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en olevan t asavaltal ai sen hallituksen kannattajia. 

Kun t asavalt al ' nen hallitus tämän kuun alussa 

jätti Espanjan ja sii r t yi Ranskan puolelle, antoi Argentinan 

ulkoasi ' runi nist eriö tiedonannon, jossa se ilmoitti, katsoen 

Espan jan t asav l tal isen hallituksen lakanneen olemasta, anta

neensa maan diplo~ attiselle edust jal le määräyksen aset t ua 

Perpi nan ' iin . V st ustuspuolueiden t holt a arvosteltiin toimen-

i dettä ankarGsti j yksinpä Francon puolta pitäVä, v nha ja 

rvossapi detty onservat iivinen ., "L PrensaU-lehtikin pit i si

tä ennen ' k isena . 

ysymys Fr con nllituksen turinustamisest on t a

s v lt 1 i sen h l l i tu :sen aseman huono t uessa senjälkeen ollut 

t i . esi l l~ j use t etelä- eri ' al i set maat ov t 

keskust elleet ' tei sestä menettelyt v st a . .. • m. Brasili an j a Uru 

suurlä et i äät ovat sen jo ost neuvote leet sekä t a

sav n pres'ue t ' n et t ä ulkoasi ' i nmi n· sterin kanssa . Väli t 

t ,[st i ä'den y.eskuste uje jäl een ru uayn h litus kii reh-

Frr: con li t uksen . On todennä-t ikin t u us 

kö' ctä , että t ulee tekem"än sanoin niin pi kuin 

presiöentti 0 ilmo' ttanut l uopuv se vallasta . Chile 

tuskin tulee seur en to ' sten esmerkki ä ei ain k an niin 

uan kuin t 'stelue j tkuu , si l l ä sen 

Cer a on v st oi e eltä jäänsä. 

sen ' h litu sen puolella . 

kin" steri L ~ 

nykyinen president i 

jyrkästi t asev lt al ai-
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Salainen. 

Belgian t äkälJ.i ::w.. , i r.i steri on ilmoittanut 

ulkoasiainmini steri ölle , et tä kulu-ve.Il ::uukauden puolivälililaä Iilaa-

puu r entinaan huomattava t loudel linen re tki kunta, johon kuu

luu l? jäsentä . etkikunnan johta jana on hra Pi erre For thomme, 

Bel ian entinen lähetti l ä S BerlinisSä , joka dipl omaatti uralta l uo

vuttuaan on ollut m.m. kolmasti Belgian hallituksen jäsenenä 

sekä usei ssa muissa t ärkei sSä luottamusviroissa ja tehtävi sSä . 

et kikuntaan kuuluu Brysselin kauppakamarin 

• edus a ja sekä l i s ksi Bel _ian tärkeimp i en vientiteolli suuksien 

edu~ta jia • • etki unta vi ipyy t l lä noin kaksi vi i kkoa ja sen 

tarkoi t us on ei ainoastaan t utkia bel gialai sten tuo ttei den 

myynti~arkkino i ta, vaa my skin rea ollisuutta l isät ä Ar entinas-

t a Bel ian teollisuuden raaka-a·neostoja. 

Retkikunnan käynti on ilmeisesSä yhteydesSä 

jo vi ime vuoden keSäkuusta lähtien Argentinan ja Belgian kes

ken käytyjen kauppasopimusneuvo ttelujen kanssa . Belgialla on 

JAKELU OHJE : 

... Tava) ) i nelL_j 1L .. li.uk.!ti_ ... K~.!t.~.~.~.

J~~~P':Q.I.}.!~~.r..il!~ .. _l.fL . .§':.!! .. m:~~_~~p 

J?alii tolle _ _ ___ • • • _ _ •• _ _ ••• h _____ ••••• _. ____ _ • • _________ •• ••• • •• •••••••• 

UE 1: A 4. 

Jakeluohje mallej a : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja IIdbl . miniat •• IOlle. 
EI ulkomaaedualuk .. n tiedoltukalln. 
Ei ulkomaaeduatuk. •• n. multa ulkouialnmlnlateriön tiedo; ... 

tuhlln. -



• 

• 

- 2 -

nim. tähän asti ollut Ar entinan kanssa vaiti väliaikainen, 

mikuun 16 p: nä 1934 all ekirjoitettu kauppasopimus. +) On 

dolli sta, että neuvottelut saatetaan Päätökseen retkikunnan tääl

lä ollessa. 

Buenos Ai resi n l ehdist ö on kiinnittänyt retki

kunnan tuloon melkoi sta huomiota. Paitsi uutisia aen matkasta 

ovat suuret päiVälehdet "La Prensa" ja "La Naci6n" kirjoitta

neet matkan johdosta Belgian ja Argentinan Välisestä kaupasta 

korostaen niisSä, että Belgia on aina kuulunut Argentinan par

haimpien ostajien joukkoon. Kolmena vi ime vuonna on Argentina 

vienyt Belgiaan 129 , 5 - 21? ,2 - 94 ,6 milj. peson arvosta 

tuonnin ollessa siel tä tari ffi arvo jen mukaan vastaavasti ?4,5 -

92,2 ja ?3,2 milj . pesoa. 

Paitsi Argentinassa käy retkikunta myös 

Sä muissa Et el ä-Amerikan maissa, nimit täin ChilesSä, Uruguayssa 

ja Brasiliassa • 

ini.teriL~ 

+) Varhaisempia, v. 1860 ja 1904 tehtyjä sopimuksia ei 
Argent i nan kongressi tunnettuun tapaansa ole ratifioinut. 
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Lähetyst ä myet liittää kunnioittaen Ulkoasi

ainminister i l l e report i nsa " 3/ - 39 , joka siSältää 

Tshekkoslovakian symys j a Argent i na . 

_ini _teri & ~ 
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Tshekkoslovakian hajoaminen ja tshekkien itsenäi

syyden odot tamaton, nopea ja outo loppu on tietysti herättänyt 

myös t a l lä aukana tapahtumien eskuksesta tavatonta huomiota 

ja hämma st sta . Lehdet seuraavat omien kir jeenvaihtajiensa avul-

la erinomai sen tar kaan tilanteen ehitysta. ,utta vaikka voi-

daaruin to eta , ett · lehtien suhtautuminen on yleenSä tshekeil

le suopea, oli niiden lausuntojen Sävy etenkin alussa, valtauk

sen jälkeen varsin ul 0 ohtainen. :i t ään tapahtuman sellaista 

arviointia , josta kuvastuisi Ar entinan kanta, ei yleensä esitet-

• ty . er' i ttävin poi ' keus oli Buenos iresin arvokkaimman ja it

senäiSestä kannastaan tunnetun konservatiivisen "La Prensa"-leh-

de ausunto . 'uomautettuaan kuin a toisenlaiset, schlussin mo-

tiiveista poi keavat vai ' ttimet ja olosuhteet näyttävät olleen 

Ar vi 

ti suver 

siinä tapahtumain sarjassa , joka merkitsee tähän as

i sten valtioiden jcukossa esiintyneen kansakunnan tay-

dellistä häviämist , l ehti liSäSi, että "ilmiötä ei meidän kan-

samme ykene käsitt mään olemme varmoja, ett~ tämä käsitys 

on yleinen Amerikan valtioissa se kun on tottunut poliitti-
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sesta itseIläistymisestään saakka pitämään kansojen suverenisuu

den periaatetta valttä~ttömänä perustana, jotta ihmiskunta voi

si jatkuvasti edistYä, ty n ja ihmisten välisen solidaarisuuden 

kannustamana ." 

öskin Ar entinan ulkoasiainmini sterio näyttää a

luksi l uulleen selviytyvanSä mel ko yksinkertaisesti tilanteesta 

ilmeisesti uskoen , että Ts ek oslova ian valtaus niellään yhtä 

vastaensanomattomasti kuin Itävallan "Anschlusskin". Niinpä täkä

läinen sa salainen natsilehti ki irehtikin jo lukijoilleen tie

doi ttamaa.n rI r entinan : orrektina suhtautumisena kansainvälisiin 

kysymyksi'n l1 , että ulkoasiainmin i steri Cantilo oli vastauksena 

hänelle tehtyyn tiedusteluun ilmoittanut Argentinan hallituksen 

ei ovan rajoittua tunnustamaan vastaanot taneensa Saksan suurlä-

etystön puheena olevaa tapahtumaa oskevan nootin ja ottavan

sa huomioon sen siSällön. 

avatessa i eilen ul oasiai nministeriön alivaltio-

sihteerin, mi n'steri Gachen toisti hän t ämän tiedon li Säten, 

että Tshek "oslovaki an l ähettiläs , ilmoittaessaan hei lle luovutta-

va sa he t . stönsa saamie sa Sähkeohj eiden mukaisesti Saksan 

suur hetys t~ le , on i tse enna o'nut tämän menettel yn . Ant ibelli

co- sopi~u~se sove l utuskaan, vai"a she~ko slovakia onkin 

hen ii tynyt , ei näiSSä olosuhteissa voi t ulla kysymykseen. 

Chamber ai nin Birmi ghamin-puhe ja demokraattisten 

maiden Sill tautuminen tilanteeseen ovat vai ttaneet tällä sak

salaisvastaisen mielialan vahvistumiseen . Lehdet pohtivat nyt 

kysymystä kokonaan toisessa äänensävysSä . Etenkin tämän iltai s-
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ten lehtien kirjoi t u; set ovat kuvaavia tästä kannankirkastumises

ta . Vaaditaan, et tä Ar entina~ on my~s vanhoille periaatteilleen 

uskollisena kieltäyo,yttävä tunnustamasta tapahtunutta valtausta. 

er i ttävin täsSä mielenmuutoksessa on tähänasti hyvin saksalais

ystävälli senä tunnetun, oikeistolaisen "La Raz6n- lehden lausunto. 

Siitä on erikoisest i Syytä merkitä muistiin huomautus, ettei 

latinalaisilla tasavalloilla ole oi ' eutta olla merkitsemättä kan-

t aansa sen vuoksi , ett' on kysymys niille niin kaukaisesta maas-

t e ja asi ast . II ei 'n tasavaltamme muodostavat osan sivistys

ht eiscstä eivätkä si i nä ominaisuudessaan voi pysyä välinpitä-

t t ni ni' den oikeusSä nnosten rikkomi selle, jotka tekevät mah-

dol l iseksi t n teis n ol emassaolon. " 

Ar e ,ti an hallitus on 

aan vast ust an . Ti a e )n muuttunut j sen 

jäänyt harkitse

asema samalla 

vai Keutunut . ~uurten e~okraattisten maitten ohella mainitaan 

• er i tte e e -a erikl:a aist en iden , lähi nnä Bra silian ja Chi-

len , aikova ~e etel samoi n, s. o. olla t ust matta valtaustå. 

r entina e,.~ s 's o. saanut tällaisen käänteen , olisi vai

kea t a me etellä to i sin, si se 0 isi sen vanhojen ulkopo

l' i ttisten periaatteiden v staista . Jos toiset maat olisivat 

valtauksen t usta eet , olisi r gentinankin ollut helppo ne u

no taa . i n kin se olisi t äll in voinut ve ota to isten esimerk

kiin • . ;yt on tilanne toinen . y skin parlamenttipiirien taholta on 

puututtu asiaan samassa mielesSä . Hallitus pelkää uitenkin , et

tä kieltäytyminen tunnustamasta valtausta voisi vaikuttaa pahas-
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ti parhaillaan Saksan kanssa käytäviin, suurta vastikekaup~ 

paa koskevii~ neuvotteluihin. Kysymys on 1,500,000 tonnista 

vehnää ja suurehkosta villaparttiasta rautatiekoneistoa, kuor

ma-autoja, sairaalatarpeita, konttori tarpeita y.m. tavaraa vas-

taen. 

inisteriL ~ -----
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. i nisteri L ~" 
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shekkoslovakian kysymys ja ArgentinaYtf.7 

Sen jälkeen kuin lähetin edelli sen otsikossa 

ma inittua asiaa koskevan raporttini ei tilanteessa t äällä ole 

tapahtunut minkäänlaista muutosta. Argentinan hallitus on edel

l eenkin 'lshekkos ovakian valtauksen suhteen odottavalla kannal-

la . ' n sijaan on s ä täydentää hiukan aikaisempaa selostus-

t ani , sillä eräät " shekkoslovakian lähetystön luovutusta koske

vat yksityiskohtaiset tiedot puuttuivat viel ä sitä kirjoittaes-

sani. 

aik akaan . she koslovakian l ähe t tiläs ei suos-

tunut l uovut tamaan 1 etystöällSä , ennenkui n hän oli saanut sii

tä eri oisohjeet Prahasta, he . tti hänen alistumisensa kuiten

kin ihmettel ä. Pai tsi as ·aan vai uttavia henkilökohtaisia mo-

tiiveja, voidaan sen atsoa johtuneen sii tä, että hän ei saa-

nut m.i tä tukea t a . läiseltä hall i t ukselta. lnsinnäkåän ulko-

asiainministeri Cantilo ei halunnut ottaa häntä vastaan, kun 

hän heti maansa valtauksen jälkeen pyrki tämän puheille. Hän 

sai kahteen au ienssipyyntöönSä i eltäväll vastauksen. Ja kun 

hän lopuksi pääsi puheille, neuvoi ministeri Cantilo häntä a-
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listumaan ja luovut t amaan lährtystonaä, minkä hän sitten 

tekikin . Oman koloniansa taholta häntä taas kehotettiin 

olemaan luovuttamatta lähetystöään. 

Lopuksi nykyistä mielialaa kuvaava pieni 

välikohtaus , joka näinä päivinä sattui täällä eräälle sak~ 

salaisessa Siemens & Halsken liikkeeaä palvelevalle suoma

laiselle . e nimittäin osoittaa kuinka kauas saksalainen 

mielikuvi tus jo liitelee . Keskustellessa nykyisistä tapah-

tumista oli eräs hänen saksalainen työtoverinsa hänelle 

huomaut tanut , että "pian kait sitä sitten mekin olemme 

meeruriehiä . t Hän sai tietysti huomautukseen ansaitsemansa 

vastauksen . 

.uini st eri 
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Raportissani n° 3( - 39 kerroin , että Argentinan 

Saksan kesken käyt iin neuvot t eluja huomattavasta vastikekaupas

ta . : ämä neuvottelut pMttyivät täIDäll kuun 27 p :nä allekir

jo i tet t uun sopimukseen. un se on herättänyt sekä täällä että 

myöskin ulkomailla mel koista huomiota, en Syytä mainita siitä 

hiukan tarkemmin . 

mi 'oonan 

'opimuksen mukaan Argentina ottaa yhteenSä 14 

:n arvosta Saksasta Diesel-vetureja ja makuu- ja 

• tavaravaunuja valtion rautateitä vart en ja Saksa puolestaan 

ottaa rgentinasta 8,000 tonnia villaa ja 100.000 tonnia veh-

nää sekä mui ta vil jalajeja , mikäli edellämaini t ut tavaramäärät 

eivät riitä Saksan hankinnan vasti keeksi . 

opimuksen ehdot ovat siten neuvotteluj en kes

täesSä paljon muuttuneet ol len melkoi sesti poikkeavat siitä , 

mitä ennakkotiedot ' ertoi vat . 'ähän on ilmeisesti in vaikutta-

nut si llä Välin Sa san ja omanian kes en tehty kauppa sopi-

mus , jolla Saksa turvasi m.m. vi jatarpeensa. nsinnäkin vasti

kekauppa jäi melkoi sta pienemmäksi kuin mi tä alkuaan suunni-

JAKEL.UOHJE : 

!avallinen 

UE 2 : A .. 

Jakeluohjemalleja: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal m ini,te,IOlle. 
EI ulkomaaeduatukaen t iedoltukailn. 
Ei ulkomaaedultukaen. mutta ulkoasiainministeriön tiedol ... 

tukalln. 
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teltiin ja toi seksi Argentinan tuotteista ei vehnä ole e

nää ollenkaan ensi sijalla vaan villa. My15skin Saksasta vas

taanotet tavien tavarain luettelo supistui vastaavasti jääden 

käsittämään vain rautatiekalustoa. 

