasti sisäpoliittisista syistä, 

täytyy itsepäisimmänkin kenraali Francon ystävän myöntää. 

että tämä sota olisi aikoja sitten päattynyt rauhaan ja 

todennäköisesti Francon tappioon, elleivät Italia ja 

Saksa olisi kaiken aikaa, siis alusta lähtien, käyt~eet 

kenraali Francoa omiin suurpoliittisiin tarkoitusperiinsä. 

Italian laskettua kokonaan väarin, että se kädenkäanhessä 
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pääsee rikastwDaan Äbessmiasta ja siten voi nopeasti 

järkyttää. varsinkin Ranskan, _tta myöskin Bnglamin 

valtaa Tålimerel~ tö,ytp. SCll päästä miehittämään 

Baleari t ja niin sllllri osa Espanjan IWltereeBtakin 

kIlin mahdollisia, koska sen kalltta päästiin Ilhkaamaan 

näiden molempien maailman suurimpien demokraattisten 

valtojen sotilaallisia ja taloudellisia liikenneyhteyksiä. 

Saksalle taas tämä politiikka soveltui mainiosti ennen 

kaikkea sen vuoksi, että kelU'aali Franoon johtama Ra

pan ja voisi sopivasti täydentää saksalais-italialaiaen 

saartorenkaan Ranskan ympärille. nhi vät Italia ja Saksa 

olisi saaneet tätä otettaan Rspanjasta, olisi voinut 

käydä niin, että tasavaltalainen Rspanja olisi joutunut 

Knglannin ja Ranskan vaikutuksen alaiseksi. Se oli 

estettä vä kynsin hampain, maksoi mitä maksoi. Mutta huuto, 

e tt~ tasavaltala °nen Espanja uhkaisi Englannin ja Ranskan 

tl1.kemana 0 ~.aliaa ei olisi herät tänyt maailmassa yhtä 

paljon hälyä kuin selitys, e ttä tasavaltalainen Espanja 

onkin menossa t äyteen bolshniamiiA ja sen vuoksi 

Italian ja ~an täytyy IIpelastaa" koko lllropa tältä 

uudelta vaaralta. 

!ämä kuvaus vastaa suurin piirtein tarkalleen 

s"tä käsitystä Espanjan siaällisestä sodasta , joka on 

yleisin lansainliiton piireissä. Sen vuoksi odotetaankin 

Gen"'etissä äärimmäisellä jännityksellä miten tilanne 

Bspanjassa tulee lähimpinä kuukausina kehittymään. Jos 

kenraali Franco tulee lopulliaesti voi ttamaan ja Italia 

sekä Saksa sen jälkeen .. tä,~t Ispanjasta pois kaikki 

0118 t sot&joukkonsa ja ase is tuks8D88 , silloin täytyy 
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myöntää, että tältä kaamealta veljessodalta on riistetty 

sen ulkopoliittinen merkitys ja Ispanjan kansa pääsee 

rakentamaan uudelleen hävitettyä isänJllaataan. )(utta ' ellei 

tästä kenraali Franoon armeijan ulkomaalaisten vapaaehtois

ten evakuoimisesta tule mitään, silloin saadaan lopulli

nenkin todistus siitä.., että Espanjan kansalaissodalla 

on ollut juuri se peloittavan tärkeä tarkoitusperä, jota 

tähän saakka on pidetty mahdollisimman 

ainoana oikeana tulkintana kenraali Francon kapinan var

sinaisista syist~. 

:& eilisessä. raportissani olen kosketellut näitä 

vaaramoment tej" pitemmältikin ja sen vuoksi voin rajoittua 

tässä yhteydessä vain seuraaviin täydentäviin selostuksiin. 

Jos pysyisin aikajärjestyksessä, olisi minun ensin 

nyt kosketeltava kenraali Jalanderin komissionin raporttia 

ja sen jälkeen erään toisen Kansainli iton asettaman 

komissi onin raporttia ilmapommi tuksesta Espanjassa. Mutta 

puhtaasti asiallisia näkökohtia silmälläpi täen on mieles

täni kuitenkin syy tä aloi ttaa jälkimmäisellä raportilla.. 

Barcelonan hallituksen pyynnöstä on Espanjassa toi

minut Kansainli i ton nimessä englantilaisista upseereista 

kokoonpantu komissioni , jonka tehtävänä on ollut tutkia 

kenraali Franoon armeijan suorittamia siviiliväestän pomai

tLlksia. Tällä kertaa esiteltiin Iansainli i ton eu.vostoile 

kahdeksan eri raporttia komissionilta. Koska nämä rapor

tit ovat kaikki puht&a ti teknillisiä laadu.ltaan, en 

kajoa niiden 8sit~iin yksityiskohtiin. 



• 

• 

Kun asia t~i Neuyostossa esille t.k. 18 päivänä, 

sai ansimmäisen puheanyuoron Baroelonan hallitmksen ulko

asiaiwninisteri del Vayo. Hänen hyvinkin pitkästä puhean

vuorostaan otan tähän vain seuraavat kohdat. 

Hän sanoi hallituksensa pitävän brittiläisen 

sionin raportteja täysin puolueettomina. Raporteista kil 
ilmi, että t asavaltalaisen Espanjan kaupunkeja on yhäkin 

kerta toisensa jälkean pommitettu ilmasta nimenomaan sel

laisessa tarkoi tuksessa, että päästäisiin tuhoamaan sivii

livä.e stöä , sillä paikat, mihin pommi t ovat pudonneet, 

eiv t ol e olleet merkitykseltään sotilaallisia, mutta 

sitä enemman si viiliväestön asuttamia. On mahdotonta 

uskoa, e tt~ pommittajina olisivat olleet Franoon armeijan 

espanjalaiset upseerit ja sotilaat. Sen vuoksi, ellei 

ai V8A ptiinnstaisia t odistuksia voida tuoda esiin, hänen 

täytyi tu l ' ~ siihen tulokseen, et tä pommi tukset ovat 

suori ttaneet kenraali Francon palveluksessa olevat italia

laiset ja saksalaiset lentovoimat. Espanjan tasavaltalai

nen hallitus ei ku itenkaan tule ryhtymään minkähnlai siin 

kostotoimenpite ' siin pommittaaksean kenraali Franoon valtaa

milla alu eilla ole via avoimia kaupunkeja. 

U. del Vayon tämän laus~on johdosta pyydän 

huomauttaa seuraavaa: 

Eräässä. englanninkielisessä. ammattikirjassa (John 

Langdon-Duies: Alr Raid), joka ilmestyi viiu yuonna, 

ja johon juuri olen tutu8~tJ analysoidaan verrattain 

tarkasti auu tUlia aikaisempia ilmapommi tukaia Espanjassa. 

Siinä kutsutaan Barcelonan ilmapommitusta viime vuoden 
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aaaliskuun 16, 17 ja 18 päidnä italialais-saksalaisiksi 

manööTereiksi Barcelonan yläpuolella (Italo-German aanoeuvres 

over Barcelona). Tilastojen mukaan kuoli tällöin pyörein 

luvuin 3000 henkilöä, 5000 haavoitettua toimitettiin sai

raaloihin ja suunnilleen noin 2D.000 henkilöä haavoittui 

lievemmin. 

Useista muista lähteistä Gen~ve'issä olen saanut 

kuulla, et tä näillä kenraali Francon armeijan taholta 

tehdyillä hyökkäyksillä siviiliväestöä vastaan on tahdottu 

kokeilla erinai s i llä usilla saksalaisilla ja italialai

silla ilmapommeilla. Esim. Espanjan hallituksen täkäläinen 

lähettilas, ministeri aua (ent. yliopiston profes&ori) 

kertoi minulle muutama paivä s i tten, että nämä uusimmat 

ilmapommit r ä jähta vät kokonaan toisella tavalla kuin ai-

kai semmat pommit, saaden aikaan siviiliväestön keskuu-

essa entistä suurempaa havitystä ja vastaavasti paniikkia. 

Tarkoi tuksena ilmeisesti on terrorisoida vaimot ja lapset 

siiAä mä.I1rin, e t tä miehiltä katoaa rohkeus jatkaa vasta-

rintaa. 

Mit " tulee K. del Vayon puheen siihen osaan, jossa 

hän Takuutti hallituksensa pidättäytyTän kaikista vasta

toimenpit eis tä, on luonnollisesti myönnettävä, että 

Barcelonan hallituksen omat lentovoimat ovat myös aikoi

ne.an tappaneet sivii liväestöä ja että sen vuoksi tämä. 

hänen Takuu tuksena nyt tulee verrattain myöhään. Lisäksi 

on mui ste ttava, että Barcelonan halli tuksen armeijalla 

on tätä nykyä enää siksi vähän jäljellä lentoToimia, 

etteiTät ne edes riitä muuhu.n kuin välittäaään pilolLls-
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tuksean. 

Englannin edustaja Neuvostoss~, Mr. Butler, lausui 

hallituksensa s patiat Barcelonan hallitukselle k.o. 

raporttien johdosta. Hänkin sanoi tulleensa siihen tulok

seen, että 10 vi imeisistä pommituksista oli ollut täh

dätty joko tarkoituksellisesti tai huolimattomuudesta si-

viiliväestöä vastaan • 

As ian raporttööri Neuvostossa, ' Neuvoston puheenjoh

taja ~ndler, lausui raportissaan t.k. 19 päivältä. tul

leensa )nänkin siihen tulokseen, että k.o. tapauksissa 

kenraali Francon palveluksessa olleet lentokoneet ovat 

joko täysin tarkoituksellisesti tai huolimattomuudesta 

pommittaneet sivi i li väes töä ja sen vuoksi hän suositti 

Neuvostolle päutöslauselmaa, jossa nimenomaan tuomittiin 

tällaiset ta istelutavat, jotka sotivat sekä kansainvälistä 

oikeutta, et tä inhimillis yden henkeä va staan. Neuvosto 

hyväksy.i herra Sandlerin raportin istunnossaan tänä päi-

vänä. 

Tulen sitten kenr ali Jalanderin komissionin ra

porttiin. Koska komissionin presidentti on suomalainen, 

on syytä mainita, et tä hänen lähimmät miehensä. ovat 

englan tilainen kenraali Mole sworth ja ranskalaineJl avers ti 

Homo. Bsi kun t&päb.l.likkönä toimii eversti Bach Kansainlii

ton Sihteeristöstä. Lisäksi kuuluu komissioniin yhdeksän 

muilta Ilpseeria 1Il.m. Ruotsis ta, Norjasta, Tanskasta, La t

viasta ja Iranist a. 

!.k. 12 päivään mennessa lDmissioni oli kontrol

loinllt, että Barcelonan hallitllksen armeijassa oli ul.ko-
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maalaisia sotilaita kaiken kaikkiaan yhteensä ollut 

12.673, joista jo oli ennättänyt Espanjasta lähteä 

9. 

poiEt 4.640 miestä. Iluiden lähtöä valmistellaan niin 

nopeasti kuin passi- y.m. muodollisUlldet suinkin sallivat. 

Tulkoon tässä maini Ulksi, että Neuvosto pidensi komissio

nin valtuuksia näiden Barcelonan puolella jäljellä ole

vien ulkomaalai sten toimittamiseksi maasta. 

Kun kenraali Jalander noin kolmisen kuukautta 

kerran soitti minulle Barcelonasta valmistaakseen suoma

laisten vapaaehtoisten palauttamista kotimaahan, tieduste

lin häneltä, oliko hän tavannut näiden ulkomaalaisten 

sotila id en joukossa Neuvosto-Venäjältä tulleita ja hän 

vastasi silloin kielteisesti. Tämän keskustelumme nojalla 

hän kertoi nyt minulle täällä, kiinnittäneensä entistään

kin suurempaa huomiota nimenomaan Venäjältä tulleiden 

sotilaiden löytämiseen. Hän mainitsi tavanneensa jonkun 

mäarän, muistini mukaan toistasataa sellaisia , jotka 

puhuivat venäjää, mutta yksi kiilin heistä ei ollut tullut 

Venäj o.ltä eili ollut pyytänyt päästä sinne . He olivat 

Ranskasta t llei ta n.s. valkoisia venäliii siä pakolaisia, 

entisia v. 1921 Kronstadtin kapinaan osaaottaneita matrUll

seja, jotka olivat tulleet Espanjaan AmerikastI , Meksikoa-
P!'lkkoihins~. 

ta j.n.e. ja halusivat patiStä takais in entiSlln asuntö 

S omenkielisten joukossa hän oli tavannut Kanadasta ja 

Yhdysulloista tulleita , jotka tahtoivat päEi.stä takaisin 

niihin maihin, koska olivat saavuttaneet sikäläisen kan

salaiSl.luden. Kukaan näistäkään sotilasta, sen enempää 

sucaalaisista kuin muista, ei ollut pyytqt pääsyä 

Tenäjälle. 
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10 • 

Iun kenraali Jalanderill komissionin raportti tuli 

Genhe 'issä tunnetllksi ja eräät 

nimenomaan tiedustella uudelleen, 

l äi siä bolshnikejä ei ollut joutLUlU t komissionin käsiin. 

vastasi kenraali Jalan er ja hänen esikuntapäällikkönsä 

eversti Bach sill a ta valla kuin yllä olen ler vunai. 

Ilo emma t sanoivat minulle pitävänsä mit.ä todennäköisimpä

nä. et tä Vena.jiil.tä oli aluksi saapunut Barcelonall halli

tuksen armeijaan teknikko ja ,m.s., mutta myöhemmin ne 

olivat poistettu sieltä niin, ettei komissionin aloitta

essa toimintansa v i L~e vuoden lopulla näitä Venäjiil.tä 

tullei ta ollut enää jäljelle. 

Ehkä on s yt ä lisätä , että kenraali Jalander ja 

eversti Bach samoinkuin eräät muut Espanjassa viime ai

koina olleet henkilöt ovat kertoneet minulle Barcelonan 

halli mksen aikaansaaman ylei sen jw-jestyksen ja kurin 

olleen erittäin hyvän, jota vastoin armeijalta puuttui 

varsinkin järeää tykistöä, tankkeja ja l entokoneita. Jos 

näitä aseita ja mui ta taisteluvälineitä Barcelonan hal

lituksella olisi ollut käytettävänään suhteellisesti yhtä 

paljon kuin kenraali Francon armeijalla, eivät viiJIe 

viikkojen taistelut olisi johtaneet kenraali Francolle 

se laisiin tul:ksiin lwin nyt on tape1htWlUt. 

Kenraali Jalanderin komissionin raportti sai osåt..

sean Neuvoston taholta kaikkea arvonantoa. Baporttöörinä 

toimi Iranin lähettiläs !dle , joka minulle henkilökohtai

sesti kiitti komissionia yleensä, ja kenraali Jalanderia 

erikoisesti. 
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ll. 

Neuvoston käsitellesBä raporttia t.k. 16 päivänä, 

lausuivat siitä hyYäksymisensä Ranskan ulkoasiainministe

ri Bonnet, Belgian pääministeri Spaak, lordi Balifax, 

Venäjän edustaja, suurlähettiläs Souriioh, Uuden-Seelannin 

edustaja •• Jordan ja Espanjan ulkoasiainministeri del 

Va10. Keskustelun päätti Neuvoston presidentti herra 

Sandler, kiit tämäJlä Neuvoston puolesta kenraali Jalan

deria, sekä pyytäen häntä esittwnään Neuvoston kiitok

set myös kaikille työtovereilleen. 

Kinis\eri: ~~ 
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~inist e ri: ~~ 
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Salasähkeellään n:o 2 Ulkoasiainministeriö ilmoitti 

lähetystölle t.k. 10 päivänä postanneensa sinä päi1'änä 

kirj elmän otsikossa mainitusta asiasta sekä. lH ttsenä 

jäljennöksen nootista, jonka Suomen ja lW.otsin hallituk

set tule1'at lähiaikoina jät~ 1'.1921 sopimuksen 

signatå.brivalloille. Sä.hlteessä kehoitettiin minua, mikäli 

mahdollisia, jo ennen herra Sandleria, neuvottele.aan 

lordi Halifaxin, 1. Bonne \ 'n ja 1. Li hinoffin y.me kanssa 

as ia sta. 

Lordi Halifax ja M. Bonnet saapuiTat Gen3-u' iin 

sunnWl ta ina t.k. 15 päivänä, mutta he varasivat sen päi-

1'än kokonaan omiin keskinäi sH.n neuvotteluihin Ir. Ohamber-

lainin ja lordi Halifaxin vierailun johdosta Roomassa, 

setä kiireel1isimpiin 1'almisteluihin seuraaTana päi1'änä 

alka1'iin Neu vesten istUllIloihin. 

lfaanantain t .k. 16 päi vänä sain tavata sekä lordi 

Halifaxin ja 1. Bonnet'n, että herra Sandlerin, mutta 

en 1'oinut ottaa puheeksi yksityiskohtaisesti k.o. asiaa 

he i.dän kanssaan, koska Ilinisteriön kirjelmä ei 1'ielä, 

JAKELUOHJE : Jakeluohjemalleja : 

\~ . ................ ...... _ ..................................... . ~ ....... ... .. 

UE 2: A • • 

Tavallinen • 
Tavallinen ja lIalkll ..... ... m lnllt •• illlle. 
Ei ulkomaaedultukaen tiedoituk siin. 
El ulkomaaedultuk •• n, mutt.a ulkoallainm inlateriön tledoj. 

tuk.iin_ 
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1 
;. merkillistä kyllä, ollut saapu.nut Genhe·iin. Mitä taas 

tulee M. Li hinoffiin, ei här.L tullut la inkaan tähän 

Neuvoston istuntokautean, vaan edusti Neuvosto-Venäjää 

suurlähettiläs Souritch. 

Lordi Halifax ja M. Bonnet matkustint Genhe'istä. 

jo t.k. 16 päivänä. 

Ministeriön kirjelmän sain vastaanottaa vasta 

t.k. 17 päivänä illalla palatessani Sihteeristöstä . 

Seuraavana päiväna ilmoi t ti herra Sandler minulle, 

ettei hänelläkään ollut ollut mahdolli ruuHa ke skustella 

lordi Halifaxin kanssa asiasta , jota vastoin hän oli 

sivumennen kuullut M. Bonnet'Ha , että. Ranskan hallitus 

tullee suhtautumaan suopeasti p.o. kysymykseen; Lopulli

nen PW:1tös tehdi:l.än luonnollisesti vasta niin pian kuin 

uomen ja Ruotsin nootit ovat saapuneet Ranskan halli

tukselle • 

Myöskin Mr. Butlerin kanssa minulla oli asiasta 

keskus telu. ffi:.n teki erinäisiä pieniä kysymyksiä lähinnä 

ahvenanmaalaisten suunnitelluista aseharjo· b.lksista, sekä 

muualta Suomesta t ulevista alokkaista. Sain sen varman 

käsityksen, e ttä hän tiillä kertaa oli tuntuvasti suope-

ampi ja 

kuulla , 

varmampi aloi tteemm.e suhteen kuin viime syys

jolloin hän ei vielä lainkaan tunhnu t kysymystä. 

Ulkoasiainministeri )(unten, käydessäni hänen luo

naan, oli ilmeis esti kokonaan kannallamme. 

II. Souritchin puoleen en katsonut olevan syytä. 

kääntyä, s·llä hän tuskin olisi uskaltanut luvata 

mitään, koska II. Litvinoff ei ollut välittömästi hänen 
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käyte ttävissään. 

Neuvoston istuntokauden päättyessä eilen, t.t. 20 

päivänä, kävin uudelleen herra Sandlerin puheilla. Hänen 

otaksumansa mukaan pitäisi k.o. asian voida, ellei 

odottamattania tällä välin tapahdu, mennä suurimaitta 

va ikeuksitta Neuvostossa lävitse ensi toukokuu1la. 

} . Avenol pyysi, että tulisin asiasta hänen 

puheilleen helmikuun alussa. 

),f i n i s t e r 
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Ger..eve ' i -}.ä.I:let'ls-r.ön r ortt i n; o 4. 

Gheisena lähatyst.. kunn i oittaen tli.1.isteriölle l ähet

tää rSf or+tinea n:o 4 , jonka otsakkeena on 

Sveitsi ja kansai nvälinen t i lanne . 

llinister i: 



, 
• 

. ..................... ~dye .. ~i ........ _.SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .4. •............ 

. .Genlv:e.'.issa .... ~ p:nä .tammi. kuuta 1939. 

Asia: SYei tsija kAAsaiBläJ,itVlJl tilanne. 

r. 

Palasin eilen Bernistä, jossa olin oleskellQt viikon 

• piUvät kaupallisia neuvotteluja, sekä diplomaattisia vierai- 

luja varten . Rnnenkuin kansleri Hi Uer tänä iltana tulee 

pi~ suurella jännityksellä odotetQ!l puheensa tahdon seu

ra vassa lyhyesti koota vaikutelmani sii\ä, milla tavalla 

Bernin virallisissa ja erinåisisså diplomaattisissa piireissä 

arvosteltiin nykyi st~ poliittista tilannetta Europassa. 

En voi vapautQa siit~ käsityksestä, että Sveitsin 

vi r 1 isissa piireissä l uotettiin äskeisiin saksalais-puolalai

siin neuvotteluihin s akka verrattain vaka vassa mielessä siihan 

• laskelmaan, että Mr . Chamberlainin ja lordi Hlllifaxin käynti 

Roomassa oli ollut tul oksiltaan ainakin jossain määrin posi

tiivinen ja että Saksan ja Ranskan ulkoasiainminishrien tQon

nottainen "yhteisymmärrys" herra von Ribbentropin vieraibn 

aikana Pariisissa työntäisi toisarvoiseen sijaan ranskalais

italialaisen jännityksen ja kohot tai si etQalalle Venäjän ja 

Saksan Yälisen selkkaus~. KiWi tåmä laskelma olisi oll.Q t 

oikea, olisi se merkinnyt ainakin jonkinlaista MojennQsta 

Sveitsin Ollaan arkaluontoiseen asemaan. llutta sitten tQli 

JAKELU OHJE : 

UE 2: A .. 

Jak.luohJemall.ja : 

Tavat"·n. Tav. ine" Ja IIslk,1 _. .... mini.te"iall •. 
Ei ui om •• adu.tuk."" tiedoitukalln. 
Ei ui omued"ltuk •• n, mutta ulko •• lainminiaterit5" tiedoi

taUn. 
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tieto, että von Ribbentrop ja Puolan Illkoasiainministeri 

Beok olivatkin kaikesta päättäen sopineet keskenään siitä, 

että Ukrainan kysymys kaikkine moniDaisine siVllproblee

meineen aiotaankin lykätä tllonnemmaksi. tämä käänne 

teessa, mikäli tiedot ovat olleet oikeat, on lllonnolli

sesti onu t omansa jälleen l iså.ämään svai isiläisiä huo

lia . 

Raportissani n:o 1 t.k. 18 päivält ä selostin m.m • 

era.s t " keskustellla, jos a minulle oli nimenomaan vakuu· 

te ttu saksalaisesta. lahteesL tiedet tävEm , että von Ribben

trop toaellakin har rast aa näinä aikoina painos tuksen 

harjoittamist a n lanti i n ja Ranskaan Italian au ttamisek

si ja t .. än vuoksi aksa tulisi koettamaan tuottaa 

vei tsi lle ja Hollannille ni i n suuria vai keuksia kuin 

mah olli sta . 

Sikäli kuin saatoin Bernissä havaita, ei virall i

sis a pi i r ei ssä tahdota uskoa, ett~ Sve its i joutuei 

välitt "mäs ti sotais ten selkkausten llhriksi , vaikka suuren 

yle i sön keskuu essa levottamulls tässä suhteessa on ilmei

nen. 'l'ietys ti ei l tihdetä s i i~ että. Saksa ilman muu.ta 

tulisi koettamaan sotila~llisesti vallata Sveitsin, mutta 

jos Saksan , Ital ian , Ranskan ja Englamin välinen jänni

tys kaikista ponnistuksista huolimatta päättyisi aseelli

seen yhteentörmäyksean , on nikea tietää, niin sanotaan 

monella taholla veitsissä, miten tilanne kehittyisi 

vei bin omal ta 0881 ta • 

Seikka, 'oka ai van erikoisesti tl.lDiull askarruttavan 

sveitsiläisiä mieliä, on öisin, varsinkin Itävallaasa 
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tapahtuva joukkojen siirto niin hyvin Unkarin kuin 

Sveitsin rajoille. Kuten tänään olen salasähkeelläni n:o 
-

9 l yhyesti ilmoittanut, olen lisäksi kuullut ~teistä, 

joi den luotettavaisuuHa minun ei ole syytä epäillä., että 

Saksassa tultaisiin Tastaamaan Italiassa ja Ranskassa 

alulle pantuihin reserviläisten ja uusien alokkaiden 

tavallista aikaisempaan kutsum~een lippujen alle ryht~ 

mällä helmikuun 6 päivänä li ikekannallepanoon ehkä suun

nilleen samassa mielessä kuin viime syy skullll a painostuk

sen harjoittamiseksi. Ethi asia Suomessa saisi tarpeeton

ta laajuutta, silla voihan käydä niin, että tilanne 

jälleen siihen mennessä voi tuntuvasti muuttua parempaan 

pain, p sin nimenomaan, ettei tätä tietoa leviteHäisi 

Helsingissa sen laa jemmalle kuin ainoas taan Suomen Pankin 

ti etoon. 

veitsin sotilaallisissa pi i reissä tunnutaan arvoa

teltavan Rnglamin ja Ranskan Atlantln-lai vastojen kes-

ki ttämistä GibraHarin vesille , sekä Ranskan, Italian ja 

Saksan maavoimien lisäämistä yllämainitulla tavalla luon

nollisena toimenpi hellä, jotta oltaisiin kaiken varalta 

valmiit silloin kun tulee lopullisesti kysymykseen italia

laisten ja saksalaisten joukkojen poistwninen Bspanjasta. 

~ånn itY8 voi s iis viime vi ikolta kärjistyä, kunnes näh

dään, poistuvatko nämä vieraat sotavoimat Espanjasta, vai 

yritetäänkö ne jättää. sinne epämääräiseksi ajaksi. )(utta 

täytyy viimei seen saakka uskoa. niin on miIlDlle sanOUR., 
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että sotaan näiden auur,al\ain ke~en ei knitenkaan tulla 

viime- kädessä meneme.än. JoS' herra Hi tlerin puhe tulee 

olemaan edes suhteellisen maltillinen kaDDatuksen antami

sessa Italialle, täytyy voida odottaa, että )(usS'olini viik

koa myöhammin tulee omassa suuressa puheessaan osoittamaan 

vastaavaa maltillisuutta Ranskaan nähden. 

Panen lopuksi tähän erään aasialaisen diplomaatin 

lausunnon minulle pari päivää si tten. 

Hän kertoi mi tä sulU"immalla huolestuksella olevansa 

pakoitettu lähtemään kotimaahansa usean kuukauden kestävälle 

virkama tkalle ja täyty,änsä jättää perheensä. Europaan. Hän 

sanoi nimi t täin pahasti pel..lt.äavänsä, että Ranskan ja Ita

lian välinen janni tys loppujen lopuksi si ttenki.n tulee 

paattymåän sotaan. Jos olisi mahdollista antaa Italialle 

hyvi tystä jonkun pienen maan kustannuksella niinkuin kävi 

uhrattaessa !~ekkoslovakia viime syksynä, olisi asema ehkä 

jonkun verran selvempi, mutta täksi ainoaksll. uhriksi voi 

soveltua Espanja. Jos Italia ja Saksa saavat jäädä nykyi-

seen valta-asemaansa spanjassa , merkitseisi se itse asi-

as sa Ranskan ja Rnglannin vastaavaa häviötä ja siihen 

näitä länsivaltoja ei voida taivuttaa. Ainoa toive on, 

hän sanoi , e t tä Saksa ja Italia viime tingassa havait

sevat millaiseen kurjuuteen sota Espanjassa ja Kiinassa on 

S'yössyt sivi i li väestön. 

Viikon kuluttua tQlen uudelleen oleskelemaan Bernissä. 

kaupallisia neuvotteluja varten ja toivon silloin saavani 

tehdä uusia havaintoja mitan Sveitsissä suhtaudutaan 

rin ja llu.ssolinin uusimpiin puheisiin. 

~~A~_ ~~s:..... 
)( i n i 8 t eri: ~~ 

• 
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Ohei!: ena lä!1etystö kunnif'i ttael 1 ~ inist eriölle läh~t

tää rar ort t :nsa n:o 5, j onka otsakkeena on 

ta sler i Hitlerin ei~ inen puhe. 

IHni a r i; 
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. .' ....... a,e,Q,,...~.i. .. .......... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n:o 5. 

GeI).~tissa .. .. 3.l. p:nä taqri kuuta 19 39. t ! 270 ,J· 1> ,Ji. 
<;1. -Ji As i a: I!nsleri Ri. tlerin eilinm ... _ 

puhe. .. . ... . ...... n ... . _ 

Eräs Kansainliiton korkeimpia virkami ehiä oli eilis

illaksi kutsunut l uokseen m.m. erään toisen lähimpiä virka

tove rei t aan ja minut päi v" 11ise118 kuunnellaksemme samalla 

kansleri Hitle rin suur ella jännityksellä odote ttua radiopuhetta 

aksan ulkopoli t i ikas ta. elos ta.n seuraavassa heidän ja 

diplomaatt i en ensiv ikutelmaa . 

M<ob.t läsnäolleista herro' sta i lmaisi vat heti mielihy-

vansa ai ' tå, että. puhe sinänsä oli s e sis"llölt · n että 

esitt · istavalt an tuntu v s ti hilli t ympi kuin mihin yl eensä oli 

totuttu. (Qna s ta puolestani en voinut teh ä mitään johtopää

töstä aanensävyn suhteen , sillä t ämä. oli ensinm" inen kerta 

elåmässälli kun olin tilaisu des<"'a kuuntelemaan herra Hitlerin 

puhei ta edes radiossa ). Nl'i ' en errojen mielestä oli pi:i.ä.

huomio ki inni t ett OO"ä seuranaan kahteen tosiasiaan: Ensiksi 

puheessa ei oltu nimenomaan sanottu, että Saksa tulee kai

ki ssa olosuhteissa kannattamaan Italian vaa timuksia Ranskaa ja 

Englantia vastaan, sekä toiseksi että Hitler nimenomaan oli 

vakuuttanut luotta '9allSa rauhan sä ilymiseen 

Kaikella tällä oli Hitler siis tahtonut 

vuosikai eteenpäin. 

jät t ää "portit auki n 

JAKELUOHJE : Jakeluohjemal leja : 

TavaII ' en. 
Tayal "e~n. '1lksl mini.te riOlle. 
Ei ui omaa. ultuklen tiedoituksiin. 
Ei uoma ultuk •• nt muU. ulkoasiainm inl.teriOn tiedot-

t k.iin 

UE. 2 : A • • 
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Tastaisille _ neuvotteluille Saksan, Italian ja. Englannin 

kesken. Tilanne olisi voiJlllt kääntyä erittäin uhkaavaksi, 

jos Hitler sensijaan olisi esittänyt jotain niin varmaa 

Englantia j a Ranskaa vastaan, että na olisi va t voineet 

käsit t~ sen suoranaiseksi ultimatumiksi. Eräät toiset 

läsnäolleista herrois ta s ensijaan buomauttiTat, että 

Hi tlerhän ei v 0 iJlll t mennä puheessaan pi temmälle kuin 

hän oli tehnyt , s i! ä ensi vi ikolla tulee Mussolinin 

moro puhua määri telläkseen oman poli tiikkansa Välimerellä 

ja kun nyt on kysymylsessä juuri Italian ulkopolitiikan 

pääm "" ien määri tteleminan, ei Hi tllr ,0iJlllt luonnollises

ti sisällyttää omaan uheeseensa tässä suhteessa enempää 

kuin hän oli tehnyt. 

rän~ olen keskustellut puheesta hyvinkin monien 

eri henkilöiaen kanssa , joilla heil åkin on tärkeä ase

ma Kansainli i ton ihteeris tössä ja diplomaatt ikunna ssa. 

K ikkein e ullis immat lausunnot k.o. puheesta ovat 

käynee t seur vaan suunta an. 

san j a Italian taloudellinen tilanne on kerta 

ka "kkiaan nyt jo niin huono, ettei Hitlerillä ole varaa 

käyttäa peräti uhkaa vaa ki eltä suoram isia halli tuksia 

kohtaan. en woksi hänen puheensa jyrkimmät kohdat 

suuntautu ivat kansain,äii stä juutalaisuutta, bolshevismia, 

kapitalismia j.n.a. kohtaan. Ettei suuri yleisö Saksassa 

kui tenkaan olisi saaJlllt sitä käsi tystä, että hän tarkoi

tuksellisesti jätti syrjään Englannin ja Yhdysvallat, 

Hitler teki hyökkäyksiä eräitä näiden maiden valtiomie

hiä vastaan henkilökohtaisesti. 

Ene!llllis tö puhuttelemiani henki löi tä tahtoi kiin-
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nittäå. päähuomion eräisiin toisiin kohtiin Hitlerin puhees>

ta. 

He myönsivä t, ettei puheessa oltu luvattu satapros 

tista kannatusta Italian vaa timl1ksille Ranskan suhteen. Tämä 

Hi tlerin va rovaisuu.s soveltuu hyvin yhteen siihen Ohamber

lain ' in uskoon, ettei Italia tule aseellisesti koettamaaJl 

a jaa 

onkin 

konsa 

voi ton 

pulma, 

leva t 

l ä vi tse Taatiml1ksiaan. Mutta nyky he tken arin kysymys 

itse asiassa toinen: Vie Tätkö Italia ja Saksa jol1k

ja v &rus tuks ensa ois Espanjasta 

jälkeen ? Elleivät ne sitä tee, 

nimittäin s e, mitä Englanti ja 

tekemään. Jos ne katsovat, että 

kenraali 

nousee 

Ranska 

Italia 

Francon 

eteen pää

silloin tu

ei täytä

lupa us taan iir. Chamberlainille tässä suhteessa, on 

asiassa tulkintakysymys kuka uhkaa politii~llaan rau

han säilymistä. Jos t ällöin Hitler ka tsoo, e t t "" Ranska ja 

Englanti uhka aTat Italiaa, sil oin on hänen eilisessä.. 

kään 

itse 

p heessaan jo etukäteen nimm omaan sanottu, että Saksa 

asettuu Ital i an puolelle • 

Toisena pahana kohtana Hi tlerin puheessa pi.d.etään 

hänen la jaa to istelu.aan ks~ kansan taloudellisista 

v" ttäm " tömyyksistä. llei Saksa päase jatkuva sti laajenta-

m an vientiansä ja silli! lisähmä.b.n aksan ka.nsan. toime811-

tul n kaikki mahdollisuuksia, tai ellei Saksa saa siirto

mai ta, sil oin tuleva t kysymykseen yoimakeino t. 

On itsestä.b.n selvää, huomauttivat eräi:i. t puhuttelemani 

henkilöt, etteiTät mi~ suvereeniset maat tule suostu

faan si i hen, ette. niiden t äytyy rauhan säilymiseksi ostaa 

saksalai Sla tuo tt ei ta millä ehdoilla tahansa. Toisaalta 

taas on Saksalla hyTin vähän toiveita aseellisilla kei-
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noilla hankkia itselleen siirtomaita Englannin ja Rans

kan lrustannuksella . On nimittäin otettava lukuun sekin 

mahdollisuus, etteivät Yhdysvallat tule sallimaan Saksan 

saada j lansi jaa afrikan länsirannikolla. Saksa muodos

t aisi nii stä mi tä. todennäköisimmästi tårkei tä sotilaalli

sia ja varsinkin merisotilaallisia tukikohtia, joiden 

k utta merisotilaallinen asema Atlantilla muuttuisi ehkä 

hyvinkin nuoma ttavast.i. iiin kauan kuin aksa pysyy 

merisotilaal isesii Itämerellä ja Pohjanmerellä, voivat 

Yhdysvallat kiinni ttäa päåhuomionsa Japaniin, mutta Sak

san merisotilaallinen valta Afrikan länsirannikolla 

Yhdysvalla t kovin pahasti altti i ksi saksalais- japanila i

selle merisotilaal liselle painostukselle. 

ii tä huolimat ta , ovatko nämä puhuttelemani henki

löt olleet ainakin jonkun verran eri mieltä Hi tlerin 

puheen merkity ses tä, ova t he ku j tenkin kaikki 

et ä vars in inen kriisi on v sta tuonnanpana tule massa • 

_ i in hy vin ksa ja Italia to isaalla kuin nglanti ja 

Ranska ta s toisa lla jatkavat kuumeisella kiireellä 

varu stelujaan . e tosia sia merki t see paljoa en EJD.IIl " n 

kaikki näi -en mai en johtavi en valtiomiesten puheet. 

Pahin hetki mlee silloin, niin sanot an, kun Espanjan 

tasavai: laisen IlitQkseu vastust~skyky on kokonaan 
" illa 

murtunut. Clnan asemansa vuoksi Mr . Chamberlain/ tuskin on 

anäa mah ollisuutta tehda myönnytyksiä ksan 

t yydyttämiseksi ja vie lä vähelllllän on ainakaan t ällä 

hetkellä syytä uskoa, että Ranska tulisi sallimaan 

Italian ja Saksan pitää epämäåräiseksi a jaksi eteenpäin 

Espanjan miehitettynä. Hitler kyllä voi, kuten hän teki 
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eilisessäkin puheessaan, osoittaa omalle kansal leen kuinka 

hänen ulkopolitiikkansa on ollut kauttaaltaan menes t yksel

lista , mutta to isin on Musso linin laita . Hän ei ole 

saanut abessiniasta mitään to eilista t yydytystä 

ja jos nyt hanen tuli si luopua espanjalais ista voitois

taan, voisi ka dä niin , että hänen kotoinen asemansa 

tulisi mi ltei kest ämättömäksi . Vaar a on juuri siinä, että 

krii ti lisimm" 1"' he t ke llä jonkun tai joidenkuiden valtio

m"esten hermo t pet täv"t &amalla tavalla kuin v. 1914 . 

i l ain ei kukaan t htonut sotaa eikÄ kukaan ottanut 

vastuul leen sodan' ulistus ta huolimat ta sodan aika~~saamista . 

T' llä kertaa vo' si si i s lIäy siten , että vjel ti viholli-

suuks ien &1 'ettua n~iden neljän suurval en kesken r iidel 

t~is i in sii tb. , kuka on to ellinen s',y1 inen sodan puhkea

miseen. 

r OOs kaik~ein tiet" vimpiä henkilöita sanoi minu le 

t!:l.Ik..1:lll y yesti b.rv' o"v nsa r uhan ja 5 0 an mahdollisuu

en a v n htä su..u-ik, i (" if t - fift y ,). Hunen mitiest n 

Hit er 8. :U sol "ni ovat a itu ' illa hy""kk.yksillW:2ll 

uheissaan kb s nv ltoja v&s t aan v~itel- en totuttanee t 

vars in Anb nnin , mutta n'tte in jo myös 

Yhåysv t in ~at i~hen kåsi kse en, että kansanvalt0-

jen t äy t y kerran joutua asee lis een t isteluun aksaa 

Italiaa v s t aen , muu te in kansan va 1 to j en li i n suuri nöy

ry t ys voi olla e essä . Jos aksa ja Italia a jo issa 

huomaa vat tämän po iti "kk.ansa vaarallisuuden ja peräytyvä t 

hyvässä järjes t yksessä , s"il rauha . 

Ehkä on syyt ä lopuksi mai nita mi t ä Gen~ve ' issi:!. 

ajat bllaan Venäjästä . 
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Olen ol eskellu t Gen~ve t issä vuodesta 1922 lähtien 

j oko kuukausDnäbr iä eri konferensseissa tai olen asunut 

t äi::. l1ä vakina is esti, mu tta en ole koskaan havainnut että 

~ie le nkl into Venä jää koht aa olisi ollut ni i n suuri kuin 

nyky isin . Kunnes Venä jä yhtyi Kansainli ittoon sen johtavat 

mie het ja sanomalehdet käyttiv ' t Kansainli i msta mahdolli

simm3n so vaa vaa k' el tä , mu t ta s i tten äänensävy muuttui 

ÄOkODball . Vieli:!. vlime syksynä Li tvinoff es iintyi lCan sai n-

11, t on mr.htipo tisena puolu s ta jana arvo stelsnalla ankarasti 

, aksaa , i ta iaa ja Japani . yt hän ei tuHu t Neu \'0 ston 

vi ime is tunto on , vaan l ähetti tänne si j ais ekse en 

Ci S Sour i t ch ' i Il.c " t te i ollut kysymyksessä j oku 

nen syy, s e i lmeni s i i t ä tosias ias ta, että Venä jä samaan 

iko' l akkau tti Ta ssin edus t uks en Gen~vet issä eikä suos-

tunut otta:naan ke t ä ' t tikäl ' i stä ulkomaa l a i sta sanomalehti-

,iest a eaus t a 'akseen4 t kys t~ Gen~ vet is sä , onko perää 

niis s huhuis sa , e t tä Ven' jä tulis i s iihen m~in vieraan

hUll an Ka ns in ii tos t a , e ttä se j o t äm ' n vuoden kuluessa 

ilmoit tais i eroa ~ nsa ~okonaan Li ' ton j ' s enyydestä. Jos 

n in ktivisi , olisi ehkä to e~äköistå , että seuraa vana 

bslr..e eena t ul ' s i 0 ErlI an ks ja Venä jän l~entyminen 

een. isena merkkina t hdotaan pitää si t ä , 

et uaks eis e t i on luopunut suurista pullhistaan 

pW1 t ktts iÄsi Ukrainaan . ~rbb. t puhuttelemani henkilöt 

ov t u.. tOtiee t rvos te D.Y yhetken t i anne t ta seuraavasti: 

W 61a j vhli t ova t niin lahe i-

se t , lli iaen ot ilballinen sekb. talou de llinen valta 

ni ' n su ri , et t ei ni i en ol e pakko tehdä åWiäD mi tä 

kom romisseja t nsa toisten suurvaltain hyväksi . Hitler 
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tietaå. sen yhtä hy vin kuin )(ussolini ja sen vuoksi 

nämä molemmat koettavat tunnustella maaperää miten he 8~ 

sivat parhainta ulkopoli i ttista hyvitystä. Viime tingassa 

he ovat valmiit ottamaan Venäjän Japanin tavoin omaan 

ryhmäansäo i ten syntyisi totalitääristen valtioitten suuri 

akseli Pohjanmereltä ja Välimereltä Tyynelle Valtamerelle 

saakka 0 utta ei ole myöskään suljettava pois sitä mah

dol- isu~ tta , niin sanotaan, että Venäjä vetäytyy kerta 

kaikkiaan omaan kuoreensa hyöiläkseen sii tä, että Saksan, 

Italian ja Ranskan sekä Englamin välinen sota heittäisi 

uropan tärkeimmät valtiot hävi tyksen ja taloudellisen kur

juuden uhreiksi . 

N"åmä jokseenkin pessimistis et laskelmat voivat kuiten

kin tuntuvasti haihtua, 'os Mu ssolinin puhe ensi viikolla 

ojentaa rauhan ""den Ranskalle ja Englannille . Hitlerin 

ei li en puhe sa i si silloin mi t ä tärkeimmän täydennyksen 

ja r ii ta vallasta Vålimerellä pääsisi kulkemaan kohti 

sov innollista ratka i sua, 0 on fr. Chwnberlain ulkopoli-

bike l aan on kai ken ai kaa tahtonut päästä. 

i tä ccnaan käsitykse eni tulee, tah don aivan viimei-

seen s alua uskoa, että r auha saadaan säilymään tälläkin 

kertar. , vaikkakin jou u t aisiin jälleen, niinkuin viime 

syysku lla ai van sodan partaalle. Mutta pIen tästä huoli

matta katsonut velvollisuudeksi esittää ylläolevia kuulemiani 

mia lipitei tä . Gen~ve t i ssa on kerta kaikkiaan totuttu 

ta 1931 lii.htien siihen, ette. optimistiset laskelmat 

suhteen aina ovat pe ttäneet. Ku.n lahetettiin kansainvälinen 

komissio Kant shukuo on, toivottiin, että rauha saataisiin 
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verrat ta in nopeasti palautetuksi. mutta KiiDan aloitteesta 

Itä-Aasian sota oli yhä Kansainli i ton NeuTOston käsitel

tävänä pari viikkoa sitten t Kukaan täällä ei ta ht ona.t 

uskoa, että Italia aloittaisi sodan Abessiniaa vastaan, 

mutta toisin kävi, saman aikaan kuin Italian ja Saks&ll 

painostuksesta kenraali Francon Bspanja nyt tullee sekin 

poistumaan Iansainli i tosta. Kun viime syyskuun lopuUa 

ele tti in yleiseuropalaisen sodanuhkan merkeissä, saatiin 

rauha säilymäan vain sellai sin uhrauksin, et tei he villä 

uskota enää toista kertaa maksettavan sellaisia hintaa. 

en vuoksi sanotaankin Gen've'isSL kaikissa pi i reissä, 

et tii. on kaikesta hllolimatta koetettava luottaa järjen 

vo ittoon, Yaikkakin täytyy valmi stautua yhä uusiin yllä

tyksiin: puheet eivät sinänsä paljoa merkitse, vaan todel

liset valtiomiesten teot käytännössä • 

ff? L (\/~~ ~) K i n i s t eri: ~( ~ 

--
;. _ l/rr.1939 • 

. ~~ 

P.S. Sen jälieen kuin ylläoleva oli saneltu olen saanut 

erään tärkeän lisä t iedCll. 

Ollessani vi ime viikolla Bernissä, kääntyi Belgian 

sikäläinen lähettiläs kreivi d'Ursel puoleeni seuraavassa 

erittäin arkaluontoiaessa asia ssa , jollaisena hän sanoi 

sitä pit&.va.na&. 
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innen Belgian llU en hallituksen Dltlodost8llista oli 

tunnett.u belgialainen poliitikko, M. Janson lupauta.nn t 

tulemaan he lmikuun 8 päi viitsi Berniiil esi telaöi.mää.D ja 

häntä juhliakseen kreivi d'Ursel oli jo lähettänyt 

kutsukortteja erinäisille henkilöille. Mutta pari päivää 

myöhemmin )(. Janson olikin tullutulkoasiainmini steriksi. 

Kreivi d'Ursel halusi sen vuoksi yksityisesti tiedustella 

minulta ainoana Bernin lähettiläänä, joka oli 

aSla inministerinä, kuten hän sanoi, olisiko hänen kehoitet

tava hienotunteisuussyistä uutta päällikköänsä olemaan 

saapumatta Sveitsiin, ettei joku Saksan hallituksen jäse

nistä saisi si "tä aihetta vuorostaan tulla harjoittamaan 

propagandaa, joka voisi hermostuttaa Sveitsiä. ll1pasin 

hänen pyynnöst.aan mahdollisimman varovaisesti t~ dustella 

veitsin ulkoasiainministeriöstä miten siellä suhtauduttiin 

t~ II. Jansonin vi erailullD.. Kahden päivän kuluessa 

muutettiin erinäis iä kertoja Sveitsin kanta, kunnes 

lopulla minulle ilmoitettiin, että .Janson tulisi edel

leenkin olemaan tervetullut. Tämän mukaisesti lupauduin 

tulemaan t.k. 8 päivänä kreivi d'Ursel'in vieraaksi. 

Juuri nyt soitti kreivi d'Ursel minulle, että katsoen 

kansa invälisen tilanteen huonontumi saan, ulkoasiainmini steri 

Janson ei voi saapua Sveitsi in mainitIlkai päi väksi, koska 

hänen täytyy ehdottomasti olla kotona seuraamassa kriisin 

kehitystä. .. Herra Hitlerin eilinen puhe ei siis ola 

ollut omansa lisäämään Belgian hallituksen levollisuutiL. 

Bdellisessä raportissani n:o 4 kerroin saaneeni 

kuulla Bernissi, että Saksassa tl.lllaan t.k. 6 päivänä 

ryhtymään erinäisiin laajoihin sotilaallisiin toimsnpitei-
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siin heti sen jälkeen kuin herra lussolini pitää, 

ni inkuin on suunniteltu, suuren ulkopoliittisen puheensa 

t.k. 4 päivänä. Ovatko kaikki nämä eri päivämäärät 

pelkkää sattumaa, vai onko niillä täysin välitön keski

näinen vuorova i ku tus ja syy- ja seuraussuhde, sitä en 

tässä tahdo erik seen analysoida. 
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Kuvaavaa si l l e mielialalle, jonka keskessä Sveitsissä 

parhaillaan eletå.än, oli hallituksen päätös kutsJ.a/~~~:lilM:ii. 
sesti koolle vi ime t ammikuQn lopulla vi ikon päiviksi käsitte

lemään neljää kii reelli stä kysymystä, jotka kaikki koskivat 

maanpuolustuksen vahvistamista. Bräät niistä tulivat hyväksy

tyiksi miltei keskustelutta ja toisten suhteen es i tetyt poik

keavat mielipiteet eivät ri i ttäneet muuttamaan hallituksen alku

peräistä ohjelmaa. 

Ensimmäisellä lailla pääte tt iin pidentää ratsuv"en har-

• joitusaikaa 130 päivällä ja muiden aselajien 116 päivällä. 

Ha llitus oli omaksunut tässa suhteessa maanpuolustuskomissionin 

yks imi elisen suosi tuksen. 

To i sella laill a sai hallitus valtuudet r yhtyä käyttä

mäån uutta 350 mi lj. frangin suuruista erää aseistuksen, lin

noitusten, varastojen j.n.e. täydentämiseksi. Siten kohoaa jo 

nyt viime vuos ina näihin tarkoituksiin myönnettyjan määräraho

jen summa 700 mHj. frangi in. Sveitsissä pi detään mitä to en

näköisimpäDä, että hallitus tulee verrattain läheisessä ' tule

va i suudessa, eli niin pian kuin tämä uusi erä on käytetty 

"'AKELUOH J E : 

UE 2: ' 4. 

.... k.luohJem.lleJ. : 

Tavallin'<. 
T . .. IIi.,lin j . 1I.lkll ... .... . •. mlnllt.rlllll • • 
Ei ulkoma.eduatukaen tiedoitukaiin" 
Ei ulk9'naaeduatuluen, m utta ulko •• i.inm inl.t.riG" tiedoi. 

tu~ii". 
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loppuun, pyytämään lisää vielä :l>O milj. frangia. 

Kolmas laki antaa hallitukselle nl tIludet ryhtyä 

koisiin toimenpiteisiin rajaturvallisuuden lisäämiseksi. On 

nimittäin muistettava, että Sveitsillä ei läpi vuoden ole 

vakinaisia armeijan joukkoja kasarmeissa ja sen vuoksi on 

vi ime vuosina r hdyt ty luomaan erikoisia raja~tio-osastoja, 

jotka pa lvel evat kau t ta vuoden. lfåi tä muod ostelmia on nyt 

tarkoitus yhä vahvistaa, jotta ni idan turvigsa ennätettäi

siin r yht yä t äydell iseen li ikekanna llepanoon, jos tarve si-

tä vbatisi. 
Neljas laki salli i hallituksen kutsua tarpeellisan 

mBbran armeijaan kuuluvia sotilaita ylimäHräiseen palveluk

seen, mil oin ka tsotban, et t ti. toisaalta rajavartio-osastot 

ei v t r iitä kaikkien tapaht~ian varalta , mutta toisaalta 

ei my"s.k&I.n ole syy t e. mobilisoida armeijaa kokonaisuudes-

s an. 
Kuinka er i tavalla ulkomaala i set asianbmtijat arvos-

televat ve i tsin asemaa ksan, I talian ja Ranskan. välillä 

ilmenae m.m. seur avista ai van vastakkaisista lausunnoista' 

Kun pessi mi stit l ähtevät siitä, e t tä Saksan hyökkäys 

pohjoisesta ja idästä maitse ja i lma tei tse tulee mal:Jiolli

simman l yhyessä a jassa paralysoimaan veitsissä sotavoimien 

mobilisoinnin Berniä myöten, ovat toiset asiantuntijat sitä 

mieltä, että jo nyt riittävät veitsin pohjoiset ja itäi

set linnoitukset ja muut varustukset suojelemaan täydelli

sesti Sveitsin koko armeijan mObilisoinnin.K~elliset, pes

simistit, veitsin kannalta katsottlUla, lähtevät sii tä. 
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että Saksan on kaikkein edullis inta Italian kanssa tUD-

keu~a Sveitsin kautta Ranskaan, ovat taas 

jälkimmäisen kannan edustajat sitä mieltä, 

toisaalta 

että Saksa 

tulee , jos 60 ~ puhkeaa, koettamaan tunkeutua Hollannin 

ja Bel gian kau t ta tälläkin kertaa pohjois-Ranskaan. 

Olkoot D.I:i.mä asian tunti ja t ke6kenätlll kuinka eri 

mielt · t lr:I.nsa veitsin asemasta , joka tapauksessa luuli

sin voivani omana miel i piteenäni esittää sen v~kaumuksen, 

että herra inger , veitsin puolustusministeri, oli oike

assa kun hän vi i kko si t ten parlamentissa selitti , että 

veitsi tul ee puolustautumaan vi imeiseen mahdollisuuteen 

s akka , jos sen kimppuun hyökätään . 
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ja 2 • 
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Raportissani n :o 5 vJk. 31 päivältä tein selkoa eri-

näisi st .. "s ityksi st ä , mill ' tavalla kansleri Hi tlerin puhe 

oli vaiku ttanut n kyiseen jännittyneeseen ken-

sainveil.iseen tilan tee seen . J ii.nå yhteydes " kerroin m.m. v"i t

t eistä , jotka olin edellisell" viikolla kuullut Bernissä, että 

aksassa tapahtui suuria joukkojen ja sota t arpeiden si irtoja 

!t"vall c rajo ille länteen a i tään. Ei len sain tiet.... lisää , 

että h vin huoma t ta vi t~ lais ia siirtoja oli ulot tunut Ita-

lie.n ra 'al e , Op r jan ylitse Triestiin saakka . 

t ssu ll ~eydessä ki in.nittä~ huomiota siihen 

sia e ttä T e Times ja usa t mu ut Lontoon lehdet sisälsi-

v t viime ina , t •• 4 paiv~ , lyhyempiä tai pitempiä 

se ostuksia si · t ä , että samalla tavlla kuin vi ime syyskuu.ssa, 

on 

ku'a 

viime ai vinä 

ksass aen 

rajoitettu äåri~ille en matkustajajunien kul

vuoksi , että tavara vaunujen ta rve on äkkiä 

p isunut tav ttomasti . 

Ehkä on syyt ä lis~tä, että nåmä huolestuttavat uuti-

set Saksasta saivat veitsin hallituksen äkkiä kutsumaan 

yl imääriii sesti koolle parlamentin käsittelem~ kiireellisimmästi 
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neljää esitystä Sveitsin puolusbLksen täydentämiseksi sillä 

t avalla kuin edellisessä raportissani n :o 6 tält ' paivältä 

olen t arkemmin selostanut. 

Tämän tilan teen erinooaista vakavuutta ovat viime 

päivinh osoittaneet presidentti ooseveltin ja päamini steri 

hamberlainin uusimmat esi ' ntymise t . 

Use t puhut te l emani henkil öt ova t sanonee t 

mi nul e olevansa si t mie ta, että ooseveltin esittäma 

lausunto sianomaise sa puolustusv' l i okunnacsa meni tosi -

sia lisesti ni in pi tka e kuin ensimm iset s nom&. le ti

tie ot kertoivat , v ikk yksi t yi sten 1 use i en suhteen 

o vo inu tkin S&.ttua 'ylityks i ä." . T ' suuntaan viitta 

myös se , mi t ' anska n presi entti Lebrun t . k. 5 päivänä 

er~ssä oma ss puheess an lausui president ti 

kannanilmaisus ta . 

ooseveltin 

Pääministeri hareberlai n t as eilisessä puheessa n 

antoi maailman lI' baollisi.l!lInan selv"sti t ie t ää kuinka t ' 

dell is esti annin ja nskan kohta lot l iit t yvät toisiin-

sa. 
äi t ä eri uhei t ajatellessani pal utuu mie l eeni 

mit" viime ke sänä. ai n kuu mi tä luottamuksellisilr.masti 

ollessani kosketuksi ssa ',las i tonissa , Lontooss ja Parii

smssa Yh ysvaltain, An nnin ja nskan eri~i sten ta li

tusherrain kanssa . T" lå. etkellä. en tah 0 vi ela panna 

~ita kuulami ni paperille , etten rikkoisi vai teli isuuden 
y -

vel vollisuuttani , mutta sen verran kylla voin mainita 

omana käsity sanani , että jos kaikesta huolimatta sota 

sy t tyy Berliinin- Rooman aks elin ja ropan lansivaltoj an 
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välilla presi dentti Roosevelt 

odottavat häne ltä . 

tie tää hyvin mi tä Englanti 

ja nska 

Joka tapauks essa voitaneen pi t ää oikeana sitä 

Gen ve ' i ssä 

tahtoi anta 

va i tsevaa k·· si t ystä, et tä presi entti oosevelt 

oman vakavan varoi tuksensa akselivaltioiUe ja 

tavaUa pa.a.minister i Ohamberlain ehdottanasti 

kamarin p~töslauselmaan Ranskan al ueiden jaka-

et t ll. samalla 

jht yi danskan 

mattol' tl es ta • 

Gen e ' issä ei odotettu, että Mussolini välttämättö

~ästi l askisi koko laajuudessaan jo t .k. 6 päi vänä julki

suuteen 'lli t· · him edellisenä. pai vänä puhui puolueneuvostonsa 

salaisessa kokouks essa , vaan ota sutti i n, että hän esiintyi si 

ensin 

j vas 

ei en, t .k. 6 p·· i vtinä korkeimma ssa puol ustusnellvostossa 

sen jälkeen m· ittelisi julkisesti ulkopolitiik-

kansa uhim.m!:i. pi:wm.å.tirat . 

Kun t ähän he t keen mennessä, joll oin sanelen tätä 

rarort : ia , ei mit·· tä sin vannaa ole vie kuulunut 

.00'll8Sta , pit~ee mahaollisesti ~ai kkans se eilisiltainen 

ot ~ Ksum Geo ve ' issä. , että. rlitlerin ja ussolinin v· i11ä 

·oko ei o~ bysin yksimi e isia Ita i80 ulkopolitiikan 

l:I1l i.nm i s e..I:J.I"ist ., ai si t ten san v rustelu t eivat 

o e su eet i n opeassa t issa kuin aikaisemmin on 

uomenna , t . k. 8 p·· i vänä i llalla 

l :ilitee , koetan nkkia s iihen mennessä lisätieto ja niin 

p l·on kuin ma oU· sta . 

M i n i s t eri : 
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Asia: Eräitä laqsuntsda kap.saiA.
valisestä tilanteesta i n:o 2 • .. _ 

en jalkeen kuin olin lopet tanut edellisen raportt.ini: 

• "Eräi tä. lausuntoja kansainvä.lisestä tilanteesta; n:o 1 ' , olen 

tän·· n saanut tilais uu.den sangenkin pi tkiin keskusteluihin kali

• 

den br ittilä.i sen asiantuntijan kanssa. Tahallisesti olen 

lut heitä kumpaarin erikseen silmälläpitäen sitä. että tiesin 

toisen heistä olevan ankaran katoli sen ja kenraali Francon 

sekä pääministeri Chamberlainin polit i ·kan kannattajan, kun taas 

aavistin että t oinen, nimittäin eräs englantila inen vanhoillinen. 

joka kuuluu Mr. Winston Churohillin ystävii n, esi t täisi päin

vastai sen kannan • 

Bdelli en puhut telemis tani herroista sanoi käsittäv· nsä 

nykyhetken seman seuraavalla tavalla: 

i ole iika kiinnite t v huomiota Italian alita i siin 

v i t teisiin. e t~ sen täytyi sekaantua kansalai ssotaan span

jassa pelos ta. et t · muu ten ~spanjasta t ulisi bol~e,istinan maa. 

Tåmå.n !'punaisen" kyltin tI:i.aJcse It lia on kätkenyt t äysin 

strateegisen tarkoitusperan. nimittäin sen, ettei Espanja saisi 

joutua sellaisen hallituksen käsiin, jota Englanti ja Ranska 

voisi ,at käyttää ystävänäi:in., jos tulisi kysymykseen ranskalais-
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t en joukkojen , so t atarpeiden ja raaka-aineiden kuljetus 

pohjoi s--Afr ikas ta Espanjan lävi tse Ranskaan. Jos olisi 

Italian kansalle selitetty , että todellisuudessa oli kysymys 

tällaisista täysin sotilaallisista t arkoitusperistä tulevan 

maailmansodan vara lta , olisi Italiassa ehdottomasti tunnet t u 

jo ai van liian aikaisin, mis tä oli its e asiassa kysymys. 

Silloin ei olisi saatu aikaan. mi t ään kansallis ta innostus

ta Italias • ~tta kun sille selite t tiin, että oli vält

tämätöntä , että kenra li Franco saisi mahdollisimman suurta 

apu bol sevismin tukahduttamiseksi span jassa , kävi n.s. 

", apaaehtoist en" ja sota tarpeiden l ' ettåminen kenraali 

Francon avuksi pa joa helpommin painsä . 

talia on nyt ker ta kaikkiaan uvannut Mr . Chamber-

la inille ja lordi Bali faxil lB , että se vi e kaikki j oukkon

sa ja sota tar eensa s njas ta pois he t i kun kenraali 

ranco on 8b.ssyt lopullisesti vo i tolle. Käyt änn"ssä tämä 

erki tsee sitä, että kenra 1i Francon hallitus tul ee pysy

mään kaikissa ulk~pol ii ttisissa suht eissa t äysin puolue etto-

m na eikä. siis suostu sallim an , jos s urvaltain v"linen 

sot syt yisi ropassa , et tä ranskalaisia sotajoukkoja, 

sotatar ita ja r aaka - aineita kuljetettaisiin ~spanjan alu

een kautta Ranskaan . T"·' tulos r iit tää hyv"s t i t yydyt t ä-

~ italiala i set str at eegiset t ar peet. 

On my"nnett ' vä , 'tkoi kertojani, että europalai sen 

sodan vaara tulee l isäant ymäbn viikko vi ikolta sitä mukaa 

kuin neuvottelu t ksan, It lian, Ranskan ja Imglamin 

kesken läheatyv" t lopullista r a t kaisuansa. Saksan t äyt yy 

t a tå. nykyä yht ä mitta antaa I al ialle todi s teita lojaali-
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Slllldest an ja sen Ylloksi se lisäämistään lisää jollkkojensa 

ja sotatarpeittensa kuljetusta Italiaan päin, jopa Italiaan, 

koska, jos sota syttyy, Italia tulee saamaan vastaansa 

Englannin ja Ranskan ylivoiman. utta sen enempää. Saksa 

kuin Italia ei itse asiassa uåralla kärjistää tilannetta, 

ettei sota puhkeaisi. iOn hy vin Berliinissä kuin Roomassa 

muistetaan maai lmansodan ajoi lta, että Englannilla ja Rans

kalla on käytettävänäån ei ainoas taan omat mi lte i rajatto

mat sotilaalliset ja taloudellise t re sur ssinsa , vaan myöskin 

useimpien uolueet omien maiden r aaka-ainee t ja teollisllll s. 

Ei si is voi olla ienintåkään epäi l stä si itä , e tt ei~ätkö 

a ·an mi ttaan aksa ja It lia tuli si täydellises t i häviämäan 

sodassa Englantia ja Ranskaa vastaan. oskin, hän jatkoi , 

Eng ant O ;a anska tulisi vat itsekin omilla europalaisilla 

aluei uan kursi 0 

Italian h8.vi oO vi ela 

ei s s tule uskoa , 

massa usk 1 ettai siin 

s asta 00 ettömästi , tulisi ksan ja 

monin verroin perusteel isemmaksi . 

~ sanoi , että Berli inissa ja 00-

urjist~ tOi nnetta si ihen måårin, 

ett ota 0 i i seurauks ena. 

Jos ku tenhn v6s toin kaikKia laskBlmia Berliinissä 

ja oamassa vi ollisuudet puhkeaisi vat , on mitä luulta vinta , 

että ~sa jättaisi veitsin r uhaan ja koettaisi hyökätä 

Hol nnin sekä. Bel· an kau t ta pohjois-Ranskaan . 

eidän tule e si 0 s lähimpien lruukall8ien aikana valmis

tautua siihen, et tä tilanne khrjist yy karjistymistään, 

kenraali Franoo saa Italian ymmärtämään, et t ei hän halua 

näytellä Italian määritte lemää osaa Englantia ja nskaa 

vastaan. Italialla on siksi väbhn sotavoimia Espanjassa, 
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korkeintaan 50.000 miestä, että. tällainen kenraali Franoon 

kannanotto pakottaa Italian viemään joukkonsa ja sotavarus

tuksensa Espanjasta pois. 

e asiantuntija, joka kuten yllä huomautin, edusti 

päinvastais ta katsantokantaa, perusteli vuorostaan mielipitei

t ään seuraavalla tava lla: 

Jos v. 1936 Bnglannissa ja RanSkassa olisi aavistettu 

mihin si sällinen sota span jassa tul i si johtamaan, ei kos-

kaan olisi t ullut k symykseen , eH" Lontooseen olisi perus

tettu n.s. puuttumattomuusko ' tea tarkoi tuksella estää vie-

aiden valtojen sekaantumis t a t~n sodan ku lkuun. 'i lloin 

olisi v t eti l anti ja Ranska ero irnättä asettuneet 

~panjan ha li t tU:<>en uolelle kenraali Francoa vastaan, jol

loin 0 isi saa t u aikaan kompromissi t ais televi en puolten 

e en j ' r auha olisi palautunut muutamassa kuuk udessa . 

lutt 10 toossa j r ii issa skot tiin l i ' an kauan aksan 

ta toon v, ltf t il nteen lti:irj i stymistä 

kans inv ise lt~ lta ~tsot una. Vie lä niin m öhäbn kuin 

t ' vuoden a l ussa • Uhamberlain tahtoi luottaa Ital ian 

hallituksen l upauk seen, e t t' s e jä ttäi. spanj an kokonaan 

oman onnensa nojaan niin uian kuin kenraali Franoo on 

voi ttanut . nyt ku i tenkin on käynyt i lmi, että kolme 

sitten Mr . Ohamberlain tuli käyntins" aikana Rooma s sa t .. y

dellises ti petetyks i. ' in päivin" Italia on määri tellyt 

yllämainitun lu uksensa siten, e t tä. käyt ännöllisesti ka tsoen 

kenraali Franoon ja hänen kanna t ta j iensa t ulee 

jaksi eteenpäin ikissa suhte issa näytellä Italian l iit to-
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laisen osaa. Olemme s i i s joutuneet, hän sanoi, siihen tosi

sialliseen tilanteeseen, että Berliinin-Rooman akseli tulee 

ulottumaan suoras t aan span jaan saakka. 

Jos otetaan huomioon mitä Vålimeri ja Gibraltar 

itse asiassa merki tsev~t anglannin maailmanvallalle, ei ole 

epäilyst~~n si it ä , että Englanti taipuisi hävittämään kLh-

en vuos i sacan ai kana Gibral tarin ympär ille rakentamansa 

Em iren olemassaolon soti l aallisessa ja taloudellisessa suh

teessa. iillglannin kaikki dominioni t ymmär tävät t ämän samoin 

ku in suurin osa 1nglannin kotimaista yleistä mielipidettä. 

Lordi Halifax ja usei~at hall ituksen jäsenet käsit tävä~ 

hyvi n, et r O Mr . Churohill on ollut oikeassa lukemattomine 

varo i tuksineen ja Mr . hamberlain v~ässä haparoivine las

ke~ineen. utta jokainen vio kko, mikä vielä voitetaan 

r auhan s" ilytt OO iseksi , vahvistaa Englannin ja Ranskan 

sotilaallis ta semaa ja sen vuoksi salli taan , että Mr. 

bamberlain s viel~ koett neu vo tella ksan ja Italian 

ka ssa . Vii~e syys. uss 

sel menesty se lä Ital O 

r. '!l.b erlain käyt ti jonkinlai

aksao tal tu t tamiseksi ja nyt 

hän yri t t 0 saada 

t rtooma a. J0 9 

• kg n harj oi t tamaan vastaavaa painos tus

t~llä tavoin to ellakin voitetaan aikaa , 

kanna tt anta • 0hamberlainin ja tkaa politi ikkaansa. 

Jos t s , ten on luultavinta , Mr. hamberlain lopultakin 

epäonnistuu , tulee Englanti t aistelemaan aksaa ja Italia 

vastaan vi eläkin suur mnmalla p~ttäväisyydellä ja vieläkin 

perus teellis.emmin, jos nOin ta rvitaan, kuin vv .1914-1918 

Saksa , Itäva1ta-UnY~ria, Turkkia ja Bulgariaa vastaan. 
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Tämä pubuttelemani henkilö sanoi pelkää~ä, että 

Saksa ja Italia ovat menneet poliittisissa voitonlaskelmis

saan li ian pi tkäll e ja että sen vuoksi rauhan säilymisen 

edellytykset ovat sangenkin heikot. Jos viime tingassa 

rauha saadaan pelastetuksi, riippunee se mitä suurimmalta 

osal ta sii tä, tilli taanko Berliinissä ja Roomassa oikealla 

tavalla presidentti Rooseveltin äskeinen lausunto. 

Vaikka namä mol emmat pubuttelemani henkilöt olivatkin, 

kuten yll.a.o evasta ilmenee, niin monessa suhteessa aivan 

p invastaista mielipidettä, olivat he kuitenkin siinä suh

teessa samaa mielt~ , että Hollantia uhkaa näinä aikoina 

tuntuvasti suurempi vaara kuin Svei tsiä. 

Uin i s t eri: 
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Br~issä edellisissä r apor t ei ssani olen käsitell yt otsake~ 

asiaa o~ ; en .. ett· olen selostanut erinäi si ä Genhe 'i s sä. ja 

B~rnis sä ku ul emian i kasi t yksj " tah to a tta tehdä iis tä oma II a 

vastuullani ar vio i::lt e ja ja j ohtop" töks i ä . Tahdon seuraava ssa 

vi el ' ja tk a sama kertovaa Menetelmää . 

ku 11a 

Ita 

n • 

e es 

t ee 

nyt 

i 

v iko 

loi tan vei t sistä . 

sianomaisi lle sve i t s ilä isi l le piireill e 6D ~v iime t ammi -

s avu te t u t t ul okse t c eari sopi mukse s ta ~~ san ja 

ka 9sa t u ee t, ni i l minu l e on v uu t et t u , yl lå tykse-

e t 

'on nkin t....rin 

o i v t t 

v w 
t ou eL. lsest 

V 11 e vuonn 

oetti v t tb.ytt 

v ' sa ja Italia 

sitoumuks iaan k . o. suh-

eri t tttin huonot . Kysymys 

ko t' t ulos u ksan ja Ita-

vy t t öm y es ta t a.y tt ' " sitoumuksi a an , 

uoranaisesta t rko ' uk eIlise s ta menett el ysta saattaa 

ve'isin oma talous usiin suur i i n vaikeu ksiin . 

On uo 01 i es ti nii täkin sveitsillii si ' , jotka optimistises ti 

t htova t t u ki t a . ksan ja Itali n 000 ot maksu t johtuneiksi n" i den 
/ molempien 
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maiden yleises t ·· taloudellisesta ahdingosta, mutta olen 

tavannut myös sellaisia henkilöitä, jotka tahtovat nähdä 

tåman aksan ja Italian poli t iikan takana suoranais ta tar

koi t uksellista painostusta . ikäli jälkimmäinen johtopäatös 

on oikea , kuvataan 5aksan ja Italian pyrkimyksiä seuraavasti: 

ve i tsi ssä on hyvinkin paljon ulkomaalaisia talletuksia 

ja sveltsil·· iset itse pitäva t vielä erittäin suuria määriä 

omis tB pääomis taan maan omissa pankeissa. Jos nyt Saksan ja 

Italian johtavat valt i omiehet lähiaikoina eräällä määrätyllä 

hetkellä pi t äisi v;· t samanaikaises ti julkisen puheen huomau tta

malla , että Sve i tsin v~pa.a sanomalehdistö ei ol ekaan pidät

t äytynyt arvostel emasta Saksaa ja Italiaa, t äy t yy k·· si ttää 

asema si ten, että Sveitsi itse asiassa on li i ttynyt ulko

poliittisestikin toisiin demokraattisEn maihin. en vuoksi 

Saksa ja Ita l i a tulevat tästä tekemään omat johtopäätöksen

sä ja ryhtyvä t vas t aa viin polii ttisi i n to L~e npit eisiin 

veitsiä vastaan. äin toivottavasli saataisiin veitsissä 

ynt ymään t äy ellinen paniikki , jonka vallassa ulkomaalaiset 

ja sve i i s ilaiset p~at akkiä pakenisivat muihin maihin, 

to ennäköisesti aivan erikaan saakka. Tällöin tulisi Sak san 

a I talian ntaa Svei tsin kansan ymmärtää, että ainoa tie 

pelastukseen on yhtymin~ Berli inin- ooman akseliin. Jos 

ve i ts i vasta isi pyytämällä Ranskalta ja Englannilta soti

laallista apua siinä tapauksessa. että Saksa ja Italia 

r yhtyi sivät aseellisin keinoin a jamaan politi ikkaansa lä

vitse, on kaksi mahdollisulltta edessä. Ensiksi, Ranska ja 

Englanti voisha t luva ta. tämän avun ja silloin Saksan ja 



• 

• 

3. 

Italian tQlisi vielä harkita tarkanmin menettelyänsä. Jos 

taas Ranska ja Englanti ilmoittaisivat, että ne' eivät 

katso voivansa ottaa vastuulleen Sveitsin turvallisuutta, 

sill oin ei Saksa n ja Italian olisi enää epäröitävä, vaan 

oli s i käyt ävä ka ikin mahdolli sin keinoin Sveitsin kimppuun. 

Väi tet ään Saksassa ja Italiassa laskettavan, että 

Ranska ja Englanti eivät lupaisi apuansa Sveitsille. Siinä 

tapauksessa muodos tuisi tilanne Saksalle ja Italialle mah

dolli simman edulli seksi. Sve i tsin kautta Saksa voisi 

pat..s tä Ranskaan samaan aikaan kuin Italia Balearien saa

r ilta ja Barcelonasta suuntaisi hyökkäyksensä Etelä-Ranskaan. 

N-in aksa ja Italia vo i sivat saattaa Ranskan sotilaalli

ses t i mi tä pahimpa an PQr i stukseen. ennäänpä näissä laskel

mi ssa niinkin pitkälle, et tä otaksutaan sveitsiläis ten lQo

puvan ka i ke s ta aseellisesta vastarinnas ta niin pian kuin 

kävi si selväksi , ettei Ranskalta ja Englannilta ole apua 

odotettavissa . Låhdet ään si~ tä , että Itävallassa ja 

sl ovakiassa nousi tavaton suu ttQmus Ranskaa ja Rnglantia 

kohtaan ni i n i n ku in kävi selv i l l e, ettei Ranska eikä 

lanti antanutkaan sotilaallis ta tukea ni i lle Saksaa 

taan. äin saatais i in ainakin kaikki Sveitsin saksan- ja 

i tal i anki eliset alueet sovinnolla alis tumaan Saksan ja 

Italian ylivaltaan ja sen jälkeen ei olisikaan sanottavas

ti väliä mitä veitsin lansiosissa asuva ranskankielinen 

aines ajattelisi. 

Kuten nuistä laskalmi5ta nåkyy, pidetå.ån enanmän 

tai vähellll1.än seinänä, että veihin kansa on verrattain 

helposti saat ,issa paniikin valtaan ja että Ranska sekä 
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Englanti ei vät voisi tai eivat haluaisi estää tätä Sveit

sin itsenåisyyden loppua. 

Niin pessimistinen kuin tå.mä kå.sityskan ta onkin, 

luulen ku itenkin niiden asiantuntijain olevan paremmin 

oikeassa , ·otka luottavat yhä edeUee'nkin siihen, että 

veits i tulisi 3nsinnäkin saamaan sotilaallista apua Rans -

kalt a ja lann ilta ja e ttä sve i tsiläis iä ei muut enkaan 

nujerretta i si näi n helposti pelkillä paniikilla . Siitä 

huolimatta olen ka tsonut ve l vollisuudekseni selos t aa myöskin 

nä i t ä yU·· es i t tämiän· pessimistisiä t ilant een arvioint eja 0 

oka t apaukses sa puhuvat tänään vå.hli.n optimis t.isemman 

kannan uolesta eräät vi· e p. i vi d tapa htuma t e t äämmäUä. 

~nsinnäkään Italiassa ei ol e vi ele t ähän mennessä 

laske ttu julkisuut een rni t &n seli tys t å s i i t ·· , tuleeko Ita-

l·an halli tus toc.e li akin va timaan s kalta Kor sikan ja 

Tunisin l uov t taI!I i st. a. i in au.an ku in I t ali pidt1.ttäy t yy 

v n. 1i ses t i tt1.Stb. s ele sta , n · in sanotaan er ·i ssb. pi i -

re is nhe' issä, t a t - y me CWJl uo tta si i hen , ettii 

s it mu l::I uin ikaa vo i te t an , vo ite t a myös to uen-

sti ke inoja r uhan stiilyt i seksi. 

Toi sena. byvä.nå. enteenä on pi etty kenraali Fr ancon 

ilmeist ä l abentymis tä Ra.n skaan a lantiin . talia on 

kaikesta päättäen mennyt vaatillluksi ssaan kenraali Franoon 

suhteen liian pitkal e ja sen vuoks i ovat hänen suhteensa 

Roomaan p··in tuntuvasti huonontuneet. Italian j a Sa ksan 

yst ä v·· t t aas ova t iD:s koettanee t tätä ltiisitystä vastaan 

seli ttää tilannetta seuraavalla t avalla : 

On hyvin ymmärrettäv···· , e t tä kenraali Franoon 

t äyt yy kiirehtiä vapautuman ulkomais es ta painostuksesta 
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vcidaksensa keskitt~ ~h oll isimman aljon aikaansa maan 

sisds ten 0 ojen ~....rjes t "" iseks i kokonaan uudelle kannalle. 

~~en on sen vuoksi ollut rakko hieroa sovintoa 

ja .auska kans sa , mut ta se ei su i nkaan merkitse, että 

estaavrs ti h-nen suh t eensa aksaan ja I tal i aan huonontui-

os~aan ~aksalla ja Italialla ei ole suoranaisia 

se tc:!havanl:\ kenr ali Franoon käytett"" väksi 

jc...:'l "'e:lrc.l:ent~i sen t r:?e" si in , voivat ne kumpikin myöntää 

~elle t~v raluo~ton ~q an "aan metal eja , elint rpeita 

' "'1 ~ e . v s t~H .. 

e puhuttelem ni henkilöt , jotka t as tahtovat nähdä 

Aerra~li Fraccon su tautumi sessa nskaan ja lSI1g1antii n 

s;.;.or i e k ~teeu hhne n u opoli tiikassaan , l iilite vat l"" -

hi 1:1 seur" v"sta nakö ohuista : 

h vin mihi n vaikeuksiin glannin koko 

merenku III "outui . ei nsodan ikana , kun aksal ai set 

veuena "set k·" tti v~t espa ja isia satamia hyv~seen 

tukikohtina ni in i. tk "" lle kuin se v "" kin saa t t oi mahtua 

~sFan " an puolueettom uspolit" ikan ra jo"hin . en tiet ""en 

ke .. nt" li .ra co var oo joutumas ta eu.ropalais en sodan sattu-

essa 'ng'ann "n ja kan viholliseksi. :i s t "· en "span jan 

sishis te 0 jen kor" am i ses t ja taloudellis ten edelly tys-

ten elvyt tC::J!l isestå. ei voi tulla pu ett C1l:Ul , jos Ranska 

e glant i i vasto i 18" v t - spanjan kaikki sa ta-

ma t Kenrs&. li Francon t yt yy en vuoksi saada mahdolli-

ope s ti t ou elli s ta pUB. Jo skalta ja ' glannil-

t utoi m a uhkaa sortua talouöel lisest i täydelliseen 

r ppiotil~ , jolloin maa ta myös voi uha t a uusi sisäinen 

ep toivoinen taistelu. Täyt yy n~inollen pitää mitå. 
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to ennäköi simpänä , et tä kenraali Franco 

tarkoituksessa ryhtyy rakentamaan uusia 

ja Englanti ina 

varsin vakavassa 

suhteita Ranskaan 

Tämän ajatussuunnan edustajat tekevät vielä sen joh

topäätöksen , että oomassa on näinä päivinä laimentunut 

tunt vasti halu kärjistää sotilaallist a tilannetta Vålimerel-

lä , kofka kenraali Francon kallistuminen Ranskaan ja JSng'-' 

18 tiin p"in OI) omansa lisä.ä.mää.n valtavasti länsi valtojen 

sotilaallisia edellyt ks iä Italiaa vastaan. 

Kolmanneksi laskeva t nämä puhutte lemani 

Italia on arvioinut t ä teen mit t aansa president t i oose

veltin ja p in ' ste ri Chamberlainin ' skeiset puhee t. ~e 

merkinnee kai ke n lisl:1ksi vi ela sitä , ett.. a ss ei enEUi 

se~ tunnu ole van ukas jättämuan Italial e avointa 

VB t kir j måbr · tel ulkopolit iikkansa .laheisimpiä paa-

mtt itt VI:I. imere 

uUa i in aljac ku in Wnä viimeksi esi ttämäni mie li

pitee t ja laskelmat puhuvat rauhan säilymisen puole s ta, 

mie es~i siitä huolimatta ottaa varteen myöskin 

erin' isiä toisia t pahtumia ja näkökohtia . 

..., sim "isellEi toteami sem 

pit ·· sitä, että v rust uskuume 

maan kuin laskemaan !Jäin. Yhä 

yli~~isi ' n harjoi t~8iin ja 

tässä suhteessa tahtoisin 

on yhä paremminkin nouse

uus ia ikäluokkia kutsutaan 
. f · 

seteolllsuUS uropan 

mis s maissa saavutt akuukausi kuukaudelta uus: a ennä

t yksiä. Tät ä kaikkea ajatellessaan eräs ve i tsin tärke i.m

piä taloudellisen johtoaseman m' ehiä l ausuikin minulle 

m utlJ!la päi v·· sitten, että talous ropan tärkeimmissä. 

maissa eläå jo jokseenkin t äy eilisen sota tilan merkeissä, 
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vaikka vleisen mielipiteen rauhoittamiseksi näistä asioilt-a 

ei puhu t akaan sanomalehdissä muuta kuin sivumennen. Jos 

järki sais i vall i ta, ei olisi syytä mihinkään pessimismiin. 

Demokraatt i ten mai den valtiomiehet voisivat suhteellisen 

helposti l öytää kohtuulli sia ratkaisuja kaikill ek in nyky

hetken tärkeimmille r i i takysymyks i lle ulkopolitiikan a l~lla, 

mutta aksa ja -talia eivät ajattele näin, vaan tahtovat 

savut au ulkopolit iikallaan maksimi tuloksia, koSta sisäpolii t

tine n as ema kummassakin m as sa jauri t al ou ellisis ta syistä 

on m tei 

tunt 'oita 

epatoivoinen. ~ s Gen~v e ' in 

IDaöi lmhn kau papolitiikan a 

t rkeimpiä asian~ 

l a selitti t aas mi-

nu ~e p r i v~ sitten r. tsovansa , että aksan n.s. 

To aVan-m i en po l i tiikka ei voi tuott sill e sen 

lemaa huo' enn a . ta l i a kil~ ailee my" s aj v n samoi ssa 

Tonnv n laaks ssa ja 3alkanin mais Saka n kanssa ja s i t it -

paitsi Tona van a Ba rADin maa t ovat kul utuskyvyl t äån l i ian 

v~is e t eI sta aks ~ nykyisesta t aloudellises ta pulas-

ta~ n. V I:1Q on 81.'S shn" , hi..n sanoi , eHti ' otku t ulka-

pol'i t i set vastoi ' ymise t saattava t Ja}san ja Ital ian 

r ht ep' toivoisi i n tekoihi n. Si t itpai tsi , han jatkoi , on 

o et va hu omioon , e t ~ 'aksa a Italia yli vioi vat mah-

do l lisuu ensa t " 1" kert 8 "bluffat " Jiinsivaltoja e mikä 

000' stui bessi i n, Tt 'va l an ja T~ek.koslovakian suhteen 

ja mika on tuntunut menes tyvan myöski n s anj an suht een, 

ei merkitse välttämättömäs ti, että uus i "bluffi " RansJr.an 

suht een tulee johtama an toivo tuihi.n tuloksiin . Hermot 

voi v t kyllä. t 14 ker t aa pet t '" Berliinissä , tai oomassa , 

t ai p eis a ni in tul aan vas toin 

t ahtoaanki n . oka. ei enåa tee r au.hallis ta 
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r at kaisua mahdolliseksi. Mutta sii tä voidaan joka tapauk

sessa olla aivan. varmat, et tei Englanti sen eIl8mpää kuin 

Ranska tule esiintymään hyökkääjänä . 

Ehkä on s t ä lisätä vielä mitä eräs henki lö, 

hänkin kylmästi laske va ja hyvin asioita tunteva, juuri 

täs tä lfbluffi sta" on minulle lausunut. Illinen t ie tämänsä 

mukaan lssketaan varsinkin Roomassa , mutta ehkä myö skin 

Berliinissä , ett " tilanteen kär j istyessä Väl imerel lä äärim

mill een, Englanti tulee jättänl.ä.l:1.n Ranskan pulaan. kehoi t t a

malla s't' luopumaan Korsikasta t ai Tunis' i sta. Tämän 

kaut ta , jos nska tai uisi, I tal ia vihdoinkin saisi sen 

hyvit ksen, jota se tuntee tarvitse vansa ka i kki en niiden 

luailisten voitto 'en j~een, jotka ovat tullee t viime 

vuo a ~ kS8n. ulkopolit ' ' kan osaksi . ·utta ovatko nämä 

laskelma t -, glannin suhteen oikeat, on aivan eri sia . 

Varsinkin. Tunisin joutuminen Italian haltuun uhkai si 

in omia meri sotilaallisia etuja enel!l!llän kuin yllä

l18ini issa laskelmis_a on otettu huomioon • 

Kai kesta huolimatta t oi von parasta edes jonkinl aisen 

kunniallisen rauhan tilan säilyttämiseksi. Ainakin. haluan 

uskoa aivan viimeiseen saakka, että kaikki sodanuhkan 

entee t osoittautuvat ajan mittaan l iiaksi peloksi, vaikka 

enteet kie ltämättä ovat pahemmat kuin ne koskaan ova t 

ollee t maa ilmansodan j"lkeen. 
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Pyydå.n seuraa Vassa jatkaa kuulemiani kansainvälisen ti

lanteen kaikkein uusimmas ta kehityksestä . 

.uoitan ni i st" keskustelu i stani muutama päivä si tten 

Berni ssä , ~ oi en kulue ssa minul le esitett iin opt im· stisia käsi

t yksi ä . 

Nämä l ask lmat tuntuvat lähtevän ennen kaikkea siitä, 

että Engl nnin uusi, entist äkin vielä suurempi varustusohjelma 

on saanut va~lanpitäjät 

Ita l i H a olemassa mi t '" 

aksassa ep" ilemään, onko aksalla ja 

mahdollisuuksia selviytyä voitollisi-

na sodasta glantia ja Ranskaa vas t aan. Tähän tulee vielä, 

ett kaiki sta peruutuksista huolimatta presidentti Roosevelt 

tuntuu mi:!. 

ja ns an 

atietoise st i 

tukemiseen , 

valmi stautuvan niin suuresti 

ettei ni ' den haviöstä aksaa 

Englannin 

ja Ita-

i a v s t an vo i olla puhettakaan. Jos lkglanti ja Ranska 

ta ipuis ' v t It lian vaatimuksiin ni i ltä osU ta, mikäli ne 

kos eva.t talou ellisia etuja ~ezin kan van ja Djiboutin 

rautatien kayttåmisen suhteen, ei aksalla pitäisi olla mi

taån syy ta tukea Italian hall it uksen sellaisia vaatimuksia, 

jotka uhkaisivat rauhan säilymistä. 

J AKE LUOH JE : 

UE 2 : " 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja li •• kli -0., ••• •••• •• ••• • minlateriGlle. 
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tuk,iin_ 
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Tämän opt imistisen kannan edustajat ovatkin tietävi

nään, että jo nyt on ilmennyt siksi suarta erimielisYJ'tä 

Berliinin ja Rocman välillä, että Italian hallitus on ka t

sonut tarpeell·seksi yhäkin pidättäytyä määrittelemästä vi

rall isesti mitä vaatimuksia se tulee esittämään Ranskaa ja 

osittain myös Englsntia vastaan. Si täpaitsi on huomattava, 

sanotaan , että kenraali Francolta on ilmeisesti hävinnyt 

halu jäå.dä r i i pumaan Italian ja Saksan heikosta taloudelli

sesta kannatuksesta. 

Kys~ykseeni mi ten nämä pubuttelemani henkilöt tulkit

sevat, Yhdysvalloissa , Englannissa, Ranskassa ja Sveitsis~ 

esiint van le vottanuu en rauhan s' ilymisen suhteen, he ovat 

vas tanneet minul e katsovansa luonnollisaksi, että tällaista 

sodanpelkoa yllpidetaän wssä maissa, jotta Eduskunnat 

saata isiin myöntämå&n kaikki tarpeelliset varat yhä jatkuvaan 

varustukseen . amä varustukset taas myönnettävästi kyllä ovat 

käyneet pakollisiksi aksan ja Italian uhkaavan politiikan 

vuoksi, ja sen vuoksi kaiken varalta valmistaudutaan niin, 

ettei jäll een joudut tai si sellaisiin yllätyksiin kuin 

bessinian ja Es anjan sodat, sekä !sekkoslovakian paloitte

leminen. Si täpai tai käy Englannill e, Ranskalle ja Yhdysval

loille halvemmaksi jatkaa äär immilleen varustuksiansa 

näyttääkseen, 

kuin l askea 

et tei tfbluffipoli tUkka" enää voi menestyä 

Saksa, Italia ja Japani kärjistämään kansain

välinen tilanne sellaiseksi, että uusi maailmansota tulee 

seuraukseksi • 

Bräät asi8!ltuntijat, jotka eivät mielestäni kuulu 

suoranaisesti optimi steihin, jos eivät myöskään pessi:misq,~:u~u.. 
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otat vi " e äivinä Bernissä ja Genlve'issä selittäneet 

kantaansa seuraavalla tanlla: 

3. 

