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Kutan .rälssA ISkais.ssA raportissani ma1a1tsin on .plvar-

.. muus Saksan aikomuksista vaikuttanut h.rmostuttavasti Puolan yl.1-

s.en mi.lip1t •••• en. Ja J!I7Ö. ulkoas1a1nhallintoon. KUn .11en illal

la lopul11s.sti saat1in vahv1stus t1edoll., .ttl ulkoasia1Da1Dist.

r1 BlCK Rivi.ralta palatessaan tapaa valtakuDnankansl.ri BI!tII1n, 

odotetaan tlllll haidln k.skustelunsa s.lvittlvln tilann.tta, mi-

• 

nan moDissa mol.mpia maita kosk.vissa kys~s1.aa, J01sta tlrke1n 

Puolall. on Karpaatto-Ruten1aa koskeYa Ja tietysti ~illisest1 870S 

1I •• lil. kosk.va. OJIL1naista puolalai.ell. opt1a1am111. on, .ttl. tIl&l-

11 laaJoissa pl1raissl v1ell uskotaan, .ttl. kysJJaYs Puolan Ja Unka

rin yht.1 •• stl. raJastak1n saadaan vi.lI. s.lv1tet1k.1 PUolan to1vo

mu.ten aukais.st1. TIlla1sen ratkaisun mahdollisuuden puol.sta puhu

vat •••• al1tuis.t raJahankauk •• t Puolan Ja 'fahekkoslovakian seldl 

tJDkarin Ja 'rshekkoslovak1an raJoll1a, s ... 1ts.aBIID Xarpaatto-Ru

ten1usa .sl1ntJD •• t vaikeud.t, Jotka lIIIka ovat a.aaaa 01101 tt-pan 

Saksall., .tt.1 sl1lA 01. ek81aten •• 1aahdo1l1auuk.1a 'ruekkoalOYa

k1Ul 7ht.7d..... Saatuaa:A lopull ••• elvn4- saksaa P1Z'~latl 

011.1 Puola val.1l1s kehitt.l .. 1P .uht.1tua Sakaua Ja I.ak.in. vaa
JIJi k .... tehty YU1euelvlttel.7 .11.1a1 el •• al, Jolla ei tule ole-

"AKELUOHtIE • " ... eluohjem.neJa: 

. _ ..................................... ~~~J.~~~ .......... .............. . T-'I ..... . 
T-'I ..... Ja II .... ....................................... ... 
111 ... ---......- ......... ..... 
EI ulkom ........ _ mutla ... u.I.I ... k ....... "tIecIoi-

.... 1In. 

UI 1 • • " 
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maan suurempaa lcIytlnnOl11stl. merki tystl.. Vä11 t sinnepllin koetetaan 

pi tl.i korrekteina, mutta varsinaisesta lllhentymisestA ei tule mi tAln. 

Tllllaisen kannan esittllJit ovat mielestani liian opt1m1steja. 

Saksan johtohenkilOt eivllt tosin ole ilmoittanut kantaansa aikeistaan 

Ukrainaan nIlhden, mutta sehAn on luonnolll.ta, eikA sen varaan voida 

laskelln1a tehdl. lCrIln takalAis8n suurvallan edustaja kertoi t&D&1n, 

ettl. hAn 011 lIihettanyt Isken miehen Karpaatto-Ruten1an pUkaupUDkiin. 

HUstiin tutustumaan tilanteeseen sie11l. Palattuaan oli lIihettl ker-

• tonut lIl.Dl., ettl saksalaisia upseereja on sielll useempia, mutta ettl. 

• 

he viipyvät va~ noin viikon ajan, jonka jAlkeen tutustuttuaan maahan 

ja m.m. lennettyAln alueen yli ristiin rastlln, matkustavat pols ja 

tilalle tulee uusia • Muuten on ellmA sie11l asuntojen ja ravinnon 

puutteen takia melkein mahdotonta Ja kello 7 jlllceen illalla kukaan ei 

saa llikkua ulkona, ilman erikoista lupaa ja ilman sotllasvartiota. 

Llhetin saama vaikutelma oli ollut, ettl. Saksalla on omat suunnitel

manse, joita varten se tarvitsee Karpaatto-Rutenian alueen. sama suur

lllhetti1l. mainitsi toiselta puolen Venljln Ukrainasta saamien.a tie

tojen mukaan epl11evln8&, ettA s1klllliset ukrainalaiset olisivat alt

tii ta saksalaiselle propasandalle tai halukka1 ta nOlls_an saksan tu

kem1na Neuvostoliittoa vastaan. Aktiivi.esti ajavat Ukrainan asiaa 

vain ulkCllllell1a lhdyavalloh.a ja Kanada •• a sekl nytt.-1n var.1Dka 

Sak .... a asuvat ukrainalai.et. Kannatusta sai.ivat ne k7111 Puolan 
-Ii> 

ukrainalai.telh ke.kuUde.ta, koska DIIIl OTat tnt_tt&D11 .iihen ta.&. 

paan jolla heitA puolalai.ten taholta kohdellaan • .Askeiset Puolan ra

javartioaotila1den t'kll'i.ten ukrainalaisten k.8kuUd .... harjoltta

u.t ju.blaudet ovat .... Dl tietojen .. _. to.lIl lop.tettu, .enJIl

keen ku1Il peaT111lllen JlUlltiua lakettliJl te1d _tkeJl ukra1nalaiaallleel-

1., Ja .en a1kaJla o.oitti 

jolltc.1eh1& kobt .... 



s. 

on tietysti ennenaikaista Ja turhaakin tehdl arvailuja siita 

mitl B1I:X1n Ja HITlZR1n välinen keskustelu tulee koskcaan Ja vielA 

~p&t1eto1sempaa arvailla sen tuloksia, mutta Joka tapauksessa ollaan 

tA&l1l1 tn-tJVll1s1&, ett&:e.:nc saa puhua 1 tsenBll HITLBR1n luona e1k& 

vaan Saksan ulkoas1ainmin1sterin kanasa, joka muuten Jo noin viikon 

perAstA saapunee tlnne. Todetaan nIlet mie11hyvAl1l1, ettA HITLIR ot

taa BlCK1n vastaan Ja ettA hIn suur--.l.la arvovallalla Ja se1vn-

.. de1111 kuin ulkoas1a1nm1n1sterinsi v01 es1tt&& Saksan kannan esllle 

tulevlssa kysJ.mYks1sal. 

Mln1steri ~" 

• 
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Varspya- ssa ... 10. p. nä tUD1.~ ....... kuuta 19:$ • .. . 
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As i a : Ylkoaaia1Dm1nlsteri Beckin .. 

klmU Berchteaeadenlssa . ............ ............. . 

........................ ............... ............. ........ .. .. -...................... ....... -.-_ .. . 

Ul1coasiainm1nisteri BBCKin Ja valtakuDl18.Dltansleri HITLBR1n 

Iskeisestl tapaamisesta ovat koko maailman lehdet tiedoittaneet Ja 

omasta puolestaan lislnneet arveluJaan siitl, mitä kysymyksil neu

vottelussa klsiteltiin. Kummaltakaan taholta ei ainakaan viell ole 

annettu tietoja neuvotteluista, joten lehtikirjoitukset seka täälll 

etu. muualla perustuvat arvailuihin. lIolempia maita kiinnostavia ky

symyksiä on siksi runsaasti, ettl jokainen kirjoittaja esittäl kes

kusteluista oman versionsa. TOdennlköisesti onkin keskustelu koske

nut useampia aj8.Dltohtaisia kysymyksil, mutta pllasiallisin tulos lie

nee ollut, ettl saksalais- puolalainan hyOkkllDlttömJYSsoPtmua 26 

p:ltl tBDlll1kuuta 1934 edeneen JI.I JlUodostaaan pohjan maiden vali-

sille suhteille. 

Puolalle tärkeintl, nilIl. k7B~stl Karpaatto-Rutenlasta ei 

keskusteluissa kosketeltu. Niin on ainakin tIkI1äinen ulkoasia1Dm1-

nlsteriö erll.lle virkavelJelleni ilmoittanut. Keskustelu on sen il

moi tuksen IlUkUD ollut yleialuontoinen ,ilman ettl mi tlln pllteks11. 

tai ratkaisuja 01is1 tehty. 10htoplltös, Joka yle1sema1n es1tetl.ID 

Ja erittl.1n mielellllD Juuri Puolassa, on, ettl sakaan po11ittinen 

intress1 ei talli. hetkellI. .ritJis 1n kohdistu Itl-lUFoopaaD vaan 

et.lAln Ja lAnte. sekA kJ'aJlQlt •• en sUrtau.1ata, Jolata Italia Jo -

"AKELUOHoIE, " ..... uoh ... m.n.ja: 

........... ............................ ~!.~.~~~ ........................ . T_III_. 
T ..... ' '- ja , ....... ..................................... , ... 
l' uu.--...tuk_ tIadoItuUIIn. 
E' ... 0 ........... _ mutta u ..................... tIadoi-............ ................................................................................. ............ 

tuk.lln • 
.................................................................. ... ... ... ...................... ... 
Ui 1, a .. 
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yhteisymmlrryksessä Saksan kanssa - on alottanut aktion. 

Molempien maiden ulkoasiainministerien kesken lienee lopul

lisesti sovittu, ettl saksan ulkoasiainministeri von RIBBENTROP 

saapuu Varsovaan kuluvan kuun 26 pliviDil eli siis juuri Puolan ja 

Saksan hy6kk1lmAttttmyyssopimuksen allekirjoittamisen 5 vuotispäi

vänä, mikä sattuma tai järjestely katsotaan h~lksi enteeksi mo-

.. lempien maiden vilisten hyvien suhteiden jatkumiselle. 

• 

Erään tikäliisen lehden saaman tiedon mukaan ei LITVINorr 

tule pysähtymään Varsovassa matkallaan GenAv.en. 

M i n i s t eri 
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RAP ORT TI n : 0 . ~ .. 
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As ia : .. Puola ja Saksa . ........................ ...... . 
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( I . 1'7 
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Ulkoasiainministeri BECKin käynti Saksassa ja 

ministerin t.k. 25-27 päiviksi sovittu virallinen 

C), 3 

ovat omiansa suuresti hälventämä~ yleisesti pOhdittuja epäilyksil 

Saksan ulkopol1tl1kaD. läh1mm1stä pyrkimyksistä. Saksan ulkoasiai.wwLIU.. 

terin täällä vierailun päiväksi on sovittu juuri 26 päivänä tammikuu

ta 1934 Puolan ja Saksan välillä tehdyn hyOkklämättömyyssop1mule en 

5 vuotispäivl, jolla järjestelyllä tahdotaan tehostaa tämän sopimuk

sen merkitystä ja sen edelleen säilyttämistä Puolan ja Saksan suhtei

den perustana, samoinkuin molempien maiden halua kehittäl keskinäisil 

suhteitaan. TällalDen toteamus tslkitaan tlälll siten, ettl Saksan 

tt lähimmät ulkopoliittiset pyrkimykset eivät tule kohd1stumaan itsenäi-

sen Ukrainan luomiseen, vaan ensi sijassa Länsi-lUrooppaan ja siirtOM 

maakysymyksen ·jlrjestlmiseen. Vaikka Puolan lehdistO tähln asti on 

melkein päivittäin kirjoittanut Saksan aikeista Ukrainaan nähden, on 

tällll Jht'lkk11 alettu selittll, ettl oikeastaan llnsivaltain /etu

plässä Ran~kan/ lehdistO .sx.al,all on alottanut kir,Joittelun Ukrai

nasta käsitellen kirjoituksissaan kysymystä kaikilta mahdollisilta 

puolilta ja jopa esittlen teorioita niiatl keinoista, joita Saksa 

a! kl7ttU oletetun pyrkilQ'benal tot .. tam1seka1. T .... on tapahtunut 

tarkoituksessa saada Saksan buOll1o itlb ja pois llnsivallollle Tl-

.JAKELUOH.JE : 

_ ... ........... ....... m . .... ~mU~.~ ............................... .. .. 

Ui Z: • 4. 

.Jak.luohj.mall.j. : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal ...... _ ................. mlnl.t.rlllll •• 
EI ulkomaaeduatuka.n tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaan. mutta ulko .. lalnminlat.rllln tl.doi· 

tukalln. 
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Asi a : . PUola ja Saksa . ......................... ....... .. 
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Ulkoasiainministeri BECKin käynti Saksassa ja Saksan 

ministerin t.k. 25-27 päiviksi sovittu virallinen 

ovat omiansa suuresti hälventämään yleisesti pOhdittuja epiilyksil 

Saksan ulkopolitiikan lähimmistä pyrkimyksistä. Saksan ulkoasiail.LW.LlU1I! 

terin täällä vierailun päiväksi on sovittu juuri 26 päivänä tammikuu

ta 1934 Puolan ja Saksan välillä tehdyn hyökkäämättömyyssopimule en 

5 vuotispäivä, jolla järjestelyllä tahdotaan tehostaa tämän sopimUk

san merkitystä ja sen edelleen sUlyttlm1stä PUolan ja Saksan suhtei

den perustana, samolnkuln molempien maiden halua kehittää kesk1näisil 

suhteitaan. Tlllainen toteamus talkitaan tllllä siten, että Saksan 

~ lähimmät ulkopoliittiset pyrkimykset eivät tule kohdistumaan itsenäi-

sen Ukrainan luomiseen, vaan ensi sijassa L!insi~oppaan ja siirto .. 

ma&kysymyksen jlrjestlmiseen. Vaikka Puolan lehdistö tählin asti on 

melkein pAivittlin k1rjoittaDU~ Saksan aikeista Ukrainaan nähden, on 

tillll yht'lkkil alettu selittll, ettl oikeastaan llDsivaltain /etu

plAssA Ranskan/ lehdistö .sx. .. ~ on alottanut ki~oittelun Ukrai

nasta klsitellen kirjoituksissaan kysymystä kaikilta mahdollisilta 

puolilta ja jopa esittlen teorioita nii8tl keinOista, joita Saksa vo 

8i kl7ttll oletetun pyrk~kBenal tot--*tam1sek81. Ta.! on tapahtunut 

tarkoituksessa saada sataan huomio ltäin ja pois linsiTallollle TI-

JAKELUOHJE : .............................. ~.,.~.U".~ ................ ..... . . 
•.............. _ ....... _ .............................................................. ......... .. . 

.................................................................................................... 
UE 2: A 4. 

Jak.luohj.maU.ja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lialk.1 ........................ mlnl.t.rIIlU •• 
EI ulkomaMdu.tuka.n tledoltuk.lln. 
EI ulkomaaedu.tukaen, mutta ulkoaalalnminlaterllln tledoi· 

tukann • 
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hemmän miellyttäTistä suunnitelmista /siC/. 

Kaikesta päättäen on kuitenkin olemassa paljon perustaa 

johtopäätökselle, että Saksa haluaa säilyttää itärajallaan 

rauhallisena ja olla varma, ettei sillä siltä taholta tule olemaan 

vaikeuksia sen ryhtyessä ajamaan muita päämääriä. 

Keskusteluista virkaveljieni kanssa olen saanut sen käsityk

sen, että useammat heistä olettavat Saksan nyt ottavan siirtomaita 

koskevan kysymyksen järjestämisen lähimmäksi tehtäväkseen. Italian 

vaatimuksista järjestettänee Djibutia koskeva tavalla, joka tyydyt

tää Italiaa, kun sen sijaan sen Tunisia ja Korsikaa koskevat vaati

mukset raukeavat. Saksa kannattaa Italian vaatimusta Djibutiin näh

den ja sen jälkeen tulee siirtomaakysymys esille molempien akseli-

Taltoje~ sitä ajaessa. 

TImän olettamuksen toteutuminen ei suinkaan Puolalle ole vas-

tenmielinen. Sehän on itse esittänyt Taatimuksia siirtomaista. KUka 

tietää mitä mahdollisuuksia syntyy, jos asia tulee neu~ttelujen 

kohteeksi?' Mutta vaikka Puolan vaatimus jäisildn - kuten todennä

köistä _ vain hurskaaksi toivomukseksi, voittaa Puola joka tapauk

sessaltkaa, mikä sille on erinomaisen tärkeätä. Onhan maassa vielä 

suoritettava suunnaton työ sen omaksuman suurvalta aseman perustan 

luomiseksi, eikä suinkaan ainoastaan puolustusvoimien vahvistamisek

si, mihin tähän asti on pantu suurin paino, vaan myös ladkkien yh

teiakunnallisten olojen vak1innuttamiseksi ja parantamiseksi. Ahke

ralla työllä saadaan, taloudellisista vaikeuksista huolimatta, aina 

jotain aikaan ja vuoden parin päästi on valtakunta entistä vahvempi 

Jos ulkopoliittinen tilanne silloin muuttuu sille Taaralliseksi. 

Todettavissa on, ettl tl.kl.ll1sten sanomalehtien 'f11M pl1-

Tien artikke11en saYy on huomattaTasti suopeampi saksaLle kuin 

s...ta, Ja muut ... t leh4et oyat .,e. h1--.n p1ste1111st1 tehDeet 
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3. 

laa Ranskan lehtien ulkoasiainministeri BECK1n Berohtesgadenissa 

käynnin j ohdo sta julkaisemista artikkeleista ja tbin kAynnin vaiku

tuksista Ranskassa. 

Ulkoasiainministeri RIBBENTROPin vastaanotto järjestettäneen 

erityisen juhlalliseksi. Hänelle on ens1mmäisenä ulkomaalaisena va

rattu asunto äsken kunnostetussa palatsi Blanka"ssa, jonne mahdolli

sesti myös koko hänen suuri seurueensa - täkäläisten 

20 henkilöä - saadaan majoitetuksi. 

Mainittakoon vielä merkkinä Puolan ja Saksan suhteiden 

tymisestä, että GORING lähiviikkojen kuluessa saapuu PUolan presi

dentin vieraaksi osallistuakseen metsästykseen Bialowiez"issa. 

Ministeri: 
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.. Y A R S O .. V .A SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n : 0 ..• .• ......... 

Varsovassa .. ;'l .. p:nä tammi kuuta 1939. 

" 

A s i a : ... SMsl!! . .J,MJ&QfÅ~la.ip.minist.er.in 

... !ar~ovan vteitNlU$!tp. ............................... . 
('n 

Saksan ulkoasiainministerin Varsovassa käynnin yhteydessä ta

pahtuneista neuvotteluista ei edell isessä raportissani esitettyjen 

näkökohtien lisäksi ole juuri mitään uutta esitettävissä. XIynn1n t 

keimmäksi tulokseksi on katsottava toteamus. että Puolan ja Saksan 

lillä Y11meaikaisten tapahtumien johdosta syntyneet yäärinkäsitykeet 

ja epäluulot on saatu täysin selYitetylkai ja että molempien maiden 

välistä hyökkäämättömyyssopimusta 26 päivältä tammikuuta 1934 tullaan 

edelleen pitämään niiden Y!listen kys~sten selvittelyn perustana 

ja pohJana. 

Vaikka käynnin aikana keskusteltiinkin eräistä järjestelyistä 

m.m. vähemmistöjen aS8maa koskevassa asiassa, on sen pääasiallisin 

merkitys katsottaya julkiseksi osoitukseksi silti, että kaikld. yiu. 

aikoina maailman sanomalehdistössä pohditut huhut Saksan sellaisista 

aikomukaista Itä-Euroopassa. jotka joko suoraan tai välillisesti koh

distuisivat Puolaa vastaan. ovat ainakin tässä ajan vaiheessa perus

teettomia. 

Maailman lehdistö on julkaissut keskusteluista annetut vir 

set kommunikeat, joten niihin e1 ole syytä tässä palata. Posi 

si tulokseksi kiJnnistä Jää se, että se on vahYistanut ulkoasla1nm1-

JAKELUOHJE : 

........................... ........ ~~.~.~J.~~.~ ............................ . 

uI Z:." 

Jakeluohj.mall.ja: 

TavalII ..... . 
TavalII ..... ja IIl1kal ................... .... mlnltot.rIlIlI •• 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomueduetuk ..... mutta ulkoulalnminltlt.rlen tledoi· 

tukann. 
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nisteri BECKin äskeisen Saksan-matkan ja sen kuluessa käytyjen kes

kustelujen antamaa käsitystä siitä, että Saksan itä-rajalla ei eri

koisempaa lähitulevaisuudessa ole odotettavissa. On luonnollista, 

että täällä ollaan käynnin tuloksiin tyytyväisiä ja erittäin siihen, 

että Puolan ulkopolitiikka on saanut Saksan taholta tunnustuksen. 

mikä on omiansa vahvistamaan ulkoasiainministeri BECKin asemaa. Val

takunnankansleri HITLERin eilisessä puheessa annettiin sana tunnus

tus Puolalle julkisesti. 

