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Asia: .. Tilanne Roanasta katsot-
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Niihyvin tascistllehdistön, poliittisten piirien kuin ul-

komaiden Roomassa olevien edustajain huomio keskittyy nykyisin 

pääasiassa kahteen seikkaan italialais-ranskalaisiin suhtei

s11n ja Espanjan kysymyksen sel vitt~lyyn. Sillä näiden kysymys-

ten vaiheista riippuu niin väitetään - kulkeeko Eurooppa 

rauhaa tai aseellista välien selvittelyä kohden. 

Italiala1s-ranskalaisia suhteita arvioitaessa on syytä pi

tää mielessä, ettei Italia ole vielä virallisesti määritellyt 

alue- ja muita vaatimuksiac Ranskaan nähden. Tälle seikalle 

annetaan ulkomaiden täällä olevien edustajain keskuudessa eri-

• ko1oen MrJd.tys s11hen nähden, että tascistllehd1st9 yhä jat

kaa hallitukaen inapiroimaa hyökkäystä Ranskaa Y8staan perustel

len Italian alue- ja muiden vaatimusten oikeutusta ja syyttä

en Ranskaa itse1dcääatä, Italian elinetuja syrjiväatä asenteesta. 

Lehdistön syyttel;yatä ja usein puol1viralliseltakin taholta jul-

k1auudessa Ranskaa vastaan koh41stetu:1ata lausunnoista huolimatta 

ei tätä aktiota pidetä niln vaarallisena miltä se 

nenkun se _401118est1 johdettaisiin niin pitkälle, 

l10i itse katsoo uiaU18ek8l määritellä Italian vaatiJDukaet 

tnalla, joka tel:lsi bäneUe Dl7öheDD1n vaikeaksi peräytyä oats-
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ta lausunnoistaan. Ainakin Ranskan suurlähettiläs FranQois-

Poncet, 

suurimman 

jonka äske ttäin t apasin, näki tässä mahdollisuudessa 

vaaran dan sT,ttymiseen. Hänen käsityksensä mukaan 

on erä itä diktatuurin erikoisuuksia nimenomaan se, 

ja rauhan mahdollisuudet erinäisissä olosuhteissa riippu~t 

vähemmän tosiasiallisista syistä kuin yhden miehen mieliha-

tähän, 

vuotta 

että 

dikta-

luista ja päähänpistosta. Huomautin puolestani 

esim. Neuvostoliitto on ollut parisenkymmentä 

tuurimaa, eikä tämä ole johtanut s itä sotaan, 

90 i s-Poncet vastasi: Yenäjään nähden on tilanne 

toinen, mutta näiden (italialaisten) rauhanhalun 

johon Fran-

ollut aivan 

vakuutusten 

takana on "täydellinen barbaria". 

Ranskan suurlähettiläs on muutEll täällä ottanut 

ylimielisen asenteen. Hän ei nykyisin näyttäydy juuri mis

sään ja ilmaisee yleensä mielipiteensä peittelemättä. Tava

tessani Saksan suurlälle ttilään von Mackensenin sanoi hän 

tävänsä Ranskan asennetta aivan käsittämättÖmänä. Ranska on 

hänen mielestään nykyisin yhtä taipumaton ja kyvytön arvos

telemaan tosiasiallista tilannetta kuin aikaisemminkin Euroo

pan politiikan probleemoja ratkeistaessa. Kuten ennen 

ei tälläkään kertaa osaa ottaa huomioon tosiasioita ja 

toriall1sia näkökohtia, jotka määräävät Italian nykyisen 

teen. Pienelläkin suvaitsevaisuudella ja 

ymmärtämykaellä voisivat ranskalaiset saada paljon 

teiden parantamiseksi. v. Mackensen mainitsi esimerlddnä su
ezin kanavan käytön nykyisen järjestelyn, johon kaikki ovat 

tyytymättömiä, mutta johon nähden Ranska ei ole tähän men-
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nessä suostunut mihinkään myönnytyksiin. Suurlähettiläs kertoi 

Italian joutuneen maksamaan vuosittain kanavamaksuja koko

naista 175 miljoonaa liiraa, mikä on tavaton rasitus köy

häll e maalle. 

Olen keskus tellut asemasta myöskin Englannln täällä 

olevan suurlähett ilään, lordi Perthin kanssa. Hän mainitsi 

olleensa pari viikkoa sitten, Baroelonan valloituksen jäl

keen, vähän levoton, mutta suhtautuvansa nyttemmin rauhalli

semmin tilanteen kehitykseen. Lordi Perth piti merkittäv.änä 

sitä, että Mussolini on useissa tilaisuuksissa vakUUttanut 

noudattavansa Englannin-Italian sopimusta, jossa taataan sta-

tus quo 'n säilyttäminen Välimerellä ja josta s11s seuraa, 

ettei Italia sopimuksen mukaan voi vaatia Ranskalta alueita 

tämän meren piirissä. Lordi Perth1n sanojen mukaan on v 

syytä pitää muistissa, että Mussolini vakuutti 

le tämän käydessä Roomassa haluavansa 

aseellista selkkausta. Vaarana tilanteessa on lordi Perthin 

mielestä itse tasoistipuolue, joka nykyisin jakaantuu kah

teen siipeen - maltilliseen ja radikaaliseen. Vi1meksimaini t

tu on tosin pieni, mutta vaikutusvaltainen ja haluai6i il

meisesti johtaa asiat aseelliseen ratkaisuun. Toistaiseksi ei 

Mussolini ole antanut radikaalisen fasoistiryhmän vaikuttaa 

päätöksi1nsä, mutta on todettava, että hän on kaiken aikaa 

painostuaen alainen tältä taholta. SuurlähettiläS 

lä tavanneensa äskettäin Mussolinin, joka vaikutti kuluneel

ta ja Tä8yneeltä, aiTan toisenlaiselta kuin vielä muutama 

vuosi sitten, Jolloin lordi Perth oli käynyt häntä tapaa

massa Kansainliiton pääsihteerinä Gen'vestä käsin. 

Bhken OTat Italian nykyiset Taikeudet vaikuttaneet MU8-
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solinin terveyteen, sillä sisäinen tilanne maassa näyttää ny

kyisin olevan todella kaikkea muuta kuin hyviä toiveita anta

va. Abessinian ja Espanjan sodat ovat vaatineet tavattomia 

taloudellisia uhrauksia ilman niitä vastaaYien taloudellisten 

etujen saavuttamista. Abessinia on lopultakin osoittautunut 

. köyhäksi maaksi, josta mahdollisesti voidaan saada tuottava 

siirtomaa vasta vuosikymmenien työllä, joka vuorostaan vaatii 

uusia uhrauksia. Tällä haavaa ei myöskään voida nähdä, millä 

tavoin Espanjan sotaretkeen käytetyt miljardit saataisiin kor

vatuiksi. Poliittisista ja sotilaallisista voitoista huolimatte 

esiintyvät siis taloudellista laatua olevat vaikeudet suurina. 

Tämän lisäksi tulee, että omavaraisuuskokellut ovat käyn.eet 

varsin kalliiksi ja että Italian heikentyneen talouden on 

ollut vaikeata niitä kestää, etenkin kuin sotavarustelut 

manaikaisesti nielevät tavattomia summia. On nimittäin osoit

tautunut, että useiden Italian teollisuuden raaka-aineiden 

tuotto kotimaisesta maaperästä maksaa tosiasiassa 

män kuin jos vastaavat raaka-aineet ostettaisiin vapailta 

markkinoilta ulkomailta. Italian liiran kansainvälinen arvo 

on supistum1staen supistunut ja ulkomaisen valuutan tarve on 

nykyisin huutava. 

Tämän taloudellisen aseman valosaa näyttää kokeilu Es

panjassa Italian kannalta monessa .uhteesaa kyseenalaiselta. 

Onhan selvää, että kenraali lPrenoo tulee sodan päätyttyä 

tarVita_en enlWn muuta talou4eU1ata tulola ulkomailta. 

aelTää on, ettei lPranoo voi sitä saa4a Italialta 

kIäD seJaJalta, vaan kyllä länaiftl1oilta. on .si18 Tarsin 

luultaTaa, että lPrenoo olosuhteitten pakottamana pyrkii hy

nin auht.i.i1n läuiT8lta1D. kaIls.a. lhtä .elTää .i ol., 

m1l1a1ata 0 ... Italia tul .... 18. olosuhteis.a DAyttel...ua 
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ja millaiseksi san asema Espanjassa muodostuu. Argentinan 

täkäläinen suurlähettiläs tri M81bran, joka kertoi tUDte

vansa hyvin espanjalaiset, sanoi uskOvansa, että Espanjassa 

oleviin italialaisiin joukkoihin ennen pitkää 

taa vanhaa espanjalaista sanontatapaa: "mauri on tehnyt t 

tävänsä, mauri saa mannä." 

Mainittakoon vielä, että tavatessani Yhdysvaltain tä

käläisen suurlähettilään Phillipsin, jonka tunnen WaShing

tonin ajoilta, sanoi hän olevansa vakUutettu siitä, ettei 

Italia saisi Saksalta sotilaallista apua, jos se kävisi 

Ranskaa vastaan, sillä Saksa ei nykyään halua selkkausta 

länsivaltain kanssa. Näissä oloissa näyttää siis varsin 

epätodennäköiseltä, että sotaa Ranskaa ftstaan täällä 

teolla suunniteltaisiin, lukuisista julkisuuteen annetuista 

uhkauksista hUOlimatta, joitten taloudellisena tarkoituksena 

näyttää olevan Ranskan taivuttaminen erinäisiin myönnytyk

siin Italian hyväksi, es1m. Suezin kanavan käytössä, Dji

butissa ja TUnisin italialusiin nähden. Samaa arvellaan 

Italian viimeaikaisista sotilaallisista toimenpiteistä lähel

lä Ranskan raj aa Libyassa. JOs) sotaan sittenkin turvaudut-' 

taisiin olisi tämä ensi s1jas.a käsitettä~ epätoiToiseksi 

yritykseksi peittää sisäisiä TSDrioita ulkomaisen sodan mah

dollisesti tuottamilla laaJcereilla. l4ussol1D1n tapaisen ftl

tiOll1ehen ja pol1t1kon ei luulisi hevillä antautuftD täl-

1818e. seikkailuun, etenkin lam on tunnettua, ettei ajatus 

ua4en sodan aloittamisesta ole Italian kanaaD keskDU4.s.a suo.i 
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Espanjan kansalaissodassa tapahtuneen ratkaisun johdosta 

on Rooman poliittisten piirien huomio nykyisin keskittynyt mil

tei yksinomaan Espanjan kysymykseen. Tämä onkin luonnollista, 

sillä koskeehan Espanjan kysymyksen selvittely olosuhteiden pa

kosta Italian olennaisia etuja ja arvovaltaa. Olen kuullut läh

teistä, joihin voi luottaa, että johtavalla taholla täällä ei 

oltaisi lainkaan tyytyväisiä Espanjan sodan nopeaan loppumiseen. 

Tämä johtuu osittain siitä, että Italialle käy nykyisten vai

keitten taloudellisten olojen vallitessa hankalaksi palauttaa ja 

sijoittaa ne 60.000 "vapaaehtoista", jotka on jätetty Espanjaan 

• kenraali Franoon avuksi. Kerrotaan, että näitten italialaisten 

joukkojen päällikkö, kenraali Gambara oli jo Baroelonan 

tamisen jälkeen ilmoittanut Mussolinille kenraali Franoon 

van italialaisten poistumista Espanjasta, koska sodan loppusel

vittely katsottiin voitavan hoitaa ilman ulkomaista apua. 

lini 011 tästä vain kl1vastunut ja antanut kenraali 

käskyn pysyä joukkoineen Espanjassa ja ottaa 

loitukseen. Julkisuuteen annetuissa virallisissa kommunikeoissa 

ilmoitettiin italialaisten poistuvan Espanjasta vasta sen jäl

keen kIlln sota on viety loppuun saakka. 

"AKELUOH"E. 

Tavall1nep. M ............... . . .......... .... ........................ .. 

UI 1: A .. 

.. .... luohjem.II.J •• 

T .... III.-. 
Tav.ll ...... J. lIaIk.1 .................. mlnl.t.nOIl •• 
EI ulltom .. eduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomuedualuk_., mutta ulk_I.lnmlnl.teriIIn tledol

tukaIIn. 
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On myös tod ettava, ettei Espanjan kysymyksen kansainvälinen 

tausta nä ytä t ällä haavaa Italialle otolliselta sen diplo-

maattisen aktion valossa, jota l änsivallat ~nglanti ja 

Ranska nykyisin ~spanjassa harjoittavat. Osanotto 

sotaan on käynyt Italialle kalliiksi. Vä itetään sen tähän 

mennessä tulleen maksamaan 20 miljaardia liiraa, puhumatta

kaan i hmishenkien menetyksestä. Italia esiintyY siten nyky

hetkellä Espanjassa velkojana, jonka on tavalla tai 

saatava korvausta uhrauksistaan. Englanti ja Ranska ovat 

t ä ssä suhteessa Espanja an nähden aivan vastakkaisessa 

sao Ne eivä t ole uhranneet Espanjan sotaan varoja eikä vä

keä eikä Francon hallitus ole niille kiitollisuuden velassa. 

J a uusi spanja tulee tietenkin tarvitsemaan laajass.a mi

t assa taloudel lista tukea, j ota Italia ja Saksa eivä t sil

le voi ~taa, mutta sen sija an kyllä Englanti ja Ranska • 

Näissä oloissa on etenkin marsalkka Petain'in nL~tys 

Ranskan suurlähettilääksi Burgos'iin herättänyt t äällä taval

lista suurempaa huomiota. Tiedetään, että marsalkka Petain 

on ollut kaiken aikaa kansallisen Espanjan kannattaja. Tie

detään myös, että kenraali Franco opiskeli hänen johdOl

laan Parisissa vuosina 1924-25 ja että tämän jälkeen on 

heidän välillään vallinnut ystävyyssuhde. Epäillään että 

mä ystävyys voi auttaa ranskalais-espanjalaisia suhteita 

demmälle kuin Rooman kannalta olisi toivottavaa. Tilannetta 

seurataan mielenkiinnolla myös Englantiin nähden, jolla on 

Espanjassa huomattavia taloudellisia etuja valvottavina Espan

jaan sijoitettujen englantilaisten pääomien muOdossa. Vii-
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saasti kYllä kenraali Franco ei ole koko sodan aikana kos

kenut näihin eikä ranskalaisten sijoituksiin, mikä nykYolois

sa helpottaa suuresti kansallisen ESpanjan ja länsivaltain 

suhteiden selvittelyä ja Espanjan hallituksen mahdollisuuksia 

saada nä iltä valloilta luottoa. 

On syytä vielä panna merkille, että Italian lehdistön 

hyökkäykset . Ranskaa vastaan ovat nyttemmin miltei kokonaan 

loppuneet. Onpa eräs puoli virallinen julkaisu, nimittäin ope

tusministeri Bottain lehti, lausunut paheksumisensa lehdistös

sä Ranskaa vastaan viime aikoina käydyn kampanjan johdosta, 

joka lehden mielestä on ollut vain omiaan vaikeuttamaan Ita

lian hallituksen tOimintaa. Olisiko tämä merkkinä siitä, 

täkäläisellä johtavalla taholla ei nyttemmin enää pidetä täl

laista lehtikampanjaa tarkoitustaan ~staavana ? Eräillä ta

hoilla puhutaan myös siitä, että Ranska puolestaan 

temmin taipuvaisempi välittömiin neuvotteluihin Italian 

molempien maitten keskeisen jännityksen poistamiseksi. Kerro

taan, että Ranskan entinen pää- ja ulkoasiainministeri Laval, 

joka ennenkin on käynyt Roomassa ja tuntee henkilÖkohtaises

ti Mussolinin ja joka saapuu Ranskan edustajana paavin kruu

najaisiin, olisi saanut erikoistehtäväkseen tunnustella täl

laisten neuvottelujen mahdollisuuksia. 

Läh.tt1lä.:~ &:i 
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Salainen. 

1 
Olen koettanut saada selvyyttä ' siitä, miten johtavalla 

tt taholla täällä suhtaudutaan T~ekkoslovakian kriisiin, joka tätä 

kirjoitettaessa kehittty nopeasti tuoden mukanaan yllättäviä kään

teitä. Tavatessani T~ekkoslovakian täällä ole.an lähettilään ker

toi hän minulle olevansa jatkuvissa neuvotteluissa asemasta krei

vi Cianon ja muiden johtavien henkilöiden kanssa koettaakseen 

heille tehdä selväksi Prahan hallituksen kantaa viimeisiin ta

pahtumiin nähden. Hän oli kuitenkin tullut s lihen käsitykseen, 

ettei Italian hallitus halunnut .ttaa ymmärtää T6ekkoslovakian 

asennetta eikä vaikuttaa n11 tten tapahtumatn kulkuun, jotka nyt 

tt 
ovat viemässä T~ekkoslovakian valtakunnan hajaantumiseen. Kerto-

essani keskustelustani T6ekkoslovakien lähettilään kanssa 

täällä kBuvematn aikaa olleelle länBivalloille ystävällisen maan 

suurlähettiläälle, pi ti hän selvänä, ettei Italia tulisi teke

mään mitään pelastaakseen ~'ekkoslovakian perikadosta. Hän mai

nitsi Mussolinin viime syyskuun kriisin aikana Triestisaä pitä

mästä puheesta, jossa 11 Duce oli huomauttanut, että Thkko

slovakian tulee vastaisuudessa rajoittautua olemaan yksinomaan 

ke.nsallisena valtiona ja jättää haaveet muitten kansallisuuksi

en pJ8Y1;täm1aestä sen valtapl1risaä ja niitten kohtaloiden joh-

.JAKELUOH.JE. ...... .. uoh ....... n.J •• 

TaDll1Pep· T ... ...... 
T .......... Ja 1 ...... ...... .............. mlnlaterlOn .. 
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tamisesta Prahasta käsin. Tällaisen evä styks en oli myös Pra

han hallituksen nykyinen ulkoasiainministeri Chwalkowski 

täkäläiseltä johtavalta taholta lähtiessään Rooman-lähettilään 

toimesta nykyiselle paikalleen. Hänelle oli suoraan sanottu, 

että hän voisi nauttia 1ussolinin kannatusta ainoastaan sii-

nä tapauksessa, jos hän ottaisi toiminnassaan huomioon yllä

mainitun ~1ussolinin hyväksymän periaatteen. Tätä ei kuiten

kaan ole tapahtunut, vaan on Prahan hallitus kaiken aikaa 

koettanut estää niitten kansallisuuksien itsenäistymispyrintöjä, 

jotka Iftnchenin sopimuksen jälkeen vielä jäivät sen valta-

piiriin. Roomassa ei ole seurattu suosiollisesti tällaista 

Tsekkoslovakian politiikkaa ja siitä myös Johtuu, 

nykyisin pane tikkua ristiin vaikuttaakseen Saksaan Prahan 

hallituksen hyväksi. 

Ei ole ihmeteltävä, ettei Tsekkoslovatia ole nauttinut 

Rooman johtavien pii~ien suosiota. Olihan Beneshin aikoina 

Tsekkoslovakia orientoitunut täydelleen länsi valtoihin päin ja 

vieläpä vasemmistolainen - miltei sosialistinen ja siis mah

dollisimman etäällä fascistisesta Italiasta. Praha on myöskin 

aina vastustanut niitä pyrintöjä. jotka ovat tähdänneet Ita

lian vaikutusvallan lisääntymiseen Tonavan laaksossa ja 

nilla. Jugosla~an vielä kuuluessa Italian 

Praha vaikutti tässä suhteessa Belgradiin ja myöhemmin se 

vaikuttanut Italian pyrintöjä vastustavasti etenkin Bukares

tiin. Pakotteiden aikana Praha teki voitavansa vaikeuttaak

seen Italian asemaa. KUmmeksia ei siis tarvitse sitä. ettei 

Italia tällä betkBllä halua vaikuttaa suureen 
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Joisessa Prahan hallituksen puolesta. 

Eräillä tahoilla Roomassa ollaan sitä mieltä, ettei ole 

lainkaan sanottua, säilyttääkö T~ekkoslovakia nykyisessä krii

sissä asemansa itsenäisenä valtakuntana. Tämän arvellaan suu

ressa määrässä riippuvan siitä, soveltuuko itsenäinen Tsekko

slovakia niihin päämääriin, joita Saksa nykyisin tavoittelee 

vaikutusvaltansa lujittamiseksi Tonavan laaksossa ja Ukrainaan 

päin. 

Italian ulkoasiainministerin, kreivi Cianon saavuttua äs

keiseltä Varsovan matkaltaan kirjoitti täällä parhaiten infor

moitu sanomalehtimies Virginio Gayda "Giornale d'Italiassa", 

että tämän matkan konkreettiset seuraukset tulevat kyllä pian 

näkyviin, sillä kreivi Ciano ja eversti Beoh olivat päässeet 

yksimielisyyteen eräistä varsin tärkeistä KeSki-Euroopan asi

oita koskevista Italiaa ja PUOlaa kiinnostavista kysymyksistä. 

• Olisiko hän silloin tarkoittanut niitä järjestelyjä, joita ny

kyinen Tsekkoslovakian kriisi akseliveltain ja Puolan taholta 

aiheuttaa. 

/~~b 
I.äh8'ti lläs. i 

C--
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Lähetystö lähettää kunnioittaen Ulkoasiainminia

teriölle tämän ~ukana Rooman-lähetystön raportit n:ot 4 

ja 5: 
1) Taekkoslovakian valtauksen vaikutukset Italian 

poli t iikkaan.i 

2) Tilanne • 
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vaikutukset I talian poli-

tiikkaan • .. ...................................................... 

ta ~dellinen raporttini "Italia ja Tsekkoslovakian kriisi". 

jossa tiedoi tin Rooman ' suhtautumisesta tapahtumiin T; ekkoslovaki

assa. oli pä ivätty kuluvan maaliskuun 15 päivälle. Raportti kir

joitettiin pari tuntia sen j ä lkeen kuin J. ussolini oli saanut 

Hitleriltä tiedon hänen päät öksestä än marssi a Prahaan j a juliS

ta 

taa Böömi ja Määri Saksan protektoraatiksi. Ehdottomasti 

tavasta l ähteestä olen nimittä in saanut kuul la. että t i edon toi 

, ussolinille erikoinen Berlinistä Roomaan lentoteitse saapunut 

l ähetti. joka pääsi Il Ducen puheille t. k . 15 pä ivänä tasan 

klo 12 . siis vasta sen j ä lkeen kuin Praha oli vallattu. Ennen 

tätä ei edes Mussolini ollut tietoinen siitä . mitä oli 

ty Hitlerin ja Prahasta Berliniin edellisenä iltana s aapuneit

ten T~ekkoslovakian edustajain vä lisessä neuvottelussa, 

myöhään illalla ja päättyi vasta klo 5 tienoissa edellämaini-

tun päivän aamuna. 

On siis todettavissa. et tei akselin eteläinen pää tällä 

kertaa etukäteen tietänyt akselin pohjoispääBaö tehtävästä rat

kaisusta. mikä johtunee siitä. ettei Hitler nähtävästi 

tietänyt ennen neuvotteluam tri Haohan ja ministeri OlJWalkOW

akin kanSaa, mihin tulokBec näissä neuvotteluissa tultaisiin. 

JAKELUOH.lE. 

__ ..:.T!i'!!nllee!:!!1ne~~n=.= ---------_. __ . .. _ ........... . 

......luo~lI.ja . 

T-.I ....... 
T-.I .... Ja 1 ..... .... .. ............... mlnlaterlOl ... 
El ~ tIecIoItI*8IIn. 
EI ...... _. d ... *_. mutta ................... 1On tIedoI· ....... 
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i. ainittakoon että täkäläinen lehdistö suhtautui 

jossain määrin pidättyvästi tietoihin T$ekkoslOvakian 

sä tapahtuneesta ratkaisul?ta. Asiaa s elostettiin fasoistileh

dissä ensin vain kolmansilla sivuilla, jotka tavallisesti va

rataan vain t ai detta ja kulttuurielämää koskeville uutisille 

ja kirjoituks ille. Vasta myöhemmin alettiin 

lehdistön taholta tIlsiluokkainen merkitys. Myöskin on huomat

tava, ettei :.1ussolinin ja Hitlerin välillä ole ainakaan tä

hän mennessä vaihdettu tavanmukaisia onnittelu- ja 

mia. "Giornale d'Italian" päätoimittaja Virginio Gayda 

vasta lehtensä 17 päivän numerossa asialle Johtavan kirjoi

tuksen, jossa hän huomauttaa, että T~ekkosloYakian osaksi 

tullut kohtalo soveltuu täydelleen niihin päämääriin, joihin 

Italian politiikka on KeSki-Euroopassa ja Tonavan laaksossa 

pyrkinyt. Samalla Gayda viittaa uudelleen siihen edellisessä 

raportissani selostamaani seikkaan, että Tonavan laaksossa nou

datettavasta ohjelmasta oli kreivi Cianon Warsovassa käydes

sä beuvoteltu ja sovit1u täydessä sopusoinnussa akHlipolitii 

kan kanssa. 

Näistä Gaydan vakuutteluista huolimatta ei e delläselos

tetun val~sa kuitenkaan voi tulla muuhun käsitykseen kuin 

että tieto Hitlerin marssista Prahaan ja sitä seuraavista 

tapahtumista saapui tänne yllätyksenä. Terfthdittl1nhän 

lisesti eheää ja itsenäistä Tåekkoslovald.e.a sellaieeDS. kuin 

se syntyi Ylnchenin sopimuksesta. täällä aikoinaan suurella 

riemulla .1a onhan Böömi itsenäisenä valtalcuDtana kuulunut s11 

hen oh.1elJlaen. jonka Mussolini julisti tunnetussa TriestiD 
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puheessaan. Näyttää siis siltä, että akselin toinen pää 

tällä kertaa kiertänyt nopeammin kuin toinen pää olisi 

osannut olettaa. 

Kysymys siitä miten Hitlerin otteet T~ekkoslovak1aan 

nähden tulevat vaikuttamaan Italian vastaiseen politiikkaan, 

on tietenkin tällä hetkellä suuren mielenkiinnon kohteena • 

Tätä kysymystä selvitettäessä on ensinnäkin pidettävä mie

lessä, että olkootpa Saksan toimenpiteet Tsekkoslovakiaan 

nähden täkäläisille johtaville piireille vastenmielisiä tai 

ei, Rooman on olosuhteiden pakoa ta tyydyttävä 

ratkaisuun ja sovitettava vastainen politiikkansa sen 

sesti. Vaill a mielenkiintoa ei ole tös aö yhteydesaö erös 

Llvornossa ilmestyvän "11 Telegrafo" nimisen lehden 

jossa kreivi Cianon henkilökohtainen ystävä Giovanni Ansal

do koskettelee Tsekkoslovakian tapahtumia. Hän 

kalaisten ja englantilatsten lehtien kirjOituksia, joissa 

väitetään Mussolinin olevan tyytymättömän akseliin, koska 

on tuottanut etua vain Saksalle. Tämä englantilaiselta ja 

ranskalaiselta taholta eSitetty väite on Ansaldon mielestä 

suuri erehdys. Italia on päinyastoin tyytyväinen Hitlerin 

Saksan voimistumiseEll ja arvoTe.l.lan kohoamiseen. Se terveh

tii suosiolla Saksan mahdin kasvua Alppien pohjoispuolella, 

sillä tämä muuttaa luonnon pekosta voimasuhteet myöskin Vä

limerelle. Italia odottaa ja kykenee paljon parelllll1n kuin 

sen arvostelijat uskovat valitsemaan oikean hetken. 

Tämä lausunto, Joka nähtävästi YUtaa täkäläisten 



Vien piirien nykyisissä olosuhteissa omaksumaa asennetta, 

viittaa siihen, että Hitlerin Viimeinen toimenpide 

antamaan uutta yllykettä Italian tunnetuille pyy teille Vålime-

ren piirissä. 

• ~~-" äll8ttiläs . 

• 
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Mitä enemmän aikaa kuluu sitä ilmeisemmäksi käy, että 
v Tsekkoslovakian valtaus tuli täkäläisille johtaville piireille 

täydellisenä ja vieläpä vähemmän ' miellyttävänä yllätyksenä. Hen

kilöt, jotka tapasivat 11 Ducen valtauksen jälkeisinä päivinä, 

ovat minulle kertoneet voineensa havaita, että tapahtuma oli 

häntä järkyttänyt eikä hän ole halunnut sitä kosketella. Ku

vaavaa on, ettei Mussolini ole onnitellut Hitleriä hänen 

mista saavut uksistaan, vaikka tämän on tehnyt Franco ja Japa

nin hallitus. Sen sijaan on Rooma onnitellut Budapestia Kar

paatti-Rutenian valtauksen johdosta. 

Ei ole ihmeteltävää, että Mussolinin on vähän vaikea

ta sopeutua Hitlerin viimeiseen otteeseen. Onhan 11 Duoe eräs 

Mtlnchenin sopimuksen luojia, jonka sopimuksen kautta aikaansaatu 

järjestely nyttemmin on pyyhkäist,r pois samalla kun valtasuh

teet Keski-Euroopassa ja Tonavan laaksossa ovat kehittymässä 

suuntaan, joka ei ole sopusoinnussa Italian tähänastisen poli

tiikan kanssa. 

Vaikka Rooman jOhtavat piirit ovat nähtävästi tästä 

syystä tapahtwDa1n v1imea1kaia .. n käänteeseen nähden varsin vai

tel1aita ja virallisesti tyydytään ftin tote'amaan, että 

JAKELUO .... E. 

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

---"---...... 

.... , .......... " ..... 
T ......... 
T---. Ja , ..... ..... .... .... ..... ... mlnlsterNll ... 
II ...... II'. _*- tIedoltublln. 
E' .... "' ........ *_ .. mutta u'lt ..... nmlnl ...... tIedoI........ 
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valtiot toimivat edelleEn täydessä yhteisymmärryksessä, on 

yleisössä huomattavissa ilmeistä levottomuutta. 

on oleva Hitlerin ensi ote ja useasti kUulee lausuttavan 

siihen suuntaan käyviä epäilyksiä, että SakSa 

pyrkii valtauspolitiikassaan Välimerelle saakka, jolloin 

Trieste joutuu vaaraan. Sanotaan myös, 

mennessä nauttinut a1cselipolitiikasta kaiken tosiasiallisen 

hyödyn, vallannut rikkaita alueita, Italian jäädessä puille 

paljaille. Tällaisia mielipiteitä olen viime päivinä 

tapaamiltani yksityisiltä italialaisilta. MerkittäVää 

ettei yleisössä ilmene animositeettia Ranskaa vastaan. Leh

distön virallinen kanta on tässä suhteessa jyrkässä risti

riidassa yleisössä vallitsevan, milt*i ranskalaisystävällisen 

mielialan kanssa. 

Edelläsanottu on cmiaan osoittamaan, miten 

tilanteessa johtavat piir~t nykyisin ovat 

aikaisen kehityksen johdosta. Täkäläisissä diplomaattipiireis

sä näytään oltavan aivan valruutettuja siitä, ettei 

ole nykyisin minkäänlaisia sotaisia aikeita länsivaltoja yas

taen, vaan että sen ilmeisenä tarkoituksena on lujittaa 

asemaansa KeSki-Euroopassa ja Tonavan laaksossa haluamatta 

suhteitten kehittymistf\ selkkaukseen Englannin ja Ranskan 

kanssa. Italian tarkoitusperiin ei tällainen politiikka so-
• 

Tellu, sillä sen tulisi saada päämääränSä toteutetu1ksi 

~kan kustannuksella, mikä nimenOllWlD edellyttää eJc:tiiT1sta 

asennetta läDainl toJa TUtun. Yllä käy lN1ten-

Jdn, että SaJaIa ei Il7Jqolo188a ole balulaUl aktl1T1.est1 
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auttamaan Italiaa näissä pyrkimyksissä. Tästä asiaintilasta 

johtuu, ettei täällä uskota sodan mahdollisuuteen ainakaan 

lähitulevaisuudessa. Olenpa tavannut sellaisia virkaveljiä, 

jotka kaikesta huolimatta pitävät ristiriidan sovittamista 

Italian ja Ranskan välillä mahdollisena, väittäen 

kyisessä tilanteessa tarvittaistin tällaiseen vain 

nen sovinnollinen ele Ranskan taholta. 

että ny

jonkinlai-

Aivan erikoista huomiota ansaitsevat tiedot Italian 

viime aikoina aloittamasta mObilisatiosta, jota nykyään toi

meenpannaan kiireellisesti. Niinpä ovat i~uokat 1901-10 

saatujen tietojen mukaan kutsuttu aseisiin ja vuoden 1910 

ikäluokkaa ei ole vapautettu palveluksesta. Eräitten varsin 

luotettavien tietojen mukaan on joukkoja viime aikoina 

retty suuret 

kinä siitl, 

määrät Brenner-solan alueelle. 

että n Duoe ei nykyään enää täydelleen luota 

ystäväänsä Alppien pohjoispuolella eikä tunne hänen vastaisia 

aikeitaan. 

Täällä odotetaan suurella jännityksellä sitä puhet

ta, Jonka ,'Jussolin1 tulee t.k. 26 päivänä pitämään f'asoisti

jär j estöjen 20-vuotisjuhlassa. Sanotaan hänen tässä puheessaan 

tulevan määrittelemään Italian vastaisen ulkopilitlikan suun

taviivat. 
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Italia ti.nhaara .... 
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Asia: 

dytty 

... lta.l1a ...... U.I.DÄfttK@S!1ilfi:: .... ............ .. 

Vi i e raportissani tiedoitin siitä. että t äällä 

osit taiseen joukkojen mobilisointiin. Nyttemmin on 

, 

J , 

nut tietoja y~; uusien ikäluokkien asett~isesta liikekannalle. 

On varsin vaikeata sanoa. mit·· tällaiset toimenpiteet lopulta 

tarkoittavat. Olihan kUninkaan puhe parlamentin avaJaisissa sä

vyltään varsin rauhallinen ja miiärittelib.än MUssolini tavallaan 

fasoistipuolueen 2o-vuotisjuhlasaa pitämässään puheesaa Italian 

vaatilIIllkset Ranskaan nähden Djibutia. SUezin kanavaa ja Tunisi

aa koskeviksi, antaen samalla Ranskalle mahdollimuea nouvotte-

l.:u.Jen aloittamiseen. l(1stii sl18 johtuu, ette virallisesti 

• SIluteen tuodusta maltillisuudesta huolimatta armeiJaa asetetaan 

kaikella kiireellä liikekannalle. Tämä lqlQ'lQ's on ollut viime 

päivinä Rooman diplomaattipiire188ä eriko1sen huomion alai.ena. 

Ne virkavelJ1&tiin1, Joi4en kBnSBa olen aa1aata keaku.

tellut. ovat olle.t ylaJ1m1el1aiii siltä. että. 

v111118a1ka1&t.n yllättäv1en to1menpUie1&- Jobloata 

ain arltaluonto1a.C a. __ • Saksm va1kutuvallan 

!onavan laakso .. a ublr,aa Itallm ol.nna1a1a e1a1~ Ja 

lä alu.lla. IMl.1a on ...... aa määrin rl1ppuva1nen Romanian 

kinolata. RoII"saa_ nal1a osaa tanit .... -

.JAKELUOtWE. 

ku1Un_. _--=:a:.:=:.;;;;;:,iiIi:iii ...... -_ ... _ ..... - - ....... ............... . 
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öljyn, jota vailla. I talian maa-, meri- Ja ilmavoimat 

vat sodan aikana kyk enemättömät toimimaan. Unkarin Ja Roma

nian viljamarkkinat ovat niinikään Italialle ensiluokkaisen 

t"rkeät, sill" Italia ei ole vilJatuotteisiin nähden omava

rainen Ja sodan aikana on Tonavan laakso ainoa 

Italia voi edellyttä" saavansa. elintarpeita. On selvää, et

tä Saksan vaikUtusvallan kasvu niillä alueilla saattaa Ita

lian ~uremmassa määrin riippuvaiseksi pohJoisesta ~urie

taan. Tämän Johdosta onkin Italiassa seurattu. viime päivi

Em tapahtumia levojtomuudalla, Jonka aihetta ei ole vaikea

ta ymmärtää . 

Edelläselostetut olo~hteet eivät kuitenkaan ole v81-

kuttaneet muutokseen Italian Ja Saksan suhteis8& Ja altseli

politiikassa. T"ällä pidet"än selvänä, ettei Italia ~lq

olois8& voisi erkautua Saksasta saattamatta omaa asemaansa 

vaaranala1aekSi. TällaiSSl tap&htuessa 01181 varsin 

ta, että Saksa muitta mutkitta anastaisi Triesten 

aeen sen kautta ~ålimerelle. 

Bäia. olosihtei88a on ÅlI18IO linin yr1 teää vä parhaansa 

ajaakseen Italian vaatimuksia Ranskaan nähdm JOnkinlaaeen 

ratka1~un. Varilin pitkälle meneminen sovinnon tietä 

<lolli88st1 miellytti1ai HiUer1ä, mutta toisaalta on käynyt 

sel'Yuai, ettei Banaka ole taipu'Yainen luovuttamaan aluei

tae soutta. Täati JohtUll. .ttii Italiasaa johtavalla 

1& nähtä'Y!-_U tällä hetkellä 1Ioi-.otam Rmaltan ot1ia'Yan 

aloitteen neurottelu1hin molempien maid8n suhteitten parant .-



mi.eltsi. Italian viimeksi aloittamat sotilaalliset toimenpiteet 

seli"tetään yritykseksi saada Ranska tai VIltetukBi sellaiseen 

vinnolliseen asenteeseen, Joka tekisi mahdolliseksi selkkauksen 

selvityksen neuvottelutietä. Suurella mielenkiinnolla odotetaan 

tähän nähd81 sitä. puhetta, Jonka Ranskan pääministeri 

tulee tänä iltana pitämään ja Jossa hänSl arvellaan 

~ussolinin viimeksi esittämiin Italian vaatimuksiin. 
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Tavatessani Ateena ssa käydessäni sikä l ä isiä ulkomaalaisia 

diplomaatteja s aattoi todeta heidän suhtautuvan varsin pessimis

tisesti r auhan s ä ilyttämisen mahdollisuuteen Välimerellä . 

t ettiin että sota tulisi puhkeamaan jo Espanjan kysymyksen 

pusel vittely6 en yhteydesli:i • ainittiin siitä . että Franoo oli 

tahallisesti viivytellyt adridiin tuloaan saadakseen tekosyyn 

pitää italialaiset joukot Espanjassa. Uskottiin myös. että eri

näisten espanjala isten joukkojen siirtelyt tarkoittiva t hYÖkkäyk

sen valmistelua Gibraltaria vastaan j. n .e. 

Tavatesaani Roomaan saavuttuani Espanjan täkä lä1s en suur

l ähettilään. Sr. Garcia Conden kerroin hänelle Ateenassa vallit- I 

sevasta mielialasta ja kysyin. mitä hän arveli tilanteen kehi- , 

tykBestä kotimaassaan. Suurlähettiläs selitti. että t.ilanne tu

lee kehittymään aivan päinvastoin kuin mitä Ateenassa 

Espanjan kansallismieliset ovat tähän mennessä järjestäneet so

taa. jonka tarkoituksena on ollut maan vapauttaminen 

Tämän tapahduttua on heidän ainoana päämääränään järjestää rau

haa. jonka tarkoituksena on parantaa ne 7auriot, joita sota on 
. b 

tuonut mukanaan. Marssi Madridiin oli täytynyt lykätä kuluvan 

kuun loppuun sen tähden. että aseman selvittely 
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valt aamisen j älkeen on vienyt enemmän aikaa kuin alussa 

otaksuttiin. "On aivan selvää, sanoi suurlähettiläs, että 

kenraali Franoo haluaa nähdä Mussolinin Espanjaan lähettä

mät joukot ottamassa osaa Madridissa järjestettävään paraa

tiin. Tämä on luonnollinen huomionosoitus Mussolinille 

avusta, jonka hän on antanut Espanjan vapauttamiseksi 

sista." 

Kysyin vi elä Sr. Garoia Condel ta, miten Ranskan ja 

Espanjan suhteet ovat selviytyneet. Hän sanoi, että tässä 

suhteessa on ollut vaikeuksia vOitettavina, koska ranskalai

set ottivat alussa aivan väärän asenteen ja rupesivat aset

tamaan Espanjalle ehtoja normaalien suhteitten palauttamisek

si sen sijaan, että Espanjan oikeus on esittää Ranskalle 

nämä ehdot. Näitä asioita kävi kenraali Petain selvittele

mäsllä Parisissa ja on syytä todeta, että suhteet Ranskaan 

ovat nyttemmin selviämässä • 

Tietoja että kenraali Franco suunnittelisi hyökkäystä 

Gibraltariin, piti suurlähettiläS täydelleen mielet töminä. 

"GibraJ. tar on jokaisen espanjalaisen sydämessä, mutta 

jalla ei ole nYkYisin vähintäkään aietta ryhtyä sitä val

loittamaan". huomautti hän lopuksi. 
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Roomassa on poliittinen aktiviteetti ollut viime viikkoi

na varsin vilkasta. Niinpä on Italiassa Albanian valloituksesta 

lukien ja sen jälkeen vieraillut huomattava joukko ulkomaalai

sia politikkoja ja sotilashenkilöitä. Täällä ovat käyn. et sota

marsalkka Goering, Unkarin päämini steri, krei vi Teleki , Unkarin 

ulkoasiainministeri, kreivi Czakl ja Jugoslavian ulkoasiainminis

teri 1 arkovitch, Joka tosin ei ulottanut matkaansa Roomaan as

ti, vaan tapasi Italian ulkoasiainministerin Vene'ziassa. Italias

sa käyneiden joukossa ovat vielä Romanian ulkoasiainministeri 

Gatencu, Unkarin kauppaministeri Kunder sekl lopuksi Saksan ar

meijan päällikkÖ, kenraali Brauchitsch ja ulkoasiainministeri von 

Ribbentrop. KUn tähän lisää useitten saksalaiste~ sotilasvaltuus· 

kuntien ja asiaintuntijain vierailut sekä Romanian finanssim1-

nisterin käynnin, alkaa saada käsityksen täkäläisestä pOliitti- I 

sesta aktiviteetista. 

Eräät Roomassa tapahtuneet vierailut johtuvat selvistä 

muodollisista syistä. Siten 011 unkarilaisten valtiomiesten käyn

ti suoranaimn vast1l.UIi ulkou1a1nm1n1steri Cianon aikaisanpaan 

käyntiin Budapestissa. Unkarilaisten vierailun aiheena ovat 

tietenkin myijs ne läheiset polii~tiset Ja taloudelliset suhteet, 
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jotka nykyisin vallitsevat mOlempien maiden välillä. Itali

an ja Jugoslavian ulkoministerien tapaamista on taas pidet

tävä suoranaisena seurauksena Albanian valtauksesta, joka 

koski l ä hinnä JugoslaYi aa ja asetti sen vähemmän miellyttä 

vän tosiasian eteen. Italian oli mahdollisimman vakuuttavas

ti 'selitettä vä , ettei t ämä t oi menpide ole millään tavoin 

t ähdätty Jugoslaviaa vastaan. Tämä näyttääkin onnistuneen, 

nakin Venezian kohtauksesta annetusta virallisesta kommunike-

asta päättäen . Tavatessani At eenasta saavuttuani Jugoslavian 

täkäläisen lähettilään vakuutti myöskin hän, ettei Albanian 

val taus ole huonontanut Italian ja Jugoslavian välillä val-

litsevia hyvia Suhteita. Mikäli on vuorostaan puhe Italian 

ja Romanian suhteista, on ilmeistä, etteivbt ne ole estä

neet Romanian ulkoasiainministerin käyntiä Roomassa muitten 

maitten pääkaupunkeihin tehtyjen vierailujen yhteydessä. On 

myös pidettävä mielessä, että Italian ja niin hyvin Roma

nian kuin Unkarin välillä on nykyisin suunnitteilla suuria 

vaihtokauppaan perustuvia osto sopimuksia, joissa Italia ostai

si teollisuustuotteillaan unkarilaista ja romanialaista vil

jaa sekä Romaniasta öljyä sen suurisuuntaisen ohjelman mu

kaisesti, jota täällä nykyisin valmistellaan Italian kaup

pasuhteiden laajentamiseksi Tonavan ja Balkanin maiden kans-

sao 

Yhtä ilmeisistä syistä johtuvina ei s en Sijaan voi 

pitää niitä lukuisia yksipuolisia vierailuja, joita saksalai-, 
set sotilashenkilöt ovat viime viikkoina tänne tehneet. on 

spytä panna merkille, että nämä vierailut ulotetaan useissa 

tapauksissa aina Libya_ aaakka ja että maasaa olleskele. 
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nykyisin huomattava joukko saksalaisia sotilasasiaintuntijoita 

ja upseereja. Tämä on a iheuttanut huhuja, että saksalaiset 

olisivat s aaneet teht ävä kseen organisoida uudelleen, vastaisia 

tarkoituksia varten, Italian armeijia • .Asiantuntevat henkilöt 

ovat kuitenkin vakuutettuja siitä, etteivät johtavat piirit 

täällä haluaisi mennä näin pitkälle, peläten saksalåisen vai

kutuksen lisääntymistä toivottua suuremmaksi. Väitetään, että 

saksalaiset ovat saapuneet tänne pääasiassa informatiotarkoi

tuksessa ja että Libyassa heidän erikoistehtävänään 

vastaisuuden varalta sodankäynnin mahdollisuuksia troopillisis

sa maissa. Tä stä huolimatta on käsittääkseni pidettävä ilmei

senä, ett~ saksalaisen sotilasjohdon käynnit täällä ja ken

raalien Farianin ja Ke!tel'in tuonnottaiset neuvottelut Inns

bruckissa osottavat Saksan ja Italian armeijain nykyisin toi

mivan entistä kiinteämmässä kosketuksessa. 