!aikki se mi tä edellfi on sanottu optimistien käsi

t yksest ä vo i kyllä pitää paikkansa, eikä mikään olisi niin 

toi votta vaa , mutta niissä laskelmi ssa on jätetty huomio on

ottama t ta er":.s mi te. tärkein psykologinen teki j ;'; , nimi t täin 

aksan ja Ital~an nykyis ten vallanpitä jäin omanarvontunto. 

iin hyvin Berliini ssä kuin Roomassa tiedetään, että kuukau

si kuukaud el ta kasvavat Bnglm.nin, Ranskan ja Yhdysvaltain 

varustukse t hu imasti nopeammin kuin Saksan ja Italian oma t 

so t ilaalli set e el lyt ykset. Kolmen-nelj~ vuoden kuluttua ei 

aksall a ja Ital i alla ole siten enää lainkaan ni i tä soti

l aal lisia edel ytyksiä voi tol liseen sotaan kuin näinä aikoi

na. "täpaitsi käy jo valtakunnankansleri Hitlerin omien 

sanojen mukaan aksan taloudellinen asema vuosi vuodelta 

yhä t uka lammaksi ja siis myös t " ssäkin suhte essa pienenevät 

sen sodankäynnin edel l ytykset kuta kauemmaksi aseellinen 

ratkaisu l ykkäytyy. Ei si is ole suljettava si lmiä näiltä 

näkökohdilta, kun tahdotaan arvostella kansainvälisen tilan

teen todellist a luonnetta tällä hetkellä . Kaiken järien 

nimessä pi täi si tietysti voida odottaa, niin on sanottu, 

että Berl iinissä ja Roomassa jaksetaan arvioida asema 

tarpeeksi rauhal is esti ja tullaan tyytymään sellaiseen so

vinnolliseen ratkaisuun kuin lähimpinä aikoina todennäköises

ti tulee olemaan t rjolla. Kutta tärkea ta on tulkita 

inglannin, Ranskan ja lhdysnltain uusin varustuspoli tUkka 

juuri siinä he.o.gessä kuin näiden mailien johtavat valtio

miehet viimekin yäiviDä ovat tehneet itse, 8.0., sotaa 
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täytyy pelätä. siinä mäarin, että Englanti, Ranska ja 

Yhdysvallat ova t valmiit uhraamaan nI'Ustuksiinsa niin SUll-

ria summi a, ettei sellai sta rahojen käyttöä ole sitten 

maailmansodan aiko 'en kuul tu eikä nähty. 

h tt9~emani pessimis tit taas · lähtevät kehittämään 

omaa kanta sa siitä ihin edell isen ryhmän edustajain 

selostus priattyi : Jos kerran Englannissa, Ranskassa ja 

Thdysvalloissa 

haa y si tyi ste 

soa tilanne t ta 

ei olla varmoja ra han s"ilymisestä, on tur

di plomaattien t ai muiden asiantuntijain 

sen 0 timis t isemmalla tavalla. Tämän katsan-

tokannan e ustajat erus tele vat mie lipite ~taån l ähinnä seu

r v as t i : Kun ollaan tekemisissä sellais t en halli tus ten 

kuin Italian ja san nykyis ten vallanpitäjäin kanssa, 

on e en kaikke p' et ~v ' mielessä mihin .. in Italian 

j san 

ai kkansa . 

liinista 

va tiomi s ten ikaise at puhee t ovat pi täneet 

V i te tt v ti on t t~yt to eta, että Ber-

ja oomasta annetut lu auks et ja se litykset ovat 

aina jonkun ajan kuluttua menettuneei merkityksensä uusien 

teorio jen a ent istä jyrkempien vaatimusten rinnall a. N.s. 

MUnchenin-sopimuksen tarko'i tuksena viime syksynä oli, niin 

vakuutettiin , vaikuttaa europalai siin oloihin rauhoittavasti, 

mutta sEtä ei ole tullut mitään . Balkanin maat ovat 

joutuneet varsin vaikeaan välik ' teen kun aksa ja Italia 

ki lpaile vat keskenään niiden suosiosta samaan aikaan kuin 

Berliinissä ja Roomassa odotetaan ett.. Balkanin ent ent e 

asettuisi Saksan ja I t alian kanssa yhteisri ntamaan Englan

tia ja Ranskaa vastaan. Hollanti ja STei tai ovat tällä 

hetkellä itse asiassa levottomampia asemastaan kuin 

llUnabenill-sopimWtsen päi ,iDä. 
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inglantilais .. i talialainen 'ihyväntahdon"-sopimu8 taas 

edellytti , e t -- Italia l uopuu varustu8politiikastaan Libyassa 

~a Abessiniassa, Mutta t ällä he tkell- ItaliEila on enemmän 

sotajo~oja Libyas kuin vielä tuonnott ain, jolloin 

I tali3 todellaKin oli vahentänyt sopimuksenmukaisesti jouk

kojensa lukwni:a.t:.rtlä Libyassa . tir. Chamberlainin ja lordi 

Halifaxin vierailun aikana viime tammikuulla .oomassa va

kuute t iin h il e , eU -- sisällisen sodan päätyttyä Espan-

assa 1 alia tul isi kuljettamaan pois sieltä kaikki jouk-

konsa ja seensa , mutta täli~ hetkellä selitetäbnkin 00-

s a , e ~ sian r tkaisu tul eekin ri i ppumaan kenraali 

t a, m oin 

toimeen -lm.an 

t i 

T r, e t 

vun 

t e ee 

uole st an ka tsoo voiv nsa tulla 

is ten soti 11i sta tukea. 

tuk uu t e n tulee v je l ä lisWrsi s e 

8i e, luo 

ot tomaksi en -

ks n epåröi v~ sotilaal-

~ t -lanteen, joka 

ki elt --ytyä t - ydestä soti-

yh e- stoimiDLl.E4 ta . Voisib n nimittäin käydä 

n -i e tt ' 

kuell ks~ 

kai' i n' set 

i tsi ei 

It lia viime 

, ompromissin 

a 

0 lle uo eI 

s ' unni telm t 

ett v~ 

.. maksa 

gl !! in a 

skan onnistuisi m . hemmin hou-

een , minbi j alke en Italian 

auttam t omas ti ra ht ai siva t. 

m hda t a~ana s i täkd.!:l!l , et te. 

san epur -innin t ekem--llä 

nssa , joI oin t s 

ksan O!:lat suuru itelmat kaakkaise ssa oo ropassa joutuisi vat 

iL~~ i9P, e ikujaan. Kun olla 

henkil '" en kanssa kuin talia 

t ekemisissä sellais ten 

'a aksan ny yise t va 11 an-

tod.ellakaan ole syytä jättäÄ laskelmista 

pois tällaisia yllätyksen momentteja. 
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r ä s puhut te lemani diplomaatti tahtoi tässä pessimismissä 

mennä niin pitkälle, että kuvasi käsitystään näin: 

Ei ole epäil ystäkäfn s ii tä , etteikö Italia Abessinian 

sodan kynnyksellä tahtonut vetäytyä hyvässa järjestyksessä 

pois koko pelistä t yytyäkseen siihen kompromissiin jota 

sil e tr.r jottiin, että nimi ttäin Abessinia joutuisi ainakin 

jollakin tavoin Italian yliherruu t een, vaikka Negus 

muo 0 Hsesti 

SilS t ian 

keis riksi . 

asema ja 

Tämän ohjelman mukaisesti olisi 

tehtävä. Abessiniassa tullut sUQO-

ni l een s~~nlaiseksi kuin on glannin ylivalta Intiassa. 

utta kerran saatettuaan Italian kansan sotilaallisen in

nostuksen val taan , kun sille ni in juhlallises t i oli 

bessinian v ltaus, "vi Italian hallitultselle ahöottan.aksi 

en pe r ä. tyä hyvi..ss" " jestyksessä . t..lamalla tavalla antau-

t ui Itali sotilaalliseen yhteisto imintaan kenraali rancon 

kanssa uskossa , että sodasta t ulisi ai van l yh tai ainen 

"voit tokulku", mutta sen sijas t a Italian onkin t "ytynyt 

kä d" tätä sotaa kolmatta vuotta kun sen kunniantunto ei 

muka sallinut 

jä.lkeen . I! t 

sen peräytyä e si skelten 

It lia taas on lisåäJnässä 

epi:ionni stwnisen 

tavattomasti varus-

telujaan se ropassa että. fri ka ssa; voidaanko uskoa, 

että f llii kert a peri:idntyminen tulisi 

mahdolliseksi ? 

~rååt puhut ele ani enkilöt ovat tietävinäan, että 

Saksan eparöinnin lisaksi on Italian oman korkeimman polii 

tisen ja sotilaallisen joh on taholla aljettu pudistaa 

päätä nykyisten ulkopoli it tisbrn suunnite~ien 
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utta nämä 

mainenkin 

t ekijä . e 

henkiiät myönt vä t samalla, 

epävarmuus Italiassa voi oll a 

voi johtaa maltillis uuteen , 

menet tämiseen . 

että t ällainen koti

hyvin kaksimielinen 

mu t ta myös maltin 

Kuv ttuani jälleen näin kaikkea mitä viime päivinä 

kuullut niin h in Gen~ve t issä ku in Bernis sä , katson tar

peel liseksi lisätä , et tä veits in vi r anomai set ovat vi ime 

päiv ' nä antaneet kehoituksen perheiden päille vointinsa mu

kaan . oet t aa pitää huolta sii tä, e ttä hei l lä olisi tarpeen 

tullen varasto ituna vähintä'nkin kahden kuukauden yl imääräiset 

elintarpeet . Täm" kehoit uksen ymmärt i:imi seksi on mieles täni 

otettava ensi si j ss uomioon ve i tsin maantieteellinen ja 

ta ou e inen sema. a ilro~so an aikana ve i t si joutui 

suur impa n talouae iseen hd inkoon , kun mol emmat soti vat 

puole t pelk sivat , etua Sve i tsin alueen au tta t apa htuisi 

se. ku l 'etu t vihol.lisen h v ·si • .Jveitsin ha llitukse n t .. y

t ien vuok i koe tt b s a ai kaan sopimuksia vuoroin 

keskusv to·en, vuoroin entente val t ojen kanssa ka i kenlais ten 

hi ' len, elintarp ·den j .n.e. hankkimiseks i 

vi en puolten uostumuksella . i yt on asema t ässä suhteessa 

käynyt vei tsil e vie "kln ha nkalammaksi . illoin sillä oli 

enten ten uolelLa v i el~ I t al ia , ·oka nyt 

l ukeu tuu aksan kans a sam an r in tamaan . Jos europalainen 

sota syttyisi 0 ai van l äheisimpin" aikoina, ·outu i si vat 

veHsin oma t e1inta rve vara t ennen uu t ta satoa ehkä sangen

kin tiukalle. Valtionllalla on varastoi tuna yhtä ja toista, 

m.m. voi takin , mutta varovaisuuden ka tsotaan nyt sen 

vaativan, ett.. yksi.tyisetki n perhe et r yhtyvät t .. ssä suhteessa 

tarpeelLis iin t oi.!nenpi tei si in. Omas t a puolestani en tahtoisi 
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tulkita k.o. kehoi t us ta mi.ne.ä.n väli t tömänä merkkinä siitä , 

et t ä eitsi itse pelliisi jout vansa sodan jalkoihin, 

vaiua o:i.en myös kullllllt sellai si akin tulkintoja. 

Ebka on v iel" syytä mainita, et tä .. skei sen käyntini 

aikana Bernis s "" sain ti et ää miten oikea oli se t.k. alussa 

salsi sista lähteist .. saamani t i eto, että niinä. aikoina 

aksassa tapahtui sUllria sotav"en ja sotatarpeiden sii rtoja • 

otan tähän vain sellraavan esimerkin: Sveitsiin saapuu sään

nöllisesti kaksi ker taa viikossa suure mätirät suonalaisia 

kananmunia, mutta t ämän un alussa juuri n"iden saksalais-

ten varustelujen johdosta nämä. suomalaiset l ähe tykset saapui-

vat valli sten tavaravaunujen puutteessa useita päi viä 

myöhäs t yneinä . 
Ennen ensi kuri i rin l ähtöä toi von voivani l ähettää. 

otsakeasiasta vielä. uuden raportin • 

i n i 8 t eri: 
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k,y.sym,yk.s.es t · .................................................... ... 

Näinä päi vinä on palannut Gen~vet iin er äitä niist ·· Kan-

sa i nli i ton vir kaniehist ä , jotka ukausimääri " ovat oleskelleet 

Barcel onas sa , V 1e cia sa , adridissa y .m. lähinnä sen sotilas-

kommisionin mukana , j onka puhe enjohta jana kenraal i Jalander on 

t oiminu t . Ole lrey t tänyt t il i uu t t a hyv" seni pvyt ·· seni 

heilt ·· selos t us ta ha vannoi s t an ohi sen , mik' tulee saa tetta-

aksi j~lkisuu te en ko i si o in uuden vi ra l lis n raportin pui t-

t ei sa o i i t ä huolimatta , että kenraal i Jalander on antanut 

helsinkilisille l e dille v laisevia haast tteluja ja ehk ' on 

antanut my s ulkoa siai nminis teriöl e eriko 'sen raportin, katson 

olevan s y t " seur vas a l yhyesti selos t aa ni:l i den Kansai.nli i ton 

1'ir ami es tan yksi t :r i sia. kuva 5i . 

:&rae isth enkil"istti, j oka on lh ys v Hain kansal inen, 

s oi tulleansa s i~hen een, että va in erikalaiset 

malehdet ovat uskal tanee t kertoa mahdollisimman tarkalla puo-

l ueettomuud 11a mi t ·· leens·· Espan jassa on tapahtunut. Rsim. 

s1'6i t siläisis t .. lehdist .. , huomautti, et tä ne ovat pitkin 

porvarillista rintamaa ollee t mitä selvemmin, mikä. varovai

semmin kenraali Francon puolella, antaen lukijoilleen sen 

JAKEL.UOHJE : 

UE 1 : A 6. 

Jakeluohjemalleja ; 

Ta •• 1I1 . ! 
Ta"IIi~' Idksl .. ...... ..... mlnloterllllle. 
Ei ui m v.tukeen tiedoitukailn. 
Ei om eduatuk .. n. mutta ulkoaaialnmini.teri6n tiedoi

kai • 



kuvauksen, että kenraali Franco kaikkine kannattajilleen on 

taistellu t vain bolshevi sniä ja anarkismia vastaan, jota 

toill Barcelonan ha lli tus on ollut näi den "punaisten" käsissä. 

amaan aikaan kuit~in nämä sveitsiläisb: lehdet ovat olleet 

jyrkasti saksalaisvEl staisia nahismin vuoksi ja ovat olleet 

my" 's ver attain krii tilli siä Italiaa koht aan. Nämä l e'hdet 

eiv~t siis 0 e nahnee t ta i eiv' t ainakaan ole tahtoneet 

~ n då miten ap joh ' onmukaista on arv os tella nat zismia ja 

fascismi ' saSSB a Ital ias ' a , mu t t a samaan aikaan kannattaa 

sama poli tiikkaa niin pian kuin natzismi ja fasoismi esi in

tyv ·· t kauem~ ana , ni.l:1ittäin spanjassa . Ranskalaiset le hdet 

ova t ollee t , jos ~~hdollis ta , vielä ene mmän jakautuneina 

:3spanjan suht een kahteen vas takkai seen l eiri in i lman vastaavaa 

loogill ista se lvyyt tä: ~a tzismi ja fascismi ovat use il~ 

len i11e ollee t pahas t a a skan itärajan takana, mu tta 

f r ancola isuus h vas t ä Ranskan etelärajan takamd JSIlglanti lais-

.. t en leht i en ep . johdonmukaisuus ei ole ol lut ai van yht ä suuri, 

mu t ta ei myöskäån yhtä kylmän selv' ku in Ybdysvaltain t " r

keim i en lehtien esi ·ntyminen. 

Vika ei 0 e niinke.c..n p lj on ollut, sa110i kertojani , 

~spanjas a o~ei en otakirjeenvaihtaja in kuin sianomaist an 

l ehti en omien toimi tu sten, sillb. ne ovat omin pä in use inkin 

otakir ' e~nvai ta 'iensa mitb. suur immal!.Si harmiksi muutelleet 

mestaroineet sotakirjeenvaih tajiansa asiallisia kirjoituksia. 

Tämä kerto 'ani er'" i den toisten t overeit tensa ohe lla 

ett "' s:alais"o(. '" i 8ine. kuukausina 

t asavaltalais ten sis" inen jär jestys oli niin huono, että 

kaikenlaiset kuri t tomat a inekset pääsivät omin päin harjoitta

maan mitä julminta kostoa ja terroria, mutta kaikki tämä 
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oli yksi t y':' sten ryhmien r aakuutta eikä su inkaan hallitll:s

vallan jär"estämää hirmuvaltaa . Sitä vastoin täytyy lukea 

kenraal i Francon ja hänen ulkomaisten liittolaisten viaksi, 

et tä he salli vat , ku ta pitemme.lle sot aa jatkui, sitä määrä

tietoise~in valtioval lan kaikkein elinten harjoittaa ~ 

t~»is~ terroris o Vain näin on ymmärrettävissä m.m. 

Ba r celonan siviiliväest.ön tarkoi tuksellinen ommittaminen il

nesta ja sE" on yös ollut seurauksena , että Katalonias

ta on tulv inut Ranskaan niin suunnaton ma~ä pakolaisia. 

Kenraal i Franoon t noIta on l evitetty ulkoma i lle 

p"yr i st ·tt· vi!:!. kertomllksia 

te puolella , mutta ei 

mio etta kai~ n ~ 

v oi t ingasv 1 an 

01 ut aotonta keske 1 

m.rn . vankilaolois ta tasa valtalai s

ole la 'nkaan tahdottll ottaa huo-

vanki a t ovat i tse asi assa 

joilta. egrinin ha llitllksen on 

sot a r yht ·· rakentamaan uuden-

ikais' a 7 i l oi t a , eikä kenraal i Francok an ole si tä 

tehnyt , v n on ' nvaetoin i tsekin käyt tän t omi en va~ 

ensa seilyt t~ ' seen v oja vankiloita . 

Jos mis..ä sy. s t ä t asb V ltalaisten vastari nta 

Ka t aloniassa m t ui ni in nopeas ti , on syy yksinkertaisesti 

ollu t psykolofi st en tekijäin, Tasaval tala isilla ol i niin 

v" än lentokonei t käytet tavinäan, ettei ni ' en vastll stus 

r iittäny t i hinkäån ja sen vuoksi enraali Francon l ento

koneet päa.si vät rintaman takana harj oi ttama~ kullkausi ku

kau elta .mi t · ji:irkytt i:i.vin tti. terror i a siviiliväes tön keskull-

ess. Vl est .. lta. . atosi sen vuoksi kaikki halu varsinai

seen vastarint an r intamalla ja P 'äasiaksi tuli rauhan 

kerj ' inen mil b. hinnalla. talu.nsa. 
Li s aksi tuli , on minulle kerrottu, että tasavaltalai~ 
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ten aseet oliva t SlU elt a , ehkä suur immalta osalia niin 

kuluneet loppu un, ettei ni i ll" olisi edes kyetty pitkä

aikai seen kunnolliseen vas arintaan kenraali Francon ar

mei jan uudempi a j a tehokkaampia varusteita vastaan . 

Vi e lb. laskettiin t as valtalais ten puol ella , e ttä. 

lanti ja anska tulisivat tasapuolises ti hU.olehtil::.aan si i tä , 

e ttf1 u oru.. .. l isten jouJuojen poi stue s ' tG.s valtabis ten 

r i veist saIllL 1 v e~ett isiin i tal i laisten j a s ksa-

lb i s ten jo~o' en l' k~ä&r~u enr ' i ir neon uo el la . 

si'I:tl. OLvees s k tke-

r us ~blE.. t i a nska ;':'oh t an 
, 

ohosi nl .:.n ' ' ..;uure,"Sl , 

et t b. .. l:do t ti i , .'1 3D ruole ll e tur aa n .' ansk 
" 

0 flamin '31 te t E.vi ksi :3 "!uu 'nkin I':)H' '":.1i t t viksi. 

Y.enra'l li ?r n on ~ :.. nc..,",PD Lvi'3ns~ lolta C'n t o.!-l -

do t :'1 50 da ulico' ah.i!'li i1' sW'o~,leh . i ' '1 h'<C"o. ~. ' vauksia 

v oku vine<: in.ros t t h,'3S t lii , !:.ilE ,uk l' t lo.ri..as~a 

v ~es o t t i v 5 3 n ;ce 

ne l iit t ol i een . J~set eiv~ t ' ltenkaan ole 

". vin 9 eni osa v ... e t 'å,a 

iaa v t 'las t i Sl'uri 0"' 8 

s it t i lnno t~~ . ~ ~ 

p....ti.S Ln 5 0 ~:. 

t huot u t ' :!:La 

t uksen t u - J 
me kkin', v:...est "n 

n ' ist, i t ei st Its e 

ri IIllU ai '3 t i .ituk et l ' va t 

(Ii P lata tuvala i stuksenkin 

suhteen norma alis 'in oo'hin. 

Fakolai sten ase:na anskas a oli alu~si ku'aamatto~an 
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kllr 'a . i t kåb.n sana t ei v·' t t odellakaan olisi kyenneet anta-

maan oi ke t 

los ta . ut r:. 

halli tUS oli 

selostus ta nåi den onnetto~ien ihmisten kohta

on muistet tava , e t ä Espan jan tasavaltalainen 

vakuutettu vast rinnan jatkumisen ma hdollisuuk-

si sm ja oli ilmoi t t anllt r ansk 18i si11e viranomaisille

vi be t i ngassa noin 5 . 000 rakolr:.isen pyrkivän rajan poikki. 

K sitten äkki " Ra skan oli otet tava vas t aan l ähes t milj. 

akolai sta , e i v' t i tk" n L anskan halli blkset toimenpiteet 

osoi t t u tuneet t arpeeksi no e i ksi estämään pakolaisia sortu

t'I.8 sta ku v atto abJl kur jllll t een . 

~ e een on mi ulL e kerro t tu kenra li Francon hänen 

yst viens vt..ittbJ een , e th. rlanska t h llaan saat toi 

isen arcei jan pakolaiset mahdol isimman tukalaan 

asemu ' n p ko ' t t akseen t s v ltalaiset sotilaat joko s i irty-

i 5 e,,'i onaan tai heittäyt:;m kenraali 

rancon vir oma i sten nnoilie ni in pian kui n he oli vat 

y it neet r a ' n • 

,i oli tiil et ellä voi daan arvostella Es an jan var-

sina i sen kansan i eli al aa , on se niin katkera , ett .. 

v rmo 'a ioht o ",<i töksiä t ul eva i suuden suhteen ei vielä voida 

teh~ , 0 minulle edell een sanottu. Kenraali Francon puo

lella v l li t see kaikesta päattäen t avaton katkeruus saksa-

1 is i , mutt 

ten al ttae la 

v rs inkin 

ja nskaan 

italialaisia kohtaan; tasavaltalais

sii rtyneiden tasavaltalaisten kes-

kuude s~a tunne ttane en t aas miltei yhtä suurta katkeruutta 

Engla ntia ja Ranskaa kohta n. Kaiken kaikkiaan näknät 

esp nj aiset, et tä heitä on pi etty suurvaltain välisen 

pelin uhre i na. Italia ja Saksa ovat omien tarkoi tus-
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peri ensä nimessä. ja muka antikommuni st isen toimi nnan var- f 

jol la ko ei l l ee t uusimmilla ase i llaan ja ammuksill aan eivät

kä vi elä.käi:in ha l ua väistyä Espanja sta pois. Englannin ja 

Ra skan 

kauan 

viaksi t aas l asketaan se, että ne 

ylläpi t· vät t asavaltalai sten keskuudessa 

kumpikin liian 

toi voa, että. 

syntyisi oleM ian soti vien puol ten kesken kompromi ssi, joka 

t ur vaisi spanjan kansalle edes jonkinla i sen kohtuulli sen 

rau n. ensija ja Ranska nyt ovat jättäneet 

tas valt iset ulaan ja ovat kii re htimässä t ayteen yhte i s

toimintawn -enraali Francon kanss . 

~r~i t~ kuulemiani Asi t yi skohtia en t ahdo vi el" ker t oa 

t S~ yhteydes~ , vaan koe tan ensin l ähiaikoina saada lisä.

v laisua . 

M i n i s t e r i : 
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vei tsi ja I t alia . 

n i s t eri : 
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f' C! 1( 

äiss~ edel l isi ssa r aportei ssan' olen selostanu t 

tt suhdet ta u ks an ja Italiaan ' erikoisesti viittaan t~ssä suh

t eessa raportt i i ni n :o 9 v. k.. 13 p·· i vaI t a. . Palaan nyt asiaan 

tarke mmi n er in· ' s ten viime p i vien tapah tumien joh osta . 

• 

l lämai ni tussa r port issani erroin miten 'veits i ssä 

01 an tiet~v in !' , e tt" aksassa j !tali ssa pi etWm pahana 

sveitsil i st en sanoma e t i en s51vhsti rvoste ev a Sl htau tumist a 

zismi in a soi soi in ja et F s i lta voi tarjoutu Berliinin 

j i eni e rnl:.h 0 is uus koe tte sali t aa, etw. 

..I ve · t s· ei i t se si ssa o e l ain. c.n 'liin uol 'leeton kuL 

ota v · tt van et t u nv s t in vei t si 

t t i l.u· ol t u LJ s " er\ kra tt ' sten m i en rinta-

~ all . T lie s ve~ tsi ls te i{ i t :Csel e 'a san ja Italian 

nnanotost on viime p" iv' nä tull' t va"'si.!l. }:ouraantuntuva 

vahvi st s . 

Br"i1t italiala i set 1e et , l~inn" Giornale d 'Italia, 

ova t vi i!!!e 

ar Hkke le i ta . 

sesti 3vei sin 

JAKELUOHJE : 

UII: A •• 

i vin='. s ' s ::;,1 ~; r.ee t juuri t .. .. henkeen k' ynei tä 

i or nalo ~ ' Italia n kir 'oitt811ut s ngen myrkylli-

i tuksen k i ki staki jäseniRt· koettaen tehdä 

J.keluohj.m.II.J. : 

Tavallinen, 
T ..... lIIn.n J. 1I01hl .... .... ..... mlnloterIOIl •. 
Ei ulkomaaedu.tuluen tiedoituk.iin. 
Ei ulkomaaedu.tuk •• n, mutta ulko •• lainminiaterIGn tiedoi

tukaiin. 
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heid .. t de okraattisine vakaumuksineen mahdollisimman naurunalai

s iksi . :r" s lthu telernani di lon:aaHi , jonka maa on paljoa 

1 " ke!ll~t-n " J erliinin- oman akselia uin " antia ja Ranskaa , 

anoi tiet"- t,ns "" , ett.. twn" J. er"~ti l oltkkaa va kirjoi t us on 

o ut inspir oi t u - ta lian et. st ""sta ~erniss "" 

ne 'Jen 01811 s,,::..::ut t i et å.... aksan. "a Ital::'an hall i tus 

en se it t t::.neen uvelt s in n llitltkse l e f "ysin vi rallisesti , 

e t t" s ve i t sil isten sanol!'.a l eht i en t ulisi pi dättäyt y"" kaikest a 

nazismin j a fasc i smin arvos telusta , koska Berliinissä ja 

oocaSS& e t u. eta muuta puolueet to uutta kuin sellais t a , 

joka ki elt " ~ s noca eh ' ilt ä nazi~ i ja fascismin ar oste lun . 

Tämän då~archen '0 Qos ta kerr otaan &veitsin hallituksen vas-

t anneen seur s t i : 

Svei sin ha l itus tekee voib.van3a , että sveitsil""ise t 

phdet p" o:~ttäytyvå.t kai ke s ta seJiaisesta vi era iden f'ai den 

vostelust a , johon si~ltyy t arkoitukse l l i en yksipuolisuus , 

:?8hansuopa isuus, mut t a s veits"l "isit- lehti"" ei voi da kielt"i,ä 

" yt s t f ysin as "~ lis ta arvostelt.tn kielt O" sen enem:pää 

.:>ak n j Italian kuin esir.l . glannin , Ranskan tai Yhdys-

v t in su teen. Jos svei tsiläi "lt" lehailt "" tahdottaisiin 

j immainen v paus , jouduttai siin 

sen, etta tasa uol "s den nimes svei t sil ise t sanomaleh-

det ei 'l ... t 6lli isi ilmais ta mielipidetttiå.n mink""an 

maan u kopol "tii an ta ' sis "poli t iikan suhteen. Siten i t s e 

s ' a8sa veitsin vuosisa t o ja vanha painovapau9 kyt ket t ""i siin 

Saksan "a Italian politiikan hyväksymi seEn , s illä Engl anti, 

Ranska , lhdysvalla t, t a " yl e ensä demokraat tiset maa t eiv""t 

ole esi t täneet mitään vaa t imuksia vei t sin sanomalehdistön 

pa inovapauden rajoi t tami~en suht een. 
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:grätit puhuttelemani henkilöt ovat tulkinneet tämän ti

lan~een s · ten , että Italia aikoo kiristämistään kiristää 

ve itsin halli tusta saadakseen aikaan erikoisen sopimuksen 

"painovapaudesta ". Ensimmäisenä askeleena on ollut eräiden 

svei tsiläisten sanoma lehtimiesten karkoi ttaminen Roomasta 

huolima +,ta , että nämä sanomalehtimiehet ovat kauan asuneet 

Ital iassa ja ovat kaiken aikaa esiintyneet Italian olojen 

ja poli ti ikan analysoinnissa mahdollisimman tasapuolisesti • 

oaman vir lisissa i ~reissä ilmeisesti lasketaan, että jos 

~ve i tsiä ahdistetaan tarpeeksi kauan, saadaan lopultakin ai

kaan sopim' s , jonka mukaan italialaiset sanomalehdet mätirätään 

kirjoitt an veitsin emokratiasta aina 

sama a , 

fascismi 

kun 

niin 

sveitsilåisten sanomalehtien 

sisä- kuin ulkopoli it tisessa 

s opeassa hen~ssä 

tulis i kuva ta 

suhteessa mahdolli 

simman suopealla tavalla. Toi sin sanoen ve i tsin halli tuksen 

t u isi myötävaikut t a veitsin kansan saattamiseksi fascistisen 

maailmankatsomuksen ja Italian poliittisten tarkoitusperien 

Tallanalaiseksi ! 

Mikäli minu e on kerrottu, ei ~ve itsin hallitus tule 

luopumaan nykyiseltä kannalt~ s.o. vieraita maita ei saa 

painovapaud en nL~essä solvaista , mutta toisaalta veitsin 

sanomalen . t ·· ei saa ri i st" kansanvaltaisen hengen 

Tapaan asial ista arvos teluoikeutta , kohdistukoon t emä 

lu mihin maahan tahansa. 

lIin istsri: ~~~ 
J.k. Sen jalkeen kuin ylläoleva oli saneltu , olen käynyt 

Bernissä ja olen saanut tietWä seuraavaa : 

Suomen sanomalehdissä ollut tieto, etta muka Saksa 
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Italia olisivat vaati ee t t skettäin Sveitsin li i ttymistä 

Eerliinin-Rooman akseli ·n , on ollut sikali väärä, ett·· mi

tään t uyctellisesti t· laista v atimusta ei ole esit etty , 

mutta k llä sensijaan aksan ja Italian låhetti laat ovat 

neu votelleet fO t an kanssa veitsin sanomalehti en arvoste -

..l6Vast sUhtau UDl ses t nazismiin ja fascismiin . de ä 

6 it amäni selostus on siis kaik·lta osiltaan ollut oikea . 

Jiiitkci on syyt lis t ä , että ve i t sissä on he rättänyt 

yleista t dytystä I~alian hal ituksen p~t ös peruuttaa 

raportiss mai nit . jen svei ts iläisten sanomalehtimi esten kar-

koittaminen It liasta; si t ä idet uu tena merkk i nä siitä, 

ett It l ia aikoo noudattaa kaiki sta huhu i sta huolimatta 
Q • 

lt·llista pOlitiii&aa 'vei tsi·· kohta n • 
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llL io i t taen :inisterhille la-

jonka 

ja 

otsakkeena on 
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RAPORTTI n: 0 .... 1.3. . ..... .. 

.. Gen.be..'.L ssa .... 3 ... p:nä . .ma.alis .... kuuta lQ39. 

A s i a : Eräilä.. .. lau.sun.toJa .. SakssJLJa . 

. lidi./iJl . . psyko.l ogis e.s.t.a . t.ilant~fJgu.· 

Raportissani n :o 10 v.k . 24 pä 'väl t ä tein selkoa miten 

• ~nhe ' i s sä ja Ber nissä tä h tkellä arvos tellaan ja arvioi-

• 

daan aksan, Italian, ... anskan ja Englann in v' lis t " oliittis ta 

'änni tys t ä l ahi nnä sykologiselt a kannal t a katsot~a . Tahdon 

seur vasse selos t aa er" i t · kaho.an vi i.l!le päi v keskustel$ni, 

. 0 tka lu v t a :'nakin vi s s 1 ta 118 li s .. v l ai sua t ähdn 

arvioin ti ' .n . 

v i s i 

i eiat 

dir oma t ti • 

01 a u:iksan 

uot 

kut en seur 

r a v 

v ai henki u ova t sa al is ia , i t ä-

. lsia , ka ikki ailmansotaan osaao t t ane i t a ; 

uis tiede'll ie tä ja kolme t aas 

t i olisi kaikkien ne ' den herro jen t ullu t 

oli t i ilr.a kanna t ta j i a , mu tts 

eakus te uis s '". s sani he ova t olle e t, 

i enee , aiv n pl:.inv s t a i sta m' elt " . 

er st · ui l omaatista . en rv io int i s oli 

ailmansota syttyi , h' '1 yso ' , ei s en enempi'" 

altsa ssa ku in It ' va1t - Unkari s ollu kuin joku ainoa t~ekki-

l " inen , s v akki ina t i slovee.ninen vi tt8!!l i a s , j oka epäröi 

sotilaat mi ten tu lki ta velvol ! i s uu tensa. Ka i kki upse er it ja 

JAKELUOHJ E : 

UE 2 : A" 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIsIltai .. ,_. minl,teriGII •. 
Ei ulkom.a.edultultlen tiadoitukailn. 
EI ulltomaaedultuk •• nt mutta ulko •• iainm inl,1:.,.iOn tiedoi

tuk_i in. 
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noudattivat lojaalisesti mobilisointimääräystä. Vuosisatojen 

ku1uessa oli i sketty npseerien ja sotilaiden päähän, että 

poli tii.kka kuuluu ma jesteeteilla ja että. kULlliaisuus on ar

meijan ensimm inen velvo l iSLlUS. Tämän hengen vallassa kes

tettiin nel jä vuo tta maai lmansodan kauhuja ja vasta kun 

Saksan ja I täval ta-Unkarin majesteettien ja hallitusmiesten 

psykologinen kes t o'vyyr urt ui, järkkyi kuri armeijassa. 

Too t ä t aus taa vast aan on tällä he t kellä. analysoitava 

poli it t inen t ilanne .... uropassa . Saksa on anastanut Itävallan 

ja vain piene l t ä osalta se on t yydyttänyt Unkarin histori

alli sia vaatinuksia . Kaksikymmentä vuotti Saksan, Itävallan, 

Unl{arin ja T ekkosl ov kian kansat ovat olosuht ei en pakosta 

op inee t aj tt 

soil e vMitel 

kohtalo omi ' n 

ettu arvos el 

.,ienissB., mutt 

a t <1valla 

alku a ei v t 

i t t;.va i nen 

It l ' ssa . 

le aan itse näi sesti . Täl lö in on näi lle kan-

en se lviytynyt, että ni i den tul ee ottaa 

k ~iinsa . n en maailmansotaa ei olisi uskal

keisar i isia hallituksia Berliini ssä ja 

nyt ov t korke impina vallanpi t b. j ina Saksassa 

tosi ei . isest i vai n ienet miehet , j tka 

o ee t en suttrempia ui n kuka saksalainen , 

t ' unka r i ainen nsa . T" sam an pers. ti 

lkuun kuuluu myös ny yinen korkein johto 

i in kauan kuin oli kys so "ynh kaukana 

fr ika ssa It l ian v lloitushalun tyy tt~iseksi, sa~ ttoivat 

saksa iset, . tova ta l . set ja unkari lais et n taa hallitus-

miest ensä tukea alla tavall a oli jokseenkin 

yhdentekevä" mi t · 

o oku kenraali 

spanjassa : ol i ko si ellä vallassa 

tai joku presien t ti zaDa, sillä 

ei ollut mi t äe.n merkitys t " aksan, It ' vallan ja Unkarin 
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kansanmassoille • Mutta jos tulee kysymykseen sodan puhkeami

nen Europan keskeisirnmissä osissa , silloin on syytä harkita 

noudatetaanko viimeiseen saakka sellaisten miesten käs kyjä, 

jotka itse asiassa alkuperältPän lukeutuvat niin aksassa 

ku in Italiassa vain "tavallisten köyhälistön miesten" 

Berliinissti ja Roomassa tiedet~ erinomaisesti , että 

nLn hyvin o.J ksassa kuin Italiassa kansan valtavan suuret' 

m ssa t ovat sall inee t bessinian ja ~spanjan sodat sen 

vuoksi, etteivät ne i tse ole ' outunee t sodan jalkoihin . 

~e ovat my' s hammadta purren niellee t t ävallan ja oudeetti-

;)SKS n v ltauksen , Koska heidlin oma henkilökoht ain n turval

~isuute~sa kai esta hu ol '~a ta ei ollut joutunut varucaan. 

~utt a jos t ulee l{ symykseen ailc!1 sen kauheuden ulo ttami-

nen .Ja ksaEf' , Tt:· v 1: n ja kariin , ~i k~ i1a~0~ittLlcsena 

ne . on jo' tu u 

et 3er i;niss 

koht 10 1' . 

T '1 iq nii , . 
0 ' ut t ymii 

va ia ~sa Se':saa 

I t ali a ,ur 

st t 

Jo useit 

i 

il a. mu t 

hel :0' te' sa , 

a on ~ks 

sl'an ' an kansan saksi , silloin vallanpitfi,-

ja .cnmassa saavat v , avast i a'ate l l a omaa 

"si tkini' tae 1:. KaI'S0 j n h'9 r "äm.isest " on 

den u~paminen Tt 'va_lassa ja Tsekkoslo-

obi l iso'nnin vain osi tt~inen 

vi ~e s:r1SLUU la ja n v5 imeksi 

'tys alau tt 

oti aa 

vilkkoja i t te'l 

se 

li tus , 

t ' bll ' i~ n 

0 i 

vu t E 

hy vi 

saLkka 

n U tus tunteJ'lut 

sali:.' sensa ns-

vir 

-' alta a lan-

t ntien om sis isen 

' ~ val ennu ... alla 

i sens pakotetuksi 

lannin, ~an a Yhdysvaltain yhteisen r intaman edessä 

euvomaan Italiaa varovaisuute en. 
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Puhuttelemani tiedemiehet ovat t äysin yht yneet ylläole

vaan diplomaatin analyysi in ja ovat kaiken lisäks i omalta 

osaltaan l i sannee t seuraavaa : 

Saksa rakensi maa ilmansodan aikana voi tontoi veensa sen 

laskelman varaan, ettå. t yy tyl!lättömyys Ven" jällä johtaisi 

tsaari vallan kukist i sean. Kun nämä odotukset eivät heti 

alkanee t to teutua , t oimitetti i n Lenin yst ävineen Venä jälle 

huolehtimaan defai tismis t L. i van samalla tavalla tuntevat 

t äl " hetkellä vallanpi täj"t Berliinissä ja noomassa, että 

hei uhkaa , jos sota syttyy , t "ydellinen sisäinen defaitis-

Mi . ämä on my ' skin Lontoon ja Pariisin valti omies ten l as

kelma . i tarvita muu ta kuin , että Berliinissä ja Roomassa 

siirryt~n viime vuosien ylenpalt ti sesta optimismista hieman-

kin ep~v rmuu teen j is isen kao sen uhka Saksassa ja 

It i assa r iit t pa oittwn ~ k n j t l i an llitukset 

m.ah 01 isimman uureen v rov isuuteen. 

Ka ' kki te emani enkil .. t ovat oll e~ t yht .. 

ettt.. ja It i n hall i tukse t todellakin 

tuntevat olevansa s's~ 0 iit tisesti eri nomaisen heikossa ase-

mas Koko nykyhe tken keskeisin probleema Saksan ja 

kannalta 0 sen vuoksi l. hyesti sanottuna seuraava : 

Kumpi on parempi , t tyäkö pieniin ulkopolii ttisi in 

s avutuks iin ja sen j"lkeen suost ' a varustusten supistami

seen , vaiko ei ttaytyä ! a ol eonin tavoin ""'lban nöyryyt ksen 

j " keen ep toi voiseen t i steluun, unnes sekä aksalla 

e+ Italialla his tor i n suurin iaterloo ja t. Helena 

on kummallakin edes äl 
Tämä kuvaukseni on, myönnän sen avoimesti , aivan lii an 

suppea kuvaamaan si t .. vaikutusta , minkä minuun on t ehnyt 

viime päivinä k6skuste~i seli(aisten mi esten kanssa , jotka 
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maailmansodan päivinä koko sielultaan olivat lojaali set 

Hohenzollernien ja Habsburgien suvuille ja jotka maailman

sodan jälkeisinä vu os ina yhäkin pysyivät lojaalisina sodassa 

hävinneil e kansoilleen, mut ta jotka nyt rakentavat kaiken 

t~levaisuuden t oi veensa sen uskon varaan, että Saksan ja 

Italian n kyi se t vallanpitäja t tuntevat omien kansojensa 

näköisesti tulev kiel t äytymå.i:i.n t "ydellisesti to tt elemasta 

i hin saakka tahansa , jos tulee kysymykseen sodan ulot tami

nen uropan tbrkeimpiin mai hin: totellaan aluksi muka t äy

dell isesti , mu tta itse asia ssa odotetaan vain hetka", 

l~ t so taan voi tavan käbntyä omia vallanpitäjiä vas t aan. 

Olett eko huo annut, kys i minulta eräs näistä diplomaa

tei sta , mi en onse igneur Bernardini , ra vin untius Bernis

sä, on muuttunut ? bessinian sodan aikana han oli 

Italian puolella; n t ·vain rukoilee , että Roomassa osat-

ta i siin olla tar~ eks i varova isia . 

Toinen . plo aatti jatkoi ku vausta : 

Italiass naur et an ~ t uksell e 'outua 1 , 00 i talia-

iaen vuoksi To.nisissa sot an ska ja ililglantia vastaan. 

een htyi ~ 1 inen e ittäen, etti.\ yaksan kansalla on 

v~emman ~ihetta a oitt noi en Tunisin italialais

a vast an. t en v 0 si so t a 

K.a ikki ru:t.mi:l. . i 0 si ouhu t elem ani 

v kuutetut siilä, ette i euro ist 

enkilöå ova t ollee t 

sotaa syty. Tarvitaan 

vain, ett· 

o ottavat 

ti 

Itali 

a eka pysyvät kylminä , niin he 

llitu s m] "he .. _in tl1ssä kuussa tullee 

~äiirittelemäån ulkopo iit iset vaatiJlll.u sen a . Tunnusmerkillistä 

0 , että Puola on vi~e p"i vinå osoittanut erittäin selvää. 

hal ua kallistua 0 8 Ranskan puoleen. e on sii s 



6. 

la !"kenut aivan kylmästi millä puolella todennäköisesti ovat 

kaikki asialliset voitontoiveet. 

Omasta puolestani en halua lisätä muuta kuin seuraavan 

pEnen huomautuksen : 

Toi 'ron ede lleenkin rauhan tulevan sä ilymään si i t ä huoli-

matta , e ttä t Ein' lähe tystö on saanut ottaa vastaan Sveit

sin hal litukselta paine t ut ohje et mi ten on meneteltävä Sveit

sin jout uessa i lma- ja kaasupommitusten uhriksi. 

i n i s t e ri : 
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RAPORTTI n: 0 . .l4.......... 1 
Gen~v.~-'.i... ............ ssa .JJ.L p: nä .I!!:8.-~JI:l ..... kuuta 1939. 1) JJ 1. i 1. 
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I .taJ.ian . . PQYkPlgg~~.~_s:t;a... t~~gt~.~_~ta; 

P:;.9. ... ?.~ .................................... . 
Edelli sessä raport issani otsakeasiasta , n:o 13 t.k. 3 

päi .ältä , seloetin uusin,ia keskus telujani er inäisten asiantunti. 
jain kanssa ; eräät heis tä l upasivat aset taa käytettäväkseni 

kirjallista aine istoa passimi3minsä ',al isemiseksi. 
Ede säni on siten eräs englanninkielinen "memorandum", 

jossa 
valla 

kuvat t:t.an mielialoja Sa ksan "sisirnnässä r~nkaassalt seuraa'"' 

tavalla: 
Saksan kor kei n fi::llIllssijoht o i lmoi tti t ätlän vuoden 

s pitävänB e ' ot totl83 t i v"lt t ämättömänä , että valtion virallis~ 
ta budjettia supistettui ii:l vi ipymJ.t tä 6 miljaardilla RI;t:lla 
ja nazi puoluee omaa bud j et tia samalla mk ' ällä. ä i stä vähen
ny nistä huol im~:ta olisi turvau ~ttava uusiin veroihin, muuten 
'Germany fuces eco ollli c colla se \' ithi n t he next few monthsll 

(S aa uhkaa taloudell i nen romahdus lähimp i en kuukausien a ika
na) . ~elleen selit~t t ii. fir.anss ij ohc on t olta , et tä kolmeen 
vuot~n ei ole a nne t u riittäv··sti varoja rautateiden pitämi-
seen OS38; vi läpä puolue oli alituisesti k1yttänyt rauta-

tarkoi tuksi insa ~4k6~ttu mit ä~ korvausta. aiken t ei tä omiin 
listik i oli r uta teiden tul oja käytet t eutot eiden rakentami-

sean. 
em.oran lniSf:a. k rrotean e<!elleen uöri~in ottaneen het i 

itler , von Ui bentrop 
kannalle . Sanotaan näiden 

vakavast ' arteen nämä n vot , mut ta 
j a as t .. uiv t pä' nva3tais ell 

nuorEJnmiHe k~nraaleille tuon
jo loin Hitler olisi laugQflut 

koaen he.l.'ran pi tän3en 8..! ei j8.}1 

not tai s aisia oh'glmap' eita , 

m.~ . seuraavaa: 

JAKELUOHJE : 

l!E 2 : A iI. 

JakoluohJemalloJa : 

Taval linen. 
Ta .. lllnon j a lIalkal ,... mlnlat ... Ullle, 
Ei uUloma.eetu,tuklen tiedoitukailn" 
Ei ulkomaaedultulc aen, mutta ullcoaaiair.minlateri6n tledoi

tuk.iin. 
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UClen asettanut käytGttäväksemme parasta ja hienointa 
mitä saksa voi saada aikaan. Teidän johdoasanne on Saksan 
paras miesvoiIna; te olet te saaneet kafr.ki ne varat, mitä 
olet t e i lmoi ttaneet tarvitsevan e, s ekä aiken kunni an ja me
nestyksen. IYyt pyyd3n teitä vuorost anne aut t amaan minua. His
tori~ suuri n hetki, mitä sillä on tuha p~iin vuos iin ollut, 
lähestyy. ~osiasialli sesti tuo hetki tulee yllättävämpänä kuin 
voi tte arvata Se tulee niinkuin salamanisku. Se luo tuhan ... 
s iksi vuosil:si eteenpäin Saksan yl ivallan l änsimaitten yli . 
utta se tule e mer kitsenään myös j uuta lai sen uskonnon kauhean 

ai aran, ni~ittäin kris t inuskon häviön, s illä se on se ai· 
1,anIilo t auti , j oka hävittää miehissä kai ken sanY.a.rillis en mie-

j en . ... .. Ir • 

HeltJ.ikuun 15 p" i väksi l eisesikunoon oli saatavs. val .. 
mi i ksi t äysi toi i~ su~~ · ~telma . Se ' ä l keen oli minä het-
ke!lä tahansa voi t t. va mobil i so ida 69Jnalla li:ertaa niin hyvin 
t.>veitsin kuin Hol.la [~·li r aJoJ a v st ea.n . Tarkoituksena ei tule 
olemaan, niin seli t ettiin, valloi ttaa ~ve it si ja Hol lant i, 
vaan ottaa ne f1 pantiksill , kunne Engl . t i j a Ran ska suostu" 
va t sovi n:.o 1 neuvottelema.an SaksaL kanssa s euraavista kysY"" 
myks ist ä : 1) s iirtomais t a ; 2) lainois ta; 3) raaka-a ineista ; 

ja 4 ) maaill:la!Unarkkino~ ta . 
Samcinkuin ussolini on antanut _nglannille ja Ranskal-

le Il take~tn sii tä , että hä:l vie kenraali Fr a::1cO!l voiton j äl
k~en sota'o~~o~sa pois Es~anj t a , tulee Hi t l er vakuuttamaan 
lär.~iv_l oi l e luo u.a sa Ho n j Svei t sin miehittämi s stä 
niin pi an kuin '" 3.J1t i j ova t t yyayt tälle et Soksan 
v atimukset yllämaini ttuj en kysymysten käyt ä! öllL ~t kaise" 

oisen s t~. 
emorandumissa sanotaan ede le en Saksassa l uot ettavan 

siihen , ett ä nska t ipuu sil ä ehdolla , että Saks vielä 
karran ~a R ekan a lueell i en koskema to~uuden Euroopassa. 
Tällöi n Såksa vuorostaan katsoo voi "ansa vaa i vtlstapalve-
1uk_eksi, että 4 .aka tu: ustaa Saksan yE vallan uroopan 

muis sa osissa sillä t valla Yui~ Saksa sen itse toisten 
maic.en Kansaa näkee hyväksi j är jestää. Lisäk3i Ranskan olisi 
suostuttava si ihen, että sen pohjoisi s t a osista aina Ca~ 
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lais'te. myöten muoc.ostettaiaiin Balgian yhteydessä jonkinlain8ll 
"turvallisuusvyöhyke" t joka. vastaisi Saksan sotilaallista tur
valli suuden t arvetta. 

MemorandUI!li ssa 
saadaan t oteutetuksi, 

kerrot e.an vielä, että jos tämä ohjelma 
t ull aan r y tymhän sot ilaallisi in. toimen-

9i: "i3ib Gi br alte.ri n salmen ja Suezin kanavan sulkemiseksi, 
j ott "' e;:l. jälkeen Libyasta käsin Italia ja Saksa voisivat 
j är jes ts lä i tseJ.leen uusia siirtomaita Afrikaan. 

aikki te.m·· t untuu suorastaan f a:l.tastiselta, jatketaan 
memoran:lumi ssa , mutta ei t ule unhoit t 0, et tä Ei tler erä ine 
l ähimpine apulai sineen on jout unut Mt.ir-ohenissä. Vllllle syys" 
kuussa tehdyn sopimuksen jälkeen sellai seen t äyden voitonvar
muuden va t an, ette i Saksaa muka ~näti piC.ätä mikään. 00" 
r'.I.Dg on men et t ä i1" t alj on ikai S 9JllI11. sta vaikutuksestaan sen 
vuoksi , e t tä h~n viime syyskuulle neuvoi varova isuuteen. Sen~ 
sijaan von i bbentrop j a Himmler kannat avat kaikessa t ätä 
uuHa v" i v llanpolit iikkaa . 

Armeijassa ei taideta olla laink an yhtä s uria optio. 
mis t e ja, j a sanot aan erä i en tärke~ssä aseman sa olevien ei
nazien ol evan suor staan huoleatuneita näi~ tä s unnitelmista. 

i deti.än selviönä , että Unohenin j älk.!-en ~l t i j a anska 
e ivät enää tule tai pUJJ.aan ; arJ ijan varustuks et eivät suin ... 
kaan ole niin t · dellise t kuin j ' kis j ssa puheis sa on kel!!' 
huttu ; ~aalta puuttuu raak - i eita , e inta~peita j a ennen 
kaikkea r &h reu~at i t eivät t ule kest .. än. sellais ta kuor-
mitu:ta in sota vaatis i, i l ä niiden t ilan katsotaan ole-
van täl " e tkellä huonolD.J!t kuin maa i lmansodan päättyessä . 

!Juita e..... en Ir.e.ikkea l ä.i.tcv" t nämä varo i ttavat ääri t 
, ::. it e~tä S san '6. LSS. e i ole valmis sem arae.an k is i ä 
joh a jiaan mihi o.me .. tomuutee t 8I'~ a. Itäv ' 1 s t e. ei sa .. 
t ukaan sit tw.o e-l13 a a. ua kui:l 'e.ru;alle kuvit l tiin, 
p ·invc. st i n sieltä ry"stet ty -ultn 0 j o ~äytetty kokonaan 
10 puun, eik" siis e.:lliä ole t ar jol a sodan sattuessa. 

1 r..n ista j o. st- ~i:i.ä.J ... _Ö lisesti läh .t etyt mdiouutiset 
ovat saanee t Sak an ka.:lSan näkemään. m.ikä t odellinen tila!l!1e 
m. ailmas sa on. 

Pie!leksi ei 01 myöskään arnoi tava s~ tavan vB.iku" 
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tusta millä jUQtalaisten omaisuutta on kohdeltu. J~isesti 

on selitetvJ, että juutalaisten omaisuus otetaan valtion hal· 
t unj mut ta aivan liiankin monessa tapaur~essa ovat nazijoh
t ajat itse käyttäneet tilais..lutta hyväkseen "saaliståakseen" 
pää' t äpäin omaksi hY"'äkseen. 

Tämän kuvaukseh jälkeen siirryn erääseen kirjoitukse~ 

muutamassa saksanki elisessä dike.ka.usilehdessä, joka ilmestyy 
ZUrichi ssä ; kirj oit uksen laat ija' ei ole kukaan vähäpätöisempi 
he!!.kilö kuin itse Hermann Rauschning. entisiä DWlZigin omia 
nazi johtaj ia ja kirjoituksen ots" 0 kuuluu: "Die tödliohe 
Sohwäche des Reichs" (Stoksan kuolettava heikkous). 

Tässä II si vua. pitkässä psykologisessa tutkielmassa 
tri Rauschning annlysoi kahta eri probl eemaa: ensiksi, nazien 
vall ' umous j a toiseksi , Sek sru'. kE.nsan henki nen tila nyky .. 
hetkellä. 

" i tä e>nsimmäis E: e.n. kysyI!!. kaeen tulee , kertoo h5.n 
anastettua vallar. käsiinsä s a een pa l jonkin luott~ usta osaka 

sea' sellui ilt a tahOilta , jotka eivät itse siassa 01 eet 
nazej , v en su.orast e. h~idän V,1st'.ls t a jiansa. :ut t a l esket-
t iin, että jo up vuoden ' uluttua kaikki vul nm:' ouksellinen 
kiihko Saksa:sa se~tuisi j~ elämä pääsisi palautumaan normaa
lisp.an uom ansa. Yksinpä ulkomailla t ahi ott iin 0 timist i sesti 
odot t 'le. , että .• itler in järje ~ lm~ selviydyttyään alkuvaiheiden 
vuikcuksi ta tulisi osoi t~an r uhoittumi sen ja tervehtymisen 
oireita . .itäan rsllaista ei kuit e l~aa.o ol~ t p tunut , vaan 
p ' i uv s oj'l t ilar ~e key pLivt " iv lte. yhä pahe Jaksi . Syi tä 
tähän pe b.ti or ""t om W1 t ulokseen tri Rauschning tarka stelee 
yll" awi tur. t oi son P' obl eenan pui ~t _i ssa tull en seuraaviin 
tuloLsi; : 

Viime 5 k3y&t~ l~ti n, jolloin eurooppalaisen sodan 
uhk oli ovella, Hi tl r ie tää , ettei 3aksan kansa enää 
l uot häneen. l u '- 9l" 3lll!län Saksan nykyi set j oh t omi hct julki .. 
sissa puhe ib sa llhhE.i l t:vat muita ita, 3 can omia juuta .. 
a isia , ist i uskoa j .b.e., sitä selve~n tajuaa kansa, että 
syst e~mi on epäo '. lStunut siihen määrin. että joht jat itse-
kin ka ovut 0 va. a pakoi t '3 tut turvautumaan uhkauspuhsisiin., 
koska heillä ei sc ' ä ole sa v tuksistaan j a uusist a aikeis· 
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taan mitään sellaista puhee r~ih~t t a , josta voitais i in puhua 
omall e kenBalle ja muille maille normaalisella tavalla. 

Aluksi teho~i laajoihin piireihin väite siitä, että 
marxilai suus oli tuhottava, mutta nyt muistellaankin kuinka 
itse asiassa rauhal lisesti Saksan t yöYäenliike toimi verrattu· 
na koko siihen touhuun, jolla kansallissosialismia nyt ta

teutetaun. 
uore~p i polvi ei kateo 01 vansa t avallisten siveel

listen la~ien ~e ' en, vaan a j at t elee kaike ssa ja kaike sta 
mi tä suuri!!lmalla häikäilemättämyydellä täysin itsekkäästi. Nazi ... 
puulueen yläpuolella ei ol e rn i t e.an l alde. muuta kuin tämä 
ene in puolueen oma yleinen j ~ sen j ä lkeen puoluaen yksi
tyisten jäsenten h9!'lcilö"ohtainen itsekkyys . ikäli vanhempi 
~o vi koettaa hil i tä n orisoa , vastataan s yyttämällä hei t ä 
poroporvarillisuu:'esta. Yhte iskunnan kannalta katsot ·~una ei voi 
kut sua t ätä hikkien oi 'etlspori 6.attei den tuhoamista ja itsek
kyyden palvontaa muuJu; i "'lin suoran.B.ise .3i nihil iSfui ksi. 

Tri Rauschningin mi elestä ... aka6.s sa e i näe enää mi
t t än henkisesti r akentavaa : "Es ~ehlt an ellen u-äften der 
egener tion , der Spontanit~t. LS fehlt an den heilenden 

und aufb uene.en äften. Al l es , was der 'Nationalsozialismus 
okkupiert , entwert et und zerstö ... t er . •••.• Auah dami t of" 
f enb -t sich eine varhäng~svolle Schwäche des Systama , das 
mit bsicht und aus der egoist i s chen Furcht vor dem e ige
nen sturtz al l es verbannt , was ei - enen Ordnungs- und 
Schöpferkräften gehorcht. Damit i st di e 1ation in ihrem 
oatbarsten verst~elt word cn, i n i hrer Schöpferkraft un 

ihrer 7uchsfr ciheit. 1e ist um ihr eiged :!. i ehes spontanes 
Leben gebr acht." (Vl1paasti s uomenne t tuna: Puut 'lU kaikki luo
v.:..t, rak ntave.t ja par ntavat vo ima t. Kaiken , mihb kansal ... 
li sosil1listi .a jo e , se t ~kee c.rvottomeks i ja hävittää sen. 
• • . . . . . . i inåk ' n i lmen:;e sys demin kohtalokas he il:kous, et tä 
se Hs kk-- . sti omaa lrukiotUl!l-i.. shan pelj !i.t on t uhoaa kaiken 
Stukin, mitä omi en j iir j e tys... ja luomi !3Voimi en nimessti tuti
si ot taa v s t aan. Tämän kautta on koko kansa tul ut 
tuksi ka' kain Kailci pansa , nimittäin luooisvoini e!lSa ja 
kasvunvepautensa suhteen. Siltä on riistetty sen varsi. inen 
its perä i neu elämä). 
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Tri Rauacluing jatkaa analyysi en. ottamalla muutamia 

käyt ännöllisiä esimerkkejä: 
Ei. ole enää mi täån todelli ta '&l tion aatet ta. vailla 

puhutaankin "totalitiiärisastä val tiostal!. Tilalla on vain puo
lue, joka katsoo itse olevansa .altio. Tämä valtio~ aatteen 
katoaminen selittää sinänsä !1lYÖs miksi sellaiset käsitteet kuin 
aki j a oi keus ovat menet täneet leispätöisen käytännöllisen 

merkityksensä ja miksi tilalle on tullut peLlli yhden ainoan 
puolueen yli.-alta. Kolmanneksi, mitä tulee notavoimiin , tulisi 
varsinkin riiden edustaa S5.kcan ~ansan yhteisiä hist oriallisia 
per~t6itä, mutta rinnall~, jopa saornst en yl~puolalle tunkeu
tuu nazipuolue vaaLen sotavou-Uta sakeaa :ruuliaisuutta yhtä 
ainoaa olu~' ohtaj aa kohta~. Sanan tien on katoamassa Saksan 
k san aikaisa i uskc~ollisuus ja SlJaan tulee nuoren polven 
mukana. uolueen h tJlkinen rap io. LOTlIlu j en loruks:il. ei edes ai .. 

o takaan todella utk aisevae per 1.usta ole saatu a iknan maan 
t G lO'.ld sllis Js~a e " s sä . 

Tri RaU3chningin m' elestä Sak~a on siie jo muut aman 
vuoden kestä een az'järjest ~lmän kaut ta heikontunut kaikissa 
suhteissa siihen 1ILi " ~in , että hä ~ts oo voivtll!.: a kutsua. sitä 
kuolettLv~V i hcikkou~0 i: , . i t di e t0Qliche Schwäche dieses 
angeb ich so tark::: deutsc en 70lk s . K eine ~ atioo , die 
derart mitten in der Zer etzung steht , . i e.l."s ta'ld lei "ten, 
kaw. ai e einer er st n B l astungsprobe uuch ur wcnige Tage 
sta. dhalt€n?" (V paasti suome et tuna : Tässä ~na e luulote~lus· 

ti niin voimakkaa.!l 3Wte-ili :€JISBn bol ettava heiJr..kous. Voiko 
ka.:lS , j oka tähe.n m' tirin Oli jo tunut sis "sen h joamisti
keskeen, teh ä v stu.riotaa, voiko Ee vakavan koette l<:lmuks =n 
ec.essä estää edES muut .' i viii?) .. 

Häner. lopullinen joht op' ätöksensä ansti t see yös tulla 

tähän j " je .. nety i: 
trllas VOI' dem Umbruch ni ei ne ernste Gef9.l:u- wa.r, 

proletarische Revoluhon eka deutsch~. Bolschewismus , heute 
i t eie Tatsache. Heute stehen wir mitten drin. Und alles 
das, was aufgeb t wurde , alle diese A,parate und Illet eriellen 
Jlac~~itteL sir..d schwach , well des '.Yesentlichste zer tört wur
de. iahrhaftig: ' e io Gericht vom Unbedingten her t • °ne Macht, 
von der man mit dan alten Kirchenlied sprechen kanu: ' .l5in 
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Wörtlein kann sie f allen'." (Vapaasti suomennettuna: Se. mikä 
ennen murrosta (tarkoittaa nazien valtaan. pää syä) ei koskaan 
ollut mikään vakava vaara, nimittäin saksalaisen bolshevismin 
prolet6.6l'i r.an Val lanlollllOUS , on tällä hetkellä tosiasta, sillä 
nyt ole:rrene se;). keskessä. Kaikki se , mitä t~ saakka on 01 .. 
tu saavinean aikaan aineellisin keinoin, on itse asiassa heik· 
koa , koska tärkein tetijä on tullut hävitetyksi. On luotu val

tioval ta, j os ta vanhan virreIi sanoilla voi sanoa: s e.nanenki n 

voi sen keataa). 
Niin pal jOIi kuin tässä tri Rausahningin analysoinnissa 

VOllCln olle. liian nopeaa johtope. ·· ... östä, on kuitenkin todettava, 

et tä johtavi ssa di 10 aattisi ssa y~s. piireissä ulkomailla voit-
• taa v ittare.istaan alaa käsityE J että nykyine n !:yst eemi Saksassa 

pysyy yst Esa p~ äas i assa vain poliisite~rorin avulla . 

• 

Tila n..'1.etta Italiassa ei pidv tä s en p rempana.. Kun esi IIlt 
v. 1936-37 budjetti toi a1:iokassaan noin 24 miljaardia l ii· 

raa ja cnot nousi V3.t noin 40 mil ' aardi i n liiraan, t äytyy 
yks i~ert · s jmos"kin huonioi t sijan h ~ita , että 16 niljaardin 
liirar:. v jeuks ill !talis . E:.IlSa ei j aksa Estää. enää mo takaa!l 

vuotta.. 
Tä.n!iän t a asin er län bnlkani b i sen di lomaat i n , joka on 

ka uan 01 ut IlU3.anna 1'. cttild.~ Berl· i ni ea . Hin sanoi pitä

vfulsä ti nette uroopr.ssa sange.r:.kin V<lB.I' llisena. Saksa j a 
1 ie. eiv·· t voi b stää varustu:::ki ~ ilossa LLngl 'l tia , Ranskaa 

j a ~.lerikkaa vt:.st_an. J otain Uiyt yy ta aht ja pian, hän 
li s . ei , mu ten verus t l!: t 00. oma pa ino k'o y ni ill raakaak:::i , et tä 

minä . etk rill :> a.r.s a voi joss in tulla ranfu1Cus, jonka seu'" 

r e. eia on pa;&S koet taa 0 l e arvailem!.tta , sillä perhaankill 
mi eli' vitu!rsen i tsesäilyt' sv isto ei tule usWtamaan mennä 
k t ar ek-i pitkälle . 

" utta ka.i~E:f':a hU01imatte. , tc.ivo 8DIlle , että j älleen 
pi t ää pai!dtansa. vo.nha VHSas optimis ' i!!. ohje : silloi!l kun 
tilar :1e näytt ·· a Luor st en t oivottomalta, on a-",u usein aivan 
ovella. ....:im. ti:inään. olen ollut keskuste uissa he'1kilön kanssa , 

jolla on parhe· is~ lCh e · ptä tuoro~t ti edot Lontoosta. 

Hänen kertoma!lS8. uw.k en .::.ng ':!1.L."l ja S sa.n välillä äskettäin 

a1k neet kaup lliset n uvohelut ovat palja staneet, niin vakuu· 

tet e.8n Engu.nnin virallisista _ ii.:'eistä, Hitlerille , von Ri b1;)en-
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tropille y..m.. että Saksan finanssij ohdon antama kuvaus Saksan. 
t aloudelli sen aseman t~vattomasta heikkoudesta on ollut oikea. 
Kun. samaan aikaan Hitler lahimpine kannat tajinean on nähn.yt 

milla isia miltei "astronoonisia" summia. ~lannin parlsmentti 
viine päivinä on hyväksynyt uusiin va..-ustusmenoihin ja kun 
p~esidentt i Roosevel tin johdonmukaisen varustuspolitiikan suhteen 
I!lYösktiän ei en!iä ole j äänyt epäilyksen varaa, on Berliinissä 
alet tu vihdoinkin t a j uta, e t tä l aiha sovint. on parempi kuin 

var.ne. häviö. 
ut ta ni in paljon kui n j älleen näIllE. uus immat tiedot 

Lontoost a ova t om a vaikuttamaan r uhoi t tavast i, tulee eri
näisiä oi sia tietoj :Jvei tsistä , j otka käyt t ""vät hi eman toista 

ki elt ä . Si i t ä tar~e n s ur~avassa ra~rt issa • 

. irj steri : 
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.................. ~~~.y.~ .. '.L ............ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ~ 
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Lopet i n edelli sen rapol' tt ini ~aksan ja. Italian psykolo
gi esta tilar.teesta n :o 2 viittaukseen, että vaikka erinäiset 
asiantuntijat pitävtit sisäi5tä tilanI etta Saksassa ja Italiassa 
siks i heikkona, ettei ole todallista sode.nuhkan vaaraa olemas
sa , sveitsisså.. täll ainen opt imismi ei suinkaan vielä ole voit- . 
tacut vastaavasti alaa. bloita~ täkäläi sistä sanomal ~hdistä. 

T •• 9 päi tnä. julkaist iin Journal de Dåbats'issa kirjoi
tus , j ossa väitettiin tiedettävän Saksan aikeista keskittää huO"" 
mattavia joukkoja olle.n.-in j a ~veitsin rej oill äkilli sen. hyök
käyksen tekemu aks i näitä mai t a va staan.. (Vi ittaan mitä t ästä 
samasta asias ta. olen aike.i ' . 'n. eri raporteissa. kirjoittanut). 

Seura VI:Llla. päivänä kenraal i Duval 8JlB.lysoi samassa leh
dessä n 'tä väi ~t ei tä tullen siihen t ulok a~ , etta. Saksan 
hyökiites sä veit i in anskan täytyy tee. sotilaalli _ta apue.nsa, 
jotta v it:.in ooa. puol tUE 0 '.i st isi . ounoopa. hän , että 
pen Ii saksalaiste joU' :koj en koko i r en .:>veit3in r jaJ~e vuat i .. 

i ken puolalta yl isen li ikekenr.e.llepenon (111 mobilisation 

g nerale" ). 
l ämä ournal e De at 1 in esiintymine k. o. v·· it: e i neen 

j a arvioin i ne 0 herättänyt mel oista huomiota vars inkin 
SakE:an 4.a Ita! i en 8ano!:lE..lehdi stössä ; ne ovat kiirehti neet S9"" 

litt·· " än k' i t · laiset huhut tuulesta te1 18tuik i. Le '.rempa 
kertoo puo staan , et ä valt iosihteeri von lleis:z.äoker samoihin 
aikoi in oli vakuutt nut anskan suur läh~ttl1lälle e li inis8~ , 

• Coulondrelle, et tai SakseJ 1a ole mi nkäiinl i ::: ia tälle.i ia ai" 
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keita '(ve i tsin ja Hollan On ~~teen. 
utta k ikista peruutuksis ta huolimatta on mieliala Sveit

sis sä par emninkin Jhä laskemassa kuin nousemassa. Lehdet joko 
j ulka i s clvat ilman komment aarioita yllämainittuja vierai den maiden 
sanomal eht i en lausuntoja , tai l iit tävät kaikella varovaisuudella 

rohkai sevi a sano ja mUk&an. 
Useat tapaaoani henki löt, 

maalaiset selit avät Sveitsissä 
~udella • • s euraavia enteitä, 

kinna.n puol es t a : 

ni in sveits iläiset kuin ulko
otettavan huomioon kaikella veka. 

jot ka puhuva t pessimisti sen tule 

.:!illSiks i kysytään, miksi Anglannin he.ll itus viime viihkoi" 
na on pyytänyt per '.. ent ilta vie låkin huimempia s wnmia uusiin 
varust 3i in, jos p l iitt i nen tilanne uroopassa todellakin olisi 
selvenemään p"i n ? Te.:-vitseeko ""ngla .i n sUU!1lli tella 19 divisi oo
na~ l ahettämi stä u: oopan m ntereelle. jos Lontoossa ollaan va
kuu~ettu °a siitä , 3ttä Engl o .• .in j a anskaIl, Italian j a Saksan 
välinen j ii." it s saadaan elvitetyksi pelkäst .. ä.n n uvotteluj en 
kautta? Engl ': . n ja o3kan yleisesikunt i en j a ner iesikunt i en 
v" i l ä . a k.Jt aan 8:1tl tä yhä ki : hketi.:'ru::li yht idoimi nnan valmi 
t amis a k' ie l,ap hhllllien varalta, mutta samaan aik an 
murs lkka Göring on oleski:lllut Italias sa j a saksalai sia kenraa
l ej a. on i bssa , m'3rki "eekö ti:i.Inä aikki pel.kä t ään valmist au

tumis t diplomeatt i s iin neuvot t el ui hin ? 
Viel ' kysyt ' än; kuusi kuuktllltta sitt en t eht iin unche!1i. 

s opimus ekkoslovekia.'l k.>'symyk3en ra kaisemi seo si " lopulli ella 
tavall ", mutta t ällä ~e tkellä Tae os lovakia on vi erai den voi· 
mi en vaikutuksest 'oko kansela' s sodan parkalla toi uuden ha
jo isen ky:mykse ä . niinkö kaua n s i is pysyy voimassa .I!iIlglan
ni n j a an ~ °an, Italian ja "'aksan v i o n "lopullinenlt as i ain 
j är j e~~ely ? ikä olla oikeutettuja kaiken t ämän eciessä l evo 
m udella ajattele~aan, e t tä ehkä jot kut muut ki n pieni l l e maille 

~ 

atl.! etut lupauk::;et ovat vain tä . s ia "k\..ö.uden kuukauden vaksa-

l citä" ? 
T.k. 10 päivänä. julka isi J ournal de Gen~ve anskan 

taj akaaarin ulkOb.3 i ° nv!:lliolrunnan puheenjohtajan, • Jean ist ler 
kir joituks n ''Risques de guerre et chanccs de paix" (Sodan 
uhka ja rauh8ll säilymise mahdollisuu -ot ). .1 . istler myöntää. 
avoimesti l..äruJivalt,ojen ja Yhdysvaltain viime vuosina tehneen 



sen sutiren virheen, että ne luott ivat liian k8.Uan kansainvälis
ten sopimusten s itovaan voimaan samaan aikaan kuin kuitenkin 
eräät muut maat "< "kella kiir eellä valmistautuivat väkivaltais
ten keinojen käyttämiseen. Tästä ereh ykse tä ovat aiheutuneet 
viimeaikaiset valit ~tt at : ~ t ulkopolitiikan alalla. Mutta 
nyt on Lng1w:nissa ja anskassa, sekä Yhdysvalloissa ryhdytty 
valtaviin varustustoimenpiteisiin ja tämä askel merkitsee koko 
kansainv" i sen tilanteen muuttumista demokraattisten maiden hy
väksi. • ' istler myöntää itsekin uskovansa, et~ä uusia suuria 
poliittiaia vaikeuksia syntyy Euroopassa , mutta hän sanoo 
t&vanz a siihen , et t ä soc.an vaara itt nki n on vähere mään ja 

• rauhtUl säilymisen oahdollisuudet enenemään p'. in.. 
>. Wist ~in artO keli alkaa huo autukse1la, että tämän 

uuden kriisin odoteta~ , joko syystä t ai tQises puhkeavan 
t . k. 15 päivä."1ä ja UUB · at t iedot Tsekkos1ovaki sta ja Berlii:
nistä ov tkin jo ant ~ t uutta yllyk ttä hälyyttävil1e huhuil-
1e. Ruotl'3n.na pLaisi her a ::fitlel'in pitää suuri puhe ieni ssä, 

en sis o; I östä tul'::.e e äil61·· ttä palo on riippUJ:iIaan mihin 

suunt an usin kehit's tuloe kä.ym.~· Ollaanpa (kn ve'i ssä 
t iivi.!:l:.im verratt in t....rkasti "in kolmeen p i l'O -ae.n Tsekkos1ova" 
kian ymp.' i:le wa on alke.nut keskittää su isotavoimia.. 
erbt ekö t · to · enpi eino tdAD. ainostusta Pra in hdli ... 

tusta kohtdBJl , v iko suo st ean määrät j"" sotilaallisia toimen-
• pi~ =itä ~sekko lo~ian r joj isO puolella, jää nähtäväksi . 

Optimi3ti ~ et dip 0 atit ovat minul1 sano~ et luottavan-
sa iihzr , t ä uaks j~ It tun ien t el lis~n h~:kommuu. 

te a EIl{;ie.r.nin , ":skb.D. j.:.l 1 ) sv~lt'1i.n e 'essä tul t.vat tyyty .... 
:iän niin hyvi.c T ::.KOslov ian koh ~on kuin 1 alian omien 

vaetimurle..'1 teen "pieniin h it biinlt , joten.stoin PSESimiS" 

tit pelkåi:ivät, ~ t·· luisut::.n k ·kista vast !>orllJ i tuks i ta huo-
l in tta sittec.kin iJmkin - htä likelle sotaa kuin 

vi ime syyskuull a. 
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3enjälkeen 
joitettu v~lmiiksi 

-uin ylläoleva oli eilen iltapäivällä kir
on tilanne kehit t ynyt jälleen tavattomalla 

nope'lde la. 
yöhe ilt apäi väl l ä eilen tapas i erään englantil ai-

:;(.n 
no. 
että 
mo.a.n 

sanom~~e' tioiehen , joka on osoittautunut a ina erit täin 
i nfornoi duksi . ISO:'massa seurassa hän väi t t i tietävänsä, 

häntä 

24 tu~in kuluessa ~sekkoslovakiaa ei enää tulisi ole" 
suvGree~iBt en v~ltioiden joukossa , mut ta muut väi t tivät 
vastaan . skoen, että msekkoslovnkian kysymys kaan kana 

r.e l t' 
ettei 

btso+;tU!'. t1llid rat aistul;:<'i t us ' il'pa edes puolitiehen , 
rauha :"urooJ:lS.:.sa 'outuis i l liar su e:" le koetukselle . 
I : la_la oli~ päiv~llisi~lä er~ässä lähetyst03sä , jossa 

oli Lsr.ä useita c.i..l.)oo.atte ' • tun.tuivat ole n hekin 
sitä ~ielt~ , eJ~ä _a sa t ul i s i t yytymään se l os 1 0~ayian osal " 
t a joihinhn ver t"b. i !l. slt'lI'i i n c ö ,l,yt : s iin, mutt a ett ä ai
n ~ i~ t~ekit s~i ivat s~il) t tää uo 01 i en suvereenisuut ensa. 

I llan kulue=sa k~uli italiala' = lta taholta , e t ei Eu
r oopan r a a l~ impien kuuY~usi.er. kul lessa mis ' än tar~'~sessa 
jii:"r. . i si , ~an tult ais i in c.ksan ja Itali an osalta tyytym"än 
"erinäis' in pienempiin oovit t eluihin". 

Tänään on nyt e.i i Tse7.' ·oslovakia meneLtänyt 'nchenin 

sopim se sta huolimatta i t. enäis· t ensä. 
K vi!\. t ämän ratk isun johdosta .anY imassa t iet oja 

teer' stöst ä. iel e i vi oltu saatu uusimpia tietoja 
erinäisi stä p 'åkaupungeis":;a ja sacvuoksi er s ihteeristön kor" 
keimpia p' ii :"L,öitä esi tt i ka ikella vara alla mi eL piteenään 

seur avaa: 
odo " _ö i~esti on edessä lähinnå seuraavat 

det : joko I t al i a kar l in mielin näkee kaan jälleen 

neen akselipoliti ikasta ja senvuo 8i ooman valt i omiehet kii~ 
rehtivät sovinr~on tekoon !!Jlgla ' i n ja anskan kanssa saadak. ... 
~en ni iltä Italian uuden ystä lyden palkitsemiseks i hyvitystä, 

tai sitten Italia uhkaa ryhtyä voimakeinoihi n akoittaakseen 
Saksan tukemean sen hyv i t ' svaatimuksia. äh ttyykö tämä uhkapo
litiikka kat stroo i in, jää nähtäväks i. Om&sta puolestaan hän 



• 

sanoi tah.tovansa vllDleiseen saakka uskoa, että Saksa saa
tuaan anastetuks i 'I'sekkoslovakian on pararuninkin tajpuvainen 
vain laimeasti kannattamaan Italian vaat imuksia • 

.. 
Eräs henkilö huomautt i itscnäis~n Tsekkoslovakian lu

bi stumisen johdosta lyhyesti sanoen seuraavaa: 
Käytettyään loppuun Itävallal ta ottamar~a kullan Sak

sa tulee nyt käyttäm °än hyväkseen Ts ekkoslovakian kultakas .. 
saa ciin pitkän kuin s e riittää, 3nglanti ja Ranska oli .. 
• at juuri ennättäneet antaa kymmeniä milj oonia puntia Tsek 
koslovakialle 0 a ce..'d :a vc:U'at ova nyt siis j outuneet Sak
san haltuun. ::Jopii kysyä , hän j tkoi) minkä pienen maan 
kulta I yt vuo.ost an joutuu houkut t elemaan Saksaa. 
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Jos tahtoisi hde l l ä ainoa l la sanalla ilmais ta miten 

TsekKoslovakian koht 10 on vaikut t anu t ~vei t s in yleise en mi ali~ 

piteesee , v ita neen s itc.. pa r a i t e!' tulki t a sanoT. ~::. , että 

vai ' ut s i s t y ttavu. 

se 0 on i t et t y ai van er i oi sen 

n sa , et aksan valta l an piiriin on 

. t t P ör e uvui &n en 1 miljo naa slaa via. 

ein 0 t o on ~e l ittt:Uly t maan 

ank' el i s t e k sanai e s t en yh ' is t i:imi -

en sUkr-,J;;.k n pui Le isi in . ~en uka i ses ti 0 aksassa kii -

an pai otuo t te' ta , jo ' ssa : .. vei tsin 

s ::. t va t ullee t asketui ks i s uur - saksa a i sen 

r ol.u asu t aos ' s i a ee. i. 3 e ' t i n vi r a ll i i in pro t es te i hi.n 

on vasta ttu r uu oitta va s t ' , et t ei kse ~ ol e muut a kuin 

ks· t yi s ten sak salaisten ki r joi ttajien ja kustantajien mieli

ku vi t us , eikä suinkaan mitään Saksan hallituksen virallista 

propa~daa . Uut ta n t, kysyt äöJl , onkin Saksan yhteyteen käden-

k' t ees " l i · te t ty 10 il j ona 

j 
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tuk.iin. 
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mai "en saksanki ~li s ten osien. ellei n t ~uorastaan anastamis

ta, ni "n ainakin nii en holhoamista? Jos Saksan rhteyteen 

ntii n on voi t u ottza 10 mil joonaa slaavia. miten sitten 

voitaisi in ..;s 'oa , ett;" jos aksa kerran pääsisi vei tsin 

s i säos i in , se pysäht yisi edes ranskala i selle kielirajalle ja 

j"" tti2.i si ltiJlsi - ja etel"" osan ve ' tsi "" valtawna tta ? 

Toinen k syn'.. s . joka as arruttaa nil.in~ päivinä sve itsi -

1 "iste el" elt ä. on se , jonka 1 hye s ti voisi m uriteU"" 

seuraav sti : onko limalka 

t a OTe l ia ~uroo~assu ? 

en~ ol e as a i t~ poliittis-

~o oukse a uva:t""n t u veta Tse 0 l ovakian 

se s 0 tu "si vas ta r innetta luovut tama n 

o .!ta &. sa K8 t soo kans llise s ti u-

se i l ov i an t ey teen. Tsekko· 

sl ov i a ai p i ja Lene tti s iten m.m. kai kki par aa t raja -

i 0_ 1 ' sensa. t si t on vie ty viimei nenkin aseellinen 

t urva . Jos t se i t 0 t aa vis taneet mikä. he idtin kohtal ok-

seen t si t " "" ev "a.n" , o lis i va tkohan he , s t Uan iJveit-

sis tekem" n su rvaltain Il e i 9i vi" .e syys-

uulla " ov i 0 " aksan kans a ? 

''"Der 3un , joka il.tr.e tyy Berni ss "" ja jota vapaamieli .. , 
sen porvar sena e.:lt en"" tavalla an pi etEU:I.D jonkinla i sena 

ha ibu se eri ois.s t vtin"" , kirjoitti eilis es " p" irjoituk-

se ssaan : 
'~o talokk " pi a tapahtumia on lumi vyöryn tavoin sattu-

nu t Kes i-~ ropassa. 

mullistust en : avutto ina., 

ja ellaisen p i ostukse 

e essil. seis t aan iinkuin 

" tå. yv in järkytt nyin ielin 

1 i sena, ett ei si " tä. pa..s a 

m i~. hi e " e~ uskal a a ja tella mita h ollisuuksia 
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on olemassa , et tä nämä teot l!usiutuisivat jollain toisella, 

taholla. ,eille on ratkai sevaa se isku, mikä on annettu 

luo ttamuksell e Å:a nsojen el ämä." ja kansainvälist ä. vuorovaiku-

tusta ohtaan . kun on vi ety vi imei enkuin luottamuksen j ~än-

nös anne tuista sitoum sis ta ja selity sistä.. Hitler sanoi 

tuonnot ain, ettei mi~ yl ~t si u ena ole tulossa . Val-

tiopi1i vi leen vakuut t i :' meil " ei ole ropassa enaä 

it a uee lisia va timuks a 0' an on e el een sanonu t, 

etti1 ii pia.n 'ui tse it saavat v" e~. is tökysym ksensä. 

jt1I"jeste t ksi , ei sen jälkee n ole itw:.n etuja 

ie11 va vot ava on lopuksi nlnchen i ssä 

to ' sten vc. tiomies ten !en sa tehn ,t opi uksen, jonka odo-

e tti:n jOÅ:a apauksessa estuv~ sel a'sen ra tkaisu , johon 

n t on ul t u, muutenha 

tullu t mi t clA!l . 

ei '0 0 :Unchen' n kokouksesta oli si 

"1 eue ZI\rC er e itung", vap"ami e ti sekin , kir-

jo"ttaa ots' olla "Der ! tionlso ial 'stische Imperialisrous' 

varus te tus ... a pw..kir joit .m. seuraa V8l:i : 

"Tseki ke l e oer1'i t see twnh , llnchen in poli ti ikan 

pu....tt rrn i ne e en kuu umattoman kova j t ker a onn etto-

1IW t ta . t ' un vieras ar e ' jCl ar i" sen puhtaasti 

kin a u el e, e tt= v' el l:>. , i ' en en, w se l u li 

St.l l:. V sa SUoi ' ttGl.Gl. , e . ime vuo en tastroo in yhtey-

ta'p i u.ra " 

Ld itk n tt elyn vars inai-

si at ot ' , vi t v· t 0 a ja t l ee t 1 öin i i -

han t 0 seen, et en ta r 0 01 ut a san 
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po i~t ~ iset tarpee t . T e 7 -os ov kien alue ' lta on saata vissa 

sota tarveteo l'su elle ~i_ vin raaka~aineita kuin valmii t a 

tehtaita , t "vo' ,aakin voi aan saa ' a j 'lleen entist " hel pom-

!:line 

Ku va ta seni mi ten vei tsin ranskalaisi ssa osissa tapah tu-

mia on arvoste ltu , otan te~ ~ari valaisevaa lausuntoa. 

"Tribune åe Genhe" 10 etU eilisen päaki rjoitl.1ksensa: 

"Voil".meko me sve itsilä i se t hyväksyä t äl:!än uuden a tenba

tin heikkoa ja h.ljättyä valtiota vastaan tu oma tta esiin 

jul kista ja mah ' ollisiIDJ:lan selv~ nrotestia ? e olisi ep ' i -

lem '.; ttt va in hj" ui enosoi t s , joka pal" as t ai s ' oman voi-

c:a:to'" utemme , ou'.;~a ten t~v all an AllS l ussi &iKaa n, kuten 

vi' m J 
"u. ... vinu , . i n n"t: e" .le voi 01 aske-

3u ~ t:U u en ja t us en hu t oa , joka koho-

a ... i .::... t ',e .3e:.l " 'sa .. : v si , ,io ' I ert a 

pe e :" si ia v '.8 tun pi tuu-

u t::. 
0 -

... ... 
, ' / .1. t 1e . t ' e 8usuntoj , 

ai va amr. .. n suu ta n. 

J, t oa 

ei:e ~ava t~ an su ta levot t omuutta ovat 

viraoorru:.'se t ' oe tte nee t .. au o'tta . T. I - . 16 Pc.iVWl~' talous

inisteri Obrecht e L t i er1;;.C... loi. is ' .aalli ses!'.a ju' latilai

suu essa Basel issa ke oit taen kansaa pys ~n l~ vo lisena , 

tukemaan ' ll'tus ta ja v stustensa t rvis sa luottamaan 

tul evaisuu t een . aV a p ' iv~ Vala i i ton presidentti 

tter puhui ve' tsin ko en ra i oa seman kautta ka alle. 

Puheens lus a sanoi he l ' t ksen t~ysin tuntevan sen 
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syvän F k t yksen , jonka valtaan. Svei tsin kansa on joutunu t 

Tsek' oslovak ian t ultua saks l : i~ en joukko j en iehittämäks i 

ja se ' oslovalci an itserklis:" en siten p t. ttyä . :u tta hall i -

tus ei KU ' tenlret.n Kat so tarpee lli seksi t " l " he t e11 ' r h

t ti uusiin sot' l &llisiin varo einoihin . Hallitus tul ee seu-

raama~ nkisen valitettzvan kansa i nv ' lisen tilanteen kehi'" 

t s t . Se tie t ii e t t" 

isin 

Sveitsin ansa on jyrkast i paut tä~ 

ei oin puolus t aa ' t sen' is t t~ 

s il ,t t~see n • 12 vill.e su po vilJa melli ei tten su upolvi en 

u .ialli 
M 
l.. 

t e es • 

0& 

a ... V 

par [:u.le tt' , iw n tu i, 

S& an pal ost~neen 

uten s nomaleh~ 

ielia an valli ... 

e i tÄv lan va tauksen h-

..:iD l,'S... kokoo t " Vb. t !-, o:'ei,p~e kar:: r' en pu emiehet se.ti:i 

pu uer: ~. ien lb i ;renssa ke s 1 s te le-

ta . Tuloksena ol i , e t t ' '0-
18m :'en l ue tti'n e' lara tio, jonka 

is~lt " 1 ~e s ti 0 se ruau : 

aali skuun ::::l ptli _n... 1 I'lO e . issa marei ssa on 

J et t e. ~e laratio , jos 3 va uu t etaan , et vei t -

si ans ~ ~ e a kos:e ttomuu t t a 

v' ~ ,8 ' see a e kamar ' e puhemi e-

et ja e VCl. t e p' ~eet v lt-

su t ees a 

ko se e v i s ' s 1 tboi:i. ene pbb. 

n pCl.i V l tt.. 19' • t yen V la-

rsi" opub ese e t . k . 1 ptt,i vi:lJlå perla. 
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me tt i ei voi antaa ka nsalle parempaa esi~erkkiä kuin itse 

jatkama lla työ t ; än ka i kessa rauha ssa ja hyväss·· j i:irj estyksessä . 

T···· i<.a ikki on ki eltw:l",tt·· ollut ainoa mahdollinen po

li tiikka : antaa Saksan ja Italian tietää, ettei rt· vallan ja 

Tsekkoslovakian val tauspo · t·ikka vo ida ja tkaa velitsin kus" 

t annuksella . ut ta tosiasia ku i tenkin on , et t ä miel iala 

kansan eskuu essa l askemistaan l askee . Tie et abn , että viran-

omaise t ovat si i rt~ee t pUÄO san Nat i onal bankin kultakassaa 

aina ~eri~aan saakka ja ksit isen phäoman pako anska an 

jat uu k ~ kel a Kil r ee ll~ . Gen~ ve ' ink<..<..D p8P~ eis ta ei noin 

v in iwc.e ~teess~ e ~ saa 01 arei ta . 

vai 

u 

i t se a as~a pa e p 

t e ta n levo :toouu ell 

ee v· · ·oi in 

, i t ensi viikon 

Italian 

t te · ploma t·t ovat jokseenkin 

s · l e e, e:t t · la e on 

X in Vl ~e vuo en : ;'skuussa . illoin 

ott ·:, voitan, 1 ottaa s en , e ta ::Unchenin al -

ks t . er . ts . v t jo ta i 'y t on paras olla 

ennust at a ::1 . t.......n 

ehit s tti . 

a ·Uu u k· o~sti oaotta an tap htumain 

T on ite in 1 9ulcs n na te... s i rimm·· is tä 

vas t ko taa : 

ilen er s er ·t n JV n as·O· ta tu t eva heukU ·· sanoi 

enettäneensa rau an suht een l ee 1:.. kaike toivon , ellei 

iv jc.rj estt.i:l. l'Uo 

an Ve ~ , ::"u t:P n istä l !:Ulsi-, 
v o jen a i eid · i viseksi 

t rva usrint ilO aa af.. va t an. utta, 
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• hän jat oi, vcikeu e-t tulevat olemaan ta vattoman suure t, 

sill" Englanti on laiminl "n rt hoitaa suhtei taan Venäjään, 

Puolaan ja .~LDiaan uskossa , et tä l uu l oteltu ystävyys 

Sak~an kanssa riittäisi säilyttämään rauhan Euro~sa. 

tr. Chamberlainin ei olisi koskaan pitänyt hei ttää Mr.Eden'iä 

menemäan . E lei si t~ 0 i si tapahtunut, hän ausui . ei nyt 

oltaisi atastroofi part lla . 

