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Roomassa, 2 pä1vänä tamm1kuuta l S4l • 

Herra - 1 n 1 s t e r 1 

, 
Täten on minulla kunn1a lähettää Te1lle, 

Herra : 1 n i 8 t e r 1, raporttini n:o 1, Jon

ka n1mikkeenä on: 

V01daanko Kre1kan sotaa verrata SUomen 80-

taan. 

Vastaanottakaa, Herra 11 1 n i 8 t e r 1 , 

erinomaisen 1tunn101 tukseni vakuutus • 

Herra Ulkoaaiainmin1steri Rolf VIITTING, 

H e 1 8 i n k i • 
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Asia: ver-

sotaan. 

Eräissä ulkomaalaisissa Ja ainakin ybdesaä Suomessa il

mestyvässä ruotsinkielisessä sanomalehdessÄ on verrattu Kreikan 

se taa Italian kanaaa SUomen viimeiseen sotaan. Vaikkakin tämä 

vertaus on niin ontu.va, että san aiheettomuudEll ilman muuta 

pi täis1 olla Jokaiselle selvä. tahdon ml tenkin huomauttaa B\1U

r i mmista eroavai81uksista SUomen Ja Kreikan sotien välillä. 

Pollit Unen er oavaisuus on Jo siinä, että kun SUomi 011 

todella riidaUomasti puolueeton e1kä ollut vaa1i&Clottanut ta

ke1 ta miltään val takunnal ta, Kreikka oli hyväkSJ'llyt Englannin 

antamat takeet. Oliko Kreikka 11säks1, kuten 1talialaiset vä1t

tävät, luovuttanut tukikohtia Englannin la1.va&tolle, 

ta1salt81 epävarmaka1, mutta a1n~in ltaliala1s1lla oli täya1 

aihe otakaua aellaista. 

Toinen poli1ttlnen el'Oava1auua on s11nä, että Kre1lUa 

maantieteelliaen asemansa kautta oli kah4e kealtenään 1IOt&a 

käyvän aurvallaD. IIOtavo1m1m väl1a_, kun VeäJä a1 täT&atoin 

ei ollut ."da... minkään muun valtaltunnan kansaa. 

Vieläkin muremmat ovat el"OavdauUIII.n SUomen Ja JCre1ka1 

.,tien 'f'ål1l1ä, kun n11tä IDt1l&a1.U .. lta kannalta vertaa. 

"'AKELUOHJE : .... k.luohjem.I .. J.: 
Tavallinc. T ............ . 

T ..... IInM J. 1....... . ...... . .... ",lnlnerlOlle. 
EI ..... 0 .................. tl .... ltukalln. 
EI u .............. uk ..... .....tta ufkoulaln",1nIeterIOn Iledoi • 

..... In. 

ua.: A 4. 
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Italian Ja Kreikan asukkaitten lukumäärä suhtautuu 

toisiinsa suunnilleen kuin 7:1, Venäjän aaukasmäärän olle 

sa noin 50 kertaa suur4!lllman kuin SUoma!. • Sotanäyttämöllä

kin Venäjällä oli ääretön ylivotma niin miesten lukumää

rään kuin aaeiatukaeen nähdm. kun taasc 80tanäyttämöllä 

Albaniassa Kreikalla on muranpi miealuku Ja ainakin yhtä 

hyvä aseistua. SUoma!. sodassa rintaman pituus 011 suun

nillea!. 1500 km.. Kreikan sodassa vain noin 150 km. 

Venäjä saattoi käyttää kaikki voimansa SUomea vas

taan. Italia käy samaan aikaan sotaa Englannin maailman

valtaa vastaan. 

SUomi sai sotilaallista avustusta muualta vain nimek

si, Kreikkaa tukee heti alusta pitäen Englanti kaikkine 

maailmanvallan apukeinoineen. 

Ei yleensä ole oikein käsi tallä Kreikan Ja Italian 

välistä aotaa erikoiaena sotana; tosiaaiassa se on vain 

eri rintamaosa Englannin Ja Ital.1&n soclasaa • 

Tällä en luonnolliaeati halua hälventää kreikkalais

ten sotilaitten kunniaa, mutta auomalaia111. .,Ula1l1e teh

dään vääryyttä, kun kre1.kkalaisten taiatelua 'Yerrataan suo

malaisten taistelUlDl. 