Tämä kaikki ei kuitenkaan ole vaikuttanut siihen, että 

täällä nykyisin uskottaistin aikaisempaa enemmän sodan mah

dOllisuuteen, ainakin mikäli on puhe Italian suhteista Rans

kaan, Joissa on todettavissa tyyntyminen. Tällaiseen tyynty

miseEll on viimeksi vaikuttanut Albanian valloitus, jonka väi

tetään tape:htuDB en Ranskan hiljaisella suostumuksella. Sano

taan, että Ranskan johtavat piirit näkivät siinä eräänlaisen 

uklcosenjohdattimen, joka 011 omiaan ehlpottamaan jännitystä 

Välimeren länsiosissa. Olkoon tämID seikan laita miten tahan

sa, eräänlainen ranskalais-itelialaisten suhteiden helpottumi

nen on v11D8 aikoina ollut ilmel •• st1 havai ttaYisss, kuten Jo 

eräässä edellisessä raportissani mainitsin. Nykyään puhutaan 
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myös pal jon siitä , että molempien maiden välisiä neuvottelu

ja parhaillaan ka i kess a hiljaisuudessa valmisteltaisiin ja että 

Pariisista olisi t ässä tarkoituksessa l ähetetty Roomaan tun

nettuj a henkilöitä tunnustelemaan maaperää. Neuvottelut 

vat koskernaan Djibutin satamaa, rantatietä Addis 

den i t alial ai sen ottamis ta Suezin kanavan hallintoneuvostoon 

ja italialaisten asemaa Tunisiassa. On syytä mainita, että 

anskan täkä läinen suurlähettiläs, joka aikaisemmin on 

tunut varsin pessimistisesti Ranskan ja Italian suhteiden 

rantumisen mahdo~lisuuteen, suhtautuu nykyisin tilanteeseen 

~yönteisemmin. ViimekSi hän käytti asemasta puhuessaan sanaa 

"m6diocre" aikaisempien, verrattain voimakkaitten adjektiivien 

asemesta. 

Täällä ei uskot a sodan syttymisen mahdollisuuAeen lä

heisessä tulevaisuudessa, mikäli asia riippuu Italiasta, myös

kään sen tähden, että sadon korjuun aika lähenee ja sen 

suorittaminen rauhallisissa olosuhteissa on I t alialle nykyi

sessä vaikeassa taloudellisessa asemassa välttämätöntä. Viime 

aikoina on nimit täin erä itten tärkeitten elintarpeitten puute 

ja kalleus alkanut täällä kehittyä hUOlestuttavaksi. Niinpä 

on kahvi nyttemmin hävinnyt markkinoilta Roomassa ja muualla 

Italiassa kOkonaan. Sokeri on kallistunut siinä määrin, että 

köyhemmän väestön on vaikeata sitä hankkia. Liha on kallis

tunut viimeisen neljän kuukauden kuluessa 2-5 liiraa ja mak

saa nykyisin 20 liiraa kilolta. KUn otta a huomioon että 

20 liiraa on SUomen rahassa y11 50 mkaa, saa käsityksen 

hintata80n korkeudesta. Myöskin leipjvilJa on mais81n 
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pakon j ohdosta huonont umi staan huonon t unut. Sodan 

nä i s sä olosuhteiss a voisi muodostua suorana iseksi 

s i vä es t ön j a arme ijln ruokintaan nähden. 

aloittaminen 

katastrofik-

El int arpe i den hanki nnan va ikeudet Johtuvat suureksi osak

si siitä , ett~ hallitukselta puuttuu tarpeellinen määrä "va

pa ata" (ul komaista ) valuuttaa. Tähän mennessä on esim. kahvia 

voit u hankkia Br asiliasta siten, et ta sinne on vaihtokauppa

perusteell a l ähetetty erilaisia koneita. yttemmin, näitten 

kauppatoimien päätyttyä , olisivat italialaiset ostajat olleet 

ha lukkai t a ha nkkimaan brasiliala.is ta kahvia Lontoon markkinoil

t a . Englantila iset ~yyjät eivät kuitenkaan suostu 

tavaraa muuta kuin käteismaksulla ulkomaisessa Valuutassa, j o

t a italia l a iset ostaj at eivä t voi hankkia. Tästä johtuu 

meaikainen kahvi pul a Ja sama vaikuttaa useitten muitten tar~ _ 

vikkeitten katoamiseen markkinoilta. 

On selvää , että t ä lla iset olosuhteet vaikuttavat vä es

t ön mieliala an ja olen kuullut, että tyytymättömyys köyhempien 

kansanluokkien keskuudessa on voimakkaasti kasvamassa. Kenties 

tästä johtuen on vi ime aikoina, edellämainittujen vierailujen 

yhteydessä annetuissa j a muissa v~allisissa kommunikeoissa 

koetettu voimakkaasti tehostaa hallituksen rauhantahtoa ja yri

tyksiä päästä takaisin normaaliin oloihin. Niinpä oli . se puo

livirallinen kommunikea, jossa ilmoitettiin ministerien Cianon 

ja von Ribbentropin tapaamisesta ja keskusteluista Milanossa, 

laadittu varsin rauhoitte:n.an henkem. Siinä tosin sanottiin, 

että yleinen asema on hyvin vaarallinen (piu ohe perioolosa), 

mutta samalla siinä annettiin rauhoittava vakuutus toteamalla, 

että akselivaltioiden valmius torjua voimakkaasti kaikki saar-
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toyritykset ei vaikuta sodan tekijänä, vaan palvelee rauhan 

välineenä . 

Edellä olevan tultua kirjoitetuksi saapui tieto, että 

Italian ja Saksan ulkoministerit olivat todenneet täydellisen 

yhteisymmärryksen vallitsevan molempien maiden kesken ja että 

Italian ja Saksan kesken on solmittu pOliittis-sotilaallinen 

sopimus, joka tarkoittaa rauhan turvaamista. Tästä seuraavassa 

raportissa. 
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Asia: 
.1ilanon sopimus ja Puolan -Saksan 

s elkkaus . 
o 

Ital ian ja Saksan kesken Milanossa tehtyä polli ttista 

tt ja sotilaallista sopi must a komme ntoivat t äkäl ä iset l ehdet tie

t enki n suuri n otsikoin ant aen sille ensiluokkaisen merkityksen. 

• 

Seli t etään, että ooman - erliinin akseli on Dilanon neuvottelu-

jen kautta suuresti vo imistunut ni i nhyvin "akti vi teettiinsa kuin 

sisä iseen henke ensä nähden". Tehostetaan yöskin, että Milanon 

neuvottelujen t ulos todi staa ka ikille vääriksi ulkomailla viime 

aikoina leiitetyt tiedot akselivaltioiden välillä syntyneistä 

etuvastakohdista j a aksel i n hei ke ntymisestä . 'rikoista huomiota 

kiinnitetään vielii siihen vaikutukseen, jonka tieto Milanon s·o-

pimuksesta teki johtavien demokraattisten maiden pääkaupungeissa • 

Kerrotaan että Parisissa syntyi suoranainen hämminki ensi tiedon 

saavuttua neuvottelujen tuloksesta, joka merkitsee l äntisten de

mo.kratioiden moraalista tappiota, koska akselivallat ovat 

min osoittaneet määratietoisesti j a tarmolla pyrkivänsä Euroo

pan tilanteen sel vi ttämiseem rauhanomaisin keinoin ja rauhan 

vakiinnuttamiseksi . 

Täällä oleville ulkomaalaisille piireille saapui tieto 

'Ulanon sopimula:l esta yllätyksenä. Selitetään että sopimUS on teh

ty vastavetona ja vastapainoksi Ranskan ja Englannin yrityksil-
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le solmia sopi~ uksia kollektiivisen tur~allisuuden aikaan

saamis eksi. Sopi:nuks en tarkoi tuks ena sanotaan olevan, mikäli 

mahdollista , estää ja tehdä mitättömäksi demokraattisten mai

den yritykset saada erinäiset maat (Puola, Romania y . m.) 

omaan turvallisuusjårjestelmäänsä. Todetaan, ettei sopimus 

keas taan tuo mukanaan itä än uutta tekijää valtoje~ pOliit-

tisiin suhteisiin, sillä Italian ja Saksan kesken oli jo 

t ä llainen pakti olemassa, vaikkakaan ei paperilla. .1ielen

k iinnon kohteena on myös kys ymys tuleeko Unkari ja muut 

" ystä vä t" liittymään uuteen sopi. ukseen. 

Koska sopimus ei mill"än tavoin muuta nykyisiä val

t aSUhteita, v aan määrittelee akselivaltain vä lilI" 

suhteita, ei voine katsoa sen lis~vän sodanvaaraa . Ni inpä 

on edellytettävis sä, e tt~ s ellais et t apaht umat kuin esim. 

Tshe kkoslovakian valtaus, eiv~t uuden sopimusen aikana voi 

tull a yllä tyksenä toise11e aks elivaltiolle. Tämä on omiaan 

vähentämään tuntemattomien, edeltä arvaamat tomi en 

dollisuuksia t oisen akselikumppanin taholta, mikä tietenkin 

on eräänlainen tae s ille, etteivät F - "nks lta iset 

tilanteet tule uudistumaan. Ennen muuta pitänee t ämä paik

kansa Saksan j a Puolan nykyisiin suhteisiin nähden. 

l ä inen 

On Ol\ut selvä sti 

yleinen mielipide, 

todettavissa, että niinhyvin täkä 

jos t ä llaista termi ä Italiasta 

huttaessa yleensä voi käyt~åä , kuin hallituksen johtama 

kinen sana, eiv~t ole saksalais-puolalaisessa selkkauksessa 

omaksuneet saksalaista asennetta. Päinvastoin, on ollut huo

mattavissapyrkimystä puolue~ttomaan - etuvastakohtien arvoste-

'luun. Våitetään myt)s, että Italian taholta olisi 11ano.8& 
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yritetty toi ni a sovinnollisen ratka isun hyväKSi, mikä onkin 

l u onnollista, ottaen huo 'oon PUolan ja I t alian vä lillä val

litsevat hyvä t suhteet. :,lerkitseekö v :Hanon sop i mus sitä , ett 

Italian ja Saksan kesken on päästy yksimielisyyteen y öskin 

Saks an asenteesta puolaan nähden, j " ä nähtäväksi. Jos näin 

olis i , merkitsisi sopi mus askelta r auhan hyvä ksi, sillä ei-

hän voine edellytti::ä , että Hitler sopi a usen puitteissa ryhtyi 

si Puolaan nähden toimenpiteisiin, joita toinen sopimus puoli 

ei hyvä ksy. 

Tavatessani muut&~a pä ivä sitten PUolan t äkäl ä isen 

suurlähettilää n suhtautui aina~ in hän varsin pessimistisesti 

Itali an mahdollisuuteen vaikuttaa puolalais-saksalaisten suhtei

den hyväksi. Silloin ei ollut vielä s aapunut tietoa Milanon 

sopimuksesta • 

Edelläolevan tultua kirjoitetuksi oli minulla tilai

suus kuulla Englannin täkälä isen uuden suurlähettilään mieli

pide Hilanon sopimuksesta, jota muuten ei vielä ole allekir 

joitettu eikä edes lopulliseen asuun laadittu. 

Lordi Lorrainen käsityksen mukaan on Mussolini, jonka 

tarkoituksena on ollut estää tilanteen kehittymistä Euroopas

sa alueelliseen kOnf'liJctUn, pyrkinyt Saksan kanssa nytteum1n 

päätettyyn sopimuksem s'i1nä mielessä, Ilttä hän voisi sen 

"" avull~ paremmin kuin tähän mennessä . kontrolloida akael1pol1-

tiikkaa ja Hitlerin otteita, jotka eivät aina ole olle.t 
I 
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sopuso innussa niitten tarkoitusperien kanssa, joih i n Italia 

pol itiikassaan pyrkii. 

Olen kuullut t ämän lisäksi eräästä italialaisesta läh-

teestä, että sopimus olisi luonteelta an defensiivinen ja et

t ä siinä määritellään, mitkä ulkomaiset alueet kuuluvat Ita

lian ja mitkä Saksan etupiireihin sekä missä tapauksissa 

nä ihin etupiireihin kohdistuva ulkoa tuleva agressio 

taa toista akselivaltiota auttamaan akselikumppaniaan. 

sessa lienee luettu Italian etupiiriksi m. m. Adrianmeri ja 

Saksan etupiiriksi ItäIIeri. 

Englannin tää llä olevassa suurlähetJS tössä ollaan vakuu

tettuja siitä , että Mussolini on koettanut tehdä 

Puolan ja Saksan vä lisen selkkauksen selvittämiseksi rauhan-

omaisin keinoin. 

... 

/ 
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As i a: . Englannin Turkin sopimus ja 

,. '1t; . -. ( 

._ .. ___ ... __ ...... Italia . .............. _ ................... -_ ................ . 

Englannin ja TUrkin kesken julkaistu puolustusluontoinen 

sopimus on täällä herättänyt suurta huomiota. Sen katsotaan 

kevan varsin läheisesti Italiaa, koska se käsittää Välimeren ja 

Balkanin, jotka tunnetusti kuuluvat Italian etupiiriin. Tähän 

nähden annetaan tälle sopimukselle Roomassa paljon suurempi mer

kitys kuin Englannin viime aikoina eräiden muiden maiden kans sa 

tekem1lle turvall1suuspaktellle. Lehdet kir joi ttavat s11 tä s uurin 

otsikoin. Ne toteavat, että tämä uusi sopimus, jossa Englanti 

ja Turkki sitoutuvat auttamaan toisiaan. aseman käydessä uhatuk-

• si Välimerellä ja Balkanilla, on vain rengas niiden maiden ke.t

jussa, joilla Englanti yrittää saartaa akseli vall at. "Giornale 

4'Italia" selittä,&.. että Lontoon ja Ankaran kesken julkaistu pak

ti, joka aluresti vaikuttaa asemaan Välimerellä , ei ollut yllä

tys Italialle, vaikka sen valmistelua koetelt1in Englannista ja 

TUrkista käain peitellä. Lehti ei ~.lä halua arvioida sopimuk

sen merk1tJlStä, vaan rajoittuu mainits8lll8111l, että nähtävästi on 

tekeillä liaä8opimukaia, joiden muka BDgl.anti tulisi h8DkJd -

lU8Il TUrkille 500 lentokonetta ja antaiSi sille 3 miljonan 

punnan luotan Turkin rannikltOjen j* el'it71aest1 salA1en l1nnoi

taaten vahT18tlllllisek8i. TIll.& he1;blJ,I. 1"11ttU 1*4en melesta 

JAKELUOHJE, J .... I"ohj.mall.J., 

ftDl11Mn. 

--_._----.---._----
ta .. • .. 

T .... II ...... . 
T .... II ...... J. IleIItal . .... . ........ . . mlnlaterUllle. 
EI "lkom ... d ... tuk_ tIadoItukaIIn. 
EI ~_mutta ........................ tIadoI

tubIIft. 
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toteaminen, että uusi sopimus osottaa yhä 

ja Englannin saartopolitiikan olevan agressiiv1sta ja myöskin 

Italiaan kohdis tettua, sillä Italie..n edut O'(8.t lähinnä ky

seessä Välimeren piiris8ä. 

MyÖSkin muut lehdet, jotka tähän mennessä suhtautuivat 

Turkkiin virallisten piirien kannan mukaisesti 

mielisesti, ovat nyttemmin alkaneet kirjoittaa TUrkista ja 

sen politiikasta ivallisessa hengessä. Niinpä väittää tori

nolainen "Gazzetta del Popolo", että englantilaiS-turkkilai

nen sopimus tulisi maksamaan Englannille, lainojen 

tarvikkeiden muodossa kokonaista 10 miljoonaa puntaa. Puolan 

kanssa tehty sopimus lienee maksanut yhtä paljon, jotavas

toin Romanian kanssa solmittu unilateraalinen sopimus makSoi 

vain 5 miljoonaa puntaa. Vanhaan aikaan ostettiin nahalla 

"seikkailu-veljeskuntia"; nyt ostetaan valtioita antamalla 

lainoj aja uskottelemalla takai ta, rauhaa, vapautta, hyök

kääjän vastustamista y.m. Lehti ky8YY lopuksi, onko 

ja Englannin välinen Välimeren sopimus sopusoinnussa 

velvoitusten kanssa, joihin Englanti on sitoutunut Vål1mer

ta koskevassa sopimuksessaan Italian kansaa. 

HUomaa sel~tl, että Englannin ja Turkin välillä 

~istu pakti oli täällä eräänlainen yllätys, päinvastaisiSta 

vakuutteluista huolt.atta. Julistihan Turkki vielä 
. 

haluavansa pysyä tä1delleen puolueettomana. TUrkin liitty-

• mistä Englannin .muodostamaan turvallleuusjärjeate1mään onkin 

I 
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pidettävä vars i n huomat tav.ane tappiona ekselivalloille nii 

yrityksissä vetää Belkenin maat l ähemmäksi akselipolitiikkaa. 

Tämä tappio on Italiaan nähden sitä ilmeisempi, ~ täkä

läisten johtavien piirien toiveet saada Jugoslavia liitty

mään akselivaltoihin eivät ole kaikesta päättäen riittävässä 

määrin onnistuneet, huolimatta kaik~sta tähän suuntaan käy

vistä yrityksistä, joihin viimeksi kuuluu Jugoslavian prins.i 

hallitsijan käynti Italiassa ja hänelle täällä järjestetty 

loistava vastaanotto. 

~f~.h.4' 
Läh,ttilä~ 
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...... ............. hYökkäämättöm:ussopinrus . ..... .. 

Italialaiset lehdet julkaisivat t.k. 6 ja 7 p:nä Ber

linistä ja Riiasta saamiaan uutisia, joiden mukaan saksan ja 

Pohjoismaiden (suomi ni ihin luettuna) sekä Itämerenmaiden välillä 

oli tekeillä non-agressiosopimus. Eräissä lehdissä, kuten "L'Av

v.nire" ja "11 Messaggero", oli myös Berlinistä ja Helsingista 

tulleita tietoj a siitä, että "suomalaisissa poliittisissa 

sä suhtaudutt i i n suosiollisesti Saksan ~olta tulleeseen 

seen, jota pidetään molempien maiden välillä vallitsevier ystä

vällisten suhteiden luonnollisena ilmauksena ja suomen ~oudatta

man puolueettomuuspolitiikan muka1Bena". 

Myöhemmin, kuluvan kuun 10-11 p:nä. julkaisivat italia-

lalaet lehdet lyhyenä, TUkholmaSta ja Berlinistä tuleena sähkö

sanomana uutjs en, jossa todetaan, että "suomen. Ruotsin ja Nor

jan ulkoasia1Dm1nistarit olivat kokonaisen päivän .kestäneiden neu

vottelujen jälkeen päättäneet hyljätä SakSan t aholta heidän hal

lituk8illeen tehdyn tarjouksen solmia bilateraalisia sopimukSia". 

)la1nittakoon vielä. että Genovassa ilmestyvässä "11 Seoo-

10 XIX" ntmisessä lehdessä oli 10/V lehden kirjeenvaihtajalta 

Berlinistä tullut aähke. jossa sanotaan. että "non-agre~.iosopl

mu.lcsen hyVäksymistä ,puolta .... t 'l'8D8ka ja SUara1. jotavutoln Ruot-

JAKELUOHJE I 

T.ya1l1nen. _._ ....... _ ........ __ .................. . 
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si j a Norja sitä vastust avat. Kaikki neljä pOhjoismaata ovat 

kuitenkin yksimielisesti ehdottoman neutrali teetin sällyttämi-

sen kannalla" . 

Ennen edellä selostett uj a uutisia Saksan Suomelle 

tarnasta hyökkäämätt ömyyssopunuksesta julkaisivat useat italia

laiset lehdet Hel singissä 5/V päivätyn sähkösanoman, jossa ko

rostetaen, ettei Suomi tahdo mitään suojelua demokraattisten 

valtaln taholta, koska se vahingoittaisi SUomen puolueetto-
- '\ muut ta. Uutisessa huomautetaan, että "Helsingin lehdet vas-

tustavat varsinkin niitä takeita, joita SUomelle tarjotta.1-

siin Moskovan taholta." 

Edellä selostetut italialaisten lehtien uutiset osotta-

vat, että Suomen ja muiden pohjoisnaiden asema Euroopan 

valtain ryhmityksessä on viime aikoina herättänyt t äällä ta

vallista enemmän huomiota, jota on ollut omiaan lisäämään 

Saksan viimeksi pohjoismaille tekemä ehdotus. Myöskin täkä-

1ä isissä poliittisi ssa piireissä on tämä kysymys ollut vilk

kaan p.ohdlnnan esineenä ja käydessäni viimeksi Pale,zzo Ch!

gissä kosketteli eräs ko~keaasa asemassa oleva virkamies 

On merkille pantavaa, etteivät lehdet ole yleensä 

mitäID omakohtaista uutisen johdosta, että Suomen ja muiden 

pohjoismaiden taholta ei ole suostuttu Saksan ehdotukseen, 

vaan on uutinen sivuutettu pelkällä tämän seikan toteam1sel-

la. 
puoliv.1rallise... ulkopolitiikkaa käsittelevässä viikko

lehdessä -aelaztoni Internazionali· l3/V huomautetaan ku1te~ 

kin selostettaesse pohjoismaiden ulkoministerien tont~enssi. 

/ 
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TUkholmassa, että kieltäy,tymistä suostumasta Saksan ehdotuk

seen ei mitenkään ole tulkittava vihamielisyytena pohjoismai

den taholta Saksaa vastaan, vaan ennen kaikkea niiden halu

na pysyä jyrkästi uskollisena niille puolueettomuusperiaatteil 

le, joista sovittiin 6-7 p:nä huhtikuuta 1938 Oslossa pide-

tyssä konferenssissa . 

tä pohjoismei ta aina 

Lehti pitää tätä todisteena siitä, et

elähyttää periaa'te pysyä kaikkien niiden 

valtaryhmitysten ulkopuolella, joita voi muodostua ja tehdä 

kaikkensa sen puolesta, etteivät ne tulisi vedetyiksi näiden 

ryhmien välillä mahdollisesti syttyvään sotaan. 

Lehtien kannanottoon on nähtävästi ollut omiaan vaikut

tamaan se, että aikaisemmin saapui tietoja Suomen ja muiden 

pohjoismaiden kielteisestä suhtautumisesta myöskin demokraat

tisten maiden ja Neuvostoliiton taholta tehtyihin tunnuste

luihin, joitten tarkoituksena selitettiin olleen saada poh

joismaat liittymään demokraattisten maitten takuujärjestelmään • 

SUomen ulkopolitiikan yhdenmukeisuus Skandina~ian maiden valta

ryhmän kanssa näiden maiden pyrkimyksessä pysyä erillään Eu

roopan valtaliitoista oman puolueettomuutensa turvaamiseksi on 

täten tullut täällä yleisemmin tunnetuksi. 

) 
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K'Ilten olen aikaisemmissa raportei ssani tiedoi ttanut ja 

kuten lähetystö viimeisten tapahtumien yhteydessä salasähkeissään 

(sähkeet n:ot 31 A ja 31 B toukok. 7 ja 8 p:ltä) tiedoitti, ei ti

lanne ole täältä katsottuna kehittynyt kevään kuluessa ja 

sesti viime viikkoina suuntaan, joka lisäisi sodanvaaraa. Päin

vastoin, on ollut todettavissa, että monista hälyyttävistä sei

koista huolimatta, kehitys on kulkenut rauhallista ratkaisua 

kohti, niinhyvin italialais-ranskalaisiin suhteisiin kuin asemaan 

nähden Välimerellä yleensä. 

Italialais-ranskalaisiin suhteisiin vaikutti huomattavassa 

määrässä selventävästi Mussolinin jo aikaisemmassa, Roomassa pi

tämässä su~ •• sa puheessa antama selitys, ettei Italia vaadi 

Ranskalta alueita, vaan tyytyy erinäis1in myönnytykSiin. Minulla 

oli äskettäin tilaisuus keskustella näisä seikoista erään palaz

zo Chigisaä korkeassa asemassa olevan virkamiehen kanssa, joka 

sanoi olevansa vakuutettu siitä, ettei sotaa tulisi nykYoloissa 

syttymään, ainakaan Italian ja Ranskan kesken. koska molempien 

maiden suhteet voidaan selvittää Ranskan suostumuksella erinäi

siin myönnytykSiin Djibutissa, helpotuksiin Italialle suezin ka

navan liikenteessä Ja parannuksiin Tunisiassa asuvien italialals-

JAKELUOHJE: 
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ten asemas sa . Ital i a ei näiden vaatimustensa tähden tulisi 

hyökkäämään Ranskan ki mLlppuun samoin kuin ei myöskään 

kuten Italiassa hyvin tiedetään tulisi aloittamaan 

suuksia Italiaa vastaan . Sot a voisi näissä olosuhteissa 

ainoastaan, jos jokin ennakolta laskematon tapahtuma tai 

likohtaus antaisi ' siihen a iheen. Mutta tämä mahdollisuus on 

aina otettava lukuun tämänkaltaisissa valtojen keskeisissä 

teissa, huomautti puhuttelemani virkamies. Hän ei muuten tah

tonut lausua mitään tie dotLsta, että Roomassa parhaillaan 

nus teltaisiin maaperää mahdollisuudelle aloittaa neuvottelut 

Ranskan kanssa. 

Mussolinin vi~eksi Tor1~ossa pitämä puhe on 

säämään uskoa siihen, et~ olot t ällä hetkellä ovat 

tuman päin. Tämä suurella jännityksell ä odotettu puhe ei 

ollut se lla.inen, jollaiseksi 

tiin. Monet täällä olevat 

tästä puheesta käyvän ilmi, 

sOTittu ja mitä Italialle 

sitä eräillä tahoilla ennustet

virksveljeni odottivat nimittäin 

mistä Milanon neuvotteluissa 

oli luvattu vastineeksi s i itä , 

s e tukisi Saksaa sen selkkauksessa Puolan kanssa. 

että MussOlini tulisi kohdistamaan puheensa kärjen Ranskaa 

vastaan. Tällais ta ei kui tenkaan tapahtunut, lukUunottamatta 

tavanmukaisia Ranskalle annettuja letkauksia, jotka. kuuluvat 

jo Mu8solinin puheiden tyyliin ja jotka d-Yiiu tällä kertaa 

ovat selitettäTissä Tielä senkin tähden, että puhe pidettiin 

Ranskan rajalla. piemont1n pääkaupungissa. Il DUcen puhe C'n 

pä1nTastoin merk1ttä~ nykyolot huomioon ottaen pikemminkin 
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rauhanpuheeksi, jossa m;m. todetaan, ettei Euroopassa ole 

t ä llä haava a ainoat akaan kYSyrrlyst ä , joka olisi niin tärkeä 

ja polttava, että sitä ei voisi ratkais ta rauhanomaisin kei

noin. 

Asemaa selvittävänä on tietenkin ollut omiaan 

maan myös se, että Espanjan kysymys alkaa poistua 

jestyksestä yleistä rauhattomuutt a aiheuttavane tekijänä . 

olen aikaisemmissa raporteissani tiedoittanut on ilmeistä, et

tä olot Espanjassa tulevat vastaisuudessa kehittymään rauhal

liseen suuntaan kaikista hälyyttävistä tiedoista huolimatta. 

Tavatessani eilen Espanjan suurlähettilään, vakuutti 

hänen hallituksensa ainoana päåmääräne on nykyoloissa pelas

taa maa sodan aiheuttamista vaurioista ja ylläpitää tässä 

mielessä hyviä suhteita ulkovaltoihin. Suurlähettiläs piti 

Danzigin kysymystä tällä hetkellä vaikeimpana Euroopan valtain 

kesken selvitettävistä kysymyksistä • 

Mainittakoon lopuksi, että Italian lehdist9 selostaes-

saan Mussolinin Torinossa pitämän puheen vaikutusta Ranskassa 

huomauttaa suurin otsikoin, että puhe on tehnyt parisissa 

hyvän vaikutuksen ja että se on parantanut yleistä asemaa. 

Lehdet käsittelevät laajasti niitä parisin lehdissä olleita 

lausuntoja, jois8.a todetaan, että puhe avaa oven kansainvä

lisen tilanteen rauhanomaiselle järjestelylle. Tämä on pidet

tävä merkkinä siitä, että puheen rauhoittavaa vaikutusta ha-

lutaan täällä korostaa. 
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1) Balkanin vallat ja Italia; 

2) Italia ja Ranska. 
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KUten Kreikasta lähettämässäni raportissa mainitsin 

toi Ateenassa todeta, etteivät Kreikan suhteet Italiaan olleet 

,tt läheiset noudatetusta virallisesta kohteliaisuudesta huolimatta. 

Kreikkalaisten epäluuloa Italiaa kohtaan kuvaa ~.m. 

kettäin sulkeutui Korintin kanava maanvyöryrnän tähden. 

että noin 7°.000 tonni maata syöksyi kanaYaväylään. 

minen liikenteelle kysyy suuria kustannuksia, joita kreikkalais

ten on vaikea suorittaa. Eräs italialainen yhtiö tarjoutui ra

hoittamaan yrityksen varsin edullisilla ehdoilla, mutta kreikka

laiset eivät ole tähän suostuneet epäillen italialaisten siten 

saavan otteen, jota he myöhemmin voisivat käyttää vaikutusval

tansa lisäämiseksi Kreikassa. Erikoisen kipeästi on kreikkal.a1-

aiin koskenut Dodekanesian saarten joutuminen Italian haltuun. 

Kuten tunnettua luovutettiin nämä saaret Italialle Lausannen 

rauhassa v. 1923. Albanian ftlloitus synnytti Kreikusa myös 

suurta ki1htymystä Italiaa vastaan, koska tässä nähtiin uusi 

todistus Italian aikeesta lill*ä vaikutusvaltaansa Balkanilla. 

Albanian ~etken aluss. k11ruhtik1n Italla, nämä olosuhte.t huo

mioonottaen, vakuuttamaan .relkelle tulevanaa kubnloitta.ean Krei

kan alueell1eta koskaaattClllUutta Ja status quo'ta VIl1.Jleren itä-
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osissa. Vakuutuksella oli rauhoittava vaikutus, mutta se 

ei saattanut ha··lventaa·· ·· . Kreikan epäluuloa · Italian vastaisiin 

aikeisiin nähden Balkanilla. 

Tätä taustaa vastaan on käsitettävissä, että 

sa nykyisin suhtaudutaan varsin suopeasti Englannin ja Tur

kin välillä solmittavaan keski~äiseen avunantosopimukseen sa

moin kuin niihin neuvotteluihin, joita parhailla~ on käyn

nissä TUrkin aloitteesta Balkanin valtain liittosuhteiden lu 

jittamiseksi. Kreikka näkee niissä vastapainon 

lian vaikutusvallan lisääntymiselle Balkanilla, joka vaiku

tusvalta voisi helposti vaarantaa Kreikan asemaa. On tosin 

todettava, ettei Kreikka tähän mennessä ole tahtonut estää 

saksalaista taloudellista ekspansiota, koska se on ollut 

edullista Kreikalle, ottaen huomioon Saksan kreikkalaisten 

maataloustuotteitten menekkie.lueena.. Mutta kesJmsvaltain polii 

tisen vaikutusvallan liiallinen kasvu Balkanin maissa ja 

etenkin muutokset asemåssa Italian eduksi Välimerellä 

taisivat Kreikan suorastaan riippuvaiseksi läntisestä 

ta naapuristaan. Tähän näblen Kreikke toivoo Balkanin 

tain ~iiton voimistumista ja status quotn säilyttämistä Vä

limerellä, mikä tosiasiassa merkitsee Englannin yl1herruut-

ta näillä vesillä. 

Keskustellessani viimeksi näistä seikoista Kreikan 

täällä olevan lähettilään kanssa ma.1n1tsi hän, että Krei~ 

km nykyinen ecl1ktaattori", pääministeri . Metaxas on alust.a 

alkaen ollut Balkanin valtain liiton kannattaja, huolimatta 
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siitä, että hän pitää tarpeellisena hyvien suhteiden säilyt

tämistä myöskin Saksaan. Se että tämä liitto on nyttemmin 

alkanut merkitä vastapainoa Saksan ja Italian pyrkimyksille 

Balkanilla ei ole muuttanut Kreikan pääministerin suhtautumis

ta liittoon eikä saattanut häntä vastahakoiseksi pyrkimyksille 

liiton vahvistamiseksi. Kreikan lähettiläs huomautti erikoises

ti siitä"että pääministeri Metaxas on n.s. Salonikin 

sen luoja, jossa sopimuksessa Bulgaria ilmoittaa suhtautuvansa 

aU9peasti liiton toimintaan. Hänen pyrkimyksensä on ollut saa

da Bulgaria mukaan Balkanin liittoon huolimatta esteistä, joi

ta Bulgarian vaatimus Romanian, JugOSlavian ja Kreikan aluei

siin nähden asettsa BUlgari~ liittymiselle. 

KYsyin täkäläiseltä kreikkalaiselta virkaveljeltäni, mitä 

hän ajattelee Jugoslavian mahdollisuuksista pysyä Balkanin 1ii 

tossa. Hän vastasi, että Jugoslavian viimeaikeinen lähentymi

nen Saksaan ja Italiaan voi vaikuttaa Jugoslaviaan liitosta 

v1eroittavasti. Romanian vastaiseen asenteeseen nähden hänellä 

• ei sen sijaan ollut epäilyksiä Saksan taholta Romaniaan koh-

d1BtuTå8ta painostuksesta huolimatta. 
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Se eräänlainen optimismi aseman tule1J8.en kehi tykseen nähden • 

. jo~a vallitsi täkäläisissä poliittisissa piireissä Mussolinin To

rinossa pitämän puheen jälkeen. ei ole viime päivinä jatkunut 

ainakaan samassa mittakaavassa. Tosin ei Mussolinin viimeksi Cu

neossa pitämän oraakkel1maisen puheen katsota erikoisemm8ssa mää

rässä muuttaneen tilannetta. jonka vaihteluihin täällä 

tuo Eräät virkaveljeni ovat ni1nmuodoin pitäneet asemaa tällä 

haavaa siksi rauhallisena. että he ovat lähteneet kesälomilleen • 
.. 

Mutta se seikka. että kaikista ennusteluiste huolimatta neuvot-

teluja Italian ja Ranskan kesken ei viime viikkoina ole 

tt käpntiin. on onuaan useille tehoilla herättämään huolestumista 

ja vieläpä ranskalaisiin kohdistuvaa arvostelua. Niinpä piti Yh

dysvaltain täkäläinen suurlähettiläs ranskalaisten taipumattomuus

kantaa käsittämättömänä ja yleistä tilannetta vaarantavana. Hä

nen mielestään olisi Ranskan pitänyt ottaa huomioon Mussolinin 

viimeksi antamat viittaukset Italian valmiudesta neuvotella Rans

kan kanssa näitten neuvottelujen koskematta Ranskaan kohdistuvia 

alu8vaattmuksia. Milanon paktin allekirjoittamisen jälkeen ovat 

suurlähettilään käsityksen mukaan neuvottelujen mahdollisuudet 

pienentyneet. koska Italian tulee nyttemmin ottaa huomioon ne 

""KELUOH.JE. ......'uohjem.lI.j •• 
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T.". ........ J. 11 ..... 1 ................... .. mlnlat.rIOlI •• 
EI ulltoonaaed~ tlecIoItl*eIln. 
EI ulltolftllMduetuk ..... mutta ullt __ lnmlnlatwlOn tIecIol. 

tuUIIn • 

... ,a .. 



• 

• 

- 2 -

velvoi tukset, joihin se paktissa sitoutuu politiikkansa 

mukaistuttamiseksi Saksan politiikan kanssa. 

Suurlähettilään Ranskan omaksumaan asenteeseen kohdis t u 

vaa a r vostelua on pidettävä sitä huomattavampana, kun se on 

annettu taholta, jolla tähän mennessä on suhtauduttu suurel

l a ymmärtämyksellä Ranskaan ja ranskala1~-englantilaiseen yh

teistyöhön r auhan t urvaamiseksi Euroopassa. Arvostelu vastaa 

lähinnä sitä lausuntoa, jonka Saksan täkäläinen suurlähetti

läs tuonnottein antoi Ranskan asenteesta Italiaa kohtaan. 

Hän nimittäin totesi sen osoi ttavan, etteivät ranskalaiset 

ole nähtävästi mitään oppineet eikä mitään unhoittaneet, nli 

tä monista kolaukeista huolimatta, joita heidän 

on viime vuosina saanut kärsiä . Hänen mielestään ovat ne 

epäkohdat ja historialliset vääryydet, joiden poistamiseen 

Italia tunnetuissa vaatimuksissan Ranskaan nähden pyrkii, si i 

na määrin ilmeisiä, ettei luul i s i asialli~illa syillä 

kieltl~~ niistä keskustelemasta. Samanlaisia lausuntoja olen 

vi ime päivinä kuullut myöskin muiden Yirkaveljieni taholta, 

jotka katsovat, että Ranska on taipumattomuudellaan antanut 

mahdollisuuksien suhteittensa selvittämiseksi Italian kanssa 

lui.u.a käsistään. Kerrotaan, että Ranskan täkälälstä suurlä

hettilästä pidetään osal taen syyllisenä siihen, etteivät suh

teet Pariisin ja Rooman Yälillä ole päässeet selviytymään· 

Sanotaan, että Fran90is Poneet, joka BerliiniSsä ollesS88D 

menestyi hyvin, ei ole täällä yhtä suuressa määrin hallin

nut tilannetta. Hänen amaksumansa arvoeteleva kanta ja yli

mielinen asenne on ollut omiaan vain suututt8llBan italia-
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velvoitukset, joihin se paktissa sitoutuu politiikkansa 

mukaistuttamiseksi Saksan politiikan kanssa. 

Suurlähettilään Ranskan omaksumaan asenteeseen kohdistu

Jaa arvostelua on pidettävä sitä huomattavampana, kun se on 

annettu taholta, jolla tähän mennessä on suhtauduttu suurel

la ymmärtämyksellä Ranskaan ja ranskalais-englantilaiseen yh

teistyöhön rauhan turvaamiseksi Euroopassa. Arvostelu vastaa 

lähinnä sitä lausuntoa, jonka Saksan täkäläinen suurlähetti

läs tuonnottein antoi Ranskan asenteesta Italiaa kohtaan. 

Hän nimittäin totesi sen osoi ttavan, etteivät ranskalaiset 

ole nähtävästi mitään oppineet eikä mitään unhoitt ane et , ni i 

tä monista kolauksista huolimatta, joita heidän politiikkansa 

on viime vuosina saanut kärsiä. Hänen mielestään ovat ne 

epäkohdat ja historialliset vääryydet, joiden poistamiseen 

Italia tunnetuissa vaatimuksissan Ranskaan nähden pyrkii, sii

na määrin ilmeisiä, ettei luulisi asiallisilla syillä 

kielt'~~ niistä keskustelemasta. Samanlaisia lausuntoja olen 

vi ime päivinä kuullut myöskin muiden Yirkaveljieni taholta, 

jotka katsovat, että Ranska on taipumattonruudellaan antanut 

mahdollisuuksien suhteittensa selvittämiseksi Italian kanssa 

luiBua käsistään. Kerrotaan, että Ranskan täkäläistä suurlä

hettilästä pidetään osal taen syyllisenä siihen, etteivät suh

teet Pariisin ja Rooman Yälillä ole päässeet selviytymään· 

Sanotaan, että Fran90is Poncet, joka BerliiniSsä ollessaaD 

menestyi hyvin, ei ole täällä yhtä suuressa määrin hallin

nut tUannetta. Hänen omaksumansa arvosteleva kanta ja yli

mielinen asenne on ollut omiaan vain suututtamaan italia-
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laisia. Tähän nähden pidetään täällä mahdollisena, että jolle

kin toiselle ranskalaiselle po1iittisesss elämässä tunnetulle 

henkilölle annetaan tehtäväksi ryhtyä selvittelemään suhteita 

I taliaan, niin pian kuin Parisisse: uskotaan, että suhteitten 

selvittelyyn on todells. ryhdyttävä. 

Tapasin pari päivää sitten Ranskan suurlähettilään. 

.. Hän piti nykyistä poliittista asemaa Euroopassa 

• 

sena. Hänen mielestään ovat Hitler je Mussolini esiintymisel

lään jouduttaneet asiat pitemmälle kuin he nähtävästi itse

kään olisivat he1unneet. Itävallan liittäminen Saksaan 

vaikeuttanut sisäistä aseme.a. Saksassa tuomella Saksalle uusia 

velvollisuuksia tämän alueeen muonittemiseen nähden ja useissa 

muissa suhteissa. Samoista syistä on Tshekkoslovakian an.stua 

vaikeuttanut Saksan sisäisten probleemien ratkaisua. Myöskin 

Mussolini on suurlähettilään käsityksen mukaan joutunut akti-

ossaen Ranskaa vastaan nyttemmin asemaan, josta hänen on vai-

keata peräytyä. 
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Lähetystö läbettää kunnioittaen Ulkoesiain-

ministeriölle tämän mukana Suomen Roomassa ole-

van lähetystön raportin n:o 15: 

A1csel1veJ.let ja kouljnternin. vastainen liitto. 
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On ollut varsin mielenkiintoista seurata viime v1ikkoi-

tt na täkäläisten lehtien lausuntoja kansainvälisen aseman kehityk

sestä Euroopassa. Tietenkin ovat lehdet selostaneet poliittisia 

tapahtumia täsmälleen samasta näkökulmasta ja niitten ohjeitten 

mukaan. joi ta johtavaJ.. ta taholta on annettu. Mutta nimenomaan 

tapahtumain kaavamaisessa käsittelyssä on todettavissa piirteitä. 

jotka viittaavat akselipolitiikan tarkoitukseen valmistaa yleistä 

miellpidett~ määrättyyn suuntaan. Niinpä on demokraattisten mait

ten saartopolitiikesta kirjoitettaessa erikoisesti haluttu koros

t aa enslantilais-venäläisten neuvottelujen tähänastista tulokset-

• tomuutta. Litvinovin ero otettiin täällä vastaan suoranaisella 

ihastukSella. sillä sen katsottiin oleve.n uuden suunnan merklci-

nä Neuvostoliiton ulkopolitiikassa ja todisteena siitä. ettei 

Venäjä tulisi liittymään akseliValtoja vastean muodostettuun rin

tBmaan. BähtäYäati ~tä sJ78tä on NeuvostOliittoa viime aikoi

na lehdistössä kohdeltu eräänlaiselle huomaavaisuudelle. Leb41s

sä DIk77 nykyisin usein lausuntoja, jotke ovat suunnatut "kapi

tllistiaia demokratioJa" vaataan, joitten vastakohtana mainitaan 

oikeudenmukaisuuteen perustuva tesoistlnen ja natsistinen JärJes

teld. PUhutaan _rikkalå aell!ta, eqlentilalaesta je raakala1-
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aeata plutokratissta je juutalaisten maailmaa hallitsevasta 

rahavall estt:t , joka suunnittelee akselivaltojen se rte i s t a val

t eliitoilla estääkseen Italian ja Seksan olkeDtettujen ja nll 

ten väestöille elintärkeitt~~ pyrkimysten toteuttamista. 

sheviam1sta ei s8IIBsaa yhteydessä mainita sanallakaan 

tää siltä kuin kominternin vastaiselle liitolle ja sen mer

kitykselle maailmaa vapauttavana tekijänä ei enää annettaisi 

läheskään samaa merkitystä kuin aikaisemmin. Tällainen lehti

en asenne Neuvostoliittoa kohtaan ja myöskin se, ettei Hit

ler viimeisessä puheessaan maininnut sanallakaan Venäjästä, on 

täällä antanut aihetta huhuihin, että Saksan ja Neuvostolii

ton välillä 01i3i saleisia neuvotteluja, joIssa Saksa yrit

täisi painostaa Neuvostoli i ttoe luopumaan yhteistoiminnas ta 

läntisten demokretiain kanssa. Huhullle antoi vär1kett.ä 

sl se, ettei Neuvostoliiton nykyinen ulkoasie1nkomissaerio 

seapfrnutkaan Kansainliiton neuvoston kokoukseen Gen~veen, kuten 

011 odotettu. Tätä pidettiin suoranaisena tappiona Englannin 

ja Ranakan ajamalle politiikalle Neuvostoliiton taivuttemisek

si k.s~sveltoja vastaen muodostettuun liIttoon Ja lehdet ker

toivat asiasta suurin ot8)koin. 

