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Tapasin tänään Englannin täällä olevan BIlurlähettl.lään 

d1 Lorrainen. Hän p1 ti yleistä tilmnetta varsin sekavana • 

l1an asema on yhä arvo 1tuks el linen , päättäen myös 

ri Kutin viimeksi ant .... ta lausunnosta, Jossa koro stet&m , että 

Italia tulee kulkemaan omaa tietään BIluntav1ivanaan omat int-

ressinsä. 

SUomm asemasta puhuttaes8& suurlähettLläs totesi, ettei ol

lut nähtävis.ä yleises.ä tilanteessa muutoksia, 

si vat SUomEll asellllUlZl. SUomelle tuleva apu tulisi siia hänen 

käaityksensä lIlUltam raJoi ttumaan siihen avu&tukae., Jota maa

h8D11118 saadaan sotatarpei4en y.m. muodoaaa. Ei .ensiJaan ole 

• nähtä;Yisä, että Balkanilla tai Jossain muualla olisi odotet

tavia_ .,tilaallista toimintaa Beu.voatolUttoa vaataan. 

Englant1la1aia näyttää nylq1a1n, 8I1urlähettilään saDoista 

päättäen, huolestuttavan tilanteen mu040stuminen sella1seksi, et

tä Saksa aaisi aihe. sekautua li8llvo.tol11ton asioihin Ja ryh

tyä sitä ekaploato1am. Tällainen n1m1ata1si Saksaa Ja tek1-

ei SIl1 vielä vaarall1aellllllllkei länaivalloille. 

Suurlähettiläs 011 ei tä mieltä, ettei Saksa enää tul.isi 

ke.tämään toiata talvisotaa. 

.,....luohJ-all.ja: 

T ....... 
T ......... ja 1..... . . ......... .. IIIirtIaterI6II • • 
II .... T' ......... tledolt1*elln • 
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Olen myös tavannut Ranskan täällä olevan suurlähetti

l ään Franqois-Poncet'in, Joka ilmaisi optimiatiselIlll8.ll käsi 

sen Suomen asemasta. Hänen mielestään kehittyy yleinen 

lanne Suomelle otolliseen suuntaan, mikä tulee m.m. 

tumaan selvemmin keväällä, Jolloin Turkin odotetaan 

sotaan Neuvostoliittoa vastaan Bakun naftalähteitten 

seksi. Kyöskin Ranekan suurlähettLläs totesi tilanteen 

nykyisin siinä määrin epämääräisfIl, että san kehittymistä 

oli vaikea ennuataa. Hän kartoi Ranskan lIo akovan-lähettllään 

piakkoin palaavan MOskovasta Pariisiin. 

Mainittakoon lopuksi, että olan tavannut täällä vielä 

Italian Moskovan-suurlähettilään Ros80n, Joka äskettäin pala

si Roomaan. Hän kertoi, että Neuvostoliiton 

menpiteet Puolassa, Itämerenmaissa Ja etenkin Suomessa ovat 

suuresti vaikuttaneet taloudelliseen asemaan Neuvostoliitossa. 

Nyttemmin näkee KoSkovan kaduilla uudelleen leipäjonoja Ja 

puodeista ei voi ostaa Juuri mitään. Huomaa helposti • 

taloudellinen tilanne maassa on huonontunut Ja että halli

tuksella on vaikeuksia sodan tarpeiden hoitamisessa. 



ULKOAS lAINMINISTERIÖ 

RVHMA: ..... L .................. ........................... .... .. . 

OSASTO: .. 0.9. .......................................... . 
ASIA: ............................................................................... . 

_ ••••• • • •••• ~ •••• • •• ••• ••• • •• • •• • • •••••• • 4 •• ••••••••• • • • • •• • • •••• •• • •• • •• • • •• • • • •• • • • • ••.• • • • .•• • • •• - • • • .•• • ••••.••.• • •• • • •• • - •.• .• .•• • • • • • • • ~ • .•• • •••• • • ••• • • - •••• ••.• • ••• • • •••••••• • • • ••••••••• -." 

J 

......... 



R .O .. O .. Å ... 

KIRJELMÄ n:o . J.O ~ . 

R .0 ... o..m .a .. SSA 6 P:NÄ t ammi. KUUTA 19 4-0 • 

Vl1TTAUS: ......... ...... N 

P:NÄ KUUTA 19 P:TTY ..... n:o '~ '4" " 

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

Ulkoasi ainministeriö LLE 

ASIA : .Rooman-lähetystön raportti n:o 2. 

Lähetystö lähettää kunnioittaen Ulkoasiainminis teri öl l e 

tämän mukana SUomen oomassa olevan lähetyst ön rapor tin 

n :o 2 : 

Ital ian valmistautuminen 50 taan. 

IIE 1: • 4. 



J 

.R .O .. O ....... Ii. ..... . . ................. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala i nen . 

RAPORTTI n: 0 .. 2 .. 

O .. ·O .. ffi· a, . ssa a.6 .. p : nä tammi .. 

Asia : .... l:ti.a..:u..@ ... .v.li.l.mi.e.!i.a.u!i:w».1n..e.u. ..... 

.... so.taan .. ............... ............................. .. " Jj 

Vai kka It alian suhtautuminen molempiin taisteleviin puo-

• liin on yhä edelleen yhtä epämääräinen kuin aikaisemmin, viit

taavat kuitenkin erinäiset seikat siihen, että Italia ennemmin 

tai myöhemmin, tavalla tai toisella, tule.e ottamaan osaa sota

tapahtumiin. Ainoa Italian julkisesti esittämä kanta on suhtau

tuminen Balkaniin, missä Italia ei, kut en e iano minulle joku 

aika sitten h enkilökohtaisestikin vakuutti, tule aletämäiin min

käänlaista bolshevis in vaikutusvallan lisääntymistä. Tähän sisäl

tyy siis selvästi Neuvostoliiton vast ainen asenne. 

Paljon epäselvempi on Italian suhtautuminen Saksaan ja 

liinsival toihin. Englannin suurlähettilään käsityksa1 mukaen ei 

Italia ole täs sä suhteessa vie läkään tehnyt mitään lopulli sta 

ratkaisua. 

Useat merkit viittaavat kuitenkin siihen, että jotakin 

on tekeillä. Niinpä on KIlBsolini viime aikoina neuvotellut use

asti korkeimman sotilasjohdon kanssa Ja kaikesta päättäen ar

meiJaa vallll1steta.al täytea1 aotakuntoon. Tieto Ja on myöskin saa

punut, että Brennerin lähe1sndes8ä. Italian puolella. tehdään 

au.uria linno ituat öitä Ja että Pohjoinen, n. s. Po 'n armeija, on 

JAKELUOHJE : 

Tavallinen. 
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siirretty Ital ian - Jugoslavian raJalle. Kaiken varalta val

mistautumiseen vii ttaavat myöskin säännöstelytoimenp~teet 

tarpeissa. Kahvin lisäkai on sokerin Jakelu säännöstelty Ja 

piakkoin säänn östeltänee ruokaöljy Ja rasva-aineet. Eräitten 

väitteitten mukaan on syynä näitten tuotteitten luovuttaminen 

Saksalle, mutta toiset sanovat, että on kysymyksessä varaa

toiminen omiin tarpeisiin . 

erkitystä vailla ei myöskään ole se, että. viran

omaiset kieltäytyvät an'amasta italialaisille ulkomaanpasseja, 

Ja että tarkoituksena on ottaa passit pois kaikilta, Joilla 

sellainen on. Tässä yhteydessä mainittakoon, ettei kukaan 

Suomeen pyrkivä italialainen vapaaehtoinen ole viime aikoina 

saanut, ainakaan mikäli lähetystön tiedossa on, 

Entistä ankarammat määräykset sotilaseksperttienkin matkustami

sesta SUomeen viittaavat siihen, ettei haluta päästää ulko

maille sotilaskasvatuksEIl saaneita henkilöitä. 

Kukaan ei kuit EIlm EIl t i ed.ä. minkä 10 pullis EIl ra tkai

sun Mussolini tIUe e tekemaän. Väitetään edelleen. että hän 

olisi läheisessä kosketuksessa sak:salaiaten kanssa Ja että hän 

haluaa noudattaa Saksan kmssa tekemiä sopimuksiaan. Toiselta 

puolen on selvä. että Italian antlbolahevistinen asenne. Joka 

m.m. ilmenee suhtautumisessa SUOmec Ja erittäin läheisessä 

Italian - UnlIarin yatävnd.es.ä, vaikeuttaa ainakin to1staiausi 

mitään avointa a •• t~iata Saksan rinnalle. 

!änne on saapunut tietoJa kommunistisesta liikehtimi

.eetä Jqoalaviuaa. Ovatko tiedot told.a vai el, on valkea 
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sanoa, mutta niiden levi ttäm.1aellä voi olla oireellinen mer

k1tys. Voihan nimittäin aJatella, että !t&l.1a h&l.uus1 Jon

kinlaista valtansa laaJent~1sta Jugoslavian k~tta 

te~en saam1seksi Unkariin. Tunnetw.a on myösk1n, että JU80-

elav1a on viime aikoina l1sännyt puolustuavalmiuttaan. 

lluistllu tässä m.1elec1 Ranskan Rooman-murlähettllään, 

Franqo1s ponoet'n lausunto vi1em syksynä. Hän nimittäin 

no1 minUlle, että It&l.1an yhtyminen eotam on 

keväällä. Kenen puolelle It&l.1a tulee k&l.l1atumasn on mah

dotonta tällä hetkellä sanoa. onko ky~ksessä Jokin Ita-

11an oma &101 te val. t&nsa laaJ en t&m1seksi Balkanin maihin, 

se sel. vinnee läheisessä tulev&1suudesaa • 
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Asia: 

auhan s 0 i ami nen uomen ja -euvostoliiton välillä on 

t "(;.ll" ot et "tu julkisuudessa tyydytyksellä vastaan . To etaan että 

SUo i ei olisi voinut aikaa yöten ke stää ylivoi aa , joten sen 

oli saatava ai: aan sopimus pelastaaksensa r iippumatto uutensa ja 

kansa lisen :.cokonai suut ensa. uomen kan san r ohke'U.Ö.elle j a sen 

sota joukolle annetaan korkein mahdol i nen tunnustus t a is telussa, 

joka pää ttyi Suomelle kunniakkaasti. Samalla todetaan. ett" 

vostoliitto on päässyt rauhanteossa toteuttamaan päämäär änsä 

nyvin polii ttise t kuin so ti l aalliset. Gayda sanoo, etti Itämeri 

on nyttemmin venäl " inen eri, samanlainen kuin se oli ennen 

vuotta 1914, joksi sen suunni "t t eli Pietari Suuri. Tämän 

sen on Neuvostoliitto saavuttanut Virossa Ja Latviassa rauhal

lisel l a selkkauksella Ja Suomessa sotaisin keinoin. 

Suomen sodan pOliittista taustaa arvioitaessa nähdään 

Baltian maiden keskeisen liiton voimattomuus. Kansainliiton kyke

nemättömyys Ja Englannin sekä Ranskan epäröiminen Ja saamatto

muus tehokkaan avun antamisessa Suomelle. Myöskin Skandinavian 

maiden kielteinen suhtautuminen Suomen avustamiseen on 

arvo stelun alaiseksi. Erikoisesti kohdistuu Julkinen arvostelu 

Ruotsiin. Jonka omiin etuihin kat.sotaan Suomen sotilaallisen 

"AKELUOH"E: "akeluohJ-anaja : 

Tavallinen. TanJl ..... . 
TanJl ..... ja 1....... . . ........ _ ",lnlal.rUlne. 
EI ulkOlMUlluatukaan lIedoltultalln. 
EI ulkomaaaduatultaen. mutta ulk_laIn",ltolatarlOn 1Iedo1. 

"'aIIn. 
" D': ••. 
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avustamisen kuuluneen. 

On ilmei s t ä , että Suomen sodan päättyminen on tuot-

tanut Englannin Ja Ranskan arvovallal le k ovan kolauksen. Tä

män havaitsee t "ällä niinhyvin Ju lkisista lausunnois t a kuin 

yksityisist ä keskusteluista • 
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ieto J.lussolinin j a Hitlerin sekä Italian j a Saksan ul-

4t k omi nisterien k eskeise s t ä neuvottelusta tänään Brennero ssa saapui 

yllä t yksen ä Rooman poliitt i sille piireille . 1 yttemmin on selvää , 

että t ästä kohtauksesta sovi ttiin jo ibbentropin Rooman·vierai-

l un a i kana. Asias a ei kuitenkaan annettu mitään ti etoja ja 

yleisesti ol t iin tää llä siinä käsityksessä, että i bbentropin 

vierailu oli epäonnistunut, ja e t tei hänen ehdotuksiinsa oltu 

Ro omassa kiinnit etty riittävää huomiota. Väitettiin, et tä Ribb en

trop olisi koettanut tai vuttaa Mussolinia parantamaan Italian ja 

Neuvos.tolii ton väil.ejä. Vieläpä kerrot tiin. hänen ehdottan een s-

e. solinille. että Italia, Sak sa ja Neuvostolii t to ottaisivat suo

jellakseen Balkanin maita länsivaltain sotaisilta suunnit elmilta 

ja Jakaisivat tässä mielessä etupiirit Balkanilla keskenään.~

nittiin myös Ribbentropin tunDustelleen niinhyvin Mussolinin kuin 

Paavin halua rauhan aikaansaamiseen niitten tunnustelujen yhtey-

dessä, joita Summer elles oli käynnil l ään Roomassa. Berliinia-

sä, Lontoossa ja Parisissa tehnyt. Mutta kukaan, Mussolinin lä

heisimpiä uako t tuja lukuunottamatta. ei voinut aavistaa. että 

Ribbentropin matkan todellisena tarkoituksena olisi ollut Bren-

neron kohtauksaJ. valmistaminen • 

.JAKELUOH.JE : 
Tavallinen. 

ua ••• 4 . 

.Jalteluohjemalleja: 
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Tiedon eilen saavuttua Mussolinin 

yrittänyt päästä perille Brennerin 

Us eimma t tapaamani ulkomaalai set 

ja Cianon 

kohtauksen 

lähet,!;lläät ovat 

taipuvaisia uskomaan, 

t elua. Tänään kävi 

s y in h äneltä, oliko 

kusteltiin ja oliko 

että n euvottel ut koskevat 

Yhdysvaltain suurlähettiläs 

r auhan 

luonani. Ky-

vaikuttanut ussolinin 

hänen tiedossaan, mistä Brennerossa kes

ahdollisesti Summer ellesin missioni 

ja Hitlerin koht auksen. SUurlähettiläs 

sanoi, ettei hänellä ollut oikeutta antaa 

tietoja. inä olin kuitenkin huomaavinani, 

Brennerossa tarkoittavat rauhaa pikemminkin 

viittaa myös erä än toisen suurlähet t ilään 

jonka mukaan SUmmer Welles oli ma. tkal taan 

asiasta mitään 

että neuvottelut 

min sotaa. Tähän 

antama vakuutus, 

Euroopan pääkau-

pungeissa tuonut WtoiveEl:l. rauhaan pääsemisen mahdollisuudesta" .• 

Tässä yhteydessä on kuitenkin mainittava, että Roo

massa on viime aikoina odotettu Saksan hyökkäävän länairin

tamalla. Todetaan kevään nyttemmin siinä määrin edia tyneen, 

että hyökkäys on käynyt entistä mahdollisemmaks1. Olisiko 

Mussolinin tarkoituksena vielä kerran yrittää rauhan aikaan

saamista ennen kuin sota todella alkaa. Tällaiseen mahdOlli

suuteen viittaa eräs Duoen aikaisempi lausunto, Jossa hän 

sanoi sodan olleen tähän mennessä vain taloudellista sotaa 

Ja totesi, että rauhaan voitaisiin vielä palata ennen ku.1n 

sota todella on aaJtanut. 
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ussolinin Ja Hitlerin koht auksesta Br~nnerissä on 

vi i kko maailman tähän mennessä tietämättä, mistä tässä 

lussa keskusteltiin saat ikka mi t " siinä pää t ettiin. Osaksi tästä 

syystä mutta myöskin siihen nähden, että rennerin neuvottelu 

ei tähän menne ssä ol e j Ohtanut minkäänlaisiin poliittisiin tai 

sotilaal lisiin ratkaisuihin, ollaan täällä yleisesti siinä käsi

t,yksessä, että Mussolinin Ja Hitlerin tapaaminen Jää 

erääniL&1seksi akselipol1t11kan manifestatioksi, Joka 

vaikuttaa yleiseen tilanteeseen Euroopassa. 

Erikoista huomiota on Brennerin koht auksen yhteydessä he

rättänyt kysymys Italian Ja Neuvostoliiton ~hteiden vastaises

ta kehit yksestä. Täällä on nimittäin jo yli kuukauden 

dettu muut.os lebdistön äänensävyasä Neuvostoliittoa kohtaan. 

men sodan alussa Julkaisivat useat lell4et, niiden joukossa 

koisesti Balbon lehti Co.rriere Pa4uana, Neuvostoliitto.a 

levia ja bolshevism1a tuomitsevia kirJo.ituksia. Tällaiset kirjoi

tukset ovat viime aiko.ina kuitenkin lo.Ppuneet, Jo.ten lehdistö 

o.n nähtävästi saanut o.hJeen karttaa Neuvo.ato.liittoa arvo.stelevia 

lausunto.,1a. Väitetäänpä että Balbo.n lehti 0.11 saenut 

lo.pettaa hyökkäyksensä B~Vo.8to.liitto.a vas~. Viime aiko.ina o.n 

~avallinc. " .......... J-.. IeJa: 
T .... ....... 
T ........ ja ...... ............. ",lnl.I";611 • . 
II ____ ........ _ tledeItuk ..... . 