Ul komailla lähinnä Amerikan Yhdysval loissa kat-

sotaan , että sopimuksessa kuvastuu yhä selvemmin Argentinan 

tt taipumus tehdä bilateralisia sopimuksia. Vientipiirit katsovat 

sen ilmaukseksi aksan pyrkimyksestä kilpailla Yhdysvaltain 

tuotteiden, kUten automobiilien kanssa Etelä-Amerikan markki

noilla . Vaikkakin s ikä iset viranomaiset ovat saapuneiden in

formatioiden mukaan kieltäytyneet lausumasta sen johdosta kan

taansa, ei se toisista tiedoista päättäen ole niillekään 

mieleinen . _'iinpä Yhdysvaltain täkäläinen asiainhoi ta ja on huo

mauttanut ulkoasiainministe r i Cantilolle sopimuksen johdosta, 

• 
että se on yksinkertaisesti "stupid" . Englantilaisista lau

sunnoista on toistaiseksi mainittu vain IIFinancial ews"-leh-

den kirjoitus , jonka mukaan sopimus on ollut englantilaisil

le piireille suuri pettymys. 

Argentinan ulkoa siainministeriön kaupallinen 

osastopäällikkö taasen lausui minulle sopimuksen johdosta, 

että sii t ä on tehty l i ian suuri numero ja että toisaalta 

se oli aivan normaali, sillä saksalaisten tehtaiden tarjo

ukset olivat niin paljon huokeammat kuin muiden mai den vas

taavat tarjoukset . 

inisteriL ~ -
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~raitä poliittisia välikohtauksia ja 

ja tapahtumia kansainVälisessä postikongressissa. 

Mi nisteri L ~ 
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(1alainen. 
N· ?Yj 

Buenos Airesin kansainvälisen postikongressin 

työt sujuivat yleenSä erittäin hyvän keskinäisen yhteisymmär

ryksen ja sovun merkei sSä. Siitä olivat kauneimpan. ilmauksena 

ne lämpimä t vuorosanat, joita Ranskan ja Saksan valtuuskuntien 

puheenjohtaj.t vaihtoivat sen jälkeen kuin Pariisi viimeisesSä 

täysistunnossa IWL1'ättiin seurunn kongressin paikaksi. On kui

tenkin Syytä mainita parista välikohtauksesta ja Saksan val

tuuskunnan kiel t äytymi sestä allekirjoittaa sopimus ja siihen 

liittYVät asiakirjat, mihin kieltoon sitten Ital ia, Espanja, mo

lemmat siirtomaineen ja Unkari yhtyiVät . Japani sen sijaan &1-

.. lekirjoitti asiakirjat. 

Buenos Airesin lehdistö seurasi alussa hy

vin tarkkaan kongressin t öi tä selostaen niitä usein varsin 

laajasti. Tällöin diktatoorimaille vihamieliset lehdet käyttivät 

pieniäkin mahdollisuuksia esittääkseen niille T8stenmielisyyten

sa. Kun oli esillä kysymys n.8. pikkupakettiliikkeen pakollisuu

deata, huomauttivat IlIJIä lehdet ilkeästi, että Saksa ja Japani 

pyrkivät niidenkin nulla l&hettuääD JlIlpäri maailman halpoja 

JAKELUOHJE : 

TOT.allill.en ia 
Posti- ja leIllläti.nhallitus 

UI! : A4 . 

Jaketuohjemalleja ' 
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ja ala-arvoisia tuotteitaan. Lehtien kirjoitusten johdosta Sak

san valtuuslrunn.an johtaja käytti melko ärtyneen puheenvuoron. 

Argentinan t aholta vali tettiin tapahtumaa ja vedottiin maassa 

vallitsevaan painovapauteen. Tamän jälkeen kongressi kuitenkin 

kielsi - aikaisempien kongressien tapaan - sanomalehtien e

dustajilta pääsyn istunnoihi n. 

Toinen välikohtaus koski my~s pikkupakettilii

kettä, nimittäin niiden kauttakulun ehdollisuutta, minkä kong

ressin ensimainen komissioni oli poistanut. Neuvostoliiton e

dustajat, jotka saapuivat Buenos Airesi i n vasta kongressin lo

pulla, ilmoittivat nimittäin t äysi-istunnossa, että he eiVät 

voi täsSä muodossa liittosopimusta allekirjoittaa. Kun Japani 

arvel i euvostoliiton kannan olevan itseään vastaan tähdätyn, 

näytti kysymyksestä syntYVän melko vaikea pulma . Yksityi sten 

neuvottelujen jälkeen euvostoliitto sai Säilyttää kauttakulun 

ehdollisuuden, mutta samal l a kongressi pää tti, että sen on 

kohdeltava kaikkia maita samalla tavalla , joten sille ei jää

nyt mahdol l isuutta toisten valtioit ten syrjintään . 

'l'shekkoslovakiasta muodostui si tten aivan kong

ressin viime päivinä sen suuri poliittinen tapahtuma, joka lo

pulta joht i alussa mainitsemaani Saksan mielenosoitukselli seen 

menettelyyn kieltäytYä alleki rjoittamasta asi akirjoja ja osal

listumasta kongress in päättäjäisistuntoon ja - juhlatilaisuuk

siin. 

Saksan menettely p. o. kysymyksessä herätti kong

ressin keskuudessa melkoista ihmettelYä eikä sitä perästäpäin 
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annetut selostukset suinkaan parantaneet, sillä hYVällä tah

dolla olisi , niin katsottiin, ollut mahdollista välttää tapah

tunut hajaannus. 

Tapahtumaa arvosteltae ssa on huomattava, että 

niisSä sopimusehdotuksi ssa , jotka kansainvälinen toimisto oli 

jo yli puolivuot ta ennen kongre ssia jakanut jäsenilleen, e

siintyi vanhan tavan mukaisesti johtol auseessa kaikki edelli

sen sopimuksen al l ekirjoitta javaltiot, sii s myos Tshekkoslova-

~ kia. Sen edustajat olivat myöskin lähteneet hyvisSä ajoin mat

kall e aavistamatta, mi nkä kohtalon alai seksi heidän i~aansa 

sillä välillä voi joutua. Heidän saapuessaan Buenos Airesiin 

oli Tshekkoslovakia hävinnyt maailman kartalta ja Saksan suur

lähetyst ö, pakoittaen tshekkiläi set post ivirkamiehet vi ipymättä 

palaamaan takaisin , esti siten heidän osallistumisensa kongres-

~ 

siin . 

Sopimusten johtolauseen suhteen ei Saksan val

tuuskunta tehnyt kongressi n istunnoista virallisesti mitään 

esitYksiä Tshekkoslovakian poistamisesta siitä , mutta neuvotte

li kyllä asiasta epävirallisesti kongressin johdon kanssa. 

Tämä oli epäilemät tä tahdikkainta, si llä asia oli arkaluontoi-
suux-iy 

nen, etenkin kun ~ mukana olevista maista ei ole Tshekko-

slovakian anastusta tunnustanut. NäisSä neuvottelui ssa ol i pää

dytty sellai seen kompromi ssiin, että Saksa allekirjoittaisi so

pimuksen liittämällä siihen asiaa koskevan varauksen. Tähän oli 

myöskin Saksan postiministeri jo antanut - niin minulle ker

rottiin - suostumuksensa. ViimeisesSä, toukokuun 19 p :nä pidetys-
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Sä täysi-istunnossa hyvaksyttiin Tiimeisetkin sopimukset Sak

san tekemättä mitään huomautusta. Saman päiTän illalla Tal

tuuskunta sit ten sai ulkoasiainministeri Ribbentropin määräyk

sen olla allekirjoittamatta sopimuksia. Arveluna lausuttiin, 

että tähän jyrkkään käänteeseen ol i si Tai kuttanut my~s halu 

demonstroida Argentinaa vastaan sen hiljakkoin antaman, maassa 

asuvien ulkomaalaisten poliittista toimintaa koskeTan kiellon 

johdosta. Kielto oli nimittäin annettu lähinnä saksalaisten 

liian innokkaaksi osoittautuneen puoluetoiminnan takia. Tälle 

arvelulle en ole kuitenkaan saanut vahvistusta. 

Kongressi p ättyi täten muiden akselivalto

jen yhtyesSä Saksan menettelyyn varsin ikävästi. 

On syytä vielä mainita, että sopimusten joh

tolauseeseen jäi edelleenkin Albania Ital i an esittämättä sen 

johdosta mitään huomautuksia. Se merkitsee vastaisten kongres

sien suhteen sitä, että I tal ialle tulee niisSä olemaan yksi 

ääni enemmän kuin Buenos Airesin kongressissa • 
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Vi ime aikojen kuluessa on Suomi ollut my~skin 

täAllä Buenos Airesissa t avall i sta suuremman huomion kohteena 

kansainvali sta t i l annetta käsi t eltäesSä. Sen yhteydesSä ei ole 

tietenkäan tuotu esil le mitään sellai sta, joka ei olisi jo en

nestään lähempää tiedoi tettuna tunnettua. Mutta kun voi kui

tenki n olla hy~dylli stä tietää, millä tavalla täällä on kat-

seltu asemaamme nykyisesSä tilanteessa, selostan seuraavassa 

täkäläi siä käsityksiä . 

Argenti nan virallisella taholla ei meidän ulko-

• poliittisi i n kysymyksiimme ole näinä vi ikkoina kiinnitetty sa

nottavasti huomiota. Se ei ole mitenkään outoa, sillä taru)ahan 

saa tottua toteamaan, että me olemme Argentinan silmisSä pie

ni, kaukainen maa, joka merkitsee sille yksinpä kauppatuttava

nekin verraten vähän ja jonka asiat eiVät sitä paljonkaan 

kiinnosta. Toiseksi ulkopolii ttinen huomio on täällä viime ai

koina keskittynyt useihin paikallisiin kysymyksiin, juhliin ja 

vierailuihin, joten jo senkin vuoksi kaukaisemmat asiat ovat 

joutuneet taka-alalle. 

JAKELUOHJE : 

UE 2 : A • • 

Jak.luohjemallej. : 

Tavallinen. 
T . ... lllnen j. lIalkai mlnlateri&lIe. 
Ei u lkomaaeduatukaen tiedoitukaUn. 
EI uiitomaaedultuklen, mutta ulkouiainminiateri6n tiHoi .. 

lukalln. 



. ~ - 2 -

Argentinan l ehdistö ei tävastoin on seurannut Itä

meren politiikkaa melkoisella kiinnostuksella, enemmän kuitenkin 

toimistosahkeitä ja kirjeenvaihtajien kirjoituksia julkaisemal-

la kuin omakohtaisella tilanteen arvioinnilla. Mutta jo pelkäs

tä uutisten otsikoinnista on voinut panna merkille lehtien 

suunnan, jota eräät erikoisartikkelit ovat osaltaan tehostaneet. 

Eikä se ole ollut meille suinkaan jakamattoman myötämielinen, pi-

• keDlllinkin päinvastoin. Jos jossakin tapauksessa on voinut havai

ta kantaamme ymmärtävän lausunnon, on sitä useimmin saanut to

deta osoitettavan ymmärtämystä Neuvostoliiton epäilyksille Suo

men kyvyttömyydestä puolustaa puoluettomuutta8D ja sitä Saksan 

taholta sieltä käsin uhkaavasta vaarasta. Puhumattakaan eräistä 

vasemmistolehdistä, jotka natsi- ja fascistivihassaan ovat erin

omaisen herkkiä vetämään useink in harhatietojen ja olettamuk

sien perusteella minkälaisia johtoPäätöksiä tahansa, ovat näin 

• menetelleet myös useat sel laisetkin lehdet, joiden kannan ilmai-

sua tLäl on totuttu pitämään objektiivisempana. Mainitsen täS-

tä otsikoinni sta tuoreimman esimerkin. Kun tuli tieto kenraali 

Kirke'in lähdöstä Suomeen, varusti La Prensa-lehti sitä koske

van uutisen seuraavalla aliotsikolla: "Arvellaan vierailun tar

koittavan saksalaisen vaikutuksen heikenUmistä". Mitä kaikkia 

johtOPäätöksiä tästä Suomen oletetusta saksalaisystävyydestä voi

daan vetää, osoittaa se, etta. eräskin lehti kiirehti jo sen 

perusteella suurin ohikoin julistamaan, että vuoden 1940 olym

piakisat tulevat lykättäviksi. 

Mita. tulee viime aikoina esillä olleisiin ulko-
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poliittisiin kysymyksiimme, sivuuttivat lehdet Saksan tarjoaman 

hyakkäämattamyyssopimuksen lopullisen hylkaämisen jotenkin huo

maamatta. Itse tarjouksesta lausuttiin aikaisemmin, että Saksa 

pyrkii p.o. sopimuksella vieroittamaan nämä maat kolmivalta

ryhmi tyksestä . Ahvenanmaan linnoittamista koskevia neuvotteluja 

ja kysymyksen käsittelYä kansainliitossa lehdet seurasivat tark

kaan allevi ivat en usein Neuvostoliiton kantaa vieläpä era.iss& 

tapauksissa asettuen sen suhteen yllättävän suopealle ja ym

märtävälle kannalle. Ja sitä on edelleen jatkunut takaussopi

musta koskevi ssa uutisissa ja kirjoituksissa. TAllain on käsi

t el ty varsin laajastikin Ahvenanmaan strateegista merkitystä, 

Vä i tte i tä si itä et tä Saksalle välttämätan ruotsalainen rauta

malmi kul jetetaan siitä ohi tse ja että tämän saariston avul

la Venajä voidaan helposti sulkea Itämereltä. Ei 

unohdettu täsSä yhteydessä Itä-Karjalan kysymystä • 

Täkäläisten lehtien suhtautumiseen on 

se li t yksenSä. lDainnäkin usei den lehtien tärkeimmät kirjeenvaih

tajat ovat Pariisi ssa , jossa tietenkin pannaan tarkkaan mer

kille Saksa.n pyrkimykset myas Itämeren piirisSä. Pariisilainen 

Väri tys tuntuu siten helposti täällä saakka. LiSäksi Saksa 

on syistä , joihin palaan toisessa yhteydesSä, menettänyt täällä 

suuren osan entisestä myate.tunnostaan, joten sen toimenpitei

siin ja suunnitelmiin sekä vaikutusvallan ilmauksiin suhtau

dutaan toisin kuin ennen. Osittain voi lehtien kantaan olla 

syynä ayes oman tiedoituksemme puutteellisuus. Jo aikaisemmin 

olen voinut todeta, ette. esimerkiksi Virosta, Latviasta ja 

tuasta on takaläisillä lehdillä paljon tarkeapi toimistoinfor-



• 

_tio kuin Suomesta. Tilanne on 

Tiimeisten kuukausien aikana. Suomen tiedot ont rleen_ ulko 

suppei ta ja meidän kantaamme selvi ttl:,ia lausuntoja on julkaistu 

vain poikkeustapauksissa, kuten t.k. 16 p:na La Naoi6n-lehdes_, jcEa 

oli Assooieted Pressin lähettämä pitka a&hke Herra Ulkoasiainmi

nisterin tilanneselostuksesta ja edusmlnnan kokoonpanosta. Taallä 

on melkein mahdoton vaikuttaa lehtien kantaan, sillä ne eivat 

halua - se on yleisesti tunnettu seikka - ottaa vaikutteita ai

nakaan viralliselta taholta. TamAn johdosta rohkenen esittaa, etta 

koetettaisiin takäläista maailmaa silmälläpitäen saada entistä 

kiinteälllpi yhteistylS etenkin ÄPr ja Uni ted- toimistojen ja mylSskin 

Havasin kanssa, sillä ne ovat täällä kaytetyimmät tietotoimistot. 

TasSä yhteydesSä vielä pari taalla julkaistua tietoa 

Neuvo stoli i ton ja Saksan suunnitelmista. Toinen on tullut Washing

tonista toinen Berliinistä. molemmat La Naci6n-lehden erikoiskir

jeenvaihtajilta. Edellisen mukaan olisi Neuvostoliitto ilmoittanut 

• jo ennen takuusopimusneuvottelui ta eraissa pääkaupungeissa, että 

se tulisi sodan sattuessa lahettamaän joukkoja I~erenmaihin. 

ehkäpa mYlSskin Suomeen, mikäli se katsoo asemansa sitä vaativan. 

Toisen mukaan tulisivat seka Saksa että Neuvostoliitto samassa 

tapauksessa kaikista aivan tuoreeltaankin tehdyistä hYlSkkäamattlS-

~ssopimuksista huolimatta ensi tlSikaeen kilvan JTittamaän 

Riian . ja Tallinnan valtausta ehkaistäkseen siten toisen saamas-

ta niitä valtaansa. 

lliDioteri ta ~ 
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As i a : .Espanjan asioita . ........................... .. 

Espanjasta saapuneet tiedot nykyisteD, vallan

pitäjäin leirissä tapahtuneesta hajaannuksesta antavat aiheen 

käsitellä eräitä sitä koskevia asioita. 