Italialaisten tappi01sta ei ~ö8kään saa a~tää 1t.

l1alaia1a .,t11&Ua. Anta'Ya'thm kre1~.nJt1n HU1. tun

nunuata. Ual1al&iatm ''app101tten annä on .ftpus. s., 

.ttä l"alla r"h"l1 aotaaa 111m åQono.~ 'YarR8 •• ~~. sa
noM·.... .Uä _Ul..,Url" ol1'Yd 'Y .. 1U.... Kre1ba 
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.otaan r1htlJlåati. Bttä .ota_ täati huol1aatta r,-hQJtt11n, 

l1enee Johtunut Ital1an Äte8D&." olleen lähettiliiÄn v&kuu

tulta1ata, ettei tcre1ltlr:a lopull1.e.ti r,-!l47 todell1eec vasta

r1ntaan, vaan antautuu muutaman n1mell1aen taistelun Jälkeen. 

Katkera kokemus osoitti, että lähettiläs tek1 1h-..i 

a1 kohtalok:lcaaaeen erehd3kaec. 

Toinen kohtalokas italllaisten tekemä erandys 011 he1-

dän luulonaa, että he kykeni a1 vät auoJaamam yhteytensä Äl

ban.1aan Åd1'ian meren ka ut ta. Kun englantilaisten onni stuu 

suuressa määrin tätä yhteyttä häir1tä. on 1tal1ala1sille mah

dollista lähettää vain riittämättömiä voimia Älbaniaan. 

lmtta kai.k1sta vasto1nkäymia1stä Ja kalk1sta vaikeuk

sista huolimatta on todenniikö1lltä. että Italia keväällä tai 

ainaJt1n kesällä selviytyy voittaJana tällä sotaniiyttämöllä. 

TäytyykÖ Italian, auoriutuakaenaa voittaJlIIla, 10pulta1k1n 

vm tua Salt aan apuun. on ]qse81alaiata • 

~~ ~ I . . 
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Roomassa, 4 pä1vänä vamm1kuuta 1941• 

Herra 1nister1. 

Täten on minulla kunnia lähettää Teille, 

Herra M i n i s t e r 1, raporttin1 n:o 2, Jonka 

nimikkeenä on: 

Churoh111in puheen vastaka1ku Ital1assa

Vastaanottakaa, Herra M 1 n 1 s t eri, 

erinomaisen kUnn101tuksen1 vakuutus • 

Herra Ulkoal1a1nm1n1ater1 Rolf WITTIIG, 

H • 1 • 1 n k 1 • 
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va8ta-Asia: . Q~urohillin ;euhee 

................ .. kaiku Italiassa . ................ .. ..... , 

Churohillin Joulukuun 2~ päivänä pitämä Ital1.&n kansalle 

osoitettu puhe oli taasen uusi todistus s11tä. kuinka vähän 

psykoloogiata ymmärt~atä eglantilaia1lla on muitten kans&1n 

mentaliteett1:4.n näble. Churoh111 koett1 tuoaaa puheessaan to

diataa. että Englanti aina on ollut Italian ystävä. Ja tämän 

to d1staakaenaa meni hän niin kauas kuin 

ti. iiitä englantilaiset pian sata vuotta sitten tekivät Itali

an valtakwlnan luomisen hyViksi. 8itä ei italialainen enää 

muiata. Ja Italian eheytymi8estä Italian kanaa ei haluakalll1 

olla kiitolliauuden valas.a muille kuin omille kanaall1aacnlt&

reilleen. Kutta sansi~1II1 Italian kanaa ei unohda, että. Eng

lanti Ja se liittolaiset - ainakin italialaiaen käaityk8e 

mukam riiat1vät Ital1al ta 'Yoitoo hedelaät maa1lmmaoun Jil-

kee. lU.vätltä he lI,Jöaltään unoh4&. että En&lanti oli pääayyl-

11a. ~beaa1n1an ., 4m aikana Italiaa vaataan ryhQt ty1hin 

UDkt10ihin. Äbe.s1nian 804& ai~ pantiin Italiaaa niin 

'Yoialraa -.1ta1l10 a&Dktio'Yalt101ta 'Yaata-. .1I1Iä niai. valtiOt 

Italian kaDa.D ailm1aaä 'Y1.1ä kauaD - 1k81a1liin a.1I8k1a -

tulå _t eaiin1lJlliLån l1Ialian 'Y1Ä01l1dn&. 

Tiatä ~01l1lullk1n. .uä OhWo1l11l1n pia. ItallU. a.Oma-

....... uohjMl811eja: . 