1I .......... d .. .--. -'ta ui ......... "' ............ lledoI· ........ 
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myös useasti kuulunut ä äniä , joiden muka an oltaisiin 

sa ryhtyä neuvotteluihin Italian ja euvostoliiton 

kauppa80pimuksen uusimiseksi. Tap asin viime viikon a lussa-

sii s h eti Br enn erin neuvottelujen j"" lkeen - Italian 

suurlähettilään, joka, kutEn tunnettua, sai määr äyksen 

t ua oskovasta sen jälke en kun Neuvostoliiton suurlähettiläs 

oli kut suttu takaisin Ro omasta. Suurlähettiläs osoo 

mittä in parhaillaan oomassa odottamassa paluut a an osk ovaan. 

Vaikeut ena hänen siirtymise ensä toimipaik kaansa on 

se, ett "" Italian tah;)lla nähtäisi in kernai mroin Neuvoa tolii

ton ottavan ensi askeleen, siis lähet t ä vän ensiksi suurlä-

het tilään oomaan. Tosin oli kreivi eiano puhunut siih en 

suuntaan, et tä suurlähettiläs Rosson olisi muitta mutkit ta 

palattava llo sko vaan , mutta viimeksimainitiu ei tähän alun-

nut mennä helposti käsitettävistä syistä. Asian j ä rjestely 

on niinmuodoin edelleen avoinna . 

Ylläsanotun perusteella ja yleisestä tilanteesta 

tuen voi varsin suurella varmuudella päätellä, että Saksa 

on kaiken aikaa koettanut vaikuttaa Italian ja Neuvostolii

ton välien parantamiseen. Kuten ltinist er1ölle sähköitin 

huttiin täkäläisissä diplomaattipi1reisaå jo Ribbentropin 

Rooman -vierailUn aikana siitä, että Saksan ulkoministeri 

oli saanut erikoistehtåv&kseen painostaa Italian hallitust a 

tisa suhteessa. On myÖSkin melko varmaa, että Itallan

Neuvostoliiton suhteiden parantaminen oli keskustelujen koh

teena Brennero8aa, Jotka muuten tapahtuivat auomala1s-venä

läisen selkkauksen päätyttyä Ja 8i1s täs.ä suhteessa 



• 
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lisemmassa ilmapiirissä kuin Ribbentropin käynti Roomassa. 

Kysymys miten pitkälle Italian ja Neuvostoliiton 

låheneminen voi kehittyä. on vaikeasti vastattavissa. 

taan tosin siitä. et t "" olisi tekeillä Saksan-Ital1an~euvo 

toliiton yht eistoimin t a 3alkanilla. Tällaiseen pääaemiseen 

n äyttää kuitenk in monest a syystä vaikealta. Onhen kreivi 

Ciano useasti minullek in vakuuttanut, ettei Italia tule 

sietämään mink""änlaista Neuvo stoliiton toimintaa tai 

vallan lisääntymistä Balkanilla. l4u.1stettakoon vieJLä 

lähei set suhteet Unkariin, jonka pä äministeri Teleki 

haillaan käynnillä Roomassa. Muistettakoon Espanjan vapaus

sota bolshevismin vastustamisen merkeissä ja katqlilaisuuden 

asenne kommunismiin sekä ennen kaikkea itse fasoismin bol-

ahevismivastainen luonne. Tämä kaikki puhuu sen puolesta, 

että Saksan diplomatialla on edessään ylivoimainen tehtä

vä, jos se yrittää saada Italian osallisekai Berlinin

Moskovan akseliin. Mutta tämä ei merkitse a1 tä. ettei Oli

si valmisteilla eräänlainen Italiaa Ja Neuvostoliiton suh

teiden parantaminen. Jota Saksa su.uresti toivoo, 

vapaammåt kädet toimia Balkanilla Ja Joka Suomen sodan 

päätyttyä on he1pommin toteutettavissa. 
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Harvo in :m yleinen poliittinen tilanne osoittautunut 

selvemmäksi kuin rennero n neuvottelujen j älkeen . Ainakin on Roo-

masta käsin vaikea ennustaa aseman t ulevaa kehitys~ä. äyttää 

siltä kuin kolmen Qiktatuur imaan etujen ristiriitaisuus 

nyt mahQo ttomaks1 Saksan, Italian ja Neuvostoliiton yht eistoimin-

nan Tonavan l a aksossa j a Balkanilla. olotovin viimeinen puhe 

OSOitta ', ettei inkäänl aista sopimust a ole tiktatuurimaiden ke 

saatu aikaan 3alkanin asiain järjestämiseksi. Kuten eQellisessä 

raportissani eQellytin, on Italian ja euvostoliiton etujen vas-

takkaisuus ilmei sesti ollut varsin suurena 

sen syntymiseen, jota Saksa tietenkin olisi toivonut tehdäkseen 

lopun liittolaisten vaikutusvallasta tällä suunnalla. 

Ribbentropin käynti Roomassa ja keSknatelut Brennerossa tarkoit

tivat Italian taivuttamista veniläissaksalaiseen yhteistoimintaan 

Balkanilla, näyttää tällainen yritys täysin epäonnistuneen. 
\ 

neuvottelujen ji!lkeen ja Jo s1 tä ennenkin Brenneron 

saattoi tOQeta täkäläisen lehdi8tön sävyn muuttumisen huomatta

vassa määräse& liittola1Bvasta1seks1 ~a samalla eaksalaiaystäväl

lieeksi. Erä. täkäläinen virkavel~en1 - Kreikan lähettiläs Po

l1ti8 - vlittää lehdi8tön muuttuneen äänenaävlU ~ohtuneen p1-

............ ~·IeJa: 

~avall1nen. TaftI ....... . 
T ......... ja ....... .. ........... "'I .... twI6l1 •. 
111 ............-- tIedoItuUIIn • 
111 ""mll t 1' .. _ ............................. 1Iedoi· .......... .................... ......................................... -.......................... . ........ 

. , ......... ' .............................................................. ~ ....................... . 
..... t . 
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k e i nki n ni is"ä hyb~äyksistä, j oit a emokraattisten maiden 

lehdist~ssä on viime aiko i na ilmennyt Italiaa vastaan. Ku-

ten t unne ~~ua jo tuu I taliaan k ohd istunut arvostelu ans-

kassa J Englanni sa siitä, ett" tiedeti,;. än Italian olevan 

maan, j o a varsin suuressa määrässä häiritsee Saksaan 

di stuvan saarr on tehokkuutta. urval t ana on 

suhteessa pal jon Slure at edelly t ykset cuin pienemmillä , 

puolueettomi lla mailla , joitten auppaa Saksan k anssa voi-

daan h e l p ommin k on trolloida j joih in voidaan koh lstaa 

pak otoi enpiteitä n ii en e ne,;telytap oj en mukaisesti, j oita 

En 1 nt i ja Rans ka Saksan tal oudellisek s i eristä miseksi so-

veltavat ja suun.nittelevat. Italian teolli suus on oko so-

an ajan t oiminut Saksan yväksi, ja Saksa on saanut ostaa 

taliasta huomattavas ti he elmi" ja uit elintarpeita . Tun-

nettua on myös, ett" I tal ia on aut tanut Saksaa sen ny

kyisessä vaunupul ssa lainaamalla Saksan rautateille huomat-

tavan määrän liikkuvaa kalustoa samalla kuin tuhansittain 

i t alialaisia työmiehi å on lähetetty Saksaan maanviljelys- ja 

muih in tÖihin. Tällaista Italian ja Saksan keskeistä 

vaikutusta taloudellisella alalla länsivallat tuskin toivo-

vatkaan voivansa estää, mutta tilanne muuttuu toiseksi 

heen ollessa Italian osuudesta välittäjänä Saksan 

ulkomaiden keskeiaessä taloudellisessa ~orovaikutuksessa. N 

pä eivät länsivallat varmaan ole suopein silmin seuranneet 

sitä, että 

saksalaisia 

italialaiset liikkeet ovat sodan aLkana 

tuotteita ja jälleanmyyneet~Oma1l1e. osittain 
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ä llais t;a aupankäynti" on 

s uun utunut niin ' yvin 

ja t runut 

l änteen 

sodan a

Etelä-

j a ohjo ia-AIllerikkaan kuin itään evant i n maihin, Japa-

niin ja v ieläpä Intiaan. aksan vi ent; i ä 

maahan r ht i vät en ~lantilaiaet t u o ottain ent istä 

i n pit " "än s 11 " l l ä , mist ' on ollut seurauksena, että 

iesti in on ke r " tynyt varastoihin suuret "är ä t Intiaan 

ja Ksuk iseen Itään t a r koitettuja sak salaisia v i ent i tuot-

t ei ta , JOitten l .ku Itali an ka u"tta siis näyt t · .. · pys ähty-

n een. 

hamber laini eil inen puhe l annin alahuoneessa, 

jossa h" n s elitti, et t " puo u eettoma t aat ei v" t t ule 

saamaan br i t tiläisiä tuot t ei ta ilman takuuta si i t ", että 

ne eiv"t oudu Saksaan , käsi tet~" n t ii" 1" I 

ohdistu' aksi. do "tet;aan niinmuodo ' ent ist" jyr e p i ä 

enpi t ei tä erentakaisista ma i sta Ita i aan ohdistuvan 

n i n rajo i tta iseksi. Itse teossa on Engl ant i so an jatku-

essa kaiken aikaa tiukentanut Italiaan Gibral tarin ja 

Suezin kautta saapuvien laivojen tarkastusta. Egyptin 

läinen l ähettiläs k ertoi, että englantilaiset sotalaivat 

tarkastavat nyttemmin Italiaan saapuvia kauppalaivoja myös

, in avovedellä , ni i den tullessa Aleksandr1asta tai muista 

Välimeren satamaista. Tarkastusta väi tet"än to imi te t tavan 

myöskin Dardanellien salmiss~. Vastattavaksi J ä " niinmuo

doin kysymys, miten pitkälle Italia sallii t ä llaisen tar

kastuksen menevän ryhtymättä vastat01menpiteisiin. Italian 



ja Engl ann i n ' e sken vi i .mek si sattunut iiliselkkaus ainakin 

osotta Ei. , e t t ·· Ital ia var sin vastahakoisesti taipuu 

t oimenpiteisiin Saksan saartamis eksi silloin ·kuin n ··miit 

keva t I talian omi a etuja. 

Er···· t Ro omassa tapaamani enkilot, niinhyvin ulko-

aalai set ;:uin tal i alaiset , p i t ··ve. t edellä se l o stetuista syis;

tä varsin ahä.ollisena, et t ä Englannin j a Ran skan 

t opoli tiikka aksaa vastaan j a t äm··n poli tilkan sOfiel t aminen 

Välimerellä pakot.ta v~t lopult a Italian sota an . länsi valtoja 

va staan. Katsotaan, e t tei Italia tule ajan ennen sietämii.ii.n 

liit tolaisten pakltovaltaa ni.menomaan Välimerellä, joka 

l a isen käsityskannan mukaan kuuluu Italian valtapiiriin. 
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fapahtUllien ltIll.kua Skancl1nav1uaa anrataua tiillä 

kin suurella miel.nkiinnolla. Jlähclään uuden Jakaon alkIIneen 

Ilokratioiden Ja Sakaan våli.e.aÄ aoclaaaa. Lehdistö asettuu 

taaltaan Saksaa Jmairtävälle Ja vieläpä 8Qoaivalle kannalle, Va

t1ka&in Julkai8Qa lultuunottaatta. Kuten aikaiaellla1saa raporhia

aani olen maininnut, muuttui lehdi.tön asenne Jo Suomen sodan 

loppuaikoina Ranskaa Ja ED&lmtia arTo.televakai. Demokratioita 

aJJtettiin saamattomuude.t& Ja epårötai •• stä aTUn antaai.e.aa 

Suomelle. »;yöalt1n Sltmdinavian maat Joutuivat huoJlDon valoon, 

erikoiae.ti Ruotsi, Jonka menettelJ ei ole täällä aaa~ttanut 

JlIIIIIÄrti.m7.tä. Kun n7t tuli Tanaltan Ja BorJan ~oro Joutua 

lqöl:ltqkac alaiaek81, huolI&a helpoati. ettei niihin aulltau4.uta 

aamalla ~ötätunnolla. tietenkin on otettava .,öa lukuun. että 

puhe ei tällä kertaa ole venäJästä vaan Su.uta, Jolta on 

Italian liittolainen. 
Xå74esaäni tänään Palasso Dhis1- tapaaaaaaa ltabinet-

t1piill1kltö ~a ott1 hän 0..-alotte1.eat1 puheeka1 

Slt&41naria.... JI1n1ater1 .AJlh.aaID. la.umolla on .es1t 7.tä er1-

k01 ... t1 .1ihen nila4en. että hän on ulkoll1n1.ter1 Dianon lähin 

81... Bill p1U !ealtaD Ja lorJan ft1 ttluata raakUaa tapp10na 

.JAKELUOH.JE: 

tavallinen. 

UK': A. 

Jakel"ohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja 1I.lk.1 mlnlal.rilllle. 
EI "lkomued".I"kaen Uedoil"k.lln. 
Ei ulkomaaed"atukaen, mutta ulko •• iainminlateri6n tiedoi

lukalln. 
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Englannille Ja RanSkalle Ja samalla vertaansa vailla oleva

na sot11aallisena saavutuksena. On 8U.oraetaan uskomatonta, 

sanoi hän, että. Saksan 8OtllaeJohdon onnistu1 e11rtiä 

50. 000 miestä käaittävä val~sJoUltlto maihin kenenkään 

t01menpit8estä. aik&isellD1n tietämättä. Tmakan Ja KorJan koh

taloa valittaesaaan ministeri ~o totesi Suo.en menetel

leen parhaalla mahdolli.ella tavalla. Suomi on hänen sano

Janaa mukaan oeo1ttanut ihailtavaa moraalista Ja aineel

li.ta etniJDmnrttä ( super101'1tli morale et ma'tlir1elle). Se 

on .anltar1111.est1 puolu.taesaaan aluettaan anaainnut knDni

~ aseman ltanaatuntien Joukossa. Uhraukset ovat tosin 

olleet suuret, mutta niitä ei ole tehty turham. 

ailtoJen hiatoria on tämän osoittava. Suomi teki IIQ'Ö_ rau

han lhnnoatoliiton ltanasa oilteaan a1kam, sUli. EnsJ,anti Ja 

Ranalta eivät oli.i voineet mtaa 811 le teholta.ta apua. 

min on tapahtumain lIQ'öheapi kehity_ eelvästi näyttänyt. 

nistari ~.o &anoi tuntevan.a Suo.en kor~ean yhteiakunnal

lieen kehi tJbla Ja näki Aura m.rki tykaen 

että. Suo..... varattomatlt1n ltanaanluoltat ykata1eliaeati 

tulvat puoluat .. aan maataan bolshevismia vastaan. 

Tie4ustelin ministeri Antuaolt&, miten hän aJatteli ti

lanteeD Balkanilla n7k7olois.. kehittyvän. Hän vastaai 01.

van.. vakuutettu sUtä, että S&kaa lih1tulnai8Q.ucl ..... ryh

tyy päättäviin toiaenpiteieiin teb4iltaea tyhJiksi länaival

toJen yrit7uet Saltaa talo1lAelU_.a1 :tu:ri.taa1eelt8i tällä 

a1DlJlall&. E7Q'1Q'ue.i luul1lto bin eo4aJl leviävän BalltaDll-
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le. e1 hän halunnut antaa euoraa vaatauata. fWme1rtua on 

ku.1tenkin. että ea1m. kaikki täällä olevat rOID&Jl1al.aiae" 

a.evelvol11.et ovat aaaneet ku.taan 1la01ttautwa lihet,.

tÖÖJlsä. J(Jös on tunnettwa. että kolaekymaatä ital1alaiata 

aotllaalmtäJåä on matkuatanut R01l&Jl1aa. 

ulkoaa1aiJllll1n1ater1 aatenou on pubaillaan 

lotak1Jl a11a on teke111ä. On 1lae1atä. että aa.aan kir

J1atJm1nen Roaan1a... JOhtuu läh1Dnä MOlotovin Joku. aika 

.1tten p1tämistä puhee.ta. Joa.. hän BQor&8D huomautt1 Ve

näJin aike1.ta Beaaara_1aan nåh4eD. 

M1n1aterl jnfUao ma1Jl1t.1 a ..... ta 

8&&Jl. että Saltaa on vU .. l ••• tä lIl&aiJ..n.04aata aa&ll&Jlaa 

opetukaeD p~.tellla tä,4ellea muuttaut takti1kkaan ... 

Sakaan päämääränä e1 ole nyttemmin 111ttolaiata aot11aal-

11aa rintUl&Jl IlUrtaaiJlen. vaan nl1 tten aa&n07Z'1 ~.ten e.

tiainen. Sota on n11nmuo40in. hänen aanoJensa multaa. ver

t1kaal1nen eikä hor1aontaal1na. kuten aika1a •• p1 aaaU,aan

aota. Joka Joht1 Sakaa tapp100n a8Bvuokal. että 

lat k7ken1vä" Sakaan talou41l11 •• at1 eri.tämäin. 
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Roosa on Y11M aikoina ollut tQnDä hulluJa Italian 

tai.l.v. aik.l.ta. On yä1t.tt7 täällä Ya1a1 ••• ltav.. ~ökkiJati 

• Kr.lkkaa .. et... _111. Del ••• K:or:tml UU'a yaUaal.eklll.. Ita

llan ~oukko~a onkin Yl1ae aikoina .11rratt7 Barta ka.tta Alba

nia .. \n. til_ kuulin Il.m. 81;'" Bar1a ..... Rur1iUalll .. 1i ovat 

• 

.aan,.t .airi7ka.. .1~ol1;taa 

aa _elan YVal ta. Brall111an 

ta aataJro •• Ul ••• U YCM 811"'. ,Ui ~GkkÄ7' K:orfulDl 

tu1a1. ~a .Uä 011.1 q~ yata 1;lUUl.l.v.. faYat ..... l Il .... , , .. -

Rooaan-lib.Ulläia aainU81 lain kuulle ... hulluv.. Hia 

lunaat aa1a.v. .-moa .unta kuin .ttä K:r.~ on 

tapah1;u.a1n Yaralta. fol.t.n hulluJ_ mukaaD 011.1 Ita11a 

aa ~akätä DalUU.... :sräit uUoya-s Italla r7hvYu _ta .. 