Espanjan tasavaltalaisen hallituksen kukistues-

sa ja pian sen jälkeen tunnustivat kuten aikanaan kerroin 

Argentina ja nekin etelä-amerikkalai set maat , jotka sitg eiVät 

aikai semmin olleet tehneet, kenraali Francon hallituksen ja a-

sett uivat sen kanssa viral lisiin suhteisiin. Sen mukaisesti ne 

viipymättä asettivat myös väliaikaiset diplomaattiset edustajan

sa Burgosin hallituksen luo. Sen jälkeen ei suhteiden kehitys 

ole edistynyt paljonkaan pitemmälle. Edustuksen asettamisesta 

vakinaiselle kannalle ei kummaltakaan taholta ole eräitä huhu-

ja lukuunottamatta kuulunut sen enempää. On oudoksuttavaa, että 

kenraali ~'ranco ~i ole pitänyt kiirettä suhteiden luji ttami

sella etenkin kun hänellä oli Däisaä maissa, nähdäkseni lähin

nä katolisen kirkon vaikutuksesta, verraten laajojen piirien kan

natus. Argentina puolestaan katsoo, kuten ulkoasiainministeri~n 

alivaltiosihteeri, ministeri Gache minulle äskettäin huomautti, 

JAKELUOHJE : Jaltel .. ohjemalleja: 

.. ____ ...... __ .. _._~!al~JR~..IL . __ ._ .............. . Tavallinen. 
Tavallinen ja 11aIIt.1 . .. mlnl.lerllllle. 
EI .. Ikomaaed ... luk .... liedolt .. hlln. 
Ei .. lkomaaed ... I .. kaen, mutt ... Ikoa.lalnmlnl.larllln Iledol-

l""a1ln. 

UE 1 : . " 



.' 

• 

• 

- 2 -

että olot eivät Espanjassa ole vielä niin vakiintuneet, että 

suurlähettilään nimitysta tarvittaisi kiirehtia. 

Näiden maiden lähinnä Chilen ja Ispanjan valilla 

on sen sijaan vi ime aikoina ollut erimielisyyttä turvapaikka

oikeuden sovelluttamisen suhteen. Kuten muistetaan, etelä-amerikka

laiset l ähetyst15t antoivat kansalaissodan aikana Madridissa run

sain määrin suojelusta uhana.laisil1e henkill5il1e TUokraten tar

koitukseen omien huoneustojensa liSäksi kokonaisia suuria talo

jakin. iinpä Chilen suurlähetyst15n tarvissa oli silloin useita 

satoja silloisia kapinallisia , niiden joukossa my15S nykyinen 

siSälllinisteri Serrano Suf!er. yt kun adridin valtauksen jälkeen 

siellä sai turvapaikan l? tasavaltalaista, on Espanjan hallitus 

vaatinut heidan luovuttamistaan . Tähän ei Chilen hallitus ole 

suostunut ja kaikki etelä-amerikkalaiset maat, jotka pitävät ky

symystä turvapaikkaoikeudesta erittäin tärkeänä, ovat asettuneet 

poikkeuks~tta Chilen kannssa solidaarisiksi • 

On myös huomattava, että täällä kaikissa piireis

Sä pidetään Espanjan perustuslakiaSäätävän cortesin entisen pre

sidentin, tunnetun sosialistijohtaja Besterion tuomiota kohtuut

tomana. 

apasin näina p ivina Hollannin uuden kaupallisen 

neuvoksen, joka saapui tänne äskettäin suoraan Espanjasta, jossa 

hän oli ollut yhdekSän vuotta maansa konsulina Baroelonassa. 

Kun hAnen käsityksellään nain kauan Espanjassa oleskelleena on 

tavallista suurempi merkitys, kerron keskustelustamme seuraavaa. 

iedustelin hänen mielipidett än m ••• Franoon hallituksen mahdol

lisuuksiita vakiinnuttaa olot. HAn vastasi epäilevän. niita. suu-



.' 

• 

• 

- 3 -

resti perustellen lähinna kantaansa sillä, että tilanne on Es-
~ panjassa kokonaan toinen kuin Saksassa ja Italiassa, jotka /B'fBt 

omaksuneet totalitaari sen valtiomuodon. Naissa nimittäin asiano

maisilla hallituksille voidaan katsoa olevan kansa takanaan, 

ta si tä ei Fr ncolla ole. LiSäksi on otettava huomioon, että 

Francolla on edeSSään paitsj kensalaissodan aiheuttaman hävityk

sen koroaamista ja maan uud~lleenrakentamista, mikä jo SinänSä 

on jät t i läistehtävä , kaikki samat suuret reformikysymykset kuin 

t asavaltalaisella halli t uksellakin, mikäli hän aikoo toteuttaa 

lupauksensa "uuden Espan jan" l uomi sesta. Maan taloudellinen asema 

on kui tenkin entisestä huonontunut je mahdollisuudet siinäkin 

suhteessa sit en enti stä hei ommat. 

Keskustelumme tapahtui ennen kenraali ueipo de 

Llanon erottamista , joten en oll ut sill oin tilaisuudessa kuule

maan hänen kä si tystään sen seurauksista. Omasta kohdastani en 

antai si kovin suurta merki tystä tälle suulaalle kenraalille -

tunnenhan mina.kin hänet presidentin sotilaskabinetin enSillläisenä 

pääll i kkonä -, joka on mielestäni melko omituinen sekoitus es

panjalaisesta hidalgosta ja Don ~uijotesta. utt a hänellähän voi, 

kuten väitet än , olla mel koinen kannatus eteläSSä ja joi ssakin 

muissa pii reisSä. 

Huhut, jotka nyt kietoutuvat ueipo de Llanon ni

men ympärille, palautt avat mieleeni erään toisen keskustelun, 

joka minulla oli kansalaissodan vielä kestäesSä Chilen ulko&si

ainmini sterion silloisen poliitt isen osastopäälliken kan'S~. 1'i 

ne oli silloin jo sell ainen, että tasavaltaisen hallituksen 

maa saattoi pi t aa jotenkin toiTottomana. Kysyin silloin, kuinka 

hän arveli tilanteen kehittyvän Francon todennakeisen voiton jäl-
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keen. Hän ei ollut sen suhteen läheskään yhtä optimistinen kuin 

monet muut täällä puhuttelemani henkilot . Hän huomautti ensinnä

kin, että yhtä vähän kuin tasavaltalainen rintama on kokonainen 

yhtä vähän Francon t~na olevat joukot ovat keskenään 

lisiä, päinvastoin voidaan odottaa niiden Välisten, hyvin jyrkki

enkin mielipide-eroavaisuuksien johtavan lopulta hajaannukseen. T~ 

seksi ei ole unohdettava Espanjan kansan luonteessa piileVää voi 

makasta taipumusta yksilöllisyyteen. Sen vuoksi on vaikeata aja

tella, että se voitaisiin pakottaa vasten tahtoaan omaksumaan 

sille vastenmielinen hallitustapa . Kun tasavaltalainen katsontakan

ta kaikesta p ät täen on siellä varsin laajalle levinnyt, on hy

vin luultavaa, että taistelu tulee Espanjassa sodan PäätyttYäkin 

jatkumaan latenttina, toisissa muodoissa. 

Tapahtumain kehitys näyttää tekeVän oikeutusta 

näille epäilyksille . Vaikkakaan nyt puhjennut e:cimieli'3YYs 

lä johtaisikaan suurempaan hajaannukseen , on se kuitenkin hyvin 

4t oireellinen ilmiö . Ja se mitä täkäläi sten espanjalaisten piiris

Sä kerrataan Espanjassa tapahtuvasta sebotaashi sta y.m. viittaa 

siihen, että kertojani arvioi tilanteen jälkimaisesSäkin suhtees-

se varsin terävästi . 

J . k. 26/7 . Sen jälkeen kuin edellä oli 

tu on tietoja, että Espanja olisi t äällä tiedustellut virallis

ta agrementtia kuitenkaan pyytämättä, antaisiko Argentinan halli

tus suostumuksensa kenraali ~ueipo de 11anon suurlähettiläsnimityk

seen. Tiedusteluun lienee vastattu myontävasti. LiSätään kuitenkin, et

tä toistaiseksi on viel · epätietoista, olisiko ueipo de Ll~o itse 

puolestaan halukas tulemaan tänne. 

Ministeri 
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Asia: Saksala' sten toiminnasta Argerttinassa . 
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ainitsin raportissani ~O / ?/39, että saksalaiset 

ovat poliittis la toimi nnallaan menettf,et täällä paljon ai

kaise rnm' n aut t iaastaan suosiosta . Kun symyksellä on yleisem

pikin erkit 5 , on syytä kosketella sit hiukan tarkemmin. Se

hä oli sitäpaitsi t äällä kevä llä eli etelän syksyllä erään 

as ' akirjan julka ' semisen kaut t a suuri poliittinen sensatio . 

Kysymys ei ole yksinomaan pai ' allinen argenti-

nala 'nen, va yleisamerik ala'nen , sillä saksal aisten siirtokun-

t'en pol'ittinen to ' minta antaa aihetta vakavaan huolestumiseen 

.. monessa maassa . uten tunnettua, ol i Brasilia viime vuonna pa-

kotettu ry tyma n se . johdosta var sin ankariin toimenpiteisiin. 

i ysym s 0 e viera s myö s1uåll Chilessä. en vai utus t untui 

erittäin voireakk ast i viime joulukuussa Limassa pidetysSä pan

essissa , jossa Yhdysvallat pyrkiVät 

keisSä erikoiseen erikka aisee puolustusliittoon, suunnitelma , 

·oka kuitenkin raukesi rgentinan vastustukseen ja tyydyttiin 

sen asemesta vain verraten ylimalkaiseen solidaarisuusjulistuk

seen. Viimeksi tämä toiminta on äsket täin antanut Argentinalle 
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aiheen ryhtYä täällä olevien siirtolruntien toimintaa rajoitta

viin toimenpiteisiin , jotka eivät ole vaikuttaneet häiritsevästi 

vain saksalais-argentinalaisi in vaan myö s i talialais-argentinalai 

siin suhteisiin • 

• · tä sitten on tapahtunut? Sen jälkeen kuin 

laisten poliittinen toiminta paljastui Brasiliassa, alettiin 

kin Argentinassa sit tarkastella huomion kiintyesSä 

la olevien yksityiskoulujen toimintaan . Ennen pitkää tuli selvil-

• le, että opetus kävi niisSä siinä määrin Argentinalle vieraassa 

en esSä, että hallitus katso' olevansa pakotettu antamaan maas

sa to 'mivista yksityiskouluista asetuksen, jossa kiellett iin po

li itt 'sen propa ndan harjoittaminen koului ssa ja ni iden valvon-

taa muutenkin en isestä tehostettiin . Ettei tämä ole mikään 

pa'kal inen arEentinala ' nen ilmiö , osoittaa se, mitä Yhdysvaltain 

uusi suurlähett'läs rmour kertoi minulle Chilestä , mistä hän 

tänne si·rtyi . Sie lä oli e s tarkastaja 01 ut käymäSSä muuta-

• ma1 a saksa aise la koulul a , jollo" n kävi selville, ettei ku aan 

oppilaista ollut ymmärtänyt hänen kysymyksia n, jotka hän oli 

esitt~yt nii le espan"aksi . 

'setukse jul!a"semisen j l keen erä t lehdet jat-

koivat v"elä hyökkäilyään esittäen m.m. Väit teitä si itä , että 

Se' sa tun tisi iian suurta kiinnost usta Patagoniaa kohtaan. äi-

hin Väitteisiin ei kiinnitetty vakavampaa huomiota. osin annet

tiin e~aän komiss" onin tehtäVäksi tutkia oloja Patagoniassa , mut

ta se ei tuonut esille mi tään Argentinaa vastaan kohdistettua 

toimintaa. alis- ja huhtikuun vaihteessa si tten muuan t äkäl äi 

nen lehti julkaisi valokuvajaljenn ksen eräästä Saksan siir tomaa

virastolle lähetetysta asiakirjasta , jonka olivat 
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kansallis-sosialisti sen puolueen paikallinen johtaja ja 

san suur1ähetyst~n virkamies . Samalla mainittiin, että jäljenn~s 

t ästä asiakirjasta, joka osoitti Saksan pyyteet Patagonian suh

teen, oli joitakuita päiviä aikaisemmin toimitettu presidentti 

Ortiz'ille . Ilmiantaja oli muuan entinen natsipuolueen toimihen

kilö, joka oli sittemmin liit tynyt mustaan rintamaan ja paen

nut tänne . 

Argentinan hallitus ryhtyi paljastuksen johdosta 

laajo"hin tutkimuksiin ensinnäkin todetakseen mainitun asiakir-

jan autenhsuuden ja toiseksi saadakseen selvi lle, misSä määrin 

siinä esitetyt tiedot saksalaisten toiminnasta pitiVät paikkansa. 

sia oli erinomaisen vakava, sillä kysymyShän ei ollut vähem

~stä kuin salahankkeista Ar entinan suveräänisyyttä vast aan. 

Tut kimukset toimitet t iin kui tenkin tavalla, josta 

saattoi jo etukäteen päätel lä , että ne eiVät t oisi esille mi

erikoisia paljastuksia . Ensinnäkin ne aloitetti in vasta 

• ten, kun asia tuli julki seksi eikä välitt~mästi sen jälkeen 

kuin viranomaiset olivat saaneet siitä tiedon . LiSäksi Väitetään 

ja se näyt tää hyvin tode "köisel t ä , ett ä Saksan suurlähetyst~ 

sai asiasta selon heti sen jälkeen kuin se ol i saatettu pre

sid tin t "etoon . Sillä ol i siten tilaisuus viipymättä ryhtYä, 

mikäli siihen oli aihetta, varovaisuusto imenpi teisiin. Ja muuten

kin viranomaisten to iminta oli ni in hidasta, että lehdet sai

vat pitkin matkaa aihetta huomauttaa laiminlyönnei stä. räS dip

lomaatti lausuikin tutkimustevan johdosta, että Argentina ei 

mei sestikään halua menettää t ärkeätä kauppatuttavaa. 

Äsiakir jan autentisuutta ei tietenkään saatu sel-
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ville. Virkatoverien keskuudessa ei tällaisen asiakirjan olemassa

oloa kui tenkaan pidetty mahdot tomana. Ja niin paljon seikkoja 

to imi t etuissa t utkimuksissakin tuli ilmi , että hallitus antoi 

me t oukokuussa asetuksen, joka rajoittaa suuresti täkäläisten 

t okuntain t oimintaa ja aset taa ne entistä ankarammin viranomais

t en valvonnan alai siksi. Ensi si jassa kielletään sellainen seura-

toimint a, joka voidaan tulkita sekaantumiseksi vieraitten valti

oitten politiikkaan ja joka joko yksilöllisesti tai kolektiivi

sesti tarkoittaa vaikuttaa pakolla jonkin tietyn poliittisen aa

tesuunnan hyväksi . Edelleen kielletään seurojen riippuvaisuus ul-

komaisista hallituksista ; niitten on seurattava toiminnassaan de

mokraat t i si a periaatteita ja johto asetet tava vaaleilla; ne eiVät 

saa ottaa vastaan avustuksia ulkomailta, elleiVät ne tarkoita 

se laista avustustoimintaa, jonka maan hallitus voi hYVäkSYä ; kiel

letään käyt tämä st mui ta kui n Argentinan lippuja, merkkejä , uni

vormuj a ja tunnuskuvi a, esittämästä hymnejä jotka kuuluvat ulko-

• maal ai sell e puo ueelle tai järjestölle . Seurauksena tästä asetuk

sest a, joka sekä aksassa että taliassa on herättänpt paljon 

katkeruut ta, ova t italial a "set jo ilmoittaneet sulkevansa yksityis

koulunsa. aksalaisista kerr otaan samaa . 

Asian käsi ttely ei kui tenkaan ole pää t tynyt tähän 
esille/ 

asetuksee Se t ul i pian sen jäl keen ;eaustajakamarissa, jossa se 

a "heutti pitkän keskustelun, jonka kuluessa saksalaisten epälojaa

li s ta toiminnaata tuotiin esille uusia todistuksia. Keskustelun 

pä tytty asia lähetettiin valiokuntaan . Sieltä se ei ole kuiten

kaan vielä palannut . 