' r s pti i sti, jonka uo a 0 in tllll ' n, orotti olka-

·it.......n ur ae , ette. h ensi n lopusta saakka 

vuk ee '0 aista 

Va t~r", ' se5sa . ::u t a 

Ja ' ~ n on k~.n t Tsekko

t on tilanne ~isti Muut-

tu :J. t, tahto i vbitt ' . Ital i a oi v'ime vuoden l opul

skalle si' n uskossa , a esi :tUÄ is'a va ati 

et t ... j si sisu.isen haj aDLuksen tilaan ja taipui-

si nihi Italian vaatinuks' i n tasa . N t Roo a on n~' , t, 

ett" 1. . Jala ier 0 sao Ilt ar a entilta mah ' oll i en s an 

v ra lta mil ei tato et va tuu et ja SE!) vuoksi ,u solini 

ei t le t . • ') ' P iv - sa ot tav",sti SL'ureMpia 

vaa ti uks : a j a lSne,l nti mole inpllolisten 

kOl!lproJ:lissj en ji..lkeen voivat pulta yv s ä . Sak sa taas 

0 sa nut jo T e' 'oslov ia a eme i e!1ee eman tien , 

tta kyi en .a ei ' t e si ",sa le viel i::l.d. n iin 

j u,.,v lta-U ari 6e s 'lmanso an 

• Italia 0 polella , 

e e t sia i a ti pa joa aan au tt aan 

ta ~ n vt.ok i S· akin tu lee t yty-
m~ s vu u si ' sa ei~ 1a e ti alme t ta kehit ty. 
m' n sotaan saakka . 
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Ennenkuin t ämä raport t i ennättää Helsinkiin on kai-

keti ussolini i tellyt ulkopoli i ttisen ohjelmansa. 

Pidättäydyn sen vuoksi kai kista henkilökohtaisista kommen

tari oi sta . Ol en aina varannut analyyseissäni melkoisen 

t ilan yl lät ks ·He .. Se on strategian keskeisin tekijä ja 

sen vuo si m ös jännitt nei en poli I t t isten het~n keskess~ 
1<l.L'11-C 

mie uimmin kå te t t y rvä s tustajan nujertamiseksi • 

~_~ LJ.t1~ II .~:Y. -
i i s t eri : !/~~7-~ 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: . ~-

OSASTO: LI 

• ASIA: 

u 
f:L.:!qI;; ...... II,~: .... ~ .. :.: ... ~ .... .l.t . 

'- .f?~ ~ ~~ ·,_ .. ~~t . .. .................................... .... .. 

.tf-'.:J 1· ~. ' 
.... . .j. .. ....... :!! 

• 



• 

• 

KIRJELMA " :0 

GeJlh 'i _ .. . .... .. J ......... )SSA OLEVA LAHETYSTO. 

247. 
" ..--

..... G.e~.n'i SSA . 28 P:NA maalis KUUTA 19 3.~. 'V -.) 

VIITTAUS : ........ N 

-
P:NA .KUUTA 19 P:TTY n:o 

VIITTAUS : D.U. M. 19 

Ulltoasiainai nish.r.iö .. LLE 

ASI~: Gen've' i.Jl-låheixstön raportti niO 17 • 

UE 1: A • • 

Ohellisena lähetystö ~ioittaen Ministeriölle lä

hettää raporttinsa niO 17, jonka otsakkeena on: 

Kansai.l1lii.tOll Neu,ostOll jäsenten YaaU ensi sYIslwulla. 

Iin i s t eri: --I 
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..................... ~h~.~.t ...... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n:o 17 .. .. 
O9n,,,.'1 ssa .... .3:l p : nä lIMlia .k uuta 1939. 

':.--t'f - 1 
As i a : ('PMinliitM lItuYOBtQA ... _. 

'is.ntlA U.U 'A,i .yuk1lulla. 

Ot,ake.si.,t. ol.n yksityisesti aa.umt kDmll. sear"T": -
Siht.eri.tössä on yalai,t.ttu erät memorandwai k.o. .ai-

aat. lähinnä pitäen sil.ällä n.a. e~nemtraalisten j. eräi4an 

toi.t.n pi.nten .. iden .duatuata NeuTosto.... Se ,irk.ai •• , 

jonka tehtäTäkai .aian yalai,telR oli annettm, kertoi aimlll. 

la.t1 .. 8Ian . lähteneen_ aii w., että oliai nrrat

t.in Taikaa susan .ikaan pitää IIU Belgi .. , että Hollanti. 

Beu TO'toA jueniDÄ, joa 8UII11& Hiilln.n lIlpärillä olniat& 

pitnistä aai,8. .i ykaiD&n enää oli8i NeuTostoaA .du.,tettua. 

Sikäli tällä aDalnai on · epäileaättä OUIa, • t tä TiiM 

,yoYl8 8Iakka Neu.,08to'8I oli pu.oli"kiAaiaena jäaeDlDi l"u.ola, 

•• ki ,alitbioa jäseninä Bu.ohi j. Latvi.. bA NeuTOato .. 

,itli ... an aiban oli "ki.nai'8AI jäaen.Di VeDijä, oli 

,iia it ••• ,i'8S1 Tie1ä noin puoli TUott. aitt.n N.mTO.toa81 

n.ljä jäsentä ltiiller.n ~illä ol.Ti.t. T.ltioiata. Viime 

8JkQDä hola lDoplli paika,t.an ja nyt en,i B1UJDä on 

lIä 1ll0taiD, .ttä LatTian TU.Oro erot.. 111.i .l1Ii neilko

koUII'SI Talittai ,i BelUo.toA jäalAlkai kltiäIl ltiilllren lIlpä-

rillä oleT" pi.ntä ... ta. 

JAKELUOHJ E : 

UE 2: • 4. 

joudu.ttaiaiin its. &liassa säh.n, 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Ta.alllnen ja 11.11<.1 ... ... .. mlnl.lerUIII •• 
Ei ulkomuedu.tuk.en i iedoituk.iln. 
Ei ulkomaaedu.tuk_,.n, mutta ulkoa.i.inminl,teriOn tiedot· 

tuk.n". 
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• ttä 1hd.ssä ftod.s_ LO. _ida .cblstua Kllnostos_ tulisi 

8Ilpistaaaan Alljäatä aaasia Jhteen ainollA, niai ttäin V.Di

jääll. Vaikeaksi kai.keti täTisi tällöin kiJtännössä läht.ä 

sii tiL, että Hollanti, kaikes_ jariidiaeaia oWRdestaUl hRo

liuttl, saisi SkaDdiDadan ja Baltian uiden nilIi88iL iiinen

sä kuRlR tille ,oimakka-a kRin .i tä Venäjälle olisi mah-

dollista. 
YllämaiDittR Sihteeristön ,irkaaies SUloi saaneenaa ra-

porttinsa takaisin asianomaiselta päälliköltä silli hRa.lR

tu.tsella, että tämän päällikön täsit1ks.n lUlkaan ei tu.lisi 

pi~ kiinni niinkään paljon pienten .. iden alDeellisesta 

rJ'haitt,.u.suti kllin IansainliitlOn 1ltiaiatä tarpeista. Näin

ollen tuliai mikäli 8I1i.nkin uhdollia_ Suoaen a"URa .nai 

neu,osto,aaleissa ehdokkaaksi samalla kertaa kuin Hollantikin 

Iin '0 i si tehdi. 
On aaDOUttakin s.lTi, .ttei SiMeeri.tölli 01. siDiiDlli 

• aitään ountta •• kaantua jäsentaltioiden ,rusiin järjl8t.

l1ihin ,aillen 1." IlUhteen siinä .iel .. ~ .ttä, Diitä 

n'RYoja olisi ilaan lIIluta DDudatetta,a. KIltta pitkien fto

si.n kokeaus mihDkin on osoittanut, .ttä ellei Sihteeristö 

kaiklIsa q'ässi tarkoitukus88 ja kaikella hilAOtut.illlR

d.lla ,alaistll. .... K.RYostoJl naleja, jouchltaan ai,an 

liian helposti siihen, .ttä UeiakokoRlten aikana I1Ilt n 
tilapiiIIn bartiDDaD ~8_ ai,an liian paljon ristiriitoja, 

jolloin ,ulin tulos jää .. ttuan ,araan. .WhlJl Wlai-

SI. tapau.b- Cour'in tRa.rin .. alin 1930, jolloin keaten 

,aalia ll.istokouka.s88 aiDist.ri Irioh plruRtti ehdokkuRt.~ 
.. , ,aikka ollli ,aru&ti tulli t ,ali takai, jotta Ruotsin 

.håoku, herra a.-rakjöld olisi saamt Cou'issa !'ohjoa-
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aiden paikan. l.l1tta hra Hmncarskjöld ei ollutban valtWl.p 

kwlUen S\.iosiossa ja ilG l'Uokili tilli _.noin kaikkia No

tuksi. ..U tuai J. Urrdia (Iolallbia), joten Itelä- ja Iesti

.Aaerw saiTat kenenkään dtä alwlpitäen halA_tta 7hAlen 

tUOIII.riApaibn liliiä, ja se paikka on Iolllllbian hallussa 

Yi elä tänäkin hetkeDÄ. Pieni odottaaaton Jräänne Taali toiat tu .. 

ten edellä tai aikua Toi siia käytäDnösaii. aerti W. joko 

tt odott ... tonta ,oitto. tai tappiota aoDikai ,uosikai eteenpäin. 

~åitä käytännöllisiä näkökohtia silmälläpitäen olen tahto

~t kiinnittää Ministeriön ~oaiota otsikossa 

sen jOhd08 ta, että JqsJll.1S on yl.läaainitulla tavalla jo 

olli t pohdi Dnan alaisena Sihheristössä ja koska siinä on 

esitetty erinäisiä toisia näkökohtia kuin Pbhjoiaaaiden ulko

ai.nisterien konferenssissa Helsingisä ,.k. 3) - 22 päirlDä 

(Ui te n:o 4). 
, 

Iikäli Halli tus bal.Raa ottaa tantanaa tarkiste ttankai, 

• P77täi• iA kwmioi ttaen ~o.Il U.. oana aialipiteenäni, että 

Sihteeri.tösa ,allit.en aialipide epiilaaättä sisältää pal

jon ,arteen otetta,... Jos tansain,älinen tilaDJle P7s77, 

niinblin ,alitettaftsti on hultaTaa, p~t.käksi aiku. eteen

päin pahana, on Uet7ati SIloaeUe kaikkea Eluta min ai.elui

•• jOlltaa wsaWiiton lIeuyostoA jäsenekai. -.,.tta toi.alta 

nou .. e q8Jll.1S, tlllisi.ko &lOllen as... helpon·t-i aen kalltta, 

että teoreetti .. ati sitä leu,ostos. edllataiai Hollanti, joka 

aiiU. on urten takaDa ja kiJtäDnöa. kIlitenkin aaailun 

ailaissä lenäjä piäaisi nä1ttel.-äön leutos\on keakRudes .. 

Aiiden _Uen eclu.atajan 0.... jotka Itäuren JlIpiI'illä OTa' 

lijbepiinä Venäjää Jmin Hollutia. !'ätä q8Jll.1stä kannattaa 

e,äil_ttä harkia Yakawuu. 
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roinen nitökohb, job aiel .. tiDi oli.i pidetu.9ä aili .. 

U •• , ko*ee 1leensii. ~p&D pienten .. U_ edllltu.lta 111l

,ostossa . Pikb. entente on Dyt autt_ttau.U bajODlUlt, eikä 

,oine laskea, että 'Iektoslo"atian kadoUIla hlnia ja Jllgo

sla,ia 'fIlorotellen _iai".t i.tua leu,o.tosl&. Vit.. 11k-.J

Dä PUolan paikka Iw,o.toasa meni Ireikille ja Bspanja 

.enetti puoli,akinaisen paikkansa. Tåitet~ että kenraali 

Franoo tulee ilaoittamaan Bspanjan luopwaiseata Iansainlii

tOlt.. 

~åin erinomaisen lotkuisissa olosuhteissa pitäiai mie

leatäni olla ,errattain 'f8rO,aintn kannanoto.sa niin pian 

min tulee qaya1kseen jättää koko lohjoia-.ropa ilaan 

edustusta lanaainliiton Xeu toltO.1& ja liäkai luo'fllUaa 

Venäjälle koko ltä-~penkin edultlll, mn Lahian 

jälkeen ensi ayyamulla ei ede. ole k1sya1ksess&, että 

PUolasta tai QJ-,niasta tulisi 11Il,0ston jäaeD. 

JOI taa8 tahdoban panna pääpaino siUe, ettei 01-

k1iaten erittäin ,aikeiden kansain,äli&ten olosuhteiden 'f8l

litu_ &loai bbo "oit... ottaa leu,o.ton jäsenenä ..... 

tulllleen ,aikeis.. Uns8in,älisiaaä kJaya1ksissii. kannanottoa, 

joka ai ttemain toi .. im tt.. ehkä hl'win kohtaloktaaat.i 

tapahtlUlain kulkDlln aa&1laassa, .,-öDDäD. ..oiae sU. että 

sil.läkin käsitfksellä ja 8ID lUlkai.ella Yaatuuntwmolla on . 

UBlita erinaui .. n tärkeitä puolia. 

leu,oston ensi kokOllkaen aikaDa toukokullJl puoli,äli88ä 

.. aIItua epäil_ättä erinauinc tilailWla 1uitJi,a8lU pohtia 

tätä tilaDnltta. ~ellJtin niai ttäin, etti. herra ulkoa a iaiDa. 

ainist.ri Irkko tulee silloin täällä tapa .. an lUlicllA lIell,oaton 

juu.teA ohella ,ir."ljlD.8ä herra SaIullerin ja herra lwlt8rsin, 
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.etä Belgia Ilade Illkoasi-j nainiateria, kata .1tai .iih_ 

•• nneasä tIlle •• 

• i n i 8 t • r i: 
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VIITTAUS : O.U. M. 18 . 

Ulkoaaiainministeriö 

Oheisena lähetystö kunnioittaen lähettää 

1e raporttinsa n:o 18, jonka ohakkeena 0Jl 

Syeitsin 1isåäAtI!ä bBolestqneisuua. 

Jlinisteri: 

......... LLE 
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......... ~~!~.'..t ..... ..................... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n : 0 .. . ~.! .... 
Genn • . ~i .. ssa ... 2ft p: nä .uel.iI ... Kuu ta 19 39. .2.--v.t p. :!.,J. 

?-t "'? , y - '/ 
Asia: Sy'ijaiA lifAiAtnl huo- ... 

__ .... . uuuu ... ltltune i SUU! . ....... ".... .. . ............. __ 

Raport i.ADi n:o l6 i.k. 17 plirtltl hUClDau..tin lopuksi 
aillI. j änni t yka elll S1'8i te i881. odot.t aan ll.Iusaolinin puhetta 
t.k. 26 plivlDA., koska aiitl toiTfUiill a .. taTan Idu jonkin
laiata selvYJttl tilanteen todelli.een klaittäaise.D. S.n ra
portin lihettlaiseaU on nJt kulunut 10 paivo. luaaolin1n pu
hetta .inänaä on Sveitsiaai tod.llakin t.rv.hditty .elkoiaella 
tyydytyksellI j a aiitl päätU.n pitäisi kaiken olla kehittyd .. 
,1 hyvään päin, mutta asianlaita on aittåin s1'8Usilliaten 
kannalta kat sottuna pliaTaatainen. 

Kun Italian kuniDgu .siintyi alll1h.a piha ennen IUI
aolinia puheella, joli. y1eiaeati on pid.tty b;yTin harkittUDa 
ja taaapl1olisen&, kohoai aieliala STeitsisal. Samaan aikaan tuli 
tieto, etU Ranska ja Englanti olivat kirjalliaesti sopineet 
keskenään aUU, .tU Hollannin., Belgian tai Sveihin j01lW
.... ....alusen hyökkäyksen uhriksi DbI. .olemmat luurvallat 
tulevat sotilaallisesti tuk_aan puhMllalaisten pi.nten .aid_ 
itaen!iayyden alilyaiata. Niin paljon kuin taaä lDglannin ja 
Ranskan vakuutua a inänal vaataaikin jokse.Dkin yleiatl klai
ty.tl aiita., eUI. Sveitsin iteent.iayyd.n amyaineo on t&1l1-
kin kertaa Ranakalle elinehto, oli uutin.n täatl. lDglannin 
ja Ranskan vUisedl. .opiaukaeata kuitenkin QUnaa Taikutt .. 
asu pelaiai.tis8ati Sveit.in yl.iseen aielipiteeaeen. IJaJt
tiin hl.tUntyneelti, eikö tilli \anlla Sv.itai ita. asiaa-
A tule ved.tyk.i lI.nainltoj_ rint .... an. ..0. po1l siUI. 
aataproa.atti ... ta neuiralih.tiata, johon Tiia. aikoiDa oli 
totuttu kiinnittl.aäln niin paljon toiveita' 

JAKEL.UO HJE : 

UE 2: A .. 

J akoluohjemalloja: 

Tavallinen. 
T avallinen ja nlllkli . m lniate r i!!lIo. 
Ei ulkomaaedul tuuen tiedo ltukaiin. 
Ei ul komaaedultukl on, muUa ulkoaa l. lnm inllt.rlOn Uedof.-. 

tuk. iin. 



ftaI l~ottcauul tuli julki a&JlCIIa~eh~ 1m8llnn01l ... Ja. 1.. ZUrohar ZeitUD8 kiirehtii t.t. 24 plivlinl pUkirjoi
tukiei.... tot .... ~ ,tt.i täti sotilaallilta takuuta ST.itlil
le oltu lDglannin ja Ranskan puolelta annettu Snit8in pYJD
DÖlt~ vaan plinvaatoin näiden suurvaltojen itsenai aloitt.eat .. 
siten STeitsin neutraliteettipolitiikka jatkuu entilellääae T.t. 
25 päivällä "Der Dmd" llllRi taein aiel.ih~1 Ranskan ja Jap 
lannin päätöksesil, mutta tehtoi aaaalla DiaenaaaaD tehostaa, 
ettei Sveihiata san kautta ole tullut lAnsivaltain liittolais
ta, vaan päinvastoin tulee IIU. jatkaaaan täydellhtl neutrali-

., teettipolitiikkaa. Kuut Sveitsin lehdet ovat kirjoittaneet asia .. 
ta l8IIaan h ekea. 

• 

Asiaan tietysti kuuluu, etta Hollanti on tulkinnut ln8-
lannin ja Ranskan keo. litoUJlusta _.alla tavalla. Sekin liil 
kiittää luvatusta avusta ja vakuuttaa pylyvänaä kaikkien rinta
maauodostelmien ulkopuolella, autta toivoo tietysti kaikes .. 
hiljaisuudessa, etta Berliinissä noteerataan tbä lDglannin ja 
Ranskan päätös sataprosenttiseen kurssiin Hollannin turvallisuu
den hyväksi. 

Täti yhA eneneYäI levottomuutta Sveitsilal on ollut oe 
ll8Il8a lisäämään hallituksen toimeopiteet t.ke 24 ja 25 pliviDle 
Sen lijall1, ettl Italian kuninkaan puh. sekA Rnglannin ja 
Ranskan yll.bainittu sitOuaUI olisivat johtaneet aiihSl., ettl' 
Svei tain hal itus olili ryhtyDJt vähentämään sotilaallisia varo
keinoj~ se on pIinvastoin niitä lisAnnyt a8hdollisimman voi
aakkaalla tavalla. T.ke 25 plivänä laatettiin sitSl. julkisuuteen 
tieto, ettl kaikki ulkomailta STeitsiin johtavat rautatiet ja 
uantiet ovat jtUleen aiinoitetut lamalla tavalla kuin kriitil
lisinä päivinä viia, syyskuulla, jolloin sodan uhka oli mah
dollist.maD suuri. Saaalla on kutsuttu uusia joukkoja lippujen 
alle luojeleaaan rajoja ja kaiken lisäksi on annettu tietU, 
ettl 808i vuodeksi s~itellut erinäisten reservijoukkojen har
joi tuka,t .. iotaa jär jestäl. jo täksi vuodeksi. 

lUen t.t. 27 pliväDI hal itul laski julkisuuteen uuden 
kCIDmJDikean, jOlla varoitettiin kansaa uskomasta kaikenlailiin 
liioteltuihin huhuihin aaan auta uhanalaiselta tilanteelta ja 
aelit,ttiin, ettA pessiaiaai on aiheeton, kOlka ~itli tule. 
,htenl aiehd puolustautuu.an, jOllen kiappuUD klTtäiliin. 
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Kutta tbä ,w. lisääD.t,..a alakuloilUua ei suinkaan ra
joitu yksistään STeitsin aaiin kansalaisiin; diplomaatit y ... 

asioita tuntevat ulkoaaalaiset puhuvat luottaaukselliaiaaa kes
kusteluis.. nykyises~ tilanteeata entista sJDkemmäs81 läDila
jis... Itse asiasaa on täs81 suhteessa jouduttu sille asteel
le, ettl se ero optiaistien ja pesst.istien .alilLä, jota 
aikaisemmissa r aporteisaani olen koettanut selostaa, alkaa n,t 
jo vähitell en uodostua paremminkin sanontatavan kuin ajatte-
lutavan Täliseksi. '--, 

Siitä huolimatta tahdon kuitenkin vielä kerran yrittu 
löytää mahdollisuuksia esittää näitä .telipiteitä edea jonkun 
verran erWisinl rylainl. Aloitan siis tällä kertaa eräis~ 

pess1aiste i sta. Heidän ajatu8suuntanaa näinä plivinä on ollut 
suurin piirtein kahoen seuraav&: 

Koko tilant een vaikeua esiintyy eDDen kaikkea siinl, 
ettl Saksa valmist elee jokaisen uuden iskunsa aitä suurimma .. 
aa salaisuudes.. ja vali taee toiainnan hetkensä sellaiseksi. 
jolloin Englanti mahdol i simman vähän on valmis vastaiakuma. 
Englannissa kylläkin virt aukset käyvlt W8rsin eri suuntiin, 
mutta t ähän saakka on ratkaiseva merkitys kuitenkin ollut 
pääainilltfll"i Cheabfll"lainin sanalla. Mr. Chaabc-lain ei karta 
kaikk iaan tahdo kuulla puhuttavan siitl, ett ä hänen politiik-

• kanaa jo hänen tinaDIIIIWnis t eri-päiviltääa olisi ollut jär
jeshlalllisesti väärä. Plinvutoin hän ihepäisesU yM yrit
t ää jatkaa koaproaiaaia Saksan kanaaa, vaikka jokainm Sak
san i sku on ol lut aaaalla isku kaikkaa englantilais-ranaka
laiata yhteistoiJdntaa ... taan toisten deokraattisten maiden 
kanaaa. Hänen persoonallinen .. bitionaa aerkitsee siis. niin 
väitetään, vaa'.... enemmän kuin mikään muu. 

Tulikin Mr. Chaabarlain oli ennlttänyt yleisen aielipi
teen rauhoittaaisekai puKu harminaa 3akaaa vaata_ Tllakka
alovakitm ryt)sUaiselltA, kun tuli Bumanian vuoro. Rrla naitl 
kJaJllfkail h1rin l äheltä lleuraava heokilö vakuutti aiDull • 
• ilen Dähnee" rapor t teja, joiden auk8lUl Ruunia oli hyrissl 
ajoiD tiedustellut Jnglannin ja Ranskan aielipidetil. aitan 
ne tulisivat suhtautWll8an tilanteeaea., joa Saksa Ikkia ryh
tyisi harjoittaaaan vakavaa painostusta .. adakseen Rumanian 
auOlltuaaa kanlHllJl ai 1;1 lIheiaiapI.IJL taloudellis8C yhteiatoi-
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aiDtau.. Kertojui 'riitti Daiap.. Carolin .aane .. Loatooata ja 
Pariiaiata TastaDksekai kehoituksan PysJl. lujana, koika sodaa 
uhat .. sa fedjä antaisi heti ensi apua t !bA ti&tollhd. ..ut
ti Puolan aaaneen lDglannilta ja Ranakalta yhtallisen aVUDanllOn
lupauksen ! 

Vr. Chaab .. lainilla on, niin ainulle OD. vakuutettu, aiTa 
liian paljon johtolankoja henkilökohtaisiasa kI.ai....... Blnel1l 
ei ole HiUerin mahdollisuukala toiaia agressiiviselSti, ehlttl. 
edes hänen de!ensiiTiset aloitteenaa Dly ennlttlTln tepsia 
ajois ... 

Mutta Gen~ve'issä on myöskin toisenlaisia alakuloisuuden 
• ä.äJLil; ne eirtt a)7t1 ensisijaisesti llheaklän niin paljo 

Irr. Chuberlainia kuin K. BecldJ.. 

• 

Eräs henkilö, jolla on ollut erinomaisen keskeinen ase
aa pitkien TUOBien Tarrella maailmanpolitiikan klytännöllisessl 
seuraaaisesaa, lausui minulle eilen tatker&Rmalla miele11l kuta 
koskaan aikaisemmin olm hänm suustaan kuullut suunnilleen 
seuraavaa: 

On turha mennä kaikkiin yksityiskohtiin mitä viiae vuo
sina on tapahtunut, sillä jokaisella poliittisesti vähänkin II .... 
ki hevUlä aaalla on nykyisen kanaainvälisen sekaaorron aikaan
saamisessa ollut oma osuutensa. On tyOnnetty liiaksi' etualalle 
caia toiveita ja vaatilluksia ja niin on kokonaisuuden edut 
jä.äneet TUOsi vuodelta ybl. enemmän syrjään, kunnes on joudut
tu nJk71seen uhanalaiseen &Ieee. Mutta jos tahtoo ~hetken 

tilannetta aI'Tioida lIahdollisi.mma.n tasapwlisesti, ei päästi 
siitä mihinkäällt etteikö Puola nliDa päivinl saisi vutata &1-
TaIl erikois~ suures.. aäärin OIlista laakuTirheistään Tiiae 
snakuulla. 10s se .illoin olisi antanut a~oim.esti Lontooa, 
Pariiain, Roc:.an ja Bcliinin tietää, että .. tulee koko voi
ul.laan tukeaaan !l8kkoalovakian säilyaistl itsenäiseDl taaaval
taaa, olisi. IlUnohanin sopillua syntynyt kokonaan toises_ h-. 
S..... Mutta Puolan ede.Ta.tuullisia valtioaiehiä eksytti koko
naan harhaaa ! .. chmin kysymy.. Saadakseen itselleen taaan alu
een pariaataatuhatta puolalaista ja ayös sikäläiset kaivokset 
.e kieltlJiJi tukaaaata Lontoota, Parii.ia ja Prahaa. Seurauk
HIla oll !.ekkoslOTakian .. imm.Unen jako, josaa Puola sai 
!e.oh.u.. Sujllkeen Sakaan onnistui ekayttu Puolan. valticaie
het u~aa, etta 8Rdeettiaak841liset alueensa aenettlD1t !aet-
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koalOftkia aaiai jäädä py.ytliaes1ii itaaDAiseksi. !l~ _ kato 
Puolan etellraja paljastet~ aakaalaiBelle painostuksella PuOlaa 
't8staan. 

Puolan ta,tyt tiMU., jatkoi kertojui, ettA ailll h,'ke
Dl., jolloin pikkuenten\e aenettäisi todellisea aarkityksenaä ja 
Unkari joutuisi Saksan kI.akyn.al.aiseksi, klvisi aröe Puolan ja 
Raanjan sotilaallinen liitto probl __ ttisekaf.. Ilyt GIl Ra.Dia 
tullut pakoitetukai tekeJlään Sak8&ll kana.. kauppasopiauk88ll, 
jonka kautta Saksan koko sotilaspolitiikka Toi parta'a ahu 
hAmmAstyttavästi . Saan tien anutuu Saksalle mahdollisuus tua
keutua tlkrainau.. Saksan yliftl\a Ukrainassa jlrkyttll. ayös ko-

• ko ukrainalaista kysymystä. Puolan oaic rajojen sisalla.. Ly
hyesti sanoen, Puola ei ole oppinut Ili tääll (Ilasta surullisea

ta historiaataaD4 
Tlta alakuloista ajatustapaa OTat eräät auut henkilöt 

kehittäneet aeuraaTalla tavalla: 
EDglanti ja Yhdysvallat auunnitteliTat heti 'fsekkosloTa

kian iiaenäisyyden Ilenetyksan jälkeen Tutatoimenpiteiksi talou
del lisen painostuksen harjoittamista Saksaa Tastaaa. Nyt on 
Rumania npau t t8lD8saa Seksan tärkeimmlUtä. osut&: tästä painoa
tusvaaraata. Jos Saksa Tiell pääsee ottamaan haltuunaa eriaAi.
s1l osia Etelä-Yenäjästl, afWlllle nähdä, ettl Unkari ja Balka
nin l18at joutunt nekin Seksan taloudelliseen Taikutuavaltaan. 

• Senjälkeen länaiTalloilla ja Yhdysnlloilla ei ole enO aitäb 
sanoaista Sakeaa Tastaan. Ei ihaetyttliai, jos Saksa tlab 
politiikkansa aeneltyesal loppujen lopuksi heittliai Tiell It .. 
lian ca&n 0Dnen.sa nojaan ja kiirehtisi sopiaaan Venl.jäll kaJ1s,ooo 

.. 7hteisestl politiikaata Euroopas.. ja Aasi ..... 
TAtä pesliaististl käsitystä oTa~ taas eräät puhuttele

ma.ni hckilöt hieaan lienntlneet seuranaan auuntaan: 
Kaikelta huol.imatta on Italiaan tehnyt Toimakkaan vaiku

tuksen EDglaIlIlij ja Ranskan uusin politiikka. Senwokei ,i 
tarTitle TlUttäaättö.ästi paljätA, etta lähiaikoina Italia ki
ristlisi luhteitaan Ranskaan. Siten Toitaneaa joltilellakia Tar

.uudella luottaa siihen, etU rauha VlliaC'en taholla tule. 
alilyäla, Sakeakaan ei tahton. kl.rji&tU auhteitaan lDglantiin 
ja RanakaaD niin kauan kuin lilll on tarpeeksi tehtlTiI Teet
koalonkian, Unkarin ja Ruamim niel_isessl. lutta tlata. si 
pitäisi sentäln tehdl. aita johtopäätöstl, ettl Italia jäisi 
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.. 
hlTUJ1ltl. vaill.. Saan .. e Dlhdt. etU. Saksa ~ulee ~arjoa ••• 
Italialle n1Q-iltI. par_pia etuja lapanjaaaa. -.aalista" Ta.
koalovakian anaatetuilta ~tukaiat. ja varuatuateolliiaudest .. 
taloudellista hyvitystl Ruaaniuta 1..... Kun sitten Sakea ja 
Italia DAin ovat kouolidoiDaet aidi.llen u_aua, 8UJltllllle 

Dähdl jonkun aj en kuluttua, ettl "rauhaD. slil,mseksi" SakHll 
ja Italian tlytYT 41l1e_ tahdl jotain uutta, .ttehU dao
kraattis&t aaat pääsisi kaikessa pahuude.saan viell terraa 

-uhkaamaan uailae.urauhm slilymiatl". 
He auutau. t henkilöt, joidåa. melesta. vielä on SJJtI. 

katsella tulevaisuuteen jonkinlaisella luottaaukaella, 18.htnl.~ 

si. itä, että Puola on nlv8lltunut vihdoinkin ~emäln uhanalai
sen asemansa, ettl Rmumialla on tUaisuua tehdä vastaavat 
kauppasopiauksenaa Englannin ja Ranskan kanasa ja että Englan
nin seka. Ranskan sotilaallinen volaa kaavsistaan kuna eeldn. 
Jlutta he myöntävät, että kuta eneamln sohvoiaia Euroopaaaa 
paralysoidaan. Saksan ja Italian hJYiksi, 8i ta enemmin jUtat 
~8Ilti ja Ranska r iippumaan "Venäjästa. 

Kuluvan vuoden aikana lähettäai888.ni raporteisea olen 
huomaut tanut tuon tuostakin tahtovani koettaa pysyi optiaiati
.., .utta myöinln &Toille.U, että käsitykseni mukaan nykyin8ll 
tilanne Euroopaasa on käynyt aivan erikoisen. huonoksi. Tarvi
taan epäi1eaättä jotain käännet ta , joka yll8.tyksen tavoin Tih
doinkin puhuu demokraattisten maiden onni.tuaiaen puoleitae 

Niin kaiketi ajatel laan lIYöskin Sveitsi Nl, • kun yhtä. 
mittaa vain lisätä.8.n varustusia siitl huolimatta, että hetken 
optiaistit luulevat DAkevänsä joitakin uusia valopilkkuja Eu
roopan poliittisella taivaalla. 

-Ministeri: 
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VIITTAUS : 

p :NA ..... KUUTA 18 . P:T TY n:o . -T.:::::ZJl _____ I... __ _ 

VIITTAUS: D. U. M. 19. 

Ulkoa siainaini.steriCL ..... LLE 

AS IA : GenA'f8' in.-lähetntön. raporlU 11.; 0 19. 

UE . : A 4. 

Oheisena lähetystö kunnioittaen )finisteriölle lä
hettää raporttinsa n:o 19. jonka otsakkeene on 

Espanjan kysymys Kansainliiton kannalta katsottuna. 

Ministeri: ~~ 
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As i a : lspap,ilA kIlPII hpMhllii toa I I'YH:.:Ä u~.'\,,: U "SIA 

.gppelta qtlottBQlo _ ...... ' n . •• • n .·."u ,, _ I 

Eräissä aikaise .. issa raporteissani olen kosketellut otaak

keeasa lIl8inittl18 ky81Jll1Btä ja palaan siihen jäl1ee.u, kolka 

kaikesta päät täen Tähi tallen lähenee aika, jolloin kenraali 

Franoon on päätettäTä noudattaako hän Sataan ja Italian 

tahtoa, et tä Espanja eroaisi Iansainliitosta, Tai antaako hän 

inglannin ja Ranskan tohomLlst8n IIIlkai.sesti Espanjan edeUeeA

kin jåådä Liiton jäsenebi 0 

Baportissanl n:o U Tiill, belllikuLln 27 päivältä selostin 

erääA Ianaainliiton palTelukaes8& oleTan amerikkalaisen aieli

piteitä ispanjan kansalaissodan todellisesta taLlltasta 

h&ne.n ;ällöin •••• laLl8Llneen jLllki 

porTarilliset lehdet oTat kDTailleet 

jokaeantin täydellisesti "punaiseksi", 

i.b.Ilettelynsä, että Snitaln 

taaa .. ltalaisen Espanju 

jota Ta stoin kenraali 
-

Pr..n~ lI&lka eLlItaisi ponarillilta elementtiä. !äaä kertojan! 

oli ollut kDukau.iaääriä Bspanjassa ja Täitti siis aaan koke

lIIlkaensa nojalla, että kansalaissota Espanjassa oli itsl asi

aS8& luonteeltaan toilanlainan kLliD •••• ITeitsiläi.et porYa

rilli ... t lehdet oliYat ybipuolillludessaan näin tahtoneet 

e.ittää SLlOSiaalla siil .elTÄä faloi .. ia ja nazisaia BapaD-

JAKELU OHJE : 

UE 2: ' , . 

JakoluohjemalleJa : 

Tavall inen. 
Tavallinen Ja Ii .... kol ...... . ..... mlnl.terllllle. 
Ei ulkomaaeduatuklen tiedoitukaiin. 
Ei ulkomaaedu.tuk.en, muUa ulkoa.iainm inl.teriön tiedoi ... 

tuk.iin. 
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ja .. a 8lhan aikaan kuiA » kJllDiD h~in ulnaril aryo.

hlnat nykyiatä järjeatellliä Italiassa ja s.taassa. 

Nyt kgn Espanjan tyaya,tsen todellakin kriitillisiA Talhe 

on lähe.t,.usii, alkaTat 5ni tsillkin lehdet aToiaesti kirjoit

ta. aistä i tae asiassa kaiken aikaa on ollut ky81Jll1ä. Ien

raali Franoon päästyä Ilie hi t tämään koko Espanjaa pi tät.i siia 
/ 

nyt Italian, jos se 'aikoo pysyä Bnglamille antwssaan 

lllpuuissa, kiireesti ntää. sota joukkonsa, aseenaa y ••• aoia

nrustuksensa Espanjasta pois. lutta Italiaata tuleTat tiedot 

kerto,atkin päinvastoin parhaillaan lähetettäT8D yhä uusia 

joukkoja Italiasta Espanjaan I 

Otan tähän eräitä kohtia eil~sen päiTän "La Tribune 

de Genhe"in. pääkirjoi tuksesta, koska täaä. kirjoitus koko

naisuudessaan vastaa erinomaisen hyvin totuutta Espanjan kan

salaissodan luonteesta. Väärinkäsitysten ,älttwaiseksi tahdon 

huomau ttaa, että ''La Tribune de Genhe" on täysin pornril

linen lehti . 

• .Asetettuaan ky81lQ'ksen millaiseksihan Italian ja Espanjan 

Täli t nyt tulnat sodan päätyttyä muodostlUl8an, lehti et.ii 

Tastausta luomalla katseen taaksepäin "' analysoidakseen .illi 

taTalla Italian ja Espanjan suhteet näihin päiTiin mennessL 

OTat Taihe niheelta kehittyneet. Lehden esittällät tosiaaiat, 

Däkökohdat ja TuUeet OTat seuraant: 

Heti kapinan puhjettua Italia ryhtyi aluksi TaroTaiaesti, 

utta aitten Tähitellen yhä aYOimaaiA antamaan kaikkea aah

dollisb ap1a kenraali Francolle. Lehden U.tiillii.n .uhan oli

ai Däin keDl"aali Fraaco aaanu t rtalialta loppujen lopabi 

60.000 sotilasta. Taiatelui... italialaisten alelhpkka kohosi 

Täbit,llan ~tu,aati ~ur .... kli kuin toneana&n Åbe •• ini&n 

aoda· .... 



3. 

AlAksi tahdottiin kaikin k.inoin selit~ että it.li.

lai •• t oliT.t s.kaantuneet kansal.is.ot.an Ispanj.saa yksin

oaaan estääkseen täaän uan jOlltau.sta. puaiaten .inesten 

T.lt&an, koska lfJ(oskoTan käskyj.n alainin J8panj. uodostuisi 

Tålimerellä Italiall. uhkaksi". Kutta kerta kerralta. on käy

nyt yhä 8ehamä ksi, selittää lehti , että itali.laistln taie

telu kenraali Franoon paole lla aiheu. tili itse uiassa. ahdol

lisi.Jmw:l vähän idealisist. tai id.ologisista syistä ("1m1 

• intiae meBUr' a. motits id'ali.t.. 011 id4010giqa.ean) j. SID 

sijaan päiTä päiYältä onkin yhä s.h-..in nähty, että kaibn 

tämän a'fllDlJmon takana OTat olleet aiTaD sehät poliittia.\ 

krkoituperät. Iliehi ttämällä Balearit j. pitämällä Espanjan 

unhr .. lla aul1rehkoj. sotavoiaia italia on tahtODllt päästä 

harjoittuaan pLinostusta sekä merellä että l18alla ja ilas

.. Ranskaa vastaan. 

Lisäksi tulee, jatkaa lehti, että Ispanjassa. on paljon 

•• llaisia raata.-aineita, joita Italialta puut tUli. S. on •• n-

• vuoksi tahtonut piiästä käsiksi näihin luonnonrikkauksiin. 'fäa

.äkään suhte.... ei siis 01. ollut ty.ymyksesaå ideologiset 

tai id •• listiset 811t, vaan täysin r •• lipoliittiset tarkoi

tusperät. 

Huoaautettlla.n lopuksi, että ltali. on kaht.enkin .ri 

kertaan juhlallisesti lup8l1 tumlt poistDaan sotavoimansa Ja

p.njaata niin pian kuin ke~.ll Jranco tulisi Toi ttu •• n, 

_hU esittää vakuan epäilyksenai, että Italian hallitus 

näiDi aikoiDa ei kaikuta huoliutta tulisikaan hyTällä luo

pUIl8a1l ~qiseatä •• tustaan Ispanj..... BenTUokai cm ft&l'& 

tarjolla, .ttä. jouduu.. suureapian problelaien .t.1D kuin 

tähän aaa.kJa on ollut ka.naalais80ta lapanjaasa .inänsä. 



J Se los te ttaui Dä1.n "1a !riban. d. Genh."in noaielistä 

pääkirjoitusta otaak.asiasta katson oleT.lJl l1}ti täydentää 

tätä raporttia seuraatasti: 

lDaiksi otan paheiksi Tiiaeksi ilaestyneen DWD.ron kaut

ta aaailman tunnettaa kuukausijulkaisU8 "jaba s sade. .t Conau

lats, Bene diplClUtique .onclaine", joka noin 10 TUotta sit

ten perustettiin Par iisissa sella.istan herrojan kuin Bayaond 

Poinoarln j. Arist ide Bri.ndin suojeluksen alaisena. Voitan.en 

• siis luotta. siihen, että tärAän erittäin ar't'Okkaan muiausi

julkaiSWl palstoille ei ole ote t tu "pul8i sta " propagandaa. 

Xhti nikeaia on uskoa, .ttä espanjalainen kreiTi Robert de 

Saniar'. olisi jokl1 bolahe.istinen kätyri, kw1 hän pitkässä 

kirj oitukses.. otsikol la "I tB lie en Kspagne", .li Italia 
-

Bapan jaasa, tekee tässä julkaisussa ai tä ankariapia 

siä Italian espanjalaista politiikkaa Tastaan. 

!luksi krai. ,i hUOlW1tta. artikkelissaan" että Italia 

on aiTan tarkoituksellisesti tahtOmlt Ispanjm kautta päästä 

4t antamaan i~ Englantia ja Ranska. ,astaan. Tämän politii~ 

kanaa Italia pani aluUe jo TUonna 1924 ryhtfllÄllä hitaasti, 

.utta T8raasti tRnkeutuaaan espanjalaiseen Marokkoon. Niihin 

aikoihin tehdeasään matkoja I(arokossa krehi oli tanond .... 

kenraali San Jurjon, josta .ittemmin tuli kapinan aljettaa 

Ispanjassa eräs sen tärkeiapiä johtaj 1&. !ällöin oli kenraa

li San Jurjo .elittänyt kreiTilla Italian pyrki.rAJksen ollTan 

käyttää lapanjaa caiin tarkoituksiinaa, autta I8panjan tulisi

kin päin.utoin Tatää Italia -noaan oaiin p)'l"killJbiiniä. 

V.1927 Italian konatlaatti fangeris.. oli saanut p0-

liittiset uhlt.i4t siinä aääri.n ,alai äsi , että eräät lapu

jan arakkolais.t heiaot nousi ... t kapill8a~ koska Japanjan 



J 

• 

• 

joa.ta.,.. ahdinkoon oli toinita 01.U8A, että koko .rokOll 

kJ..,.,. tRli si ~ud.lleen tanaaiDTälisen käsittelyn alaiseksi. 

JlRUa Ranska oli päässrt .. ldU, Däisti. nhbilyisti ja ft

roitti llpanjaa ajoissa. 

()m tiiliä Halim juoni meni arttnn, pantiin a.u,i ala.111 

T. 19~. Italiasta rrhdyUiin läh.ttäään lapanj.aan kaibnlailia 

aineksia "tuori,citi", eli poliittisia pakolaisia, jotta ..ta 
olint tyytyaät tÖllät DYkJillln järjutll.aääJl Italias... He oli

Tat ..ta kaikki joko taa-pnisteja tai aDarkisteja. ~åidln ai

nesten aRkana tuli ra.naaa,ti rahaTaroja ,ellaisia espanjalaisia 

piirejä nrten, jotka ehät oU .. , tarpeeksi päässld ,,_~ ............ -

,i .0skoTasta lähetetyistä nroista. Näaä Italia,ta tarkoituk

s.llisesti lähetetyt "kommDQjstii" pääsiTät lOla.t~an lapanjan 

~Slt ftsemmistopiirit. Näin aaatiin järje.tetyksi -Sirpin 

ja laaaran mertin alla proTokatöörien to~sta Italian hyToäkai 

kapinaliibu • 

Artikkelinsa jatkoa.. kreiTi Santarla kertoo miten Italia 

aitta järj.sti kahden aiehen aYUlla täaän kapinan. Toislu 

aiehenä oli entieen diktaat torin Prillo d. RiTeran poika ja 

toi.,.. kenraali PraDOO. 

Ia.ori Jo,' Antoni. Primo dl Rhera (olkoon lisättynä, 

että tein hänen tuttuua.ttaan Madridia.. usmu.. 1929) aaa

tiin T. 1933 perusta.&an italialaiaten fa.oi.tijärjestön aalliin 

eapanjalainm "falanginaa" taistellaan lUlb Itwagnietieta ftar&a 

Taataan. laäDaaallis.... imloshkS8saaan tällä 1lI10ri ai.. Ii 

hani.mmtban aillah,. italialaialen proTOkatiOon hän oli l.an

SlnDRt. lRn kapina pahklsi, hän lQuli todlllakin taist,llTanaA 

.i.II. laolihniaaia .,taan. Bädäa alun hiD ta taoi Toi Taua 

taipua italialaisln sotilaallisen aTPQlQnQA Talta&DOttaaillan 



6e 
"ftiA sillä menoaab.lla .hdolla, että ,teikääA Ua1ialaintA 

.,ti1a. ei eaisi DOI1S\a Ispanjaaaa ui..hin, .aan rajoiUl1iai 

Italian apl1 1ui.llcuan a'flllWltoon .erellä". On Täitett1, jatkaa 

kreiYi, että Italian halli tu.ksen ja Primo d. Bh.ran TUillä 

olisi jo ennen kapinan alkamis\a solai tta sopimlla, jonka u

han Blleaden -,,"tt jOl1tl1iaiftt Italiane korftl1kseksi siitä, 

että Italian laiTaato kapinaA pllhjetesaa .lokuulla 1936 e.iiD

tyisi mi.lenosoituksellisesti niiden espanjalaisten _~ien .

clI1stalla, jotka pyBJisiTät lojaalisina Ispanjan taaualtalais\a 

• ha 11 i tllS ta koh taan. lfåmä Täi t teet Oft t Täärä t ja edel.l.äe Ii tet-

t1 3.li tya Prillo di · Bheran 08l111desta ja tarkoi tI1sp.ria~ oi

kea, aelittää kreiTi. 

111 tä kenraali lraDOOon tule., oli hän aikoinaan tehD.Jt 

sen ftraaattaal1l1den, että oli kääntynyt Italian hallitQisen 

pIloleen oaatätis.llä kirjeellä, joasa hän oli s.lostaAllt oaia 

tarkoitl18periåän. Italia käytti hpäkseen tätä asiakirjaa ntä

aällä e.iin kenraali Franoon ja työntämällä tois.en lijau 

kenraalit San Ju.rjon ja Ilolan, joiden II1hteen Italia ei Toi-

• DRt olla 1htä ftrma. Iaikkien näid.n alkllnwst8ll1jen jillelll 

oli si tt.en helppo _acia kapilla pIlhk.uaan. Italian halli twen 

ja Ima.li Frangon Tälillä I)'11t1i näin sopiml1a, jonka lIIlkaan 

"kenraali Franoo .i hä'fJAD1t 1Il1Jläatä iaämaataan aaien henlti

lökohtailtln \artoi tl1aperienä tohl1 ttaaisusi." 

(reiYi jatkaa kllYa&lstaan kertc.alla .Ue kenraali ::iU 

Jl1rjo nähdeaaään kuinka paljon italialaisia jollkkoja rl1pea! 
~ 

tu1Tilaan Bapanjaan uhkaa! kukistaa kenraali Francon. Silloin 

:.ntoton.onnettGElI1l onnellisesti ja aopiTaan ajankohtaan ._ 

paAtti kenraali Pranoon j. hänen italialaiset liittolais'D8a 

täatä rohUae\a 8Otilaa8~II. )(utta. käYipi Tilli. niillkin .erkU

llseett, .ttä lI1öskiA bDraali 1101. TI10rostaan tahoatui lento-
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ton.onnettoauude... heti •• Djälblll kWl hänkin ukalli nOUla 

'astus taaaall italialailten lotajoukkojen saapwaila Ilpalljan 

sallistlll puolelle. 

Sii tä lähtien keJ1raali lraJlcolla Ii lDiä 

P181ä tekeaäasään liitolaa Italian kans ... 

Kaikki se aiti kreid SaIltarh näiJl kertoo aiftll 

ti, on ollut tunnettua Genlntissä jo niiltä heinäkuu pähU

tä saakka '. 1936, joUoiJl kapiJla alkoi. Ibkä A&Il tässä yh

teydessä palauttaa aieliin mitä Däistä a.ioista kirjoitin ra

portissani n:o 37 I,.,.skuun 11 pähältä 1936. 

OliJl ollut aikeissa linäkin keaäDä lähteä perheinani 10-

.. 111 HendaYln kaupunkiiJl, joka sijaitsee ranskalaia-eBpanjalai

sella rajalla BiBca,..-lahd.en rannikolla, IIIltt. ahan ,iilal U. 

saSB. lähd~ekin La Baule-niaiseen kaupunkiin Brltagnessa: 

toa .YÖheaain puhkeai kapina Ispanjassa. Ulkoasiainministlri 

BaokzeU kutsu.i sitten llokuun alus.a lräitä lähettiläitä nlu. 

,ottelutilaisuuteen Helsingjali. !a .. ,allan Prelidlntti S,inhuf

ftd. oli Insimmäi.sullä neu.,otteldilaisu.udessa läsnä ja hän 

hoitti Ilinua Isiint,.ään Insimmäiseksi. Tilanne oli sikäli 

AUUI sangmkin kiusallinen, että olin ollut kuuiaudan pähit 

ilaan aitään kosketulta diploaaattiseJ1 .. ail.an kana... ÄJlQoiJl 

.eDYUok.i aelkoisin f&raumiJl katsaukse.sani selostukseJ1 siiti 

.illä tnalla .Idellistlll kuukal18ien ai.kaDa Genhetissä oli "1.1-
rattll t~t .. n kehitystä Ispanjas_ ottamalla .... lla Diaen

GUan bo.iona Italian ja Saksan vehke "lJD .glantia ja Hauku 

'astaan. Palattuani Oena~etiin s,.,..kuun alus_ käytin hlti ti

laisuutta h1Yäkseni tarkistaakleni uusiapien tietojen a,ulla 

.illoista suullista selostustani hallitukselle ja näin syntyi 

7lläaaillittll raportti n:o 17 syyskuun 11 päi,älti 1936. !Iaä 

"portti 'aat.. ,ielä tänäkin päi,änä tilannetta ja on aiia 
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_pG.oimms8 aen kanaa aiU. edellä on kerrott.. "La friba.lle 

d. a.nhe"iA pääkirjoituksessa ja krehi Santar'.'in artikkeU .. 

... otan tähän siitä raportista TaU:. nara..,.n kappalelll: . 
"laikki puhuttelamani henkilöt, joiden tä.it,rlbntaa ko.ke'-

telen täsaä yhteydessä, oTat olleet n ••• porTarillisen .. aiL.aD
katsomuksen edustajia. He oTat kaikki olle.t yksimielisiä sii

tä. että kapina Ispanjassa ei ole puhjeIlllllt .ea.raukseDa äs

keisten Taalien tuloksesta Ispanjassa, Taan että kapial on jo 

kauan sitten ol lut sotilaspiirien Talaistama. Siten on Titae 

TUO.iDa aiTan järjestelmällisesti siirretty joukko-osa.toja, 

IIUksi. y ... sotatarpeita sellaisiin osiin aaata, joissa on 

tu ToitaTaA luottaa paikallise~n TäeatöÖJl. Bnnen kaikkea on 

koete t tll näin tyhjentää Baroe1ona, .. d.rid y .... taatuti tasanl

talaiset kallpu.n.gi t niiA paljon lwin aahdollista T&rUshhiata 

j. T&rUnuetä. Saal18 on oltu kosketusiasa niin hyvin Ita

lian fasciatien kuill Sakan natsien kans8, koska on ede111* 

tett,., että sympatiat iDglanniasa ja Ranskassa OTat olleet 

Ispanjan deaokraat t isten piirien puolella." 

BlportiA lopus.. kerron Tie li kuinka jo T. 1936 alusta 

kalA SYli tsiin rupesi TirtaUl&an rikkaita espanjalaisia perheiU. 

lapsinelA ja paluJ.ijoineen, eli siis paljon ennen kapilwl al

kua. J.tkoin sitten: 
-

"!äaaikin Talossa on arTosteltaTa kapinallisten kenraalien 

.eli t1ati, etti he nousiTat hallitusta Tashan .uka senTUoksi, 

etti Tuleia8 tUän TllodlA alu88& "radikaaliset elementit oU

Tat pääs.eet Taltaan". !äaä espanjalaisten perheiden siirtyainlA 

STei taiin oli U.. alias8 alkaJlllt jo hyTän aikaa ennen Taa

leja' 

leidän on todellakin -.r.rtä .. urata tapahtwaia Ispanj .... 
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• .rinaaaia.lla huolestaksalla. VoittiTatpa kapinalliset kenraali' 

tai äärt.liise' Taaeamistolaiset, •• on ainakin .. raaa, että 

Ispanjan kansa kokonaisuutua t111ee aenettämääD. ja etu. 

Tälis.en politiikkaan pannaan uusi .. arallinen panoa, joka ,oi 

räjähtää juuri sillä tavalla ja juuri silli hetkellä bin e

räiden ,ieraiden suurTaltojen laskelmat tar,itseTat". 

Bräissä aikaisemmissa raporteissan! tältä ,uod.lta 

tonut, että keIraali Jaland.rin johtama Iansainliiton kaaislioni 

• ei tuannut ta savaltala i sen Ispanjan armeijaasa Tenäjältä 

ta kommuniste ja. Tiedämme, että myöhemmin täaän armeijan 

mstiset ainekset yri tti,ät anastaa vallan käsiinsä, utta 

tuhat häTiölle niin hyTin Jladridiasa kuin muualla. Tällä 

'. 

asia ,alaisee meille miten siis ai,an Tiiae hetkeen saakka ta

laTaltalaisella puol el la kammunistilet ainekset oli'at Tähemmi .. 

töDä. Ienraali Pranoo siil ta isteli i t81 asialsa sellaista ar

meijaa ,astaan, jonka enemmistön muodostivat ei-kommuni.tis.t 

sotilaat. 

~åiden .i-kommunististen sotilaiden päätarkoituksena 

taa ,ap&l1ttaa Espanja Italian ja Saksan Taikutuksesta, 1. on 

yleinen käsitya alioita tunte,issa piirei..&. Mutta niin hyvin 

Italiaata, Venäjäl~ Meksikosta j.n.e. tull.et kommanisti9lt kä

tyrit luonnollisesti tahtoi .. t ajaa OIda ,allankumoukselliaia 

etujaan Ispanjan kansan bstannuksella. 

On al elea Uni ollut antä pULlttua näihin 

symyksiin, kun Ispanjan on pääte t tä,ä pyayykö 1. Iansainliitoa

aa vai eroaako se siitä. Iri asia on, onko yleensä suota,aa, 

.ttä Espanja jää Iansainliiton jäseneksi. Joa 

aä t~tää lojaalisesti kaikki vel,ol lisLlLltenaa, ei kenelläkääD 

pitäiai olla .itään aen jäaeD1)'ttä valt .. n. IIRtta joa Sataa ja 
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10. 
ltaU. .ikon t käfttiä. Ispanj aa all1rt.n kahnal1shn .ikua .... i· 

s.ksi Liiton jäsenten keskul1des&a, olisi epäilemättä parasta, 

että Espanja hyTällä siirtyisi Liiton ulkopuolella oleTien Ta!

tioiden joukkoon. 

..... 

linishri: 
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Suomi ja nykyinen tilanne. 

14 i n i s t eri: 



· ... Ge.d u 'i ...... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. -
, 
~ RAPORT TI D: 0 20 .. .... 

Ge.h .. ' .issa ... . 12 p: nä 

Asia: Suoai 

Raportissaan n:o 6 t.k. 5 päivältä ministeri Holu. 
on ottanut puheeksi nykyi sessä kansainvälisessä tilanteessa 
Suomea koskevan tärkeiJamän kysymyksen: Miki!. on Suomen todelli
nen poliitt inen orientointi? Vlf~.~us on erään ministeri / Holllan 
haas1B tteleman suurlähettilää n mieiestä se. että "jos syntyy 
yleinen konflikti, Suomi asettuu Saksan puolelle". 

Kun pääministeri Kyösti Kall io lokakuun alussa v. 1936 
pyysi minua tulemaan hänen hall i tuksensa ulkoasiaiuinister iksi , 
olin valmis antaJllaan myöntävän vastauksen vain sen vuoksi, 
että oltuani Suomesta poissa 14 vuotta tiesin mitä meistA 
kansainvälisessä politiikassa yleensä aja teltiin. Asetin päl
aaalikseni poistaa mahdollisimman lyhyen ajan kuluessa kaikki 
Täärinkäsitykset. 

• Tuskin olin ollut neljä päivää Helsingissä, kun lähdin 
Tukholllaan t apaaaaan pääministeri Hansonia ja ulkoministeri 
Sandleria. Ministeri Sandler pyysi minulta silloin mahdollisim
man tarkkaa selitystä omasta aikaiselllllB.sta orientoinnistani ja 
selitin silloin hänelle seuraaTaa: 

Olin Suomen edusta jana Lontoossa v. 1918 ja koetin par
haan taitoni mukaan selittää Suomen hallitukselle, että Suomen 
saksalainen orientointi perustui tietämättöllyytem. Kun sitten 
Saksan bäTiö loka-aarraslruulla oli tapahtunu\, kysyin Foreign 
Offioelta aitA ulkopolitiikkaa ent&ntevallat pitivät Suomelle 
luonnollisimpana. Minulle vastattiin, että SuolRi historiallis
ten perinteittenal aukaan luonnollisi.min kuului Skandinaviaa 

JAKELU OHJE : 

UE 2: A • • 

JakoluohJomalloja : 

Tavallinen. 
T avallinen ja 1l,1kai ......._ minl.ta r iOlle. 

-Ei ulkomaaedultukaen tledo it ukliin. 
Ei ulko maaedultuklen, mutta ulkoa. l.inm inJat.riOn tiedo i

tuluiin. 
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2. 
mai tten ryhmään ja etu. ententevallat sen vuoksi toivoivat 
että Suomi pidättäytyisi kaikista muista kombinatiois~ • 

.' Tiedoitin tämän Helsinkiin. 
Tämän ohjelaan mukaisesti aloi un, tul1uani ulkoasiain

ministeriksi huht i kuun lopulla v. 1919, neuvottelut Norjan 

, 

ja Ruotsin kanssa . Norjan ulkoasiainministeri Ihlen vastasi 
minulle, että Norja ei ole mikään ItlmerelUlB.a, vaan päin
vastoin se kuului Atlantin valtameren ympärillä oleviin 
mai hin. Tultuan i Tukholmaan kävin Ruotsin silloisen ulko
asi ainministerin, herra Hellnerin puheilla ja hän selitti 
minull e, et tei Ruotsi voi missään t apauksessa olla mukana 
Suomen silloisessa Venäjää koskeneessa pol itiikassa~ koska 
sii hen sisäl t yi .sodan vaara. Sitä vastoin Ruotsin rauhan
omainen politi ikka piti luonnollisena, että Norjan saadessa 
Huippuvuoret ja Tanskan s aadessa erinäisiä osia Schleswi~ 
Holsteinis t& Ruotsille kuuluisi luonnollisena hyvityksen! 
Ahvenanmaa. Nämä keskusteluni Norjan. j a Ruotsin ulkoasia in

mini sterien kanssa oao i tti vat, 
Suomen skandinaavinen orientointi ei s aanut mitään kannatus
ta Nor jal ta eikä myö skään Ruotsilta. Tämän jälkeen ymmärs 
että Tanska, j olla ei ollut mitään yhteisiä rajoja Suomen 
kanssa, hylkäisi sekin entente-valtain suosittel ut. 

Annettuani ulkoasiai DJlinisteri SandlerU le tämän seli t~ 
san hän valitti, et tä hän ei ollut ennättänyt tutkia ai
kai sempia asia kirjoja ja sen vuoksi hän esitt i minulle 
kysymyksen mistä sitten johtui, että allekirjoitin v. 1922 
n.s. Varsovan-sopimuksen. Annoin hänelle seuraavan seli 

Jouluaattona v. 1921 tuli yleisesikunnan päällikkö ken
r aali Enckell luokseni illloi tta.ma.an. että Kauko-Karjalassa 
syntyneen kapinan vuoksi Venä jä oli alkanut koota joukkoja 
Karjalan Kannaksell a ja etu. kaikesta pää ttäen Venäjän 
tarkoituksena oli joululoaan päivinä yllättää Suomi täy
dellisellä sotilaallisella hyökkäyksellä. Tämän johdosta ase
tuin heti yhteyteen Suomen silloisen lähettilään, ministeri 
Boris Gyllenbögelin kanssa Moskovassa ja muutamia tunteja 
ayöbemmin hän, käytettyään hyväkseen vanhoja suhteitaan 
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maailmansodan ajoilta Venäjän yleisesikuntasn ja sotaminis· 
teriMn, ilmoitti minulle, että kenraali Enckellin seuat 
tiedot oliTat oikeat. Joulupäivänä kenraali Enckell ja 
minä menimme presidentti Ståhlbergin puheille, jolloin 
Tasavallan Presidentti antoi kenraal. i Enckellille määräyk
sen ryhtyä t arpeellisiin sotilaallisiin vastatoimenpiteisiin 
ja minulle määräyksen heti asettua kosketuksiin Englannin, 
Ranskan, Italian, Rumanian, Puolan, Latvian ja Viron lähe
tystöjen kanssa. Tilanne oli ulkoasiainministeriön kannalta 
sikäli erinomaisen vaikeat että kaikkien näiden maiden 
halli tukset olivat parhaillean joululomalla • Ainoastaan 
holan hallitus vastasi heti lupaaT8.nsa kaiken kannatuksen 
Suomelle; muutama päivi myöheJllllin lordi Curzon lähetti 
radioteitse ilmoituksen Moskovaan, että Enelanti varoitti 
tälle.isesta Suolll9n sotilaallisesta yllätyksestä. Venäjä 
luopui tällBn lordi Curzonin sähkösanoman j ohdos ta hyökkäys-

aikeistaan. 
Seuraavina viikkoina tuli Suomessa. tunnetuksi mikä 

vaara vuodenvaihteessa oli uhannut Venäjän taholta. PäiTä 
päiväl tä yltyi Suomessa hyökkäys hall itusta vastaan sen 
johdosta, että se oli jättänyt maan ulkonaista tukea 
vaille. ~mä aiheutti sen. että sill oinen pääministeri 
J.H.Vennola otti hallituksessa käsittelyn alaiseksi kysy· 
myksen millä tavalla voita isiin va staisuudessa turvata 
isänmaa ve näläisen hyökkäyksen vaaralta. Minulle annettiin 
tehtäväksi laatia esitys puolustusliiton sol.iamisesta nii
den to isten maiden kanssa, jotka olivat maailmansodan 
yhteydessä eronneet Venäjästä. V ltioneuvosto käsitteli sen 
jälkeen sellaista sopimusluonnosta, joka suunnilleen vastaisi 
Puolan ja Rumanian välistä puolustusliittoa. 

lIinun on tarpeetonta tässä yhteydessä mennä yksityis-

kohtiin. 
Kun Puolan vuoro oli kutsua Suomi . Viro ja Latvia 

konferenssiin Varsovassa, satt ui niin. 'että juuri niinä 
lIB.aliskuun päivinä Puolassa tapahtui hallituksenvaihdos ja 
sen vuoksi uusi hallitus ei ennättänyt laatia ohjelmaa 

konferenssia vartea. 
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Ennen lähtöäni Helsingistä Tasavallan Presidentti vah
visti minull e ohjeet, joiden mukaan minun ei siis olisi 
tullut esittää virallisesti konferenssille sellaista sopimus
l uonnosta kuin val ti oneuvosto oli hyväksynyt puolalais-1MlJlan.:ia
laisen sopimuksen pohjalla, vaan minun tuli jättää konfe
renssissa edustetuille maille yks~ tyisesti luonnos tällaiseksi 

sopimukseksi. 
Vielä presidentti Ståhlberg pyysi minua matkustamaen 

Varsovaan Tukholman kautta, jotta vielä kerran saisin tilai
suuden ehdot taa Ruotsille mahdollisimman lähei~~en sotilaallis 
ten suhteiden solmiamista. 

Saavuttuani Tukholmaan minulla oli lähes parin tunnin 
keskustelu Ruotsin silloisen pääministerin, herra Hjalmar 
Brantingin kanssa. Selitin hänelle mihin äärimmäisen vai
keaan asemaan Suomi oli joumnut edellisen joulun päivin! 
ja miten vain Englannin väliintulo oli pelastanut Suomen 
joutuaasta venäläisen hyökkäyksen uhriksi. Tämän vuoksi 
pyysin vielä kerran, että Ruotsi tarjoaisi Suomelle kaikkea 
sotilaallista tukeaan. Herra Branting vastasi, ettei hänellä 
ollut aavistustakaan kuinka kriitillinen Suomen asema oli 
ollut edellisen joulukuun viime päivinä. Mutta hän lisä si, 
että Ruotsin pitkään puolueettomuuden politiikkaan kuului 
kiel iäytyå kaikista sotilaalJlsista si toumuksista. Siten Ruotsi 
oli pelastunut Krimin sodan suurel ta kiusaukselta yhtyä 
Englantiin ja Ranskaan liittolaisineen. Mutta samalla herra 
Branting .yönsi, että Suomi ei voi jäädä vierasta tukea 
vaille Ven~ jän mahdollisia hyökkäyksiä vastaan. Siitä syystä 
hän sanoi ylUllärtävänsä hyvin, että Suomi tulisi tekemän 
ayöhemmin jonkinlaisen puolustusliiton Venäjän läntisten naa-

purimaitten kanssa. 
Annettuani tämän selityksen herra Sandlerille hm 

vali tti uudelleen, ettei hänellä ollut ollut aikaa pereh-
'f!'> 

tJl Ruotsin ulkoasiainministeriön asiakirjoihin näistä kysy-
myksisti. Tämän jälkeen hän otti esille kysymyksen henkilö
kohtaisista suhteistani Venäjään ja Saksaan. 

Sali tin hänelle t että olin aina ollut passiivisen 
tarinne aktiivisia jäseniä Suomessa ja että toisaal ta 
aaailmansodan aikana olin ollut ehdottomasti vakuutettu 
Saksan lopullisesta hlviö sil, mikA hyvin kAvi ilmi silloi-



• 
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5. 
sista päivittäisistä kirjoituksistani "ffelsingin Sanomissa". 

Edelleen herra Sandler tiedusteli llinul ta lIi ten suh
tauduin kai kenlaisii n vä i tte i siin sii tA, että· Suon jälleen 
olisi. orientoi tunut Saksaan päin. 

Sali tin hänelle, että ainoa syy minkä vuoksi olin 
suostunut tulemaan Suomen ulkoasiainministerikai oli tar
koitukseni poistaa kaikki ulkomailla vallitsevat epäilykset 
Suomen ulkopolitiikan rehellisyydestä, jotta vihdoinkin saa
taisiin toteutetuksi se ententevaltain ohjelma t josta olin 
tiedoittanut v. 1918 lopulla Lontoosta Relsinkiin. 

Tämän johdo st a- ministeri Sandler ehdotti minulle, 
et tä ministeri KohUn käytyä Moskovassa minä tekisin saman
l aisen vierailumat~~, jotta sen jälkeen herra Sandler 
itse voisi myös lr.äydä Moskovassa. Tämn ohjelman toteutut
tua pitäisi, sanoi herra Sandler, kaikkien maiden nähdä, 
että Suomen ulkopolitiikka oli täysin Skandinaviaan päin 
orientoitunut eikä millään tavalla nojautuisi salaperäisesti 

saksalaisiin tarkoitusperiin. 
Kuten tietty, ei näihin päiviin saakka enää ole 

Moskovassa käytyäni kuin poikkeustapa uksissa väitetty kan
sainvälisessä diploaatiassa, tai ulkomaalaisissa sanomaleh
dissA, että Suomen ulkopolitiikka on ulkonaisesti kylläkin 
orientoitunut Ska.ndinaviaan päin, mutta salaisesti on 
edelleenkin Saksan johdettavissa. Ministeri Holman raportti 
vastaa, valitettavasti kyllä sitä, mitä plrina viime päi
vinä miBåkin olen kuullut lDenhe'issä. Ellen pahasti ereh
dy, ovat erinäiset suomalaiset sanomalehdet pääasiassa syy· 
päät siihen, että meitä jälleen pidetään saksalaisen val

loituspolitiikan välikappaleina. 
Annettuani kai ken täDän selityksen rohkenen ehdottaa, 

että Hallitus ei enää jää odottwnaan Saksan, Italian ja 
Venäjän vastauksia Ahvenanmaan linnoittamista koskev~ 
noot tienvaihtoon • Käsittääkseni kansainvälinen tilanne on 
siihen määrin v8.1cava, että Suomen tulisi hetimiten ryhtyi 
niildn sotilaallibiin toimenpi teisiin Ahvenanmaa'~ suhteen, 
joista Suomen ulkoasiainministeDiDl allekirjoitin ministeri 
Sandlerin kanssa asiakirjan kiireellisillpiA toillenpi tei ta 

aillläl1lpitAan. 



6. 

Sualla ei kaiketi olisi vahingoksi. jos Ulkoasiain-
i ministeriö antaisi erinlisiä varoituksia muutuion tärkeiII

pien sanomalehtien suhtautumiselle Saksan ja Italian nykyi

seen väkiTalt&politiildtaan. Sekin voisi olla o.an. bIl
venUmMn sellaisia vUrinkäai tyksil, joihin ministeri Hollla 
raportissaan n:o 6 t.k. 5 pAiTAltA viittaa. 

K i n i s t eri: 
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VIITTAUS : O. U. M. 19 

Ulkoasiainainist.erilL .. LLE 

• ASIA : Geobe 1 io-lähety.stöo r aportti 0; 0 21. 

• 

UE . : A .. 

Oheisena lähe tystö kunnioitta en Ministeriölle lä
hettää r aporttinsa n:o 21, jonka ohakkeena on 

Tapahtuuko käänne kansainvälisessä tilanteessa? 

M i n i s t eri: 
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......................... Go.Jlft .•. '..l .............. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. .' Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .21,0. .... . 

.. ~.~!'. i. . ssa ... !~. p:nä h.uh~.~ ....... k uuta 19 39 
I LI 
:1 't - J7 1 · · :. _ 

As i a : 'ta~~uko !!i~D~~ ... __ .. _ ........... .. 
kC8aiJaT!.li aBaa! tilantuessa? 

_.~-.---_ .~ .. - _.- .... _ .. _- ... _........... ...... -. . .. , .. . _~ ...... . 

Raportissui a:o 18 v.k. 22 päivältä kerroia STeital.sal ~A u-
säbtyväst! huolas~Wl.ei8Uude8ta kaasainvälisen tilanteeJl auhteu ja 
l ausuin lopuksi ol evani pakoitettu myöatämään avoimesti. että "tA_ 
sitykseai JlUkau nykyinell tilanne Euroopas8a oa käynyt aivo eri· 
koi sen huonoksi". SellTUoksi. jatkoin, "tarvitaan epäilEmättä. jotaia 
käänAettl, joka yllätyksen tavoin vihdoiDJU.n puhuu demokraattistea 

maidea onnistumi sen puolesta". 
Jotaill t ällaisen äkkikäänteel1 t apaista kaiketi onkin viime päi

vinä tapaht unut sikäli, et tä Mr. Chamberlain vihdoinkin on ja jopa 
Iloaeea eri otteeseenldn selittänyt kokonaan muuttavansa ulkopoli
t i ikkansa. EJIglannin uudet suhteet Puolaall ja täaääa odotettavisaa 
oleva euglantilaisen hkuun ulott8Jlinen myös Kreikkaa ja Turkkiill 

• ovat todellakU merkkejä a iitä, että itnglannill aikaisempi takuu
j är jestelmä. johon ovat sisältY;DSet Hollanti, B3lgia, Rallska ja 
Sveibi, nyt tulee tIlydennettäTlbi jopa ulottUll&an siksi kauaa 

itäb kuin Puolaan, ehkä Rumaniaan, sekä. vielä Kreikkaan ja Turk- I 

kiin. 
)(utta aii.A hyvää kuin tämä kaikki ouia. täytyy kaiken re-

helliayydea meaaä kysyä. tuleeko tämä Mr. Chamberlaiili u1181 ulko
politiikka enää. tarpeeksi ajoissa? Siitä riippuu tavattoman pal-

jon. 
Vielä TU08i takaperia pikku elltente oli tärkeä. voaatekijä 

hoopan poliittisessa tasapainossa.. Täaän nodea alus.. pääosa 
TaekJtoalovakiaa oli vielä itaeaä.ised taaavaltalla olaus8a; vielA 
kuukausi sitten Saksalla e1 ollut erikoista otetta Rumuian \a-

JAKEL.UOHJE : 

UE 2 : A 4-. 

Jakeluohje malleja : 

Tayallinen. 
Tavallinen ja IIlIksl ... ..... . .... minl.terIOlle. 
EI ulkom •• edultuluen tiedoituksiin. 
Ei ulkomaaedultuklen, muU. ulko •• iainminlateriön tiedoi

tuk.iin. 
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loudellieen el a• a• yli; vielä viikko aitta luao1laviu aa_ 
ihediseDl kuaingaskuatea oli toiDn kuin tillI. hetkel.ll Albae 
:aiaa aeutettJl ih8llliseJl olemanaoloua. 

Saaottakooa Albaniasta uisaa auhteil la aitl tahau... ,.
dead auhteesla sillä oa ollut dihin p!iviia saakka aitl ~ 
keia aasa koko Balkaili ja Tonavu. laataoa maid_ itaedia;ndea 
säilymisen ~a1ta katsottun Iita kauaa kuin italialaisia at

tajoukko ja ei ollut AlbaniaBsa saattoivat Ba~i. aaat aeneatJk
sell! äatkaa --aitll yilteist! ulkopolitiikkaansa, jOda tuanCI:IU al
lIeltä Balkanin ententa. Nyt AlbaDia on 8Otilaallises~i Italiaa 
hallussa. Toiaaapäivänll, t.k. 11 päivinä, Unkari luopui KaDllailllii
tosta ja eillä saatiin Jugoslavia kokoM9 Berliiaia-RoaDaJl akaa
lipolitiikan saartoon. Seaalla annettiin ehkäpä suorastaan kuoli.
isku pikku ententen lopullisellekia olemassaololle. 

Olen tiedustellut täkAläisiltll asiantuntijoilta heidAa kä
sitystääJl tästä tilanteesta. Kukaan ei ole ollut toivorikaa. 
Erlls Sihteeristön korkeimpia virkamiehiä, joka juuri oli toiss. 
päivänä palannut Kreikasta Unkarin kautta, kertoi .inulle seu-

raavaa: 
Kreikassa ei käsitetl Albanian itsen!isyydaa loppua aik

sikään muuksi kuin puhtaasti 80tilaalliseksi tarkoitusperäksi. 
Italiallahan oli jo enne8tääa hallussaan ailtei kokoJlUJl Alba
nian taloudellinen elälaä, italialaiset upseerit olivat tärkeimpä
nä tådjäd. Albanian armeijassa ja italialaiset diplomaattiset 
y.-. edustajat määräilivät Albanian muusta poliittisesta eläaäatl. 

Karkoitt~la kuniagas Zogua ja kohottaJIalla Italian kuaiuUJl 
myös Albwan kuninkaaksi, seka aiehittbällä pys~isestl Alba
n1u Italian hallituksen on täyil,.yt tavoitella h7finkia suuria 
poliittisia muutoksia ensinnäkin Balkanilla ja toiseksi Tonavan 

laakson maissa. 
Kreikassa tUDlUltaaa peljättäväD lähinnä sitä, etu Ita-

lia ja Seksa ryhtyvät yllyttäJlääJl Jugoalaviaa ja Bulgariaa Krei
kan pohjoisten osi en valtaamiseea siten, ettll Jugosla.ia ansa
taii i kaikki alueet e"lAiBelU rajaltaalI. Salollikia myöten .. -
eD aikaan kuin Bulgaria otta isi Trakian iUisen osan sikäläi-

siae satsineen. 
Kenraali Ketuu' iD joita.. hallitushaa oa kaik_ aikaa 

ollut Saksan erikoisen suure vaikutuksen alaiseaa. Kreikan koko 



.. 
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aiaäiB.m järjestys 0Jl suunniteltu auaalaise8ll ll8lllin ja Krei
kan taloudellisesBa eläaäsaä Saksalla oa aitä vahvia as8U.e Ktm 

Bulgaria kulkee ssldl Saksan, ettl Italian talutUSJlUOraS88 ja 
Kreikkakin no dattaa saksalaisia parolleja, ei olisi laiDklUlll 
ihmeteltävisel, joa verrattain läheisessl tulevaisuudessa koko 
Balkanin ententeatä poliittisest i itsenäisen! tekijänl ei olisi 
enää jäljellä muuta kuin se suhde,. jota nyt 1Dg1anti koettaa 
säilyttää. Turkin, Kreike.m ja Rumanian kesken. Tuleeko Englanti 
onnistumaan näissä pyrkimyksissään, j ää nähtäväksi. Ellei niin 
käy, on ilmeistä, että Mr. Charnbarlainin uusi ulkopolitiikka on 
ainakin Balkanin suhteen t ullut liian myöhään. 

Geneve'i. poliittisissa piireissä ollaan sangen huolestu
nei ta myö 8 Puolu ja Rumanian Täli sen liiton säilymi sen suh
t een. Lasketaan s uunnil leen seuraavasti: 

Unkarin saatua Saksan 8I'ulla hyvitystä Tsekkoalovakian 
kustannuksella GIl odotettavissa, että Unkarin ruokahalu tulee 
kasvamaan. Niinpä yllämainitul le Y.:ansainliiton korkealle virka
miehelle oli erb korkea unkarilai nen. henkilö ai van avoimesti 
sanonut, että tri Benes oli anti-saksalaisella ja anti-unkari
laisella politiikallaan ajanut maansa perikatoon, jotavastot. 
Unkarin saksal ai nen orientointi oli pitkästä odotuksesta huoli
matta sit tenkin osoittaut unut oikeaksi. U~~rin täytyy alia 
jatkaa, oli hän s elittänyt, tätä ulkopolitiikka8llSa siihen suun

t aan ja niin pitkälle kuin Saksa vain haluaa. 
Geneve' isä katsotaan, että Unkarin aroaminen Kansainlii

toata merki tsee rint 8.I!l8n muodostumista ensi sij assa Rumanian 
ympärille. Saksa tulee tarjoamaan Bulgarialle määrättyjä osia 
Rumanlan ete1äisistä alueista, lähinnä Dobrudshasta ja saau 
aikaan tulisi Rumanian luovuttaa UJlkarille niin paljon alueita 
'l'ransylTaniusa kuin Saksa ja Unkari näkevät hyväks i Tastie.. 
Tyakä-Rumania ei senjälkeen merkitseisi Puolan liittolaisena 

juuri ml tääJl. 
Geneve'isaä kuuluu ääniä, ettei Liettua itse enää luota 

itsenäisyytensl pitkäaikaiseenkaan säilymiaeen. Se tuntea Saksan 
tarvitseTan sen koko aluetta päästäkseeR puristamaan Puolaa 
mahdollisimman Toimakke8ati pohjoisesta päin samaan aikaan kuin 
entiset Tsekkoslovakian alueet ja Rumanian pohjoisosa käJtettäi
aiin Puolan sotilaalliseen ahdistamiaeen etelästä päia. 

lclesaäJd 0Jl erään aveihiläisell Tilkkolehd. "Die lelt. 



nche"a _ero T.k. 31 pliYälta. Siid Oll m... kirjoitus, jon-
i ka otsikko kuuluu "I_el. - ei. Zeigefbger naoh Nord.". 'l'lta 

kirjoitusta valaisee m.m. BaltiaD maiden kartta. Kirjoituksessa 
selitetään, ettåi Saksa tule tyyt)'llään lemelia. koeka saa _. 
tama on pieni, se jäätyy taldsia j.ne.. AiTa . lylly_ matka 
päässä pohjoisSllp8na on Lib811. Se on VeDäjb ajoilta lailla 
8Il8i1uokkaisen hY'fä l aivaston tukikohta, aika se jäid7 kOllkau. 
Sitäpaitsi LatTia Liett~ ohella .uodostaisi Saksalle erinomai
aen maateloudellisen 8lueen kaikkien monien satojen vuosi8A 

• Tanhojen saksalais-historiallisten periaatteittensa kansaa. Kir
joituksen lopussa lausutaan kuitenkin toiTomus, ettei LatTia 
lIÖisi Wlp8ut taan "fdtarir.nat ta. 

STeitsisaä seurataan aivan erikoisella mielenkiinnolla 
lIitä Hollannissa riime päivinä on tthty. Puhuessam siitA ei
l en illalla erään snit&iläisen s&nOlllalehtimiehen kanssa hb 
Yakuutti tietävänsä, että Sveitsi on varustautunut ainakin jl
ta pitkälle kaikkia yllätyksiä vaataaa kuin konsanaan Hollan
ti, vai kka s iitl ei puhuta julkisesti aitääJl. 

Tänään pitäisi Mr. Ch8llberlainiD. siis esiint~ perla
meat iss& .itä tärkeimmällä ohjeluapuheelLa. Valitettavasti läh
tee kuriiri Gen~ve ' i stl jo tänään, joten aJl eDnätl saada 

• U.käläisil kommentarioi ta eDi:iä tähän raporttiilli. 
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Ohell i sena l ähetystö kunnioittaen lähettää Ministe. 

r iöl l e r a.ort tinsa n:o 22, jonka otsakkeena on 

Ahvenanmaan kysymxs. 

Uinis eri: 

UE S, . .. 
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RAP OR TT I n: 0 . 22 • ... 

Gen!v-e 'j:; s a .~9.. p: n ä 

As i a : Ahvenanmaan kysymys. uu uU._uuu 

Salasähkeellä n:o 22 t.k . 14 päiväHI ilmoitin keskus~ 

telleeni pääsihteeri Avenol'in kanssa aiten parhaiten olisi 
IIBne tel täv! siinä tapauksessa, ettA Genhe 'iin saapuisi joi ta
kin ahvena.naaslai sia tarkoituksella jättää pää sihteeri1l8 S8 
adressi, jota viillle aikoina Ahvenanmaalla on hommattu Suo.m 
ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen johdosta k.o. asiassa. 
Kuten tästä salasähkeestä kävi ilmi. oli 1(. Avenol aivan 
oikein asett unut sille kannalle , että hän ei ole oikeutettu 
toimi ttamaan adressia Kansai nl ii ton Neuvostolle, koRka v.1921 
sopimuksen mukaisesU ahvenanmaalaiset voiTat esi ttll mahdolli
set kantelunsa, tai toivomuksensa Kansainliiton Neuvostolle 
Tain Ahvenanmaan raaakuntapåi vien aloitteesta ja Suomen halli
tuksen välityksellä . Lisäsin vielä tulevan! menette18l6än 
samalla tavalla siiDä tapauk.sessa, ettA ahvel1i8Alll8.alaise~ yri i
täisiväi epäonnistullli sensa jllkeen 1(. Avenolin lUODa pyytäl 
lähetystöt toimittamaan adressin Kansainliiton Neuvostolle. 
Pyysin kaiken vara! ta vielä Ilinisteriöl ta ohjei ia siinl ta-

. pauksessa, ettA Ministeriö kat80isi siihen oleTan syyti. 
lilen t .k. 18 päi vänl vlbän ennen klo 7 Lp. soitti 

minulle sairaalaan ~ipää sihteeri Il. Walters 1(. Avenolin pyyn
nöstA i lmoi t taen seuraaTaa: 

Herrat Karlsson ja Paulsson oliTat juuri olleet hAnen 
puhe ilIaan tarjoamassa nenelle k.o. adressia. Sen johdosta 
hän oli sel i t tlAyt heille. kuten oli luvannut minulle. .tta 

JAKELUOHJE : 

UE 2: A • • 

Jakeluohjemalleja : 

Tavall inen. 
T avallinen ja IId.k.1 ......... . minllter iölle. 
Ei ulkomaaedul tu ltsen t iedoituka iin. 
EI ulkomaaedultukl en, m ut-ta ulkouiainminllteri6n t iedoi .. 

tuka iin. 
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sopiJms woO.alta 1921 Jläärää tarkalleen millA tavalla Ahve
DaDlllB.an asukkaat voivet kääntyä Kansainliiton Neuvoston puo
leen ja koska sop iJwa ei ollut edellJt tänyt mi tllän tlllai s

ta adressi tietä, kieltAytyi hän ottamasta adres8ia vastaan. 
'fämän johdosta herrat Karlsson ja Paulsson olivat se

littäneet tulevanaa noudattamaan .uini~ sopimuksen neuvo
maa tietä ja et tä ei adressia tarvitseisi tarpeettomasti 
kulj ettaa edestakaisin, he pyysi vät M. Avenolia ottamnan ad
ressin epäviralli~esti ve.staan, 8.0. talletuksen 1Brkoituk
aeSBa kunnea asiasta ennätettäisiin kääntyä Suomen hallituk-

• san puoleen. 
14. Avenol otti tällöin huoIl!ioon asian puhtaast i humani

t äärisen puolen, sillä häntä oli liikuttanut ~nittujen 

ahvenanmaalaisten avuttomuus ja hätääntyneisyys. x) 
H.än taht oi kuit enkin kuulla minun mielipiteeni, katsoi

si~o t ällaisen poikkeukssllisen menettelyn mahdolliseksi. 
Ko ska minulla ei ollut s airashuoneessa pa eria eikA 

kynää tehdäkseni mui stiinpanoja M.. 'Naltersin ilmoituks,eata, 
pyysin, että sai s i n heti lähet tää hänen kotiinsa l ähetystö
n&uvos Nyyssösen, joka. asuu aivan l ähellä M. al tersia, 
jotta voisin t ästä M. Avenolin ehdotuY~esta hsti ilmoittaa 
mahdollisimman tarkast i HE.llitukselle. !ytihemmin illalla lä-

• hetystöneuvos Nyyssönen saEJi ui l uokseni i lmoittamaan, että 
M. laltersi n aielestä e i t U'vitseisi lainkaan kääntyä näin 
vähäpätöisessä asiassa Suomen hallituksen puoleen, vaan riit ... 
tli si llinun ka.nnanilmaisuni. inä puolestani tahdoin pi te 
kiinni siitä menettalystl, jota olin yllämaini tulla salasäh 
keellä n:o 22 suosit tanut Hallitukselle ja kehoitin sen
vuoksi lähetystön~v08 NYYS8Östä kiire immiten soittamaan mi
nisteri Erkol le. 

x) Tänään t.It. 19 J?äivänä olen yksityisesti saamt tietää 
Sihtaeri61ds tä herrOJen Karlssonin ja P ulssonin selittäneen, 
että koko adresaipuuha oli syntynyt senvuoksi , että on 
luultu asian tulevan esil le Kansainliiton Neuvostossa jo 
toukokuulla ja s i ihen mennessä ahvenanmaalai sUla ei ole 
m~ollisuutta saada ääntänaä maapäivien kautta kuuluville. 
AInoana tienä saattaa Neuvoston Korviin ahvenanmaalaisten 
ariävä mi el i pide on siis pidetty tätä adr es Bipuuhaa. 



• 

3. 