Puolan ulkopolitiikka tulee siis edelleen jatkumaan itsenäise 

nä tasapainon ylläpitäjänä Itä-Euroopassa. Puola haluaa pitää suh

teensa molempiin suuriin naapureihinsa mahdol~isimman hyvinä ja lu

jittaa asemaansa tasapainon ylläpitäjänä tahtomatta sitoutua tois

ten valtioiden välisiin liittoihin. mutta haluten säilyttää hyvät 

välit kaikkien kanssa. Vaikka tehtävä onkin vaikea, ovat äskeiset 

käynnit, valtakunnankansleri HITlERin eilinen puhe y.m. osottaneet 

tämän itsenäisen politiikan edullisuuden ja samalla olleet omiaan 

nostattamaan Puolan itsetuntoa tärkeänä tekijänä maailman politii

kassa. 

Ministeri: 
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.keskustelu Senaatin talousvaliokMp-

.nassa . ............................................................. .................. .... . 

<-·"--~alainen. 

6/ uriJ . .-J? " 
~- .... _ -~-

Kuluvan kuun 8 päivana käsitteli Senaatin talousvaliokunta 

.. ulkoasiainministeriön menoarviota, minkä yhteydessä useat senaattorit 

ja myös apulaisulkoasi a i nministeri kreivi SZEMDEK ulkoasiainmini ste-

rin edustajana käyttivät puheenvuoroja. Senaattori en puheissa todet

tiin ensin viime vuoden ul~opoliittiset saavutukset niin suuriksi, 

että tämä vuosi on ikuisiksi ajoiksi jäävä historiaan Puolan ulko

asiainhallinnon oivallisen hoidon merkkivuotena. Normaalisten suhtei-

den aikaansaaminen Liettuan kanssa ja Ol sa-alueen liittäminen emämaa-

hen ovat saavutUksia, jotka osoittavat, että ulkoaS i ainministeri BECK 

on hyvin vaalinut marsalkka PILSUDSKIn jättämää perintöä ja hänen vii-

4t toittamallaan tiellä pysyen päässyt sellaisiin tuloksiin, että hän 

voi niitä tyydl~yksellä osoittaa Puolalle ja koko Euroopalle. 

Useat puhujat koskettelivat kys~stä ulkomailla asuvien puo

lalaisten asemasta ja huomauttivat, että varsinkin Saksassa asuvien 

puolalaisten asema on vaikea eikä vastaa niitä toivomuksia, joihin 

puolalais-saksalainen selitys 5 päivältä marraskuuta 1937 antoi aihet

ta. Vielä kiinnitettiin ulkoasiainministeriön huomiota maastamuutto

mahdollisuuksien hankkimiseen puolalaisille emigranteille sekä 8i 

maakysYIl\Vkseen. 

"AKELUOH"E, 

.................................. ~m.*.~~.~ ................ .............. . 

UI 1: .6. 

.. ..... uohjem.ll.j. : 

T .... III ..... . 
T .... m ..... j. lIaIk.1 ........................ rnInIaterlOU •• 
EI ulk ........... tuk .... tledoltuk.II". 
EI ulkomaaedUl~. mutta ulkoaaWnonlnletwlln tIedoi· 

tuk.II". 
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Apulaisulkoasiainmini steri huomautti alussa, että ~lkoasiain-

hallinnon alalla on työtavoissa tapahtunut suuria muutoksia. Viime 

vuosina on ollut mahdollista keskustella ja järjestää useita kysymyk

siä. Kansainliiton yleiskokousten yhteydessä, jolloin eri maiden edus

tajat ovat päässeet henkilökohtaiseen kosketukseen keskenään. Nyttem

min se ei enää ole mahdollista ja senvuoksi vaaditaan taas ulkomailla 

olevilta edustajilta enemmän työtä, koska on palattava ennEn Kansain

liiton perustamista vallinneisiin työtapoihin. 

Apulaisulkoasiainministeri kosketteli puheeapaan myös siirto

maakysymystä huomauttaen, että Kansainliiton raaka-aineiden hankkimis

mahdollisuuksia koskeva toiminta on tyrehtynyt, niin että ~::::::.:::.....:.:~~ 

sä täztn etsiä pääsy raaka-ainemarkldno1l1e. Sl1rtomaakysymystä seu

raa PUolan hallitus myös tarkasti ja tulee heti, kun kysymys joutuu 

kansainvälisen käsittelyn alaiseksi, varaamaan itselleen oikeuden esit 

t ää omat näkOkohtansa etujensa valvomiseksi. 

duutalaiskysymystä kosketeltiin keskustelun kuluessa ja osoi-

~ tettiin ulkoasiainministerilIe kehoitus tarkasti valvoa asian kehitys-

tä sekä painostettiin erittäin sitä seikkaa, että länsivalloissa on 

vallalla väärl käsitys, koska luullaan, että Puola haluaisi juutalais

ten maastamuuttoa antisemiittisista syistä, vaikka tosiasia on, että 

Puolan tl7t77 vaatia juutalai sia muuttamaan maasta siksi, että maassa 
tänne 

on liian paljon juutalaisia, jotka on muuttaneet/melkein kaikista 

ta. 

JI1nisterl: 
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Ulkoasiainm1nlsteriölle raporttinsa n:o 6: "Tshekkoslovakiaa 

kohtalo ja Puola" /SiT. 1 - 3/ kahdeksana kappaleena. 
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Tahekkoalovakian 711ätfka.llisen nopea hajoaminen on täälll 

• kuten muuallakin herätt~ suurta huoleatumista ja hiiJlainkll. Vaikka 

Puolan ulkopolitiikan 7kai päämäärä - 7hteinen raja Unkarin kanasa -

sen kautta ehkä saaYutettl1nkin. oli hinta kuiteDldJl liian kalli. ja 

uuden jlrjestel7D aiheuttamat yaarat suuramat kuin a"TUtultaen toal

asiallinen arYO uuaissa oloauhteissa. Tapahtum1atahan johtuu, ettl 

Puolan raja Saksaa yaataan pItenee noIn 1000 kllODtrilll .1111 ::uc)ya,

Jdaa(ei •• en alistuttua Saksan .uojeluaeen. TaIda laskea itaeDi1.eka1 

Yaltlokai. Puola jli etellaal Saksan puri.tukse.n, ja 1ht.1aelll ra

jalla Unkarin kanssa on Yain ano, joka riippuu kokonac UDkarm po-

• Jlltiikaata. joka Yi1M aikoina .1 millkUIl 01. ollut omian.a aDlltlllllllall 

.en o.akkeita puo1&la1.ten allai •• I. BaDOMJeh41&tO onkin Yiu. u .. &.y~,

DI., .-.uU1'1.ta mao11atta •• isUtlD7t yaraln huol •• tun.lta kirjol 

aia tllPC1tWl1en johdo.ta ja D114en Puolall. tuott.u.ta Yaarolata. 

Iu.l .. t 7l10pplla14en m1.1.1l0801tuka.t, jotka oUftt OIIaJlSa hUOJlOJl-

t ..... Til.jl Sakaa kaU.a ja huhut .... 11ll aakaalai-fiW.1l p~k1lQk-

.1.101 ...... JIllöe7t • .m ja Li.ttua SaDan tahOlta uhkaan yaara oyat 

.taDH U ........ IPaolaatuulmutta, kOKa Puola .it.1l joutui.l poheo 

joI...... 1 ...... 1 ja .t.1lasl Seka .. puriatuk ... Jl ja ,*oatak1ll oli-

...................................... !aY.al.lJ.aR ........................... . 
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si silloin joutuva Saksan vaikutuspiiriin ja 8iclotuksi noudatt~ 

sen toivomuksia. 

Ministeri Beckin politiikkaa on arvosteltu ankarasti, mutta 

selta puolen ymmärretään, ettei hänellä ole ollut mahdollisuutta nou

dattaa Saksaan nähden muunlaista politiikkaa viime syksyn tapahtumien 

jälkeen. Jos Puolan ja Tshekkoslovakian välit olisivat olleet toisen

laiset ennen sudeettialueen liittämistä Saksaan, olisi asiat voineet 

tt kehittyä toisin, mutta Puolan vaatimukset pieneen Teschenin alueeseen 

estivät ystävällisten suhteiden solmimista TShekkoslovakian kanssa. 

Vaikka Teschenin alue saatiinkin ja nyt ehkä saadaan toivottu yhtei

nen raja Unkariin, on vaaka sittenkin minus-puolella. 

Puolalla on hyvät suhteet Unkariin ja Romaniaan, joista viime

mainittu varsinkin koettaa noudattaa itsenäistä ulkopolitiikkaa, mut,
äskeisten 

ta jossa Saksan vaikutus viime aikoina on ollut kasvamassa ja/tapahtu-

mien kautta tulee edelleen kasvamaan, ja joka kaikesta päättäen tulee 

olemaan Saksan laajentumisp;yrldmysten lähimpänä kohteena. Mitä hyöt;yä 

tt on silloin h;yvistä suhteista näihin maibin, Joista Unkari jo nyt on 

liiaksi Saksasta riippuvainen. Molempien maiden sotilaallinen uerkit;Y8 

on sen lisäksi laskettava verrattain pieneksi, koska ne eivät viime

aikaisista, puolustuslaitoksen vahvistamiseksi tehdyistä,ponnistuksis

ta huolimatta, viell ole -.oineet saattaa puolustustaan n;ykyajan vaati

muksia vastaavaksi. Kaiken lisiksi ovat UJlkarin ja Romanian keskeiset 

suhteet kaikkea muuta kuin h;yviit. PuOla tuntee jäävlnsl todella erie

tetJkal, ja sen asema käy ;yhä VailtlHllI.malcsi. 

Laht1k1rjoituk8et veto ovat Puolan kansaan, kBhottaen sitl pon

nistukaia Ja Jhteist;yGhlSn. Vaaditaan hall1tuarintaman laajentamiata, 

jotta koko kansa aaatahiin Jka1a1ella.ati hallitusta tuk ..... Se on 

kuitald.n vaikeut1 toteutettavisaa, aUla on otettava huomioon a;raa 



• 
, 

• 

Puolan enemmän tai vähemmän tyytymätt6lll1t vlhemm1stökans81.l1suudet, 

joita Saksa osaa käyttää hyväkseen pyrkimystensä saavuttamiseksi. Slo

vakian ja Puolan rajaseudulla asuu Puolan puolella paljon ukrainalai

sia, joiden keskuudessa jo ennenkin on harjoitettu vilkasta kiihoitus

työtä, minkä odotetaan yhä kasvavan Slovakiasta muodostuessa uuden 

propagandakeskuksen. 

Olin viime viikon lopulla Bukarestissa vielä ollessani tilai-

suudessa toteamaan tapahtumien siellä herättlJlAD , levottomuuden, jota 

vielä lisäsi ~u.ien ikäluokkien sotapalveluksean kutsuminen ja huhut 

eräiden joukko-osastojen lähettimisestä Unkarin seka Bulgarian raja

seuduille. Karpaatto.Ukrainan entisen hallituksen vetoomus Raman1an 

apuun hylättiin tosin yksimielisesti ja kaikki tapaamani henkilöt 

vat siitä tyytyväisiä, selittäen että Romanialla jo ennestään oli 

peeksi huolia, .niin .ettei se suinkaan halua niitä lisätä. 

Palattuani vasta eilen Varsovaan en ole vielä voinut 

tutustua tAkAlUsl1n miel1aloWn, mutta toivon voivani lähipäivinä 

• niistä tarkemmin tiedoittaa. 

II1n1steri: 
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Käydessäni tänään ulkoasiainministeriössä Itä-Eu20opan 

tt päällikön puheilla keskUstelemassa ylei~oliittisesta tilanteesta 

viime päivien tapahtumain valossa. sain sen käsityksen. että tilanne 

täällä arvioidaan erittäin vakavaksi ja lähipäivät erinomaisen krii---------------tillisiksi. Kukaan ei tietysti tiedä mitä Saksa aikoo. Katsooko se 

nyt itsensä sotilaallisesti niin voimakkaaksi. että se Länsivalloista 

huolimatta ryhtyy toteuttamaan pyrkimyksiänsä vai eikö. Erityistä 

huomiota on kiinnitettävä Italian toimintaan. joka viime tingassa voi 

muodostua ratkaisevaksi tekijäksi. Tänne saatujen luotettavien tieto

jen mukaan on Italia mobilisoinut suuria joukko-osastoja POhjois-

tt Ital iaan Ranskan rajalle. niin että rajaseutu on kokonaan suurena 

leirinä. Ranska on tietysti ryhtynyt vastaaviin toimenpiteisiin ja 

sellaisissa oloissa voi pienikin tapahtuma antaa alkusysäyksen suu

relle tapahtumasarjalle. 

Mitä pUolaan tulee. on varmaa. ettei se mielelläJ.n ryhdy so-itaen • mutta varmaa on myöskin. ettei se taistelutta tule luovuttamaan 

mitään sille kuuluvaa aluetta. Danzig1n kysynus ei ole Viime aikoina 

ollut aktuelli. eikä sieltä nytkään kuulu erityisempää. mikä hiljai

suus. huomioonottaen äskeiset tapahtumat ja varsinkin Kamelin pal.aut-

JAKELUOHJE: J ... eluohj.m.n.j.: 
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taminen Saksalle, antaa a i hetta olettamukselle, että Danzigin väestö 

on saanut käyttäytymisohjeet Saksasta mikä taas vuorostaan merkinnee 

Saksan haluavan ainakin toistaiseksi välttää suoranaisesti loukkaa

masta Puolaa, jolle vi i me tapahtumat ovat välillisesti olleet epä

suotuisat, ja jOka senvuoksi .on ollut pakoitettu tarkasti seuraamaan 

tilanteen kehittymistä ja valmistautumaan pahimman varalle. Yleisem

pää mobilisatiota ei ole pantu toimeen, mutta on eräitä ikäluokkia 

tt teknillistä henkilökuntaa kutsuttu palvelukseen ja muuten ryhdytty 

toimenpiteisiin puolustuksen lujittamiseksi. Ranskaa kohtaan ei t ääl

lä tunneta erikoisempaa luottamusta, mutta suhteet Englantiin ovat 

viime aikoina kehittyneet kiinteämmiksi. Ottaessanl puheeksi Neuvosto-

• 

liiton ja länsiValtojen sen taholta sodan sattuessa mahdollisesti 

man ja toivoman avun johdosta syntyvän tilanteen vaarallisuuden erit

täinkin Puolalle, arveli haastattelemani, että Neuvostoliitto tuskin 

aktiivisesti osallistuisi tapahtumiin, vaan Leninin oppeja noudattaen 

vartoisi vain tilaisuutta bolshevismin levittämiseksi muihin maihin. 

En uskalla ryhtyä tekemään laskelmia ja ennustuksia asioista, 

joihin niin monet tuntemattomat ja odottamattomat tekijät voivat vai

kuttaa, mutta joka tapauksessa on syntynyt tilanne Puolalle aivan e

rikoisen vaikea ja sen kannanotto, jo. tilanne nopeasti kehittyy so

taan, tärkeä ja kohtalokas ei vain sille itselleen vam koko 'Eu1'OoA. 

palle. 

Ministeri: ~ .. 
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Huolimatta lukuisista olettamuksista ja arveluista, joita 

man sanomalehdistö on viime päivinä esittänyt Puolan ulkopolitiikan 

lähemmistä edesottamuksista, vakiintuu yhä enemmän käsitys, että Puo

la nytkin pysyy entisellä kannallaen s.t.s. irti kaikista ideologi

sista valtloryhmityksistä ja vapaana ennakkositoumuksista. Siksi ei 

Puola myöskään tule osallistumaan mihinkään yhteisi in julkilausumiin 

tai muihin toimenpiteisiin, jotka rajoittaisivat sen vapautta itse 

päättää toiminnastaan. Ulkomaan lehdistössä on esitetty olettamuksia, 

että ulkoasiainministeri Beckin piakkoin /3 p:nä huhtikuuta! Lontoossa 

alkavan vierailun aikana saataisiin häneltä selvä ilmaisu Puolan kan-

4t nasta. Sellainen tietysti saadaankln, mutta se ei käsittääkseni tule 

sisältämään mitään sitoumusta eikä lupausta. 

Se erinomaisen voimakas saksalaisviha, jonka viime tapahtumat 

ovat täällä aiheuttaneet voi tuottaa uusia vaikeuksia Saksan kanssa, 

ellei hallitus PYS~7 7leistä mielipidettä rauhoittamaan. Kadulla tai 

julkisella paikalla ei ole nykyIin byvä kl.yttää puheessa saksankieltl., 

koslla voi joutua odottamatta hyökkäyksen uhriksi, kuten eräille ulko

laisille on viime päiviDä sattunut. Mainittakoon, ettl. yleisö es1m. 

elokuvissa uutiakuvi. esitett"s81. osoittaa vlbeltlmllll. mieltllD 

Seka .. vastaan, kun nä7tetään jotain Sekaan johtomiehiä esittbll ku-

Tavallinen. 
" ..... IIOhj ..... u.ja: 

T .... Uln... 
T ..... 11Mn ja , ....... ........................ mlnl8terllll ... 
EI u'ko ......... tu .... n tl.cloltukalln. 
EI ulkomaudu~ mutta ulkouialNnlnlateriln tIecIei

tuk.nn. 
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vaa. Viime sunnuntai natapahtuneiden mielenosoitusten ai kana usei lla 

paikkakunnilla saksalaiseen väestöön kohdistuneista väkivallanteois

ta ja loukkauksista ovat Suomenkin lehdet j'o kertoneet. Varsovassa ei 

mielenosoituksia sattunut, mutta olikin kaupunki varustautunut aivan 

erityisesti ylläpitämään rauhallisuutta. Koko poliisikunta oli mobi

l isoitu ja sijoitettu ympäri kaupunkia, niin että se olisi mahdolli

simman nopeasti ollut kaikkialla, missä epäjärjestystä olisi ehkä 

tunut. Useissa piho i ssa näkyi moottori- ja ratsupoliisiosastoja häly

tysvalmiina. 

Tästä yleisön saksalaisvastaisesta mielialasta johtuu tietysti 

sen taholta myös hallit uksen ja varsinkin ulkopolitiikSl johtajan ar

vostelua, koska se mielellään näkisi, että Puola lopultakin määritte

lisi selvästi kantansa ja liittyisi julkisesti Saksan vastustajiin. 

Ulkoasiainministerin ja hänen virastonsa sekä asuntonsa vartiointia 

on täytynyt huomattavasti tehostaa. 

Hallitus on luonnollisesti ollut vilkkaassa toiminnassa ja 

• tynyt lukuisiin tilanteesta johtuviin toimenpiteisiin, jotka tarkoit

tavat sotavoimien lujittamista ja valmiutta. Sanomalehdistö on joutu

nut entistä tiukemman sensuurin alaiseksi ja eräitä lehtimiehiä on 

pidätettykin. Hallitusrintaman laajentamisesta, siten että vastustus

puolueiden edustajia otettaisiin hallitukseen lienee neuvoteltu ja 

periaatteessa oltu valm1itakin sellaiseen järjestelyyn, mutta on kui

tenkin katsottu, että nykyinen kriitillinen ajankohta ei ole sopiva 

muutosten toteuttamiseksi hallituksessa. Mitä ulkopolitiikkaan tulee 

luulen hallituksen olevan ulkoasiainministerin kannalla, Joka haluaa 

säilyttää täyden harkinta- Ja to1mintavapauden. En voi lausua mitä p 

rää on kuulemissan1 huhuissa, että eräissä ylemmissä upseeripiireissä 

haluttaisiin selvää kannenilmaisua Saksaa vastaan. Ulkoasiainm1ni 

.loka niin JIIODast1 on ilmoittanut Puolan ulkopolitiikan PIIiII;l'"UI'.UI • .&.JL:J' 
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J siin kuuluvan sen t äydellisen vapauden säilyttämisen, pysyy tällä 

kannallaan ja saanee sille hallituksen kannatuksen. Tätä kannanottoa 

on omiansa tukemaan se osuus, joka Neuvostoliitolle on varattu niis

sä suunnitelmissa, joihin olisi ryhdyttävä Saksan ja sen vaikutus

vallan liiallisen kasvun ehkäisemiseksi. Täällä kuten meilläkin ja 

muissa Venäjän naapurimaissa tunnetaan sen kaksikasvoinen politiikka 

ja ymmärretään sen vaarallisuus • 

Lehdistössä on hallituksen toimesta yhä uudelleen tehostettu, 

että Puolan on luotettava yksin omaan voimaansa laskematta ja luot

tamatta muiden lupauksiin tai sitoumuksiin, koska Tshekkoslovakian 

kohtalo on opettava esimerkki tällaisen herkkäuskoisuuden seurauk-

sista. 

Memelin menetyksen johdosta on täällä osoitettu Liettualle 

myötätuntoa luultavasti enemmän kuin missään muualla. Puolan ja Liet

tuan kauppasopimuksen ratifiointia koskevan esityksen käsittelyn yh

teydessä m.m. Senaatissa viime.uantaina yhtyivät kaikki senaattorit 

• spontaanisesti erään virkatoverinsa Liettualle esittämään myötalillIlI:LOIl 

ilmaukseen. 