On vaikea varmuudella sanoa, kuinka paljon perää on 
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edellämainituissa Patagoniaa koskevissa väitteisSä. Voi olla, että 

nii tä on sensatiohalussa liioteltukin. 'l'oisaalta tiedot saksalais

ten sotilaallisentapaisesta jäjestäytymisestä ynnä eräät ylti~sak

salai set julkaisut , joissa avoimesti puhut~an Etelä8ll1eri~ jaosta 

Yhdysvaltain, Englannin ja Saksan kesken, ovat liSäksi ~d~stusai

heena, joka maansa koskemattomuudesta aroissa argentinalaisissa he

rä.tää, kuten se tekisi epäilemättä kaikissa samassa asemassa 

vissa, tiettyjä epäluuloja . Saksalle se on erikoisesti täällä Är

gentinassa kohtalokasta, sillä on muistettava, että Argentina ju

listautui maailmansodassa puolue\,ttomaksi, toimenpide, jonka aksa 

on aina tulkinnut suopeaksi mi~enilmaisukSi itseään kohtaan sa

maten kuin se asettaa Argentinan silloisen radikaalisen' presiden

tin lrigoyenin, jonka ansiota paätös oli, suureksi valtiomieheksi . 

Olen Saksan suurl etyst n he'rrojen kuullut lausuvan tästä imar

televia tunnustuksen sanoja nykyisen suunnankin miehille, joille 

pres 'dentti lrigo en on melkeinpä kauhistus . yt on saman presi-

• dentin puolue jyrkästi saksalaisvastainen samaten kuin muutkin 
\. 

oppositiopuolueet . 'utta yksinpä oikeustonkin taholla Saksa on toi-

minnallaan me et änyt k atustaan . ~eskustelin asiasta ä skettäin 

erää.n huomattavan liikejurist in kanssa - hänellä on parhaillaan 

ehkä Arge t i nan liike-elämän t unnetuin luot t 8ll1ustoimi -, joka on 

suorittanut opintonsa Saksassa ja joka on aina lukeutunut sen 

ystäviin. Hän sa. oi avoimesti, että voidaan l askea Saksan menet

täneen täällä noin puolet aikaisemmin nauttimastaan my~tätunnos

ta. Se tuntuu myös liike-elämäSSä . Tuontinumerot osoittavat tuon

nin Saksasta kuluvana vuonna e ullisesta sopimussuhteesta huoli-

matta huomattavasti taantuneen. errot t iin, että m.m. lukuisat suu-

ret saksalaiset rautakaupat, jotka ennen olivat täpösen täynnä 
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ostajia, ovat nyt kaiken päiVää tyhjinä. Olen itse todennut, että 

väite ei ole l i ioteltu. Sotilaspiirien keskuudessa mieliala on sitä

vastoin eräistä keskusteluistani päättäen edelleen muuttumattoman 

suopea Saksalle . 

ruuten on tilanteelle kuvaavaa, että Saksan suurlähetti

läs, vapaaherra von 1hermann, joka vuoden vaihteessa matkusti täältä 

tyttärenSä keVättalvella olleisiin häihin, on edelleen poissa eikä ole 

mitään tietoa hänen paluustaan. Viimei set tiedot kertova~ , ettei hän 

• laisikaan enää tänne, vaan siirrettäisiin todennäköisesti Madridiin . 

vätkä Saksan asiainhoitaja rouvineen, Helsingissäkin aikoinaan palvellut 

tohtori Meynen, enää ~ina jaksa peittää huonoa tuultaan. Tilanne onkin 

kieltälllä ttä ollut heille hyvin kiusallinen. 

• 

Mainitsin edellä Rotilaspiirien kannasta . Kerron siltä 

holta , vaikkakin aiheesta hiukan poiketen, seuraavasta keskustelusta. 

Tapasin eräänä päiVänä taikka - kuten terminologia kait vaatisi sano

maan - lounast in entisen sotaministerin, kenraali Pertin~n seurassa. 

Keskustelimme paljon nykytilanteesta. Hän lausui silloin uskovansa ~~ 

sen Saksan sotilaalliseen voimaan ja toisti, mitä olin kuullut muualta

kin m.m. italialaiselta taholta, nimittäin että akselivaltiot las

kevat mahdollisen sodan syttyesSä yllätyshyökkäykseen ja sen te

hokkuuteen. HAvitys tulisi, niin arveli kenraali P., olemaan niin 

täydellinen, että Sbksa pakottaisi demokraattiset vallat, ennen kuin 

ne ehtisivät tointua, sillä suostumaan vaatimuksiinsa. 

'nisteri&~ 
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Saksan ja Neuvostoliiton kesken askettain 

• tehty hYlikku1lll!ttlimyyssopimus on antanut lII1CS Etelä-Amerikan 

maissa aihetta monenlaisiin mietteisiin, joista lähiDna oman 

asemapaikkani kannalta teen seuraavassa lyhyesti selkoa. 

Voidaan sanoa, että sopimus sellaisenaan ei 

täällä yl lättanyt yleista mielipidettä; vain se nopeus, jolla 

se pantiin toimeksi, herätti hamm!styst&. Olihan jo Litvinowin 

erottua alettu harkita mahdollisuutta naiden molempien suurien 

antagpnistien lähentymisestä, jota lansivaltain ja Koskovan va-

• listen neuvottelujen hitauJ tietenkin edisti. Mutta ei voida 

kui tenkaan salata, etteikö sopimuksen teko Englannin ja Rans

kan aotilasvaltuuskuntien viela olles88 Koskovassa olisi lya

nyt ~styksella etenkin, kun se yhdellä kynanpiirrolla tie

si erinomaisen huomattavaa auutosta Europan poliittisessa tasa

painotilanteessa. Toiset kutsuvat sitä Hitlerin loistavaksi ma

nö~veriksi ja suureksi diplo.aattiseksi voitoksi. Epäilemätta se 

oli suuri JUJlIHlveri. {".!!!IInko voitto se lopulta oli, Hitlerin 

J AKELUOHJE : 

Tavallinen 
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Taiko Stalinin~ osoittaa tuleTaisuus. OIIasta puolestani asettui

sin pikemminkin sille kannalle, etta Toitto oli Stalinin, sillä 

Saksahan täsSä tapauksessa teki Canossan-matkan eikä iieln'osto

liitto. 

Sopimusta arvostellessa on täallä ensinnakin to

dettu, samalla tavalla kuin varmaan kaikkialla .uuallakin, että 

Saksa luopui siten entisesta jyrkastä kommunisminvastaisesta 

asenteestaan ja rikkoi tahänastisen ulkopolitiikkansa Tarsinai-

• sen perustan ja suursaavutuksen, kuuluisan antikominternpaktin. 

• 

Samalla on ihmetellen kysyt t y, mika on se hinta, joka sopimuk

sesta on maksettu? OTatko sopimuskumppanit sopineet keskenän

Sä eraista aluejaoista Ita-Europassa tarkoituksella palauttaa 

olot suurin piirtein ennen vuotta 1914 vallinneeseen tilaan? 

Tallöin on viitattu siihen, etta Venajan osalle tulisiTat seka 

Itamerenmaat että Suomi eräiden Puolan osien lisallä~ Edelleen 

on kysytty, Teuvostoliiton tarkoitusperia harkittaessa, onko sta-

lin halunnut sopimuksella johtaa diplomaattisesta saavutukses-

tean hurmioituneen Hitlerin sotaan voidakseen si tten lopuksi 

pystyttaa .. ailman Ta 1 lankumouk sen punaisen lipun Keski-Europas

sa? Ta. ta Argentinan eo,ustajakamarin piirissa esitettya kasi tys

ta asettui kannattamaan m.m. Turkin ministeri, joka Neuvosto

lii tossa pahelleena 0 0 parellllLin kuin moni muu takälainen dip

lomaatti selTilla sikalaisista mielialoista. 

Mutta sopimusta on "käsitelty myos puhtaasti 

etela-amerikkalaiselta kannalta. Tallöin on ensinnakin merkitty 

muistiin, etta ·punainen vaara" on tamän jalkeen siirretty mu

seotavaraksi samalla taTalla kuin eraat muutkin kansallissosia-
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listisen Saksan t&hanastiset, johtaTat periaatteet. Ta.an joh-

dosta k7SJT&t lehdet - ja niin tehdaan IQ'15S Ides Iliehelta

lIink.!I. takia Espanja nain ollen yll>1iettiin kansallissotaan ja 

tuettiin siellä taistelua kommunismivaaran nilesSä? Samalla 

huomautetaan, et tä saman kommunismiTaaran Tarjolla ovat eraat 

kunnianhimoiset politikot - joko siTilit tai kenraalit - on

nist uneet muutamissa etelä-amerikkalaisissa maissa luomaan dik-

tatuurihallituksia. 

Näyttää siltä, että sopimuksen vaikutus 

Väli ttmnastikin tuntumaan etelä-amerikkalaisissa maissa. 

nimittäin, että antikominternpaktin asiallisen päättymisen joh

dosta totalitaarisen ajatussuunnan näiSSä maissa 888TUttama 

kannatus tämän jalkeen heikontuu suuresti. Täkäläisen käsityk

sen mukaan katolisuus on etela-amerikkalaisten maiden vahvin 

varustus kommunismia vastaan. Fascismin ja natsismin katolisis

sa piireisSä saavuttama suc Jlo johdetaan nimittain siita, et-

tt ta nämä liikkeet ovat ainoat, jotka taistelevat uskonnon- ja 

kirkonvastaista kommunismia vastaan. Kun nyt Saksa on asettu

nut Neuvostoliiton kanssa samaan rintamaan, eivat täkälaiset 

fascistiryhmat voi sille saada uskonnollista tukea, kun seka 

Saksa etta Neuvostoliitto jo muutenkin tunnetaan vihamieli

mdestaAn niinhyvin uskontoa kuin erittäinkin katolista kirk

koa kohtaan. Tasta taas katsotaan seuraavan, että Etelä-Ameri

kassa elävien italialaisten tascistiset, antiamerikkalaiset ja 

demokrati6nvastaiset tepdenssit tulevat heikontuaaan, sillä t&

kaläiset italialaiset tunnetaan yleensa uskollisiksi katoli

selle kirkolle. Edelleen katsotaan, etta sopiauksen kautta la-
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tinalainen Aaerikka Tapautuu II1GS kaikesta Espanjan falangis

tien taholta uhkaaTasta Taarasta, koska pidetAan todennakGiae

DA, etta Espanja ei asettuisi enu toan jalkeen Saksan puo

lelle sellaisen konfliktin kestäesSä, jossa ta.. turvautuu 

Neuvostoliiton passiivisuuteen. M1Ghemmat tapahtumat ovatkin jo 

osoittaneet ta.an kasityksen oikeaksi. 

On syyta panna Tielä merkille, että sellaiset 

latinalais-amerikkalaiset diplomaattipiirit, jotka Espanjan kan

salaissodan kestaesSä asettuiTat empiaatta Francon puolelle, 

suhtautuvat nyt eri ttain arvosteleTasti SUsan ja Neuvostolii

ton lahentelyyn. Japanin kanta sopimukseen on tunnettu. Sen ' 

vahvistukseksi mainitsen vain, etta Japanin takalain~n minis

teri sanoi minulle sopimuksesta, etta se on "scandaleux". 

linisteri 
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Kuten odotettavissa oli, antoi Argentina ulko

polii ttiselle perinteillensa. uskollisena puolueettolluusjulistuksen

se nykyisen sotatilanteen johdosta. Se tapahtui yhteisymmarryk

sesSä muitten amerikkalaisten maitten kanssa, joten ne tulevat, 

kuten nayttää, jaäBaäD tällä kerralla taistelun ulkopuolelle. 

Argentinan puolueettomuusjulistusta, jonka sa

namuoto on lahetetty erikseen UlkoasiaiDllinisteriolle, saatiin 

odottaa hiukan kauemmin kuin muiden maiden, sehän annettiin TaS-

• ta t.k. 4 p:na. Tähan ei ollut kuitenkaan muita syita kuin se, 

etta Ranskan virallinen ilmoitus osallistumisesta sotaan viivas

tyi pyhapaiftIl takia. Vaikka ulkoministeriö oli täällä tyosSä 

myöskin sill oin, ei Ranskan suurlahettilas halunnut rikkoa il

moi tukeen takia OMa eikä henkilokuntansa sunnuntairauhaa, Julis

tus nojautuu laagin sopimuksiin vuosilta 1899 ja 1907. Sen 0-

hella on tasavallan presidentti, tohtori Ortiz lehdille myontä

m&S8&än haastattelussa aaininnut tulevansa aeuraauan ankaraa puo

lueetto.uutta konfliktin kestaesaa. 

Ratkaisu on 50 uaoinnusa !r ntinan tahanas-
J AKELUOHJE : 
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ti noudattaman ulkopolitiikan samaten kuin m1eskin Liman pan

amerikkalaisen konferenssin omaksuman kannan kanssa. Kuten tun

nettua, oli Argent ina niitä niitä harvoja amerikkalaisia maita, 

jotka pysyivat puol ueettomina viime maailmansodassa. Paitsi sitä, 

että Argentina ei halua nykyisen sodankaan takia rikkoa suh

teitansa kumpaankaan taistelevaan puoleen, riippuu sen puo1uet

tomuuskanta my~s huomattavalta osalta maassa olevista siirto-

tt laisasutuksista, jotka muodostavat erittäin voimakkaita ryhmityk

Siä. Argentinan hallituksen on siten vaikea ottaa kantaa, joka 

v~ olla jollekul l e , vieläpä hyvin voimakkaallekin kansanai

nekselle vastenmielinen. Päät~stä onkin kaikissa piireis81 ter-

vehditty tyydytyksellä. 

LäheisesSä yhteydesSä puolueetomuusjulistuksen 

kanssa on suoritettu valmisteluja presidentti Rooseveltin kut

sumaan panamerikkalaiseen konferenssiin, minkä aloitteen Argenti-

tt Da, samaten kuin muutkin maat, hyYäksyi viipymättä. Konferenssin 

tarkoituksena on päättää tarkemmin amerikkalaisten maitten 

lueettomuuspolitiikasta. Siitä enemmän toisessa yhteydessl. 

Sotatilanteen johdosta on hallitus ollut pako

tettu ryhtymaän erikoistoimenpiteisiin lähinnä estääkseen hinto

jen nousua. Ilmi~ onkin pitkin linjaa havaittawissa ja epätie

toista on, mis81 määrin hallitus onnistuu sita estäaään, sillä 

useasta tuonti tavarasta tulee tAällä tietenkin olemaan puutet

ta. Maassa odotetaan my~s syntYVän huomattavaa tyettämyyttä, 

mutta sen torjumista koskevista toiaenpiteistä ei toistaiseksi 

ole nakynyt tietoja. 

Vaikka Argentinan virallinen kanta onkin saanut 
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osakseen kaikkien piirien hJTäks,ymisen, ei se kuitenkaan mer

kitse sitä, että maan yleinen mielipide olisi pidAttynyt .aä

rittelemAstä kantaansa käynnisSä oleTaan taisteluun. La Prensa -

maan suurin lehti - huomauttaakin, ettei ole mahdollista eikä 

edes järkeVääkään Taatia yksilailtä sellaisenaan 88m8a asennetta 

kuin hallituksilta ja liSää, että oikeus ilmaista kantansa muo

dostaa oleellisen osan perustuslail~isista takeista, joita ei 

voida peruuttaa puolueettu uuden seurauksena eikä myaskaän mil

lään tavoin rajoittaa. 

Tämän mukaisesti onkin Buenos Airesin lehd~sta 

paasti esittänyt mielipiteenSä sodan johdosta. Jos jätetään huo

mioonottamat ta paikkakunnan lukuisat vieraskieliset lehdet, jotka 

edustavat lähinna kunkin maan kansallisuuden piirisSä vallitse-

via mielialoja, mitkä useimmissa tapauksissa - saksalaisilla on 

myas virallista kantaa vastustaTa lehti - menevät yksiin asi 

• omaisen maan kannan kanssa, voidaan sanoa, että Buenos Airesin 

espanjankielinen lehdista on aniharToja, Vähäpättlisiä lehtiä lu

kuunottamatta asettunut sodassa Puolan, Englannin ja anskan puo

lelle. Tärkeimmistä aamulehdistä on La Prensa tuonut kantansa 

sille varovaisemmin, La Naci6n ja El Mundo aivan selvästi. Ja 

myöskin kaikki lltalehdet vat samalla kannalla. Lehtien omien 

lausuntojen ohella tämä käy selvästi ilmi uutisainehiston va

linnasta ja sen otsikoinnista. 