Sa... ll11itola1._ ~a oeloU ... n Y&1n nr~an .otar.na Jää~ 

tJai.tä S&kam 10Julll.... ~olttoo •• 

lazmin k1lQpua. yäU.täin nelä. .Ui 111twlal&7.tä~ •• t:ääD. 

~tt. ulltoatDl.ter.L Oi8Do J1Akkoin eroa1a1. 

f.a:1&a1. on laa1t.ak1ll. .t1;.l Ital.1a IlilLtä~äa1i1 tällä 

h.1;kaLlä &10 ~ .0"'. 1. ullt0Jo111ttt..... .. .. t..... OD 

.åll lqlU v.,ah1lu1D åkil1 1I1Ul... .Uä lUt1lDaJIIl.U.8ak-

"AKELUOH"E : » Jakel .. ohjemallej a : 

.................................. ~!ffl.~.~~ ........ .... _ ............ . T.valll ...... 
Ta"alllnen j. 11aIk.1 .... ",lnlat ... IOlle. 
EI ..... o ......... t ........ tledolt .. kailn. 
EI ulko .......... uk •• n. ",utta .. lkoulainmlnl. teriOn tladoi • 

... elln. 

U1i1: A. 
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saan enti8ti tehokkaamw1D paino8tetaan. Lehdiatö ~ökkä11.e 

kii~aaati .tenkin Bn~l8Dtia vaataan. Saksalaiaia 80tilaa~al

tuuakuntia on parh&illa.n tiällä, ~a asia8ta on t.ht7 ~ur1 

nuaero leh41atö8~ MUtta tiaä ~uuri on omialD ~iitta·.·aD 

811hen, ettei 8C)tam ainakaan ~il1tt_81i tul.~ai_u4.a. 

laalteta. J08 niin 01181 asian 1&i ta toimi tt&i8iin qlli Salt

san ~a Italian arme1~ain 7hteiatotm1nnan teho.tam1sekai tär 

4..8ei aal&1~u4e... B&7ttii pU •• 'nk1D ailti. että aa1aa 

Julk1_u4 •• aa koroat8ll&1la P7rt "'ia t01811n piiaiir1in ~a en

nen kaikkea vaatapuolen painoat&a1a.~ propacan4.akeinoin. ~ 

ten tunnettw. on Ital1a bike aiDa harraat&mä tillai.ta 

polit1ikkaa k&llia~e mill oin 111ttola1.t_ puoleen milloin 

~äl.leen n~t7en lihe..&ka1 ak.elin pUrii, aina .a1t'tien 

~01takin 1&*u~a .uosion. palkkioksi. Ei a11a ibae. .t'" 

•••• J:nslanni.. on ~11a. aiko1Jla al.ttu 

l1an k&nIlaaottoa ~oko puolue.Uolll1u4en tai puolue.ll1auwlen 

•• k.la.. On lal1t.nkin -"Y'i ol.ttaa • 

t&a, ell.i~it taputullat ~oaaa1a esia. BalpnUla pakottaiai 

Italiaa 7ht7Män .tae. 

OD 7181a •• t1 tunn.ttua aiten epäedulli.... aa ..... 

Italia tall.1 01.... .clan aPVea. ral~er.lli. !imi a.1-

aintlla 81 01. staDdtna~lan 8Otata~tama1Jl ~oblOs5a lII1utt.

Il1lt. Plk-.11lk1n piilnaatoia. Sakaan 1&l-.a.ton .u ... t tappiot 

.or~_ .4&8_ .. ta~a" .... 'unia ~a "uu laift8toille 

t18tä pv.-,." .. 10111_111." bUU"" ~o1a1... tU'J8-

"ua. TiU_ra. ,l1rU.a. !Ui ei 01. _1&" ~iiU .. --• 

..... ot.. ~a .. "ale. uoyatt&-'adl -.a1bttaaa 

YUtata .... _ Iliil'UtiL •••• 
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~) 

Sala i nen . 

J.;1 -ru 

Ed.elliae .. ä raport1a881i ker1'Oin täällä liikkuvista hu

huista, Jotka koalt1vat Itallan sota1a1a aikeita. llaapi1r1 011 

81110in varsin Jännittynyt, Ja ~ •• k&1aev1. tapLh~ 

Joka hetki. Iiyttellllll1n on ltu1tekin tapahiund käänne tiaä ~ 

tus_. .uetaan nimittäin 011. vakuutet1uJ. .iitä, ettei 

yhtyminC!ID aotaan ole 04.0t.ttav1 ... , ellel Jotakin aivan 

matonta uutta käännetti ~11si tapahtuaaan Fleiaeurooppalai.e ... 

t1laute..... Eriko1.e.t1 kiinnitetään täkilä1&1aai 

miota aiihen, että Italia e1 io.1aaias&& ole va.l.m1. 

lta1_en .otaan. Siltä puuttuvat tirke1uait aod&DkÄJnt1in 

t_at raa1ta-&1ne.t, Joita .e ei aadlll1 kestäes. voia1 .. a4&, 

ottall1 huomioon, että Raaka Ja lIlng18llti v01vat helpoat1 

vaato1l1&1O kat .. 1st& yhteydet Vä11aerellä. 

Vaikka JOhtav1ssa p11reisaä nykyis1n ~ht~~taan 

11.ema1n tilan te ..... , mikäli on puM Ital1an aactee.t. aelk

k.uk8ID l&aJc~ae_ n&b4t11 POhJ01a-Kuroo,.a .. , 

tö en't:1.ti 1!mokk .... fn kaap&nJ •• ua län ... T&ltoJ. v.at ••. 50t.

t.p~t~t. .0rJ.... IDnet.. tiJdelle_ a&taala1ayatiTillinen 

ti_oit_. lfl'lSakin a.akaa nat... b7fttiilliin J. Baa1tu_ 

Julkiauuh_ annett'1l t1e. aiUi. eUi RIIlaka 011... ny:ty1a .. 

JAKELUOHJE : Jakeluohjemalleja : 

'.Tallin ... Tavallinen. 
Tavallinen ja Ii.lksl mini.I •• illlle. 
EI ulkomaaedu.lukaen lIedoiluk.lin. 
Ei ulkomaaedultuklen. mutta ulkoa.iainministeriön tiedoi. 

Malin. 

UE t , A 4. 
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nur80d81 alue.a ollu~ halull:a_ n.u'Yottel_81 I1oa1181 .Ule 

ell1 ttäai.tä Taati.Jlubi.ta. ei ole ~iällä _.ut lIl1~ään Ta'" 

taltaikua. Siitä ei ole ede. Julkiaude •• a mainitta. 

Vä1tetään. että Italian yht1JR1nen .ot.. 011 h1u.

kllr'Y&n varas.a Sä.81 b7ökki7k8& -Jälltee fa.8lta81 Ja Bor

Ja_. Xerrot &IID n1lll1 ttäin. että lblS80 lini 

tJi akt1h18een t01a1nt.... SakS81 puolella huol1aatta lI1iU. 

että JOhta'Yat piiri~. Ilin1.teri Ciano aUlta_luet'ålna, tätä 

'Ya.tuat1Ta~. Xerrotaan JIIl.80l1nin luopae. .1DlI1nUelai.ta. 

Ta8ta .cJil.lteen ltu1Jl hän 011 n.Uut 'YUu.utetub1 811~i, 

et~ei JI1Uer 'to1'Yonut Uallan 7h't7a18tä lIO~a.. JI1Uer oU. 

n1in kerrota_. lihettin7t U'1..ko1aliILeUn 1180110 ..... 111 tie. 

lIua80l1Dille. !iaä 011 t~ eel'Yiltai. ettal Sä.a 'Y0181 

n7qolo1saa etu rl1ttbii tukea Italialle .e 1104&8 .. län

al'Y&ltoJa 'Y&etalll. Hitlerin kantaan lien.e 'Ya1ltuttauu~ ~e 

liIL.te~ 8a k.alAlaen IIOtllAakoai.81on •• lo.~. tilant.e.ta. 

I:errota& JluallOl1n1D mure.u. paba.1Ian.. UUa1 ._ta SaDa 

kannaoto sta. 

Vaikka .11. tilli hdbllä nqttäi 811 ti ku.1n 

Jäi81 804a ulkopuolelle. on ltu1t8Dlt1.n otetta'Ya 

että ...... Jo ... Jra1ltk1 rl1PPlu _c lliellc 

o40~ ... tto.t ltåiat_t O1&t ..... 4olU.1&. P&l Jon 

lt1D 811ti. et. ftv.ota 'Ya.tai __ .... 

10. -~&DQt.iao 1IILllal ltia1 ttiaiin aJ'lu1D Balkill1D, 

Ua1.ian 7IltJaiDen .otua t;a*lJl 'Yil~eUft1a.I. cmJa.IIIl Ita11a 

........ tt ..... na .... t •• 1'YI.U ~. .ttä .. tlDn tila-

tH •• Ba'1rentlla keak .... t .en ._~, J& ettei .. "01 JI'''iI aIlti 

.~ .. Jel_t .... 
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. J~ ... 9. ... 9. ..• ... " ................... ............. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . 
/1.J//f o :!J. 

t ?/r _ 'jO 
RAPORTTI n: 0 . )~~ • ...... 

.J. .... Q. ... ~ ...• .. Jl,ssa .: .. 22 p: nä toulto kuuta 19 .-4'0. 

Asia: 804& DMt,.,1a I'ta1.1a. 

SJla i nen. 
l> • '(/). 

1'U.. på1nni tap .. 1n.1 Y1rbnl~1.tä nat u .. s-t ,1-

tiMet .ar.ln lu1l1t...... että Italia eDII.-s.B hl ..,a..tll 
lIlt77 _taa ~ 111 ttola1.... !a •• h ... 1 Bel.&l& llo __ 

nurliMtt.i.liin knlft. lterohonnln .. 01 bi1L oloTa •• U'aA 811-

tä. et~ ltal1. b71kkäi locoelaY1. k1IIppu- Jo. o_Uw.lltuu • 

• ttä sakea ... T1lt.... r .... te .... p1. .01tto~. Belll .... 

r1llt ... 1l&. ti.. t.,allb... le1Tii hiIl.n äa1t~_ --

_ta kat lr)1 alle Balk.s.lle. 1'_~i ki7 1l0000aa Tadaa 

••• " • .arabian J. • .. 01ll UAkar1 Tallatak8o. "'1_ UDkar1-

lIl .. t .tue". Bal.pI'1a ki7 lacOel.naa Ta'" .allåab •• 

• .11 ti "01 waia_ &1.u1 ta J. IrdltDa T..... pliatik ... Salo-

nikUa. lr.lkJIa ~a ~ 1Il"'-" lill81T.lto1Jl1n. 

01._ 1Il'" taTellut aalola". per1lU olen. JLIDk1lO1t1. 

auta ~olJb.. 1"&11&1.111..... ~cnJra ua" TalaLu""'h.Ja .1UI • 

• tte1 Italia lIltpi .. ni .... ole Jl7Jq1a11l ..... äa •• Ui 

k111ln1 ttlTit llUU.et. al1JL11l .atknaUa. ~1JL1n naua JolI.ftl

... uU .... .,.,,"11. ",'anJa ~ .... 711TOs-ta." lai

Taat.t _laiT.t _1»IaU .atU .. 11~-~" _..tt .. ~. 

De.".' •• olIi -.a. It.:u... afIt1kD1.&1 .... &1_1& .. JIIhp 

........ Jlatbatai. Iltllal ... ltal1a1l& et olO " .. * ..... li01ii-

MKELUOH.IE: " .......... jao.lleja: 
I&T&11'·"., T ........... 

T .......... Ja ....... . . ............ ...... 1 .... 11111 • • 
...... c· ... _ ........... . 
.......... t ,.yk ................. ., ............ ...... ........ 
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el1ntarpeldC ~a ciuen auiden .,taaa tG"YUtau_ 1ia.oUeld_ 

puutteen till4c lUJIloll1auuk81a kiT4i p1t.p1aUa1na .taa . 

.Jot1;a Ita1L1a '01111 _01"1ut1l& .kata yo1tta~_a. 

1ft040at-. aiftll l~a1D1.*a1 - .&leN.eläÄ - ~01la1 •• _ 

n~ tu*1I1 on .4ell7t~i. Suot... ."i XU.,11ll1 on 

alkal l:aaäU .. ya. .tt.l hän llertllå Q'ökl:l.a1 .at.. tällai

••• n uhkapeli 111. n1DDu.tiin ImOll1o'ta 1170. alill_. .tt.l 

Ita11a 1;o81ula8. ole Ylia. ailt01lla I"Jh~ laa~apl111 t01-

... p1t.181111 solan Yaralta. ~i1ti .r.Lk8ia~ouklto~a on kutsu 

aML81111. .utta lIUiin narapaa li1lteltamalle plmoa el ole 

t01ll.1t.t_. .Jouklto~a on qllå lt.lIk1h"7 ,Ub&ulaan ~a laCO

eladan ra~o11l. .ää lillhc RaHan ra~aa ya.t&c. 

D-iltoia_ huoIl1on _.alt... .e p1"O~u4a. ~ohon 11-

.. l ... tl ~ohtaY&l.ta tabolta an.t1ia.~_ oh~a14_ .ak..a on 

$QtV .alta&l.ai .. n nÄkaDnnu tuaahek81 n1iDllTf1D .Ol"~_ 

ku1l1 Y11Mlt.1 Hollannin ~a Belgl_ tapaht-al_ Jht81'4 •••• 

tilli Jl"o~_4a el l"a~ol1;u a1Jlo .. taa 1I111l_. .ttä lM41.tö 

antaa t&p ........ Ule tipU aalt_aiaa1eli.. ftl"lt7b_. Llll.1;1-

pI'OP..... liliDl on yU.. alaiDa ~il" ~.t.ä7 11lltu1a1a 

alel_o.1t1Jbla liIlI:I.Y&l1;o~a ~a .l'1ltol_nl -s'antia Ya.t .... 800.... ~a _allalt1D on t&lo~_ a&tniaU.ll ltl1ml1t.U7 BDr 

l&Ua .,lft&fta ~tlllt&. roulul&1.1ata ltoltoonp&ll_~a ltal

ltul ta on l11ltltaZlut _"1d.lla 1Io1aaapaaa_ -S'.1l1D ~a "a
lta _v1llL.t7PI~.n .... 1;&11& al.l_o.ltaD1a. 

, 
lt1D on poUl .... __ ••• Ylia. pIlCJai •• -"7: 

-al_t1laia_ ~a -w,J,IIl... b... .. .... *bIalt 
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tauka1a. Jotka ovat JOhtaneet a11hea. etti _].annin ~

li111. auurlähettiläa ov1 n114en Jol:l4.oata pl'Oteato1llaa. 

Palaz., Ch1gt.a"'. Sa:t~ au.wlib.et7s"ön e4unalla on ...... 

a1ltai .. nl taputunut koulunllOrlaon 110 iM.p __ ta Saballe 

8\1001I10111111a m1eleoao1tukata. Bs11nV1pi 1 tae Duoe kerran 

Pal .. ., VeneatUl p~eltlteella m1eleoa01t1aJ1l>le. Br1lt01.nl 

on patava _~1l1e. ette1 aieleaoaoltuka1111 ole oU&JIIlt 

o .. a lqpaeapiin 1kiin ~llutta ames.. vaan ailte1 ;rlta1n

O .. Ul koululal.la. IerrotaaD ;r110ppl1al4en lt1elti7tJDelD nl1.

tie Jla1n1ttaltoClll. etti TatU:_.1» leh4_ 0 ........ · ao.&ncm 

lev1klt1i bo.s. cm ;rrUett;y e stiä Ja nl1 ti hclt1löl tä. 

Jo14en ti8ti huoli-.Ua on Jullti.1lla ]l&1kol11& to4eUu 1_

tei lubae.. cm .Ui Julltll1_lla .valla aolva18m. 

K1elenlt1111tol.ea .e1kltana _111ittaltooa. että enne 

lDC1&atla vanata ko~tatettuJa a1eleoaolt~a .. atett1ta 

tulli ~l_lDielD __ 1'_4IIa. Jo •• k"l'Oti1ta JDclaDD1a 

1&1 v_cm ral1a ...... li bal' JoUt.aa aa&rrcm Italla lta19,.. 

hall.avwta va1laLtuk.lda. lOÄ.a.. .tknttuJda tilli 

...no _.e_ ItalJaa tuontia Ja nentti MZ'l t ••• 

toi otlkaa. otti JBcl_tia ...... kohlin."- ,..paeIIl4& 

Ja 81el_0_1 aDd o_t o.al tae tarkolUaae.t ".,unt • 

.. tao ..... l1ev .. tWia Italiaa MUtaan • ...note1ae-

plMUi. ClIlk1a 01_.. "1e.Ja .11"'. .tta Italiaa Ja _'.!lDt. allbld •• aanttelu1 .. _ pilat,. 

~.~.'Mll'1IWl ...... Uev_tial-* .... Ja .tta ... vottelut 

~ ___ 8Ol.p'_ ._. k_a111 __ IIIIIIlWU .. ~g.~e •• 

81..al. !Il.1al_t _ ..... l1It nU .... dtll_. 
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1..-11ta .ailta puutu halua kehittää .ahteltac r.abaDo.al

a1n ke1nolJl. 