Vaikka tällä hetkellä näyttääkin siltä, että neuvotte-

lut Englannin ja Neuv08toliiton välillä johtavat jonkinlai

seen tulokseen, on kuitenkin todettava kommunistivastaisen 

pektin menettäneen viimeisten suurpoliittisten 

dosta hUOlll&ttavassa määrin merkitystään. Olen usein kuullut 

täällä mainittavan, että tällaisen pekUn solm.1m1nen Seka_, 
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Italian ja Japanin kesken oli poliittinen erehdyS, koske se 

ennen muuta saattoi Yhdysvallat asettumaan päättävästi 

politiikkaa vastaan johtuen siitä, että AJner1ke.n periviholli-

nen - Japani esiintyy paktin kautta Saksan ja Italian 

liittolaisena. Yhdysvaltain viime aikoina omaksumaa asennetta 

onkin pidettävä suurimpana pettymyksenä akselivalloille, jotka 

viimeisiin asti olivat toivoneet Amerikan pysyvän entisellä 

puuttunettomuuskannallaan Euroopan sisäisiin asioihin nähden. 

TOdetean, että Yhdysvallat voivat ratkaisevasti 

teegiseen asemaan m.m. Välimerellä tarvitsematta edes yhtyä 

sotaan, koska ne voivat laivastollaan "sitoa" Japanin meri

voimat Ja täten antaa Englannille ja Ranskalle tilaisuuden 

keskittää Kaukaisen Idän merivoimat Vål1mer.än~ jossa niiden 

meri v oimat lasketaan nykyisin 2 V2 kertaa Italian merivoim1a 

suuremmiksi. Yksistään tämä osoittaa miten ratkaiseva merkitys 

Yhdysvaltain asenteella on sotaisen selkkaukSen sattuessa EU

roop888a. On ~ös selvää, että llikä1i täällä aletaan tajuta 

Japanin kuulumisen entikominternpaktiln vaikuttaneen Yhdysvalto

ja akaellvalloista vlerolttavastl, tämä on omiaan vähentämään 

Italien Johtavien p1irt"en halua peinostaa tämän paktin merki

tystl poliittisena tekijänä. 
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Lähetystö lähettää kunnioittaen Ulkoasiainministe-
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riölle tämän mukana Suomen Roomassa olevan lähetystön rapor

tit n:ot 16, 17 ja 18: 

1) Juutalaisten asema Italiass's; 

2) Milanon 
tllään 

sopimus. KeSkuStelu Englannin 
kanssa; 

suur1ähet-

3) Saartopolitiikk8 ja rauhan mahdollisuudet • 
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Lähetystö on aikaisemmin tiedoittanut niistä toimenpiteis

tä, joihin Italiassa ryhdyttiin juutalaisia vastaan. Kuten tun

nettua asetettiin erikoinen hallituksen komitea käsittelemään 

juutalaiskysymystä ja valm.1stemaan lakeja juutalaisten oikeuksien 

rajoittamiseksi. Eräitä tällaisia lakeja on jo saatettu voimaan. 

Juutalaisten kirjoittamia oppikirjoja ei saa käyttää kouluissa, 

juutalaiset professorit eivät saa olla yliopistojen opettajina 

ja Italiaan vuoden 1919 jälkeen saapuneet juutalaiset ovat me

nettäneet kansalaisoikeutensa. 

Viime aikoina on kuitenkin liikkunut huhuja , joiden mu

kaan johtavalla taholla ei nyttemmin katsottaisi olevan sYYtä 

jatkaa juutalaisvastaista politiikkaa, osaksi sen tähden, että 

juutalaisia on Italiassa verrattain vähän eikä juutalalskysymys 

ole täällä sils mikään varsinainen probleem1, osalcai s11 tä 

sY1stä, että toimenpiteet juutalaisia vastaan ov~ herättäneet 

vastustusta yleis~n keskuudessa, joka pitää niitä hitleriläis

ten menettelytapojen jäljittelynlio Mainittakoon, että eräs Kua

-sol1nia varllil lähellä, korkeassa aaemaala oleva viranomainen, 

joka nauttii MUssolinin erikoista luottamusta, oli tuonnottain 

sanonut suoraan n DUoelle, ettei Italiu kansan enemmistö 117-

MKELUOHoIE. 
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väksy hänen toimenpiteitään juutalaisia vastaan. Kerrotaan, 

että juutalaiskysymystä käsittelevä komitea onkin nyttemmin 

saanut määräyk'"9n keskeyttää työnsä. 

vaa, että joku aika sitten muutti 

On myi:>s merkille panta

täältä ulkomaille jOukot-

tain juutalaisia lääkäreitä, insinöörejä y.m. Nyttemmin liene

vät nämä juutalaisten maastemuutot kuitenkin loppuneet. 

kin on aikaista tehdä kaiken tämän perusteella liian pit

källe meneviä johtopäatöksiä hallituksen vastaiseen juutalais

politiikkaan nähden, mutta ilmeistä on, että toimenpiteet 

talaisia vastaan ovat ainakin toistaiseksi loppuneet. On 

dettavissa eräänlainen tauko, joka voi tulla pitkäaikaiseksi 

ja johtaa juutalaisvastaisen politiikan lieventämiseen 

tä luopumiseen. 

Mahdollisesti ovat jOhtavat piirit pitäneet parhaana 

luopua enemmistä juutalaiSiin kohdistuvista toimenpiteistä sen 

vastustuksen tähden, jota ne ovat kohdanneet yleisön taholta. 

Mainittakoon että kun joku aika sitten annettiin määräys 

tae ei-juutalaisten liikkeitten ikkunoihin merkintä "aarialai

nen" , ei tätä määräystä kukaan noudattanut ja koko yritys 

jäi sikseen. neisö on myös reagoinut varsin voimakkaasti 

Saksassa tapahtuneita juutalaisten vainoamisia vastaan, joita 

täällä pidetään "teutoonisen mentaliteetin ilmauksena". 

on todettava, että saksalalsvastalnen mieliala on JmU

tenkin Italiassa viime aikoina voimistunut. Kerrotaan että 

etenkin Pohjois-Italiassa ollaan kuohuk8issa sen johdoata, 

tä saksalaisten katsotaan saaneen täällä liian paljon 
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tusvaltaa. SakBalaisvastainen mieliala yleisöSsä on saanut 

uutta virikettä tänne saapuvista lukuisista saksalaisista 

kailijoista. jotka usein eSiintyvät ylimielisesti, loukaten 

esiintymisellään italialaisten kansålli.tuntoa. Saksalaisten 

eSiintyminen on Joskus aiheuttanut ikäviä välikohtauksia, 

joista lehdet tietenkin vaikenevat. Kansan keskuudessa kuu

lee nykyään sanottavan. että asiat olivat paremmin silloin 

' kuh Mussolini itse niitä johti. Täten tahdotaan ilm8.1.sta, 

että valta on Italiassa nyttemmin joutunut saksalaisten kä

siin. Vaikka tällaisilla mielialan ilmaisuilla ei nykyisen 

järjestelmän vallitessa olekaan suurempaa merkitystä, on kui

tenkin mahdolli sta, ettei johtavalla taholla turhaan haluta 

ärsyttää yleistä mielipidettä ja tähän nähden on päätetty 

luopua enemm1stä to1menpit~istä juutalaisia vastaan. 
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Rooman poliittisissa piireissä puhutaan edelleen paljon 

Milanon sopimuksesta ja siihen liittyvistä salaisista määräyksis

tä. UlkoaaJ. tain edustajain keskuudessa ollaan vakUutettuJa Siitä, 

että sopimukseen sisältyy paljon sellaista, Jota ei ole 

saattaa julkisuuteen. Sanotaan Italian ja Saksan m.m. sopineen 

siinä Euroopan ja myöskin eräiden Euroopan ulkopuolella oleVien 

alueiden Jaosta vaikutus piireihin , joissa toinen sopimuspuoli 

saa v ... paasti toimia toisen häiritsemättä. Julkisuuteen saate-

tussa sopimuksen perustelussa on eräitä viitteitä tällaisiin so-

• pimulcsen salaisiin pykäliin. Niinpä siinä 

maat ovat päättäneet toimia yhteisvoimin nnille elintärkeitten 

alueitten turvallisuuden ja rauhan säilyttämiseksi. Sopimuksessa 

ei kYllä anneta tietää, mitkä ovat nämä sopr=amaiden edullle 

tärkeät alueet. Jossain määrin valaistusta geymykseen antaa 

täällä parhaiten intoraoitu s8Domalehtia1es Virg1n1o.. Gayda erUs

sä kirjoitukseesa, Joka on Julkaistu lULnen lehdes8IUiD 

d'Ital1usa" 23 p:nä kuluna kuuta. Gayda toteaa tässä kirJoi

tUkBesea, että on aDDettaTa ensiluoltainen merkitys 

JAKIWOH.lII 
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II .... 1 ••• d .. o ... IIIM.: .. ':'t:':.: ..... :_~ ............... ... 
11 .. 'I ............. mutta ... IlII ............ ........ ....... 

• 1, ... 



• 

- 2 -

eista, joilla sopimusmaiden etujen ka ~90taan olevan niille 

elintärkei tä (spazi vitali) ja joiden turvallisuutta kumpikin 

lopimuspuoli sitoutuu vastavuoroisesti kunnioittamaan. Niinpä Sak-

sa sitoutuu kunnioittamaan Italian etuja siellä, missä 

oikeutettuja - Kaakkois-Euroopassa ja Välimerellä, jotka ovat 

Italian etupiiriksi, Gaydan mukaan kokonaan katsottavat 

kuin Afrikka. Näillä alueilla ei 

lian etujen mukaiseen politiikkaan. 

roisesti antanut Saksalle sitoumuksen 

jä ja asennetta Saksalle 

Saksa tule sekautumaan Ita

kuuluvass.a 

Samoin on Italia 

kunnioittaa sen 

vaikutuspiirissä. 

sopimukseen vedoten Gayda siis määrittelee Kaakkois-Euroo

pan ja Välimeren alueiksi, joilla Italialla on elintärkeitä 

etuja valvottavina ja jotka siis kuuluvat sen vaikutuspiiri i n. 

Saksan e4uille tärkeistä alueista ja Saksalle sopimuksen mukaan 

kuuluvasta vaikutuspiiristä hän ei katso olevan syytä puhua. 

Samassa kirjoituksessa Gayda vielä leimaa valheeksi demokraat

tisissa maissa levitetyt huhut Italian pyrkimyksistä kegemoni-

• aan - muitten maitten poliittiseen ja taloudelliseen 

valtaan - näillä alueilla. Italien ja Saksan 

hänen sanojensa mukaan vain vakiinnuttaa ystäyYYSsuhteensa mai 

t~n kanssa, jotka ovat niitten etupiir1ssä. 

mainitsee, että Italian ja toiselta puolen Unkarin sekä Ju

gOSlavian keskeinen ystävyys on ollut vain omiaan 

molempien viimeks1mainittujen maitten poliittista vapautta ja 

hittämään niitten kansainvälistä yksilöllisyyttä. 

kin ajatelleeksi, missä määrin Italian ja Albanian ystävyys

suhde on ollut omiaan kehittämään v11meks1ma1n1tUJl maan vapa

utta ja wkansa1nvölistä ykBilHllisyyttäw• 
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se koista pari päivää sitten Eng-Keskustelin näistä i 

lannin täkäläisen uuden suurlähettilään kanssa, joka siirret

tiin Roomaan suoraan Ankarasta . Lordi Percy Lora1ne on turk

kilais-englantilaisen sopimuksen luoja ja tuntee TUrkissa 

sa ajalta hyvin nykyisen aseman Kaakkois-Euroopassa. Hän 

nOi, että diktatuurimaiden väki val tapoli tiikka on 

kuttanut poliittisten suhteitten viimeaikaiseen 

kanilla. Siellä on nyttemmin herätty käsittämään, miten vaa

rallisekSi Se.lcsan ja Italian aseman lujittuminen Kaakkois

Euroopassa voi muodostua näille maille. Etenkin on TUrkin 

asenteeseen keskusvaltoja kohtaan vaikuttanut se, ettei nyt

temmin enää voi luottaa diktatuurimaiden lupauksiin ja 

noudattaa tehtyjä sopimuksia. TUrkkilaiset ovat lordi Lo

rainen sanojen mukaan nykyään uudesti syntynyt ja valveutu

nut kBI8 a, joka uskoo moraalisiin periaatteisiin niinhyvin 

yksityisissä suhteissa kuin kansainvälisessä elämässä. Tshak

koslovakian ja Albanian tapahtumat vaikuttivat ratkaisevasti 

siihen, että Turkki päätti asemansa turvaamisekSi solmia 

Englannin kanssa sopimuksen keskinäisen avun antamisesta ase

man Balkanilla ja Välimerellä joutuessa uhatuksi. 

lCYsyin suurlähettlläältä, eikö Ttirkin päätökseen ollut 

osaltaan vaikuttanut myöskin se, että niinhyvin Turkki !ruin 

Kreikka, joiden välillä vallitsevat läheiset suhteet, pitävät 

kumpikin Englannin valta-asemaa Välimerellä etujaan ja riip

pumattomuuttaan paremmin turvaavana kuin JOS diktatuurimaat 

pääsisivät vel ta-asemaan Eaakkoi8-EuroopaS8a ja Välimeren itä-

0818.a. Hän myönsi tämän s.ikan vaikuttaneen 
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päätökseen. Kuten tunnettua koetti Saksa niitten neuvottelu

jen aikana, joita käytiin sopimuksen solmimisekSi, tehdä .oi~ 

tavansa estääkseen sopimuksen syntymistä Turkin ja Englannin 

välillä. .m. oli Saksan Ankaran-suurlähettiläs vakUutmanut 

turkkilaisilIe, ettei Saksa tule sallimaan Italian valta-ase

man liiallista lujittumista Välimerellä. Italialaiset tullaan 

kyllä pitämään aisoissa oli suurlähettiläs vakuuttanut. Tu-

lee ajatelleeksi, sopiiko tämä Saksan suurlähettilään 

niihin juhlalliSiin sitoumuksiin, joita Gayda selittää Saksan 

antaneen Milanon sopimuksessa Italialle sen oikeudesta toteut

taa pOliittiset päämääränsä Kaakkois-Euroopassa ja Välimerellä. 

Lordi Loraine totesi vielä, että Turkkia on nykyisin 

pidettävä sotilaallisesti varsin voimakkaana vaJ. tana. Turkki

lais-englantilaisen sopimuksen merkitystä hän piti suurena 

myöskin siihen nähden, että se tulee vaikuttamaan muitten 

Balkanin valtain 8s6nteeseen • 
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En ole koko Roexn8Ssa oloni aikana tavannut ketään, joka 

todenteolla uskoisi Italian mahdollisuuksiin voittaa sodassa län-

sivaltoja vastaan, siinäkään tapauksessa, että Saksa antaisi Ita

lialle apuaan. Täkäläiset ulkomaalaiset sotilasasiam1ehet ovat va

kuutettuja siitä, että Italian laiyasto joutuisi heti 

sa alakynteen. Ranskan ja Englannin ylivoimaiset laivastot S88r

taisiYet sen Vällmereen ja ehkäisislvät Italian meriyhteydet 

kaikkiin suuntiin, Adriaumerta lukuunottamatta. Tosin on Italial

la huomattava määrä uudenaikaisia risteilijöitä, vedenalaisia ja 

lentokoneite., jotka vedsivat suuresti häiritä Ranskan ja Englan

nin yhteyksiä, mutta Aleksandrian ja Gibraltarin tukikohtia ne 

eivät kykeniSi murtamaan ja saarto Italiaa kohtaan tiukentuisi 

sitä mukaa kuin Englanti ja Ranska ehtisiYÖt eri ilm8nsuunnil

ta keskittää lisävoimia Vållmerec. 

Toiseksi huomauttavat täkäläiset sotilas,asiamiehet, että 

Italialta puuttuu eräi~ nykyaikaisessa sodankäynnis8Ö välttämät

tömiä tarvikkeita, joista tärla91n on bens11ni. Italia voisi so

dan aikana saada ÖlJyä ainoastaan Romaniuta, mutta luotaan, 

että Sakea tulisi tarvitsemaan ROIIII8n1an koko ölJytUOD8DJlOD. Al

banian öl,1ylähtei4en s.otam tnqttaTän Tain QDDeneDJlen osan 

JAKELUOHJE. 

Tanll1na. 
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..... .. uoI\JemIIlI.j.' 

T_U ..... . 
T .......... ja 1 ...... 1 .. .. . .... ......... mlnlaterlOU •• 
EI u.~ tledoltultalln. 
EI ................... mutta ul" ......... mlnl.twten tIedoI· 

tukaIIn.. 



- 2 -

Ita.lian tarpeesta ja sitäpaitsi on niistä saatu öljy laadul-

taan 

kuten 

sellaista, ettei sitä voida käyttää hienompien koneiden, 

le ntokone iden ja lai vaston käyt tövoimana, puhumattakaan 

siitä, että öljyn saanti maitse Romaniasta kävisi sodan aika

na varsin hankalaksi. 

Maalla Italian mahdollisuuksia sodankäyntiin ei 

suuremmiksi, sillä JUpit estävät tehokkaampaa toimintaa Rans-

~ kaa vastaan. Sota länsiValtojen ja Italian välillä muodostui

si näinollen luonteeltaan asemasodaksi, jossa Englannilla je 

Ranskalla olisi käytettävinä kaikki ne mahdOllisuudet, jodlta 

merien herruus ja yhteydet muihin maanosiin tarjoavat, puhu

mattakaan länsivaltain monin verroin paremmista taloudellisista 

edellytyksistä käydä pitkäaikaista sotaa. 

• 

Olen kuullut myös italialaisten sotilashenkilöiden 

ta samaan suuntaan käyviä mielipiteitä. He huomauttavat kui

tenkin, että Italialle olisi mahdollisuuksia voittaa vastusta

ja lyhytaikaisessa sodassa, toimimalla heti alussa siinä mää-

rin tehokkaasti, että vihollinen saedaan polvilleen. Italia

laisten taholta väitetään, ettei Englanti voisi sodan aikana 

siirtää riittävästi merivoimiaan pOhjanmereltä, mikä antaisi 

Italian laivastolle eräänlaisen toimintavapauden Välimerellä. 

Itali81.aisetldn asiantuntijat myöntävät, että sikäli kuin sota 

pitkittYJ, asema käy ' Italialle vaike8lllll8ksi. 

Ainoa suunta, jolla Italian maavoimat voisivat sodan 

ailc8na vapaaumin toimia, on Kaakkois-EurOOPpa, edellyttäen, et

tä poliittiset olosuhteet tarjoaisivat mahdollisuuksia SakSan 

ja Italian vel ta-aseman leaJctem18een Balkanille 
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Läheiseen Itään. Italia, jolla nykyään on hallussaan 

meri, voi helposti sotilaallisesti painostaa Kreikkaa ja Jugo

slaviaa sekä viimeksimainitun maan kautta Bulgariaa. Näitten 

mahdollisuuksien valossa käsittää, miten suureksi tappioksi 

Saksalle ja myös Italialle on Dlerki ttävti turkkllais-englanti

lainan sopimus, joka sulkee keslrusvslloilta tien tähän suun

taan. Tätä tappiota ei suurest1 korvaa se,että Jugoslavia 

on viime aikoina osoittanut taipumusta lähentyä 

koska toiselta puolen Kreikka ja Romania ovat kallistumassa 

~stakkaiseen leiriin ja Bulgaria pitää nähtävästi eduilleen 

parhaimpana pysyä erillään kaikista liittoutum1sista. 

Roomassa ollaan tietoisia keikesta tästä samoin kuin 

siitä, että Englanti ja Ranska ovat varusteluissaan päässeet 

niin pitkälle, että ne voisivat milloin tahansa 

taan ke skusval toja vastaan. Ei s11s kunma, että Englannin 

n.s. saartopOlitiikkaa, jonka viimeinen tulos näyttää olevan 

englantileis-venäläinen sopimus, seurataan täällä ilmeisellä 

närkästyksellä. Englannin suurlähettiläs 011 eilen kutsuttu 

Mussolinin luo, joka puolen tuntia pitkässä keskustelussa 

oli lausunut hänelle suoria sanoja Turkin sopimuksesta ja 

sopimuksen valmistelusta Moskovan kanssa. Keskustelu ei jOh

tanut mihinkään selvittävään tulokseen. 

Rooman poliittisissa piireisaä odotetaan kuitenkin, 

tä jotain pitäisi tapahtua aseman selviytymisekSi. Täällä 

teIdetään. kyllä, että EnglannIn hallitus 0118i lopulta valmis 



, 
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neuvotteluihin ja vieläpä varsin pitkälle meneviin myönnytyk

sii.n Saksalle ja Italialle siirtomaiden käyttöön nähden y.m., 

jos vain sopiva tapa neuvottelujen alkamiseen tarjoutuu. Ken

ties tästä syystä on Italian lehdistö viime aikoina 

tanut varsin usein yleisen rauhankonferenssin mahdOllisuudes

ta. Lehdet selostavat tarkkaan Lontoon ja Pariisin lehtien 

tähän suuntaan käyviä lausuntoja. Niinpä tehtiin äskettäin 

suuri numero Lontoon TimeS-lehdessä olleesta kirjoituksesta, 

jossa sanottiin Mussolinin Cuneossa pitämän puheen avaavan 

oven neuvotteluille ja todettiin, että Euroopan valtojen vii

meaikaiset asennoitumiset ovat synnyttäneet jonkinla1seDl Va!

tasuhteitten tasapainon, joka tekee tilanteen otollisemmakBi 

neuvottelujen aloittamiselle. Viimeksi on Italian lehdissä 

myös kiinnitetty erikoista huomiota Lontoossa liikkuviin hu

huihin Chamberlainin aikeesta kutsua kokoon yleinen rauhan

konferenssi Englannin ja Neuvostoliiton keskeisen sopimuksen 

tultua · solmituksi. 
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Asia: Rooman ilmapiirista. . 

s eu) 

Roomassa eletään nykyisin odotuksen merkeissä. TOdetaan 

tt että Euroopan politiikan painopiste on siirtynyt kauas Italian 

tt 

rajoilta ja Välimereltä Saksan rajalle ja Itämerelle. 

olosuhte issa herä ttää Espanja ssa taistelleitten italia l a isten 

joukkojen paluu j a koko Espanjan kysymyksen selvittely vain 

hä istä huomiota . Myöskin italialais-ranskal a iset s uhte e t ovat 

sii rtyneet taka-alalle. Tosin ovat niinhyvin Ranskan kuin Eng

l annin suurlähettiläät viime päivinä neuvotelleet, edellinen ulko

asiainministeri Cienon ja viimeksimainittu Mussolinin 

ta nämä neuvottelut eivät ole tuottaneet mitään uutta vallit-

sevaan tilanteeseen. Mainittakoon että Mussolini on viime 

na öllut varsin pahoillaan Englannin omaksumen ulkopolitiikan 

johdosta, jota hän pitää l änsivalta1n suunnitelmana saartaa Sak

sa ja myös Italia, huolimatta yrityksistä selittää tämän pOli

tiikan tarkoitusperänä olevan vain taata turvallisuus ja rauha 

Euroopassa. Osoituksena n Ducen mielialasta mainittakoon, että 

hän ldeltILyj;yi puhumas,ta ranskaa tai englantia Englannin suur

lähettilään kanssa hänelle viimeksi myöntämässään audienssisse. 

Kreivi eiano sai toimia tulkkina siitä huolimatta, että Musso

lini puhuu kumpaakin kieltä. Dtä piti Englannin suurlähettiläs 
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sopDnattomana, koska hän katsoi, että hän tässä tapauksessa 

olisi ollut oikeutettu käyttämään keskustelussa omaa 

Nykytilanteessa ei myöskään asema Balkanilla ole omi

aan kiinnittämään poikkeuksellista huomiota. Tosin on Jugo

slavian prinssihallit s ija parhail laan Berlinissä, mutta t ä stä 

käynnistä ei odoteta suurempa a tulosta kuin prinssihallitsi

jan aikaisemmast a käynnistä Roomassa, jossa ei päästy molem

pien maiden ystävyys suhteille omi stettuja maljapuheita pitem

mälle. Jugoslavian halua noudattaa itsenäisempä ä politi i kkaa 

keskUsvaltoihin nähden siihen kohdistet u sta painostuksesta huo

limatta tavallaan osottaa se, ettei Unkarin ja JugoSlavian 

liitosta ole toistaiseksi tullut mitään. Mai itaan Jugosla

vian asettane en liiton ehdoksi, että Unkari selvittää vä 

hemmistökysymyksensä Romanian kanssa, johon selvittelJlnl 

ri ei ole tähän mennessä suostunut. Tapasin äskettäin 

slavian Rooman lähettilään, joka selitti ettei hänen koti

maassaan nyttemmin luoteta mihinkään suurvaltain tarjoamiin 

takeisiin ja lupaukSiin, koska niillä on merkitystä ainoas

taan niin kauvan ja siinä määrässä kuin ne 

omaisen suurvallan etuja. Sinä hetkenä kun tämä lakkaa ole

masta asian laita, on jokainen suurvalta valmis syrjäjttä

mään p1enen kansan edut omien tarkoitusperiensä täbden. 

AjattelikO lähettiläs tätä s anoessaen Itävallan, Tlh8k:k:Oslo

ve.lden tai .Albanian kohtaloa. sitä hän ei maininnut. Tai 

tuliko hänen mieleensä tosiasia. että italialaiset ovat ny

kyisin kesk:1ttäneet .Albaniaan 100.000 miestä kaikkien mah

dollisuuksien varalta ja ennen muuta painostaakseen 
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viaa lähenemään aksel i valiioita. 

Polii ttisen tilanteen viilOOaikaisesta kehitYksestä Eu

roopassa johtuen ei nykyisin voi tarkalleen sanoa mihin Ita

lian poliittinen aktiviteetti p~hai11aan suuntautuu. PUhutaan 

paljon siitä, ett~ Mussolini olisi viime päivinä neuvotellut 

paavin kanssa. Hä n on tässä mielessä käynyt useamman kerran 

Vatikaanissa, tietenkin epävirall isesti ja salaisest i. Siitä 

mitä nämä neuvottelut koskevat, ei ole tarkempaa tietoa. Ker

rotaan kuitenkin, että paavi olisi varsin toiveikas Euroopan 

tilanteen selviämisean nähden ja että hän olisi lähimmille 

ystävilleen sanonut uskovansa rauhan palaamiseen kansojen kes

kinäisissä suhteissa. Paavin aloitteesta rauhan hyväksi 

täkäläiset lehdet ole t ähän mennessä paljoa kirjoittaneet. 

vin pyhälle kollegio1le pitämää rauhan puhetta selostivat 

käläiset viralliset julkai sut kuitenkin yksi tyiskohtais esti, 

le seikalle voi antaa eräänlaisen merkityksen puheen ollessa 

johtavien piirien suhtautumisesta paavin aloitteeseen. 

Tapasin äskettäin Puolan täkäläisen suurlähettilään, 

joka uskoi, että Italia voi 

selvittämiseksi vaikuttamalla 

tehdä paljon Danzigin kysymyksen 
I 

pohjoiseen 1iittolaiseensa, 

Italialle ei ole tässä kysymyksessä mitään omia etuja 

tavina, lukuunottamatta Italian halua rauhan säilyttämiseen. 

Paavin Berllnin nuntion aloite Danzigin kysymyksen selviämisen 

puolesta ei sen sijaan ollut johtanut muuhun tulokseen kuin 

Hitlerin nuntiolle antaaan selitykseEll, että hän puolestaan 

voi odottaa Danzlgin asian ratkaisua. 

on syytä lopuksi m.einitå, että Itämerenmaiden 

Ja Latvian kielteinen ~.. Neuvostoliiton taholta esltet-
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tyihin toivomuksiin taata näiden maiden turvallisuus on 

lä herättänyt suurta huomiota. Erikoisesti on Viro saanut 

osakseen fascistilehdistön t aholta meirittelevie lausuntoja. 

Lehdet selittä vä t Itämerenmaiden kieltäytyneen liittymästä 

t isten demokratiojen takuujärjeste l mään ja merkitsevät tämän 

huomatt a vaksi t appioksi länsivalloille. Myöskin Suomi 

tässä yhteydessä. Kirjoittaessaan Itämerenmaiden asenteesta huo

mauttaa Virginio Gayda, että Suomi haluaa tulla unohdetuksi 

tässä sekasotkussa, joka ei sitä koske. Gayda toetaa, että 

Itämerenmeat i lmeisesti eivä t kuulu Ranskan ja Englannin etu

piiriin. Unohtaen Romanian ja Kreikan tapaukset, jotka he it

se ovat luoneet, imperialistiset demokratiot vetäytyvät nyt 

Itämerenmaiden takuukiellon taakse päästäkseen NeuvostOliiton 

esittämistä vaatimuksista, jotka eivät kull lu niitten ajankoh

taisiin intresse ihin • 

~~N~ 
~ , 

/' Lä tlläs. 
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Tapasin pari päivä sitten eräillä kutsuilla Ranskan tä

käläisen suurlähettilään, joka valitti sitä, ettei Parisisaa kä

sitetä, miten vaikeata on tiedoi ttaa täältä käsin tilanteen ke

hityksestä, "Mistä minä tietäisin, mitä täällä tapahtuu huomen-

na" sanoi suurlähettiläs ja totesi, että hän usein saa vas-

ta ranskalaisia lehtiä lukemalla tietoja Rooman tapahtumista. 

Franfois Poncet ei kuitenkaan tullut maininneeksi sitä, ett ei 

useita ranskalaisia lehtiä Italiaan nykyään lainkaan päästetä ja 

tois~t saapuvat tänne varsin epäsäännöllisesti. Niinpä kiellet

tiin lähetystön tilaamalta parisilaiselta "Temps" lehdeltä Albani

an valloituksen aikana pääsy kokonaan ja sittemmin on lehti 

tullut epäsäännöllisesti. MYÖSkin sveitsiläinen "ZUricher zeitung" 

on useitten viikkojen aikana ollut saapumatta. Nykyisin saa U i -

hetystö tilaamistaan ulkomaisista lehdistä säännöllisemmin vain 

Lontoon "Times" lehden ja tämän lisäksi suomalaiset lehdet, jot

ka saapuvat kolmessa, neljässä päivässä, mikä suuresti haittaa 

tapahtumain nopeaa seuraamista. Tietojen saaminen radion väli

t~ksellä on vielä henkBlampaa. Radiolähetykset Englannista ja 

Ranskasta estetään useasti kokonaan, sikäli ~ ne ovat luon

teeltaan poliittisia. Ainoastaan Saksan ja Unkarin lähetykset 
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ovat sallittuja. Täten supistuu radioitse annettu tiedoitus 

keskusvaltain radioasemien lähetyksiin. 

Näissä olosuhteissa ollaan Roomassa poliittisiin päivän

tapahtumiin nähden miltei kokonaan riippuvaisia niistä tie

doista, joita suurempien italialaisten lehtien kirjeenvaihta

jat lähettä vät Euroopan keskuksista. On itsestään selvää, et

ta t ämä tiedoitus on vahvasti väritettyä ja yksipuolista. 

Poliittisten näkökohtien tähden sivuutetaan usein tärkeätkin 

tapahtumat kokonaan ja vähemmin tärkeille annetaan epäsuh

teellinen merkitys. Tietoja poliittisesti tärkeistä tapahtu

mista Italiassa eivät täkäläiset lehdet sisällä muuta kuin 

lyhyinä, viralliseen muotoon laadittuina uutisina. 

kaan ~1uluvan uutisaineiston vapaa käsittely lehdissä on 

miltei täydelleen kiellettyä. Useasti voi todeta, että tieto 

jostain Roomassa sattuneesta tärkeästä tapahtumasta tavataan 

ensi kertaa jUlkaistuna jonkUn italialaisen lehden 

kirjeenvaihtajan lähettämässä sähkösanomassa. Esim. 

nettu aloite rauhan hyväksi tuli tällä ta~in ensi kertaa 

täällä Julkisuuteen. 

Useat muutkin virkaveljeni ovat valittaneet tällaista 

asiaintilaa ja erikoisesti sitä, etteivät Italian viranomai

set anna u~komaiden edustajille mitään muita kuin viralli

sesti julkisuuteen saatettuja tietoja. Jossain määrin parem

massa asemassa ovat tietenkin suurlähettiläät, jotka voivat 

asemansa perusteella tavata silloin tällöin Mussolinia tai 

ulkoasiainministeriä. Viimeksimainittu on kuitenkin 
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ti varsin pidättyväinen lausunnoissaan, etenkin silloin, kuh 

on kysymyksessä tietojen antaminen hallituksen pOlitiikasta 

ei-totalitaarisen valtion edustajalle. 11 Duce vuorostaan ottaa 

täkäläiset ulkovaltain lähettiläät vastaan vain ulkoasiainminis

teri Cianon läsnäollessa, joka seisoo tilaisuudessa hänen vie

ressään. Intiimimpi ajatusten vaihto hallituksen pään kanssa 

ei näissä olosuhteissa voi tulla kysymykseen. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RVHMA: .... L~ ........................................ _ ..... _. 

OSASTO: ... C/q .... : .................................. . 
ASIA: .... ..... .................................................................... . 

(Je~M~L~_~~.~;~lJ. 
LL. ~f"-~~ , 

_ _ • _ _ _ ~ ___ u .•• ••.• • •••••• • • ••••••• · •• •· •••• ••••·• • • ·• • •• ~.......................... . .. .. . . • •• ••.•• • • •••••• •••••••• • •• • • • •••.•••••••••••••••• • ••••• • • • • ••••• • •••••.••• • ••• • • • • 

--- --.------.-.--.. -...... ... f. : ~.-



~LO . 9.. M.p' . .SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

KIRJELMÄ n:o .. -567 • 

.!t .. o o .~ ... 8.-...... SSA ... ~.4. P:NÄ ..... lc_e.::iA .... KUUTA 19 .3.9..~ 
VIITTAUS : ............. N 

....... P:NÄ KUUTA 19 ...... .. P:TTY ................. n: o ..... . 

VIITTAUS: ....... D. U.M. ... I ............ ...... 19 

Ulkoasiainministeriö 
..... .... LLE 

Rooman-lähetystön raportit 
ASIA: ... . .......................................... _ .... ......... .•..... ........... 

n:ot 21-22. 

Lähetystö lähettää kunnioittaen Ulkoasiainminis 

teriölle tämän mukana Suomen Roomassa olevan l ähetystön 

portit n:ot 21 ja 22: 

1) Keskustelu Englannin suurlähettilään kanssa; 

2) Espanja ja akseli vallat. 



Salainen. 

!lr I'I~ ~ .. 
.~ _. 9. ... 9. ... ?l4. .. ~ ..................................... SSA OLEVA LÄHETYSIl'Ö. 

RAPORTTI n: 0 .... 21 •..... ... 

R .. ~ ... ~ ... ~ ... a. ... ssa .. . ~ ... p :nä ... ~.~ ........... kuuta 19"'~~~f r 11 
As i a : Keskustelu Englappin IUUll-

lähRtt1J.Mp. ..... kM M .................... .. 
c:/() 

............................. ...................... ... .........................................•.... .. 

Tapasin tänään _lannin suurlähettilään. lordi Lora1nen. 

joka äskettäin siirrettiin Ankarasta ROoman vaativalle paikalle. 

.. nähtävästi niitten ansioitten perusteella, joita hänellä on 

turkkila1s-englantilaisen sopimuksen syntymisesSä. 

• 

SUurläbettllään käsityksen mukaan on suurimpana s}'Y1lä Eu

roopassa vallitsevaan levottomuuteen se, että amatöörit o~t 

päässeet monessa maassa politiikan johtoon. On vaikeata tyydyt

tää näitten amatöörien vaatimuksia, sillä ei voida luoda 

maita eikä meriä heitä varten. Vanha sääntö on, että se 

ottaa, hänen täytyy myöskin antaa. Pelkkä an&staminen ei käy 

ajan mittaan päinSä. Rauha palaa Eurooppaan vasta sitten. kun 

tätä periaatetta aletaan jälleen noudattaa kaDaainvälisesaä poliT 

tUkassa. 

Lordi Loraine totesi, et tei mikään ollut helpo1 ttanut 

enemmän hänen tehtäväänsä Turkissa kuin Hitlerin menettely Tahe~ 

koslovaldaa kohtaan. Hänen ldis1tylaJeuä mukaan teld. SakSa _ra

aiea.... Tahekkoalovaldam kar41Daaliv1rheen, jonka aeuraubet 

JIlUilJDa tulee vaata l117öhllllll1n tajuallUl1. mahdollisesti ... ata 

10-20 woden kuluttua. Tahekkoalovaldan valtaukaen jälben tua

te-nt hrQopan keDaat u-.a ~--.n ta1 _JDIn äatulDli 
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On syntynyt yleinen turvallisuuden tarve ja tämä on johta

nut siihen, että maa toisensa jälkeen liittyy Englannin ja 

Ranskan johdolla parhaillaan toteutettavaan turvallisuusjärjes

telmään. Hitler, Joka uskoi voivansa järjestää MUnchenin-sopi

muksen jälkeen olot Kesk1- ja Itä-Euroopassa haluamallaan ta

valla, on joutunut voittamattoman esteen eteen, niinkuin muu

ten koko akselipolitiikka. Ensimmäinen seuraus Tshekkoslovakiaa 

kohdanneesta vätivallasta oli muutos Puolan asenteessa, joka 

tapahtui siitä huolimatta, että niinhyvin Saksa kuin Italia 

tekivät voitavansa lähentääkseen Puolaa keSkuSvaltoihin. Puolaa 

seurasi Romania, joka myös pitää asemaansa uhattuna. Englanti

lais-turkkilaisen sopimUksen syntymiseen vaikutti Tshekkoslova

kian valtaus ratkaisevasti. Suurlähettiläs sanoi olevansa va

kuutettu, ettei sopimusta olisi saetu aikaan·, samoin kuin ei 

myöskään Ranskan ja Turkin sopimusta, jos Hitler olisi pysy

nyt MUnchenisaä antamassaan lupauksessa. 

Siirtyessään englentilais-venäläisiin suhteisiin lordi 

Loraine huomautti, että Versaillesin paljon moititussa 

sessa on ainakin yksi hyvä pUOli, nimittäin se, ettei Neu

vostoliitolla ja Saksalle ole yhteisiä rajoja. Tämä on suu

resti edistänyt ta8apainotilen säilymistä Itä-Euroopassa. Itse

näisen ja voimakkaan l'Uolan ~rk1tys on tässä suhteessa en

siluokkaisen tärkeä, sillä se estää Saksaa ja 

yhtymästä tai joutumasta selkkaukseen. . ke8kenään. Danzigin ky

symyksen suurlähettiläs arveli järjestyvän tavalla tai toisel

la. Hän sanoi, että oli erehdys, ettei Liettuasta aikanaan 
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tehty Puolan alaista suuriruhtinaskuntaa. Tämä olisi kerta 

kaikkiaan ratkaissut Vilnan kysymyksen ja antanut Puolalle 

luonnollisen pääsyn Itämerelle. 

Lordi Loraine ei kieltänyt Saksan ja Neuvostoliiton 

keskeisten neuvottelujen mahdollisuutta, mutta hän ei 

näiden neuvottelujen johtavan Neuvostoliiton asenteen muu-

tokseen länsivaltoja kohtaan. MOlotovin esiintymistä ja 

telyä neuvotteluissa Englannin kanssa hän piti käsittämättö

mänä. Hän sanoi ettei Lontoossa tällä haavaa ymmärretä, mitä 

MOlotov tahtoo ja tarkoittaa. Englanti on aina pyrkinyt saa

maan aikaan sellaisia sopimuksia, joissa avunanto taataan 

vastavuoroisesti. Itämeren ja SUomen kantaa Neuvostoliiton eh

dojtamiin takeisiin nälrlen suurlähettiläs piti 

mutta hän oli sitä mieltä, että jos Neuvostoliitto 

taan antamaan apua ainoastaan sitä tarvittaessa ja 

pyydetään, tämän pitäisi taata Suomen ja Itämerenmaiden . 

pumattoman asenteen kaikissa mahdollisissa Olosuhteissa • 

Ahvenanaaankysymyksen nykyvaiheesta oli lordi Lora1ne 

saanut Lontoosta tietoja, joiden mukaan Neuvostoliitto taipuu 

tämän kysymyksen ratkaisuun. Sain suurläbettilään s8li tyksestä 

sen käsityksen kuin olisi Englannin taholta viime päivinä 

painostettu Neuvostoliittoa ja tämä 011si saanut Neuvostol11-

ton luopumaan aikaisemmista vaat1mukaistaan Ahvenanmaan as1-

aSBa. Lordi Loraine sano1 ku1 tenk1n tämän hänen llm01tUllalttn

se olevan aivan yk81tyi8luonto1een. Viittaan lälJetysttsn 1IoI11!l1.'

ter1tslle lälI8ttäJIIID dhD .. een n:o 40. 

~ 
......... • .... ·tt1l1.8. 
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Täällä on viime päivinä puhuttu paljon ulkoasiainministe-

tt ri Cianon suunnitellusta käynnistä Madridissa. Lehdet julkaise

vat asiasta ulkomaisilta kirjeenvaihtajiltaan saamiaan uutisia, 

joi ssa mainitaan, että kreivi Cianon tarkoituksena on tavata 

• 

kenraali Francoa saadakseen Espanjan yhtymään Italian ja 

väliseen sotilaalliseen ja poliittiseen sopimukseen. 

Koettaessani saada selvää näistä suunnitelmista olen saa-

nut ti etää, että ulkoasiainministerin aikomuksena on 

dä Madridissa, vaikka matkan aikaa ei liene lopullisesti 

määrätty. Käynti tulisi olemaan vastaus Espanjan 

terin Sunerin äskeiseen. käyntiin Roomassa, missä hänelle 

tettl1n suurenmoinen va~ltaanotto. Tietoon, että Italian ulkoasi

ainministerin käynnin slmrauksena tulisi olemaan Espanjan 

nen akselivaltain keskeiseen sopimukseen, suhtaudutaan 

pidättyvästi. Huomautetaan, että Franco tuskin olisi valmis 

mimaan tällaista sopimusta, joka voisi tuottaa hänelle vaikeuk

sia poliittisten ja taloudellisten suhteitten selvittelyssä Rans

kaan ja Englantiin. Vaikka vihamielisyys Ranskaa kohtaan on 

edelleen Espanjassa varsin voimakas, on kuitenkin pidettävä mie 

lessä, että Espanja on taloudellisesti varsin riippuvainen Rans-
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kasta. Noin kolme neljännestä Espanjan viennistä suuntautuu 

luonnollisissa oloissa Ranskaan. MyÖSkin taloudelliset suh

teet Englantiin eivät nykyisin sallisi liian 

tosuhteitten solmimista akselivaltoihin. M.m. on Espanjasaa 

toimivien englantilaisten liikkeitten käsissä 

si ensiluokkaisen tärkeä kuparin, raudan ja elohopean tuo

tanto, puhumattakaan siitä, että sopimus Italian ja Saksan 

kanssa voisi vaikuttaa ehkäisevästi Espanjan lainansaannin 

mahdollisuuksiin niinhyvin Englannista kuin Ranskasta. Vaikka 

siis läheiset suhteet Espanjan ja akselivaltain kesken puhu

vat tällaisen sopimuksen puolesta, arvellaan kuitenkin. että 

Berliinin ja Rooman tuskin onnistuu saada Francoa taivute

tuksi sopimukseen. joka niin suuresti vaikeuttaisi hänen 

päätehtäväänsä - Espanjan taloudellisen ja rinanssiaseman ko

hottamista siitä sekasorrosta. johon k8Il1 alaissota on sen 

vienyt • 
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Asia: Tilanne. 