Mamelin kysynvksen tultua selvitetyksi on useilta tahoilta 

suttu olettamuksia Danzigin kohtalosta Ja olen kuullut huhuja, että 

Saksan kanssa käytäisiin asiasta neuvotteluja. On kuitenkin vaikeata 

todeta, onko näissä huhuissa perää Ja onko Saksa vaatinut aluetta 

autotien rakentamiseksi koridorin yli, kuten kerrotaan. Tilla1seen 

vaatimukseen ei Puola taivu, niin että oletetuilla neuvotteluilla ei 

0" mitäln menestJm!smabdolllauuks1a. ' 

Kinisterl: 
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Allekirjoittanut lähettää oheisena kunnioittaen Ulko-

asiainministeriölle raporttinsa N: 0 9: "Puolan s uhtauuun1nen 

Englannin ehdotukseen vastavuoroisesta avustussitoumuksesta Saksan 

hyökätessä" /si V. 1 - 3/ ja n:o 10: "Ulkoasiainministeri Beckln 

Lontoon - matka" /siv. 1 - 2/ kahdeksana kappaleena. 
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Asia : Puplw+ . !!I..lhtautuminen .. Epg,l.!W- ! 

l ll,1.Q, ... &.b.4.ot.u.l!:.§.!aQn vast~yuo;roj,;HUl.1;.a .. A::
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Kuten raportissani n:o 8 t.k. 29 päivältä olen käsitYksenäni 

lausunut. tulee Puola j a tkamaan itsenäistä riippumatonta ulkopolitiik

kaansa ja senvuoksi suhtautumaan kielteisesti Englannin endotukseen 

julkilauSQmaksi. jossa sitoudutaan vastavuoroiseen aseelliseen avunan-

toon Saksan hyökätessä. 

Olen tyytyväinen. vOidessani. erittäin hyvin informoitujen 

kilöiden kanssa uudelleen asia sta kesKusteltuani. vahvistaa tämän kä

sitykseni ja ilmoittaa, että Puola ehdottomasti on päättän~t 

mättä kyseessä olevaan julkilausumaan. joten kaikki ne huhut 

joita on liikkeellä Puolan muka vastakkaisista aikomuksista ovat täy

sin perättömiä • 

Vastaanotettuaan Englannin hallituksen asiaa koskevan tieduste

lun, Puola tiedusteli kuinka pitkälle menevään yhteistoimintaan Englan

ti puolestaan oli valmis. Tähän tiedusteluun ei tullut mitään vastaus

ta. Sellaisesta ei ainakaan toissapäivänä täällä vielä tiedetty. Mutta 

vaikka vastaus olisi saatukin ja siinä olisi luvattu sotilasapua Puo

lalle, ei se vaikuta Puolan kielteiseen kantaan. Täytyy ottaa huomioon, 

että Englannin sotilasavun merkitys Puolalle jää sodan sattuessa var

sin ~seenalaiseksi eikä suinkaan voisi estää Puolaa joutumasta sota

näyttämöksi kaikkine siihen liittyvine kärsi~ksineen. 

JAKELUOHJE : J .... luohJ ..... II.J.: 

............................... T.Y.,uUJ.l,!UI, •........... ...................... T .... II"-. 
T .... III_ je 11 ..... 1 ..............•......... mlnlatwlOlI •• 
EI ulkor-............. tIecIoIb*aIIn. 
EI ulkom ....... atut_. mutta ulk ........... l .......... n llecloi· 

tuUIIn. 

ui 1: a .. 
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Kuten mainitussa raportissani olen ilmoittanut on Neuvostolii

ton suunniteltu osallistuminen julkilausumaan toinen ja ainakin meille 

suomalaisille hyvin ymmärrettävissä oleva 817 Puolan kielteiseen kan-

taan. 

Puolan asenne ei kUitenkaan ole yksinomaan ulkopoliittisten 

den aiheuttama. vaan johtuu se - paitsi että se on marsalkka Pilsuds

kin politiikan jatksaista - ennen kaikkea sisäpoliittisista syistä. 

• jotka vaativat. että Puolan on jatkettava riippumatonta ulkopolitiik

kaa liittymättä mihinkään valtioryhmiin. Laajojen kansankerrosten sak

salaisvastainen mielipide on niin voimakas. että hallituksen nykyään 

on vaikea pitää sitä aisoissa ja estää sen pUhkeamista saksalaisiin 

kohdistuviksi väkivallanteoiksi. Sanomalehtisenw uria on sB.Ia:1sta syys-

tä ollut tiukennettava ja eräitä toimittajia pidätettävä. los Puola 

liittyisi Englannin ehdottamaan julkilausumr.8n. kävisi hallituksen 

mahdottomaksi enää hillitä tämän yleisen mielipiteen purkautumista 

teoiksi. jotka olisivat omiaan vaarantamaan suhteet Saksaan. Mutta 

• maassa on myös saksalaisystävällisiä aineksia ja saksalainen vlhemmis

tö. joka vastakkaisessa tapauksessa taas olisi tyytymätön ja valmis 

hallitusvastaiseen toimintaan. Toiselta puolen aiheuttaisi julkilausu

maan yhtl'Dlinen ja tietoisuus mahdollisesta yhteistoiminnasta Neuvosto

liiton kanssa niin paljon vastustusta ja arvosteluja sekä hyökkäyksiä 

sellaiseen y~teistyöhön sitoutunutta hallitusta kohtaan.ettei se voiil 

niitä kestää ja ylläpitäl järjestystä maassa. Marsalkka Pilsudski on 

aikanaan lausunut, että ystävällisten suhteiden ylläpitämSneg Saksaan 

on TälttlJdtöntä mutta puolan yleisen mielipIteen ftokai vaikeata ja 

että sen TOI tehdl ainoastaan TOimakaS hallitua. Nyk71nen hallitus 

800 ltsensl maraal.kan ohjelman toteuttajaksi ja hlnen t7önsä jatkaJalt

a1 ja pitU Ita.1In m,yös lqlllka1 TahTana 7111pltUka •• n whte.t Sak-
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saan ja mwös Neuvostoliittoon hyvinä, mutta sitoutumatta liiaksi kum

mallekaan taholle. Ylempien upseerien keskuudessa, jotka ovat saaneet 

upseerikasvatuksensa Ranskassa, kannatetaan Puolan yhtymistä Englannin 

ehdottamaan julkilausumaan, mutta hallitus on ulkoasiainministerin kan

nalla. Ranskaa kohtaan ei 7laensä tunneta luottamusta mutta Englannin 

arvovalta sensijaan kylläkin on viime aikoina huomattavasti kasvanut. 

lskeisistä tapahtumista huolimatta on hallitus vakuutettu, 

• Saksa haluaa säilyttää suhteet Puolaan hyvinä. 

• 

Siksi ulkoasiainministeri Beckin taitavasti ha~ oit tama tasa

painopolitiikka tulee edelleen jatkumaan ja Puola sen mukaisesti pysy

.aan irrallaan kaikista valtioryhmityksistä tai sitoumuksista, jotka 

rajoittaisivat sen harkintavapautta. 

Ulkoasiainministeri Beck oli itse pari päivää sitten eräälle 

virkatoverilleni sanonut, että Puolan ulkopolitiikkaa moititaan itsek

kälksi, mutta että muullaisen politiikan harjoittamiseen ei ole mahdol

lisuuksia, jos otetaan huomioon tämän maan maantieteellinen asema ja 

sisäpoliittinen tilanne • 

Ministeri: 
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Puolan ulkoasiainministerin muutaman päivän perästä tapahtu

vaksi sovittu käynti Lontoossa on aiheuttanut maailman sSlomalehdissä 

monenlaisia arvailuja sen tarkoituksesta. Viime päivinä varsinkin on 

arvailut lisääntyneet. mutta yleensä Oletetaan. että Puola silloin an

taa lopullisen vastauksen Englannin ehdotukseen liittymisestä jUlki-

lausumaan vastavuoroisesta aseellisesta avunannosta Saksan hyökätessä. 

Voi olla että lopullinen vastaus viers!. lun aikana annetaankin. 

mutta luotettavaksi uskomaltani taholta saamieni tietojen mukaan on 

vastaus kielteinen. 

Viereilun virallinen tarkoitus on kohteliaisuuskäynti ja neu

vottelut luoton saamisesta. mutta tosiasiallisesti pidetään täällä ny

kyhetkelll tärkeimpänä. että ulkoasiainministeri saa tilaisuuden neu

votella Danzigin kysymyksestä ja pyytää. että Englanti sekä Ranska 

koettaisivat vaikuttaa siihen suuntaan. ettei Kansainliiton asettama 

3-miehinen komitea ensi toukokuussa esittäisi Kansainliitolle raport-

tiaan Danz1gin kysymyksen järjestiimisesta, Jotta PUolalle Ja Saksalle . 
jäisi aikaa neuvotella tästä kys~ksestä, koska neuvottelut ovat vai

keat ja vievät aikaa. 

Saksan Varsovassa oleva suurllhettilla tiedusteli pari päiväl 

.. AKELUOH..lE , 

_ ................................. ~."-.1l.~.1~.'~ .•................................ 

Ui 1, A 4. 

....... uohj ..... U.ja: 

T .... na-. 
T_III_ j. 11 ..... 1 ._ ..................... mlnlaterlOlle. 
EI ulk .......... tukMn tledolN"'lln. 
EI ulkomaaeduatultMn, mutta ulkoaalalnmlnletwlln tlecloi

tuIt.lln. 
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sitten Puolan ulkoasiainministeriItä aikoiko tämä ottaa Lontoossa 

Danzigin kysymyksen puheeks i. Ulkoas iainministeri vastasi, että hänen 

keskustelunsa Lontoossa tulevat olemaan päivälliskeskusteluja yleis

poli ittisesta tilanteesta ja että niiden yhteydessä tuskin voidaan 

välttää koskettelemasta myös Danzigin kysymystä. 

Danzigin kysymykseen sinäänsä palaan lähemmin seuraavassa ra-

• portissani. 

Ministeri: 

• 
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AlleJdr joittanut l ähettää o11e i sena kunnioittaen Ulko-

asiainministeriölle raporttinsa n: 0 11: " Danzig in kySymys" 

/siv. 1 - 3/ ka hdeks ana kappaleena. 
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RAPORTTI n: 0 ),),. .• ......... 

Varsovassa .. l ... p: nä .huhti .. kuuta 19 :39. 

As i a : . P..~Jg~ . .... b.".§~.§ .• ... ............ ........ .... 

.. ... -.. ..... . ...................... . . ................................... .... ........ . 
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Xskeiset Tshekkoslovakian ja emelin tapahtumat antoivat ai-

.. hetta otaksumaan, että Danzigin kysymys joutuisi uudelleen esille, 

kä siinä erehdyttykään, vaikkakin asiasta sanomalehdistössä olleet 

tiset ja hälytystiedot perustuivat suurimmaksi osaksi arvailuihin. 

Tosiasia lienee, että Saksa on tehnyt Puolalle esityksen Danzigin a-

lueen luovuttamisesta, mutta vaatimus ei ole uhkavaatimuksen luontei

nen ja ilmoitti Saksa tahtovansa neuvotella asiasta asettamatta mitään 

määräaikaa vastaukselle. Kuulemani mukaan olisi Saksa pyytänyt Puolaa 

lähettämään edustajansa Hitlerin luokse, mutta siitä Puola kieltäytyi 

antaen Berliinin suurlähettiläälle tehtäväksi ilmoittaa, että hän 

4t edustaa Puolaa alkuneuvotteluissa. Puola puolestaan tiedusteli Berlii

nistä pitääkö edelleen paikkansa Hitlerin ja Ribbentropin Becldlle 

antama lupaus status quo'n säilyttämisestä Danzigissa, ja on saanut 

vastaukseksi, että niin on asianlaita siksi kunnes kysymys neuvotte

lut1e8lll0n saatu ratkaistuksi. Neuvottelut tulevat asian vaikeuden 

si tietysti pitkällisiksi ja vaikeiksi, minkä vuoksi PUolassa koete

taan vaikuttaa siihen, ettei Kanaa1nliiton Danzigin kysymystä valmis 

lemaan asettama kolmenm1~n komitea, jonka toukokuussa pitäisi esit

täl raporttinsa, sitä tekisi ja siten sotkeutuisi asiaan. joka tahdo

taan selTlttää kahdenkeskisissä nsuTotteluissa • 

oIAKILUOHoll : ....... ~Ieja: 

T_U ...... . 
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Neuvottelujen kuluessa on ilmennyt, että Puola on halukas järje 

telyihin, jotka voidaan toteuttaa ilman että Puolan kansallinen 

tunto ja ylpeys saa liian suurta koleusta. Ei ole epäilystäkään 

etteikö Puola a sevoimin yrittäisi torjua jokaista Saksan taholta Danzi 

giin kohdistuvaa valtausyritystä. Mutta neuvotella voidaan joka asias

ta kuten Puolan ja Saksan hyukkäämättömyyssopimus edellyttää. Saksa ei 

ilmeisesti halua sotaa Puolan kanssa ja on siksi ilmoittanut kunnioit-

.. tevansa sanottua sopimusta. ulikäli on uskomista niitä tietoja, joita 

olen saanut eräiltä Varsovan diplomaattikunnan parhaimmin informoiduil-

ta j äsenilt ä , olisi neuvottelujen kuluessa tehty esitys Danzigin muodo 

t~sesta t äysin itsenäiseksi vapaavaltioksi, joka ei olisi riippuvai -

suussuhteessa Saksaan tai Puolaan. Samoin olisi ollut puhe kaupungin 

alueen jakamisesta Puolan ja Saksan kesken. Erään suurvallan täkäläi-

nen ambasedöri lausui käsi tyksenään, että Puola ehkä loppujen lopuksi 

Olisi taipuvainen luovuttamaan koko Danzigin alueen, jos vaan voitai-

siin keksi ä kunniallinen peräyt~~istie. Sellaisen löyt~inen tuntuu 

tt tosin mahdottomalta ottaessa huomioon Puolan yleisen mielipiteen, kos

ka mikään hallitus ei sellaisen myönnytyksen jälkeen voisi säilyttää 

asemaansa. 

Neuvottelut tulevat senvuoksi erittäin vaikeiksi ja 

si sekä voivat jäädä tuloksettomiksi, jolloin syntyy uusi kriisi. 

l ä hetkellä ovat mielet kuitenkin huomattavasti rauhoittuneet, mitä 0-

soittaakseni voin mainita, että Latviaan ja Viroon maataloustöihin lä

hetettävät puolalaiset. joista Latviaan lähetettävät toissapäivänä 

vat jo junassa matkalla määräpaikkaansa) Vilnossa pysäytettiin 

lisoitiin sekä Viroon lähteville ilmoitettiin, ettei matkasta 

mitään. Tlnään peruutettiin nämä kiellot ja ilmoitettiin, että molem

piin maihin maataloustöihln menijät voivat lähteä. UrOs niitä joukkoja 
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jotka mobilisoitiin Slovakian rajalle, kun kuultiin saksalaisten jouk

kojen siellä marssivan Puolan rajalle päin, voidaan odottaa kotiin 

kettaviksi, koska saksalaiset joukot Slovakiassa kääntyivät pois. 

Danzigia koskeva kySYllWS sekä samoin kysymys Itä-Preussin y 

destä emävaltakuntaan ovat varmasti mitä vaikeimmin järjestettävissä , 

mutta jos molemmin puolin osoitetaan ymmärtämishalua, voitanee niihin

kin ratkai su keksiä. Kuten jo aikaisemmin olen ilmo~tanut hylkäsi 

pUola ilman muuta Saksan vaati~en saada rake ntaa autostrada /Saksan 

hallinnassa oleva/ käytävän läpi, mikä ei tietenkään est ä Puolaa myö

hemmin neuvotteluissa suostumasta johonkin muunlaiseen järjestelyyn, 

joka ei loukkaa sen suvereenisia oikeuksia. 

Ministeri: 
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As i a : Ylei spoJ.ii1; tinen . ti lanne ..... .... 

Varsovasta käsin • 

Tshekkoslovakian ja Memelin tapausten aiheuttama kansainväli

nen jännitys on nyt katsottava lauenneeksi ja alkaa niiden aiheuttama 

levottomuuden ja epävarmuuden tunne rauhoittua. Puolassa oltiin tilan

teen kehittymiseen nähden aivan erinomaisen pessimistisellä kannalla. 

mikä oli hyvin ymmärrettävissä. koska ei enää katsottu vottavan luot

taa Saksan valtakunnan jOhtajan vakuutuksiin. Täkäläisen diplomaatti

kunnan keskuudessa alkaa vakiintua yhä enemmän käsitys. että Hitler 

liittäessään TShekkoslovakian Saksaan menetteli epäviisaasti ja 81-

heutti itselleen ja maalleen enemmän vahinkoa kuin hyötyä. Reaktio 

• Japanissa on erittäin voimakas ja katsotaan. että Japani on antanut 

pettää itsensä liian läheiseen yhteistyöhön maan kanssa. Jonka johta

ja ei pysy sanoissaaA. Tämä yhteistyö ei liioin ole tuottanut Japanil

le mitään etuja. vaan päinvastoin suuria haittoja sekä on koitunut 

liian kalliiksi sen vieroittaessa Japanin Englannista ja Ranskasta. 

Onkin odotettavissa. että Japanin kanta tulee muuttumaan ja että se 

yrittää parantaa suhteitaan viimeksimainittuihin maihin sekä myös 

Neuvostoliittoon. Mainittakoon että Japanin Berliinin suurlähettiläs. 

joka ei ole karriääridiplomaatti. vaan kenraali ja joka on ollut ai

kaisemmin aotilasasiamiehenä Saksassa ja siksi omaa siellä hyvät 

"AKELUOH.IE: 
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suhteet, tultanee hetimiten kutsumaan P9i. Berliinistä, koska katso-

t aan, että hän on liiaksi saksalaisystävällinen. 

Samoin on Tshekkoslovakian liittäminen Saksaan nostattanut Ita-

liassa voimakkaasti yleistä mielialaa Saksan vastaiseksi, huolimatta 

kaikista päinvastaisista vakuutteluista. Sielläkin aletaan käsittää 

Hitlerin politiikka liian itsekkääksi ja epäillään aita apua Italialle 

tt voi koitua yhteistyöstä Saksan kanssa. Eräs täkäläinen suurlähettiläs 

kertoi suoraan tiedustel l eensa Saksan suurlähettiläältä, oliko tämä 

tietoinen tällaisesta v~stavaikutuksesta Italiassa. Ensin oli Saksan 

suurlähett Uäs kieltänyt mitään sellaisesta kuulleensa ja väittänyt, 

ettei siinä ole perää, mutta myöhemmin keskustelun kuluessa oli hän 

kuitenkin lausunut, että Saksassa on tämä Italiassa viimepäivial tap 

tunut mielenmuutos todettu ja valitetaan sitä kovin. 

•• 
Täällä kuten muuallakin on pohdittu paljon Saksan lähimpiä ai

komuksia ja niissä piireissä, joita pidetään parhaiten informoituina, 

on arveluna tai ennustuksena lausuttu, että Saksa nyt tulee lähesty

mään Englantia saadakseen rauhassa ruveta järjestämään vaikeita sisäi

siä kysymyksiään. Sen mukaisesti ei uusia~ssiivisia toimenpiteitä 

Saksan taholta olisi lähiaikoina odotettavissa, vaan keskittyisivät 

sen pyrkimykset kauppasuhteiden järjestämiseen ja kehittämiseen. 

/Bulgaria joutunee Saksan taholta ankaran painostuksen alaiseksi sen 

kanssa tapahtuTien kauppaneUTOttelu.1an yhteydessä, mutta toiselta puo

len TOi Italian mielenkiinto Bulaariaan painostusta hellittil/. 

Ministeri: 
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Salainen. 

Lähetystö on aikanaan toimittanut Saksan ja Ruman ian välillä 

tehdyn kauppasopimuksen tekstin ulkoasi a inministeri ölle ja maailman 

sekä myös Suomen lehdet ovat siitä kirjoittaneet siksi paljon, etten 

ole katsonut olevan syytä ryhtyä sitä tarkemmin analysoimaan. Havait

tuani, että mini steri Gripenberg on asiasta kirjoittanut raportissaan 

n,o 22 katson kuitenkin olevan aihetta mainita muutamista t äällä 

kuulemistani,sitä koskevista tiedoista • 

. Maailman lehdistössä julkaistu uutinen Saksan Rumanialle jät

tämästä ulttmatumista sai alkunsa Lontoosta, jossa Rumanian noin pari 

kuukautta sitten sinne nimitetty lähettiläs Tilea oli Englannin ulko

asiainministerille ilmoittanut saaneensa sähketiedoin Saksan hänen ko· 

timaalleen jättämästä ultimatumlsta. Täällä saamieni tietojen mukaan 

ei slh.keessä kuitenkaan puhuttu mistään ultimatt.mlista, vaan oli se 

herra Tilean oma keksintö, tarkoituksessa saada Englanti nopeasti 

tamaan kanta asiassa. Uutinen ult1matumista peruutettiin heti v1.r.OJL .... ~ .. 

sesti sekA Rumanian että Saksan taholta ja herra Tilea päätettiin 

kut sua kotUn. 