IUllan .It&lll JhtJlll.. 1lUlD1l1autw. &no.hlta .... 

on U.t.nk1Jl .7:rtä 010 ... baoaioOJl •• , .tti Ikl1aA DDaa 

el el..lleakiin balua .tu, ~a .Uä kMhlplllluu 

.,a.k.a. SUolJl .1 II,J'OUään paa"f1ll ~a katolta_ 

nn. 01. tUli JhteJl,... .,uekQttld. Ual1_ 

.,10... tull81 käat. uääk_l ainoa... 1d.1Di t .. auka .... 

kohk1allta1, ~o. .ta.1Mt liaa1r1Jlt_lla ~ohM1a1ftt •• 1-

.,äia ra'A18111Ul Sak~ ..... 1. täl101n Italian pJ2'kilQ'ka.t 

81IIUltll1lt1l181n.t otak_t • ., .. U BIIllrWlll~ Ja .nne ka1lE:ba 

nUtt.n 1IIP.nM1;tuJa .,uts-t_ totnUaia •• , Jo~ .. -

... tUliut polUl1kkaDa pii-IrDal. JDltk .llei ratlta1aaa 

Ja.. ...ukai kpabA1I., 'Y01 _lko .,UlDDIall& 88oa, .ttä 

Ual1a ~. ....11.. P7Q11iia _tta.lli oA.oUa.,alla kMn-l-

1 ... be1."f1 01_0 on puol.n .. .,*1I.ut."1I.t, ettel 

... t.... 01. _1II'a04a nia .... c ktIllt7Jt_ phJl,.aai 
, 

pllll.... _to.k. I.äna1.,alM~a .,...... JtoWanu • 

..... 4ID hia on •• 11ttiaJ" ~.hta.,.. allti ll1ttoaakt •••• , 

~o... Italla on I&k ..... 

,~-'--.J.oA~d~ 
tUlia • 

.. 

.' 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMA. J-
• • • • - •••• •• • • • ".J ••• • • • •• • • • • • •••• ••••••• • • • ••• • • •••• •••• •• ••• ••• • • 

OSASTO: .. _ ........... Q./C} ........................... . 

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

.............. b.~ ....... rb ....... ~~=-!i~.~.~ ... ~.:.:.-~-.lL.:--

............ _ ..... _ ....... _ ........ _ ......... _:J[~._~_ .. : ... ~.~_~_~~ .. _.!~_ ........ _ .... __ .. _ 

.............................................................. ....................... _ ..................................................... __ ........... _!/-t. _.1.( Y 0 . 

.. 

• 



R 0 0 14 A ..... . ....... 88A OLEVA LAHETYSTÖ. 

KIRJELMÄ N.o 556/103· 

. ~ ... ~ .... () ... ~ ... ~ 88A .. !! ... P:NÄ .. ~ft. .~ .. .. KUUTA '9 .A.~_· 

VIITTAUS: '" D. U. M • .. ............ -' .. ........ ... 19 .... .... .. . 

. .... ~~~~.!~!~.~.~~~.~!.~ ............................ LLE 

. RoO.an-lähet,8tön raportit 
ASIA . n:.n -- .. --ii .... l.a . .A'2"~ .......... m ...... .. . .... .. .. ... . ~ • •• ..... .. ... . m ___ • 

Libet78tÖ to1a1ttaa kunnioittaen Ministeriölle tiaän 

SuOJllIll Roo_saa ole v_ lähevstön rapartit n:ot 11 Ja 12: 

1) Italian yhi7m1n- BIle. ta.; 

2) Ita11an auhtauhminen Suoaee. 

( ~ r 
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R .Q .Q .lot ...... .......... . . ... . 5 SA OLEVA LÄHETY STÖ. · Salainen. 

RAPORTTI n: 0 . il. YJ . 
R 0 0 .m a . ssa 11 p : nä keaä 

Asia : .. l;1i,,1l~ . lh"me.n .ur-..... 
....• Q".am. •............... ............................ 

.. ........ .. .... ........ .. .............. .. .... . ..... .....•............... -

Ual1a1l Jh'tpinm 8U'IIr.-- on .. ~in ~a1ama. Via. 

7önÄ klo 24 alkol .. a" .. lholllllUu4.." U&l.ian Ja 11U~1&1a"'l'to

Jen .. ä.lillä. TapahWilain kUlu1ia JDerkiUiltöÖD 'tiali .uiaUin 

sw.r ...... • 

Vielä. 9.6. plti "11 Telesrafo" leh4m pU"o1m1""-Ja m

s&140 ratiN'" I~1an .0"an1m11l. puhe., Jo.... ~ •••• 111&1-

n1 "m , eUä "parhailla_ ri.hu .. a.... .04&.. on ka1ta1 .. aiu"ta, 

Ran.kan hä .. 1ö Ja EDBlannin ltUlda"am.1nen (11 orollo 

e l'tDBtnooohiar. 4.ll'Insh1lt.rra). I"alla 7h"77 ao"aan .. a."a 

"01...... ..aih ....... " Täaän .ukaaD - "1.4."ään nia. e"'ti jDaal-

40 kirJol"".. ..ain .ml ainki Pala.ao ChiSl h7'Yäka77 - ar ... l-

• Uin 71.1 ... U, eUi U&l.1an inhr ... Uo o4D'tuUala1 h"euWai.

"aan .. 1.1ä Joi"atln päl .. 1i. HiaiinnJa"ä aiAea" "1 .,0. .., 

• 

nl "taa.ru'&1. .. ,. "ll.x"in pl U 1ih". .Aaer1k&an I draUl.. llaol

hk.. 1IlUkaa, Joa ... 10.6. 'f1elä aaupU .. älli oUu :tv.mo,,'tu, 

12.6. lI1Ikaaam 2500 _tuataJaa. MaJuri Jm&nlO "0a1n 011 

nu't .. uaaati U_ii, e"'ti "ll.x·in lålaAOa'" .1 'tol .Uiia 

1&, koa. lal ... 011 "rll_1;tu" aoölaaltUlJ •• a1&l .. &1tÄ 

wb kuin .. 118. ~uua. tolaaala ... " RJIIl_"at.ea.4_ 1;01-

.mlpl •••• a Dalq lai .. oille poU.k hnl pulue.Uaa1in 

JAKELUOHJE: Jlllteluohjemllll_JII : 

T-' ....... . 
•••••••• ••••••••••••• •• • ••• ••• •• •• •••••• ••••••• • ••••• , •• •• •• ••• L .... . ............. •••••••••••• ••• • • T-'I .... JII IIeIbI . . ..... .... n ...... IIIII • . 

............................................... .... ...... ...... 
.. ............. _ tIedoItukalln. 
EI ............................ ul .. ouI.Jnmlnl ...... lln tledol • .. ... . 

UIl 1: A. 
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R .. Q .O .M ...... ... . . SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. : Salainen. 

Asia : .l;:!;aUCl .. lh"t.l!!!'!en -ur-.... . 

..... Q"t .................. ................................. . 

Ual18D Jh't7a1nen eullr80iaaD on v1Jdo1n 1ioaiaa1a. Vu. .. 

7önä klo 24 &l.k01va"t v1holUnu4."t Italian Ja 111t1iol.&1avalto

Jen vä11llä. Tapah~1n kul~a merki"t"täköön tä8li .uta"tl1n 

S8\U'aa vaa. 

V1.lä 9.6. p1"tl "11 T. 1 egrato " lehden pää"to1a1"ttaJa jn

saldo r&41oa.. Iw.:l.ian .0 "tavo1a1ll. puh.m, Jos.. ))än •••• 11&1-

n1"ta1, eUä "parhailla_ ri.huva... .oda... on kUa1 v&1heUa, 

Ban.kan häviö Ja ED6launin kukiatam1n.n ( 11 orollo 

• l'tnstnoooh1ar. d.ll'Inghilt.rra). I"tal1& Jh"t17 ao"ta&n vaata 

"toi..... vaiD ...... " Tiaän .utaaD - "ti.d.tään n1a. 

do kirJoit"taa vain aen aiDki P&l.&sao Ch1Si hJväka17 - arv.l-

• U1n 7l.1 ... U, ."ta nal.1an 1nhrvm 'tio odo-tuttalai -to"teuhaia

t&aD vl.1ä Jol"takln pälViä. BiaäinnJatä a1heu"ttl .,ö. .., 

val taaerllå1va "a.z"1n pl t1 lähteä .Aa.r1k&an viralliaen ilaol

tuke_ 1IUltaa, Jo"ta lIl. 10.6. vielä aaupu välli oltu kwIo"t_, 

12.6. IlU8DUIl 2500 _tuataJaa. KaJvl 1 ___ 0 toa1n 011 

nut VU'Mat1 Udii. .t'" "a.z"1n liltAö.", .1 voi aiUi. 

la, ko.lIa lalva 011 "rl1_"t-tu" .0tilaalaLlJ •• alalvaka1 

vob lD11n '1118. ~uaaa. !ol88&lta ••• t ... _"t&1.n4_ tol

_.pU •• 'z Dalq l&l.vo1118 ,olD- heti pa.olu •• "t"toa11n 

.. AlC.ELUOH .. E: 

.................... .............. ....................... .... . 

...... luohjem.II.J. : 

T-M-. 
T ..... I .... Ja 1....... . .. . .. .... n .. terlllll • . 
EI ~ lledoItukaIIn. 
EI ulluNnaaedlletul ..... mutte ul"~"",lnIatwllln 1"'1 • 

bIQIIn. 
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Botava.ku.utultaen lopettaminen. .,d8l1a1ka1a81 P1mennlU4Il määräi

minen koko maasaa J.n. e.. ede11,tti vit ratkaiaa.a minä hetkenä 

hj"Yänaä. ne1a1n uBi t,. olikin .e. että Kuaao 1inin puhe 011 

odotettav1s.. maanantaina 10.6.. vaikka parantu.atto_t opti

mi.tit. 1ta111a1.et , ~r&nkof'1111t Ja aaksalaisten TuaaaJat. 7bä 

odotti '9'&t Jonkun ihmeen tapatuTan Ja aotaTala1ate1uJ_ 

vain b1u:rf1a. T01ain käT1 • 

Duo_ pulLe_ eatnlmi.telu 011 _älllinen: a11ti e1 

.. inUtu klo 15 la.atJllB1a. lltapi11'ilela41 .. ilI:iiD T1eli at

tiin. Vaata klo 16 alkolTat JirJeatJlle.t ~aa01at~t .ara

a1& _1ttokwltiM_ Plazza Venealalle. 11 11 den lIlUltma muuta1d.n 

l1e1&Oi T1rtaB1 }alkal1e. no 17,15 ra41o... ku.ulutettiin, e~ 

ti 11 hee puhuu klo 18 Ja keh01hU11n kanaaa rt_tiaäin 

toreille Ja ka4u1l1e ra410intia ku.ul __ • ~11a1_u 

plllinen rec1l1len henke_ 1aTa.teitu llkaaana kokou, JOB" 

Tara1naiata kanaaa ei paljon nihi7. Kem1l1inen 011 lQ'öa pu-

• he_ v&U:u.tua. rarJeatett7Ji. etupii.. kouluuuar1_n, Joka 

Juuri 011 piittqt tutld.ntokauten... toiae_J*lea1a noB1on

oao1tukaia 1ukuuuoi..,tta tuun.1_ oli a1la1npiatiTin &lak:u-

10inan. Va .. i T_ba ... i 1ba1a.t e1Tit at.1_01D1tukael11 ••• tl 

oitcw.i 0... ..,a101l0ao111v.D1in Ja tJ"öpa1ko1aaaan D.uut.1nat 

ot1;11'at "aoUn1n ... t Taidan Tad&&. 

a •• ta e1 DiIm7t lrål.ul.l& JineikäiJa. kOUlupo1ka1ll _kaatu" 

lumuuottaaita. IDnOaftD.tta Ja al1.tuu ••• U ltal1a l"JiLtl1 

RIIZ"_". 
_. h_kUlt. Jotka 01'_ ~"t Daeen pIL __ 

a ta 8II1Iri_ ta_.... ..i.... 1'akauttaftt .t. B11lna 

....... ou.t .u.. 
» 

,. .. t.t, ~ ___ • 
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Asia: 

. 'L t 'Y D 
: ;:YH .:h 

,-

.maen •........ 

; \.J .. 
i 
! 
\ 

C ItJ! 

Italien ~ur80ta.n liitt,rm1sen yhteyde81i on 

. _.--; 
1 

rittinyt Italian Ja Beu~atoliiton ~teiden nopea paraneminen . 

SUolllm - VenäJÄn so4an aikana olivat ~anltin __ lII1urlihetti

läät palanneet ltot1maabanaa, ja viil.ien ltyllllenem1n_ varsinkin 

alus.. 011 ilmeinen. Lehtiatö Ja ra410 kiaittel1vät liä11lllii.ttä 

ItIIlvoatol1ittoa Ja 8en Johtomiehiä. lC1itolliata aihetta tälle 

politi1ltalle antoivat sotamme tapah~t. Saattoi 11ailtai 

.ttä bolahev1am1n-vastatn.n Ja SUomelle Ja ao4allemme suopea 

mi.liala oli aitoa Ja välitÖDtä. Relm1ltuun loppupuol.lla oli 

ltu1tenkin Jo lIlUutosta havaittavia_ SUomelle epäeclull1eec 

taan, kulmea rauUAt.on Jht87cleaä aaattoi tocleta Jo ltä.l ttä

mätt~ epiyatbäll1aiik1n l'PlIuMoJa yleenai lQ'ötiaiel1M11 Ja 

kirJoittelun r1nDalla. P1an rauhmteon Jälben 

SUolll1 Ja aen amltarilltnen aota Juvät aelltetn unohcluka1tn päi

välehU_ pa18tol1ta. blttuurla1kaltaualehcl1aaä, m.lIl. 

aa taicletta ltäld. tteleviaä ""pori .. - n1a1seaai 

.e olot Ja aaa'YUtuk .. t ova1i toau olleet humon kohte.a 

eclalla~. Ja 7lainen mlaliplcla on ~~v .. t1 suo..n 

_. IUti saa puutti1n nih4i ...... rltUJä. 

Virallinan Ja pul1T1rallinan Ital1a aUi'Ya-'o1n o_t 11-

"AKELUOH"E: 
'avallinm. 

... k.luohJ ..... II.J.: 

T.aJliMn. 
T.aJliMn ja 11dbI . . ........... .. ",1"I.terIOlle. 
EI ... omueduatulr. .... tledolt .. kelln. 
EI ..... omaaeduetult ..... ",utta .. lkoulaln",inleterl6n tledoi. 

tulr.1IIIn. 
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me1a~.t1 muuttu.aa.. suhtautaai.eaaaan SUo.eem 

Ja maat_e vähek8Tfään lrU\Ultam. .l1lta1a.p1en 

tämänalaältö1aten llaall111Jen liÄkå on nyt tullut v11ae 

~azlonl InterD&z1on&ll" Julkal.a.. ollut kir Jol tu.: "Svsz1a. 

Pinlm41a e Lituan1a 41 tl'Onte alla Buaa1a" ( Ruot.in. SUO.en 

Ja Liett;u.n aht .. t V_iJäin ). K1rJoltwt._ SUoMa käaittel ... · 

via. kappalee._ anotaan niin: "Sota VenäJää vaataan 011 

Jo saanut a1ltaa ( tämän) balttilaiaa lrUuntauWaiac 

11M... Joka aotan Q'tv-t_en a.U 011 ollut lq1i1tett7 Sltan-

41nana r,'bIIäiA; kohtalo. Jonka .e aa1 kokea Koaltova 
\ 

he aftrllU.kaena 12.,.1940. kohtalo Jolta on .... (oounme) 

ltu1n ra1nltä VUo. Latvi. Ja Uettu oliv.t ottaneet v •• tua 

mo1ema1npuolla111. avunanto.op1mukal1la B.uvo.to111ton ~l~ 

v11_ vuoden 877'- Ja lokalDma_. on neuvonut to.1.. Hel

.1nlt1i tark1.ta-.an koko *_41naV1a_ pol1tl1kkan... Jolta Jl71t 

on Jo aCllJ'tti. J'1'Utiibem a1lt.&aDaaa4a 7h ..... ltuuluva1l111utt. 

• kolMn p1en-aa Baltian-_ kan .... • j,Jatuka.t _ei 
.. nat Jo pi1nvaataild.. ltu1Ja pari lDlukautta • lUen. 

Suoaen aolan Ja rllQ.hateon merlt1t711 ~ettUn 1'leli 

.... valo .... - K1rJOituta_~.iailta on to.1aal01Aen luettel ... 

lIi.t. eiki kai vaun. .e10.tuta ti_.-

JIQoaiot. harittu. että "KelU1oni Internaa10nall"n k1l"

Joitu. 1~.t" auananai.enl nurlihettllu Ko ... J. nuo-

1ihett1lia Gore1)jDSa pal.t.... .. ... pa1ltlto1b1na. J. Ital1aD 

7hVe.. SUa_ pulalla 111Uo1ai .. a1toJa .. .tae. 
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SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

KIRJEL.MÄ N:o 

... ..r1,9. <>.!!l~ ...... SSA ... 11. .. P:NÄ k esä. KUUTA 194D.L 

VIITTAUS: D. U. M . .. .. .. ... .. ... .' 19 ....... .. . 

..... .lUko.aa1.ainmiIl1ater1i} ..... .................. ...... LLE 

ASIA : RQ.Q.IIIIlI!l~ .. l .ähe. ty.s t .ö.n ... ra'p.o.r.t.tLN.:..o ... ~ 3. 

Lähetystö toimittaa kunnioit*aen Ministeriölle tWmän 

mukana Suomen Roomassa olevan lähetystön raportin N:o 13: 

HUomioita Italian rlntamantakalsesta valmeudesta. 

V.a. AslainhoitaJa: 
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RAPORTTI n: 0 j . g ~ ... A}-r -J c.-!: :' . ; ;~ 'tcJ . 

kuuta 1 ! 7i~ ,'t~-.:~':~-=I .i.·-~ :: . 
R .. 'p 9.. m. I;Issa ... 1.1 p: nä ke.s.ä 

I~YHMA U" ", , . I .. t'I ., 

e IdI 
Asia: Huomioi ta. ...... I.tul&n.-.... .r.1n.t.aman-

t akaisesta valmeudesta. 

Italia on ollut viikon mukana suursodassa. Sotilaalli -

sista toimenpiteistä Ja tapahtumista tän~ aikana, on majuri Janarmo 

ta tiedoituksissaan Yleisesikunnalle Jo kertonut. Tässä esitettäköön 

eräitä huomioita rintamantBkaisen elämän kulusta Italiassa. Huomau -

te tt akoon, että huomiot ovat Suomen-Venäjän sodan aikana Suomessa 

olleen tekemät. 