La Prensa ei ole suoraan arvostellut Saksan me-

nettelYä, mutta sen sijaan se on useissa artikkeleissa asetta

nut Tastakkain totalitAäriset aaat ja demokraattisista maista 

esimerkillisina Ranskan ja inglannin asettuen niiden kanssa 80-
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lidaariseksi, toisissa se on tuominnut Athenian upotuksen ja 

Puolan avoimia kaupunkeja kohdanneet pommitukset kiinnittaaat

tA huomiota vastapuolen virallisiin ilmoituksiin. 

La Naci6n-lehden jrrkka asenne on sitAkin ih

meteltävampi, kun lehti ei aikaisemmin ole ollut aivan vapaa 

totalitaSrisesta LYötätunnosta. Nyt se kirjoittaa t.k. 4 p:nä 

m.m. näin: 

"Laajalti tiedoitetut ja pienimpiä yksityiskoh

tiaan myöten tunnetut teot todistavat Saksan suuren kansan 

kulkua johtavan päämiehen ja sen hallituspiirien syyllisyyden, 

kansan, joka todellakin olisi ansainnut parelllllWl kohtalon, kuin 

mihin tällä järjetön seikkailu on nyt johtava." 

"Mutta tämä Saksan hallituksen hillitön ja 
, 

kivaltainen .enettely on pakottanut länsivallat 

seen Puolalle antamansa lupaukset, jotka muuten perustuivat sii

hen vakaumukseen, että on tullut hetki panna sulku saksalai

selle raivotulvalle, jotta Europpa ei sortuisi sen ' sietämättö

mLn hirmuvallan alle." 

-Kaikki järkeVästi ajattelevat ihmiset tunnus

tavat empimättä Englannin ja Ranskan menettelyn puhtauden ja 

toivovat menestystä näille kansoille, jotka tass& tapauksessa 

edustavat oiteuien ja vapauden asiaa." 

Kuten tunnettua, molemsat edelLlmainitut lehdet 

La Prenaa ja La NacicSn - edustavat maan vaikutusvaltaisia 

varistopiireja. Olen mainir~ut niiden kannoista erikseen, 

vasemmistolehtien kanta on ilman .uuta sakaanvastainen. 

Yleinen aielipide on rea8Pinut taallä muuten-
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kin varsin voiaakkaasti. Mutta kaikki ta-ablD ei vaikuta 

viralliseen asenteeseen. Voiko Argentina kui tentin loppu\ID 

Säilyttu. puolueettomuutensa, on kysyJQ's siDan •• Nahdakseni aen 

asema kaikista virallisi sta vakuutuksista buoliaatta on talla 

kerralla kuitenkin toinen kuin vi~ .. ai!.aneodassa n. s. 

sodanvastustamissopimuksen johdosta, mihin eopi.ukseen lI1ess IIOnet 

europpalaiset maat ovat liittyneet. Suurta kaytAnnesllista mer-

tt kitystahan tämäntapaisilla sopimuksilla ei ole kyllakäan 

• 

eikä Argentinan ulkoasiainmi nisteriesssakaan nykyisin siihen il

mei sestikäan enää panna suurtakaan painoa, mutta tällaisessa 

poikkeukselli sessa t ilanteessahan silla TOi kuitenkin olla mer

kityksenSä. 

Keskustellessani äskettäin ministeri~n pä&sih

teerin, tohtori Santos Munoz'in kanssa Argentinan puo lue et tOmllUS

kannasta tiedustelin samalla hanen käsityst&nsa p.o. sopimuk

sesta. Ha.n seli t ti sopimuksella olevan amerikkalaisiin maihin 

nähden lahinna preventiivisen merkityksen. Mitä sen 

tiklaan tulee, jo koskee sotilaallisen valtauksen tunnusta-

mista, ei se hanen selityksen. mukaan mitenkään sido Argen

tinaa sopimukseen liittyneiden europpalaist~n maiden suhteen, 

koska Argentina ei halua se~~antua europpalaisiin asioihin. 

Selitys on melko kyynillinen ottaen huomioon, että sopi.us 

syntyi Argentinan aloitteesta ja että sen vaikutuksesta so

pimus sai yleismaailmallisen luonteen, kun monet europpalaiaet

kin .. at liittyivat siihen sen kehoituksesta. 

Tapasin ian&An ohimennen ulkoasiainministeri 

Cantilon, joka pyaahtyi tiedustelemaan tilannetta meilla. Samal-
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la ba.n kertoi, etu Ro.ma on eri ttain huolestunut a ... .

taan. Sen lahettilas onkin lahiaikoina ollut aiDakin pariin 

otteeseen nIds eri Cantilon luona puhtDUU'. tilanteesta. 1Iah

dollista on - sitA en ole Tiela tata kirjoittaessani Toinut 

tod ~ta -, että tall~in on ollut esill& ~s edell&mainittu 

patti, johon Romania liittyi europpelaisista maista ensimlisi-

DA • 

Ministeri L ~ 
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Ede11ises811. raportissani (n° 11/1939) ker

roin, että Argentina, kuten kaikki muutkin latinalaisaaerikkalai

set maat, otti tyydytyksellä vastaan presidentti Rooseveltin tut-

sun panaaerikkalaiseen konferenssiin, johon Li.an konferenssin 

p&at~ksen mukaisesti osallistuisivat aaerikkalaisten maiden ulko

asiainministerit. Konferenssin tulisi kasitella amerikkalaisten 

maiden suhdetta europpalaiseen konfliktiin lahj n nl .aaritellen 

niiden puolueettomuuskäsitettä. Konferenssi, jonka paikaksi maarat

tHn Panaman kaupunki, kokoontuu virallisesti t.k. 21 P:D&, mut-

4t ta arvellaan, että se pääsee aloittaaaan ty8nSä kuitenkin TaS

ta viikkoa lIIY~helDlin ja että se kestaa. kaikkiaan kymmenisen 

päiVää. 

Ar8!ntinan p&&valtuutetuksi nimitettiin en

tinen oikeusministeri, tohtori lelo,sillä ulkoasiainministeri Can

tilo ei tietenkaAn nykyisis81 olosuhteissa katsonut voivansa 

lahteä niin pitkalle ja vaivaloiselle matkalle. 

Konferenssi ei tule kasi tteleDl!Wl 
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tia ,tltafthan poliittiselta tain' 80tilaallieeltaban bnnena, 

TUIl on siina eBilletulnat kJ81Qkset rajoi tettu pahtaasti ju

riidisiin ja talouielliBiin. T.abhnA aBi tel.lu.n kJ.,.,ata pualu

eettoaien aiden oikeuksista ja Tebollbaukaista, niiden kansa

laisten toiainnasta, .... ten 80taakaypien .aiden kansalaisten toi

minnasta Amerikassa ja problneja, jotka Oftt yhteydea. IIOtaa

kaypien aiden oleskelun kanssa uerikkalabilla Teaiili. Edel

leen mainitaan ohjelaassa oleTan kr~aet liite,hteyksien sao-

• jelusta ja kauppavaihdon tunauieesta a.rikkalaiaten aiden ft.

• 

lil1& eeka mahdollisesta yhteiBtoiainnasta erinaisten 

ken rahataloudelliaen stabili teetin turvaamiseksi. 

Ta.man lilllkai konferenssi tulee Il!ULrittele

.aan kantansa 8OtakieltotaTarakys.ymykseen, 
'" 

kohtainen Englannin antuan nel tolistan johdosta. Argentina -

samaten Uruguay - on sen johdosta esittanyt protestinsa, koska 

luettelo poikkeaa •••• HaTannassa T. 1928 pidetyn panamerikka

laisen konferenssin, tosin taal1& ratifioimatta juneesta pu.t«!k

eesta, jonka aukaan esa. eli ntarpe i ta ei voida tunnustaa edes 

ehdollisesti 8OtakieltotaTaraksi. 

!rsentinan protestin johdosta minulle huo .. u

tettiin takal&ises. ultoainisteri«!sa&, etta ky..,..,a on Argenti

nalle ensisijassa periaatteellinen Tailla kayt&nn~llista merki

tyst&, koska Argentina 011&11 TaltuerikauppalaiTaston puutteessa 

mrf tuotteensa tob. 

Ionterenaein pA&t~ksien suhteen aainittiin 

ainisteri«! •• , etta kukin aa MUittelee .,.öuain lopullisen 

kantana niihin. 
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Salainen. 

.berikW.iste.n maiden huono on nykyisin 1&

hinnA kiintynyt penaman konferenssiin, jonka ty~t OTIt T.st. nyt 

kaikkien delegatioiden saavuttua päasseet alkuaan. 5iel1& esil1& 

olevista lukuisista kysywyksistll. on Amerikan Tesialueen -.arit

telemisen ohessa etualalla aotakieltotaTaralista, sillll Etelll-Ame

rikan maat TastustaTlt jyrk&sti jo kaupallisten etujensakin 

kia elintarpeiden ottamista kieltotaTlrain joukkoon. 

Argentinan 81111aten kuin llUidenban etelll-ue

rikkal.isten maiden virallisessa kannassa ei ole tapahtunut mi

tu.n auutosta, nln korostaTlt ne edelleen ehdotonta puolueetto

llUuttansa. On koi tenkin ayyta panna muistiin, etu erais. lehdi 

8l on esitetty nelipide, että nll.iden maiden olisi Tirallises

ta puolueettomuudesta ' huoli_tta esi tettua tu.Ua taikka toi

sella .,~tll.tuntonsa de.akraattisten maiden taistelua koht.an. On 

.,~s nakynyt lausuntoj., joissa huoaautetaan, että nll.ita maita 

uhkaa suoranainen Taal'a siina tapauksessa, etu Saksa Toi t tai si. 

LahinnA. kohdistuu silloin pelko Brasilian ~telll-Taltioihin, jois-

JAKEL.UOHJE : 

TaTallinen 
-.~--.- .. ~ .. -.... ~_ ... - ..... - .-..... ----.--.--.-.. -

UE2 : ,4 • • 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja tI •• kai mini.terilSlle. 
Ei ulkomaaedultuk •• n tiedoitukailn. 
Ei ulkomuedultuklen. mutta ulkoa.slainministeriön tiedoi

tultaii"_ 
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sa on huomattaYa saksalainen asutus. Tallein .uiBtetaan helposti 

kaikki tapaukset, jotka antaYat tukea talle pelolle. Niinpä tls

ta. puheen ollessa ems argentinalainen tuttanni kertoi, että 

kun Zeppelin-ilmalaiTa oli t&a11& ensi matkallaan, teki se 

Brasiliassa erikoisen terTehdyskierrokeen Bluaenaun kaupungin 

puolella. Kertoessaan tasta. ulkoasiainministerian silloiselle ali

valtiosihteerille, tohtori Alcortalle oli laiTan kapteeni huomaut-

• tanut, että hän halusi ei ten 090i ttaa huomaaTaisuuttaan Saksan 

tulevan siirtomaan pääkaupungille. Tohtori A. on itse kertonut ta

pahtuman kertojalleni. 

Täällä askarruttaa melia mylls Amerikan Yhdysnl-

tain suhtautuminen sotaan. Ministeri Procop~ on siita tehnyt 

jentuäSti selkoa. Mainitaen kuitenkin seuraavat intormatiot. 

~dan ensi päiTinll oli takäl&ises81. ulkoministe-

ricsSä neuvottelu, johon ministeri Cantilo oli kutsunut kaikki 

• amerikkalaiset lA.hetystllpäällikot. Neuvottelusta on muuan mukana 

ollut ministeri kertonut eräälle europpalaiselle virkatoTerille 

seuraaTaa. Esillä oli kysymys amerikkalaisten maiden puolueetto

muudesta. Tallcin oli Yhdysvaltain suurlähettilas Armour lausunut, 

etta Yhdysvallat tuleTat ainakin toistaiseksi pys~ puolueet

tomina. Ministeri Cantilo oli silloin tiedustellut, minkä TUOksi 

Tain toistaiseksi, jolloin suurlahettil&s Armour oli Tastannut, 

etta. hän arTelee Yhdysyaltain puolueettomuuden kestaTLn nelisen 

kuultaut ta. 
Olin tanaan ainisterian l~iDOpillisen DeUToksen, 

suurlA.hettil&s Buiz )i)reDOn luona auiaieella. Tiedustellessani 

hanelta. YhdySYaltain suhtautuaista lausui han oleTansa Takuutet-
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tu siita., etu Yhc1)'anllat tuleTat Tarsinkin, jos aotaonni oli

si Ranskalle ja Inglannille Tastainen, lii t~ aotaaD, _Ula 

Yhdysvallat ehat yksinkertaisesti TOi ..uia naiden aiden 

JlATi bta.. SiiDll tapaukses_ aotaan yht)'isi todeDDl.keiserii ~

erai ta. etel&-uerikkalaisiakiD maita. los taasen tulisi kJ.,
.ykseen IOta kolllllUDiaia Ta staan , yht)'isi siihen hanen 

senaä llUkaan koko .A:aerikka. TahaD taisteluun sanoi 1apanin 

• hettil&s, joka otti osaa keakueteluUJDe, uan_ 1118- eapi_tta 

yhtYftD,. 

Ministeri L ~ 

• 
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Ministeri & ~ 



• 

• 

...... _ .............. lm~,g.9.JL .M~.~.t ..... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n: 0 ... 14l1~39. /.'1) ' 

BUenQ.~ ... .u.~~i .... ssa .. ? .. p : nä . .l..9.Q .......... kuuta 19:19.... I'{' å II 

Asia: X'peinmlisen tilanteen moatelua L~ ?J:f 
Buenos Airesiata taain~ ..................... ............ . 
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() 
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Raportissani n° 11/39 tiedoitin Ar88ntinan 

suhtautu.tf'ta sotaan. Seuraansaa eaiian lJhren selostuksen aii

*a, milla tanlla tulla on arvosteltu Tiie tapahtWlia. Huono 

kiintyy silloin Itämeren tapahtumien oheasa, joita kaaittelen 

erikseen, seuraaTiin k7~siin: 

1. Mitenka on suhtauduttu Saksan ja Neuvoa

toliiton yhteistoimintaan Puolaa nataan'l 

2. Mihinka suuntaan ka1 tilanteen rleinen 

arviointi? 

3. Kita arTellaan Italian asenteesta? 

Saksan ja NeuTo'stolii ton ftliaen paktin 

sakai tulleen arvostelun jlllkeen on luonnollista, ettei II&iden 

aaiden yhteiatoiminta Puolaa Taataan saa takälaisen rleisen 

aielipiteen ja lehdiatlln hJftkaraiata. Tyydyn jalleen seloata

aaan suurten oikeuatolehtien - La Prensan, La Nacionin ja La 

Rasonin - Tiiaeks~inittu on huo .. ttan iltalehti - lausan

toja, koska niiden kannanotto nJk1iaeaaa tilanteeasa on tau.-

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja 11 •• 1 .. ...... mini.le.llllle. 
EI ulkomaaedu.tuk •• n liedoltukailn. 
~i ulkomaaeduatulr. •• n. mutta ulko •• iainmlnisteriOn tiedol

lukalin. 
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laistl kasit,rsu kaYattaelsa erittain .. rkitta~. 

Kirjoi 'turien -'Y7 on Sat.. j. eriUaiDkill 

Hitleria kohtaan sii nnaarin tuoaitsna, etu banen .ikai ..... 

ain taalla n.uttiustaan anonannosta, jonka hän Ruutti 1&

hinna kollllunia.innstaisell. toillinnallaan, ei ole paljoakaan 

jalella. Niisl& tuodaan peittele.atta elille riltiriita hanen 

Tiimeiåten toiMnpiteittenl& ja .ikaiseaan TUjauattaikai ju-

• listuUensa periaatteiden ftlilla. Huomautetaan "tban naralli

sen askeleen" oleTan ristiriidassa myGS hanen Italialle teka

JUnaa ilmoituksen kanssa, etta Saksalla on Puol.. Tastaan koh

distamiinsa toimenpiteisiin riitaT&sti Toimia tarTitsematta tur

Tautua liittolaisensa apuun ja etta siihen liitt,r,r ilmeinen 

vaara bolaheTiain 'tuollisesta Saksaan, aita vastaan han tahän

• 

.sti on taistellut. Edelleen huouutetaan, etta taistelu 

nut tL.an jalkeen sell.isen .uDdon, etta Toidaan sano. sita 

ayt&T1.n kristillimden j. pakanuuden Talilla, Dsi tys, joka 

on tLkalaiaelle aielipiteelle hyYin luonteenomainen. 