T .... ...... 
T .................. ..... .. ... . ............ 11 • • 
.................... t ............ . 
..... • .. + ... -. ....... ,,"'. ' .............. tiedoi· ........ 

............ .. ........................................ ' ...................................... ...... . 
••• At. 
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lehdiatö.1i otettiin suurimmalla ~uttumuksella va.taan . Totta 

on, että Italian sanomalehdistö ei suinkaan 

~sta syy.tä - anna oikeata kuvaa siitä, 

sa ~tee Ja aJattelee, mutta helpo.ti voi 

sanomalehdi.tön Chur~illin puheen Johdo.ta 

aina - ~e

mitä 

huomata, että 

e.ittämä suut~-

lIlU8 todella pohJautuu kaDsan ayv1mpään vakaumukaeen. Samoin 

sanomalehdistö tulkitaee Italian kmaan todellisia tunteita 

leimatessaan tekopyhmek.i Churohillin väitteen, ettei hän 

ole koakaan ollut Italian suurten PJrk1mysten vihollinen. 

Churohillin tarkoituksena oli ilmeise.ti koettaa ha

JOittaa Italian kanaaa. KUn hän hyökkäsi lotWIaolinia vastaan 

selittien, että Ku.seolini on JOhtauu.t kmalll1aa perikadon p 

taaUe, lähti hän i1mebe.U siiti sakaalaiaten Ja italia

laiaten emigranttien väittee.tä, että kanBan suuri 

niin Saksasaa kIlin Italiaa_ on Hitleriä Ja lmsaolinia 

taan Ja näkevät heis.ä vain k8DaoJenaa sortaJia. Tämä on 

yksi niitä kohtalokkaita erheelUsii Daitylt.iä, JOita emi

P'Ut1t ovat Englannis_ levi ttineet, Ja Jotka o.altun ovat 

olleet .nnä aoc1an ayttymi.em. llinä puole.tani ainakin us

kon, että Jo. Englannin Ja Ranaltan Johtavat miehet 

oll •• t t1etoiaet .utä todelliee.ta kannatuJcaea1öa, mitä Hit

lerillä on Saltaa... Ja lIIla.linilla Ita11aa... eivät 

01181 ualtalMn .. t sotaan ryht1i. Onhan luonnolli.ta, et'" 

JDla. lin1l1a on vanutaJiald.n Italia.... IDUtta ne ovat 

nenä vihemmiatöDi. SUurin oaa lta •• ta .i näe häa .. aä 

taJaa vaan ltaa.D8a kohottaJan. 
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Vastauksena Churohillin puhee8een on ~öBkin pidettävä 

Italian propagandaministerin Pavolinin uuden vuoden aattona 

pi tämä puhe. Hän vakuutti siinä, että kuninkaasta työmie

hem saakka Italian kanaa muod08taa granl1ttiblokin. Halli

tukam jäsen ei tietysti voinutkaan muuta sanoa, mutta 

mast! minister1 olikin oikeas.. siinä, ettei 

8aada keskenään eripuraiseks1 a1nak&an n1inkauan, kun 

ei kokonaan ole kääntynyt Italiaa vastaan. Mitä 

jos sota siirtyisi Italian mantereelle ja 

naan lyötäisiin, on turhaa ruveta ennustelemaan • 

na todellisu.udesta aella1aet mahdollisu.udet ovat. 

Churohillin puheen varsinainen tarkoitus oli luonnolli-

8esti valmistaa maaperää Italian irroittamiseka1 Saksasta. 

Samaa näytt"ä tarkoittavan myöskin Rooseveltin äskeinen puhe, 

jossa hän niin uhkaavasti hyökkäsi Saksaa vastaan sivuutta

en Italian vai tiololla. Vielä kouraantuntuvamman todistuksen 

siitä. että MIlerikkaakin elähyttää sama toive kuin Chur

ohilliä on ollut, ilmenee 81iti. että Yhcly8Yaltain amba8 .. -

dööri Roomassa Phillip8, joka "tervel'del118l8ti" syistä on 

ollut p018.. Ita11a.ta, nJ'1i on läb.teyt a&'tkalle RoOll&C. 