• 

Nykyisen totaalisen sodan aikana väestönsuojelul la on 

sotaskäyvän maan valmaldessa erikoJneh merkityksensä, mikä sodassam

me Venäjää vastaan kouriintuntuvasti kQettiin. San pitäisi 

korkealla tasolla Italiassakin, joka ei mennyt sotaan yllätettynä, 

vaan omasta tahdoå&aan. Sillä oli ollut seitsemän kuuk~tt. valmis-, 

teluaikaa. VäestönsuoJelu Italissss on itse asiassa .t;ällaista: . , 

missä asutuskeskuksissa Milanossa, Roomassa, Torinossa, Genovasss, Na

polissa ei ole olemassa koet~ltuJen sääntöjen mukaisia väestönauo _ 

Jia kuin näön vuoksi; kellareita ei ole vahvlstet~ edes sirpaleaup

Jaa silmälläp1täen; Roomassa en. ole nähnyt ;inoatat.an viittaa, joka 

opasta1a1 yle1seen. väeatösuojaan; Tse-m1ehistöä ei ole valaennet~. 

enaiapuasem1a ei ole, järje.tett.J. ylimalkaisia ohjeita pommituksien 

Taralta annetti1n vaata · toisena 10 t8päiTänä , kaaaunaamare1ta on 

Taln harToilla kotonaan, kadulla niitä eivät kanna Ioo .. asa .uut 
- harTat kaupungin palvelukseaaa olevat. ~hyeat1: Täeatönauejelua 

.lAKELUOH.lE: 

.... ~.~.~.~.~.~.~ .~~~.~.~ ... ~II.~~~.~(I, ................. . 

....... ~.,(I, ......... ..... ...................... . 

VII., At. 

.I.keluohjem.llej. : 

T.".IIInen. 
T ."alllnen j. 11 ..... 1 ... .... ",In!aterllllla, 
EI .. Iko ........... tuk.en tledoitukalln • 
EI .. Iko.....-tuk .. n. mutta .. Ik ..... ""'lnlatwllln tIedoi

..... In. 
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merkityksessä mikä sillä Suomessa oli, ei Italiassa ole olemassa. Seurauk- \ 

sena tällaisesta asiaintilasta on ollut tähän mennessä noin yli 50 kuollut-: 

ta sivilihenkilöä; huomattakoon, t tä varsinaisia pommituksia ei ole vie

lä ollut oOlenkaan, vaan ovat useimmat kuolleet omien torjunta-ammusten 

sirpaleista juoksennellessaan kaduilla. Sitäpaitsi vallitsee yhä vielä 

ainakin Roomaasa mitä surkein hämäännys ilmahälytykaen 8at~essa; yleisö 

ei tiedä mitä tehdä, minne mennä. Yleisön avuttomuuden ja hysteerisen 

mielentilan paljasti sa t~vasti eräs nainen, joka kellarissa kranaattien 

räjähtelyä kkunnellessaan kirkais: Duoe, aiutoJ (Duoe,apual). Monet va -

littelevat sitä, että hallitus ei ole ilmoittanut mitään etukä teen, että 

sota saattaa tuoda ' mukanaan Roomassakin ilmavaaran. 

Yleinen pimennys on ollut moitteetonta ja valvotaan seL noudatta -

mista aaiaankuuluvalla ankaruudella. Kun Italia yhtyi suursotaan, olivat 

seuraavat säännöstely tOimenpiteet voimassa: kahvia 50 g~. kuukaudessa henkeä 

kohti, sokeria 500 gr., pesusaippuaa (laadultaan kehnoa) 200 gr.- Ruokaöl

jyä on vähän' ja ennakkotietojen mukaan ~lee sekin pian kortille. Bens11 -

niä ei myydä ollenkaan yksityisille. Täysvi l lakankaita ei ole enää pitkään 

a1kaan ollut kaupassa. Voikilo maksaa 26 liiraa, vasikanliha 27 liiraa ki

lolta, lampeanliha 11 liiraa, ma ito 3 liiraa litra, miehen kesäpuku fresko

kankaasta 750 - 1. 000 liiraa, tavalliset miehen kengät 120-150 liiraa pa 

ri~ Palkkatasosta mainit~ akoon, et~ä ulkoasiainministeriön jaostOSihteerit 

saavat n. 1.500 liiraa kuussa palkkaa. 

ASiantuntevien antamien tietojen mukaa~ ei ravinto- tai raaka-aine

varastoja ole Italiassa sanottavasti. Vielä kuukautta ennen sotatoimien 

. aloittamista myi Italia varman tieCon mukaan m.m. Ranaial1e huomattavia ki

lomäärlä trotJJiä. Koko talvikauden olivat mm. Fiatin tehtaat kuumeisesti 

~yöskennelleet Ranskån Ja En"'nnln asetilausten täyttäMiseksl. Baglietton 
alkujaan t 

"8-veDetehted J8 I., tt. Freaohlnin tehtaat ; .... la1st1yat Bnglannln. -toI _/ 
,. 

~. varten ti18ttu~. - .. a-veneltä. Vll1apelt~Ja ~tl1n Ranakelle vl1-
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merki t ylcsessii mikä sillä Suomessa \t.t ~ Italia ssa ole olemassa. Seurauk- ' 

sena tällaisesta asiaintilssta on ollut tähän mennessä noin yli 50 kuollut-~ 

ta siv11ihenkilöä; huomattskoon, että varsinaisia pommituksia ei ole vie

lä ollut oolenkaan, vaan ovat us~mmat kuolleet omien torjunta-ammusten 

sirpaleista juoksennellessaan kaduilla. Sitäpaitsi vallitsee yhä vielä 

ainakin Roomassa mitä surkein hämäännys ilmahälytykaen sat~essa; yleisö 

ei tiedä mitä tehdä, minne mennä. Yleisön avuttomuuden ja hysteerisen 

mielentilan paljasti sat~vaati eräs nainen, joka kellarissa kranaattien 

räjähtelyä kkunnellessaan k1rka1s: Duoe, aiutol (Duoe,apua/). Monet va -

littelevat sitä, että hallitus si ole ilmoittanut mitään etukäteen, että 

aota saattaa tuoda ' mukanaan Roomassakin ilmavaaran. 

' Yleinen pimennys on ollut moitteetonta ja valvotaan sen noudatta -

mista asiaankuuluvalla ankaruudella. Kun Italia ~htyi suursotaan, olivat 

seuraavat säännöstely toimenpiteet voimassa: kahvia 50 gZ. kuukaudessa henkeä 

kohti, sokeria 500 gr., pesusaippuaa (laadultaan kehnoa) 200 gr.- Ruokaöl

jyä on vähän ja ennakkotietojen mukaan ~lee sekin pian kortille. Bens1i -

niä ei myydä ollenkaan' yksityisille. Täysvillakankaita ei ole enää pitkään 

a1kaan ollut kaupassa. Voikilo makS9a 26 liiraa, vasikanliha 27 liiraa ki

lolta, lampåanliha 11 liiraa, maito 3 liiraa litra, m~ehen kesäpuku fresko

kankaasta 750 - 1. 000 liiraa, tavalliset miehen kengät 120-15° liiraa pa 

ri .. Palkkatasosta maini t<takoon, e t·tä ulkoasiainministeriön jaostoaihteeri t 

- saaTat n. 1.5°0 liiraa kuussa palkkaa. 

Asiantuntevien antamien tietojen mukaa~ ei ravinto- tai raaka-aine

varaetoJa ole Italiassa sanottavasti. Vielä kuukautta e~en sotatoimien 

. aloittamista myi Italia varman tiedon mukaan m.m. Ranalalle huomattavia ki

lomäärlä trotJJiä. Koko talvikauden oliTat mm. Fiatin tehtaat kuumeiseati 

, 

työskennelleet Rans~n Ja Enll'nnin .setilausten täyttämlaekai. Eaglietton 
alkv.,Jaan f 

~T_eteht.d Ja 1110 tt. P'r .. oh1nin hl1t_t; yala1stiTat BDglann!n. -t08 .l/ 
" 

aua..a Tarten tlI.t~Ja - aaa-Taneltä. Vl1lapelttoJa ~ti1n Benakalle Tll-
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me talven aikana suuria määriä . 

Tällaisissa olosuhteissa Italia lähti suursotaan mukaan. So

taista mieltäkin puuttuu yhä jatkuvasta propagandasta huolimatta. 

Nähtäväksi j ää minkälainen on tQlos. Lii ~ tolalnen ainakin on mahtava 

Ja voitokas. Syytä lienee kuitenkin muistaa. että Abe ssinIan sodan

kin alkuvaiheet olivat monin tavoin samanlaIset kuin nyt ja tulos 

kuitenkin suotuisa • 

V.a. Asiainholtaja: 
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Roomassa. 8 päivänä elokuuta 1940. 

N:o 737/164. 

Herra 

Herra M i n i s t eri • 

Täten on minulla kunnia lähettää Teille. 

Herra M i n i s t erI. raporttini n:o 14. Jonka 

nimikkeenä on: 

"Balkanin kysymyKset Ja Italia~'. 

Vastaan ottakaa. Herra M i n i s t eri • 

erinomaisen kunnioitukseni vakuutus. 

~ \ ' 

Ulkoaa1a1nminlsteri Rolf WITTING. 

Helalnkl. 
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J 
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Asia: 

J C / 

Erityisellä mielenkiinnolla seurataan täällä luonnollisesti 

• tapahtumia Balkanilla. Bessarabian luovuttaminen Venäjälle ei ol

lut Italialle mieluinen ta:paus. Itailalla ei tosin ole mitään 

aihetta suojella Romaniaa, ~ikemm1nk1n . voidaan sanoa, että 

Italia mielellään näkisi, että Romania heikentyisi, jollei tOi

selta puolen heikko Romania liian helposti joutuisi Venäjän 

uhriksi. Mutta Bessarabien luovut~aminen Venä jälle oli Italial

le sentähdSl vastenmielistä, että Venäjä senkautta otti ensi

mäisen askeleensa valloittaaksSlBa takaia1n entisSl valta-as8man-

• 
sa Balkanilla. Italian Balkanln-pol1 tUkan tärkein tehtävä on 

estää Venäjän tunkeutumista Balkanille. Tässä tarkoitukaes8& 

Italia haluaa luoda voimakkaan Unkarin ja tukee Unkarin vaati

muksia Siebenb11rgeniin nähden. Että Unkari kuiten.kin se.a tyy

tyä verrattain pieniin saavutuksiin, pidetään täällä varmana, 

sillä Saksa ei halua 1.Uan paljon heikontaa Romaniaa sen öl

Jylähte1 tten vuoka1, Jotapa.1 tai Saksa tahtoo tukea Rantusen 

Kaartin pyrktmyatä Johtaa Romanian ulkopoli1kka sakaalaiaystä

välliaeen uomam, mikä tietysti helposti aaaTUtetaan eatämällä 

Unkaria saamasta liian paljon Romanian ny.ky1a1ä alueita. Tääl

lä pidetään varmana, että Bulgaria saa mitä 8. vaatii nu. 

oIAKELUOH.IE : 

. .................. Tavallinen • ... ......................................... 

• 1:At. 

"akeluohjetnall.Ja: 

T_II ...... 
T ..... 11nM ja 1....... . .... "'lnl ...... Olle. 
EI .................. n tledolluk"ln. 
EI ulkOlll8Mduetukaan. ",utta ulk_lainmlnl.lerIOn Iledoi • ......... 
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Etelä-Dobrullzan. mutta että Unkari ei saa läheskään mitä 

s e haluaisi. Unkarissa tosin johtavat valtiomiehet sanoivat 

minulle. että jollei Unkarin minimivaatimuksia tyyo.ytetä. 

niin Unkari ottaa mitä sille ~~uluu väkisin. Mutta 

voillaan pitää. että Saksa estää Unkarin toteuttamasta 

sia aikei taan. 

TollennäkQisesti uullistuu sama näytelmä kuin Unkarin 

saallessa osan Slovakian alueesta. Silloinkin Italia olisi 

ollut valmis :_~jemmaltikin ~yyd.yttä.ään Unkarin vaatimuksia, 

mutta Saksan painostuksesta Unkarin täytyi tyytyä vähempään. 

Sivumennen huomautettakoon. että vaikkakin Unkari on 

täyllellisesti liittyn~~ akselivaltioihin. sen osakkeet Sak-

sassa eivät ole aivan täyllessä arvossa. 

koisesti Hitler henkilökohtaisesti- ei ole 

Saksa - Ja eri

unohtanut. että 

Puolan 

koille 

sollan alkaessa Unkari ei myöntänyt saksalaisille jOu

läpikulkuoikeutta. Tätä oikeutta Saksa ei "tosin sitten 

tarvinnutkaan • 

puolalaisille 

mutta Unkari saa kuitenkin vieläkin kärsiä 

ystä~illeen o80ittamastaan uSkollisuudestaan. 

Italian asenne Ealkanin maita kohtaan ja erityisesti 

JugoslaViaa kohtaan on näennäisesti kyllä uhkaava. " Italia 

siirtää paraikaa 8luria aotajoultkoJa Triesti1n ja ,Ubaniaan. 

Ja vallan yleinen huhuban tietää kertoa Italian hyökkää

vän Jusoslaviaan. Niin ei kuitenkaan lähiaikoina oloauhteit-
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ten pysyessä ny~isellään tapahtune. Äinakin vakuutti minul

le Italian ent. lähettiläs Suomessa Paterno, &ttei Italial

la ole minkäänlaisia agressivisia aikeita Jugoslaviaan nähden. 

Ja kun JU€;oslavia t yydyttää kaikki Salt san ja Italian vaa

timukset, niin eivät hYÖkkäystOimenpiteet tunnu uskottavilta

kaan. Kysymys on silloin mitä nämä joukkojen siirrot tar

koittavat. Vastaus, jonka sain eräältä huomattavalta italia

laiselta, että jossa1nhan meidän joukkojemme täytyy olla, 

ei tunnu tyydyttävältä, sillä voitaisiinhan Joukot väliaikai

sesti pääatää kotiinkin. Todennäköiseltä " tuntuu minusta, että 

joukot on koottu lähelle JU€;oslaviaa turvat aksensa Balkanin 

maita hyökkäyksiltä Venäjältä käsin. Tällä en tahdo sanoa, 

et tä tällainen hYÖkkäys olisi odotettavissa. päinvastoin se 

ehkä juuri jää tapahtumatta senjohdosta että Italia ja eri

tyisesti myöskin Saksa, kuten tunnettua, ovat näyttäneet, et

tä heiltä riittää Joukkoja itäänkin päin • 

Tänään kerrottiinl~in että Venäjä a1koisi hyökätä 

Turkkia: vastaan. Turkkia Saksa Ja Italia luonnollisesti ei

vät suojelisi. Päi~vastoin sanoi minulle v. Papen tammikuus

sa Ankarassa. että TUrkki vielä tulee katkerasti katumaan. 

että se otti Saksaa kohtaan vihamielisen asenteen. 

Kun TUrkin alurlähettl1äs tänään oli luonani. otin 

asian puheelta1. Hän vakuutti. ettei Venäjä ole tehnyt min

käänla181a vaat1muksia 1'urkkiin näh4en Ja lisäsi. että jos 

Venäjä yrittäiSi hyökätä Turkkiin. Venäjä kohtaisi mitä an

karinta vastarintaa Turkin koko kansCl puolelta. TOiselta puo-
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len kerrotaan kuitenkin, että Venäjä Ja Italia Saksan tu

kemana miettisivät Jon~nlaista Turkin Jakoa, 

Turkin voimat eivät pitkälle riittäisi. Italia saavuttaiai 

silloin kaksi päämäärää: 1) se s81si omat pyrkimyksensä 

Turkin saariin Ja ehkäpä eräisiin muihinkin alueisiin 

dytetyksi Ja 2) Venäjä Jättäisi varsinaiset Balkanin maat 

rauhaan. Tässä yhteydessä mainitsan, että Italiassa on le-

vitetty propagandakuvia, joissa Italia leikkaa poikki kaikki 

Välimeren salmia sitovat solmut Ja tässä kuvaasa nähdään 

myöskin Italian rikkovan aolmun Darclanellien kohdalla. 

Italian agressivisille aikeille Turkkia vaataan antaa 

tukea italialaisten suunnittelema r~tatie Brind1si - Vallo

na - Saloniki, Jolloin Brindia1atä Vallonaan Juna kulJetet

taisiin lautalla. Albanias8& tätä rautatietä Jo rakenne

taan. Onko radan Jatkamisesta iCreikan alueella Jo at~

saatu sopimus Kreikan kanssa ei ole tiedossani. Italiassa 

väitetään tämän radan tarkoittavan yksinomaan kaupallisia 

tarkoituperiä, mutta ottaen huomioon mittm lyhyt 

meri tie Italian satamista on Saloniki1n, ei 8U.unn1 teltu rau

tatie milloinkaan tule suuremmassa määrin palvelemaan kau

pallia1a tehtäviä, vaan on sen merkitys ilmei.e.ti .tra

teeginen. ao. Italia kykenee rakentamaan radan valmiikB1, 

Jota furkin alurlähettilia to sin epäili, ni1n Italian a .... 

ma Balkanilla on tuntuva.ti varmi.tunut. 

Kun tämä Jo oli kirJoitettu kertoi minulle -Juri 
I 

lUl&l'110 kuulleensa Italian albl.ta Bal hDllla ... aavaa. 
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Italian tark011us 011s1 muodostaa Sullr.'!Albania, Johon yh

d1stettä1s11n entinen ~ntenegro, Dalmat1an rannikko Ja eh

kä liwsi 08& Kre1kaata. Vaikkakaan ei vielä ole lähe.

piä tietoJa tämän huhun todenperä1ayydestä, olen katsonut 

sen main1tsem1s8ll arv01seks1. koalta se se~ittä1a1 

t1 Ita11an JoukkoJen siirtoa Albaniaan Ja Jugoslavian ra

Jalle. Jos Ital1alla tällainen aikomus 01181. n1in 81 ti 

tuskin voitaisiin toteuttaa VenäJän ryhtymättä Balkanin mai

ta BUoJelemam. Toinen mab401li/Nus olisi lQ'öakin, 

näJä sai 81 vapaat kädet !l.'Urkkl1n nähdm ehdolla, että 8e 

01is1 Balkanin kys~ka1in sekaantumatta. 



