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kansallisen Kiinan nykyisestä väliaikaisesta pääkaupungista Ts'ångkin

gista herätti aluksi monellaisia arveluita. Vangi]e suopeamieliset pii. 

C' rit yrit t ivät uskotella m. m., että lähtö oli tapahtunut terveyde l li

si stä syistä. Vanghan on kauan ollut huonoissa voimi s sa ja Tsungk i ngin 

ilmasto on hyvin va ikea. 

Tsungki ngin 010- ja henkilösuhtei t a t arkemmin tunte vat 

uskalsivat kuitenkin heti epäillä mainitun olet tamuks en todenperäisyyt. 

tä tietäen, miten vaikeaksi Vangin asema oli viime aikoina muodostunu~ 

Hänell ä ei enää ollut juuri mitään sananvalt aa asiain jouksuun, mikä 

Vangia kiusas i kovasti. aa poltti j alkain alla, joten pako oli ymmär

rettäviss ä etupäässä s iitä j ohtuneeksi. 

Tarvinnee tuskin mainita, 

henkilö kuin Vang Tsung-hui, Kiinan kansallis en hallituksen ulkoasi

ainministeri, miksi STT on hänet tehnyt lehdillemme antamassaan uuti

sessa. Vang Taing-vei ei ole edes kansallisen hallituks en jäsen, mut

ta kyllä Kuomintangin apulaisjohtaja eli "varadiktaattori", jos jota

kin sellainen nimitys enemmän miellyttää, sekä saman puoluejärjestön 

poliittisen keskusneuvoston esimies. 

KUuluen alkujaan tri Sun Jat-senin likimpiin ja ollen 

Kuomintangin yhteiskunnallisesti vasemman siiven jOhtaja, loistava 
huja ja ahkera kynllmies, Tang on epäilemättä kauan oll~ yksi Kiinan 

JAKELUOHJE: 

Tavallinen 

u( t: A 4 . 

Jakeluohjemalleja : 

TanJllnen. 
T .... lllnen j. 1I.lkai mlni.terlOIl •• 
EI ultOfllllUlluatultaen tledoltukailn. 
EI ulkomaaelluatukaen. mutta ulkoulainmlnlaterlOn Iledoi

tukall". 
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huomattavimp i a miehiä. Jouduttuaan marraskuussa 1935 pää- ja ulkoasi 

ainminis t erinä ollessaan murhayrityks en 5sineeksi, Vang on siitä 1 

t ien ollut halli t uksen ulkopuol ella. Sodanaikaisis sakaan hallituksen 

j är j es t el yissä häntä e i ole val j aste ttu vaikut usvaltaisimpiin tehtä

viin, lukuunottamatta mainit t ua "varadiktaat t orin" asemaa, Joka kai 

ei ole kenraali Tsiang Kai-sekin ollessa varsinainen "diktaattori" 

antanut hänelle nä in sota-aikana tyydytystä. 

Tsiang Kai-sekin ajae s sa he 1.11 ttllmätöntä 

kaa japanilaisten valtaushankkeita vastaan, on kunnianhimoista Van

gia, entistä kiihkeää vallankumouksellista, josta aika on tehnyt op

portunistin, alkanut askarruttaa ajatukset rauhan mahdollis*åksista. 

Kantonin menetyksen jälkeen Vang teki jo ensimäisen alotteensa sii

hen suuntaan saamatta kuitenkaan miltään taholta kannatusta. Kehit

tääkseen näitä tuumia lähti Vang vihdoin salaiselle pakomatkalle. 

Tällä tiellä tuli häntä vastaan Japanin pääministeri rwhtinas Konoe 

viime joulukuun 22 päivän julis tuks i neen, minkä sisältö näkyy ole

van pääpiirteittäin Suomenkin lehdissä. Kiinalaisissa piireissä väi

tetään, että Vang olisi ollut kosketuksessa ruhtinas Konoen kanssa 

sekä että pako ja ruhtinaan julistus olisivat heidän keskensä enna

kolta sovittuja toimenpiteitä. Eräät seikat viittaavatkin tähän, m. 

m. Vangin likeisten ystäväin Hongkongista käsin Japaniin tekemät 

heät matkat ja japanilaisen kenrali Doiharan oleskelu Hongkongissa 

Vangin paon aikoina. Todistettuina näitä yhteyksiä ei 

ne pitää. 