Yrittt .. t lrroittaa I1öalia SAk.aa_ ovat kulteld.n, 

ta olen vakuutettu. turhat. On totta. 

ei 1;wme lQ'ötia1el1Q1ttl ... al.&1a1a koI!."" , 

la1_t kiatt1öävU, että Italialle on valUolllnen vUUilli1l

ta.n. tollW. k11ateblli 7htel.tl'O.. 3ak~ ka .... 
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Roomassa, 21 päivänä ~amm1kuuta 1941. 

r-°G o 
Herra lil i n i s t eri 

Täten on minulla kunnia lähettää Teille 

Herra M i n i s t eri, raporttini n:o 

n1m1kke enä on: 

Mietteitä MUssolinin ja Hitlerin tapaa

misen johdoata. 

Vast aanot takaa , Herra M i n i s t eri , 

erinomaisen kunnioitukseni vakuutus . 

Herra Ulkoae1a1nminieteri Rolf WITTING, 

H e 1 s 1 n k 1 • 
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Sa1ajnen. 

iltei koomilliselta tuntuu se salaperäisyys, Jolla koe

tetaan johtavien valtiomiesten tapaaminen verhota. Että tällai

seen aikaan MUssolinilla ja Hitlerillä on tarve saada keSkus

tella toistensa kanssa on niin luonnollista, ettei voi käsit

tää, miksi se on salattava. Eikä näitä matkoja kyetäkään sa

laamaan. Jo pari päivää ennenkuin MIlssolini matkllsti, tiesi hu

hu kertoa, että hän ma tkusta.1. si ja hänen matkustettuansa oli 

matka jo yleisenä puheenaiheena Roomassa. ..'Utta kun United ... r ...... nn 

kirjeEllvaihtaja sähkötti tämän uutisen Amerikkaan, kiellettiin 

neltä oikeus kolmeen päivään lähettää sähkeitä. 

SUuri kysymys on nyt, mitä nämä Euroopan kohtaloita mää

riärit herrat ovat päättäneet. Voitaneen pitä ä varmana, että 

yleensä kaikki pOlttavat poliittiset kysymykset ovat olleet eSil

lä. En1mm1n luullaan kuitenkin keBkusteluJen koSkeneen Kreikan 

kys1IDYBtä. neinen kla1 tys on, että on sovittu, millä ebdo1l1a 

Italia voi tebu rauhan Kre1k:an kansaa. Tällöin on Saksa toclen

näkö1sest1 painostanut Ita11aa tyyt~än vähempään mahdolliseen. 

Nämä Italian vaatimukset esitettå1811,n ~teenas.. tavallaan ulti

... ttis.s.. lIlU040aaa uhalla, että elle1 Kre1k1ta niihin taiva. • 

............ jefnaI~: 

Tavallinen. T ............ . 
T .......... ja 11eIIbI . .. .... "" ........ 611 •. 
.. .................... tledoitukelln. 
..... ---..... ..... "' ..... ui" ................. tledoi· ......... 

"'.AI. 



• 

- 2 -

Saksa marssittaa joukkonsa Kreikkaan, lähinnä Salonikiin. 

Kysymys on vain misåi määrin Kreikka enää voi 

vapaasti rauhasta päättää. Englanti ei enää liene valmis 

luovuttamaan Kretaa. Onko Korfu vahvasti englantilaisten kä

sissä, ei ole tieQossm1. Mutta pari päivää sitten ilmoit

ti Ai.e ssagg ero , että Salonikissakin olisi noin divisionan 

verran englantilaisia, osittain motorisoitu.ja joukkoja. On 

siis mah40111sta, että va:ikk& Kreikka olisikin valmis 

maan rauhan, sillä ei enää ole vapaata päättäm1svaltaa. 

Toiselta puolen eräät unkarilaiset sanomalehdet 

toa, että Englanti kut8llisi JOukkoJansa pois Kreikan 

ree~ta eikä ryhtyisi pUOlustamaan Kreikkaa. 

Jos rauhaa e1 saada aikaan Italian ja Kreikan 

l1l1ä, niin pidetään varmana, että Saksa marssittaa jouk

konsa Salonikiin Joko Bulgar.lan tahi Jugoslavian tahi to

dennäköisesti lmmmankin maan kautta. Puhuin asiasta tänään 

Bulgarian lähettilään kanssa ja vaikka hän ei mitään ni

lDenOma8ll SlRlonut, sain sen käsityksen, että Bulgaria ei 

asevo1m1n tule vastustamaan saksalaisten joukkojen läpikul

ltua. Lähettiläs kertoi vain olevanaa levoton siitä, mitä 

TUrkki siinä tapauksessa tekisi. Yleinen käsitys on, että 

TUrkki ryhtyy ase1hin vain, Jos sen omaa aluetta uhataan. 