•• 
ULKOASIAINMINISTERIO 

RYHMA· J-.... _ .............................................................. . 

OSASTO: ........... (:.J~ .......................... _ ..... . 

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

..... mec~_~ m~ _1.~jL~_dk--""-'2_l!-:, _ 

... _._ ........ _ ........ __ ...... _ ....... _ ...... __ ~ ........ t...~ __ ...... _ ... __ ._._ .... ............. ____ . 
, JII f /7 Yo . ........... ............................................................................ _ ........................ __ ... _ ..... __ .... __ .... _ .................... 1_1 

_ ____ _ _ ___ ••• _._ 



Rooma ssa, Jl päivänä elokuuta 1940. 

LEGATION DE FINLANDE 
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Herra hl i n i s t e r 1 . 

Täten on minulla kunnia lähettää 

Tei l le, Herra ~ i i s t eri, raporttini 

n:o 15, jonka nimikkeenä on: 

Italia Egyptin sodan kynnyksellä . 

Vastaano t takaa, Herra i n i s t e 

erinomaisen xunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri Rolf WlTTING. 

H e 1 B i n k i • 
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Joskin suursodan r a tkaisu epäilemättä tapahtuu 

Englannin rintamalla, ei Italian - Englannin so~a silti 

kitykseltään vähäinen. 

Saksan-

Italian suhteellisen helposti saavuttama voitto Englannin 

Somalisaa on varmaan hämmä styttänyt kaikkia - jopa italialai-

siakin. Selitykseksi ei riitä, että englantilaisten rintaua hei

kentyi Ransk~n tekemän aselevon kautta. Pester Lloydin 

aintuntiJa, kenraali 1r11erka todistaa asiatiedoilla, että se 

minkä Ranska olisi Englannille vo inut tar Jota, oli niin pieni, 

ettei se missään tapauksessa olisi asiaan vaikuttanut. Voi tton-

sa kautta italialaiset ovat osoittaneet olevansa eteviä 

täviä ainakin siirtomaasodissa. Täytyy Jo luopua miltei ax10-

miksi tulleesta käsityksestä, Jonka mukaan italialainen sotilas 

on huono. Fascismi on, saadessaan koko kansan niin sanoakseni 

uudestaan syntymään. samalla luonut ital1alaisiin sotila1h1n 

V8l1 uwlen hengen. 

Italialaisten SOmalia.: . saa-ruttaman voi ton takana i1ll1e-

nee laaJa h1ator1allinlll perspektiivi. ~aiatelu Italian Ja 

lann1n välillä ei enää koalte vain muutamia enemmän tai 

IDän merkit7kaell1l11å ma.-alueita Ur1kaa.. Taistelu koäee Jo 

........... jenlalleja: 

T ... ....... 
T ........ ja ...... ........... ... ............... . 
....... T .... - ............ . ...... , . *._ ........ u ........... "'k .............. ......... 
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herruutta läheisen idän muhamet tilai sten kansojen yli. 

Englanti on katsonut olevansa nä itten kansojen luonnol

lin en suojelija, mutta Joku vuosi sitten vaati Mussolini it

selle en tuon oikeudEn. Että niin Englannin kuin u s solinin 

suussa suojelu itse asiassa tarkoittaa herruutta. on ilman 

muuta selvä ä. 

Englannin t appio Somalissa on heikentänyt Englannin 

vovaltaa muhamettilaisissa kan soissa Ja vastaavasti nostanut 

Italiaa. Täten Italian voi tto ei vaan strateegisesti loihti

nut esille Egyptin kysysmystä. vaan tämä laa.1akantainen 

mys tuli esille myöskin poliittisessa mielessä. Säilyttääksen

sä muhamettilaisen maailman suosion Italia ei saisi uhata 

Egyptiä. Toisel ta puolen Italia ei voisi sasvuttaa 

itäisessä ~ålimeressä ilman, että Egypti muodossa tahi 

sa on sen vallanalaisuudessa. ...zussollni seli t ti tosin 

essään sotaan haluavansa kunnioittaa Egyptin puolueettomuutta. 

mutta edellytyksenä oli luonnollisesti. että Egypti itse 

syi puolueettomana ja että se myöskin kykeni puolueett0-

muuttaan puolustamaan. Italialaisessa sanomalehdistössä on 

tehty Ja tehdään edelleen k11vaita hyökkäyksiä Egyptiä vaa

taan. väitetään että Englanti on monella tavalla loukannut 

Eg;vptin Ia1vereniteettiä. Ja että Eg1Pti ei ole tehnyt 

vaanaa s1 tä estääkaen aä. wämä hyöltkå7kaet tuntuva!. valmista

van maaperää Italian hyökkäykselle J67ptiä vaataan. Luonnol

l1sta onkin. että Jos Italia haluaa h7t1kätä J67pt11n. }qök

ki7atä puoltava v~e on helpoati löJdettävlsaå. MUtta 
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mys onkin onko Italian edun mukaista hyökätä Egyptiin. 

Mi t en tahansa Italia perustelisikaan byo'kkä~stään 

tiin, on selvää että se nostaisi Egyptin kansan 

taan . Samalla olisi 

ma myöskin kääntyisi. 

vaara tarJona, että 

Italiaa vastaan. 

muhamettilainen maail-

A1 van toiseksi muuttuisi asema, Jos Italian 

saada aikaan, että Egyptissä pääsisi Englannille vihamielinen 

mielipide valtaan. Jos Egypti itsestään ryhtyisi 

Englannin Egyptissä suorittamia Italian vastaisia tOimenpitei

tä, voisi Italia esiintyä Egyptin vapauttaJWla Englannin 

rosta. Tähän suuntaan työBkentele8kin tällä haavaa Italian 

diplomatia. Italian radio on useampaan kertaan kehoi ttanut 

Egyptin kanaaa huolehtimaan siitä, ettei 

Egyptiä välikappaleena sodassaan Italian 

kirJoitti Gayda samaan suuntaan. 

Englan.ti 

kanssa, Ja 

Gaydan kir Joituka en pääsisältö on sau.raava. 

saa käyttää 

äskettäin 

F.€yptisaä Juuri tapahtuneesta hall1tuakr11sistä Ja toteaa, 

tämä kr11aL osoittaa, ettei Egyptissä kaikki ta-.d.u aivan 

Englannin tahdon mukaan. TOdennäkÖisesti on EBypt1ssä vahYakin 

mielipide, Joka ei hyväksy Egyptin englantila1systävälliatä po

li tUkkaa, vaan päinvastOin haluaa ystbäll1stä ratkaisua Ita

lian kanssa. Tämän mielipiteen kannattaJat tietävät, että 

lia ei halua uhata Egyptin itsenäisyyttä, Jota vaatoin 

tiL71ön t04eta, että _lanti kohtelee Egilltiä kuten v&1lo1*e 

tua maata. Valitettavasti tämän mielipiteen kannattaJain ei 
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ole onnistunut saada ääntään kuuluville. Ja Jos Egypti 

tulevaiauudessakaan muuta kantaansa, on luonnollista, että 

Italian täytyy ryhtyä taistelemaan Egyptissä olevia Joukko

Ja vastaan. Egyptin tulisi osata oikein arvostella asema 

Ja vastustaa englantllaisttn auunni telmia. Näin Gayda. 

Gaydan kirjoitus on -ilmeinen varoitus Egyptille. 

ta san:alla se osoittaa myöskin, miten Italia, Joka 

voinee välttää 80taa Egyptin kanssa, kaikin keinoin 

lykätä syyn Englannin niskoille. 

Gaydan kirjoittaessa artikkelinsa oli Egyptin päämi

nist8l"i Hassen Sabry Pasoha Juuri eronnut. Hänen 

sä Ali Kaher Pasohan katsottiin työskentelevän sovinnon ai

kaansaamiseksi Italian kanssa, Jota vastoin Hassen Sabry 

oli selvä Englannin ystävä. Viimeksimai.nitun ero näyttää 

taneen Gaydalle aiheen otaksua, että Egyptiin tulisi halli

tus, Joka yrittäisi soVintoa Italian kanssa. Tässä Gayda 

kuitenkin erehtyi. Hassen Sabry muodosti uuden hallituksen, 

Josta oli poistettu kaikki ne, Jotka vähänkään olivat tai

puvai set rilken tama.an sovint oa · Italian kanssa. 

Näin ollen voitaneen kai s80oa, että 

tetty Ja ettei kestä kauankaan, ennenlCl11n Italia on 

-' sodassa Egyptin kels... Italialaiset ovatkin Jo pommit

taneet .Il.exan4r1an Ja Port Sa1din satamaa aekä Suez'ia. 

Väitetään kuittnk1n, että Egypti.sä olisi voimakas 

mie11p1cle, Joka pyrkii rauhaan Italian kans_, mutta t01.

tai seka 1 tämä mielipide ei pääse saille eikä todennäköisest1 

pääsekään. Sii10i p1ti-.it .. lanU1&1sn huolta. 
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LEGATION DE FINLANDE II" I • 
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Herra. ~ i n i s t eri 

Täten on minulla kunnia lähettää Teil-

le, Herra 11 i n i s t eri, raporttini n:o 

16, Jonka nimikkeenä on: 

Pieniä piirteitä Italian Ja Sveitsin 

suhteista. 

Vastaanot takaa, Herra }. i n i s t eri , 

erinomaisen kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri Rol~ ~ITTING. 

H e 1 s i n k i . 
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Asia: 
Pieniä piirtei tä Italian 

.. _ .. _ .......... J a Sveitsin suhteista. 

Sveitsin asema taistelevien ~urvaltain kesken ei ole ka-

dehdittava. On kuitenkin tunnustettava, e t t ä veitsi on 

erittäin nyvin hoi tamaan suhtei taan naapureihinsa. Että Sveitsi 

on voinut pysyä ~ursodan ulkopuolella riippuu to sin osaksi 

Sveitsin maantieteellisestä asemasta sekä sen kansan t unnetusta 

halusta puolustaa maatansa, mutta ~ureksi osaksi se riippuu 

myöSkin Sveitsin hallituksen taitavasta politiikasta. 

Että pikkuvaltiot eivät nykyään aina voi jyrkästi pitää 

oikElUksistansa kiinni, ja että niitten toiminnan täytyy stetää 

nöyrt~ka1ält1n. on kieltämätön tosiasia. Niinpä olen huomatta-

• valta taholta kuullut. että erään Bernissä tapahtuneen korkean 

virkamiehen n1mittämisen johdosta Italian ministeri 011 

paheksumisensa n1m1 tyksen johdost,. koska nimitetty 011 

anti-fasciltti, Ja 011 lähettiläs samalla huomauttanut. että 

Sveitsi saa kiittää yksinomaan Mussolinia siitä. ettei Saksa 

marssittanut Joukkojaan Sveitsin kautta Ranskaan. 

Englantilaisten pommituSkoneitten lento Sveitsin yli Ita

liaan oli saattaa Sveitsin vakavaan ristiriitaan 

Sveitai on tosin asiassa tebnyt kaikkensa puolueettomuutensa 

lantila1set ovat lentäneet jopa 

oMKELUO .... : ....... uohjelnal •• ja: 

Tavallinen. T .... ..... 
T ........ ja ........ ... .. ..... ..... ............... . 
II..... • ......... tledoltuUlln. 
II"'_IE ........... m ..... u ........ nml .......... tIedoI· ........ 

""Af. 
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6000 metpin korkeudella, ei Sveitsi ole voinut 

tää vaan on sen ollut ty~ttävä proteste1hin. ~åitetään 

englantilaisten selittävän, että he ovat oikeutetut lentä-

mään puolueettomankin maan y1.i. jos sen tekevät riittävän 

korkealla. koska yhtävähän kun valtion aluevesi merellä 

ulottuu rajattomi1n. yhtä vähän niin on asian laita 11-

massa . 

Italia tuskin sentään olisi tyytynyt Sveitsin 

toonisiin protesteihin. vaan on sovinto saatu toisella 

valla. aikaan. Sveitsi on ei toutunut heti kun vieras 

tokone ylittää sen rajoja siitä ilmoittamaan Italialle. Tä

ten Italia aina saa jonkun verran aikaisemmin tietoonsa 

viholliskoneitten läheatymisen. 

Jos Saksa ja Italia lopullisesti suursodan 

vat. on sittenkin epävarmaa. kykeneekö Sveitsi 

koaltemattomuutcauaa. Minulle on kerrottu.. että Hitler 

varsin epäsuopea Sveitsille sen sanomalehdistön a ikaisemman 

kirjoitustavan johdosta· (n7kyään Sveitsin sanomalehdistön 

tyyli on Jo kokonaan muuttunut.) ja että hän senjohdosta 

suora&tac vaatia1. että Italian tulee vallata 

lialaiset kanttoonlt. Jolloin Sakaa t1et7stl myöak1n ottai

si O8Claa. 
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Täten on mi nulla kunni a l ähet tää 

i n i s t eri, raport t ini n:o 17. Jon-

ka nimik~eenä on: 

Italian - Kreikan r ist iriita. 

Vastaano t takaa , Herra i n is te ri 

erinomaisen kunnioitukseni vakuutus-

. , 

Herra Ulkoasiainministeri Rolf ~TTIN G. 

H e 1 s i n k i . 

...... . 



• 

• 

.... ~ .. .9. .. .9. . .ALA ................ ........... ..... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ..... :l.:7. .~ .. 
:Et ... ~ ... ~ ... III ... ~sa ..11:-.. p: nä elo 

Asia: _ .. t~ali~ ...... ~ ...... ~~l,J!;§P... .. . 

..... .r.ii.ta.a .......... ........................................... . . 

Kreikan ja Italian välinen ristiriita on jo viikkoJa 

pitänyt mieliä vireillä Italiassa ja todennäköisesti 

IDän Kreikassa. On omituista havaita, miten nykyäänkin , jolloin 

valtakuntien kesken yksinomaan voimasuhteet määräävät, voimak

kaampi aina koe t taa sittenkin oikeusperusteilla tukea toimenpi

teitään, oliva tpa nuo oikeusperusteet sitten vaiklea k\linka kei

net ekoiset tahansa. 

Italian Ja Kreikan ristiriidan äkkinäisen syntYl!lililfm syys

tä on sanomalehdistö jo tehnyt selkoa. Että tuo murha, joka 

muuten oli albanialaisten kansalaisten Albanian alueella suorit-

tama, toista kuukautta sen tapahduttua otettiin 

mällä tavalla sanomalehdistössä esille, todistaa jo ettei 

massa ollut vain albaniålaisten loukattu oikeudentunto. 

ti luultiinkin, että sanomalehtisotaa seuraisivat jyrkät tOimen

piteet Italian puolelta. Alussa luultiin, että Italia-Albania 

vaatisi ran nikkoalueen Albanian eteläpuolella sekä Kortun 

luovuttamista. Tällaisen vaatimuksen esittämiseen tuntuivat sano

malehdistön väitteet siitä, että tuo ran niklto alue oli albania

la1sten asuttavaa, viittaavan. 

oIAKELUOHoIE: Tavallinen. "akaluohjemall.Ja: 

T_II ...... . 
T ..... ' ...... ja '1dbI .... ... . ... . ...... ",1"""'1111 • . 
.. ................... n tledoItuIteIIn • 
...... _ ••••• , __ ......... ulkou/lln"' .......... tledoI· ......... 

"., .. 
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Balkanin valtioitten sekavien kansallisuuasuhteitten 

vuoksi voidaan miltei jokaisesta rajaseudusta väittää , että 

se väestön kansallisuudelta kuuluu asianomaiselle naapurille. 

Kysymys on aina vain mikä naapuri !rulloinkin on vahvempi. 

Täll ä kertaa Albania-Italia on ehdottomasti vahvempi, 

ei kä siis voi olla epäilystäkään siitä. etteikö Kreikka 

si ol lut pakot ettu luovuttamaan nämä a lueet. jos I t alia 

laisia vaatimuksia esittäisi. 

Että Italia ei t ä llaisia vaat~sia ole esittänyt, 

tuntuu osoittavan, ett" kysymys ei ole vain tällaisesta itse 

asiassa vähemmän t ärkeästä alueluo~tukaesta. Kreikka on nyt 

vuorostaan joutunut suurso dan ulottuville ja siitä on kysy-

mys . 

Ilmeistä on että l ähitulevaisuudessa itäinen Välimeri 

tulee olemaan 

nin ja Italian 

pahtumaan sekä 

suurten tapausten kohteena. YhteEllotto Englan

välillä tulee jommoisellakin varmuudella ~a

Egyptissä että itäisellä Välimerellä. Tässä 

taistelus sa Kreikan sotavoimat eivät merkitse paljoakaan, mut

ta sitä enemmän Kreikan maantieteellinen asema. Italia väit-

t ää jo nyt, että Englannin laivastolla on tukikohtia Krei

kan saaristossa. Jos onnistuttaisiin eaada Kreikka vapaaeh

toisesti luopumaan Englannin sille antamasta takauksesta, oli

si seuraava aakel luonnollisesti saada Kreikka luovuttamaan 

Italialle tukikohtia laivastoa varten. Siksi koettaa Italia 

enainnä mitä se voi saavuttaa uhalla Ja ubkatoimenpitelllii. 

Niinpä saapuu tänään Jugoslavian kautta tieto, että italia-
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laiset Joukot olisivat miehittäneet Albanian Ja Kreikan 

la olevan alueen, Joka sopimuksen mukaisesti olisi oleva va

paa sotajoukoista, Ja että Kreikka olisi ryhtynyt senJohdos

ta vastatoimenpiteisi~. 

