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Asia: Tllanteesta Balkanilla, .. ... 

Maailman lehdist ö on pohtinut ja pohtii edelleen vilk

kaasti tilanteen kehittymistä Balkanilla. Varsinkin Suomen ja 

Neuvostoliiton sodan päätyttyä on otaksuttu tilanteen kehitty

vän kriitillis ... lksi ja esitetty kaikenlaisie arveluja Neu

vostoliiton aikeista Bessarabiaan n~den sekä Englannin ja 

Ranskan mahdollisista sotatoimista Neuvostoliittoa vastaan. To-

siasia on kuitenkin että aika on työskennellyt rauhan s äily-

misen mahdoll isuuksien hyväksi. Suomen sodassa saamiensa koke-

musten perusteella Neuvostoliitto ei liene halukas ryhtymään 

uusiin sotilaallh11n toimenpiteisiin. Molotovin äskeinen puhe, 

jossa hän kosketteli suhteita Romaniaan vahvistaa .en. Puhe 

onkin otettu vastaen tyydytyksellä , vaikka t äkäl äinen l ehdistö 

onkin lausunut i hmettelynsä niistä kohdista, joissa kosketel

tiin Neuvostoliiton edustusta Romaniassa ja joissa ikäänkuin 

syytetään Romaniaa Neuvostoliiton viimeisen l ähettilään totte-

lemattomuudesta palata oskovaan saatuaan hallitukseltaan palaa-

mismäär äyksen. Samoin on lehdistö huomauttanut, että Romanial-

la tosin ei ole kuten Molotov mainitsi -- hyökkäämättö-

myyssopimusta Neuvostoliiton kan ssa, mutta kun molelllDllt maat 

ovat allekirjoittaneet Kellogg-Briand-paktin, ei •• llai.ella 
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olisi mit ä än k äytänn öllistä merkitystä. 

Suomen sodan tarjoama hengähdysaika on Romaniassa käy

tetty hyvin ryhtymäll ä vahvistamaan maan puolustusta, miss ä 

suh teessa onkin tehty tarmolla työtä, niin että maan puo

lustusteho todella on saatu viime kuukausien kuluessa tun

tuvasti kohoamaan ja työt ä jatketaan edelleen. Se ei yksi

I: ään kuitenkaan vielä est äisi Neuvostol11 ttoa ellei asiain 

yleinen kehitys o11si kulkenut reuhan s äilymiselle edulli

seen suuntaan . Suurvaltain intressit Balkanin maisse ja 

varsinkin Romaniassa, joka on huomattava ja t ärkeä raaka

ainemaa, vaativat rauhan s äilymistä . Tämä on t ärke ä t ä var

sinkin Saksalle, jonka tuonnin jatkuminen Romaniasta on 

elintärke ä kysymys. Ranska ja Englanti ovat vilkkaassa toi

minnassa t ääll ä hsitatakseen Saksan tavaransaantia, etupäässä 

sijoittamalla kapitaalia t änne os tamalla suuria tavaramääri ä , 

joita ne eivä t ehdottO!6sti tarvitsekaan je joita eivä t 

voi kuljettaa pois. Tässä kilpailussa Romanian kauppa elpyy, 

vientitavarain hinnat kohoavat ja Romanian rahan arvokin al

kaa vakiintua ja parantua. Italian toiminta tähtiä rauhan 

s äilyttämiseen Balkanilla ja on Italia senvuoksi saavuttanut 

yhä paremman aseman t äällä. Italian vaiku.tuksesta on Ro

manian suhteet Unkariin ja Bulgariaan saatu jotenkin jlr _ 

jestetyiksi, niin että e1 liene pel ätt äVissä , että mainitut 

maat ryhtyisivät toteuttamaan tällä hetkellä aluevaatimuk

s1~an, vaan päinvastoin on havaittavlssa välien parantumiata, 

joskin tietoisuus nälden maiden alueelllsista tavoitteluista 

Romanlalta villentää yst ävyyttä ja sovlnnolllnen kanta kat-

sotaan vällaikalseksl ja vaan nlin kauan kest äväksl kun 
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. tulee otollisempi tilaisuus. 

Useat diplomaattikunnan j äsenet olettavat, etta Englanti 

ja Ranska mielellään haluaisivat siirt ää sot~ rintaman itään. 

Se tapahtuisi ennen kaikkea tarkoituksessa estää. Saksan pet

roolin saanti Venäjältä. T~ kanta on kuitenkin kielteinen 

tällaiseen aikeeseen ja toisaalta on Ven ä jän vienti Saksaan 

ainakin toistaiseksi siksi minimaalinen, ettei sillä ole 8a--nottavaa merkitystä . Neuvostoliiton ja Saksan intressit Roma

niassa lienevät siksi ristiriitaiset, että nekin pikemminkin 

vaikuttavat rauhan s äilymiseen, varsinkin kun otetaan huomioon 

Italian vaikutus ja pyrkimykset . 

Nä i n ollen tuntuu tOdennäköiselt ä , että rauha Balkanil

la ainakin toistaiseksi tulee s ä ilymään, joskin se tulee py

symään suurvalto jen vilkkaan poliittisen toiminnan kohteena. 

~~" 
Ministeri. 