Puolan odottuattollllD heikko puolustuskykJ he

ratti tietenkin tullakin huomiot ••. luUa VarIOTan sitkea ja 

uhraUtUTa puolustus hankki Puolalle aiTan yleisu myatatunto •• 

Niinpa La NacicSn kirjoitti, etu kansa, joka pystn DI.in lUuriin 

uhraukliin, ei TOi kuolla. Ja La Prensa huouutti, etta Puolasta 

Toi Leonidaan 8UlOihin Tii t.ten l.usua, etta se on kaatunut 

taistellen oikeuden j. npauden puolelta. 

Puolan jako ei tietenkl.n ole saanut osakseen 

lehdiItan hTr&k8Jllisu. La PrenR 1.UIUU, etu 7leiBll8ailullinen 

aielipide Taatii Puolan itaenaisyyden palaUttaailta. La NacicSn 
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on anostelusaun ankarupi. Lainaan siita eeurunt kuTaaTat 

lauseet: 11 rahrer, "tua lansiuisen siTistyksen esitaistelija 

barbarismia ja kommunismia Tastaan" , luontti taten kommunis

mille kaksi kolmatta osaa maasta joka juuri oli .aodostunut 

lannen etuvartioksi. Historia on sen tuomitBeTa ja on vahan 

epäilyksiä siitä, millainen tulee ole..an sen tuomio" - "El

lei jo nyt ole tunnettua, ei Saksan taninne kauan odottaa 

• saadakseen tietää, että se teki mita huonoiDan kaupan alle

kirjoittaessaan ensimaisen paktinsa tämän paholaisen kanssa, 

niin sanotun hyokkaamättomyyssopimuksen Venäjän kan ~sa ." - "Herra 

Hi tler ei aikonutkaan neUTotella rauhanomaisesti Puolan kanssa, 

hän ajatteli vain saada tahtonsa pakolla laTitse." 

• 

Tilanteen yleisesSl arTioinnisBa kiinnitetäan huo

miota etupääsSä Neuvostoliiton tarkoitusperiin. Huomautetaan, et

tä kaikesta paattaen bolshevismi on omaksunut tsearillisen Ve

näjän panslaTistiset ja imperialistiset perinteet ja pyrkii to-

teutt81188D nli ta sekä pohjoisessa etta e tela SM • Samalla tode

taan, että Hitler on luopunut unelmistaan itsenäisen Ukrainan 

luomisesta ja valtansa ulottamisesta lustelle merelle ja kysy

tään, onko tua suåten kuin m;yoskin Neuvo stoli i ton pyrkill1kset 

It&meren piirisSl se hinta, jonka Berlini on .aksanut Iosko

valle. 

Mita Italiaan tulee todetaan, että Ro.an ja 

Berlinin Taliset suhteet OTat huouttaTasti Tiilenneet, .utta 

saulla pidetäan Italian asennetta edelleen arToituksellisena. 

Yksit,iskeakuatelusBa olen koettanut ottaa selkoa takalaiBten 

piirien kasitJEsesta Italian aikeista. Olen taTaDDut henkiloitA, 
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jotka ovat askettAin palanneet Italiasta ja olen pUhutellut 

sekä diplomaatti- etta sotilaapiireihin kuulUYia. Näista keSkus

teluista saamani yleisvaikutelma on se, etta Hitlerin ja MUs
solinin luo_ terasakseli ei Testaa Italian kansan aielipi

detta ja että saksalaiset OTat tehneet itsensa Italiassa sii

n&mä&rin epapopulaareiksi ellen sanoisi vihatuiksi, etta on Tai-

kea kuvitella Italiah yhtymista sotaan Saksan puolesta. LiSäk

si täkälaisten sotilaapiirien taholta huomautettiin, etta Mus

solinia epäilytt ää yhtya sotaan Saksan puolesta jo senkin 

vuoksi, että Italian sotilaapiirit, jotka ovat sitA vastaan, 

voivat nousta häntA vastaan ja syesta hänet vallasta. Myes

kln Argentinan ulkoasiainministeri, joka ennen tänne siirtymis

taan oli kuusi vuotta suurlähettilaana Roomassa kuuluu, niin 

kertoi suurlähettilas Ruiz Moreno minulle, olevan vakuutettu 

sii ta, ettA Italia ei lähde sotaan Ranskaa ja Englantia TaS-

• taan. 
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Ityeren lq8l'llIkset . ..................................... ... 

Ne epailykset, jotka myGskin takalai~n kasi

tyksen mukaan liittyivat Saksan - NeUvostoliiton hYGkkI· .. ttG

myyssopimukseen, OTat valitettavasti jo ehtineet osoittautua oi

keutetuiksi. Venajan vaikutusvallan kasvu It&meren piiris81 on 

ollut se ensimainen hinta, jonka Saksa on taata sopimuksesta 

maksanut. Naemme, etta Lebensraum. - periaate voittaa alaa ja käy-

TUIIl ei ole jlWlyt myGsklW1 J.rgentinan leh

distGltA huomaamatta. Se on käsittänyt aen paremmin ja nopeam-

min kuin monet sellaisetkin henkilot, virkatoveritkin Mosko-

van ja Lontoon valisten neuvotteluiden kestaes8& -, joilta o

lisi odottanut enemaan todellisuustajua tilannetta arvosteltaessa. 

Sen ehkä on omiaa."\ aeli ttaaa.n bolaheTi8lli.n luonteen ja toi

ainnan tuntematt0ll11U8 ja IQ'GS poliittisen painopisteen paikka 

s.o. asiaa ei ole tarvinnut harkita perinpohjaiselllllli.n, kun on 

ollut Tar.DUS siitA, etta 0.. nahka on Tiel& ainakin silloin 

ollut tumssa. 

JAKELUOHJE: 

Tavallinen. 

UE 2: A • • 

Jakel uohjemalleja : 

Tavallinen. 
Ta.alllnen ja lIalkai minialerllllle. 
EI ulkomaaedu.luk •• n l iedo lluk.iln. 
Ei ulkomaaedu.tukaen. muUe ulkoasia inministeriön tiedoi .. 

tukaiin. 
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Lehdisten uutisainehisto on It&.eren osalta ollut 

varsinkin ri imeaikoina erinomaisen rikas, Biit& Oftt uutiltoi

mistot kyllä pitäneet huolta. Ja lehtien toimituksilta - eten

kin iltalehtien - ei ole puuttunut aielikaTitusta niitä otsi

koidesS8an. Jlutta lehdet OTat mBi telleen tilannetta eidAn 0-

salt ... e myaskin asiallisesti. 

Kuten jo edellisessa. raportissani - n° 14/1939 -

huomautin ovat lehdet kiinnittaneet huomiota Neuvostoliiton 

kopoli tiikan uuteen ilIperialistiseen suuntaan. Niinpa La Naci6n 

kirjoi ttaessaan tasta vHmekuun 21 p:ns. lausuu m.m.: "Mutta 

niiden alueiden joukossa, jotka ennen kuuluivat tsaarille (mika. 

ei merkitse sitä, että ne olisivat venäläisiä) on my!5skin Suomi. 

YhdistyDeenA nyttemrln Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan ja Islantiin 

puolueettomuuspaktin kautta, hyakkäys taJu.n uan koskemattomuutta 

vastaan koskee nAista ainakin ko1aea ensimaista.. - Uskaltaakohan 

10akoTa, salliikohan Saksa? Se ei näytä todenna.kaiseltä ta.lla. 

hetkella.." La Prensa selostaessaan Ita.meren piiris8A. tapahtunut

ta poliittista kaannetta kiinnitti huomiota Neuvostoliiton 

le esitta..ien Taatimusten ohessa AhTenenmean kysymykseen liSä

ten, että naissa. uusissa olosuhteissa Saksan ja NeuTOstoliiton 

rinnalla ei Ita.aeren nelj&l.1& pienellä ta_Tallella ole mi taa.n 

hJT&A. odotettaTana. 

Neuvostoliiton Virolie asettamien vaati.uksien joh-

dosta kirjoitti La Naci6n Tiime kuun 30 p:nA:"Se diktaatti jon

ka 101otoT juuri Taki'ftlloin pakotti Virolie lienee aukaissut 

Hitlerin sn_t, ellei hAn jo ensihetkesta asti ollut selril-

1& kaikista seurauksista, jotka koi tuhat tasta. hAnen hilli t-
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tlSlläll kiihkon Tallassa tekemästll aakeleeatMn. SUla naran te

kosyyllä, jonka muka aiheuttivat muutamat kuYitellut sukellus

veneet, Venäjä hankki i taelleen uiniot asemat Hiiden- ja Saa

renmaalla Suomenlahden puolustuksellai. Pian on AhvenanllMD saa

rien vuoro jotka on linnoi tettu Tukholman ja Hel.flingin Väli

sen sopimuksen perusteella. Pian koko Viro, Latvia ja mahdolli

sesti Liettuakin joutuvat taTalla tai toisella uudelleen Vena.

jän hegemoni an alle." 

Viron ja Neuvostoliiton Välisen sopimuksen joh-

dosta kir joitti La Prensa - 5/ 10 - huomauttaen ensinnäkin, ettll 

Saksa on siten menettänyt yliotteen Itämerellä ja että 

Viro sopillluksen mukaisesti aa.ilyttukin suvel'äällisyytenaa. 

ja Saa re nmaan suhteen, Saksa on kuitenkin tehnyt Venäjälle e 

omaisen suuria mycnnytyksiä. Tällä sopimuksella Neuvostoliitto 

jos sen vielä onnistuu saavuttaa Ahvensnmaan neutralisuus -

hal litsee täydelleen Itämeren pohjoiset lehdet ja kontrolloi 

entisistä maakunni staan muodostuneitten valtioiden merenkulkua 

ja rannikkolaivaston yhteyksiä. Vi ro muuttuu Neuvostoliiton va

sallivaltioksi ja sen saarien valtaus muodostaa yksinkertaises

ti alun Venäjän merivallen uudistuaiselle. Jos sen vielä on

nistuu estää Ahvenanmaan linnoittaminen, palaa Venäjä Europan 

valtojen konserttiin ja tekee sen liaa.ksi niin aktiivisessa 

muodossa, että se hera.ttää länsivaltojen ulkoministericiden huo

miota, jotka ovat kiinnostuneita estamäa.n bolshevismin levia.-

JIi stä Europaan • 

Nämä lausunnot kuvastavat hyvin yleistä mieli

pidettä ja vastaavat II1cakin virkatovereitten keskuudessa val-



• 

- 4 -

litsevia käsityksiä. Jälkiaaisten tah~lla on Viron samaten 

kuin sittemain myöskin LatTian suhteen tapahtunutta ratkaisua

niin raskasta kuin se onkin niille kummallekin - pidetty ai

noana mahdollisena, sillä vastarinta vallitsevis88 olosuhteissa 

ilman vähintäkään ulkomaista tukea olisi merkinnyt 

kansakunnan täydellistä tuhoa. Niiden elinvoiaa voi olla hyvin 

tarpeen toisissa nykyistä edullisimmissa olosuhteissa • 

Mitä meidän asemaamme tulee, katson oleTan 

kertoa seuraavasta keskustelusta. En uskalla vaittaa, että se 

vastaisi pohjoi smaista Ialsi tystä yleenSä, mutta se voi kuiten

kin olla oireellinen. Meillä oli kuukauden vaihteessa pohjois

maisessa piirisSä läksiäispäivalliset täällä Haagiin siirret~l

le Tanskan lähettilaalle. Sen kestäesSä tuli tietenkin puheek

si myös kansainruinen tilanne ja meidän asemamme siinä. Täl

löin Ruotsin nuori lähetystesihteeri Dryselius, joka ministeri 

• Kodigin lähdon jälkeen toimi täällä maansa v.e. asiainhoitaja-

na, lausui hyvin varmana käsityksenaan ilman tarkempia perus

teluita ja ilman pienimpiäkAän reservetioita tai pyeristelyitä, 

että Venäjä tulee kyllä ottamaan kaiken sen, mitä sille on 

aikaiaemain kuulunut, hei ttäen Tiel& sanojensa vakuudeksi -mi

nuun paljon sanovan katseen, joka ei jäänyt nuiltakaan huo

maamatta. Kun vaimoni siihen li8&si, wniin, ellei Ruotsi tule 

meille avuksi", ei kukaan lausunut sanaakaan, ei puOleen eikä 

Tastaan. -orjan ministeri, joka viipyi vielä muiden poistuttua, 

koetti parantaa kiusalliseksi muodostunutta kohtausta, huo.aut

taaalla, että lähetystosihteeri D. on tunnetusti erittäin pes

simistinen. Omasta puolestaan h&n lausui, että pohjoisaaiden pi-
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taisi taSI!IA tapauksessa ehdottoJUlsti toma yhd .... äutta se 

oli Tain, kuten hän itsekin huouutti, hanen p.raonallin.n ka

si tykaensa.. 

Ministeri L ~ 
-,..-- ----
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ainministeri~lle raporttinsa n° 16/1939, joka sisaltAa 

Saksan suurlähettiläs von Thermann tilanteesta. 

MinisteriL ~ 
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Asia: Saksan suurlähettilas yon .. ~~L Y( 
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Saksan suurlähettilas, vapaaherra Tan 'rher

mann palasi vastoin odotuksia tAnne useampikuukautisen Europas

sa oleskelunaa jälkeen takaisin t.k. 3 p:Oä • .t:IA.n on antanut 

lehdille kansainvälisestä tilanteesta e1'll.i tä lausuntoja, joi ta 

ei ole syytä jo niiden omalaatuisuuden takia kokonaan sivuut

taa vaikenemisella. 

vi ta ensinnäkin sodan syihin tulee, niin 

toistaa hAn lausunnossaan jo ennestl1!1Jl tunnetut lIlOtiiTi t. Sak

sa ei pyri halli t semaan l188i lmaa , se haluaa vain elaä, Ver

sai11e8'in rauhan T&äryyksien korjausta ja Takuutta Saksan e

lämisvaetimuksille. Vieraitten kAnsojen oikeuksia ei sen kautta 

loukata, kaikkein fthilllM.O Ranskan ja Englannin kansojen. Mitä 

Puolaan tulee niin h&n alleviivasi erikoisesti, että Puola ryh

tyi vihaaielisiin tekoihin omia saksalaisiaan, vielapa Saksan 

valtakunta&kin kohtaan. Tshekkoslovakian koUalosta tunnettu vai

te, joka on erlno_iaen vaarallinen sik&H, etu se 8UIOinkuin 

e1'll.& t toisetkin natsiotteet voi osoittautua epidemialuontoisiksl. 

JAKELUOHJE : 

____ .......... __ .. __ .. _ ..... 1..~~n!~~ .................. . 

UE 2 : ." 

Jake luohjemalleja : 

Ta •• llinen. 
T ••• lllnen j. IllIkai ... miniateri!!lIe. 
Ei ulkomaaedul'tuk •• n tiedoituk.iin. 
Ei ulkomaaeduatuklen. mutte ulkoasiainministeriön tiedoi

tukalln. 
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Saksan ja Neuvostoliiton ftlisesta sopimuksesta 

vapaaherra von Thermann lausui La Naoidn-lehden haastattelijalle 

seuraavaa: 

ftSitä ei voi ihmetellä, että kun jonkun ~ 

puun hylJk&taAn turvautuu se naapuriinsa, vaikka olisikin ammoi

sista ajoista suutuksissaan sen kanssa vanhojen kahakoiden, aa

te-eroavaisuuksien tai pelkästään naapuruusriitojen tähden. Hän 

mui stutti mylJskin, etta kommunismiaate oli syntynyt saksalaisen 

Hegel ' in f ilosofiasta, ollen sen puolustajat poliittieella ua

pe1'llllä kaksi saksalaista, Marx ja Engels. Saksassa oli mylJS

kin - maini tsi hän liSäksi - voimakas, näihin aatteisiin pe

rustuva sooiali -demokraattinen puolue. Toiselta puolen hän vah

visti, etta jos kommunismin voittokulku jatkuu Venäjällä pu.

lIääl'IlDään Mvi ttaä se nrettlSDlllIl suuri eroavaisuus, mikä oli 

työläisen ja rikkaan välillä, ei saksalaisella tYlJläisellä puo

lestaan nykyisen natsijärjestelmän vallitessa ole mitään kadeh

dittavaa venaläise~ työläisen rinnalla. ft 

Lausunto ei kaipaa reu.o.amuistutuksia, 

ihmettelya. Kuinka on mahdollista, etta niin vanha diplomaatti 

kuin Saksan suurlähet t i läs, on esittänyt jotain tallaista ei

kä vaiennut etenkin ottaen huomioon, että hän on tähanasti e

siintynyt taällä Saksan antikommunistisen asenteen uskollisena 

edustajana. Ilkeweliset lehdet huomauttavat sen johdosta, että 

hän katsoo il.llleisesti asiakseen toimia jo suorastaan bolshe

vikiagentina. Ja rirkatoverien piirisSä lausunto on poikkeukset

ta herattaDTt aita suurinta b.um&stysta. neisesti kysytaan, 

onko hänen todella ollut ~gilIe ln puolesta mentävä uin pitkälle. 