Niinkuin muistettanee, vaadittiin ruhtinas Konoen ju

listuksessa Kiinalta Mantsukuon tunnustamista, liittymistä kom1nte

rinvastaiseen pakti1n, Sisä~ongolian hallinnon järjestelyä japani

laisten toivomusten mukaisesti, japanilaisten garnisoonioikeutta Ki 

nan strateegisesti tärkeimmissä paikoissa, asuin- ja kauppaoikeuks1a 

japanilaisille Pohjois-K11Dassa sikAläisten luonnonrikkauksien kehi 
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tämiseksi ja käyttämiseksi Japanin tarpeiden mukaan. Kiinan suvere

niteettia ja alueellista koskemattomuutta sanottiin t ahdottavan kun

nioittaa. Kauppamonopoolien tavoittelua koskevat väitteet torjutti 

Kolmansien valtain konsess i onien likvidoi ntiin viittailtiin. Kaiken 

tämän ylimpänä päämääränä olisi sitten Japanin, Kiinan ja )/laniukuon ~ 

muodos t aminen voimakkaaksi itäaasialaiseksi valtaryhmäksi ensiksi

mainitun johdolla, 

Yang Tsing-vei vastaa tähän ruhtinas Konoen julistuk

seen v . k . 28 päivänä kenraali Tsiang Kai-sekille osoittamassaan säh

kösanomassa, mikä saatettiin jo ennen sanomalehtien kautta julkisuu

teen kuin se oli vastaanottajansa käsissä. Vang sanoo sähkeessään, 

etteivät Japanilaiset vaatimukse t ole Kiinan etujen ja Kuomintangin 

päätöslauselmain vastaisia. Kuomintanghan on vaatinut Kiinan suvere

niteetin ja territoriaalisen koskemattomuuden tunnustami sta, luopu

mista sotakorvauksesta ynnä tasavertaisuutta ja vastavuoroisuutta 

taloudellisissa suhteissa. Vang vaati i kyllä japanila isten joukkojen 

poi stumista Kiinasta, mutta myöntyy japanilaisten ajatuksiin Sisä

Mongolian olojen järjestelyn suhteen, 

Kansallisen Kiinan hallitus- ja puolueorgaanit käsit

telivät Yang Tsing-vein eSiintymistä ja hänen julistustaan t.~. 1 ja 

2 p:nä. Vangin todettiin jättäneen tehtävänsä Tsungkingissa 

paa. Hänet erotettiin puolueesta ja kaikista tähänastisista toimis

taan. RauhanaIotteen leimattiin vahingoittavan kansallisen Kiinan 

asiaa sekä Vangin itsensä asettuneen suhteisiin vihollisen kanssa, 

Hänen sanottiin rikollisella menettelyllään aikaansaaneen sekaannus

ta kiinalaisessa valtiossa, 

Luonnollisesti Vangin toimenpiteet leimattaisiin Jo

kaisessa muussa maassa valtiopetoksellisiksi. Kansallinen hallitus 

ei mene kuitenkaan niin pitkälle, Vaughan on aikaisemw1 nkin ollut 

ltUallintangin ~annassa, .utta on tilanteiden auututtua taas sUtä va

pautunut ja hoidellut korkeita hallitustehtäviä. B)k11nen tapaue on 
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kuitenkin luonteeltaan raskaampi kuin aikaisemmat sivuhypyt. 

nen sanomalehdistö, muutamia poikkeuksia lukuunottamatta, on Vangin 

paosta alkaen esiintynyt hyvin jyrkästi häntä kohtaan. Ennen rauhan

julistuksen tunnetu~si tulemista vaadittiin hänen pikaista palaamis

taan Tsungkingiin ja sen jälkeen kuolemantuomiota. 