Italia ei ole viime aikoina ollut suurpoliittisten 

• tapahtuma.in keskuksena. Tosin on italialaisten joukkojen paluu 

Espanjasta herättänyt huomiota, jota on ollut omiaan lisäämään 

Francon halli tukB en sisäasiainminis terin Serrano Sunerin samanai-

• 

kainen käynti Roomassa. Tapahtumasta ovat lehdet kirjoittaneet 

sivumäärin. Etenkin on Italian ja ~spanjan suhteita kehittävänä 

pidetty sitä, että kenraali Franco kaiken todennäköisyyden mu-

kaan saapuu käynnille Italiaan ensi syyskuussa, jota ennen Ita

lian ulkoasiainminist!rin on määrä käydä Madridissa. Mutta tällä 

kaikella ei ole ajankohtaisempaa merkitystä ja tiedot, että Es

panja solmisi sotilasliiton Italian kanssa tai yhtyisi keskus

valtojen väliseen sotilaspoliittiseen sopimukseen, ovat toistai

seksi jääneet pelkiksi ennusteluiksi. 

Näissä olosuhteissa on Rooman pOliittisten piirien huo

mio keskittynyt tapahtumiin Italian ulkopuolella, niinpä on Ita

lian lehdistö kiinnittänyt varsin suurta huomiota Suomeen ja 

Baltian maihin niitten neuvottelujen yhteydessä, joita on vii

meksi käyty Moskovassa englentila1s-venäläisen takuusopimukaen 

kaansaamdaeksi. Todetaan että Neuvostoliitto vaatii Englantia ja 

Ranskaaa antamaan Suomelle ja Bel tien maUle samat 
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Romania ja Kreikka ovat saaneet. unohtaen Romanian ja Krei

kan tapaukset Englanti ja Ranska ovat vastanneet Neuvosto

liitolle, etteivät ne voi pakottaa takeita maille, jotka ei

vät niitä ole pyytäneet. Englannin taholta tullu~ta ehdotus

ta, jonka mukaan vaikeudet neuvotteluissa sivuutettaisiin si

ten, että takeet annettaisiin mainitsematta Baltian maita, 

pidetään vain uutena epämääräisenä lisänä niitten epämääräis

ten järjestelyjen joukossa, joita keskuS,valtoihin kohdistuvat 

saartoto1menpiteet sisältävät. 

Suomesta ja Baltian maista puhutaan lehdistössä tässä 

yhteydessä suurella myötämielisyydellä. M. m. toteaa Virginio 

Gayda "Giornale d'Italian" t.k. 14 p:n pääkirjoitukse.sa, jo

ka on omistettu kokonaisuudessaan Suomen ja Baltian maiden 

asenteelle Moskovan neuvotteluissa, että nämä maat pitävät 

Moskovan vaat1.muks~ ... uhkana omelle riippumattomuudlUleen. Bal

tian maiden. kielteinen suhtautuminen tarjottuihin takeisiin 

on ennen kaikkea niitten elinvoiman, itsenäisyyden ja puolu

eettomuuden ilmaus - huomauttaa Gayda. ~altian maiden asenne 

osottaa lehtien mielestä selvästi saartopolitiikan luonteen, 

joka ei va.tae näiden maiden etuja, vaan palvelee tämän po

litiikan harJoittajain hämäriä tarkoituksia. Vapaitten kanso

jen liitosta tulisi saartopolitiikan järjestelmässä vain orj 

kansojen liitto, joka palvelisi suurten demokraattisten impe

rium1en valtapyyteitä Euroopassa. Baltian maiden ja Suomen 

asiaa ei pidetä viimeisenä tämänkaltaisena otteena 

tiikan taholta. 

MJ~8k1n 2asavallan Presidentin ja SUomen ulkoasiainm1-
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nistertn Suomen ulkopolitiikkaa ja puolueettomuuskantaa se

lostavat lausunnot ovat saaneet t äällä osakseen huomiota 

ja on miitä selostettu lehdistössä ja aikakauskirjoissa. 

Tietenkin on englantilais-venäläisten neuvottelujen pitkit

tymlstä pidetty saartopoliti1kan tappiona. Lehdistössä on 

näkynyt tietoja, että Englanti ja Ranska lopulta suostui

sivat Neuvostoliiton vaatimuksiin takuuasiassa ja siis uh

raisivat Suomen ja Itämeren puolueettomuuden ja riippumat

tomuuden päästäkseen sopimukseen Neuvostoliiton kanssa. M.m. 

on tässä yhteydesSä englantilaisen politikon Dutt 

lausuntoa selostettu Englannin yleistä mielipidettä edusta

vana. Nämä tiedot ovat herättäneet paheksum1sta Englantia 

ja Ranskaa sekä myötätuntoa Suomea ja Itämerenmait8 koh

taan, joiden todetaan aivan syyttöminä joutuneen saarto

politiikan pyörteeseen. 

Tapasin pari päivää sitten Englannin täkäläisen am

bassaadineuvoksen, Sir Noel Charlesin, jolle mainitsin edel

läkerrotusta. Hän sanoi olevansa puolestaan vakUutettu 

tä, ettei Englanti tule suostumaan Neuvostoliiton takuuvaa

timukseen vastoin Baltian maiden tahtoa. Ambasaadineuvos, jo

ka nykyisin toimii Englannin aSiainhoitajana, 

ollessa matkoilla, ei muuten pitänyt yleistä pOliittista 

tilannetta varsin suotuisan.. Japanin esiintyminen Englantia 

kohtaan osoittaa hänen mielestään selvästi, että Japani ko

ettaa käyttää nykyistä asemaa Euroopassa hyväkseen saavut

taakseen omat tarkoitusperänsä Kiinas.a. Japanin vaatimus 
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Englannin politiikan muuttamisesta sen tarkoituksia palvele

maan oli asiainhoitajan käsityksen mukaan siksi julkea; "et 

me kehtaisi katsoa ketään silmiin, jos siihen suostuis1mme"

kuten hänen sanansa kuului vat. 

Neuvotteluista Moskovan kanssa mainitsi asiainhoitaja 

vaikeutena näissä neuvotteluissa olevan m.m. sen, että Molo

tow, joka on aivan alkuperäisistä oloista lähtöisin, näyttää 

epäilevän kaikkia ja kaikkea. Hän taitaa vain muutaman sanan 

ranskaa tai englantia, joten hänen kanssaan ei voi välittö

mästi neuvotella. Sir Noel Charles piti varsin mahdollisena, 

että tilanne Kauko-Idässä tulisi vaikuttamaan myönteisesti eng

lantilais-venäläisiin neuvotteluihin. 

Danzigin asiassa oli asiainhoitaja saanut tietoja, 

den mukaan Italian yritykset välittää Danzigin kysymyksen sel

vittämiseksi olisi Johtamassa tUlokseen. Ainakin oli kreivi 

Ciano viimeisessä Ranskan suurlähettiläälle myöntämässään audi

enssissa puhunut tähän suuntaan. Kysymys voi taisl1n 

tojensa mukaan saada pois päiväjärjestyksestä, jos Puola suoS

tuisi erinäisiin myönnytyksiin, jotka kosåevat Danzigin kau

punkia. Neuvottelut koridoria koskevasta kysymyksestä siirre~

täisiin myöhempään aikaan. 

Kreivi Cianon lausunto on omiaan osottamaan, että 

Italian taholta on todella yritetty taivuttaa riitapuolla so

vinnolliseen ratkaisuun Danzigin asiassa. Tästä Italian pyrki

myksestä kerroin jo raportisse.nl n:o 9, vii. me toukokuun 10 

p:ltIL "Milanoh sopimus ja Puolan-Salcsan selkkaus". 

Mainittakoon että tässä selostettu keskustelu Englan-
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nin asia1nhoitaj an kanssa tapahtui ennen Göbbelsin Danz1gissa 

pitämää puhetta, jonka seurauksia ei tätä kirjoitettaessa. voi

da arvioida • 

/ 
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Olen erä issä aikai semmis sa r ap orteissani kertonut 

rauhanaloitteesta ja yrityksistä Danzigin kysymyksen selvittämi-

sekSi. 

Luotettavasta lähteestä saamieni tietojen mukaan 

viimeisten 3-4 viikon aikana tehnyt uudistuvia ja tarmokk:8i ta 

yrityksiä välittääkseen Danzigin selk:kauksessa. Hän on tässä 

tehtävässään to~minut samansuuntaisesti Italian virallisten piiri

en kanssa, jotka myöskin hartaasti toivovat Danzigin 

kaisua rauhanomaisin keinoin. Todetaan paavin pyrkivän 

tiossaan seuraaviin päämääriin: 1) korott amaan Vatikaenin arvo

valtaa, 2 ) auttamaan katolilaista Puolaa, 3) parantamaan 

Hitleriin ja siten Saksan katolisten asemaa ja 4) lähentämään 

Vatikaanin ja täkäläisten virallisten piirien suhteita. 

Viimeisten tietojen mukaan ovat paavin yritykset johta

neet sikäli tulokseell, että kysymys koridoorista on saatu pois 

päiväjärjestyksestä. Kerrotaan että Saksa olisi valmis jättä

mään koridoorin Puolelle ehdolla, että Danzig1n kaupunki 

tetaan Saksalle. Puhutaan mytss suunnitelmasta, jonka mukaan 

Saksa. rakentaisi ~8 ldla.etrin pituisen maanalaisen käytävän, 

joka yhdistäisi Danzigin suur-Baksan kanssa.. 
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Vaikeutena on kuitenkin tällä hetkellä kysymys Dan

zigin kaupungin kohtalosta. Jos Puola suostuisi sen liittä

m.1seen Saksaan vaikuttaisi tämä varsin heikentävästi Puolan 

asemaan. Saksa voisi aina uhata Puolaa Danzigista käsin 

tämällä m.m. Puolan yhteyden merelle. Kysymyksen ratkaisu 

tällä tavoin ei vastaisi niiden toiveita, joiden 

na on estää Saksan valta-aseman lujittumista Itämerellä. 

On syytä panna merkille, että Goepbelsin viimeinen 

Danzigissa pitämä puhe, jossa hä~ voimakkaasti painosti Dan

zigin yhdistämistä Suur-Saksaan, ei oie ristiriidassa edellä

selostettujen tietojen kanssa Danzigin kysymyksen nykyvaihees-

ta. 
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1) Keskustelu Neuvostoliiton edustajan kanssa takuuky

symyksestäj 

2 ) ~aksal eise t Italiassa. 
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L '"··~ I"~~; Asia: 
Keskustelu Neuvostoliiton 

r" .................. ..... edustajan kanssa takuuky-

.. .. .................. symyksestä . ................... ... ...................... .. 

Tapasin tänään Neuvostoliiton ambassaadineuvoksen, herra 

Helfandin, joka on puolen vuotta toiminut Roomassa asiainhoita-

jana, suurlähettiläs Steinin ollessa "lomallaan". .AlIlbassaadineu- -

vos kertoi suurlähettilään palaavan Roomaan ensi kuussa., ellei 

häntä siirretä jonnekin muuanne; selitys, joka muuten on tois

tunut kuukaudesta kuukauteen. Mahdollista on kuitenkin, ettei 

suurlähettiläs Stein laisinkaan palaa tänne. Hän nimittäin kuu

luu, kuten on tunnettua jo suurlähettiläs Steinin Helsingin 

ajoilta, Litvinovin läheisiin ystäviin. 

Asiainhoitaja otti heti puheeksi Englannin ja Neuvosto

liiton keskeiset takuuneuvottelut, Hän sanoi, ettei hän laisin

kaan voinut käsittää Suomen ja Itämerenmaiden kielteistä 

takuuasiassa. Olihan kysymyksessä yksinomaan unilateraalinen si

toumus, samanlainen, jonka Englanti oli antanut Kreikalle 

manialle, noitten maitten sitä vastustamatta. Huoraautin asiain

hoitajalle, että ainakin puheen ollessa suomesta, kieltäytyminen 

johtuu Suomen halusta pysyä täydelleen puolueettomana ja eril

lään kaikista EurOopan Taltain keskeisistä poliittisista rybmi

tyksill ta, siis tässä tapaubessa myös n.s. saartopol1ti1kan so

veltamiseksi annetUnsta takeista. HUaIlutin saman puolueetto- . 
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muuspolitiikan mukaista olevan myös sen, ettei Suomi toisel

ta puolen halunnut solmia hyökkäämättömyyssopimusta Saksan 

kanssa. Sanoin t ätä Suomen periaatteellista puolueettomuuskan

taa tukevan käytönnöllisessä mielessä sen, ettei Suomi 

olevansa uhanalainen minkään ulkovallan taholta. Miksi siis 

ottaa vastaan takeita, joita Suomi ei tarvitse. 

Hra Helfand ei näyttänyt lainkaan käsittävän tätä S'110-

men asennetta tai hän ei halunnut sitä käsittää. Hän 

ti Englannin pyytäneen Neuvostoliittoa antaman Puolalle 

manialle takeita, koska niiden turvallisuus kiinnostaa Englan

tia. On varsin luonnollista, että Neuvostoliitto ilmoitti 

suostumuk •• nsa ehdolla, että Englanti vuorostaan myöntyy vas

taaviin takeisiin Suomelle ja Baltian maille, koska niitten 

turwallisuus kiinnostaa Neuvostoliittoa. Ehtoon ei Englanti 

ole tähän mennessä suostunut selittäen syyksi, 

ja Baltian maat halua takeita. Kieltäytyminen on tosiasiassa 

Englannin omien etujen mukaista, joihin kuuluu vain Puolan 

ja Romanian aseman turvaaminen. Hra Helfandin käsityksen mu

kaan ovat Suomi ja Baltian maat tässä kysymyksessö käyneet 

Englannin asioilla vastoin omia etujaan, joihin ensi sijassa 

kuuluu takeiden saanti avusta hyökkäyksen tullessa Saksan ta

holta siinä tapauksesaa, että Itämeri joutuisi sotanäyttämök

si. ASiainhoitaja piti nimittäin varsin luultavana, että Sak

sa sodan sattuessa ensi töikseen yrittäisi vallata Itämeren

maat ja hyökkäisi myös suomeen laajentaakseen mahdollisimman 

paljon rintaaaansa siinä puristuksessa, johon se automaatti

sesti joutuisi ympärJsvalta1n ja Neuvostoliiton taholta. Näi8-
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sä olosuhteissa kuuluu hänen käsittääkseen Suomen 

etuihin tor jua tällaisen hyökkäyksen mahdollisuus sille 

jottujen takeiden avulla. 

Hra Helfand ei kuitenkaan uskOnut sodan syttymiseeD · 

Euroopassa sen tähden, ettei saksalla ja vielä vähemmin Ita

lialla ollut mahdollisuuksia käydä menestyksellistä sotaa. 

Hän huomautti TUrkin, Romanian ja Kreikan ystävällisestä 

teesta läntisiä demokratioja kohtaan ja totesi, että sodan 

hetkellä keskusvalloilla ei Euroopassa olisi muita liittolai

sia kuin Unkari. 

Englannin - Neuvostoliiton neuvottelujen hra Helfand 

uSkoi lopulta johtavan myönteiseen tulokseen. 

ten Suomen ja Itämerenmaiden takuuasia lopulta järjestyisi 

näissä neuvotteluissa, asiainhoitaja ei halunnut kajota. 

Ahvenanmaan asiaa ei keskustelussa kosketeltu • 
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Asia: Saksalaiset Italiassa. 

/ ................................ ......................................................... -........... . 

Ulkomaalaisissa lehdissä on usein näkynyt tietoja, Joiden 

mukaan saksalaisia toimisi Italiassa huomattavissa asemissa niin-

hyvin sotilas- kuin siviilihallinnon alalla . Olen koettanut ot

taa selvää näitten tietojen todenperäisyydestä ja tullut vakuu

tetuksi siitä, että ne ovat suuresti liioiteltuja. Saksalaisia 

ei ole täkäläisissä keskus - tai muissa virastoissa varsinaisina 

virkamiehinä. Saksalaisia erikoisalan tuntijoita käytetään eri

nä isisaä tapauksissa ekspertteinä, mutta näinhän tehdään useissa 

muissa maissa tämän herättämättä sen enempää huomiota. Italia

lais-saksalainen aotilasliitto samoin kuin muutenkin se läheinen 

vuorovaikutus, joka nkyään vallitsee useilla aloilla molempien 

maiden kesken, edellyttää tietenkin niinhyvin Italian kuin ak

san sotilasjohtojen keskeistä yhteistoimintaa samoin kuin yhteiE 

työt~ monella muulla alalla. Kerrotaan, että Italian yleisesi

kunnalle on käytettävänään saksalaisia aSiantuntijoita varsinais· 

ten täällä toimivien sotilasasiamiesten lisäksi. Samoin on sak

salaisia asiantuntijoita useilla muilla aloilla, jossa vuoro

vaihto molempien maiden kesken on vilkasta. Varsin monia saksa r 

laisia eri aloja edustavia valtuuskuntia on viime aikoina vie

raillut Italiassa, missi niille on järjestetty erinomainen va8-
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taanotto, samoin kuin täällä vierailleille tunnetuille saksa

laisille politikoille ja .otilashenkilöille, joista mainittakoon 

sotamarsalkka Goering, Saksan yleisesikunnan pää llikkö, kenraa

li Brauchitsch ja monet muut. Kerrotaan että italialaisten 

virallisten piirien vieraanvaraisuus 

sia vieraita kohtaan olisi mennyt 

t ä korkeimmalt a taholta on tämän 

ja avomielisyys saksalai

toivottua pitemmälle ja 

johdosta 

tautua saksalaisiin vastedes jossain määrin pidättyväisemmin 

eikä näyttää tai kertoa. heille aivan kaikkea. Sanotaan myös

kin, että määräys annettiin tarkoituksessa rauhoittaa suurta 

yleisöä, joka suhtautuu eräänlaisella epäluulolla täällä viral 

lisissa tai muissa tehtävissä käyviin saksalaisiin, nähden 

heissä osotuksen saksalais en vaikutusvallan 

Useissa piireissä nimittäin pelätään Italian 

ten Saksaan lopulta johtavan siihen, että 

lisääntymisestä. 

läheisten suhteit 

Italia joutuu yhä 

suurempaan riippuvaisuuteen Saksasta. Pelko on kuulema varsin 

yleinen Pohjois-Italiassa, missä Saksan vaikutus on tuntuvam

pi. '.Lällainen mieliala italiala isten kltskuudessa on omiaan 

osoittamaan, miten arkoja italialaiset ovat kaikkea vierasta 

sekaantumista kohtaan heidän sisäisiin asioihinsa ja miten

voimakkaasti he reagoisivat myöskin s~aa ja saksalaisia 

taan, jos epäluulot tässä suhteessa osoittautuisivat 

luiksi. 
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Tunnettu italialainen sanomalehtimies ja ulkoastainministe

tt r i Cianon läheinen ystä vä, Livornossa ilmestyv~n päivälehden 

Telegrafo'n päätoi~ittaja G. Ansaldo määrittelee eräässä äsket

t äin lehdessään julka~emassaan kirjoituksessa Italialle elintär-

tt 

keät alueet. Hän tulee s Uhen J(i)htopäätökseen, että Välimeri 

rantoineen suurin piirtein käsittää ne alueet, joissa 

on ensiluokkaisen tärkeitä etuja valvottavina. Ansaldon käsityk

sen mukaan edellyttää Italian niemimaan yhtenäisyyden toteutta

minen sellais ena kuin se esiintyy maailmansodan lopussa, että 

Italia yrittää hankkia valta-aseman Välimerellä. :Päästyään Bren-

ner solalle Italia ei. enää ole kiinnostunut niillä alueilla 

tapahtuvista muutoksista, jotka ovat Alppien pohjoispuolella. Sen 

sijaan on tilanteen kehitys Välimerellä muodostunut Italialle 

ensiluokkaisen tärkeäksi. Toisin sanoen, saawtettuaan rajan Al

peilla Italia on l muuttunut saarimais eksi valtioksi. Ansalso mai

nitsee Mussolinin sanoneen, että "Italia on enemmän saari 

ni emi'Jlaa " • 

Italian ja Saksan elintärkeät alueet korvaavat Ansaldon 

käsit,:kBen mukaan toinen toisensa. Italian valta-aseman 

minen Välimeren piirissä liittyy historiallisesti SakSan velta-
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aseman toteuttamiseen mantereella. Ansaldo huomautta a vielä, 

että I taliaa k iinnostaa Välimeren piirissä ensi sijassa 

hyke, j oka kä sittää Balkanin niemi maan rannikot aina arda

nelleille a sti j a johon kuu l uu se takamaa, joka turvaa ja 

elättää nä itä r anni koita . Välimeren rannalla olevista euroop

palaisista alueista on Balkani siis Italialle 

Ansaldo mainitsee t ämän alueen käsittä vän osapuilleen seuraa

vat maat : Jug oslavian kuningaskunta, Albania, Kreikka sekä 

osan Unkaria ja Bulgariaa. 

Kuten muistettanee j a kuten eräässä aikaisemmassa tie

doitukses s ani mainitsin, puhuttiin "IHanon sopimuksen allekir

joittamisen yhteydessä paljon siitä, että sopimukseen liit

tyy sal a i s ia pykäliä, joissa m. m. kummankin sopimuspuole n 

"vai kutuspiiri t" määritellään. Mainittiin Itämerestä Saksan vai

kutuspiirinä j a Välimerestä Italian .vaikutuspiirinä . Ital ian 

lehdistössä myönnettiin avoimesti, että erikoisille salaisille 

i talialais-saksala isille komissioneille oli annettu." tehtäväksi 

käsitellä ky5,fffiYstä muiden sopimuksesta johtuvien pOliittisten 

sotilaallisten ja taloudellisten kysymysten ohella. Ranskalai

nen lehti "Le Temps" arveleekin Ansaldon kirjoitusta selos

taessaan, että sUn·· esiintyvät ajatukset viittaavat erinäi

slin Milanon sopimuksen S9.1aisiin pykäliin. 

Oli tämän seikan laita miten tahansa, merkittävää on 

ainakin, että Englannin ja Ranskan viimeaikainen poliittinen 

aktiviteetti Balkanilla ja Levantin mals&a kiinnostaa mitä 

suurimmassa määrin täkäläisiä jOhtavia piirejä ja yleisöä, 

ehkä yhtä suuressa kuin esim. Danzi8in kysymys, Joka 

kin on ollut viime aikoina Euroopan politiikan 
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nä. Tämän huomaa myös seuratessaan italialaisia päivä- ja 

aikakauslehtiä, jotka selostavat varsin tarkasti t apahtumain 

kehitystä läheisessä idässä. Erikoisen kipeä sti koski italia

laisiin englantilais-turkkilai nen sop imus, sillä täällä uskot

t i in viimeisiin asti Turkin tulevan noudattamaan ke skusval

l oille yst ä vällistä politiikkaa t a i ai nak in puoluetont a a sen

netta Euroopan suurvaltoihin nähden. Yhtä suurta mielikarva

utta on herättänyt • anskan ja Turkin ke skei nen sopimus , jos-

s a Alexandretten alue luovutett i in Turkille. anskan katso-

t aan t ällä teolla rikkoneen niitä velvoituksia, jotka kuulu

vat s Ule s yrian mandaat ti valtiom. Italialla tulee ol l a 

kälä isen katsantotavan mukaan kahd estakin syystä oikeus olla 

osallisena alueen j ä rjestelyä koskevan kysymyksen ratkaisussa: 

ensinnäkin niitten erikoisten etujen t ähden, jo ita I t aliall a 

on valvottavina Turkille kuuluvi lla alueilla j a jotka 

konferenssissa tunnustettiin; toiseksi Italian ominaisuudessa 

päävaltana li ittolaiSten korkeimmassa neuvcstossa. Huomautetaan 

myös siitä, että s yria on katsottava itsenä iseksi valtakun

naksi, jonka alueen luovuttaminen ilmB.n sen suostumusta ei 

ole sopusoinnussa kansainvälisen oikeuden periaatteiden kanssa, 

joita Ranskan katsotaan tässäkin suhteessa räikeästi loukan

neen Turkin kanssa tekemässään sopimuksessa. E:räs 

lehti "J~ essagero" huomauttaakin sopimukSesta kir joittaessaan, 

että ranskalaiset ja turkkilaiset uskovat tehneensä sopimuk

sen, joka tuottaa heille rauhaa, mutta erehtyvät ja 

kyllä pian erehdyksensä huomata. 

Myöskin viimeaikaisia DBuwtteluja Balkanin valtain 

keSken on Roomassa seurattu suurella mielenkiinnOlla. 
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ollaan sitä mieltä, ettei tilanne Balkanilla ole läheskään 

selvinnyt 

nut uuden 

ja että etenkin Englannin-Turkin 

sekaannuttavan tekijän Balkanin 

ilmenee erikoisesti niistä 

sopimus on tuo

valtain keskeisiin 

tuloksettomista suhteisiin , mikä 

neuvottel uista, joita käytiin Homanian ulkoasiainministerin 

Gafencun tuonnottain vieraillessa Ankarassa ja Ateenas~a. Ju

goslaviaan ja Bulgariaan kiinnitetään toiveit~ sikäli, että 

uskotaan a i nakin näiden maiden etujensa tähden pysyvän loi

tolla läntisten demokratiain pyrkimyksistä punoa liittoutumia 

Italian ja tietenkin myös 6aksan eristämisekSi Balkanilta ja 

Levantin maista. Roomassa on myös otettu suurella tyydytyk

sel lä vastaan tieto, että ~gyptin ulkoasiainministerin äsket

täin Ankarassa ja Ateenassa suorittama vie r ailu ei ole joh

tanut ainakaan toistaiseksi mink~nlaisiin sopimuksiin asian

omaisten maitten välillä. 

Kaikki tämä on omiaan osoi tt amaan, miten ensiluolclca1-

sen tärkeänä Roomassa pidetään aseman kehittymistä Välimeren 

itäosissa, mikä tosiasiassa on ainoa alue, missä Italialla 

suopeitten olosuhteitten vallitessa voisi olla mahdollisuuksia 

vaikutusvaltansa laajentamiseen. On kuitenkin todettava, että 

Englannin ja RanSkan viimeaikainen aktiviteetti tällä maail

man kulmalla näyttää kokolailla sulkeneen Italialta tien tä

hän suuntaan. Myöskin Albanian äkillinen valtaus, jota erääs

sä suhteessa voi pitää Italian aseman lujittumisena Balkanil

la, vaikutti toisaalta siihen, että Balkanin maat tulivat 

tietoisemmiksi Italian taholta niiden riippumattomuutta uhkaa

vasta vaarasta ja samalla taipuvaisemmiksi hyväksymäan ne ta

keet, joita Englannin ja Ranskan taholta tarjottiin niiden 
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turvallisuuden puolesta. Niinpä ei saata sanoa, että 

politiikan päämäärä, johon Ansaldon edellä selostetun kirjoi

tuks en mukaan kuuluu ensi sij a ssa valta-aseman saavuttaminen 

Väl imeren itäosissa, olisi t a llä hetkellä lähempänä toteutu

mista . äyttää pikemminkin siltä kuin puuttuisi I talialta 

mahdollisuuksia tämän tarkoitusperän toteuttamiseen nykyolOissa 

ja niissä voimasuhteissa, jotka nykyisin hallitsevat Välime

r ellä . 
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Asia : anzisin kysymys ja Italia. 
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On s aattanut todeta, että Roomassa on koko ajan suhtau' 

duttu varsin rauhallisesti niihin l älyyttä viin t ietoihin, joita 

Lontoon ja Parisin lehdet viime päivinä ovat levittä neet Hit-

l erin aikeista saattaa asiat anzigissa äkilliseen ratkaisuun. 

Saamieni tietojen mukaan uskovat hal l ituspiirit täällä edelleen

kin Danzigin kysymyksen rauhalliseen selviämiseen j a pitävä t t ä 

hän nähden, että ~nglannin ja Ranskan taholta tehty demarche 

Hitlerin luuloteltujen toimenpiteiden ehkäisemiseksi oli aiheeton 

ja vain omiaan kärjistämää n kansainvälistä tilannetta. I talian 

lehdi stö on etenkin vi ime aikoina syytellyt demokraattisten mai

den johtavia piirejä ja lehdistöä tahallisesta "alarmismista" ja 

sotakiihkoilusta. Pidetään merkillisenä, että lMnsimaiset demokra

tiat valitsevat juuri Danzigin kysymyksen lähtökohdaksi hälyytys

kampanjalle, joka nähtävästi onkin tarkoitettu palvelemaan sisä

pOliittisia tarkoituksia näissä maissa. 

Huomaa selvästi, että yhtä hyvin Italian johtavat piirit 

kuin yl.inen mielipide ovat sillä kannalla, että Danzigin kysy

mys olisi saatava pois päiväjärjestyksestä ja ratkaistava rau

hanomaisin keinoin. Eihän mitään Italian välittömiä etuja liity 

tämän kysymyksen yhteyteen. Sodan aloittaminen Danzigin kysymyk-
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sen merkeissä ei siis tulisi saavuttamaan italialaisten suo

siota. Ott aen huomioon, että Italian kansassa ei ole havait

tavissa minkäänlaista sotakiihkoa, vaan päinvastoin kyllästymis

tä sotiin, luulisi .ussolinin kahdesti m1ettivän ennen kuin 

hän tällai seen yritykseen antautuu. Ainakin. olisi saatava esil

le samanaikaisesti jokin Italian omia etuja lähellä oleva rii

takysymys, jottei sotaan lähtö näyttäisi pelkästään Saksan asi

oilla kulkemiselta. Tällaisia kysymyksiä tietenkin on 

sa, mutta ne eivät nykyisin ole "tapetilla". Ja 

pahtumat Balkanilla kuin yleinen asema Välimerellä eivät 

hetkellä näytä suosivan aktiivisempaa politiikkaa I talian vaa

timusten perille ajamiseksi Välimeren pii~issä. Sodan aloitta

minen näissä oloissa ja monista muista syistä ei nä inollen 

olisi Italialle nykyhetkellä otollista. ~i siis ole 

vää, että tä~llä suhtaudutaan tyynesti anzigin asiaan, 

vuoksi italialaiset eivät halua lähteä sotaan • 
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Kävin eilen, ennen lomalle lähtööni pUolan suurlähetti-

• l ä stä, kenraali Dlugoszowskia hyvästelemässä ja kysyin samalla, 

mitä hän ajattelee Danzigin kysymyksestä ja poliittisesta ase-

• 

masta yleensä. 

Suurlähettiläs, joka oli äskettäin palannut Varsovasta, 

totesi, että Danzigin kysymys ei tällä hetkellä ollut yhtä 

kärjistynyt kuin viikko sitten . ihltta tämä oli hänen käsityk

sensä mukaan vain tyyntä myrskyn edellä, sillä kysymys tulee 

pian uudelleen kär jistymään. Saksan tarkoituksena on nimittäin 

tuon tuostakin pelotella toimenpiteillä , joista viime hetkessä 

peräiåytään. Täten koetetaan vastustajalle uskotella, ettei mi

tään äkkiarvaamatonta tulekaan tapahtUllBaD. s opi-wana hetkenä 

yrittää Saksa kuitenkin saattaa pUolan ja sen ystävät tapahtu

neen tosiasian eteen. Hitler odottaa vain tilaisuutta liittääk

seen Danz1gin Saks aan. Suurlähett iläs oletti, että tilanne tu-

lee kärjistymään anzigin kysymyksen yhteydessä uudelleen parin 

viikon kuluttua. Ratkaiseva vaihe tapahtuu vasta elokuun lOpul

la tai syyskuun alkupäivinä. s1lloin on sodan syttyminen mah

dollinen. 

Kerroin saaneeni kuulla, että Rooman johtavissa p11re18-
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sä uskotaan Danzigin kysymyks en selviävän rauhallisesti ja 

neuvotteluti etä. Suurlähettiläs oli tästä tietoinen ja lIla1ni t

si vielä, että Mussolini itse on vakuutettu siitä, 

t aa syty. Tähän nähden hän on viime aikoina myöntänyt 

varoja tarkoituksiin, joiden toteuttaminen edellyttää rauhan 

jatkumista. Suurlähettiläs arveli, että niinhyvin ussolini 

kuin Italian hallitus ja Italian kansa kokoaaisuudessaan us

kovat sitä mitä toivovat eivätkä senvuoksi näe asioita nii

den oikeassa valossa. Täytyy kuiten.kin ottaa lukuun Hitlerin 

luonne ja tuntea hänen menet.telytapensa. Hitler väijyy tilai

suutta, jolloin Ranskan, Englannin ja Puolan keskinäisiin suh

teisiin muodostuisi jokin aukko, jOk& tarjoaisi hänelle mah

dollisuuden nopeaan toimintaan. Tällaista tilaisuutta ei ole, 

luojan kiitos, tähän mennessä sattunut ; mutta sellainen on 

mahdollinen tulevaisuudes8a. Tähän nähden Puola on herkeämät

tä varuillaan. Ellei Saksaa olisi pietty silmällä, olisi Hit

ler viikko sitten jUlistanut Danzigin liitetyksi Saksaan, ei 

tosin Danzigin asukkaitten aloitteesta, vaan niitten Saksasta 

lähetettyjen saksalaisten avu1la, joita viime aikoina on tul

vinut vapaakaupunkiin. 

suurlähettiläs toteSi, että Ranskassa ja Englannissa 

käsitetään varsin hyvin, ettei itse asiassa ole kYsymys Dan-

zigi sta, 

nähden 

vaan suorastaan Saksan hegemoniasta 

ranskalaiset ja englantilaiset ovat päättäneet 

heti, jo. Saksa turvautuu väld.valta1si1n keinoihin muodossa 

tai t01se .... 

• 



• 

• 

- 3 -

Ital. ian asemaa piti suurläoo tti läs nykytilanteessa 

sin vaikeana ja suorastaan sääl1ttävänä. Italiassa eivät 

tavat piirit, ei kansa eikä edes armeija halua sotaa, jO-

hon Italia voi joutua pakotetuks i niitten liittosuhteitten 

johdosta, jotka vallitsevat Saksan ja Italian välillä. Ita

lia on suurläoottilään käsityksen mukaan menettänyt aseman 

toisensa jälkeen. Vielä muutama kuukausi sitten vallitsivat 

pUolan ja Italian välillä ystävälliset suhteet 

me Cianon käynti Varsovassa. Puolan ystävyyden on Italia 

menettänyt parin viine kuukauden kuluessa. Italian vaikutus

valta Unkarissa on viime aikoina kokonaaa luisunut 

siin, joka parhaillaan suunnittelee siellä kaappausta syöa

täkseen nykyiset johtavat piirit vallasta ja .aattaalaleen 

natsilaisuuteen taipuvat pikkuporvarit maan johtoon. Saksa 

menetellyt unkarissa varsin taitavasti yllyttäessään tämän 

yhteiskuntaluokan suurtilanomistajia vastaan. Asema maassa 

suurlähet tilään tietojen mukalll siinä määrin kärjistynyt, 

tä Unkarin sisäasiainministeri uhkasi tuonnottain erota, 

Hitlerin suunniteltua käyntiä Budapestissa olisi peruutettu. 

Saksa harjoittaa hä1käilemätöntä propagandaa myös kroaattien 

keskuudessa saadakse~ ne eroamaan JUgoslaviasta. Kaikki tä

mä tehdään Saksan vallan ' ulottamiseksi Adrian-merelle, mikä 

merkitsi8i Italian valta-aseman menetystä tällä merellä ja 

Balkanilla. Liitt08uhteenaa tähden Saksaan on Italia voima

ton va8tuataaaan Saks~ ryntäyatä tähän suuntaan. 

tiläs 8elitti lopuksi. ett.i Saksalla ole Italiassa 
• 
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nähtävästi muita ystäviä kuin Mussolini ja ulkoasiainministe

ri Ciano. ~åmä ovat ainoat henkilöt, joiden hän ei ole 

kuullut arvostelevan SakSan nykyistä politiikkaa ja lausu

van pelkoaan, e ttä liittosuhteet Saksaan johtavat Italialle 

kohtalokkaisiin seurauksiin. 
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As i a: Danzigin !q8Yl!lY8 ja Italia . II. 

; I 
Puoliv1rallinen ulkopoliittin viikkolehti "Relazioni In-

ternazional1", joka aikaisemminkin on oll1lt Italian vaikutusval

taisten piirien ulkopoliittisten mieli piteiden luotettava ilmai

sija, sisältää · 8. VII. ldr jOituksen, jossa tähänastista selT.

min määritellään I~alian kanta Danzigin kysymr~en. Kirjoituk

sen sisältö selostettakQOn tässä. 

Aluksi viitataan pilkal liseen sävyyn Englannin ja Ranskan 

valtiomiesten lausuntoihin maittensa päättäväisesti puuttumisesta 

asiain kulkuun, j08 Saksa aikoo väkivalloin liittää Danzigin 

valtakuntansa yhteyteen. Puolan l ebdis tön salc8alaisvastaista pro-

• vosoivaa kielenkäyttöä arvostellen kirjoittaja ironisesti muis

tuttaa mieliin Paris1n ja Lontoon leV1ttallät huhut, joiden mu

kaan Saksa ryhtyisI Daazigia Talloittamaan heti kun vilja on 

korjattu ja Tarastoitu ja puolustelee Danzigin nataipäällikön 

Forsterin ~eiaaaan esittämää danzigilaisten järkähtämätöntä 

päätöatä li1ttyä Suur-5akBaan ~erin valitaemana päi'Ylnä. 

KlrJoittaJa ayyttää Lontoon ja Parisin hallItuksia siitä, 

että Dansi81n Jq.)lQue.tl on tullut Buroopan ruutitynDJrI vain 

.en "Roul, että BaclantI Ja Ranska total1taarhia maita Tas

taan tai.telle .. aan sa1.Int tdatelukenttbaä laa3an_en ja 

.JAKELUOH.JE. 

(te.,..1) 1MIl; ... __ ...... _ .. __ ...... ~ .. 

"" ." 

..... ................... . 
T ..... ....... 
T ___ Ja 'Halut ................. ... mlnlatwlOll • • 
EI ... ......-......- tIadoItuItaIln. 
EI ...... II ..... *-. mutta ulk~ tIedoI........ 
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konfliktin sattuessa vastuun PUolan niskoille. 

tys PUolalle tehdään kirjoitukseasa kyseenalaisekSi: Puolalle, 

joka on puhtaasti mannermaavaltio, on Danzigllla merkitystä 

vain kauppatienä, jotapaitsi puola on rakentanut itselleen 

oman kelvollisen sataman Itämeren rannalle. Paljonpuhuttu kan

sojen itsemääräämisoikeus taas on Saksan vaatimusten tukena • 

Pahimman erehdyksen näkee kirjoittaja tehdyn kuitenkib 

siinä, että tämän kysymyksen järjestelyyn on otettu mu.kaan 

myös Neuvostoliitto ja siten unohdettu Puolan historian pu

naine n lanka. puola on Venäjän tavoi t te ena aina , 

ranskalais-englant1lainen takuu kykene muuttamaan vähtmmässä

kään määrässä tätä Venäjän pyrkimystä, olkoon maalla minkä

lainen sisäinen jär je stelmä tabans a. 

Saksan vaatimusten oikeutus tässä historiallisesti risti-

riitaisessa tilanteessa on kirjoittajan mielestä selvä. Jo 

Danzigin vapaakeupunklluonne ilmaiNe sen juridiSen järjeste

lyn väl1aika1B uuden. Yhtenäistyväsaä Euroopassa ei ole sijaa 

tällaisille arka1stisille muodoille. 

Kir joitukaen lopussa huomautetaan, että 

että Italialla ei olekaan suoranaisia etuja Danzigin kySY

Dl1l18 en järjestämisessä valvottavanaan, haluaa se tehdä tunne

tuksi, että Danzigin muodostuttua antitotalitaaris8n politii

kan perwtkyaJ1Q'lcMkai, Italian kanala on täYSin solidarinen 

kuten 81_ SaDan kanaaa. -lOS - kuten Pragin aikoihin

ratlca1aevalla hetkellä todettaiai1n ja toteutui.i lQ'ös Den

sigUn nIUl4en kabllen rintaman .uo40atua, tletäköÖll jokainen, 

että- Italian ~a jo on tehnJt; pUtökaeJUlI.-

nrjoitua _ on ~81.tu DIl1n kat .. oori. •••• a mu~do •• a 
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meisesti sen vuokai, että Italien yleinen mielipide on 

koko ajan suhtautunut rauhallisesti Danzigin asiaan, jonka 

vuoksi sot1misiin väsyneet italialaiset eivät haluaisi 

uudelleen rintamalle lähteä • 

V ••• "la1"hOUaja: ~~ 

.. 

.J 
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Saksan yleisesikunnan päällikön, kenraali Halderin askei

nen vierailu SUomessa (ja Baltian mai.sa) on Italiassa huomattu 

tavallista valppaammin. "corriere della Sera" julkaisi heti vie

railun alu.sa huomattavalla paikalla suurikokoisen kuvan kenraali 

Halderin .aapumistilaieuude.ta Helsingin lentokentälle. SUppeita 

ja korrekteja uut1.main1ntoja on sen lisäksi kierrellyt kautta 

Ital1an lehdistön. Yleiseen tietoisuuteen on siten tehokkaastl 

saatettu tämän korkean saksala1sen .otl1a.heDkilön matka Suome.sa 

ja Baltian maissa. On ilD8is tä, että näin huomattna s1ja on 

tapahtumalle auotu Italian lehtlen palstoilla tiet711a tarkoituk

sella nykyi8en tl1anteen ansl0.ta. 

HUam1an&rVoi8ln lien.. kuitenkin puoliviralll.esaa ulkO

poliitti8es.a vlikkoleb4e •• ä wRelazion1 Internazionaliw kenraali 

Halderin aatkaat. B.YII. jula1stu art1lCkeli: "Saksalai.la vierai

ta Baltian maU.a". Klrjoltua.... todetaan t7Jd7tJkaeua SUomen 

ja Baltian JU1d_ J7rJdlatl hJlIdULvä .8enne QSlantUai.-ranab

lal.-vniU.U.11n takuutarJouk.i1D J. Viron J. Lat't1an ltaeDlUnG 

"Dette17 hJö~tta.rJ.80ptmuka18ta Saks~ kanaaa päätt ....... . 

J. _initau, etta bJaraall Hald.rin nerallu 011 eräbla1nen 

sataan halu... tuaauatuka_o.oltua robkalt. pohJol.en 

oIAKELUOHoIE. 'r ~11 , RR. 
--~_._--_._. _._ ........ ~ .. 

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

...... , 
.... _ ... 7. ... 

....... ...,......... .. ja. ~ 

T ... ...... 
T ...... ja ..... ....... ....... ..... mln ........... .. 
EI uIkDn •••• * .... tIecIoIWtIHn. 
II'" 11.11 .1 .. '-. ............. ' .................. ....... 
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pikkuvaltoja kohtaan. (Kirjoittaja ei näy tietävän. ehkä ta

hallisesti. että käynti oli vastavierailu kenraali Oesohin 

Sak8an-matkan johdosta). Kansainvälisen jännitYksen vuok8i on 

tilanne Balt.ian maissa nykyisin selvennyt: ne eivät ole 

tyneet minkään liitto- tai saartopolitiikan kannattajiksi. 

kara puolueettomuuspolitiikka on tunnustettu X&n8ainliiton 

tuneen yhteistakuujärjestelmän tilalle. Kirjoittaja huomauttaa 

kuitenkin heti tämän jälkec. että "tällainen pUOlueettomuus

politiikka ei estä tunnuatamasta niiden geopoliittiaten ja 

taloudellisten site1d,n olemusaoloa. jotka yhd1stä_t Baltian 

maat SUur-Sakeaan. joka voiaakkaalla laivastollaan kontrolloi 

sodan syttyessä Tanskan sal.Jl1en awlla Balt.ian merta". Kir

joittaja antaa tunnustuk8p,~aa Baltian maiden pyrkimyksille py

syttäytyä. taloudellisestr, painostuksesta huolimatta. ulkopuolel

la tehtävien ja tarjousten, jotka vaarantaisivat n1id~ 

näiayyttä. "Koska Suomen ja Baltien maiden ulkopol11ttien pe

rusohje on puolueet.t.ODIWl8. on selvää. että Sakean yle1aesi

kunnan päällikön matka ja näiksi päiviksi ilmoitett.u von Rib

bentropin ~erailu Riiassa ja Tallinnassa eiY<lt merkitse mi-. 
t.äID eriko1sta eikä niit.ä voida pit.äl osoituksena uudesta 

ja erilais.sta sUUAt.antumts •• t.a Taikkak1n 1lm1t.uoTat. •• 1Täa 

.JaP&Uu SalaIaa koht.aan.· 

{ 

•.•. "III_'~.: ff2tiJlt.t' ~ 
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raportin n:o 32: 

POhjois-Italian saksalaisaautua. 