Saatuani ministeri Irkon määräyksen pyytää M. Avenolia 
toim.aan niin, ett! herrat Karlsson ja Paulsson veisivAt 
adressin mukanaan Ahven8Jlll8alle, soitin tästä heti )( • 
.A.venol' i11e ja häJ:l lupasi heti pi tAä huolta eii tA, että 
adressi palaute ttaisiin mainituilie herroille. Tänään, t.k. 
19 päivänä klo 11 paikkeilla soitti minulle herra P.O.I. 
Hjelt, joka Sihteeristössä on hoitanut .A.h'Yenanmaan kysymY8-
tä, etU herrat Karlsson ja Paul.san ovat ks. tegoorisesti 
kiel tlytyneet ottamasta adressia 'uusin, koska heillä on 

niJlenomainen määräY8, että adressia ei saa ilman uusia 
ohjeita tuoda takaisin .A.hvenanma~e. Kun Sihteeristön puo
leltaoli ehdotettu, ettA mainitut herrat tallettaisivat 
adressin johonkin pankkiin siksi kunnes ahvenanmaalaiset 
t arkemmin määrä. isi vEit sen kohtalosta, vastasivat he jälleEll 
kieltävästi. Herra P.O . I . Hjelt lisäsi M • .A.venolin tämän 
ikävän tilanteen johdosta päättäneen virallisella kirjelmälll 
lähettää adressin Suomen lähetystöön Genå~'iss! toimitetta
vaksi sitä tietl Hallitukselle, jolle herrat Karlsson ja 
Paulsson ovat ilmoittaneet sen tahtovansa viime kädessä 

toimi ttaa. 
• Huomautin herra Hjel tiIle, että minusta lähetys tö tId.n 

menettelyn kautta jo~t%Bvallaan erittäin ikävään asemaam, 
koska sen kautta itse asiassa siis adressi on tullut 
vastaanotetuksi SihteeristössA vaikkakaan ei nimenomaan s uDä 
tarkoituksessa kuin adressin puubaajat olivat alkuar.sa suu.n
nitelleet. Lisäsin kääntyvlni lähetystöneuvos NyyssöS8a kautta 
heti ministeri Erkon puoleen tiedoittaakseni hänelle tästä 

käänteestl. 
Vie~ä olen koettanut puhelimessa tavata 11. Waltersia 

koettaakseni. saada häntä vielä kerran yrittä.aän sae.da 
ahvenanzalaiset ottamaan adressin takai sin ennenkuin lähte-
vlt GenAve 'ista, mutta yritykseni 
ole tähän lIannessA 9nnistuneet. 

va ta 1(. Wal tersia ei vii 
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Asia: ,Ahyenamaolaiste n 

kol t 10 . • DL ._ ._~n_ _ _ ........ .......... . .. 

adressin 

~dell ine~ rapor t t i ni otsakensiasta oli toi ssapäivänä 
lähetc t åv· kuri ir' postilla ennenk11i n ennätin saada Sihtee
ri stöstä tietää mi kä k. o. adressin lopulliseksi kohtaloksi 
ainak in tässä vaiheessa tuli. ~!yöho'1l1l i.n illolla toissapäivänä 
herra • C. LII jelt tuli uheillcni aliptiäsi ht eeri Mr . 'lialtersin 

,uol esta kertoen s ura vaa: 
Her at rarls son ja Paulsson ol ivat aamupäivällä t ulleet 

~. Wulters in U3ei l l s~littäen , ettei~at he voi ot taa 
adressia vnsttulleen, v e n he i dä n ai komuksenuan on klo 1/ 2 12 
pnirkei_la l äht evä ssä lentokoneessa kiire tiä Parji . iin ja 
sitä ti et ä 'etkaa ~aty.na koti in . Tällöi n Mr . Walt ers oli 
katsonut . et t e i J.änol lä ole muuta wahdollisuutta edessä k in 
joko ter i ota a ressi Sucmen Hall itukse le tai tavalla tai 
t oi sell toimit taa se takai sin 00 ve:w.nnualaisille ·tsf: lleen • 

Huor-alltin he:-ra Hj e1 t ·lle, että l ä.r.etystöneuvos Nyyss0nen 

oli ollut puhelinkcsk ust~lu3sa ninis eri Erkon kanssn ja oli 
tallöin ninister i Erkko i lno · tt_nut , että jos adressia yri
tetään läL ttää ~ih eerist ö stä UlkoesjainJ!li nist eri öön , 1iniste
ri5 tulee palautta: an sen ~rk c. is i n Si!-; teeristölle . Näinoll en 
!linus ta , jaU.oin , on itses tään selvää , että 3 i hteerist ön tulee 
sel vi ttää tä!ll.ä asia väl' tt ör'.äs i ah'renannaal aisten kanssa 
kääntymättä sen ener!pää suoraan Ulkoasia iru:lini sterifin kuin 

Gcneve'in-lähetystön puol~e n. 
Herra Hjelt vastaei täl 10in , että hen tulee e~8i tilas· 

sa neuvottelenuun sop ivimmasta m~nettelytavasta alipääsihteeri 

JAKELUOHJ E : 

UE 2: A 4. 

JakoluohJemalloja : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lIa.kai ... ..... . .. .. miniaterllUle. 
EI ulkomaaedualuk.on Iledollukalln. 
Ei ulkomaaedultuk •• n, mutta ulkoaaiainm inl.teriCn tiedot

IukaIIn. 
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al ters,in kanssa. 
Tänään olen Sihteeri stöstä saanut tietää pääsihteeri 

Avenol'in eilen lähettäneen ahvenanmaalaisten valtuuskunnan 
jäsenille herroille rlsson ja Paulsson sähkösanoman. 
jossa hän ensiksikin vi ittaa keskusteluunsa heidän kans
saan, jonka kuluessa hän oli huomauttanut, ettei hänellä 
ole mahdollisuutta toimia valtuuskunnan pyynnön mukaisesti 
eikä myöskään pitää adressia Sihteeristössä talletettuna, 
ja jatkaa sitten saaneensa t ietää, että Suomen hallitus 
on hal to suostumaan siihen, että adressi herra Avenolin 
välityksellä toimitettaisiin Hallitukselle. Näissä olosuh
teissa, M.Avenol jatkaa, hän on pakoitettu lähettämään 
adressin takaisin laarisnbamjnaaa, mutta hän on myöskin 
valmis tallettamaan sen mainittujen herrojen nimessä johon
kin genAveläiseen paukkiin. 

Tänään t.k. 21 päivänA iltapäivällä, ei Sihte istöön 
vielä ollut tullut mitään vastausta l18.inituil ta ahvenan
.salaisilta kuapaako herra Avenolin ehdott..aa menettelyä 
he pitävät parempana. 

Joka tapauksessa on nyt asia hoidettu siten. ettei 
Sihteeristö ole ottanut adressia virallisesti vastaan toi
mi tettavaksi Kansainliiton Neuvostolle ja toiseksi Sihtee
ristö on luopunut aikeestaan lähettää adressi joko 
GenAve'in lähetystölie tai Suomen Ulkoasiainministeriölle. 

M i n i s t eri: 
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Salainen . . . ,.." 

~l ( ')t 
~.~<-=--

Sikäl' J:t l n olen voinut lli..vai ta, pidebi:in niin hyvin 
Sihteeristön kuin GenAve'in diplomaattikunnan keskuudessa 
presidentti Rooseveltin vetoumusta Hitleriin ja Mussoliniin 
aahdollisimman selvänä merkkinä siitä, että rauhan säily
minen Europassa alkaa olla jokseenJs:in vain hiuskarvan ve.
rassa. Tietysti voidaan arvostellL presidentti Rooseveltin e
Siintymistä usealtakin eri kannalta, niinkuin jo onkiJl tehty,x) 
Mutta ääri.a!isen TaarallisesSh kansainvälisessl tilanteessa 
e i voida odottaa, etta. kaikkein painaTiapia ja sualla 
kiireell isiapil Tastavetoja enn!tetUisiin valmistella . sualla 
kertaa mahdollisiuan tehokkaiksi ja toisaalta taas mahdolli
simman kohteliaiksi kaikill e tahoille. 

S. Mussolinin äskeinen uusi puhe on GenAv.'in piirien 
• mielestä siinä suhteessa erinomaisen huomattava, ettei hän 

yrittänyt hyökätä presidentti .tiooseveltin kimppuun joillakill 
asiall isilla syilll, vaan ainoastaan puoliiyperillä viisaste
luilla ja sensijaan puhui rauhan säilymisestä Europassa, 
jotta valmistelun alaisena oleva Rooll8.n suuri maailmanDlytt .... 
ly tulisi kaikisla suhteissa onnistUlll88l1. Juuri tbI 
Mussolinin kehuminen 0118.1 la tuleval l a ll8ailmanDäyttelyllUn 
samalla betkelll kun Yhdysvall at nyt aTa&Vat New Yorldssa 
llaailmannäyttely1l, on p tU"U me .. idd siitA, huomaute\am. 
Genäve' iS8l, e ttä luss olini itse a sia ssa tuntee hyvinkin 
syvää tarve t ta no jautua pres identti Iooseveltin rauhanpoli-

x) Oma! ta puolel tani vii ttaYl seuraavaan raport t iini. 

JAKELUOHJE : 

UI 2 : A" 

JakeluohjemaIl oja : 

T avallinen. 
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EI ulkomaaeduatuluen, m uU. ulkoaaiainminllteriOn tiedoi

tukaUn. 
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tiiliaen. 
Mutta pääasia tällä hetkellä ei olekaan se, mitä 

RoolllB!l valtiomiehet ajat t elevat tai tahtovat, vaan se mille. 
tavalla herra Hitler t . k . 28 päivänä tulee ensiksikin. vas
taamaan presi d~ntti P~seveltille ja toiseksi selittämään 
luropan eri kansoille uusimman ulkopolitiikkansa tarkoitus

periä. 
Tällä välin on jatkunut Europassa tavaton kilpajuoksu 

akselivaltioiden ja länsivaltain kesken. Raportissani n;o 21 
t .k. 13 pä i vält! kysyin, tapahtuuko käänne kansainvälisessä 
t il nteessa ja vastasin ennakollisesti, että miltei . kaikki 
tulee ri i !?pumaan siitä, "ennättääkö ChamberlaininUj Mkopoli
tiikka t a r pe'3ksi s. jois sa". Nyt , noin kaksi viikkoa lJlYö
hemmin, tä yt yy vali t taen t odeta, ettei ainakaan tähän päi
vään me!l.De s sä enteet ole olleet Mr. Chamberlainin laskel

mille suopei ta. 
Minun on turha ruveta t ässå analysoimaan jokaista 

ulkoasiainmini s terien neuvot tslutila isuutta, joita viime päi
vinä on s&t t unut, si ksi nopeasti vaihtuu tilanne päivästä 
päivää n. Mutt a yleissuunnasta ei sentään voida olla kovin~ 

kaan pal jon eri miel tä. 
Rumanian ulkoas i ainmini sterin M. Geienoo'n vierailua 

Berliinissä on täydentänyt hänen käyntinsä Lontoossa. Jugo
slavian ulkoasiainministeri M. Markovi toh on käynyt Veneziassa 
tapaamassa italialaista kolleega~sa kreivi Ciano'a ja 
r~inä pä ivinä tulee Jugoslavian sijaishallitsija lähtemään 
. 00Il1080 saakka ja nänen ulkoasia inministerinsA tekee 
virallisen vierailun B rliinissä. Unkarin hallituksen tärkeim
piä herroja on juhlit tu I t aliassa ja tätä veljeyttä aiotam 

rakentaa ete~npäin. 

On kysymyksessä, lyhyesti sanoen, Jugoslavian kohtalo. 
Si tä ympäröi Italian, Saksan, Unkarin ja Bulgarian soti
laall inan mah U, mutta Mr. Chamberlainin käsi on kaukana. 

Unkari näyttelee kaikella taidoll en Italian ja Saksan 
lojaalisen ystävän osaa, mutta tiedetään yhtä hyvin Roo
IIl8.ssa kuin Berliinissl, että Unkari syvimmässä olemuksessaan 
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pelkää oman itsenAis]YtensA menettämista . 
Bulgaria tahtoo selittää , ettei se voi liittyi sen 

enempää akselivaltioihin kuin Europan läntisiin suurvaltoi
hin. Mutta kukaan ei ole unhoi ttanut miten se menetteli 
maai l mansodan aikana kun Berliinistä har joitettiin painos
tusta. 

Kysytään mahdollisimman hyvillä :perusteilla, miksi Eng
lannin kauppavaJ. tuuskunta. läksi Rwnaniam vasta näinä :päi .. 

vinä, kun kuninga.s Carol oli 5i tä p ytänyt jo kuukaus ia 
si tten • 

On epä ilemättä eDJlenaikaista tehdä l opulli sia johto
pää+öksiä Mr . Chamberlainin uuden ulkopoliti i kan joustavuu
desta ja nopeudesta , siihen toteami seen jeä tuonnempana 
aika runsaasti , mut ta mitä. v 1I;1e vi ikkoinu on tapahtunut, 
lähinnä Balkanilla , ei sui nkaan ole ollut omansa vahvis" 
ta.m.&.an kä s i tystä J että Mr, ChuoorL.t.inin kilpa juoksu a kseli
valtioiden kanssa olis i heti blkuansa ollut erikoise 
tulokseli i nen. 

Eilen istui luonuni pi tkähkön aikaa er äs täkäleinen 
virkavel jeni; tähän saakka olen lukenut bäL.et p8.l'emminkin 
total itäär isten kuin demokraattis ten maiden ulKopolitiikan 
ymmärtäjiin. Tällä ker t aa hänen analyysissään oli kokonaar 
uusi sävy. Hän oli ahdoll isimman ka tkera Puolaa j(ohtaan, 
joka sokeudessaan, niin hän väitti, oli kokonaan uhrannut 
Saksalle Tsekkoslovakian avistauntta, että Saksan seUl'aava 
rintama kMntyisi s ita itseään vastaan. Aival yhtä sokea 
on ' ' ri "lle e t k9111i. K'.l!l +;. Ee k~t Ii. kseen Saksan 
mar 8si Rumanian kautta Etelä-Venäjälle ja toisaalta alas 
Balkanille, ei tarvita Unkarin i tsan9isyytta, vaan on se 
pä inv stoin haittana Saksan l aa'ennuspyrkimyksille. 

Kerta toisensa jäljesta varoitti Tsekkoslovakia ja 
Rumaniakin Jugoslaviae. luotta:na.sta. Italiaa n, mutta turhaan. 
·yt Jugoslavia on vieläkin pa~min saarroksi saa. kuin kon
sanaan Puola. 
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Eräs Kansai nlii ton parhaita asiantuntijoita taloudelli~ 

sen elämän alalla Europassa oli e il n luonani jäähyväi
sillä . Hänen arvostelunsa asemasta Balkanilla ja Tonavan 
l aaksossa oli yhtä synkkä, nimi ttäin suunnilleen seuraava: 

Balkanin maa t , Itävalta ja Unkari pyytämällä pyysi
vät vuosikausia taloudelli sta tukea Englannilta ja Rans
kal ta voidakseen pysyä pystyssä , mutta varsinkin Lontoossa 
j'"tettiiL, milte i kaikki nämä avunpyynnöt kokonaan syrjään. 
Päähuo io kiinnitettiin Saksan kauppaan . sielta. piti tule
man kaikkea mahdoll i sta h)btyA City'n liikemiespiireille. 
Englannin painostuksesta Ranska harjoi t ti s8Jlfia taloudellis
ta politiikkaa . Mut ta Saksa l aski viisaasti, että sen 
oli kä tettävä tilaisuutta hyväkseen tunkeutuaksee Tonavan 
l aaksoon 'a Balkanin mai hin vaikka minkälaisen taloudelli
sen politiikan ~vulla ta~ansa. 

Nyt ovat ~r..glan ti ja Ranska heränneet vasta sen jäl
keen kun 80 % Unkarin koko U:komaisesta kaupasta on 
Saksan käsis sä . kun uus i kauppasopimus Saksan ja Rumanian 
välillä on teh t i , kun Jugoslavia on saarrettu poliittises
tikin ja Kreik n kauppa sekin Saks~ holhouksessa. 

Nyt Mr . Chs..mbe!'lain vasta on alkanut ymmärtäA, että 
ko 0 tuo Engl ann i n yri tys lähen tyA Saksaa on ollut miltei 

täydellistä itsepetos ta. 
Jos tå suuntaa jatkuu vieläkin vuoden verran, on 

vaara tarjolla, että Mr. Chamberlain saa no jata Europan 
kontinentia koskevan ulkopolitiikkansa idässä päia miltei 
yksinomaan Venäjän varaan. On uhrattu pikku entente. 
Balkanin entente t Albania, ehkä Liettua ja ehkä vielä 
yhtä ja toista muutakin Saksan ja Italian akselipolitii
kan hyvAksi. kun ei olla a joissa herätty yumärtämään 
näiden totali tääristen valtioiden ulkopoli tii k.an täydellistä 

petollisuutta. 
Hän lisäsi, ja 

lehdistl, esimerkiksi 
päivä! tA. , etU hei vi 

len sen myös lukenut sveitsiläisistä 
Ne. ZUrcher Zeitung'ista eilise1 tä 

eieno lähtiessään neuvotteluihin 

Veneziaan Jugoslavian ulkoasiainministerin kanssa .i ollut 
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s anut tärkeimpiä ohjeitaan S. Mussolinilta, vaan herra 
Hitl eriltä. Libyassa on neljä saksalaist~ divisionaa, Italia 
on ~ anut viime viikkoi na Saksal t a erittäin runsaastji tee 
slovaki alaisia sotatarpei t a ja aseita, ja havaitsin että 
puhuttelemani henkilökin oli kuullut sii tä, että jo' tämän 
vuoden alusta Ital iassa on 800-1000 saksalaista tärkeimmisSä 
viras toi ssa sekä sotalitoksissa "huolehtimassa molempien 
totali tä8r i sten val tioiden kaiken toiminnan yhtälä is~lttälli
sestä . 1:1 

Kysymykseeni, mitä hän aj e.t t elee juuri tästä Saks!Jl js. 
Italian yhteistoiminnan todell isesta l uonteesta hän vastasi 
seuraavasti: 

SaksalI 
vuonna 1915 

on hy "ssä muist i ss a miten Italia menet t eli 
ja sen vuoksi Berliinissä p i detään nyt kyllä 

huoli sii t ä , ett8 I t al i a toimii kaikessa juuri sillä 
t valla kuin aksan omat edut vaa tivat. Lontoo tosin 
koettaa kai ki n kei no in murtaa Italian irti Saksasta, jot a 
sen kautta pela s tettaisiin r auha, mutta tässäkin Slhtee ssa 
Englanti ja Ranska tulevat kaikesta. pää ttäen liian myöhään. 

Relata refero. Kahd en päivän kuluttua herra Hitler 
pitää puheensa ja sen jälkeen tiedämme nykyistä selvemmin, 
onko Mr . Chamberlainin uusi ulkopolitiikka presidentti 
Roosevelt i n t ukemana ollut oman sa helpottamaan kansainvälis
t ä tilanne tta. 

M i n i s t eri: 
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A s i a : Saks al.a.iSJA. takti j lslsaa. .·om'_ :.J , 

Presidentti Rooseveltin äskeinen kääntyminen sähköteitse 
herätti suoraan herra Hitlerin 

taktilli selta ken alta 
vis sa suhteissa: 

ja S. Mus solinin puoleen 
katsottuna huomiotani lä hi nnä seuraa ... 

Luetelt en suuren joukon maita, alkaen Suomesta ja 
pää ttyen Iraniin president t i tiedusteli kuten tunnettua 
näiltl molemmilta europalaisilta dikt aattoreilta, ovatko he 
valmiit kunnioittaaaan nä iden pienten maiden koskemattomuutta. 
I tse ss8än tämä ~jatUB saatt ei kyllä tuntua hyvinkin vii saal
ta poli ittiselta vedol t a , tai ainakin yl eTll tA aoraaliselta 
eleelta, mutta tällainen t iedustelu tarjosi kieltämättä samalla 
herroille diktaattoreille tilaiauuden ainakin ilveilyyn ellei 
suorast3an vahingon tekoon • 

hsinnäkin saat-ettiin kysyä miksi juuri Yhdysvaltain 
presi entti atsoi asiakseen näin esiintyä pienten maiden 
kut suma tt omana suojelijana kun nimenomaan Yhdysvallat ovat 
t ähän s_akka kaikkein vähimmin olleet halukkaat ottamaal 
vastuulleen edes jonkinlaista kollektiivisen turvall isuuden 
antamista. Toiseksi, vaikka herra Hitler ja S. Mussolini 
tulisi vatkin v8staam9JiD kuinka kohteliaasti tai IIlOraalisen 
ylevästi tah sa presidentt i ooseveltille, ettA he aikovat 
kaikin tavoin kunnioitt aa k.o. pienten maiden koskematto. 
muut,ta, ~ itse asiassa DBksaisi puolta amerikalaista 
senttiä näiden herrojen lupauksista' lfaaillll8.n muistissa on 
aivan liian selvästi mi tA Ei tler silloin vakuutiaJlasta pII_. 

JAKELUOHJE : 

UE 2: A .. 

Jakeluohjemalleja : 

T ••• llinen. 
Ta.allinen ja lIon.1 _ minl.te.illlle. 
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tyäänkin vakuutti, kun puoli vuotta sitten anasU Sudeetti
alueet ja mitä Italian taholta aivan viime päiviin saakka 
oli sanot tu i talialaia"'8l.banialåsesta ystAvyydestl t kunnes 
Albaniakin menetti itsenäisyytenaI yhtä monessa tunnissa kuin 
tynkl~osa Tsekkoslovaldaa. 

Saksa onkin nyt kiirehtinyt presidentti ~ooseveltin 

tiedust~lun johdosta panemaan toimeen pilanlytelmän, jollaista 
'v..-i.än saakka ihmiskunnan historiassa tiettävästi ei koskaan 
aikaisemmin ole esiintynyt. Se on kuten tunnettua virallises
ti kääntynyt niiden maiden hallitusten puoleen, joiden itse
näisyyden säilymisen suhteen l.lresidentti Roosevelt on pyytänyt 
Seksalta j Italialta takeHa. Koben päivän kuluttua, eli 
siis ennenkuin tämä rapor tti ehtii Helsinkiin, päästään Dlke
ilMn millä taval l a herra Hi Uer t.k. 28 päivänä vastatess8m 

rosi dentti Rooseveltille tulee käyttämään näin koottua ai

neistoa hyväkseen • 
Sbksan bal i tuksen tiedustelu, johon on pyydett y puheen

al a is ten pienten maiden vas usta, on sisältänyt kollW3 kyse

lyA. 
1) Onko teidän hallituksenne ollut tavalla tai toisella 

provosoimassa presidentti Rooseveltin taholta täll~ista tie
dustelua ? 

2) Onko teidAn hallituksenne ehkä muuten ollut tietoinen 

tällai sen kyselyn tulosta' 
3) Ke tsooko teidän hallituksenne, etU teidän me.atanne 

uhkaa sellainen TaBra kuin presidentti Rooseveltin tieduste

lussa edellytetään' 
Tarlrkaa sanamuotoa en tietysti voi ui ttää, koska minulla 

ei ole ollut käytettäväni virallista asiakirjaa Taan olen 
ottanut tämän kyselyn sellaisena kuin se ulkomaisten sanoma
lehtitietoj~n mukaan on esitetty Hollannin hallitukselle. 

Suurin piirtein katsoen OTat eri hallitusten vastaukset 
olleet negatiivisuudesaa&n aiTan samat, Taikka luonnollisesti 
jonkinlaisia riTahduaeroja on esiintynyt. Siten esi.Jlerkiksi 
Liettuan hallitus on Tiitannut Askeiaeen sopillUkseensa Saksar 
kansaa auka takeena. sHtI, ettei Saksan taholta ole miUän 
iklT}'Yttl odotettaTissa. Samalla tavalla on menetellyt 
STeitsin hallitu8; sekin ilmoitti luottavansa Sveitsin täyden 

kansainvälisen puolueettoauuden ~oittamiseen. Toisaalta taas 
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Svei tsin hallitua lisäl., että, joa niin 1a rvi taan, Svei tai 
tulee puolustautumaan ja suaa sanoi Hollanti. lhkI tilan
teen ironisuua esiintyy parhaiten kuitenkin Egyptin ant&
assa vasta ukaessa: 1Iaa on valmis ottaaaSl kuinka pal. JOJl 
lisätakei ta tahansa vastaan, vaikka sitA Saksan taholta 
ei uhkaakB.an mikään vaara. lfutta Egyptin hall i tu8' on 
kyllin viisas jättääkseen maailll8ll naurettavaksi. ettl. 
Egyptil uhkaakin vaara. ei suinkaan ~Ili ttOESti SakSSl, 
vaan Italian 1aholta. 

On hyvin ymmärrettAvissA, että asianomaiset pienet 
saat, kukin jääneenä yksin tällaisen tiedustelun eteen, 
on kats onut velvollisuudekseen vasta~ Saksan balli~sen 

kyselyihi n tarpeeksi negatiivisesti. 
Mutta vast attavaksi jää vielä asian itse periaatteel

linen puoli, s.o.. onko Saksan hallitus ylimalkaan oike'" 
ut9ttu tekelllAän tällaisia kyselyjl? Täytyy tavallaan lAh
teä viell. askelta aikaisemmin, eli siitä, tekikö presi
dentti Roosevelt k.o. pienille maille todellisen palve
luksen esittäessään Saksalle ja Italialle p.o. kysymykset. 
Vastaukset tähän itse pääasiaan voivat klydl aivan plin
vastais iin suuntiin. Toisten mielestl presidentti Rooseveltin 
nlhtyä mi t8n Saksa ja Italia ovat tehneet lopun eräi-
den pienten maiden i tsenäisyydestA, voi tuntua hyv inkin 
oikeel ta. että Yhdysvallat antavat koko maailman tietäl 
mi ten selvä st! eräs maailman voimakkai.pia suurval to ja 
reagoi sellaista tuhopolitiikkaa ~staan. Toiset taas 
OVllt yhtA oikeutetu\ vAittlmääJl, e ttA tällainen tiedustelu 
Saksa! ta ja Italial \8 olisi tarvinnut djplomaattista val
mis telua Washingtonin ja pienten maiden pääkaupunkien 
välillä ennenkuin llI'esidentti Rooseveltilla saattoi olla 
jOnKinlainen oikeutua esintymiseensl. 

:Mutta nimi! molemmat kritiikit tunnustavat 1mi tekin, 
.ttä presidentti Rooseveltin .otiivit ovat kauttaaltaan 
olleet .pAi tseWIt, v181l1ll suorastaan posi tii Tia ta hyötll 
hl'koittavat. Seaaa ei voida sanoa Saksan ballituk_ 
kBåDtyai38Stl Dli~en pienten maiden puoleen. 
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Jo ensim:lläinen kysymys, ovatko pienten maiden hallitukset 
antaneet presidentti Rooseveltille aihetta t~llaiseen kyse
lyyn, on sinänsä tuomittava. Eivätkö pienet maat sas. yllä
pitää täysin itsenäisiä suhteita esimerkiksi Yhdyavaltoihin 
tarvitsematta antaa jokaisesta kosketuksestaan Washingtonin 
suhteen julkisia seli tyksi! Saksan hallitukselle' 

Saksan toinen kysymys, ovatko pienet maat etulditeen 
muuten ol leet t ietoi sia presidentti Rooseveltin aikeista, 
on yh tä epäoikeutettu. Yhdysvalloilla, tai millä muulla 
maalla tahansa täyt yy olla oikeus kääntyä luottamukselli
sest i toisten suvereenisten maiden puoleen, . J t näiden 
tarvitsematta tehdä siitä tili!Berliinille. 

Kaikkein epämoraalisin on ollut Saksan kolmas kysymys. 
o _sn itsestään selvää, että samaan aikaan kun Europan 
pienet maat murhe mieless! näkevät mikä on tullut Tsekko
slovakian ja Albanian kohtaloksi, ne eivät voi vahingoitta
~~tta itseään aivan äärimmilleen s akka mennä antamaan 
Saksalle muuta kuin negatiiTisen vastauksen . Otaksukaamme, 
että esimerkiksi Hollanti tai Sveitsi olisi vastannut pitä
vänsä omaa asemaansa Saksan ~dessä suorastaat toi vottomana 

4t ja sen takia siis presidentti Rooseveltin esiintymistä 
hyYin mo t ivoituna. Mitä Sollannin tai Sveitsin kansa olisi 
täll öin tija t'ellut Qmasta halli tuksestaan ja mitA muut maat? 
Ainoa mahdollinen vastaus oli si i s negatiivinen. Mutta kua
pikin näistä hall ituksista on pistänyt loppuun kuitenkin 
sen pienen, mutta tarpeeksi selvän viittauksen. että jos 
ne ovat laskelmissaan erehtyneet ja maata uhkaisi vaara, 
niin tullaan puolust&utuma n viimeiseen saakka. 

Europassa on tähän saakka puhuttu hyvinkin pat jon 
siitA, että meillä on täällä kolmenlaisia valtioita: Ensiksi 
akselivaltiot ystävineen, åttu Englanti ja Ranska samin 
omine ystävineen, sekä kolmanneksi maat, jotka kaikin keinoin 
i~toTat pysyttäytyI Dliden molempien ryhaitysten ulkopuolella. 
Mutta jos tätä Saksan nyt aloittamaa taktiikkaa tullaan 
jatkamaan, sopii kysyi mihinkä lopulta joudut&aa' 
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Joka kerran kun demokraattiset suurvallat aikovat sanoa 
jotaia niiden historiallisten periaatteiden puolesta. joihin 
niiden kansanvaltainen rakenne ja 01.,11118 no jau tuu. Saksa voi 
jälleen uudistaa muodossa tai toisessa nykyisen ~selynsl 

mi ten tuon kolmanr.en, eli tlysin puol ueettoll:ien maiden ryhJIIin 

jäsenet a jattelevat. Onko niiden silloin uudelleen annettava 
tAysi hyvi t ys Saksalle ja vastaavasti nolattava Englannin, 
Ra~skan tai Yhdysvalt~iD, tai niiden kaikkien hallituksia? 
Jos tähän kysymykseen on vastlttava myönteisesti, tullrun . 
vähitellen siihen, ettei meillä olekaan enää Europassa kolmea 
ryhmää vaan kaksi: demokraattiset suurvallat ystävineen ja 
t oisaalla ~selivaltiot, jotka pitävä t oikeu tenaan tent tiä miltei 
·okai s ta yksityiskohtaa myö t en mitä puolueettomien maiden ryh

mä s sä a jatel laan akselivåtein ulkopol itiikasta. 
i iden kahdenkymmenen vuoden kuluesea , jolloin keskeyty

mättä olen ansa innut toi mcentuloni yksinomaa n ulkopolitiika!:!ta, 
en ole 'outunut tekemiseen ainoank .... an sell aisen t ilanteen 
kanssa kui n mi stä edellä on ollut kysymys. En s en vuoksi 
myöskään voi a 'atella a janmittaan mahdolliseksi. et'!! pienet 
JRE;.at vede tään ·ulkise3ti t enti ttäviksi sii tä mi tA suhtei ta 
ne yl läpitävät maa ill~n nahtavimpiin demokraatt isiin maihin 
·a mitä ne c. jc.tt elevat Saksan ja Italian voima.politiik&sta. 
Niillä täy yy vastedeskin olla , kuten t ähAn saakka niillä 
on ollut, suveree ine ") ikcutens 5Uht t.utua olll8..n parha8Jl 
harkintansa ja vastuuntuntonsa mukaa.n suurva! tain väli s iin 
rii h isuuksiin, tai muihin kansainvälisen _ oli tUkan enemm.An 
t ai vähellllJlän epämielui siin ilmiöihin si llä tavall a kuin 
pi tivä t väl ttimättömänä . Vai n näillä edellytyksillä voi 
Europassa säilyä s suvereeni st en va! tein jakautumiD3 n 
ryhmään , josta tähän saakka on varsinkin neu tre.al isten maidEll 
t aholla pidetty niin voimakkaasti kiinni. 

On hyvin ymmärrettävissl , e ttä Saksa ja Italia barjoit
taess~an näinä aikoina aiTan tavatonta painostusta Balkanin 
meihin, Unkariin, Rulllaniåan, Puolaa n j .n.e., mlevat koettamaan 
jatkaa tätä nykyistl t~tiikkaansa tarkoituksella pakoittaa 
erinäiset muut pienet maat luropassa l ausUJliaan enemmän tai 
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vähemmän selvän hyvlksymisen81 aksellvaltioiden politiikasta, 
kunnes demokraattiset suurvallat saadaan TAhi tellan menetti. 
maän luottamuksensa näitä pienempiä demokraattisia maita 
kohtaan. Sitä valtiAllättömämpU on, että nämä puolueettoll8.t 
pienet maat eivät joudu kokonaan vastoin tahtoaan loppujen 
lopuksi kerta ke ral ta antamaan sellaisia lausuntoja SakS8l 
ja Italian poli tiikasta kuin nämä akselivaltiot taktikoimi
seilaan juuri odottays t • 

.. > 
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• 

Tus in mikään poliitt icen annanotto VllIlle viikkoina on 
ollut Svei tein koko kansalle niin tunnuOPlerkillistä kuin Sveit
sin sosialidemokraattis en puolu~en puolue-kokouksen ~s~ielinen 

p" t ös t.k. 22 pEli änl!. ka attaa hallituksen esitystä saada 190 
mil' . frangia varustusten täydentämiseen. (Tämän kautta kohaa.at 
viime vuosina ]limäär ' i a sti käyt etyt varat puolustuksen täyden
t~iseen 850 milj . fra,giin). Gveite in sosialisteja on aivan 
v:ime aikoihin saakka kern-as ti tahdottu moi t tia si itä, että 
he eivät turl'aeksi hsrrasta maan puolustusta, Vaan sen sijaan 
luottavat l iiaksi rauhan säi lymi s_n vercuuteen. Ainakaan tämän 
puoluekokouksen p ·tökoen jälkeen e' ke nelläkään pitäisi olla 
s ta väitt4!. etteivätkö ... veibin sosialistit ole t äysin sel
villä k~s invU i en tila .teen t vat tomasta vakavuudesta. 

luo~n llicena seurauksena sve i tsiläiaestä miliisisysteemie
tä on armei ' an ko!:kei::lmille upseereille my önnetty lupa, et ten 
sanoisi auor st asi et t maäräys, esiintyä yleisissä kokouk-
sissa puhujina niin vaoielisellä t a7al la. ettei toi sten maiden 
armeijain t holta sellai_8 mene t tely voisi tulla kysymykaeen. 

Otan tähän erään valais8van csi L.. crl: in. 
T.k. 23 päiv!nä uhui yleisesikunnan a ulaispäällikkö, 

eversti Hans Friok ZUriohissä er: ässä isänmaalliB esaa juhlaU. 
laisuudassa aiheeata "!Onnen wir uns verteidigen?" (Kyken~ekö 
puolustautumaan 1). Puhe on ollut julke.istuna kaikieaakin a8JlO1t 
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_lehdissä, min.kä kautta sillä on tahdottu antaa 
suurta julkis utta. 

Eversti Frick myöntää, et tä suurvalta voi keskittää joi
hinkin osaan Sveitsin rajaseutuja niin valtavia sotavoimia, että 
vihollinen voi aluks i pä.ästä tunkeutumaan Sveitsin O!Il811a alu· 
eella. Mutta senjälkeen tulevat vihollisen varsinaiset vaik~dei 

alkamaan. Svei tsin korkein sotilaallinen johto voi nimittäin 
käyttää hyväkseen 3veitsin tavattoman vaikeita maastosuhteita 
alppiharjuineen, vuorineen, laaksoineen ja vesineen päästäkseen 
lyömään viholli sen sille erikoisen epäedullisissa olosuhteiss~ 

J uuri nämä maastosuhteet tgkevät niIn. viholliselle vaikeekd käyt.
tää hyväkseen motorisoituja ja mekanisoituja joukkoja, joihin 
muissa olosuhteis se suurvc.lte-viholli n-m voisi rakentaa suurial:in 
menestyk sen toiveit 

ikäli tt.as vihollinen laskisi voi vansa kt!.yttää 
suuria ilmavoimia Sveitsin vastarbnan kuki teI'.i se!rs i, on muis
tettava, e _tä ~vei t3i ei jäisi t t!.J bi n hyökkääjän kanssa kah
den kesken käymään sotaa, "da ~esonders in der Luft eine 10-
tervention dr i t er Staaten sehr raaoh erfo' gsn könn'te" (koska 
varsinkin ilmassa kolmansien valtioiden apuuntulo voisi tapahtua 
erit täin nopeasti). Sitäpaitsi osoi : t 7at k kJmuk3 at Espanjan ja 
Kii::an sodista, selittää eversti Frick., et tä pahink en po itus 
ilmasta ei saa aikaan kokonai sten kaupunkien h vitt~tä, eikä 
myöskään kaupunkien koko estön tuhoamista. 

Pääasia . iken kaikldaaz: on se, hän sanoo lopuks', että 
~tukoon mitä t ah~sa, kansa ei menetä luotteJ:lllsta. Tätä roh
keaa mielie.laa eversti Frick kutsuu esitelmässään samalla nimel
lä kuin yleensä ~veih issä tehdään, nimittäin henkiS8!tsi maan
puolus tuk seksi. 

Tästä samasta aiheesta kirjoittaa La Tribune de Genhe 
t.k. 24 päivänä arv stellen 8Dkarasti saksalaista propagandaa 
Sveitsin kansan r ohkeuden nujert sni89ksi. Lehti sanoo vielä Tsak
koslovakian itsenäisyyden h vittlmiseen saakka Sveitsissä uakotua 
herra Hitlerin puheisiin, ettei ~aksa missään tapauksessa tavoi~ 
tale muita l'l8ita kuin sellai sia, joissa asuu awankielistä 
töä. Nyi. kun on nähty JAiteJl on käynJt Taekkoalovaldan, tärtu 
avoimesti tunnustaa, ett~ Svei taia uhkaa paljoa valr.avampi vaara 
kuin aikaisen:miD. on tahdottu uskoa. Sveitsin kansan tulee sen-
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'f'UOksi olla entistäkin enECIllän varuillaan saksalaisen propagandaa 

suhteen. 
Lehti luettelee tamän jälkeen useitakin eri IIUOtoja, 

tämä natsipropaganda esiintyy Svei t sissä ja lopettaa kirjoituksensa 
huomaut tamalld miten erinomaisen tärkeäa olisi, että Sveitsi ryh 

si it~e har j oittamaan ulkomailla propagandaa osoit taakseen, aita ae 
puolestaan. asiassa ajattel ee natsilaisuudesta ja sen käyttämistä 
keinoista. 

ot an tähän l opuksi t . k. 25 päivänä Gazette de Lausanne'is
ta erään makupalan. Tämä eräs Euroopan vanhimpia sanomal,ehtiä, 

• per stettu v. 1798, ker too ot sikolla "La griserie clu conqu~rant" 

(valloi ttajan hourailuja ) yhtä ja toista herra Hi tleristti. ja 
hänen pyrkimyks i Btään.. Lehti ertoo m.m..: 

Kun Itävallan viim~i !len kansleri Sohusni gg oli vuosi sitten 
läheisen ystävänsä tri l!art in Fuchs i n ka'lf.S8 tuolla onnett oma1la 
käynillään herra Hi tlerin luona Bercht esgadenissa, jolloin herra 
Hitler i lmoitti tulevansa teksä!m. l opun Itävallan i t senäisyydestä. 
oli erään kerrn FUhrer vierei sessä huoneessa raivonnut sillä 
tavo..lla., e"UI. hänem äänens6. kuului ovan läpi. Tämän kiusallisen 
ko tauksen johdosta oli eräs !J.erm chusniggin seurassa ollut 
saksalainen upseeri aai tt!nyt vali ttelunsa seuraavalla. tavalla; 

r'lIW:1ellä on usein tuo lail:!i8 kohtauksia j a hän sietää 
• kerta kerralt a yh vähemmän. että hänelle vastataan. Esimerkiksi 

hän ei ole moneen.. kuuke. ~eEL voinut sietä.ä k~eli KUhlental fiat 
Saksan sotilasattaseaa Par i isissa . k0Ska tämä on v ..... kavas t i varoit ta
nut ali arvioimaata nskan armeijan voimaa j varsinkin koska 
a t t asea oli väi t tanyt , että k0mmuni s ml. €l i ola tunkeutunut Bamks 
armeijaan muut a kuin aivan mi tättömältä salt&". 

Tämä. kenraali KUhlental.'in käynt i Barchtesgadenissa oli ta
pahtunut marr kllun anBi päiviDA 1937 ja jo ennen sen kuun loppua 
kutsuttiin hänet Pariisi ta poi s. 

Laht i 10 ~ ta&. ar ikb linsa palauttamalla mi aliin vanhan 
histor i alli3en tot uuden. et tä vallo"tta "illa a ina on oll ut itseluottamuk
s staan huolimat1a oma kuk " s tuks_nsa hetki: Näin pitkäl..la, mut te.. ei 
pi temmälle. 

Näinä i inä Svei : s i n vi anomai.e et ovat uudistaneet kehoi t uk
senaa perhaitten päille y.m.a. j äll een täydentää el intarpeicien ja poltto
aineiden varaatoIlBa kaldeksi kuukalJiekai eteen.pa;· u' :a.:= =--.,.. _ _ 
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Raporteissani n:o 22. t.k. 19 päivältä ja 23 t.k. 21 
päivältä olen lyhyesti k1sitel1yt n.s. Ahvenanmaan. adressin 
koht oa viimeks imainittua päivämäärää ~ten.. Sen jälke~ on 
kysymys joutunut uuteen vaiheeseen. 

Sen lisäksi oli minulla eilen Ahvenanmaao. asiasta keskus
telua Ruotsin poistuvan l ähettil"än. ministeri ,estmanin kanssa, 
jotapaitsi i nis ter i ö on l ähettänyt kirj elmällä t.k. 2.1 päivältä, 
n:o 6118 Salt D. 6/20 1938/ l~~etyst ölle alustavia ohjeita asian 
saattami5e~ si neuvoston ensi kokousy.auden ohjelma91. 

Pyydän seuraavassa käsitellä näitä kysymyks·ä kronoloogi-

sesaa järjestyksessä. 
Baportissani n:o 23 maini t sin, et t ä t.k. 2.1 päivänä ei 

Sihteeri tölle vi elä ol l ut tul ut tietoa halu ivatkQ ahvenanmaa8 

l~i3Bt, et t ä pääsihtgeri ~venol l ähet t äisi dressin suoraan Suo
men Ul-.ko sis.icmin ~<: t sriölle, vai olisiko adres si toimitet tava 
'ohonkin pankki.in tu~ letettavaksi. 

T.k. ~ äi väne. sain tietä.ä ~ihteeri stöstä, et tä herrat 
Karlsson ja Paulsson vastauksessaan olivat pyytäneet, että 

venol tal l e taisi adressi Schwe ·zerische NatioJlElbankin kontt()i8 
riin Gen~ e'issä. 1nä ' min le on i lmoitettu, että mainittu 
ra.nkki ei suostu ottar: an vastlaan hol vcihinsa t~ ' '3tuksi a m il
ta kuin sel laisilt henkilöiltä, jotka suorittavat henkil ökohtai
selt i talletukaen. Senvuo 3i Siht eer:stö on tlinään luovuttanut 
adressin täkäläisen Lloyd'~ _~ haltuun herrojen Karlssonin 

ja Paulssonin nimiin. 
eatman, joka on tullut nimitetyksi Ruotsin 
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lä.hettilaäksi Madridiin, oli eilen l.P. jäähyväiskäynnillä luonani. 
Tällöin hän mainitsi m.m., että. hänelle tulleiden tietojen mukll8ll 
S ksan vastaus on viipynyt ennen kaikkea siitä syystä, ettei 
Saksan hallitukBen mielestä Kansainliiton n9Uvostolla ole mitään 

tekemistä koko Xhve~anmaan kysymyksen kanssa. 
Riippumatta s iitä onko tämä ministeri \1estmanin tieto oi-

kea tai ei, katson syytä olevan me.inita seuraavaa: 
Siitä saakka kuin noin vuosi takaperin jouduin ensimmäi

siin neuvot teluihin tästä asiasta Ruotsin edustajain kanssa olan 
ollut sitä. mieltä, et t ä ' Ruotsi on nykyisissä. olosuhta is sa aivan 

• lii si t~t onut pysyä kirjaimellisest i ki inni Ahvenanmaan sop 
sen ndäräyksissä Kanss."nliiton neuvoston roolin Slhteen. Varsinkin 
kansleri neen on pitä~ tärkeänä, että ryhdyttäessä ratkaise-
maan kysymystä venan~a~ lir~oittami ~esta koetetb:is i in poiketa 
sopimuksen e.äräykdstä nii vähän kuin Jl1 dollis"la, dllä, hän 
on huoma t tanut, tuonnempana normealisten ulkopoliittisten olojen 
palat t ua voi olla suoranaistc. ~' ötyä s i itä, ettei sopimusta ole 
loukattu enemmän kuin on ollut eh _ottane i vält t~töntä. 

Oms. kantani on ollut lyhyesti sano n seuraava; 
11ei het i alus~ al kaen 0 oittaudu m&hdoll' seksi saada 

aignat · ·· ivdtoje. ja Venti jää a tan an myönteistä vast usta koko 
asi an ro itiiviselle ra kui sulle, olioi koetett ava pää stä eteen-

4t päin sit en, että bil teraelisilla noottienvajhdoilla sovitaan 
asi asta 5i r t äärivclt 'en, Venä jän sekä Suomen ja Ruo*sin kesken 
minkä jälieen SUOI!li ja uotsi tice.o· tt 'Tat Kansainlii ton neuvos" 

t o le t ästä udesta järjestelystä. 
un inulla tållä hetkellä ei ole vähäisintäkiiän 

ta sii\.ä, mitä on käynyt elvil1e tähe. stisi sta neuvotteluista 
Ven' jän, san ja Italian kanssa, en luonnolli~ esti voi arvos-
tella mihin mää.rin nyt olisi 3.sian jouduttami~ksi koetettava 
"äatä tät ä bilateraali ta tietä eteenp in. Kuitenkin rohkenen 

alistaa harkittavaksi eikö olisi yritet tävä jättää Sakea ja Italia 
neuvost okäsit telyn ulYopuolel le, ~ eivät ne halua olla mukana; 
niiden kanssa olisi s~oritettava pelkästään noot tienvaihto. 

Mitä taas Venäjään tulee, pyydän samoin mielipiteenäni 
edellaenkin esitt"ä sen käsi tykeen. et tä uotai on tässäkin ~a" 
pauksessa miel3Stäni ollut t f.rpeett anan formalistinen. Voidaan kyl
lä käsittU. että. jingle.nti ja Rw..aka puhiaasti poliittisista 
syistä ovat t aht oneet se.ada Venäjän mukaan t!imäD. asian ratkai-
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IUUJl; sitäpaittsiban VeDljä on neuvoston jäSEll.. ja joutuu automaat
tisesti sitä tietä mM.ritt~lemään kantan,... Mutts kansleri Undenin 
käsitys siitä. että Pariisin sopimus vuodelta 1856 takiai su.oraa
taan välttämättömäksi katsoa Venäjää ainekin jonkinlaiseksi 
kumppaniksi, on minusta kaiken aikaa ollut aiTf!n liian 
nen m.m. seuraavista syistl; 

Suomen ja Venäjän .aJ.inen rauha:.l!sopimua v..lodelta 1920 si
sältää artikloissaan 12-16 kaikenla i sia määräyksiä erinäisten Suo
menlahden saarten neutralisoimisesta, sekä määräyksiä vielä sen 

ta,aukssn varel ta, että koko Itlilleri neutralisoitaisiin. mikä vuo-
tt rostaan j ohtaisi Laatokaakin neutralisoimiseen. Missään artiklassa 

Venäjä ei ole varannut itselleen oikeutta ajaa Ahvenanmaan saar
ten neutralisowsen asiaa. ei edes siinfi t~uksessa, että k]s,
mys koko Itämeren neutralisoimisesta raakeai si. Näin ollen Venäjä 
vaikka hyvin tunt ee Ahvenamw.an e e.rt E1l asem_ modesta 1856 läh
tien, jätti koko tämän kysymyksen Suomen 8.S' nksi .. 

Vaata 8 kuukautta myöhwmin, eli kesäkuussa 1921, syntyi 
Gor:.he 'issä Ahve anmaasta se uu.s i sopimus, jonka muuttamisesta nyt 
on kys~ya. T~löin ei kutsuttu Venäjää mukaan, ja sen protesti, 
ell9ll muis ta v:'ärin., tuli minulle vaate. senjälkeen kuin sopmua 
Genhe'issä jo oli allekirjoitettu. Kukaan signatiärivalloista 
taakeeni ei ruve t Geneve'issä ajamaan Venäjän mukaantuloa, 

• ainakin s:Uloin k tsot tiin, että rau.ha!lSOpimukseasa Suomen ja Venä
jän TäHllä Venä j oli t ä sä asiassa jättänyt kaiken puhevallan 
Suomelle. JoS' nyt Engla.'1ti ja Ranska pitävätkin Venäjän osanottoe. 
tarpeellisena, pohjautuu se käsitteäkeeDi yksinomaan opportunistisiin 
syihin, muttEi. ei suinkaan aelldseen juriidiseen oikeuteen, tai 
sellaisen oik9udan l oogillisi in konsekvensseib.in, joista kansleri Un
den on t tonut pitää kiinni. 

Mikäli näisi4 edelläesittamistäni näkökohdista on jotain hyötyä 
asian käsittely le ansain1iiton neuvostossa , oho valmis niitä ke
hittämään ykaityiskoht i eeBt i, 

Lopuk~!i pyydän kunnioitta~ i lmoittaa, että ;yilämainittu Ministe
riön kirjelmä, jossa kehoi teta.an lähe:ystöä alustava5t i ilmoittamaan Kan" 
sainliiton si~teeriatölle, että tarkoituksena on saattaa tämä kysymys neo .. 
Toston ensi istuntokauden ohjelma8lt., on t~ saat"ttu Sihteeristön tie .. 
toon. 

Itin ' steri; 
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Raporteissani n:o 26 ja 27 v.k. 26 päivältä olen se-
• 10stan"J.t ahvenanma..J.ajs~n adress in v&.ihei ta Genhe li ssli . Eilen 

käydessäni • Avenol'in puheilla Dl i ssa aS10188a , otti hän 
omasta · aloitteestaan t~n adressiasian uudelleen puheeksi 
huomauttaen ~eura vaa: 

Ottaessaan ahvenanmaalaisten lähe tystön vastaan oli hän, 
kuten välillämID9 oli sovi t tu. neuvonut lähe ty stöä jä ttäI!lään 
adressin Suomen hallituksell e, l!lutta tällöin oli tapahtunut 
se odottamattomuus, että adressin tuojat olivat ehdottanee t 
kompromissina adressin toimittam i sta Helsinkiin Sihteeristön 
välityksellä, koska lähetystön ohjei i in ei kuulunut huolehtia 
adressista sen jälkeen kun s oli tuotu Sihteeristöön. .... 
Tässä 'läl i käde 5sä oli M. ' venol siis k~t8o~ut levan syytä 

• t iedus tella minulta kävisikö tälh .i.1f::n järjestely pä insä. 
S at uaon kielteis vastaukseni hän oli sitten ehdottanut 
ahvenanmaa! i $ ill~ kahta vaihtoehtoa, joist a nämä ol ivat • 
val inne et tallett~isan gen~veläise n pankkiin ja sitä tietä 
pi täisi n t sian olla sel~. 

Tämän jälkeen • v.nol otti puheeksi itse päeasian , 
eli Ahvenanmaan k symyksen esi lletulon seuraava ssa Neuvoston 
kokouksessa. 

Vastasin heti hänelle t ettei minulla ollut mitäiin lo
pullisia ohj~ii;e., vaan päinvas;dn olin puhelimits8 saanut 
kuulla, että aivan l äheise si t ulevaiswdessa tulisin saamaan 
tarkemmat ohjeet. Sen vuoksi en katsenut voivani asi .n tällä 
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a,teell a antautua mihinkään yksityiskohtais.~an kes
kustelU1ll1. 

' . Avenol sanoi OlTllS-.:e. puolestaan tulleensa siihen 
tulokseen, että Neuvoston tulisi rajoittua pöytlkirjassaan 
vain toteamaan mitä Ahvananmaan sopimuksen signatäärivallat 
ovet asiasta sopineet keskenään. Hänen mielestään nimittäin 
nyt vellitseva kansainvälinen tilanne oli epäilemättä tila
pä istä laatua, ja sen vuokd on y.lrretUvissä, että 
sopimuspuolet ryhtyvät sell ~isten olosuhteiden pakosta eri
näisiin tarpeellisiksi käyviin toimenpiteisiiD. Myöhemmin, 
edullisimmiss!1 losuhtei ssa, voi tais iin ottaa uudelleen bar
kj tt vaks i mihin mfläriD eopimukseen olisi tehtävä pysyväi" 
sill muutoksia ja mihin määrin ehkä katsotteisiin voitavan 
palata takaisin joiiinkin t-hän ~aakka voimessaolleisiin 
määräyksiin . Hän ei t e.h tonut mennä asiassa ininkään 
yksityi koht iseen ~81yysii ,vaan katsoi pää siaksi sen , 
että hän pli . anut esit~ää miten hänen mielestään Neu
vost n tuli~i menetel lä ott aessaan asian käsitt elyn pöytä
kir jUf..:t a , s .0., hänest ä s ii s olisi per mpi, e t tä Neuvosto 
v in toteais i sopimuspuol~en omass kes~JUde8s an sopi neen 
sell is est ja sellaisesta menettelystä eikä suinkaaTh .mal
t a osal an tekis i suoranaista p 'ä töstå että sopimus saa-
~an muutt ' sillä ja sillä t v~la. 

' nisteriön kir jelmässä viime maaliskuun 3 päivältä 
n;o 3670 oli viittittu sii hen tos iasiaan , että Suomen ja 
Ruots in nooteissa sopi~uspuolil1 e ja euvosto-Venäjälle oli 
nimeno an ilmoitettu oleven ta rkoHuk en.a "pyytää vuoden 
1921 sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan nojalla Kansainlii ton 
ieuvoston suos umusta n tisse esi tetyille määräyksille 
sikäli kuin ne kuuluvat s"n toimivaltaan." (Les deux 
Gouvernement8 se ropo ... ent de demander en temps util. 
l'assentime:lt du Conseil de la Societe des Nat ions aux 
disposi tions ci-dessus , en tant qu 'elles sont d9 sa 
co petence). Tänä ilmo itus oli mielessäni lruD M. Avanol 
selosti käsitystään asian tulevasta käsittelystä Neuvos toss8.t 
mutta en tahtonut alistaa hänen harki ttavaks'3en, tarkoi tti
ko hän tällä kannanilme.isullaan mää ri tellä t äysin si tovas" 
ti leuvo st n toimi vali an si ten , että saa tt aa yh tA hyvin 
tulla kysymykseen Neuvoston ~imenomeinen päätös sopimuksen 
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muuttamisesta kuin pelkkä Ruotsin ja Suomen tehtävän 
ilmoituksen vastaanottaminen ja merkitseminen pöytäkirjaan, 
vai pitääkö hän itsestään luonnollisempana, että Neuvoston 
toimival ta tulkittaisiin siten , attä siihen kuuluisi parem
minkin vain jälkimmä inen menettely eli asianomai sten sopi
muspuolten uuden keskinäisen järjestelyn merkitseminen il
moitukoen~ ja toteamisen~ euvoston pöytäkirjaan. Kun 

meillä kummallakaan ei 011 ut mitää n asiakirjoja edessämme 
eikä asian suhteen Dlinulla ollut tnls ilDpia oh jeita, jätin 
omal ta osal tani keskust.elun t·· lllån ktrulemi sani varaan • 

M. l.venol kysyi 3i tten , joko minulla oli tiedossani 
millä tav l~a aksa, Itali ja Venä jä suhtautuvat asiaan . 
V stasin kiLlteisesti . Hän puolestaan jatkoi esittämällä 
.euv0s to-Venäjästh eura van käsityksen: 

Eänestä ei ole sY31 tä a inakaan etukäteen odottaa 
: euvosto-Yer.~ J; ...holta erikoista va stausta itse Neuvosto-

. s: ttelyn bik..illa . M. Litvinoff oli ni mitta in aina tähän 
saakka ilmoittanut olevansa sitä ffi ieltä , että milloin 
] euvosto käsi ttelee kys yksiä, joL~9. ovat syntyneet 
9,:men ' in .euvosto-Yenä jä tuli K sc.i nliiton jese eksi, 
'-euvosto-Venä ·än on i dättäydyttävä kaikesta kanne.notosta • 

en uoksi 0n , hän ·btkoi. Ahvenanmean kysymyksen suhteen 
täysi syy lähteä s i i tä, etUi euyo to-Ven· j tulee TeUVOS
ton istun osaa tek'3mään samanlciaen ilmoituksen ja pi dä t
t äytymään k~nna.notosta puole en t i tois&e n. 

Tänään :Jn . nulle Sihtee rist ö tä soitettu 
siellä ol tavan ·uriidista os stoa myöten sitä 

ksi 1;) i eesti 
mieltä , että 

: euvoston tul i si "prendre not.," ja. vastaavasti merkitl 
pöytäkirjaan mi~ sopimuspuolet keskenään va. t sopi neet. 
Jos sensi· .... n tahdot t isii n s ada Neuvostolta nimenomainen 
lupa k .o. sopi uks.n ~uu ttamiseen s illä tavalla kuin Suomi 
ja Ruotsi ov' t keskenää n tarkemmin sopi nee t, voitaisiin 
joutua ainakin ajanmittaan suurempiin käytännöllis iin vai
keuksiin kuin tällä hetkellä aaviste~an . Varsinkin jos 
Saksa ryhtyy ajama.an sill aista r'..t.nt6.!I. , että Kansa.inlii t olla 
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ei ole tämän sopimuksen kanssa enää mitään tekemi etA, 
voisi käydä niin, että l oppujen lopuksi oko seitsemäs 
artikla jul i stett :lisii n kuolleeksi, tai ainakin klytännösaä 
katsotta isiin näin käynep,n . Sen jälkeen Saksa. Itämeren 
voimakkaimpana merivaltana tah toiei itselleen 
räämisvallan !hven9IllllB.an suhteen. Kaikki tämä 
siin vältetyksi , jos J euvQs t oa pyydetteisiin 
huomioon ja mer~itsemään pöytäki~jaansa ~itä 

kesken asi sta on sovittu. 

suuremman mä!;· 
vaara saatai

ottamaan vain 
sopimuspuol ten 

Olen tällä lisäykllellä tah tonut saa ttaa Mini steriÖll 

tiatoon millä tav alla Sihteeristössä nii n sanoakseni 

"kulissien takana" asiasta a ja ellaan. 

inister u 
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En ollut aikonut otsak9asiasta laatia erikoista raport-
tt tia, vaikka vi ime pä ivinä olenkin ollut tilaisuudessa kuule

maan s i i tä hyvinki n paljon Ii sangen erilaisia lauwntoja, 
mutta tänä aamuna tulleet suomalaiset sanomalehdet ovat suh
tautuneet puheeseen mielestäni siksi optimistise~la t&valla, 
että lienee sittenkin pailrellaBJl kertoa mitä Kansainliiton 
piireissä t ästä puheesta a jatell ~an. 

Aloi tan hskus el11Btani toissl:l.päivänä ereån henkilön 
kanssa, jolla o~ ollut noin viidenkolmatta vuoden ajan 
erittäin keskeinen asema ensiksi englantilais-ranskslaisess/i 
politiikassa a sen -"lkeen IiDSliinl iitcn koko poliittisessa 
toiminn~ sa o Hänen arvostelunsa herra Hi tlerin puheesta oli 
lyhyest i !ru ttuna seura va; 

tt Jos herra Hi tler vii~e s~ skuussa olisi sanonut irti 
lai v stoso i muks en . la in kbnssa ja abksalai s-puolsl~isen 

80 imuksen samaan lii ka n kun hän uhkaili Tsekkoslovakiaa 
voimakeinoilla. ei mikään olisi voinut pelastaa rauhaa 
Europassa, koska siihen määrin vielä niinä aikoina herra 
Hitleriä ja hänen läheisimpiä miehiään otet t iin maailman 
johtavissa ,0lii ttiRissa iirei ssä täysin vakavalt kannalta. 
Mutta mitä viimeisten seitsemän kuukauden aikana on tapahtu
nut EUropassa on ollut omansa epauskuisimmiltakin vsltiomie
hiltä av~n silmät nä kemään niltä kannalta S~san ~or

keimman poliittisen johdon edesottamiset on otettava. 
Wnchenissä luultiin, että ussolinin välUntulolla 
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Englannin ja Ranskan oli onnistunut pysyväisesti selvittää 
Tsekkcslovakian kohtalo. Nyt tiedäDllle, paljonko arvoa on 
annettava Saksan hallituksen allekirjoituksille. Kun Saksa 
nyt on kesken kaiken sanonut irti laivastosopimuksensa 
Englannin kanssa, on saatu uusi todistus siitä, miU 
Saksan allekirj oi tus käytännössä merki taee. )It hyvin vähän 
l uu ltavaa, että Englanti tosiasiallisesti suree sydämessään 
t änän sopimuksen kaa tumis ta. Jos kerra:l on lähdetty va
rustuskilpai l uun Saksan Imnssa, on itse asiassa verrattain 
toisarvoista millä alalla Saksa vähine taloudellisine edel
l ytyksineen eniten yrittää aaeell ista kilpaHula, sillä kol
mella alall a: maalla , me rellä ja ilmassa Saksa ei sentään 
a janmi ttaan pysty kilpailemaan Englantia, R9. nskaa ja Th
dysvalto j ~ vast au . 

Mi t a t as Puols.an 
tän jatkoi, · 0 8 Puol menee 

on 11yvin ymärrettävis31, 
kl:i ikki halu solmia uusi 

sopimus aks:..n kun tähä saakka voi mass aoll ut 
sopimus ei kestäIi t kuin puolet määrlajasta? 

Aikaisemm i n saksala i et valtiomiehet e ivät ole laimin
lyöne t ai noat akaan tilaisuu tta käydä puhei s saan Venä jän 
~im'-P uun, mutta t äll ä kertaa herra Hi tler jätti Venäjän 
täysin uha an ja sen sijaan esiintyi presi dent ti Roose
vel ti vast an tavalla, joka Vti rma t i tul .. e kokoBlll8al 
Amerikan kansan 1-resi ' enttinsä ympärille paljoa I'!lemmän 
kuin Ber iini ssä on osatt u avistaa . Lyhyes ti san oen, 
hän hUOJIe.l.l tti lopuksi, jos herra Ei tlerin puhe t ta tah
dotaan arvioida e das ·oUain tavoin posi t ii viseksi, on 
t odett8V8., ettl hän on luonut vastaansa maailman opinionin 
ecemmän kuin koskaan aika isemmn. Jos hän sen ymnärtäl, 
on hän f;9hnyt demokraatti sille maille swren palveluksen. 
Mutta vaara onkin jwri siid. ettei hän sitä ymmärrä, 
vaan t ulee jatkamaan samaan suuntaan lisä ten ybA enemmän 
ja enemmän levottomuutta maailmassa. 

Eräs et.lIi-aaerikkal9.ine n kolleegani, joka juuri on 
palannut Lontoosta ja ParHsista 8.l'Vosteli _erra Hitlerin 
puhetta vielildn jyrkemmiI.. Saksassa todennäköisesti ei 
aavisteta JIli.hin määrin Englannissa ja Ranskassa on ke.nS8ll 
yle inen miel i~ide asettunut ball i blsten taakse Saksaa 
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30 
vaS;;[;1t1Il o Tätä eli tuista levottomuuden tilaa Europassa ei 
tahdota kerta kaikkiaan kestää kuinka kauan tahansa. Ipäi
lemättä Ital iakin on tästä tilanteesta paremmin selvillä 
kuin Saksa. Mutta, hän lisäsi. tosiasia on kieltämättömästi 
se, ettei Italian omaakaan ääntä enää tahdota kuulla Ber
liinisså. Se mikä onnistui v;iiiie syyskuussa yksimielisyyden 

ikaansaamiseksiEnglannin, Ransk8n, Italian ja Saksan bsken, 
si tä S. Mussolini tuskin enää tulee S8.8lIIian &ikaan nyt, kun 
Saksa ilmeis esti tahtoo päästä tavalla tai toisella hyöty
me.än Puolan !mstannuksella. On näinollen parasta, hä.n huo· 
mautti, nyttemmin l ähteä s iitA, että en vain ajankysymys 
koska akselivaltiot ja englan tilais·ranskalaben rint8JD:1 
ystävineen joutl: vat mitä vakaviIl!llin vast&kkai no 

Usea t muu t puhu t t eI emani he !lkil öt , nii n hyvin erää t 
dipl omaatit ja Kap~ ainliiton virkamiehet kuin kansainväliset 
sanomalehtimiehet ova t hekin tahtoneet koroistaa miten Italia 
itse a si assa on n~~temmin joutunut Saksan jokseenkin täy
dell isee n kontroll iin. orkea t sak sal 9. i aet sot ilashe nkilöt 
käyv .. t aivan Li byae. oyöten tarka stusmatkoilla, k ikissa tär
keimm iesä i tali l a.i sissa vira toissa on kuukausi kuukaudelta 
yhä eneiJl.l!län sl:>.ksalalsia "asiantunt i joi ta", jotka itse asia ssa 
a iv"t ole muuta kui n Saksan määräämi sv llan edustaj ia. Kai
y~lla täll ä Ss 51:>. tattoo yi tää huolta s i i tä, ettei Mr. 
Cbamberlai nin mitenkBän v in 0 is tuisi Välimer en polit ikal~ 
1 en vetää Ittil iaa irt i Saksasta . Jos lisi varmuutta si i tä 
.ttä • Chamberl inin tdnakin ajanci ttaan onnistuu saada 
S. s80linin lUU iri-ix'inapIu täyttämään L.tpauksensa. rauhan 
sdilyttämi en !'IUhteen, voit i 3i i.n 1'1 nnollisesti l1...ottaa rau
han sAilymiaeen. Mutta juuri se seikka, että So Mussolinin 
oma to i mintavapius kAy kuukausi kuukaude1ta yhä en~n 

... ajoi tetuksi, pi tää 1uonnoll isesti hermot Europassa ää l'immil
leen jänni t tyne ini • 

Ke.i kk i ubutt elemani eri henkilöt ke tsont, että nyt 
lähinnä edessä olevat ajat tuleTat t odennlköisimästi rat-

aisellllllm kysymyksen sodasta ja rauhasta. Jos Italia tässä 
kuussa vie joukkonsa pois äpanjasta ja SakS8.Jl laivasto 
sekä sotavoimat lähtevät spanjasia takaisin Saksaan lähill
pien viikkojeJl kuluess., hw.pottuu vastaavasti tilanne. 



• 

• 

Mutta jäljelle voi vielä jäädä toinen vaaruomentti, 
suhteen Italian sana painaa paljoa vähemdJl, nimittäin 
saksalais-puolalaiset suhteet. Saksa tahtoo nyt saada 
Puolan maksamaan laskuvirheenaiJ, kun se ei viime syksynä 
suostunut tukemaan Tsek~oS1ovakiaa. Mutta toisaalta tietää 
myös Puola Tsekk osl ovakian kohta! osta, että Saksan saa tua 
pieniä myönnytyksiä, sen ruokahalu kasvaa laviinimaisesti. 

Eräs puhuttelemani henkilö arvosteli tilannetta seu

raavast i: 
Jos Englanti ja Ranska vHme syyskuulla olisivat 

aavistaneet mitä niiden heikkous Se.kso.n edessä tulee 
merki tsemään Europall e f ne var.aastikttan eivät olisi suos'" 
t uneet uhraamaan tUU1DB.akaan Tsekkoslovakian alueesta. Nyt 
Saksa on vienyt Englannin ja Ranskan rintamasta 1... miljoo
naa tsekko slovakialaista sotilasta, Jugoslavia 1nisena pikku 
ententeJllaana hor juu ja Rumanian t äytyy Puolan ohella ottaa 
v~staan ai nakin j ossa in muodossa venäläistä ~pua. Viime 
syksynä LOJltoo j a Parii si eivät tarvinnee t Moskovaa lain" 
kE.an Tsekkoslovakian kysymyksen selvittämiseksi; Nyt Neuvos 
Ve äj! vuorod1..aan pää see sanelem3an ei ainoastaan Englan-
nille ja l'.anskalle , val'll Jlonille muille illaille omia 
ehtojaan. On t urhaa syyttää kokonaan herra Hitleriä tästä 
Venä jän uudesta arvon noususta . Elleivä t Mr. Chemberlain ja 
M. Deladier olisi uhr neet Tsekkoslovakiaa. ei t odennäköi
se sti tänä päivänä Venäjl näyttelisi Europassa sen suu
re.paa osaa kuin yleensä viime vuosin~. 

- uten näistä eri a.rvioinneista ilmenee , ei Genhe'issl 
suinkaan pidetä herra ~itlerin uusinta puhetta mitenkään 
varmana lise nA r auhan säilymisen edellytyksille, vaan päin
v~stoin katsotaan et tä Saksan allekirjoituksen yhtämittainen 
arvonlaaku tekee yleensi pysyväisten sopimuaten aikaansaami
sen entistäkin vaikeammaksi. 

)(inist ~ ri: ~~ 
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.. Gen. .v.e .. '.i .......... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 3.0 .. .......... . 

Gen.~e .. t.i...ssa .. 10 .. p:nä ..... t oukO ... kuutalg39. jl / i ?'t "J ' '>;, (. 

/J .J 

Asia: ~i-U-.h.oomi-Gi.ta.· ... :tle-i~8V-&i-tsi" i J' - J? 
_.läis.e.s.tA-. ,JlIiY.:t.t el.;rst.l ..... ZUric.hissA , 

Oi~ast an ei lähetystöjen itä isi ki r joittaa r aportteja 
k!:likenltl. i si st'l nä ttelyistl4 'oiden avajaisiin he tulevat lrut .. 
sutuiksi tai j oi ta he omasta harrastuk est!i n käyvät katso
massa , mu tta katson kuiten in, että min O~ täysi syy tällä 
kerta tet dä oi kkeus . 

T. k. 6 ' i vänä avattiin ZUrichiss ä neljäs yle i ssveitsiläi-
nen n~Jttely ja oska näme ti l~i suud€t ov t e ~ittäin harvi· 
n~~ ia , on nii stä teh t y mahdollis imman mone ssa suhteessa pa
as ta rr itä mae. ko k e n on kyenn~'t 5~aan aikaan niir. hyvin 

t 10u ell i sella kui n t !Vb.ll an IlIJös henkisellä ",l a ila. Ensim-
"i nen näyttely oli 'TUO :1a 1883, toi nen vuonna 1900, olmas 

VUODn tl. 1914 vasta nyt 25 vuotta myöhemmin n t ullut 
neljäs • 

Ensimm~ ' en seikka , johon t ässä ~hto i in ~ ivan eriko l ses
t i ki i llD i tää huolJliota , on 've i tsin puolustuslai toks€'Tl OSa:lotto 
näyttelyyn . ~!: tarkoita tykinl ukauks ia , joill a ne itä kunnia
vieraita te :-vehdi tiin , en r t suväh", joka avasi juhlairulku· 
3lDI!le, e .. muita puhtaa sti ~ere onial:' J ia puoliu, vaan itse 
n" yt t elyll si nä n ~ . Sb. imme nähdä puolus t slai toksen neytt ely-
o ast os .3 ~aikkh mitä suinkin voi kuulua tähän al aa n: Mi ten 
rau taJlöhkälee t taotaen ja orva t en alie aste el ta muodostumaan 
jär eimmik_i t ykeiksi, ' enttä- ja ilwatorjuntatykeiksi, kuula
ruiskuiksi, kivääreiksi j . n . e.; mi ten ammukset valLi.;tetaam 
yksi tyiskohtia myöten, miten tykistöä lII yte t ään aml umaem kor-

JAKELUOHJE : 
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Jakeluohjemalleja: 

Tavallinen. 
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ke i tten al ~ien ylitse laaksoa ta l aaksoon I miten armel Jan 
kaikki muut varus teet valmistet aaJl kenttäsairaaloita myöten, 
;n.i ten ilmat orjunta on j ärjestettävä, j.n.e. Saimne nähdi 
lentokonei ta, tankkeja y .m.s. 

Luul i s i n , et tä SuolOOssakin olisi syyt! ''I;ol'ulärisoida" 
tällä tavalla puolustu sltiitos, s.o. ant kaikissa mahdolli-
s issa uäyttelvtila i suuksissa kansan käytännöllisesti havaita, 
että puol ustusl aitos on mitä elimellis in osa ka nsan täydel-
1is " ko' onaisuutta, se on sitä yhta hyvin kuin maatalous, 
t eoll i suus 'a vie ti. En iedä to ista maata, joka voisi 
il. i 11a S,e i tsi n kanssa puol ustu l aitoksen sataprosent tise ssa 

kansanvalt~isuudessa j~ kens anomai3uu ~ ss a. V~rsinkin jos omin 
, silmin näkae iUä t valla ;Vei t s in puolustu sltiitos itsekin 

pitää huolta t äydell i sestä yhteenkuuluva i ' uudestaan kansan 
kanssa. ymmärtää mi kä su me. t on psykologi llen D3rki t ys voi 011 
puolus tuslai tokaen osanotolla . olre.i~een näyttel yyn mitä maassa 

j"r jestet&ä n. 
:'01se' si tabtoisin kiinn i t t "ä buomiota sii hen osaan 

t ä t.ä nä ttalyä, . ossa asi tebä Ii ~uurell e yleisölle miten 

n~rkyisi n ei t~i sä kr3b i ta t Sä matka ilua. 
e~ ~~ ilman sotaa oli Sveitsi~sä niin paljon botelleja 

• ja. retku tajakoteja , et tä ii den ybteenlaske ttu mak uuhuonei den 
lukumä~rä t ki noin 180.0 5 .0. s i is ilman hotellien 
sale je.. l ukuhuonei ta .m.s. Turistien s!:l.e.;;dnsn niinä aikoina 
ohds t ui suurblaal t a osa! ta ' i kka i den ulkomaal aisten houkutte

lemiseen vi t tämään mukav a elämää l oi s tohotelle i ss a, mutta 
mui tak i n matkaili j oi ta koetet tiin saada tulemaan vaatimatto· 
aaam.p iinkin hotellei ' in j~ matka ilijakots i hin. Maa ilnansodsn 
jälke en muuttuivat miltei kaikki näm::. olosuhteet. Palatsi
luokan hote ll it sae.v~ t n:,'lcyisin t yytyä siihen, että talvi
kuu.k9Usina S b.vat edes joulrun määrän urheilijoita. Kaikk i 
ma~ i l ij t ·( tka enr.en täyttivät ensimmbisen j a toisen luc· 
kan hotell i tt OVU t nyt suurelta Ql;;al ta siirtyneet ma.tkus ta
jakoteihin. lfuroope.sta on tuli ut köybi siihen verra ttuna, 
mitä se ennen edusti k.o. al alla. 
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Svei t a in on täytynyt mukautua vastaavasti. T!mAn 
näkee ~i ta loista villmalla tavalla ZUrichin näyttelyssl. 
Siell ä on koko yleiaön n6htävänl keittiöitl myöten miten 
nykyai kaiset hotellit on järjestettlTi vastaamaan sitä. 
mitl tahtoisin kutsua siirtymiseksi kvalitatiivisesta turis
tiliikentee stä kvantitatiiviseen. Ikäänkuin na1l.I'Bttavuuden 

i kaansa iseksi on näyttelyssä nähtävinä s~laisia ensi· 
luoke~ hi enoja matkusta jahuoneita , jot ka liva t tavallisia 
kaikk ie.llakin Euroopan hotellei ssa vielä parikymmentl vuotta 
si tten. Äär imrnäis nä vastakoht ana näyteteä n nyt lukuisia, 
kaike ssa Y~Bi nkertaisuudessaan erinomai sen aistikkaita ja 
käytännöllisiä ~otell ihuoneita. Useiden huonei den seinät 

e ivät ede s ole !'luu ta <Uin höylättyä puuta. Eräässä erit
tä in aistikkaas S8. rucka sal i s S8. olivat pilarit, puhdasta 

maal8!::JD.atonte. ...l rJ<a '!.. Ainoasta ::..n ruoka, 'on' a vamistamis w. 
kävijät sa.ava t s eurata kd ttiössö, on vanhaa ensiluokkaisen 

hiVä!. 
Tällä tavall e. void aa n polba ho~=ll ien rakEntsmis· ja 

hoito lc\.u:;t annukset si ks i alh3.isiksi, p t tä kohtuullisen v8.3.ti
m t onkin !l. Li , :5 ,a ja 'Toi nyt emmin Svei t 'c- ä hotell eis3a 
ja matka ilijalr.ode isea itse 80 i as sa. asua pal jon mukavammin 
ja kä ytännöll isemm in kuin vielä pari- kol mekymment_1 ~lotta 

5i tt'jn sUlri ssa hotellei ssa oli mhdoll i s ta. 
Kun meill ä nyt Suome ssa valmi s1auitta::1n vuoden kuluttu:l 

cttamaan vastaan ')lympiala iset kisat, ei e voinut vu-
tua taa bal'- ki inn i t täii huomiota täh:n $vci tsis lii ny t voi

makkaasti "'~lalle pyrkivään käytännöllisyyteen mti tk&.i. lijan 
r.uolehtimisessa. Pe1 e"n nimit tUn, että neill! ybi eletään 
siinä !<äs i t yksesal1 , että peåhuomio on kiinnitettävt kaiken-

1 isEn plyysis iin huonskaluihin, komeisiin vuot ' siia, 
suuriin p ileihiD mak.ruhuoneissa y .m.s . . jota va s toin seu-

rue eluhuoneet jätetM 1M tuleva buuden varaan. Kaikk i 
ne hote llit, joita Suome ssa t~en Torniosta Helsinkiä ja 
Viipuria llYöt.en, ovat 1, iminlyönee t seurusteluhlXineet siinä 
vanha ssa uskossa , että matkaili 'an tulee i s tua joko ra" 

vintola ssa tai omassa huonee ssaan. 
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:utta ne emme pyri etualalle ainoas taan Olympialaisten 
kisc jan k!:1ut ta t vaan t oivomme pää sevällllle pysyväisesti matkai
lijamarkkinoil13 . J os olisin eilen sanellut t ämän raportin, 
olisi ~ ottan ut esimer kiksi Jasper ParkIin suuren kansallis-
uiston Kanadassa keskellä kall ioVt:oria. Siellä olen nähnyt 

höylätyi stä hongista laitetun erit t äi n suu ren seurus telutalon 
avoi mina t akkoine ja ka i kkine mui ne suuren luonnon keskeen 
soveltuvine yksi nkertais ine mukavuuksineen. Sens i jaan on sinne 
tänne s i r oteltu par i - kol me huonetta kä sittäviä pienoi staloja 
makuu'uo eiksi niin , etteivät matkaili ja t millään tavoin 
häiri t sisi to isiaan. _,futta HIOO yönä sat ui n lukemaan erään 

sve'tsaäisen tbilijan, hr Rene Gardin ki rjan "Puoris 
-Hivä " ) a s iinä hän ke rtoo ihastunec: s ti kolmesta S'lomen 

Lakl Hn tekemästään mat ka t a , jolloin hän oli si ellä tavannut 
juuri t älla i s ta pikkumajojen j!irjest el yä pääre.kennuksen rmpä" 

r i lle . Hän k~ , oittaa Svei t s Hi ottamaan tänän. mallin meil t ä 
SUOlle sta) koska se vastaa hå nen käsityksensä mukl1an ma t kai
li jan toivomuks ia pel joa parelJJD. i n ku iJl suuret r akermukset, 
'oihi n on s i äll ytett y myöskin kaikki makU11buoneet. · Mutt a 

lukija ei voi vältt yä s iltä :''lva innolta , että rivien vä -

li s sä b9n pitää idän mutk i l ijahotellejamme si t t enkin 

erä i s sä suht eis sa t ar e tto n ko in . 
J os taht oi s i n tä.rMn r a ortin loppuu li i:it' viel ä er ä" , 

hyödyll i s en hevl1i r~on ZUri ch i n näytt el yn avajai ~ ista t olis i 
e~ l~ yesti So.oO ' u a 59ur aava ; 

..,v~it9~llä 0 nel jä kes ns ' lista kiel tl, o' luetaan 
Rhäro - roma"r.i en ldeli wuk &..n , D!U 'ta c.ikiss a t il ei suuks i ssa 

idet-;,i i n uheet ksi noman saksanKielell!, kosk~ näyt t ely 
oli jä 'e JL tt y e i h i n sti ksanki eliselle alueell e; poikkeuks E..!l 

tek i vain P ann N t i uksen. • Bernardinin rana ankielinen 
e , jol la hä n di l omaatt i ku.nan puole s ta kiitti kutsusta. 

Toi s <~t td8.S oli ~ ajaispäivä illaksi järjestetty monta 
tuntia ke stänyt näyt ös , jo a hetki hetkel tä te r otettiin 

t selija i n mielii n koko kansan yht eenlruul uva i s\Dl s . Kerron 

vein seura ... en k dan: 
L O:StaVb Ms seurue astui suurelle näytt ämölle 



". 

• 

5. 

mi ten yläluokka omassa keskuudesssan osu. juhlia. Hetkistl 
myöheIlWlin astuu näyttä.u.ölla ainakin puolisensataa r:l:>nosti 
uettua työtöntä punaisine lippuineen, syntyy aluksi kiivas 

vä i ttely hääyleisön ja näiden työttö äin kesken, mutta 
vähi tellen molem.at ryhmät alkavat ymmärtää toisiaan, 
Työt t ömienkin ~ärretään pyytävän työtä voidakseen nykyistä 
par emmi ssa olo3Uhteissa olla mukana rakentamassa ja luji 
massa yh teist! isänmaata. Kun _d yhte isymnärry on synty" 
nyt , jättävät työttömät punaiset mielenosoituslippunsa ja 

:>ist uvs. t ryt!:li ttynei nä Sveitsin Valalii ton lipun l'lDpärille. 
Mikä valtava mielenosoitus Sve itsin koko ic nse.n 

yhteeuuuluvaisuuden h v'" ksi ! Kun Vall3.lii ton presidentti 
ltter avajaispuheess!:18ll t 'lli sii!_s!l kohtaa n, j09sa hän 
vakuu t i eits in oko kansan tulevan puelustautumaan 
-~ i~i_ t~r -oll olevin keinoin jos maan vapautta uhata&r, 

hukkuivat hänen 10PPus8Dansa suoranaiseen kä ttentaputusten 
myrskyyn . Hän on katolinen t ZUrichin johtomir..het sosial i s

teja. 

i n 1. 5 t e r i: 
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Baportissani n:o 2B t.ka 2 päivältä tein 
miten )4. Avenol ja yleensä Sihtearistän virkamiehet olivat aina-

• kin alustavasti tulleet siihen tul.okseen, että Neuvoston tulisi, 
käsi tellessään Suomen ja Ruotsin välistä sopimusta AhveJlallll8&n 
linnoittam.isesta . j.148e, pöytäkirjassaan todeta (prendre aote tai 
prendre note)~~ Suomen ja Ruotsin välisestä uudesta järjes
telystä eikä antautua mahdollisesti ehkä hyvinkin pitkään tut
kimukseen siitä, mikä valta Neuvostolla itsellään oli asian 
suhteen tehdä nimenomainen .päätös. Samassa yhteydessä kerroin 
Y. Avenolin selittäneen, ettei hän puolestaan odota Venäjän ta
holta vaikeuksia, koska M. • . Litvinoff on aiJla tähän saakka pi
dättäytynyt esiintymästä Neuvostossa sellaisten kysymysten suh
teen, jotka ovat tulleet Kansainliitossa esille ennen Venäjän 
yhtymistä Liittoon. 

• Tällä Venäjää koskeva M. venolin laskelma saattoi, kuten 
hyvin on ymmärrettävi ssä, osoi t tautua vääräksi nyt, kun )4. Li t. 
vinoff on eronnut. Varsinkin, jos Neuvosto olisi kokoontunut 
tänään, t.k. 15 päivänä, ja Venäjän edustajaksi Neuvostoon oli
si tul ut joku su~lähet t iläs eikä kukaan Moskovasta käsin, 
voi olla vaara tarjolla, että tämä Venäjän edustaja lankeaisi 
kiuaaukseen pyytäl asian lopullisen käsittelyn suhteen lykkäystä. 

Kaikesta päättäen on nyt kuitenkin Venäjän itsensä pyyn
DÖstä tapahtunut Neuvoston kokouksen lykkiys viikolla johtamassa 
siihe~ että u:. Potamkin itse ennättää saapua t.k. 22 päiväksi 
Geneve'iin, ja toivottavasti hänellä silloin on ainakin sen 
verran oijeita slks u •• n Ahvenanmaan asian suhteen, ettei hän 
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tule tuntemaan tarvetta pyytää. lykkä.ystl. 
Kaiken varalta olin kuitenkin suunnitellut Clll8.ssa miel 

säni, että Neuvoston raporttööri~ tulisi raportissaan esittää 
asia siten, että k.o. sopimuspuolet ovat noottienvaihdollaan, (tai 
suullisten keskustelujen kautta) sopineet AhvenaIllll88ll linnoitta
misesta ja että senvuoksi Neuvosto päätöslauselmassaan toteaa 
näin tapahtuneeksi puuttumatta sen tarkemmin analyysiin siitä, 
mitä kaikkea sen suostumus (assentiment) juriidisesti loppujen 
lopuksi merkitsee. Minulla on nimittäin Tielä tuoreessa muis
tissa kuinka muutama vuosi sitten tuhlattiin paljon aikaa pel
kästään siihen erimielisyyteen, oliko Neuvosto kompetentti otta-

• maan käsiteltäväkseen Suomen kantelun Englantia vastaan n.s. 
suomalaisten laivojen korvausasiassa. Kuten muistetaan, päättyi 
tämä kompetenssiriita siihen, ettei Neuvosto ottanut lainkaan 
tutkiakseen asial i sesti tätä Suomen kantelua. Mielestäni on 
siis ollut mitä t ärke intä, varsinkin sen jälkeen kuin K. Lit
vinofi ei enää edusta Venäjää Neuvostossa, koettaa kaikin I18h
dol isin keinoin välttää, että Neuvoston päätösval l an laajuudes

• 

ta Ahvenanmaan asiassa syntyisi samanlainen aikaa tuhlaava 
kimus. 

T.k. 11 päivänä val tios iht eeri Wal ters kävi luonani neu
vottelemassa näistii eri kys 1: 'ist ä ja sovimme silloin, että 
kävisin uudelleen seuraavana päivänä häaen puheillaam. Hän jär
jesti käyntini siten, että samaan aikaan hänen luokseen oli 
tullut ulkoasiai nneuvos Söderblom. Tällöin neuvoteltiin yksityis
koht , isemmi.n eräistä käyt ännöllisistä kysymyksis tä, ja samalla 

~ tein selk~ miten raportti ja Neuvoston pöytäkirja olisi oman 
käsitykseni mukaan parhaiten j ärjestettävä. 

Herra Söderblom ei aluksi oll ut taipuvainen hyväksymään 
kantaani itse Neuvoston päätöksen suhteen, vaan tahtoi pysyä 
kiinni yksinomaan siinä k.o. noottien sanamuo ossa, jossa Suomi 
ja Ruotsi ilmoittavSL tulevansa pyytämään Neuvoston assenti
ment' ia, mutta m~hEllllllin hän taipui ainakin pääasiassa hywäksy
mään ajatussuuntani ja lupasi siitä ensi tilassa tiedoittaa 
~isteri Sandlerille. 

Heti samana iltana lähetin Ministeriöön tästä keskusie
lusta sähkösanoman n:o 39 ja t.k. 13 päivänä ministeri Erkko 
sähkeellI n:o 30 ilmoitti hyväksyneensä ehdotuksaoi. 

Osastopäällikkö Pakaslahden saavuttua Gen~ve'iin eilen 



\ . iarkastimme sen luonnoksen puheeksi, jonka hän oli tuonut 
singistä mukanaan ja jonka ainun tulisi pitää aaian tullessa 
esille Neuvoston istunnossa. Tällöin ehdotin puheen loppuun 
nimenomaan juuri seuraavan aan8Illuodon: 

Suomen hallitus. pyytää, että Neuvosto antaisi suostu
muks ensa Suomen ja Ruot sin halli tu st en y lläma ini tuille ulkoval
loille osoittamissa nooteissa selostetuille määrlyksille, sikä
li kuin ne kuuluvat Neuvoston toimival taBll, ja näinollen mer
kitsisi saaneensa niistä tiedon (prendre acte). 

Herrojen Waltersin ja Söderblomin kanssa 9J.unnittelimme 
edel leen, että asia merkittäisiin Neuvost on ensimmäisen istun

tt non päiväjärjesty seen, jol oin herra Sandler. esiintyisi minun 
jälkeeni. Senjälkeen Neuvoston presidentti, joka tällä kertaa 
on Venäjän edustaja, ehdotta isi r aporttöörin asettamista. 

Olen saat tanut Mini st eriön tietoon käsitykseni, että 
• Politis, jos hän saapuu Neuvoston istuntoon, olisi 

mättä kaikkein soveliain raporttööri ja jos siis Belgia ei 
ottaisi raporttöörin t ehtävää v stuulleen, olisi sen slJaan 
pyydettävä • Poli tista. Havaitsin herra Söderblomin pitävän M. 
Politista kaikin puolin sopivana r a orttöör inä. 

Vielä neuvottelimme näin alust avasti jatkokäsitt elystä 
seuraavaan suuntaan; 

Niin pian kuin r aport t ööri on asetettu t.k. 22 päi 
tt tulisi Suomen ja uotsin valtuuskuntien asettua yhteyteen ra

port töörin lisäks i vi elä Vefiä jän, ngla~in ja Ranskan 
kuntien kanssa, jotta ne saataisiin heti raportin esittämisen 
jälkeen ilmoittamaan ka nnattavansa sen hyväksymistä. Jos Ilämä 

maat sen t ekisivät, on tuskin luultavaa, että mikään muu maa 
pyytäisi puheenvuoroa. Kun nykyisten tietojen mukaaa lordi Ha
lifuin tarkoituksena on poistua Geneve'istä jo t.k. 23 päivlnl 

illalla, olisi kaikin keinoin pyrittävä siihen, että raportti 
hyväksyttäisiin Neuvostossa ennen hänen lähtöään. 

Herra Söderblarin tietämän mukaan ministeri Sandler ja 
kansleri Unden saapuvat Geneve'iin todennäköisesti t.k. 19 päi
vänä. Senjälkeen voivat siis molemLlat valtuuskunnat asettua 
kosketukseen keskenään niin, että asian : käsi ttaly Neuvostossa 
tapahtuu maMollisimman täydessä sopusoinnussa molanpien nl-
tuuskuntien kesken. 



t • 
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Tänään aamupäi väHä kävimme. tri Pakaslah ti ja minä. ta
paamassa ensin valtiosihteeri altersia ja heti senjälkeen pää
sihteeri Avenolia. 

Keskustelusta JIr. Waltersin kanssa pyydän seuraavassa se
lostaa ainoastaan kysymystä raporttööristä. koSka muut 
lemamme kysymykset tulivat perusteellisemmin uudelleen esille 
käyntimme aikana M. venolin luona. 

lIr. Waltera huomaut ti raporttöörin suhteen, että olisi ' 
kaikesta päät täen soveliainta, jos Suomen ja Ruotsin lähetti
l äät ehoottaisivat Belgian ulkoasiainmini steriölle, että Belgia 
tulisi k.o. asian raport tööriksi. jos hall itukseIllllle pitävät sitä 
suotavana • 

Mennessämme • venolin puheille huomautin aluksi miten 
pari viikkoa sitten hänen ja minun välisessä keskustelussa 01 
me koskete ' I eet l ähinnä kahta kysymystä, nimittäin ensiksi 
t avalla Neuvoston 0 isi k.o. asiassa formuloitavs. päät öksensä 
toise .si miten Venäj ä ID8.hdolli sesti tulisi suhtautums.s.n Suomen 
ja uotsin väliseen sopimukseen. Senvuok& pyysin M. Avenolia 
nyt esittämh~n millä t avalla hän nykyisissä olosuhteissa katsoo 
edullisimmaksi s.sian hoitamisen. • dvenol vastasi suurin pii~ 

tein katsoen seuraavasti: 
Mitä ensinnä tulee Neuvoston t ehtävään päätökselB , sanoi 

hän tulleensa lopul isesti siihen t ulokseED, että Neuvoston oli-
• si päätöslauselms.ssaan to et tava mistä uomi ja uotsi sekä 

muut sopimuspuolet ovat no t tienv ihdolla sopineet keskenään. 
V. 1921 voimaantulleen so imuksen 7 artiklan 1 pykälä tuntee 
kaksi nimenomai sta t pausta: ensiksi sen, mihin toimenpiteisiin 
Neuvosto päättäisi ry. tyä sopimukss määräysten voimassapitämisen 
turvaamiseksi ja toi seksi sopimukSEn loukkaamiSEn estämiseksi. 
llutta itse asiassa ei tällä kertaa ole kysymys tämänmukaisista 
toimenpiteistä, joista Neuvoston olisi pä .. tettävä. Senvuoksi jää 
jälelle ainos.staan se mahdol isuus, että Neuvosto päätöslausel
mB.sswm toteaa saaneensa sopimuspuolilta tietää mitä ne ovat 
keskenään sopineet Ahvenanmam turvallisuuden täydentämiseksi. 
Näinollen hän saIlOi tulleanaa vielä kerran siihen tulokseen, 
että Neuvoston tehtävä tällä kertaa ei mene tätä pitemmälle. 