TOiselta puolen ker1'Otaan kuitenkin lIIl'öak1n, että TUrkki 

01181 sitoutunut puolust .... an PohjoirKre1kkaa. Jos TUrkin 

anata toclella 01181 lqa1lQ8, niin TUrkki tuskin sentään 

ninee puolustaa lIQ.uta ltu1D. Xoll11a-ltr.1kka&.. koalta a1naJd.n 

koko PohJoia-«r.1ltm puoluatainen 01181 aUl. y11yo1a&1ata. 
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Tässä yhteydessä ei puhuta enää paljoakaan Venäjästä. 

siin sanomalehtien levittämiin tietoihin, että Venäjä 

tahi ei "sallisi" saksalaisten joukkojEn kuljettamista Bulga

rian kautta, ei tarvinne kiinnittää mitään huomiota. Sitä 

vastoin on kyllä mahdollista, jopa luultava8k1n. että 

on Turkille antanut jonkinlaiset vakuutukset olla hyökkäämät

tä Turkkiin. Jos Turkki joutuu sotaan. Venäjä haluaa. sodan 

leviämistä Balkanille ja Turkkiin ja mikäli se voi tämän 

tarkoituksensa saavuttaa pysymällä it se syrjässä. se sen mie~ 

lellään tekee. Sen se tekee sitäkin suuremmalla syyllä. kos

ka Venäjälle on pääasia, ett" hävitys maailmassa on mahdol

lisimman suuri. Venäjä koettaa ryhtymättä Vakavampiin 

mUn odottaa aikaa, Jolloin nyt taistelevat valtiot 

luttaneet vo~aa loppuun. 

Ittä taaaen sataa Jrittäiåi auunnata iskua Venäjälle 

päin on vallan turhaa ajatella. Nykyinen sota asettaa Saksan 

voimille niin vaikeita koetukaia. ettei se 

vihollistensa lukuun vielä Venäjää. 

Toinen kysymys. Josta varmaankin Hi Uer ja lirUssolini 

ovat keakUatelleet. on akselivaltioitten suhde 

tunnettua. että Saksa Jo aikaisemmin koetti 

vähentämään vaatimukaiaan Ranskaan nähden, ailloin kuitmkaan 

onnistumatk. Nyt Hitlerillä saattaa olla parempi meneatys, 

sillä Italian Jou~uttua Yälimerellä riippuvaisekai Sakaan 

tllaalliaest, aYU8ta. ei .. enää ~ ine yhtä Jyrkästi kuin 

aikaisemmin kieltäytyi nou~ttaaaata sataan aaltilliauuteen ke

hoittavia neuvoja. Sitäpaita1 Ranskan afrikkalaiaet aiirtomaat 
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saavat Englannin äskeisten voittojen kautta PohJois-Afri

kassa vallan uuden merkityksen. 
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Roomassa, 23 päivän ä tammikuuta 1941. -

N:o 77/ 13. 

Herra inisteri 

• Täten on minulla kunnia l ähettää Teille, 

Herra 41 i n i s t eri, raporttini n:o 

nimikkeenä on: 

Mieliala Italiassa. 

Vastaanottakaa, Herra 11 i n i s t eri , 

er1no~i sen kunnioi tukseni vakuutus . 

• 

Herra Ulkoasiainministeri Rolf WITTING, 

Helsinki. 
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,Vr 1J. Z{, y( 

A s i a : . l.U.e.l.1.~.~ ....... ;J;.~.§.l, .1.~.~.~~ ' . .... .......... . 

Vaikkakin kuriiriposti lähtee Jo muutaman tunnin 

katson olevan syytä koSketella mielialaa Italiassa, koska 

sain ministeri Holman tosin jo Joulukuun 12 päivänä kirJoitta

man raportin, Jossa kerrotaan Viohyssä. l . ikkuvan huhuJa Itali

assa puhJenneista levottomuUksista vastoinkäymisten Johdosta 

byassa. Va1kka..1cin on ku.lunut pitkä aika raportin kirJoittami

sesta, katson kui talkin olevan ayytä demen to ida nuo 

ka on luultavaa. että Italian vastoinkäymisten vain kasvaessa 

Libyassa myöskin nuo huhut ovat kasvaneet. 