Vaikka ultimatumia ei snnettukaan harjoitti Saksa kuitenkin 

'YOimakasta painostusta Jdlyttä.n siinä Unkaria apunac. Saksan kehoi-

"AKELUO""E. .. ..... uoI\jemall.J. : 
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tuksesta ryhtyi Unkari mObilisoimaan ja lähettämään Joukkoja Rumanian 

rajalle, mistä oli seurauksena että Bqme n1a 011 myös pakotettu ryhty

mään vastaaviin toimenpiteisiin ja keräämään jOukkoja Unkarin ja osak

si III1'ÖS Bulgarian rajalle. Täällä on ihmetelty Unkarin menettelyä ja 

sen herkkäuskoisuutta. Tämä Unkarin käyttäytyminen ei Puolassa suin

kaan ole nostanut Unkarin arvoa. 

Mitä kauppasopimuksen käytännölliseen merkitykseen tulee ~.~.~

kin Rumanian ölJyrikkauksiin nähden, huomautti eräs Puolan ulkoasiain

ministeriön osastopäällikkö, joka useita vuosia on ollut Rumaniassa ja 

tuntee sikäläiset Olot, että melkein kaikki öljy-yhtiöt ovat englan

tilaisten ja osaksi ranskalaisten käsissä, niin ettei Saksa suinkaan 

pääse heti osallistumaan Rumanian naftatuotannosta, vaan tulee kulu

maan pitkä aika aina noin kolmeen vuoteen asti ennenkuin uudet saksa

laisten toimesta ehkä perustettavat yhtiöt voivat ruveta tyydyttämään 

Saksan naftatarvetta ja silloin voivat olosuhteet Euroopassa ja olla 

kokonaan toisenlaiset kuin nyt • 

Ministeri: 
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Länsival tojen lehdis t ön viimeaikaiset hälyyttävät tie dot Puo-

l aa Saks an t aholta välittömäst i uhkaavast a vaar asta, joita varsinkin 

on Julkai stu En lannissa , tuntuvat t äältä käsin katsottuina ehdotto-

masti liioitelluilta ja kaikesta pä .. t täen tarKoituksellisilt a . Jos 
,..----
niiden t ar~oitus on ollut Puolan taivuttaminen yhtymään Englannin eh-

dottamaan julkilausumaan vastavuoroisesta sotilaallisesta avus tamises. 

t a Saksan hyökätessä , osoittaa s e ainoastaan kuinka huonos ti Englan

nissa tunnetaan t i l anne Puolass a ja ettei siellä liioin osata arvos-

tella Neuvostoliiton suunnitellun julistukseen yhtymisen me r kitystä 

j a sen mahdollisuuden vaikutusta tässä maassa. Otaksuttavasti ei kir-

joituksilla olekaan ollut tätä tarkOitusta, vaan ovat ne julkaistu 

yleisen saksanvastaisen mielialan luomiseksi. Täkäläinen lehdistö on 

yleensä sivuuttanut ne vaieten, mutta eräät ovat kuitenkin katsoneet 

olevan aihetta todeta, että Englanti ja Ranska nyt ilmeisesti aiko •• t 

saada Puolan näyttelemään entisen Tshekkoslovakian osaa, josta kun

niasta Puola osaa kieltäytyä. 

Englannin pääministerin julkilausuma ja siihen sisältyvä väli

aikainen sitoumus auttaa asevoimin Puolaa, on tietysti otettu tyydy

tyksellä vastaan, mutta heti on myös haluttu todeta, ettei se miten

kään tule vaikuttamaan Puolan aikaisempaan kantaan, Jonka mukaan 

.. AKELUOHtIE : ...... luohjem.".J.: 
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nykyinen itsenä inen ulkopoliittinen asenne tulee jatkumaan ja Puola 

si is pysymään irt i kaiki s ta valtiorJPxlltyksistä. Sen pe rusteella 

lan voivani i lmoit t aa , että myö s lehtitietojen ukasn Eno l annin t ahol

ta tehty esitys Puolw_ j a Rumani an välisen Venä j --ä vast aan tehdyn puo

lustusliiton ulottamisest a Saksaa vast aan , j äänee tuloksettonaksi, 

k"" aiheuttane edes varsinaisi a neuvotte l uj a , koslca Puolan kanta on 

selv "" • 

""htäväksi j ä"" pitk""llekö meneviin sitownuksiin Englanti/ja 

Ra nska/ yksipuolisesti y-at s oo voivansa mennä saatuaan ministeri 

Beckiltä lopullisen i lmoituksen Puolan kannesta. Kuvaavana Puolan 

kannan i lmauksena ~inittakoon, että pääministeri Kwi at kowski erääs

sä Engl annin päämi ni s terin i lmoi tuksen jälkeen tapahtuneessa tilaisuu

dessa pit ämässään puheessaan selitti, ettei Puolalla ole muut a vakuut

ta kuin sen oma voima. 

Viime viikkojen t apahtuvat ovat olleetkin omiansa uude lleen 

• osoittamaan maailmalle Puol an kansan isänmaanrakkauden ja puolustus

t ahdon voimakkuuden, sillä vaaran hetkellä koko kansa on riidoista 

ja puolueiden välisistä erimielisyyksistä huolimatta osoittanut ole

vansa valmis ryhtymään taisteluun vaikkapa ehkä toivottomaankin kai

kestä päättäen ylivoimaista vihollista vastaan. Vastustuspuolueiden 

johtajat ovat olleet kutsutut Tasavallan Presidentin luokse keskuste

lemaan tilanteesta ja kaikista puolueista on määrätty johtavia henki

löitä järjestämään ja valvomaan äsken otettavaksi ilmoitettua koti

maista lainaa, joka käytetään ilmapuolustuksen tehostwaiseksi. 

jonka ylirajae ei ole määrätty, virallinen merkitseminen alkaa 

5 päivänä kuluvae huhtikuuta, mutta tähän mennessä on sitä jo 

te merkitty yli 120 miljoonan zlotyn, mikä sekin osoittaa yleisen 

lustustahdon lujuutta ja väest6n auliutta tekemään uhrauksia itsenäi-
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syyden puolustamiseksi. 

Lainan merkintä ei tosin ole valtion virastoissa ja laitoksissa 

ollut aivan vapaaehtoista vaan on siihen ollut luovutettava jokin 

määrätty prosentti palkkauksesta ja s amaa menetelmää lienee noudatettu 

erä issä yksit yisissäkin l aitoksissa • 

,linisteri: 
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' 0 0 maa i lma on eri ko i sella 1 i elenkiinnolla s urarmut Puolan 

uI 0 si ainmini t e r in j a nglan i n hallituks en v iilill ä Lontoossa t apah

t uneit a euvotteluj a j a va t s no ~ l ehdet ni ist ä t i e doittaneet niin pe 

r i npohjin, ette i t ii ··ltä käsin j ä.ä a si sta mi t ään uutta j a eIid t t "väm-

pä ä i lmoi t ettavak s i. Ti e t o al us t avesta s op i uksesta on otettu va s taan 

su urel l e t yydytyksellä . Tyytyv "isyys ei ai eudu y' s i nomaan sopimuks en 

nykyhetk~nä er i no a isen s uureks i arvioitavasta evus tuss itoumuks esta , 

vaan yö s Si itä , e t t " s en a ikaansaami nen er kitään Puol a n ul kopolit i i-

kan suure ' si vo i t oks i. Onhan nglanti nyt, Puol an kieltäydyttyä lii t t 

mäst ä s en ehdottamaan. useiden val t ojen väli s e si suurmltel tuun j u l ki

l ausumaan , su ostunut tekem"än Puolan kanssa kahdenke sk i sen 

sit e n luopuen Itä- uroopan ol ojen j är jest ämi stä kos kevasta 

t a kanna s t aan , j ota Puol a ei kos kaan ole voinut hyväks yä , kut en tiede-
aj ois t a 

t ään jo n. s . Itä-Locarnonlalkaen. amalIa on. puolalaisten itsetunto 

s aanut t Y'dytyst ä s iit ä , ett ä Puolan a sema suurval tana ja sen teht äv ä 

Euroopan tasapa i non s ä ilyttämisen r a t kaisevana tekij änä on tullut 

nustetuksi l änsiva ltojen t ahOlta , joiden välisissä neuvottelui ssa ja 

suurmit elmissa Puola a i kai semmin on tuntenut itsens ä syrj äytetyks i. 

Lisäaiheena tyytyväisyyteen on tietysti se, että Neuvostoliitto, mikä-

JAKELUOHtlE : J .... luohjemall.ja : 

............................................ 'r.~y.~.;I,J~~~ .~ .................. . T_III ..... . 
T_III ..... ja 11 .... 11 .......... .. ... ... .. ... mlnlaterilln •• 
EI ulltOlMMCluetu ...... tledoltukailn. 
EI ul .. om .. edu ........... mutta ulko .......... iftIaterI8n tIedoi-

tuk.lln. 

UII: ... 
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li Puolast a ja s en t urvallisuudesta on _ s jTl" S, on j äänyt syrj ään , 

l an t arvitsenatta ry tyä s en kanssa yhteistoimintaan , vaikka nolem

pien naiden intressit ehkä t ällä het kellä olisivat k in identtiset, mi 

käli on kysymys yksinomaan ak sa n olet ettujen suunnitelmien vastusta-

mi sesta . 

Lontoon sopinnL~sen tulkitseminen Saksassa sit ä va s t aan t ähdä

tyksi on täällä herättänyt j onkinverran levottomuutta, mutta julki

suudessa on sitä tietysti ihmetelty, koska Pu lalla ja Saksalla on 

hyökk"ämättömyyssopi mus, eikä siis Saksalla ole mit ään 

että sopimus olisi sitä vastaan aijottu, peitsi siinä t apauksessa, 

että saksa ai koisi hyökät ä Puolaan, jossa ei sellaisi a aikomu-~sia 

aksan taholta ole a j atel tu olevan olemassa. Saksan pitäisi siksi 

_märtää , et t ä so_i mus on va i n t ar koitettu Puolan i tsenäisyyden turvaa

mis eksi s amoinkuin sen aikaisemmat sopimukset Saksan , Heuvostoliiton, 

Ranskan, Rumanian ja Unk rin kanssa • 

Suone s sakin levitetyt tiedot, että Saksa olisi ilmoittanut 

Puol alle , ette i mole pien maiden välisi ä suhteita voida katsoa nor

maaleiksi ennenkuin Puola on poistanut aksan raj a lle eskittämiään 

joukkoj a , ovat t äältä saamieni tietojen mukaan l äht öisin 

tosta j a ovat t äysin perättömät. Ulkoa siainmini steriössä 

eilen, ettei Saksan j a Puolan v älillä ole viimeisten 15 päivän aika

na t apahtunut mit ään neuvotteluja. ~banian tapahtumat ovat yhä vah

vistaneet käsitystä Englannin kanssa tehdyn sopimuksen välttämättö

myydestä. - Hyvänä esimerkkinä yleispoliittisen tilanteen nopeasta 

vaiht elusta ja sen vaikutuksest~ eri maiden sisäisiin mielialoihin 

mainittakoon, että ulkoasiainministeri Beck, joka ~ielä muutama vii 

ko sitten oli pakotettu lujittamaan pOliislvartio~ asuntonsa ympä

rillä, otettiin Englannista kotiin palatessaan vastaan suurin suo-

I 
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s i onosotuksin. 

Huolimatta Saksan tyytymättömyydestä ja PUolalle sen taholta 

esitetyistä vaatimuksista on Puola koko kriisin ajan esiintynyt suu

rel la itsevarmuudella j a tehdessään Englannin kanssa avunantosopi

muksen on se ehkä parhaalla mahdolli s ella tavalla koettanut korjata 

sen erehdyksen, jonka se a ikaisemmin on tehnyt suhtautuessaan vää

rällä tavalla silloiseen etel "" iseen naapuriinsa Tshe kkoslovakiaan . 

"unis teri: 
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Asia: Puolan-Englannin sopimuksen 

...... ... ........... -...................................... .. ........... ............ ..... . 

Kysymys Lontoossa Puolan ja Englannin välillä tehdyn alusta

van vastavuoroisen avustussopimuksen ki:lytännöllisestä merkityksestä 

on luonnollisesti askarruttanut mieliä ja antanut aihetta monenlaisiin 

laskelmiin ja oteksumiin. sopimuksen käytännöllinen merlcitys j ää kui

tenkin verrattain pieneksi verrattaessa sitä sen moraaliseen merkit yk-

seen ja vaikutukseen. 

Sopimushan on toistaiseks i vain suullinen ja tietomme siitä 

perustuvat asianomaisten ministerien lausuntoihin sekä sanomalehtitie

toihin. Ennenkuin lopulli nen sopimusteksti on laadittu ja saatu tie

toon. on sen analysointi mahdotonta. Yleisenä käsityksenä ainakin 

• täällä on, että Puolan tärkein käytännöllinen saavutus on 

ti Englannista. Perustuuko luoton saanti itse sopimukseen on epätie

toista, mutta joka tapauksessa se aiheutuu siitä. Puolalle annettavan 

luoton määrästä on olemassa ristiriitaisia tietoja. M' njmimääränä 

mainitaan 20 mil.1. puntaa. mutta puhutaan kaksinkertaisestakin su.mmas

ta. Suurin osa luotosta on käytettävä ED&lannista tapahtuvien tavara

tilausten /etupällssä koneiden/ hinnan suorittamiseen, mutta saa Puola 

kuitenkin lVöS huomattavan osan lainasWlllll8sta vapaasti. klytettäväksi 

pahimman valuuttapulen poistamiseksi. 

M1tl 8Op1mukaen mukaisen sotilaallisen avun antamiseen tulee, 

.... LUOHoIEI ...... • ... 1\1-·".: 

.............. _ ....................................................................................... . 

.................................. ~!~.~~!!!Il.~ .............................. . T ......... jo ..... . _ ..... _ ..... _ . ............. ... 

II.... .. ..... ..-e .1I.:d: •• ~tI .. : ... ::" ........... .... 
E' ..... "' ........... nouIta "'.1 • ' "'. J." ... .... ......, 

...... .. ... ................ 1._ ......... .................. ....... .................................. . 
".",,, 
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ovat kaikki tapaamani henkilöt sitä mieltä. että mahdollisuudet soti-

laalliseen avunantoon ovat h<nmnallekin sopimuspuolelle minimaalisen pie 

net, koska ne ainakin sellaisen sodan sattuessa. jota varten sopimus on 

katsottava tehdyksi. ovat niin eristetyt toisistaan. ettei mitään suo

raa yhteyttä voida ylläpitää niiden sotavoimien v älillä. vaan on niiden 

toimittava erillään kummankin onalla tahollaan. Sopimus jää tässä koh

din siis jonkinmoiseksi hyökkäyssopi mukseksi. joka velvoittaa toisen 

sopi muspuolen alottamaan omalla tahollaan sodan. toisen joutuessa 0081-

la tahollaan hyökkäyksen alaiseksi. Sopimuksella on täten ruuri soti

laallinen merkityksensä. koska se pakottaa sopicruspuolten vastustajan 

hajottamaan sotavoimansa kahdelle taholle. 

Lopullisesti ja lähemmin sopimuksen edellyttämän sotilaallisen 

yhteistyön järjestämisestä ja mahdollisuuksista ei vielä ole sovittu. 

Sopimushan syntyi yleisen poliittisen jännitystilanteen vaikutuksesta. 

j a oli sen ensimmäinen j a kiireellisin tarkoitus moraalisen vaikutuksen 

aikaansaaminen. Kummankin maan sotilasviranomaiset tulevat tietysti lä

hemmin keskustelemaan ja neuvottele maan sotilaallisen yhteistyön mah

dollisuuksista ja vasta sitten ,on toivoa saada lähempiä tietoja s11 tä. 

Nykyhetkellä voitanee tilanne karakterisoida selityksellä, että 

aikai. semmin Puola 011 yksin, vaikka sillä 

sen teon jälkeenkin Puola on yksin vaikka sillä on kaksi liittolaista, 

jolloin yksin olemisella tarkoitetaan, että sen sodan sattuessa 

rintamalla taisteltava yksin. 

Ministeri: 
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Puola. ukr ai nalaist en enemmist ön suhtaut uminen kri isi til ant ee. 

s eEln on ollut ooiansa paran t arJa, an puolal i s t EJl Ja ukrainalaisten väli ... 

s i ä s'U.ht e~tl:l j a ant amaa n t oiveita t ämän v ähemmist ökysyr:w1:sen j i:irJ,e s

t ä."ll1s es t ·· mole inpuo l isten ll\Yönn~en avulla . Karpa ettG- Ukra inan 

k ohtal .o .on ol lut suurimpana syyn ii. ukrai nalai s t en sov~nnolli e p aan 

mie l i alaan . S iit ähän ol i muodo s t unut ukraine1. a iso t en keskuudessa 'J.lkoe-

p ·' i n /Saks as t a/ harjoit e t un pr opagand an k eskus j a 

t yytymättömi ä ukrainalei~ia maai lman eri n urk ilt a 

s en u"kraina n luomi s eks i • ..Alueen j oudu ttua UnkarilIe Puol an wJ öt ··vall'U 

t Uksl l a on kai s uurin osa pr opaganda n harj oittaji s t a taas s e n j ätt ··. 

nyt j a Unka r in ki i to llisuu s Puolaa 'ohtaan v aikuttanut sen , ettei pr c . 

pagandaasielt ä kä sin e nää ha rj oiteta Puolan ukrainalaisten keskuut eer. 

Berliini oli kaikl ien ukrainala isten pyrkimys ten keski piste, koska 

vain sak san avulla toivottiin voitavan ne toteuttaa. Sen vuoksi vai-

kutti Berliinin v~inpitämättömyys Karpaatto-Ukrainan kohtaloon 

koslovakian Saksaan liittii.misen yhteydessä kylmänä ve s isuihkuna 

Unkariin liittämisen salliminen avasi ukrainalaisten silmät n äkemään , 

että Saksan pyrkimykset lopultakin olivat olleet itsekkäitä. joiden • 
toteuttamiseksi oli käytetty herkkl.uskoisia ukrainalaisia • ..uettiin 

"AKlLUOH.JI : 

.................................. _.~"'y.~U~~.'! ... ............... .. ... ... . 
" 
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II ulkOlll8MClueIu"- tledoltuk.Hn • 
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tuUIIoI. 
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kat sel la asioita kylme n j a monet huomasiv at, et t ä ek" ny yinen 

t i l nne ai akin tois t aise si on par as j a et t ä s env uoks i on viisainta 

koe tta el "ä so vinnossa pu l ala i sten kanssa . 

"al litu' se j a ukrainala isen v 'hemmistön edusta jain välillä 

on v j,ime aikoina k "yty vilkkai ta neuvott e l uj a , j ot ka näht "v "st i päät

t yvät j onkinlaisen j a t o istaiseks i t yydyt t ävän 

miseen , koska molemmi n puolin ollaan t ai puvais ia s ov int oon j a vain 

kunni alli sen peräänt~Jis tien keksiminen tuot taa vm keu s i a . Puolan 

ha llituksen pyrki mys sovintoon on t äysin ymmärre t t äv issä. koska uk-

r ainala iset uo os t avat s iksi suuren ene mmist ön . e t t " s en 

syys ykyisenä vakavana aikana muodost aa s uuren va~ran . 

nal aist e n keskuudessa har joitettu ul koap" in t apaht uva pr opaganda ei 

vieläkään ole loppu, tt a ei sill" enää ol e samaa vaikutusta kui n 

a i ai semmin. Ha l lituks en lupaamat parannukset asemaan otetaan 

senvuoksi suuremmalla l uott amuksella j a puol al a isyst äväl listen jo' to .. 
i esten vaikut usvalt a on kasvanut antae n t oi vei ta yhte i symmärr ykses

t ". olemmin puolin ollaan s ilti var ovaisia pelossa , ette i tul i si 

luv at uksi liikaa. PUolan lehdet väittävät Kar p aatto-Ukrainen ent i sen 

pläministeri Woloschin'in lau sune~n: "Hitler on ei dät pettänyt. On 

olemassa Suur-Sa sa, mutta ei Slovaki aa eikä Ukr inaa." 

Suomenkin lehdissä viime viikolla julka istuille t i edoille, 

että ukrainalaisten keskuudessa olisi toimitettu lukuisia pi dät yksi 

en ole t ä ällä saanut vahvistusta ja väittävät asioita tuntevat ei-
t' 

puolalaisetkin, että san.otut tiedot nähtävästi ovat totuudenvastai-

sia. koska hallitus paraillaan neuvotelle haan ukrainal. a1 sten j ohta

jien kanssa ei suinkaan halua kärjistää tilannetta, vaan päinvastoin 

on taipuvainen ottamaan huomioon heidän kohtuuden rajoissa PysTYät 

\ 
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vaatimuksensa vastapainoksi ukrainalaisten posi tii visesta suhtautu

misesta Puolaan . 