Kitä taas tulee Venäjän osuuteen asian käsittelyssä Neu
vostossa, myönsi K. Avenol tilanteen viime aikoina sikäli muut-



tune en , ettei hän enää voi perustaa mielipidettään aikaisEIIlpien 
kokemuksi en varaan, koska • !.ihinoff ei enää tule olamMn Ve
nä jän edustajana Neuvostossa, mutta toisaalta hänestä kuitenkin 
tuntui t odennäköi seltä, et tä Venäjä tulisi sekin osaltaan näke
mään Ahvenamnaan saarten linnoi ttamisessa j.Jil..e. elimellisen osaa 
nykyistä varustautumi sen politiikkaa maailmassa ja senvuoksi edel
leenkin katsoisi voivansa omalta osaltaam hyväksyä sellaisen Neu
vos t on päätöksen, jossa lyhyesti todettaisiin mitä Suomen ja 
s in selc.ä muiden s opimuspuolten kesken on asiasta sovittu, jotta 
Ahvenanmaan saaret saatais iin turva tuiksi niinhyvin mahdollisen 
hyökkäysuhkan kuin todelli sen hyökkäyksen vaaralta. 

• Tämän jäl keen t uli puheeksi kysymys rapor ttööristä. J4.Ave-

• 

nol huomaut t i siitä, että M. Pol itis ol isi erittäin pätevä ra
port tööri, mut t a koska ei ole varmuutta s i itä, että hän tulee 
Kreikan valtuuskunnan jäsenenä Gen~ve' iin. 14. . Avenal esitti aja 
sen, että Suo en j a uot s in l ähettilää t Brysselissä tiedustelei 
vat Bel gi an ulkoasi ai nmini s ter iöltä haluaisiko Belgia ottaa vas
t aan rapor t t öörin t ~tävän. Hän oli käsit tänyt , että varsinkin 
Ruot sin taholta oli ajateltu Belgiaa rapor t t ööriksi. l opuksi oli 
puhet~ s i itä t avast a, jolla asia ol i s i oidett va Neuvoston 
kisissa istunnois sa, jot t a syntyi si mahdol lisimma n vähän keskuste
lua ja et tä sensijaan asiaa valmistel t ais iin eräiden päävaliuus-
kuntie n väli ä. Jos nämä val tuuskunnat saat aisi in heti rapor tin 
esitt ämi sen jälkeen lyhyesti i lma isemaan puoltavan kan tansa, olisi 
hyv in vähän luultavaa, että jotkut muut Neuvo st on j äsenvaltiot 
tul i siva t pyytämään ykk:äystä • 

• Avenol huomautti er i koisest i, että kuta vähanmän puhu
t aan Neuvos t on julkis i ssa istunnoissa Neuvost on omasta kompetens
sista, sitä vähemmän on luult avaa, ettei kellään tule olemaan 
halua koettaa kehi t tää Neuvost on osuutt a tässä asiassa laajemmak-
si kuin alkuper äisesti näin on t arkoi t ettu. 

Näistä tämän pä ivän neuvot t eltlista on Mi nister iölle erik
seen tiedoi tettu puh el insanomalla. 

Kini,teri: ~ 
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ta inisteriötä varten on valtuuskunta laatinut laajahkon 
selostuksen otsakeasian klsittelysil viime viikolla Kansain
liiton Neuvostossa. Sen lisäksi on tarkoitukseni UhettU 
täysin luottamuksellisesti erlitl lausuntoja, joita tulen nliJli 
päivinl hankkimaan sahdollisimman plteviltä henkilöiltl siitl. 
mi ten he tulkisevat Neuvoston käsittelyn. Aloitan täDän 
raporttien sarjan selostamalla täkäläisen kreikkalaisen kollee
gani, ministeri Polychroniadis'in kanssa tänään tapahtunutta 

ke skusteluani. 
Jo Ennen Neuvoston kokousta ministeri Polyohroniadis oli 

osoittanut huomattavaa mielenkiintoa kysymystä kohta~, kuten 
hän sanoi, lähinnä sen vuoksi. että hän oli ollut lähetti .. 

ta läänA Moskovassa. Neuvoston kokouksissa hän edusti maatansa 
ja seurasi tilanteen kehitystä, jos mahdollista vieläkin suu· 
remmalla harrastuksella. Tahdon antaa erään valaisevan esi .. 

merkin: 
Kun t.k. 27 päivän! a sia oli saatettu lopulliseen käsit 

l yyn Neuvostossa, oli K. Polychroniadis kirjoittanut paperilapun 
K. Bourquin' ille tiedustella siiu. oliko raporttöörin miele st! 
katsottava, ettl Neuvoston pöytä.kirja oli sopusoinnussa Suomen 
ja Ruotsin esittämän pyynn.ön kanssa. Tähän samaan paperlln 
M. Bourquin oli kir joi ttanu t. että Suomi ja Ruotsi oli Tal 
erehtynee~ saattaessaan asian Neuvoston eteen siiDi muodossa. 
että Neuvoston tulisi l:I.ntaa "son assentiraeni". 
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Tultuamme kokoussalista ulos ministeri Polycbroniadia 
näytti minulle täBån paperin ja lisäsi ollllsta puolest&8.Jl 
olleensa kaiken aikaa aivan samaa mieltl, s.o., Suomi ja 

Ruotsi olivat tah toneet antaa Neuvostolle asian suhteen 
paljon suuremman vallan kuin koskaan Neuvost.olle saattoi 

kuulua. 
Kun nyt ministeri Polycbroniadis tuli puheilleni, sanoi 

hän heti aluksi 1ahtovansa neuvotella kanssani. ennenkuin 
hän kirjoittaisi ballitukselleen asian käsittelyn kulusta 
ja sen luomasta tilanteesta. Hänen analyysinsa oli lyhyesti 

sanoen seuraava: 
On ensiksi otettava huomioon mitä Suomi ja Ruotsi 

ovat Neuvostolta pyytänee t; 
Toiseksi on analyso itava millaiseksi asian käsittely 

.euvostossa muodostui; sekä 
kolmanneksi , l'likä on nyt tilanne poliittisessa suh-

teessa ? 
.. 'itä Ensimmäiseen kysymykseen tulee, uudisti hän vielä 

kerran käsityksensä. että uO!ren ja Ruotsin esittämä pyyn
tö euvoston "assentiment"ista ylitti itse asiassa Neuvoston 
kompetenssin ja asetti si ten auvoston sangen vaikeaan 
välikäteen. Hän pyysi minua selittämään mistä tämä kaikki 

johtui. 
Vastasin puhuvani yksinomaan omissa nimissäni. Sali tin 

mi ten vuosi takaperin oli kaikin keinoin koettanut saada 
Ruotsia suostumaan siihen, että jos saataisiin signatääri
val tojen suostumus Ahven81U118.al. linnoi ttwseen, täd. tulos 
Tein tiedoi tettaisiin Neuvostolle eikä pyydettä isi sen nimen

omaista suostumusta linnoittamiseen. 
nsijaan ruotsalaisen teesin mukaan v:n 1921 "sopilllUs" 

7. artiklassaan määritteli Neuvoston tehtävät, joten ilAan 
Neuvoston suostuausta ei Toitaisi ajatella k.o. muutoksia. 
T!ssA artiklassa otettiin huonoon \taksi tapa U8 ta. niili ttlin 
hyökkäyksen riski ja jo tapahtunut hyökklys. Si tlT8atou 
SihteeriatÖR piireisll olt i in oltl viile viikkoiaa aita 
:miel ta, ettei kuJipikaan nlistA 7 artiklan tapauksi et. Toinu t 
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3. 

tässä tulla kysymykseen, koska Suollli ja Ruotsi eivät 
voineet ilmoittaa mitään nimenomaista uhkauksen tapausta. 
saatikka å tten jo tapahtunutta hyökklystl. Sen "Iloksi 
täytyi käsittää Suomen ja Ruotsia vilinen jär jes i81Yt 
johon s ignatllärinllat olivat antaneet suostumuksensa,aivan 
erikois tapaukseksi, joka ei suinkaan langennut 7 artiklan 
puitteisiin. 

Ministeri Polychroniadis sanoi M.Bourquin'ilta saaneensa 
juuri t äl laisen sel ityksen ja vielä kerran omalta osal
t aan hyväksyneensä sen. 

Tulimme sitten ' toiseen ministeri Polychroniadis'in 
esi ttämään kysymykseen, s.o., mikä Neuvostossa tapahtuneen 
käsittelyn käytännöll i nen kantavuus oli. 

Hän tah toi tässä suhteessa erikoisesti allevHvata 
sitä, että Suomen puolelta oli tarpeeksi ajoissa osattu 
peräytyä sellaisesta vaatimuksesta, joka sisältyi pyyntöön, 
että euvoston tul isi antaa "son assentiment", jota vastoin 
Ruotsin taholta hänen käs ityksensä mukaan oli aivan liian 
kauan koetettu pysyä kii nni tässä alkuperäisessä a j atuk
sessa ja sillä oli vain aute ttu Venä jää pitämään oaaa 
osuuttaan erikoi sen tärkeAnI. Tä ssä analyysissaan hän tahtoi 
mennä niin pitkälle, että hänestä minun l ausuntoni Neuvos
t on lopull isessa i stunnossa oli yksinomaan allevii vannut 
Suomen toimintavapautta ja torjunut Venäjä n vaatimuksia, 
jota vastoin ulkoasiai nministeri andlerin lausunto oli 
yhäkin pitänyt Venäjän aktiivista -rötävaikutusta verrattain 
tärkeinä. Tämän. johdosta ministe ri Polchroniadis sanoi 
tahtovansa tietäA millä tavalla minä tulki tsin käytännölli
sesti sen, mitä oli tullut _rki tyksi Neuvos ton pöytäkir
jaan. 

Vastasin etten ollut vielä ollut tilaisuudessa saamaan ... 
halli tukseni tarkko ja ohjei ta mi ten se puole staan tulki tsi 
näin syntyneen tilanteen ja sen vuoksi, korCJtin, annan 
vastaukseni puhtaasti o.ussa 

Ensinnlkin tahdo in pi tAI 
ollut katsonut tarpeelliseksi 

nillissAni. 
kiinni sii ta, ettei Neuvosto 
tutkia o.aa komptenssiaan. 
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Sen täytyi Sl18 kaikesta päättäen merkitä si~t että 
Neuvosto pitää asian juri idi sen puole. aivan 8el~: Suomi 
ja Ruotsi olivat saaneet sopimuspuolten h~ksymiseR eika 
Neuvostolle oltu osoitettu sellaista tilannetta, joka vas
taisi v: n 1921 "sopimuksen" 7 artiklan edellytyksil antaa 
Neuvostolle puheenvaltaa tiesi dBiassa. 

Jos M. Maiski - Neuvoston puheenjohtajana oli viimeisessA 
lauseessaan päättäessään Neuvoston istunnon ylittänyt kaiken 
sen, mi tA Neuvoston yksi tyisessl istunnossa oli yhtei se. i 
sovittu, ei se juriidisesti voi olla sitovaa. Jos puheen
johtajana olisi ollut jonkun toisen maan edustaja, ei 
tällaista virhettä olisi voinut syntyä. M. Maiskin henkilö
kohtaisen aseman pelastaminen ei kuulu Neuvoston kompetenssin 
mukai siin tehtäviin ja vielA vähemmän sen moraaliseen veI
vollisuuteea epäpätevän puheenjohtajan pelasta~seksi väli
kädestä. 

M. Polychroniadis sanoi täysin hyväksyvänsl tämän katsan
tokantani ja pitävänsi aivan erikoisen kömpelönA • Maiskin 
viimeistä ponnistusta koettaa pelastaa om aseman sa sen 
jälkeen kuta hänen esiintymisenaA kokouksessa M. venolin 
luona t.k. 27 päivänä aamulla oli kaikille läsnäolleille 
paljastanut hänen yrityksenaI rumilla manöövereilli työntll 
'euvosto oudoille teille. 

Tuliue Diu mini steri Polychroniadis' in kolmanteen kysy
mykseea, eli nykyiseen tilant •• seen. Tällöin hän kEilitti 
verrattain laajasti Oll8.a kantaansa ottama.lla puhtaasti polii t
tisia nlkökohtia huomioon. 

Hänen mielestään ei voida kiel tai, ettA VeDäjällä on 
.arisotilaallisessa suhteessa Itämerellä erikoisen suuria 
etuja valvottavana. Olkoonpa, ettA vuonna 1921 Neuvos to
venljU ei oltu tunnustettu de jure tärkeiapien SWl'Yal to jen 
taholta eika sen vuoksi si ta oltu kutsuttu Ahvenanmaan asian 
käsittelJ1ll siu vuonna, S8 tosiaaia ei oikeuta ketAän 
tälli hetkelli n.i t tällllän alllistä tosia siaa vastaan. Sen vuoksi 
hän tlil oi tietää Ili ten nyt Suomi ja Ruotsi aikovat jatkaa 
eteenpla. Kuten hän yll1 jo oli viitannut, oli hän ollut 
DikeviDään tissl suhteessa verrattain selvän eron rainun ja 
ulkoasiainainisteri Sand!eria lausuntojen Tälilli Neuvoston 
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viilE isessl istunnossa. Minun lausunnostani hän oli tullut 
siihen johtopäätökseen, ettl Suo_n hallitus ei tule il
moi t t amaan Neuvostovenäjälle mitään Ahvenan W88n kysymyksen 
yhteydessä olevia sotilaellisia sa.laisuuksia,~ va8l1 katsoo 
olevansa oikeu tet tu Jlääräämään Ruotsin kanssa päivän, jollo 
ke. Suomi r yhtyy asianomisiin kiytännöll isiin toimenpi teisi. in 
Ahvenan mam turvall isuuden puolus t8llliseksi, jota. vastoin 
ulkoasia inministeri Sendlerin lausunnossa, jossa tosin oli 
samaten puhut t u voimantulon pUvästl, oli kuitenkin koros
tettu Venäjän suostwauksen suotavuutta. 

Vastasin ministeri Polychroniadis'ille, ettei minulla 
ole t ä ssä suhteessa vielä mitään tietoja hallitukseni ai
keista enkä sii s voi antae. hänen pyytämiäln tietoja. 

Tämän jälkeen ~nisteri Polychroniadis juuri ennen 
poistumistaan lausui syvän veli tuksensa silti. etU Suomi 
näin vastoin t ahtoaan oli tullut vedetyksi 
ja "rauhanrintaman politiikan" väl iin. Hän sanoi Kreikan 
lähetystön kautta Mo skovassa saaneensa tietää, että Venäjän 
ulkoasiainkomissaria~tissa on viime viikko jen kuluessa koko
naan muutettu suhde Ahvenanmaan kysymykseen. Jotain on täy
tynyt tapahtua , joka on nostattanut Moskovassa uudelleen 
epäilyksii, että Suomen ja Saksan välillä on joi takin sa
l ais ia järjestelyji, joiden kautta Saksa pyrkii saamaan Ahve
nanmaan saari ston käsiinsä. Hänestä tuntui siltä kuin Mosko
vassa laskettaisiin, että kuta enemmän Englannin, Ranskan ja 
Venä jän välit paranevat, ja kuta enemmän Puola, Rumania ja 
Turkki saadaan kiinnitetyksi tähän .Irauhanrintamaall", sitA 
enellJllån Saksan täytyy koettaa käyttää hyY äkseell kaikkia 
mahdoll isuuksia Ta.stae.vasti parantaakseen 0118.8. strateegista 
a.semaanaa ja tällöin Ahvenanmaan se.e.ristgW kiy Saksalle 
entistä ti.rlceämäkai. BäinollSll bänestl Suomen ja Ruotsin olisi 
kiinnitettivl aivan erikoista huomiota. siihen kohtaan 
K. iakill vii.aiaessl puheenvuorossa euvostoll istunnossa 
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t.k. 27 pliväDl, jossa hän aiDakin jolldJl tavoill 
viittasi, vaikka katetussa muodo&sa, varoittavasti Ahv8nan- ' 
maan linnoittamisen kautta vastoiJl VenäjlJl tahtoa synty
vään tilanteeseen. 

M i n i s t eri: 
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Jatkaakseni edellisessä raportissani aloittam.aeni sarjaa 
selostan seuraavassa k.olmea uutta keskustelua. 

• Toissapäivänä, t.k.. 1 pähräni oli minulla pitempi keskus-
telu 1fr. Waltersin kanssa. (Tahdon mainita, eettä hän lähi
aikoina tulee nimi tettavä.ksi apulaissihteeriksi, Seoretaire 
General Adjoint). Kuten tiikaisemmin olen 14inisteriölle 
nut. hoiti Mr. Wal ters Ahvenanmaan kysymystä siitä s~akka kuin 
se Kansainlii ton piirissä tuli aktuaaliseksi. 

Mr. Walters lausui ensiksi ilDd ilonsa siitä, että kai
kista Venäjän vastaviitteistl huolimatta asia oli kuitenkin 
saatu käsitellyksi loppuun Neuvostossa. Kun hän oli tiedus
tellut, olisiko Suomen taholla epäilyksii suostua sellaiseen 
suspension-menettelyyn, että tätä Neuvoston istuntokautta olisi 
pidennetty jonkun aikaa, jotta Venäjä tällä välin olisi pääs-

• syt jatkaJnaan neuvottelujaan Suomen kanssa asiasta., ei hän 
ollut ollut tarpeeksi selvilli Venäjän vaatimusten todelli
sesta luonteesta. Sen vuoksi hän san oi heti kuultuaan kl.l
teisen kantani käsittäneenaä miten mahdotonta Suomen oli 
ilmoi ttaa varsinaisia sotilaallisia salaisuuksil Venäjälle silll 
tavalla kuin se oli tahtonut. 

Hänelle ominaisella tahdikkuudella hän ei tahtonut erikoi
seamin arvostella Ruotsin osuutta Neuvostossa syntyneideD vaike
uksien aikaansaamisessa, mutta tuli kuitenkin selvästi ilai 
tUlikin kertaa hinen käsityksenII, että RuptsiIl yritys saada 
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Neuvosto etuaan u-noll8.isen suostwmkseua k.o. pJ1DILC5lle 
oli tarjonnut niin ~b. tilaisuuden juonitte1uu, etta 
Venljl oli saanut etai .. tto.l~ tiIeisuud.. I1kkl7IP11D\C5C5a. 

Lopuksi hän otti esille kJsYNJksea llitell uiu n710 
aiotaan ajaa et,eapUn. Vasiasb. hinalle. ettei minulla 
ole mitään tarkkoja tietoja. TlmlD johdosta hän lausui 
omana käsityksenään sen, että polii ttisten vaikeuksia vält
tämiseksi olisi kaiketi parasta jos Suomi ja Ruotsi yhdessä 
koettaisi vat antaa Venäjälle rauhoittavia tietoja. 

Eileu kävin M. Aven01in puheilla ja esitin hänelle 

kaksi kysymystä • 
Ensiksi halusin tietää, miten hän tulkitsi K.Maiskin 

sanelun Neuvoston pOyUkir jaan -that meana that the Counoil 
has taken no decisioll whatsoever on the questioll under 
discussion". M. !venol vastasi ilman väbäisintWln hapuilua 

seuraavaa : 
Niinkuin tavallisesti oli bin pääsihteerin ominaisuu

dess&an antanut M. Ma.i skille kirjoitetun tekstill plltökseksi.. 
Se oli laadittu tarkalleen sillä tavalla kuin Neuvoston 
yksityisessä istunnossa samana päivänl oli sovittu. Mutta 
M. llaiaki ei rajoittunutkaen tämän tekstin lukemiseen. vaan 
li8l8i o.asta päästiin tuon vii~isen lauseen, jonka 
suhteen olin tahtonut kuulla M. Avenolill mielipidetti. Sen 
vuoksi hän katsoi, ettei sillä sinänsä ole mitään suora
naista sitovaa merkitystä, koska se sisältää M. Maiskin 
mielipiteen ei Neuvoston presidenttiDl, vaan Venäjä. edus
tajana. Tissä jälkilllJlliisessä ominaisuudessa 11 .. Maiskilla 
on oikeus sanella pöytäkirjaan mitä hän tahtoo. 

Toinen kysymykseni koSki aaian käsittelyä sininsl Neu
vostossa. Pyy sin saada tietäl miten 11. !ven.ol tulki tai 
tämän tärkei..tn puolen asiaa. Hän vastasi olevansa 
entistä ena.-la vakuutettu ettei Suomen ja Ruotsin ja 
toisten signatäärivaltojell välistä noottienvaihtoa seka 
Suomen ja Ruotsia noottienvaihtoa erikseen Venäjän kansaa, 
kosktlll olisi pi tänyt tuoda Neuvostossa esille silll 
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tavalla kuin nyt oli tapahtunut. Epäilemättä niillä näkö" 
kohdilla, jotka herra Unden oli tuonut esille Ruotsin kannan 
tukemiseksi. oli jonkinlaista juriidista pätevyyttl, mutta 
ni in t ai tavalla tavalla kuin raporttööri~ 11. Bourquin, oli 
käsi tellyt koko kysymys\l, täytyy lopull isesti katsoa Sihtee. 
ristön alkuperäisen kannan pääseen voitolle. Suuren yleisön 
on vaikea ymmärtää, hän ja tkoi. 14. Bourquill' in analyysin erin
oI:!aisuutta, mutta Kansai nl ii ton itsensä kannalta hänen raport' .. 
tinsa on erinomainen selvitys Kansainliiton Neuvoston päte ... 
m,desta tälhisissa tapauksissa, jolloin jotkut jäsenvallat 
koettavat antaa Neuvostolle suuremman toimivallan kuin sillä 

tosiasiallisesti on. 
Ottaen tämän kaiken huomioon, sanoi M. Avenol, ei pi

täisi olla pienintäkään epäilystä siitä, etteikö Ahvenanmaan 
linnoittamisasia ole tälli kertaa käsitelty loppuun Neuvos· 
tossa. Iri asia on, hän huomautti lopuksi, jos Venä jl 
tahtoo saada asian uudel l een esille Neuvostossa. Siihen 
sillä t ietysti on aina mahdollisuus esim. peruskirjan 11 
artiklan no jalla seli t tämälli, että Suomen yri tys varustaa 
Ahvnenmaan saaret sotil aallisesti vaikuttaa epäedullisesti 
Suomen ja Venäjän välisiin suhteisiin. Mutta tällöin Venä
Jan on teht ävä aivan eri aloite. Kun se ei kerran loppu
jen lopuk.si uskaltanut pyy tää asian käs itt elyn lykkäämistä, 
on se sillä itse asiassa myöntänyt, että kysymyksen käsit
tely tältä osalta ja tätä myöten on Neuvostossa päättynyt. 

Tänään olen niistä kysymyksistl keskustellut raporttöörin, 
• Bourquin'in kanssa. Toimiessaan viime viikolla raporttöörina 

hänen täytyi ke skeytti' pahimpien kiireiden aikana toimintan
sa yliopistossa ja sen vuoksi hän pyysi, että lopullinen 
keskustelU111118 lykkääntyisi tähän päil'i.in, jotta hän voisi 
käyttii tämän viikon sitä paremmin tentteihin y ... s. 

Isi tin hänelle ' aluksi samat kysymykset kuin eilen 

K. Avenolille. 
14i tä ensillll6Aiseen kysymykseen tulee, eli siihen, mika 

kantavuus o~ katsottava olevan lIaiskin viimeisen lausunnon 
viiJll8iselll lauseella, nillittlin ettl Neuvosto ei ole tehnyt 
mitään päätöatl, II. Bourquin vastasi ettei hän ole tullut 
kiinnittlneeksi huomiota tähän yksi tyiskohtaan. Selostin 
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bAnelle sitten miten M. Avenol oli minu1l~ vastannut eilen 
ja M. Bourquin sanoi pi tl"tinaA )(. AvanoliD kAsi tyakantaa 
ehdottomasti oikeana, s.o. tuo viimeinen lau. on ollut 
M. . skin huomautus, ei suinka8Jl Neuvoston presid8lltin 
ominaisuudessa, vaan Venäjin edustajan ase_saa. 

Toisen kysymyksen suhteen )(. Bourquin selitti. ettil 
hän oli jo yksi tyistan neuvottelujensa aikana osoi tt8Jlut 
M.Maiskille, etti Venijälli ei ole 98-hdollisuutta saada 
Neuvostossa enemmistöä lykklyspyynnOn puolelle ja etti sen 
vuoksi Neuvostoa käsittely tulee tällä kerralla piättymlln 
lopullisesti. KuUltuaan tämän rsporttöörin selityksen Maiski 
oli ruvennut keskus elSlle.aJl sii tl, aitl saamiensa ohjeiden 
mukaisest i hänen tulee järjestil äinestys asiasta. Tihtm 
M. Bourquin oli vastannut, ettei hän r aport t öörini 'b1l.e 
pyytämään mi tää n äänestysti eikA myöskään hinen tietlmänsl 
muka8Jl sen enelllpii SUOal. tule si tA tekemään. Kaikesta päät .. 
tien Maiski oli tämän keskustelun jälkeen raporttöörin 
kanssa tull ut siihen merkilliseen ajatukseen, ettl hinen 
itsensi tulisi ehdottaa Neuvoston julkisessa istunnossa 
Suomen ja Ruotsin esittämin pyynnön hyvlksymistl, jotta 
hän sillä tavalla olisi pää ssyt ääne stämää n ehdotusta 
vastaan. Kun sitten kaiken lopuksi Neuvoston yksityisis
tunnossa oli sovittu siitl, miten Maiski Neuvoston presi
dentin ominaisuudessa päättlisi asian käsittelyn, oli 
Maiski bätlinnyksisslän loppujen lopuksi keksinyt oman 
asemansa pelastamiseksi tuon lausuntonsa viimeisen lauseen. 

Kysyin varmuuden vuoksi vielI, oliko K. Bourquin' in . 
mieles ti si i s asia tuli ut käsitellyksi lopp\nlJl. HAn vastasi 
myönteisesti, lisi ten, e tti Venäjällihän on aina mahdolli
suus tuoda 8.sia uudelleen Neuvostossa esiia jos niin ha

luaa, mutta silloin kysymys 
uuden aloitteen pohjalla. 

/J . IP. 1./ d __ ~Ä_ "':> 
llinister i: ~/~ 
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kysymyksen ke sitt e l yn ;euvostossa . 
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Ennenkuin osastopäälliköt Paka slahti ja Tarjanne llhtivtt 
v.k. 31 päivänä GenAve'isti, laadimme pitkän selostuksen. Ulko
asiainministeriölle ots~easian käsittelyn kulusta Neuvoston 
viime istuntokaudella . Se sisälsi laajahkon yhteenvedon kaikis
ta niistä puhelinsanomista , joita sillä viikolla lähetimme 
Ministe ri ölle. Sen jälkeen olen kahdessa eri raportissa, nimit
täin n:ossa 32 v.k. 30 päivältä ja n:ossa 93 t .k. 3 päivältä 
selostanut vielä ke skus1alu ja ni ensiksi Krei kan täkäläisen lä
he ttilään, ministeri Polychroniadism sekä sen Jälkeen pää sihtee
rin apulaisen, Mr. al tersin ja M. venolin, sekä lopuksi 
t örin, M. Bourquinin ka nsS8 . Pyydän tä ssä raportissa nyt 
eräitä johtopäätökaiä ja huomautuksia koko tilanteen johdosta. 
JQan nimi eri näkökohdat sisältönsä puolesta kahteen eri 

• ryhmään, tul l en en iksi asian juridiiseen ja senjälkeen sen 
poliittls&en puoleen. 

Koko sini aikana, jolloin asia .11 NeUV08~,ssa esil!l . 
pelkisin eniten sitä, että jokin euvoston Jasen ja pahimmassa 
tapaukse ssa Venäjä itse otta isi esille kysymyksen Neuvoston 
kompe tenssin l a jUlldeste. . Jos näin olisi käynyt, olisi Neuvos
ton täytynyt noudattaakseen tavanmukais ta menettelyä, asettaa 
joko omasta ke skuudestaan komitea tai nimi ttäl ulkopuolel ta 
mahdollisimman pätevistä juristeista. komitea laatimaan raportti 
asian t8.stl puolesta. Siitä olisi voitu sitten vielä riidelll 
kullkausimääriä. Palautettakoolll uieliin vain, miten ensin ase
tettiin Ahvenanmaan kysymyksen tutkimiseksi v. 1920 ensimmiinen 
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komi tea, jonka lausunto oli kauttaaltaan Suomelle epiedulli
nen ja Ruots ille edull ine n. Sitten a setett iin \nlsi komi tea, 
herrat Beyens, Calonder ja Ilkus, jotka lähtivät ensin 
Ruotsiin, sitten Helsinkiin ja loppujen lopuksi Ahvenanmaalle. 
Onneksi t ämän jälkimmäisen komitean kanta kääntyi kokonaan 
Suomen puolelle mitä itse pääasiaan tulee, nimittäin Ahvenan
maan tulevaisuuteen suvereenisesså suhteessa. Tällaiaa komi 
käsittelyä .Ieuvoston kompetenssin suhteen meidän tuli käsit
tääkseni eniten pel jätä. Onneksi koko sinä aikau. jolloin 
Neuvosto käsitteli k.o. asiaa, ei 
esi ttänyt, että Neuvoston tulisi 

kukaan Neuvoston jäsenistä 
juriidisesti tuuia oma 

kompetenssiansa, jotta olisi saatu selville mihin määrin 
Suomen ja Ruots in esittämä pyyntö todellakin lankeaisi tiDä n 
Neuvoston kompetens sin puitteisiin. Ei edes Venäjä uskaltanut 
pyytää t"IIän kompetenssikysymyksen tutkilllista, koska se ymmär
t ää kseni M. Sokolinin kautta oli saanut tietää , että Sihtee
ristön käsityksen mukaan Neuvostolla ei ollut kompetenssia 
antaa aseentiment'iansa. Päinvastoin, jos Venäjä olisi lykkä
yksen t~rkoituksessa turvautunut tähän menettelyyn. olisi 
mitä todennäköisimmästi tultu siihen tulokseen, ettei Neu
vostolla yleensl eikä siis myöskään Venäjälli ollut puheen
alaisen 7 artiklan nojalla asiassa päätösvaltaa. 

.. Mitä tulee kysymykseen Neuvostossa tapahtuneen 
merkitsemisesti pöytäkirjaan, tahdon tässä esittää saman 
analyysin kuin yksit~~eessä istunnossa • venolin luona t.k. 
25 päiväni.. Pitkien keskustelujen jälkeen, joiden kuluessa ei 
01 tu pääs ty vähäikään eteenpiin, huoma utin 14. 1Ia.i skill e seu
raavaa: 

Raporttöörin laa timan raporttiluonnoksen 5 ensiJllllläistl 
pykälää sislltää yksinoman tosiaaioi ta, jotka jo ovat tul
leet Neuvoston puolelta huomioonotetuiksi. 

Siten t.k. 22 päivänl Neuvosto asetti raporttöörin val
mistamaan raportin ja siitl Neuvosto siis on jo tehnyt 
pöytäkir jaansa merkinnin~ Pykilät 2, 3 & 4 sisältävät tus 
viittauksia euvoston aikaisempiin päätöksiin. Nyt istuva 
Neuvosto ei voi kieltiyt,a ottamasta "nots lt Neuvoston aikai

semmista päätöksistl. 
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lfitl tulee 5. pykll.ään, 
ton kaikille jäsenille, sekä 

3. 

on Sihteeristo jakanut Neuvos
täm!n asian käsittelyyn kut-

sutuille muille signatäärivalloille koko sen noo tt ienvaihdon , 
mikä on tapahtunut Suomen ja Ruot3in sekä toisten signa
täärivaltojen ja Neuvostovenäjän välilli. Neuvosto ei voi 
millään asiall is~lla syyllä kieltäytyi toteamasta näin ta
pahtuneeksi. 

Jäljelle jää näin raportin 6. pykili, joka todellakin 
sisältää jotain uutta asiassa, nimittiin Neuvostovenäjän 
halun neuvotella asiasta Suomen kanssa. On mahdotonta ki-
sittäi minkä oksi . ' iski katsoi, ettei hän voi prendre 
acte tai prendre note tistä hänen i tsensl esittllmästl 
kannasta. 

Kaiken kaikk i aan sisältää ll. Bourquinin esi ttiml raport
t i luonnos s i i s yksinomaan pelkkiä tosiasioita, jotka Neuvos
t on täyt yy voida ottaa huomioon. 

M. Mai ski myönsi, e t tä huoma utukseni oliva t a ivan 
oikeat, mutta hänen ohjei t t ensa edell ytt ivät lykkäysti, ja 
sen vuoksi euvosto ei voi hänen käsi tyksensä mukaan vieli 
t ehdä asiassa päätöstt. Tästä Maiskin saamasta määräyksesti 
johtui sitt en hänen kömpelö yrityks ensä käsitt elyn eri 
va i heissa vek. 27 päivänä aivan Neuvoston julkista istun
toa myöten koett aa saada t avalla tai toisella todetuksi, 
että : euvosto oli ase~tunut hänen kannalleen, s.o., ettei 
euvoo t o ole tehnyt nimenolmii sta pää töstä, josta kävi.i 

ilai ettA se on hyväksynyt Suomen ja Ruotsin hallitusten 
välisen uuden järjestelyn Ahvenanmaan turvallisuuden täydentä
miseksi. Sama Qjatus esiintyi sittemmin mahdollisimman 
voimakkaasti alleviivattuna pääministeri Molotoffin tunnetussa 
puheessa t.k. 1 päi~äni. 

Asia kaipaa siis lähempää analyysia ja siinä suhteessa 
pyydän omalta osaltani esittii seuraavat nikökohdat: 

1) Kääntyessään Kans ai nl ii ton Neuvoston puoleen Suomen 
ja Ruotsin hallitukset eivät pyytineet Neuvoston nimenomais
ta päätösti asiass& sillä tavalla, etU Dämi hallitukset 
itse olisivat etukäteen määritelleet mikä päätösvalta 
asiassa kuuluu Neuvoston kompetenssiin. Omalta osaltaan 



• 

• 

4. 

Neuvosto ei myös;dlln pitänyt välttämittÖJlliDl kompetenssi
kysymyksen tutkimista, vaan Neuvost<nenäjln edustajaa 
lukuunottamatta on katsottava, etti Neuvoston muut jäseD8~ 

hyväksyivät raporttörin juriidisen johtopäät~ksan, jonka 
mukaan pelkkä tiedonanio signatäärivaltojen välisestä sopi
muksesta Neuvoston pöytäkirjaan riitti tiydellisesti koska 
signatäärivaltojen välinen sopimus siDänsl ei x.t.k lankea 
Neuvoston ko~ptenssin piirii~ Loogilliselta kannalta kat
sottuna tämä toteaminen on jo sinänsä päätös. 

Neuvostovenäjä oli tahtonut , että Neuvosto lykkäisi 
asian käsittelyn.. tuonnemmaksi. Vaikka v.k. 'Z1 päivän 
julkisesta istunnosta pidetty pöytikirja ei aainitse 
mi tään, että aikaisemmissa , sul jettujen ovien takana.. 
tyissä neuvotteluissa Maiski itse oli luopunut vaatimasta 
lykkäystä, on samoin puh a sti loogill isel ta kannalta 
katsot tuna kieltämätön tosiasia , että euvosto jitti 
huomioonottamatta t ämän Venäjän lykkäyspyynnön . 

Lopuksi on salllOin t04ettava. , että vaikka Neuvos to
venä jä motivoi tätä lykkåyspyyntöään saadaksee n aikaa 
neuvott eluihin Suomen kanssa , ei raporttiin sisiltynyt 
ainoatakaan suoranaista kehoitusta. Suomen hallitukselle 
taipua antamaan sellaisia lislselityksiä kuin Heuvosto
venä jän t aholta oli tahdottu s~ada . ekin on loogilliselt 
kannal ta selvä päätös Suomen hyväksi Venäjää vastaal. 
Eri asia on mitä tämän kysymyksen puhtaasti poliittiseen 
puoleen tulee; palaan siaan jäljempänä . 

2) Kuten keskusteluistani lihinnä M. avenolin ja 
professori ourquin'in kanssa käy ilmi, (viittaan ruport
tiini n:o 33) ei ole epäilystäkään siitä , etteikö v.k. 
27 piivin istunnossa Neuvostovenäjän toimiessa Neuvos ton 
puheenjohtajana • Yaiski ylittä nyt valtuuksiansa siini 
ominaisuudessa. Neuvoston yksityisessI istunnossa (saanoe 
privee) oli sovi ttu sii ta, että hän lopettaisi asi 81 
käsittelyn senelemalla pöytäkirjaan "the Rapporteur's 
raport and t he declare.tionB which have been made will 
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be noted in usual way in the proeeedinga of the Council lt • 

Sihteeristön toimittama ranskannos sisältää seuraavan mer
kinnän: "S 'H n'ya pas d'autres observatioDS, je declare 
en ma _ual i te de President du Conseil, que le rapport 
et les observations qui ont ete exprim6es figureront, 
comme d ' habi tude, au proc.es .. verbal de la presente saanee 
du Conseil". Mutta Mai ski lisäsi omasta aloitteestaan seu
r aavan selityksen: "That means that the Council MS takan 
no decision whatsoever on the ~estion under disoussion". 
Sihteeristö on r anskantanut tämän seuraavasti: "Le Conseil 
n ' a pris aucune decision en la matiAre". 

Jos . Mai ski olisi t yytynyt 'edell iseen lauseeseen, 
olisi s lis euvosto selvä sti pää ttänyt Neuvostovenäjin myö

tävaiku tuksella "prendre note" asia sta • ~ . lIai skin 1 islys 
selityksen t arkoitukse ssa hlnen kantansa hyTäksi on sel
västi ristiriidassa edellisen lauseen kaI;lssa sikäli~ ettl 
jo palkkl päätös "pre~dre no te " pöytäkirjassa raportista 
ja s i ihen li i ttyneistä eri valtuuskuntien lausunnoista on 

jo päätö sinänsi. 
I • 

itäpei tsi voidaan tuota jälkimmäistä lausetta vastaan 
tehdä muitak in vakavia huomutuksia. Ensinnäkin .reuvosto 
on , kuten edellä t ote sin, jättänyt sikseen Venäjän ensin 
esi t tämän lykkiyspyy~ön. Toiseksi se on samaten jättänyt 

tutkimatta oman kompatenssinsa. 
Kai~<:i näd ovat tosiasi&.li isia päätöksil, joi ta on 

teh ty käsittelyn tJ ri asteilla. Kaiken tAIIi n ottaen huolliooJl 
tolen pakos tclt i n s Uhen t ulokseen, että M. M.ai skin esittI_ 
viileinen l ause kaatuu omiin ristiriitais~ksiinsa tosiasiaiD 
kanssa. Jäljelle mielestlni jää vain se tulkinta, ettl 
N~vosto t osiasiall isesti ks taoo käsi telleensi loppuun asian. 
jonka se ei ole ka tsonut kuuluvan sen kompatenssiin sen 
laajellllllalta kuin nyt on t pahtunut, s.o. Neu~osto on pö,.. 

täkir jaaua pää ttönyt merkittäväksi ainoastaan sen, ettei se 
katso kompetenssiinsa kuuluvaksi mitään muuta kuin "prendre 
no te " ja 98 on nyt taplhtunut. 



6. 

Jos tltI taustaa vastaan katsotaan mitä Neuvosto asian 
käsi t t elyn eri vaiheissa on tehnyt Venijin kannan tyydyttl
maeksi, ei klsittäikseni löydy ainoatakaan sellaista tapa
usta. Ei edes tuo Maiskin henkilökohtainen lislys Neuvosl; on 
yksityisessä i stunnossa v.k. 27 piivänl hyväksyttyyn päätös
l auselllB.an ole saanut. kuten ylläolevasta ilmenee, sen enem
pää. pääsihteeri Avenolin kuin raporttöörin hyväksymistl muuten 
kuin Neuvostovenäjän edustajan omana kannaniImaisUDa, mutta ei 
suinkaan julkisessa istunnossa Neuvoston yksimielisesti hyväk
symänä i lmaisuna. 

.. Tämä asian juriidisesta puolesta; tulen sitten poliitti-
siin johtopää töksi in ja näkökohti in. 

On itsestään selvää, e tti pelkillä juriidisilla sel i tyk
sillä ei voida voittaa Venä jän vasta rintaa , jonka tukemiseksi 
se on esittänyt ennen kaikkea juuri merisotilaallisia näkö-
koht i a . Koko sinä yli kahden vuoden aikana, jolloin olen 

ollut Ruotsin edustajai n kanssa keskustelui ss a Ahvenanmaan 
kysy.nyksestl , onkin Ruotsin taholta aina koro stettu miten 
Suomen ja Ruotsi n on välttämätöntä. pi täi silmällä näitä 
Venä jän kieltämä ttömii et uja . 

Saapuess~ni Gen~ve'istä lokakuulla v.l936 ol i minua 
Helsingi sBi odot amassa kut su Tukholmaan. Lähdin sinne tuskin 

.. oltuani neljä päivää Helsingissl.. Tällöin ulkoasiainministeri 
Sandler het i r yhtyi kanssani keskustelemaan ~iten käytännölli
sesti olisi parannettav~ Suomen ja Venäjä n välisiä suhteita. 
jotta sen kautta helpote t tais ii n Suomen ja Skandinavian 
Eitten välistä. ulkopoliittista yhteisto imintaa. Kuten r apoz
t i ssani n:o 20 huhtikuun 12 pä ivältl olen tarkemmin selosta
nut t antoi tälIii keskustelu väli ttöllin aiheen kiyntiini helmi-
kuulla 1937 skovassa. Samana keväänä pidetyn Pohjoismaiden 
ulkoasiainministerien konferenssin ai kana otin yksityisesti 
esill _ kysymyksen Ahvenanmaan linnoittamisesta. mutta vasta 
vuotta myöhemmin , eli palatessamme v. 1938 ulkoas iainministeri 
konferenssista Oslossa, herra Sandhr taipui &loi ttamaan 
salaisesti 18rsinaieet neuvott elut tämän kysymyksen ratkaisus
ta. KokonaiDBn vuosi oli mennyt hukkaan Ruotsi. pi tie s 81 
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kiixm.i siitä vaat iIluksesta, ettl VeDijl oli saatava. V:1l 

1921 kOllventioDin signatäärivaltojell jcukkooa. Vas\a silloin 
Ruotsi hal litus huomasi miten itsl asiassa edullista oli, 
ettei VeDijällä ja Saksalla ollut AhvenanlllB.8ll saariston 
suhteen samaa jurii dis ta sanavaltaa, 8.0. ettehit molemmat 
olleet minitun konve ntionin a llekirjoi ttajie.. Kun Ven äjl 
on Kansai nl ii ton Neuvos ton permanentt inen j äsen, 
jo siinä ominais·J dessa suurin piirtein katooen 
valta kuin Saksalla signatäärivaltw..8., mutta ei 
enää Neuvoston jäsenenä • 

on silli 
sama. sana-
9.linlman 

Pitkin viime vuoden kevättä juhlittiin Suomessa saksa
laisten kanssa yhdessä vspaussodan 2O-vuotisia muistoja. 
Vaikka ruo tealai set oli va t mukana nä i ssä juhlall i suuks isaa, 
heräsi, kuten tunnett u , Venäjän t aholla epälwlo ja uudell een 
suomala is- saksslai sia suhtei ta kohtaan. Niinkuin olen Minis" 
teri ölle tiedoi ttanut , pysyi Maiski täällä kaiki ssakin kes· 
kusteluissani hänen kanssaan henkilökohtaises t i san genkin 
ystävällisenä ja l evollisena aina v.k. 26 pä ivän i ltaan 
saakka , jolloin hän sai lopulliset ohjee t, että hänen oli 
vastustettava Suomen j a Ruotsill pyynnön lopullis ta kä si tte
l yi . Kaikkiin Jlinisteri öl tä saamiini ohjei siin, joiden mukaan 
minun oli vakuutettava hänelle uomen puolueett omuuspoli-
tiikan ehdotonta lojaalisuutta , bän s inä iltana vastasi 
vetälJlällä esiin nyt nänkin puolestaan suomalais-saksala iBet 
suhtee t, ·otka Moskovan käsi t yksen mukaan saattavat Ahvenan
maa n kautta uhata Venäjän IIerisotil allisi a e tuja. 

Herra Sandlerin ens i mmäinen l uonnos puheeksi euvoston 
julkista istuntoa varten v.k . Zl pä ivänä sisäls i nun 
pi tkälle menevii myönnyt yks iä Venäjää kohtaan, että ka tooin 
vä lttä mä ttömäkai pyytIJ. hän tä saattamaan puheensa Venäjää koskeval
ta osal ta 80pusoin tuu.n om n puheeni kanssa ja onnek si hä n taipui~) 

1.) Ihkä on syy ti tähän lisä tä seuraaT8.8.; 
Tänää n on Si hteerist ösil m nulta tiedus teltu yksi1j.sesti eikö 

mi tenkää n ollut viltettivissi, että jääkirien vierailmSe.ksassa 
t äyt1i t apahtua juuri sualla viikolla, Jolloin VeDä jAn taholta 
käytet t iin GenAve'issi kai kkia mahdolll s l a keinoja epäluulon herät
tämiseksi suomal ais-saksalaisten välien suhteen. Olkoonkin. ettl. 
tbl suoulainen vierailu Sak sass a oli pää tetty pal joa aikaisemain 
ja kokonaan riil:~E.. Ahvenanmaan kysYJqksen käsi ttelystå tHllI, 
~ .. iasi,. oa. et. Venäj ä on sitA k1yttlnyt hyYlkseen Neuvoston 
lStuntokaudAn al 
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Siitä saakka kuin tuli tun etuksi, ettei VeDijl 
tahdo edes Neuvostossa vastata Suomen ja Ruotsin noot
teihin vi i me t ammikunlta myönteisesti, en ole vapautunut 
käsi tyksestä. etU Moskovassa on i tae asiassa kytketty 
tämä kysymys Englannin., Ranskan ja Venäjän Tilisiin neu'YOt
teluihin liitosta. Puheessaan t.k. 1 pliväDi pläminisillri 
Molotoff nimenoma.6.0 laskee SuolISn "bal tHai sten" lIlai den 
joukkoon, joiden suhteen Venäjä tahtoo Englannilta ja 
Hanskal ta sel ventäviä vastauksi a. Kaiken lisäksi bin 
sanoi Ahvenanmasta: "A la lumiAre des evenements inter
nationaux de ees derniers temps, le probllme "des tles 

and a acquis pour l'Union sovietique une importånoe 
praordiale." Tä ssä hän si i s ei Vl:l.ll sel väs t1 kytkee 
yhteen vii.ueaikaiset kansainväliset tapahtumat, Ahvenanmaan 
kysymykseJl: ja näiden saarten "ensiluokkaisen merkityksen 

Venäjälle". 
Luonnoll isesti en tiedl miten Helsingi. ssä on suunni-

teltu pääsyä tästä umpikujasta. Sen vuoksi esitin kai
killa mahdollisilla vereumilla eräitä mielipi teiU. 

Ennen lähtölni helmiktnllla v.1931 oskovaam. pyysin, 
etu Ruotsi, orja ja Tanska diplOlll3.a ttista tieti tuki-
aivat minua ke skusteluissani Litvinoffin kanssa, mutta 

sain kiel teisat, 
8i jean Englanti 

tai a inakin välttelevät vastaukset. Sen
ja Ranska kiirehtivät suurlähett iläittensä 

ktlUtta oskovassa antamaan minulle kaikkea mahdollista 
apua, niinkuin olen tarkemmin kertonut selostuksessani 
tämän matkan eri vaiheista. in 'oi vapautua sii U käsi
tyksesti, että t älläkin kertaa on koetettava saada ennen 
kaikkea Englanti ja Ranska antamaan me ille tukensa. jotta 
Ahvenanmaan kysymys saataisiin irroitetuksi siiti Englan
nin. Ranskan ja Venä jin välisten oouvottelujen yhteydes
tä, johon oskova ilmeisesti on sen tahtonut kytkei. 
Johtakoot nimi Englannin, Ranskan ja Venäjän väliset 
neuvottelut Viron ja Latviaa suhteen mihin tulokseen 
tahansa, Suoman kanna! ta on pUasia, aitA Ahvenanmaan 
kysymykseen tulee. etU Venäjä luopuu asiattomasta 

vastarinnasta. 
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Jos jotain uutta aineistoa t äytyisi Venä jllle antaa, 
t untUll silt ä kuin vii me a ikoina Eduakunn81. julkisi saa is
tunnoissa esitetyt t os ia siat voisivat tarjota suhteellisen 
paljon valaisevaa aineistoa käytettäväksi tahän tarkoituk
seen. Sitäpaitsi olen tänään salasäbkeellä n:04B tiedoitta· 
nut Ministeriölle sen Sihteeristön taholta yksityisesti 
esitetyn a jatuksen , että Suomen ja Ruotsin hallitukset 
saattaisivat ·ulkisuuteen kum~ikin kommunikean, jossa 
täysin virallisessa ja samalla mahdollisimman vakuuttavassa 
muodossa selitettäisiin, ,että molemnat hall i tukset, suunni" 
tellessaan Ahvenanmaan varustamista , todellakin pyrkivit 
yksinoJDam saarten sotilaalliseen suojelemiseen si t ä valtaa 
vastaan, joka itse määrät ietoisesti yrittää loukata 
koskemattomuutta . ri asia on tietysti , ka tsot anko Hel-

ingissä ja Tukholmassa, että tällä selityksellä , joka 
sinänsä ei sisällä mitään uutta , tällä hetkellä voisi 
olla auttava merkitys . 

Tä ·· kysymy s Suomen suhteista Skandinavi an mihin , 
nglantiin , Ranskaan , aksaan ja Venä jään ansai nnee viel ä 

yleisemmäl täkin l<lUln 1 ta kuin pelkästään Ahvenanmaan kysy
myksen yhteydessl oman tarkastelunsa • 

i n i s t e r i : 
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Oheisena lähetystö kunnioittaen Ministeriölle lähettää 
raporttinsa n:o 35, jonka otsakkeena on 

ESPanja ja Kansainliitto. 

M i n i s t eri: 

UE': A • . 
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.................. ~J.n'.i ................. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. S!-lainen. 

RAPORTTI n: 0 35 . ' .. ~ . . 

.. Ge.nbe'i ss a .. 20 .. p :nä .... keal .. kuuta 1939. 3 · ~ i~..i.. ~_. __ ·?9 
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Asia : .Es.pan..ia. .. A .. gaps8inliittg,. ~r ,v ( - ._-' '-'-
• , ... l ..) A~.Ii, 

Useissa ei raporteissani, n:ot 1-2 ja 8-11, ola käsi
tellY' Espanjan sisällisen sodan kys~ysU siiDl Talossa, 
johon. se on GenAn 'issi joutunut yleispoliittiselta kannalta 
katsottun.. Raporti ssani n:o 19 Tii.JDe huhtikuun 5 pli~ltl 

otin esille kysy.yksen Espanjan Ehdollisesta erowsesta Kan
sainliitosta. Tlmän eroaaisen sittemmin tapahduttua on asia 
saanut 'farsin dra.aattisen Talaistuksen ensiksi niiden puheiden 
kautta, joilla Italiassa ja Saksassa on tenehditty Espanjasta 
palanneita n.s. npaaehtoisia, eka toiseksi Tirallisten artikke
leiden kau tta. joissa on JD8.hdollisi_an tarkasti selostet tu 
kuinka perusteellisesti Italia ja Saksa tosiasiassa antoint 
sotilaallista apua kenraali Francolle. 

On syytä pala ta tähän k:ysyaykseen nimenoll8.lDl Suomen ollien 
• etujen nimessl. 

Ollessani Hallituksessa tuli tehtlväkseni ottaa esille 
kysyays Suolll8n osallistulli~esta n.s. puutt UlIIattoauu skomi wu toi
mintaan. Min jouduillllB runsain varoin tuk."m Espanjan saar
twsta lukui silla paikallisilla 'fartioilliskon teoilla. Puuttu
uttoBuskolli tean pää_aliksi asetettiin .... ulkoaaalaisen a'fUD 
llbett~sen estlainen niin. ettl sota Espanjassa rajoittuisi 
mahdollisi..an tarkkaan 'f8in koti.aiaeksi kaappailuksi .ale.pien 
Tastustajien rililll. Italia ja Saksa koettiTd kaikin ainoi. 
aaada aaailan uskoaaan, että tasaTaltalaisella. puolella Espan
jassa oli TaltaTia ulkOll8.alaisia Toillia ja ettl sen TUOksi 

JAKELUOHJ E : 

UE 2 : .4. 

Jokeluohjemalleja : 

Tayall inen. 
Ta. allinen Ja lIalksl ....... ... mlnlateci!!lIe . 
EI ulkom •• edultu lc aen tiedoituka iin. 
Ei ulkomaaedultuklen, mutta ulkoa.iainm inlateriön tiedoi

tukan" . 
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näiden totalitääristen T8ltioiden oli pakko sallia niiden 
olli sta maista "Tapaaehtoisten" lähtemillen Espanjaan. Iyt kuIl 
sota on päätt YIij't Espanjassa, nyt toi totetas :aitA suuria
ulla ylpeydellä sekA Italiassa että Saksassa kuiDka tärsin 

järjestelJlällisesti Saksan ja Italian hallitusmiebet UTSl 
alusta alkae. antoiTat aseellisen tukensa kmraali lrancolle 

TAtA taustaa vasten on katsottava Espalljan eroa 
Kansainliitosta. Iliten olisikam kenraali francon valt\Dl
tettujen mahdollista ensi syyskuulla istua Kansainlii ton 
Yleiskoko~essa kuulemassa ehkä hyvinkin .onilukuisten val
tuuskuntien mitä ankarilmin arvostelevan sitä ilveil,a, jonka 
kenraali franco Ital ian ~a Saksan tulemana järjesti aaail
malle siitä hetkestä lähtien kuin Lontoon puuttuaattoEUS
komi tea aloitti toimintansa. Kun siis nyky-Espanja eroaa 
Kansainlii tosta, tekee se sillä Liitolle suoranaisen pllve
luksen. Xri a sia on kauanko nykyinen suunta Espanjassa jat
klDl ja kauanko siis Espanja pysyttäytyy Liiton ulkopuolella 
niiden toisten miden joukossa, joiden ulkopoliittinen ao
raali on aahdolli sillIllBJl vähAn sopusoinnussa Kansainliiton 

peruskirjan hengen kanssa. 

~ 
• i n i s t eri: t:I~-~ , 
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Pari päivää si tten sain luettavakseni eräästä lähteestä, 

• joka tähän saakka aina on osoittautunut erittäin tietorik
kausi kun on kysymyksessä Saksan ulkopolitiikka, lyhyehkön 
selostuksen si i tä mitä otaksutaan Saksan lähillllläksi ulko
polii ttiseksi suunni teimaksi. Kun ennen lähtölni lomalle 
minun tuli käydä Berniss! neuvotteleJl8.ssa kulunn vuoden 
jälkilllliHsen puoliskon kiintiöiatl, käytin samalla tilaisuutta 
hyväkseni puhutellakseni eräitl sikäläisiä virkaveljiäni juuri 
näistä samoista suurpoliittisista kysymyksiatl. Selostan ensik
si yllbainittua asiakirjaa ja sen jälkeen keskustelujeni 
Bernissä. 

Asiakirjassa väi tetäAn. että estääkseen Venäjll yhty
mästä Englannin ja Ranskan liittoon Saksa ei ole tarjonnut 

• Venäjälle ainoastaan suurta . taloudellista luottoa, vaan li
säksi täyttä poliittista yhteistoimintaa Puolan, LiettU&D:, 
Latvian ja Viron i tsenäisyJd,en ms tannuksella siten, ettA 
jaettaisiin Puola Venä jän ja Saksan kesken, jotanstoin Venäjl 
Se.l.Sl kokonaisuudessaan anastaa Viron, Latvian ja Liettuaa. 
Jos Venäjä näin asettuisi Saksan kanssa samaan rintamaan, ' 
odotetaan Berliinissä, että englantilais-ranskalainen hyöWY8 
jäisi itse asiassa verrattain toi8arvoiseksi ~elenosoitukseksi. 

Hyökltessään pohjoisesta, lännestä ja ete1l8tl saal.la kertaa 
Saksa voisi laskelmiensa .ukaan kolasssa l neljlssl viikossa 
saartaa Puolen koko araeijaa ja sen jAlkec 1Dg].8IlIlil ta ja 
RanskaI ta katoaili aihe jatkaa sotaa Saksaa vastaa. Sitl-
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pai tsi, sanotaan tä ssä asiakirjassa. jos Saksa pysyttäytyisi 
lännessäpäin ilmasodan alalla vain puolustuskannalla, on Tlhän 
syyt! odottaa, että Englanti ja Re.nska suorastaar_ proToaoisi
Tat ilEsodan omalle lilueelleen. Kaiken kaikkiaan pitäisi 
vielä olla toiTei ta olelllllssa , että Italia saadaan pysytetyksi 
sodan ulkopuolella, sillä lIitä syytä Englannilla ja Ranskalla 
olisi hyökätä rauhallisen Italian kimppuun, kun Italia e1 
esiintyisi Saksan liittolaisena Puolaa vastaan. Samaan liikaan 
Saksan tulisi järjestä! mitä monipuolisin rauhanpropaganda 
puolueettoaissa maissa, sekä Inglannin ja Ranskan työllispii
reissä, jotta sota saataisiin päättymään mahdollisimman 
masti heti Puolan kukistuksen jälkeen. 

Eräät puhuttelelll8lli henkilöt, joiden tulisi tuntea erittäin 
tarkkaan Englannin ja Ran3l:an ulkopolitiikka, ovat käsitykse
nään lausuneet seuraavaa: 

Ei ole epäilystäkään sii tä, etteikO Saksalla näin aikoina 
olisi jotain uutta väkivaltaista mielessään, jotta NUrnbergin 
puoluepäivillä jälleen voitaisiin iloita uusista ulkopoliitti
sista saavutuksista. Jrutta siitä ei vielä seuraa, että Saksa 
ehdottomasti uskaltaa lähteä liikkeelle edes Danzigin valtaami
sen Tarjolla. Inglan ti ja Ranska oTat Tsekkosl ovaki8ll anastuk
sen Jälkeen ilws seet siksi painaTasti pää töksenal Tastustaa 
uusia saksalaisia Täkivallan wkoja, ettei niiden kuJaniantunto 
ja kansainvä1inen asema enää voi sali ia perääntymistä Saksal 
edessä. Jos Venäjä saadaan kytketyksi yhteen Englannin ja 
Ranskan kanssa niinkuin ainakin toistaiseksi on syyt! odottaa. 
ei Saksalla pitäisi olla mitään lopullisia voitontoiveita 
sodassa sekä länteen että itäan päin. Yhtä vähän on luultavaa, 
että Italia saisi jäädä syrjästäkatsojaksi. Se tulisi saaJl8.al 
Englamilta ja Ranskalta ul ti_tuain heti luopua liitostaan 
Saksan kanssa. Kun sillä kaikesta päättäen on sangen vaikea 
Tapautua liittosuhteistaan Saksaan, joutuisi Italia sotilaalli-. 
sesti mitä Taikeapaan asemaan. 

Ottaen kaiken tämAn huomioon OTat Berniasä puhuttela.ani 
henkilöt sanoneet tahtoTallla Tiimeiseen saakka uskoa. et1l: 
Saksan täytyy kaikista suurista uhkailuistBan huolimatta 
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3. 
pidä ttAy1;JI. niinkin pieuatl voi tonlas1lBlusta kuin Danzigin 
liit~misestl kokonaan Kolmannen valtakunnan yhteyteen. 

Eilen illalla olin tilaisuudessa keskustel_aar. nAistA eri 
kys~yksistl eräiden genevelälitan kolleegaini kanssa. Heidln 
keskuudessaan havaitsin vallitsevan sen käsityksen, ettei 
Seksan enäl ole odotettava.. 1ngl8Dllin ja Ranskan taipuaista. 
Siten on siis itse tlsiassa rauhan säil,nnen, aikAll heidän 
käsityksensä on oikea, riippuvainen ennen kaikkea siitl~ 
mi tA lähiailtana Berliinissl päätetään. 

OlllB.sta puolestani ~tahtoisin vieläkin luottaa rauhan 
säilymisen mahdollisuuksiin, vaikka ~önnän. että entee~ tällä 
hetkelli eivät suinkaan ole erikoisen lohdulliset. Pari eilen 
Berniss! puhuttelellB.81i nei tsiläistä tlsiantuntijaa oli sitä 
JIli.elt l. että ellei nykyinen järjestelä Saksassa ennen joulua 
voi tarjota kansalle jotain uutta ulkopoliittista saavutusta. 
voi systeen ensi kesään mennessä luhistua kokona8ll. 0l1&li1 

taloudelliseen kestbättö.yy1;eenal. Tätäkään ennustusta en 
tahioisl ,pitll varmasti oikeana. Si~lva8toin ei suinkaan ole 
kiellettävissl etteikö yhä jatkuva varustua.enojen nousu tule 
pakottama8ll suurva! toja etsiään iärkeillpiA ratkaisuja jo 
suhteellisen lyhyen ajan kuluessa • 
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Asia: 
Poliittinen tilanne. .. .. 

Bernissä pistäytyessäni olin tilaisuudessa keskustelemaan 
Ulkoasiaindeparte entin poliitt i sen osaston päällikön, ministeri 

• Donnan .:{.a nssa pol iitti osta tilanteesta. in ' steri Bonna katsoi , 
et tä aSe!'l:l on m uttumaton; siinä ei ole tapahtunu~ ;c:lhitystä 
laukeaDliseen _ l n, mutta t oisaalt a ei ~'öskään mikään osoitta
nut myrskyn oh ven tulossa j uuri nyt . Tos in hän oli kuullut, 
että Berliinin di plo aat tikQ~assa ollaan varmoja sodan sytty
mi _o tä tämän kuun 20 t i 22 p"ivänä , m.utta minister i Bonnan 
mielestä oli kysymykses ä }{san propa@'1lndamini starin itsensä 
l '3vi ttämä huhu. Käyt iinhän yhä "hermosotaa" • 

Berni sä kyllä uskotaan sodan :neb dolliamteen mil loin 
vain, jos jollakin maailman kulmalla vdn jän i tys kehittyy 
r " j ähdysasteeseen, sekä s i ih9n , et tä silJ.oin sota tulee olemaan 
yleinen, mut t a tällä. hetkellä ei ole aihetta uskoa sodan 8)It .. 

• tymiseen. Danzigin takia ei mat ryht lä maailman sotaan. On
han keu unki puhtaast i saksal i nen ja onhan se selväst i osoit .. 

nut hel v .sa t akaisin Saka n yhteyteen. Puola taas taiste
lee ainoastaan viss ien oi keuksiensa ja etujensa puolesta tässä 
kaupungissa , joka ei edes ole sen aluetta. i ni s eri Bonna 
totesi , ettei Saksan ja Puola Tl hallitust en välillä vielä ole 
n uvoteltu kysytlyk estä , mutta hän pit i tKtä vain hy7änä merk
kinä. Tahdotaan odottaa k1L~nes etki on soveliaampi ja kunnes 
keksitaän si lle rau.h.alline ratkaisllkeino. Sellainen täytyi t äl
leis9ssa siassa hyväl ä t ahdolla aikaa myöte n l öytyä. 

Sveitsi sä on puhu tu viime a ikoina paljon vaarasta, 
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joka uhkaa Unkaria ja Jugoslaviaa Saksan ja "elin taholta.. 
Ministeri Bonna ei puolestaan uskonut näihin huhuihin. Unkari 
esm. on kansa, jolla on siksi vanhat traditiot, siksi syvä 
kansallistunto ja siksi suuri maine etevänä sotilaskansana, et
tei Hitler uskaltaisi karkoittaa sitä harvojen ystäviensä jou
kosta vihollisten leiriin ryhtymällä sen vapautta loukkaamaan. 

Joka tapauksessa Sve i tsissä ollaan varuill~ Kuten er~eD 

t äältä on raportootu ja kir joitettu, on Sveitsi viime vuosina 
ayönt~~ yhtee sä noin 1 miljaardia frangia maanpuolustukseen. 
Tämä on suuri uhraus näin pienen maan taholta, mutta Sveitsin 
kansa on valmis puol s"taut ureaan ks..i. idda hyökk!iYks iä vastaan ja 

• t ai st elemaan vi ° <;l i seen as ti . Tämä on tosiasi a, eikä sitä ole 
pidet ty sala sa, sillä yksino aan kansa, joka on päättänyt puo
lustaa itseään ja vapauttaan, voi saada muut vallat ku..l1Ilioitta
maa sen uol ueet tamuut ta . 

• 

Ti edust elin onko tot ta , kuten Gen~ve 'issä kerrotaan, et tä 
Itä-Sveit i n ankit ja rikkaat yksit °i set ovat sijoittaneet ra
htm Ba ja ka ~01eute sa Lausanne'in ja Geneve'in pankkeihin ja että 
S ei t sin kulta-aarre on l ähet etty Yhdy valtoihin. Tähän vast si 
mini steri Bo~!B. ens in vält täen; hän ei muka ollut perillä näis
t asioista. Hän myönsi k i tenkin l opulta kuulleensa hänkin, et
tä Zurichi ssä j Baselissa oltiin levottomia ja että kaiken va-
ralle oli lähe t etty kaJleuksia l ,o nteenp° in. liito t as SV9itsin 
pnnkin kultavarastoon tulee, s-anoi !llinbteri Bonna olevan luon
nollist , että hal l i tus aja:telee tulev~suut ta ja että se jär
jestää rahayasiansa niin, ettei se jouda pulaan, jos maassa 
sattuu katastroofi, vaap että sillä on ul omailla omais uutta 
t ulouc.ellisena selk Ono °ana. Etenkin kun Svei tsill! ei ole vapaata 
p °äsy O merelle , hän lis si. Toisaalta ei Sveitsin kulta-aarre 
ole niin ~uuri , et tä kenenkään entakia kannattaisi ryhtyä val
loittamaan maata. Vast stus olisi siksi sitkeä, että sota tulisi 
maksamaan m03en verran enemm~n kuin saavutet tu k~tamäärä. 

Mainit takoon t Ossä, että olen e~nen kuullut ja että sain 
vahvistul:aen tähän huhuun p °äkonsuliIrune kautta, nb., että 08a 
veitsin kullasta on kaivettu vuor een lähelle St.Gotthard' ia, 
pai~ aan, joka on mahdoton valloittaa. Täällä säilytettäisiin se ., 
osa kullasta, jota ei ole l ähete ty rajan tc..akse. 

Kysyin ministeri Bonnalta vi elä mitä Sveits i ssä ajatel-
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laan Ranskan , ~ngh"lnin ja Slirnetin välisistä neuvotteluista 
ja n.m. Sveitsille s iinä yhteydessä ajatellusta takuusta. "Tästä 
me emme tahdo tia tää _ itä·· ; se on kysymys, joka ei koske 
JTl8 i tän , sanoi I!linisteri Bonna päättäväisesti. "Me t ahdanme py. 
syä kaiken tällaisen ulkopuolella, emmekä tunnusta ket ··än ta" 
kaajaksaD.me . Tämä on ainoa keino pysyä puolueettomana ja syr
jässä kaikista konflikt eista~ Kysymykseeni, oliko veitsi asian 
j ohdosta ryhtynyt to · iin Lontoossa ja Pariisissa, vastasi mi
nisteri Bonna kieltävästi. Sve itsiä eivät k. e. neuvottelut ki in
nosta oilcnkaen t ässä suhteessa. Toisaalta hän kyllä ymmärsi 
hyv in Suone:} po"." istuk et pääs tä joutumasta suurvaltain jalkoi
tin j a tehdä k ikk'3n sa säil.0tääks en vapaut ensa • 

~uten minj ste~i Bonnan käsitys vestamainituista neuvot
teluist a oli se , ja samaa t äällä hänen i lmoi tukse sa mukaan 
yleensä ajatell~an , että Venä j ä tahal laan pi tkittää neuvottelu
ja Moskovassa hyötyäkse _ asemasta ni in palj on kuin mahdol lis
ta , nyt kun sillä on tilaisuus s iihen. Loppuje lopuksi se 
t!l~ .00 kui te'1kin . . ~ Euroopan valtojen sodast a syr jään voi
dakseen vasta kun nämät ovat näännyksi:sä astua esil le tuo
r'3in j oukoin ja ·ärjestää maan osaJDJ:le asiat oman miele~sä mukaan 

Sain til aisu een k skustclle. tilant'3esta myös muutwen 
kolleegojen m. l!l. Belgian asi inhoitajan kunssa , jo a on yleensä 
, yvin perillä asioi sta. Hän sanoi j uur i kuulleensa Lont oos ta, 

o sa ä::l'm p:.i.äll i kkönsä on lorn.e.l la , et t e i :dellä odoteta so-
t aa ainakaan tulevain kuud ku lrcuden kuluessa. Saksa ja Ita-
lia ovat i b ssa vi elä sLl{si livoinai et moderne· ne lentoko
neiosen.. Oi5 alt hänen Be_liinist ä s amiensa t ietojen mukaan 
ei t Hi t ler ja ussolini h!. l El sotaa nykyään. Edellinen 
pyrkii e ansi åon minkä voi, I!lutta. väl t tämällä ehdottomasti 
tae.. Hänen Illielestään kysymys Slov~insta j a sen mah ol lieesta 
1 hjoitt isesta Unkaril le j a suuren etun Unkarin yhdi t ämi nen 
tulliuniooniin 3!:en v ltaku_ nan ka'1.S S8., j osta paljon .. uhutaan, 
on paljon vaka i k:.: in Danzig. Danzig ei ole niin suuri 
kysynya , ettei sen suht '3 en voit isi 0 ot taa. Ja Hitlerhän on 
aina saat tanut maai.lma:l katsomaan itsensä sokeaksi johonkin 
p iliaan ja sillä välin tehnyt jotain aivan I!luualla. Ei oli
si ihme vaikka Slovakiassa, j ota ei ole "taattu~ ta ahtuisi 
jotakin, mistl voisi NUrnbergissä olla ylpeä. 



Asiainhoitaja muuten väi tt i kuulleensa Lontoosta, että 
neuvottelut Yoskovc.ssa eivät tahdo menestyä, koska Chamberlain 
10. pujen lopuksi ei ole kovin kiinnostunut liittoajatuksesta. 
Hän on muka riippuvaisempi oppositiosta kuin saatt aisi luul
la ja on etupää.ssä ollakseen sille mieliksi ryhtynyt näihin 
~euvott e1uihin. Hän ei nirn. odota paljoa Sovietilta, jos to
si tulee eteen, j ot en ei häntä sureta neuvottelujen pitkit
tyminen. P·· äa.si a on, et tei Soviet liity keskusvaltoihin. Näin 
Belgi an lähetystössä ajatella8!l. 

Saksan ministeri puolestean katsoi sveitsiläisten pIl
koa rudolli sen hyökkäyksen johdosta Saksasta päin aivan mie-

• lettömäksi . :itä Saksalla olisi täällä saavutettavissa, hän 
kysyi. Se on turvannut selkänsä länteenpäin 1i oitusketjulla 
ja voidakseen toimia aktiivisest i yksinom an idässä. Ra.T1skaa 
tul isi m'nister i n mielestä enarunän pel ätä, sillä se ei t~ 
t ' -isi ain puol l1&tussotaan , v en haluais i hyökätä Saksan 

• 

alueel e, mikä ol isi helpoint a eitsin -autta. 
l uulen , c~tä on sange ikea saada sveitsiläisiä 

ja tel emaa näin, sillä saksalaispelko on jo vähiL llen käy
nyt heillä ver en. ntiö-nErl.ien vakuut et t oi saalta, että 
sveits'ltiiset ovat vain harhaan joutunut saksalaisen rodun 
haara , eivät saa ketäån vakuut et uks i hällä, vaan t ätäkin 
pidetcän t ~d i stuks9~ 3nen valt akunnan halusta " palaut taa" 
saksaa puhuvat sv i t s ilä' set Sl ureen i sänm aban. 

V.a~iaip~oitaj 
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Karkoi t kset Etelä-Tyroolista . 

Italian hallituksen määräys !tel"-Tyroolissa ol evien svei 
sil' istc~ ka=kcittamise~ta antoi aluksi paljon huolta Svei t s i n 
hallitukselle samal la kun se ini steri Bonnan mukaan aikaansai 
li i ankin suurta hälyä lehdist össä . Asi a on tähän me~nessä saa
tu jär jestetyksi niin, et t ei t osiasiallisest i yhtään sveitsi
läi stä ole pakoite tu jättämään Tyro01ia ja että nel jä Svei t 
s in y~nsal ' is a , j tka pel on vallassa oli vat paenneet rajan 
t aakse , ovat pala~~eet ta~sis in asuins i joille • Sveitsi n halli
tus k·'äntyi niLl a _"! t1 Italian hallituksen puoleen noot i lla, j ota 
voi pit~ protestina, koska siinä itä ank r lirumin vaadit tiin 
sveitsiläisille ~jroolissa hei lle tuleva kohtelua. Ja I tali a 
m-" ntyi niin su En heI otuksiin Val ... l · iton kansalaisiin nähden, 
et t ä se merkitsi t oimenpi teitten peruuttamista. Ainakin toistai
seksi. 

lehdistössä on vedo t u sopim scen vuodelta 1869, joka 
~veitaillä on I ~ ali kanssa j jonka m?är ysten mukaan 
kin maan kans ~si la on oikeus asettua to 'sen maan alueel la 
minne haluaa 'a harjoittaa siel lä 
ilmoitti k it nki n, ettei hL ' litus 
seata v st leuseessaan , ko s~ei se 
räyksiä viime 20 vuo 'en aikana. 

amat tiaan. Mi nisteri 
ole ma1nhnut t ästä 

itse ole noudat tanut 

Bonna 
sopimuk .. 
s n 

Syyt i talialaist en peräyt~iseen ovat muualla ja hel pom
min selitett ·vissä. Tyroolbsa ei, mikäli t äällä tiedebän, ole 
ollut kysymystä lkuper" istan maan asukast en karkoi t tar>i sesta. 
Asi anlait a on se, että Saksan ja Italian v'lillä, niin ystä
viä kuin ovat , on erinäis i ä kahnauskohtia j a yk si ni istä on 

"'AKELUOH"'E : 

OlI at. 

.... hluohJ ..... II.j. : 

T .... II ..... . 
T.valllnen j. lIalkal ... mlnlatenllll • • 
EI "Ikomaaedualuk .. n tledollukalln. 
EI "Ikomaaeduatuk .. n. mutta ulkoaalalnmlnlat ... illn tiedoi. 

tukaIIn. 
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Etelä-Tyroolin kysymys. Saksassa ei voida unhoi ttaa, ette. 
laisia jo vuosikymmeniä on sorrettu mitä raskaimmin. Heilt!l.hän on 
kielletty heidän äidinkialensä käyttö, kaikki koulut on italiani
soitu, jopa saksalaiset nimetkin on muutettu italialaisiksi viran
onai s ten toimesta. Vii!::e ikoina o'7at saksalaiset matkaili jat ynnä 

muut lyhyeamän ajan Tyroolissa oleskelevat valtakunnan kansalaiset 
joita siellä on oin 10. 000 hteensä, alkaneet harjoittaa alku
asukkaitt en ke skludessa propagandaa si inä m"ärin, että tämä 
ta sai Italian viranonaiset hermostumaan. Seksal' set toimeenpani
vat avoinesti nazi- kulku i t a ja ... juhlia ja yleensä koetettiin aj 
pan- germanis:>l in asi a. mätä ei sa ut jatkua, ja kun saksalaisia 
ei voinut yksin kerkoi tt a, täytyi karkoitusmeäräys uloittaa kaik
kiin ulkomaalaisi in. Tässä koko kysymyksen selitys ministeri Bon
nan rr.ukaan . K iJr...ki maailma le -distössä es i tetyt suurentamiset ja 
arv elut ovat harhc.a johtavia. Esi.lt.. se , että Etelä-Tyroolista muo
dos:et taisiin yhteine sotilaallinen keskus. Totta on, että tämä 
seutu on alppien suojaama ja molem ien akseli valtioiden raja
alueena er in01!l8.is _ sopiva yh eiseksi esikuntapa ' :e (5i, mut ta Svei 
sissä ei ole tQ~pe tue, että sotilaalli set s~unnitelmat olisivat 
olleet karkoi tustoimenpit eitten perustana. 

Tätä samaa vakuutt i minulle mj'Ö s aksan minis teri. H!m 
muuten vält ti puhunasta tyroolilaisten karkoi ttamisesta s iinä m9.ä
r i n, e Jtä oli i , e i stä , et tä ~-symys oli hänelle epämi ellyttävä. 
Vähi t el len hän kuitenkin mainitsi , että eksa ja Italia taht ovat 
välttää El5ass-Lot ingin muodostumi sta näiden kahden maan hyvää 
sopua äiritsemä"n. Kokemukset anskan suhteen ovat liian epämiel 
lyttäv' t. Sent ia on tarkoi uksena nyt avustaa niiden tyrooli
l ai3ten Saksaan-nuut toa, j otka sitä i lmoittivat haluavansa. Sorto
he! on siellä t untuva, inisteri lisäsi kuin ohimennen seli tyk" 

seksi. 
NäY'~ t ä siis siltä k' in olisi ministeri Bonna tuntenut 

v in osan totuudesta , kun hän arveli, ettei alkuperäisiä Tyroolin 
asukkaita karkoitsttaisi ja siitä syystä, että t ällainen menette-
ly olisi liian brutaali . Tos i n hän lisäsi, 
hiljakkoin ta tunut Kreikassa ja Turkissa, 
tä, jossa tämä on jokapäiväistä. 

että sellaista on 
puhumattakaan Venäjäs 

Kaiken kaikkiaan ei ole epäilystä siitä, että 
lin saksalais~ua vähitellen on oleva vain muisto. 

V A _' °nh °t ° /' _ cJ4/""'''-''~' .a.~la1 01 aJa: ~ 
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Oheisena l ähetystö kunnioittaen Ministeriölle 
lähettää r aportt insa n: o 39. jonka otsakkeena on 

Lontoon Lord Mayorin käynti Sveitsissä. 
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ZUrichin näyttelykomitean l ähettämä mainoslentokone oli 
vienyt kutsun kaikk ien pääkaupunkien pormestareille käydä 

Sveitsin kansallisessa näyttelyssä. Ensimäisenä noudatti Lontoon 
ylipormestari t ätä kutsua saapuen ZUrichiin viime heinäkuun 
29 päivänä. Tästä ei olisi sen enempää sanomista, ellei 
tällä kertaa vieraan maan pormestarin käynti olisi muodostu
nut sellaiseksi, ettei, kuten eräs Poliittisen departementin 
virkamies sanoi, kuninkaillekaan ole usein näin kOMea vas
t aanottoa tarjottu. Kaikesta huomasi, että kysJ'mYksessä oli 
poliitt inen mielenosoitus, joka ei olisi voinut olla selvem
pi, sii tä, mitä kansa Sveitsissä ajattelee hallituksen ollessa 

puolueeton • 
Lord Mayorin saapuessa ZUrichiin 29 päivän aamulla 

seurassaan puolisonsa sekä ei tyn edus tajia. oli asema ja sen 
ympäristö täymlä innostuneita vastaanottajia, joista 20.000 
oli saapunut erikois junissa lIUUal ta. 70 nuorta Ulis ta kansal
lispuvuissa ja kukkia kantaen muodos tivat korean taustan, kun 
Lord l4ayor kulki tervehtien kunniakomppanian ohi tae kaupungin 
presidentin rinnalla. Tervehdyspuheitten jälkeen ajoi seurue 
s~atossa hotelliin joukkojen hurratessa. 

Kyöbeuin päivällä vietiin Lord Mayor seurueineen 
"state p~ocessionissaR, kymmenessä landoossa suunnattomien 
kansanjoukkojen juhliessa raaUhuoneelle. Hän oli virkapuTUssaan 
ja häntä seuraavat avustajat ja palvelijat S8.1Bten. Sveitsi-

.lAKELUOH.lE : 

Dl. A6. 

.lakeluohjetnalleja : 

T .... II.-. 
T .... II.- ja 11 ..... 1 ......... mlnlatarlOn • • 
EI ulko~ tledollukalln. 
EI ulkomaaedu.tuk ..... mutta ulk .... lalnmlnlaleriOn tiedoi

tukaIIn. 
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läiset olivat puolestansa koristaneet itsensA minkl 
saattoivat vanhoihin kansallisunivormuihin ja -pukuihin. 
Perillä kaupungin presidentti tervehti Lord Mayoria "ei 
ainoastaan Lontoon kaupungin vaan Brittiläisen maailman
vallan edustajana". Lord Mayor puolestaan pitkässA vastaus
puheess aan alleviivasi sveitsiläis-englantilaisia suhteita 
kautta vuosisatojen keskiajalta lähtien. 

Seuraavana aamuna ajoi Lord Mayor seurueineen ter
vehtimään Valaliiton presidenttiä hänen ke säasunnoll aan. 
Siellä oli järjestetty kansallistansseja, kansanmusiikkia 
y.m. Puheita pidettiin taas ja puheessaan Lord Mayor 
lausui, ettei vi elä mill oinkaan Lont oon yliporme star! ulko
maisella virallisella käynnillA (Staatsbesuch) ole missään 
saanut osakseen niin paljon sydäme!listä ja välitöntä 
ystävällisyyttä kuin Sveitsissä. Tässä hän nähtävästi oli 
oikeassa, sillä missä hän liikkui l18.aseudulla tai kau
pungissa, olivat kansanjoukot häntä hurraten tervehtimässä. 

Turhaa on kertoa käynnistä näyttelyssä 
koon vain, että Englannin lähettiläs oli l äsnä ZUrichin 
kaupungin Lord Mayorille tarjoamilla juhlapäivällisillä. 

Viivytty8~n neljä päivää ZUrichissä saapui Lord 
Mayor Berniin. Asema. oli kukin, lipuin ja lIflttoin koris
tettu ja Lord Mayor kuljetettiin museosta otetuissa his
toriallisissa vaunuissa kansanjoukkojen hurratessa kautta 
kaupungin. Vastaanot topuheessaan Bernin kanttoonin presi
dentti tervehti Lord Mayorin käyntiä merkkinä sii tA 
"totisesta ja sydäJnellisestä ystävällisyydestä , joka van
hastaan vallitsee sveitsiläisten ja brittiläisten välillä." 

Kaksi päivää kestänei tt en juhlien jälkeen englanti

laiset vieraat lähtivät kotimatkalle. Tällöin kirjoitti 
"Der Bund ": ToivODllle että Lord Mayor seurueineen palaa ... 
vat tyytyTAisinä matka! ta, eti.ä vievät hyvän muis ton 
mukanaan Inglan tiin sekä että nyt on si dottu si tai tä 
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jotka ovat omiaan kehittämään läheisemmäksi maitten 
välistä ystävyyttä. Lord .,.or i tae kuulw lausuneen, 
että tämä oli 011 ut hänen ja hänen vai.onsa kolue 
hääll8. tka, niin satwnainen se oli 011 ut • 

OlEn näin laajasti kuvaillut Lord Kayorin aatkaa 
koska sitä diplomaattipiireissä on pidetty huomattavana 
poliittisena tapauksena. Puhuessani tästä Poliittisen 
departementin protokollapäällikön kanssa, hän sanoi. että 
hallituksen taholta oli koetettu vaimen taa liikaa innos
tusta ZUrichissä ja BernissA, mutta että tällä muka on 

I 
mahdotonta Sveitsissä, jossa vapaus vallitsee. Hän lisäSi, 
että tämä juhliminen johtui siitä, että Englantia pidetään 
Svei tsissl ihannoidun vapauden kotimaana. Vaalassa on 
painanut myös se, että englantilaisia matkailijoita van
hastaan käy runsaasti Sveitsissä ja että he jättävät 
pal jon rahaa tänne. 'l'!lII1 on sve i tsilä i sille h,.,.in tärkeä 
puoli asiassa, hän Takuutti, koettaen hieMIl bagatelli
soida suurta innostusta. Hän alle vii vasi samalla ettei 
hallitus ollut ollut ollenkaan mukana vastaanottamssa 

tai juhlimassa vieraita • 
Kysya, tulisiko e sia. Berliinin ylipormestari 

Tastaanotetuksi näin komeasti ja sydämellisesti, mutta 
siihen en saanut suoraa vastausta, mikä selvästi OEk> itti 

ettei niin olisi asianlaita. 
Psykoloogi sesti on tämA juhliminen selitettävissA 

si ten. että saksalaispelon voimistuessa ja levitessä yhA 
laajemmalle STeitsissl, tahdottiin juhlia Englantia sen 
epävirallisen edustajan kauttå koko sydämestä tilaisuuden 
sattuessa. Inglannin taholta tätä käyntiä voitaisiin 
ehkl aaksalaiaesti ajatellen pitää wtena renkaana sen 
politiikassa akseliTaltoja Taataan. 

V.a. aSiaiQhoitaja~. '{#~ 
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Ohel lisena lähetystö kunnioittaen Ministeriölle lä
hettää r aporttinsa n:o 40, jonka otsakkeena on 

Sve i tsi n -ouol uee tt omws, 
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Asia: SmilBin wg1ueettpFPlle 

• Kuten tunnettua pitää Svei ~i kiinni puolueettomnldestaan 
poli tiikkansa kulukivenä. Tos:'n se suostui kansain"fäliseen 
kansainlii ttosysteellliin niin kauan kuin uskottiin tästä joh
tuvan turvaa pienille maille ja koska ei sopinut yksin 

jäädä ulkopuolellekaan. 
Viime TUonna kui tenkin kypsyi aj a tus vanhaan eh 00 ttomaan 

puolueettomuuteen polaemisesta ja tä~ päästiinkin etupäässä 
lii ttoneuvos ottan vi isac.n ja tarmokkaan 1"oli t iikan ansiosta. 
Tätä puolueettomuutta on sitten alleviivattu lukuisissa viral
lisissa puheissa hall ituksen ja eduskunnan taholta. 

Nyt sattui kansall ispäivänä , kuluvan kuun 1 päivänä , 
että sosialistipuolue kadunkulmiin kii nni tetyissä julistuksissa 

• vaati Sveitsin puolueettomuuspolitiikan mwttamista differensi
oi duksi . Ei enää olisi noudatettava absoluuttista puolueetto
muutta , vaan oli Sveitsin "vårjättävä" neutrliliteettiänsä 
ideoloogi sia näkökantoja huomioonottaen. Kysymyksessä oli 

tietenkin vaalikalnstusjuttu. jota etupäässä 
tit olivat ajaneet, mut ta katsoen siihen, 
ulkopoli tiikan alall e , herä tt i asia joukon 

vasemmistososialis
e ttä t ä ssä mentiin 
vastajulistuksia 

ja julkilausumia. 
Jo samaa päivänä Valaliiton presidentt i juhlapuheessaan 

mainitsi asiasta. Hän laWlli: -Olen pakoitettu selittämään 
yksimielisen hallit uksen nimessä, e ttä koko VOima.llaIllll8 TnS

tustaue mikkea diacrilli.nointia Sveitsin puolueettollUllskä-
8i tteessä. Sen teellllll8 täydell isesti tuntien VEl. stUl1Jllllle ulko. 

JAKELUOHJE : Jakel .. ohjeman.Ja : 

T a .. III ...... 
Thalnnen ja lIa""l . ... mlnlalerl!!n •. 
EI .. Ikomaudualukaen lIedoilukalln. 
EI .. Ikomaaed ... t .. kaen, muna .. Ikoaalalnminl.lerl!!n liedol. 
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politiikkamme johtoon nähden.-
Miten. tärkeänä hallitus piti kaiken epäilyksenkin. 

hälventwstä asiassa, käy ilai suU. että viime sun
nuntaina t.k. 13 päivänä vietetyillä ulk:osveitsiläiapAi

villä pi täJllässään puheessa lii ttoneuvos Motta pelasi 
asiaa:1. I"åssä. ei ollut kysymys si sApolii ttisesta pole
miikista, vaan etupäässä huoli vaarallisten väärinkäsi
tysten hälventwsestä ulkomilla, mitkä olisivat voineet 
vah ingoittaa Svei tsin kansainvälistä asemaa. Herra Motta 

allsvii vae1 Valaliiton hallituksen kantaa kuin kommentaa

riona presidentin lyhyelle ma ininn alle kansallispäivänä. 
Hän lausui .... : -Xi ole eroa Svei tsin puolueettomwden 

kannal ta kat soen sillä, onko joss.akin massa hall itus
muoto. joka muistuttaa meidän valtiojärjestystämme tai 
eroaa 5 ii tä. Puolueett omwtemne on totaalinen, elllllskA 
liitt yneet kehenkään sitä puolustaaksemme. Neuvottelut, 
joita saatetaan käydä vieraitten hallitusten välillä 

meidän suhteeilllD8, eivät koske neitä eivätkä vaikuta 

_i d.ä n kAyt ökseemne • ,. 
Tässä herra Motta hipoi all:ia , joka. Suomellekin on 

kiintoisa. J o hii n jdkoi: "Jos joskus tulee tarve 
kutsua avuksi niitä. jotka siihen ovat velvolliset. on 
selvää, että tämä on meidän itse tehtävä. Emme koskaan 

hyväksyisi automaattista arunant08" . 
Lehdet ovat yleensä h~~~kByneet täydellisesti ministe-

ri Mottan julkilausuman. K. tsotaam, että oli hj'in 
ajattelewtonta käyttää tällai ta ~1l.lOOn ttia vaali.kalas
tukseen ensi syksyllä tapahtuvia lii ttokokouksen vaal. eja 
nrten. Sosialidemokraattien lehdetkin ovat tämän huoman

neet. Viettelys oli tietenkin suuri, koska etenkin sak
salaisessa Sveitsissä nauen palko on voillRkas ja kofka 

täallä yleensä rakennetaan sille, että vaara ei uhkaa 
R>.Ulskan puolelta, vaan yksino.:18.n Saksan. Ettei hallitus
kaan ole vieras tälle ajatukBelu. osoittaa sen lisäksi. 
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mitä ennen on rapor~itllt tosiasia, että osa Svei tsbl 
ammus- ja asetehtais ta on siirretty l8.nsi-tanttooneihin. 