Ministeri ~ ~ ----
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Lähetystö myotäliittää kunnioittaen Ulko

asiainministerio11e raporttinsa n° 17/1939, joka siSältää 

Käynti ulkoasiainministeri Cantilon luona. 

Ministeri L~ ~~ 
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Asia ; KADti ulkoaeiainainisteri . ". t 

Sa.l"ainen. 

Cantilon luona. 

Saatuani t.k. 10 p:D4 Washingtonin kautta 

Ulkoasiainministerien ~een Suomen ja Neuyostoliiton ~isis-
/ 

" ta neUTOtteluista P1Ysill keskustelua ulkoaeiaiDmi.nisteri Canti-

lon kanssa. Tosin Sähkeen. si_He oli tullA jo auan pahan 

aamulehdisSA ministeri r~oop~n Washingtonissa antaaana lausun

tona. Pidin sii ta huolimatta tarkeana tehdä taall.A Tirallises

ti vastaavan ilmoi tukeen Suomen pyrkill1ksesta. PySJI. uskollise

na puolueettoauuspoli tiikalleen. Samalla sain 1I18S tilaisuuden 

selostaa tilannetta hiukan tarkemmin ministeri Cantilolle • 

Sain audienssin Tasta eeuraaTana pa.iT&nA 

kello 12. Kerroin ~nisteri Cantilolle asiani, minka han sanoi 

jo panneensa merkille sano-.lehdista. Han li.si JlIIIII.rl&ftIl. 

kant ... e. Han siirtyi sitten puhumaan Saksan ja Neuyostoliiton 

paktista, jonka seurauksia on _idankin D1kyiJlen konflikti.De 

NeUTOstoliiton kanssa huomauttaen, etta koko aopt.us oli Hitle

rin puolelta suuri erehd1s. Hitler oli Dlhtaft&ti laskenut 

Ranskan ja Englannin antavan perun sen johdosta, mutta se oli 

JAKELUOHJE : 

!&Tallinen 

va I: " .. 

Jakeluohjemalleja . 

Tavallinen. 
Tavallinen ja liiaksi ministeriölle. 
EI ulkomaaedusluksen tledoiluklUn. 
EI ulkomaae<!uslukaen, multa ulkooolalnmlnllterllln tledol. 

tuksiin. 



• 

- 2 -

täydellinen laskuTirhe. 

linisteri Cantilo mainitsi, etta nykyinen ti 

J~e vaikeuttaa Argentinan SUomeen niaitetyn lahett ilään, ainis

t~ri Loizagan matkaa. Ministeri Loizaga oli aikonut _tltustaa 

suoraan Santiagosta, !liSSl. hI.n on ollut ubassaadineuvoksena, 

New Yorkin kautta Suomeen. Mutta nik1isis8ä olosuhteissa lienee 

parasta lykätä läht~ä ja odottaa tilanteen selviytymistä. 

Erotessamme ministeri Cantilo esitti toivo-

muk sen sa , että konflikti Päättyisi onnellisesti ja ettl maam

me a&ilyttäisi vapautensa. 

Jlinioteri L ~ -----
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ASIA : Raportti n" 18/1939. 

Lähetystö lIyataliittaa kunnioittaen U1ko

asiaiDllinisteriö11e raporttinsa n~ 18/1939, joka si8l1taa 

Tukholma.n konferenssi ja uerlkkalaisten 

presidenttien so1idaarisuusilmaisu. 

Ministeri L ~ Lf 
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laisten presidenttien 801id"rilUUliJllisg· . u 

Jaerikkalaisten presidenttien Ruotsin kuninkw,Jle 

Tukholun konferenssin johdosta osoittamat ahkeet tuli ftt nr

IIUD taydelliselll. yllatyksellä. Sellaista latnn.nilaina ei nr

ma.nkean osattu odottaa saati sitten edeltapain Taikuttaa sen 

hyn.ksi. 'l'oillenpidehan on Bi tapai tai ai Tan ainutlaatuinen, si11& 

.berikan lhdynaltoja lukuUDottuattahan IlUUt .. rikkalaiaet .. t 

Oftt tahan asti tarkasti pic1attaytyneet puuttuasta ulkDuerik

kalaiaeen politiikkaan .uuten paitsi kansainliiton puitteissa. 

Kerron sen yuoksi seuraafts.. taYallista yksityiskohtaiaeBaiD 

ta.&n harYinaiaen toiaenpiteen s.rnnrst& etenkin kun seurasin 

sen ftiheita kaiken aikaa TarsiD lahelta. 

A.uten jo t.k. 16 p:1lI. lahettuasMni 

aainit.in, oli aloite irsentinan ulkoasiainainisteri Sr. Cantilon. 

ilutta Norjan lahettilaalla aiDisteri A.nclYordilla on huoaattavat 

ansionsa sen syntyrn ja otteuJ 1. yhteyksia kaiken aikaa eri 

tahoilla h&n nikutti tehokkaasti Ir1'GDteiseen tulokseen. Hanen 

kauttu .. ai.Da ... tom seurata aloitteen kehitysta. Se tapa, 

·olla ba.n tata asiaa valwi, osoittaa parhaiten, kuinka _ic1an 

JAKELUOHJE: 

____ ... __ ..... _~an!!!.ILeJ!. ..... _ ... _ .............. . 

UE 2: A" 

JalteluohJemalleJa : 

Tavallinen_ 
Ta ... liI_ Ja lIoIItal mlniale~I!llIe_ 

EI ulkomaaedualukaen liedollukalln_ 
Ei ulkomaaedualukaen, mutta ulkoaai.inm inl .te~l!ln liedoi

lukalin_ 
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teri Ambord kertoi Tiela, kuinka hallella OJa MiD& aikoiDa oUut 

~eles8&&D lapauua.uistot silta ajalta, jolloin haDen i8lD8I Ia

natorio Norjasla oli usein ollut 81IO.uaiat ftlti U· t pako 

loisten IIDkoontuaispaikkana. ) on 0 18 OlI -

Idellisesaa raportisaani - n° 1'1/39 - kerroin 

kaJD,D.istAni nille Tiikon keskinikkona Ilinisteri Cantilon lUODa 

tehdakseni hanelle ilmoituksen aikollukeest.... P78J& uskollisena 

puolueettomuuskanna1le.ae seka selostaakseni hanelle tilannetta • 

Semana iltana tapasin Norjan lahettiläan .dnisteri J.ndTOrdin, 

Jonka kanSia keskustelin pitkaan edesSA oleTist. neUYOtteluista. 

Perjantaina han tuli uudelleen tapaamaan minua tieduetellen ti

lannetta. Lauantaina han tuli jalleen ' luokseni kertoen olleen_ 
edellisena pai~~ 
mien asioittenaa TUoksi ainisteri Cantilon luona. He olin.t sil-

loin keskustelleet myGS .aidAn neUYOtteluista.ae ja niiden .eh

dollisista seurauksista kaikille pohjoiaaaille. Ministeri A. kertoi 

silloin huouuttaneensa aini8teri Cantilolle, aika on reaktio kaik-

~ keen tahan, jolloin ainisteri C. oli n.stannut .dettineen8& paljon 

asiaa ja ajatelleen .. , etta amerikkalaisten uiden pitaisi Toida 

tehda jotain sen hYY&kai, jonkinlaista aolidaarisuuden iluisua. 

Ministeri J.ndTOrd .. initsi ottaneenaa heti ta.&n keskustelun ja!

keen puhelun Osloon selostaen tapahtunutta keskustelua ulkoasiain

ainisteri Iohtille. 'faMn johdosta oli lorjan ulkoaaiainainisteri 

aininnut, etta aiDisteri .lndTordin ei pi tahi eDU tuIJl li.k

si tehda ueapa& aloitetta. linisteri .1. tiedusteli,.dta aina 

asia.ta arYelin. Valtaiin, etta aina en - kun en ole saanut 

.. l1&ilia ohjeita, etta olisi koetettan. hankkia niiden aaidan 
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tukea asialleae - ToiDut puuttua ~8JQ'k .. n, autta en luulisi, 

etu D7k7i_~. tilanteelsa TObi olla 4 ai tenUAIl Tahintoa tuaD

tapaisesta toiaenpiteesta, lilla eeb&n åntaisi S,.,UIl ja leuTOS

toliiton neuvotteluille Tein entisu laaj..-an kansain~i_n taus

tan. 

Ministeri Cantilo oli puoleltaan jo silloin r,th

tynyt Talittoa&sti toimenpiteisiin neuvotellen asialta lauantaina 

Brasilian, Chilen ja Uruguayn suurlähettilaiden kaIlssa. 

Sunnuntaina t.k. 16 p:na tapasin ministeri !:n 

uudelleen. Tällein han kertoi ministeri Cantilon koettaneen taTa

ta hanta jo edellisena iltana. Se ei kuitenkaan onnistunut, jo

ten he tapasint nsta sunnuntaina pahalla. Ministeri C. oli 

kertonut antaneensa lauantaina kaikissa amerikkalaisissa .. issa 

oleTien !rgentinan lahettilaiden esittaa, etta asianomaiset presi

dentit ilaaisisiTat Ruotsin kuninkaalle o80ittamallaan alhkeella 

80lidaarisuutensa pohjois.aiden puolueettoauuspolitiikan kanssa. 

Saaalla han oli huomauttanut, etta alia on pidetta~ ankarasti 

salaisena. 

En Toinut liten asian tasaa niheessa lahettaa 

111 ta aitaan ennakkotietoja. Kun tua salaperai8JYs tuntui mnus

ta kuitenkin ~ oudolta, esitin .. enentaiaaauna aiDisteri 

iDdTordille, eikc olisi asian laatuun lcat80en job tapauksessa 

lUota~, etta ainakin Ruotsin ulkoasiainainisteri saisi ajoissa 

tiedon hankkeesta, jotta se ei - aahdollisesti toteutettuna -

tulisi tulisi b&Delle taJdelliaena Jllatyksena. Ministeri !. oli 

kanssani ..... aiel ta ja lupasi - TaikkakiD han katsoi puuttu

aistaan kJ~kseen ene~iin Taiheisiin Y&h...an IOpiTaksi - pu-
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hua asiasta ainisteri Cantilolle, jonka hIa tapaisi Bo..aian mi

aisterin auiaisella. TulokseD& tasta kellkustelusta oli, etta eaa

toin viela samana iltana tiedoi ttaa linisterielle vireilla ole

vasta hankkeesta. 

Maanantai-iltana naytti koko aloitteen onnistUldn~ · 

km tenkin viela melko huaralta. l7entavu. vastausta ei ollut 

saatu lIUHta kuin Chileltä, Uruguaylta ja ParasuaYlta. Puuttui var

muus •••• Amerikan Yhdysvaltainkin kannasta. linisteri Cantilo oli 

• sii ta huoli ssaan, mim johdosta ministeri A. kertoi ottaneensa 

puhelun Norjan Washingtonin lahettilällle pyytaen h&nta kiirehti

mAan Yhdysvaltain vastausta. Samaten hän oli asiasta ollut yhtey

desSä Amerikan Yhdysvaltain takäläisen suurlahettilu.n kanssa. Kun 

eilen sitten Uruguayn suurlahettilas soitti minulle tiedustellen 

lähetettäVän Sähkeen takia Tukholman konferenssin ohjelaaa, sain 

varmuuden siita, etta aloite oli saanut riitta~ kannatuksen. 

• 
Sen vahvisti 1I10S ministeri A. vahän myoheJlllllin. 

Brasilian odottamaton !rondeeraus vain heratti ou

doksumi sta. l6ini steri Andvord kertoi minulle, etta Brasilian suur

lahettilas oli ollut asiasta kovin kiinnostunut ja koettanut 

saada varmuutta hallituksensa kanD&sta, kunnes lopuksi tiistai

iltana selvisi, että Brasilia ei halua olla asiassa mukana. Se 

oli sita oudoksuttava.paa, kun kerran Amerikan Yhdysvallatkin suos

tui vat tuleuan .ukaan ja kun Brasilia - kuten ~dysval tain 

nurlahettilas oli tu&n johdosta i.lmetellen huouuttanut - ta

vallisesti ottaa huoaioon lhdysvalt&in kunan. Asiallista syyta 

kielteiseen kantaan tuskin voi olla ja lienee se lahinDa joh

aettan - 88 on takalainen kasi tys - J.rsentinan ja Brasilian 
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ftlilesta kilpailusta. Ii tudot'tu olla aub.a, koska aloite oli 

!rgentiDaD. -

UlkoasiaiDainisteri Cantilo on eraille lehdille 

-rClntuas8UD haastattelussa mainiDDut, etta ArpntiDaD aloite 

on IOpu.oiDDussa Plna .. n asken paattyneen konferenssin kans .. , 

jossa _rikan .. at aaitteliftt puolueettoauuakanta .. sa. Oli naill 

ollen luonnollista, etta herikka esitti 101idaariauu\ensa Tuk

hol.ussa kokoontunlle konferenssille, jonka paatarkoitus on laL-

tt sitellA asianomaisten maiden puolueettoauutta ja kaDsaiDftlist .. 

riitaisuuksien ja eriaielisyyksien ratkaiseaista rauhanomaisin 

keinoin. Nain Tirallisesti. SaIlalla oli tarkoi tus antaa .oraa

linen tuki niille .. ille, joiden tarkea tehtaft on estla poh

jois-Iuropassa ko .. uniSlin leTi&aiDen aita tietA Iuropaan ja 

edelleen. 

• 
Teen erikseen selkoa takal&isen 11eisen aieli

piteen suhtautuaisesta p.o. kaDDaDilweisuun • 

Jlinisteri 
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ministeri öl le raporttinsa n- 19/1939, joka sisältää: 

Tukholman konferenssi ja amerikkalaiset maat. 

Mini steri ----_._-
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As i a: 'J'nkholmon konferenssi ja .. 7 

Edellisessä raportissani tein selkoa amerikkalais

ten presidenttien Ruotsin kuninkaalle osoittaman slhkeen synnys

tl. Olisi vielä kerrottava siitä, miten täkällinen yleinen mie

lipide suhtautui toimenpiteeseen. 

Aluksi pieni lisätieto Brasilian kielteisesti kan

nasta, mistä jo kerroin edellisessä raportissani. Olin erälnl pii .. 

vänl ulkoasiainministeri~n sanomalehtiosastolla tlydentllkseni ti~ 

tojani täkäläisen lehdist~n suhtautumisesta sähkeeseen. Jouduin 

silloin keskusteluUD ministeri~D propagandapälllikon, tri Vaaan 

kanssa. Tällöin lausui hän -- puheen ollen Brasilian kannasta-" 

peittelemättl ja avoimesti, ettl siihen ei voinut olla muuta 

syyti kuin se, ettl aloite oli lähtöisin Argentinasta. Saman 

käsityksen esitti myohemmin myos Dinisterion lainopillinen neu

vos, suurllhettills Ruiz Moreno. Tämä vahvistaa siten aikaisem

min esittiail otaksuaaani Brasilian motiiveista. 

Mitä sitten täkäläisten lehtien suhtautuaiseen tu

lee, niin eiVät ne kylliklin tehneet p.o. joukkoesiintymises" 

tA tavanaukaisin suurin otsikoin mitään sensatiota, kuten olisi 

paikallisten tapojen mukaan tällaisessa tapauksessa saattanut 

odottaa sitäkin suuremmalla syyllä, kun aloite oli maan oman 
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ulkoasiainainisterin. On kuitenkin sanottava, ettl lehdistGn kan

nanotto oli asialle kaikin puolin mrotltuntoinen yhtl ainoata 

poikkeusta lukuunottamatta. ~tämielisis8A lausunnoissa huoaautet

tiin ensinnlkin, ettl toimenpide oli hyvin perusteltu ja ettl 

se oli sopusoinnussa Argentinan puolueettomuuskannan kanssa, sa

moin todettiin tyydytyksellä, että aloite oli Argentinan ja et

tä sen ohella aloitteeseen liittyi 16 Amerikan 20 valtiosta. 