Tuntuu hyvin oUdolta, että sellainen monia kokenut 

kaukonäköinen mies kuin Vang Tsing-vei saattaa kuvitella ruh t inas 

noen rauhanehtojen voivan johtaa nykyisen tilanteen vallitessa "kun

niakkaaseen" rauhaan. Bauhanalotettaan selvittävässä uudessa sähkees

sä, mikä oli osoitettu toimeenpanevalle keskuskomitealle, hän vielä 

erikoisesti korosti luottamustaan tähän. Viitaten niihin vaikeuksiin, 

mitkä molemmilla sotaakäyvillä ovat voitettavanaan likitulevaisuudes

sa, hän oletti rauhan olevan saavutettavissa. En tahtoisi Vang Tsing

vein ent istä toimintaa huomioonottaen uskoa, että hänen ainoat motii

vinsa ovat olleet vain loukattu kunnianhimo ja oppositiohalu Tsiang 

Kai-aekiä vastaan. 

Vangin sähkeiden loogillinen lähtökohta olisi taval-

laan oikea, jos sotaa käyvät tajuaisivat ja tunnustaisivat edessäole 

vat vaikeudet. Mutta kenen tahansa pitäisi lukiessaan japanilaisten 

valtiomiesten ja sotilaiden julistuksia ja 

että .Tapani on päättänyt panna kaikkensa vaakaan saavuttaakseen ne 

päämäärät, mitkä se on sodalleen asettanut. Vang resunoi: ".Tos .Tapa

ni käsittää, että Kiinan täydellinen masentaminen asevo1min ja .Tapa

nin "hegemonian pystyttBminen Kaukoidässä on mahdoton, on rauha saa

vutettavissa". Nii.nhän ei ole laita. Pienellä syventy:misellä ruhti

nas Xonoenkin julistukseen luulisi pääsevän selvyyteen, että .Tapani 

tavoi ttelee näillAld..n rauhanehdoilla Kiinan täydellistä alistamista 

vasallin asemaan. 

Samallaisen ylipääsemättOmän esteen rauhan saavuttami 

selle tywyw •• " ••• I •• ' •••• nJk1hetkellä asettaa myös kansallisen Xi1 

nan omaksuma kanta. sekä armeijan että s1 vilihall1nnon miesten keskuu 
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dessa on aina uudestaan ja uudestaan julis tettu Kiinan lopullista 

voittoa ja ~apanin t aloudell ista kokoonluhistumista. Olen aina epäil

lyt, että tällaiset julistukset olisivat tarkoitetut omien joukkojen 

ja siviliväest ön kulutukseen , moraalin ylläpitamiseksi, ja ehkä vähin 
r v presigen kohentami seksi ulkomailla. Mutta Tsungkingissa käyneet ulko-

maal a i set diplomaatit vakuuttavat lujasti, ettei niin ole laita. Kan

sallinen Kiina tosiaankin uskoo lopulliseen voittoonsa. Tämä luotta

mus on vain lujittunut ~erikasta ja Englannista saatujen lainojen 

johdosta. Näin ollen jää Vangin suosittelema antautuminen mahdolli-

suuksien ulkopuolelle. 

Vang Tsing-vei ei ole rauhanalotteellaan saanut mitään 

konkreettista aikaan. Itsensä hän on tosin saattanut surkuteltavaan 

asemaan, Hänen likimmät ystävänsä Tsungkingissa kuuluvat ole an pidä

tettyjä ja paistettuja kaikista asemista. Ne vaikut usvaltaiset kiina

laiset, lukuunottamatta ystäväpiiriä ja japanilaisten "päivät yössä" 

olevia henkilöitä, aIKt jotka hyväksyvät Vangin toimenpiteet, ovat 

kahden käden sormilla luettavissa. ~apanilaisten piirissä kai Vangin 

edesottamukset herättivät pientä hämminkiä ja odottamatonta päänvai

vaa, miten nätimmin olisi tilanteesta selvittävissä. Vangin itsensä 

huhuillaan aikovan piakkoin poistua ranskalaisessa hallinnossa ole

valta Hanoin saarelta, minne hän pakonsa jälkeen asettui, ja matkus

tavan Italiaan ja Saksaan tyOskennelläkseen siellä rauhanaloitteit-

tensa kehittämiseksi, 

V .a~iainhoi tajU 1.AJ,(..o ~ . 
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les propositioDS de paix 
de M.~ Wang Ching-wei 

( Elles equivalent a une veritable 
capitulation» , declare-t-4tn a Tchongking 

Tcbongkinl:, 31 decembre 
La proposition de paix de M. 