KUTa8.vaa on, että .,net le~et vaatiessaan täydel
listä puoluee ttollUD.ltta s8ll8lla maiLi"Gsevat, että kukin 
saattaa mielessään a jatella miten haluaa,. mutta että 
hall i tuksen ja maan kokonais\lUdessaan 
nyttävä oao ittamatta syapatioja sille 

on ulospäin esiin
tai tälle puolelle, 

koska tästä saat t aisi aiheutua maalle suunnatonta vlbin
koa. Ei ole tarvis olla Sveitsissä kauan nykyisin huo
alakseen mi nne päin ystävyyden tunteet kohdistuvat. )fistl. 
r anskala i set esiintyvät urhe ilukentällä t filmissä j .n.e., 
tulee he idän osakseen ahran mielenosoitu:.tsen tapaiset 
suosi onoso itukse t ouuren yleisön taholta. Ja Lord Mayorin 
käynti on vielä tuoreessa auistissa. 

V.a . asiainhoitaja: 

f 

a~~ -./_ Cp~_ 
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Asia: Dap;ig-kysymys. C ;. 

En ole pitkään aikaan ollut tilaisuudessa puhu.aan 
Kansai nl ii ton korkeampien virkamiesten kanssa, koska he jär

jestään ovat olleet lomlla. Kuul tuani, että herra Wal ters 
li palannut Genheen, riensin siis hänen luoksensa kuule

maan , mitä maailman politiikkaan ktmlw. Hänellä oli hJYin 
kii re, joten kosketin vain Danzigin kysymystä, kiintoisinta 
juuri nyt. å : heana oli osaksi se, että .dnisteri Holaa 
raportissaan n:o 44 _initsi kuulleensa sihteeristön alemmilta 
vi rka.miehil tä, että täällä ollaan tyytymä ttölliä prof. Bur
ckardti.in ja hänen edesottaaislinsä. Lehdissä oli , myös mai
nittu, että hän olisi jättänyt erohakemuksensa SU8sta syystA. 

Koska Kans ainl ii ton sihteeri stössä byrokratia on ilmoi
tuks en mukaan erikoisen pitkälle k€.hi ttynyt ja sen takia 

• w.emat virkailija t ovat vähän kosketuksissa suurten päällik .. 
kö jen kanesa, tuntui olevan sJYtä kontrolloida ylläoleva 
ti edoiu. Kysyin sE sherra 8.l. tersil ta onko perää Burckardta 
koskevissa väitt.isaA. Hän vastasi kategoorisesti. ettei 
tiedossa ollut hi tuistakaan perää. Hän ei ollut sellai sasta 
kuullut puhuttavankaan. Sihteeristössä ollaan päinvastpn 
tyytTfäisiä pro!'. Burcb.~iJ4 eivätkä hänen esiintylllisensä 
Danzigin asiassa ole muuttaneet ajatusta hänestä. 

Herra. Wal ters kertoi ei tten lyhyesti ja ta ivan luotta
llUksellisesti tosiasiat. Herra Burckardt ei ollut tehJl31; 
alotetta asiassa , vaan hän oli saanut Hitleriltä kutsun 
saapua Berchtesgadeniin. Hän oli ottanut vast&am sen, mutta 

.lAKELUOHJE: 

UI: A6. 

JaIr..luohjem.lI.j. : 
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heti ilmoittanut sii ta. Halifu'ille, rapor'töörille. ja 
Puolan hallitukselle. Keskustelun yksi tyiekohtia ei herra 
Wal tera tuntenut, mutta V8.l"II8Il on, etU Hitler ei ollut 
esittAnyt minkäänlaisia suunniteWa Dan:..zig-probleeain rat
kaiselliseksi. Hän oli vain tuonut esille OED kantansa 

aBiasea. 
Omasta puole staan ei herra Wal tera uskonut, että 

tämä keskustelu olisi vienyt asiaa hituietaka~ eteenpäin. 
Kaikki riippuu Puolan ja S!i!san hallituksista. ja niiden 
kantahan on tunnetusti vastakkainen. Ikävä kyllä Hitler 
jatkaa hermosotaansa, joka. voi joko johtaa Puolan myönty
~seen, jos se ei vähitellen HMm. jaksa "jatkaa peliä", 
tai sotaan kaikesta huolimatta, jos Puola lopulta ryhtyy 
johonkin bennostukeesta johtuneeseen toimeen, josta Hitler 
saa aihetta esittää sen hyökkääjänä. Valopilkku herra 
Wal tersin miele stä on, että Saksa tietää ettei se voi 
käydä pi tkällistä sotaa koko aiailma vastaan. llahdollises
ti voidaan Danzigin kysymykselle löytää rauhallinen rat
kaisukin vielä, mutta miten, sen osoi ttaa yksinomaan 

tulevaisuus • 
Herra alters lupasi jatkaa keskustelua ensi viikolla, 

kun hänellä on enemmän aikaa, joten toivon voivani 
tiedottaa eneJllllän polii tti sesta tilanteesta Kansainlli ton 

sibteeristOa kannalta katsoen. 

v ........ inhoi ta ja: 4 CAf~ ~ 

/ 
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otsakeasiasta lähetin lfinisteriölle v~k. 2 päivänä 
lyhyen r aport in - n:o 36. Siinä nojauduin ensi sijassa erää
seen salaiseen asiakirjaan Saksan ulkopoliittisis ~a pyrkimyk
sistä j'l toiseksi e rinäisiin keskust eluihin kolleege.ini kUSS8 

Ged,e 'i s s8 ja ernissä . 
l ilen ja tänään ova t GenAve' in leh det sisäl tänee t 

hälyyttäviä tietoja Venä jän ja Saksan Uhen tymisestA ei ai
noastaan taloudell isessa, vaan lIIYÖS polii t tisessa suhteessa. 
Nämä tiedot ja v ä itteet soveltuva t yht een sen kanssa mitä 
yllämainittu Seksan ulkopol i itti sia pää maaleja selostava asia
kir ja tie si kerl oa . Lisäksi tapasin keaälomallani eräi ta 
tiet or ikY.ai ta herroja , m. m. erään ranskala isen suurlin'et ilään 
Ke.tson a sianmukaiseksi lainata täMn erään kapp aleen tuOB.ta 
r aport istani v.k. 2 päivältä. e kuului seuraavasti: 

" siakirjassa väitetää n, että estääkseen Venäjää yhty
mästä Englann i n ja Ranskan liitt oon S'lksa ei ole tar
jonnut Venäjäll e ainoasta~ suurta taloudell ista luottoa, 
T8.an lisäksi täyttä pol ii tt i sta yhteistoimintaa Puolan, 
Liettuan, Lat vian ja. Viron itsenäisyyden kustann uksella siten, 
että jaettaisii n Puola Venä jän ja Saksan kesken. jotavaslin 
Vene jä saisi kokonaisuudessaan flDastaa Viron, Lan ia n ja 
Liettuan. Jo e Venäjä n.öin aaettuisi Saksan ka.nssa samaan 
rintamaan , odotetaan Berl iinissä . että englantilais-ranskalainen 
hyökkäys jäisi itse HBiassa verrattain toisarvoiseksi mielen
osoituksekai. Hyökätessään pohjoisesta, lännestä ja etelästä 
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samalla kertaa Saksa VOiSi laskelmiensa mukaan kol_saa 
A neljässä viikossa' saartaa Puolan koko armeijan ja sen 
jälkeen Englannilta ja Ranskalta katoaisi aihe jatkaa 
sotaa S&kS9.e. vastaan. Si täpai tsi, sanotaan tässä asia
kir jas sa, jos Saksa pysyttäytyis1 lännessäpäin il_sodan 
alalla vain puolustuskannalla. on vähän syytä odottaa. 
että Englanti ja Ranska suorastaan provosoisivat ilma
sodan omalle alueilleen. Keiken kaikkiaan pitäisi vielä 
olla toiveita olemassa, että Italia saadaan pysytetyksi 

• sodan ulkopuolella, sillä mitä syytä Englannilla ja 
Ranskall a olisi hyökUä ra.uball isen Italian killl.Pl'uun, 

• 

kun Italia ei esiintyisi Saksan lii ttolaisena Puolaa 
vastaan . Samaan aikaan Saksan tulisi järjestää aitA 
monipuol isin r auhanpropaganda puolueettomissa maissa, sekA 
Englannin ja Ranskan työl iHspiireissä, jotta sota saatai
aiin pMttymään nahdoll isimman vaivatto~sti het i Puolan 

kuki stuksen jälkeen . • 
Er äs hen kilö, jolla oli ensiksi Pariisin rauhankon

ferenssi ssa sangenkin tSIXeä a sema ja sen jälkeen Kan 
sainlij ton politiikassa, oli lomaa vie ttämässä S8.llB.9Sa 
bretagne aisessa kaupungissa ja bsui lisäksi vielä sa

ssa hotellissa kui n minä. Hän jutteli useat kerrat 
hyvinkin yksi tyiskoht_isest i nykyisestä kansainvälises tä 
tilanteesta kanssani . Hän näkyi tuntevan pääkohdat yllä
maini tusta salaisesta a,si akir jaata, mutta väitti Berlii
nissä n. ttemmin odotettavan, että Puola saadaan lyödyks1 
kokonaan n. 8 A 10 päivässä, minkä jälkeen Englanti ja 
R&nska taipui si vai r auhaan . Ilmsodan suhteen lännessä 
ja Italian puolueettomuudgn säilymisen suhteen hänen 
tOIlsa Silian ja Italian odotuksista olivat aivan samat. 

~tä taas tulee mainittuun ranskalaiseen suurIä-
he tt ilääseen , sano i hän n. kaksi viikkoa sitten peläilnee 
sä, että Venä jä ja ·'eksa tulisivat löytämään toisensa 
ennenkuin Venti ji.m, Englenn in ja Ranskan väliSEt neuvotte
lut pääsevät johtamaan lopullisiin tuloksiin. Hänen 
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tietojensa mulauc Stalin on valllis millaisiia käAnteisiin 
tahansa kunhan bAnen politiikkansa hyötyy s iitl. Shdanoff 
taas on. bin väitti. suorastaan sakBala1smielinen. Kolo· 
toffin täytyy, pysyttääkseen asemansa. tinkil joka tahel ta 

myönn ytyks il. 
Nyt kaksi viikkoa myöhemmin tAmA pessimistinen 

s'D.lrläbettiläs näyttää olevan aivan liiankin oikeassa 
mi tä Venäjään ja. Saksaan tulee. Nähtäväksi jää, toteutuu
ko häneD toinen ennustuksensa." Italian hermot alkavat 
olla lopuss a. Saksan puristus alkaa pelottaa ja zenvuoksi 

täytyisi miltei millä ni nnalla tahansa saada Saksan j" 
Italian kansoille uutta ulkopoliittista t yydytystä. 

1linisteri: ~~/~~: 
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Tasan viikko si tten lähetin l yh yen r aportin, jota laa
dittaessa en vielä ollut ~ättänyt tavata ketään huomatta-

v mpia henki öitä Gen~ve'i ssä. Sen jälkeen olen l ähettänyt 
Ministe ri ölle eräit.ä puhelinsanomiaj aikaisempiin niistä ei 
tässä ole ~lOää o:J'r., tä ka jota, koska tilanne on hetki het
keltä muu t tunut . Sensi jaan palaan t ä ssä s ii hen puhe lin sanomaa ni 
jonlm ministe r i Tapio Voionmaa eilen '11alla otti vastaan. 

Kuinka täysin eri t avalla kaksi e ri henkil5ä voi tulki
ta ' 01 nen henkilön käsityksen tilanteesta , siitä sai n jäl
leen sel vän kokemuksen eilen . dellisenä pä ivänä oli l uonani 
loun. l a erään pienen maan ~ntinen ulkoasia inministeri t joka 

sitä ennen ja sen jälkeen on ollut maansa lähet t iläänä 
useassakin eri päekaupungissa. Hän tuli luokseni suoraan 

• Avenolin luota ja ~ sel itti • ! veLol in an een hänelle 
jokseenkin toi vottoJaan ~' 'T ..n tilanteesta. Menin sen vuoksi 
e ilen aamupäivällä venolin pul:eille sii nä käsi tyksessä , 

" n todellakin ltc aiei aseman niin synkin värein kuin edel .. 
lisenä pä ivänä änest ä oli minulle vakuutett u. Hämmästykseni 
oli sen vuoksi si tä suurempi ~ M. venol aivan rauhalli-
sesti an oi ~in le 3en kuvauk~en, inkä sisällytin eiliseen 

ueel insanomani • 
• hve lin äsitys oli sii s seuraava: 

Vi ime syksynä he ra S' tlerin ol i onn i s tunut yllättää 

Che.Jberlain, & . Dala i er ja Sr. solini Ja oi tan 
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hän sai kMenkäänteessä MUnche nin kokouksessa tahto nsa lä-
vi tse. Tällä hetkellä, ja tkoi M. Avenol , hänen käsi tyksensä 
muka an psykolooginen t ill:ill.Ue on aivan toinen. Jos e ii s niin.! 
bänen näkemänsä psykoloogi set edellytykset todellakin oTat 
t oiset. pit!ii s i vielä voi a ainak in joltisella optimisJlilla 
luott n uhan säilymi seeu. Herra Hitler on n,t monta viikkoa 
pomi tt EJlut Puola ~ ELglan tia j s. Ranska. kai kenlaisilla väit
teillä ja vaatimuksilla , mutta hä n ei ole s avuttanut mitää n 
yosi ti::' vi st tel osta . Vi i n:.e syye.l:lUss a Sr. 'ussolini sa i 
vål i tyksensä onnistumaan , nyt t ällä kertaa Italian optimisni 
on l aske ut r innan Ei tleri n negatiivis t e n tulosten kanssa. 

Voihan tietyst i käydä niinkin, ja tkoi M. Avenol, ettei 

ksa 10Pl'U 'en lo~uksi kui tenkaan ~ule mitään tinkimään ja 
silloin epäilemä tä katastroofi on edessä. Mutta niin kauan 
kuin Seksa ei ole sanonut vi el ä t ä t ä viimeistä saneansa, 
täytyy koettaa l uottaa riihen, että järki voittaa Saksassa

kin ja si ten rauha saadaan säilymään. 
Kysyi n häneltä mi ten hän ~rvo~telee saksalais-venäläistä 

so imus ta . • Avenol vastasi seuraav sti: 
Eri t~oilta saapunei<i en t i etojen mukaan tuntuu siltä 

kui n Saksas sa alje t taisii n ~sittää , että tämä uus i polii t
tinen sopimus Ven 5j1.n kandsa oli suuri takt ill i nen vi rhe • 

ykyi sen S)'lteeJlin menestys Saksassa on sangen suurel ta. 
ell ei s1.D.ll'immal ta osul te. 'lIl r ake . ettu sen psykoloogi sen 

aske l varaan, että ma ai lman dym~tiat esti t tj'lä t 
Saksaan sinä suurval tarra, j oka voi mkkaimmin 0 uskaltanut 
ja vastakin uskaltaa V8.:.l t ustaa komnuni smia. Saksecssa ei 
voida olla huomaamatta, et tä jotain on herra Hitlerin 
ulko olitii kassa nenn yt tai menossa vikaan, kun on täyt:vnyt 
teh dä nä i n täydell i nen äkkikää nnös ja kiirehtiä solmiamaan 
Venä jän kanssa si ks i l aa jakantoinen polii ttinen sopimus 

kuin nyt O~ tehty . 
Kysyin . edelleen miten venol laskee Venä jän tänän 

jä lkeen tulev bll suh taut ulI.8.8n Kansai nl ii t toon. 14. Avenol 
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vastasi: Oltuaan aikaisemmin Kansainliiton ankara arvostelija 
Venäjästä tuli Kansainli i t on se jäsen. joka eniten tahtoi 
esiintyä Kansainliiton periaatteiden jyrkkänä puolustajana. 
Nyt tehty9än poliittisen sopimuksen Saksan kanssa on tie
t ysti vaikea etukäteen sanoa miten VenäjA tämän jälkeen 
tulee esiintymään Kans ainl ii ton nei skokouksissa ja neuvos
tossa . Mutta ei myöskää n tule etukäteen päättää , että 
Venäjän mahdollinen kann9Jl1lluutos Kansainliiton suhteen tulisi 

saamaan suuri9. aikaan. 
Lopuksi • Avenol tahtoi lausua t äysin yksityisen4 

mielipiteenään , että saksalai s-venälä inen sopimus ilmeisesti 
on oso:ttanut nä i den molempien .aiden pelkäävän sisäistä 
heikko ttaan: Ven2jä ei sitt enk~ä n niin erikoisen mielellään 
näkisi saksalaisten hyökkäävän sen kimppuun, eikä t aas toi
saal ta Saksa tuntene itseä ·· n niin erikoi sen voimakkaaksi 
kestämään Englann in ja Ranskan yh tei stä hjökkäystA. 

Eilisen pä ivän kuluessa tapasi n vielä sekä muita Ken
sainli i ton virkami ehiä e t tä eräitä toisia he:.kilöi tä. He idän 
keskuudessaan tuntui vall itsevan samanlainen maltillinen 
optimismi, jota • Ave nol juuri oli edustanut: Jos Saksa 
pari viikkoa sitt en olisi yll··ttävästi hyökännyt Puol-m 
kimpp~un , ol isi sil11 vielä voinut olla joita~in IMi'··k;, 
pikaisen voi ton toi vei ta; nyt Englanti ja Ranska sekä 
Puola ovat täysin valmii t ja yllä tyksen hetki on sii s 
menetetty . Mutta er äät nä is tä henkilöistä myönsivä t toisaal 
ta Saksan ja Ittilian menneen varustuksissaan niin pi tkälle. 
että siden maic.en allit usten ei olisi kovinkaan helppoa 
selittää kansoilleen miksi vii me tingassa peräydyttäisiin 
ilmn mitään ulkonais ta ,01 ii t .ista saa.vutusta. 

Omasta puole e tani luulenkin, että koko kriisin ydin on 
prest i ge . Mikäli minulle on eräältä täysin luotettavalta 
tahol ta suurena salai suutena kerrottu, .:llis_ herra Hitlerin 

asettama t ehdot neuvott elu jen perus taksi mennee t vieläkin 
pi temmälle kuin erinäiset sanomalehtien anailut tässä 

suhteessa. 
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T!mä puhutt elemani henkilö vakuuttamalla vakuut t i, että 
Danzigin ja "korridoorin kysymys" ovat vain vähäpätöisiä 
sivuseikkoja Saksan kaikkien muiden vaatimustsD rinnalla. 

Jos tämä tcdellaki n pitää pai j~ansa, täytyisi siis 
Saksan ennen varsinaisten neuvottel ujen al~amista tinkiä 
vaatimuksistaan s i ksi paljon, ettei sen jälkeen enää voisi 
olla puhettakaan saksalaisesta saailmanvallan tavoittelus~ 

Lyhyest i sanoen : herra Hitlerin täytyisi sekä oman kansansa 
että muun maailman edessä myöntää alkavansa epäonnistua. 
Kestäis ivätkö hänen hermonsa sitä, s i i t ä on sii s tällä 

hetkellä ennen kaikkea kYsymys. 
Kansainliiton Siht eeristön piireis sä tuntuu sekin käsi

tys saaneen 6.l.nakin jonkunlaista. jalansi jaa, että Saksa 
menetettyään yll ä t tämisen mahdoll i suuden täll " ke!"taa tai
PUl51 jonkinlai s ~en lykkäykseen ja sitten iMieU joi takui ta 
viikkoja ennen talven t uloa Puolas sa pä in ryhtyisi äkilli
seen hyöl::k:äykseen . enn enkui n Englanti ja. P.anska ennättäisivät 
omilla hyökkäyksillään pakottaa Saksan jakamaan joukkonsa 

ktilidelle r i ntamall e. 
Omas ta puolestani en ta hdo l ausua mitään näiden laskel 

mien todennäköisyydestä • 

U i n 1 s ~ e i: 
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Pi t kin vii:ne kevät tä selostin lukuisiss a eri raportei s san i 
mi ten e .... t t i h .nnetta Euroopassa seuranneet pe: ssimi st i set dip. 
l omaatit Gen ~ve'i9sä ja Bernissä , sekä erip~iset Kansainliiton 
v i r kamiehet eivät ~atsone et voivansa luott aa r uhan säilymi -

seen . Tois~ ta tahdoin sanotuis sa r port9issani ntaa mY0ski n 
i iden henkilöiden ää en kuulua , jotka vii mei seen s akka koet ti 

v t luot t aa ::.ks an r 'o.'.!h8I!t&b. too. . Tä3sä ""·lkimmäi3essä miele ssä 
lähe tin edellisen raportt i ni n:o 43 , v .k . 30 på i vä ltä , lähinnä 
se: ke skuste l un jobdes ta , joka mi nulla oli oll ut M.Aveno "n 
kanssa . 

Vi el ä s iksi iIlJ ·hään kuin viime 1{uun 31 päivänä olle s aJi 

ne rn is sä Svei tsi n ul oasiei nministeri ott a . ankara katoli 
lLJ nen , koet t i l uo taa aavin , pr esi1entti Roosevelt i n sekä 
B~l giB.L uni ::t!m.m ja RoU"-:l.., in . ni::J.gattar en ponnistusten 0 i s 
t umiscSIi r u.han säil i~eks i. si i t ii truolirra t ta , että Svei tsi 
jo ol i itsek i n rs tynyt ~rinä"s ii n sotilaall "si " toimenpitei sii 

:El" en suojelu " l1lk t , n. 1 . 00 miestä , oli mobilisoitu 
v. k. 29 IL ivänä ja I1rmeijakuntaeversti H. Guisan oli Svei t s in 
p=.r la Jre nt i s sa seurc. vana ps iv5n ·" v i tt u J,all ituksen ehdo t uksen 
~u~~i ce st i ~nr a "ksi . vei t si l l ä e i ole kenraalia muuta 

K i n sod ai k~la , ~i t3 e en t nnetaan va i n pri kaati everste -
"8 , div · s "oo evers tejä ja er i "akuntaeverstejä ylem ien päälli
Köi3en ~onimity sinä) . 

JAKELUOHJE : 

ua.: A" 

Jak.luohj.malleja : 

Tava!!!nen. 
T."allI ..... ja lIa1kal mlnlol.ri6i1e" 
EI "Iltomaaeduolulto.n Iledoilultalln" 
EI "Ikomaaeduol"k .. n. mutta "lkoaalalnmlnl.leri6n liedoi

luItaIIn" 
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Ollessani Bernissä hallitus mobilisoi t.k. 1 päivänä 
koko arme ijan ja palatessani takaisin GenAve'iin vielä 
samana pd vend nä in l otil· iden kiirehtivä.n juniin. Kuvaavaa 
silloisell e mielialall e oli, että sy(5dessäni lounasta 
Bellevue-Pala.oe hotellissa sinä päivänä tuli radiotei tse 
ilmoitus tästä mobilisoinnista, j~ koko tämän suuren hotel
lin miehinen palveluskunta , joi takin vanhoja j a alaikäisiä 
lukuunottamatta, sai siten tiedon velvollis tnldestal:ll lähteä 
hetken kulutt ua ja he tekivä t sen aivan levollisin mielin . 

Viikon o19m:ne nyt olle~ t, ul komaalaiset cliplomaatitkin, 
ilman oikeutta ostaa erinäi s i ä elintD. r :pe i ta. Malli e on 
tosi n luvattu tänBn vii kon kuluessa l ähettää ostokorlit. 

Ell en tluu rest i erehdy, p6rustuu nyky i s in Sveitsissä 
vall i tseva täysin rauha 11 i nen mieliala l askel.mam, että sak
s l ai s t en pää hyökkäys suuntautuu ai na.:: in t o i s taiseksi itää n 
pä i n, jotav!:.stoin tä!Iän vuoden alussa ja varsinkin Tsekko
slovaki an häviämisen a i ka an pel jättiin, että s aks ua isten 
pää isku suuntau tuisi Sveitsin kau t t a Ranslman , jot t a saa tai
siin Ranska puris tetuksi sekä idästä e t tä Espan'an kautta 
etelästä samalla ke rtaa . Nyt on r auha palautunut span-
assa ja senvuoksi Sveitsis sä tahdot~an uskoa, että maan 

puolueettomuus pMsee säilymää n sod an lopptrun saakka. 
Tähän yhteyteen sovel t uu myös Kans ainl ii ton molempien 

suurten virastojen , ni~ttä in sihteeristön ja työtoimiston 
på3t ös Gen~ve'iin jaäaisestä. Ollessani Berniss& kertoi 
M. ottan lähin mies, niniste ri Bonna, t ästä asias ta seu· 

raavaa: 
Viil!l8 

hyökkää JIääI! 

keväänä kun oli syytä epäillä Sak Sl:ll tulevan 
Sve itsin kautt a Ranskaan, kiirehtivät Englant i 

ja Ranska antamaan Sveitsille t alnmnsa avusta. Tällöin 
täytyi Sveitsin hallituksen ottaa huomioon sekin mahdolli
suus, että Saksa ja Italia voi s ivat selittää , e t tä Kansai 
liitossa Englanti ja Bbnska ovat tärkeimmät jäseLvaltiot 
ja senvuoksi Saksan ja Italian mielestä Kansainl iiton 
jääminen Sveitsiin ei olisi sopusoinnussa ~vei tsin täyden 
p olueettoauuden kanssa. Tässä syntyi ajatus, että sihtge
ristön ja työtoiais ton olisi jo aj ois sa ote tta'V&. huomioon 
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se mahdolli suus, ettA Sveitsin puolueettolltDlden kunnioitta
Bdnen niidenkin puolelta edellyttä isi niiden väistymistä 

muualle. 
Kirj oitin Mi nisteriölle näistä silloisista laskelmista. 

Si ttem:::in oli vii me ke säkuun 13 päivänä Hel singin 
luettavana Lontoo sta käs'in lähetetty säbkösanoll8 tästA 
samasta e siasta täysin oikeassa muodoo sa. otan tähän 

seuraavan loppulauseen: 
"Pää sihteeri Avenol on päättänyt sodan, sattuessa 

tää kansainliiton päämajan pois Sveitsistä pikemminkin 
vuoksi, että Saksa a Italia suhtautuvat viht.mielisesti 
kansainlii t too n, minkä vuoksi on tarpeell ista välttdä t e ttei 
vät akselivallat käyttA 8i kansainliiton keskusvirastojen 

olemassaoloa Svei tsis~ tekosyynä ryhtyäkseen hyökkäykseen 

Svei t siä VB. sta 8l~ 
Eilen ke ski päivä llä 8eapui sihteeristöön Englannin 

hallitukse pyyntö , että pääsihteeri alistaisi jäsenvalti
oiden ha rki ttavC1 si, e~kG olisi sj-y-tä lykätä neuvoston 
ja ylei skokouksen istunnot, °o i dan oli mää rä. alkaa ensi 
viikonv ihtee s3~ . Keskustel in a si asta M. Lesterin , ~venolin 
l äh immän apul i sen kansaa. Häl ei ollut silloin vielä 
e :noot t änyt keskustella '3si9.sta • !venolin kanssa , mutta 
sanoi pitävänsä mitä todennäköi siapänä , että l ykkdJkseen 
täytyis i ryhtyä , sillä nykyis ten ol osuhte iden vE>lli tessa 
olisi peräti vaikeata s6.ada täysilukuisia vel tuuskunt ia 

ehkä useastakin ~sta saapumaOJD muutaman pä ivän kuluttua 
" . ~ve liin. Hänen mL estään täyt:risi t taa lukuun sekin 
mahdolli9Uus , että l ykkäys tulisi kestAmään ehkä i na 
pari kwkauttakin, mutta ei juuri kern'-l6sti sen k~uempaa, 
sillä ai nakin :<clme aaib pit i s i hoi tae. yleiskokouksessa 
mahdo li i;mnan l. ~il·tlestit o.iulit&ä in ensi bud jettivuodan 
tulo- ja Jr.enoarvion h.yvdksymi nen . toiseks i neuvoston 
jäsenvaal. i, sekä kolm.e.nnekai Hl:lag in illomioistuimen kaikkien 

tuomarien vaali. 
TäLdän käydessäni sihteeri ~tösEä tapaamassa m •• 

M. PeltI iä (h llantilainen , 'oka kävi Suome ssa t alvella 
v. 1936-37 ja joka mitä ldheis i '.D.min vel jeili osasto
pääll ikkö Toivolan kanssa Hew Ycrkin World's Fairlissa), 
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sain sen käsi tyksen, että mieliala Kansainliiton piireissä 
oli suuresti l askemassa. Jos Puolan vastarinta murretaan 
muu t aman vii kon kuluessa ja Saksa pääsee keskittämään 
itäisen :rintaman päävoimat länteen päa. tulee Svei tsin 
aseJIB. ja samalla Kansainliiton sihteeristön, uudelleen 

kyseenalaiseksi • 

i n i s t eri: 
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Allia: Suomi. Sakea 

portissaan n:o 46 v.k. 27 päivältä ministeri Holma 
tt on kertonut keskustelustaan Amerikan suurlähettilään kanssa, 

• 

jo ~oin Mr . Bullitt oli i irnoittanut t j etäv~nsäJ että '~oskovan 

ja Berliinin välisissä valmi st avissa neuvottel uissa on puhuttu 
myöskin Suomesta". Tämh tieto antaa minulle aiheen palata 
vielä kerran r portt iini n: o 36 viime heinäkuun 2 päivältä. 
iinä se ostin erästä salaista asiakirjaa , jonka olin saanut 

j uuri ennen l ehtöäni omalle yksityisestä sakselaisesta l äh
teestäni. 

Sen nojalla kir 'oitin ainitus sa r aportissani tässä asia
kir jassa våi tet ..b.van, l1 et t ä estäakse . Venäjää yhtymäs tä Eng'" 
l en in ja skan iit~oon ksa ei ole tarj o ut Venäjälle 
ainoastaan suurta t a oudel ista 1 ottoa, vaan lisäksi täyttä 
polii tt ista yht eistoinintaa 0 an , Liet tuan , Latv ian ja Viron 
itsenäisyyden kustannuksella, s i ten , että jaettais iin Puola 
Ven ' j ' n ja Saksan kes en, jonka li ~ksi Venä j ii saisi koko
na'suu ess an anastaa iron, Latvian ja iettuan" . Tämä kohta 
mainit ssa salai essa asiaKir j ssa kulu a kuper äis ssä muodos-
saan seuraavasti : 

"Der deutsche 
Armee , die im Korri dor 

JAKELUOHJE : 

1 n zielt 
und in 
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UK 1 : A • • 

darauf hin, der 
Posen konzentriert 

Jak.luohJ.rnall.ja : 
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"Cannae" x) zu bereiten, mi ttels einer "attaque foudroyante et 
massive " von 3 , eiten (OAtpreussen, ommern t Schleslen) . 

Das Ei nzige t W3.S e ine solche Attacke verhindern könnte, 
(sagt der Diplomat) wäre nur ein sChleuniger Abschluss des 
-:'esteuropäi sch-russiBchen Paktes L In Ber11n (io den Nazi
YJeisen ) olaubt ~ nicht an di e baldige Realisierung 
des W6 steuropäisch- r ussischen Paktes . Die deutsche Diplomatia 
rbeitet seit tlonaten Bahr aktiv in Moskau mit dem Plan 

einer eutsch-russ ischen Teilung Polens. v/obe1 die Deutschm 
den Russen segar die Besitzrechte tiber die baltischen 
Staaten (Es tland, Letthnd, Li thauen t aber nicht Finnland) ange
boten haben . 

Kuten y1l80levasta alkuperä isestä t 1 sti stä nä~JY t 

väite tiin 'nakin vielä viirr.e kesäkuulla , että Venäjän 
ja ~ san v 'lisi ssa salaisiesa ne v ttelui ssa Suomi olis i 
jäänyt ke skustelu jen ulkopuolell e. 

'.::'c...vate ssani viime viir:olla t äkäl ä i sen ki inalaisen 
~olleegani minister i Hoo Chi-tsai'n, joka ai koi nuac on pal
v&ll ut lllllansa l ähe t ystössä oskovas a ja 
hyvin i nfor moi tu t ktrulin häneltä m.m. sellai sia vii ttaubia, 
että Venäjän ja aksan välinen salaine j" l'jestely sisäl-
täisi sopimuksen Vent jän al uell i esta tyydyttämisestä yleensä 
Puol saa ja Pohjois-Europassa pä in s 9llltian aikam kun Saksa 
otettUbAn oman osuu tensa olasta pair.uis i Balkanille päin. 
' un utelin hiineltä , mitä m olisi sovittu Saksan ja 

x) 
Sel itykae' si mi tä tämä Cannae tarkoitt aa t ahdon mainita seu· 

rba~aa : otahistoriassa kut sutaan lyhyest' tällä nimellä suuri 
t aiBta kiertol iikettä viholl isen selkään. i t ä wenettelyä noudat t 
Hanr. ibal v. 216 e.Kr. aurs.lretakseen juuri Cannaen taistelussa. 
malaistell vast arinn8Jl to isen puunilaisS4.l tn aikana. Tätä saJliaa t 
tUkkaa on sittemmin nou atet tu myöhemmiAsä sodissa lukuisat eri 
kerrat ; vi i meks i perustui l:I.i.van samaan l a skellllo9.an saksalaist9ll 
yritys v.l9l4 kiertää Belgian kautta Ranskan armeijan selkään , 
sill ä t valla kuin sota.a.rsalkka kreivi von Schl i Eifen, Saksan 
yleisesikunnan pääll i kkö .ia.dan alussa oli suunnitel lut no· 
pe4npana keinona koko Re.nakan arnei jan mur'skatUnitleksl. Kuinka ' 0r
keille sota.ars. v.schlitd'en itse arvioi tämän "Cannae"n hyökkäys
swnnitelaan, ilmenee m.m. hänen omasta tutkiellll8.staan "Cannae". 
joka sisäUyy hänen koo t tujen teostellSa ensi_isen nidoksen 
sivuihiD 25-266, julk. BerlHniaaä 1913. 
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Venäjän kesken Suomen suhteen, hän vastasi apAJDääräisesti. 
En saanut häntä ~yöntämään vaikBniko hän jonkinlaisesta 
hienotunteisuudesta minua kohtaan vai oliko hänellä todel
lakin vain epämäärE isiä tietoja tässä suhteessa . 

Eilen illalla tapasin kaksi englantilais ta, jotka. 
ovat toistakymnentä vuotta asuneet GenAve' issä. Toinen 
heistä oli juuri lähdössä sotam ja toinen, entimn 
yle iaesikunnlin ma 'uuri, odotti kutsua minä hetkenä tahansa 
Tämän jälkimmäisen herran kanssa jouduin hyviin suhtei-
s iin jo v. 1922 m.m. sen johdosta, että hän maailman
sodan 8ikaca oli lukenut v.l80800Q9 Suomen sodan his torian 
ja ai na on o30i ttanut erikoisen ~~urta ystäT~~ttä Suomea 
koh man 0 Hän sanoi minulle tietävänsä, että saksa! is,
venäläinen sopimus koskee myös Pohjois-~uropaa, siihen 
sisäl tyen Suo' eikä vliin Baltian maat ja Puola. 

Eilisen ~ä ivön kuluessa tapasin myös eräitä Sihtee
ristön korkeimpia virkamiehiä. Kuk.'lan ., i heistä t ahtonut 
vielä sanoa 20tai n varmaa Venä jän suhtaE!ll, mutta sen 
ymmärsin, et tä l~ottamus Venäjä n täyteen puolueettomuuteen 
oli sangen pi eni. 'elipi t eiden eroavaisuus koski vain 
si tä, katsoiva tko he, että Venäjä tuli si "kovaa rahaa" 
vastaan yymä:än yks inpä sotatarpeita kUIlEallek in roti

valle -pu e l e, va i olisiko syy tä odottaa , että Venä jä 
t uonnempana asettuisi voittajan uol elle, tai oli~iko 
pi dett ävä todennäk isimpänä, että Venä jä jo alusta alkaen 

har r et · is i Saka III tukemista niin pitkäll e kuin suora
naiseen sotaan antautumatta olisi mahdoll i s taa Mi"lusta 
tuntuu siltä kuin alipäi\ sihteeri • Sokolin (venäläinen) 
}taikin keinoin yrittää tehdä uskottava ksi , että Venä jä 
tulee aivan viimeiseen s akka koe ttama~ pys yä mahdolli 

JD&.n neu traalina. mutta yleen sä, kuten sanottu, ei 
ta luotettavan hänen näin p ' tkälle meneviin vakuutuksii 

Saksa on nyt siis virallisesti luvannut "kaikissa 
olosuhteissa" kunnioittaa Suomen koskemattomuutta. Val1-
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tettavasti Saksan nimikirjoitus on tällä hetkellä 
simman huonossa huudossa kau tta maailan kaikkien OEn' 

sanan.sa syömisien jälkeen; sli tä t uoliJIB. tta täytyy tie
tysti viime iseen saakka toivoa. että. saksaleis-venWinen 
yhteistoiminta ei saa konkreettisia muotoja edes Puolan" 
hävi ttämisen kustannuksella, saatikka ei tten muualla päin 
maailm a . Mutta jo se seikka, että vakavissa ulkomalai
sis8a pii rei ssä olls.an tiet ävi nään saksa19.is -veDälAisen 
sopimuksen koske van myö skin Suomea on mitä vel i tetta-m 
tosiasia . Holl.mn in ja Tanskan puolueettomuu t ta on jo 
sodan aivan ensi päivinä ehdit t y loukata. 1litä ennättää
kään ; apahtut1 en!1enkuin uudet r auhan sopimukset on saatu 
voi~ • Tä &n ~ik een liittyy vielä valitettavasti 
seikkoja , joi ta tässä yhteydessä en kat so voivani panna 
paperil e enn nkuin olen sat1nut h nki tuksi, mikäli suin
kin mahdolli&uuksi a i 17enee , täydentäviä tietoja. 

i in i s t eri: 
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Asia: Saksa. Italia ;a Venä jä. . .. _ 
('1? 0 / . 

Tahallisest i olen jättänyt edellisistä r aporteistani 
• pois kysymyksen , mitä Genhe 'issä ja Berni ss ä e. ja tellaan 

kaikkein t ärkeimmissä pii reissä otsikossa m ini tusta asiasta. 
Pyydän ninenomaan, ettii tämän r aportin jakelu supistuu 
mahdollisimman vähäi seksi . 

Tällä etkella ovat sodassa Englanti, Ranska ja Puola 
Saksaa vastaan Saksan aloi t taman hyökkäyksen johdost a. Puhutte
lemani mahdollisimman arvoval tui.~et henkilöt ovat E:ilen ja 
tänään antaneet minun aavi s taa. että keskeisin kysymys on 
nyt: mitä tulevat tekemliän Venäjä, Italia, Jtipani ja Thdys
v::llle i. ota on blkanut siten, että Saksa on taistelemassa 
kahta sell ista maailmanvaltaa vastaan kuin Englanti ja 
Banska. Saksa ei ole voinut antautua tällaiseen sotaan 

• l uottamatt a , että se voi tuonnempana saada apua Ii inakin 
Italial ta ja Ven äjältä, ehkäpä vielä J...panil takin. Näi ssä 
l ask.elmi ss en Saksa on varmasti tehnyt itsensä sYYrääksi 
mitä pahim.tnan e r ehdykseen. inglanti ja Ranska tulevat 
seDvuokai, el leivät nyky iset laskelmat petä. aivan läheisessä 
tulevaisuudessa vae ti Italialta selitystä. aikooko se~ 

pää taistelujen siirryttyä lt6rintamalta länsirintamalle ilmestyä 
Saksan aut-wajaksi. Jos niin on tarkoit tII, tulevat !ngl.an tl 
ja R nska heti l' yhiymään tarpeell isiin toimenpiteisiin Italian 
nujertamiseksi. J03 taas Venäjä ryhi7J Saksan auttamiseen, 
suuri~n toimenpit&in kuin soveltuu puolueettomuutee~ silloin 

JAKELUOHJE: 
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on Englannill a ja Ranskalla sekA todellDAköisiJllllästi myös 
Yhdysvalloilla tilaisuus pitää huolta sii tä, että Venäjän 
p!iähuomio kiinnitetään I.A.asiaan. 

Kuten tästä kaikesta käy selvästi esille, ovat 
Englanti jli Ranska ottaneet huomioon jo nyt, sodan ensi 
päivinä Saksan mahdoll iset aikee t kAyttää Italiaa ja 
Venäjää omiin tarkoituksiinsa. 

'rahAAn on joukko ame ri kkalai eia läh ten.yi Genhe ' is~ä 
Genoaan t arkoituksella I18tkustaa sieltä italialaisella 
bi valla "Rex" Yhdysvalto ihin. SaJ;JB. henkilö, jeka kertoi 
minulle hetki ei tten tästä lisäsi, ettei hän tahtoisi 
olla "Re.xttin matkustajain joukossa. Matka Genoasta New 

Yorkiin kestää tavallisissa oloissa noin 9! 10 päivää. 
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Edelliset rap~rtt ini vi~me p iviltä ovat tulleet 
luiksi ..,iine 'lskossa , e t tä tavanmukaine pohjois.rnaiden 

sanel 

yhtei -
nen kur i : ri kulkisi tän '·ä n Bernin kaut t a . minkä vuoksi 
Genhe' in- l e",tr stön ku iiripoeti olisi ollut lähete tJ.ävä eile n. 

y"t J. ."li'_ Jl ·C'I:.tE:J: ld,' J:äynyt selville , e ttä l\uri irin mat

kassa on t ,,-pah tunut pä i v15n lit4.äys. Sen vuoksi enn'i tä n vie lä 
tä n':.. en Ul!te n r aporttiin s9. ,ca sisällytetyks i eri näis iä uu
s ·m ia t ie , oja , j otka 013r ShJ.nut eile n illalla ja tänä 

amu.TJa • 
, i ~~ €n incb kin tulee ot 9ikossti ~initt ' L ky3~- kseen, 

ni ID i ttä i n gJ, n i n , Ranskan Ital ian välis i i n suhteisiin , 
nä :,'ttåvä t huhut sal · ~ ten neuvo tteluJen jf. t kumiscsta nO> iden 

ce.ide lresk~n su&van~' konkree t ise:npia m 0 oja . Eilen 
il alla :ruulin v 9it~,; ~~vän , e tä Ransk olisi aluk i kes -

~i ttänyt äävoiIllbJ1sa It ift' raj l e sen t apauks en varalta , 
että Ituili 0 i i htynyt sotaan tiksan puolelle . Nyt sit·· -
vl:1stoin 3bnekB I!lulre or. jo siir · · mii~åi suurehkoja , ehkä 

suuriIlllllBL osan !:ä i tä joukkoja Saksa. vastaan . 
Tehän yh te' een on sovellu ttu seura",-va t ä ydenUvä 

sel i t:s. 
Sen mukF.an väi tet ··ä n , e t tä .!!.nglanti ja Ranska olisivat 

viime päivinä sel ·ttäneet v ativansa Italialta täysin s i tovaa 

vastausta mikä sen todellinen suh tautuminen sotam Europas a 
tulee olemaan, t. s . rn sen nyt kerta kaikkiaan illJoi te tt ava 
tabtooko se s'lhtbutua hyväntahto . sesti Englantii n ja Ranskaan, 
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jossa t apauksessa se huoletta voi dellObilisoida. TäEn 
jälkeen tulee esille kysymys Kansainlii ton peruskirjan 16 
s.rt i kle.n soveltami sesta yhdessä 17 art iklan ka :lSsa, jolloin 
I talian olisi sall i tt a Kans ainlii ton jäsenvaltioiden jouk
kojen kulkea alue~ "sa kautta hyökkää jäval tiota, 8.0. Saksaa 

vastaan . J 08 Itali a tai puu t ähän t voidaan rauha Euroopassa 
palautta a ver rattain l yhyen aj an kuluessa. Ellei Italia 
demobii ::!oi , on sen kan ta tulkittava. vihamielisyydeksi 
Engla ti a ja Rans kaa vastae.n , sekä yritykseksi turvata 

Saksa et e l ästä käsi n • 
iin f:1ntastisel ta kuin kuulostaak in V OO i te, että 

Italian olisi salli tt a,a. Rans kan ja ~ann in marsi t t a s. 
°oukkoj aan Italian poh joisten osien kautta Saksaa vas ta8IL , 
tulee t ämän väi tteen arvioinn issa ottaa huomioon seuraevat 

kaks i seikkaa: 
Italia ilmoitti joulukuun 11 pä iV:i nä v. 1937 t ulevansa 

er oam.aaIl Kansainl i i tos ta . :)en j9.lkee:l Sjei ole enää ottanut 

aH:..iv i sesti osaa Liiton to imintac.n, vaikka vasta. kahden 
vuoden kuluttua er oi lmoitukse s ta lopull i nen eroamine~ t ul i si 

voi maen • Tämän Illuka i ses t i pä oO tt :r.' s i i s Italian jäsenyys 
IL.nsai nlii tos sa ensi joulukuun 11 1Jä ivänä. Nyt on kd ten
kin, mikäli tänään on i l moi tettu Siht eeri stöstä, Italian 

ulkoo. siai nminist eri tiedoi t t nut Sihteeri stölle t ulevan se. 
maksamaan e_ oO äntyneet jäsenmak sut. Jo tämä Italian akt ii 

v ir.e pal aaminen K sainli i t toon todellaki n tulee tapaht u" 
ma an, täytyy Den hel poi ttaa ngl annin °a Rans kan. mahdolli 

sia yr Ot yk siä KdDBa i nl iiton perus kirj ~n nojallA hoitaa 
suhteens a Ital°aan. Tulee ko si itä vuorostaan seura8.l!laall, 
että Engl tlllti ja Ranska pää sevät sotilaall i sesti kiertälIää n 

Saksa.n etelä i selle r jall e, 0 ää tuonnem ana nähtäväksi. 

Halata. refero. 
Toisaal ta vä itt ivät viel ä eilen i lls.U.a ja tänä 

aamuna eräät puhutt el ema ni henkilöt, ettei I talialla ole 
ensa niin paljon li ikkumisva rautta kuin edell i f:t en väi ttei

den t oteutumnen edellyttäisi. Tosin Mr. Chamberlain ja 
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L Daladier puheissaan sodan puhkeamisen yhteydessä 
ilmisivat kiitolliEUIltensa Italian hall itukselle sen 
ponnist ustan johdos ta rauhan säilyttämiseksi t mutta 

asi ttihän myöskin kansleri Hit ler kii toksensa Italian 

sille a ntamasta. avusta. 

i n i s t eri: d ~ .J.JA. • ../ ~ {/~...........-~/~ 
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Ra.port i~sani neo 5 t . 5 ptiivältä kerroin erlDalSla. 
uulwis. i v ' itt iluja m. m. si ihen suunt an, että Saksan ja 

Venäjan uuden jär jeate yn puitteis i in kuului si myös jotain 
Suo en ase sta . Samaun yht.eyteen Eli!. sin myö s er inäi si ä 
toisia otaksumia V najän suhtaut~i~esta yleensä nykyiseen 
ti a'lteeseen IDlroopassa. 1" " 0 seuraavessa täyde. yk.seksi 
rooittaa mitä viime päivir.ä ol en ku~lut naietä samoi sta 

asioista . 
'isessii r a 'orti ssani oa initsemani engla'1t i ai sen 

jurin t sa. tuoulta m~utama palva si tte uudelleen ja 
t öin h 'n s ;loi ti et v' sä Ve. ä jä1l ' las eUa an 
Yir o, l.utvi& t1 ie t tua eivät eanott v sti :per 'lna Venäjtin 
a~emaa It · erel _ä; påinvustoin voi olla kyseenalai sta , hyötyi
siltö Ve ' j ' mit t1a s ' i tä , että se r an i kot pitenisivät 
s teett oma s ~es ti si i en åhai seen h ötyyn verrattuna , 
mitä s e tu.." cl .is"sti voi si k itua Vi ' on , Latvian, ehkäpä 

ie t t &n sta ~esta . div n oi sin 0 Suomen 
koskl1 0 joisen uo en kL .. .l.tta Ven" 11e av t uis i 
yri t tää tUDÅeutUl1 btlannin r a oliittinen htei stoimin 
t e Ven jan ja an l' _~ pa' sisi kokonaan toiseen konk-
reet t i seen muotoon , jo ne v ' s iv kumpi kin samalla ertaa 

es i intyä nglan~ i v staan. 
en t än h sanoi ta~tov~nsa kertoa t äysin luot-

tamukse is est i, e ä i aan mis ' än p 
Ra ortiss i n:o 45 ke r oin vielä 

assa t arkoituksessa. 
it en Sih te er-i stön 
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Tavallinen • 
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EI ulkomaaedultukeen, mutta u'koulaJnmlniatenön tiedoi .. 

luk.lln, 
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neuvostovenäläinen alipääsihteeri M. Sokolin koettaa Sihteeris
tössä tehdä us kottavaksi, että Venä jä hänen tietämänsä mu
kaa n tulee pysymä" n todell akin mahdollisi.mmm neutraalisena 
koko sodan j n . Saadillcse~ i häneltä henkilökohtaisest i kuulla 
miten hän arvostelee nyky istä tila nnetta, kävin häntä eilen 
t paamassa • Viitt sin aluksi siihen keskusteluun, mikä minulla 
oli ollut hänen kansL&.n viime kesäkuun :Lopulla, ja koska 

n silloin oli ollut verratta in opti~istinen Venä jän, Eng
l annin 'a Rans kan. väli sten neuvotte l ujen posi tii visen tu-

oksen hteen, p, :rsin ' hntä nyt tamaan minulle uuden 
ku u ks en kE3 ityksestään tilanteesta eriko i sesti Europassa, 
se Kä lisäksi yl e en säkin mc1S. ilma sö . Hänen selo stuksensa oli 

l yhye st i e i te~ ' ne seur v: 
1) Vi el ä viime ke sj kuun l opull a oli ollut täysi 'dYY 

l uott i:1b. s iihen , e ttä .l!inglannin, . ans~n ja Venä j fi n välise t 
'ohtam an konkreettisiin sopimuksiin neuvo tte l ut 

ru n säil ~uropas.,a , mutt a s ittemmin ilmeni. 

e ttei • C Ei ber a in itse asia s sa halunnut saada sopimusta 

ikua n ens Jen kans so. . Tällöin Venäjän ei autt nut muu 
kui:l etsi ä va s ::.val:l sovintoa .Jck s kan ssa.. Venä jää on 

nyt myö erun in epäoikeu t etus ti S:v ytett y "ii tä , että se muka 
t r koi tukselli esti hylkäsi i ise I:lt yatävänsä Engl nnin 
Ranskan (nos amies 1/:1. GrfiDde-Br etagne et 18 France) . 

,, ) Tä mä uusi y teis YlllllLs r rys Venä jän ja SOOal välillä 

on samalla t avalla t h ottu tulkita vE.s r i n muk siksi 
jär je telyksi , 'onlai turvi s e ' ksaile kävi !iA dolliseksi 
aloi tt · viho i suudet Puol va staan.. ihinlreä n tällaiseen 
sodan puhkeanisen kannus tukseen Saksan l:ivull a Venä jä e1 
ole lI:linkatn pyrkin t, Vaan päinv t oin n.s. "akselipoli tii

kl:ln" murtamiseen, joka onkin täydellisesti onnistunut . J pa
ni on demonstratiivisesti luopunut "9.kselista" ja saDin 

on tehnyt ESp!1nja. itä Itali n tulee , on s e a settunut 
p jCi6. P s ii vi ellillld. e le ~u1{San euhteen 1ruin b.i kai -
aemmin oli i iltä odotettu . (Ke5Kustelun lopull utelin 

okolinil ta t r d:e:ru..in t ä t " "nen kä si tystään se.ksal i s-

it i al isisw suhteist; paL n Lan jäljempänä). 



Koko t ämän entisen "akselin~, siis Saksan, Italian, J ö.pani n 
Espanjan yhteistoiminnan hajoittami nen on ollut Venäjälle aivan 

ensiluokkai sen t är keä , koska koko "akseli'! ~ on elunpi täen ollut 
suunnattu ennen k~ik~ea juuri Venäjää vast aan niin hyvin Euro-

p ssa kui n Aasias sa . 
3) :1ousee eteen l0.'symys , jatkoi • Sokolin, mitä nyt on 

oå.otett avi ss s eur auksena "akseliI-oliti ikanll l uhistumisesta? Mikäli 
t ällä hetkellä 0 0 lLahdollist 1 a tia ennakkolaskelmia , pi täisi 
t ö.paht um i n kulun muodos t suurin pi i rtein katsoen seuraavaksi : 

tt a ) Vene jä ei voi missään t~pauks e ssa haluta nykyisen sodan 
seur ukse s i ::;!:iksan hege moni aa Europassa , koska s O' tulisi muo

dos tumaan j a tku Ksi uhkak.,i r aulle.lle i 
b) ~un on vä i tett , ett ä Venä jä uuden sopimuksensö. 

' aks kbnssa t uli.5i t avoi t tdem an ;yhtei sliä r l:1 j .it. Saksan kanssa , 
on nä i sS3 l askelmiss a ilnei sest i jä tetty huomioonottamatta useita 
eri se 'kkoj. Venä jä on s anut sä ilyä hyökkäyksiltä luropassa 

v: st !1 1921 l ähtien ennen kaiuea sen vuoksi, että sillä on 
oll ut pitki n l änti stä ra jaans uusi a ::. taenä i s i ä val tioita Jää -

er esti;; oInbJlil:1n r :..n ~ . ikki uhe et i i t ä , että Saksa 
j V nä j " tul isi Vb. t järjestämää r !i jasuhteens a uudell een sella. i-
siksi, ett§ niillä olisi ht~i:len r ä ja u 1 ss ," in j että 

tt enä je tulisi ott ~an n' ltuunsa , ll ti an JW. t ja uomen , l ähte -
v .. t i i e 6:okon!ian pä inva s t a isest nå köl{~h , t a . Venä jä llä 
mi t däo s yytä oett!18 s 1:1 a t kt! i sio ne Iil uee t, jotka se menetti 

mu:oi b 50 an jälkee n Itämeren j ohja nll1hden t olle ; 
c ) K i kke in Illb.h ottomimpd.Ila. anoi ' . Sokolin pit 'vänsä nii t ä 

vs i tteit&, että Ven" 'än ja S ksb.n uusi sopi mus tulis i joht amaan 
suor i seen so tilusli 't oon . J os Venä j " kerran ei halua s i ks i 
suh t eell i s en vähä is t ä ueellis t a l ö. jeru.ust a kuin edelli sessä 

oh ö.ssa on käsite lty , vielä "hemmä n sillä on s yyt ä tehdä 

ylei s t ä sotilasliittoa 3 !1n ' s adakseen vl:1s t aansa ehkäpä 

use8llllIiat in 
m...hdollisen , 

he i! 
e t tä 

n Jlui s t a t. ·s t 

:lb ysv ll!t , 

j . n . e . jlisi vät puolueettomiksi j a 

skan yksin t i ste lemb. 5ö.ks 

4) iken k.t:. iäiö.an jää siis 

... oskova a 
ni , It ia, B 

jä ttä i s i vät 

e i voi a pitää 

kanin aat 

EIl61ann in ja 

ja Venä jää 
jäljeUe , 

vast an • 
ana l ysoi M.Sokolin 
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edelleen vain se mahdollisuus , että Venä jä tulee suhtautu9B-1D 

sotaan Europa ssa t äysin neutraalisella t avalla . 'ten tämä 
neutr al iteetti käytä nnö3sä tulee t ar kemmin muodostuma/D . tullee 
k ' kesta päättäen r ii ppum n ennen kaikkea siitä , mitä Yhdys-

vallat tulevat temmee n . 
Esitin tä män j älkeen • 'okol i nille erinäisiä täydentä-

viä kysymyksiä. Tahdoi n heti kuulla häneltä tarkemmin miten 

hän ot u.,suu 'hdysval t a in neutr!:il i teetti politiikan tulevlD kehit-

tJlDään • 
Ren va stas i pitävä nsä itä todennäköisimpänä , että pre -

sidentti Roosevelt tulee toi i muan t ä ssä suhtee asa songen 
suurella rovaisuudella, h.llID',e s leisen mielipiteen kehitty-

mlnen l "l!e st: ien vtta1ien y, te de s sä tulee osoittamaan mikä 
on o:ahdollista ja :.:.ikä ei . Mutta rn jkäli merkit eivät petä , 

on s~ tä ot ksua , ett~ 0 muu m. ieL kuu kJ:,.usien kulut t ua , 
tod ern i:'köi se i kev" tpuolella , Yhd sv t ain k nta muu ttuu 
nglWlIli.i.e ja ka le ny1{y istä vie l ä edullisemmaksi . 

Ky Y1 ' kseeni n;i t ä hän arveli Ikli n puoluee ttomuudest a , 

30kolin sb.noi uotta. v nsa jokseenkin suurella v r muudella 

s ii. en , että It li tulee viime i seen s koett pysyä 

t äysin uoluee tto na I . es~ä on p r iIJ viime 

1 t 1 i t. ::>u t _~, tu , t niin o ottö.lJ.! tto n suuri muutos Englctn-

nin J nsk n että on v i kea u skoa Italia n enää 

t lihtovan . nt t1 sotil l:1 

nen 

i ('lå otin e sil e 

.' te i syrunärrys tuli i 

ut s ii t ·, , 

eiken t" ,. 8n 

alle. ksalle . 

et lä ven ' l ä is- s Ksalai" 

Venä ~ n h ua tukea 

iiUI.! E1 . 
Hän vasbi i olev nS::1 v ' iruutettu 

tulee v '" kin seura u. n t Jb tumai n 

siitä , että Venä jä 
kulkua K u i se ss I dä sä 
heikentyminen j!i v staa

olla Venä jä n et ujen mu-
mi" suur i D1.DJ!:.lla t ar kkuu eli Kii 
v sti J ",pen in V hvis tumi en ei voi 

k ida . 
Lopuksi kysyin hänel tä, pitääkö hän mahdoll i sena , että 

ruha Europassa pol u tuisi verr atta in pian. 

M. Sokolin ei t ä " n kysymykseni suhteen ctntanut yhtä 

varm v st usta kuin hän edellä oli tehnyt tois ten kysy-

mysteni johdosta . Hänen kä si t yksensä oli seur va : 



• 

• 

5. 

&kga 

tuloa s t.a 

on usee.t 
t aipuvatko 

sellaisell-

ilneisesti pyrkii s iihen, että se ennen talven 

r a uh&.n palautetuksi. Siihen mennessä sillä vie lä 
sot ild. lise t edut puolella an. Toinen asia on, 

n~l _n ti ja sk a r auhan palauttamiseen juuri. 

t e t kel.lä, jolloin niiden om t sotilaall iset kei-

not j a s avutukset e ivä "t; vielä voi nerkitä muuta kuin 

vihollisuu ksie n kua. Ei ole mi ss ää n t apauksessa syytä 
o ksw. ; e ttä muutollli en viikkojen kuluttua sota saat tiisiin 
loppuma n jonkinlai sten dikt attipykälien varassa . Saksa ei 

si ten vo i mi tenkä en l ä teä s ii t ä t että se pää sisi kutsu-
3.an En .onnin ja Rwlska n ille ' ir joitt roo. an r auhansopimuk-

sen llru ke sku..,telua . t ä t urha on odotta tl. , että ksa 

s _avute ttu an i säpä ln huom tt avia sotil all i s ia voitto ja 

t a. i pui s i ennen ta än vuoden 10 pu illeki r joi tt:;,.JDl;:. <:D. ngl9Ilnir 

j t • ...r.cli n s elemen r uhanp5ytäkir j!iD . On kuulunut l.uhuja 
sii ä , eLtä Englt.nn·ssu j sa oota t tu i s i in natsi-

h" illl ' en tu1ev l uni stUIr...l.clIl a i v n l ähei sessä tulevRisuu-
de s s , ut t. ni' 'n l i:1s el mi i n • vokolin sa noi e i t a htova 

sa U1<O!:1 . ä invl.s1. oin on S:' Y uskoa , hdn huomtlll tti, 

.. n .. ks!>n ~r. t ee ul Ko i sen uhk n ede sä py symään 
liseno. n:'ky i eli e jå rJe s tel "lle . utta , 3n j t koi, jos 
t ve r n.enta e ~ sä. ' oku välitys onnistuu sello i s ten r :.tuh9.n

tili 0 :en esi tt .. mi ses sä. I e t · ne miell j ttävät s t1lJli:i ll kertaa 

öllsk I Eng ti e. j ~akS da , ehkä so t a s ittenkin slilid on 

suhteellis en pi .. n päå tt~än . 
Tul in kuitenkin sii hen käsitykseen , ettei M. Sokolin 

itse omasta puoles1it1bIl ollut l a i nkatn va rma vihollisuuksien 

pää t t ymisestä ensi vuodenvaihteese~ menne ssä . Viittaen vtl.in 

sii en mitä hän edellä sanoi Yhdysvaltain neutral i teetti-

politiik t::U'kem.mi:1SW ääritte1emisestä V:J.3W ehkä kevätpuo-

1e11 ja Venäjän Vtl.st~av sta uolueettomuuskannan tarkista -

misesta en nmja lla. 
T. don tähän täydennyk seksi panna selostuksen keskuste-

luist a ni vi wE pa lVln& eräiden diplomaa ttien kanssa sekä 
Gen~ve 'i ssä että :aern... :-~ä . Er Es puolueettoman matn edustaja 
aanoi pit"vänsä seur vi&. 1 skelmia todennäköi si mmb oikeina: 



• 
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Venä j ä ei pääSSyt neuvottelui ssa Englannin j a Ranskan 
kanssa saavuttamaan ',upaa automaattise sti marsi ttaa joukkonsa 
?uol an al ueelle. Ji tävastoin tarjosi sopi mus Saksan kanssa 
tila isuuden "ll i seen skeleeseen. Venäjä n täytyi olla tie-
t oben siitä , että .3aks a t ulee lopp ujen lopuksi häviämää n 
sod n . V. 1918 Venä jä oli ivan lii an heikko voidåGeen antaa 

san kommunistis i lle aineksille t ar peek i suurta k nna tusta, 
jotta v l unkumous olisi pääs syt johtama an t äysin kommunisti-
seen tulo~se en • s itäva stoin Venä jä tuntee voimansa ja 
t too sen vuoksi ott ~ 3aks '~n uutta häviötä j a v 11 an-
LillWO " s en pur.,re ' s t a , jotta V nä jä pää s i si sekaan tumaan t a-
p l ml:1in kulkuun .... .>.ksas s . Saksan jobt v_ t kenr cl. i t ovat 

selvillä t"stä Vb r dt~ j sen vuoksi tä yt yy odott aa , että 
ne h, i ss ä join e r.e orul l i t l uhist umi sta heittävä t 
ny iseu ts i F r e s telmän pee 'e et mtiasta pois samilla t a-
v l b. e ter.ivät 1 ei s r i ',Uhe lmin k nssa syksyllä 1918 

ortugalin taholt olen s anut seura tiva n s elos tuksen: 
.l!iSp tulee mthjj!t]! pysymää n puoluee tt omana. Ensik-

s ikin se 0 so til li s e~ ti j t loudellisesti aivan lii an 

heikko usktli t akseen settu Ita l i n j Saksan kanssa srur.t1<1l 
ri nt <..lli':J. !IIl • Kenr ",~1i Franco on koko kansala issodan a jan 

' , t än h äkseen Vti.tik:.tsn i n tuke a , ja j os hän nyt aset-

tui s i seel i 8esti ";.;.ks n puolelle , menettä isi hän kerta 

kb.i k. 'ti n Paavin k Dbtuksen . 
nt on v i kuttanut It~ian 

tunnut<.. 1 s ' ~ , että 
T"mä 351 t. n ' ,- n puolueeton 

v st V ' i:>Jl Dnc1 nottoo n. 
settuu t 

ntii n ja 

in puoell e, liitt , 'rokk i ktii-
uns. :;1 an' S8lI1!:Ul t ehnee yhtee n menoon 

on .. i s ä olo uht ei ssa verr ttain i n häviö 

kysymys . 

os 
vi sesti 
Egypti . 
lyhyen 

It 
jan 

ilen tieduste lin nä i den -, i kki e n eri 1 s' elmien 

erää ltä enti se tä btlikanil i selt a diplolllli t Uta miten hän 

1 skee tilantetn ke i t t yvän Bali<hnil a pä in. 
Hä n vastasi seur avaan suuntaan: Ka ikk i uheet siitä, 

että Ital i a. olis i . iVti.n vii me hetke ssä pä" t~yt r yhtyä 
Albani an anastamiseen cv t perusteettomat. PäinVas toin Ital ia 

määrä tietois esti k.ä tti banian kuningtist a hyväkseen pääS-
täkseen niin hyvin t aloudell i sesti k~in sotilab.ll isesti 



• 
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saa ttams.m llbanian v taansa . llbanian kansa odotti, että 
se saisi t ai s tella viimeiseen saakka vapautensa puolesta, 
mutta kuninglis lähti a ikb.isemmin sovi tun swnni telman mukai-

sesti ast a pois. 
Ju oslaviassa hall itus ei uskaltanut asettua asettua 

t ar J,e eksi a joissa nä i t ä Italian 1 skelmia vli staan, kun soti 
l a spii rit pel kä sivät sotaa . Ne eivät olleet t htoneet t ais
tella Tsekkoslovlikian puolesta Saksaa v st a Ell eikä niillä 
ollut sen enemmän halua ryhtyä sotilaall isen avun antami-

seen Alban ialle Ital i va staa. 
BalKh nin entente on suurin piirtein katsoen hajalla • 

. iiden kesk i nä i stä kateutta jab epäluuloa käyttivä t Saksa 
ja It i a hyväksee n. Vielä vi i me akoihin sa kka luultlin 
Turkin, Kre i Ltn jb. omanien t !1l'koi t t avan t ä yttä to tta 
l ähe st yessä än Englan tia j Ranskaa, mutta Venäjän epämåä 
rä inen kcmta ka ikesta p8€i t t äen vd ikutti nii in nyt vuoros

t tin l~auttb. sti. 
Sisäinen tilanr:e Ittil i ass, hän jatkoi , on siksi 

heikko , et t ei h lit"us us!call aktiivisesti j a tk a yhteis-
t oi mi n se.:> ksan kanss • Ei voi 011 :0. vähä isintäkää n 
epäil yst ä s iitä, hän luuli tietävänsä, että It lian 1 i-
v ston hävittyä t · stelussa Välimerellä !hB.as s synt ! isi 

via levottomuu ksia. H litusmi ehet tulev at s en vuoksi 
käsi tyksensä muka an t e emään kai ken voi ta vansa Itali n 
pysyt t ämiseks i puolueett OilliDa • Er i a si on, on:1 istutaan ko 

.. i ss s ngen , ehkäpä jo lii an myhää n syn t ynei s sä pyrki-

lIiyksissä . 
Loppujen lopuksi sanoi tänä puhuttelemani henkilö 

olevan sa. Vb.kuu tettu siitä , että Englanti ja R nska tule
vat voit ta. Wl odan siini:ikin t pauksessa , että Italia 

tulisi tuonnempana niiden viholliseksi . 

1n ' tso vielä t ällä hetkellä olevan syytä esi ttää 

erinäisiä omia kommentarioi t ani. 

i n i t eri: 
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~ Kerr oin siinä eräästä ensiluokkai ses ta lähteestä kuulemiani 

seli tyksiä, ettei Italian nykyinen puolueeton kanta Toisi 

jäädä PYB1Täiseksi, vaan että päinTastoiu Knglannin ja Ranskan 

taholta on odotettaTissa mitä nkaTinta painostulta, jotta se 

kerta ka ikki aan aääri tteleisi t uleeko s. ol ... an Inglannin ja 

Ranskan ystäTi , Tai aikooko se yri ttää jatkaa nakse lipoli-
~ 

t i ikkaa" . l i in fantastisilta kuin DäIIi seli tlk set alllksi tun-

tLliYatki.u, katsoin nlTollisWldekseni tiedoittaa niistä. Iun 

nyt ei len illalla sain SUlaS ta läh teestä erinäisiä tä.yden täTiä 

• tietoja, selostaA niitä seuraaTas_ sen _hdolli8lluden nrala, 

että nJ O.,ittautll.isiYat kaikesta moliJlatt. oioib1-

lilen illalla oli Lontoosta tullit tieto ran_inliiton 

sihteeriatöU.~ että Bnglannin halli tue oli lähettÄll1t •• 

'"enoliUe kirjaUisen ilaoihknn joutuai •• taan sotaan Saksan 

kansaa sen johdosta, että Sataa oli hyökännyt lUolan kiappGu. 

Iertojani Taitteen ~an olisi IDglaDDiD hallitus siia peru.

tellit aaaa 80danjulistQstaan Tiittaamalla IaD .. inliitan peru.

kirjan äärä,uiiu. 

"'AKELUOH"'E : 

vai. A" 

....... luohJ .... a1I.j. : 

T ... III ..... . 
T ... n ...... j. 1 ...... 1 .. mlnl.tenlln • • 
EI IIlkornueduatultun tledoltllkalln. 
EI IIlkomaaedll.tukaan. mlltta ulkoaalalnmlnl.t ... illn tiedoi. 

tukaIIn. 



(Olen täDiin tiedDstellnt sihteeriatöatä asiaa tark • ..tD. 

Iinulle on Testattu, .ttä tällainen kirj.lä on todellakin 

tulos., utta sen aaDUIlotoa ei tarkalleen 'fielä tunneta 

sihteeristösBä eikä. sen YUoåBi lDinlllle haluttu antaa fth'fi ... 

tllSta 'fäHteeli., että Ingl anti kirjehlässä perust81eiBi 

jlllistusban (am ainliiton perllskirjaa nojalla.) 

Kertojani 'fäi tti neu'fottellljen Englannin, Ranskan ja Ita-

tt lian keSten jatkn'fan Kansainliiton perllBkirjan puitteissa. 

Englanti ja Ranska ei'fät ImHeDkaan halila 'fielä kiirehtiä, 

sillä Ranska on yhä siiriiaässä soiajoukkoja Afrikasta 

Näiden lwljetllstG pitäisi loppua ensi 'fukolla ja ,asta 

jälkeen tllllaan 'faatimaan Italialta lopuliista kannanottoa. 
~ 

'l'ämii. lähteeni 'fäi t ti vi elä, että 

,iholliswian Illkop!lolellA, Ben tIll.. asettaa Knglannin ja 

Ranskan käytettä,iksi pantteina erinäisiä linnoitettuja kohtia; 

tämän jälki-isen natimllkaen perustellliksi tIlltaisiin, niin 

• hän 'fakuu tt4 esi ttälllääll Saksan aenett.l1n mn 8. ennen sal.an

julistustun Ranskaa 'faataan 'f. 1914 tarjosi Ranskallt puolueet

toallutta eDlolla, että Ranska lojaalisuutenaa pantiksi antaisi 

Saksan miehittää. Verdwl'in, Toul'in ja Ipina~'in. 

Relata ref.ro. 

~ 

~_ ~JA (/~t- , 't!- . 
• i n i • t eri: ~~ / 
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• s1a: Venäjän siJeita • 

Senjälkearn i n moler~t edelli set ra~ortt ini, n:ot 48 ei-
li seltä j a 49 tältä päivält ä ol ivat t änään aanupäiväl ä tul
l eet valmiiksi sain min ' ster i Holmal ta puhelimit se tiedon 
erb.äst ä hänen sa8IIlSstaan. ini st eri ön salasähkees\; ä, jonka sisäl
tö oli pyydet ty ilIaoittamaa.'1 mi ulleki n. Tämän johdo sta pyr in 
het i • Avenolin p ei l e ja senj älkeen tavoi ttel in vielä paria 
t i etolähliet äni, 'otka yleensä ovat osoi ttautunel3t er ittäin 
uotet t viksi . in jo aamulla sähkeellä p~~änyt mi ni 5t er i 

Voionmaata t änh i tana soi t t snul'l n minulle . Tämän /JoHon tultua 
8J' oin hänelle seur avan puh el insanoman : 

"Mini st eri Holma antoi minulle t änään klo. 3 i.p. puheli
mits e t ie tää mitä i i s teriö 0 i eilen i llalla i lmoi ttanut hä
nelle salas ' eellä Venäjän sotilaalli sista t oimenpi teistä y.m. 
Tämän johdosta pyys in heti pii ' syö. • il.venolin puheille. Hän 
ott i minut vastaan klo. . 30 i . p. 

Tein hänel le mahd olli simman v~ovaises sa muodossa selkoa 
maini t un salasähkaen si s!Ulöstä j tiedust elin oliko hänellä mi
tä~ asi aa v aisevaa minulle k&'rott vana. Hän va stasi seu

raavast i: 
H"nestä ne ti an maat ovat olleet aivan l iian optimisti-

set oman asaraansa suhteen, sillä Venäjän j a Saksan nykyisiltä 
johtomiehi t ä voi aan minä hetkenä tahansa odo ttaa mill aisia 
keskinåisiä järj estel yjä tahansa. Sitävas toi n hänestä Suomi on 
siksi pal jon ayrj~sä Keski-Eurooppaa koskeviit a probleemeilta, 
et tei hän nykyisin tarjolla ol evien ti etojen nojell a taht oisi 

. t ' ä an näin ensi kuulemal ta tä sin varmaa mi el ir>idet-

oIAKELUOHolE: 

••• A" 

............ jem8I .. ja: 

T ... ' ..... 
T ... ' .... ja 1...... ' , ...waterIIII ... 
II ~ lIedoItuUIIn. 
EI ""' ............... _. mutta .. lk ............... t...IDn t!ecloj· ......... 
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ta.. Hänestä kuitenkin tuntuu siltä kuin olisi entä jäädä 0-

dottamaan tilanteen tarkempaa kehitystä. 
Pyynnöstäni hän lupasi ilmoittaa minulle heti, jos hän 

kuulisi jotain asiaa valaisevaa. 
Puhutellessan i eräitä muita sihteeristön henkilöitä 

kin suure!!lmalla varovai suudella have.i tsin, että oltiin verrattain 
levottomia Ve ä jän suhteen. Viittaen raportteihini, joissa olen 
selostanut M. Sokolinin selityksiä Venäj än puolueettomuuspolitiikan 
suhteen. Niistä täy selville, ett ei 11. Sokolinin rauhoittaviin 
vakuutuksiin sihteeristössä yleensä luoteta • 

Uyöhemmin olen t avan ut kaks i eri tietolähdet t äni , 
toinen on ra skalainen , 

dellinen selitti 
1) On i~eistä, 

toi en engla t i lai nen. 
s eur aavaa: 
e t tä j ot in on tekeillä Venäj ällä. Sii-

hen vi it taavat seur'a vat t osiasi t: 
a ) l loeisest i se l uaa suor !!a i sta seLl.ckausta Puolan 

ke. ssa; siihen viittaavat kaikenlaiset syytökset Puolaa vastaan; 
b ) Viime yönä 'nska otti sala isen v enb.läi s~ määräyksen 

kaikille ni i lle kau pal i voi l leen, jotka olivat Itämerel lä ja 
Pohj ~rellä atkalla l äns i-euroo paJ. isiin sa ami in, heti palata 
Pietariin. 

2) Todennäköistä on, että Saksa ja Venii. j ii koettavat vai
kuttaa eloi t tavasti It~ian kan~~not toon. 

i.mwäinen t ' etolåhteeni -ertoi It i n osoitt van yhä. 
s urempaa tai uvais u t ta l änsivalto j a kohtaan. 

a) Se on m -' ntdnyt Eng linnille j a a ns alle luvan tar
kiistaa sen _ ~ 611P ,ti1a i vat; 

b) Se on s i irt -nyt kaikki vede::lpiiaJ. i et sotale.ivansa 
ianmere lee Sen vedenal isten 0 i npaikoista ei ole tietoa. 

ngJ..artil i nen aivasto-os8sto Kor un vesillä pitää silraällä Ita
lian laivaston t imintaa; 

c) Hänenkin tietojensa mukaan Saksa on pyytänyt Venä jän 
painoEtus t a, ettei Italia ilnan uuta taivu Englannin ja Rans
kan vaa t i.Lluksi in." 

Se mikä näitten eri puhut elemieni herrojen mielestä tun ... 
tui olevan problsl!laattisinta, on k]8ymys voisiko Saksa yleensä 
käyttää VenCi jää muuhun uin diplOlllaattiseen painostukseen. Tätä 
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kysymystä en ole edellä esittänyt unkin heidän kohdallaan erik
seen, koska !1e tekivät kukin aiva n saman kysymyksen minulle. 
En vastannut heille mitä itse ajattelin, vaan P~Jsin heitä 
esittän,, " oman mi'" i piteensä . 

Hei dän mie l asthän nousee heti et een kysymys uskaltaisiko 
Saksa laskea venäl äisiä j o t~:.o ja omalle a ueeJ.leen, j a t oi s eksi 
us 'altaisiko Venä j ä laskea Ollut rot ajouk...onsa näkemään kuinka 
korkealla t asoJ. l Venäj ään ver attuna on Sak sa. 

Sitäpai tsi, he sanoiva t, ei kö ole l u ltavaa , että venä
läi ten sot 'olli- 'ojen käytt" inen l i:i. isellä r intamalla pakoi tt ai
si Italia~ syväst i katolisena Il~an mieluummin me emään Saksaa 

vas t aan kuin sen puo esta. 
tii st ' .syi stä tuntuu ," in ensi kuulemalta, ~e sanoivat , 

uin Venäjhn sotilaal iset toinenpiteet todellakin merkits i sivät 
inuk in a: si pc.reI!l:l i tk in pelvitus t a uin t äysin määri:i.tietoista 

ekti ' vi sta esii'1t istä ke.ue .•. .aris i 'ui n Venäj " l ä..nei sinpiin 
l ci t is iin r' j se tuihin 0 ' an ja ehkä ' onanian t aholle. ut ta, 
he j atko i vat , !lehdotonta 0 tietää tm·j{ oi t t'3.ako Venä j ä jot in 

",1:t iivista esiint istä - ölik in Baltian tah olla. 
-iiden uutruna t u in kuluessa, Ilitä minulla t änään il

t d äi\Tiil l ' on 0:;' t äyte1.thv '" tietojen hl:ll'! imiseen, en ole 
ennättinyt saada t vai: si erinai si ä muita l äht eitäni. Koetan 
pääs tä heid" !1J:lSsaan ko et~iin huomise!l päivän ku uessa voi
dakse ni huome iltana t oini t taa. " i n'sXeriö le utden puhelinsanoman. 

ur iir i 0 ti "ht ee he t en lru ut tua. 

·ini s eri: 
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ViiIre päiv i nä ol en puh ltellut useita henkilöi t ä , jotka 
asei!lS nsa puolest a j oko K nsainliiton Si ht ee ri stössä t l:l. i t äkä
lä i se3sä diplom~ attikunnassa yl eensä OVJt osoittautuneet hyvin 
i n orIl1oi uiksi. l:ie '.dä n miltei yiGimielinen käsitys on ollut 
se , et·· Veniijän todel i set t ' oituspe rä t sodan su hteen eive t 
vielä ole tul ee t t 8:vsin selvästi i i. 

uut~' 5sa 3 e l i sissä r porteiss i olen sel ost anut mitä 
.Jihteeri 

selit "8 

un nvt 

t ön ven.'H ä i uen til i ääsi t eeri ~okol i n 

Ve i:i j8n ju .aldJl 

' j a ui enkin 
väli en · so pi~uksen 

k!1 iketi nkin on käyny t 
ei' n ~im 'puun , ol i . yvin YQm8 r re ttävi 

n !!oettanut 
t ar1'oi tus periksi. 

aktii i sesti 
sä , e ttä Puo n 

hä nen 
ik ise 

t yötoverins ov~t j8 leen udel ee t hänel t ä i ten hänen 
hyökkäyksen t se it ksensä nyt kä yvä t y' teen en8 jän 

k..tDSS Puol8.' v sLun . ~i kil i minull.e er"s nä itä ~ • .iokolini e. 
uhutel ut ,!{or e ':) i tteeri tön Vlrkö i es ke rtoi, oli • Jokolin 

eae e enkin it~epi n ·· i est i v8ittän. , ett ä Venä jä ei t ahdo 
tullI:>. uk n y eiseen so l:l.ll , VC1hn oett b. kli il{in 1Ib' - olli~in 

einoin s~a 01 ' 5 r _t Kbi tuksi niin pi~n kuin mah -
do i s t 'nkä a een Ven a j' vetäytyi i uuaelleen syrjä8 n. 
~utta t ä v~ hä n kui n bi i s e in :iht eeristössä on katsottu 

Oll A" 

uotL oko i ni n v kuut uksii n, yh t ä vähä n hänen 
on t ällåkään kertaa t dottu usko • 

k",i ke ti mer kit ee m;,ös :i.n ss , että Englanti ja 
eivät 0 e k tsoneet joutuneens..... so t ·J. t...n Ven ' jä n kanssa 

.J""eluohJ_all.ja : 

T.waIl1 ..... . 
T.".III ..... j. lIalltal mlnlaterilllle. 
EI ulkomaaeduatultaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukHn, mutta ulko .. lalnmlnlaterilln tiedol. 

tukolln. 
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si itä huolima tta , että ni i den liitt olai nen _ucla tti i stelee 
sekä Saks tin et tä Venä jän sotavoimia vast a n . 

2 . 

L i \{kei n pessiI&istisi mmälle klinnaile Venä jän suhteen on 
b. settunut t e kä l ä i nen iinalainen kolleegani minist er i :9:oc 

Chi - tsa i . Hänest ä on ker ta kaikki ' an jouduttu nyt niin pit
källe , että VenBjbl t ä voi odott a t ämän j älkeen mitä t ahan-
s . Ei len h:: seli t ti Iilinulle Sf:1 ngenkin perus t eellises ti 
kui nka hän a i na on tuntenut suurta sympat i aa Venä jää koh
t~an ja kuink yl eensäki n Ki i nessa kalli stutaan mieluimmin 

Venä jä n kui n J~panin puol elle . Uut t a sen j älkeen kuin Venä je 
nyt on ~settunut kt iivi sest i aksan ja J~pa nin kanssa sa-
m:.. rintcJll an , kun Ve"" jä n armei ja on l ' skettu liik-
keel e ue. ..\' n, on p r s t 011 t eke .. ttä mitään pitkä -
ai dsib. 1,," l<:elmi ':lIi.9 jän oliit ti sten t~rkoitus 'p erien suh-
t ee n. t~ in kui n oskovu etti muut me viikko s itten 

ng _nn in , ja ~iin~n , yntä hyv i n se tiet ys t i voi 

jout ue i u u' ·seen }.etti:iä vuor o t e. n SWl . t t , hän 
, t puhin~ on e , et tä Venä jän n~a ~daan uskomaan 

Ver. 'ä suuree soti dh tiin . 

m i 

fO 

j~ 

UnKi:i.rin 
g r i n 

t odennä 

:.....l e 
nuto 

ue e 

öi tä , 

tuntui O.l evan entistäkin l evot 

01 i s i sw a i kei 

J;ä i n . 

~ ' ent a valt sa 

t b. S 

e i ole 

iksi. 

i si ' 
että 

olen kuul t seuraavia selit ks iä : 

i elui t ti , 

Jos i a 

e t tä Venä jä on päB ssyt 
t yydyttä" Unk ri n ja Bul-

V b.tilI. 1 s i edes j ohonkin "ärin. on 
Bal ll:an i n ent en te ynt yy uudell een entistä 

voi mb.kk ... ..J. ne . Vene j"nkäan etui hin e i voi uulua , e t t ä 
~ak pää sisi u tt ~stan er en r <:tnnalle . Ky~?-

kseeni , onko toi7e it ole ess , Et tä Jugosl av iakin uskal -
t .: i s i sett uo. .>aks a '1 st a. n, on ll1i nulle vastattu j okseenkin 

myön t e i s es t i . 
Tä " Kh i kki Ballreni n en ten ten jär je s t yminen ei voi si 

olla v i kut tam tb 'V'a st aVE.sti Italian kant e öD:. 
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3. 

Täkäläi nen tanskalainen kolleegani kertoi ~inulle 

pari palvaa si tten seuraavaa : 
Tuonnottain ol i Gen~ve 'i s sä käynyt eräitä italial aisia, 

jotka a ikoina~ olivat ~s~inlii ton korkeimpia virkamiehiä, 
m.m. apul i spää sihteeri i l ot ti sekä osastopääl liköt Paulueei 
di Ce.lboli ja Cat st i ni . Tällöi n nämä herra t olivat erä il 
le entisi l E ystävilleen ' e n~v e ' i ssä luottamukselli ses t i ker
toneet, et tä t &.l1 :i Ilii sseän t ukse ssa kat so t älläkään 
kertaa voivansa 'outua sotaan ngl n tia ja ~ sktia vast aan . 
sii hen mä er in se on t t ii~a h, ökkäyks i l e . itä vastoin, 
he ol iv t jct ko.neet, on odotet taviss . että tuonnempana 
It- i a 'out uu EnglbllL i n j ka n an ssa uudell een s mat:n 

r int':illil1 wl. 
~ on i sG t~ , et t ä itse en ole t vannut nä itä ai 

k ... i se J:' &. i t d i i si b. yst ävi äni , j!:i sen vuoksi kerro n 
he i "n L usu sello i inCi ku' n ne kuul i n t anskel i seltu 
Vlr eve je tä :li . 

ar i ssti e ' el itie ssä r !:1port i ss ni olen seli ttänyt kuule-
1'_ 1 $i ~ tä I et.. uuri näi nä . i koin olisi odotet t avi ssa 

t J i&u k n LOtO ei t ä rkeä seli t ys . 
::ä !lu.uut ol i v uEce t ulkoap8in -00 mÖ. !:1Il akka 

j <... uo sv i t si lä i set lehdet sisä Wvä t seur Vl:1n 

sä hkcsa OlllbIl : oc s t 
i i en s ee l r ent absolument 
r epan ues ~ l ' etr~nge r, selon 
a 113. veille ' un eha ngement 

i Les ~eme s i lieux ne e ehent 
p "ue e l IU •• • S. en uro~ orientale 
eonstitue un ~u i i pose le plus ser i eux ex -
men ch!:i4ue go ve r ne ent europeen. 

Co eLon r es et !:1 r ' s ne lont freu ve ' !:iueune pre 
ci~ i tb ti on yr ~ s l ' intervention e 1 U •• • S., l 'I t l ie 
Cigl t e meIlle fa~on , t ti tude 4ui ~eut d' l lleurs se 
bb.ser !:> ur es l' enseignelllent s ",ui lui parviennen t de 
Ber in. Les ' l i eux autor i ses ital iens deel r ent enfin 
ue l ' ttitud e de Rome eontinue d'~tre reservee . 
Dons de telles co i ti ons; tout es l es llrevis i ons sur 

une sou ai ne vol t e-f ee de l ' Ital ie n ' ont- aueun fondeme 
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4. 

Kuten ylläolevasta näkyy, on Englannin ja Ranskan 
nykyinen passiivinen suhtautuminen Venäjän hyökkäykseen 
Puol a v st~an antanut Italialle aihetta selittää, ettei 
senkään kannasSti tule t apihtumaan mitään muutosta. 

Eräät. t oi ssapä ivänä ja eilen puhuttelemani henkilöt 
oTh tkin k ikis s 1 skelmiss~!in lähtenee t sEtä. että Venä
jän akt iivi nen esiintyminen aksan puolella Puolaa vastaan 
on ai teutunut $ ksan ki i reellisestä v~ timuksesta se da 
Venäjän tuki s~~r valtain välisessä pelissä, jotta sen 
kaut ta estet t äisiin Italian a se ttuminen lii an jyrkällä ta
v:J. la ngl nnin jli ::!l1sk n y st ävE ksi ; vi itt aan t ä ssä 3uh
tees~ mi tä 0 ' ir'oiti rtlporti ss~i n :o 50 t.k. 14 päi
väl tä. En voi va '~utua si'ta epe ilystä , 6ttä joka t apauk
sessa on 'ot !ii n tekeillä Välimeren itäosi sa päin. 

Gen ~ 'i sSb j Bernissä on viime i koina keskusteltu 
er r t t i n p!iljonkin k s ykse s tä , riittääkö r nskalais-
sbksol ~ i nen r j m ~GOct timä tarpeeksi pitkä n rintaman 
mil joona- rwe i j t1in kä tt ämistä varten. öskin Jvei t s in leh-

i ssä on täs tä .. siesta kir joite tu aivan avoimesti . Mutta 
i s ' sa d n uutta r ' n ~ , Ituliastako, vaiko Bal~ta? 

J os vihollisuudet l ae jeni sivat 0 nille saakka, IDi 8 
t ul i si ole Venä jä:. t eh tävä? 

V - t akunr:.lO.kunsle ri Hitle r e':' nä uskovan , että 
e 'ä olisi i "än j tkumisen, 3 o.tikka sitten 1 aj entumisen 
syi t ä . hänen uU:3i n uheensa on t äsoo suhtee ssa itä 
v i&evin t istuskappale. P Q tuohon S ' iS6en saksa-
1 i seen si kirj a. jonka oj 119. lähetin ra ' rttini 
n:o 36 vi i :ne hei ;'kuun ;2 ä iv"ltä, jo se kerrottiin 
Saksan koko sota zuunn i tebasta. ~orttiini n:o 45 t.k. 5 
pä ivältä oti~ tästä asiakirj sta pari k ppaletta . Kun nyt 
Puol r elJ on mi ltei kokon ~n tuhottu ja saksal iset 
kiertäneet rest -Litovskiin aukka, void todeta aksen 
tode lakin v fuist an6en uo o.11e sellaisen C unae 'n kuin 
mainitussa raporti ssani n:o 45 ollut ote, tuosta saks 1 , i
sest ~ si ir' st~ ennusti. T~don nyt tästä asi kirjasta 
ottaa vielä seur~o.vat kaksi k ppaletta, koska niissä tie
dettiin selittää mi ten aksa tulisi Puolan häviön jälkeen 
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heti tiloi ttam an sen "rauhanoffensii vinll , minkä nyt herra 
Hi tler on pannut eilisellä puheell n alulle. 