/11/1 ~ ~AJ~" V.a. Asiainhoitaja: ~ y~~ 

) 

J 

• 
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I Liitt. 
ASIA 

st. Germainin rauhanteossa 1919 luovutti Itävalta Italial-

tt le Trentinon ja Etelä-Tirolin alueen, joka liitettiin Italian 

valtakuntaan Venezia TridentiDan (tavallisimmin Alto Adigen) maa

kuntana . Seudun väestöstä on 190~000 saksankielisiä Italian kan

salaisia ja 10.000 valtakunnansaksalaisia sekä 100.000 syntype

räisiä italialaisia. 

• 

KUten tunnettua, ovat Etelä-Tirolin saksankieliset Itali

aan liittämisen alusta alkaen saaneet kärsiä italialaisten ta

holta häikäilemätQntä kielellistä, sivistvksellistä ja taloudel

lista sortoa. Tätä politiikkaa ovat italialaiset jatkaneet tä

hän asti, kuten itse olen kesää näillä seuduilla ~ettäessäni 

saattanut todeta. Nykyisi~ on Italian saksankielisillä lUkumää

räänsä verrattuna mitättömän vähän omakielisiä kouluja. Sitäpait

si määrätään opettajiksi usein italialaisia. oppilaat ovat puo

littain velvollisia liittymään italialaiseen Li~torio-nuorisojär

jestöön; se joka ei liity, joutuu järjestelmällisen painostuk

sen alaiseksi ja saa kärsiä siitä paljon myöhemmin yliopistoon 

tai käytännölllselle alalle pyrkiessään. Virkamiehistö on pappe

ja lukuunottamatta italialaista. Kiusalliseksi on tällainen po

li tiikka käynyt varsinkin vanbel'lllll8l1e väestölle t joka ei ole 

JAKELUOHJE, 

... _ ___ . _____ ... I1v~.Un~.~~ .... _ ..................... . 

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

.... _.~-_._ ... __ .. _ .. _~ .. _-_ ... _ ... _ ...... __ ._._ ....... _-_ .. ~ .. - .......... ..... . 
~ t: A 4. 

Jakeluohjem. llej •. 

T.valllnen. 
T .... lllnen j. I ldIc Ii .. . .......... mlnllterllllle. 
EI ulkomaaedultukaen tledollukalln. 
EI ulkomaaedultukaen. multa ulkoaai.lnmlnlllerllln tiedol-

tuklUn • 
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uusiin oloihin j aksanut mukautua eikä italiaa oppia. Tämän 

j ohdost a t apaa rautatieasemilla, joiden virkamiehet ovat 

säännöllisesti ki1hkoitali alaisia eivätkä halua saksaa puhua 

vieläkään akseliystävyydestä huolimatta, lippuluukulla tär

keimpien junien lähtöajan edellä henkilöitä, jotka taitavat 

s aksaa j a voivat sillä auttaa kieltä taitamattomla lipun

ost ossa • 

Eniten ovat Pohjois-Ital i an saksankieliset saaneet kär

s iä t aloudelli sissa oloissaan. Kauppatoimilupia annettaessa 

suositaan italielaisia, j otka siten ovat saaneet keskuspai

koissa vakaan jalp~sijan ja työntäneet saksankieliset vihat

tuine tiroHlai shat tui ne en ja pol vihousuine en syr jäseuduil1e. 

Maanhankinnassa auttavat italialaiset järjestöt edullisilla 

lainoilla ja apurahoilla muualta Italiasta siirtyneitä osto

haluisia. Perintötilan siirtymistä samassa suvussa vaikeute

taan. Tuloksena näistä estotoimenpiteistä vallitsee suuri 

köyhyys Pohjois-Italian saksankielisten keskuudessa. Työttö

myyttä on heidän joukossaan suhteellisesti eniten Italiassa, 

sillä tie- y.m. yleiSiin töihin tuotetaan työväkeä italia

laisilta seuduilta etelästä. Ansiotyöhön Saksaan ei saksan

kielisiä ole lähetetty, siitä huolimatta että tietöisBä Sak

sassa heti rajan toisella puolella on parhaillaankin 12.000 

ital1alai sta. 

Saksant1elisten kuntien paikallisina diktaattoreina toi

mivat tascistipuolueen poliittiset sihteerit, joiksi tavalli

simmin Jlä,ärätään järkähtämättÖID1IllJlät lDUstapaidat. Heidän lau-
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suntonsa, jotka merkitsevät nykyajan Italiassa erinomaisen 

paljon asiain käsittelyssä, eivät tiedä mitään saksankieli

sen vähemmistön olemassaolosta Italiassa ja sen oikeuksista. 

Saksankielisten katkeruus on näissä oloissa ymmärret

tävästi suuri, ei~tkä he ole läheskään aina kyenneet kapi

namieltään hillitsemään. Siitä on osaltaan osoituksena se 

lukuisa tirolilais j oukko , joka on saanut viettää rangaistus

lelrfpäiviä Liparin s aarilla. 

Uutiset Etelä-Tirolin saksalaisten ilmeisesti pakolli

sesta muuttoliikkeestä eivät näin ollen tule yllättäen. Sil

lä vaik.ka Italian lehdistö vaikenee asiast"l täydelleen ja 

samoin Palazzo Chigi, on syytä arvella, että kyseessä on 

eräänlainen Saksan vastamyönnytys Italialle, joka lienee kyl

lästynyt rajaseudullaan olevaan lannistumattomaan ja kapinal

liseen väestöön ja haluaa toimittaa sen alueeltaan pois. 

Epätietoista on missä laajuudessa maastamuutto toimitetaan • 

TUskin on luultavaa, että se rajoittuiSi vain alussamainit

tuihin 10.000 Reiohsdeutsoheen, kuten lehtiuutiset kertovat. 

Saksan - Italian rajalla on nykyisin Italian puolelle 

ryhdytty laajakantoisiin varotoimenpiteisiin, jotka epäilemät

tä ovat yhteydessä mainitun muuttoliikkeen kanssa. Niinpä 

ovat siellä pysyväisesti asuvat englantilaiset, 

sveitsiläiset ja ranskalaiset saaneet käskyn muuttaa pois ja 

15 km. alueella rajasta on turisteja ja muita matkaavia 

kielletty pysähtymästä. Arvellaan, että toimenpiteet tarkoit

tavat paitsi muuttouutisten leVittäjien karkoittam1sta, myös 

seudun puhdistamista lllan utel1aista raja-alueen linnoitustöi

den vuok81. 
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Italian Lontoon-suurlähettilään uino Grandin odottamattomas

ta nimittämisestä oikeusministeriksi ja sen syistä olen asian-

tuntevilta saanut tietää seuraavaa. 

Suurlähettiläs Grandi oli koko suurlähettiläskautensa toimi

nut menestyksellä Italian ja Englannin pertnteellisten hyvien 

suhteiden säilyttämiseksi. Hänen ansiokseen pääasiassa luetaan 

se, että italialais-englantilainen ystävyys ei sanktiokautena ko

konaan katkennut ja ainakin muodollisesti parhaillaankin jatkUu 

viime vuoden pääsiäissopimuksena. Grandin englantilaisystävälline~ 

toiminta ei kuitenkaan liene miellyttänyt johtavia italialaisia 

piirejä (vastustajinaan maini taen m.m. eiano, steraoe ja Fari

nacci, tunnetut akselipolitiikan ystävät). Viime 

di yllättävästi ja kuten väitetään käskystä piti Lontoon suur

lähetystössä eräässä italialais-saksalaises8a juhlassa puheen,jos~ 

sa hän ankarasti ja diplOIlBatllle epätavallisin sanoin 

11 m.m. Ellglennin demokratiaa. Italialaisten johtomiesten 

sä 011 hän puheellaan pelastanut nahkansa, mutta EDgl.annissa 

bäDen asemansa, joka 011 ollut tunnetusti hyvä, huonontui sii

nä määrin, että hän pyysi vapautusta suurlähettilään toimes

taan. Osansa eroon on ollut m,ös Grandin terveydellä, 

JAKELUOHJE, 
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siedä Lontoon ilma. Jo ennen suurlähettilääksi nim1ttämis-

tään tiedettiin hänen sairastavan vaikeata reumatismia. 

Huomiota ansaitsee Grandin, ansioituneen fascistin, 

eron yhteydessä se, että Mussolini nimitti hänet 

teriksi hallitukseensa. Tämä ministeripaikka on Italian 

tukeen sisäpoliittisesti ehkä merkityksetöin virka. Salkun 

tinen hoitaja, oikeushistorian professori Arrigo 

puhdas juristi ja esiintyi julkisuudessa vähän. Mainittakoon 

lisäksi, että Solmi ennen eroaan ehti saada päätökseen tär

keimmän osan Italian lainsäädäntöuudistukeeata, jota on käy

tetty paljon fasc1stiseen propagandaan. Grandin julkinen ase

ma oikeusministerinä tulee kaiken tämän johdosta olemaan vä

häinen. 

V.a. ASiainhoitaja. 
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KUten SUomenkin lehdet jo ovat tiedoittaneet, on Italian 

hallitus lähettänyt Ranskan hallitukselle kuluvan heinäkuun 10 

päiväksi pä ivätyn nootin, jossa viitataan San Remon sopimukseen 

vuodelta 1920, jonka mukaan Italialla oli oikeus Syyrian ja 

Libanonin mandaattialueiden takaajana saada tieto diplomaattista 

tietä kaikista mandaat~ialueen omistusmuutosta koskevista neuvot-

teluista. Kuluneen kesäkuun 23 päivänä tehdystä Ranskan ja Tur

kin välisestä sopimuksesta on Italia ~~itenkin saanut tietää 

vasta sanomalehdistä. Tämän johdosta esitetään nootissa "les 

plus amples reserves sur le contenu de cet accord, negociå et 

conclu sans sa connaissance et son consentement et qui appa

rait au oontraste åvident avec les buts du Mandat et avec la 

volohtå des populations int6ressees." Samalla esitetään varauma 

Ranskan ulkoasiainministerin sopimuksen al~ekirjoituksen yhteydes-
~ 

sä esittämiin suullisiin ja kirjallisiin selityksiin nähden. 

Italian protestia pidetään Rooman diplomaattipiireisaä toi

menpiteenä, johon Italia, vaikka se ei enää kuulukaan Kansain

liittoon, on ryhtynyt valmis taakseen maaperää tulevalle to1m1n-

nalle en. 

Italian ja Ranskan välit, jotka kevään kuluessa eht1vät 

JAKELUOHJE: 
Tavall1nen_ 
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melkoisesti tasaantua, ovat jälleen kesäkuukausien aikana ki

ristyneet. Parin viime kuukauden kuluessa on kolme italia

laista sanomalehtimiestä karkoitettu Ranskasta Italian kar

koittamien ranskalais t en sanomalehtimiesten kostotoimina. Vii

meisin karkoitustapaus , Giornale d'Italia'n 

tajan, italialaisista kirjeenvaihtajista ehkä tasaisimman ja 

luotettavimman, Luigi pome'n k~oittaminen Paris-Soir'in 

vau'n karkoittamisen kostotoimena on nostattanut ankaran 

myrskyn lehdistössä Ranskaa vastaan. Pomå 011 ollut 

laisten lehtien, viimeksi Giornale d'Italia'n kirjeenvaihta

jana Parisissa 35 vuotta ja sai äskettäin hopeamitalin 

osoittamastaan urheudesta sotakirjeenvaihtajana Espanjan kan

salaissodassa. Devau oli ollut Paris-Soir'in kirjeenvaihtaja-

na Roomassa 4 vuotta • 

V.a. ABiainhoitaja. 
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Lähetystö lähettää kunnioittaen Ulkoasiainministeri

ölle tämän mukana Suomen Roomassa olevan lähetystön rapor-

tin n:o 35: 
Maareformi Sisiliassa. 

~-/~ 
V.a. Asia1nhoitaja . 
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Asia: Maareformi Sisiliassa. 
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Italian maatalouspolitiikan t~keimpiä kysymyksiä on laa

juutensa ja taloudellisten, teknillisten ja varsinkin sosiaalis

ten vaikeuksiensa vuoksi jo vanhan Rooman ajoista lähtien ollut 

Etelä-Italiassa (Apuliessa, Kalabriassa ja etenkin Sisiliassa) ja 

Keski-Italiassa (Toskanassa) vallitseva suurmaanomistus (latifun

dio) -järjestelmä. Vnahan RooIl8n aikana Graoohukset, ::;ulla, Cae

sar y.m., myöhemmin Fredrik II Svevialainen ja Fredrik 111 Ara

gonialainen Ja useat paavit yrittivät maanamiatusoloja parantaa 

kastelu- y.m. maanparannustöin ja maenostokielloin. Latifundio OD 

kaikesta huolimatta säilynyt tähän päivään asti, etupäässä histo

riallisten ja luonnon määräämien syiden VUOksi. Tärkein 

asettamista esteistä on ollut kasteluvaikeUdet; sade pn 

dioseuduilla harvinainen ja kesät säännöllisesti 

on maanparannustöiden suorittamiselle ollut myös malarien rQD8as 

esiintyminen näillä seuduilla ja sen välittömänä seurauksena 

järkiperäiselle maanv11jelykselle vahingoksi suhteeton 8iirtola1a-
koko It&l.!llL 

ll11aa. Vuoden · 1924 tilaston mukaan 011/9.0I2.000 siirtolai8esta 

8i8i1181a181a kokonai8ta 1.580.000. 

Yhte1skunnallise8ti bekoimmat ovat maanomistusolot olleet 

juuri S18111as8a, jos8a parhaillaankin on 64 tilaa, Joiden 

"AKELUO~: TaVallinen. 
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v i 1 j e 1 t Y pinta-ala on yli 1.000 ha, 04 tilaa, joiden 

pinta-ala on 500-1.000 'he, 664 100-200 Aa suuruista tilaa 

ja 1.142 100-200 ha suuruista tilaa. On huomattava, että 

jo 300-400 he suuruinen tila on Sisiliassa latifundio; oam

pagne Romanalle lasketaan latifundioksi vasta 1.000 ha tila, 

viljelysolosuhteista riippuen. Usein on yhden omistajan hal

lussa useita l atifundioita. Tilojen viljelys 

ta epäedullisissa olosuhteissa muuttunut vahingollisesti 

peräiseksi, sillä yksityisten varat eivät tarpeellisiin 

lu- y.m. töihin luonnollisestikaan riitä. Hyvin usein on 

heiltä puuttunut siihen myös halua. 

Fascismin päästyä valtaan Sisiliankin latifundiot menet

tivät poliittisen isännyyteu.ä. Taloudellisesti niiden vaikutus 

sen sijaan on jatkunut aina tähän päivään asti. On syystä 

ihmetelty, minkä vuoksi Mussolini ei ole ryhtynyt tätä prob

leemia ratkaisemaan aikaisemmin. Väitetään että latifundioiden 

omistaja8Ukujen myötämielisyyden hankkiminen fasoism111e olisi 

vaatinut tämän viivytyksen, josta maanviljelijäpiireissä on 

regimeä avo1mestikin muistutettu. Joka tapauksessa on Musso

lini nyt laskenut ajan koittaneen latifundio-olojen häVittä

miseksi Sisiliasta. Tämän hän ilmoitti kuluvan heinäkuun 20 

päivänä Palezzo Veneziassa hallituksen jäsenille, 

luepäälliköille Ja muille italialaisille Johtomiehille pitä

mässään puheessa. Heti ilmoituksen jälkeen maanparannusasiain 

ministeri Tassinari esitti selostuksen toimenpiteistä, joihin 

fascist1hallitus heti ryhtyy Sisilian maanomistusolojen ja maan

viljelyksen tilan parantamisekal. Ohjelman pääkOhdat ovat: 

500.000 ha suuruiselle l8tltundloalueelle luodaan kJmmenen en-
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si vuoden aikana 20.000 itsenäiste tilaa, joista ensimml1s

ten 2.000 on olta~ valmiit lokakuun 28 

tion menoarviossa on tarkoitukseen varattu miljaardi 

näistä 400.000.000 käytetään uusien talojen, teiden ja 

lulaitteiden kaivojen ja veisisäiliöiden) rakentamiseksi ja 

bOO.Oao liiraa lainoina ja purahoina maanviljelijöille; lai

nasta 38 % viljelykaen omist~ja maksaa takaisin, loput ottaa 

valtio ja DBakunta (provinssi) kantaakseen määräajan kulues

sa. Banea di SieUian yhteyteen perustetaan avustus- ja 

maanparannusasioita varten keskustoimisto. Ne maanviljelijät, 

jotka asettuvat bonifiea-ohjelmaa vastustamaan, eivätkä halua 

Joko itse tai mainitun keSkustoimiston välityksellä maataan 

luovuttaa bonifiea-lakimäärä1stä korvausta vastaan, menettävät 

tilansa pakkoluovutuksella. 

Ohjelma on, kuten edellämainitut numerotiedot ilmaise

vat, jättiläismäinen. Se on saanut luonnollisesti Italian 
kin 

lehdistön ja epäilemättä kansan;-Tnnostumaan. Tosiasia on, 

että suurtilain alueilla asuvat ja mitätöntä maatllkkuaan 

viljelevät, alituisessa puutteessa elävät työläisperheet Oyat 

olleet juuri prOletariaatin oikeuksia ajamaan jUlistautuneen 

regimen probleemina ja murheena. Vaikka 

nitelma, jonka tuloksena m.m. lasketaan Sisilien 

non kasvavan nykyisestä 6 milj. kvinttaalista 8 

taaliin, on tällä hetkellä vasta paperUla, ei 

väheksyä sen todellista käytännÖllistä arvoa. Fropagandamate

riaaliksi maaretormi tulee kelpaamaan moniksi vuosiksi eteen

päin. Sisäpoliittise8ti Mussolini jälleen lisäsi suosiotaan, 

joka 8aksalai8ystävälli8en politiikkansa &nsio8ta on viime 
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aikoina ilmeisesti heikentynyt. Ulkopoliittisesti on Mussolini 

epäilemättä halunnut Sisilian maareformin aloittamisella juuri 

nyt osoittaa, että "hän ei ajattele ryhtyä Euroopan rauhaa 

oma-alotteisesti häiritsemään", kuten Virginio Gayda Giornale 

d'Italiassa kirjoitt i . Italia todella parhaillaan tekee 

rauhanomaisia töitä. vuoden 1942 suurnäyttely ja monet maan

parannustyöt, joista viimeisin tulee olemaan Sisilian latifun

diolojen hävittäminen. Yksistään maenparannustöitä varten on 

Italian budjetissa tähän asti varattu 5 miljaardia liiraa. 

~.~ 
V.a. Asiainhoitaja. 



ij Q .... 9 ........ A ............................. ... SSA OLEVA LÄHETtSTÖ : ' - • - , . . . . ·1 ;;·,!hri:.ii .... ~'n • . . ;, ; " ... dh!i\; -..; . iI .)l (.11,0 

RAPORTTln:o .. J.5 .. •.... . r,~ '1~1 t.P n GO ' J ~._ ~ ,. d1I / YlI ,o-tE). rt,.li· 1 
.... 9. ... 9. ............ sBa ... .,; ~. p:nä ~~~rui . kuutal~i ... 'I t;~_ In .... ! 

J I . ' " r '.', .' ~ 
- "" j . • ~ "'. . ... , As i"' ~.~:f_O~~S_l:~~~:=:. I "H"A ~_~' ~;--' 

et louspoli t.1ilmn 'Wrke1 l i.i qsymy l ' on 1 

j uutens t l oudell1Bten, t eknl111s en ja vars lrlkin 80810811&-

ten 'lnilceukS1ens woles1 jo van.b.A n l~oo n a.J 01 sta l Uhtlen ollut 

_,t ol - l t e. i a s e puli e SG8 , 8.1a r1e s aa j et Kl o Slsiliaas _) Ja 

0 8 , i - ltflj, l ssa 0 9 . 8D.9 8S6.) val litseva suurmaanOllåstua (lat.U'wl-

. 0) - J ,r joste l . • V n 00' n a ikana Ur 8QC ulQaet . . ulla. cae-

sar y ••• n Mrwlt1.k II ~vevlalainen Ja 

gomal inan j usea t p"av1 t Y1'1t t 1 v · t anom1luusoloj a parantaa 

KBstelu- y.. l anperennustö1n Ja 

kaikesta huol1rllC ttn säilynyt 

nnoatoldell 1n. Latif'wl410 

päivään a at1 . 

r1elllsten j l uonnon IIIWlrW en syIden vuoksi . 'l'Arkel n 

aset tcmista oste1.t on ollut :tsateluvaike\ldeti sade on 

dioseuduilln harvinalm n J kes t a~ölliaostl 

on maan r annuat ldan 8uor1tt~.e 1e ollut 

ediD.t;:rm1_n näill" seuduilla J a sen ViU1tt~ aeurauk __ 

Juk1perUselle llUlanYn3el.yJcaelle fthlngoJcai suhteeton aUztG1a1.
.... lMJJ.la... 

112... Vuoden 1~4 tila.ton lIIla_ oU/g.01.2.000 

.1a111&1ala18 kokone1.ta 1.580·~ 

lhte1a.lNDnaUUed1 belr01naat ovat maqCld.atuolot Gl.leet 

Juuri UW ... a. Joua paa-uUlaaJd.n on 64 tuaa. Jo1" 

JAKELUOHolE: ...... Iuohjemalleja : 

T .... III-. 
~.Ja ...... . ........ .... lIIInIaterlllll •. 
II ..... ~n tledoltuhlln. 
1I .... ~n. mutta ulltoaalaånmlnlaterilln tledoi

w.IIn. 



v 1 1 j e 1 t Y pl t a- 1a 

plDta-e~ on 5 0-1.000 

ylI 1.000 na, 04 tIl a , joiden 

66 100- . 00 h suuruista tilaa 

J 1 . 100-.: 0 ha .uu.rul.ta t a. Jn hu et 

Jo 500-400 h auuruino til a on J181116888 1atlfundlo; 0 

pa, li leaket~4n le t1tundloksi ta 1_ 0 hA t U e , 

vlljelY801osuht 18t r l1~pu D . t; se! on hdon 

lue8 selta atit lait. .110jen v 1J811_ on y1 

1u-

eduli18i~a 

8111 

y.. t ' ihin 

ylcal~ 

luo ollia t1 

• uttu ut tl 

v at ! t terpee~11811n 

an rl1t . 1n 1n 

bel1t p uttunut 11 ..:yv8 halu . 

cia ',in valt l'Ul 1 tlt iot 

'1' loud llla et nl1d. v 

n 

nn-
tlv t poli! 

sen lj 

1 

, 1.1 . 8T18 

tJlt prob-

oukuJen en 

v et lnut vlivyty .. I 

ett 1 tifUn41:o1den 

en tasot" 111$ 011ai 

anv11Jel1Jäpilrel.. on 

av .t' kin etutettu. ok t pauk .... n 

11n1 nyt laskenut e J n k i ttaneen 1 ti nd!o-olojen 

seka1 18111 .t • D i~ . .olttl 

aso Vene.1a. aa h 11ltu n 

lue lille l 11e j ullle itallal {snU 

n puh •••• a. Heti 1l . ..o1tua.n 

n!8Urt Tuainarl ea1tt1 .. lOlW to 

tuo1.8t1ha Utu. I.tl rrhw 

yllJeltt.en tilan partDt 

500.000 ha 8UUJ'U.e e latlfö1tU08l;U.lll 

plte1fta, 

.t1l8'01ojn J. 

O'Iftr 

80-



a ... 0. 0 1tse 1 t t11 a, jolat $nal 

t _. 000 on alt T l t l okakUun 28 1 o. 
tio 

lul 

bOO. 00 

" 1 10 

( 

o ter~~ltu 80n TOr t tu 

yt8t 'bB uue1 n t aloJen, t 61don j 

1.~j n ja Tols18 111 14 n ) r nt 

111r 1 1noln n purah,olnl1 8AdlJel1 jo)l .Ue; 1 -

en ~ ta \: ain, loput ottaa 

tmn't (pro'f1naai) Jan U88-

sa. noa 41 !l10 Ui lhtoy oen perusteta vustue- Ja 

p.nvllJell j t , 

lv ' t lcu h 

t n k US~1..J. 8tO . No 

Jotk on1f10 - 0 jo1 ne V8stuat aan. 

j 1(0 lte n1 

tll a p ·-k:oluovutuJ.ca lln. 

.,)hJel 8 

Tet , j tt11 18JU 

1 . l atön e ile tta 

et 8uurtl1a1n 81uel11a 

n VilJ.ltykaeU etNA 

ta t e 

ode1 1 1 tut n Jeroth4ot 

on a a~~uonnol isesti ... t~l n 

u[itulO4t an. Toe1rua l a on, 

vet a tJitvn1:ä tll 8ll 

vUj leVit.t. 1tu1ee.sa puutto... olA t ty' .perheet ont 

olleet Juuri prole i.at1n oikeuksia J\ll.1et utuneen 

1 8 J antoinen 8uWl-probleCl1na ja ;marbeena. Vaik 

Jonka tulot.ena . .. laatet.en Sieillan 

1j. kT.lntt&al18ta 

t. aJ.UA, Oll tlJ.l& .,.ua Tuta pa,.-Ul., e1 l1eu enu 
"fIUMtkQ'a .. t.oclelU .. ,. ~ lllata anoa. l'J'o,..e~' ... 

rlaal1D1 .. ~__ tUl.. _lpa _ 110&1_1 

pAla. 81 .... U.tUHnl IlUMlSaI ~au .. 11 ... 1 noåeteaa. 



1 o1De 1 1 1 heiko tynyt . Ulkopol littl aeatl n solin! 

ep 11 tt hf!lunnut lal11 arefol'" , l-:t A.lo1 l ee11 

yt oaoitt 8, ett - bäD, 81 J ttele ryhtyä .. ur op r auha 

0 - elo t isesti l rlt •• n" ku e . Vlr.,lnl0 0 yd 10rnale , 

G ' It 11n El r Jolt i . lta 8 todell I,Flrhalll en t aka 

rRuhAn 181 t vit vuo en l~ yttt311 JA . n t 

p eMuatyot, j oi t vi i 181 ul ae ·,l e an ... 1.1l1~ 

1010j I håvitt J1!). • lst&l pf\rfl uat ltt:t. varten n 

lt b J t1ssa t . flstl var attu ) . 11;1 ar418 111r 

(-) Ol avi $aikku 

.. . lta j 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RVHMA: ............ ~= ............................................. . 
OSASTO: ............ ~.Je .................................. . 

ASIA: ............. ................................................... .. ............. . 

....... Qt~.~ ....... ~ ........ t.~ ............. ~ .... .4.~.: ..... ~ .. :.: .. " .... ~.f . 