Neuvotte l uja on käyty sekä Krakovassa että Varsovnssa mutta 

on niistä vaikea saada tietoja, koskei niistä ole ainakaan vielä mi

tään julkisuudessa ilmoitettu. Kuulemani mukaan pitäisi niitä tänään 

jatkett aman, ja yleensä uskotaan niiden p äättyvän tyydyttävästi • 

:ini steri: ~ .. 

J 
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SA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTT I n : 0 l c 

Varsovass a 17 p: nä huht' kuut a 19 39 ., 
\J "1 

I 

Asia : 

Saksan Puolalle esittämistti Dulzigia ja yhteyttä Itä- Preussin 

kanssa l,oskevista v aati uksi s ta ei vieläkään ole neuvoteltu , senjäl

keen kuin ulkoasH1iIlITlinisteri eck juuri ennen Lontoon lJ.s tkaansa oli 

hyljännyt Hitlerin ut sun saapua neuvottelemaan asia sta Berliini in . 

8aksa~ Varsovassa oleva suurlähettiläs joka ennen pääsiäista poistui 

lomalle ei vielä ~ois apäivänä ollut palannut , mutta odotetaan häntä 

näi nä päivinä , ja silloin luullaan ~änen v aativan neu vottelujen alka-

nista vaat i . usten johdosta . Y~ ikki saat avissa olevat ja sanomale hdi s -

sä julka istut tiedot ov at s iis arvel uj a , joille ei vo i antaa suure -

paa er .i tyst ä . Vaikka Puolan 3er l iinin lähettil ään Varsovassa kä' nnin 

hteydessä jul a istut tied t siit .. , ett .. hän lisi tuonut t iedon 

l ähe . stä v aat imuksi t a , peruutettiin , lienee l.-uit enkin totta , ett·· 

hän to i ilmoituksen Saksan halusta saada neuvottelut ~ tiin m~140l-

lis ' an pian . 

Täkäläisessä diplomaatt ikunnassa ollaan p ess imistejä neuvot te

luj en tulokseen . iissä joutuu ahden ylpeän a rvovalta kysymykseen ja 

viime p "iv i en tapaht wnat eivät suinkaan ole olleet omiansa tekemään 

neuvottelupuolia taipuvaise i ksi . Päinvast oin on var maa , että Englan-

nin j a Ranskan hallitusten t oimenpiteet j a niiden j ohdosta Saksan 

JAKELUOHJE: 

........... .......... ...... ............. r~.y.~)J.I1.El.I1. ~ ......... ........ . 

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

UE 2 : ••. 

J.keluohjemolleja : 

Tavallinen_ 
Tavallinen ja lIalkal ....... _ ............... mlnl.terilllle. 
EI ulkomaaedu.tuk.en lIedoituk.lln. 
Ei ulkomaaeduatuk •• n. mutta ullto •• iainminllteriOn tiedoi· 

tukoiin. 
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sekä myös ltUlSival tojen lehdis t össä käyty häv ;" istys- ja 

joituss ta cv~t tehne et myönnytysten te eroisen varsinki n 

t a entist"" vai e8lllI:iaksi , jopa mahdottouak s i. Puola on tosin suurin 

pii rtein p i ci "" ttäytyr- t sanomalehtisodasta , mutta ei sekään kokonaan. 

Yleensä arv stellaankin ti l anteen käyneen entistä iitillisennäksi 

ja neuvotteluja odotetaan suurel l a lev(;ttomuudella sek "" elkein var -

oina niiden epäonnistu.Jisesta. On p" ljon pohdit tu pitkällekö mene 

vi in önnytyl~siin Puol on valmis. Vastataan : se suostuu ansainlii 

ton valvonnan lope ttamiseen ; se suostuu Danzigin lipun JD.uutta seen 

hak ristillä varustet si ; s e su stuu siihen , että Hit lerille 

tetään tilaisuus Sti6p U a juhlallisesti Danzigiin vastaanottru aan sen 

asu kai en klULiaJ osotu' set ja vakuutukset t eidän" uu uni est e n 

san kansalliseen yhteisöön . Puol suostuu itse ra ent ,aan ja järjes

t ämään auto t ien Itä- Preussin j !:l valtakunnan v ""lille sekä järje st:":

mään sitä myöten tapahtuvan liikenteen ah ollisimman helpoksi saks a 

l ais ille . ,:utta jos on ~sYI s Danzigin alueen suor ana i sest a liittä-

i sestä Saksaan , Danzigin edustall a olevan "" ester platten luovutt8.lJli 

sest a Saksalle /väitet ään saksala i sten si t ä v aativan/ , j a alue en 

luovutt~isesta Saksalle suverenisin oikeuks i n kuuluvan autostradan 

r akentamista varten yli n . s . Puolan koridor in , niin ei Puol a voi 

suostua . Onko aksa v almi s tyytymään maini t tuihin Puolalle mahdolli

slin myönnytyks iin. Sit ä ei uskota. Tosin ei Saksa koskaan vielä ole 

julkisesti esittänyt Danz i gin suhtp.e n tekemi ään vaatimuks ia , joten 

ei sen tarvi tse per ääntyä mistään , jok~ olisi j ul ki sesti s aatettu 

maailman t i etoon, mutt a sittenkin katsoo se ehkä Puolan ehdoin tehtyä 

sopimusta itsel leen nöyryyttäväksi ja kunnialleen käyväksi . Siksi ol

laan täällä huolissaan asiain kehittymisest ä ja valmistaudutaan pa

himman varalle , koska ollaan lisäksi tietoisia, että Saksan , jos se 
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pyrkii yhdistämään I t ä -Preussin, on toimittava nyt tai sitten l uovut 

tava ajatuksesta ai nakin pitkäksi a jaksi , koska sen vastustajain voi

mat pä ivä päiv ··ltä ka svavat, mutta tällä hetkellä vielä ovat sellai 

set , että Saksa voi ehkä katsoa itsensä kylli n voimakkaaksi niitä uh

maamaan . Saksan sanomalehdistössä alettua Puolan vastaista pr opagan-

daa pidet ään myös toikomuks ista j ""rjestää Danzigin k".f-

symys joko hyv""llä tai pahalla . Englannin ja Rans kan hallitusten "s -

eiset otteet ovat ös osaltaan omiansa vaikuttamaan siihen , että 

Hitler katsoo Danzigin kysymyksen ratkaisuun saoctarni sen Saksaa tyy

dytt ävällä tavalla sopivaks i vastaukseksi näille hallituksille , vaik

ka tämä r atkaisu aiheuttaisikin Euroopan palon. 

. nisteri : 
~' . 
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V A R .8 Q V Å .. SSA OLEVA LÄHBTYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ~t .•......... 

VarS.OTa ssa ... .29. p:nä huhtl ... .. kuuta 1939. 

Asia: Hitlerin puheen ena1T11D~ 

. mnnn n nmnn . .. .. . ... tel mls1;, PIlo1aU" _.m .... m .. 

Valtatunnenkans1erI Hitlerin el1inen .PQÄ8 ja laIDan IlmoItuk-

senaa Puolan Ja saks. TIllHJl h7ftkktleltt_78sop1mlllalen 1rUsaDOlli

sesta on rtrall1a1 .. a pUreI .. 1 oteta Tastau _lto rauhallisestl H

l1ttlllll11. ettei sop1Jmben 1rtIa.ca1nc s1alnd urld.t H tlhln aa

tista suurempaa Taar .. saksan taholta,3_ ettl se p1ta .. 1nk1D 011 41p-

1cmaattinen t.appu Puolan pe1ottaiaekai. lluuta uutta ei puhe PQol.ua 

Dlhclen aislltlD7'kUa. koska 8akaan nat1llUk.et, Jotka Hitler puhees

aaan eaitti, Jo entuu4estaan oliTat plloa11taan ka1kld.en t1e4oasa. 

neeul arTellaen, ettl tilanne to1ata1seka1 tulee Jatln •• een entisen 

kaltaisena Ja ette1 mUlln nylq.1sen JlIUllttyneen tilanteen rauho1tta-

• miaekal ai Te llhlaikoina tule tapahtu-.an. USkotaan, ettei sakaa al-

nehan rtell $47 sotato1a1D Tlat1auka1aan toteutt_an, koska Tal

taJmnUDJranalerin puMestald.D u..n1. ettl saksa on Talm1s neu..otte

lu1h1n. PQolan taholta olla. aina oltu J~ ol;'an e48U ... TalIdIta 

neu..ottel ...... .-ta e1 .. inhu Hitlerin Taatt.asten pemstalla 

TaD U8aTertaiHna uawttel1ap1l01ena, JOJIIra elldot1lk81Ue on umettaq 

J'htl aurt ll1"YO laa1D ftdapaolnk1a. ,.s saaa el MIlwttellI1h1n JIA11-

11 e~Jk.Ula ___ •• 1 a11atl t1ll8 Jd.t .... 'lllllDDe oa JIMIalla 

Tai"_ J- ... tta s1lle :raa1ttm_ Tel.T8ll.1anka1_. _eka .. e1 Toi 

rpt,a ""111ao1d11a, TUJl pII!: tak'. ~la _ pUotet .. 

JAKELUOH"E: 

m ....... m ........ _ . .. m._ ..... m ... ~lj ................. ... ....... . 

UI 2: , 4. 

"akeluohJ.mall.ja: 
Tawall __ • 

T .... III_ Ja 1I1Ika/ ........................ mlnlat...tall •• 
EI ulk~tuben tledoltu ... "", 
EI ulkomaaeduatuk ..... m"tta ullto ....... mlnlatwNln tIed";

tutann. 
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lu.l1tt. __ TalaiUttun pah~ Taralt •• Liik.kannallepanosta 3. 

s.n 711lpltlm1s.stl .1heutuT.t kustannuks.t OT.t tuntuT.t 3a Tl1ttl

Tlt .rU.t ulkola1set sotilasaalaml •• t. ettl DJQ'18a _uru1.a puo

lu.tuno1Jun 711lplto D8kaa. 2 JI11300DU zlot7. pliTl •• I, . 1I1k1 

lIIIlutenkln k07h1l1e _alle on Tar.1n 111m •• ra.ltu •• 

V11_ pU'f'1nl on Varacwaa.a kerrottu. eUI ulkoaalalllll1n1at.

ril aotila.30h4on taholta 011.1 .77t.tt7 111an IlUUri et. IQiSnt7'f'l1-

an-aaiJat1ata Selcaan ft.t1.uka11n, 11118.1 .ala1a1 ... D8uTOtt.lui •••• 

301_ .ta holan 3. Saksa T111111 011.1 tapahtunut. Virallis.lt. 

taholta on huhut DeuTOtt.lu1sta p.ruut.ttu 3a Hitl.rin pulw.atak1n 

t.Tallaa UJunee. ettel sellai.l. 01. tapahtunut. SUlO1n selTl0 

.Utl. ettl PIlola ulkoaa1aln30hto on Selcaan ft.UJIUka.t .uoralta 

klultl lI7liimJ.J't, 30ta huhUt 71DiPla .0Ulaniranoma1at.n 3. 

ulko •• l.ta.1n1st.rin TI11 ••• tl .rt.1.l1.774 •• tl lieDeTat llmantoul-

l1auuap0h3a •• 

Hitlerin puhe cm Puolan taholta antanut al_tt& JIDIl11n huc_ul 

tukal1n, 301810. ain1ttakOOJl .euruTat. 

ti Hitl.r Taan ar •• lkka PUauclakl t.ki alotte.n PUolan -

SalcaaD qakklleUt&Q7.aop1:aaaka.n t.kooJa. 

sataan taholta ei 01. ka"a teht7 JI1tlb •• lt7kall 7ht.l..a 

t.1aa1lJl anta1 ••• t. Slcwak1all. tai PUola .tu3a tunaal.eka1 sak

..... 8lOYak1all. lup.... 81103.1,.. 7ht.74 ..... 

111 a'plce. ppk1lQkHt aurtu sata. ftU pl.1a'f'uto1ll .l'IIl1»,u1ll 

.aarto .tel1881 3- p0)a301 ...... Tlh1Iltlklb tiet_t.l_tta holu 

JIl.11plt.'U ... 1Iltn •• l .. 'f'alftU..a1:. 0. 31rk7'UIlJ' JIaOlan 3-

.... dll.' .. aö&.lta tuQa1Iloa. kaUa satau 8lOYaklalle a

t... taJID - .ua a1mb. Pula 3- ",1aa1a TI11M •• ops..s -
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PIlolan kanta Danz1g 1 qa~.e.'" 3a ~«5. Sabu ball1Jmo ... 

oleTu' autoatra4aD rakentamiseen nAhden 711 Puol.n .lueen on .elTI 

Ja t1nk'wlt«5n, Joten asiat nl7ttlTlt oleTan ehdotta.aatl u.p1tu3aa

sa, elle1 Saksa t77d7 sellals11n IIJ«5nn7tJksiln, Jo1h1n Puola on 

Talm1. noraallso1dakseen taas .uhteena. suureen llJltiaeen Dalqnlrl 

sa. BI1III JQ'«5Jm71i7uet MneTlt Jl8hdolll.~ p1tkUle .siain Jlr3e 

tlm1sekai . Saksaa WdTttlTllll. taTall., .utt. samalla 'loukkaaatt • 

Puolan RTereen1al. olk8ukal., Joten erl.1 .. 1 tlklll1a1 ••• lehtisai 

Tit. pl1T1n1 Julkai.tut Taatiau,kaet DanzlgiD al1ataa1ae.t. PIlolu 

auoJelualue.ul elTl.t edustue ba1l1tukaen lopull1st. kant.a. 

Saka.n TarsoT •••• oleT •• uurllhettllla, Job .... n p .... ll1.

t. matkwltl pol., ei Tlellkl.ln ole palannut e1k& JI1tlln au-kbJI 

.auallakaan ole DaTaitt.Ti ••• DeUTOttelu3en alkami.est., 30ten tl

l.nne tolstai.ek.i J.tkanee enti.en kalt.lsen •• 

JU.niaterl: ~' -
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Y .A R f3. () .V .:A. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . 

RAPORTTI n : o . ?'Q .~ . 

Varsovass a ... 5 ... p : n ä touko .kuuta 19 39. 

Asia: Ulkoasiainministeri Beokin rt-;J' ') { 
.. _ ............................................ puhe, .. ............. ..................... . 

Salainen. 

I J 

.~ 13 I 
I 

PUolan ulkoasiainministerin tänään Sejmissä pitämästä puhees-

• ta voidaan ennen keikkea sanoa, että se 011 anokas, ra*hal.linen, sel

vä ja lyhyt. Siinä ei ilmennyt mitään etektinhakua, ei uhkauksia eikl 

liioin valituksia. Koska puhe sanomalehdistön välityksellä 111lee ennen 

tämän raportin saapumista tietoon, rajoitun. tässä vain toteeJIBan, et

tä se täysin vastasi Puolan kansan yleistä vakaumusta ja otettiin vas

taan suurella tyydytyksellä. Puhuttuaan ensin Englannin kanssa tehdys

tä sopimuksesta ja puolalais-ranskalaisen sopimuksen merldtyksestä, 

ulkoasiainministeri lausui ihmettelynsä, että Saksa neulOttelamatta 

Englannin tai Puolan ~nssa, yksinomaan lehtitietojen perustalla oli 

katsonut voivansa tulkita Lontoon sopimuksenlllheeksi irtisanoa Puolan

Saksan sopimuksen vuodelta 19M. Samalla hän hylkäai Saksan tulldnnan 

tlaln sop1lluksen Puolan t01m1ntavapauden ra,1 oi ttam1sesta. 

Saksan Danzi8ia ja autostraadaa koskevat vaatimukset ulko

asiaiDm1nisteri tietysti hylkäsi, ihmetellen mihin Saksa tahtoi 

koska Danzi8in saksalaisella väestelll on t~ai oikeus allrltä aaiois

taan ja PUola puolestaan on tehDyt kaikkensa helpoittaakssen SakaaD 

ja Itl-~ssin ybdysliik8nnettl. BIn to~ju1 Viitteen, ettl Danz1g 

a1 Versa1lles'in rauhan seuraamus ja osoitti, ettl Danzi81n U~'~ •• 'Na"~U 

riippui 7ks1ncaaan PUolml kaupasta. Xoaka ..,es PUOlan k~tlvlD vles-

JAKELUOHJE: 

TavallJ.n_. _ .................... _ ..................................... .................. •.... ... .... -... ... . 

UE 2: A 4. 

J .... luohj.m.n.j. : 

T.valllnen. 
T.valllnen j. nanal ........................ mini.t.rlOII • • 
EI ulkomauduatukaen tiedoiluk.Un. 
Ei ulkomaaeduatui<Hn, mutta ulko •• i.inminiat.riOn tiedoi

tukaUn. 
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töstä suuri enemmistö on puolalaisia, oli Saksan tarkoitus ilmeises

ti erottaa Puola ItämerestA, mihin Puola ei millAIn ~i suostua. 

koska pääsy merelle on sen tArke1mpiA elinehtoja. 

Omiansa herAttAmäIn hämmästystä oli Beokin ilmoitus, ettei 

Saksan taholta ole tehty mitUn esitystä Slovakian alhteen eikl. 

liioin Puolan rajojen takaamisesta, va1kkakin jotain sen suunta1sia 

v1ittauksia 011 tehty. Bns1nmajn1tun kysymyksen suhte eki ulko-

ministeri ainoan letkauksen Saksalle huomauttamalla, 

~i neuvotteluissa käydl. kauppaa sellaisella mikJ. e1 

Baok huomautti :Pu(;lan aina olevan valmiin n 

i Puola 

e kuulu. 

sa-arvoisena neuvottelupuolena, mutta ei s11le yksipuolisesti ja il-

aan vastiketta esitettyjen vaatimusten perustalla. HIn lopetti pu

heensa tehostamalla Puolan ja koko maailman r8llhantahtoa, mutta sa

malla ilmoittamalla, ft'1II. rauhalla1dn olev_hintlllUla ja ettei Puola 

puolestaan vol o.taa rauhaa kunnlansa h1nnalla. 

Puhe otettiin vastaan suurin suoslon" , oituk81n ja varmana 

~ldaan pitU, ettA se on oalansa lujltt8llUD hallituJIB en ja erit

tA1DkiD ulkoaslaium1n1sterln asemaa sekA entistä enaaman Jhd1sta

mI.b Puolan kansan slta uhkaavan vaaran edessa. 

Kiniateri: 
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V A R S 0 V A SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 

RAPO RT TI n: 0 .... ?l • .... 

Varsova ssa ) ) , . p : n ä 1;ouk;o k u u taI 9 39. 

Asi a : Varsovan mielia191~.t.a. •............. 

Vaikka kansainvälinen tilanne 8i viime päivinä ole 

asiallisesti muuttunut , on ainakin tälllä todettavissa jonkinlainen 

tilapäinen rauhoittuminen ja luullaan, ettei Saksa ainakaan vielä 

halua ryhtyä asevoimin toteuttamaan Puolalle esittlmiensä vaatimus

ten täytäntöönpanoa. Viralliselta taholta ei 

nin välitysehdotusta, vaikka sitä lehdistössä vilkkaasti pOhditaan. 

TOdennäköistä on, ettei Vatikaanin taholta olekaan mitään varsinais

ta esitystä t.hty, vaan että sen edustajeJn toiminta on raj oittunut 

sanotun1aisen ehdotuksen mahdollisuuksien tunnustelemiseen. Tlkälä1-

sissä diplomaattipiireissl on pohdittu Neuvostoliiton apulaisulko

asiainka.1ssaari Potemkinln eilen Puolan ulkossiainm1njBterin luona. 

suorittaman käynnin merkitystä, mutt. - virallisten tiedoitusten 

puutteesta huolimatta - ei sille anneta muuta merkitystä kuin, että 

Puolan ja Neuvostoliiton TIlien on katsottava viimeaikaisten tapahtu

mien JOhdosta kehittyDeen parempaan suuntaan. Siitä on DBrkkinä myO. 

uuden Neuvo.~ll1ton auurll1hettllUn nimitys Varsovaan, sekä lehdis

tOn huo_ttnasti yatlTlll1s.pl suhtautumin.n Ta:lJua. llainltta

koo~ .ttä •• UTo.tolii~n tlklll1D.n .otll .... iaDd •• on .rllll. tut

tavall.nl artonut, .UI blnen aauatoaan Talvon •• t " .al~ol1ia1. 