4t Poisjääneistä neljästä valtiosta vain yksi, nimittäin Brasilia , 

oli huomat t ava, kaikki muut tärkeimmät maat olivat mukana ter

vehdyksessä. 

Suopeista lehti lausunnoi sta on mainittava lähinnä 

"La Prensan" , "La Nacionin" ja "La Razonin" kirjoitukset. NäistA 

"La Nacion" sitäpaitsi tulkitsi ulkoasiainministeriön omaa kantaa, 

sillä mini steriön arkisto- j a propagandaosaston päällikkö Navarro 

~onzo, joka on mini st eri Cantilon läheinen ystäVä, mainitsi mi

nulle ottan8ensa os a "La acionin" kirjoituksen laatimiseen. 

4t "1 Razon" t as k'sit tel i asiaa kahdessakin eri kirjoitukses

sa. Ainoa lehti, joka poikkesi tästä rintamasta, oli argentina

laisten natsien äänenkannattaja, vähäpätöinen "La Frondan-lehti, 

jonka toimitukseen kuuluu kolmisen vuotta si~n Suomessakin vie

raillut toimittaja Tezanos Pinto. Lehti huomautti, että sähkö

sanomalla annettu moraalinen tuki oli viirin osunut lähinnl sil

lä perusteella, että Suomi muka ei varsinaisesti kuulu Skandi

navian maihin. "Fronda" luulee siten tietävänsä asian paremmin 

kuin pohjoismaat itse. Uutta -- kuten sanottu -- lehden kannalla 

ei ole mitlän merkitystä. Lehti nauttinee nykyisin Saksan suur

lähetystön avustusta, sillä muuten se tuskin pysyisi pystysSä. 

x x x 

Kuten tunnettua lähettivät täkäläiset pohjoismaiset 

siirtokunnat myGS yhteisen sähkeen Ruotsin kuninkaalle Tukhol-
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man konferenssin johdosta. Aloite tuli norjalaisten te.holt8. Sen 

teki nimittäin johtaja Finn He.lvorsen, joka. toimii täällä Viron 

kunnie.konsulina. Hän toimi paljon asian hyviksi ja oli lI7css yh

teisen kokouksen puheenjohtajana. 

l!inisteri ~ ~ 
C' 
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ministeriölle raporttinsa ne 20/1939,jDka sisältää: 

Kysymys Puolan hallituksen tunnustamisesta. 
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Lähetystön toimipiiriin kuuluvien eteläamerikka

laisten .aiden suhde Puolan Ranskassa toimivaan hallitukseen ei 

ole ollut aivan selvä, vaikkakin on ollut Syytä olettaa, että 

nämä maat eivät tule amerikkalaisen periaatteen mukaisesti tun

nustamaan aseellisesti tapahtunutta Puolan valtausta. 

Kun Argentinan taholta ei ol tu tehty mitään vi

rallista ilmoitusta si itä , tunnustaako se Puolan uuden hallituk

sen, tiedust elivat lehdet äskettäin ulkoasiainministeri Cantilol

ta asi aa . Hän vastasi tällöin , että Argentinan hallitukseen näh-

• den tilanteessa ei ole t apahtunut mitään muutosta ja että sen 

suhde Puolan hallitukseen on sama kuin ennen sotaakin. Puolan 

diplomaatt isella edustajalla Argentinan hallituksen luona on myös 

edelleen samat oikeudet kuin mui llakin diplomaateilla. Tämän joh

dosta eivät viranomaiset ole pitäneet t arpeellisena antaa asias

sa mitään virallista tiedonantoa. 

KäytlnnöSSä asia on näin ja sen osoitukseksi 

Puolan lähettiläs oli mukana sillä aamiaisella, jonka 

ministeri Cantilo t arjosi 

hettilään kunniaksi. ~utta 

tulla tavalla, on Argentina 
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pidettA, jonka Saksa puolestaan olisi helposti tulkinnut sitA 

vastaan kohdistetuksi mielenosoitukseksi. 

Uruguay on asiassa menetellyt jot ensakin samalla 

tavalla viitaten siihen, että se tunnusti viime maailmansodan 

aikana Ranskaan siirtyneen Belgian hallituksen. Ohile ei tois

taiseksi ele aikonut määritellä kantaansa Puolan kysymyksesa! • 

On mahdollista, että tässä on takana viime aikoina Ohilesa! 

esillä ollut kysymys Neuvostoliiton tunnustamisesta. Ei tahdota 

ilmeisestikään Puolan hallituksen tunnustamisella häiritä näi

den suunnit elmien toteuttamista. 

Mini st eri 
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Lähetystö myötäli ittää kunnioittaen Ministeri

öl le raport t insa N°2l/l939, joka sisältää: 

Käynnit Presi dentti Ortizin ja ulkoasiainminis

ter i Cantilon l uona • 

lli ni st eri 
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Asia: KArnnit Presidentti. Orlizin 1 
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Amerikkalaisten presidenttien Tukholmaan lä

hettämän solidaarisuusilmauksen johdosta tiedustelin lupaa saada 

esittää viralliset kiitokset Argentinan ja lähetystön toimipii

riin kuul uvien maiden presidenteille ja Argentinan ulkoasiain

ministerille tohtori Cantilolle, joka oli hankkeen sielu ja alot

teentekijä. Sainkin sitten määräyksen esittää Herra Tasavallan 

Presi dentin kiitokset asianomaisille presiienteille, ulkoasiainmi

nist eri Cantilosta ei mini steriön sähkeessä sen sijaan mainit

tu mitään • 

Saamani määräyksen johdosta pyysin tavanmu

kaista t ietä ulkoasiainministeriön kautta audienssia President

ti Ortizin luo. Hän oli silloin matkalla palat en kyllä Buenos 

Airesiin seuraavana päiVänä, mutta audienssin saanti kestää tääl

lä tavallisesti muutamia päiviä. Audienssi määrättiin sitten 

taiksi v. k. 31 p:ksi klo 5 i.p. 

Presidentti Ortiz otti vastaan kuten taval

lista virkahuoneistossaan hallituksen talossa eikä yksityisasun

nossaan. Olin valmistanut lyhyen espanjankielisen kiitospuheen, 

jossa esiintoin hänel le Tasavallan Presidentin kiitollisuuden 

keestä ja siitä suuresta moraalisesta tuesta, jonka hän oli sen 
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kautta antanut maallemme sekä lausuin, että tämän suuren myö

tätunnon ilmauksen on kansamme ottanut vastaan syvän kiitol

lisuuden tuntein. Pres. Ortiz l ausui kiitoksensa tervehdyksestä 

sekä huomautti t oimenpiteen olevan sopusoinnussa Argentinan 

omien puolueettomuuspyrkimysten kanssa ja katsoi olleensa vel

voll inen sen t ekemään. Tämän jälkeen hän tiedusteli neuvotte

lutilannett a lausuen toivomuksen, että konflikti päättyisi 

lisesti. 

Kuten edellä mainitsin , en ollut saanut mitään mää

räystä esittää kiitoksi a myös ulkoasiainmini steri Cantilolle. 

Kun kuitenkin Ruotsin v.a. asiainhoitaja oli heti sähkeen 

lähettämi sen jälkeen omasta aloitteestaan esittänyt ministeri 

C ntilolle Ruot sin kiitokset ja Norjan lähettiläs 

viime tiist aina omasta puolestaan , katsoin Välttämättömäksi, et 

tä minäkin kävisin hänen luonaan . Tähän oli mielestäni sitä

kin suurempi syy, kun alote, kuten olen tiedoittanut, p.o. yh

tei seen esiintymiseen oli ministeri Cantilon ja kun toimen

pide li säksi oli lä nnä t arkoit ettu meidän hyväksemme. Olisi 

näissä olosuhtel ssa voinut herättää piinallista huomiota, jos 

me olisimme olleet häntä kiittämättä. rämän johdosta pyysin 

t .k. p:nä audienssia änen luokseen ja sainkin sen heti sa

mana iltana . Kiitin sitt en häntä yleisesti aloitteestaan ja 

sen meille antamasta moraali sesta tuest a huomauttaen, että 

Suomessa se oli otettu vastaan syvän kiitollisuuden tuntein. 

Ministeri Cantilo oli ilmeisesti käynnistäni hyvil

lään. Hän sanoi olevansa iloinen siitä, että aloite onnistui, 

ja että hän oli niin mielellään tehnyt sen meidän 

me. Hän tiedusteli sitten neuvottelujen kulkua, joHDin kerroin 
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sähkeen mukaisesti kannastamme. Mainitsin Molotovin 

sen vaikutuksesta. Ministeri Cantilo arveli puo-

lestaan sen ollen pikemminkin tarkoitetun vain bluffiksi. 

Olin ottanut mukaani kappaleen Ulkomaankauppalii

ton loisto julkaisua Suomen kaupasta ja teollisuudesta jättääk

seni sen ministeri Cantilolle joko hänen omaa kirjastoansa 

taikka ministeriön kirjastoa varten, kuten sanoin. Selaillessaan 

teosta hän sanoi mielihyvin pitävänSä sen itse mainiten sa

mal la, kuinka muuan Argentinan konsuli, hänen hYVä tuttavansa, 

joka oli ollut aikanaan Suomessa, oli kertonut ihastuksella . 

maastamme. Hän tiedusteli vielä, jätinkö audienssilla teoksen 

myös president ti rtizi l le. Vastasin, etten ollut ottanut sitä 

mahdol lisuutt huomioon, mut t a että tekisin sen mielihyvin,jos 

presidentti Ortiz suostuisi ottamaan teoksen vastaan. Esitinkjn 

sit ten heti minist eriön protokollaosastolle sitä koskevan tie-

.. dustelun . 

Keskustelumme päätyttyä ministeri Cantilo kiitii 

vielä käynnistä j a pyysi minua erikoisesti kirjoittaessani hal

lituksel leni esittämään hänen tervehdyksenSä sekä mainitsemaan, 

että Argentina seuraa suurella myötätunnolla maamme kohtaloa. 

lIimateri L ~ 
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, ' 

Ministeri L ~ 
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Asia: Argentiae ja SUomen tapahtumat. 

Minulla on ollut useita kertoja 

.. kertoa siitä myötätunnosta, jota täällä tunnetaan maatamme kQh

taan. se käVi erinomaisen selVästi esille Tukholman konferens

sin aikana ja sita on jatkunut yhtamittaa. Virallisten piirien 

suhtautumisesta siitä on tuorein j(~akuuttavin esimerkki ulkoasi

ainministeri Cantilon pyynt ö Neuvostoliiton erottamisesta Kansain

lii tosta. 

• 
liote on saanut laajoissa piireisSä osak

seen lämmintä kannatusta. Lehdet puoltavat sitä pitkin linjaa. 

Tilanteelle kuvaavaa on että erilaiset järjestöt, kuten Buenos 

Airesin pörssi y.m., ovat sen johdosta esittäneet Argentinan 

presidentille kiitoksensa ja hYVäksymisenSä. Osoitukseksi siitä, 

kuinka poikkeuksellinen toimenpide on, mainitsen, että huomaute

taan sen ylittäVän maan tahanasti noudattaman pidättYVäisen suh

tautumisen Europan asioihin, Argentina kun ei tehnyt mitään vas

taavaa Itävallan, shekkoslovakian ja puolan suhteen. 

Lehdistö tuomitsee yksimielisesti Neuvosto

Ui ton rikollisen hyökkäyksen maatamme vastaan ankarasti. Se on 

JAKELUOHJE : 

___ ..... _ ...... _._ ..... ~,rn.JJ~~ 

IJE 2 : A 4. 

Jakeluohjemalleja: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Halkll .. ministeriölle. 
EI ulkom •• edu.tuklen t iedoltukaHn. 
Ei ulkom •• edultukaen. muUe ulkoasia inministeriön tiedoi ... 

tuk,iin. 



c· 

• 

- 2 -

tapauksissa käyttänyt sanontaa, joka muissa maissa olisi vienyt . 
lehden vastaavan toimittajan telkien taakse. Sotatapahtumia leh-

distö käsittelee kauttaaltaan meille suopeassa hengesSä tuoden 

peittelemattä julki ihailunsa sitkeän puolustuksemme johdosta, mi

kä varmaan täällä t uli suurelle yleisölle suurena yllätyksenä. 

Maamme itsenäisyyspäivän johdosta lehdet oma-aloitteisesti julkai

sivat myötätuntoisia kirjoituksia. 

Ainoan sora-äänen muodostaa huomatakseni vain 

rallinen natsilehti, Deutsche La Plata Zeitung. Se on 

kin aikaa uskollisesti edustanut Saksan virallista kantaa Suomen 

ja Neuvostolii ton Välisten neuvotteluiden suhteen. -utta sodan 

puhjettua se muutt~ siinä maärin Moskovan propagandalehdeksi, 

että se hävettää jo natseja itseäänkin, kuten olen voinut tode

ta . Sama on Santiagon konsulinviraston ilmoituksen mukaan tilanne 

Chilenkin saksalaislehden. 

irkatoverien keskuudessa on tilannetta tietenkin 

• pohdittu hartaasti . Pitkin matkaa saatoin havaita, et tä kaikki 

olivat poikkeuksetta neuvotte l ujen tuloksen suhteen perin opti

misti sia ja vakuutettuja siitä , että ne eiVät Itatkettuaankaan 

johtaisi aseelli seen Itonfliktiin. Minä yksin olin täsSä suhtees

sa pessimistinen. Mui stan kuinka vielä samana päiVänä, jolloin 

Neuvostoliitto aloitti hyökkäyksenSä, Ranskan suurlähettiläs lau

sui uskovansa, että selkkauksesta se lvi tään onnellisesti. 'l'apasin 

hänet uudelleen itsenäiSYYSPäivamme aattona ulkoasiainministeriös

Sä ollessani jättämäSSä virallista ilmoitusta euvostoliiton hyök

käyksestä. Hän onnitteli minua lämpimästi puolustuksemme johdosta 

lausuen mairittelevia sanoja urhoollisuudestamme. Hän - samaten 
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kuin ulkoasiainministeri vantilokin heti sen jälkeen - huomaut

ti, että l~ euvosto1ii ton sotilaallinen toiminta ei vastaa sii tä 

olleita ennakkokäsi tyksiä . 

un syytä kertoa vi elä Amerikan rhdysvaltain suur

lähettilään .. orman Armouri n käynnist ä luonani tasan viikko sit

ten. Hän on kaiken aikaa ja kai kissa tilaisuuksissa korostanut 

lhdysvaltain suurta myotätuntoa maatamme kohtaan sekä sanonut 

4t olevansa vakuutettu siitä , että Yhdysvall at tekeVät parhaansa 

meidän hYVäksemme . Viim~ynnillään hän ensinnäkin lausui valit

t el unsa Jeuvostolii t on rikolli sen mene ttelyn johdosta sekä tois

t i aikaisemmat lausuntonsa Yhdysvaltain suht aut umisesta maahamme. 

Erotessamme hän vie l ä hänelle ominai sella sydämellisellä tavalla 

l ausui, etta minä empimattä saisi n t urvautua häneen ja että 

hän , samaten kuin hänen puolisonsa - muuten venäläissynt'yinen 

pr i nsessa - sekä koko hänen suurlähetyst onSä ovat minun käy

t ettäVänänl . 
4t Suuren ylei son myö tätunto on t ullut esille mo- • 

nin t avoi n. Kouraant untuvimmat ilmaisut siitä ovat lähetystölle 

t ehdyt l ah joi t ukse t joko suoraan puolustustarkoi tukseen taikka 

Punai selle i sti l le . Kahdest a lah jast a olen t i edoittanut Sähkeit

se. Suurl ah joi ttaja, hra GrOneisen on huomatt ava liikemies jol

l a ei ol e kui tenkaan ollut maamme kanssa liikesuhteita. Se oli 

puhdas myotätunnon i lmaus . Pienempiä lahjoituksia on tullut yh

tämit t aa ja uusia on tulossa. Kaiken kaikkiaan on lähetystö 

saanut tähän mennesSä yhteenSä n. 124.000 pesoa. Kuitenkin var

sinainen keräystyö pääsee vasta alkamaan, kun saadaan siihen 
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virallinen lupa - anomus on jo sisuSA - seka. aTUStuskomi tea. 

Sen puheenjohtajaksi on pyydetty ent. ulkoasiainminiBteriä toh

tori Adolfo Bioyta. Hän on Argentinan maatalousseuran puheenjoh

taja ja lupasi antaa meille vastauksensa ensi viikolla tiedus

teltuaan seuransa mielipidettä. 

Ministeri L ~ 