Wang Cbing-1\'ei est re~ue avec 
ind ignation il Tchongking, On 
lait rem:>rquer que la declara
tion du prince !Konoe a eU qua-
1l0ce severement et rejet~ par 
le general Tcblang lKlU-shek, 

La proposition de M , Wang, 
lIastie sur la declaration du prince 
l{olloe, est conslderee eomme 
une propositioll non de palx, 
majs de capitulation, - Kuo
Mln 

Le texte complet 
de la declaration 

de M. Wang Ching-wei 
Hon gkong, 31 decembre 

Volcl le tcxte Integra l de la 
declaratlon de M. Wang Cblng
wcl publiee, h ler solr, å Hong-

kO~~ns le manl(este pubIle å I !'issue du congres special dU 
Kuomlntang, en avrU dernler , un I passage l rai te des ralsons de la 
" uerre actuelle de reslstance et 
11 conUent le passage sulvant : 

. La raison pour laquelle, apres 
avolr subl toutes les humllla
tlons , nous pen~low devolr n ' 
"ocler avec le Japon etalt que 
;;ous d l'slrions vlter de porter 
le conll lt sur le lterrain milltalre ' 
~t mener å blen la double 
-' a urer la securlte des 
ccs du nord et de parvenlr 
solutlon ra iSonnable de la 
tion des quat re provlnces 
r.o: d-est 

ans le dom aine 
nos condltlons mlnlma 
pl'cnc.en t l'invlolablllt 
,rolls souveraJns et le 
d ~ notr Indepcnda nce 
tr:l iVe t de notre , 

tement abandonner son organl 
satlon en tant q\le partl , aOOlir 
ses egouvernements de (rontlere ' 
alnsl que son sya'..i!me milltalre 
special et ~t.re soumls absolument 
å toutes Ies Institutlons legales 
de la Republique de Chlne, 

en raut soullgner que le Trl
ple D mlsme reste le prlnclpe 
fondamental de la naf:.lon chl
nolse et, en consequence, PO!H 
r~mpUr notre devolr, qul est ae 
protkger notre pays, nous devon, 
automatlquement et d 'une ra~on 
eftl cace ellmlner tou~ organlsa' 
Ilon ou propagande alTant å r en
~on tre de ce prlnc.!pe. 

Une cooperation 
economique sino-nippone 

_Le trolsleme polnt mentionne 
est la cooperatlon economlque. 

eCette cooperaf:.lon a , elle a ussl, 
He propos e, å de nombreuses 
rcprlses par le Jnpon au cours 
des dern:leres aonees. Jusqu'a 
present, nous avons ete d'avis 
Qu' l~ , sauralt etrr que tlon de 
eoope • .ition economlque tant que 
l'imbr' -" , pol.\~IQuc n'aura pas 
ete 

japo
olen neI
la sou

adml-

l :lnd is qll ~, da ns le domaine e
. onomique, r;otre prlnclpe dlI~ 
teur reste r egallLe et la reclpro-
clte. IQ'U~lll~'. 

-Lars de l' lnc1dent de LoUIWu
lchlao, en jUUlCit 1937, la Chine 
se rendlt compte que cet espolI 

'Un reglement pacltlque 
pouvalt se reallser et elle 
Lrouva forcee d 'avolr recours 
la r slstance armee, 

eCependant, dans sa declara
tlon du 22 decembre, le gouver
nement, japonals a expose sa po
Utllque fondamentaJe en ce Qul 
concerne rajustement des rela
Llons slno-nlppones, 

Les relation5 enlre ta Chine 
et Ie Japon 

eLe premler polnt 2XPOSe est le 
prlnclpe de relatlons amlcales et 
de bon volslnage, Le gouverne
ment nippon declare solenneUe
mel" 1ul' le J apon ne demande 
il ia Ch\ne nl 'terrttolres, nl In
dernnlte de guerre et qu'CU' outre, 
non seulement 11 re.specte la IOU
veralnete de la Chlne, mw 
encore qu'en vue d 'assurer I'lD
dependance complllte de la 
Chine, 11 se confonnera au prlJi

qul gulda ta refonne de 
c'est-å-d1re qu'en ~~ 
l1belU accol'l1~ la-
de restdW et ele du 

eom,nierCC! CbIDe, 

Une declaration des membres I 
des comites executif I 

et de contl'ole du ',(uomintaag , 
------1.'0 

Tchongklng, 2 janvler 
AIl cours d 'une reunlon qul a 

,EU lIelO h ler apr~s- rn.Idl. les mem
bres ~es comltes centraux exe
ct:t! f et de cont rOle du Kuomln
t 3ng, reunls en seance speclale. 
ODt declde Que M, Wang Chlng
Wd !. ~resid"n t du consell central 
pclltlque vlce-presldent du 
Kuomlnt n ,. ',"!'a radle å vie du 
partl . I 