~Lw' .-

~~~ : -~-~ ~- ~-::-~~:~:~:~~~:~~=~;;; ;~~1 



. R .. Q .. Q ... 1I1 ... .4. . 

r-ULKOASIAINMINISTERIÖ i 

SSA OLEVA LÄHETYST. ".: ~ j J / I'I!' f J. D. 19J (. . 
KIRJELMÄ n:o ... 606 • 

. R 9 ... Q .. . !II . . '- . SSA 23 P:NÄ elo 
1~6 - a 2 I. . ..:....:t{~~ __ \: __ li_itt_" _ 

KUUTA 19 3 öRVHM1. O::iAJ TO A~iA 

P:NÄ KUUTA 19 
r 

P:TTY ..... n:o .. .... L..._...:_..!.....::..-.J..._-'"""!'-! 
VIITTAUS : 

VIITTAUS : D. U. M . I . .. ...... .. ... 19 

Ulk~a8i8J.:;IUn1nisterj,.ö... ..... . LLE 

• ASIA : Rooman-lähetystön raportti n.;Q .. 36 ...... 

• 

Lähetystö lähettää kunnioittaen tämän mukana JrUnis

ter1ölle Suomen Roomassa olevan lähetystön raportin n:o 36: 

Uusi tilanne • 

. ettlläs. 

UlI:A4. 



• 

• 

R. .. O ... O. 14. A. ............ · .. · .. · · ......... SS A OLEVA LÄHETYSTÖ . r.U L~( OAS ·IAIN r~frNrSrERIÖ 
RAP ORTT I n:o ~6 

;1 .• j ".:0 j 3 (NJ' t~ 191 
IL oQ m Elos s a 23 p:nä elQ kuuta 19 .. 39 .1 . .. • / 

2.f;r --zl r{g I Uitt . I u,,~ ~ r,) l ASIA 

r-(" -C:>.JO 

Asia: 
. ,rlMÅ 

Tieto Saksan ulkoasiainministerin matkasta 14oåcovaan neu-

vottelemaan Ja solmimaan Saksan Ja Neuvostoliiton kesken 

vää hyökkäämättömyyssop1musta saapui yllätyksenä ni1nhyvin Roo

man poliittisille piira1.lle kuin ulkovaltain täällä oleville 

edustaJille. Todetaan, että tapahtuma on SIluri voitto aksel1-

valloille, Ja että muutos saksalaia-venäläisissä suhteissa tu

lee ratkaisevasti vaikuttanaan yleiseen poliittiseen tilantee-

seen Ja niinmuod.oin lIl1'öa. .aen keslteiseen kysYlll1'ksec Dan-

zigin pulmaan. 

Virginio a.yda selittää Giornale d'Italias .. , Jonka 

alnnot tunnetu.sti edustavat Johtavien piirien kantaa, että 

ler on yhdellä iSkulla onnistunut tekemään tyhJäksi saartopo-

11 UkkoJen hankkeen. Saartopoli tiikka nOJ8I1tui kolmeen pyl vää

sean: N euvCB tolii ttoon, Ran akaan Ja Englantiin. Tärkein pyl vås 

N eu. vo sto liitto ppnttuu nyttemmin J~ ni1nhyVin ranskalaiset 

kuin englantilaiset eivät enää voi &gr8ssiivis1a suunnitelmi

aan laatiesaaan ottaa lasltuisaa mukaAll VeäJän mie.voimaa, 

ta Ja taloudellisia reserveJå. Buroopan suurvaltain poliitti

sissa suhteissa tapahtunut muutos vaikuttaa a.yde edustaman 

käs1tyksen mukaan ensinnäkin siihen, että Puolan 

JAKELUOHJE: 

favall1nen. 

....... ........ ... ..... ......................................................... ..... 
UK 1. A 4. 

JaIt.lllohjeman.ja : 

T ••• lllnen. 
T ••• lllnen j . 11 ..... 1 ",lnl.t.rlOlle. 
EI IIlko .............. " tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduat .. k •• n. m"'" .. lko •• lalnmlnl.terlOn tledoi. 

tukalln • 
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tetyks1. Vaikka tehtävä sopimus ei vastaisuudessa estä Neu

vostoliittoa tekemästä muita sopimuksia, estää se kuitenkin 

N~vostoliiton yhtymästä toimintaan Saksaa vastaan, Johon 

Englanti ja Ranska olivat laskeneet sitoutuessaan Puolaa 

tamaan. Tämä aiheuttaa vuoro etaan muutokaan Puolan ja Bal ti

an mBiden asemassa eikä vähimmin tilanteessa Välimeren itä-

osissa, missä Ranskan Ja Englannin saartopoli tiikkaa on so

vellutettu RomanialIe, Turkille ja Kreikalle annettujen 

den, lainojen ja si toumust8ll vuodossa. 

Varsin mielenkiintoinen on Gaydan lausunto siltä osal

ta, joka koskee Italian asennoitumista uuteen poliittiseen 

tilanteeseen. Hän nimittäin selittää, että Saksan 

toliiton kesken tehtävä uusi poliittinen sopimus, joka liit

tyy äskettäin solmittuun kaupalliseen sopimukseen, täydentää 

fascistisen Italian jo aikaiaemmin soveltaman järjestelmän. 

Gayda mainitsee väitteensä tueksi, että Italia oli ensim-

mäinen su.urval ta, joka lähestyi Neuvo.tolii ttoa tunnuetamalla 

sen "de jure" 7 p:nä helmikuuta 1924 ja että tätä tunnus-

tusta sellrasi jo v. 1933 molempien maiden kesken 

tävyYa-, puolueettomuus- ja nonagreesLosop1mua sekä kuluvan 

vuoden alussa tehty laaja kaupallinen 

(kini ttakoon, että olen useissa raparteissani Ulkoas1a1nm1-

nisteriölle kiinnittänyt huomiota tämän viimeksima~itun sopi

muksen poliittiseen merkitykseen samoin kuin siihen, rap.N.15, 

24/5-39, että täkäläinen lehdistö alkoi jo viime toukokuun 

lopusta lukien kohdella B~vo.toli1ttoa eräänlaisella huomaa-

valsau4ella, koska JOhtavalla taholla ilaei.esti o40tettiin, 
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ettei Neuvosto liitto tulisi liittymään akselivaltoJa vastaan 

muodostettuun rin tamaan.) Lopuksi Gaycla julistaa erittäin otol

lisena seikkana, että eräs italialainen laivaveistämö on val

mistanut äskettäin N~vostoliitolle sen sotalaivaston nope~ 

man risteiliJän "Tashkentin" Ja että Italia ei ole koskaan 

ottanut osaa sellaisiin sotilaallisiin tai poliittisiin aloit

teisiin, joita Ranskan ja Englannin taholta on tehty aiko

Jen kuluessa Neuvostoliittoa vastaan. Hänen käsityksensä mu

kaan ei Euroopan tulevan historian kannalta ole merkitykse

töntä se, että Euroopan totalitaariset valtiot kohtaavat tOi

sensa hetkenä, jolloin su~et imperialistiset rahademokratiot 

ovat hyÖkkäysasenteessa. Polii t tisilla ja taloudellisilla pak

teilla ei ole yhteyttä erilaisten poliittisten ideologioJen 

Ja oppi en kanssa. Joka! sella maalla olkoon oma kansallinen 

järjestelmänsä. Tämän realistisen periaatteen omaksui Mussoli

ni Jo v. 1924 tunnustaessaan N~vostoliiton, Ja Italia on 

temmin sitä aina noudattanut kansainvälisissä suhteissaan. 

Olen edelläolevassa selostanut Gaydan kirjoitusta Itali

an suhtautumisesta Euroopassa viimeksi muodostuneeseen tilan

teeseen ensinnäkin sen tähden, että se ilmeisesti edustaa 

Rooman johtavien piirien käsitystä asemasta ja toiseksi osoi

tuksena B1itä, kuinka nopeasti Ja vaivatta täälläkin void.aan 

siirtyä toisesta pOliittisesta id.eologiasta toiseen. Eihän ole 

kulunut k8llankaan siitä kuin Italia, Saksa Ja Japani solmi

vat kominterninvastaisen liiton Ja maailmalle Julistettiin, et

tä sen tarkoituksena oli kaikin keinoin vaikuttaa kommun1s

min Ja kansainvälisen bolshevismin nu~ertam1seka1. 
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tettiin l änsimaisia demokratioja siitä, että ne suhtautumi

sellaan bolshevismiin vaaranaivat tilannetta Euroopassa. 

Arvioidessaan Euroopan suurvaltain suhteissa 

muutoksia Gayda ei sanallakaan kajoa keskeisimpään kysymyk

seen, n1m1titäin siihen, missä määrin nämä muutokset 

vat akselipolitiikan vastaiseen suuntautumiseen 

lymiseen. Palattuani Roomaan lomaltani, tasan viikko sitten, 

ovat nämä kysymykset kuitenkin lähinnä aSkarruttaneet täkä

läisiä poliittisia piirejä. Niinpä on todettavissa, että 

Johtavalla taholla Roomassa on viime aikoina oltu huolestu

neita Saksan politiikan liiallisen agressiivisuuden johdos

ta. Olipa kreivi Ciano saanut Salzburgiin lähtiessään teh-

täväkseen varoittaa Saksaa kärJistämästä liiaksi suhtei-

taan Puolaan. Tällaiseen Italian asenteeseen ovat kolme 

seikkaa olleet vaikuttamassa. Ensinnäkään ei Italialla ole 

mitään omia etuja valvottavina Danzigin kysymykaessä ja 

yleensä saksalais-puolalaisessa selkkauksessa. Toiseksi on ta

loudellinen asema Italiaaaa nykyisin siksi vaikea, että so

dankäynti laajassa mittakaavassa voisi muodostua katastro'aa

lisekat. lala1nittakoon että ),[usaolini on viime aikoina eroit

tanut 59 prefelttiä, Joita on Ualiassa, Libyaa lukuunotta

matta, kaikkiaan 94, koska hal1i!l1lo Ja etenkin väestön ta

loudellinen asema heidän p11reisaään on osoittautunut epä

tyyc1yttäväksi, Ja prefelttit eivät ole saaneet par~usta 

asemaa.. Kolmanneksi Ja edellisistä seikoista johtuen, val

litsee kaikkialla musaa Ja kaikissa piireissä haluttomuus 

Ja väs1DlYs aotiin. Jlerk1llepanu.aa on, että kun,1nps 011 



vakuuttanut eräälle täältä äSkettäin si1rtyneelle virkavel

jelleni, et tei sotaa tule, koska kukaan italialainen ei 

sitä halua. Tällainen Johtanenltin piirien asenne on 

vahvistamaan otaksumaa, että akseli voisi helposti murtua, 

jos Saksan agressiivisuus Puolaa kohtaan Johtaisi sotai-

seen se lkkaukseen. 
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Viimeisessä vakinaisessa kuriiripostissa lähetetyssä ra

portissani n:o 36 ja erinäisisaä aalasähkeissä olen 

• siitä kuinka johtavalla taholla Roomassa on jo kauan aikaa 

tu huolestuneita Saksan politiikan agressiivisuuden johdosta ja 

kuinka Italian tarkoituksena ilmeisesti on ollut estää Saksaa 

liiaksi kärJistämästä kansainvälistä tilanetta Danzigin kysymyk

sen yhteydessä, jossa samoin kuin saksalaia-puolalaisessa selk:

kaukaessa yleensä, Italialla ei ole ~orana1s1a omia etuja val

vottavina. Tällainen Rooman Johtavien piirien asenne on nähtä

västi kuluneen viikon ja tämän viikon aikana jatkunut 

ka tiedot Mussolinin ja Hitlerin kesken viime päivinä 

4t neiden puhelinkeskustelujen sisällöstä pidetään täysin salassa, 

uskotaan ku1 tenkin asiantunteviaaa piireissä, että ensiksimainit

tu on näissä keSkusteluissa koettanut parhaansa taivuttaakseen 

Saksaa rauhan Ja neuvottelujen tielle. M.m. vakuutti Yhdysval

tain Rooman-suurlähettiläs, että Mussolini on tehnyt voitavanaa 

estääkseen tilannetta kehittymäatä sotaiaeen selkkaukseen. 

Tilanteen kärJiatyesaä viime lauantaina, t.k. 26 p:nä, 

aiinä määrin, että todella saattoi edellTttää sodan puhkeavan 

Saksan Ja Puo18l1 sekä Saksan Ja lina1 val ta1n välillä, kävin 

.lAKELUOH.lE ; 

Tavallinen. 

... 1:A4 

Jakeluohjemalleja ; 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lIalkal mlnlalarllllle. 
EI ulkomaaedualuhen Iledoilukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen, multa ulko .. lalnmlniat ... illn tiedo;

luhlln • 
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Palazzo Chigissä tapaamassa Italian ulkoasiainministeriön 

liittis en os a ston päällikköä, ministeri Butia, Joka 

vi Cianon noikea käsi ll Ja läheinen ystävä. Kysyin 

ens iksi , oliko Campo ussolinilla, Roomassa vierailevaa 19 

suomalaista pa rtiopoikaa kehoitettava kaiken varalta palaa

maan kotiin, koska liikennemahdollisuudet sodan sJ1;117e.aä 

voisivat vaikeutua. MinLsteri Buti vastasi, että tilanne 

oli kY~ä varsin valtava, mutta 

antaa / -r;;tkään neuvoa asiassa. Hän 

" 

ettei hän 

ilmoitti 

puolestaan voinut 

olevansa valmis 

tiedustelemaan kreivi Cianon mielipidettä asiassa. Sanoin, 

ettei se ollut välttämätöntä; olin vain itse 

t ää, pidetäänkö Palazzo Chig1 ssä asemaa siksi kär Jis tynee

nä, että olisi r yhdyttävä tämänkaltaisiin toimenpiteisiin 

mahdollisen sodan varalta. Ministeri Buti totesi, 

kaus Saksan Ja Puolan välillä tosin oli kehittynyt 

vakavaksi, Ja sodan vaara oli suuri, mutta sovinnon Ja 

neuvottelujen mahdollisuuksia oli vielä olemassa. Ni inpä oli 

Italian taholta esit etty Danzigin pulman ratkaisua sen 

jestelyn pUitteissa, jonka Kansainliitto on hyväksynyt va

paakaupungin hallintoon nähden. Tämän järjestelyn fDanzigin 

statuutin) mukaan vapaaltaupung1l1a on oikeus itse päättää 

regiimistään, jolloin päätös lopullisessa instantissa 

taan Kansainlii ton hyväksyttäväksi. Puolalla e1 ole Dan

zigin statuutin mukaan muodollista oikeutta sekaantua aaiaan 

eikä tällaista oikeutta ole Englannilla tai Ranskalla, muu

ta kuin niiden ominaisuudessa Kansainliiton Jäseninä. K1nla-
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teri Buti ilmoitti, että tällainen ehdotUB on t ehty 

senä keinona pulman selvi ttämiseksi, "sillä jos nähdään, et

tä potilas on kuo lemaisillaan, on turvauduttava kaikkiin kei

noihin sair aan pelastamiseksi". Sov itteluehdotus tyydyt täisi 

Puolaa, Englan tia ja Ranskaa sikäli, et tä r atkaisu 

si Kansainliiton päättämän järjestelyn puitteissa ja Saksaa 

s ikäli, ett ä Danzi gin regiimessä tapahtuvat muutokset teh

täisiin Saksan vaatimuksista syntyneestä tilanteesta johtuen • 

Sovitteluehdotus oli saatettu Englannin hallituksen tietoon, 

ilmeisesti suurlähettiläs Hendersonin 

essaan Lontooseen neuvottelemaan. 

ukana hänen ma tkusta-

Olan k ertonut edelläolevasta k eSkustelusta, koska siitä 

ilmenee osaltaan kuinka Italian taholta on yritetty selvit-

tää konfliktia. On myöskin varsin 

ehdotus Danzigin pulman ratkaisuksi 

niissä neuvotteluissa, jo ita Saksan 

haillaan käydään • 

to dennäkö1 stä, 

on käsittelyn 

ja Englannin 

On syytä mainita, et t ä Roomassa ja yleensä koko Ita

liassa viime aikoihin asti on suhtauduttu varsin tyynesti 

tilanteeseen. Lehdistö kirjoittaa asemasta maltillisesti, tosin 

kyllä Saksan asennetta ymmärtävästi, mut t a ei millään muotoa 

kiihoittavassa sävyssä. En ole vielä nähnyt lehdistössä la~ 

suntoja, joissa puhuttaisiin Italian yhtymisestä mahdolliseen 

aotaan Saksan liittolaisena. Päinvastoin, selitetään 

lia odottaa tapahtumain kehitystä tyynesti ja 

linin lopulliseen ratkaisuun sekä mahdollisuuteen pelastaa 

tilanne. Kerkittävää on myöskin, että lehdistö ei viime ai

koina ole hyökännyt Ranskaa vastaan ja Italian tunnettuja, 
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Ranskaan kohdist uvia vaatimulta1a ei ole tilanteen kärjisty

essi enemmän tehostettu. 

Ulkovaltain Roomassa olevien edustajain keskuudessa 

ollaan yleisesti sitä mieltä. että Italia, mikäli sota syt

tyisi, yrittäisi viimeiseen asti pysyä puolueettomana. Väite

tään myös et t ä Ranska ei haluaisi Italian r yhtyvän sotaan, 
~ ) 
[pUOlueettomana estäisi Ranskan armeijaa hyökkäämästä Alppi~ 

yli Lombardian tasangolle ja sitä tietä Saksan kimppuun 

sen eristämiseksi etelästä käsin. Olenpa kuul lut siihen 

suuntaan käyviä otaksumia, ettei Saksaltaan toivoisi .Italian 

yhtyvän mahdolliseen sotaan, jossa sen tulisi avu.staa Ita

lian armeijaa pidättämään ranskalaisia joukkoja Alppien taka

na. TOdetaan vielä, että Italian laivaston kävisi sodassa 

varsin va1ke~si pitää puoliaan Ranskan ja Englannin 

maista laivastoa vastaan, joka saartaisi sen Välimeren 

miin ja tä t en estäisi Italian liikeyhteydet meritse. 

Ne varovaisuuatoimenpiteet, joihin hallitus on 

nyt sodan varalta, on t ää llä otettu. tyynesti 

ma oli eilen illalla ajoittain täydelleen pimeänä, nähtä

västi kokeilutarkoituk8essa. mutta ei tämäkään tehnyt sen 

asujamistoon erikolsempaa vaikutusta. Kaduilla kuului huuto

Ja: erittäin runollista J HUvittelupaikat olivat 

söä. Joka iloisena seurasi näytelmää kuun paistaessa täy

deltä terältä. 
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Lähetystö lähettää kunnioittaen Ulkoaaiainministe

riölle tämän mukana Suomen Roomassa olevan lähetystön ra-

portit n:ot 38 ja 39: 

1) Sodan syttyminen ja Italia; 

2) Italian puolueettomuus. 
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Viime elokuun lopulla, kriisin EUroopassa kehittyessä 

ratkai~aan kohden, tiedoitin salasähkeissäni Ministeriölle. etti 

Roomassa ei hyväksytty Saksan agressiivista asennetta puolalairr

saksalaisessa konfliktissa, koska Johtavalla taholla ollaan päät

tävästi sotaa vastaan. Mainitsin myös siitä. että Italia Jäisi 

pUOlueettomaksi, Jos sota syttyisi, ainakin kunnes mahdolli~u

det sen yhtymiseen toiseen tai toiseen sotivaan puoleen alk~ 

vat olla nähtävissä. Koska nykytllan",eessa ei ole täysin var

maa, ovatko lähetystön salasähkeet saapuneet perille, selostan 

niitä seuraavassa: 

Viime el~kaan 22 p:nä lähetystö tiedoitti K1nisteri-

ölle. että ' "Johtavat piirit Italiassa vastustavat aotaa Ja et

tä Saksan hyökkäävä politiikka voisi siinä tapauksessa, että 

sota syttyIsI, Johtaa akselipoli tUkan ka tkeamiseenkin". 

Viime eloaun 25 p:nä tiedoitett1in, että "Italia 

si sodan syttyes8ä puolueettomakll1, ainakin siksi. kunnes 

dolll.uu4et sotaan yhtymiseen tavalla tai toisella alkavat 

nähtävis8ä". 

Kanet oleelliset ~ ovat vaikuttaneet ItalIan nykyi

JAKELUOHJE: 

Tavallinen. 

DE 1: A. 

Hsaå .,das8&. Olen 

Jak.luohjemaneja : 

T ••• " ....... 
T ..... """" ja Ildkal .. mlnlat.rUln • . 
EI ulltomaud ... tukean tledoitukalln. 
EI ulkomaeaduatukaen, mutta ulkoealalnmlnlaterl6n tledoi. 

tuk ...... 
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lost anut viime kevään ja kesän aikana lähettämissäni tie

doi tuksissa. SJ[Yt ovat osittain si aä-, sotilas- Ja ulkopo-

lut t isia. Varsin vaikuttavana syynä on pidettävä Italian 

kansan keskuudessa ilmenevää haluttomuutta sotaan. Tällainen 

mieliala on vieläkin aivan yleinen Ja ulottuu 

reihin asti. Todistuksena siitä, että JOhtavalta taholta 

tiin aina sodan puhkeamiseen asti yrityksiä rauhallisen 

kaisun hyväksi, ovat Musso linin neuvottelut Hitlerin Ja 

hyvin Englannin kuin Ranskan pääministerien kanssa. 

Niis tä tiedoitettiin Ministeriölle lähetystön 

viime kuun 31 p:ltä, Jossa todettiin, että "mieliala on 

Italiassa edelleen päättävästi sodanvastainen, Ja että 

jatkaa ~ös Englannin kanssa neuvotteluJa sovinnollisen 

kaisun aikaansaamiseksi, vaikka yleinen aSEIlla 

keutunut sen job4osta, että Puolassa on r yhdytty yleiseen 

mobilisointiin" . 

Kuten täällä julkaistusta virallisesta kommunikeasta 

ilmenee, oli Yussolini vielä yöllä vasten kuluvan kuun kol

matta päivää, jona sota puhkesi, yhteydessä Hitlerin, Cham

berlainin ja Dala41er t in kanssa, yrittäen viime hetkellä 

rauhallista ratkaisua joko aselevon tai rauhankonferens8in 

muodossa. 

Tä8tä lähetystö ilmoitti Ministeriölle kuluvan 

mennen päi vän aamuna låhetetys8ä aähltees8ä, jossa ti ecloi te.t

Uin, että Du.ce Jatkaa yrityksiään rauhallisen ratkaiaun ai

kaansaamiseksi Ja kerrottiin Roomassa liikkuvan huhuja alo1t-
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te i s t a aselepo- tai rauhankonferenssin aikaansaamiseksi. 

Maassa val litsevaa mielialaa kuvaavaa on vielä se 

riemu, Jo l la yleisö otti vastaan tiedon Italian hallituk

sen päätöksestä ryhtyä ainoastaan varovaisuus- ei~ soti-

laallisiin toimenpiteisiin Saksan-Puolan keSken syntyneen 

aseellisen selkkauksen Johdosta. On merkille pantavaa, että 

sodan alkaminen Saksan Ja toiselta puolen Englannin Ja 

Ranskan välillä, ei ole aiheutttanut hallituksen taholta 

mitään uusia huomattavampia toimenpiteitä. Päinvastoin, ai

kaisempia rajoituksia, es1m. Rooman valaistukseen nähden on 

tuntuvasti lievennetty Ja elämä kulkee nykyisin täällä 

rin piirtein normaalista latuaan. POhJois-Italiassa owat 

kaupungit kuitenkin edelleen yön aikana pimeinä. 

Todettakoon vielä , että maassa vallitsee aivan rsn

hallin en mieliala. Yleisö luottaa täydellisesti Mussolinin 

kykyyn Johtaa Italia onnellisesti siitä yaikeasta 

ta, Johon se on nykyisessä kansainyälisesså asemassa 

nut. Ducen auktoriteetti on hallituksen nykyisessä 

teessa omakswnan asenteen Johdosta vain lisääntynyt 

k1 tiedot, Joita ulkomailla mahdollisesti on levitetty 

täällä tapahtuneista levottomuuksista, ovat täydelleen pe-

rättömiä. 
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RaportisB8lli 30/8 n:o 37 mainitsin siitä kllinlta 

• ulko valtain eå:u.staJain keskuudessa edellytettiin, että Italia 

yri ttäisi 80 dan syttyessä viimei sean asti pysyä puolueettomana. 

Kerro in myöskin väi tteestä, että Ranaka haluaisi ItaHan yhty

vän sotaan, ko eka Italia puolueettomana estäisi Ranskan armei-

• 

Jaa hyökkää!!lästä AlppiEn yli Lombard.ian tasangolle Ja sitä tie

tä Saksan kimppuun sen er1stäm1sekai etelästä käsin. Selostin 

vielä otakaumaa, ettei Saksakaan toivoiai Italian yhtyvän 80-

taan, Jossa san tulisi avustaa Italian armeiJaa pidättämään 

ranskalaisia Alppien takana. 

OlEn kiinnittänyt uu4e&taan huomiota näihin väitteisiin 

Ja otaksum11n ensiksi s en tähden, että nila. laU8ll ttu ennus

~s Italian noudattamasta asenteesta on osoittautunut oikeaksi: 

Euroopan JOhtavat vallat ovat parhaillaan sodassa keskenäin, 

mutta mitkään merkit eivät ainakaan toistaiseksi viittaa sii

hen, että ItaUa olill1 edes aikeissa yhtyä aiihen, vaikka 

Italian - Sakaan keateinen aotaliitto ~tom .. ttise.ti edellyttää 

a.ettumiata SalaIaa ~tt8llUUlll, etenkin e1110in tai sen Jälkeen, 

kun InsJantl Ja Ranaka ryhtyivit aotaan Saksaa vastun. Tol

seka1 on syytä mainita, että .lkili kuin .elitys Italian puo-

JAKELUOHJE: 
Tavallinen. 

Jakeluohjemall.ja : 

Tavallinen. 
T_lIInen Ja IIdltel ",Inlaterllllle. 
EI ..... o ........... tuIt •• n lIedoltu"'''n. 
EI ulkom .. eduatu .... n. mutta ulkoaalalnmlnlaterilln Iledoi. 

Iukalln. 

H': Af. 
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lueettomana pysymisen motiiveista, Jonka muuten kuulin 

kan Ja Yhdyavsltain täällä olevilta suurlähettiläiltä, pitää 

paikkansa, Italian menettely ei olisi r1 stiriidassa Saksan 

etujen kanssa, Joihin aiis kuuluisi estää Ranskan armeijan 

liikuntavapaus Saksaa vastaan etelästä käsin siten, 

lia pysyy puolueettomana. 

Täytyy kuit enkin tunnustaa, että niin mahdolliselta 

kuin selitys Italian menettelyn motiiveista eräissä 

sa tuntuukin, tulee täällä tilannetta seuratessa havaitse

malm seikkoja, Jotka puhuvat sitä vastaan. On nimittäin 

vaikeata uskoa, että Mussolinin äärimmäiset yritykset. sodan 

välttämiseksi, Jotka Jatkuivat Tielä muutamia tunteJa ennen 

soden puhkeamista Saksan Ja RanSkan - Englannin välillä, ei

vät olisi johtuneet todellisesta halusta välttää tilan tee 

kehittymistä aseelliseen ratkaisuun. Onhan ~ettua, että 

~ussolini on kaiken aikaa ollut Hitleriä hillitsevä tekijä 

siinä selkltaukaessa, Joka Danzigib lQ'symyks8n yhteydesä ke

Ui ttyi Saksan Ja Puolan välillä. Ja J08 asioita seurataan 

vielä pitemmälle: kaikille on tunnettua, ettei Hitlerin 

kaappaus Itävallassa ollut Italian mieleen puhumattakaan 

TsekkoslovaJcian valtaukaest&, Joka tapahtui ),{us8)linia kuul~ 

matta Ja hänen sitä tietämättä. Eikö s11s näinä Olosuh

teissa ole otettava lukuun mahdollisuus, että Kus8)lini,huo

mattuaan 11"1 tykaenaä hillitä tälläkin kertaa Hitleriä, lo

pulta päätti vetäytyä poi. peli.tä, Johon yhtyminen moni.sa 

suhtei.sa Toi.i JOhtaa Italialle arTaamattomi1n seuraukai1n. 

Etenkin puhuu tällai.... olettaaukalll puolesta .e, ettei 
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Italia ole viime päivinä edes tuntuvammin mobilisoinut an-

taakseen siten Saksalle moraalista Ja sotilaallista tukea sen 

taistelussa Ranskaa Ja Englantia vastaan. [onet muutkin sei

kat , kuten I talialle epäedullinen strateeginen asema Välimerel

lä, i talialaistm vastenmielisyys sotaan Ja salt sal(l.isvastainen 

mieliala, taloudellinen t1l.anne y.m. puhuvat sen puolesta, 

tä Italian päätös PYSNä puolueettomana, Johtuu pikemminkin 

muista motiiveista kuin halusta näytellä Jonkinla1sta suoJa

muuria Ranskan ~ppi-armeiJaa vastaan. ~inittakoon tämän olet

tamuksen puolesta puhuvana vielä se touana, että Italian 

lehdistön hyökkäykset Ranskaa Ja Englantia vastaan 

ään miltei loppuneet Ja että virallisesti on 

11an lehdistön kiisi ttelevän puolueettoJU.sti sotaa 

tisaineistoa. Tällaiset merkit viittaavat kaikkea muuta kuin 

siihen, että Italia nykyhetkellä seuraisi ehdottomasti Kila

non-sopimuksen viittomaa tietä. päinvastoin, a.l.kaa ilmetä yhä 

tt selvemmin, että akselipolitiikka on höltymäsai tai 

rikkoutunut kriisin kehitt,yesaä sodaksi Saksan Ja toiselta 

puolen Englannin Ja Ranskan kesken. kini ttakoon lopuksi, et-

tä Italian hallituksen viime päiVinä antamis_ virallisia .. 

kommunikeois_ ei ole sanallakaan kosketeltu Italian - Saksan 

11ittosu.h4etta eikä mainittu "akselista". Täältä ei ole 111-

oin missään yhteydessä onnihltu Hitleriä Saksan armeiJan 

Puolassa aaaTUttamien vOittoJen JOhdosta. 
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KirJoitettuan1 raportt1n1 6/9 n:o 39 olen saanut aa1an

tuntevalta taholta s~aav1a tietoJa, Jotka koSkevat 

maa nykytilanteessa. 

Saatuaan tiedon Italian hall1 tukaen 1 p :nä kuluvaa kuuta 

antamasta kommun1keasta, ~oasa seUtettiin, että ne sotllaalli

set t01menpiteet, ~oih1n hallitus on Euroopan t1lanteen 

ta ryhtynyt. ovat vain valmiuato1m1a, kävi vätl EnBlannin 

km täkäläiset suurlähettlläät kre1 vi Cianon luona 

että heidän hallitukaenaa haluavat täamäll1atä aellt~ati ailti, 

mitä kommun11tealla tarkol tetaan. Hell1e va.tatt1in, että kommu

nikea puhuu lhe puolestaan . 

Vaikka yleisö seuraa verrattain rauhalllaestl tap&htwDain 

kehltystä · ~a luottaa ~a801ln1n mab4.011l.uuk.i1n aeLvlJt7ä a.e

masta Itallalle otolliaella tavalla, ollaan ~ohtav&lla taholla 

varain huolea~elta. Epäillään n1m1tti1n Ranskan Ja 1lgl&nDiD 

tiukentavUl auhteita_ Itallaan Ja vaativUl e1 tä ennemmin tai 

myÖhemmin määrittelemään INhtautu1ac8& tai.teleyiin puoliin näh

den. ~o1aelta puolen- on vaara tar~o1l&, että myöa1tin sa .. 
taholta ea1tetään a~an tullen .... yaatiaua. 

Jo. Italia a.ettui.i Sabc puol.lle, a.o. ryhtyl81 80-

oIAKELUOH.lE: 

.... ....................... tavallinen • ................... .................. 

.... ,A • . 

...... luohjMI.U.ja: 

T .......... . 
T ..... U- ja ........ .. . .... ... ... ... ......... tw .. IU • • 
II ~ tledoItubIIn. 
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taan Ranskaa Ja Englant1a vastaan, 011s1 tästä seuraukaena, 

että v1imeks1ma1nittuj en ~å11meren laivastot katkaia1a1vat 

Italian yhteydet Abeasin1aan Ja Er1treaan Ja yhteY8 

PohJ01a-A:rr1kkalai811n alue1a1in käv1B1 va1keusi. Ranskan Ja 

Englannin laivastot ovat Välimerellä aivan y11v 0 1ma1a et. Gib

ral tarin edustalla on nykyiB1n 150 englantilaista Ja ranaka-

laista sota-alusta. 

Italian sodas8a Ranskaa Ja Englantia vastaa vois1 

Ra18kan armeija tunkeutua .llppien kautta Lombar4.1&C1 Ja eh-

käistä Italian yhte;ydet Saksaan. Sau'aukama arvellaan ~ös 

olevan tässä tapaultaes8a, että Turkki, ~ JU60slav1& 

mania asettuia1vat Saksaa vastaan, Joten Italian yhteydet 

~öakin ~alkan11la katkea1sivat. 

Italian liittymi8tä Saksan a8etoverik8i vaikeuttaa 

vielä 8e, että Italian armeijan korkein upseeristo on J~ 

kiiati Saksaa va8taan Ja tuo tämän kanteÄ peitteleättä 

esiin. )l.m. ilmoitt1vat eräät italialaiset kenraalit eroa

vesa, Jos saksalaisten up8eer1en o11si _111t1ll1. POhJoia

Italias8a äskettäin pidetyillä ~urilla manöövereillä johtaa 

italialaisia Joukko-osa8toJa. Seurauksena 011, että aike.ata 

011 luovuttava. 

Italian yhtym1sellä sod&8sa ~ak&an Ja Englanti1n 

VOi81 ~öak1n olla &rveluttavia ~~a1a. Saksa lV181 , 

aotato1ll1en kehittyeuä, Puolan sotaretken Jälkec, byökätä 

PohJo1 .. Ital1~ aaalle arv ... attomin seurauksin. 
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Edelläolevat mahdollisuudet huomioonottaen Italian 

hallitus noudattaa tällä hetkellä epämääräistä politiikkaa, 

yrittäen voittaa aikaa. Sotllaallistc Ja varovaisuustoimen

piteid811 ohella t04etaan toimenpiteitä, Jotka viittaavat 

puolueettoman asent em Jatkamii?ec. Sardinian sa&re varua

väkeä on tuntuvasti vahvistettu, samoin Libyassa olevia so

tavoimia. Toisa1. ta puolen ei JoukkoJa ole viime aikoina 

keskitetty Italian-RanSkan maaraJalle pohjoisessa. Laivalii

kenne itään (Levantin maihin y.m. on avattu uudelleen Ja 

samoin läntee , vieläpä Ameri~ ). 

Musaolinin rauhanaktiosta puhutaan Roomassa 

llidetään mahdollisena, että H1 tler, vallattuaan Varsovan 

vahvistettuaan asemansa idässä, esittää Kuasolinin välityk

sellä länsivalloille rauhanehdot, Jotka eivät käsittäi81 ai

noastaan lluolan alueiden Jär Jeatelyä vaan myöskin Saksan 

vaatimuksia siirtoma1hin nähden • 

LänaLvalloille ystävällisellä taholla täällä ei 

edellytetä, että Ranska Ja Enslanti hevillä suostuisivat 

t ällaisista eh40i eta neuvottel8lDUll. 
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Raportti n i n:o 40, 7/9 , Jälkeen olen saanut seuraavat 

tt tiedot tilanteesta Ja siitä, miten sitä täällä arvostellaan: 

~ussolini on Jatkuvassa kosketuksessa niinhyvin Englan

nin, Ranskan kuin Saksan hallitust en kanssa. Ajan mittaan on 

kuitenkin käynyt yhä selvemmäksi, että yritykset sodan lopetta

miseksi ovat turhia. Syyllisenä rauhan mahdollisuuksien luhistu

miseen ei pidetä Saksaa, Joka edel leen olisi valmis lopetta

maan viholl1slD1det Ranskan Ja vieläpä Englannin kanssa. Saksa 

on viimeiseen asti toivonut tilaisuuden tähän avautuvan sen 

keen kun Puola on saatettu polvilleen Ja siellä on saatu &1-

• kaan uusi hallitus, Jota Ranskan Ja Englannin kanssa tehdyt 

sopimuks et eivät våLvoita Jatkamaan sotaa. Syyllisenä ei myös

kään pidetä Ranskaa, Joka ei haluaisi hyökkäyssotaa, vaan on 

valmis taistelemaan omista alueistaan silloin kun niitä kohtaan 

hyökätään. SY1'llisenä pidetään Englantia, Joka nähtäväati ei 

taivu lopet tamaan vihollisu.uksia siinäkään tapauksessa, että Puo

la Joutuu kokonaan Saksan valt8.8l1. 

Tähän nähden ollaan Italiassa JOhtavalla taholla nykyi-

sin siinä käsityksessä, että sota tulee pitkil118eka1 Ja että 

Englannin tarkoituksena on n~ttää Saksa siihm kowUatuvilla 

JAKELUOHJE : Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. Tavallinen. 
Ta"aJllnen ja 11 ..... 1 .. ",lnl.l.rllllle. 
EI ulkomaudualukaen Iledollukalln. 
EI ulkom .. edu.luk.en, mutta ulkoa.iainmlnl.l.riGn Iledoi. 

I ... lln. 

OK 1: A. 
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saartotoimenpiteillä. Tällaisessa saartosodassa on 

koitQksena pysyä puolueettomana; ainakin toistaiseksi, 

kunnes tilanteen kehitys suuntaan tai toiseen pakottaiSi 

lian luopumaan asenteestaan. 

Italian puolueettomuutta ei nykyisin häiritse Saksa, 

Jonka etuihin kuuluu sen säilyttäminen. Italian Joutuminen 

sotaan pakottaisi nimittäin Saksan huolehtimaan Italian 

vall1suudesta, Ranska voisi hyökätä PohJois-Italiaan, jolloin 

Saksan olisi tultava avuksi. Tässä tapauksessa häiriytyis1 

Saksan-Italian yhteys ja se etu. mikä Salt salla on siitä, 

että sen eteläinen raja on auki, Ja että se yoi sodan ai

kana olla kauppavaihdossa Italian kanssa. 

Italian pUOlueettomuutta uhkaavat pikemminkin Englanti 

ja Ranska, jotka aJan tullen voivat pakottaa Italian 

maan nykyisestä asenteestaan. 

Palazzo Chigissä on viime päivinä oltu varsin levotto

mia SEn johdosta, että on epäilty Englannin su.unnittelevan 

Italian pakottamista sotaan. Nyttellllli.n on kuitenkin levotto

muus jossain määrin vähentynyt niiden vakuutusten johdosta, 

joita Englannin Room&n-su.urlähet t iläs on Englannin kannasta 

antanut tässä suhteessa kre1 vi Cianolle. 

Huolimatta siitä, että Englannin yleisesikunta, saatu

Jen tietoJm mukaan, on ollut sillä kannalla, että 

yhtyminen sotaan SakBankin pUOlella olisi EDBlannille edul

lisempaa, on Englannin hallitus katsonut otollisemmaka1 lUO

pua ., dan laaJ entamisesta Välimerelle, Jonka sulkeminen tuot-
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taisi suuria haittoja Englannin merenkululle Ja yhteyksille 

Läheiseen sekä Kaukaiseen Itään. Roomaan saapuneiden tieto

Jen mukaan on etenkin Chamberlain eduatanut sitä kantaa, 

että Englanti voi ajan mittaan saada enemmän hyötyä yhte

yksistään Välimeren kautta kuin siitä, että Italia 

eristetään siirtomaistaan Ja että Italian niemimaa saarre

taan mereltä Ja maalta käsin. Chamberlainin kantaan on ol

lut vaik~ttamassa myöskin se, että Englanti Ja Ranska voi

gat tehokkaasti kontrolloida G~braltarissa, Aleksandriassa 

Ja Dardanellien salmissa Italian sodanaikaista kauppaa Ja 

si t en estää Saksalle tärkeiden tuotteiden tuonnin meritse 

Ital.iaan Ja si tä tietä Saksaan. Italian-Saksan keskei san 

kauppavaihdon vapaa Jatkuminen sodan aikana ei siis 

si Englannille niin suuria hai tto ja kuin ovat ne edut, 

joita Englanti saa Välimeren jäädessä sodan ulkopuolelle • 

On vielä otettava huomioon, ettei Italia ole mineraaleja 

ja viljaa eikä yleensä sellaisia tuotteita tuottava maa, 

Joita Saksa pääasiassa tarvitsee sodan jatkamiseksi. Eng

lanti voi rauhassa sallia esim. hedelmien viennin 

Saksaan, ottaen huomioon, että Italian markkinoiden pysymi

nen sille avoinna, yksistään korvaa Italian-Saksan kaupan 

jatkumisesta Englannille aiheutuvan haitan. 

Italian omalta kannalta katsoen tuottaa puolueetto

muus sille arvaamattomia etuja, ensi sijassa taloudellisia 

Ja myös poliittisia. Italian kauppatiet PohJois- Ja Etelä

jmerikkaan Jäävät avoimiksi. Italia voi jatkaa kaupallisia 
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yht~ksiään Levantin maihin, Pohjois-Afrikan siirtomaihin ja 

ardanelli en salmien kautta Romaniaan ja Venäjälle sekä, mi

kä on erittäin huomattavaa, Suezin kanavan kaut ta Intiaan 

ja Kaukaiseen Itään ja omiin siirtomaihinsa Abess1niaan 

j a Eritreaan . Mainittakoo~ cäss~ ] ilt ay " e sä, että Italian 

l i ira on vi1ll1e päivinä kohonnut .a1ll1. EnSla.nnin puntaan 

den. Tämä johtuu nähtävästi niistä mahdollisuuksista, joita 

Italialla katsotaan olevan kauppasuhteitten 

aikana puolueettomien ja sodassa olevien maUien kanssa. On 

myös todettavissa, ettei sota ole toistaiseksi aiheuttanut 

täällä huomattavampaa hintain nousu a ja liike-elämään 

tuvia r ajoituksia. 

Ei kuit~ka.an ole sanottua, ettei sotatoimien 

essä ja etenkin kauppasodan jatkuessa tilanne voi muuttua 

tässä suhteessa Italialle epäedullisemmaksi. Onhan 

ta, että Enslanti yrityksi ssään nuJertaa Saksa 

la saarrolla, ryhtyy varsin radikaalisiin tOimenpi tai aiin 

kaupan rajoittamiseksi myöskin Italian ja ulkomaiden kea1cen. 

Näitä Englannin hallituksen aloitteita s~ataan nykyisin Pa

lazzo ChiSissä suurella valppaudella. On m.m. saapunut 

toJa, että Englannin tarkoituksena olisi saada Kanaainliitto 

Julistamaan Saksa asreasöörikai sodassa Puolan kanssa, jol

loin puolueettomien maiden kaupankäynti Saksaan tulisi en

tistä Jyrkempien rajoitusten Ja niiden merik8l1ppa Saksaan 

kiellon alaiseksi. 

Poliittisesti voi Italia suuressa määrin h1~tyi puo-
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lueettomasta asenteestaan. Väitetään - ja tämän kuuiin erään 

puolueettoman suurvallan Roomassa olevalta eduatajalta, että 

Francois-Poncet, Ranskan Room~suurlähett1läs, joka parhail

laan on Paris1s8&, olisi stellä neuvottelemas8& Italian

Ranskan suhteiden Järjestelystä ja että olisi lopulta kysy

mys Ranskan myöntym1sestä erinätsiin Italian tunnettuihin vaa

timuksiin niitten etujen vastineeksi, joita Italiah 

tomuua tuottaa Ranskalle nykyisen sodan aikana • 
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Olen eri ttäin luotettavasta lähteestä saanut sEUraavia 

tietoja Italian hallituksen suhtautumisesta nyky tilanteeseen E\l.-

roopassa Ja asenteesta, Jota Italian hallitus tulee noudatta-

maan. 

Italia ei tule JulistautumaaJ. puolueettomaksi. Puoluee

tonta asennetta tullaan kuitenki n noudattamaan. Tässä mielessä 

Italia tulee jatkamaan diplomaattisia, kauppa- ja muita suhtei-

t aan niinhyvin sotiviin kuin puolueettomiin maihin. Tämä poli

tiikka ei ole ristiriidassa Saksan etu jen kanssa, sillä nii

hin kuuluu, ainakin toistaiseksi, että Italia noudattaa nykyis

t ä asennettaan. Italian pUOlueettomuus on poliittisesti Saksan 

etujen mukainen, koska Saksa toi vo 0 voivan sa tarp een tullen 

tää Italian välitystä suhteitten uusimiseksi länsivaltoih1n ja 

Italian pai.nostusta etujensa puolesta mahdollisissa rauhanneuvot

teluissa Versaillesin luoman Järjestelyn poistamiseksi. Taloudel

lisesti on Italian puolueettomuus Saksalle ec1ull1nEll 

tä se voi olla Italian kanssa kauppa suht ei ssa Ja sitä tietä 

taloudellisessa kosketuksessa Eu.roop&ssa Ja sen ulkopuolella ole

vien puolueettomian maidEll kanssa. 

On myös otettava huomioon, että Italian puolueettomuus 

.JAKELUOHJE: 

Tavallinen. 

UK': A. 

.JakeluohjemallaJa: 

T ... IlInan.. 
T ... lllnen Ja 1i.1k.1 ..... mlnl.tan6I1e. 
EI ultto ......... tuk •• n tledoltukaHn. 
EI ulkomauduatukaan, mutta u ... ouIUnm .......... tledoi. 

lukalln. 
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va ikuttaa rauhoittavasti t ilanteeseen Balkanilla, mikä myös

k in on nykyisin Saksan e t u je n mukaista. 

~ikoisen huoma t tavaa on vielä, et teivät myöskään 

Englan t i j a Ran ska aseta esteitä Italian noudattamalle po

li tiikalle. Pä invastoin, Englannin ja Ranskan sekä toiselta 

puolen Italian vä lillä vallitsee yhteisymmärrya Ital ian 

sumaan asenteeseen nähden. Ranska ja Englanti pitävät 

tilanteessa niinhyvin poliittisesti, sotilaallisesti kuin ta

loudellisesti eduilleen otollisempana, että Italia noudattaa 

tosiasiallista pu olueettomuutta. Mitään puolueettomuuden muo

dollista julis tamis ta ei Ital1alta tulla Ranskan ja Englan

n in taholta vaatimaan. Tästä on sovittu niissä n~votte-

luissa, joita kreivi Cianon ja Englannin sekä Ranskan 

massa olevien suurlähet t ilä iden kesken on viime päivinä 

ty. 

Ranska ja Englanti ovat Italian suhteen omakw.man sa 

asentem mukaisesti parhaillaan vilkkaassa taloudellisessa 

vuorovaixutuksessa I talian kanssa. Italiasta on tel:lty 

tilauksia, joiden to imitt&minen tapahtuu Italian hall1tuksm 

w.ostumuksella. Viittam lähetystön salasähkeeseen n:o 69 

(15.9.). Niinhyvin Ranska kuin Englanti maksavat tilauksen

sa kullassa, jota Italia nykyisinkin tavallista su'W'anmassa 

määrässä tarvitsee. Täten menetellen Ranskan ja Englannin 

tarkoitukBena on si tea Italia entistä su.ur emmassa määrin 

länsima1s1in demokratioihin, myöskin pOliittiaessa mielessä. 

Ranskan ja Englannin politiikka suhteitten lähentämi

seksi Italiaa!. on nähtbäet1 tuottanut tulokeia. Eräät mer

kit viittaavat nimittäin siihen, että Ital1& on vähitellen 
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ja hallituksen noudat taessa erikoista varovailluutta tässä 

suhteessa, kääntymässä lähemmäksi länsivaltoja. Osaltaan on 

tämänmuntaiseErl kehitykseEll ollut vaikuttamassa NeuvostoJ.ii

ton Sakoan yhteistoiminta ja SEIl ilmenemin en l'u.olan ta

pahtuminen yhteydessä. On nim1ttiin otettava huomioon, että 

Italian osanotto Espanjan ootaan "bolshevismia vastaan" on 

täällä vielä tuoreessa muistissa, ja että usoolinin on 

tähänkin nähden vaikeata hyväksyä ja seurata mukana siinä 

politiikassa, jota Sakaa ja Neuvostoliitto sovel tavat eri

koisesti Puolaan nähden. Mainittakoon vielä tässä 

sä, että opinioni on Espanjassa asettunut Hitler - stalin 

liittoa vastaan. Lopuksi on todettavissa, että Rooman joh-

tavissa piireissä seurataan 

sia, joita Neuvostoliiton 

levottomuudella niitä vaikutuk

sekautumisella konfliktiin voi 01-

la Balkanin maihin, ottaen huomioon, että "Italia 

kin balkanilainen valta", kuten kreivi eiano 

tä seikasta mainitessaan. Italian etuihin ei voisi 

muotoa kuulua se, että Neu.vostoliitto saisi liittonsa avul

la Saksan kanssa voimakkaamman otteErl Balkanilla, koska Neu

vostoliitto tulisi siten esteeksi Italian valtapyrkimyksille 

Balkanin maissa. 

x x x 

Edelläolevan tul.1ua k1rJoite~ saapui tieto Ital.1-
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an ulkoasiainministeriön kansliapäällikön Bast1aninin nimi

tyksestä suurlähettilääksi Lontooseen Grand1n seuraaJakBi. 

Nimitykselle annetaan Rooman poliittisissa piireissä erikoi-

nen merkitys. sitä pidetään ilmauksena Italian hallituksen 

halusta parantaa suhteita Englantiin. On todella huomat ta

nykyhetkellä olevan syytä täyt

paikka pidettyään sitä huomat-

vaa, että hallitus katsoo 

tiiä Lontoon suurlähettilään 

tavan aJan avoinna. 

~!~k 
Låhettiläs . 
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Asia : .~~.~~telu Yhysval tain suur-

tapasin pari päivää sitten Yhdysvaltain Rooman-auurlähet-

• tilään, Joka kertoi s~aavaa: 

Suurlähettiläs oli ennen Salzburgin neuvotteluja useaan 

otteeseen tavannut kraL vi Oianon, joka 011 ennen lähtöään von 

Ribbentropia tapaamaan selittänyt, ettei Saksan -Puolan selkkaus 

tulisi kehittymään sodakai. Lähtiessään matkalle perjantaina krei 

vi Oiano ol i pyytänyt ~urlähettiläatÄ käymään luonaan 

na maanantaina, joll oin hänen tuli palata Roomaan ja 

hän halusi antaa tietoja n~votteluista. Tapaamisesta ei 

kaan tullut suurlähettilään yrityksistä huolimatta mitään ennen 

seuraavaa torstai ta, jolloin kreivi Ciano oli selittänyt, ettei 

hän voinut antaa mitään tietoja neuvotteluiataan von Ribben

tropin kanssa. 

Kun sitten tuli tieto Sakaan - Neuvostoliiton keSkeisea-

tä sopimuksesta, oli kreivi Ciano selittänyt, että pahin oli 

tapahtunut Ja ettei kukaan voinut enää sanoa mitmkä tilanne 

tul1ai kehittymään. Oia.non sanat kuuluivat: "Kmheata. nyttem

min voi tapahtua m1 tä tahansa. " 

SUurlähettilÄs kertoi. ettei kukam ulkomaalainen saa ny

kyisin tilaisuutta tavata liussol1n1a eikä. my~altäin seld tyatä 

"AKELUOHJE: 

............................ .. ;&DjI.lJ.B'A . ................................ .. 

lIIi II A 4. 

...... 'uohjem.U.J. : 

T ............ . 
T ..... ' ...... J. , ..... ai .. . ..... ""n'.t .... IIU • . 
EI ulltomauduatuk .... tledoltultalln. 
EI ulko",aaedustultaan. ",utta ulkoaalaln",lnIaterllln tledol. 

tukalin. 
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hänen kannastaan ja suunnitelmistaan. On kuitenkin todetta-

vissa, 

sistä 

hänen 

että sodan puhkeaminen huolimatta Mussolinin 

pelastaa tilanne, on kovasti koskenut Il Duoeen ja 

aukJtori teettHnsa. liusso lini oli nimi ttä1n monesti 

tanut ymmärtää pitävänsä "akselia" maailman pelastuksena, 

sillä se antaisi hänelle tilaisuuden kontrolloida H1 tlerin 

otteita. Erikoisesti on Hitlerin - Stalinin liitto 

tanut Mussolinin prestigeä, sillä Italian kansa ja 

kokonai8lludesa&an oli emenkin vastustanut Italian Saksan 

liittoutumista. N~vostoliiton ja Saksan keskeinen sopimus 

on synnyttänyt tilantem, jossa MUSB:llinin olisi, suurlä

hettilään sanojen mukaan, ollut mahdotonta saada 

tymään Saksan puolelle. Mieliala.n nitnhyvin kansan keskuu

dessa kuin armeijassa vaikuttavat sellaiset seikat kuin 

Espanjan sotaretki, joka suorid;ett1in taistelun merkeissä 

bolshevismia vasta.n ja myös se tosiasia, että Italia ka

tolisena maana ei voi hyväksyä 111 ttoutumista katolilaisuu

den vihollisten kanssa. Näissi olosuhteissa oli Mu.ssol1nin

armeijan Ja kansan opinionia noudattaen - luovuttava akae

lista, Jonka mukaisen politiikan Jatkamista haluaa 

nykyisin ainoastaan pieni ryhmä, Johon kuuluvat puoluesih

teeri Staraoe Ja kansankulttuuriministeri Alfieri. Il Duoe 

itse Ja ulkoa sia1nministeri Ciano ovat asettune et toiselle 

linjalle. Suurlähettiläs selitti seurauksena tästä ole~an, 

että Italian asenne on parhaillaan muuttumassa Ranskaa ja 

Englantia kohtaan ystivällisemmäkal. Kiten pitkälle 
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kuu on vielä vaikeata ennustaa, mutta useat merkit viit

taavat tähän suuntaan. 

Suurlähettiläs kertoi vielä, että kreivi" Oiano 

hänelle maininnut olevansa huolestunut Venäjän nykyisen 

asenteen Johdosta m.m. siihen nähden, että se voi vaikut

taa tilanteeseen Ja Italian asenteeseen Balkanilla. 

Tiedustelin suurlähettLläältä pitikö hän mahdollise

na, että Saksa tulisi Puolan sodm Jälkeen tekemään yri

t7ksiä rSQhann~votteluJen aloittamiseksi länsivaltain kanssa. 

Kaikki on nykyään Euroopassa mahdollista, vastasi suurlä

hettiläs. Sain kuitenkin sen käsityksen, ettei hän usko

nut Englannin Ja Ranskan suostuvan neuvotteluihin Saksan 

kanssa. 

Suurlähettiläs kertoi lopuksi, että Yh~svaltain 

yleinen mielipide on nykyisin tavattomassa määräsai kuo

huks1ssa Euro opan tapahtumain Johdo eta. Näin ei ollut aa1-

an laita maailmansodan alussa, Jolloin kuohuntaa oli todet

tavissa vain itäisissä osavaltioissa. Hän selitti tämän 

Johtuval siitä, että amerikkalaiset ovat loppuJen lopuksi 

Euroopasta, Jonka kohtaloa he pitävät tavallaan omanaan. 

Edelläselostettu keSkustelu Yh~8valtain suurlähetti

lään kensaa osaltaan vahvistaa ne tiedot, Jotka aisälty

yät raparttiini n:o 42. 20/9-'9. 
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• 
Lähetystö lähettää kunnioittaen Ulkoasia1nministe

ri ölle t ämän mukana Suomen Ro omassa olevan l ähetyst ön 

porti t n :ot 44 Ja 45 : 

1) Sota Ja Suomi Italian lehdistössä; 

2 ) Kussolinin puhe Ita lian politiikasta. 

"" : &4. 
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Italian lehdi stö ei kiinnittänyt sodan alkupäi vinä 

tavampaa huomiota PohJo~ . Ja Baltianmaihin. Tyydyttiin suurin 

piirtein toteamaan Itämeren ympärillä olevien pienempien maiden 

puolueeton asenne. Vasta sotatoimien kehittyesEii Ja etenkin Neu

vostoliiton sekaannutt ua niihin ovat Bal tianmaat Ja Suomi 

neet huomion kOhteeksi. Niinpä on lehdistössä ollut lukuisia 

tie t oja ''Neuvostoliiton laivaston liikehtimisestä Suomen vesillä 

aluerajo jen ulkopuolella. nähtävä eti aj amasaa takaa Tallinnan 

satamasta paennutta puolalaista vedenalaista". 

on kerrottu erinäisissä Helsing istä Ja Hiiasta l ähetetyissä uu

tisissa. että niinhyvin Suomessa kuin Baltian maissa seurataan 

levottomuudella niitä toimenpit ei tä, joi in Neuvostoliitto on 

r yht ynyt Tallinnassa sattuneen välikohtauksen Johdosta. Varsin 

kiinteästi on seurattu Viron ulkoasiainministerin Selterin käyn

tiä oskovassa. On kerrottu huhuna käynnin koskeneen neuvotte-

luja. joissa Neuvostoliitto on esittänyt Virolle jyrkkiä vaati

muksi a. On puhuttu molepp1en me.idtll kesken tehtävästä kauppaao

pimukaesta ja mainittu Neu.vostoliiton vaativan Virolta aotasata

maa. Eilen tiedoitti Italian racUo erillisenä uutisena Neu'VO&

toliiton aotajoukkojen aaapum1s •• ta Viron rajoille. MYOhemmin 

JAKELUOHJE: JaIt.luohJ_.".J. : 

favallinen. T .... " ....... 
T.val"nen Ja II...... ",lnI.teriO" • . 
EI ullto .................... tledoilultal .... 
Ei .. "'om ......... " •• n. ",utta u'''o .. iainmini.teriOn tiedoi • .......... 
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tämä uutinen peruutettiin. Vielä on Italian lehdist~ssä 

Helsingistä tul lut tieto, jossa mainitaan Neuvostoliiton 

muksena olevan soveltaa "sotilaalli8ta kontroll1aan" Itämeren 

pohjoisosissa. Samassa HelSingistä tulleessa uutisessa tiedoi

tetaan, että Neu.vostoliitto tu.lee vaatimaan erinäisten 

lahden saarien demilitarisointia, jotka ovat Venäjän 

liikuntavapaudelle tärkeitä • 

Suomalaisten kauppalaivojen upo ttami set ovat herättäneet 

suurta huomiota. Tätä huomiota on vielä lisännyt SUomen 

holta Berliinissä upottamisen johdosta esitett,y protesti. 

pahtumasta on Italian radiossa mainittu lukuisat kerrat ja 

lebdistö on siitä saanut aiheen puolueettomien maiden 

Ja mahdollisuuksia koskeviin kirjoituksiin. 

Pohjoismaiden ulkoministerien kon~erenssi Köpenhaminassa 

ja sen yhteydessä eri maiden taholta esitetyt Pohjoismaiden 

puolueettomuutta korostavat 

neet täällä PohJoimaiden ja 

Lehdissä on ollut l~~isia 

kuin tietenkin aikaisemmasta 

tystä ko~erenS8ista. 

lausunnot ovat osa! taan sel ventä

Suomen asemaa kon~l1ktiin nähden • 

tietoja ko~erenssista samoin 

Oslo-valtioiden Brysselissä pide-

Eräs milanolainen lehti "Seoolo Sara" haastatteli Köpen

haminan neuvottelujen aikana SUomen ulkoministeriä. 

lun ovat julkaisseet myös useat suuret italialaiset lehdet. 

Siinä tehostetaan Oalovaltioi4en Ja Pohjoismaiden pUOlueetto

muutta, kerrotaan 8aoaen - Uai1. kaupan kllhit~äm11H1l 

suu.1st. nykytilanteessa ja mainitaan siitä. kuinka Italian 



r - 3 -

rauhaa edistävää politiikkaa Ja Ducen aktiota rauhan puolesta 

Pohjoismaissa myötätunnolla seurataan. 

On todettava, että Pohjoismaiden ja samalla 

dattama puolueettomuuspolitiikka on Italian lehdistössä tullut 

riittävän selvästi korostetuks1. Samalla ei saata olla kiin

nittämättä huomiota siihen, että Italian lehdistö 

ään varsin valppaaat1 niitä muutoksia, joita N~voatoliiton 

tt kautuminen sotaan aiheuttaa asemassa Itämerellä ja niitten 

maiden asemassa, jotka ovat tällä suunnalla VenäJän välittö

mässä läheisyydessä. Suomen nimi on tässä yhteydessä tullut 

useasti mainituksi. 
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Pidempia1ka1sen va1'iolon jälkeen piti Mussolini t.k. 

• 23 p:nä Bolognan maakunnan fasoistijärJestöjen eål1Btajille pu-

heen, jossa hän koBke . ~ ~li nykyistä asemaa ja Italian 

tIlmista siihen. 

suhtau-

Puheessaan 11 Duoe toteSi , että jos hän jonakin päi

vänä es11ntyisi. parvEkkeella ja puhuisi Italian kan salle, ei 

hän tekisi sitä sal.ostaakseen tilannetta, vaan ilmoittaakseen 

historiallisesti merkityltaelliseatä päätöksestä. Tämä ei ole kui

tenkaan nkyhetkBnä tarpeellista, sanoi hän. Italian poli tUkka 

määr iteltiin 1 p:nä syyacuuta eikä ole mitään antä sitä muut-

• tu. Tämä poli t11kka on Italian kansallisten etuj ElI. sanel ema Ja 

se on niitten sopimusten Ja poli1ttlsten pBktLen mukainen, J01-

ta Italia on tehnyt. Se vastaa Q,(Sa kaikkien kantnJen, niihin 

luettuna Saltall1 kmsa, toiveita paika1l1stuttaa konflikti. 

Duoe huomauttl, .että vaikka Puola on häv1nnyt, 

pa ei aHt1 ole vielä todenteolla sodas8&. ArIIle1Jain 8.luret 

massat e1vät ole v1al.~ käyneet t01ld.aan vastae. Hän san01, 

tä tämä v01daan välttää, Joa tunnuatetaan, että on turhaa 11"it

tää Ja vielä vähemmin palauttaa oloja, Jotka hiallDri'" Ja kan

.,Jen v01ll&auhtee1l ovat tuominneet • 

.JAKELUOHoIE: 

................ ....... ... ~avall1n_ . ............ .. ............ ...... .... . 

UI:.: A. 

".kaluohjem.llaJ. : 

T .... II ...... 
T ..... I'- ja IIaIbi ... . ... ....nl.t...,.lIe. 
II ~_ tladoltukllln. 
EI ..... ~. ",utta ulkoulalnmlnlatarfOn tladoi. 

hIbIin. 
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lIiIusso lini lopetti. sanoilla.: 

Nykyisess ä varsin ~ämääriilaessä tilanteessa on Itali

an kanaa oma-aloi t teisesti omaksunut tunnuslaUllleen: 

tua sotilaallisesti kaikkien mahdollisuuksien varalta, 

taa kaikkia mahdollisia pyrintöJä rauhan palauttamiSeksi Ja 

työskennellä ahkerasti hiljaisuudessa. Tällainen on fasois

min ja Italian kansan menettelytapa • 

Mussolinin ensimmäin en julkinen esiintyminen sodan puh

keamisen jälkeen on tietenkin herättänyt poikkeuksellista 

huomiota Italiassa ja ulkomailla. Täkäläisissä piireissä 

detään puhetta sävyltä än varsin varovaisena. Katsotaan pu

he Em olleen tarkoitetun etupäässä italialaisi lle. Sanotaan, 

että ussolini, nähtyään yritykset konfliktin välttämiseksi 

turhiksi, on halunnut puheessaan vain tiedoittaa Italian 

kansalle, ettsi Italia ole l uopunut eikä aio luopua sodan 

alussa omakB1.lDas taan politiikasta niittenkään ratkaisevien ta

pahtumien joblosta, joi ta sota on tuonut mukanaan. Olete

taan, että Italia tulee Neu.voatoliiton sotaan aellautum1s8D. 

.1 ohdo ata päin vaato in al tiatä päättä vämmin ja tkamaan nyky! a

tä puolueettomuusauuntaanaa, Jonka tarkoiWJtsena on py~ä 

konfliktin ulkopuolella. Huomau. tetaan ~öa siitä. että Neu

vostoliiton 8ktio saattaa Italian tätä nykyä entiatä 8aU

relllllaa_ määrin kiinni t tämään katseensa Balkanille • koska 

Italia pelkää N~voatoliiton valtapyrk~k.ii tällä 8aunnal-

1a. Onkin m erkil 1. pantavaa. .ttä Italian ja Kreikan k ..... 

ken soVittiin molemminpuole1a •• t1 joukkojtl1 a1irtämiaeati po1a 
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Albanian - Kreikan raJalta. Tapahtuman johdosta annettiin 

21 p:nä kuluvaa kuuta niinuyvin Ro omassa kuin Ateenassa 

rallinen kommunikea, Jossa selitettiin, että toimenpiteeseen 

oli r yhdytty, koska asianomaisten maiden suhteet oli todet

tu perustuvan ystävyyteEn J keskinäiseEn luottamulcseen. Toi-

menpiteelle annetaan oireellinen me~itys. sillä se osoit

taa Italian halua parantaa suhteitaan Kreikkaan Ja myös 

Turkkiin, Jonka kanssa Italian SQhteet huononivat 

englan tilaisen sopimuksen Johd.o sta. Venäjän esiintyminen so-

dassa on muuttanut tilan_een siinäkin suhteessa, ettei 

lannin Ja Turkin keskeisen ystävyyden pidetä enää häiritse

vän Italian etuja, Joihin nykytilanteessa katsotaan 

vahvan puolueettoman blokin luominen Välimeren valtojen 

Espanjan, Kreikan Ja Turkin - kesken vastapainoksi Neuvosto

liiton pyrkimykselle ulottaa valtaansa Balkanille päin. On 

selvää että Turkin ulkoasiainministerin neuvotteluja 

sa seurataan Roomassa erikoisen tarkkaavasti. 