JAKELUOHJE, 

TaVallinen. ............ _ ..................... _ ... _ ........... _ ............................... .. ... ..... . 

uE 2 : A •• 

Jakeluohjem.llej. : 

T.valllnen. 
T.vallinen j. Ualkal ..... _ ............... mlnl.t.rlIIU •• 
EI ulkom •• edultukoen tledoltuklUn. 
EI ulkomaedultukaen, mutta ulkoaalalnminltlterllln tledoi

luhlln. 
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ovat IskBttäta hävinneet, niin että hän tuntee nyt elävänsä vapaa.

ti ilman. että .Joka askeltaan seurataan. 

KUrjer Warszawaki - nimiselle lehdelle myöntämässään haastat

telussa Potemk1n todettuaan tyytyväisyytensä Rumaniassa käymiinsl 

keskusteluihin lausui Puolaan nähden ainoastaan, että molempien mei 

den välisten kauppasuhteiden kehittäminen on molempien etujen mu

kaista ja että hän autaa suuren merkityksen sille työlle, jota Puo

la suorittaa rauhan hyväksi. 

Saksalaisvastainen mieliala on lInsi-PUolassa monin paikoin 

purkautunut saksaa puhuvUn kohdistuneih1n loukkauksiin ja väkival

lantekoihin, joista Saksan sanomalehdet ja radio ovat tehneet suu

ren numeron, minklvuoksi eilen tuntui vallan oudolta, 

d10ssa ei mistään sellaisista annettu uutisia. Useita saksalaisia 

on .,ös rajaseuduilta karkoitettu. 

neinen valJD1atautuminen pahimman varalta Jatkuu keskeymättl 

ja ulkoasiainministeri Beckin puheen jälkeen on kansallinen yhteis

rintama lujittunut, koska hänen puheensa vastasi kaikkien piirien 

kantaa. Sejmin hallitu8Puolueen ulkopuolella olevat jäsenet Im.m. 
kenraali Zel1sow8k11 ovat olleet neuvotteluissa pääministerin kana

•• ja arvellaan pälministerin luvanneen pitää heidät tietoisina t.

pahtumien kulusta, lcoska nykyoloissa ei kaildata aaloista voida a

vot..ti 8ejm1ssä puhua. 

sak.a auurllheUilb, joka vit. perjantaina palaai Var.o

vaan, ei t1etllk.eni ole ollut ulkoaai aiml1Jlia teriJl luolla, e1!tA 

llloill koiIDtuk81 ••• tlkUl1.en 41plOll&aUiltUn.DaJl kan •••• s.aiell1 

t1etoJ- -waan 01181 .1Jlouta8J1 BIllpriall lbttllh ltlJnyt hilla 

luoaun. ne ... 1 arvellaaJl, ettei hID toiat.iaeltai ole aaaJlut 111-

tila ohJeit., 'Yailtlra ototetaaDkill, ettl SUsan Oll tehtl'Yl aloite 

.ah40lliat.. 1l.a'YottelqJ8Il .'ka8 P ... wd.e.t •• 



• 
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Saksan Puolaan kohdistuvien toimenpiteiden /neuvottelujen 

tai 8Otato1m1en/ vl1pJDlisen 8)7Ilä oletetaan oleTan Sakaan P1l'~lc

sen aiitA ennen lujittaa otettaan Balkanin valtioissa er.1ttäink1. 

J"ugoslaTiassa Ja Unkari saa. 

Ministeri: ~'. 
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. V. R ~ 0 V .A. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .. ?g •.......... 

VarsQva ssa ... . l2. p: nä 

Asia: .Puolan ukrt.1n!laisten t.n~ .. 

_hmättAmi78 ... kanall8.ssa .............................. --

Viitaten raportti1n1 n:o 17, jossa kerroin ukrainalaisten väM 

bemm1stöjen jobtomiesten kanssa tapabtuneista neuvotteluista 

mieni tietojen perusteella todeta, etteivät nämä neuvottelut ole 

taneet mihinkään tuloksiin ja että tntJIDittömYY's ukrainalaisten 

kuudessa on kasvamassa, vaikka ei siitä tietysti lebdistössä mitään 

kirjoiteta. Päinvastoin koetetaan selittää täydellisen yhtei8~mmlir:ry}c

sen vallitsevan. Ukrainalaisten jobtamiebille on annettu vältteleviä 

lupaulcsia, että kysymystä beidän oikeuksistaan balkitaan. 

Saamieni tietojen mukaan on Itä-Galitziassa viime aikoina toi

mitettu lukuisia pidätyksiä, pidätettyjen 011e8sa etupäässä nuorem

paan 8ivistyneistöön kuuluvia benkilöitä, kuten lääkäreitä, asianaja

jia, y.m. Pidätettyjä epäillälD paallistumda.ata separatistiseen toi

mintallD. Heitl e1 ole lähetetty keskitysleireibin, vaan ovat tutkin

tovlID~UdeSSa, mutta tutkinnot edi8tyvät kov1.n bitaasti, niin että 

luulta~, että useat joutuvat olemaan 1Q odenk1n pidätettyinä 

ka heiUt sitten havattais11nkin syyttömiksi ja laskettaisiin vapaal

le jalalle. Useita ukrai.alaisia lii~itl 0. suljettu kaikenmoisilla 

verukllailla. vaikka tosiuialli8ella sJ7Dä lie.e. ollut se. ettei vlt 

.114.n OII1.stajat 01. voin.et tai tahtaa.et .rkitl kot1lla1sta puolus

tusla1Daa 8i1al allr1a, 

.. AKELUOHoIE . 

............................. ~:!~.~.~.~ ............................ ...... . . 

UI 1 .... 

.. .... Iuohjem.n.j.: 

T .... lllnon. 
T .... III ... n j. lIaIk.1 ....... _ ............... mlnl.t.rIOn •• 
EI ulkomaudu.tukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaedu.tuk .. n, mutta ulkoulalnmlnlelerlen tledoi

tuk.nn. 
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Tilanne yhteisymmärryksen aikaansaamiseen olisi nyt ollut 

erinomaisen suopea ja Puolalle erittäin tärkBä mutta sitä ei 

käyttää ~äksi, mikä sivullisesta tuntuu käsittämätt~ält!, 

vaarallisen ulkopoliittisen tilanteen olisi pitänyt olla omiansa 

taltuttamaan puolalaisten kansalliskiihkoa. 

nalaisten keskuudessa asuvat puolalaiset ovat kaikkein jyrkimmin 

heidän oikeuksiaan vastaan, kun sitävastoin esimerkiksi oikeisto

piireissä, niin oudolta kuin se tuntuukin, paramminkin oltaisiin 

halukkaita saamaan aikaan sovinto ukrainalaisten kanssa. Vaikutta

vana tekijänä asiain nykyiseen tilaan voitanee pitää, että useat 

Puolan nykyisistä JOhtomiehistä ovat kotoisin Itä-Gelitziasta ja 

henkilOkohtaisesti vihamielisiä ukrainalalallle. TUlais1sta henki

löistä mainittakoon marsalkka Rydz-Smigly, apulais80taministeri 

ja joukko armeijan korkeimpia upseereita. 

Ukrainalaisten Johtomiehet kylläkin suhtautuvat 

taiseksi lojaalisti Puolaan, mutta rahvaan keskuudessa alkaa taas 

herätä ajatus, että 111tt,minen Neuvostoliiton Ukrainaan sittank1n 

toisi sille nykyistä paremman aseman. Tlllaisissa olosuhteissa kas

vavat kommunistien toiminnan mahdollisuudet eikä herättäisi hämmäs

tystä, jos Saksa taas alottaisi propagandato1m1nnan ukrainalaisten 

keskuudessa, siten yhä syYentiAkS8eo puolalaisten Ja ukrainalaisten 

villist! Juopa •• 

JI1n1ster1a 
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Asia: ·Puolan rahataloudelU'!flt.I .. u 

Puolan rahataloudelllun asem.a kly päivä pUvUtä ldreilllmäksl , 
ja tuottaa hallitukselle auuria vaikeuksia. Puolustuksen hyTlk81: vi!-

me aikoina käytetyt summat ylittivät kaikki laskelmat ja suwmi tel.mat 

niin suures.a määrin, ettei niistä ole ~itu antaa tietoja. Puolustus 

tarkoituksiin laken otettu kotimainen laina ei onnisUlnut suunnitel

mia mukai sesti. Ol1lUunn1teltu saada kokoon a1Aakin kuusisataa mil

joonaa, mutta tulos, josta ei ole annettu lopullista tietoa noussee 

ainoastaan noin kolmeensataanviiteenkymmeneen ailjoonaan zlotYJIl.. KUn 

siitl toistaiseksi on maksettu vain kolmannes voidaan Olettaa, että 

koko tämä summa on jo tullut kiytetykaI nyky1a1n voimassaolevan 1 

kannallepanon kustannusten peittlmiseen, niin että uuslia hank1ntoi

h1a ei ole m1tlln käytettävi.sä. los liikekannallepanoa on jatkettav~ 

kuten nykyoloissa .ayttäl todeDDlkeiseltl. kiintyy tilanne pian huo

mattavasti kirelmmlksi. 

Englannista saatavan lainan suuruudesta on lauauttu monia ar

v.luja. aitl koskevat neuvottelut alotetaan llhipl1v1n1 Lontoossa. T

leisestl otaksutaan kuitenkin, ettei saatava laina tule ol ... an ku1D 

kJaea- m11Jooua puntaa. se on tietysti huOlll8,ttava SU8a, mutta 

r1Ittldt&l 1lJItJia11ia tarpeisi1a Ja epltietoiata OD mttl ehtoja ... 

kIlttlll1selle a~etet.... ~. 
M1P1.t.r1:~-

JAKELUOHJE: 

_ ....................... .......... ft,,~.~.t .............. _ ... .... ....... . 

UI 1. A" 

J ... eluohjemall.j.: 

T .... III_. 
T .... m ..... j. lIalkal ........................ mlnlat.rIOlI .. 
EI ulko ........... tukaen tledoltukoiln. 
EI ulkomauduatu ....... mutta ulkoaalalnmlnlaterlOn tledoi

tukaIIn. 
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• RAPORTTI n : 0 ~_. 

• 

Varsova ssa .. +'I? p:nä ~~uko kuuta 19 :59. ~ t nK' 'IJ' J;' 
/c,/:_ -07 

Asia: Puolan ja Saksan auhteista. 

Varsovan ja Berliinin välillä jatkuu tll.anJle .ntisl11l1l • 

kummaltakaan puolelta ole teht7 mitään alotetta neuvott.lujen alkami

seksi tai muiksi ratkaiseTiksi to1menpiteikai. Ollessani eilen Saksan 

täkäläis.n suurlähettilään luona, joka senjälkeen kun hän t.k. 5 päi

vänä palasi Varsovau ei ole käyn7t ulkoasia1mD1nisteriöasä, olin ti

laisuudessa keskustelemaan uäDen kanssaan. HIn vaikutti masentune.lta 

valittaen, että kaikki se t7ö, jonka hän vuosien kulu.ssa oli suorit

tanut Puolan ja Saksan välien parantamisekai oli nyt äkkiä mennyt huk

kaan, sen takia, ett.i Puola ollut byTäka~ SakS&l1 varain kohtuulli

sia vaatimuksia. HIn mainitsi, että Hitler todalla oli tarkoittanut 

• h7Tien suhteiden .äil7tUmlstä Puolaan ja senwokai 011 r~ oitt&l1ut 

vaatimuksensa m1n1 maa 11 sik.i , nilJl .ttä Puola ol1.i voinut ne h7Tlk

a7A. HID huomautti, että DaJlzi8in Saksaan liittäminen .i oli.i tuot

tuut Puolall. haittoja, koska ,.. oli.1 .aaDUt aiellä vapaaaatamaoi

keud.t, j. koska Danz181lla .i s oden sattues •• minUn tapauks •••• 

1. o18_u Puolalle mitlb merkit7stä. SakaahaJ:I. 'Y01 aulke. sen laiva

liik8Dteel18 erittl1n nelpo.t1, ko8ka sen ••• _ oa .ple4ullin.n J. 

Puolan 1&1 vuto nilJl m1tltöll, ettei •• mi .. 1In tap.uks •••• P7.t7 DaIl

z1gi1n tlq).hmvaa lliltellMttl turTa_an. Bb puhui 1.ajut1 A.u.r ... ,&u..I:".&._ 

uh4ottc.nn4,.t., _tt •• ttl Sakn .iitl huolu.tt. h7Tiell .~a1~ 

.JAKELUOH.JE : .Jak.luohj.mall.ja: 

T ... III_. 
T .... III_ j. II ...... ...................... mlnl.t.rI6l1 •• _ . .................... _ ........ __ .~:!~~~.~ .•............. .. ... .......... 
EI ulkomaudualukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatuk .. n, mutta ulkoaalalnmlnlat.rlOn tledoi· 

tukall". 

Ui 1: ... 



• . , 

• 

2 • 

711äpitäa1seksi oli ollut valmis rajoittamaan vaatimuksensa mahdolli 

simman pieniksi. Versaillesin sopimuksen mitättömäksi tuloa ulkonai

seksi merkiksi 011 kuitenkin tässäkin kohdin jotain saatava aJJcaan 

ja 011 Saksa sen takia "'sittänyt vaatimuksenaa. 

Tiedustellessani aikoiko hän asettua yhte7teen Puolan ulko

aaiain johdon kanssa lähitulevaisuudessa, vaataai hän, että se nä7tti 

turhalta, koska mitään pOhjaa keskusteluille ei ollut olamassa. Oli 

odotettava ja annettava ajan kulua siksi ettl mahdollisesti 

ai jotain joka tekiai neuvottelu.1Cl alkamisen mahctllliselali. 

Potemk1n1n täällä käydessä tapahtuneista neulOtteluista 

hän Puolan asettuneen kielteiselle kannalle auUDniteltuua avuaanto

aop1mWcaeen, koska Puola ei halua enempäl k1riatU sulJte1taan ~aJUJIL" 

TImA on muuten useiden muidenkin tlklllisten diplomaattien mielipide. 

Yleenaä otsksutaan tikäläisissl diplomaattipiireissä, ettei 

Saksa rJhd7 väkivalloin vaatimuksiaan toteuttamaan. Viime aikoina 

lehdiat~sal esiintyneet otakaumat, että Danz!s1n senaatti pllttl1ai 

.. toimaenpanna kansanlänest7ksen siitl tahtoiko Danzi8in väeat~ liit

t71 Salcaaam vai eik~, tuntuvat vlheJllDln uakottavilta, eikl Suaan 

auurllhettillsltaln sanonut mitlln sell.aiata kuulleensa, va1kka oli 

Iskettiin tavannut Danz18in sus~aisten jOhtohenkilöitl. 

Toistaiseksi ei Puola dell ole uakal tanut ~ht7A d..,b.L~J'~'~-1 

__ Ja kuluaeelda pitkl alia enneakuin .. sellaisen katsoo maJlla«J,u,.2.-1 

sekai, jota tilanteen odotet ... JatlalYU 7hl eplval"Jll&JW ja k1relJaL 

lI1a1ateri: ~ • . 
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Puolaa koskevista uutisista" /siv. 1 - 3/ kahdeksana kap
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Ve,r~o~~. ssa .... ~~. p: nä 

Asia : . SM0malehdist~n . p\'!'.ol.aa. kOi-
, : .MÄ OSA", T u I ASll: 

~ , (!A 
............. ............ keviata uutisista. 

Viimeaikoina ovat Suomenkin lehdet usein Julkaisseet huomatta

vin otsakkein erilaisia uutisia Puolasta, Puolan 

.. ja Venäjän suhteista. Usein ovat lehdet ne jo seuraavana päivänä pe

ruuttapeet. Tosiasia kuitenkin on, että Varsovassa viime viikot ovat 

olleet erinomaisen hiljaiset, niin ettei mitään raportteerauksen ai

hetta ole ollut. Varsinkin täkäläiset Englannin lehtien kirjeenvaihta

jat näyttävät olevan hyviä keksimään uutisia, joita toimittavat 

leen. Heistä onkin eslm. Daily Expressin kirjeenvaihtaja tunnettu 

käläisissä lehtimiespiireissä hyvänä uutisten keksijänä asioista, 

ta muilla ei ole aavistustakaan. 

Viime päivinä julkaistuja tietoja ulkoasiainministeri Beckin 

Moskovan matkasta, jotka jo aikaiseDlllin dementoiUin, ei kylläkään 

rallisesti ole peruutettu, mutta lienevät siitA huolimatta todelli~ 

suuapohjee vailla. Samoin ovet huhut aikomuksista muuttaa Puolan -

~.uv08toliiton hJOkkAlmlttOmyyssopimus keakinäiseksi avunantosopimuk

seksi perAttOmiA ja lienevät ne juuri mainitun Dail;y Expressin kir-

j •• nvaihtajan fanta.ian tuot.tta. 

Danz181D q8J]ll;YlaI.stl .i ole mitälJl uutta ilmoit.ttavaa. Xen

saiAliiton komi •• aari Burokbar4t oli t.k. 27 päiviDl VarlDva.sa ol

I ...... l8D.wmut .rAlll. tuttavall.n1 .ubteutuvanaa optimi.tisesti 
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asiain kehit tymiseen ja uakovensa. ettei Denzigin kysymykBen takia 

sotatoimiin ryhdytä. 

Puolalaisten sanomalehtien Saksan vastainen propaganda jat

kuu voimakkaana. Omituista kylläkin tapahtuu tämä propaganda ja puo

lalaisten itsetunnon lietsominen siten. että koetetaan antaa 

le mahdollisimman huono kuva Saksan armeijan kunnosta. Lehdistön 

tämänsuuntaisilla kirjoituksilla onkin ollut sellainen vaikutus, että 

tavallinen kansalainen täällä on vakuutettu siitä, että sodan sattue 

sa puolalaiset melkein vastarinnatta voisivat marssia Saksaan. On il

man muuta selvää kuinka vaaral.lista ja uskallettua tällainen propa

ganda on, koska se yllyttää sotahaluisia ja sodan mahdollisesti syt

tyessä. sekä taistelujen alettua. osoittautuisi epäilemättä heti so

tilaille ja suurelle yleisöllekin valheelliseksi ja siten heikontaisi 

taisteluvoimien moraalista voimaa heti taistelujen alkuvaiheessa. 

Propagandan tuloksena voidaan pitää myös yhäti uudistuvia maas

sa asuvien saksalaisten pahoinpitelyjä. ryöstöjä ja vainoam1sia. Tll

laisten tapausten yhteydessä on useita saksalaisia surmattukin. 

Tiedot Puolen ja Rumanian välisistä sotilaallisista neuvotte

luista on peruutettu virallisesti selittämällä. ettei tällaisiin neu

votteluihin ole mitäln syytä. koska Rumanialla ei ole yhteistä rajaa 

Saksan kanssa. eikä Rumaniaa Unkarin t.aholta, jonka kanssa Puola on 

ystäVällisissä suhteissa, uhkaa mikään vaara, ja Puolalla jo ennes

täln on Rumanian kanssa sopimus, joka on tehty Neuvostoliiton taholta 

ehkl uhkaavan hyökkäyksen varalta. 

Puolassa on epäile .. ttl piirejl, varsinkin upseeriston keskuu-

des.a, jotka olisivat valmiit ryhty.mlill sotaan Saksaa vastaan, vakuu-, 
tettuina siitä. että tilanDl nyt olisi edullinen, mutta hallitus 011 



• 

edelleen - kuten aikaisemminkin - lujasti kaikkia sotasuunnitelmia 

vastaan, toivoen, että aika tuo mukanaan neuvon nykyisen tilanteen 

sel vi ttämiseen. 

Ministeri: ~'. 
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Asia : Puolan ja Saksan suhteil;r!;.a. ..... 

" Vaikka Puolan ja Saksan välisissä suhteissa ei viimeaikoina 

ole tapahtunut mitään muutosta, on yleinen vaikutelma täällä kuitenkin 

entistä rauhalJisampi ja käsitys tilanteen selvittämisestä optimisti

sempi kuin muutama viikko takaperin. On vaikea sanoa johtuuko tämä 

yksinomaan si itä, että aletaan tottua tilanteeseen, vai onko jotain 

pOhjaa yhä runsaammin esiintyville olettamuksille, että maiden välinen 

ristiriita saadaan lopulta neuvottelutietä selvitetyksi. Nämä oletta

mukset, joille viralliselta taholta ei ole saatu mitään VahVistusta, 

lähtevät siitä, että Saksa ei pidä Puolalle esitettyjen vaatimusten 

toteuttamista niin tärkeänä, että se niiden takia ryhtyisi sotaan. 