En ;Jutr . da ns une declaration 
adres.se, au publlc chlnols et 
·tranger, IlS ont energlquement I 

denonce le emouvement pour la 
paix ede M ' Wang Chlng-wel, 

vlole completement la diScl-
pline du parti. I 

La declaration afftrme de nou-
Que le Kuomlntang et le 

gouvernement chlnols sont fer
mp.ment decldes å sulvre la po
iltique tracee par le general 
Tchlang Kal-chek dans le diS
cours qu'U a prononce au cours 
du s , rvlet commemoratiI heb
domadolr > du 26 decembre et 
dans leQuel iJ rcpetalt que la 
Chln~ est decldee å poursulvre 
j lOsQu'au bout la guerre de resls
tanc2 Le Kuomlntang dolt de
nonc"r toute personne preconl
sant un programme contralre 
,. ux prlnclpes poses par le llcnc
ralisslme· 

Au cours de la seance, le gene
ral Tchlang avalt demande que 
rOh fll preuve d' lndulgence en
vers M . Wa ng et Qu'on lul pro
dlguät tout Q'abord des conseils 
amlcaux . puls qu'un nvertisse
mel'\t IUI rra adresse, et qu'iJ ne 
filt radh' du partl que s'i1 ne te
nalt pUs compte de cP, t avertls
semenL 

L'Agence Reuter a apprls que, 
malFTp. cette Interventlon , les 
membl'es des comltes, vlolemment 
Indlgnes du emessage de paix> 
de M , Wnng, ont adopte, å 
runanimlte, une motlon deman-
o ant sn radlation å vIe· 

On appl'end egalemen t que 
MM . Wu Tze-hul et Chang Chl. 
qul ont travaliie depulJ p,~,
d'unc generatlon avec M , Wang 
dans le mouvement revolutlon
nalIe, Se sont montres tres vlo
lents dans leurs crltlques contre 
celul-ci, 

On salt malntenant que le 
message de M , Wang eta lt da te 
du 29 decembl'e, mals qu '!1 [ut 
publIe le lendemaln å Hongkong 
par 1\11, Lln Peh-sen, un am! 
Intine intlme de M. Wang, et ne 
parvlnt qu'hler matin 11 Tchong
king, Le generalissIme, malgre 
les f~tes, reunlt Immedlatemept I 
les prlnclpaux che!s du Kuomln
tang .• 
. Le gouvernement a ordonne 

I'arrestation des ctraltres. par
Llclpant aux reglme,s crees par 
les Japonals, qul seront passlbles 
de pel nes severes, - Reu teT 

A T chollgking, on declare 
que le gouveroement chinois 

n'appuiera pu le geste 
dt M, Wang Cbing-wei 

Tchongklng, l er janvler 
Au suJet d 'un message qul 

auratt t!te envoye par M . Wang 
Chlng-wel au gouvemement 
chlnola, lea milleux louverne
mentaux declarent que ce mel
SlI&e n 'a Jamals 6~ r~u et qu'!la 
ne sont paa å m6me de aavolr 
81 le mesaaae orIglDal ~ 
de M, Waq ChIq-wet on d'nna 
autre 8OUJ'Ce, II.a veuJen\ ~. 

de taIn 



compl~ 
II se contormera au prln

Cl oe qul guJda Ja retorme de 
Meljl. c'est-a-dJre qu'en ~ba.ngp. 
de la IlOOrte accorot!e aux la
ponals de reslder et de talre du 
commerce en CbJne, le Japon 
rendra å la ChIne les concessJons 
et consenClra a l'abolltlon de 
l'exterritorlallte en ChJne, 

eLe Japon aya.ut solennelle
ment pubUe cette deelaratlon, U 
devlent done posslble d'assurer 
la securlte des provlnces du nord. 
de recouvrer les '!;errltolres per
dus d urant les hostllJtes actueJ
les et de preservpr la souveralne
te, 1 Independance admlnlstratl
ve et I'Integrlte de la ChIne, 