On myÖskin mahdollista, että toimenpiteet Kreikkaa vas-

taan ovat lykkääntyneet Saksan painostuksesta. Niinkauan kun 

SiebenbUrgenin ja Dobrudzan kysymykset olivat ratkaisematta, 

olisi tulipalo Kreican ja Albanian rajalla voinut miltei sil

mänräpäyksellisesti levitä kaikkiin Balkan1n valtioihin, Ja 

Sa.ksahan en~en - k~ikkea haluaa rauhan säilymistä Balkanilla. 

Kun nyt edellämainitut kaksi kysymystä On saatu 

sestä pois, saattaa Kreikan asema senkin vuoksi käydä 

amma.ksi. Sota Kreikan Ja Italian välillä ei enää uhkaa muit-

ten Balkanin valtioitten rauhaa. 

kuten Jo sanoin itäisellä välimerellä voidaan odottaa 

uusia tapahtumia. Siellä oleva Englannin laivasto on valtava 

tekijä, mutta sitä heikontaa tuntuvasti se seikka, että sen 

yhteys Eng-lannin kanssa V"ålimeren kautta on katkaistu. Odo

tettav1ssa olevassa taistelussa ~tä1sen Välimeren herruudesta, 
.~ 

vo1si TUrkki Ja Venäjä merkitä paljon. Turkkihan 011si suo

rastaan velvollinen sopimuksensa nojalla sekä Jnglann1n että 

Kre1kan kansaa · tulemaan J:nglannin. Ja Kreikan avukai. Käai

tykaen1 TUrk1n mahdol11sesta avusta on kUitenkin sama, 

es1tin JO k1rJ01ttaesa.n1 Englannin ja TUrkin vä11sestä sop1-

muksesta. Turkld. tulee ta1atelemaan lilIlglannin puolella vain 

JOs se on vaknutettu a11ti. että Bnslant1 10pul11sesti 

see vo1:!iolle. 
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M1 tä Ven"" jään taasen tulee, niin sillä ei liene aina

kaan tällä haavaa minkäänlaista halua sotilaallisesti auttaa 

Englantia. Sen pyrkimyksenä on kuten 
I 

jo usein on 

tu, saada sota kestämään ma.hdollis~an kauan ja saada 

voimansa säästetyiksi ollaksensa sodan loputtua valmiina 

kiselvityatä varten. Että Venäjä yleensä tahtoo 

mikä voisi johtaa Euroopan ~uhoittamiseen, osoitti se taa

sen antaessaan Romanialle nootin, jossa Venäjä 

sovansa epäystävälliseksi teoksi, jos Romania luovuttaa 

eita Unkarille. Edelleen on Venäjä näinä päivinä antanut 

Romanialla aika ankarasävyisen nootin Romanian ja 

joilla sattunei t ten rajaselkkauaten vuoksi. Ei 

tomalta, että Venäjällä todella oli vakava uhka 

maniaa kOhtaan, mutta kun nyt akselivaltiot ovat taanneet 

Romanian rajat, niin Venäjä tuskin uskal tanee toteuttaa &1-

keitaan • 

Niin ollen Kreikka .kovan tullen voinee luottaa vain 

Englannin laivaston apuun, ja se ei kykene pUOlustamaan 

Kreikan me.nnerm8.fta, tuskin edh saaristoakaan. Näissä olo

suhteissa Kreikka lopullisesti taipunee taistelutta Italian 

vaat1mukaiin, vaikkakin täkäläinen Kreikan lähettiläa vakuut

ti, että Kreikka ei tule taistelutta luovutt8Jlaan mitään 

alueeataan Italialle. 
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'it~ on minulla kaDn1a libet~ t.111., 

~ra K 1 n 1 • t • r 1, raperU1n1 n:o 18, Jonka 

nt.tkk.ai GIl: 

Ital1a Ja ...... 'o.eni~i. 

, .. 1iaaoi'-llaa, Berra K 1 n 1 • , e r 1 , 

er1noaal.. laUmlo11iuka_1 .alaalft8. 

B.-ra Vlba.1a t -tnl.Mri "U WlftDfJ, 

B.l.lak1 • 

... a .. 



• 

• 

....... Q.Q .. I.L~ ....... ..................... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salain n. 

RAPORTTI n: 0 . .. 18. 

Jo. pUllUe1e. uU po11 U1l1D.a .... aafta lta11alal.-ta-t • 

ban.a I n11ll .aa kUulla. eUä i*en aola1't"" 

clåU7 .eki lbQ .. al"~a että ._n.'to'Yeaä~" yan... S&no1pa 

iuan el'i. h.-aUaY&H& ue •• _ ole'l& 1W1a1&ln_. e-t-ti ~o. 

abe11YalU01t'ten onni8tiuuk1n kakl.taa Dlcl_l. _t'ta ~ittl~'t 

laU.eY1.-1n v_i~älli yalta__ nl11l a1tee11YalUe't owat bi'f1n-, 
n.e-t eo4an. !ä.i 1talj·'·'a-t_ 7l.1ll- .aat .. ~. .earoa'toye-

niJiin 011, kUt. WimeU_. alkal.-U JllUao11n1nk1n kanta. -

11.e. ebki bänc henll:11ökoht&1llen bJlt..a rte1.i.k1D. 

aba on QOä1n. että ~1Il"1 sv ... aaIlkaWllin ..... n •• yeni

Jäi.n al1lka1 aikMDaal ya1ltnUla SU_ Ja Ita1.1an .,äl1llå. 

ta QIIl.-1n on Ual1ank1ll laal1ltu _k_nt aano1l:r 

lä..allla. 1I:rm .o" ..... .,eal.11n aUte.. !IIIi __ a • .,. ,. ..... 

tn U'1Uå1a _.,äaU Yll'CUlo a.,ua i*n~ ~_ .. 
ut1kbU... ~lId.11U" .1a ... 0 .. .,_.". QqIl& J&lU-'aa. 
eUi blld.11Uto ei ole tiMitt7 .ttiin ya1tlota .,. ..... Dl-

kt-'. Yihj.t. • .. oaio"_.1åi Yaa'taa. beka .tai Dt __ _ 

____ • että .... U$1 ....... .,..&.1.. kaa_ t~ .~1aåan 

.1il'flt nwaa. ..,.. ...... " .... n.1I. aUi ~ .. l .. ia_ ltaU • 

...... luohjem •••• ja: 

T ......... . 
T .......... ja ........ . . ................... nleterllIlI • . 
El ~ tledoltultalln. 
EI ..... ~ ......... u ......... nm ......... tIedoI· ........ 
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.en 18kan antai... On 111an .onta i'ult_~n'a "tä1~iI. 

~ .. laaahlin auu'..sa piinä .1Uen !Vkln a81a1nboUa~&Il 

aa.... ~oka laun1 n.r .... killU,uBiia. .ttä Xre1ll:ka el 

llam tai.'el1l& taipuild. Ital1&ll 'Y.U..uUa. Hän .anol. 

eUä noelkka luoUaa ~aunin apua. ~.uiai auUaild.b 

!Vkkl ~.lltba. .ain 'Yallan .pilliiriiaa 'Ya.tak_. Joka 

..,....... Italian ~17 0". .iaikin aablolll.aaa bgo

aioon. ~a !Vkla takaa laiiatlUii Y_ä~ä. OIIU'a puol .... 

tUli ukon kuitenkin. .Ui IW,ä .1 _ii 'Yel lPi.i 

Xr.nan lq.,.,u- " __ 1_ ko'Yin pUkille. Ja 

lee alU.in e.l11. .tllk1n J1I&O.la'Ylaa QIIJ..,.' Ital1aW

•• t dlUldt. että ~qo81a'Y1a._ an. nola 700.000 al __ 

n1a1al.. ~a lta11& 'YaaUl - ~o.lraan .1 u.li ~ulk1 ... t1 

niitten ..... in al..tt-'n Jb41e.a.t.tä j1b .. l .... 

l.~a Jqo81a'YS&a ka ... ki7tiin par'aikaa. liina aua1a1 

t1.to~.n ___ oUÄ hcOal.ana Yalal. luoftt •• _ .1'iUI 

aluita. _tta ei _llaia1a, ~oaa a1n& o_t kuula." 

'Y.hun 8 ..... la.. 'ekaa ~ Ita1.1. puol.n. t .... on 

.a11le tuot., .ttä laco81a'Y1a GIl Yel'aa111ea1n 7... ...u~ 

aaa.ta ~llke1at_ 1'aIIa.,illUt_ l~, ~a dti l..

al.aY1aa n1.. 'Yetiä ~oht.JiI.".. Di1 t'.n 1'.1IIlUHPlau

t_ nake-"ena. K1a1llle on DI'",_, eUi Iak_ ~a 1 __ 

Ua Ml •• 1Mkal ...... 'Y.. ....U.l~_ bId. ... 

.... 1 tol .. _ 8lallU.t. olo~_ lacoala'Y1a.. kell1tt~ia 

_1la18lUl, nti aW .analla ........ alIIl ...... a1lL •• 

..... na lqo.laYla a8le1Ja1a. a-tUeU.nta. -"- ~ 

JmteaaUl_ 'YIlUll .idt ola .a'Ylaaen, ~a __ • ~~_I_r-
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D1a1 .aarall1 .. n1 IlOnaa pääUla. Le1k11U.e.U "o1 .ri. 
J1Ico.la.1al&1ne II1Dull.e, eUi me ..... ..111 h.. ~ 

iän laitto .. tD leDtoleht1.ten .. ,.. lkteniiD leYit.tiin .rl
luont0181. ..1"0111.1. lentolebt1ali. 

S1l1ä .i11n kokoaa Italia JoukkoJ. laIoala.ian r~01lle, 

J. Ro • .a1a... .,~tiin Jo Yir.ll1 ••• i1t1n 01.... a&taalal81. 

J. 1_l1&la1al. Joukko~.. bn Bul.c&r1. puole.taan aoclan 

..81 IUCO.la~an ~. ak .. 11.altlo1tt.n .il1l!i ~aDt1n ~ 

... illial auo81011la •• U ••• U •• Ulo1htD. .llk'Plreg .. ehkä ei 

.. taan pt~eikäin, il1llilDl l1Ip.laYi_ •• _ ~ok •• -.k1n tolu'" 

toaal ta. 8 .. pi "ib411l 01_ t&1pu •• tn.. u1t __ , eUä 

.1& t.1plDl 1'-11111 ~ Sakun ... i1llUå tD. muiallätD_ •• rll::t1 

iieii oUal ".al&1aai.U ... UlUtult_ ... U •• j ... Ja. __ 
41in. ehtipä Sto~aUnoY1.'.oh1n J 01140 11. , JOka auut_, bD hi

ne luonaan Y1.t.8 tl1.... t01a1t.t'l1n kotltar.ta.t.. h~ttl 

tarka.~_ to1a1tta~le, eUi h. 'ol.ttta •• , koi1tarka.~ 

.en _ila. Ja tul.van påia1nl.t.na luna. 

Mait. ·'kuu alUe k,-QIQb1." .01 'apahi_ 71li'7k-

1Il.1 r11p.... 811". a1nkä kann .. Y_iJä oit... c.a.ta pul • .-

tai e ,*0, .ttl Y_'Ji n11Mn .'U.l .. .u ........... . 
aå 7hie"-••• i _1111' •• , .Uä eria 1ialla1&1ne i .... tl1n 1 __ 

aal, nti ei 01. aIl ...... ,.. .itä .... ..____ YeaäJIa 

paol ... t....... aå1l7ttlal_. Ui i .. ää Y-JIl1e JolIba 1 ...... 

~. Oalr.a täIIå 1~1 __ .Uta, kat. OD . ....... , Yv ..... 

ft1 ..... e'.l'tI.ä --.1_, OD tällä ..... ,aU.to18ta. 

!iaän r.poft1n ,atUe ..,.. .. Uebiiln J., 0IIb ..... 

la'l .ulla tiain ..... 11 på1dd ...... .... '1_. 1 •• 
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1IIIC1a-u. tiän uh1raplran.. 011 toteut1öaau', 011 Y&laya ltoDtl11r

U EDc1aml111 ~a lap&l11n TålUlå YUWo. 81llob y ... i~i ~il-

1... "*01,1 lroroUaa puoluooUOII1Dlt._ Illa'aa. 
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Herra K 1 n 1 8 t e r 1 • 

Täten on mlnulla kUnnla lähettää Tel1le. 

Herra K 1 n 1 s t e r 1. raportt1n1 n:o 19. Jonka 

n1m1kke enä on: 

Italian Ja Kreikan .ota. 

Vastaanottakaa. Herra K i n i 8 t eri • 

erlnomai8en kUnnioitukseni Yakuutua. 

Herra Ulkoaalalna1nlater1 Rolf WI!!I1G. 

H e 1 a 1 n k i • 

".,a .. 
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ROOK'" ... .. , ............ ........ . 

RAPORTTI n : o 19· 
.R. .o 0 ~ ~ s s a . 31. p: n ä lob 

Asia: 

Sota Italian Ja Krelkan .ällllä Oll a11a Q'tt1ll11. J.1ka 

lleinen 011 na1t,s, ettet Kreikka uakaltalal &Iltaa aalolttell 

keblttJä sotalaoen ratulauun .. ku. vaan ottä a. lopu]. t&lt1D 

taipuial Itallan .aatllPllt81111. 10m luk .. Italia ul tt.a'haia, 

niin .. holpoaU aon käai t,kaen, eU.i Italia rauhalllata rat-

lta1-.a halunnutkaan. Sm..uoto Ja tb'a1n epiaäärä1.ot .aat1aak

a.t tunt1nat lähinnä laalUun aiinä aiel ... , ett.l aovintoa 

aJllt,1al. Saaoin 81'öaltln tapa, Jolla a. ann.Ulill. Senhän an

tol Itallan lihettl1äa Ketazaa'll1. kello 3 lölli vaatl. 

taueta Inn.n k.llo 6 &..ulla. Ollal a.tählon h.lpoatl ,..är

r.ttävä, .ttä Ket&Aa, kuten huhl1taan, ol1al heti r.p~ ul-

hän on aoclUlJullatuan • 

S1ttenlt1ll puol.at~1 UakOll, .Uä Italla lI1ol.lliiJl olial 

vält~t .odall, Joe •• .... rauballl.ill k.inoill 011.1 a&IIJ1l1t 

XJo.l:talt. p1Il"l.t.tuik.l ,Il. .411t, Jo1 ta .. kataol 'Mm. .... v __ 

.04& •••• "~_t1a ., •• t.... ' .. ta lt1ID o.1tta.u. 

lta 011.' ~.ab.ll1.1Il k.lIlolll pAtot.tt .. l.... lIIlIl.ttll1l .. olt'" 

J1IIa-. !iHll ... 111ullaltHlll .,OIlk1a .. litottä.,l_, .tti.,aDD 

... Jul,l.'-1.ta ... o40tot_ pU-an ailraa. .. .,aåa ll7t 

.JAKELUOH.JE: .Jakeluohjemalleja: 

T ..... I ...... . 
T ..... lln ... j. lIaIk.1 .... minl.t .... ell • . 

............ ....... ........ !!DH1.H . .................. ................. . 
EI .. lI<o ............... n tledoit .. kalln. 
EI .. Ikomuedu .... ka.n. mutta .. Iko.aiainmlnl.terllln tledoi· ......... 

lIIi 1: A • . 
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puhkesi. 

Joe eota RaDalla. J. ~ ... u. v •• tua .i 01. QeB

nyt 1nno.t .... nalim kanaa. niin '901 .. M. .ui D.l

kan .ot. tek.. .1ti vi.läkin pl.n.maä.aä aiirisai. Halll

tus on ollut tietä ti.toinen J. onkin pltkin .7kQ'i pm

nut prOPas-D4&kon.l.ton.. liikk •• ll. ..a4ak .. na. km.. v.

kuuh1iukll1. .ttä D.ikka on .17Pii 8Ot... täti nat tar

koittan •• t kertoliUk .. t kr.ikkala1.tm auorUtaa1.t. "t~ttu

J.n .lbanialai.ten patr100tt1en" ~b1.t.. v.ikkakin 

murhat li.n.vät t.pahtun •• t Alban1an r.Ja1n 81ailli J. 01-

l •• t .lbani.lai&tan keakinil.ten riit.in •••• 1l1.ta .ovltta

al.ta, .iki Albania... .1 11en. niinkäin 

tarkoltuka.... on .,öakin vilt.tt7 Kr.ikan punovan Juoni. 

"rilppumatonta Albaniaa" va.taan Ja kerrottu, että Itall. 

on aaaila.ll. v •• tuna.. Albanlan 10ukk .... ttomauA •• t.. on 
.,ö!lk1n kai ... ttu .81U., .ttä 

p&kott.l.1in Ita11aa v •• taan. 

p.t.a.m .»",ö. Kr.lkka. v •• t.. on, että •• on 

nut puolu •• Uo.uuUaa h7YikQIIilli J:ql.annin D.uaU. 

puo11 ••• U .t_t t&k •• t. Jota taa.m ..... 81 • 

k& JÄrJ.stl J:ql.aDnUl lal .... -.o11. J. lentovo1ll111e Ere1kan 

aaar1l1. bkikoht1a. on au1.tu.t.Uu lDl.aolinin pu.Ua, k ... 

aiku1lll 10 pilvinl, Joa .. hän "01: -1_11. e1 alJo .... 

kolttaa aotaul au1t.. ltD_Ja. 8v.lt81 , laCoal .. V1a, D'eU:ka, 

!U'~l. -.,ptl oU&koot __ .... 1 a.1oon. U1PJa. ,.. 