~~~~/!. 
Lähettiläs. 
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Edelläolevm tultua kir Joitetuka1 tapasin erään Pa

lazzo Chigisaä korkeassa asemassa olevan virkamiehen, Joka 

selitti, että Johtavalla taholla ttaliasaa ollaan nykyisin 

levottomia sen käänteen Johdosta, Johon N8\1vostoliiton osan

otto altaan on JOhtanut. Hän totesi, että Neu.vostol11tto 

painostaa nykyään Saksaa saadakseen SakSSll taivu.tetuksi vaa

timultsUnsa, Joiden sisältöä ei tosin vielä tIlnneta, mutta 

Joiden tiedetään koskevan tilannetta Itä-Euroopassa Ja 

kanilla. Etenkin VenäJän pyrkimykset ~1n nähden kiin

nostavat Italiaa. Italiassa valitetaan a1 tä, että Erl8lanti 

Ja Ranska Puolan tähden 8) taan ryhtyessään ei vät 

ti ole osanneet arvioida sodan va~tuksia yleiseen ase-

maan Euroopassa· 
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Rooman-lähetystön raportti n:o 46. 

Lähetystö lähettää kunnioi t taen Ulkoasia1nminiS

teriölle tämän mukana Suomen Roomassa olevan lähetystön ra

portin n:o 46: 

Nykytilanne 1a Italia • 
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Jo 

Tapahtumat ovat viime Ja kuluvm viikon aikana kehitty-

neet niin nopeasti. että tllantem arvioiminen tuottaa su.uria 

va ikeuksia. Näitä vaikeukala lisää se. että Johtavalla talloLla 

Roomassa ollaan nykyisin täysin vaiteUai ta hallituksen suhtau

tumisesta yleispoliittisen tilanteen viimeaikaiseen kehitykseen. 

Niinpä ei kreivi Cianon n~votteluista Berlinissä ole annettu 

mitään virallista kommunikeaa Ja lehdet ovat ilmeisesti saaneet 
Ja 

määräyksen pidä ttäytyä käsittelemäatä näitä neuvotteluja j nUden 

tuloksia. Roomassa ollaan asiantuntevisaa piireissä yleensä sii

nä käsit yka essä. että kr ei vi Ciano kut su t t1in Berliiniin ensi-

• SiJassa saamaan tietoJa Moskovassa vi1Jpe kuun lopussa käyd.yi.-

tä neuvotteluista Ja myös siitä. mitä näissä neuvotteluissa 

päätettiin rSllhanaktion Jatkam1seksl Ja ti!l.anteeseen nähden niin

hyvin Balkanilla kuin Itämerenmailla. Cianon käynnin Berliinis

sä ei ' katsota vaikuttaneen Italian nykyiseen asenteeseen. 

vastoin, katsotaan käynee yhä ilmeisemmäksi. ettÄ Italia Jat

kaa nykyiatä tosiasiallista puolueettomuuttaan, Jonka tarkoituk

sena on yhä ilmei .. mmin rlll1h.an säilyttäminen Välimerellä Ja sa

moin Balkanilla, Joasa Italian edut lähinnä 

seen N~vostolilton tällä auunnalla edellytettyJen tayoittelaen 

"AKELUOH.JE: fav&l.l1nc. ... It ........ 1-.II.j.: 

T ............ . 
T ............ ja 1 ...... 1 ... .. ",Inlaterlall • . 
EI "'~tuIt_ Iladoltultalln. 
EI 1I .................... n. mutta IIlltoaalaln",lnIatarl6n tIadoi • ....... 
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kanssa. 

Venäjän utio Itiimerenma1ssa Ja SaJ. yhteydessä käy

dyt neuvottelut Moskovassa herättävät täällä poikkeuksellista 

huomiota. NeuVCBtolii ton otteissa Viroon nähdEn Ja yleEnsä 

Itämerenma1ssa nähdään me1itki siitä, että Moskovassa on kat

sottu. parhaaksi totn1ltaa ensin Neuvo stoliit on tarkoitu&perät 

Itämeren alueella, missä VenäJän pyrintöJen katsotaan 

van nykyoloissa pienempää vastustusta kuin oletettuJen Venä

Jän pyrintöJen etelässä Ja etenkin Balkanin EIlunnalla. 

taan, että Mustanmeren pysyminen avoinna Ranskan 

n in sotavoim1lle sekä ennen muuta Englannin 

kanssa muodostavat nykyoloissa esteen Venäjän aloitteille 

sarabian liittämiseksi Neuvostoliittoon Ja tOimaJ.piteille, 

ka lisäisivät Neuvostoliiton vaiku~sta Balkanilla. Tietenkin 

tehostetaan myös aitä, että Italia on harJo1ttanut painos

tus ta ni1nhyvin Berliinissä kuin Balkanin vaJ. tain pääkaupun

geissa N~vostoliiton pyrintöJä vastaan. Merk1l1e pantavaa on, 

että lehdistössä tehostetaan nykyisin erikeise&ti 

litukaen toimintaa auhte1tten lähentämiseka1 

gariaan, Kreikkaan Ja vieläpä Turkkiin. Samalla annetaan er1-

koiata huomiota Ja tunnustusta Balkanin mai.dEll halulle 

nyky1se,saä konfliktis_ puolueettomina. Tämä, samoin kuin lä

hei8ten 8\1htettten ylläp1täminen puolueettomaan EspanJaan, on 

ollia 1ft 080itt&lll&8 Iialian tarko1~sena OleT8Zl Jatkaa puolu

eettomuusauuntaa Ja luJ1ttaa eitä Italian etupl1r1aaä -

merellä. P1detään näinollan vara1n luultavana, että Iialia 
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tllant eEll kelli tyksestä riippuen, tu.lee pyrkimään Väl1meren

ma1dEll Ja mahdollisesti Balkanin valtojen puolueettoman blo

kin muodostamiseEll, Joka alkaisi EspanJasta Ja päättyisi 

idässä Turkkiin. Tämän valtablokin tarkoituksena olisi ensi 

sijassa puolueettomuuden noudattaminen Ja tässä 

tenkin Neuvostoliiton valtapyrintöJen vastustaminen Balkanin 

suunnalla Ja Mustallamerellä. Selvää on, ettei tällainen po

litiikka ole ristiriidassa Englannin Ja RanSkan 

sa. Tähän näbden u~otaan Roomassa edelleen Italian Ja län

si val tain suhteitten parantumiseEll, kreivi Cianon käynnistä 

i3erll1nissä huol1mat ta. Katsotaan tämän käynnin myös 

sel. velllll1n osoi t tavan Italian hahla noudattaa nykyistä 

tista suuntaansa. 

Viime päivinä on käynyt ilmi, ettei Italia aykyolois-

sa suunnittele ~inkäänlaista 

laisen ei katsota johtavan 

neo kyllin selvästi ilmi 

itsenäistä rauhanaloitetta, Jol-

tulokseen. 

Englannin 

Tämän pidetään käy

Ja Renskan JOhtavi en 

valtiomiesten lau~noista, Joissa on vastattu Moskovan vii

meisten n~votteluJen johdosta Berliinistä .anet$uun kommuni

ke&a1. 

Italian lehdet ovat viime päivinä Julkaisseet 

ulkomaisten kirJeenvaihtaJien tietoJa pOliittLsesta asamasta 

Itämerellä N,u:wostolii ton viimeisten aloitteiden yhteydessä. 

Näisaä tieioissa selitetään Neuvostoliiton tarkoi~ksena ole

v.n ulo1ttaa aktionsa myöskin SUOme.n. Puhuta.n 

.aariat. Ja Åh'Yen ........ ta. Oletet&lll. että lIlft'YOstoliUto 

lee 'Yaattmaan SUOmelta niitten luo'YUttam1.ta sot1laalli.en 
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tilanteEll kehityksestä riippuen, tulee pyrkimään Välim'3ren

ma1.dEll Ja mahdollisesti Bal1canin valtojen puolueettoman blo

kin muodostamiseSl, Joka alkaisi Espanjasta Ja päättyisi 

idässä Turkkiin. Tämän valtablokin tarkoituksena olisi ensi 

sijassa puolueettomuuden noudattaminen Ja tässä 

tenkin Neuvostoliiton valtapyrintöJen vastustaminen Balkanin 

suunnalla Ja Mustallamerellä. Selvää on, ettei tällainen po

litiikka ole ristiriidassa Englannin Ja RanSkan 

sao Tähän nähden uskotaan Roomassa edelleen Italian Ja län

si val tain suhteitten parantumiseSl, kreivi Cianon käynnistä 

Berliinissä huolimatta. Katsotaan tämän käynnin myös 

selvemmin osoittavan Italian halua noudattaa nykyistä 

tista ~untaansa. 

Viime päivinä on käynyt ilmi, et tei Italia nykyolois

sa suunnittele minkäänlaista 

la1sen ei katsota johtavan 

neen kyllin selvästi ilmi 

itsenäistä 

tulokseen. 

rauhanaloitet ta , Jol

Tämän pidetään käy-

Englannin Ja Ranskan Johtavien 

valtiomiesten lau~noista, Joissa on vastattu Moskovan vii

meisten nel1votteluJen Joh4Dsta Berliinistä an.t~uun kOlllllIWli

keun. 

Italian lehdet ovat viime päivinä Julkaisaeet 

ulkomaisten kir J eenvaihtaJien tietoja polii ttiseata asemasta 

Itämerellä B .,.~oatol1i ton vi1meistm aloitteiden yhteydessä. 

Bäisiä tialoiasa aelitetään Beuvoatoliiton tarkoi~aena ole

v~ uloittaa &ktionaa .,öskin SUometn. Puhutaan 

aaariata • Ja 4h~enmma.aata. Oletet&ll1, että B~~oatoli1t~ 

lee ~aattmaan SUomelta niitten luoyuttam1ata IOtllaalliaen 
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aseman_ luJittamiseksi Itämerellä. Vatikaanin lehti "Osser

vatore Romano" Julkaisi t.k. 4 päivänä tilanteeata Itäme

rellä kirjoituksen, Jossa edellytetään, että se aktio, Jo

hon Neuvostoliitto on ryhtynyt Saksan kanssa v.k. 29 päivä

nä oskovassa solmitun El)pimuks8ll Jälkem, tulee kohdistu

maan myöskin Suomeen, koska, lehden mielestä, ne myönnytyk

set, joita N~vostoliitto on saanut Latvialta, Virolta Ja 

Liettualta, eivät oliai minkään arvoisia, Jos Ahvenanmam

saaret olisivat Jatkuvasti linnoi t etut (?) Ja siten kontrol

leerai8ivat Suomen Ja myös Ruotsin eduksi ei ainoastaan 

PohJanlahtea. vaan myös suurta osaa Suomanlahdesta, missä 

venäläisten tukikohdat ovat. Lehden käsi tyks4ll mukaan saat

taa siis olettaa, että AhV8nanma8Zl saaret tulevat kuulumaan 

N .. vostol11tolle el1ntärke1siin alueisiin • 
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lähetystö lähettää kunnioi t taen Ulkoasiain-

minister i ölle t"!Dän mukana Suome n oomassa olevan lähetys-

tön raportin n:o 47: 

Italia Ja tilanteen kehitys. 

~~-
V /LäIl8ttilaa . 

• 1:.4. 
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Olen viime päivinä ollut kosketuksissa useitten 

vien lähettiläiden Ja myöskin Palazzo Chigissä huomattavassa ase

massa olevien henkilöiden kanssa. Tapasin kauppaneuvottelujen yh

teydessä Italian ulkoministeriön kaupallisen osaston päällikön, 

suurlähettiläs Giannin in, joka varsin avoimesti sanoi mi nulle 

olevansa v akuutettu. siitä, että Venäjän ja Saksan välit tule

vat aikaa myöten Johtawam avoimeen konfliktiin. Saman oli S: r 

Giannini sanonut Ruotsin t äällä olevalle lähettiläälle. SUurlä-

hettiläs piti Venäjän aseman lujit~ista I~erellä ja Puolan 

Ukrainassa y.m. Saksalle si inä määrin vaarallisena, että tilan

teen kehittyminen tällaiseltai on mahdollinen. Kuten eräänä ai

kaisemmassa kirjeesaäni olen tiedoittanut, lausui v.t. kanslia

päällikkö, minist8t'i Buti saman asian hiukan lie v emmäsaä 

sao Hän nimittäin sanoi Suomen asiasta puhuessaan olevan 

kiintoista todeta, milloin Venäjän ja Saksan edut käyvät vas

takkain Itämerellä Ja muualla. 

Italian suhtautumisesta Venäjän - Saksan yhteistoiminnasta 

Johtuneeseen tilanteese81 ollaan täällä virallisella taholla vai

telia1ta. lq'önnetään kuitenkin, että Venäjän vallan laajeneminen 

Balkanille a Mustanmeren 

"'''KELUOH'''E : ....... luohJ-.II.ja : 

TanJl ...... . 
TanJl ...... j. IIdkal ... ",lnlaterlOIl •. 

........................... Tavallinen~ ................................ . 
EI ... ---..tuk .. n tlecloltukalln. 
EI u"' ........... t .. aen. ",utta ulkoulaln"' ..... t .... On tiedoi. 

tuk ... . 
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etu ja. Romanian t äällä oleva lähet ~iläs kävi tänään luon ani 

ja totesi, että Italia on viime päivinä to,iminut t a rmok

kaasti l ähent ääkseEl'l Romanian, Unkarin ja Jugoslavian suh

teita. Tämän toimi nnan tarkoituksena on liittää Balkanin val

lat mahdollisimman voimakkaaksi r yhmäksi, Joka o11si vasta

painona Neuvostoliiton pyrkimyksille saavut taa mäiiräämisval ta 

Balkani lla. Iinist eri Z8lllfirescu kerto i tavanne ensa eilen 

euvostolii ton täällä olevan edustaj an, Joka oli maininnut 

hänelle Venäjän tarko ittavan toimenpiteillään Itämeren alu

eella vai n strateegiaten asemien hankkimista. Venäjällä ei, 

edustaJ an vakuut ul!:sen mukaan, 01 e Itämerellä Ja SEI'l ympä":' 

rillä asuviin kansoihin nähden mitään valtaustarkoituksia 

tai muita poliittisia tarkoituksia. 

Romanian lähettiläs ol i varsin levoton Romanian tule

vaisuuteElll nähden. Hän uskoi, että hänen maansa kohtalo 

riippuu täydellem suurvaltain keskeism sodan kehityksestä. 

Hän sanoi, että olemme nyttemmin tulleet II) dan toiseen vai

heesem, jolloin ei ole kysymys etupäässä siitä, voittaako 

Saksa tai länsivall.at, vaan siitä, mihin Venäjän etenemi

n~n Låns1-EurooPll6a kohden tulee JOhtamam. Tällaisessa ti

lanteessa ovat kaikki Venäjään raJoit~vat maat vaarassa 

Joutua Venäjän Ja bolshevismin vaikutu.p11riin. Lähettilään 

mielestä ei auta paljoakaan Joe Ranska Ja lmslanti voitta

vat sodan. pääaa1a 011s1 tällä hetkellä saada aikaan rm

haDneuvottelut Ja saada Venäjä tnntJllliän. Xllel. vät ErlBl-ant1 

Ja Rmaka tätä ku1 tä, v01 koko EUrooppa Jou1ua per1ka-
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toon. 

Kuten l ähetystö on tänään Ministeriölle l~etetyssä 

sanomalehtikatsaukSessa tiedoi t anut, seurataan 

tössä nykyisin poikkeuksellisella mielenkiinnolla 

näjän neu.votteluja j a niiden yhteydessä syntynyttä tilannet

ta. Lehdet kertovat etu.si vulla suurin otsikoin niistä toi

menpiteistä, joihin Suomessa on ryhdytty ja siitä kansain

välisestä huomiosta, jolla tapahtumia SUomessa seurataan. 

Mainittakoon, että Yhdysvaltain SI1urlähett. iläs Phil

lips, Joka kävi eilen luonani, kertoi ettei Saksa nähtä

västi enää pidä Italiaa tapahtumain tasalla. Tästä oli 

suurlähettiläs tullut vakUutetuksi keskustelle.saan Palazzo 

ChigiBsä. Hän totesi myös, että Venäjän "mukaa1tu.lo" on 

vaikuttanut Italian asenteeseen. Hän ei uskonut, että 

lähtisi sotaan, Jossa se tulisi olemaan Venäjän liittolai

sena. Tämän takeena ovat Jo Italian Ja Espanjan suhteet. 

Huomiota ansaitsee myös se, että täällä tullaan vähitellen 

kahden kuukauden kul.uessa vapauttamaan palveluksesta 

min ase1.8iin kutSll tu.t ikäluokat. 

, . 
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Ede l lisen raporttlni. n:o 47. 1 2/10-39 . jälkeen on Ita-

• lian lehdistön ja täkäläisten piirien huomio yhä suuremmassa 

mää rässä keskittynyt Suomen tapahtumiin. Lehdistö julkaisee etu

si vulla Helsingin ; Tukholman ja muitten Pohjoiama1 tten kirJeen.

vaihtajiensa selos~set tapahtumien kulusta. Tietoja SUomen Ja 

Neuvosto l iiton suhteiden kehityksestä ~uu myös Bal.t1an maiden 

p"äkau p1lllgeista. Sveitsistä ja suurvaltain keskuksista. Kuten lä

hetystön tiin"än Ministeriölle lähettämistä sanomalehtikatsaukaista 

selviää. ovat Italian lebUstön kirJeen.vaihtajien selostukset 

kau ttaal taan SUomelle suopeamielisiä. Samalla on kuU enkin to~et-

• tavat et tei tähän mennessä mikään italialainen lehti ole lan

sunut omakohtais t a arviointia tilanteesta. Tämä johtuu tieten

kin Italian politiikan nykyise8tä ~ämäärä1sestä suunnasta Ja 

siitä, ett" lehdiatö ei yleensä saa käa1.tellÄ ajankohtaia1a ul

kopoliittisia ky~ks1ä. llainittakoon tässä yhteydesaä, että 

lebdistö on tähän mennessä er&1saä suhte1ssa koettanut välttää 

lau81Jllasta omaa &rvioin tia a11 tä t 1lan te esta, joka. on syntynyt 

li euvaatol11ton Ja Saksan auhta1.tten keJd."tltaeatä, Ilme1s1ii on, 

että · lehdistö ei aaa kirjoittaa nimeno_an näistä seikoista, 

joita p1detään arkaluonto1aLna, ottaen huomioon taao1811lin suh-

.JAKELUOH. : 

............ ........... .. ...... J~aval11nen • .... .... ..................... 

US I,A 4. 

".keluohjemallej.: 
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EI ...-.......- tledoltullllln • 
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tautuJnisEIl bolsp.evismiin. Poikkeuksena on ainoastaan ' Gaydan 

aikaisempi k irjoitus Giornale d 'Ita lias sa (Lähetystön rap. n :o 

36, 23/8-39 ), joka julkaistiin heti SEll JälkeEn, kun oli 

saa:p ut tieto Saksan ja euvostoliiton keskeisestä hyökkää-

mättömyysso pimuksesta. Venäjän myöhempää "mukaantuloa" 

:baltian maihin ja viimeksi SUomeEn kohdis tune en painostuksen 

uodo ssa on lehdist ös sä arvioitu ainoastaan sikäli 

kysymys Venä j än asenteEll vaikutuksista Saksan sotilaalliseen 

asemaan ja asemaan Itämerellä sekä Baikanilla. Kysymys Ve

näjän ja Saksan lähenem1sen iAeologisesta puolesta on ni in

muodoin j äänyt selvitystä vaille. Tämä onkin luonnollista 

ottaen huomioon Jtalian suhteet EspanjaS:ll ja YenäJän ase

malm Balkanilla, missä Venäjän joU:ckojen eteneminen Romani

an ja Unkarin rajoilla alkaa vaikuttaa häiritsevuti Itali

an etupiiriin tältä SJ.ur-nail.ia. 

Lehtien v&1keneminen ei kUitEnkaan merkitse sitä, et

tä Roomassa oltaisiin rauhallisia. Päinvastoin, a seman kehi

tys viime viikkojen aikana on alkanut yhä enemmän huoles

tuttaa johtavia piirejä. Huolestum1sEll aiheena on ennen 

kaikkea se, että Saksa nähtävästi on pa1cotet'tu luopumaan 

ka1semmaata pOlitiikastaan Balkanilla, missä Venäjä esiintn 

nyky1s1n yhä huomattavampana poliitt1 sena tekijänä. Koska 

Saksa on luopunut vailtutusvallastaan ~ösld.n Itämerenma1s8&. 

alkaa yhä enemmän osoittautua, että ainoa tie, miltä Sak

salle .1ä.ä avo1melta1. lQ'öakin PohJanmeren tlUtua saarretulta1. 
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on etel "i n en SUUJ ta. Ei ole tässä tilanteessa l ainkaan 

ahdo ton ta, ett" Saksa ajan tul len keski ttää huomion sa ja 

painost~s en Vä limerelle päin ja ensi kädessä Adrianmerelle, 

issä Triestin satama on tuskin 'adan kilometrin päässä 

entisen Itävallan Ja nykyisen Saksan alueesta. Tämä tosia

sia puhuu osaltaan siitä , mit en vaikeaksi asema voi Ita

lian kannalta muodos tua, josa BO ta jatkuu kauvan 

kanaan uusia ja arvaamatto ia tilanteita. 

äissä olosuhteissa on I talian hallituksen 

toisena tarkoituksena puolueettomuuden ylläpitäminen. 

min ei puhuta e1ltii kirjoiteta sanaakaan Italian 

Ranskaan kohdi stuneista vaatimuks1.sta. Lehdet ovat saaneet 

ohjeen julkaista tasapuolisesti molempien sottiv~en puolien 

tiedonantoja. Tosin anneta an Saksan päämajan tiedoituksille 

etusija, mut ta toiselta puolen julkaistaan myöskin uutisia, 

joista ilmenee ymmärtävä suht~tuminen länsivaltoihin. Eten

kin on suurlähettiläs Bastianinin saapumis ta Lontoo aeen ja 

keskusteluja brittiläisten valtiomiesten kar ssa 

valla, joka osoittaa Italian ja Englannin suhteitten paran-. 

tumistS.. Asiantunhvissa piireissä täällä ollaan nykyisin si

tä mieltä, ettei enää ole puhettakaan I t alian yht~sestä 

sotaan Saksan liittolaisena. Pidetään pikemminkin mahdolli

sena Italian aset1nm1sta Ranskan ja Englannin puolelle sii

nä tapaUltsessa. että tilanne Balkanilla johtaisi sotalll 

Nenvoatoliiton ja toiselta puolan Romanian ja Turkin 
, 

lä. Turkin neuyotteluja Venäjän kanaaa seurataan täällä 

• ./ 
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kiinteästi , koska lcatsoilaan, että Italian olennaiset eiut 

ovat kyseessä. Toiminta Balkanin va ltain liittämiseksi 

s een puo lueettomaan blokkiin jatkuu täydellä voimalla Roo-

ma sta käsin . 

Aivan erikois ta huomiota ansa! t see vielä viime aikoi-

na havaittavissa ollut sak sala isvastai sen mielialan voimis-

tuminen. Kerrotaan ett" armeijan johto on jyrkästi saksa-

laisvast ain.en. On myös ilmennyt ristiriita! suultsia f ascist1-

Järjestöjen ja armeijan välillä. ohjois-I taliassa ovat 

Urii ta! suudet kehittyneet kahakoiksi. Eräs täkäläi nen puo-

lueettoman suurvallan' sotilasasiamies keI;toi minulle, 

hän nyttemmin enii" voi kutsua luok seen samalla kertaa 

lial&isia Ja saksalaisia upseere ja , sillä italialaiset kiel

täytyvät istumasta saksalaisten kanssa samassa 

meijassa vallitsee ranskalaisystävällinen mieliala ja eräs 

huomattu henkilö vakuutti, että italialaiset upseerit ovat 

kieltäytyneet sodasta Ranskaa vastaan, jos sellaiseen 

vaadittaisiin. On selvää , ettei hallitus näissä 

kaltaisi ryhtyä tällaiseen seikkailuun. 

Asema on näinollen ny~hetkellä varsin epäselvä Ja 

. käsittää mahdollisuuksia puoleEn Ja toisefll. 

aivan odottamattomia käänteitä tapahdu yleispoliittisessa Ja 

8Q,.tilaall1aessa tilanteessa, voi täydellä syyllä edellyttää, 

että Italia talee Jatkamaan 'nykyistä puolueetonta suuntaa 

välttäen konfliktien aiheita mOlempien 8otivien ' puolien kana-, 
ea. tis.ä määrin tämä opnistuu, SEn näyttää tulevaisuus. 

x x' 
x 

.. . 
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Tapasin pari päi .... ää 

tipropagandaosaston 

si, että Italiassa 

päällikön, 

tunnetaan 

tehosti 

sitten Italian ulkomaisen leh

ministeri Rocoon , joka tote

nykyisin suurta myötätuntoa 

myöskin omasta puolestaan Suomea kohtaan. Hän 

erikoisasemaa, jossa 

historiallisten kuin 

olemme Baltian maihin nähden 

maantieteellisten edel lytyksi emme 

teella ja sanoi ~letta .... ansa, 

män erikoisasemamme huomioon 

luissa. 

että ~ euvOB toliitto ottaa 

parhaillaan käydyissä neuvotte-

Mainittakoon, että ItalXan yleisradio antoi äsket-

t äi n ranskankielisen selostuksen Suomen 

hostettiin Suomen erikoisasanaa Baltian 

asemasta, jossa te

maihin nähden niis-

sä neu.votteluissa, joita nykyisin käydään Suomen ja Neuvos

toliiton kesken • 
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seassa aikai semmassa raportissani olEn aininnut siitä, 

et t ä Saksan Ja euvo stolii ton lähEn tyminEll on omiaan vaikutta-

maan Italiaa Saksasta viaroittavasti. Turkin, Engl.ann1n 

lt:an kesken äsk ettäin Ankarassa solmittu ko l mili1 t-Q) Ja tämän 

t apahtuman Roomassa herättämä reaktio. näyttää entistä selvem-

in, ett" kehitys on kulkemassa hyv ää vauhtia tähiin suuntaan. 

Tiedon Ankaran s:>pimuksesta saavut tua Roomaan kuulin 

hollta väitettävän, et ·o kolmi11it to o11si suunnattu pääasiassa 

Italiaa vastaan. Tapahtuma ei ole kuitenkaan t äällä herättänyt 

sanottavaa vastavaikutusta. En ole nähnyt lehcUstäi_ sen Joh-

• dosta ainoatakaan Ranskaa tai Englantia vastaan kohdiatetina . 

18l1l11ntoa. lfiltei ainoa asiaa koalteva Julkisuuteen annettu 

tys on Virginio Gqdm kirjoitus Giornale d'Italiassa, Jossa 

todetaan, että Italia S81raa kiinteästi tilant8m kehitystä Bal

kanilla. Jota sen e~t läheisesti koskevat. Lievempää syntyneen 

tilanteen arviointia voi tualtin kuvitella, ottaen huomioon. että. 

Englannin Ja Ranak81 aktio Turkin lähentwselad. länsival.t01hin 

herätti viime maal1akuus8a Roomaaaa 8\luttumukaen myrskyn. Että , 
nyttemm1n IIlhtau4ulöaan liapahtua'c tä181n rauhall1 .. ati. on omi

aan 0801 tt__ aa.an peft8tieel.Uata muutiOda Ja Ror .. taan 

oIAKELUOtWE: ............ ~IIeja: 

Tavallinen. T.......... ~ 
T .......... je 1.... .. ... ............ \e-
II ....... 11 ..... _ tiede ........ 
.................. ....... ulkw f '~i6Iu tiedoi. 

D ....... 
'" ···················· ············ö····················· .......... ........................... ... . 

".,." 
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Italian polit i ikan uut t a s uuntautumista. 

len vie~ä saanut asiantuntevalta taholta tietää;'että 

Eng~anti J anska olivat kaiken aikaa pitäneet Roomaa 

toisena Anlca~assa käydyistä neuvotteluista, Ja olenpa kuul

lut siihen suuntaan käyvi ä otaksumia, että kolmiliitto teh-

tiin suorastaan Italian suo stwnuksella • 

Kysymys tilanteen vast aisesta kehityksestä Balkanilla 

r ät t ä t ietenkin t ·· ·· llÄ suurta mielenkiintoa. Kuten 

toimii ooma parhaillaan tarmokkaast i suhteittensa lähentämi-

seksi olll8.niaan, Jugoslaviaan, Unkariin Ja Kreikkaan. Puhu-

taan myös erikoisen BaUanin valtain Ja ItaLian keskeis81 

k onf erenssin kokoon kut~sesta edellämainittujen Balkanin 

maitten pUOlueettoman liiton aikaansaam1seksi, johon 

sesti myöskin ulgaria yhtyisi. ota.lt 8I1ta mr , ettei 

valtaliitto, Jos se saataisiin a:lltaan, tulia1 olemaan 

painona kolm1liitolle. Päinvastoin, Roomassa ~e~~ytetään, 

tä anska Ja Englanti suoa1 vat Balkanin vaUa1n pUOlueetto

man blokin syntymistä, koska ne ovat vaJcuutettuJa siitä, 

että sekin muodostuisi esteekai Saksan valtapyytei~le tällä 

8Uunna~l&. 

On sel vää, et tä. Italian Ja Saksan keakeiaet suhteet 

Ja niiden kehittyminen edellytettyyn suuntaan, vaikuttavat 

osaltaan Italian toimirltUll Balkanilla. Italian asema on 

tässä suhteessa aahdollia111111&D arkaluon1öoinea., koska .. ei 

voi toiminnaasaan Balkanilla mennä lMh1nkäin a.:Liai.een, 

Berl1ini kahoia1 eduillec Ta.ralli"a1. Olen ltU1tea.ld.n 
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saa.ttanut havaita, e't tti Saksassa seurataan Italian toimin

taa eräänlaisella tarkka avaisuudell a, j onka s yy ei ole vai

k easti selitettä vissä. ~~ . m . on Ssksan täällä oleva suurlä-

hettilä s saanut käskyn l ähteä Berliiniin neuvo t telemaan 

mas t a Hitlerin kan ssa. Kuvaavaa on myös, että Italian 

distö on v i ime pä ivin ä julkaissut Balkanilla kehittyneestä 

tilanteesta tieto ja, jotka saapuvat yksinomaan Lontoosta ja 

ariisista s ekä Ba lkan i n maista . iissä puhutaan hnkarassa 

solmitun kolmiliiton rauho i ttavasta vai kutuksesta ' samaan 

Balkanill a ja tehos tetaan Italian toimintaa Balkanin 

puoluee tto man blokin uodos t amis ek s1. 

~ilanteesta jo tuen koe tetaan R omassa nykyään ka i

" in v oi min toimia niitten esteit t en pois 't8IDiseksi, jot ka 

vai " eut tavat Balkanin valtain ke skeisen liiton syntymistä 

Italian johdolla. Niinpä Itali yri tt "ä myöt ävaikuttaa 

n i an j a Unkarin suhteitten selvittämiseksi ja s amo in J\l8o

slavian ja Unkarin keskeisten r iita isuuksien tasottamiseksi. 

Kr eikan kanssa määr iteltiin I talian suhteet, kuten tunnet-

tila, joku aika s1 tten itä parhaimmi ksi molempien maiden 

taholta julistetus sa pä"t öks essä pOistaa joukot Albanian ra

joilta. 

Toiminnallaan Balkanin valtain liittämiseksi yhtenäi

seksi blokiksi Italia tarkoittaa, ja t ä stä ei saata olla 

vähintäk"än epäilystä, sen vaaran torjumista, joka uhkaa 

Balkamia Neuvostoliiton armeijain etenemisen Johdosta Roma

nian ja Unkarin rajoille. Koska tällainen sotilaspoliitti-
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n en tilanne on seuraus Saksan ja r-euvost oHi to n yhteistoi-

i nnasta , voi helposti ä si ttää , e"ttei Saksan j a eu vosto-

lii ton l äh en emi st " seurata oomasta käsin suopein silmin. 

ooman vastahakoisuutta Berliinin - .äoskovan akselia koht aan 

Hs".. vi el" Espa n jan asenne, joka on tunnetusti anti bolshe

vistinen. Venä j än aktio I t ämerenmaissa Ja Hel. sing in - • osko-

van nruvo tt elut ovat my "s olleet 0 ia el ventäm'" än tilan-

n etta tässä suhteessa , k os ka Rooma ssa t a jutaan ne vaarat, 

jotka Ven"" j än armeijan etene isestä voivat koi tu.a sille 

maailmankatso muksel l e, j ota fascistin en Italia edustaa. 
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Eilen annettiin virallinen tieto uaeitten hallituk.~ 

a_t_ eroUliaeata Ja heidän paikkoJ--- 1Iiyttim1a.atä uU811la 

vo1m11la. SlUloaa tuli 8Ilurella ylei.ölle yllätykaenå. ....i01a1;& 

perillä oleulla 1tal1ala:iaella taholla oltiin ltu1tCkin tietoi

sia to1JllenpU ••• tä. Joka aiottiin toteuttaa Jo pari viikkoa .U

ten. Kreivi CilUlon .iaaren, tta11m - Berliinin 8I1urlu.v.t ön 

n8llvokaen puoli. cm kuolema e.U su.unni telmm 

a_in miärättlIlä aJckohtana Ja täaän JOhdoata .uoritettiin hal

l1tuk_ uua1minen vaata RoCDIUl muo •• in vuoa1päivän 

tettyJen Juhlall1auuka1en Jälke •. 

ltall1Ult_ Juehn vaih4G eten V1atä on 111kk1mut 

81& huhuJa. • l1npä on ulkoIlaUla Ja Roo_.aakin viitetv .en _ä1nn.. III\lUto.ta Italian ulkopolitUku.. On huo_utettu .11-

tä, .ttä aakaalli.7.täväll1.~ •• tiin tUDD.t~ kan8lakulttuur~i

nietllri Al1ier1. on __ ut Jättää paikkanaa, Ja ."ä ta.oi.U

puo1UM1l .1htMl'l. niinikään .ak8al.li.i.ta .,.paUol.taa 

~ staraoe .i1rretUin umana1k&iaenl .1a.en vi~... )[a111-

..a ••• ta,u.t,..U- INIltoete Ms11;.Jati " kU1t ___ ole 

.n-'i upoi4,a tiHi lI1e1e". OllIla t •• tta ... , että ulko .. i-

aine1nt .t_la 

JAKELUOHJE: 

........ ............ ................................... ~~. .. . ... . ........... ... . 

".:Af 

Jakaluohjemallaja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Uolkol ... mlnl.t.,.IIIII • . 
EI ..... omaudultuk.en Iledoltukalln. 
EI ultom ........ tuk •• n. mutta ulk_lalnmlnlatarlOn lIedoi • 

tukalln. 
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8Un. J08 JlUSllOlini oll8i halunnut el'D_i81.81 Ja n1m1t;y&t81 

yhteyde.a& allevilvata Italian ulkopolltiikan muuttumlsta ~un

taan tai tolseen, olisi hän tietenkin 811rtänyt enalO4e._ 

vävypolkm8a to18een tehtävään. e81..m. nurliheUllääkai Johon

kin BIlUl."valtalll. JOllaista 81irtoa kre1 v1 tir C1&11o ku.uleaa on 

m1ehelleen ain*in aika18.ain to1vClIlut. Bäin e1 Duoe 

ltaan ole _netell;yt. vain on a1koaua. nlin _1 tetiin • 

tää l17öh8llll1n AlUerl suurlähettilääk81 Berlin1in. Sr. .1tto11-

oon t11alle. Hallitukae.aa tap_tu.ne14c muutosten on katso'" 

ta.... enm 81Ja.sa Johtu.ne81 lIu8.01inin halusta täyttää eräät 

minl8hrtpa1kat uuailla Ja tuore11la voiailla. Biinlkään on 

puoluesihteer1 Staraoen ero JO bTfin aikaa ollut 04otettaT1.

sa. ltoaka on tunnettua. ettet JII18IDl1D1 ole ollut häne_ 

t;y;ytyväinen. 

Xrääaaä lPhteesaa on kuJ.tckin .;ytä olettaa. etti m1-

n1atenva1hc1ouec ovat vaiku.ttaneet I17Ö. poli1ttiset tekiJit • 

Tämä kOKee kenraal1 Parianin POiatwD18ta 1IOtua1D1atariÖD &11-

vel tio.1hteer1n Ja arme1 Jan JOhtaJan pa1kal ta sai k8llN&li 

Gr&&1anin n1a1 ttimi.ti hänen JiUeenaä &rM1J- ;yl1piilliköka1. 

Sotaa1Di8teri~ alivalti08ihteezlk8i n1a1t.tt1111 kenraali S044u. 

~U1 on nia1 tti1n .e hck1lll. Joka JII18ID 11l1in käa.,atä 

nnwttel1 Ja laati _ •• a Salts_ U'Ile1Jaa n;yk71Bc piill1-

kÖli, ken1"aali von Br_ohit.oh1n kanaaa Italiaa - Sakaaa ke s. .t~lt1lo.P1aQk-· 

D1kJi8i.'" olo8Qkteiaaa, 

On _rain lUDl. taTaa, että ..,e On 

J01a- tW .piaua ni7ttll _.etttl-



• 

• 

.1oka el 

dottu aen 

ole ollut 8Op1muev. tebua_ 

määräyksiin. HalUtua tul.ee 

pano sa&an aaaam entistä .apaumat 

eikä 8iia ole 

ea omaksa.n puolueettomuuanunaan Ja tbai.een. llerkittä.ää 

on myö., että Se.kaan täkiläinen wUl'lähettilia von koken

aen on saanut IDäärqkaen ~ Berlinl.aä 

Utult.eeaa tapahtunel4,m muutosten JolW» eta 

netta. 

ll&inlU .. koon vielä, että kalppav .. 1hto- J.. valuuttami

n1a terl Gu.arneri on 8UI1ut Jättää t01llm.... lIänem oltiin 

Johtavia... pl1relaaä tmJaättömiä .8'1 Job4o.t .. , ettei hän 

ole qennyt holtaa_ valuuU .. polltU:ltka.. ...m etuJen 

.eati. llolUtaan o.aarn.ri.. 81 itä , ettei hän ole _tmut 

r11ttävä.ti v .. lwattoJ" Italian teoll1mu48n r.-k.-aineo.toi

h1n ulkomailt... Todetaan, että Itallan teolliauua .01.1 ny

qi.in kehl ttää tuotcnon Ja viennin aoninktrtai.ebl, laUtta 

.iltä ~ttuu ~vlttavat var&8tot, 

.. ikana tuottaa vaiklrl1Dia. Kut... talo1J4elU...... raparU ...... 

nl n:o 11., 26/l0, ma1n1talJl, ol181vat ital1ala1_~ .&1a11t 

nt.t71.in o.tamaan m.m. kaikm teko81lkk1.ellulooa.D Ruot.in 

Ja SUoam ... kk1nollt.. kartuttaakBeen .ttm ehtpii var .... 

toJaa. 

funMt1m SUOId.-7.tbin prot. Pa~linin poJan, Al .... 

aUl4ro P ... olinin n1aUJII Q.t1erin Jilke. an .. kul.ttuV1a1-

n1aterb. Uraill. paikall. on lLeittiQ"t wwt.. lnLoalota 

Ja t174Tt7.U. 11M1a • .u IQ". su.e... .~en an __ 

kal."'hDr1a1n1at.t. tlmt.. 1t.. bTf1n 01.... Hän on kU-

~olttaa." •• _. 1'11'paaU........... t ___ "1.' 1Il41' ...... 

Job 1-'"71 tiillä •• 1918. 
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X:ute edellås.lostetuata 1lae.e e1 't'ät hallitu •• saa 

tapahtwJe et lDUu1ioks.t merkit se 8I1unJlaDJllUUto.ta Ital1m poli

tiikassa. Jota JOhtaa Ja Josta vastaa ykll1stään lII1allOl1ni. 

Pikeallll1nk1n oaotta't'at Imutokatft. etti Italia tule. 

nolllathlllam omak.,-anaa puolueet1iomuuaauuntaa -..n polii.-

U881 Ja etmkin taloudelliae a •• an .... Il ... iata.i •• kai 

a1lta:Da • 
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R 9. 9 ._ ~ 

RAPORTT I n: o 51. 
R 0 0 massa 9 p: nä mar.r&a 

As i a : __ Lta.lia_ .J& _lieu.yo.atoll1t.to..-

10t ..-_ . .. _ • • 

Kom1n~emin toimeenpaneve ltellkuakom1~ean Julistua, Joka 

O8)tett1in t.k. 6 päivinä Moakovasta maa:l.lman t;rlfvuatölle, on 

Italiassa herätti.n;yt 8Ilurta huomiota. Useimmat lehdet Julk&1ae

vat Juliatuksen kokona1auuAessa_. Virginio _da totetaa ~eh

dessään Juliatukac tavall851 o8Dittave, ettei. lloakowan Ja Ber

liinin välillä Olekalll 10pull1 sta ., pillX\Ulta. koaka Juliatukaer

aa asetetaan niinh;rv1n d_okrat:i&t ku1n Saksa 8Yyte~v Jc pckil

le. Lehde~ huoaauttaYat lQ'ö8 7htec änem siitä, et1ä Beu.vor 

tolilt~o itse on syylline imper1a1.11Jt1aten Ja plutokraatUaten 

pyytelt~.n tavoitteluun aivan samas_ määrissä kuin vanhat kapi

taliatiaet imperiumi t, Jolta Eomintemin Jullatuksessa syytetään 

tällaiaeata poli tiikasta. Beu'YO.tol1it~ on kabdenkymmcen vuoden 

aikana valmlataut'UZlut .,ta& odottaeS88&n kommunist1.ta ltwaouata. 