Niiden mukaan Saksa olisi oikeastaan tyytynyt Puolan kielteiseen vas-

tt taukseen, jos se olisi esitetty kategoorisesti molempien maiden väli

sissä neuvotteluissa ilman että täällä olisi ryhdytty valtavaan Saksan 

vastaiseen propagandaan, joka on tehnyt neuvottelut ainakin toistai

seksi .ahdottamiksi. Propagandan johdosta on kysymyksestä muodostunut 

prestige-kysJm7s, jossa Saksan on T~kea tyytyä täysin negatiiviseen 

Tastaukseen. Se olisi kuitenkin valmis tinkimlb Taatimuksistaan es!m. 

luopumaan kokonaan Itl-Preussin emimaahan liittivII autostradaa kos

keTasta vaatimuksesta ja ~öntlmiln Danzigissa, joka liitettäisiin 

Saksaan, Puolalle kaikki mahdolliset helpotukset ja ehklpl ~ös .i tou-

JAKELU OHJE : J"'eluohjemall.ja : 

T .... UlnM. 
T ..... II .. n ja 1 ...... 1 ....................... mlnl.terMIUe. 
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""'alln. 
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tumaan olemaan linnoittamatta sitä. Kuten sanoin ovat nämä verrat

tain yleisiä olettamuksia, joille ei viralliselta taholta ole 

mitään vahVi stusta, mutta joihin monet silti uskovat. 

Useiden mielestä riippuu tämänkin kysymyksen lopullinen sel

vi ttäminen suureksi osaksi siitä miten Englannin, Ranskan ja Neuvos

toliiton väliset neuvottelut päättyvät, koska Saksa muka olisi ha

lukkaampi neuvottelemaan, ellei sopimusta mainittujen maiden välillä 

saada aikaan. Arveluja, että Saksa katsoisi olevansa pakotettu r,yh

tymään sotaan heti, jos 'tuollainen sopimus saadaan aikaan, ei täkä

läisessä diplomaattikunnassa oteta vakavasti huomioon, vaikka eri

näiset Saksan asioita muka hyvin tietävät henkilöt ovatkin sellaisia 

arveluita esittäneet. 

Sanomalehdistön sävy on mielestäni viime aikoina ollut rau

hallisempi, mutta yleinen mielipide on toiselta puolen jo nostettu 

niin saksalaisvastaiseksi, että tuntuu ainakin tällä hetkellä mah

dottomalta ajatella, että neuvottelut Puolan ja Saksan välillä heti 

sa~taisiin alkuun. Eräästä Italian suurlähettilUn kanssa tapahtu

neesta keskustelustani luulen voivani vetää sen johtopäätöksen, ettl 

Italia toivoo Puolan ja Saksan voivan neuvottelutietä selvittää vä

linsä. Toimiaiko Italia jollain tavoin välittäjinä en. uskalla sanoa, 

vaikka Puolan Roomassa olevansuurlähettiläln Iskeinen Varsovassa 

käyntikin voitaisiin ehkä tulkita yhdeksi tällaisen otaksuman aiheut 

tajusi. 

J(1nisteri : 
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V A R .$ o. Y. .SSA OLEVA LÄHBTYSTÖ .. ~ /.'\-q 1. Sa1Bi3:D. 

RAPORTTI n: 0 .~. 7............. . (jCJ cJ I~' '" / 
Varsovassa .. l6 .. p : nä .kesä .. k uuta 1939.111' r'lJ . 

As i a : ... Puolan suhtautWs~Iilt.; ............ . 

~!MtRettl.a.,i.;:!":"vep..äl!;i1J?1iIL n&wv.Qt.t.e.~· 

luihin •................................................. .......... .. .............. 

Puola, joka Neuvosto-Venäjän naapurina tuntee venäläiset, on 

alusta alkaen suhtautunut pidättyvästi ja epäillen ajatukseen Neuvos

toliiton, Englannin ja Ranskan välisestä liitosta ja verrattain ylei

nen on ollut täällä se käsitys, ettei sopimuksesta lopultakaan tule 

mitään , koska Neuvostoliitto ei siitä erityisemmin ole kiinnostunut 

ja ilman sellaista voi paremmin käyttää tilannetta hyväkseen, jos so

ta sytt yi si Europassa. Senvuoksi on täällä myös täysin ymmärretty ja 

hyväksytty se kanta, jonka Suomi, Viro ja Latvia ovat omaksuneet Neu

vostoliiton ehdotuksen johdosta näille maille annettavasta takuusta. 

Puolalaiset ovat avoimesti ilmoittaneet Englannille käsityksen

sä ja epäilyksensä Venäjän kanssa tehtäväksi suunnitellusta SOpJJllWI;SESS" 

• ta, mutta sanomalehdistö on kylläkin pidättäytynyt lQ;I1kista 

ta, jotka mahdollisesti olisivat voineet vaikeuttaa Englannin ja Rans

kan neuvotteluja Neuvostoliiton kanssa. Kuitenkin on lehdistö pohti

nut Neuvostoliiton Baltian maille vaatimaa takuuta ja arvellut •••• , 

mM *11 •••• Ja .1iel ... vaatiinuksen tehdyksi tarkojj;uksessa saada ve-

dett,ksi Baltian maat puolueettamuuslinjalta aktiivisesti osallistumaan 

demokratisten maiden yhteistyöhön raUhan säilyttämiseksi. KUn Neuvos

toliitossa kuitenkin tiedetään näiden maiden tahto pysyä erillään kai

kista valtaryhmitt,ksistl ja jUdl puolueettomiksi mahdollisten AU'.l • .L~ 

"AKELUOH"E : 
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tien sattuessa, on l ähellä ajatus, että e dotus on tehty tarkoitukses

sa voida peräytyä neuvotteluista, koska suunniteltu sopimus ei Neuvos

toliittoa erikoisemmin kiinnosta. Lähipäivät tuonevat valaistusta sen 

lopullisesta kannasta. 

Itämeren joudutta viime aikoina kansainvälisen politiikan huo

mion kohteeksi on Puolassa i1meisellä mielihyvällä palattu ajatukseen 

läheisemmästä yhteistoiminnasta Baltian ja Skandinaavian maiden kanssa. 

et On palautettu mieliin Helsingin konferenssi v. 1920 ja Varsovan konfe

renssi v. 1922, jolloin sopimus saatiin aikaan, mutta Suomen jättäessä 

sen ratitioimatta ei se astunut voimaan. Koska Baltian ja Skandinaa

~ian maat nyt huomannevat Venäjän pyrkimysten todellisen tarkoituspe

rän ja tietävät, ettei Saksan intressi näihin maihin suinkaan johdu 

puhtaasti epäitsekkäistä syistä, olisi näiden maiden, jotka yksinään 

ovat liian heikkoja puolU8tautumaan tai edes yhdessä muodostamaan rat-

e · 

, kalsevaa valtatekijää. etsittävä sellainen liittolainen, jonka intres

sissä olisi näiden maiden itsenäisyys ja voimistuminen. Nykyisessä ti

lanteessa olisi Puola ainoa mahdollinen liittolainen. Koska Liettuan 

kanssa välit nyt on saatu järjestetyiksi, ei siltä taholta enää ole 

estettä tällaisen suunnitelman toteuttamiselle, joka koituisi kaikkien 

Baltian ~. Skandinavian maiden eduksi ja joka olisi omiansa takaamaan 

tasapainon Itlmerellä. Ainakin pari lehteä on julkai ssut tämän suun

taisia kirjoituksia, nimeksi 14 päivänä kuluvaa kuuta Kurjer 

Warszawsk1. jossa ulkoasiainhallinnon johto silloin tällöin julkaisee 

sen toimesta laadittuja artikkeleja, joiden alku:.ähdettä ei tahdota 

suuren 7leisön tietoon. koska sanottu lehti ei nimellisesti kuulu hal

l1tulasen älneDkazmattaj11n. 

II1n1ster1: ~.-
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Lomalta palattuani olen virkaveljieni kaassa käyty

jen keskustelujen kuluessa voinut todeta, ettei mitAln suu-

rempaa muutost ole tapahtunut siinä tilanteess joka 'Yal.-

lits! ennen lomalle lähtöäni. KUitenkin on mielia1~ diplo

maatti en keskuudessa entistä pessimistisampl ja useat lähe

tystöt ovat varustautuneet pahimman varalta. Niinpä on useis

sa lähetystöissä kaikki arvokka~pi irta1m1sto kuten hopeat 

j a matot pakattu muuttovalmiiksi, vaikka en käsitäkään mi

ten niiden kuljetus Akillisan sodan syttyessä olisi jlrjes

tettäTissl. Diplamaattikunnan naiset ovat melkein kaikki pois

sa kaupungista ja useissa lähetystöissä on talouden hoito 

jätetty keslksnnalle, niin että hotelli Europejski p!ivlllls

aikaalll! on muodostunut kokoontumispaikaksi, jossa tapaa run

saast! diplamaattikunDan jlseniä. Hyvin monet lähetystöt ovat 

vuokranneet sitäpaitsi asumukset kaupungin ulkopuolella etu

pAlasi ~ 20 kilometriä Varsovasta sijaitsevassa XOnstanoin 

lqllssl. Toiset ~tävlt näitl vuokrataloja vakituisena asun

tonaan, mutta toiset ovat vuokranneet talon vain kaiken va

ralt-e Toidall:8een vetl7t;r1. a1zme so4aJl puh,1etessa. KUten l.I.-
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hetystö on aikaisemmin ulkoasiainministeriölle kirjeessä il

moittanut on Puolan ulkoasiainministeriö toimittanut lähetys

tölle kokoelman ohjeita pommi- ja kaasuhyökkäyksen varalta, 

sekä ilmoittanut paikan mistä lähetystöt voivat kaasunaama-

reita ostali. 

Huolimatta näistä varovaisuusto~enpiteistä monet virka

veljistäni eivät kuitenkaan usko Saksan alottavan sota~ Dan-

• zigin-kysymyksen takia , koska sillä ei Saksalle ole suurar

voista merkitystä, vaan on ainoastaan prestige-kysymys. dOS 

sota syttyy ovat Saksan tarkoitusperät paljon pitemmälle täh

täävHI., niin että melua Danzigista on pidettävä vain naama

rina, jonka taakse todelliset tarkoitusperät yritetään kätkeä. 

Levottomuus Rumaniassa liekin viime aikoina kasvanut ja on 

siellä ryhdytty varustustoimeupiteisiin •• m. kutsumalla koko

naista ~ ikäluokkaa palvelukseen. Kuninkaan matkan keskeyttä

minen lasketaan johtuvan myös lisääntyneestä levottomuudesta. 

Täkäläisten tietojen tai oikeammin arvelujen mukaan koettaisi 

Saksa saada Unkarin alottamaan sodan Rumaniaa vastaan. Unkari, 

kuitenkin, huolimatta Siebenbur&ia havittelevista toiveistaan, 

lienee vähElJllllllln halukas tuollaiseen yri tykseen ryhtymään. 

Vaikka Cianon ja Hitlerin neuvotteluista ei ole Var

moja tietoja saatavissa ja erilaisia arveluja niistä on jul

kai.stu koko maalll11aD lehdistössä, on yleisin klI.sl tys tUllä. 

että Italia olisi koettanut ehdottaa rauhallista ratkaisua. 

SamOin tulkitaan Burokhardtln klynti Saksassa anteeksi siitä, 

ettl. joldll uusi alote SaksaJl teholta Danzig1n-kys~kses81 

olisi lIhituleYalauudessa odotettavissa. PUolalaiset lehdet ovat 



3. 

jo kiirehtineet lausumaan arvelujaan ehdotuksesta. 

Vaikko. ne jo on ehkä SUomen lehdi ssä julka5Lstu, mainitsen 

tässä pari. Wiecz6r Wars zawskin muka Roomasta saamien tieto

jen mukaan oli si seuraava esitys odotettavissa: 

EntiseätlTshekkoslovaki asta /ilman sudeetti-aluetta/ muo

dostettaisiin Englannin domini oiden malliin autonominen alue, 

jonka ulko-, sota- j a t alouspolitiikan Saksa hoitaa. 

,tt Danzig jää vapaakaupungiksi j a sotilaallisesti varusta-

,e 

mattomaksi alueeksi. Saksan suojeluksessa. 

Saksa saa entiset alusmaansa Etelä-~rikassa ja Italia 

laajat oikeudet Djibutissa. 

Tunis muodostetaan ranskalais-italialaiseksi protektoraa

tiks1, Jolloin Italia sitoutuu pitämiin Libyan sotilaallises-

ti varustamattomana alueena. 

Ilustrowany Kurjer Codzienny arvelee Berliinistä saami

ensa tietojen mukaan Italian ehdotuksen pysyvän rauhan saa~ 

vuttamiseksi seuraavaksi : 

1/ Kansainliiton komissaarin toimi Danzigissa lopetet

taisiin vuoden loppuun mennessä. 

2/ Puola lopettaa samoiD ylikomissariaattinsa Danzigis

sa nimittäen tilalle diplomaattisen edustajan erikoisoikeuksin. 

Hlnen tehtävänsä olisi Puolan taloudellisten etujen sekä puo

lalaisen vlhemmistön suojeleminen. 

3/ Danzigin vapaakaupUDkistatuutti muutetaan. Kaupungin 

hallinto olisl saksalainen. 

4/ Tulllraja Saks&Jt ja Danzigin vlliila poistettaisiin 

vlh1teilen viidan vuo4eIL kuluessa. 

5/ Saksa takaa kansaillVlllsell& sop1.mulalella. ol_an 80-
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tilaall1sesti varustamatta Danzigia, jota vastaan Puola pois

taisi Westerplatten-varustukset. 

6/ Danzigin sataman hallinnosta ja käytöstä huolehtisi 

autonoominen satamaneuvosto, johon kuuluisi Danzigin, Puolan 

ja Saksan edustajat. 

Lehtien otaksumat eroavat siis suuresti toisistaan j a 

onkin viimeksimainittu kai käsitettävä ainoastaan enslmäisen 

• laaj emman suunni telman Danzigia koskevaksi osaksi, koska Saksa 

ei suinkaan tyytyisi yksistään Danzigia koskevan kysymyksen 

jlrjest!m1seen. 

Lehtien otaksumat olen esittänyt vain orienteerauksen 

vuoksi ja kaikilla varauksilla, koska toistaiseksi ainakaan e1 

mikään var.maBti viittaa si1he~ et~ä Saksa neuvottelutietä ha

luaisi koettaa selvittää kiristyneen tilanteen. 
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Varsova 

Asia : lo~~ritiedot joukko.kesldtyk- , C I 
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Tavatessani toissailtana Danzigin kauppakamarin puola

l aisen jOhtajan /kauppakamarissa on 2 saksalaista ja 1 puo

lalainen jOhtaja/ tiedustelin häneltä miten yhteistyö saksa

laisten ja puolalaisten virkamiesten kanssa sujuu. Hän ker

toi että ainakin tähän asti on yhteistyB jatkunut entisen 

kaltaisena ja hyvänä, niin että sattuneet rettelBt ja kah-

naukset ovat koskeneet vain tulli viranomaisia. 

Kun sanomalehdissä oli näkynyt uuti~ia saksalaisten 

suurista joukkokeskityksistä Danzigiin ja mainittu siellä ole

van jopa 40,000 saksalaista, tiedustelin näidenkin tietojen 

tOdenper!isyyttä. Hän selitti nämä tiedot kokonaan vääristel

lyiksi ja liioitelluksi. Hänen arvionsa mukaan oli Danzigis

sa aseistettuja joukkoja korkeintaan 20,000 miestä, joita 

enintään 2,000 oli Saksasta tulleita muiden ollessa Danzigin 

omia asukkaita. Joukot ovat kyllA hyvin aseistettuja ja omaa

vat kaikeDlais1a uudenaikaisia aselajeja. 

Viron tlklll1nen lähettiläs, joka kolmisen viikkoa sit

ten oli kIynyt Danzigissa, arveli joukkojen lukumäärln vie

llkin pienemmiksi ja että niistl Saksasta tulleita olisi 

enintUn n. 1,500 miestl. Samoin kertoi hän, ette1 Danz1g1n 
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• alueen j a Puolan rajalla näkynyt mitään joukkoja, vaan nlyt-

ti koko raja päinvastoin aivan vartioimattomalta, joten ulko

maiden lehtien jUlkaisemat uutiset joukkojen keskittämisestä 

rajalle ja Danzigiin ovat liioiteltuja ja vailla todellisuus

pOhjaa. 

(/~' . 
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Käydessäni tänlän tapaamassa ulkoasiainministeriön itäi

sen osaston päällikköä, jota diplomaattikunnassa yleensä pide

tään yhtenä ulkoasiainministeriön parhaimmista ja pystyvimmistä 

miehistä, jouduin hänen kanssaan pitkään keskusteluun nykyises

tä tilanteesta j a esitän tässä eräitä hänen näkökOhtiaan, 

vaikk... eivät ne sinänsä käsitäkään mitään uutttl. , mutta ovat 

omansa valaisemaan puolalaisten vira1listen pi irien kantaa. 

Keskustelumme ensi osa koski Moskovan neuvotteluja, joi

den osastopääl1ikkö Kobylanski arveli vielä vievän pitkän ajan 

ja tuottavan englanti1aisil1e ja ranskalaisille monta yll.ätys

tä monenmoisten vaatimusten muodossa Neuvostoliiton t .ah01ta. 

Hänen käsityksensä mukaan Neuvostoliitto kaikkein mieluimmin 

01isi pysynyt erill.ään neuvotte1uista jottö se vanhaa taktiik

kaansa jatkaen 01isi 01lut ti1aisuudessa toimimaan omien tar

koitusperiensä ajamiseksi sitten, kun muut maat ehkä sodan 

käytyään olisivat olleet muokatut tll.laista toimintaa varten. 

Saksan ja Japanin pelko oli kuitenkin pakottanut Neuvostolii

ton ryhtymiäD neuTOtteluih1n, mutta koettaa se niissä saada 

mahdollisimmall suuria etuja, koska englantilaiset ja; ranskal.ai-
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~ set venäläisiä tuntematta eivät osaa hoitaa neuvotteluja niin

~ kuin pitäisi. Venäjän pelko oli ollut siksi suuri, että se 

il.m.tm muuta olisi hyväksynyt Englannin ja Ranskan ehdotukset, 

jos ne olisi esitetty kategoorisina. Hän mainitsi että TUr

kissa, jossa venäläiset tunnetaan, oli kovin ihmetelty englan

tilaisten ja ranskalaisten neuvottelumetoodeja ja pidetty niitä 

Venäjällä tapahtuvissa neuvotteluissa aivan mahdottomina. Puolaa 

tt ei ole neuvotteluihin kutsuttu eikä se tahdokean niihin osal

listua, koska se samoinkuin muutkin Neuvostoliiton naapurimaat 

haluaa säilyttää itsenäisen asemansa ja jatkaa tähän astista 

politiikkaansa tasapainon ylläpitäjänä sitoumatta minkäänlaisiin 

valtaryhmityksiin. Puolan sopimus Englannin kanssa on ka~sotta

va vain Saksan taholta uhkaavan vaaran varalta otetuksi va-

• 

kuutukseksi. Neuvostoliiton ulkopolitiikassa on huomattavisSa 

pieni imperialistinen piirre, mutta siltä taholta ei pitkään 

aikaan ainakaan ollut mikään vaara uhkaamassa sen naapurimai-

ta. Puolan ja Neuvostoliiton välit ovat tyydyttävät ja nor

maalit. eikä Puolassa enempää toivotakaan. Puolan kanta mahdol

lisiin takuihin nähden Neuvostoliiton naapureille on tuotu Lon

toossa ja Pariisissa selvästi esille ja ilmenee myös niistä 

ilmoituksista, jotka Puolan lähettiläs m.m. Helsingissä on äs

kettlin tehnyt. 

Puolan ja Saksan suhteissa ei kesän kuluessa ole ta

pahtunut mitlln muutosta. ~olassa ollaan rauhallisia mutta 

myös valmistauduttu kaiken varalta. N.s. "hermojen sota" e1 
. 

ole puolalaisiin mitUn Tai]!.\~.:: tanut. KUn Saksan kannan lopul-

linen mAlrllm1nen r11.ppuu yl ,destl. miehestä, e1 kukaan t1edl. 

m1lcI. ratkaisu tulee ol."aan. Saksan sisäinen tila on kuiten-



3. 

, kin kriitillinen j a vastainen kehitys riippuu siitä sotaa 

t vaiko r auhaa haluavat pääsevät voitolle. Edellisiin kuuluu 

m.m. Ribbentrop ja Goebbels, jälkimilisiin Göring j a suuri 

ylei sö. On 3 mahdollisuutta nimittäin sota tai sitA halua 

vien vieroittam1nen vaikutusvaltaisista asemistaan tai sitten 

että Hitler ei tee ratkaisua jolloin tilanne jatkuu vielä 

jonkin aikaa nykyisellään, vaikka se tuntuukin vaikealta. 

tt Lehdistössä esitettyjä arveluja, että keskusvallat lo-

• 

pultakin yrittäisivät saada konferenssin koolle pohtimaan ti

lannetta , pidetään Puolassa epätodennäköisdnä j a mahdottomin , 

koska koko maailma jo on perillä Saksan todellisista pyrki

myksistä eikä kukaan senvuoksi liene halukas tuollaiseen osal

listumaan. 