IIFriedensoffensive" in ~esteuropa, sob ld die 
.:.mee "vernicl-te t" SAin wird - aueh wenn es in 
Zwisehenzeit bn der deutseh-französisehen Grenze 
kämpfen ge: ommen sein soll te. Zweeks psyehologi seher Vor

berei tung dieser "Friedensoffensive " wer den keine deutsehen 
Luftangriffe ~uf London unu Paris stattfinden, oder höeh-
stens w.s epre salien , Vlenn England und Fr ankrei eh Deu1B:h 
lund ~uf dem Luftweg bombardieren wUrden . - Die '~riede 

f ensive' h t Zweek , das westeuropäiseh-o steuropäi sehe 

entgUltig zu llerniehtEn • 

Der g ze hitleri sehe Kriegspl n ist ps ehologiseh 
ass ngland un Fr ankreieh mindestens 

sogar "neu tr on) bl eiben wird. Ferner: 

1.usnUtzimg ie er "defensi ven" 3trtltegie dureh Hitler 
i ttels e i ne r "Frie ensoffensive" sobald die olnisehe 

vernie tet ein wird lso aueh naeh einer polnisehen 
.liederlage kein Oli tärischer .:illgriff uf die l1;estmäehte 
(7reil U' tin uas III eieh zu a;umenkrae en wlirue ) , son eq 

ein propagan istiseher ''FriedensWlgriff"' (1 ~) auf ie \'rest -
europä isehen Ms.ssen . um ihnen ie "Greuel des iegesf! 

zu ersp en''' • 

uten :;1 äolev sta. ilmenee , oli sii s uaks La jo 
viime ke 'kuull~ yksit iskont inen ohjel ma valmiina miten 
Puolanrmeijan tuhoutumisen jälkeen Q ksa alott~isi 
suure ropagen istelun r auh n ptiltiuttamiseksi. Toi seksi 

voimme t äll" nelle todet , että täDiin ohjelman muk&.isesti 
5aksa ei ole käyttänyt ilmavoimitia n Lontoon ja Parii sin 

p:nllloli ttamisee n eikä S&ksa e des ole l äntisellä rintemall 
esii ntynyt erikoisen tiktiivisesti r anskt1l &is-englantila i s ia 

sotavoimi a va st an. 
Eri si on miten nämä Saksan l askelmat r auhan nopeasta 

ptilauttamisesta tuleva t toteutQmaan. 
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Allia: räitä lausuntoja soti-

l,adll j sesta. aser.;a sta t .. _. ___ . _ __ ._ 

en joh os ta , että hyvinkin onella taholla on moitittu 
var sinkin Englantia , mutta myöskin Ranske.a Puolan jättäml.sestä 
Säks ja Venä jän nujerrettavaksi, olen s anut sotila llisalta 
taholta kuu l a seuraavau : 

Puolan armeijan Korke in johto ei ottanut Engl nn in ja 
Ranskan varo i t uksi a huomioon , kun Puobn arme i ja asetett iin 
suojelema n se 1 i i akin r jaseutuja , joi den puolustaminen 
Saksan sotavoimiQ v st n oli ~doton teht ävä. Saksan moto
ri soi dut JOUKot l öivät itsensä äkki ä l ävitse ja pää styää n 
hol rmei jan sel ktpuolell e ne 'vi ttivät lra i kki yhte ,/ uet 
puol .- aisen rinkI!l8.n t kana ol:.e ide n pä"mujo jen , varastojen 
j .n.e . sekä rintaman välillä . Tällä t &valla sua tiin t avatonta 
sekQannust ai k · n puollai sten divisionai n toiminnass nii n 
hyvin e estäpi1in t evia seks i si pååvoimi kuin noita 
t akana häiriöi t ä e'k ansaaneita motor isoituja jo~oj vastaan • 

Tämä uu i salc1ir. n t ... ktii · kävi i t äpai t si m~d011 i-

sek i k uni ' den ilmo jen vuoksi; sa eilmoilla uol n tiet oli si
v t ollee t mi tei ml:1n otto!llat täl l:1 i siin äkilli siin hyökkäyk-

iin . 
un 

l ä .e ttää 
on S.D.ottu , 
lentovoi a 

e t tä 
utt 

b.nnin 
puol i s ia 

tlllskan 

ylivoi 

VO lJIl.len tor jumise si , ei otet t ar pee:ksi uo ioon 

olisi 
i sten 
mkä 

tullut 
lento
todelli -

nen 0 tiha.ll inen on . .:>ak II oli sodan syttymisen 
r iisiä se käytti 

sodanaikana hyv iBnkin 
'het~ellä 8000 ensiluokh~i ta lentokonetta . 
Puok L s~eta.a n, et tä 

.. AKELUOH.lE: ....... uohJ ........ J. : 
T._II __ • 

T._III_ J. IIaakal .. . mln/.tanOIl • • 

0-;. . 
.......... _ .......... ~._ ....... ............ . 

EI "lko .............. n t ledoltultalln. 
EI "lkornaaedu.t"k .... , mutta ulkoulalnmlnlotarlOn tiedol-

tukalln • 
...... ........ _ .................... _ ..... ~ ............. ~ ........ ~ .................... ~ ........ _ .. 
nl.A6. 



• 

• 

lentokoneiden keskimäärinen ikä ei ole neljää viikkoa 
pitempi. Nuo 2000 lentokonetta, jotka Saksa nyt on käyttä
nyt Puolaa v st an ov t osittain tuhotut, osittain pahasti 
vioittuneet ja kaikkikin, jotka vielä ovat vahingoittumatta 
ovat korjausten tarpeessa. 

Jos Englanti ja Ranska olisivat lähettäneet muutam~n 

tuhannen lentokonett Puolan vuksi, ei sillä olisi itse 
sotilaall i sta ese~aa voitu pelastaa, senhän nyt on Venäjän 
hyökkä s Puolaa v~staan sel västi osoittanut. 

Englann illa ja Ranskalla pitäisi olla yhteensä 12000 
ensiluokkaista lentokonetta ja uusia lentokonei ta rakennetaan 
ne is~ ma i ssa huomattav~sti nopeammi n kuin Saksassa • 

hti "" Venä jään tulee , lasket&an sillä olevan noin 
10 .000 lentokonetta , ~ut ta ii en sotilaall i nen merkitys 
tuskin on 3wuall tasoll kui n 5:ngl!:i m i n, R nskan ja 

SakSin l entovoimien • 
'eriso t aan 

mi nul e eilen , 

ä' en 
että 

1 usui 
olmen 

er "s 
viikon 

englan til i nen 
kokemus uudesta 

t on osoittanut aksan jo itse asia ssa nenettäneen mahdol
lisuutensa tuott· ~ ngl nn in ja Ranskan me ri kaupalle vaka
vaa vc.iliinkoa. li h i n :noärrettävissä , että kaukana 
V twner el ä ollee t enghllltil "set ja I'"o.!lSka l" set rahti-
1 i vat e iv~ t et i voine et tulla kootuiksi sa t tojärjestel
män lI!ukbi se a t v!.. a . 1 yt sitäv!:lstoin on tämä lIl!imlman
sodan 10 ' la niin ea~liseksi o "o itt~utunut kulkut apa saa
tettu käytäntöGn j k u alaivat pääsevät sotttlaivojen tur
viss s t amiin. itäp it i lienee S8 sal "i s ia vedenölai sia 
t uhot tu p~joa ene mmän kuin lehti en ~utta on l aske ttu 

:ulki suu teen. 

M i n i s t eri: 
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mi nep sota@ ; ~ 

n:9 6 e 

porttiani 

tä yden tä!llä än seu 

n : o 51 t . k . 20 pä ivältä 

avill a lisätiedoilla: 

olen til i suudessa 

• 0 ks on vii e ;.ä ivinä kooIffiut t vattOIIll:Ul ua ria lento-
VOlmla rans~l~isen rintuman ohjoisiin osiin, sekä pitkin 

Luxe burgin ja bel'~ r j Sama n uik an on keskitet t J 
varsinkin ~otori soi tuj ~ joukkoj~ aivaa samoill e seudu ille . 
Liittolist.en }.-dbu.a ~Sf1 on k i ken t äl!iän johos t a r yhdytty 

t~vii n verokein iin . K ikki .unsna~ odut engl ntila iset 

'oukot oeski t ett r Str L i en rintamt:ln pohjoi spä"hän ja 

e el een pitk'n Luxemburgin sekä elgi n ransk~t:li st~ r a j a . 
k!i ja .... gle.IlL i sa odotetaun Jak k rvi t eva n 

pb.l'i viikko tä~' dentääkseen ka i kKi a ne itä va rus-
s it .. :;,uk~ ku' hlo a sta s a ~ tuoduksi sikäläisi ä 

voLi a . T'" p:iri n vii kon veliajan :-'okso. tull ee 

• ttii fii n n •• r auh _ rop~an 8Il j b. tkami een . Ellei Engla nnin 
t . 0 t t~Å8 oso itt ~an t ti r eek i suurta halua 

so r a , koetta ee a ä~ pelo'tetuk 'i ne vielä 
yht} . s 1" sot El ai sekää n 

joh b. t oivo ttuun u sa oitt~ 
v hyökk" yk en rintB..m1:l v stCJ. n , 

jli e n tovoiJru:JJll:> tuottama ..,ng a nni e j a nskalle 

k iKke Qolli t tuho . .c.ri sia on , tule el-:o J:anskal i s -

englantill:1 i en "' r .... e i· n ' 0 to 0 ott!::.lD.li8Il t ä t ä jättiläishyökkä-

stä . 

JAKELUOHJE: 

.............. cz.;;:, ...... "::::' ..... k .. ~ ..... ~, ... ~ ...... ~ ... s-.-.1 .. II-..,.,z... c.-==---I 

OI,A" 

J"'.luohjem.Uej. : 
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EI .. Ikom ............... n lIedolt ..... Un. 
EI .. Ikomveduat .. knn. mutta .. lkoaalaJnmlnl.t..-illn liedol· 

tukaJIn. 
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~nakin toist iseksi nsyttää siltä, että Sveitsissä 
luotetaan siihen, että suurempia saksahJ,sia sotavoimia 
ei ole ilmestynyt Dveitsin pohjoisella ja i t äiselle ra
jhl le . _ tta on ~ tses tään selvää , että nykyinen rintaJllb. 
Runskan ja Stiksan välillä on ai VEI,n l~ian lyhyt m.iljoona
~nte 1 Jaln t aisteluun . ven vuoksi onkin kysymys lähi nnä 
si i tä , millä tav a tämä rintam saoo.aan pidennetyksi, 
pohjoiseenko Luxemburgin , Belgian ja ollannin kautta . 
va iko etelää n SveitEin kautt a , Vbiko molemmille näille 
t ahoille t ai ehkä aivan B kanill e saakka? Es~. veitsin 
puolustus.w.ini steri n , M. ngerin :puolueen päälehti , "Neue 
Ber ne r Ze itung' kirj oitti 0 t .k . 11 pä ivänä, että 
ran8kal is- .tik a i nen rint on vai n toisarvoinen ja 
e tä 'oss",i n muuall ä in t äyt yy synt 'ä pä"rint8JIB . Otan 
t 5s "t;ä rdr' oi tuksest t ähän v in seur~a.an kappaleen : 

~", . ' r wi ssen , d ass das fr anzösisch-deutsche Grenzgebiet 
ur "ebenkriegsschau 1 tz sei Ahnn . Hier us mlis~en wir 

fo gem, das cer ~uptkriegssc haupl tz WC anders l iegt 
ie i pl olllb.t i", chen De ' ungen d er ':'est mä chte den 

Luf r scb -e er: cie en li.:lu}:tlcriegsscha upl u tz zum Ziele 
b ben" . 

Usei~~ e1e:' isissä r upor te i ssan i olen vi it nnut nii 
. oi tIi L s inli i to ..Ji teer ' d t ön al ipää -

i n on an nut Ve ~ Je n ol i it ti i s t~ pyrki-
e juuri o l ut bä en UOn&dn oun 1 

hd~ een uott ell i esti ke rtoi , 'nuH e eur :1vao. : 
~ '..Itlc. ukse s t ah 0 tulla vedet ksi 

- i r k 'ui i see 1 ns 'nväliseen ot an 
Ven" ja ei 

lLukt:. e 

Jut t t ästä ei su . ok.;,. ... n seuro. , ettei kö Venä j ,. tunne 

t arvetta turv at a er i ., i b omi e tujansa . kun uropan 

k:lrtt c:. tc.1 ' cm peru5 teell i sesti :l!uutto. • 
)!;nne 1 i kkea n Ve ä j&n 0 t kko pitää huolta 

5i i ä , että ei menet.. ' tsenäisyyttään. ..ien "llDksi 
on 0 ut tbrpe c i sta , ha n _elitti, että venäläiset sota
voi t OV "t ie it tä neet Unk ri ja ~anian pohjoiset 
rajaseu ut . Kun esim. Puolon pohjoisosi ssa venäl äiset 

• sotavoimat eten. vät noic 5 km vuorokaudessa , oli niiden 



. .. 

vttuht i Puolan e teläisis sä osissa jopa yli 100 k.. vuoro
kaudessa. Tällä nopeudella s~atiinkin toteutetuksi se pyrki
mys, että Venä jä pääsi t"ållä tavall a Unkarin ja Rwnanian 
naapuriksi eikä suink en Saksa . 

Edelleen hän kertoi. että toisaal. ta Unkarin ja Rumanian, 
toisa l ta Bulgar ian ja Rumanien kesken käydään neuvotteluja, 
jotta Unkari ja Bulgari a saisivat alueellista hyvitystä 
kt:msalli sella pohjalla Rumani lta . Myöskin Turkin ulkoasiain
ministerin vierailu oskovassa on tulkittava tässä valossa: 
Sen enempää Venä jän kui n Turkin etuihin ei voi kuulua , että 

ksa pääsee Must anme ren rann i kolle ja yleensä Balkanille , 

• päin . 
ä illä loun illa oli 18 snä er i nä is iä bal t tHai sia sekä 

s~ndinavi alaisi a diplomatitte je . • Sokol in puhui näistä kysy
mykslstä aivan avoi mes ti ja sanoi vielä niinkin paljon , 
että :aän l!:1Usui vakavan epäilyksensä kestäisikö aksa kauan-

ktlan sota . 
Minulle n 1 usui yksityisesti k tsov nsa , että Ital ial-

l ' ei ole e ooä juuri mitään ahdolli suutt esiintyä aktii-

visesti tikSti uolella • 
.c.räi stä toi sista di plomaa ttisi sta : ireistä olen t änään 

kuullut tiksass peljättävän, et tä gl nt i tulee tuonnempana 
kiinnittä~än ivan eri oisen suurta huomiot a Saksan l uotei -

4t siin lue i siin , nii in sisäl t yen Haopuri y.m. 3U r kaupungit. 
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._ .. _ ... _ .... Suoneen · ... ____ .. _____ ._ ... _ .. 

Salas eel:;'ä n: o 6 t . • 21 pa1 ··ltä ' ini ster iö 
ti tu lee se. S l ..,; t t:3en , e l ant i lainen viralli nen 

Suomea vahi ' oi tavi a t i e' 
i~ ä vuoksi on syytä 

eht imiehil1e y . ~ . h~ ki 1öi1-
s 1i tyks i ä , on vastattava , ett ä 

, evi ttä" pTopaöan a 
oja Vc::tij u aiÄeista Suonee 

ol a vb.rui - ja e 
l e , j tka esi ttuVtit t o_ .l. if;i 
0 k '-=f- assa. 6uorarai e p a . 

::e v ~.: ~ .. 0 j .. ol_ut kosket uksi ssa lu-
·· .. i tenhn k:~ ssa , eikä ku-
9.8. s i at · 
0"w tt i - ~s a 

ei ai s er~i.;sa 
asi as a 0 e 

o s esit ~t ~ t t A .l.bi r i V i ttait . ~itä taas dip
IJ.S8UaSSa o ... evi i ~~s. kiLihi tulee , ole eräi ssä 
r apor t a i s sa se10st n t mi tä y1ee s' he iltä t t!.s sä 
L~ J..... .. u • 

o '1 ·itt huhuje .5. ltJl-
tö oht na ol ut uin e gl .t i 8 1!1 n pro~~~ dao 

. undl1 S i:>i1 i ä , jo loin 1n1S
t eri ' n 
se 

s · h.L ol i 1L et.t y, 

i sam na 
pi t dJlk" oOClllsta 

saanut ki. jeenvaiht ae'; a 

j 

' It lia" oli 

l ' e':" ä 

po1jitti ista 
l~van l ehden kirjeen-

J;, '. un oli h' n s ut w.oskov ata tietää , 
ett · lIen enze . er;~ i '1nll:.. n seie verstärkte militä-
r i sche lIass,: 
o lut ju ' ~ i st ,:a 

ttaakseni 
t aan 

"'AKELUOH"'E: 

11111: A4. 

zu beob ~ht enll • Tämä sähk" sa 0 a 00 .sta on 
sve i tsil ' i i 3 ä 16 1;;;8ä . 

viel' esi e ki n samalta p"iv" t ä, 

.... k.lI.ohje_lI.j. : 

T.vaIl1nen. 
T ... Jllnen j. 1I.1It.1 ... mlnl.t .... OIl •. 
EI .. 'komaaecluatuk .. n lIedolt .. kalln. 
EI .. 'komaud ... t .. k .. n. mutta .. 'koulalnmlnl.teriOn tiedoi. 

tultaIIn. 



.. ... 
ol i i ähet tä yt Helsingistä . Siinä sanotaan m. m., että Helsinki in 
on t u- l ut tieto ja , j oi en mukaan venäl äi siä sotalaivoja iiikuske-
ee pitki n Vi r on ra~" ikoita . Si t en j atket an :"These r eports have 

i ereased the uneasiness here over t he pos ition of Latvi a and 
~stonia , espee i al i s inee ~s to ia has been ac cused of a 
breaeh of eutr~ ity to hr s us si a over the escape of 
o ish subuar i e Orzel . It i s known al so t hat Russia has very 

iarge i i t ar forces nobii i zed on her lestern frontier . M y 
forei re id t s in Latvia are appi i for visas to the 
Sca. di avi n ccu t r i es . Fi nl_ d does ot feel in i~~i en t ~~ 

.. 8 - hough t ravel-e=s have sae 5c- iet t roops , arti l l e y , and 
DU it i o 8 movi ~ b road i t he irectio of t he Finpish 
f ... or tie t • 

.. 

ute!" Lsth t1kyy , 0 si i it se sell ben :lden kui n 
j : 'is tu He si i st " lä~ tet tyj " täy-!'The r i o :::s" i n .. ' -

r :;"Ol_~ 

S n r a,l-.vit -Jia L,.;to j , ,~ ai}o _ist uo eI: s tee , vai kka 

ke~'l'ot " i "lf.. taE1v",sta 
t: 'c scllteen . 

Vi r on ja atvi koh-

C l~essa~ seur cV~ i liito siht eer ist össä 
myöski n i nlo~tio-ti "toj 

o 

).,8 ;·,:L .pss I 

p _:-".l.L.KÖ , 

, ' 
c;,Vl 

, - ..... ... 
~ . ! bliJ l a , ;.I "'S i isuudelt an on ho~lan -

leo l oi i:" _ i 
sen J~ik 

Sn _om 1, ie s'.: 
viaa l 'ett 

Eeti 1 l' 

!' r S 

t ien a iden j 
::L. t CE:t iVt1 
er oa e t i 
y. • 
hi:in 0 

n st ä 

e b 8 ,:ti- _i i 38a 

a 

j 
kulue~sa tu i uhee' si m- öskin V nä jän 

s e'1 ~ , "tio i s :t seur :set Bal tian mail
v 'r ovassa uuc.! ossa ,. t... l t il e kysymyk-er i t t äi n 

ti ~toonsa t u __ t kos. e uksi ss u~ ~oma alaisten 

k",- sa oi i s e ~it tää Viroa , l at -
uperH si . vastasi 

Vs j L. I I S uv t ulles saan ~ngl in 
e i t i tQ"~~ t t v s~ada t · kci ta 

"l"I:ll Sest" , oli ei 
~ i hin La ihi n. ,_ it"tn 

o-1-lut b.e.vei t e~i iden sanoma l ht ini sten 
se '~ä ja kes -u ta uista t äss ä suht essa, 
t eri ::.;&.i en sano l eht i e, ' &!1 selityksissä 

er a . 
e i n ei van kuin s i vum en hä e tä mi tä 
_i olut hava it t avissa t ästä as i asta 



er ikoisest i uonen suhteen , koska mi ulle tulee 
enkä si i s voi tiet ää mitä n~do~lisesti muut 
de t olivat kirjoi telleet . 

vain tlThe T;.mes" , 
e gl t i laiset leh-

' . elt seli t i uudelleen, ettei hä .en t iet oonsa ol l ut 
'ut I:li t 'F e:-ikoisenpaa , sillä tt:.ytyi läht eä si itä. että englan
t i iset :"ehC.et ovat juuri eri'· :sen ii nost uneita 
t ~ ylsensä . gl t i oli o.lut mukana kaikin kei oin avustamassa 

LOTl , Latvia ja Lie t tue. i tse '" i syydEn SJ. tym.i st ä , ngl r l"'t i oli 
myö~e' i ki osoitte·t suurt i i t oa nii hyv in n Oi hin uu· 
siin i hin :~u i UOLeen ja jos ~Tl6 e.,t i sai viime eeän neu .. 

• vott :;lu je .i.k na '"julla 're ;" jän pyrki rksist ä ja ta'" 

• 

oittel 'sta ja uo e t$-" oll , oli hyvin yrll.:.ärr 
tävissä , että Li ele .~ii t o Vc "j !:i.!:I!. 0:"::'i5te t avoit tel ujen su1.l-
tee :,,~"issa o i ede ... l .e!1ki TLhc.ollisi J" '1 

3e , :1 i ta 
suuri . 

U ' .. isi 
e lisrtoi , :ri . "':! .sa di plo:.. d.tie , 

•• 1> l t näin I!linul ... 
s " . t esri stön virkaLli es
h 'uste pohti mi tä 

valte. ia j oukl~o j a roo'" 
te. y.m. uhutue'-ni ni s~ est 

o· ... ut 
L ta ui a ::i~ t ii 
een ui tli JSYl.:'.:siä J 

siis " i t'" SVtlitaii tulee , 
sessa. inaki n 

ulis' voi~ i VaL uttaa , et tei 
e.,-la'1t ilui~~., proo :~'1~a 

li st . i i1. t uan 
:.l. :rir joit ' een. 

co tre 1 nazi . e et le 

ta :_a ole t voit ' _ut uooe l l e vahingol
l o.uksi tämän päivelTl "La l'ri bune de 

sikoll "La l ut te des de oerat i es 
fae eur bolch 'vi ue" l eht i kasi ttelee 

k' s . Js t ä ik ' Vtiara aa ~uroo. ar pi e iä a i t a sen j oh osta , 
että nci ji:i. on ~lte yt soti ea i ~ sti 1. ee l eo Puolasta poh

a':i 1 skee Vet. j tt to enn" öicesti haluavan saada joiseen p" in 
t aka" in si s 
k in Yenii j ä 

>" i n äin .. v et ä enti set alueet samaan aikaan 
yt jo on p"i:i.ssyt 0 ast a etel ä n päin Unkar i n 

r a joi 6 saa ' a . 
o les aoi ei len Svei t s in ul 08 iai in ist ,~iö ssä mini&t cri 

o en p ei a h v ' t s in hänen oleven L oton Balkan i n pienten 
m idea koht losta, koska se voi si johtaa Sveits i lle i tsel eenkin 
vaarallisi i n t uloksi in. Sens i jaan hän tuntui l askevan , et tä vaik
ka B tiankin aat joutui sivat saman kohtalon uhreil' si kuin Puo
la, uomi on siks i paljon srrjässä, et tä voidaan l askea sen 
tulevan pel st UI!1aan , vaikka Venäjän-Saksan yhteinen politiikka 
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johtaisikin joidenkuiden ciuiden pi enten maiden itsenäisyyden hä-

viÖön. 
Kaikel la yllä oleval l a ol en siis t ahtonut vain saada te

de tuks i, ettei Sveitsis sä päin ole i lnennyt minkäänlaisia oirei
ta siitä, että Engl a t i har joit t aisi virallista systemaattista 
propagandaa Suomelle e "ystävälli sessä he ng essl • 

i i s t e ri : 
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Asia: Hajanaisia tieto ja tilapteesta. , . . 

Viime päivinä puhutteleaani eri heDkilOi sekA GenAve'issi 
että Bernissi ei"fA t ole katsoneet voivaua an"taa ai täb 
yhtenäistä kuvaa käsitJksist!äa -nllaiseksi tilanne Iuropaaea 
on viime päiviDA lI1luttunut. silli diploll8.&ttinen taiste1ll on 
kehi ttynyi siksi kiihkelksi, että tuntuu oleva riiaaillw. 
jäädä odottuaan vi el! riiko.. ia1 pari enneDkuin kA7 uh
dolliseksi esittää tässä suhteessa jilleen jotaiJl 'ftl'Ileapaa. 

Päähuoaio tuntuu keski ttyviJl neuvotteluihin lloskoft8s .. 
Sattuvasti sanoi eräs näistä henkilOisiI. etti tälll!ll TUodea. 
alkuun saakka .naa oli tottuaut siihell. etti \ärlteilllllikin 
val tioaiehei teki"fAt mtkoja Saksa8ll joko pelastaakseea o.m 

" isänll8ansa tai suorastaan 71eisen rauhaa. Siten herra SchllSs
nigg kutsuttiin Saksaan kuuleaaan isälUl88llsa. ltävalla kuole
.antuoaion. Presidentti BaOAa kutsuttiin s~a tavalla 
Saksaan ja niin katosi i isenäinen Tsekkoslovakia. Slovakialai
set valtioaiehei o~t käyneet hekin Saksassa koettamassa 
keventäA protektoraattinsa kohtaloa, mutta hekin suunnilleen 
yhtä huonolla tuloksella. Herrat Chuberlail1l, Daladier ja 
Mussoliai tävi"fAt vuosi sitten Saksassa siinä _ hyvässä uskos
sa, että sovi ttelujen kautta saataisi in rauha pelastetuksi. 
Nyt sitlvastoill aatkustellaan Saksasta kerta toisensa jälkeen 
IIoskovaan; sielU on ulkoasiainainisteri von Ribbentrop 
jälleen, siåne ont saapuneet ayöskin Turki. ja Viron ulko

asiainainisterit. 
Kun VedjA din oa pläS8rt lI1luttuaaaa 

\. ------------------------------~-----------------------------
JAKELUOHJE :~ • 

...... _ ................ ......... .. ~ ... _. 
T .... II ..... J. 1I.1Ita1 . . ... mlnl.t.M611 •• 

J.kel .. ohjamall.j. : 

T .... I"-. 

EI .. IIt.o .......... lOIultaen lIedollultalln. 
EI .. lkornaaed ... t .. It .. n. mutta .. lkoulalnmlnl.t ... i6n liedol-

""'alin. 
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Saksan aseesta tärkeiapien poliittisten neUTottelujen 
keskukseksi, on hyvin ymlärrettävisal, että kukaaa ei 

2. 

tahdo esittää täysin positiivista lasket.aa sen suhteen, 
mitä näinä päivin! MOskovassa päätetään. Mielipiteet ovat 
tässä suhteessa menneet odotuks8m al*eella kovinkin hajalle. 

EsLa. eräs balkanilainen lähettil!s Bernissä kertoi 
toissapäivänä minulle jo pakanneensa tärkeiuln osaa tava
roistaan voidakseen tarpeen tullen mahdollisiaaan pia. 
siirtyä Banskao. Hän vakuutti venäläisillä oleTall ainakin 
100 divisionaa joukkoja RuaaDian rajalla valmiina hyökkää
mään Balken ille • Hän sanoi laskevansa, että Englanti ja 
Ranska tulevat lIenettämään Turkin ja Kreikan kannatuksen, 
sillä EnglannilI.., Ranskan, Turkin ja Ireikam välillä äs
kettäin tehdyt sopimukset koskivat sellaista tapausta vain, 
jolloin Inglanti ja Ranska joutuisivat sotaan Italian 
kanssa. Näissä neuvotteluissa ei lainkaan otettu huomioon 
sitä mahdollisuutt~ että Venäjä ilmestyisi Saksan tosi
asialliseksi liittolaiseksi. Tämä dipl~aaatti väitti saa
neensa tietäl aaansa lähettiläältä Booll8ssa, etta Italia 
odottaa vain hetkel, milloin sille olisi ~dullisinta yhtyä 
Venäjän ja Saksan rintuaan. Hän jatkoi edelleea, ~ttel 
voida odottaa Balkanin maiden ja Turka uskaltavan asettua 
Venäjän. Saksan ja Italiu yhtynei'\i voimia vastaan. Jos 
kaikki tb! saksalainen laskela onnistuu, ei voi olla 
epäilystAtää. siitA, etteikö Saksa ja Italia puristaisi 
yhteen 1Ienoon Sveitaiäkia, ja sen vuoksi on hän jo nyt 

valsiina poistuaaan Ranskaan. 
Aivan piillvastaisen selityksen. olen saanut eräältl 

toisel ta henkilöliI, jonka myöskin pi täisi erinoaaisen hyvin 
tuntea näitä probleeMja. Hänen tietojensa maan aa 
päinvastoia Englannia, Ranskan ja Italian välillä päästy 
jo niin pitkälle, ettl Italia keskittää joukkoja Brennerin 
solaaa ja kaiken lialu! 88 oa ryhtynyt vielä suoranaisi 
linnoi tuatlS1h1a pitkin Saksan rajaa pelost~ ettA Seka 
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jouduttuaan Venäjän ~alutwmuoraan ei voi estäA Te~jA.n 

halua päästA Balkanille, jollon Saksan..)in täJtpai 11-
hettAI sinne ?aia joukkoja~ ettei Venäjän aen8s\Y8 sialll 
tulisi ylivoimaiseksi . Tämä henkilö selitti uuden i~alialais

kreikkalaisen sopimuksen joukkojen vähen~sestl Albanian 
ja Kreikan rajalla olevan merkkinä sH tA, että Italian 
täytyy keskittää mahdollisiDan paljon. joukkoja Saksau päin. 
SaDssa hengessä hän selitti italialaisten joukkojen vähen
tämisen Dodekaneesien saarill akin, koska Italian ei ole 
nyt syyti peljätA hyökkäystä Turkista päin. Sitlvastoin 
yllämainittu balkanilainen diploaaatti tulkitsi nämä italia
laiset toimenpiteet selväksi merkiksi sHtI, ettA Italia 
tahtoo koota kaikki voimansa Ranskaa vastaan. Kahta erilai
seapaa selitystä aivan samoi sta toimenpi teist! tuskin voi 

ajatella. 
Eräs kolMs diploaaatti kertoi minulle eilen käsi ttä-

väna! tilanteen: seuraavasti: 
Ii voi olla epäilystAkään siitä, etteikö venäläis

saksalainen yhteistoiminta ole tehnyt lopun Italian viimei
sistäkin mahdollisuuksis~a kannattaa aseellisesti Saksaa. 
Jos Saksa yleensI on Italiassa epäpopuluri, on Venäjä 
sitäkin vielä eneamäD. Balkanin maiden täytyy tuntea ase
mansa äärilllllilleen uhatuksi. Jos 81Jltyy lopullinen sota
liitto Saks8llt ja Venäjän välille, on vain ajaJlkYS"Y8, 
milloin ne kääntävät yhteiset voiEllsa BalkaniB maita vae
\aan. Tällöin. joutuu myöskia Italia niin uhanalaiaeen. ase
aan, ettl se ei voi pelastua mi tA lI;ohtalokkai_il ta seu
rauksUb muutoin kuin aseellisen Jhteistoiainnan kautta 

Englannin ja Banskå_n kanssa. 
Ii tä Sveitsiin tulee. olisi turha salata. että mieliala 

täällä on ollut huoll8ttavasti laske_an plia. Niin kauan 
kuin Saksaa hyökkäystä Puolassa jatkui, oli Svei tsin ra
joilla pääasiassa itävaltalaisia joukkoja, jotka eivät suin
kaan salannee\ kiukkua.. saksalaisia vallaJlpi täjiään 'ftstaaa. 
Nyt si tAvastoia lienee kaikki nämA itävaltalaiset joukot 
siirre**r pois, todennäköisesti Puolaaa aiehityajoukoiksi, 
ja sieltä taas on tuot1l täysim luotettavia saksalaisia 
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4. 

joukkoja Svei taia rajoille. Olkoon tässä Jhteydessä lisätty. 
että Tiiae viikkoi.. Hollannin rajoilla oli slovakialaisia 
joukkoja, niin etteivät ne voineet keskustella hollantilaia
ten kanssa. Onko myöskin Hollantiin päia nyt toimi tett. 
saksalaisia joukkoja suurellJll8.ssa määra, en ole saanut tie

tooni. 
Sveitsissä on nyt ryhdytty rakentaaasa .aan pohjoisiin 

ja koillisiin osiin si~ahankin päia uusia puolustualin
joja; noin viikko sitten vietiia, kuten minulle on vakuu
tettu, divisiona sveitsiläisiä joukkoja Ranskan rajalta päia 
vahvistuaam rimt8.ll!la Saksaan päia. 

Henkilöiltä, jotka ovat käyneet Baselissa ja llUutenkin 
Svei tsin pohjoisrajalla, olen kt ullut, että sikäläiset sveit
siläiset "t'8.rUS tukset tekeTAt pal joa lujellIll8Il vaikutuksem kuin. 
vastaavat varus tukset Saksan puolella. Kaikesta nIkyJ, ettei 
Saksall a ole ollut aikaa rakentaa Siegfried-linjaansa pitkin 

Sveitsin rajaa vielä täysin valmiiksi. 
Niin hyvin Bernissä kuin GenAve'isBi keskustellaan nyt 

ml tä vakaTimmilr mi tä on odotet tavi saa. Pesaimistien mielestl 
osoi ttavat kolllen viikon taistelut saksalais-ranskalaisella 
rajall a, ettei sikäläisiä linnoi tusvyöhykkei ta voida murtaa 
muuten kuin ääriaDli.i sen suurella mies- ja ajaDhukalla. Tämä 
pakottaa pelkäämään, että tulee jälleen kysymykseea hyökkäys 
Saksan taholta Ranskaa ja Inglantia vastaan joko Belgisa 
tai Svei tsin kautta. Saksalla ei kerta kaikkiaan ole I18.h
dollisuutta klydA pitkäaikaista sotaa. Edessä on talvi, 
joka tullee vaikuttamaan mahdollisimman lamauttavasti saksa
laisten joukkojen mieliala... Jo nyt väitetään Siegfried
linjan varusjoukoissa raivoa~ tauteja siihen määriD. että 
neljA80sa miesmäärästä ~airastaa. Siegfried-linjan kaseaatit 
ovat :rakennetut ilun tarpeellisia terveyahoidollisia näkö
kohtia ja miehistö kärsii myöskin huonosta ravinnosta. 

Ne puhuttelellani henkilöt taas, diplomaatit yhtä hyvia 
kuin sveitsiläiset, jotka katsovat optimistisesti eteeapä~ 

esi ttävä t kantansa tueksi lähinnä seuraavaa: 
Ii voi kuulua Saksaa etuihin, että B1lnskalle ja In&

lannille avataas .ahdollisuus byökätA Sveitsin kautta 
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ki~puuae Jos siis Saksa loukkaisi Svei tsu puolueetto
muutta, olisi siitä seurauksena, etta lAnsiTa1. tojen ilu.
vo~t ja armeijat kiirehtisivät auttaaaan Sveitsil jat
kaakseen sen jälkeen;. hyökkAystAAn SakB8lll etelAisiin osii •• 
Toiseksi on ot ettava huomioon. ettA talvisota s.eitsissl 
auodostuisi Saksalle lIi tA vaikeiuaksi. 'llkäläisessA. _as
tossa eivät Ilekaanisoidut joukot keskellä lunta ~ voisi 
saada. m.i tään nopeita tuloksia aikaan. 111ei siia Saksa 
ole hyökännyt Sveitsin kimppuun ennen talven tuloa, o. 
hyvi. Tähän luultavaa, että se antautuisi näi. suuriiJt 
vaikeuksiin, kun sensijaan Belgia taholla maasto- ja 
ilaastosuhteet olisivat Saksalle paljoa suotuise..at. 

Mutta arvosteltakoonpa Sveitsin asemaa pessimistisessA ... 
tai optimistisessa hengessA. kummassakin tapauksessa huomaa, 
että Puolan luhistumisen jllkeen täällä eletAän sangen 
suuressa jännityksessl. Se käy iW yksinpl sanomlaheUen 
kirjoituksista, joissa tuodaan selvästi esii. tilanteen 
erinomainen vakavuuS. Ii tarvita muuta kui. viitata siihen 
tosiasiaan, että viiae viikolla hallitua saattoi vobaan 
erikoiset määräykset, joiden nojalla sotilasviranomaiset 
voivat panna toimeen kotitarkastuksia y".Se; näin suuria 
val tuukai. a sotilasjohdolla ei ollut viiae l18.ailman80do 
aikana. ArvoesineitA 1". omaisuutta siirretäAm kaikessa 
hiljaisuudessa _aa pohjois- ja itlosista etelään ja 

länteen päin, aivanpa Ranskaan saakka. 

> 

Ministeri: 
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• Useat virkaTeljistä.1li Genhe 'issä ja Bernissä niinkuin 
.yö, eräät Kansainliiton vi rkuiehet, OTat 'YUosien varrella 
tull eet kanssani s iksi läheisiksi ystäviksi, että he kahden
keskisissA keskustel ui ssaan katsoTat voinnsa esittää paljonkin 
täysin henkilökohtaisia mielipi tei tlän kuitenkill pyynnöllä. etten 
heidäa nimiänsä .ainitsisi paperilla. Näin olenkin menetellyt, 
koska sillä tavalla ol en voinut saada käytat täväkseJlli yhtä 
ja toi sta SeL • arvokastakin inforaatiot&.. Raporteissani olen 
siten voinut käyttää hyväkseni näitä tietoja lähdettä tarkaamin 
lIääritteleJlättä. SitäTBstoin useat ni i stä diplollB.ateist&, jotka 
OTa t tulle et Gedn ' iin tai Bemiill sen jälkeen kuill syksylU 
1936 auutin HelsinkiiD, ovat kansainvälisen tilanteen arka-

• luontoisuuden vuoksi olleet sangen varovaisia jopa yksityisissA
kin keskusteluissaan, kun nyt täJlän 'YUodeD aikana olen koetta
nut saada heit!kin esittällAän yhtä ja toista luottaauksellista 
omista aielipiteistään ja laskelaistaane 

Poikkeuksen tässA suhteessa on tehnyt täkäläinen bulgaria
lainen kolleegaai, ministeri Karadjoffe Hänen tieteellisesti 
kouliintunut analyyttinen t~naa tekee jokaisen poliittisen 
keskustelua hAnen kan888.~i:iintoisaksi • 

Pari pähU si tt~illä oli jälleen parin tunnia pitki 
keskustelu, ja kun hän ei pyytbyt aiD.U8. käsi ttållAän sitä 
täyain yksityiseksi. katsoin voiTlUlii tissl antaa seuraavan 
selostukseD binen kåsityksiatAäD aykyisen poliittisen tilaateen 

eri puolista. 

JAKELUOHJE : 

1m.: At. 

J.keluohjem.llej. : 

T ..... II.-. 
T ..... II.- j. 1I.1Ita1 .... mlnl.tenlllle. 
EI ulkomaudu.tuka.n tledoltukalln. 
EI ulkom .. _.tuk .. n. mutta ulko .. lalnmlnl.terilln iedo;· 

tuhlln. 
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Venäjän esiinnyttyä aseellisesti Saksan kanssa Puolaa 
vastaan on tilanne Balkanilla päin muuttunut huolestuttavaksi. 
Tosin on totta, et tä Venäjän miehitettyä Rumanian pohjoisen 
rajan ja päästyä Unkarin naapuruuteen on kyllä llYönnettä~, 

että Saksalta meni mahdollisuus ~littöm!sti päästä tunkeutu
maan Mustanmeren rannoille saakka. Mutta, hän jatkoi, on un
hoi tettu, et~ä samalla meni myöskin Englannilta ja BanskBl ta 
tilaisuus yrittää Rumbnian kautta päästä 'sotilaallisesti pala
uttamaan Puola entiselleen, elleivät ne yksintein halua joutua 
sotaan VeDä jä n kanssa • 

Balkanin maat ja Unkari ove.t nyt ilmeisesti tienhaarassa: 
Joko ne l öytävät t oi sensa keskinäisten sovittelujen kautta ja 
sillä pää sevä t yrit t ämään muodostaa yhteisen blokin joko Venä
jän tai Saksan, t ai näiden molempien suurvaltain laajentumis
pyrkimyksiä vastaan Balkanilla päin, tai ne menettävät yksitel

lsn itsenäisyytensä. 
Bulgaria on valmis mahdollisimman suureen sovinnollisuuteen 

Rumaniaa kohtaan. Kysymyksessä on vain noin 7! 8000 neliökilomet
rin sU1lrUinen alue, jonka Bulgaria toivoisi sovinnolla saavan
sa takaisin Rumanialt&, koska sen väestö, noin 220-225.000 asu
kasta, on suurimmalta osa! taan bulgarialaista. Mutta aivan toi-

• nen on Unkarin asema: Se on aina vaatinut mahdottClllan suur
ta alueellista hyvitystä Rumanian kustannuksella siitä huoli
matta, että kiistaDBlaisen alueen väestö ei ole läheskään 
kauttaaltaan unkarilaista. Osaako nyt Unkari uuden vaaran 
uhatessa osoittautua tarpeeksi sovinnolliseksi , siitä riippuu 
ehkä aivan ratkaisevasti, voivatko varsinaiset balkanilaiset 
maat laskea Unkarin kuuluvan niiden ryhmään. 

Bulgarian ja Jugoslavian välillä valli tsee täysi harmonia, 
mutta sitä suurempma probleemeina on pidettävä toisaalta Tur
kin ja Kreikan, toisaalta Italian suhtautumista toisiin Bal
kanin m.aihin. Sen vuoksi onkin luul tavu, että toisaalta 
Saksa ja Venäjä, toisaalta Englanti ja Ranska, tulevat lähi
viikkoina käyaään m.i tä ankarinta d~plomaattista taistelua Tur
kista ja Italiasta~ sillä niiden kannanotos\a tulae mitA 
todennäköisiuästi riippuaaan myöa Bulgarian, Jugoslavian ja 

Rumanian ulkopolitii~a. 

Italian asema · ei suinkaan ole helppo. Sen on kerta 
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toisensa jälkeen täytJDYt tukea Saksaa 'Y8.stoin oaia etujan
sa. Saksa anasti Itävallan ja Tsekkoslovakiaa, nyt on Puo
lakin mennyt, ja kaikki tämä on tapahtunut vastoin Italian 
aikaisempia laskelmia poliitt i sesta tasapainosta luropassa. 
Omaksi hyväkseen akselipolitiikasta Europassa Italia on voinut 
merki tä vain Albanian valtauksen. Italia on katoliisimpia 
maita Europassa ja aseellinen yhteistoiminta ven~äläis

saksalaisen yhtymän kanssa tekee sille tavattoman suuria vai
keuksia. Mutta toisaalta Italian nykyinen järjestel~ ei voi 
olla ott amatta huomioon , että jos natsismi sortuu Saksassa 
omaan ideologiaansa, voi helposti tulla kysymykseen fascismin
kin koko ole~assaolo. 

Sikäli kuin tilannetta tällä hetkellä voidaan arvostella, 
täytyy tulla siihen johtopäätökseen, että Italia sekä Balka
nin maat; ja Unkari eivät voi toivoa saksalais-venäläisen 
yhtymän sotilaallista voittoa. Puhumattakaan sellaisen voiton 
sotilaallisista vaaroista näille maille, riittävät jo yksis
tään taloudelliset näkökohdat peloi ttamaan. Balkanin maat 
aivan Kreikkaa myöten ovat jo BIYt olleet aivan liian paljO:l 
Saksan taloudellisen vallan a1 isina. Englanti ja Ranska 
eivä t ole hyvinä vuosina pitäneet huolta kauppasuht eittensa 
normaalisesta kehit~sestä Balkanin ja Tonavan aaitten 
kanssa. Seurauksena en ollut. että Saksa on pääSSyt tun
keutu.aan näitte:l maitten taloudelliseen elämään suorastaan 
ylivoimaisella tavalla. Saksa on ostanut niiden tuotteitta 
mahdollisimman halpaan hintau ja samalla se on pakoi ttanut 
ne ottamaan Tasta8.ll oaia teollisuustuottei ttaan huippuhin
toihin. Isim. Bulgarialla ei ole lainkaan niin suurta tar
vetta ostaa koneita y.m.s. kuin kauppasuhteissa Saksan kanssa 
sen on ~ynyt ottaa vastaan. (Tahdon h.oaauttaa. että 
ministeri Karadjoff saapui GenATe'iin BerliinistA ja tuntee 
sen vuoksi aivan erikoisen hyvia bulgarialais-saksalaiset 
kauppasuhteet). 

Kaikkein onnellisinta olisi, hän jatkoi, jos Balkanin 
aaat saisiTat pysyi sodan loppuun saakka puolueettoaiaa. 
Ne ovat Tiimeisten '9Uosikyuenien kuluessa joutuneet aivo 
liiaan paljon sodan jalkoihia ja sen vuoksi niiden tulisi 
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aaacla jatkaa rauhallista sisällistA rakennua~tAb. ja niin 
noraaalisia ulkomai sia kauppasuhteita kai. nykyoloissa oa 
Ehdollista. 

Tiedustelin vielä hänen aie1ipidettAän Venäjä.ta. Bln 
sanoi suurella huoleatuksella llAhneend. ettA VenAjI lähtee 
sotilaallisesti liikkeelle. On mahdoton arvata mihin lopul-
1;& joudutaan nyt kun Venäjästä ja Saksasta on tullut 
naapurei ta. Koskovassa tajutaan epäilellAttä aivan täyteen 
mittaan sa aitä hyötyä Venäjälle voi olla sUti, etti se 
pääsee sanelemaan Saksalle hinnan kaikesta sen annettavasta 
avusta.. Olisi väärin luulla. että Koskovass. on UDhoi teit. 
taistelu kapitalismia vastaan. Kuta kauemmin sotaa jatkuu, 
si tä heikommaksi käy Saksa, mutta lIYöskin Jnglannin ja 
Ranskan johtoaseaa kapitalistisessa maailmassa joutuu kärsi
män. Mikään varovaisuus Venäjän suhteen ei siis voi olla 
liien suuri, sillä 8lål.1ä kapitalistisia maita kohtaan 

ei Venäjällä tulla tuntemaan, pääasia on Tab. kommunis-

-Iin levi ttäainen sodan uuvuttamiilt .. ihin. 
Kysyin lopuksi mitä hän odottaa venäläis-turkkilaisista 

neuvot teluista, joi ta parhaillaan on käyty Koskovassa. 
• HAll vastasi luottavansa siihen, että Turkki vlil ttyy 

joutumasta enemmän Venäjän vaikutusvallaa alaiseksi kuin 
niiden nlinen ystäTYYssuhde tähän saakka velvoittaa sinAD
säe Jos niin kävisi. että Venäjä ja Italia joutuisi' at 
sotaan Saksan liittolaisina. kävisi Turkin asema erinomaisen 
vaikeaksi. Inglanti · ja Ranska eiTAt Toisi auttaa sitA 
maalla Venäjää vastaa. Huolimatta diktatuurivallasta Tur
kissa ovat useimmat reforai t jääneet vain pinnalle ja kan 
san suuri enemmistö elää entisissA perin prilli tiivisissä 
oloissa. Turkin Tastarinta Venäjää Tastaan tuskin kestäisi 

pitkäaikaista sotaa. 
lAhiviikkoina saadaan nAhdä miten Saksa ja VenAjä 

tulevat koettuaan painostaa Balkanin maita ja Italiaa 
omaksi ~yväkseen ja aillä tuloksella ne sen pääseTäi 

tekemän • 

• i n i s t eri: 
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Herra von Ribbentropin uusin käynti MoskoTassa alkaa 

paljastaa yhtä ja toista lisää kaikesta siitA, aita. Tiiae 
keTään ja kesän kuluessa valmisteltiin Berliinin ja MoskoTan 
välillä. Jlutta varsinaisemmin päästäaeen nAkelllAn näiden 

unnitelmien kåntavuus vasta niin pian kuin Inglan_ti ja 
Ranska OTat ennättäneet hyl jätä Saksan rauhantarjouksen ja 
mitä sen jälkeen Tenäläis-saksalainen yhtr-ä tulee tekeBAAn 
rauhan palauttami seksi. 

Tällä välin lienee kuitenkin syy1A tehdl auutaaia enna
koll isia johtopäätöksiä jo nyt tunnettujen tosiasiain kanta
vuudesta. 

Kun Venäjän Tallankwaous puhkesi lIB.aliskuulla 1917, oli 
sen välittollAnä pääaaa1in~ luoda entisen tsaari~lan tilalle 
perustuslaillinen tasaTal ta vapauielisine ulko· ja sisäpolii t
tisine pyrkiayksineen. Saksan menetetty! entisen otteensa 
Venäjästa. sikäläisten Tanhoillisten ainesten aTUlla (.uista
kaaame vain pääainisteri S~Uraeriä lähi~ine apulaisineen, 
hovi-ka.arillaa j.n.e.), jäi sen ainoaksi toiTeeksi, etta. 
tbA uusi tasanl talainen Venä jA sortuisi heti alkuUJlBa ja 
se saattoi klydI pAinaA vain sill! uhalla, ettA bolsheTisai 
saatiia leTi&.AAn aahdolli8~ laajoihin piireihia sekA Venä
jän araaijassa etta. TäestOn keskuudessa. 1l..a tarkoituksessa 
kuljetettiu, kuten tietty, it •• UljUOT Lenia tultA 
GenAn'istl VenäjAlle, ja kuusi kuukautta ayOhe..wa neUToato
jArjest&!.A pääsikin sielll Taltaaa. 

""KELUOH.lE : .I"'aJuohjemallaja: 

T .... linan. 
T ... III ..... ja II....., ...... mln"lerl6I1a. 
EI ulkornueduatukMn tlMollu .... ln. 
EI ulkom .. _.tuka .... mutta ulkoulalnmlnlal..-16n tiedol. 

lukottn. 
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)(utta ei edes Wl! hinnalla Saksa jaksanut voittaa 
so~aa, Ta8ll se luhistui itsekin vuotta ayl)heuia. litem 
hp'i .. aavistikaam SakSUl silloisen araeijaa ~taTin uplee
ri, itse kenraali von Ludea.dorf'!, lIi tä Saksalle tulisi .ar
ki tsellAän t Ul"'TautUJlinen bolshevisaiin. Iluistelaateoksessaan 
"IIeine Kriegserinnerungen", BerliJl19l9 (siv.407), hän kirjoi 
seuraavaa ti : 

-Das die Zersetzung der russischea Araee und des 
russisohen Tolkes fUr Deuischland und Qa\erreioh-UDgarn 
eine ausserordentliohe Gefahr war, daraa konnte fUr 
miah kein Zweifel sein. U. so grösser war daher _ine 
Sorge, ai. t der ich an die Soh1lAohe unserer und der 
k.u.k. Begierung daahte. Duroh die IntsendUD$ Lenins 
nach Russland hatte unsere Regieruag auch elne beson
dere Terantwortung aui sich gen-oamen. MilitArilOh war 
die Reise gerechUertigi, Russland musste fallen. Unsere 
RegBrung aber hatte darauf zu aohten, dus DlicU auoh 
lfir !ielen. " 

Toisin sanoen, kenraali Ludendorff kirjoittaessaan tämän 
suuren teokseuaa pakomatkallaaa Ruotsissa .arraskuusta v.1918 
helmikuuhun v.1919 ja sen jAlkee. Berliiniss6 kesAkuun 23 
päivään samana vuonna, toteaa, että Venäjän armeijaa ja 
Venäjän kansan saattaainen hajaantuaisen tilaam auodosti 
SaksaUe ja Itävalta-UnkariUe aivan erikoisen suuren vaaran • 
Sotilaallisesti kyllä Leninin matka Venäjälle oli puoluste 
vissa, koska Venäjä täytyi kukistaa, mutta Saksan hallituk
sen tehtäväksi jäi saulla pi tAä huoltasiitA, ettei Saksa 
itseki. sortuisi sen kautta. 

Kaiken tämän sanoi Ludendorff tietoisena vielä siitAkia, 
että vuotta aikaiseuda, eli v. 1918 alussa. Saksa liittolai
sineaD oli sanellut Brest-Litowakissa Venäjälle mahdollisimman 
nl)yrnrttA-nit rauhanehdo~. Sen turvissa Saksa saattoi siirt!! 
valtavia sotavoimia itAiseltA sotanAytta.öltA läntiselle. 
Yhtenä seurauksena sii tA oli thdJsval taiD i1mest,mne. vaata
painoksi läntiselle rintamalle. Kohtalon katkera8ll kostoon 
kuului, ettA kun Lenin pAäsi aarraskuUll 7 pAivänl 1911 
valtaan Venäjälll, allekirjoitti Saksa aarraskuUJl U päivä
n! vuotta syl)heamin aselevon sellaisena kui. vuorosta .. 
lii ttolaiset sen siUe sanelha t. 
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!!tä tauataa Taat... on SJJiI kataella -'tl Tl1a8 
kuukausie. kulueasa 0. jU1ean tapahtUlld Iul'opaaea. Viu. 
toukokuun alussa 1. Li mllOtf 'fA istJi VenA jäa ulkopoli tiikaa 
johdosta, jotta sabal.aia-TeDAlAiset neuTottelut olisint pAäs
seet jat)P-am täyain poaitiiTisaan tulokseen. 10 ennenkuin 
yksikään aaksalainen sotilas oli ylittAnJt Puolan raja T.k. 
1 pAhAnA, oli Berliinin hallitua allekirjoittanut Ioskonn 
kanssa kaikki ens~iset sopiBukset Puolan yhteisestä jaka
aisesta. Kun sittemmin Saksan ja Venäjän sotajoukot tapa
sivat toisensa uudelleen Brest-LiteWBkisa&, käsitti msailaa 
miten osat tällä kertaa olint Taihtuneel: Venäjä oli TUO

rostaan nyt saneleaassa ehtoja ja Saksa taipu.asaa. 
Vetoaaisen bolshevistU!en apuUIl suoritti keiaarillinen 

Saksa vasta käytyään yli 2t TUott& .itA aakari.ta ta.ppai
luaj nyt DAtsijärjeste~ Saksa tunsi tarvitseT.... bolshe
vistisen aTUn jo ennenkuin aiBoatakaan laukausta oli annA
tetty ampua itäisellä rintamall84 

'lbIä tilanteen psykologisesta puolesta. .i ole ilme, 
jos eri ui saa nekin piirit, jotka vi imeisean saakka enl 
koettaneet ymmärtää Saksaa ulkopolitiikkaa, hAmmästyksellA 
kysYTä t, kuinka piu Saksa joutuu nyt taas kårsilllAän Neu· 
vostovenäjlll awnannon kaikista seurauksista. IhkApA so 
jilkeen ktm rauha on jilleen saatu palautetuksi taas ilmea
m joku saksalainen kenraali. joka Ludendorffin tavoill kir
joittaa rohkeasti bolsheTikien aTUnannon seura~sista 

Sopii .,-08 tilIä hetkellä kysyi. ennakollisest1, olisiko 
nykyistä sotaa lainkaan syttynJt, jos VenAjä olisi saatta
nut neuvottelunsa Inglannin ja Ranskan kanssa positiivisiill 
tuloksiia. Italia epAröi'fAnA, thdysvalltt .~.!l1~Sal Ing
lantia ja Ranskaa j8 VenAjln kieHäyt~ i"PUo1'm jakea, 
Berliinin hallitua tuakia olisi uskaltanut ajatella aseellis
ta 8siintyaiatl. Mutta loskovassa arvioitiia tilanne toi
seksi kun todettiia aihin lIIäria Saksa jo nyt .ehdollisten 
vihollisuuksi.8. edellä oli T&lai. heittAytJIIIln kolllannen 
internationalill talutukaeen. 
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mit~ suurinta sym~at iaa jokaitita kJ;.saa kohtaan, jota v enäl ä i en 
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!:.: ssa , ' n u1 lln , ettii :iSngla~ "'i n , Rans-,-,an ja Venäj än vili-
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Tahdon 10 ettaa tämä~ ra; ortt i i esi ttämällä omia mi eli
pi te i~~ni yllämaini t t uj en kysynys te r. j ohdo st a, koska I1Ajan Suunta" 
t . k. 16 p~i";:i"'li:.. j ulka i semassaan pa: i:' j it ' J.-5~ s sa "Poh jola on 

ylrsin" mie::' e::.:i:. i s i ttäh s ..... aras.t aan vaarallis ia I!lie2. i pit",itä 
kJ':;' sestä l:t.n:,ain iil i s s ~i:i a s .. lllas ta.::.ne. 

1 e' t i t ulee pääkL-j (:ituL~de saan kyllä tuohon kaikesta 
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daan lopultakin luoduksi sellaiset poliittiset ja taloudelliset 
suhteet Euroopa eri kansoje kesken, ett ei valloitus sodista enää 
voi tulla puhet ta. (Palaan näihin kysymyksiin erään toisen ra
por tin Yut6ydessä ). 

Ol lBssa i ulkoasiai nmi ni3terinä vv. 1936-1938 tein kaiken 
voitavani sen käsityksen j uurruttamiseksi Suomeen, että meidän 
tulee sitä en~mmän nojautua Englantiin ja Ranskaan kuta enamllän 
sodan vaara yltyy Euroopassa. Ne tulevat joka tapauksessa lop
pujen lopuksi voittamaan :.i (lenkin sooan ja Suolilen ei tule olla 

enää toi ta kertaa " vi::.ti.=&ssä leirissä~ Se, mihin Venäjä nyt 
kii al' eelli sE:l ssa suli eessa, on mieles~äni sen määrätibtois ta 
valmistaut ' ista osano t 00 tulevassa rauhankonferens si ssa. 
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CUJ, 

veit i ssii tlielo,k:ir ,0 ~slia kohtaan On viine aikoi na 
~ k:ho ~ut . j :~. olli& a, v: 1· ~in o 'keampaan hui ppuu kui 

aikb.:se....-,i : L "a!l t '$0 v;.t; lä th b. c yksynä saksalai nen hyök-
k~ t i a ja ~lgiaa sta i 0 ykz ~n ~c in nyä ki 
v ~ua ~ i 0 otott 7i ssa, et~ä talv i tuo mukan a 

Sl..t. e :nan toit ~tto ~~u a uin iihtin saakka 
--;-. on 01' t h.tJ. tuv i sa l &.pt i ~ lii so a'1&ytti:imöllä? 

ar i hyvi asem~ssa olavtia sveit~ :läistä 

L:u l's a htJ" ,il"i:i o. minuEc viime 5.i b ä 11:11..:.8 nut sen 
va.ka.um l ~Sdn , e tä e l", i Stlksa en cn uu ' ta vuo i;ta .loi ä 

utua ;;) d' ~ w i elle , t änCi. ::lUa 0 e Iläk" iue ·Jui pääsee 
s' il ;-~~ iu:' . i -", 'lksi Ha. m l .!..öin tit3 y t i iilo~ , l.3Uuksiin ei 
1· k ta s~ ~~t oko .e iden retki~ ni inkin törkeästi 

veit in po ' k i n: i,.,](, in muut ama p"i . :,i tten , 
jo _oi ne S'l:J '!' a- ko 0 halki Ranskaan 

ivuuttaen Ge eve'in vain par in kilo et in . akan paas ä . 
5ve i i t·y ... t ää p hai 1a mitä suu;: all a 

lä koko po 'oist a ja itäistä puol stusrintam aansa siinä mi el 
Sb. , että e si kev ' ~se n ~c: ... essä se on i nhimi lL i sesti kat
s e suoras aamnrtuoaton. 

Näihin o_t imi isiin 
v~t vielä eri näiset ti edot 

aksassa. 

svei tsilih i in 1l:1skeWin lii t ty
is~sen til nteen kehi tyksestä 

Tah on ensin,.,äki ma inita po iate taatin Mtinche .issä. 

"AKELUOH.IE: 

• 11 aL 

...... luohj."'.U.J.: 

T .... I'-. 
T ..... 11 ... J. lIaIk.. .. .mlnl.terlOIl •• 
EI .. lkomaaeduatukHn tledoitukalln. 
EI .. lko ......... t .. ltaen. ",utta .. lkoaalain",lnl.twiOn liedol. 

tukaIIn • 
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Olkoot murhayrityksen tekijät keitä tahansa, joka t~pauk

sessa on todett avissa, että jotain Saksassa on kuohumassa 
ja uhkaamassa koko järjestelmää luhistumisella. 

On yhtä ilmeistä, että jos natsipuolue ei kykene 
ylläp i tämään menestyksellä sisäistä r auhaa, sitä vähemmän 
se pys tyy ajat telemaan sodan laajentamista hyökkäyksen 
kautta niin vaikeasti valloitettavaa maata kuin Sveitsiä 
kohti. 

Nä itä svei t siläisiä 1 skelmia t ahdon täydentää vastaa
villa tiedo illa erinäi sistä muista l ähte istä • 

Eräs Berlii i ssä nä i nä ai koina kä ynyt amerikalainen 
henkilö , jolla on omia t ärkeitä suhtei t siellä käytet tä 
vänä än , ker toi minulle muutama pä ive s i t t en m.m. seura~ 

vaa: 
Saksan korke i n sotil asjohto pi tää asemaa suorastaan 

epätoivoisena . ~ otain ratka i sevaa ol i si tehtävä , sillä t ämä 
nykyinen toi me ttomuus hä vit tää Saksan kansan ka i ken luotta
muksen ·ohtajiinsa. Turhaan koe tet an selittää , että Saksa 
tulee tekemään lopun bri t "tiläisestä maailmanvallasta, kun 
ei kui tl::nkaan voida näyt tää i noallakaan teolla, että 
pääs tään kuolettavasti iskemään Englantiin. Sen vuoksi 
Saksan sotilasjohto toivoo , että Yhdysvall at r yhtyisivät 
väli ttämään jo aJol sa , ennenkuin luhistumi nen Saksassa 
tulee t pahtuJnaan . 
~n vier ai un jäl keen Berliini ssä puhut tel emani 

l ö ol i . tkenut m~tkaan sa Pari isiin asettue n s iellä koske-
tuksiin nskan allituksen kahssa saadökseen selville voi-
sivatko Yhdysvallat edes jolt i sellaki n menes "J ' ell a koettaa 
sa a r aUflt:: elastetuksi . ,tta hänelle oli itse pääminis.
teri Daladier' n taholta ilmoi tet tu. et te i mistään rauhasta 
voi 011 pu .et takaan ennenkuin Ranskan ja Engl annin vi 
r al li sesti tekemä t il ui ukset he i dän rauhanehloi st aan tule
vat aks n puolelta hyväksyt~i. 

Hän oli tehnyt verta iluja yl e isen mielialan välillä 
Saksas sa ja Ranskassa ja ol i hän tällöin havai nnut, että 
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Saksassa vallitsee kaikesta virallisesta propagandasta huo· 
l imatta sangenkin suuri pessimismi. Talpudellinen tilanne 
on jo nyt siksi huono, että vain pelko estää kansaa tuo
masta tyytymättömyyttään ilmi samalla tavalla kuin tshekit 
epä toivoissaan nykyisin tekevät. Sitävastoin Ranskassa tun-, 
tuu vallitsevan yleisesti se käsitys, että sotaa on nyt 
kerta kaikkiaan jatkettava sellaiseen lopputulokseen, että 
Ranska vapautuu ainakin vuosikymmeniksi eteenpäin sodan
pelosta. 

Tähän saksalaiseen pessimismiin liittyvät pettymykset 
Venäjän suhteen. Saksan korkein sotilasjohto oli yhtei
sen puolalaisen sotaretken aikana päässyt näkemään venäläi
siä joukkoja siksi l äheltä, että oli voitu todeta niiden, 
vaild:a olivatkin venäl äisiä valiojoukko ja, olevan alapuo
lella ylei sten kohtuullisten odotusten. On näinollen 
problemaattista voiko Saksa odottaa Yenäjältä edes jonkin
laista sotilaallista apua siinä t apauksessa, ettei rauhaa 
sa taisi l ähe isessä tulevai suudessa aikaan. 

Eräs saksalaisista lähteis täni l ausui minulle pari 
päivää sitten, että Saksasta tulleiden salaisten tietojen 
mukaan ei voi olla puhettakaan mistään pitkäaikaisesta so
dasta . Jo nyt vallitsee ulkoGsisi~inisteri von Ribben 
kohtaan niin suuri tyytymättömyys, että on todennäköisesti 
Tain ajankysYllYs koska Ri tlerin on pakos takin annettava 
hänen poistua. Mut ta valtakunnankansleri on t<.ibän saakka 
kuitenkin koettanut suojella von Ribbentropia pelosta, että 
jos tämän hänen ystävänsä on mentä~, silloin tulee ehkä 
hyvinkin pi an joidenkuiden toistaa tukipylväiden vuoro 
Jioistua ja seur'\ukseIlb voi olla, että seuraaTa villitys 
tulee vieläkin pahe~si kuin riitaisuudet toisaalta 
hallituksen sisällä, toi~aalta taas hallituksen ja kor
ke.il!lJllB.Il so t ilasj0!ldon välillä. 

Jäistä sisäisistä luhistu.!sen oireista puheen tullen 
voin nyt, saatuani siihen as ianomai sen tie tolähte eni luvan. 
kertoa tarkemmin seuraavaa: 

Viimeksi koskettelin r aportissani n:o 70 t.k. 14 päi
vältä monarkiatisia pyrkim1ksiä Saksassa ja jo aikaisemmin 
olin viitannut siih6Il, että Englannissa oleskelee eräitä 
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sangenkin huo~ ~ ta ia saksa~ai sia polii i kkoja valmista
ssa aksan tul~vien olojen j är j es elyä l änsivaltoj en 

E.. 'la . ?i:i.i",~ä ht:nkilöis'!; å voin nyt se. allani luval
la raai!'dta ~a.:san at oli en k skus tar e tisen johta" 

n, 'a ni"'.ginJ jo:"a oli liksan vi ina inen valta'" 
l:a"", n~ :tl 5 eri e,., e '1f -:sij' ~ j eb d.mun voittoa v. 1933. 

"'1t: Zngla., ,.,issa ovat ;:: • ..1 . entist en 

sekä 
o !:1:'-:ars 1>I:a vo. -:::ndt:::nburgi -~J-.: oi ka , 
s 'ar o 

l ' i kke ö'" v 
~lit 

inaistl"a 
:; ... l.k.... e. i t 

<.L ' 0 ' .!( ti8.!l' 

Iilonarki:; .. 

t ulev/:ik-
K.... ,.. ' " p. i ssin tois 3ksi 

h:'n oika , ., hss ' "' uis- ' e.ol. G.i an v poik On 
... J : b '1 ~ ti,, ·~ :., s8. 8:\liG_ :' itos,,~ ja on senta~ia ::J.tne ~tl-

ci l:e~ e ""un pe...:' is t een . ;';'ihi n en-
kr '-l'J. ' n;:: r,.3..,i " 

(h ~ ty nu.:"td 
'. i n' ollut lue 

' i;:·L:.l 

':u:: i 'u:: '!; . . 
ju)l:e 

,0" ~ I..o '..: j.-iJ. ~i.!l b 

'1' t u i1..::. .:::.r ta. ,.. 
le ilivat :\!:1kosalla. 

illlkii on syytä 
MS i ... i11 rn·' iDiI ovi 

i c oria F 0 ... vna ol i 

It 

art iOMan , 0 v:'ime 
",an L".::!l.d .di ·sh . 

~~ni 4ut~ vuosi ~i.t o 

dL.inl , ~..J.l..L·Lu ' t i as 
ty ' tärcn 1:. sao . i Iin 

taa 
kuole-

. ira:l ve li 
on 

-"'i:!.J.'i t · t.D t utana "tsaa-
" hillcvitsc on synty-

is hi:i. e a:u el!lptm a v. 1917 

~ inita vi ... 1ä, e~ ä suur ii'uhti
v~n puoliso , sucu' i ruht inatar 

rlumsn i an nykyi en kuninkaan 
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Carolin t äti , kuningatar I.:aria-vttir jan sisar. Ido
l emoat ~ prinsessat taas ol i vat :ngl~ ~in en
t i~en kuninkaan Yr j ö V: n se kkuja. 

Pi t .. ess ' e muistissa ntiIn& sukulai suus* 
suhte t saanme ehkä ainakin jonkinlaista valai
sua siihen euvobt o-Ve ' j än j ohtomiesten pel koon, 
j 0 ta o_c ' \r ' aL.Rl;:; ~ n tie oitta ut ' inistel' iöl -

le niin yv i salascilikeellii "t:. i ID'ÖS vi ineksi 

.. :,orti ca i n:o 70 Lu.: :' 0. 5 r..1 u 14 piiivältä , et-

tä :~ -la. ~ i :b J r .::.!;a tul;~v t ;;),0 a1' ' stisi a 

li ikkeltli S 's ssa , 1 Ld. .T~l a ja V r :' jällä. 
'~ ..> ~: ')V'l'1 'j o ta ', :' €. :, ' ilöi d6 et a n n avautu-

t se a\ u a ; on 
'aksan llo:lb.:..' l:i st:"" ~~r~ c"kt1a 

l urnil' i _7:: P 'i sai u ",- t. .. ' inb.n , 
/ c~ nzol-

jonku lan" 
ko "i Elo Hs h t~as 

on e ~~ j j nrn Klstl~~ ehdokas tsaariksi; toi-
s~:ului . e on nian kuninkaana. 

0:1 .wngla t i 
( ' i t t: t1un vielä 

, l ti ' ' lis t::!!1 ht:"'kil"iden t aka
l :'ttolo.i 6nsa Ra skan kansaa. 
: a:-.:-l' hini n: o 70 , jossa ker-

' in Iin e.i 2.i i on al i p"li3 ihtCleri okolinen mi
nu.1,le lausu!"'_etl , at tä e ' j "n t äytyy huolestuk
se a seurata mo urk istisi a vi ' auksia Saksassa 
j It "vI:1l1d.s5a , koska se voizi vaikuttaa myös-" 
' in vastaaviin pyrkimYKsiin Venä jän suhteen) . 

itäpaitsi on tässä yhteydessä 
muis ett~. että i tse herra. HiJDmlar on 
viime aikoina väi tt änyt päässeensä perille 
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h~n laajalle l evinneestä monarkistisesta salanankkeesta 
Saksassa. 

Siirryn erää seen kolmanteen salaiseen saksalaiseen läh
t eeseen, jonka takana ilman epäilystä om erinomaisen laajat 
demokra ttiset piirit Saksassa. Olen juuri saanut käytettä
väkseni erään he idän sal isen asiakirjansa. Siitä voisin 
t ähän poimia iltei kuinka paljon tietoja tahansa sisäi
ses tä tilanteesta Saksassa , mutta tyydyn ottamaan vaii 
erään kohdaa , koska sillä on tässä yhteydessä aivan eri
koinen merki tys • 

Yhtenä keinona sota isen ~elialan ylläpitämiseksi 
kansassa on hal i us 
mattuja "plakaattej ", 
nglannin j ,anskan 

vi~e aiko i na käyttänyt seiniin lii
'oissa selitetään miten t uhoi saksi 
suunnittel emat rauhanehdo t tulisivat 

olema Saksalle. Otan tähän eeure. van k ppal een puhe en-
~l isesta kirjasta: 

"Zur Zei t werden . e e " '0 che f rische Plakate ange-
sc gen . I i Ul>en lakaten wi rd nur von der beabsichtig-
ten ZerstUckelung Deubchlands , von er ~':eltherrschaft der 
n änder usw. gesprochen . Danach sollen die : estmächte 
olgende Kri egsziele ben: 

1. ;.iederherste ung von Polen , v:obei Danzig. Ost-
preussen und restliche Oberso esian an Polen fallen 
sol en. 

2. 
schluss 
und c 

3. 
H· bsburg . 

.;i e erher te...llung 
es Sudetenlandes 

esien. 
iJieder erstel ung 

er 
und 

von 

Tschec slowakei mit Ein-
eines Teiles von achsen 

Ue&terreich unter Ott~ von 

4. Die k t holischen Siaaten Bayera, Pfalz und Rhein
land hommen zu Oesterreich. 

5. Schaifung ei nes französischen Protektorats. das 
Baden, WUrtteaberg und Hessen umfass t. M 

Tämän uka siis sanotaan !ID an!lin ja Ranskan tehto-
van luoda Puolan ja T~ekkoslovakian entistä l a j mm i ksi 
itsenäisiksi valtioiksi. Itävaltaan olisi liitettävä Haijeri . 
ja eräitä muita läntisiä osia Saksasta, jota vastoin 
ranskalaiseen holhoukseen joutuisivat Baden, WUrttemberg ja 
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Hessen 
Oikelistaan on to siasia se, että näitä laskelmia il

menee ensi sijassa saksal aisten ' El itävaltalaisten omalla 
tah~lla, kuitenkin sillä erQituksel l a. että Baden, WUrttem
berg ja Hessen ei vät S~Sl joutua Ranskan johtoon. Olen 
jo kauan kuull ut sii tä, että Itävallan ~narkistiset ja 
~rle .sä katooliset ainekset tahteT8.t saada Preussin. supia
tetuksi rrotestanttisena maana niin palJ n kuin mahdollista 
ja t oisa ta ta~s olisi Et el ä-Saksa ja Itävalta yhdis tetLä~ 

vä Rabs urgi en alle . Samassa Pl'eussi n piener.tämisen tarkoi
tukse ssa ol i si Preussista irroitettav sopivia osia Tshekko
slova. i an ja Puol an yhteyteen. ~likäli siis on totta, että 
aksan om t virallise t piirit levi ttävät tällaisia tiet~ja 

muka ..:.o~glannin ja Jo skan päämaaleina , ne tekevä t i tae 
asia3sa ensikäden propagand~a juuri Saksan ja Itävallan 
monar kist i st n j katool i ~ten ainesten hyväksi. 

Tulen si t ten vielä erää seen uu+'een asiakirjaan, 'onka 
t ät ä sanelless&:li uuri olen saanut erä "stä neljännestä 
saks ~ isesta l ähteestä . Polimin si i tä seura vat t i edo t: 

Länsivallat sekä uolueettomat ma t ovat kokonaan ereh
tyneet uskoess an , et tä Saksan meija yleensä nä inä a i koina 
tul e t ekemään val thvia h:y ökkäyksi ä . Preussi on perinyt 
ai kais i mmilta vuo i sadoi l t a yhdeksi ulko olitiikkansa ke inoksi 
v stust ajan terraisoi isen. Jo keisari nna Maria-Theresia 
parisd.ta vuotta sitten moi tti Preussi a täl l a i sista menette 
l yt avoista . 'ri rjoi tt j.ID mi elestä lIlyöski n !iitler pää si val
t aan ja on pys yt vallassa sen terrorin avulla jota 
hän on 0 annut levi ttää ympärilleen. 

S ks ei kert k i kki an pysty m alla yrittämään 
mi tään suurempaa ennenkuin ensi keväänä. Tällöin ei ole 
1 i nk an mahdotonta , että Sveitsiä vas t aan järjestetään sa
manla i si a valtavia uhkauksia kuin viime viikkoina Hollantia 
vastaan, mutta el l eivät merkit petä, tulee näistä Saksan 
sotilaall isi s t a miel enosoituksista Sveitsiä vastaan jälleen 
vain nbluff ia". Sensijaan kirjoittaja ei pidä l ainkaan 
mahdotto.ana, etteikö S~ksa tulisi koettamaan valloittaa 
Rumanian ja :nahdollisesti Unkarin. 
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Vi ime maailman sodan aikana oli tämän asiakir j8D. laat i ja 
itse oll ut tekemisissä erään saksalaisen everstin kanssa, 
jonka ni men hän asiakirjassaan suoraan mainitsee. Tämän 
everstin virkatehtävi in kuului koettaa levittää kaikenlaisia 
valheellisi a tietoja ulkomaille Saksan vihollisten peloitta
mi seksi ja pettämiseksi yleensä. Kirjoittaja sen vuoksi 
luulee Saksan kor ke imman sotilasjohdon tällä kertaa käyttä
vän a ivan samoja menetelmiä . 

Lopuks i mainitsen Sveitsin lehtien sisältäneen suoras· 
t aan pöyristytt äviä tie t oja saksala isesta terrorista 
alueella . Pari sikäl äisiä oloja hyvin t untevaa tuttavaani 
joista toinen on 
Hitler ol e tehnyt 
niin v all ista 

diplomaatti, on minull e vakuuttanut, et t ei 
tähän päivään saakka ainoatakaan Saksalle 

laskuvirhe t tt kuin on Tshekkoslovakian 
Mvi ttäminen . Viime maail ll8.nsodan jälkeen Englan nin, It lian 
ja S ksan välit paranivat s ngenkin l yhyessä a jassa, mutta 
aksa tulee vi elä vuosisatoja kä r si mään siitä mitä se jo 

yhdessä vuodessa on ehtinyt tehd_ä tshekkien solvaamiseksi. 
Mikban rauhankonferenssi tai mitkään Europan olojen uudet 
jär jestel yt eivät t ule sammut tamaan tshekki en vihaa. Kun 
si t '·:pai tsi Saksa on hankkinut itselleen lisää vielä puola-
1 i ste_n ja i täval t alai sten viha'\, t ulee tilanne Saksalle 
pitkäksi jaksi et eenpä in erinomaisen t ukalaksi, vai kka se 
onni st ui s ikin saama n Englan nil t a ja Ra ns kal ta suht eellisen 

kohtuullise t r auhanehdot. 
On hyv in ymmä r re t täviSsä, he ovat li sänneet, että 

ulkom ill a olevat saksalaiset , entiset valtiomiehet, puolue
joht a jat, tiedemiehet j .n.e. mi tä suurimmall a huolestuksella 
näkevät kuinka tuhoi saksi natsi järjestelmä kaiki ssa suhteissa 
uhkaa muut tua Saksan koko tulevaisuudelle. 

Ministeri: ~~~ 
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UE 1 : A 4. 
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Asia: lrAitä hajatietoja. 

Tahdon tähän raporttiin koota joukon tietoja, joi ta 
olen viiae päivin! saanut useistakin eri kysyayksistl. 

!loi tan Svei tsi stl, koska täällä kaikesta pälttAaa tun
nutaan siirryttävin mi tä. tulee sotaan, ainakin jonkinlaisella 
talvi levon kannal l e • 

Useissa eri raporteissani olen rinnastanut SYei tsia, 
Hollannin ja Belgiu sen vaaran suhteen, ettA ne kaikki 
tai joku niistl lähiaikoina joutuisivat saksalaisen hyökkä

yksen uhriksi. Samalla olen kuitenkin tahtonut objektiivisesti 
kertoa miten yleensI Sveitsissl on luotettu siihen, etta 
aaan erikoinen aaantieteellinen aseaa suojelisi sitl Saksaa 
vasta8Jl. 

Iyttellllin täytyy ainun todeta, ettei täU optiaisai 
Iskett!in 09) i tt&utuDut oikeaksi.. Viime plhiDi Jlinisteriön 
SauiS88 raporteissa aonilta tahoilta on varsaaDkin kerrottu, 
ai ten Saksa oli t.k. 12-14 päivinä valllistautwmt hyökkiblAn 

on 
Hollannin kiappuun, IIinkl vuoksi minun/ tarpeetonta tlssl tois-
taa kaikkia yksityiskohtia. Rii ttlneet kun kerroa ensiluok
kaisista geneveläisistl lähteiBtI saaneeni tietlI, ettl Bel
gian kuninkaan Ikillinen aatka Hollantiin aiheutui pilt6kse.tI 
tarjota Hollannille tAyttl aseellista tukea Saksan hyökltesll 
Hollannin rajan yli. Valtakunnan_kanaleri Hitler, niin vakuu
tetaan. oli . kategoorisesti piättlnJt, että. t.k. 12 pihäDl 
aaaulla hyökkiyksen oli aljettan Hollantia Tastun. Intia 
viiae tingassa korkein sotilaallinen johto sai lUhrerill 

JAKELUOHJE: 

.,..: A" 

J.k.luohj.m.lI.j. : 

T .... III ..... . 
T .... III ..... j. nalkai " mln .. t .... On • . 
El ulkomaaeduatuk .. n tledoitublln. 
EI ulkomaaedu.tuk ..... mutta ulkoaalalnmlnlateriOn liedoi. 

tukalln • 
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vakuutetuksi t ettl Bel gia tulisi kiirehtillAän Hollannin ank
si, jolloin a108 avautuisi Englannille ja Ranskalle Tapaa 
pääs1 Hollantiin. Sen jllkeen olisi aitä tode~isintl, 

ettl Inglannin, Ranskan, Belgian ja Hollannia sotavoiaat 
siirtäisivät taisiBlut Saksan omalle alueelle. Sellainen kään
ne olisi tullut ihan suureapia epäilyksil puttyaään Saksan 
sotilaalliseen h!viöoa. Mietittyään viimeiseen mahdolliseen 
hetkeen saakka näiden Sa.k~an edesvastuullisimpien sotilaspii
rien varoitusta, herra Hitler antoi määräyksen pysäyttU 
kaikki valmistelut. llutta Sveitsissä oltiin selvilll aivan 
samoina tunteina myös sii tl, etU Saksa aikoi hyökAti 
kertaa Sveitsin alue elle. Tämän johdosta keskitettiin Saksan 
r aj all e niin paljoa sveitsiläisiä joukkoja kuin suinkin en
nätettiiDl.e T.k. 12 päivänl varhain allJlulla nähtiin Sveitsin 
puol el ta Reinin poikki miten valtavat saksalaiset hyökkä1s-
kolonnat järjestyivä t etenellään. llutta kesken kaikem täJDä 
painajainen katosikin: saksalaisille joukoille oli tullut 
viime hetkessl määrl1s luopua hyökkäyksestl. 

Toissapäiväni, t.k. 25 päivänä, tapa htui Genhe'issä 
suuri sotilasparaati kenraali Guisan'in ottaessa sen vastaan. 
Kanttoonin vanhimmista aiehistl kokoonpantu nostoväenrykmentti 
palasi GenAve'iin ja laskettiin kotiin. Tämä seikka on kai 
siten tulkittavissa, ettei nyttemmin enää ayöskään Sveit
sissä odoteta saksalaista hyökkäystä ehkä hyvinkään pitkään 

aikaan • 
Tu*in on väärin vAi ttää. että Ho1l81lti, Belgia ja 

Svei tsi ovat kaikessa sala i suudessa mi tl läheisilUllässä koske
tuksessa kesken ään pi tlåkseen silaällä saksalais te_Jl joukko 
jaottelua pitkin läntisen sotanäyttlaön keskustaa sekä poh
joista ja eteläistä sivustaa. Se tietU sualla myös tieto
jen vaihtaaista Ranskan ja Englannin korkeiasan sotilasjohdon 

kanasa. 
Iousee kysyays onko lähiaikoina odote ttaTi saa Saksan 

taholta jälleen yritysti päästi näiden pienten maiden 
kiappmm.. Mikäli olen eri tahoilta saanut tie täl, katsotaan 
lUlarerin joutuneen nytteuia aaa- ja ilaasodan suhteen mi tl 
iklviapään ase_an. Päivä pliTiltA lisllDt}T8.t Banskan ja 
In@lannin v&rustukae' laginot-linjan takana, sekä lentokonei
den lukullåärl. Saksakin ponnistaa kai. ken voi tava.n.sa saadak-
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sean lisää l entokoneita ja rakentaakseen n. 25 ka pAähIn 

Siegfried-linjasta uuden linnoitusrintaman. lut~ viikko 
viikolta länsivaltain ylivoiaa .aalla ja ilmassa tulee en
tistl yhä suure~si. Si tlpai tsi Saksan laskel_t saada 
lentovoiJlilleen bensiinil Venäjältä ja Rumaniasta kI~t 
päivä päivältl yhä huonommiksi. Tuskin on luultavaa. ett! 
presidentti Roosevelt ilJl8.ll asiallista perustelua saattoi 
muutama päivä si tteD. laskea julkisuuteen sen viitteen. ett 
sotaa tulisikaan kestämään. ensi keTätta kauea.an ajan. 

Useissa raporteissani olen selostanut, miten kaikki 
puhut tel eman i asiantuntijat pitävät yleensä Saksan ase ... 
erinomaisen heikkona. Hallituksen keskuudessa on miti vaka
vimpia ri i taisuuksia, samalla tavalla hallitus ja korkein 
sotilaallinen johto alkavat yhä vähelUlän ja vähelllllän yuär
tää toisiaan. Hallitus syyttää johtavia kenraaleja siiU. 
etteivät näd ymmärrä hallituksen suuria poliittisia pää
maaleja ja siihen vastaa korkein sotilaallinEn johto, ettei 
halli tus omalta osaltaan taas yuärrl mikä on sotilaalli
sesti mahdoll ista ja aikä mahdotonta. 

Kenraalien sotilaallisiin argumentteihin tulevat lisäksi, 
on minulle selitetty, hallituksen poliittiset vastoinklyai
set kaikillakin tahoilla: Venljällä, joka ei anna odotettua 
taloudellista apua, Italiassa, joka eiääntyy yhä eneamln 
ja enea.än akselipolitiikas\a, Balkanilla, jossa Saksa ilmei
sesti menettää jalansijaa ainakin Italian. mutta todeDDl
kOi sesti lIYösldn Venä,iän h3Täksi. 

lräissA raporteissani olen kertonut aiten erinäiset 
saksalaiset lAhteet pi täTät silMlll monarkistisia virtauk
sia Saksassa ja Itävallassa. En silloin osannut aanstaa. 
ettl itse Saksan entinen kruununprinssi ja eräs JlAn_ 
pojistaan katsoisi Tat välttbättOdksi esiinty! julkisesti 
lausunnoilla, ettl koko keisarillinen hohenzollernilainen 
suku on uskollinen nat&ijArjestelaälle. Sen pare~a todi~ 

tusta ei itse asiassa enU tarvi takUll osoi tt8llUUlDt ettl 
Saksan hallitus tuntee tarvitsevansa tlllaisia vakuutuksia 
niiltä keisari lilhelain perheen jäsenil~ jotka ovat 
Saksassa. 1Iutta entinen kruununprinssi ja yllbainittu blnell 
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poikansa ovat kaikissa julkisissa vakuutuksis&aaD jlttlneei 
laskellli staan pois ainakin erAAn, ellei pari sukunsa Ilies
puolista jäsentl, jotka asuvat Sveitsissl ja joilla on 
hyvinkin paljon puuhaa lIlpArillAän. Yksinpl TiM. oa pitl
nyt Täl ttäJlättÖllånl pal jastaa talliin tosiasia. 

MUnohenin pommiatentaatti saa yhä .erkillise~ii viralli
sia selityksii ja kääntei tA osakseen. Tiell kerran on 
lisesti tahdottu palata selitykseen, etta lDglannin Secret 
Service kantaa siitä kaiken vastuua. Olisi kuitenkin asielli 
sinta palata erääseen herra Otto Strasserin selitykseen, 
jossa hän toisaalta torjuu hlneen i tseensl kohdistetut 
sei, mutta toi sa&! ta kuitenkiJll kertoo kuinka läaja hänen 
salainen järjestönsl Saksassa on ja kuinka korkeisiin paik
koihin hAnen oaat miehensä ovai natsijohtajain Uetbä ttl 
sijoittuneet. Tahtoma tta mennä yksi tTiskohtii, viittaan lyhr 
esti erääseen yksityissähkösanomaan, joka oli luettavana t.k. 
23 päiVinä Hurvudstadsbladet'issa. Siitä käy ilmi kuinka 
sisäisesti heikko natsijärjestelaä nytteamin jo on. RIisti 
seikoista on jo kauan Sveitsissä oltu selviilI. 

Tulen lopuksi suollalais-TenA1äisiin suhteisiia, lähinnä 
sen johdosta, mitl kirjoitin raportissanl n:o 71 t.k. 15 pii
vAnA. Laualin ai ilIA •••• seuraavaa: 

WZhki on syytä palauttaa mieliin englantilaisen laivast 
osaston esiintyllinen Suo.en turvaksi Venäjän laivastoa vas 
kesällA 1919. TbA englantilainen eskaaderi, jota komensi 
aairaali Sir Walter Cowan, sai tukikohdakseen Koiviston. 
josta käsin se aivan .yöhäiseen syksyyn saakka piti silllä 
VeDä). n laivaston liikkei tI. Kuaai tt.lentko nlallkitt muistot 
niin! aikoina Moskovan joht&jain mielissl ,-

Kivi todellakin nii., ettA 1 tlmerallä olevan VenA jln 
laivaston yli pA 11 li kkö Tributz julkaisi Inestijassa kuusi 
pAivU ayöheuin artikkelin Suoaea vastaan, .ainiten siinä 
yhteJdessl englantilaisen eskaaderin yhteistoillinnan kesälli 
1919 Suomen kanssa VenäjU vut&aa. IdesSäni ei luonnolli
sesti ole Isvestijan täytti ~kstil. vaan olen ollut pakoi
tettu nojautuaaan siihen pitkllaköön sähkö sano. aan , jonka 
B8lIaDa pAlväni 'l'i..a'in kirjeenvaihtaja lähetti asiasta leh
delleen. lavistukseni oli siis osoittautunut oikeaksi. 
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neinen Ilielenkiinto SuoJl8a kohtaan 011 vi~ plbbA 
jo ennä ttänyt asettua ainakia jonkinlaiselle talTil0ll8l1e. 
kun tbän päivA.n sftitsilAiset lehdet sidlsiTät suurin 
otsikoin tietoja VeDä '-n uusis~ TAi Ueistl ja s~kslsU 
Suomea kohtaan.- Tarkoitukseni on tlnl iltana ens~isen 

kerran aoneen Tiikkoon llhtel Berniin. Koetan sialtl hank
kia erinäisiä tietoja miten aikäläisissA piireissl arTOS

teIlaan nykyistä kansainTalistä tilannetta. 

Iinisteri 
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Genbe 'i .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 39 . 
K IRJELMA n:o .997 _ 

...... ~.P.,~.Te ' i SSA .. 30 P:NA !!!a.l'.t'.as. KUUTA 19 . 39 .• 

VIITTAUS : .......... ....... N 

P:NA ... KUUTA 19 P:TTY 0 :0 

VIITTAUS : . D. U.M. 19 .... 

Ulkoasiainminist.eriö .... LLE 

ASIA: Genhe' ln-lähetystön raportti n: o. 75. 

UE . : A • • 

Oheisena lähetystö kunnioittaen Ministeriölle lä
hettää raporttinsa n:o 75, jonka otsakkeen8 on 

Suomi hyökkäyksen uhrina, 

Hiniateri:~~ 
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IJ. 39. 

Palattuani muutama hetki sitten Bernistl silti ki~ 
niltäni, josta aainitsin edellisen raporttini lopussa, sai. 
lähetystön henkilökunnalta tietäl, IDi ti tämän 8uupAivAn 
radiossa on ilmoitettu TenäJ.n aloittemasta hyökkiyksest 
klo 9 tänä aamuna Suollea vastaan. lIitään virallista ilmoi
tusta asiasta ei tätä kirjoitettaessa iltapäivällä viell ole 
ennättänyt saapua Helsingi8t1 enkä myöskään ole saanut pYJtA
määni puhelinyhteytta U1~koasiainministeriöön. Kuriiriposti on 
suljettava parin tunnå kuluttua. Tahdon kui tenki. klyttiä 
näit! tunteja lybyehkön raportin kirjoittamiseen. 