Tämän 100 41a tavat EIIIICl Jan ~apahtumat t VenäJän poli ti1kka EIlroo

p'aS8a 7le«1.ä Ja Kiinasaa. 

Krik01 .. aU polemll1) 1..... Italian lebdlaaä n11~ Komin-

ternin vakuutuksia valitaan, Jotka koskevat B.volltolUton raubaa

politiikkaa Tonave laaksoa .. Ja Balkanilla Ja Jol •• a väite

tään, että .eu'Y08iollitto on estänyt 80dan leviämiaen maallman

ao4all:a1. Qq4a amoo: ka1kkt lim'Oopa.aa tietävät, et1li KIla.,l1-

JAKELUOHJE: 

.............. f.~t!l1n_ . .................. _ .... . .. 

UI: 1: A • . 

Jakeluohjemalleja : 

Tavalline". 
Tavallinen ja Illlkal minilt ... IGlle. 
EI ulkomaaedultukaen liedoitukllln. 
EI ulkomaaedultukaen, mutta ulkoaaialnminilterlGn liedoi

tukaIIn. 
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nin Italia on ottanut SIlOr1 ttaakseen tämän 

kOlllllunistinen Venäjä. Italian p1dättäytyminel 

toimista on raJoittanut .,taa, Jota VenäJän 

niihin on ollut om18.81 vain laaJentamam. 

pol1 t11kka Tonavan laakeossa Ja Balkanilla 

t11kan mukai.et toimenpiteet eatäftt mytle 

eikä 

kaik1.ta 8Ota-

sekautuminen 

Italian 

Ja tämän 

vaaran • 

pol1-

Jolta 

Johtuu Beuyostol11ton pa1noa~k.en 11aääntymi.estä tällä ~~ 

nalla. 

ICollinternin Jul1a1ukaesaa eai tetty syytös. että Ita

lia o40ttaa sopivaa hetkeä hyökitik .. en vo1tet1uJen k1mp

Pllun sotaaaal1in Jakua1sellB1. torJutam lehdistöasä huomau

tuk.ella. että Beuvosto111tto itse on tehnyt 1tseleä syy

päälte1 tällalaeel menettelyyn hyo~ätesaään Puolaan viime 

syyakllussa Saksan ~i~ Jen Jällte81. ItalJJLn rauhanpol1 t11k-

ka on .elvä eilei hämi.räperä1nan 

vat lehdet. Pyeyess&ån erillään 

kIlten VenäJän. huomantta

eotato1m1eta Italia käyttää 

ka1klt1 Y01manea raJolttaaltaeen aelkkauata Ja puoluatILakseen 

eurooppalaista ai vis tyati. Italian menettely ei ole ICom1n

ternin arvoat&ltav1aea. 

ICominternin Jul1a1ma on luonut tavallaan uuAan U

lantee Italian Ja Bea.voatol11ton BUhte1asa. Jotka viime 

aikoina kab1t~ivät ~otu1aaan ~UDt&aB. kuDD8s Beuvoato

liiton JoukkoJen .a11ntJminen ROll&llian Ja Unkarin raJoilla 

alkoi bermoatuttaa Rooman Johtavia piireJä. On kIl1 tekin 

annena1kaiatå päätellä aiitä. miten pitkille etuJen 

kalaua Ro~n Ja KoKewa keKIIl tulee keh1t~. !riai 
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riippuu ti.tenkin a1itä politiikasta. Jota 1II.,.vostoliit'io 

katsoo etuJaan vastaavaksi noudattaa suht.issaan Unkariin Ja 

Ro.an1&_ Ja ylecsä Balkanilla. Ilm.istä on, .ttä li.uvoa

tolii ton vallan laaJ .nnuapyrkimyks8t Tonave l&lltson Ja Bal

k&nin suuntaan tul1sivat kohtaamaan päättävää va.taatusta 

Italian taholta. Tähän viittaa Jo s. voimakas aktio. Jota 

Italian diplomatia nykyisin harJoittaa Ba~in mais.a niit

ten Ja Italian 81hte1tten lähentåm1seka1. Viime1ainä tapah

tum1na täs_ suht •• ssa mainittakoon Italian Ja Kr.ikan k .... 

k.n suoritettu noottien vaihto. Jolla molempien 

keistä ystävyyttä uud.lleen teho.t.ttiin Ja äsk.ttäin 

Ja BulgariQ k ••• n lI)lm1ttu kauppaaopimua, Jolla Italia ko

.ttaa liittää Bulgarian läh.umäkai ollaa .tupU,rt.ään. Selvää 

on 1IITj1., että Italian on toim1nJlas.aan Balkanlll& men.tel

tävä varsin varovasti, ottaen huomioon Saksan Ja Neuvosto

liiton suhte.t sekä Turkin liitto~tean länsiv&lto1h1n. Tä

mä saattaakin ol.tlUll&an. .ttä Italian vast&1nen politiikka 

Balkanilla Ja Tonavan mais8& .1 voi muodDatua varain aäärä

ti.toiseklll., .llei suorastaan tapahtuiai ratkaiaev1& lIlUutokaia 

yl.isessä pol1ittls.e.a tUet...... llyösk1n Italian .pämäi

räinen puolu.ettomuus on nykyi.in om1a~ vaik.uttamaan Bal

kanin Ja TODava maiden liiton vn'tJmietä Ita1.ian Job4olla. 

Kuten .d.lläouvaeta näkn' si.ältää nykyinen aa_ lI&h

dolliauuka1a Italian pol1titkan auuntall1öwa1 •• an puol.an Ja 

to1a.~. Varaaa on ltU1tlllk1n, .ttä XolliDte1'llin Jul.1.iu g

taa tällä hetkellä 7117k.ttä niille vo1a1ll.e, Jota. ova 
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Saksan Ja Neuvostoliiton 18tävyydes_ nähneet vaaran Euroo

pan tulevaiSllwleUe. Lehtim whtautum1nm NeuTO&tol1ittoon 

onkin nyttemmin aivm toinen kuin saksalai ... venäläiam 

lII1Iksen alkuaiko1na (vertaa raporttla n:o 36, 2~/8-~9). 

ternin Jul1atu.kac 1äällä a ... a arvostelu on n11nmuodoin ael 

ventänyt tilannetta. Se on ollut omiaan oIlU1tt&mam. millai

siin vaikeulta1in Italia vo1 Joutua olle.saan a14Dttwla 

saan, Jo. I euvoatol11tto alkaa to1m1a aktl1v1stlllJllin kOllUllun1 

m1n levittwaekai Euroopassa Ja valtansa laaJmtaa1se1tai 

Balkanin Slunnalla. 

lla1.nittakoon lopulta1, ettii kirJo1ttaesau.n 

Jul1 stla:seata lehdistö e1 aanallakaan kO.kette1e SUomen Ja 

NtlllTOa'to111ton keske1l11ä ncvotteluja e1kä sm 

tynyttä tilannetta. Tämä ei ku1tenkaan me.m1tse 

ase.a kehittymistä PohJ01.-Euroop&asa täällä tarkoin 

t&1a1 Ja am Jol:llloeta tebtäia1 havaintoja VeäJän 

ta politiika.ta Euroopassa. 
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• 26/10-39. tie401ttt. oletetaan Italian koltonaiav1mnin lisäänty

vän aodan alusta vuoden loppuun manneaaå puo1ellat01sta m11Jaar-

4111& li1ralla. !ää on t1etenkin vain arvio Ja uhc10111 .. at1 

oa01 t_1Ltuu. että vienti lisääntyy palJon mellllllän. Raaka on 

n1lll.1ttiin aalan ailtana a1Jo1ttmut Ital1ac t11&ukaia. J01tten 

arvo kohoaa v11hm milJaarcl11n fr8Zl81in (to1&tm tietoJc 

kahtem .1lJaarcl1in li1raan). Rmsllan t1lauk .. t oa1 t1äftt valta

valta oalta aotatarpe1ta. ~öBk1n li:DBl_t1 on tehnTt tai 1II1UD

nUt81ee parhaillaan tllauk.ia. J01tten arvo kohoaa oaapuilleen 

• alUlBan naa_. Näitten tilaukaien !D.&k8l1perusteiata neuvotellaan 

parhalllalll Ja n8l1votteluJa varten on asetettu er1koinm 1tal1a

la1a-englantila1nen _.&komitea. Jonka 1tallalal.elt.l Jia81elta1 on 

aiiritt7 ulkomin1ateriön k~ppao.aaton päälllkkö Glann1nl. Englan

tila1.et haluaiai va, lII1arittaa Italia.ta oatam_ _varat ilDr 

lenin punni... lIUta aaiaata e1 ole v1elä päästy aop1aNll:.e81. 

Jl&Ua .81 .1Ja.n 11eDe e valll1a 8uon tt__ kUlla.. Ja va'DaaJ • 

.. val:lDlt..... Kuten 1Iwmettua on Raak. vl1a.a1 p01atanut 

k1 H4an alue_ 1 tal1.11ll sten tuottel tten tuonnll18 

lul18 ••• tt___ e.ten J. r.Jo111abn. 

JAKELUOHJE : J.keluohjem.llaj. : 

!r.vall1D.en • T."alll..." • .......................... -... ... . . .. ... ..................... ..... . 
T ..... 11neft ja 1 ...... 1 . mlni.tarI6I1e. 
EI ulkomuedu.tuk •• n tledoltukalln. 
EI ulkom ...... tuk •• n. mutta ulk_lainmlnl.tari6n tiedoi. 

"'aIIn. 
lI& 1, A 4. 
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Sota on n11nmuodoin antanut Italian teollisuudelle 

~attavia myyntimah4011ilJluke1a. PohJols-Italian SIluret teol

lilJluslaitokeet toimlvatkin nyky1a1n kuumelsella kiireellä 

valm1etaen tllaukaLa länsivaltoihin Ja m;yös puolueettomiin 

maihin. Itallalaiaten halua ohi ttää kauppasuhteltaan länai

valtoihin lisää tietenkin 8e, että Ranska ' Ja EnglaDti voi

vat maksaa kanainvi.l.iseati tunnuatetussa valuutas_, Jota 

Italia n;yk;y1sin ;yhä suure_s_ mäiräsä tarvitae. teolll

suuteDsa raaka-aineiden hannk1m1aekai ulkoma~a11ta markkinoil

ta. lU.inlt1ialcoon että ni1nh;y'9'in kivihiilen kuin rlll1dan tuon

ti S81tsaata Italiaa on sodan Johdosta suuresti vaikeutu

nut, koska molempien kulJetu.s rautateitse käy 

81, Ja Saksa on tä;Y4elleen eri stett;y mereltä kUin. Itali

an on ni1nmuoåDin hankltkva kivihiiltä älgllllnista Ja Bel

giaata. Saltsala1.-ital.1alalata b.uppava1htoa ~uttaa rtelä 

se, että Seka ei kykene t;y;yd;yttävä.ti korv ... a_ sille 

hank1ttu.Ja tavaroita, koaka Sekaan teollisuus palvel.. päi

&81&8_ aotatarkoituksia. Sakeaan slJoitettuJIIl tllauaten 

hckinta tavalUs.sti a;yöhäst;y;y, mikä tuottaa tuntuvaa hait

taa D.uppaauhte1 tten kehit;ylalel.le. lUinpi on Italian - Sakea 

keskeinen oleari. n;yk;y1ain ltokona1ata 

Italialle aktl1v1nc. To1aten ti.toJ.n mUltMll on ;yliJääaä 

Italian eID.ka~ vielä lJlur_pi. Tästä on sevaUltsena, että 

italiala1aet eivät eää uak&lla liaitä victiään Saksac, 

Joka to.1a.t. ta puole ei ~ene tiTttilliia tilauUla Itali

aa .. iDä wäiä •• , että kauppavaihto aol_pic u14_ vi-
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11l1ä taaottuiai. Kauppaauhteitten kehittäminc länai ... plto1h1D. 

käy näisä oloissa Italialle entistä tårkeämmäkll1 huolimatta 

siitä, että pOliittiset nåkökobdat mahdollisesti eivät suosi

ei tämänauunta1ata kehit~tä. Huomattavaa on lII1ös, että Eng

lanti saattaa nykyia1n kontrolloida Italian kauppaa 

rista, Suezista ~a Dardanelleista käsin, mikä 

vielä suurempalll taloudelliseen riippuvall111utec lmglannista. 

Er18lannin kontrolliata on Italle kauppa vapM a1noastac 

Sakealll, Tonavan maihin Ja Balkan1lle. Täs t& JOhtuc Italia 

on vU .. e aikoina koetteut kehittää kaupallisia yhhykaiään 

nimenoll&lIl Balltan1n maihin, missi Italia nyttemmin valtaa 

nopeasti entis_ ~ohtavlll1 as.ansa, Jonka Salt_a oli siltä 

anaatanut ennen nykyiB81 suurs04an puhkeamista. Balkani on 

parhaillac muociostuaS8& Italie teolliauWltuotteitten _si

luokk&1a. ai menekk1alueeitsi, k08'ka Sakaa ei kykene menestyk

sellä ~atk8lll8U1 vi_tiään Kaakltois-Eurooppalll, Ja Balkanin 

maat vuorostaan eivät enää voi edulliaesti. myydä Saltsaan. 

Näinollen Jää Ital1a bal.kalilaiaten tuotteitten SIlur1mmaltsi 

osto-.alta1 Ja III1ÖS nät.tten .. iUen 1iu.ottei tten kauttakulku

lI&&bi Ja välittä~ib1 maa1lmCl markkinoilla. 

Edelläoleva riittää oaottamaan miten r,tkalsevaati 

on va1n'ttlU1ut lQ'ös nallll1 kaupallis1 in yhteykaU.Il, ~a ai

ten nämä Ta1ntuaet _ vät an.raa Italian ulkopol1tl1k8l1 &1-

lta1sellllR1n o_ltRJl1a 8lUlltaVilToJa, V&IIl tekavåt på1llvp'toin 

Italian kaupallisesti Ja tal01l4all1s .. U 7hi suurempa. r11p

punlaute. linaivallo1ata. lI1ad aäärin tiaä rl1ppuvalsuu 
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pakottaa Italiaa enemaän kuin tähän .ennes8ä 

t1 läheatllDään Ranskaa Ja Englantia, Jää nutåftk81. J.1na

kin 8e on eriiänä täema 81Uä. että Italla tulee 'Y11-

.e18een a8tl 1r'1 ttämään Ja1ataa "puolue.ttOlllUuttaan". Joka 

tuottaa 8111e n7k701o1.8a huomatta'Yla taloudell181a etuJa. 

Vältetään KuslOl1n1n 8anoneen, että Ital1an on n7ky1aen 

804.an aikana 8aatava kar'Yatukai kaikki ne tappiot, 

Kansainliiton pakotepolltllkk& tuottl ~be.a1n1&n 8o!an 

na Italian taloudelle. 
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V11m. päl ... 1ni. on Italle 1 th41. tö Ja ra410 omi.t&1lut 

poikkeuke.111.ta huomiota t1lant •••• .n Balkanilla Ja Tona ... an la&t-

.00.a. L.h41.tö kirJoittaa palatuäärlä a.eun keh1t;yk .... tä lCaak-

ko1a-Earoopa... ..loataen piiald.aa... ulko-.1atll1 lehti" laU8W1to

Ja aa ... ta Ja er1koi ••• 1i1 kaikkea ei tä. mi tä uinl tam Itallan 

politUk&1l tarkoln.p.rä.tä tällä .uunnalla. Bä;yttää •• l ... ieti 

.iltä. .ttä täällä halutaan .... lm1ataa ;ylei.tä mi.l1pid.ttä Jon

kinlais.ll. Italian &ktl011.. K78JmlW Italian a.lIlt.e.ta k11nnoe

taa I117Ö. Roomm pol11t 1il.1d. a p1ir.Jä. 

01111 ... 1t.. pål ... 1nä tavlI1nut uae1ta kork.a ......... .. 

ole ... la 8D tila ulIlkilöi tä Ja mu1 ta huo.t ta ... a.... a........ olena 

itallalai.ia. Jo1ö1ta pOikkeukaetta 0 ... &1; lau8lU1.. ...ak8lJllUka8D&& • 

.ttä Italia .i tull81 mi.liin lNOClo... 81.tiaiiin Bn .... tol1lwn 

va1ka.h ..... llan llÄillt1lll.tä lCa&1tkole-J.Uroopa.... ItaUA e1 ole 

ainoa.1öaa1l at14_okraattina. ...&111 enn.n lI\luta e1i1kO~l.tin.n 
Ja _ tul.. tu_iD ... oltavaa.a eetiike.. U .... O.tOl1lto' ... alku

tue ... all&n Ja • ..alla kO!llWl1Di_1D 1.nia1.tä ~opa.... Vab.ut1i1-

pa .ru hU .. tta...... .._... o~ ... a 1 tallala1D.n. .ttä Joe -1tl

kerl tal JloIIIIIl1a Jou~ll ... at ulata.1kal Bnn.tollUon tuolta. 

!tali.. luettil81 JoukkoJa.- nll U.n aftkld. ai ... a ...,in kulD 

JAKELUOHoIE : 

' .... alllDa. 

................ .. ............................................... -..... -, .. .............. . 

......... ............... .... .. ... .......... ......................................... ......... 
U&.: A' 

J"'.luohjemallejll : 

Tadlllnan. 
Tadll ....... jII IlaIkal _ ........ ...... mini.terlllll • • 
II ...-.... ... _ tledoltllblln. 
II ........................ mutta IIlkoaalunmini.terI6n tIedoi

tubIIn • 
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.e aut1iol E.panJan nykyiatä hallituata sen taiateluaea 

EspanJ_ puna1.sia Tastae. Viralll ••• a __ s_ olevat ha

kilöt eL Tät tietmkään m.. l&unnnolsaam niin pUkill., 

mutta a taTat alTIIl ul. Tå8U ymärtäi, .ttä ItaUan lQ'öti

tunto on tiJd,.es.ä aiirå8ai SUaen puol.lla s. n;,ky1sesÄ 

poli tUlIa •• a B tII1 Toato1111ion val tapW.s. tt.n •• tiat •• 1II. • 

1r1k~l.ta huomiota kiinnit.tään lQ'öa Ta1ktll1ka11n, 

Jotka kohtaaTat Italian pollt11kllaa B_~o.toI111ion vastua

tami.eks1. Bimä JOhtuTat; Saltsan Ja BCTO.tol11ton 

ti IlUht ••• ta, Joka va1keuttaa Itallan toiJllintaa BtII1T081io

liiton Taatat.m TonaTIIl Ja Balkanin _14. 

tam1.81ta1. Italian on n1in11uod01n meneteUäTä T&1'OTal ... U 

.. iloa.aan xaatk01a-Baroop&.8& Ja tebtäTä lIa1kk1, 

täTi.aä on a._an ..... n ttia1.eltä tällä aU'lmD&l.la, 

eria kork.as.. a....... oleTa ulkoaa1a1a-tai.t.rlOn T1rka-

111.. ainulle puh.. Olle... Italla politUkaata BalJraDll

la . 

Tietenkin näki'" Italia var.in a1el.lliäD.. .ttä 

nUnlqY1n Unltar1 ~a llOlllll1a D1n T11a ..... in1t1lll. Ja Bul

sarla Tol.1"at DJIlolol... sopia keateaåla" tunn.tut rll

tal8U1lt_... balra täi on e4alll'tJb-' Bal.kain _K_ 
111 ton .JIltJlll •• lla. Itali_ poli Uikk& onkla Ti1M aUol

na t"'*eDllalll't .Ui lti& •• .a lq'fi_ .uteli. twn 

111 ... 1 Bel'hatn u14 __ *_. !iui aaht ..... tan*Ut

. tlla bo.... a1alJJqTil.~ llalI:ar1Jl ullr»&a1Id..t atat .. ln Osa

qa UUarln )l&1"la_Ua. iaIriIIttiia pltWi ,unta, 
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tehostettiin 1'stävyyasuhte1ta Ital1am Ja rauhan ai.il1lll1sc 

tärkeJ"ttä Balkanilla. Kre1ltan Ja JU8os1avian kanssa ovat 

Ital.1an suhteet ll1'lQr1l11n m1 tä parbaat. .riä s11s nähtäväksl, 

m1sai. määrin Ita11an onnlstuu va1kll.ttaa nl1dc 

sian poistamueen, Jotka ll1'ky'1l11n estävät todella eheän 

tolNhteen ayntym1atä Unkarin, Bommia, JU8osl&vian, 

Ja "Kre1klll ke aleen. Joa 111 tto saatalaiin a1l::&Ul Ital1m 

Jobllo lla , 011s1 se epäilemättä raaltas 18lm li8l1vostol11ton 

pJ'rkimJ'kIl111e Xaakkoia-EUroop&s8&. Se edell1'ttälsi lmlt~, 

että Italia n1'ky'1stä palJon suuremmas8& määrässä vapautui

sl niiatä raJo itukslata , Joihin Rooman-Berliinin altseli 

on saattanut. Tälla1se. onkin mahdollia1ukaia, katso. sil

hen vastenm1el1syyte.. Jolla ltallalaiset II1htautu'Yat Neu

vostoliiton Ja SaltaUl 1'htelat1'öhön Ja siihen ll1'ötätuntoon, 

Jolla täällä ll1'ky'1sin INhtauAutaan Ran8tam. K~ee usein 

sanottavan, että ellei Englanti 011111 aikoina. ryhtynJ"t 

paltotepolitUkk .. n Ita11.. 'Y~atun, o11al Italia ll1'ky18esai. 

804asaa li.nalvaltain luonnollinen l1i t1lo lain8ll. 

vaav.an p14etään II&b4.otta.uutena. Ka1nittaltoon, että RaIlalta 

on Y11l11ekå poiatanut Itall. raJalta liuomatta'Y&n määrän 

II1nne aika1seum1n slJoltettuJa Jo\1ltkoJa. Ko18llllll1n 

Jaa on pvuuteUu so4an alus_ 'Y01lla&n tulltet raJolt1akaet 

ltaapunld.8Il 'Ya1a1atulrllesaa 1'.m. 1:a1kk1 'Yl1ttaa slihen, että 

aOl.plan _1114_ ltealten s04an alus_ 'Yallinnut Jinn1tJII on 

lau .... sa. 
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RAPORTTI n:o 54· 
R .. p 0 lJl a ssa 29. p: nä m!U'rg kuuta 

A s i a : .. Bo.oaan ... 1la9Ur.1a~i..uu ......... ... -

19 ~9. r'l 1ft J,J. 
!)I). - 39 

J'j . 

Roomas.a liikkpa nykyi.in m.r.killl8Lä huhuJa Itallan 8UUD

nitellll1.ta. Niinpä ltcrotun, että Kua.,linin a1ltomukaea 011111 

yh41.tää Italia Ja Unltar1 p.r.,naal1unioni1n. Italllln kuninga. 

Jul1at.ttai.1in myti8ltin Unkarin kun1nltaalt81. S.litetään Italian 

Ja Unkarin vl1m..a1lta1a. läh.lse yhte1.to1m1nnan ni1nlqYin po

liitti .... a 1111.1... kuin talou4ell1sdla alalla tarkolttavan 

tällais.n a1lteen valm1atelua. SUunnltelma tuntuu kyllä mahclotto

mal ta Jo 81ihenkin nihde. ett.l 1Il(;1.JIID1l1a mallla ole 

tä raJaa. cm rqö. vailt.a.tl aJat81tav18a, että lugoalavla 

_ostui.i nlin läh.1aec 11i ttolll1ht •••• en Itallan Ja Unkarin 

11111. 

Vu .. *1I1 on puhuttu palJon llus80linin Ja kUD1nlta8ll D.

lt.n valut.evaeta er1m.1.l1.yy4 •• tå. VakuuhtaD, .ttä ltUDinBa. 

on .~elleen eh4ottoman puolueetto~uapolit1~ kannalla. 11 Duoen 

.anotaan Ittåvå.t01n paDn1t •• v~ Italian mah40l11auutta thtyä.o

taan. 01. tavaulut huoaattav .. aa ....... a olevia 1ta11al&1l11a, 

Jotka ovat vab.utettuJa .ilti, .ttä Italian on cm..u t&1 

Iqijh-U luovuttava nylq1.e.ti Ipuolue.ttonuAeetaan". ~.i 

.elvillä .uti, k... puolelle Italia _11111 

JAKELUOHJE : J.keluohjem.lI.j.: 

T .... II ....... 
T ..... 11naft j. 11 ..... 1 .. .... "'lnIatarIOlI •. 
EI u .. o ......... tuk .... tladoitukalln. 
EI ulk~n ......... ulkoullllnmlnlatwl6n tledol· 

tukelln • 

.... ,A. 
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soclassa asettumaan. cmaeta puolestani olen yhä varmempi s11-

tä, että Italia tulee Jatkamaan nyltyiatä po11tiikkaansa. 

Useat merkit viittaavat siihen suuntaan. Niinpä on äalte1t

täin noin 300.000 mie.tä vapautettu aktiivisesta palvel~"I~ 

ta Ja eräitä sodan alussa talouselämään koh41stetw.Ja ra

Joituksia on tuntuvasti helpotettu. ]lDsi kuun alus.. 11 ... 

vennetään bena11nin kauppaa Ja kulutusta koskevia raJoituk

a1a Ja parhaillam on Sl1lret määrät kahvia tulossa Braa1-

liasta. 10 aikaisemmassa raporti8sci kerroin tOimenp1teistä, 

Joihin ha1l1tus 011 ryhtynyt Ital1e-Rmslmn raJaseu4u11la 

80de alus.a vo1maantulle1tt~ raJoitu.ten help01ttam1.e:t.i. 

Vars1n mielenk1intoinen on Italian pol1ti1kas_ Bal

kanilla tapahtunut kehitys. Samalla ku1n Italia näyttää wo-

81 VCl Balkanin Ja Tonavan -.1ttan 111ttopyrk1Jqka1ä puolu

eetto.nu4en aäilJttä.1sen merkei.sä on kuitankin todettavi.

.a, että s_ po11tiikka tällä alUDDalla Py.,7 varain pa.

.11vi.ana. B11npä k .. to1 eräin al1lrvalJan täkäläinen e4ua

taJa minulle krel. vi C1anon w.oraan amonean hänelle, ettei 

Ital1a tule ryht,.un ainkäinla1a1in al01tte1.1in Balkanin 

va~ain puolueeUolllUU8111ton .nocloataa1 .. ka1, "kollka Be1kenin 

III&1tt_ bo1.evikk1vuta1nan aalBl1e on k-,1l1n .elyä". 

ta lähte •• '" mulin QO., .thi Italia ole hal\111St 

t;ri faBkia, vaan kat_o, että !'aKin on otettua anai 

ultel 1äh_pi~ nht.1tt_ rallat..uöd Italian kan .... 

Kain1ttakDon vielä, ettlll 1_9O.to111ton Ja Itali_ vil.i.-
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aä ole vii_ viikko ina todettav1... huonontum1.ta. Pari pä1-

vää .1tten aaapu1 tänne B~voato111ton ~.1 saarlähett1lä. 

B100la1 Gorelohin. Hänet otett11n va.ta.n tav.nmuka1.in kob

tel1a1auuks1n. To.in eivät lehdet ole 

losta.n maininneet. Huomiota ans81 taee klUtenkin, että 1lUU

tama päivi ennen ~urlähettilään .a~um1.ta tatavar1to1t1in 

eräs täällä ilaeatpiin La Stampa -leb4en nuael'O t Joa8& 011 

lehden Hela1ngin-kirJeenva1btaJan Giovanni jrt1erin kirJoitua 

B~va.toliiton JoukkoJen saapumi.esta Viroon. KirJ01~aes8& 

kerrottiin venäläisten JoukkoJen huonosta kunnoata Ja .en 

sävy 011 muutenkin bolahev1kk1vaatainen. V"å1tetään taltavari

ko1m1sen JOhtuneen tämän sävyltään B~voatoliiton vaataisen 

kirJoitukaen ottamise.ta lahteen. 

Äaltettäin palaai Roomaan erään .. er.1kkalaiaen lehti

yht1llin täkäläinen edustaJa matkaltUZl Turki.... Hän k .. toi 

tavann .. n.. Turkin u.lkominiatllrin Saraooalun. Joka 011 va

kuuttanut, ettei hänen lIoaltowa... olonea aikana oltu kea

kusteltu Be~o.toliiton Turkkiin kob41.tunei.ta V .. t~8ta 

eiki .~vo.toliiton tabolta oltu Turkille edes mitiin va&

UlIUltllla en tetty. K1rJe_v~htaJa 011 kuUenkin lVöh-a 

t04alllUt to18e.ta lähtee.tä, että lIolotov 011 ennen sara
ooalun lihtai lIoakovaata oJentanut häael~ _ ... anl»"'n, Joa

.. e.Ue_Uin .~vCl8tol1Uon vaatillakan. SlII'aoOBlu 011 kial

tqtJl'l1$ lu.auta Ja vut .. ottaa.ta tiU ... r_411111a. 

!ukin Ja _.vo8tollit_ 1l7q1a1i ahtllL ta ei tiillä 

kaik •• ta bolia1lta pidetä !LlIOno1na. haoin ollaan aitä 

81el". että _.yonollitolla .1 Qkliåa 01. lIPe.lII.lvlua 
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aike1 ta myCSwän RumaD1aa kohtaan. Ruman1an Roomm-låhettllia 

BoSBY, Joka oli ai kaisemmin Helsingissä, keto1 minulle, et

tä Molotov 011 N~voBtoli1ton JoukkoJen ~les.. Ruman1an 

raJalle antanut Rumanian Koakovm-låhettiläälle tästä vakuu

tuksen. Näyttää n11nmuodoin 81.ltä, kuin rauha ainakin lä

heisessä tuleva1suudessa 01181 Balkan1lla taattu. Tämä on 

täy81n Ital1an politiikan mukaista, Jonka tarkoitukaena on 

sä1lyttää tällä alueella statu. quo. Balkan1n ma1den puo

lueettomuusblokin muodostamisesta on n11nmuodoin luovuttu. 

Sellainen olisik1n ollut vaikeasti toteutettavissa, ainakin 

Italian Johdolla, katsoen Turk1n Ja läns1 val ta1n l11ttosuh

teeseen. 
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Neuvostoliiton hyökkäys Suomea vastaan on Italiasa& he

rättänyt syvää myötätuntoa ja kiihtymyatä kaikissa piireis&ä • 

Joukottain vapaaehtoisiksi armeiJa8Mllle tarjokkaita ilmoittautuu 

lähetystöön Ja konsulinVirastoihin. Samoin saapuu Suomelle raha

lahJoituksia eri piireistä Ja yhteiSkuntaluokista. 

sä on lähetystön edustl;l.lla tapahtunut kolmasti mielenosoituksia. 

JOissa tuhannet oyat ilmaisseet myötätuntonsa Suomelle. NeU?C8to

liiton murlähetystön ecmstalla on ollut yihamiel1siä mielenosoi

~ia. Suurlähetystöä vartioi sotaväki. 

Italian viranomaiset suhtautuvat su.urella myötätunnollA 

maahamme. Tämän toteaa käydessään Palazzo Ghig1ssä. Sen tocUs-

• tuksena on myö8 se avulia1auua. Jota osoitetaCl armei Jan 

sia täältä JärJestettäessä. 

Käydessäni yi1meks1 tänään ministeri Butin luona otin 

puheekai italialai8ten yapaaehtoistm as1an. Kiniater1. Buti il

moitti selostavansa ",ian kreivi Gimolle. Jonka tapaan piak

koin. 1IIIIIIl. k11ttäältaeni blntä kaneaa Suo.em kohdlBtuvaata 

myötä.tunnosta. 

SUo.m yetoaainen Xanaainliitioon ei täällä tletenkåä.n 

ole voinut ttlb.lÄ lII,Jönteiatä. Ya1kuw,sta. Tästä kirJolUaesa&1IIl 

JAKELUOHJE : Jakeluohjemallejll : 

Tayall1nm. Tavallinen. 
Ta"alllnen ja lIalkal ... ",lniatarIOlle. 
EI ulkomaaaduatukaen tiadoitukalln. 
EI ulkomaaaduatukaen. mutta ulkoaalainmlnlateriOn ti.doi. 

""'''In. 
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Giornale d'Ital1a muistuttaa pakotteista Italiaa vastaan 

asettaen ku1 tenkin SUomen s1 vistyamaana erikoisas8llalll1 

pian rinnalla. Kirjoituksessa ei ole sanaalcaan SUomea vas

taan. Huomautetaan siitä. että Italian ero xan8adnliitosta 

tule e nyttemmin effekt11v1seks1. kahden TUoden Jiil.ke81 irti

sanoutumisesta. 

Amer1.k&n suurlähettiläs, Jonka olen useasti tavan

nut. ilmoitti minulle Jo Neuvostoliiton agress10n enai päi

vänä koettav&nsa hal lituksensa suostumuksella aikaansaada 

maansa Ja Italian keskeistä yhteistoimintaa SUomen aattami

seksi tavalla tai toisella. EnBlannin aBiainhoi taJa lult1 

minulle hallitukseltaan saanansa ti.doi~aen Italian halli

tu)aelle. Siinä mainitaan EnBlannin avuata Suomelle Ja huo

mautetaan tilanteen Romaniassa voivan muodostua sellaiseksi. 

että Italiankin etuihin tulee kuulumaan toimia tavalla tai 

toisella Neu.vostolUton valtapyyte1 tä vastaan • 

Suomen a81& on epäilemättä vaikUttamassa Italian 

yle1spOliittiseen asenteeseen. Tällä hetkellä ei olisi aJa

teltavis8a. että Italia a8ettuisi Saksan puolelle. Joka 

on liitos_ Neu.voa toliiton kanaa. On vaikeata tietenkin 

arvioida all1a1n kebi tyatä. mutta näyttää 8iltä kuin aah-

401llauUII JlftVoswl11ton &gre8aioon l117öa1tin tJnkar1a Ja Ro

mCl1aa va8taan 01181 ka8V_S_. Väitetään. ette1 Italia 

tullai autta.a~ Ro.-nlaa Jl~vo8to111ton b7~te.1ä aitä 

va.t...... IlUtta lqllä lJDkU'ia. J:ql.annln all1a1nhol aJa 011 

kuullut tämän enll1ki4en lähtee.ti. 

Ul lu.ttUiin Bo.ain. Joka "'01. 

hetkellä ........ • ..... - etelislä 

ftpa.1n tillään ao_ni
eUi Roaaa1a on tällä 



• 
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Romania nähtävästi luovuttaisi ilman muuta osan Bessarabi

aa N8Il.vostol1itolle. Viimeksi on saapunut tietoJa Turkin 

Joukkojen keskit~1sesti Turkin - Neuvostoliiton raJoille. 

Tämä on herättänyt suurta huomiota. 

Lehdistö seuraa tapahtumia Suomesaa tarkasti Ja suu

rella myötätunnolla maatamme kohtaan. 

KirJoitettuani edel1&olevan käv1 Ranskan suurlähett1-

läs Fran901s Ponce1i luonani. Hän vahv1Bt1 tiedot Italian 

alhtmtum1sesta Romm1un Ja Unkariin. Hän main1tsi myös, 

että näyttää s1ltä kuin Saksa Ja VenäJä lopulta yht,y1s1-

vät Ranskaa Ja En8lanta vastaan. Tähän v&imt1aa os&l.

taan Suomen .. 1a Ja Bmvostol11ton edellytetty erottaminen 

Kansa1nl11tosta Suomen kyaymyksm yhteydesai. Sota lev1ä1-

s1 täaaä tapaukaes8& Turkin - VenäJän raJo1l1e Ja 

le • 
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R 0 0 A SSA OLEVA LÄHETYSTÖ! 

KIRJELMÄ n:o 1124· 

R 0 0 m a SSA 1,4 P:NÄ Joulu KUUTA 19 39~ 

VIITTAUS: ... N 

P:NÄ KUUTA 19 P:TTY n:o 

VIITTAUS : D.U. M . 19 

Ulkoas1 a1nminister1ö L LE 

ASIA : Rooman-lähetystön raportti n:o 56. 

Lähetystö lähettää kunnioittaen Ulkoas1ainministeri

ölle tämän mukana Suomen Roomassa olevan lähetystön ra

portin n:o 56: 

Tilanne • 
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.R ... O .. . O. 1LA ............ .......... ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ t Salainen. 

RAPORTTI n : 0 .. .5.9~ ... r 

.. ~ .. ~. 0 ... " ....... :L4 ,nk J.oulu ... kuuta 19'~'~jt::~'('3 ~ ~ 
A 5 i a : ... Til.anIl8A .................................................. . 

N~vostoliiton hyökkäys SUomeen on täällä herättänyt 

yhä suurempaa mieltenltuohua. Lähetystön edustal.la on ollut usei

ta mielenosoituksia, Joissa on osoitettu ~o.iota Ja myötätun

toa SUomea kcmtaan. Nanostolii ton alurlähetystön edustalla on 

ollut vihamielisiä mielenosoituksia. Sadottain vapaaehtoi8iktd 

SUoman armeiJam pyrkiviä ilmoittautuu lähet7stöön Ja konaulin

virastoihin. Ni1dal Joukossa on palJon m.m. EspanJan sotaan 

osaa ottaneita lentäJiä. 

Vapaaehtoisiltsi halukkaille on ilmoi tetk. että Y1ran-

oma1salllll8 hyYuQ'vät vapaaehtoisia. Jos he tä"ttävät erinäiset 

määrät~ e1:l40t Ja Jos Italian viranoaa1set sallivat heidän 

kwJ taa aaaata • 

Ita11an viranomaiset ovat halukltaat tekemään voitavansa 

aa1811l11a8 puoleata, tämä on vakaumukseni Ja mitä on olemassa 

monta tocl18tuata. Saksan epämiirä1nen wlltautumlnen tuottaa ltu1-

tenltin awria va1lteultld.a. 

Italian ~teet N~yoatoliittoon ovat .tällä 

s1A epia.lyät. Venä~än uusi lähettiläa 011 täällä vain IIlUUt .... 

aan vilkon Ja on Jl7tiemm1n palannut peruine. t&lt&la1n • .ula 

on herittin,-1; ..,.,..ta huoaiota täkäli1a1saä poUittill1aaa pilre1 ... 

JAKELUOH.lE: 
!ayallin •• 

OI:At 

... ketuohj ..... II.j.: 

T .... II'-'. 
T ..... II_ J. 1 ...... 1 . . .. ............ ..... terlOIl •. 
EI ... 0 ................ tledoltukalln. 
EI ....................... mutta ulk ...... nmlnl.terlOn Iledo;· ......... 
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sä. Toistai8Ua1 ovat lähettilään poistumi8en syyt 8el v1 t

tämättä. Ma1n1taan ette1 hän 08annut puhua muuta ku1n veä

Jää eikä 8118 vo1nut täällä t01mia. Kahdo1l1888t1 ovat 

lähtöön va1kuttaneet v1hamiel18et m1elenoso1tukset Neuvosto

l1iton lähe~8tön edu8talla. Huomiotta e1 myöskään voi Jät

tää. että suure fa8ci8tineuvoaton vi1me1aeaai JulkllaU8ll

ma88a ma1n1tt11n Ital1an olevllll suorae ki1nno8twleen 

sä1lyttämi8estä Balkanilla Ja Tonavan mais8a. Tämä sel1tys 

on tähdätty Neuvostoli1ttoa vastaan. Rooma8sa n1m1ttäin us

kotaan. että Neuvostol1i tto 'tulee ennemmin tai myöheDlll1n 

vaat1maan Roman1alta Besaarab1an Ja muutenkin 88taantumaan 

Balltan1n a81oihin. 

Huom1ota aneai taee Yhdysvaltain Ja Italian suhte1ssa 

tapahtunut lähentym1nen. VaJcuuteta8ll Ital1an nytteiim1n 8aa

van Yhdysvalloiata luottoa paljon helpommin ku1n a1kaisaa

m1n. Ylitetään. että Suomen tapahtumat ovat vaikuttaneet 

Rooman Ja Waah1ngtonin suhteitten paranem18em • 
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Lähetyst ö lähettää kunnioittaen Ulkoasi&inminister1-

ölle tämän mukana SUomen Roomassa olevan lähetystön rapor-

tin n:o 57: 

Italia j a Suomen avustaminen. 
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/" ~ettilä8' 
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.... m.1nen.···· . ............ ...................... ..... . 

Käydessäni viimeksi krei vi C1111l0n puheilla, 1lm01 tti hän, 

• kUten sal.asii.bkeessän1 ll1n1steriölle t1ec1.o1tin, että Ital.1a SIlh

tautuu mytstätunnolla aaiaemme Ja olisi valm1s me1tä auttamaan 

samoin kuin se autt01 Espanjaa, Jos vain maantieteelliset 

suhteet tämän sal11vat, Ja SakeIll1 suhtautumisesta as1aan 011s1 

selvyys. Kuutama päivä sitten ilmoitt1 suurlähettiläs Giannini 

• 
, 

minulle, että Saksa oli kieltänyt tilauksessa 

koneiden kulJetui:aen alueensa k8l1tta, Ja että Italian viran

omaiset ovat tähän nähden antaneet määräyksm pal.auttaa koneet 

Italiaan toista tietä suomeen vietäviksi. ~ällä haavaa on kU~ 

si konetta Sassnitzissa. Kakai konetta, Jotka olivat matkalla 

Brenneriin, on siellä pysäytetty. On als todettavissa, ette1 

Saksa suhtaudu myönteisesti aotatarpe1ttemae kauttakUlkUun. 

Tapaan täai. 11tana uudelleen ulkomin1steri C1anon, 

loin otan p".ka1 mahdolUmu4E1l sotatarpäden kul~etukll .. ta Jo

takin lIlUU'a t1.tä, laivoilla tai Ranskan kautta. Samalla otan 

'ID1delle. puheeu1 vapaaellt01sten &liian, ~01ta täällä. eUlleen 

11ao1ttautuu lakk"matta. 
Ital1alaisten vapaa~to1sten matkUStaminen Saksan kautta 

ai7ttiä meh40ttoul. ta, ko_a Saksa teke. vaikwb1a 

JAKELUOHJE : J.lteluohj ..... nej.: 

........ .. ....... ~avall1n_ •............................ ................. T ... III ..... . 
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vien BUOaala~tenk1n paluull. kotimaahan. Tällä hetk.llä on 

mablotonta sanoa, mitm kysymys JärJeatn, 

sa tietoJa, .ttä Italian Viranomaiaet itse suunnitt.levat 

vapaaehtoisten lähettämistä Suomeen. 

~en kr.ivi Cianon kanssa puhl1ll1U11 myö8lt1n mahdol

lisuu4esta saada as.ita suoraan vara.toista Ja niitten toi

mittamisesta Suomeen. On kuitenkin ilm.istä, .ttei tule 111-

kaa kiinnittää toiv.ita a.eittan t.hokkaas.en 

tääl tä ltulJ etuava1bulali en vuoksi, ko alta S*sa on a •• ttanut 

kielteiselle kannall •• 

Tahdaa tla.ä myöskin vatavasti kiinnittää huoaiota 

Siihen, että SuomeSBa annetuisBa Julki.ia.a lauswmoi ... Ja 

puh.is.a on vältettävä l.im.eme.ta tot&litäiria1ä tai dik

tatuur1mai ta Suomen va.taiaiksi, ko alta tämä. voi loukata 

Itali .. , Joka alhtautuu aa1U111118 suurella lIl'ötätunnolla kor

keiapia piir.Jä myöten • 

Kuten kr.ivi Ciano poliittis .... puh ••• ..-n Italian 

.duskuml&8sa l8l1.,.i, on Italia .rikois.sti k11nDostunut rau

han .ällJ1;tws •• ti. Balkanilla, a.b.ua1niateri ih. _&oi 81-

nulle, .ttä Italia ei tule ai.aiän 1111040 ... 

vo&tol11ton mU4011ia1a wiacplte1 tä tonavan Ja Balkmin 

aalta vastaa. !ieij cm •• suunta, ~olla Italian bollb.nl

klvastainen pollti1kta vol toia1a våll1liae.ti .1Rka ..... 

T.1'klrelraan krelvl Clanon bnD.... paIL ••• _ .1 8init'h. 

au._, on m1:t;tIlk1n •• lvil. etU bro.t.ella vaaw.atavu.

.. bol •• vla1a Italla on JUlel~e. 