.tno.... h.l.tl. .a1.t .... tao 81ti aanon J. noulat1;a ....... 

h. 
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.1 8I1O.inu~ _lm~la, on 1'aik.a~a 1'&nnld.lla anoa. BQ;

~äÄ ku1t.nk1n .1l~, .ttä näaä 1'iUt •• t e11'Ät 01181 

toll1a. Xr.lkl1:a on lUGUUlut DlClanin lopulll .. en 1'olUoon 

Ja toiminut •• n nkaaD. JI\lUa kä.U7kHlll on, .tMl ltr.1k

ka 01181 1'äl UlDTt .oda.ta, 1'aiklta •• 011.1 1'allNl eIlc1o~OD

ta puolu •• ~t~~t&t1n nou4attaDu~. Italla tar1'lt... Xr.1k.m 

alu.lta .otatot.ianaa 1'arteD IIJptlä Ja InglmD1D ltil ••• aä 

Yäl1mer •• aä 01.1'&& 1&1 1'a.toa 1'a.taan, Ja .lini on .04& to

d.llin.n ars. 
Kun Italia ul tt. tuai. •• aan tek.. ltr.lkan .n»iÄkal.o

clan .J1t1l81 •• en Ja lDm lIlU1.taa III.OD ta ..... lal.ta tapauata 

D7k71 •• n accl& aikNla, ki7 lII.11t.l äillk81 nunal.to~a, Jolt

ten kiappUlDl toinen plml 1'altio tol.en.. Jilk.. qcskl!:ii. 

I.ih1n ]qQIV. on aJ1, l .... 1iiltö acta lIU1h1n Balkan1n 

.. ihin, 1'al raJ 01 tt1Dllto .. Ital1Nl Ja ltr.1k_ 1'ill.eU1 

bapp&1luka1. KUi llJCO.la1'1a P7Q7 .000.ta er1U i b, YOl ta-

Il •• n pltää 1'&1'118&. l'QCOda1'lUl o.a u.. OD •• 1la1n ••• t-

tä HIl tiJtJ7 b.Uaa 1'i1Uii .ot&&. Jo. •• a1Dk1D GIl 

aablo1l1.'-. U8toDk1a •• tti a •• 11Då ~t ..... on · _taaat 

aka.ll1'allo1l1. rlltti1'it tak.... b8ta Ital1& on l'ib_t"" 

~01Ikb~ ... lacOala1'1&1l ra~Ul lIke1-,n& .• ..a. .JacOda ..... tUol

ta 0Il •• lU.U7. .tti •• .1 _t. ItaUUl .. 1;11'Ul D'e1k

... 1' ..... __ .Ui IWla "a'". 1'a1a ka-bUt_ 11'81-

... alMe1 '- ale1ll .1...... ...181;11&1.t ~ouat Ja ~1YU"" 

... hiilen usa _ .... tMakO 1;1.& ..... '817 lepll1".U 
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p.la.t.. lqo.la'Y1Ul, Ja .hkä tule. nelä aika, Jolloa 

l\1BOala'Yl&Dk1D lrateot.... !a7öki1m.. Salt ... ~U1 U&llUl k1ap-

pUUD. :n_ Bul.BU'l&lla 011.1 hal. kbt,," Ul&1 •• t. M&4& 

_t_ A1S.1Ul •• ra ruualla Ja Kr.1k&ll. 1.oftU .... _ 

al ... t takai.ill. on •• 1'Yii. .t. B1Ilc&rlU ti7"17 040~ 

taa nillG.iJt.... atnki a •• t.. !aKk1 ot.a. BaJcarla 'YU

... "kau .1 halu. .o__ •• ki 'rarkill .Ui Kr.Skan k .... , 

'Yaikk& •• ailloill _ia1k1n apu. Saltaalta. B\alpl"la Jo.'ut

.1 .otatut.r •• kÄ. Ja •• tuhoJa 'YoU'ol.. ao\alrau tuak1Ja 

kOrnlai. SUipa1 •• 1 'Yol BdBVia luot~ .Uha. .Ui, 

Kr.lkka wU...... ~ar111 .. tol ... enaa .t .. hn.tkal 

t.. 7htJllittikiJl. 
Kit. ftrkki tul.. nIlw... __ • on tol.tai.uai 

tue. On oU.a.... 'urhaa 11"1 Uii ennuat.. IIU;;" • 

~ rapor'ill .. pu.... perill.. ..Ulla anol tue Jo 

olla ratJra1du. naU7k.ai on. .ttel fVkki .. Jraamm 10-

__ Ja aUhan al11i on lIontakill -.r7ti. 0Il lIU1at.Ua'Ya, 

.Ui _kki1a1.' lra1Lt'a aikOJ- 0.' 'Y1laa1ul... kr.1kkalai

al.. SUO,._hu. .t •• l öa'1I'k oUa1 .. _U .. ao... Jilben 

q~ piäa..aiD QUoll.. JOll.l'Yi' lUU .. , ..... " " ...... , 

aUi nrk.tti. .Ui liILeUl'Yit kr.1kkala1a" !Vk:t1a ...... 

".... YlralU ... U toa1ll a-iil:t •• !Ukki Ja Kr.ikka O'Yllt 
.'a n.I .... ~ .. ~;j-"ii_;9 111" .. __ •• _. at. ka .. , .1'Y" .. .1-

1 •• , ulda 'Y1Aolllo1aa. IVldd.la1n ... Ulu GIl 

__ • )ta laIa ,..1..... ... ... _... _Ua ft8I.&U_'· 
'Y...... 'Y1IIolUa __ • krlikh 1 at __ pel&at.iaoat. .UIl_ 
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laän e1 ole ftla1 •• 

~a Y01a1 auuttua tol •• al, Jo. B1alCVla ~~11a1 80-

tun. 1'arkki "01 ahoa, eUi BvJ.carlu "UDk ... ~n 
an aO'B rum.1koUe, IDIOU.t&1al nue ubaa !U"k1Il lda11-

le. So4&n tarkoU1Ikaaa ei 81110la -.o*'ia 1l1la •• 1 'finl 

011.1 krelk:kalai.ten autt..ma, VUIIl •• 01181 - a1Ilakla 

kiilA alla1.. - _ta bulprlala1a1a " •• tua, J01 ta 

fvkin kiila e1 IQ'ClKiin tuIl. ..-reapaa rakkaatta • 

. ..... 

lIitn tämä _ta JiiU77, e1 bmlll "atkealta .uunaa. 

IlaUtO _ _811l n-e1kalle entti1a e&1Llllan, "ar.1ak1a Jo. 

Ua11al&1 .. t ,ntti"it tuk ... t1l& .Albuiuta .te1iin,i1a. 

10.0111l Ji1a 'JI"k1Y1i 1 taU,alal8i& " •• -- .... ~o el 

~_ ._alata1& ... l .. ~·_.Mo1l1.1IIIka1a, ~otell 1ta11a1a1at-

llelJOatl _1 o1lll1.... ~.k=au n-.U:ka DIlUa. 

~ ... ~ U_."i~ !lUIlO.U 'fU'Q8to_t, 101l~okolla1. Unoo 

n-01ka11a 120, ~a 1a1ft._ 01 taila pa1~ODkUIL blmaUaa 

painia. bUrld r11JP1l1l .11. _l.,Dla .'I1IIIk, 

.. • .. 1t ... ~. ot~.l .111l_ ,111 ftl1_ pal~OIl 111O~"'. 
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N:o 1069/ 252. 

Roomassa, 9 p:nä Joulukuuta 1940. 

YD . /1'1 !J (6 

/J-h 'yJ 

--
Herra M 1 n 1 s t e r 1 . 

Täten on minulla kunn1a lähettää 

Herra U 1 n 1 s t e r 1, raportttn1 n:o 20, 

ka n1m1kkeenä on: 

ll1el1a1.a Italiassa. 

Vaataanott&k&a, Herra M 1 n 1 s t e r 1 , 

erinomaisen kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainminister1 Rolt WITTDJG, 

H e 1 • i n k 1 • 
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ROO MA ......................... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. .' , Sala i nen. 

RAPORTTI n : 0 . ~.O ... .. 
Yd 

lt 0 0 ~ .,"ssa .9 ... p: nä Joulu 
1.1. ,' 

kuu taI 940... / / ! ' () 

Asia: lLieliala Italiassa. 

Sota on tuottanut Italian kan_lie paljon pett11Q'lta1ä. 

Ensimäinen pe1it1lllYs 011, että sota on kestänyt niin kauan. Kun 

Italia yhtyi sotam, oli kansassa valialla käa1tys, että sota 

vallan pian loppuisi, Ja että. yhtyminen sotaan 011 välttämätön, 

Jotta Italia pääslai oeaUiaekai 8O~anJälkeisesaä saaliinJao ssa. 

Sik81 ei ole olkein kun kuulee sanottavan , että Italian kanaa 

ei halunnut aotaa. Kanaa ei halunnut pitkää sotaa, mutta se 

oli valmia menemään lYb1een .otaan saadaksensa ulkopoliittiset 

toiveensa toteute'~. MUtta va.toin o~otuk.ia ~lik1n sodasta 

itÄ p - ' 
Ja tämä oli suurl pet~s kansalle. Sano_lehdistö, 

päi_ä Qayda, on kyllä Jo loppueaästä alkaen koettanut valais

tu kansaa pitkål11 .. en eotaan • 

Niinkauan kun kuitenkin voitiin kertoa .otaiai.ta menea

tykslstä Mriltassa Ja merellä, ei tyytymättö~. 

tanut vaUm auurta JalmslJ... Kutta 81Uen tull Kre1ltan 

astl ainakin oaneton .ota. foa1n ei ltukam italialainen 

t1 ualto lopulliaen tappion aahdolliauute.. IllUtta Jo •• ..1ltlta, 
että plenl ltreild:a (olkoonpa Bn61mnin avulla) on voinut 

Italian araeiJalle tlmtuvla tapploita, on .... tuut lI1e11al. .. ...... 
fäbin tulee llaält81 

"AKELUOH"E: " ..... uohjMI .... j.: 

T_II ..... . 
T .......... ja ........ . .. .... .... tarllIlI • . ... ................. 'aval.l.1nc . ......................... .................. . 
EI ................ _ t1edoitu"'lin. 
EI uIk ............... n. mutta u ......... n ... tn .. twllln lIedoi-....... 

................ .. ................................................. ........... ....... 
UE.: A. 
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nyt vaata rupeavat tuntumaan. Oli Jo aikaiaemmin lihattomia 

päiviä, kahvia ei saatu Ja muihinkin rajoituksiin täytyi 

tyytyä. Kutta nyt on kaJot~ Jo makarooni1nkin. Se ei vain 

ole kortilla, V&ll1 liauai vebnänsekoituapakko, Joka a1ltai

aeamin ko*i vain leipää, nyt on ulotet~u maltaroonUDkiD.. 

Kun oUaa huoll1oOll, että italialainen peru, niin rika. 

ltuiD kÖ7Ailt1n, ainakin lOUllaaklli .7ö llAkaroonl& Jo.saltin 

muoc1.o .... , nuttU a1ti tårIiD ainec raJoitu. Ja huononta

minen merkitsee. Kiltei yhtä epim1ellTttävää ltaIaalle on 

Jyn aäinnö.telem1nen. 

Li_kai tulee, että on ruvettu ottamaan miehiä so

taan palJon suure_saa llääriali kuin ennen. Niinpä kertoi 

erä. auurtilan oll1st&Ja minulle, että keakellä oliivisadon 

korJuuta häneltä otettiin 50 miestä sotaan. K1ehet menevät 

varsin vastmmieliseat1 sotaan, lähetettiin heillät sitten 

Kreikkaan tahi Mr1ltkaan. ll1käl1 uakal tavat puhua, s&novat, 

mitä tekell1atä meillä on siellä • 

Luonnolliaesti ei tyytymätt~a miaaään pääse il

mOille. San omaleh41.tö ei a&& mitään aellaista kirJoittaa. 

eivätkä yka1t71.etltään ualtall& tY7tJmitt~yttään ilma1ata. 

TY7t1JllåttÖlQ7. ilaenee oikea.taan vain tyytnU.Y7de11 pud

te.... Puhumattakaan .ii~i ettei ole pienintäkään innostu.

ta aotae, tqW t04eta ettei ole e4e. klinno.tuataltaan. 

Sotatapahtumat luetaan, mutta ni1atä e1 baku.tella, Ja lto

ke.ubeni on, että aotatapahtWl1..tak1n Iloni lukee vain rub

riSkit. 

JDltta Jo. Bnslanti, mtc vi1tetiäD, peru.taa voiton

tolve.... 1evottollUUkll1. pabkaaas.aec, 1l1iD. .. ei a1a __ • 

Uall... t1l1.e tote.___ - Ja 1M..... luullabea1 neU-
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k1n vähemmän. Italian kansa ei toain ole niin kuriin 

tottunut kuin Saksan, mutta sisälliaiä levottomuuksia sen 

tanolta ei tarvitse pelJätä. Vaikka kansa suhtautuukin 

koko lailla välinpitämättömäati sotaan, on luonnollista, 

että se toivoo voittoa Ja myöSkin siihen varmasti uskoo. 

x x x 

Epäonnistumiselle Kreikassa haetaan 

tipuklteJa. Enainnä eroi tettl1n Albaniassa 

luonnollisesti syn

taistelevien Jouk-

koJen päällikkö kenraali Visconti Prasoa Ja hänen s~raa

Jaksensa nimitettiin kenraali Ubaldo SOddu. Tämä päällikön 

vaihdos ei kuittllkaan herättänyt suurempaa 

Mutta t.k. 6 päivänä tapahtui kaksi 

varsinkin toinen 011 aivan yllätyksellinan. 

huomiota. 

eroa. Jolsta 

päällikkö, Italian marsalkka Ba4Dglio Jätti erohakemuksensa. 

Hänen monien &Dsioittenaa Joukosta mainittakoon vaan, että 

Badoglio pelasti Abesa1nian sotaretken kat&stroofilta. Ba-

40glio aaa kiittää m~estykseat&in ~urta kykYään eikä 

tä seikku. että hän 01181 ollut puolueesaa 1111081 ttu. 

päunastoin hän ei olke.staan koU.an ole lts. liittynyt 

t •• ol&tlpuolu •••• en. V •• t. Åb ••• 1n1~ .ot.r.tken 

nelle oJenn.tUln puolueen Jia4mklrJ.. Hänen J. 

villt elvät leo_aan 01. olle.t läh.1 •• t. Ba40S1io 

oll".t n... kwl1Dk&en 111... Kuo4,olll.e1ta1 .yykd eroon .. 

11.e. Ba4oc11o aa1nlnnut .riin lqlS~ka-

t.. v.ataa. f04.ell1nm eron Q7 llen •• ku1t_k1n ollut 

bäDa halua. päi.tä kaIå .... t. v •• tuuta n.:lkan .oI&.ta. 
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Jonka aloittamista hän lienee Jyrkästi vasttuatanut. Badoglion 

eron Johdosta lauali minulle eräa italialainen. että on on

ni, että Bac10 gli 0 e roai. Joten hänen nimensä säilyy puhtaa

na sodaata tulevia tärkeitä tehtäviä varten. 

Toinen ero. Joata edellä huomautin, on Egean 

ran kreivi de Vecoh1n ero. Kreivi de Vecohi itae ei ole 

erittäin huomattava henkilö. eikä häntä myöalcään pidetä 

tyi8a1 lahjakkaana. Hänen eronsa herätti huomiota sa1tähden, 

että hän on "qua4rumvir" a.o. hän on ykai niistä -miehestä. Jotka aikoinaan päättivät toimempanna n.s. Rooman 

marsain. Toiset olivat Balbo. Bianohi Ja De Bono. Kun Bal

bo Ja Bianchi ovat kuolleet Ja De Bonoa epäonnistumisenaa 

Jälkeen ÅbeS8iniasaa nykyään käytei&in yksinomaan suuremmissa 

edustuatehtäviaaä. ei nel1m1eh1atöatä de Vecahin eron 

kukaan enää. ole Jullt1aias& tehtäviaaä. 

x x x 

Kreikan sota käy yhä vaarall1seillll&ka1. Juuri karrot

Uin minulle. et~ Vallona 01181 valtavaati uhattu. Kie1eatä

ni aotatapahtwDat eivät vielä aentään ole kehittyneet niin 

pi tkälle • et tä vakavaata uhaata voi t&1ai puhua. 

kalaiaet vielä k~a Vallonaata. Mahdotonta ei 

että kreikkalaiaet ete1imaalalaella te~er ... ntillään m&rse1vat 

lUan pitkälle auoJauaatta lhte1ka1iin. Ja että vielä voi 

tulla kataatrooti heidän JoUkoill .. n. Puhuta.n palJon a11tä, 

että Saksa tulia1 Ual1an avukal. Luonnollista onkin. että 
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Jos lopultakin osoittautuu, ettei Italia yksin kykene voit

tamaan Kreikkaa, sa:t täytyy pyytää apua Saksalta. llUtta 

tunnearkuussyistä Ita11a tekee voitavansa selviytyäkseen il

man Saltsan apua. Jos Saksan apuun turvataan, käy J"U8os1a

vian asema hyVin vaikeaksi. Siitä keakusteltiin tänään 

Iranin lähettilään antlllllalla lounaalla. Yleis_min luultiin, 

ettet J"U8oslavia sal11si aakaala1sten ~ouklto~en läp1kulun. -Omasta pUOlestani olen toista mieltä. Joa sakaa vakavasti 

ai tä vaatii, niin JU8os1avia ei uakalla sitä vastustaa. 

Täasä yhteyde .. ä Iranin lähettiläa s&noi, että 

ila&n auomalaiaten ant.... eaimerkkiä kreil:lt&la1aet eivät 

oli81 uakaltaneet ryhtyä aotun. Kutta suomalaisten voi11-

toJen robkaiaemina kaikki pieneUllDät kanat ovat 

että he eivät aittenkään ole vallan heikkoJa. 

V1imeaika1aet tapahtuaat ovat pahasti Järqttäneet 

Cianon &aelll&a. Cianohan oli tehnyt useita matkoJa 'ubani

aan Ja bän vaat1m&lla vaati sotaa Kreikkaa vast&an.Kusao

lini on, kuulema, moittinut kiivaaati Cianoa aanoen, että 

Bkan4aali AlbaD1as8& on Cianon vika, Johon Ciano oli81 

vaataDDut: ~tä minä 8111e vOin, että teidän armeiJanne 

on niin huono". Relata ~~. 