Balkanin maista ei kukaan halua liittyä yhteistoimin-

taan akselivaltojen kanssa, koska ne katsovat suuremman Vaa

ran uhkaavan itseään juuri siltä taholta. Samoin ei Japani, 

huolimatta päinvastaisista uutisista, halua sitoa itseään lii

aksi niihin, koska sen etujen mukaista lopultakin on saada 

järjestetyksi suhteensa Englantiin ja lhdysvaltoihin, mutta 

koettaa se sitä ennen tietysti saavuttaa mahdollisimman suu

ria etuja itselleen ja jollakin tavalla kunnialla saada Kii

nan sodan loppuun. 

Puolan sisäisestä tilasta mainitsi osastopAlllikke kaik-

kien puolueiden olevan edelleen yksimielisesti hallituksen ta

kana, niin etui m1 tUn sisäisiä vaikeuksia ole 01l.11t eikl 

ole odotettanssa. "!ksinpl ukrainalaisetkin F..1kaTat ltlsittäl, 

ettl heidln ainoa mahdollisuutensa on jlrjestäl sOTinnossa 

asiansa ja lehtitietojen mukaan onkin paraillaan klynnisal 



\ neuvotteluja ukrainalaisten johtomiesten ja hallituksen edus

"' t a j i en välillä. 

4. 

Englannista saatu luotto käytetään ennen kaikke.a rae.ktl

aineiden ostoon, joskin joku määrä sotatarvikkeita on sitä 

vastaan Englannista hankittu. Teollisuus on nyt niin järjes

tetty, että se pystyy tuottamaan 80 % kaikista sotatarvik-

keista. Lainaneuvottelut ovat t~istaiseksi keskeytyneet, mutta 

.. niillä ei ole kiirettä, koska Puolan valtiotalous on siten 

järjestetty, ettei nykyinen tilanne tuota mitään suurempia vai

keuksia ja mobilisatiosta aiheutuvat menotkin, jotka eivä nou

se erikoisen suuriksi, voidaan hyvin kestää. 
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Vaikka Varsova tavallaan muodostaakin nykyisen kiris

tyneen kansainvälisen tilanteen polttopisteen. on tietojen 

saaminen täältä kuitenkin vaikeata. Tämä johtuu osaksi vi-

ranomaisten suuresta vaiteliaisuudesta, mutta ennen kaikkea 

siitä. ettei kukaan todella tiedä mitä on odotettavissa ja 

mitä lähimmät päivät ehkä tuovat mukanaan. Sanomalehdist~ 

kautta maailman on täynnä uutisia, joiita kuitenkin suurin 

osa on liioiteltuja ja vääristeltyjä sekä varsin huomattava 

osa propagandatarkoituksessa tahallisesti keksittyjä. niin et

tä on luonnollista yleisen mielipiteen kaikki~lla vähitellen 

muokkautuvan omaksumaan pelätyn sodan ainoana mahdollisena 

ratkaisuna. Yleisin mielipide on, että lopullinen ratkaisu 

riippuu Saksasta, joka ainakin on päättänyt kiristää tilan

teen äärilllDilleen. saattaakseen vastapuolen myOnnytyksiin. mut

ta on myOs mitä, jotka arvelevat, että länsivallat ehkä 

katsovat hetken tullaen, jota on kllytettivä Saksan kukista-

misaksi. 
Puola al tietenkään halua sotaa, mutta se ei liloin 

&ijo luopua sllle tlrkeistä ellnintresseistä. Yleinen mieli-
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pide maassa on rauhallinen, mutta päättävä. JOhtavissa so

tilas- ja hallituspi ireissä ollaan tietoisia, mitä sota Puo

lalle merki t see . Tiedetään, että alkuhyökkäys tulee niin voi

makkaana , ettei sitä kestetä vaan ollaan pakotettuja perään

tymään ehkä hyvinkin pitkälle, mutta lasketaan myös, ettei 

vihollinen kestä pitkäaikaista sotaa ja että jonkun ajan ku

luttua on asema muuttunut Puolalle edulliseksi, koska kukaan 

ei tunnu epäilevän sellaisen sodan lopullista tulosta, johon 

melkein koko Euro opp t>. osallistuu. Tästä varmuudesta johtuu 

myös täällä verraten yleinen optimismi. Kun kerran sodan 

lopputulos on kaikille selviö, niin ei kai Saksan jOhtaja 

silloin sitä alota eikä ainakaan saksalaisen kaupungin Dan

zigin takia. Eräiden täällä käymieni keskustelujen kuluessa 

on esitetty sellainenkin olettamus, että Saksa alottaisi so

dan j a päivässä tai parissa valtaisi vain Danzigin, koridoo

rin sekä Ylä-Shlesian eikä etenisi enempää ilmoittaen, että 

tahtoo Vaan sen mikä Saksalle on ennenkin kuulunut. Olisi-

tt vatko Englanti ja Ranska siinä tapauksessa valmiit ryhtymään 

sotaan? Eräs SUurTallan lähettiläs oli puolalaisille sotilas

viranomaisille esittänyt tämän olettamuksen ja olivat nAmA 

silloin lausuneet, että se olisi pahin ja vaarallisin kai

kista mahdOllisuuksista. Nykyinen tilanne ei ole Puolan ul

kO ain johtajalle mieluinen. Hän olisi tahtonut jatkaa it

senIistA politiikkaa pitimlllA Puolan erillään kaikista valta

rybmityksistA. Tilanne kehittyi kuitenkin siten, ettei ollut 

muuta mahdollisuutta kuin hyVlksyl. Englannin tarjoama takuu 

ja kansallisen itsetunnon ylllpitlmiseksl vastata siihen 81-

toutumalla TastaTUorolseen takUU8e~ Sotilaspiirit ovat tAll& 
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hetkellä ulkoasiain jOhtajan takana ja tukena. mutta jos ti

lanne jotenkin selviytyisi ja neuvotteluista tulisi kysymys, 

loppuisi sotilaspiirien kannatus ja ministeri Beck. niin vah

valta kuin hänen asemansa nyt näyttäiild.n, voisi tuskin hoi

taa muuttunutta tilannetta, vaan olisi ulkoasiain johdossa 

toimitettava henkilövaihdos. Englannin takuuseen luotetaan yleen

sä. mutta ei sataprosenttisesti. Lienee varmaa, että Englan

nin taholta jo joku aika sitten on tunnusteltu maaperää 

myönnytysten mahdollisuuksille Danzigin kysymyksessä. mutta sai 

tunnustelu ~äällä varsinkin sotilasjohdon taholta aivan nega

tiivisen vastauksen /lronsiden käynti Puolan marsalkan luona. 

lronsiden vierailun keskeytys suunniteltua lyhemmäksi ja hänen 

niukkasanainen haastattelunsa Englannin lehdill~. /Yhdysvaltain 

taholta lienee 

viime pltivinä 

Pariisissa oltu myös toiminnassa vielä aivan 

samassa tarkoituksessa~ Yleinen mielipide Puolas-

sa samoin kuin kai Sakeassa on kuitenkin nyt yllytetty niin 

jyrkäksi. että tuntuu mahdottomalta. että kumpikaan voisi täl-

• 11. hetkellä perääntyä ilJDan, että täytyisi tapahtua ainakin 

täl1ll huomattavia muutoksia hallituksen Johtavissa piireissä. 

1/ Ironsiden matkasuunnl telma oli valmistettu. Puolan marsal
kalle olisi hän kuitenkin esittänyt jonkinlai sen tunnuste
lun Danzigin lcysJlQ'ksen järjestlmisestä, siten että Puo
la olisi tehnyt joitakin myönnyt7ksiä. Marsalkka vastasi 
~in jyrklsti. että lronside pUtti heti palata _lan
tlin, jonne tultuaan hän lehtimiehille myOntlmlssUn haas
tattelussa lausui vain, että hanen matkansa oli ollut yk
sityialuontoinen. 

2/ Täti olettemusta en voi kontrolloida tilllä ja olan va
kuutet~, etta Puola ei ole ollut asiasta tietoinen, jos 
'!hd7svaltain Pariisin suurllhettilis todEllla on Banskan ul
kDasiaiDmiDisteri1le tehDyt jonkun esityksen Danzigin kys7-
myksen selvittlm1starkoituksessa. 
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Kun ei sitä ole odotettavissa, oletetaan, että tilanne huo

limatta ilmeisestä kärjistymisestään vieläkin tulee jatkumaan 

entisellään. 

Tätä olettamusta tukee kyllä se tosiasia , että Danzi

gin senaatin puheenjohtaja ja Puolan edustaja Danzigissa 

paraillaan neuvottelevat puolalaisten tullivirkamiesten oikeuk

Bia koskevista riitakysymyksistä ja että nämä neuvottelut näyt-

tävät sujuvan hyvin. Tämä voidaan tulkita siten, että Hitler 

katsoo vielä mahdolliseksi odottaa ja että vireillä olevat 

riidat selvitetään paikallisilla neuvotteluilla Danzigissa. 

Varsovan diplomaattikunnasta pitänee suurin osa tilan

netta aika epätoivoisena ja kestämättömänä. Lomalta paluuni 

jälkeen ei minulla ole vielä ollut tilaisuutta useampia ta

vata, mutta olen tapaamiltani kuullut heidän keskusteluistaan. 

SUurin optimisti on Japanin suurlähettiläs, joka aina on ol

lut erinomaisen hyvin informoitu ja jota pidetään poikkeuksel

lisen kykynevänä sekä terävänä mi.ehenä. Olin eilen hänen luo-

• naan ja sanoi hän edelleen uskovansa 99 prosenttisesti rau

han slilymiseen. Hlnelll oli oma seli tyksensä siiheJm, että 

varsinkin Englannin lehdistö vitme plivinä on julistanut so-

dan mahdollisuuden ilmeiseksi. Sillä tahdotaan jouduttaa Mos

kovan neuvottelujQ ja toiselta puolen valmistaa Englannin 

yleistl. mielipidettä niihin myönnytyksiin, jotka Englannin on 

pakko tehdä Japanille Tokion neuvotteluissa. Olin jo aika!

semm1n kuullut olettamuksen, että Saksan lehtien jyrkldl kir

joittelU olisi osaksi Johtunut Saksan halusta auttaa Japania 

mainituissa neuvotteluissa. Omasta puolestani en voi arvostel

la onko sanotulla olettamnkaella mUUn tOdellisuuspohjaa. 
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Suurlähettiläs oletti, että täklUä.isen ulkoasiainminis

teriön lähetystöille toimittama kiertokirje, jossa ilmoitet

tiin mistä kaasunaamareja oli saatavissa ja jonka mukana 

seurasi ohjeita pommihyökkäyksen varalta, oli diplomaattikun

taa hermostuttanut. Mainittakoon huvin vuoksi, että ohjekir

jaset olivat yksinomaan puolankielisiä ja että kiertokirjees

sä mainitusta toimistosta oli Japanin ambassaadin sihteeril

le, Joka oli sinne soittanut ja tiedustellut kaasunaamarei

ta, ilmoitettu että kaasunaamaritilaus, jos se nyt tehdlln, 

voidaan toimittaa kuukauden kuluttua. Tilaus oli jäänyt te

kemAttä. 

Puolan lehdista torjuu jyrkästi ajatuksen neljän val

lan konferenssista, pitäen sitä Saksan taholta yrityksenä pe

lottaa muut val tiot myönnytyksiin ja sen jälkeen lupauksis

taan huolimatta jatkaa taas valloituks1aan, kuten tapahtui 

KUnchenin konferenssin jlUkeen. 

~ .. 
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Allekirj oit tanut lähettää oheisena kunnioittaen 

Ulkoasiainministeriölle raporttinsa n:o 3~: "Saksan -

Neuvostoliiton hyökkäämättan:.yyssopimus" /siv. 1 3/ 

kahdeksana kappaleena. 
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Toissa yönä täydellisenä yllätyksenä saapunut tieto 

Saksan ja Neuvostoliiton välillä tehtävästä hyökkäamättömyys

sopimuksesta aiheutti paljon arvailuja ja uusia laskelmia 

sekä suurta touhua varsinkin diplomaattikunnan keskuudessa. 

Ulkoasiainministeriössä annettiin ainakin ulospäin ym

märtää, ettei sopimus aiheuta suurtakaan muutosta tilantee-

seen. Puol~ ei sotilaallisissa laskelmissaan koskaan ole ot-

tanut huomioon Neuvostoliiton taholta saatavaa apua. Sen 

vuoksi ei Moskovan neuvotteluil lekaan ole annettu erityisam-

pää merkitystä j a virallisissa piireissä on kuten aikai-

semmin olen tiedoittanut suhtauduttu melko skeptill1sesti 

niihin, koska on käsitetty, että Neuvostoliitto mieluimmin 

tahtoisi pysyä irti kaikista sitoumulcsista j a sllilyttU toi

mintavapautensa . Sotilaallisesti Saksan - VenAjän sopimus ei 

siis merkitse mitlln. Ensin oltiin ehkä hieman leTOttomia 

sen 'Yaikutuksesta Lontoossa ja Pariisissa, mutta jo eilis

päivän kuluessa kJ.vivät sekA Englannin , ettl Banskan suurll

hettilUt ilmoittamassa ulkoasiainministerille, ettl molemmat 

maat pysyvät sitoumuksissaan. Joka tapauksessa arveltiin ul-

JAKELUOHJE: 

.......................... ..... ·················_············.··.··.·· .. ·· .. u~·. 
UE 1 : A" 

J.keluohjem.llej. : 
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EI ulkomueduatukaen, mutta ulko.alainmlnlaterlOn tIedol· 

tultaIIn • 
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että sodan v aara, johon täällä oli 

suurella optimismilla, oli kasvanut, 

2. 

koasiainmini s t eriössä, 

suhtauduttu verraten 

niin että nyt noin 60 % mahdollisuuksista oli sodan puo-

lell~ , kun taas tähän asti oli uskottu 60 prosenttisesti 

rauhan säilymiseen. Puolan lehdistö on suhtautunut täysin 

rauhal lisesti uutiseen, selittäen Saksan l a skevan liian suu

reksi tapahtuman merkityksen ja että neuvottelujen salape

räisyys oli tarkoitettu tekemään hermostuttavan va ikutuksen 

Puola ssa, mutta että siinä on täysin epäonnistuttu. Leh

distö ihmettelee t i edon vaikutusta Saksan kansaan, jolle 

ka iken Neuvostoliiton vastaisen propagandan jälkeen tullaan 

esittämään aivan päinva . taisia lausuntoja, sekä myös sen 

va~kutusta Japanin - Saksan suhtei siin. 

Omituista huomiota herätti diplomaattikunnassa se, että 

Neuvostoliiton suurlähettiläs eilen lähetti kaikille lähetys

töpäälliköille venäjänkie11sen kopion "Tass"in a siaa koske

v asta uutisesta sekä Izvestiassa eilen jUlkaistusta asiaa 

koskeva sta kirjoituksesta . 

Diplomaattikunnan kesken oli vuorovaikutus eilispäivän 

kuluessa hyvin vilkas. Esitettiin tietysti eri suuntiin käy

piä arveluja j a otaksumia, j0111e ei kuitenkaan voida an

taa mitään asiallista merkitystä. sopimustahan e1 vielä ole 

tehty, sen tekstiä ei tunneta. Ehkä neuvotteluissa vielä 

ilmenee Taikeuksia j.n.e.? Moskovasta saatujen tietojen mu

kaan tultaisiin neuvotteluj a Englannin ja Ranskan kanssa 

jatkamaan, koska Saksan kanssa tehtävä sopimUs ei estä te

kemästä sopimusta hyökkääjää vastaan. Puolalaisissa piireis-
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3. 

sä kuitenkin mieluimmin uskotaan, ettei sanottuja neuvotte

l uj a tulla j atkamaan tai, että ne eivät kumminkaan Johda 

positiivisiin tUloksiin. 

Puolassa on viime aikoina edelleen valmistauduttu so-

dan varalta. Liikekannallepanoa on jatkettu. Puolalaisten an

tamien tietojen mukaan olisi aseissa 2 miljoonaa miestä, 

mutta tämä luku näyttää liioitellulta. Luulisin että 1,4 mil

joonaa suunnilleen vastaisi totuutta, niin että aikaisemmin 

mObilisoitujen n. 800.000 lisäksi olisi viime viikkoina mo

bilisoitu 600.000 miestä. 

Vaikka näyttääkin siltä, että Saksa yhä edelleen pyr

kii pakottamaan Puolan myönnytyksiin ilmaDl sotaa, tuntuu toi

selta puoleirj°t8fa kanta horjumattomalta , niin että aseelli

nen ratkaisu alkaa n-äyttää ainoalta mahdollisuudelta. Sodan 

sattuessa täytynee hal lituksen verrattain pian siirtyä Varso

vasta ja diplomaattilmnnaJWl, arvellaan, että Lublin olisi va-

• littu hallituksen tOimintapaikaksi , jonne diplomaattik:unnan

kin olisi silloin siis siirryttävä. ÄSiaa ei kukaan ole 

ulkoasiainministeriöstä tiedustellut, mutta eräs sotilasviran

omainen oli ollut tietävinäin tällaisesta suunnitelmasta, jo-

ka tuntuukin todennäköiseltä. 

~'-
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va Varsovasta" /siv . 1-2/ kahdeksana kappaleena. 
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Tilanne kärjistyy nopeasti loppuratkaisua kohti. Valmiste

lut Puolan puolelta j atkuvat kiihtyvässä tahdissa, koska ulospää

syä tilanteest ei ole näkyvissä paitsi sodan muodossa . Englanti 

on täällä ilmoittanut, että pääministeri Chamberlainin kirje Hit

lerille oli viimeinen yritys, niin ettei Englannin taholta enää 

ol e odotettaviss~ enempiä toimenpiteitä. 

Viime yönä on Puolassa mobilisoitu väkeä seitsemästä ikä -

luokasta, niin että aseissa olevien joukkojen lukumäärä,ulkolais

ten sotilasasiamiesten arvelujen mukaan, nyt nousee siihe.n määrään, 

jonka viime raportissani mainitsin • 

Ulkomaalaiset poistuvat kaupungista ja on SUomeen matkaa 

varten viime päivinä leimattu lukuiste:r:l! englantilaisten ja amerik

kalaisten passej • 

Varsovan vuokra-autoista ja vuokra-ajureistB. on suurin osa 

saanut mäl.rlyksen 011 valmiina Pragan puolella kaupunkia. Lennä

tin konttorissa, pankeissa j a kaasusuojeluyhdistyksen toimistois

sa on suuret joukot ihmisiä, mutta mitlln paniikkia ei silti ole 

huamattaTissa. 

TarkistamattomiuD tietojen mukaan olisivat saksalaiset vii-

me yöni ottaneet Danzig1n rautateiden hallinnon haltuunsa pakottaen 
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puolalai set virkailijat jättämään toimensa. 

Saksan - Neuvostoliiton hyökkäämättömyys-sopimuksen tekstin 

toimitti Neuvostoliiton suurlähetystö ensimäisenä täkäläisten lähe

tystöjen tietoon. Toiselta taholta saatiin se vasta pari tuntia 

myöhemmin. Saksan sopimu.ks est maksama hinta askarruttaa mieliä j 

yleisin otaksuma on että se on jätetty Puolan maksettavaksi. Saksa 

Olisi vakuuttanut, ettei sillä ole pyrkimyksiä Ukrainaan nähden ja 

olisi luvannut lakkauttaa kaikki Saksassa tähän asti enammän tai vä

hemmän Saksan hallituksen tieten ja myötävaikutuksella toimineet 

rainalaiset järjestöt. Venäjä saisi Saksan puolesta vapaasti anas

t aa Puolalle kuuluvat ukrainalaiset alueet, minkä Neuvostoliitto 

tekisikin jonkun aja.ll1 kuluttUti sodan alkamisesta ja ainakin silloin 

kun saksal aiset saavat Varsovan haltuunsa. 

Vaikka Puolan vastt:.l1'int ... tulee olemaan luja, ei kukaan 

näytä epäilevän sotatapahtumien kehittymistä siihen, että puola

laisten on peräännyttävä. Jos Neuvostoliitto sekaantuu leikkiin, 

• näyttää aselIll:i todellakin synkältä Puolalle, kosk.c>. yleinen käsitys 

muutenkin on se, että vihollisuudet Saksan länsirinta.ma.l.l tulevat 

muodostumaan asemasodaksi, mikä e1 sido suuresti Saksan voimia ja 

jättää sille mahdollisuuden voimakkaaseen sekä nopeaan ratkaisuun 

Puolan kanssa. 

Siitä milloin hyökklys alkaa on .ollia arvailuja. Heti, ensi 

sunnuntain jAlkean tai vasta NUrnberg1n puoluekokouksen jAlkeen. 

Xa1kki riippuu Saksasta, silll Puola e1 hyökkäystä alota s1toudut

tuaan Englann1ll.e ja Ranskalle pysymUn rauhallisena. Kukaan e1 

osaa keksii mahdollisuutta, milll tilanne sodatta selvitettlisi1n, 

ellei Saksa luovu vaatimuksistaan. 