_n nous faudra ensuL~ pren
dre une deelslon et envlsager les 
me ures, conformement au ma
r.treste, POU r attelndre une 50-
lu llon ralsonnable des quatrp 
"J ovincc, du nord-est, 

Un pade anti-Komintern 
sino-japonais 

Le second polnt est la eoUa ' 
boration Con.~re le Komlntern. 
Cette questlon a ete frequem
m DL soulevee par le J apon au 
t ours des dernieres annees, mals, 
a c ~ tte epoque, nous avlons la 
crainte e volr une collaboratlon 
d t e genre entralner une tngc
rence dans nos alIaires polLtl
ques et mllltaJres. 

. C"Lte cralnte peut malntc
na nt etre eeartee en ralson de lå 
dcclar Lien sans equlvoque selon 
I.quelle un pac~e anti -KomJntern 
em re 1. Chlne et le J apon se
: iL conclu dans le meme esprlt 
que le pacte slmJla lre qUI Ue 
~cLuell em ent le Japon å ntalJe 
et å I'AlIemagne. 

eLe but d'un pac Le antl-Komln_ 
Lem est de mett re f!n aux cons
plratlons lnternatlonales subver
sives des communIstes et. de ce 
f lt, ce pacte ne devrait pas 
porter attelnte a nos relatlons 
.lvac la Russie sovletlQue. 

_En outre. etant donne 
part! comm Unlste cbJnols 
engage å defendre la cause du 
Trlple DeInisme, II dolt compl~-

Que ce mee
SBge a jamala ete r~u et Qu'lIa 
ne sont pas å meme de savolr 
Sl le message orlglnaJ c'1lanaJt 
de M. Wang ChJng-wel ou d'une 
autre source. I1s veulent eclalr
clr ce poln. avant de falre une 
cteclaratlon otflcJeUe, 

Dans les mJlleux 
~pproprle s. tout en conslcerant qu 'U n'y 

_On Poln~ pnrtlcullbrement avalt rlen d'lnattendu a ce que 
Important est que le ret ralt de M .. Wang s'elforcåt de negocler 
Ghme aes t roupes Japonalses une solutlon paClflque du con1llt 
dolt etre total et rapide dans slno-nlppon , on se montre nean_ 
,outes les d.recUons. molns surprls qu 'U l'aJt falt en 

cOe plus, les zones speciales ce fIloment. 
00 les t roupes japonalses pour- Depuls I'lncldent de LoUkou
ront tenir gJ. rluson durant une tchlao et plus tard, avant la 
P~l'Iode co«cordant avec la dlll"ee chute dl! NanIdn et apres la 
~ u pacte anti-Komintern dolvent chllte de Hankeou. M, Wang a 
~tre IimJtees aux envlrons de la suggere des negoclatlons de paJx. 
Mongolie ln.~rleure seulement. Cl-taque fOls, cependant. II s'est 

_Cela porte alLcln te a la sou- f ~ 
veralllcte. a J'IndependsJ1ce ad- con orme aux dcclslons du &,ene
",inlstra tivt et , I Ir- tegrite de ra!J.ssIme et des autres chefs d'u 
la Chln o, mms te n'est que par gouvemement partlsans de la 
Cl·:te rcslricllon que la Chine contlnuatlon de la guerre de 

rCslstance. 
sera å meme de mener å Les milleux chJnols cOnsJd~-
r ce'"uvre de .r!(cjlllStr4.ction d' rpnt qUe la POsltlon de la CbJne elat moderne "ft' SIilte de 
guerre. " . est aujourd'hul tres !orte, en 
L eh' t I J d 't falt plus forte Qu'a aucune au-

a JOe e e apon evralen tre perlode des hostllJtt!s, et Hs 
ent.retenir des relatioDs attrlbuent cela a quatre facteurs : 