Ollessani Bernissä kosketuksi ssa sekä STei tsin halli tuks •• 
• ttl lukuisten eri lähetystöjen kanssa havaitsin heti miten 
kaikki nälll }- utteleaani henkilöt pitivät Suo.Em aseDa 
aivan erikoisen vaarallisena. He lausuivat sen TUoksi julki 
Ili ti vilpi ttÖlli..... iQötA. tuntonsa Suollea kohtaan ja hartaillDllm 
toivomuksensa, etta rauha vielä nille tingassa saataisiin 
lIIilyään. Tahd01l hei stl eri tyisesti _inHa 8Tei tsin ulko
asiainainisteriOn päällikön Ilinisteri Bonnan, jonka puheilla 
olin eilen a.&IIUlla. Hän piti ainut luonaan yli tunni .. 
jotta suurelta kartalta antaisin hAnelle aahdollisiamaa yksi
tyiskohtaisen selostuksen Venäjln vaatiauksista, Suoll8n erinli
siati puolustusprobleseista j.n.ee Lopllksi hän lausui, ettl 
vaikka Steitsin täytYJ noudattaa Suomenkin suhteen virallises
ti niin tlydellistl puolueettoauutta kuin kuuluu s.&itsin .. 

"'AKELUOH"'E : 

vai: A" 

aikAän e1 voi eaUI STei tali 

.... k.l .. ohj.m.lI.j. : 

T.nJllnen. 
T.valll ..... j. 1I.1Ir..1 . .. mlnl.l.rillll • • 
EI ulkomaatdu.hlka.n tledolhlkalln. 
EI .. Ikom_uotuk .. n, mutta .. Ikoaalainmlnlot ... llln liedoi. 

tuk.lln. 
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kokonaisuudessaan tunnustaa&sta rajatonta ihailua Suoaen 
leTollista si t keyttl ja jArkkyaätönt! Tapaudenrakkautta koh
taan. TälIän wkuutuksen hän uudisti h~stellesaäAn ainoa 
OTella. Vastasin hänelle. ett! olin aHä suuriualla aieli
hYT!lll todennut kuinka Sveitsin koko sanoaalehdistö oli 
pi tkin syks1A tuonut pei ttelellättöJllästi julki aiTan saat 
Takuutukset ja m.i ten suurella mielihyYälll olin sii tA. tie
doittanut hallitukselleni. 

Koko tAmän keskustelun aikana hani tsin. etU ministeri 
Bonna7181i tilanteen TakaTUudesta paljoakin tarkempia tie
toja kuin konsanaan minulla. •••• hän tiedusteli, olisiko 
mahdollista, että Venäjln hallituksen onnistuisi nostattaa 
ainakin joku osa SuoJIen kana_ aaan laillista hallitusta 
Taataan. Vakuutin hänelle, että tietbäni aukaan koko 
Eduskunta. seisoi hallituksen takana ja Eduskunnan takana 
taas koko kansa. Siihen hän Tastasi onnitellen. ettl 
Suomen kansa on niin yksimielisesti selTillä sill uhkaaTasta 
bolshnistisesta TaarasUj myöskin SveHsin kansa oli sodan
uhkan edessl unhoittanut sisäiset poliittiset eriaielisyyt8naä 
ja oli keski ttJDyt hallituksen YlIpA.riUe llaata puolustuaaJl. 

Viiae yön kuluessa aietiD aoneen kertaan eikö olisi 
syyt! koettaa hankkia ulkoaaalaista Tälitystl ja eikö Tii.e 
tingassa olisi suostuttaTa siihen. ettl eräiden puolueetto
mien maiden TihAiset joukko-osastot Iliehi ttAisiTU Karjalan 
Kannaksea, kunnes Täait78 johtaa positiiTiseen tulokseen. 
Olihan esia. Vilnan alueella aikoinaan ollut tällaisia 
puolueettomia joukkoja ja saaate. äänest7ksen aikaDL Saarin 
alueella. 

Sitäpaitsi TlikkJi eilen aielesslDi ajatua Tettaaisest& 
Kansainliittoan. Sellainen Tetouaus olisi aielesta.i ollut 
si tlkin oikeutetuapi, kun tAllä kertaa Venäjl ei Toisi 
aene talli juriidisesU saalla taTalla kuta kannelles~ 
T.1922 Haagin PysYTäiselle kansainTäliselle tuollioistuiaelle. 
Sillä kertaa, kuts tiett7. Venäjl kieltlTtJi tuleaast&- Haa
giin sill! selityksellä, ettei se ole Kansainliiton jäsen 
eikä sen TUoksi ayöskään Toi tunnustaa Kansainliito. jonkun 
eliBen oikeutta käsitelll Venljäl koskeT1a asioita. Iyt 
Venäjä on Kansainliiton jäsea ja siis peruskirjan aukaan 
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TelToll inen selTit~än rauhanoaaisin keinoin riitaisuutenaa 
jonkun t oisen Kansainliiton jäsenTallan kanssa. 

Gen~Te'iin tultuani muutaaa hetki sitten sain tietäl , 
IhdYSTaltain ulkoasiaiDainisterin Cordell Hullin tarjonneen 
Tälitystään, lIUtta että Venäjä oli sen hyljännyt. SUI-
pai tai, kun Tihollisuude. jo OTat alkaneet, ei Toi eDII. 
ajatella ,..tw-wtbi.,,'" puolueettomien maide. suojajoukkojen 
käyttäaistl Karjalan Kannaksella. )(utta j!ljelle on jäänyt 
mahdollisuus Tedota Kansainliiton Tälitykseen. Sen TUoksi 
olen lähettänyt asiasta TielA kerraa ehdotukseni Ulkoasifdn
ministeri ölle sala_sähkeellä n: 0 116. 

Nousee eteen Tiell kys,ays mikä 1W.ee oleu.an Venä)n 
hyökkäysten strateeginen pAbäärl: tuleeko Venäjä tyyq.ään 
pelkAstään joidenkuiden alueiden miehi ttälliseen esi.. Karjalan 
Kannaksella, Petsamossa päin, kysymysteulaistea Suomenlahden 
saarte n anastuiseen ja ehkl yri tykaeen nousta maihin 
ayös Hangon seuduilla, Tai tahtooko se pyrkii mahdollisiJaman 
suuriin sotilaallisiin saaTUtuksiill? 

Kitä edelliseen mahdollisuuteen tulee, on syksyn ~u
esS8 ulkomaisissa sanoaalehdis81 jo ollut sellaisia Tiitia
.uksia. mutta on myös tunnustettaTa, että näisal sanollaaeh

disst on pidetty sila!lll tuota toistaki. Taihtoehtoa. 
)(utta lruaaassakin tapauksessa täytyy meidAn jo nyt 

aToiain silllin ajatella rauhansolmiaaisen edellytyksil. Ii 
edes Toiaakkainkaan suunal ta ltAy sotaa pelkän tais telahalun 
tyydyttbiseksi, Taaa. miärlttyjell rauhanehtojen saaTuttaai 
Si ta tllrkelapä.:: on, että pieni l18a, joka on joutunut ai tl 
julkeiaman hyökkäyksen uhriksi suurTallan taholt~ jo alusta 
alkaen TalaiStautuu kaikin aahdollisin diploll8attisin keinoin 
rauhan solaiaaiseen niin edullisitlla ehdoilla kuin mahdolli 
ta. Tehdas..... rauhan Venäjän kanssa Tartossa 19~ jUIlU",""'_L11 
karswän siitl, ettei aeillä ollut tukenaJlllle ainoatakaan 
todella Toiaakasta ulkoasista ystlTII. Taan tuli .. pakoi 
ai neuTotteleaaan VeDä) n kansaa Tain kahdenkesk.. Jos 
_idän on Taikea lähiaikoina saada.. tällai sen ulkoaaisen 
tuen lupauksia, jäi joka tapauksessa jäljelle mahdolliluU8 
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yri ttll saada Kansai nl ii ton TUi tya. Sen Tuoksi minusta 
olisi jo alusta alkaen totutettaTa Kansainliiton jäaen-
TtIl tiot si ihen aja tukseen, että ellei ~ t . ne kykene heti 
alkuunsa tukahduttoaan Venäjän aDastuspyytei ta, niiden on 
ainakin tuonnempana annettaTa Suomelle niin suurta tukea, 
että rauha saadaan palautetuksi ehdoilla, jotka kunnioitta
Tat Suo.,n alueellista koskell8ttomuutta ja muutenkin SUTe
reenista itsenäisyyttä • 

Ministeri: ~~ 
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Palatessani aamupäivällä v.k. 30 päivänä Bernistä 
GenAve'iin sain tietää Venäjän aloittamasta hybkkäyksestä 
Suomea vastaan. Sen johdosta kiirehdiA uudistamaan aikaisemmat 
ehdotukseni, että suomalais-Tenäläiset suhteet koetettaisiin 
saada jä te tjitsi Kansai nl ii ton sel vitettäviksi. Vii ttaan sala
sähkeeseeni n:o 116, 30/11. 

Seuraavana aamuna kävin II. Avenolin puheilla, jolloin 
hän omana mielipi teenään ilmaisi sen vakavan ajatuksen, ettA 
Suomen ehdottomasti pitäisi koettaa kåyttää apunaan Kansain
liittoa. Viittaan salasähkeeseeni n:o 119, ~12. 

Ministeriön sähkeenn:o 63, 2/12, joka sisälsi määräyksen 
pyytää K. Avenolia kutsumaan Kansainli i tto koolle peruskirjan 
11 ja 15 artiklain nojalla sain yöllä , minkä johdosta 
pyrin 14 . Avenolin puheille seuraavan pä ivän, joulukuun 3 
paLvän aamulla klo 9. Neuvottelimme hyvin pitkään asiasta 
ja sovimme yksityiskohtaisesti mitä kirjeessäni tulisin esit
täaään, jotta hän voisi ilman minkäänlaisia viivytyksiä 
toiaiitaa kutsun niin hyvia neuvostolle kuin yleiskokoukselle. 
Hänen mielestään riitti sellainen teksti, jonka sittemmin 
Talmistin ja toimitin hänellll_ 

Koska oli kysymyksessä '?Peruskirjan art o 15, oli välttä
mätöntä ki i reiamästi koettaa toimittaa Kansainliitolle lisä
aineistoa. Siinä mielessä laadin odottaessani Ulkoasiainminis
teriöltä kaikkia tarpeellisia asiakirjoja uuden kirjelmän 
)te Annolia vart8D. Tahdoin tällöin pysyä yleisilllll1issA suunt8 

"AKELUOH.IE: ...... Iuohjam .... ja : 

T ..... ' ..... . 
T ..... ' ..... ja 1 ...... 1 ... mlnl.t .... IIII • • 
EI uIIt-..cluatuk .... tledollukalln. 
EI ulkom..-........... ...- ulkouialnmlnloterllln tJedol-......... 
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viivoissa, ettei tämä teksti mahdollisesti joutuisi yksi
tyiskohtaisten tie tojen puutteessa ristiriitaan Iinis1eriöstA 
lähetettävän aineiston kanssa. ~ 

Eversti Paason_en antoi~~;stölle puhelimitse t.k. 
7 päivän! sen memorandumin tekstin, joka Ulkoasiainministe
riössä oli valmistettu. Neuvottelin yksityisesti Sihteerist 
sä tästä ja minun valmistamastani kir jelmästä, jolloin 
siellä pidetti in suotavana, että jättäisin M. Avenolille 
Ti ipymättä oman tekstini asian käsittelyn perusteiksi neu
vostossa ja että sensijaan eversti Paasosen antama teksti 
käytettäisiin jollakin tavoin yleiskokouksen yhteIdessä, . 
samoin kuin siihen liittyvät asiakirjat. 

Tri Paka slah den kanssa puhelimessa neuvoteltuani tästä 
menettelystä hänkin katsoi tämän järjestelya asiallisimmaksi. 

Oheenliitän täten Sihteeristön jakamassa muodossa jäl
jennökset kirjelmi stäni M. Avenolille niin hyvin t.k. 3 
kuin 7 päiviltä. 

Eversti Paasosen saavuttua GeuAve'iin t.k. 9 päivän! 
l ahetystös8ä koetettiin kiireimmiten korjata hänen tuomansa 
aineiston käännöksiä, mutta ajan lyhyyden vuoksi ei niitä 
voitu täysin tarkasti tarkistaa. Seuraavana päivänä, t.k. 10 
päivänä lähetin Sihteeristölle kolmann~n kirjelmän liittei
neen jaettavaksi yleiskokoukselle seuraavana aamuna. Oheen
liitän tästäkin kirjelmästä jäljennökset Kansainliiton jul
kaisemass~ muodossa. 

Neuvottelujen ~sa Sihteeristössä oli minun annettu 
ym.ni!.rtl!ä , että julkisten Täi ttelyjen välttämiseksi yleis
kokouksessa tulisi olemaan tarkoituksena, että olisin ainoa 
puhuja t.k. 11 päivän siinä istunnossa, jossa Suomen asia 
tulisi käsiteltäväksi. 

Edellisellä viikoila olin koonnt aineistoa 
varta. ja olin neuvotellut hyvinkin lukuisten eri henkilöi
den kanssa puheen yleisistä suunnista. Minun oli tällöin 
annettu ymmärtU, että ajatukseni puheen kokoonpanosta oli 
oikea, s.o., koska puhe tulisi tarkoitettavaksi koko maail
aaa vartaa, tuli sen olla verrattain vapaa juriidisista 
väitte1yistä ja viittauksista Suomen ja Venäjän välisiin 
neuvotteluihin, koska se puoli asiasta tulisi jaettujen 
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kirjelmieni ja muiden asiakirjain kautta riittävästi 
val a1st uiksi. Sunnuntaina t.k. 10 päivänä illalla Pohjois
maiden edustajat olivat luonani ja tällöi. luin heille 
puheen lopun, jonka he hyväksyivät. Sensijaan tahdoin 
pi tää puheen alku- ja keskiosan vielä tluki sil tä varal
ta. että seuraavan aamupäivän kuluessa tulisi tietooni 
uusia asioita, joita pitäisi käsitellä puheessani. Näi. 
kävikin ja sain m.m. t.k. 11 päivän sveitsiläisisU leb.
dist! l ukea Eduskunnan vetoomuksen kaikkiin kansoihiD. 
Puheeni tul i kir joi tetuksi lopulliseen muotoonsa aamupäi
väl lä ja klo 3 l ähetin siitä jäl jannökset Skandinavian 
maidea, Englan in ja Ranskan valtuuskunnille siinä mieles
sä, että he ennättä i s ivet il!noittaa minulle huomautuksensa 
ennenkuin tul i sin sen esittämään yleiskokouksen i3tunnossa. 
minkä oli mää rä al kaa t 5, mutta jossa Suomen kysymys 
ei ol l ut ensimmä isenä asiana. 

Kun ylläma i nituilta valtuuskunnilta ei tullut mitään 
huomautuksia, luin s i i s puheeni si i nä muodossa kuin se 
nyt esi intYI yleiskokouksen p~inetui ssa pöytäkirjoissa. 

Puheen vastaano tto oli kaikil~~ ~lta mahdollisimman 
hyvä j ssili. . Engltmnin valtuuskunta katsoi, että olisin 
voinut olla Venä jää kohtaan tuomitsevampi. Pidin kuiten
kin välttämä ttöJlänä ottaa huomioon myöskin Skandinavian 
maiden varovaisen kannan ja sen vuoksi koetin pitää 
silmällä Kansainli i tossa esiintyvien eri virtausten keski-

tietä . 
Ol i epä ilemä ttä onnellista, että presi dentti Hambro 

suostui rupeamaan yleiskokouksen puheenjohtajaksi, koska 
sen kautta annett iin maailmall e edes jonkinlainen todistus 
Skandinavian maiden halusta esiinty! Suomen asiassa varsin 
aktiivisella tavalla. En voi olla lisäämättä, että herra 
Hambro todellakin on ollut Suomen asialle mitä aktiivi-

sempana apuna. 
neiskokous asetti puheeni jälkeen erityisen valio-

kunnan käsittelemään asiaa. Siihen valittiin seuraavat 
maat: Bolivia, Englanti, Kanada, Egypti, Ranska, Intia, Irlan
ti, Nar:ja, Portugali, Ruotsi, Thaimaa (Sio), Uruguay, Venezu-

ela. 
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Tänään valiokunnalla on ollut kaksi eri istuntoa. 
Ni inkuin olen jo sähkeellä 153, 12/12, tiedoittanut Ministe
riölle, on tarkoituksena, että raportin ensimmäinen osa 
sisäl tää sel ostuksen suomalais-venäläisten neuvottelujen ku
l usta vihollisuuksien alkamiseen saakka. Toinen osa on 
juriidi nen sel ostus molempia maita koskevien sopimusten 
si sällöstä. nii tä molempia si toTista kansainvälisistä sopi
muksis t a sekä Kans ai nl iiton peruskirjan erinäisistä määrä
yksi stä . Kolmas osa analysoi molempien edellisten osien 
valossa kumpiko maa on katso~ava syypääksi vihollisuuksien 
puhkeami seen. Tämä osa pää ttyy mitä ukarimpaan Venä jän 
tuomitsemiseen ja Suomen täydell iseen vapauttamiseen kaikesta 

vastul1sta . 

Jat koa 14.12.39 . 

en jäl keen kuin kaikki edellinen ol i saneltu ovat 
t upahtumat kehi t t yneet ni i n nopeast i, et tä tänä myöhä isenä 
yön hetkenä ei enää ole mahdollista ennen kuriiripostin 
l ähtöä antb yksityiskohtai et a selostus ta Suomen aåan käsit· 
telys tä ylei åkokouksesse ja neuvos tossa. Tahdon sen vuoksi 
kiirehti ä kosket telemaan vain erinäisi ä pääkohtia. 

Kansai nli i ton pi i reissä on nerä t tänyt t avatonta 
l ähinnä Ruot sin ar kai l eva kanta samaan a ikaan kuin pre
sidentt i ambro on eri nomaisella si t ke ydellä t ai stellut 
Suomen uolesta 5i i tä huolimat ta, että hänen oma hallituk
sensa on epäillyt kannattaa hä ntA. 

On hyvi n ymmärret tävää, että Skandinavian maat ovat 
uis taneet a i kaisemmat t ai stelunsa Kansai nl i itossa n.s. 

staprosent t i sen neutraliteetin puolesta, mutta kun venä
l e i nan vaar a mitä rä i keimmäl l ä t avalla l ähestyy Nor jaa 
ja Ruotsi a . on lliUun maailman peräti vaikea ymmärtää 
niiden yhä jatkuvaa negati ivista kantaa samaan aikaan 
kuin Suomen t avattoman sitkeä taistelu herättää kautta 
maailman ra jatonta ihailua. Ilman mitään liiottelua voidaan 
todeta. että mitkään maat eivät tällä hetkellä ole kan
sainvälisesti niin huonossa asemassa moraaliselta kannalta 
katsottuna. kuin Skandinavian maa\. Kaikki ymmärtAvät, 
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että Baltian maat laskettuaan venäläisiä joukkoja alueelleen 
eivä t ole enää voineet esiintyä i tsenäisinä Kansainliitossa. 
Samalla t avalla, kUn tänäan neuvoston istunnossa Kreikka 
ilmoitti varaumansa Venä jän juli stami seksi kelvottomaksi kuulu
maan Kansainliittoon ja Jugoslavia teki saman, on myös 
ollut ymmärret tävissä, että Venäjältä suurta aineellista apua 
saanut Kiina pidättäytyi äänes tämästä. Kreikan ministeri se
litti mi nulle antgeksipyytäe., että Kre i kalla on 150.000 
kansalaista Venäjällä, jot,ka voiva t joutua kurituksen uhreik
si , os Kreikka neuvostossa ää nestää Venä jän karkoittamisen 
puolesta Kansainliitosta. Jugosl avian ministeri huomautti 
mi nulle sam ... an henkeen , että hänen maansa mitä läheisimmät 
suhteet R~ niann v ativa t Venä jän vuoksi mitä suurinta 
~idä tt~ disyyttä. utta kaikkia K~sainli iton jäseniä häm
m9.stytt i yliopistonkansleri Undenin esit ""mä varauma Venäjän 
suhteen sek<:i or jan että myöskin Tanskan ij im.issä. Herra 
U i n puhlo'3SSa tästä lei sl::) 0 ~ en llivalla kuului lehte-

reiltä häir itse'liä ""ani 8 . 
Tämä miele osoi tus Skandinavian maita kohtaan tuli 

si täkin voi makkaal.l1Ialla t valla e sill e sen jäl keen kuin 
yleiskok0uksessa ensin Ra ska ja sen jäl keen Englanti oli 
mi tä selvimmåll ä tavalla tuonut esiin tahtonsa antaa Suomel
le kaikkea ah ollista se laista kannatusta, "oka mahtuu 
n. s. materi&dlisen avunannon puit te isi in. • 

Ottaen huomioon sen tava ttoman nopeuden, milH~ " Kansain
l i itt o käsit elee asioita minun ol i vaikea ylläpitää joka 
hetki kosketusta Ministeri ön k~ssa. Sen vuoksi olin ~lö 
nen, kun Herra ulko siainminis teri Väinö Tanner t .k. 10 
pä ivänä sähköi tti , että Hels iqj stä käsi n on vaikea antaa 
oh"ei t tilanteen kasittämis4f eri vaihtoehto jen varalta, 
minkä vuoksi valtuuskunnan on meneteltävä harkintansa mukaan. 
Kun sitten tuli kysymykseen mää ritellä K nsainli i ton suhtau
tuminen Suomen vetoomukseen katsoin yhteistoiminnassa valtuus- I 

kunnan toi s tan jä senten kanssa t~immäksi, että pääkysy
myk seksi tulisi mahdollisimman täydellisen avunannon hankki
minen Suomelle ja vasta toisarvoiseksi kysym kseksi Venäjän 
karkoittaminen Kansainliitosta. 



Mitä tulee edelliseen kysymykseen, oli suurenmoista todeta 
millainen yksimielisyys vallitsi Kansainliiton kaikkien jäsenten 
kesken, sillä yll~mainituilla rajoituksilla, että Skandinavian 
maat eivät tahtoneet antaa tälle tulkinnalle mahdollisimman 
jaa kantavuut ta. Mitä yks ityiskohtiin tulee, luulen herra Un
denin ajaneen takaa kahta k3ytännöllistä tulkintaa: ensiksi 
Skandinavian ~aa t eivä t tahdo luopua tunnetusta tulkinnaetaan 
peruskirjan obligatoorist en velvoituste~, ,~uhteen ja toiseksi 
Sk d" t' "t .. 1_"" halsllna suhteessa t'kl ,an ln;;.Vlan maa eI va myos=en ua/ S8J.Ila tamän ar 1 an 
velvoitusten muk ista vapaata marssia kansainvälisille sota
joukoille nbii6~_elH.'Bsa kautta auttam~an maata hyökkäyksen 

• uhrin a1ltttmiseksi: "Ils prennent les disposi tions necessaires 
pour faciliter le passa~ A travers leur territoire des 
fo rces de tout lembre de l a Societe qui participa ~ una 
action commune pour faire respecter les engagements de la 
Soc iet.e" ~ 

Kaikkina nä inä päivinä on ollut Gen~ve'issä erinoaaisen 
voimakkaan väit t el yn kohteena kysymys onko Venäj& hyökk3yksensä 
johdosta Suomea vastaan karko i tettava Kansainliitosta. Useimmat 
Etelä-Amerikaltiiset jäsenvaltiot ovat olleet karkoittamisen puo
l ella samalla t avalla ' in Englan i ja Ranska . Mutta eräät 
toiset europalaise t maat ova t tahtoneet esittää varovaisempaa 
kantaa. i jden perustelut ovat kohdistuneet kahteen käytännöl-

tt liseen näkök ntaan: ensiksi on ollut otettava huomioon, että 
Kansainliitto ei ole ki eltänyt jäseniltään esim . J panilta sen 
h)ökkäyksen johdosta Kiinaa vastaan, Itali ~~ hyökkäyksen joh
dosta Etiopiaa vastaan j . n.e., ja toiseksi Kansainliitto ei 
ole vel vollinen asettamaan etualalle teoreettista kantaa 
suomalais-venäl äi sessä tapaukseSSa, kun Venä jän jääminen Kansain
liiton jäseneksi mahdollisesti helpottaisi raul~ ai kaansaamista 
SUOIlell' ja Venäjän välillä. Mutta ratka. isun tapuhtuessa täbään 
niin hyvin yleiskokouksessa kuin neuvostossa voitti kuitenkin 
se kanta , että ellei Kansainliitto Suomea koskevassa t apalllisesse 
jolloin hyökkääj§n rikos oli ,u i t tämä ttömän selvä, uskaltaisi 
tuomita hyökkää jäi , sen jälkeen voitaisiin odottaa millaisia 
pienten maiden jär 'estelmällisiä tuhoamisia tahansa. 

Neuvoteltuani eilisen päivän kuluessa hyvinkin lukuisten 
valtuuskuntien kanssa havaitsin, että Venäjän tuollLitseminen tuli
si joka tapauksessa tapahtumaan niin positiiviseen ratkaisuun 
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saakka, että se erotettaisiin Kansainlii tpsta. Tämän jälkeen 
jäi mielestäni jäljelle vain kaksi mahdollisu~a. Neuvotel
tuani val tuuskunnan tois ten jäsenten kanssa lähet in Mini st e
riölle salasähkeen n:o 157, jossa huomautettiin, että Suomi 
joko ilmoit taa pöytäkirjaan pidättäytyvänsä äänestyksestä tai 
ei lausu mi tään. Tällä sähkeellä val tuuskunta vastasi Minis
teriön salasähkeeseen n:o 73 t.k. 10 päivältä. Myöhään viime 
yönä koetin puhel imitse kii rehtiä Ministeriön vastausta, 
mutta turhaan. Senvuoksi harki tsin. yön kuluessa eikö olisi 
mahdollista minun selittää neuvoston istunnossa tänään, että 
Suomi ei voi istua omassa kant elussaan tuomari na. Aamupäi
vällä tieduste lin t ällaisen tulkinnan oikeutusta useilta eri 
henkilöiltä ivan • Avenoli i n saakka. M. Avenol sanoi pi tä
vänsä jur iidisel td kannal ta aivan oikeana ja suorastaan 
t oivottavana , että neuv oston istunnossa selittä isin pidät 
t äytyväni ää nestHmästä asia ssa , jossa Suomi esiintyy kanta
j ne. ja Venä jä vas+ ~jana . Sen jälkeen kun olin sopinut 

::;ekä h:. venolin, että neuvoston t äkri empien jäser:.ten 
kanssa, tul i .i nisteri"" n mäi:iräys puhelimi tse, että me!lette
lisin tällä t val la . 

Mi tä tau5 tulee eiskokot~sen hyväksymän päätöslausel-
man e simmäisen osan käytännölliseen soval:amiseen, selostan 
seur av sa re p r tissani mi te ol en mitä suurimmassa kii 
r eessä sitä uunnitellut . ' uten si i nä raportissa huomautan 
tarkemmin, ei • Ave olF~'elå tä ""än ollut siitä yksi tyis
kohtais~~ ohj elmaa valmi ina. T hdon sen vuoksi esittää 
oh ielmcni sillä varaumalla, että siihen voi myöhemmin 
tä t rpeellisi muut ksia. 

Tahdon lopettaa tämän r aportin tiedoit t amalla, että kolmen 
vii :ue pä iv':'J kuluessa olen voinut todeta maa ilrnen yleisen mieli
piteen olevan Suomen puolella siihen mä~rin saakka, ette 
tähän päivään ei mikään pie!l: maa ole nauttinut Kansainlii
tossa ~iin ra"~tcnta myötätunt~a kuin Suomi. Jos suurimmassa 
kiire~ssä sanelemani r aport ti jc seuraava r portti voi 
muissa suhteissa jättää ajan puutteessa toivomisen varaa. 



8. 

ainaka~ tämä loppupää tös ei voi kaivat, korjaamista. 
Pyydän sen vuoksi, että Suomessa kohdis tetaan mahdolli -

simman paljon huomiota kaikkeen siihen suurenmoiseen avun
annon haluun, aikä näiden viillle päivien kuluessa on ilme.
nyt kaikissa Kansainliiton piireissä, ja että Gedve'in 
lähetystö tulee tämän jälkeen saamaan Ministeriöltä kaikkia 
mahdollisia ehdotuksia Suomen auttamiseksi sen nykyisessä 
ahdingossa. 

M i n i s t eri: 
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Tänään Kansainliiton yleiskokous on h~äksynyt päätöslau
selman Suo~elle an et tavasta uateriaalisesta ja huuanitäärisestä 

~ avusta sen taistelussa Neuvosto-Venä jää vastaan. Asia kaipaa mie
lestäni erinäisiä alustavia selvc~~yksiä ja senvuoksi pyydän 
seuraavassa kosket~lla asiaa läheEDi~ • 

...i tä ~ s inT'..ä tulee määritelmään "oateriaalinen apu", on 
salaisten keskus teluje kuluessa asi a. onaisessa valiokun assa kat
&ottu, että iihe~ sisältyy nii hyvin kaikkinainen taloudelli~ 

e kui myös sotilaallinen apu, vaikka tätä jälki äistä apua 
ei ole nime o~aan ~äritelty eriks en , ette i Ska~dinavian mai
de vuoksi he.'ätet täisi kYSY:;lystä sotilaallisista sar.ktioista tai 
sotavoi ien kaut t akulusta. 

"HU1:luni t äärbe apu" 
joita joillakin varsi nkin 

taas kuuluu tihin raahCiollisuuksiin, 
etäämpänä olevilla mailla on, kun ne 

eiv ·t voi ajatella witään s ~ure paa t aloudellista apua, vaan 
sellai sta kaT':"atusta , joka lähin"ä kuuluu Punaisen Ristin tai 
si tä vastaavie j" jestö jen aT' cttavaan apuun. 

Ylläuai . i t tu pä' töslauselma aset taa Suo el le anrettavan 
avun käytännölliseksi järje3t~iseks i Kan sa inli i t on sihteeristön 
n.s. teknil liset järjestöt se mukaa kuin pääsihteeri Avenol 
katsoo niitä tarvi t se ansa. Heti kun KansairJLiiton neuvoston k~ ' 
kous tä tiän kello 6 jälkeen oli p"ättynyt, kävin ministeri 
Ho~ ja eversti Paasosen kanssa Avenolin puheilla. Tarkoi-
tuks eL:llie oli saada selville miten Ll. il.venol oli sUunT'itellut 
tämän uuden elimen yksityiskohdat . Tällöin ilmeni. että kahden 
viime viikon tavattomien kiireiden vuoksi • Avenol ei ollut 

.IAKELUOH.lE : .Iakel ...... jem.u.ja: 

Tnall"*>. 
T naI",- ja IIaIkal ...... ,mlnlaten6l1a. 
EI ullt ............... n tledoltultalln. 
EI ulkomaaeduatult ..... mutta ulltoaalalnmlnlatari6n Ii~ol-

tukaIIn. 

n.: A4. 



ennättänyt henkilökohtaisesti suunnitella muuta kuin seuraavaa: 
1) Sihteeristön tulee kiireimmiten ryhtyä ylläpitämään Kan

sainliiton jäse valtioiden kesken elävää innostusta käytännöllisen 
avun antaruis eksi Suo elle. Tä~sä tarkoituksessa on viipymättä il
moitettava jäsenvaltioille mitä yleiskokouksen päätös tarkoittaa, 
jotta jäsenvalt iot voisivat ryhtyä harkitsemaan mitä apua ne ku
kin katsovat voivansa jo omasta aloitteestaan tarjota Suomelle. 

2) Edelleen olisi saJi.aten käännyttävä Kansainliiton ulkO'* 
puolella olevien valtioiden puoleen ehdotuksella, että ne ryhtyi
sivät yhteistoiIilintaa.n Kansainliiton kanssa Suo en mahdollisimman 
tehokkaaks i auttamiseks i. 

3) Siht eeri stös sä 0 jo I!läärätty er äs virkamies, jolla on 
erikoisen suuret sotilaalliset edellytykset, keskittämään omiin kä
siinsä kaikesta tästh aiheutuvan johdon. 

4) Ettei syntyi si tarpeetonta sivullista sekaantumista tä
hän toini taan , 0 itä välttämättömintä, että avustus Suomelle 
orga itoor iselta ka. alta pidet ään mahdollis' n paljon salassa. 

1'. ;"ve ,01 huol!lB.utt i kuitenkin, että hän vasta muutaman 
päivän kulut tua voi es it täl täuJän ohj elruan toteut tamlsen mhteen 
täysin tarkkoja suuntaviivoja. 

Koska kuriiri Suo een lähtee huo en e, tahdon keskellä IliO-

ninn ist en mui ' en tiaioituskiirei en esittää 'nisteriölle eräitä 
• henkilökohtaisia huouaut uksia, jot" hinisteriö olisi selvillä mi

hin suuntaan ielestäni olisi koko tämä avustustoi' i ta järjestet
tävä. räin keskellä yötä tät4 sanellessani täytyy l11inun saada 
varautua wahdollisten muutosten suht ~en ni in pian kuin huomenna 
saan tilai uuden uuteen keskus teluun • venolin ja ylläroainitun 
sihteeri stön virka , iehe karussa. 

Järjestäessäni • Herbert Hooverin kanssa v. 
lise avun Su elle olivat aluksi Wr. Hooverin minulle esittämät 
suuntaviivat täysin selvät . ~tta pian käytäntö osoitti, että vä
likäsien 0llIB. toimiwanhalu aiheu ti alituista sekaan!'usta. Kun 
esi. • Hoover ilJiloi tt i minulle tavallisi.:lI!min Pari isissa, mutta 
toisinaan Lontoossa ~nkä maärän elintarpeita hän katsoi voivansa 
antaa lisää Suomelle, lAhetti hän siitä vastaavat tiedot varasto
jensa päälliköLle Hollannissa, Tarskassa tai t:or jassa. Sitäpaitsi 
lähetti hän Suomeen erityisen tarkastajan pitämään silmällä saa
puneiden eli tarpeidel'l jakoa. Seurauksena oli, että hänen edusta-
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jansa yllämainituissa maissa sekä k.o. tarkastaja kiirehtivät tie
doittamaan kr.Hooverilia saamist an määräyksistä aivankuin jonain 
uusina myynteinä I:>UO elle. Itse asiassa samat elintarvemäärät 
'tulivat siten saatetuiksi Suo en hallituksen tietoon näistä eri 
lähteistä ikäänkuin täysin uusina myynte inä. Näin syntynyt häm
mennys johti lopulta siihen, että ~. Hoover kategoorisesti kiel
si alaisiltaan edusta jilta Hollannissa ja Skandina~ian maissa 
sekä ylläruainitulta tarkastajaltaan tehdä itään il.Illoituksia mis
tä elintarvemäär istä oli kysymys, jotta Suomen virar.omaiset ei
vät sekaant uisi laskelwis sdan kuinka suurista ostoista ne jou
tuivat vastaamaan. Koko tämä avustusto· inta keskitettiin sekä 
tiedoitu5ten että waksujen peri isten kannalta yksinomaan Mr. 
Hooverin omaan virastoo Pariisissa. 

ielestäni ei nyt tulisi toistaa Suomen ~ttamise8sa 

lIl.Oja virheitä kuin tehtiin tasan 20 vuotta sitten. Jossain täY"" 
tyy jo alunpitäen 0 1& virasto, joka tietää mitä Suomi tarvit
see ja itä mistäkin maasta voidaan saada, ettei syn y min
käänl ista häowe ystä e e mpää Suolliblle an ettavan mate=iaa~ 

li ~~~in siitä aiheutuvan rahallise vastuun kanralta katsot-
tuna. . & 

venol huomautti tänään aivan oikein, että Kansainlii-
ton ei tule luoda liJ i t ;· än jäykkää byrokra tiaa Suo!aen aut tamisek-
si. vaar 0 toioittava wahdollis i 
samaa aikaan kuin pi etään täIr.ä 
suinki n käy päinsä. Yhtyen häne 
ohj eLe.aksi seurattvaa: 

n suurella elastisuudella, 
auttami nen niin salaisena kuin 
ielipiteesee sä ehdotan siis 

A. ~teriaalinen apu. 

1) Sotilaalli en Ef9:UD suhteen on ot 9ttava huomoon seu
raavat kaksi wahdollis utta: 

a)kokonaisten jo o-osastojen ·ahdollinen lähettämi
nen on jätettävä asianomaisten hallitusten sovitta
vaks i keskenään; 

b)vapaaehtoisten toimi ttaminen Suomeen on samaten Jär
jestettävä sen organisation varaan. jonka Suomi JO 
on luonut. 

2) Sotatarpeiden, s.o. lentokoneiden. aseistuksen, amous
ten, vaatetuksen j.n.e. sahteen Suomi jatkaa edelleen täysin 
vapaasti hankintojaan. Kaikkien näiden suhteen olisi mitä kii
rei.nuti ten toi . tettava kaikille lähetystöille tarpeellisia ohj ei ... 
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ta mitä on koetp.ttava tälläkin alalla saada. Nämä tiedct olisi 
samalla toimitet tava Kansainliiton sihteeristölle Gen~e'in-lähetys'" 
tön välityksellä, jotta sihteeristö tietäisi mitä Suomi tarvitsee 
kokonaisuutena , s.o. mitä sille jo on luvassa ja mitä siltä vie

lä piuttuu. 
3} Kaikki se, mitä edellä on sanottu sotatarpeista, pitää 

suuri p piirtein katsoen paikkansa elintarpeiden suhteen. Ei voida 
edel yttää, että etäällä olevat maat, joilla ei ole mitään aa
vistusta suoAalaiste virastojen ni istä, osoitteista j.n.e. voisi
vat nopeasti tarjota apuansa. Ainoastaan Kansainliiton sihteer istö 
on kaikille mai lle , etäisi °llekin, tunnettu. Senvuoksi olisi suo
ffia la i st en vira rnaisten ki ireiumiten toimi tettava Gen~ve'in-lähetY8-
tön välityksellä Kansainliiton sihteer istölle mitä täydellisin luet
telo mitä kaikkia ali tarpeita tarvitaan. SihteeriDtön asiaksi jää 
neuvotella er i ide hall ituste kanssa lliitä ne mahdollisesti 
tdluavat a taa .3uo elle lahjana j a mitä ne haluavat yyoo n.ah

dol i s:i.ia;:ar:. edulliseen hi t asn. 

B. Hugaritäär i en apu. 

On tehtävä ero se l äheise avun ja ser etäisen avun vä-

li lä, josta tässä suhteessa voi t ulla kysyL ys. Suo ea likellä 

olevat :aaat, kute Skandi avian liIaat , Hollanti , Belgia, Sveits i 

j . r . e. voivat i lman uta käyttää UOLe l ähetystöjä ja konsulaat-

teja l ääkeaine ide , si etarpeide y •• s . toi itt iseksi Suomen puo
lus t us70i i lee J..utta et '" panä olevat uaat joutuvat pakostakin 
epätietoisuutee °kä on halveupaa käytä ölliseltä kannalta katsot. 
tuna , l ähett fiiikö tavaraa t ai rahaa. Ka 3t1inlii ton olisi tässä suh
t eessa l~aditt va 0 t laskel ar.sa s i~l 'pitäen kannattavaisuutta 
ja senmukaisesti olisi ohjeet lähete~tävä etäällä oleville 
Lisäksi tulee se n"kökohta, joka koskee avuna on nopeutta. Esi • 
lääkeaine iden , sidetar eiäen y.~s . l ähett " istä Euroopan ulkopuolel
la olevista l~i s a ei mi~lestäni ~itenkään voida suositella, koska 
kulj et uskustaI' ukset ja ajanhukka lIlUO ostuisivat suoranaiseksi tuh
laukseksi , kun vastaav lla r ha la , joka voidaan lähettää sähkö
teitse Kansai liito le, saadaa Euroopasta ostetuksi kaikki nämä 
tarpeet ja t iJ;..itetuksi Suoraeen pal joa pieneurdn kusta!' uksin. 

8. Kulj etUSI 

Tä..wä kysyt:ys tulee oleooan todennäköisesti kaikkein keskei-
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sin. Rahalla Suomi ei voi ostaa Skandinaviasta kuin verrattain 
rajoi tetun m5ärän sota- y.m. tarpeita; suurin osa ulkomaisista 
lahjoista ta i Suo~en ostoista täytyy toimittaa meritse norjalai
siin satamiin. l ousee näin kysyuys paljonko suomalaista tonnistoa 
voidaan käyttää tähän tarkoitukseen ja paljonko on hankittava 
vierasta tOD istoa. 

Tämänkin asian järjestäminen on nopeutta silJ;tälläpitäen jä
tet tävä hoidettavaksi Suo esta käsin. ~utta toisaalta täytyy Kan
sainliiton sihteeristön t ietää Milloin ja mistä satamista vieras
ta tonristoa tarvitaan, koska täytyy edellyttää, että tarjoukset 
t pnniston asettagises ta Suouen käyte t täväks i kohdistuvat auto~at

tisesti Ka s inliittoon~ sanoinkuin ~yös es~. lahjoj en lähettämi
nen sellais i in sat 11D, joista ne tulevat piki~in perille. 

Kai ken edelläsanotun noj alla rohkonen olla sitä mieltä, 
et t ä Kansair~iito sihteerist öö jär jestet ään l iiton teknil listen 
argaanien avulla kolne toi i stoa. Kuten edellä olen huomaut tanut, 
o jäLattävä Kansainliiton hankitt van avustuksen ulkopuolelle niin 
hyvin kokor~i te joukko-osastojen mahdolli ne toi i tta ,i nen Suo
@sen kuin yö s vapaaehtoisten i luoi t tautaminen Suo en puolustus
vo iruien käytet t äväks i. ;:ä.Iaä toimi s tot tulisivat olemaan seuraavat: 

a) taloude li e avun t oi i sto; 
b) humaniti:iär ise avun t oiui sto; 

4t c ) finanssiavun toi isto. 
witä tulee hw..an i tääris en apuun , täytynee 

et tä se tulee kokonais11udessaa ole ' f.1B.D .. aksuton. itä ei voita
ne kuitellkaan odottaa !'l. S . t 10 elliselta avulta. Vail"...k.a lukuisat 
valtiot vois'vat tar jota sota- ja elintarpeita y •• 5. alen ettuun 
hintaan , jää km er. i to ennäköisesti jäljelle Suomen pakko 
saa sangel' s uur ia s1lJ...Uia näistä Kan sainlii ton 
pei sta. r:ousee näi n kiSYJaYS onko syytä, että 
täcättä hyväkseen uahQollis 'utta yri t tää hankkia 

välit et tävi stä tar
uomi jättää käyt ... 
y~nsainvilistä luo 

toa Kansainli iton välit yksellä. Jos yllämidL~it tu Kansain~iiton kol
mas toimis to tulee laskelmi ss an s iihen tuokseen, et. tä Suomen 
tekenät ostot ulkoma ilta ylittävät Suowen kohtuulisen välittömän 
Llaksukyvyb, on ehdot tozasti syytä esittää K a!1sainliitolle vaati
mus, et t ä sen tänään hywäksymä päät öslauselma antaa sille oikeu-
den edellyttää öskin luoton odossa mitä täydellisintä apua. 

Ottaen huomioon yöhäi sen yön ja ~ös pakkoni lähettää 
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Hallitukselle selostuksen vi ine päivien tapahtumista Kansainliiton 
eri eliwsa. i1.llloi tan täten lyhyesti jätt8.vä.ni hilomenna M. Av&
nolille ennatkollisesti luonroksen ylläolleesta suunritelmasta. 
Juuri senvuoksi, että hänellä ei ole ollut aikaa kahden viime 
viikon kuluessa itse laatia yksityiskohtaista ohjelmaa millä ta
valla Kansainliitto voi auttaa Suomea, pyydän, että 
suoQB}aiset viranomaiset sal ivat minun neuvetteluni 
."venolin kanssa toimittaa Suomeen tätä tarkellll:18Jl 

i nisteri: 
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fr~>1 
iin kauan kuin Suomen k~ntelu Venäjää vastaan oli 

Kansainliitossa esillä en en ättänyt henkilökoh tai sesti ot taa 
jerjest "äkseni Sveitsin avunantoa Suomelle , vaan hoit i asiaa 
pääkonsuli chauv:ecker. T .. ko 18 päivänä matkustin pääkonsuli 
Sctauweckerin kanssa . euchåtelii~ , jonne saapui YÖB konsuli 
Kr~ i_ t Lausanner-ta. 1Ellöi~ tapaht tuvat välill~e ensimmS i se t 
neuvottelut ja jatkoin ni i tä pääkonsuli Schauweckerin kanssa 
seuraave.na pä iv"nä 

He ti Berniin 
teriö pä" llikköä 
Sb.an sopi a t äJlä n 
valla ettei si i t& 

Serni ssä • 
s avuttuani kävi n tapaamassa ulkoaeiainminis
~ini steri Bonnaa , jot ta . sai sin hä nen kana· 
6vus tustoiminnan jt rjestämisestä sil lä ta-
koi b isi vei tailla en erikoi sen neutrali -

teetin vuob i 
},; . Bonn!:. 

t ul i si pysyä 

vb. i ke " si a . 
!1u)meutti , että 
ebdcttomasti n. s . 

rahaieräyksen Suomen hyväksi 
ja hw:nanitää-mater i at..li en 

ettei mitään ritien avunancon pui t tei~ sa, iin 
suoranaisiin sot at arkoi tuksiin. 

rahaa koituisi 

Sitäpai tsi ~lisi ~llai sen julki sen avustuksen 'är jest ä
miseen i tsi Pun i sen Ristin lu a t~rpeelli aen , koska ~e 

oli ainoa sveitsilä i nen j5rjestö, jol la on oi keus järjes t.ää 
kaut t a koko Valali i t on rahakeräyksiä ; muut rahakeri.1 ykset 
kuuluvat t s kunkin k~ntonin eri koisoikeuksi in. 

Pääkonsuli chauwecr..e ilmoi tti minull e vielä. että 
hä nen toi mestaan peruste t tu yl eissvei tsiläinen avus"\.usjärjestö 
"Ai e auisse pour la Finlanden tulee ainakin nykyisen 

JAKELUOHJE : J.ke'"ohjem.lleJ. : 

T.""IIi ..... . 
T.""IIi ..... J. 1I.1ka1 mlnl.t.nlllle. 
EI "Ikomaud".tuk •• n tledolt"kolln. 
EI ulkomaaeduatukaent mY'tta ulkoulalnmlniateriGn tiedoi. 

tultolln. 
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suunni telman mukaan ottama.nn vu.staan lahjoja kolmeen tar
koitukseen, ensiksi joko Kansainväliselle Punaiselle Ristille, 
Sveitsin Pun igelle Ristille tai Suomen Punaiselle Ristille, 
toiseksi Gen~ve'issä olevalle Kansainväliselle Lastensuojelu
järjestölle, jotta se voisi vastaavan suomalaisen järjestön 
kauttti autt a suomal i sia lapsia, sekä kolmanneksi lahjoituk-
3ia, joi -en käyttämisestä lahjojen antajat eivät esitä muita 
tarKempia toivomuksia kuin, että heidän rahansa tulevat 
Suomen calli~den käytettäviksi. 

Lähetystölle on nalna pöiviDä välittömästi saapunut eri 
osi ta Sveitsiä pyöreb luvuin noin 10.000 sv.frangia ja 
J ournal de Ge'l~ve ' in puol€ ta käyti in minulle juuri ilmoi tta
massa että l ehti huomenna maksaa tähän saakka kerää~iään 

varoja Suomen Punaisen Ristin hyväksi svfr. 18.000 pankki
t i lille. 

ielestäni järjes tyy as ia käytännöll isimmin siten, että 
l ähet ystö tiedo ittac Ministerj Qlle kerran viikossa paljonko 
rahti on kerHä ntynyt yl i malkaan sveitsiläisen avustusjärjes
tön kautta ja .al-onko on tullut avustuksia suoraan lähc
tystöön. Olisi mi tä välttä --ttörnintä. että Ministeriö viipy
wä~ tä läbet tä i si oh jeet näiden eri varojen l opulliseksi 
tilittämiseksi ni in ettei asiassa synny minkäänlaista hämmin
kiä . 

Eilen kävi puheillani "Reformierter lel tbund"i n vara
preside tti , rof . Keller pyytämi:issä neuvo ja miten hän lähet
täisi -uli~tuksen tämä n järjestön nimissä kaikille protes. 
tanttisille kir oille avustuksen jerjestämiseksi Suomelle. 
Hän sanoi jo tuntevansa arkki piispa Kailan vetoomuksen maa
ilm n. -onk ~ )h osta oli si välttämätöntä, e ttä a jan 
voi ttamiseksi täs3ä -ulis'tu}:sessa jo i lmIJi tettaisiin missä 
muodossa Suomen kirkko eni~ tuntee tarvitsevansa apua. 
Tä~n jotdosta l ähetin heti sähkeen niin hyvin Ulkoasiainminif 
teriölie kuin arAkipiispa Kailalle ja olen nyt juuri saanut 
Herra arkkipiispan vastaukseJl, e ttä eniten tarvitaan rahaa 
ja vaatteita. Toimitan tämän tiedon vielä tänään pro'essori 
Kellerille. 
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3. 

MychamFin eil en tapasin eräitä n.s. antikommunismi sen 
järjestön edust j ia ja heidän puolestaan kävi tänään luonani 
kaksi herraa, joista toinen oli herra Subaloff, Gen~ve'issä 
olevan Suomen läi etystön kiinteistön entinen omistaja, sekä 
eräs toinen herra, jonka nimestä en saanut niin täyttä 
varmuutta, että VOISln sen t ässä mainita. He esittivät 
tämän jär jestön presidenti~, M. Auberti~ nimesse minulle seu
raavan p ynnön : 

M. Aubert on juuri matkustanut Roomaan järjestääkseen 
sieltä käsin venäjä nkielistä propagandaa kommunismia vastaan . 
He tul vat si täpai tsi pari ker t aa viikossa julka isemaan 
roneopainoksi na tie toja Suomen taistelusta Venäjää vastaan 
~ pyysivät , että l ähetystö asettaisi suomalaisten sanoma

l ehtien no 'alla tarpeellis ta materiaalia käytettäväkseen. 
Es n 'an kansalli Bsodl:lL. aika9.Il e t oimi ttivat kaikkiin suu- . 
rimpiin s no~al ~ t i In m~ailmassa s manlaisia tietoja ja 
tan-;;o v t D ~'t va~ aav ' sti 11ttaa Suo~(.e.. 

Lup sin, että l ähet ystössä koeteta~ han kia sano~a

lehli stä sopi~_a ai neis toa tähän tarkoi tukseen. 
tutta heidä Mi elestään olim. kaikke.!'n tärkei ntä, että pari 
kolme heidän toimistonsa jäsentä saisi matkustaa Suomeen 
saadakseen so tav~geilta urki tuksi sella ista aineistoa, joka 
radiote itse par iten tepsisi venäläisiin kuuntelijoihilt. 
Si t äp itsi heidän ielestään olisi valmistattava lentolehti
siä sotavankien an t8Thi en tietojen levittämiseksi mahdollisim
man laajalle Venä jällä . ~~ dollisesti voisivat suomalaiset 
] e~tckonee t pudotella n8itä l ehti siä Pietarin ympäristöön. 

Koska nyt +Amän järjestön toiminta on koetettava kehit
tää mahdollisi e.n intensiiviseksi, t arvitsee se ahallista 
kannatusta sitäkin suuremmalla syyllä, kun järjestön varat 
sodan jälkee~ Espanjassa cvat suuresti huvenneet. (Olin ym
IIIrtäväni, vaikk~ he eivät sitä selvään sanoneet, että he 
~li vat aikanaan saaneet hUOI:l ttavaakin apUb kenrall i 
Francolta). Sen vuoksi he tahtoivat tiedustella minulta 
voisi ko Suomen halli tus asettaa hei dän käytet tävä kseell kor" 
keintaan 8000 f rangia. jotta yllämainitut pari-kolme !lenki
löä voisi matkustaa Suomeen, viipyä siellä ja myös maksdL 

paluumatkan Genlve'iin. 
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4. 

'~dstasin, ettei minulla ole mitään varoja ilman 
Halli tuksen lupaa tähän tarkoi t tUceeDi. ja sen vuoksi lupa" 
sin sähköteitse ilmoittaa asiasta Ulkoasiainministeriälle. 

Lähtiessään he viittasivat sotamarsalkka Mannerheimiin 
heidän järjestönsä tukijana ja pyysivät siinä 
lähettää Herra sotamarsalkalle kunnioittavimmat 

Gen~ve on monen kansainvälisen järjestön keskuspaikka, 
joten on luultavaa että useatkin niistä tulevat lähiaikoina 
t arjoamaan apuansa. 

Oma yksityi ~ en mielipiteeni on, etta kaikkikin tällai
nen ulkomaalainen avunant. olisi koetettava järjestää mah
dollisimman käytännöll i sesti. Ottaen huomioon kuljetusvaikeu
det j esim. Etelä-Amerikan, Etelä-Afrikan y.m.s. tapauksissa 
tavattomat välimatkat, olisi mielestäni pyydettävä. että 
Suomen avustamiseks i asetetaan ennen kaikkea rahaa, joka 
voidaan toimittaa sähkö teitse, toisessa sijassa välttämättö
miä elin- ja l ääketarpeita, sekä vasta kolmannessa sijassa 
vaate tavaraa , koska sitä voidaan hankkia rahalla verrattain 
lähel äkin . 

itä tulee Ministeriön pyyntöön, että koetettaisHn 
saada Kansainli -t t o hankkimaan Suomelle noin 30 milj. dollariD 
edes tä suoranaisia rahalahjoja ja lainoja, olen Ministeri
ölle tiedoi ttannt valmistavis ta neuvottelui stani Sihteeris
t össä eil~n kuin myös siitä, että M. Avenolia odotetaan 
huowenna takb isin GenAve'ii., ' jolloin pääsen hänen kanssaan 
henkil -koh eisesti jatkamaan neuvotteluja. Siitä tarkemmin 
seuraav~sea raportissani. 

M i n i s t eri: 
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Viitaten edelliseen raporttiini pyydän seuraavassa selos
t aa keskustelujani Sihteeristössä tänään. 

Ensiksi olin apulaispääsihteeri, M. Aghnidea'in puheilla, 
jolloin uudelleen kävi e lävi tae miten käytl\nnöllisimmin ja 
kiireellisimmia saataisiin järjestetyksi mahdollisimman tehokas 
a.pu Suomelle. Sen jälkee... ~vin tapaamassa M. !venolia. joka 
iänä aamuna oli palannui Pariisist. 

Kun viimeksi olin hänen puheillaan t.k. 18 päivänä juuri 
ennen hänen l ähtöänsä Parnsiin. havaitsin hänen muut taneen 
sen aikaisemman ohje~ansa , josta tiedoitin aportissani 
n;o 77 t .k. 14 " ivältä , että todennäköisesti olisi käytän
nöllisintä sii r tää koko avustustoiminta ni in al jon kuin mah
dollista Genhe ' i stä ParisHn.. Hän t untui pelkäävän ennen 
kai kkea sHä . että veitsin hallitus aks n painostuksesta 
ja Sveitsi n neut raliteetin. vuoksi tulisi koett~aan rajoittaa 
t ämä n avus tustoimin ' 9Jl mi imiinsä . Seur9. vana pä ivänä olin, 
ku t en t e.rkelllllli.tl oler. se ostanut edelli sessä r aportissani. 
mini steri Bonnan .eilla Be: . .' iS88 ja s in tällöin Sveitsin 
hall i tuksen kanna.ooton suhteen täysin ra1lhoittavia selityksiä. 

Mielest äni oli mi tän v' t tämättömintä. että sellaiset 
me. t. . otka tahtova t ant aa. kaikkea :nahdoll i sta apua Suomelle 
jout umatta sen kautta ve detyksi Lä nsivaltai n ja Saksan väli
aee sota~. voivat koska t ahansa ja miten laa jassa mitta
kaavassa tatansa, saada Kansainl i i t on sihteeristöltä kaikkia 
tarpeelli sia tetoja miten Suomea parhaiten oli si autettava • 

.lAKELUOH.lE: 

na: A" 

.laktluohj_aJl.ja : 

Tavall ....... 
TavalII_ j. 11 ..... 1 ..... mlnl.terlllll •• 
EI "Iltornaatcluatultatn tledoit"lttlln. 
EI "Iltomaatdu.t"ltatn, mutta "Iltoaalalnmlnlaterllln liedol. 

tulttlln. 



Jos sen si jaan täkäläisille 
r istön taholta että Suomen 
on siirretty Pariisiin tai 
käydä niin, että monetkin 
jään. 

2. 

edustajille vastattaisiin sihtee
suostumuksella koko avustus toiminta 
Lontooseen, voisi byvi. helposti 

maat vetäytyisivät avunannosta. 

Kun ~yt S11S tapasin tänään aamupäivällä M. Avenolin. 
otin as ian hänen kanssaan puheeksi ja havaitsin hänen uudel
leen palanneen alkuperäiseen ohjelmaansa, s.o. suoranainen so
tilaallist luonnetta oleva apu voidaan parhaiten hoitaa mitä 
suurimmassa salai suudessa Kansainl i iton sihteeristön ulkopuo
lella , mutta kaikki muu apu , s .o. mate~iaalinen ja humani -

• t ä& r i nen, on sitten ki n parhaiten järjestettävissä Kansainlii
ton sihteeris tön keutta . 

• 

Tämin jälkeen otin M. "'-venolin kanssa puheeksi Min i s teri
ön sala sähkeen n:o 89 t.k. 20 p:ltä a sen sisältämän ehdo

u.k en, ettE. KansainEi tto jär je·stäisi Suome:lle sekä lahjojen 
attä 1 i nojen muodossa 30 milj . 1011arin avun • 

• Avenol vastasi atsovansa , että t ämä asia oli si hoi
aett va kä -tännöllisimn seuraavast i: 

Mitä ensinnä lahjoihin tulee, tahtoi hän esittää seuraa-

vat mahdollisuudet: 
a) Suoranaiset rahal l iset lahjat tai l 8h j t tarpeellisten 

iavarain muodossa; 
b) tosiasialliset l ch jat siinä muodossa,. että 

U si sta syist8. ei tehdä suoranais ia lahjoituksia, mu 
kui t enkin mciärätåän t avaroil e niin minimaal i nen hin~ 
että itse asiassa tulee ky ;,rmykse.:m bbjan antaminen; 

0) TaTc.rain myyminen Suom 1;1.e t!ivalliseen käypählntttan . 

Koska vielä ei ole l ähetetty Kansainliiton jäsenvaltioil
le luottamukselli sesti luetteloita siitä mi tä kaikkea Suomi 
h31uaa sa~ da n.s. materiaali sena apuna , on epä ilemättä ennen
aikaista ruveta puhumaan lainoista. Sen vuoksi hänestä olisi 
viisainta, e ttä Suomi odot t aisi muutamia viikkoja, jotta 
sihteeristö saisi lasketuksi kuiKka paljon tavaroita aanet~an 
suoranaisina labjoina, kuinka paljon tarjotaan yllä:nainitulla 
t evalla minimihintaan ja kuinka paljon eri maat haluavat 



• 
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myydä käypään kansainväliseen hintaan. Kun nämä vastatUcset 
eri mail t a on saatu , voi sihteeristö esittää 1 skelllall kuin
ka paljon todellista luottoa Suomi tarvitsee. 

TäwEn jälkeen olisi vielä neuvoteltava eri maiden kanssa 
minkS verran ne kukin haluavat ant~a Suomelle lainoja. 
Tällöin luonnollisest i olisi pi dettävä samalla silmällä, että 
k-uta enemmän Suomi ·ostakin maasta ostaa, sitä enemmän sen 
maan tuli s i antaa Suomelle vastaavaa luottoa. 

En t~do salata, että olin its kin tämän viikon kulues
sa aj atellut juuri täll~ista järjest elyä. Mutta kun en voinut 
tietää kuinka kiireellinen Halli t uksen lainan tarve oli,. esitin 
Mini steriön yllämainitun sähkeen saatuani sihteeristöl18 suul
lisesti pyynnön l a i na n hankkimise sta . 

Heti kun tämä r apor t 'Hli.i saaruu Helsiukiin , pyydä n kun

!1 i oi t t aen sälLlcötei tse ki ir~ell i si ntä vb.stausta hyväksytäänkö 
tämä M. Aven01in suur. i ~elma ja, kielte i sessä !:~uk8_ s sa. 
seli ty~t IJiten on yksityi skohtai se st i motivoitavan~arve 
riippumatta venolin suunnitelmasta. 

Edel ljen i lmoi tin ~ .!venolil19 saavan i Pariisi sta 
yksit riskoht a i set l uettelot kaiki st a ni i tä tavaroista , joiya 
Suomi Kiireimmiten t arvit see . 

M. Avenol vas tasi , 
jouluaatto, hän t ah too 
luettel oi . • 

että sli tä ~uolimst ta ei tä 
tutust ua henkilöko t ai esti 

huomenna 
näihin 

Sov imme s_>' vuoksi , että huomenna aamupäivällä veisin 
hänelle selo st sen näi en t varsin sekä 18tiJust~ että paljo

uc.esta. 
M. även01 palasi tämä n jälkeen suunnitelmansa muihin 

Y!l:sityiskohtii • 
Hän kertoi Pariisissa so i neensa s·itä. että 

suurlä ettiläs Mr. Bullitt matkustaa A~erikaan kiireimmiten 
jär jestäm~än yhteist iminnan Kans~inlii t on ja Yhdysvaltain w.
l illä. Hän sanoi tulleensa Mr . Bullittin puhei st~ siihen käs'
tykseen . e t : - !hu svalloista oli odotettavi ssa 1J~inkin buo
m9.ttavia rahallisia livustuksi a. TäStä sY1stä hän katsoi 
suotavaksi • että kysymys 3C llrilj. dQllarin hankkimisesta Suome1 

1. jä te t t.ä ~Ei in tuonnemmaksi • 
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Edelleen hän ilmoitti lähettävänsä salaisesti näinä päi
vinä täkäläisen kolleegani, Argentinan vakituisen edustajan 
Kansainliitossa, M. Pardon, omana henkilökohtaisena edustajanaan 
ensi kädessä Argen tinau, Uruguayhin ja Brasilia8Jl jär je st6mään 
näiden maiden ja sen jälkeen toisten Etelä-Amerikan maiden 
taloudellisen avunannon Suomelle. M. Pardo puolestaan on 
ilmoi ttanut minulle l ähtevänsä t .k. 27 päivänä Buelltos Airesiin 
Hanen matkaansa l ii ttJ~- vielä Bolivian edustaja ministeri 
Costa du Rels . 

Mielestäni M. Avenolin toiminta Suomen auttamiseksi alkaa 
nyt saada niin selvät muodot , että Hels ingissä pitäisi tämän 
jälkeen voida verrattain helposti seurata tapahtumain kulkua • 

Mikäli nyt tänne saapuviin tavaraluotteloihin tarvitaan 
muutoksia , pyydän ni i stä saada kiireimmiten tietoa, jotta 
M. Avenol voisi järjestää avunanno~ mahdollisimman pi nellä 
a jan:.ukall a. 

P.S. 24.12 .39. 

Sen jälkeen kuin tä mä ra orttini oli valmistunut 
lähetystöneuvos Nyyssösen k ut ta, joka ol i ollut Pariisissa 
hakemassa uutta shiffer i ä , tie tää , ettei sinne ollutkaan tul
lut mitään selostusta halu "tavien tavarain määrästä. Tämän 
johdos ta toimi ti n M .A~enolille pelkä t l uettelot tavar oista ja kii
ruhdi \inis teriölle ilmoittam an sekij salasä~eelle (N:o 187 ) että 
puhelimi tse, e tä M.':'-;<1:lOl kiireh timällä kiirehtii kdkkia tarpeel
li~ia umerotietoja, ~ott hän sen jälk€en voi suunnitella Suomen 
l:1utt!11lli sta. niin hyviu t :3.vl:1r&.in nankkimiseesa. kuilh lainojen muodos-
sao 

Pyytäisi!l vielä om.a.s t a. puolestani aivan erikoisesti alleviiva
ta mi te. välttämä töntä on, et tä Gen~ve'iD l ähetystö saa vaikka pie
nissäkin erissä tietä! mitä Suomessa kullo:nkin halutaan saada.jot
ia M.Avenol voi omalta 0 altaan !lopeasti jatkaa avustustoimintaan 
Niin kauan kuia hänellä ei ole vähäisintäkään aavistusta mitä apua 
Suomi toivoo käDen kautt~an saavansa, on ti etysti häne!l mahdotonta 
laatia lopullista järjestöä hoitaJaa_ täsä avustustoimintaa. rl.CUlU~~. 

on joka tap~ukse3sa sihteeristössä siksi suuri määrä asian taloudel 
lisia, terveydenhoidollisia ).m. asiantuntijavirk~ehiä, että hän 
voi järjestä! avustuksensa mahdollisimman tehokkaaksi si~äkiD suh-
teessa. A -

JI iDi s te r i: ,,.....4"'-1-A4 __ ~4~ 
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.. iin su:U'cnmoinen kuin kaikesta :pää ttäen tulee lamaan 
KunEai~i iton an~e tt~va taloudel inen y .m. ~pu Suomelle, ei 

tt kuiten k ~ ole pääkysymys mi ten kYAe~emme jatkam~an puolus. 
I tustamme , Veta:l mi Len sa9Jll.lJle r a iJ', pl:!.lautumaan. Tä stä 

k·r joitin jo ra ort issani n: o 75 v. k. 30 päi.ti~ , jolloin viholli
suudet ve.sta oliva t jatkuneet muutaman tunnin. 

' ielest äni on parasta , et tä n- KYl slSsä tiireissäni otan 
t ähän r apo.t iin sen r aportt i ni 10 pukappaleen osoi tQ~seksi 

siitä mi te.:l ·ä r ·estelmell i ses t i olen tahtonut pitää silmällä 
juuri t e·· t e rkeintä ~si l:l.a, i mittäin rauhan aik ansaamisen 
... ahdo li 3J.uksia: 

"Ei edes voi m;;,.k kainkaan suurvalta kä y sotaa pelkän tais
teluhalun t~rJc.yttä mise k.s i, vaan mää rä tt jen r auhanehto jen saa
vut tamiseksi. Sitä t fi r keä pii'" on , et t ä pieni maa, joka on 

• . c' tunut mi t ä julkeiJIllllan h ökkäyksen uhriksi suurvallan taholta · 
jo alusta alkaen vaI i z ta tuu kaikin mahd ll i s in diplomaattisi 
ke i ol.n r uh solmi ami seen niin edullisilla tlhdoilh kuin ... 
mahdolli sia. T&hdessämm~ ~uhan Venäjä n kanssa Tartossa 1920 
·ou1u imme kärsi ··än siitä , et t ei meillä ollut tukenemme 
t akaan to della vo i maka sta ul l-'olllhist ystävää , vaan tulimm~ 

pakoi tetuiks i ne vot el e aan Venäjän kanssa vain kahdenkesken. 
' Jos De idän on vaikea l ähi i ko i n saada tällaisen ulkomaisen 
tuen lupauksia, jää joka tapauksessa jäljelle mahdollisuus 
yrittää sa da Kans~inliiton välitys. Sen vuoksi minusta olisi 
jo alusta alkaen totute~tava K sainliito~ j8senvaltioi 
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aja tukseen, että elleivät ne kykene heti alkuunsa 
tamaan Venäjän anastuspyyteitä, niiden on ainakin 
annettava Suomelle niin suurt a tukea, että rauh 
palautetuksi ehdoilla, j otk~ kuunioittavat Suomen alueellis· 
ta koskemat t omuutta ja muutenkin suvereenista itsenäisyyttä.-

On its~stääD sel vää , että parhainkaan k9nsainvälinen 
ei ~ellinen apu ei ky~ene turvaamaan sel~aise~ rauhan ai
kaansaamista . joka vhstais i mei dän elimellisimpiä kansallisia 
etu 'amme. f ous e näinollen kys~rmy3 mistä 
va Snomelle niin tehokas apu, että se rauhan solmianrlsen 

J9 

he t kellä einae vaa lassa kaikki edut puolellemmel 
Tä tä ky~ymy_s tä har itessani ~ulin siit en tulokseen, 

ett ä i nun olisi sähkötettävä Ulkoasie inministariöl1e miten 
mi ele stäni sotilaallinen apu helpoi~min 91 i si han: :ttavissa. 
Si inä t arkoiwksesg!:1 l ähetin t . 15 päivärii. sähkeen n;o 161-

Toi sen sällleen SbJllas t t:J. t:J. si esta l ähetin vi is i päi väli myöhe1lll'" 
min . ~ol ellllJl:it sät.keet t oimi i n Helsi iin Pariisin-lähetystön 
vr:li tyksellä , oska sillä 011 kä ytettävä ·· .. n varn:.em:pi shifferi. 

y 'dån seuraavassa alysoida näitä a jatuksi ani yksityis-
koh tai se:nmin . 

Suomi oli vedonn t .' sai nli i ton a uun Kans 9.i nl iiton 
pe skirjaD 11 
yle iskokoue 101 i n 
1 e. . Sen artikl 

tensa kautt a ei 

ja 15 artikl in nojalla , mutta niin h~in 
neuvos'o sovelsi loppujen lopuksi 16 artik-

4 :n no 'alla kar_ itet t iin V(.nä~ Kan-

avun lähettämistä 
'" l upa on saa tU, 

apua. 
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3. 
kysymys on askarru ttanut hyvinkin. monta eri TälJlä 

hen kilöä, jotka olivat ~ainliit~n yleiskokouksessa mukana 
tai jotka asuv~t vakinaisesti ~~n~velissä. Heistä on it~ 

sestään selvää t et ei Suomi uan tahansa 
t ais tella Yene.j iiö v staaI pelkä.s~ätn aineellisen avun tur
vissa, vaan Suo~e~ elävän voiman sää stämiseksi ja ~uomen 
koko poliittisen a seman pelasta mi seksi on koe tettav'a hank
kia maJ:. ollisimman paljon vierasta miesvoima taistelemaan 
Suo~en puolesta . 

Nf ide ben~ilöiu~n kan ssa keskustellesseni vien saanut 
myös va~~uutta iitä , et tä t ällais t sotilaall i sta apua 
voidaan __ odottaa, 0 puolelta esiinnytään asiassa 
mahdol l i simman påättävästi. 

Viela kes~ust_lujen kuluessa mone ltakin tahol-
a uom~utet tu. ~ i n1. i t se asia sa luonnotonta on, että 

Euro,a sa on f l lä hetr. llä kaksi eri sotaa ivan samo~en 

Elriaet t ei en vuoksi: totali tääri nen Venä jä abais t aa demokraat 
t ista Suomea yttä "llä ja oi5 alla t aas totalitää rinen 
3~ksa on de 0 r aQttl Jt en Länsival t ain edessä sotilaallisesti 
vastaama~ a soiaataan Puol a vast an. Sitäpaitsi Ven_äja 
ja Saksa ihc.es" toimivat Puolaa vastaa1, mikei Sll S 

Venh 'ä al Sl ~ ää dä nyt yksin jat kamaan hyökkäystään 
uomea vastaan? nn emmin tai tapahtunee kui ten-
i , ~t tä nykyiset tais telut ~uropassa mu~ttuva~ sodaksi 

demokr~ t ti ten ~ ~iden otalite "risten maiden välillä. 
01 essani t .k. 19 äivänä Bernissä tuli punei leni 

m.m. Ransk~ sikälä i nen sot ilasasiamies, kreivi Simeon , tie
' us t el emaan millä t vall a tulki tsin Kansainlii ton päätös.-
1 usel man Suomen cateriaali seet ja humanit~ärise6tä ~utta

mieesta . H.änk i sel itti tul eensa suunnilleen samanlaiseen 
t ul okseen kui n edel lä juuri olen selostanut. Vastasin 
hänelle, ettei i nulla ole itään virallisia ohjeita Sal
litukseltani, enkä SllS voinut keskustella asiasta hänen 
kanssQ:lD, yksityiskohtaisesti, mutta katsoin velvollisuudekse
ni täysin yksityisesti keskustella asiasta hänen kanssaan. 

Selitettyäni hänelle peruskirjan 16.artiklan sisällö. 
ja Suomsn tarpeen saada aineellisen avun pui t i:.aissa, niinkuin 
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4. 
siitä oli yksi tyisten xesken ~~uttu Kunsainjiitossa, myös------kin sotilaallista _ apua. hän sanoi upseerina olevansa ehdot------- -- -tomast i sitä mieltä. et tä Suomea on autettava sotilaalli-
sesti jo niin pi an kui n ehdollista ja että sellaisen 
avun antaminen mahtuu hyvin Kansai nliiton peruskirjan 16. 
artiklan , puit teisiin, kunhan vain Nor' a 'a Ruotsi saadaan 
tal V1)te tUl RSl ' . . 

• jS3.lh l'l an Vlermn sotilasosastojen 13pikulun alueittensa 
kaut [.8.. - . . 

rä i vänä hän kävi lludelleen minua t apaamassa 
kertoen . hän edellisenä yönä ol i neuvotel lut asiasta 
hyvinki auan suurlähet tiläs Alphand ' in kanssa. joka enti-
senä SUU1' ähettiläänä oskovas sa tunsi erittäin hyvin Venä
jän . He ol ivat tulleet siihe tulokseen . että suurlähetti
:1.ä !'i n oli~i omissa nimissään suosi tel tava Ranskan he.llituk
sell~ m oll isimm~n monipuoli sen avun antamista Suomelle, 
si ihe sisältyen m ös s:>tilaal li en apu. Tä ssä tarkoi tuk-
5essa • Al han i oli yöllR sähköt tänyt halli tuk~ell en. jota-

paitsi re i.vi i. ".: ~ n sliIIlana aamuna cl i. 19 ettänyt 

kuri i. ri P9.riisiin. 
Py.dän h om~utt ~~ , +.+.ä ~9ämini5teri Daladier 

puheessa~~ Ranskan p rlsmentissa esitt ' suunn il leen 

jatuksia . 

eili se ssä 
samoja 

Enlre cn s"" tE. li sä te , et ä 

Sb ulkomtiisissa 5 , omal hd issä on 

1:kuis issa mitä tärkeimmis
kir joitettu serroa an he11-

keen ; ~~ .eoD lisäksi ~ ini ta , että peäkonsuli Henry Bell 
p at tunsn Suomesta LOlltooseen ai van erikoisesti al l eviivasi 
sanomIilehdille bnttimisstian se ostuksissa !!· i ten välttä-m.ätöntä 
on , että S'o~i Sli~ aå en l i sä~si myös suoranais ta sotilaal 

~~IL ~. 
Mitä tttlee ' eiseen sotilaallise n tilanteeseen Euro-

passa. esiin tyy en rvcs telun s,lhteen edelleen kaksi eri 
9uunt a . oiset kä ,ttä "ni lähteet ovat sanoneet. nähtyään 

Suomen sankarimai sen tai stelun ja Venä jän armeij811 tosi
asiall isen heikko ea. tulleensa siihen kä si tykseen. että 
Saksa hav~i tsee et tyneensä ~ydallise sti Venä jän suhteea 
ja sen vuoksi sen tekee ieli saada ni in pian kuin mah
dolli sta aikaan rauha Englan nin 'a Ranskan kanssa pääs· 
täkseen niiden l iittolaisena hyökkäämään Venäjää vastaa:a. 
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5. 

Toiset ~uhuttelemani henkilöt taas epäilevät tämän las
kelman asiallisuutta ja lähtevät päinvastoin siitä t että 
ennen pitkää tulee muodostumaan Balkanilla ja Vähässä
Aa5iassa uusi rint ama Saksaa ja Ve~ä jää vastaan. Heidän 
kasityksensä mukaan Saksa ei ole vielä tarpeeksi k~rsinyt 

sodasta voidekseen esiintyä rehellisen nö~nä Englannin ja 
FAnskan liittol aisena . 

Olkoon näiacn laskelmien laita mikä tahansa. jäljelle 
jää Suvmen suh teen se t osiasia, että maailman myötätunto 
t ällä hetkellä on Suomelle suopeampi kuin koskaan aikaisem
mi n. Kute~ .Avenol minull e tänän päivänä viimeksi vakuut
t i, on Kansainliiton kä yte t tävä mehdoll i simman nopeasti 
hyväkse n tä ta maailman suopeutta Suomea kor. taan. t~iele stäni 
meidän ei tulisi missään t ö.pauksessa j'isde :)do ttamaan sitä , 
~ää n yykö 3aksa Venä jää v staan, vai syntyykö Venäjää ja 
Saksaa vastaan 'oku ~ s i rintama , vaan meidän on pidettä
vä omat a~lDta peemme koko maailman silmissä niin etualalla 
kuin häollida . 

Tä n8Ä ~ ~en~ve 'iin tulle i l 'n tie tojen mukaan on Ruotsin 
h!illi t us eilen p····t "nyt salli:l. 7at> et tois ten va!' Iö.an värvä
yksen ja se..l t us e uo ossa on ase tettu 50 l'lilj. h . "llituksen 
kä yte t tävik i to i siallise ti Suomen sotilaalli seen avustamiseen. 
3räät env. t il ise t lehdet väi tt3vät, että En!p-annin., Rans-
k • _ot si n keske 0 on ole massa su;:>ra !:linen sopi 
mus yh~eisen soti I till i senkin avun e..n tamisesta Suomal' • JOS 

t ämä k ikki on totta , vastaa se t äydelli sesti sitä kantaa, 
jota edellä 0 e ~ lyhyesti koe tt~ut sel o t ~a . Jos t ~as se ei ole 
t ot ta, oli s' i nu t s: i hen k6ikin mohJoll i in keinoin pyrittävä. 
Si b t i es" pC1lean • 7ii.n:eksi ma inittuun qalasBhk eni viit 
seen si i tä, että vakavi n b~kin ~n i mukaan suoIDblaisen diploma
tia olis i täyde ett~vä Kunsainliiton tuholta odotettavissa olev 
avus usto imintaa vaat i malla kiireo;llisesti mahdolli shlman 
~ilaalli::ltakin a'pu::., ikä oeidä n olisi jä iitäTä odottamaan, että 

kehitys Europaesa mahdollisesti 
joht i -i myö emmin tällaiseen avunantoon. 



Parempi on pienen maan jo a.lusta alkaen vaatia 
ehkä joclrun verran liikaakin kuin liian vähän. 
maiden asia on tinkiä ~is~ vaat imuks· sta jos ne 
vat liian suurilta, mutta tuskin yksikään niistä 
omasta alottee 3taan t arjonneeksi meille enemmän ~ua 

mi tä itse pidämme välttämDttömånå. 

M i ~ i s t eri: 
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Asia : Viela,kiA rauhan 12Ilau ttamisesta. 

EdellisesSa raportissani kosket telin otsakeasiaa eräilta 

kannoilta huomauttaen m.m. miten v··lt tämätöntä on, että Suo

melle saadaan mahdollisimman pian todella tehokasta sotilaal

l~ ap-ua ; palaan asiaan erä iden taydentävien näkökohtien 

esi t tämiseks L 

Mitkaån me r ki t eivb.t viittaa siihen suuntaan, etiä rauha 

Suomen ja Ven~jan v~lillä saataisiin piaukin palautetuksi. Suo

men oma sotilaallin~ voima ei riitä onnellisimmassakaan tapa

uksessa sanelemaan VeDb.jille rauhanehtoja. Toisaalta \ 10fJfIl. 

puolustusvoimien ilmiömäisen suuret saavutukset nelja:;sä viikos

sa on riit~y t antamaan Venåj bn sot ilaallisell e arvovallalle 

niin valtavan jurkytttl.viå iskuja,. etta Ven· j ä yksinkertaisesti 

ei voi koko maailman edessä tunnustaa todellisen heikkoutensa 

tekemallU rauhan kiireimmäs ti ja sellaisilla ehdoilla, jotka 

samall a kertaa tyydyt t äisivät Suomen oikeutettuja vaatimuksia 

ja Venäjän menetettyä arvovaltaa. 

Viime kuukaus ina niin paljon pohdittua proomemia milloin 

ja millaiåssa olosuhteissa Englanti, Ranska ja Saksa päåsevät 

tek~ään rauhan keskenään jauhetaan edelleenkin yhtä su rsssa 

tietämättÖMyydessä kuin tähän saakka. Sitä on pidettävä parhaa-

.lAKELUOH.lE: .lak.luohj.m.II.J': 

T ... lUnen. 
T ... III ..... J. 11 ..... 1 mlnl.t .... OIl •• 
EI .. Ikomaaed ... t .. kaen t/edoit .. kalln. 
EI .. Ikomaaed ... t .. koen, mutta .. lkoaolalnmlnloleriOn lIedoi. 

t .. kalln. 
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na m er kilinä s ii til, ette. t~ä suursota todennäköisimmästi tulee 

ja tkwnaan vielä aivan epämå.åräisen pitkän aj an. On totta kyllä-

kin, että Italia on näinä päivinä suhteittensa lujittumis&n 

kautta Vat ikaniin kääntänyt entistä selvemain selkänsä Saksaan 

päin ja on entis tä jyrkemmin aUnli vannu t miten se vieroksuu 

Venäjää. Totta on myösk.in, että Englanti, Ranska ja Turkki 

ilmeisesti valmistautuvat ainakin harjoittamaan sotilaallista I 

painostusta Venäjaä vastaan elleivät ne suorastaan tarkoita 

ilmisotaa sitä vastaan. Mutta kaikki tämä perin hidas ulko

poliittinen kehitys voi kantaa hedelmiä Suomen hyväksi niin 

hitaasti, että kysymys Suomen koko olemassaolosta voi sitä 

ennen joutua vaakalautaan. 

Palaan sen vuoksi ajatukseen, jonka esitin Ulkoasia inmi

nisteriölle sähkeellisesti t.k. 15 päivänä, eli päivää sen jäl

keea kuin Kansainlii t to 0 i t ehnyt paatöksensä Venäjbn karkoitta

misesta liiton jQ.Senyydestä sekä. Suomen ma t eriaalisesta autta

misesta. Samat näkökohdat esitin uu elleen salasähkeessä viisi 

paiv~ myöhemmin se ka lopuksi yllämainitussa raportissani n:o 

80, t.k. 23 p:ltä. Tarkoitan ehdotustani, että viipymät tä on 

koetettava hankkia Suomelle mahdollisilllll8n voimakasta sotilaal-

lista apua kestääksemme hyvästi siihen päivään saakka, jolloin 

ilmestyy mahdollisuus saada rauha palautetuksi. 

Ku ta enanmän tätä asiaa harkitaan, sitä enemmän syven

nytään kysymykseen mikä. on olen Skandinavian ma iden todelli

nen velvo~lisuus koko nykyistä sivistystä kohtaan. 

Skandinavian maiden peräti arka kanta viime yleiskokouk-
...".. 

sen aikana herätti aivan yleistä mielipahaa ja pettymystä, 

koska niiden oma kohtalo on kerta kaikkiaan sidottu yhteen 

1 Suomen kanssa. Yksinpä niin neutraalisessa maassa kuin Sveit

sissä on lauwttll peräti ankaria sanoja tastä kandinavian 
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maiden tosiasiallisesta hei kkou9.esta • Ottaakseni vain ybiEll 

merkin, lainaan tähän mitä siksi arvovaltainen sveitsiläinen 

lehti kuin Gazette de Lausanne kirjoitti asiasta pääkirjoitukses

saan t.k. 28 p:nä: 

'La bataille. qui se poursuit 
coups au loin. Elle peut modifier 

en Finlande a des contre
la situation de l'EUrope. 

On s'est e tonn~ de la passivit' des pays scandinaves. 
11s auraient pu apparemment, en se solidarisant ~troitement 
avec la r~publique voiaine, modifier les .plans de Mosoou. A 
Gen~~e leurs dele~es ne se sont pas rallies A la sev~re 
condamnahon des Soviets, attendant de nouvelles ins,tructions 
de leurs gouvernements. La We surtout, de~oit. Chez elle 
l'opinion parait unanime p e~ oiontaires s'enrOlent pour passer 
e l'autre c6U e l'Ehroite mer. Kais aucun ·appui offioiel 

n 'apparai t. 

e 'est le fait ae la EalX, aont on oel'bre ~ juste 
titre les bianfai ts, mais qui, ä la longue 1 assoupit les 
nations. La iu~de a eu une &t0rieuse histolre; malS les 
folles aventures ae son roi vharles XI I lui ont enleve le 
goQt des chevauchees exUrieures; lUe veut avant tou\ rester 

lsible; et son gouvernement interpr~te sans doute, l'agitatlOn 
e sur ace mise l part, les instiActs profonds de la popu

lation quand il s 'efforce cIe rester en dehors du confldo. 
DXix A-t-il raison? Un proche avenir le dira." 

KUten yllriolevasta ilmenee, tuo lehti esiin ihmettelynsä 

Skandinavian maiden pass iivisuuden johdosta ja lausuu lopuksi 

epbilyksensä tuleeko sella inen poli tiikka Skandinavian maiden 

selityksista huolimatta johtamaan onnellisiin tuloksiin. Nuo 

haihattelut lehti laskee mainittujen maiden kyvyttömyyden tilille 

osata luontaisen pacifisminsa vuoksi laskea 

tilanne niiltä todellisuudessa vaatii. 

Parhaana todistuksena siitä, ku inka syvästi Sveitsin kansa 

kokonaisuudessaan tuntee samalla tavalla kuin Gaiette de Lau-

sanne mainitsen seuraavan esimerkin: 

Kun t.k. 14 p:nä yleisk-okouksen oli äänestettävä pata. tös

lauselmasta, jossa ensin luvattiin mat!!.i~aliata apua Suomelle 

ja toiseksi kehoHettiin neuvostoa karkoittamaan Venajii. Kansain

liitosta, esitti Sveitsin e~staja, professori Rappard varovaisen 



4. 
varauman viittaamalla Sveitsin historialliseen puolueettomuuteen, 

~ . 
...... , aellainen kannanotto(kaikissa muissa Sveitsin piireissä, 

paitsi kommunistien 'keskuudessa, yleistä mielipahaa. Tämä kat

keruus on mennyt niin pitkälle, että yksin naisetkin, jotka ei

v~t juuri use in kirj oita Sveitsin lehtiin, ovat julkaisseet 

Ivastalauseensa. Koko maassa tunnettiin, ettei voitu kuulua sa

\maan kategoriaan kuin Skandinavian maat. Tämä kuohunta johti 

sit temmin vuorostaan siihen, et tä Sveitsin hallitus kiirehti 

• myöntämäan 100. 00 frangia uoman Pu.nai sen Ristin au ttami seksi 

ja samalla julaistiin myöskin perustelut, joiden kautta 

julki Svei tsin kansan ihsll.u Suomen sankarillista kansaa kohtaan. 

Otan nämä perustelut tähän, koska ne puhuvat puolestaan pa

remmin kuin mitkään selitykset: 

"Ti:>mä lahja Suomen Punaiselle Ristille on katsottava 

kunnioituksen ja kiitcllisuudan ilmaisuksi pienen maan puolelta, 

joka on päät tänyt puolustaa i tsenäisyyttäån, sankarilliselle 

Suomelle, joka t aistelee kaikkein ylevimpien henkisten arvojen 

• puolesta ja joka vuodattaa vartansa puolushalåleen vapautensa 

ohella koko ihmiskunnan asiaa". 

Kun tå.mti. Sveitsin hallituksen selitys t.k. 28 p:nä oli 

tullut julkisuuteen, alkoi suuttumus sanomalehdissä asettua. 

Skandinavian maat ovat koettaneet turhaan puolustella 

l taansa sillä, että säilyttäessäån muodollisen neutraliteettinsa, 

ne vi:U.ttyvai Saksan hyökkäysvaaralta ja voint 

liieetin puitteissa antaa Suomelle taloudellisen avun ohella 

myös 

Valite tiuasti maail.me ei oikein ota uskoakseen näihin 

laskelmiin. Saksa on tähän päivään saakka väittänyt, että 

Puola aloitti II>dan sitä vastaan. Saksa voi paljoa suurel1unalla 

syyllä väittää, jos niin tahtoo, että skandinavialaisten vapaa-



ehtoisten meno Suomeen ei ole sopusoinnussa niiden todellisen 

puolueettomuuden kanssa. Mi ta Veni:i.jään tulee, ei se katsonut 

joutuneensa sotaan PuolaIli kanssa, IIUltta se anasti siitä mo
limatta miltei puolet itselleen. Venäjä ei ole myöskäan 

sanojensa mukaan sodassa Suomea vastaan. Se voi siis sekin, 

jos niin tahtoo, selittää, että Skandinavian maat vapaaehtoi

sillaan auttavat "Suomen kansan satajia, Mannerheim-Tannerin 

klikkiä", Suomen todellista kansanhallitusta vastaan, minkä 

• vuoksi Skandina vian maat rikkovat puolueettomuutta vastaan. 

Voimme olla aivan varmat siitä, että Ven~j~ ja Saksa aina 

l öytävät mieleisi ään se li tyksiä, jos niiden tarkoi tu sperät 

on toteu tet tavat. 

En mi tenkään t ahdo olla muodollisuuksista riippuvainen, 

minulle kin on pääasia että Suomi saa mahdollisilllllan plljon 

vieras ta sotilaallista apua, tapahtukoon se sotilaallisen liiton, . 
tai peraslrirjan l6.artiklan viittomien sanktioidfll muodossa, tai 

IIl8.hdollisimm&n lukuisten vapaaeh toisten saapumisen kaut1a.. Mutta 

• meidän ei myöskåb.n tule antaa peloite1la itseämme liikaa 

vaat.i.essamme tl:l.Ul , ulkomaista miesvoimaa avuksemme, että qIUk.a 

sen kautta ,aarannetaan eräiden toisten maiden etuja. 

~sittwakse ni 0 isi Suomen viipyml:l.t t ä ne uvoteltava 

Skandi'na,ian maiden, Bnglannin, Haaskan, Irlannin, Kanadan y.m.s. 

kanssa siitä. miten tämå. mahdollisimman tehokas sotilaallinen 

apu on parhai ten järjestettävissä. Ellei asia ota nopeasti 

luist&akseen positiivista ratkaisua kohti, olisi Suomen annet-

tava sel,ästO 

ja yleiskokouksen k~olle _ SOV8~ tB.m:a~n V.enäj~ vast&,~ 16. ar

tiklall b.~~i 3 ens~ W~ ~~k~ __ siillä laajuudessa --kuin tarvitaan Suomen pelastamiseksi. 
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KUn otetaan huomioon miten koko sivistynyt maailma on 

Suomen puolella ja miten se henkeäan pidättäan vain odottaa 

mistä meille tulee apua myöskin mienoiman muodossa, on hyrln 

vähän bultavaa , että uusi yleiskokous ja neuvosto uskaltaisivllt 

jättää avunannon puolitiehen. 

Mutta tämän avun on ennätettävä saapua Suomeen, ennenkuin 

sotilaallinen uupumuksemme riittävien reservien puutteessa alkaa 

käydä niin ilmeiseksi, että maailma katsoo Suomen asian 

tyksi ennankuin vieraiden maidED sotajoukot ehtisivät avuksi • 

Silloin kysymys SUomen pelastumises ta säälien lykättä.siill sli 

suureen rauhan.konferenssi in, jonka tehtäväksi tulee luoda lllropa 

uudelleen. 