amicales et de bon voisinage 1") L'armee cbJno!se a ete 
_En ra Ison de la proxlmlte dl! completement reorganlsee en vue 

pays, des relatlons am.lcales et Qe la reslstance prolongae; 
de bon volslnage entre eux m 20 ) La posltlon flnanClere de la 
sont que naturelles e~ necessal Chlne est malntenant plus sure 
J'{'S. La derogatlon a c, en ralson des credlts ouverts par 
qul devralt etre une suua'''UJ1I' l? Grande-Bretagne et les Etats
normale demande a etre etudJec Unls; 
å rond et chacune des pamle~ 3") La posltlon Intematlonale 
<lolt essayer de se rendre comp· cte la Chlne se trouve amelloree 
te de ses responsabllltes. du !alt qUe la Grande-Bretagne 

~En posant la base d'une palx et Ies Etats-Unls commencent a 
permanente entre les deux pay douter de... assurances donnees 
non seulement la Chine 0011 par le J apon concem ant la pro
rendre son systeme d' enselgnt:, tectllln deg Interets des tlerces 
ment compa.~lble avec le princlp pllJssances en CbJne; 
des relatloDs de boll volslnag~ 
mals II est plus necessalre ~n, 4°} La Chlne est aujourd'huI 
core que le Japon, de son cOte, plus unle qu ~ jamaJs, Ies provln
vellle a ce que les Japonals a.. ces du sud-ouest et du nord
bandonnent leur tradltlonnellf (1uest etant rangees derrlere le 

t tl t ude de dMaJn et leurs ldee~ gtnerallsslme pour reslster aux 
de conQul!te en ce qul Concernl tentatlves que pourralent falre 
la Chlne et remplacent ces sen- les Japonals pour pen trer plus 
tlments par un systeme d'ensel- avant dans le pays et la S1tua, 
Ilnemeot pro-chlnols. tlon actume est favorable a 

-C'est lå l'objectlt qu~u, rt!slstance. 
devons nous ftxer '~e plus Le. milleux chlnols declaren t 
grand blen de I'Asle orlenlale, u'll est compr henslble que M. 

- En meme ternps. et en vu Chlng-weJ a1t lait des 
d 'assurer la paix et la st!cur1te pour des negocla-
dans le PaCflque et dans h: de paix lmmedJatement 
monde elltler, neus devons eg.... la chute de Hankeou, alors 
lement cooperer avec les pays In_ paralssalt des plus 
teresses pour la cause COLamune pour la Chlne, mal,s II 
du developpement de J':luJltle In_ qu'U PuIsse le 
~~?s~tlonaJe et des Interets mu- auJourct·huI. a10rs que la 

_J e proflte de cette occasiou 
pour talre les proposltlons cl
dessus et exprlmer de tout tteur 
I'espolr qU'elles seront accep
tees. . - Domet 

M. Wang Cbing-wei 
aurait enyoye on message 

10 geaeraJ T c:hiug Kai-chek 
TchOllgklng. 31 decembre 

L'}\gm ce Reuter est lnformee 
que le general TChlang Ka;-chek 
n'a PQS encore re~u le tel<.gram
me que luI auraJt env<lye M. 
W!lnf: CbJng-wel, 
~ telegramme en questlon 

aural~ propose I'ouverture de ne
gocJatlons de Palx eotre la 
Chln~ et le JaJ)On sur h: base dea 
troIS cc.ndJtlona ~ par le 
pr!nc~ Konot!. å savolr: 10 ) llOOr
te pour Ies Japonals d'hPblter la 
Chlne et d'y POUrsulvre leurs 
a!fa!res; 2<') lutte cOntre le Ke
mintem ; 3°) COOperation eeonO

avec le Japon·-RelLter 
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_ ....... '., ..... , .... , .. ,' ...... ~GHAI SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ~ . .i. .... '1 ~ lt 1 J"j, - 'JJ. 
.§angha:lssa 1.'7 p: nä t.ammi kuu ta 1 9 3g .• /72.' d 

., ....................................... y.~.f3.~g.~J;l ... ~.~y..~.ni..~~~.~ta Kiinan kansallinen hallitus ei 

ole esittänyt minkään äänitorveisa kautta virallisia tai puoliviral

lisia käsityksiään hallituksen vaihdoksen johdosta Japanissa, minkä 

kyllä pitäisi olla huomattava tapahtuma Kiinan kannalta. Olen odotel

l ut sisämaan, varsinkin Tsungkingin , leht iä nähdäkseni, mitä hallitus

ta likinnä olevilla lehtimiehillä on asiasta sanomista . 

ta on aineiston saavuttua ollu t tOdeta, että lehtien l ausunnot, oliva 

pa ne §anghais ta tai sisämaasta lähtöisin, kunhan ovat kansallista 

riä tunnustavista piireistä, ovat ku.1u samasta kynästä lähteneitä. 

Ruhtinas Konoen edellytykset eri suuntia kokoavana voi

mana tunnustetaan ja todetaan, että nä.1den voimain koossapitäminen 

lituksen ympärillä on muodostunut mahdottomaksi kehityksen saatua sen 

suunnan ja sisällön, mikä sillä on vihollisuuksien aikana ollut. Repe-

4t ämän täytyi tulla ja se on nyt vienyt ruhtinas Konoen hallituksen mu-

Konoen hallituksen epäonnistuminen k.1innittää Kiinassa 

JärJestämiinsä nukkehallituksiin arvovaltaisia ja kyvykkäitä k.1inalai

sia, jotka olisivat pystyneet Japanin toivomusten mukaisesti korjaa

maan Japanin armeijain voitoista sivilisatoa, merkitsee kohtalokasta 

iskua Konoen politiikalle. Konoe ei ole myöskään pys tynyt hankk.1maan 

kolmansista valloista tarpeellista y.mmärtamysth, jotta taloudellisen 

JAKELUOHJE: Tavallinen 

UI 1 : A 4. 

J.k.luohjemallej. : 

T.v.III ...... 
Tanlllnen j. 1I.lkal mlnl.t.rllllle. 
EI ulkom ....... tuIt •• n tledoltultalln. 
EI ulkomaaedu.tukHn, mutta ulko •• lalnmlnl.t ... llln tledoi

tuk.lln. 
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tuen hankkiminen saattaisi onnistua. Päinvastoin on hänen halli tuk-

sensa tehnyt lopun sellai sista mahdollisuuks ista, jos niitä ennest 

olisi vähin olltkin. Ja molempia Japani välttämättä tarvitsisi, sekä 

Kiinassa kypsytettyj ä hedelmiä armeijain voitdsta että ulkomaisia 

lainoja. Japani on Konoen hallituskauden päättyessä auttamattomassa 

taloudellisessa umpikujassa, 

Ruhtinas Konoen v.k. 22 päivänä esittämä julistus, kä

denojennus Kiinalle, mikä saattoi Vang Tsing-vein kuvittelemaan sy

dänten helty.mistä Japanissa, ei saanut Kiinan kansallisen hallituksen 

.. taholta osakseen mitään suoranaista vastausta tai muuta reagiota, ei 

toivottua tarjoutumista rauhanneuvotte~uihin, vaan päinvastain Vang 

Tsing-vein rauhanalotteen jyrkän tuominnan muodossa ehdottoman torju

misen. Konoen politiikan oli katsottava senjälkeen täysin epäonnistu-

.. 

neen Kiinaan nähden. 
on 

Ruhtinas Konoen erö/tuonut Japanin hallituksen johtoon 

äärimmäisyyssuunnan natsionalistin. Muutoksen pitäisi näin 

kitä Kiinan kannalta politiikan tiukkenemista. Mutta siinä 

kin paljon tiukentamisen varaa. Kun on tOdennäköistä, että 

vänä ohjaksiin tarttunut uusi Japanin hallitus tulee kiristämään suh-

I teita suuriin demokraattisiin länsimaihin. joutuvat nekin puolestaan 

vastaavasti justeeraamaan polittiikaansa Kauko-Idän konfliktiin näh

den , Tästä ei voi Kiinalle koitua muuta kuin etua. 

Kiinalainen lehdistö tervehtii siis oikeastaan mieli-

hyvin Japanissa tapahtunutta hallituksen muutosta. minkä se olettaa 

johtavan suhteiden selnevemiseen täällä ja Kiinan hyötymiseen siitä 

•• lventymisestä, 

V,a6lSia1nhoitaja: 