Voin vakuuttaa, ettei Italiassa ole sattunut mitään 

vottomuuksia eikä. edes mieliala maassa ole levoton. Osittain 

kansan rauhallisuuteen vaiku.ttaa sanomalehtien kirJoitukset. Jot

ka. vaikkakin tuovat es111e kaikki Italian tappiot. ku.i tenkin 

samaan aikaan suuresti liioitellen esittävät Italian pienimmät

kin voitot. Tällainen kirJoi~stapa herättää suuresaa yleisössä 

käsityksen. että tappiot a1 ttenk1n ovat vain ohimeneviä ilmi

öitä.. 

En1mm1n on sittenkin kansan rauhallisuuteen vaiku.ttanut 

vuorenva.r.a uako lopulli.een 'Yoittoon. B1 kuka_ italialainen 

a~attelekaan .ellai.ta _l:I401118UUtta. että akåel1'Y&lt1o~ bi'Yi-

oIAKELUOH.IE: 

........................ Ta'Yallinen • ............... .. ...................... 

nl: .t. 

" •• , ............ ".ja: 

T_II ...... . 
T .... ' ...... ja ,....... . ....... .... ",'"'.t ... 'OIl • . 
EI ... ___..tut_ tledoltukalln. 
EI ... ---.....-........ ul ........ ""'lnlateriO" """ • ...... 
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äisivät sodan. 0151 tavannut anti1'aaoistin. 

toivoo Italian häviötä, Jotta nykyinen ball1tuaauunta JULla1il:U

si. mutta hänkin 011 vakuutettu akselivaltioitten lopulli

sesta voitosta. 

Että Italiassa on voimia liikkeellä. Jotka koetta

vat lietsoa levottomuutta, tiedetään, mutta toistaiseksi 

näillä voimilla ei ole ollut mitään menestystä. Tämä 

tuu paitsi edellämainituiata syistä. myÖSkin siitä usein 

Jo ma.initsemastan i välinpitämättömyydestä sotaan 

kansassa vallitsee. 

Arvoval~å1sissa piireisaå kIlulee kyllä lausuttavan, 

että 011 suuri erehdys. että Italia yhtyi sotaan Ja luon

nollisesti ollaan tyytymätt~miä elintarpeitten säinnpstelyn 

JObd08 ta. Kutta levottOlll\luksia tämä tyytymättömyys ei ole 

aiheuttanut • 

Sensi~aan kIlulee kyllä lsusuttavan. että kun sota 

on saatettu onnelliseen loppuun. on ve4ettävä 

ne. ~otka Oftt ayypäät lta1kkiin la1m1nlyönte1hin ~a 

4ylaliin. S1%'~äinan a~&tt.lee tällöin ltu1tenk1n. että ~os 

aota saatata_ onnell1ae_ loppuun. niin s1Jlt1puJd.t kyllä 

unoh4eta_. S1JlUpukD~a etai tään ylecÄ vain sotien päät

tyessä onnetto.aU. 
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N:o 201/41. 

Roomassa, 3 p:~ maa11skuuta 1940. 

Herra ~ 1 n 1 B t e r 1, 

Iv'. . ,_ . 
t /~ ( S' ta-!.i YI. 

T~ten on m1nulla kunn1a lähettää Te111e, 

Herra M 1 n 1 s t e r 1. raportt1n1 N:o 5. Jonka 

n1m1kkeellä on: 

Bulgar1an 111 tt,ym1nen altsel1v&l tio1h1n 

Ita11an kannalta katsottuna. 

V.ataanottakaa, Herra Jl 1 n 1 s t e r 1. 

er1noma1sen kunn101 tuksen1 vakuutus • 

Herra tJl.koae1alna1nlater1 Rolt iYITTIlIG. 

K • 1 • 1 A t 1. 
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RAPORTTI n:o 5A 
R .1)..0 m a .ssa ~ p : nä maal1e 

(, /2. / f '1t-/ .. 
kuuta 19 .41. 

I tt / , _ v I 
l ' I 

A s i a : !!ylg..n~ .. -. -.U.~ UlJIY!.C .-..-.K.el1 val

:t101h1n ..... Ital.1&n ... lrImnaJ.b . kahottu-

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

'I I . 

Tu8k1n m1eliin aksel1~alt10s" t~eb41tt11o Bmlgarlan yhtT

misti kolJa1 .. altuop1lllllkae_ n110 Aurella riaaul.la ltv.1n Ital1 .... 

8a. Jlua801101 011 ri.1ae1ee •• i pul:Lee.aaan 1lmoUkDut. et~i ke

.. iällä tapahtuu soiaa.. e4ull1oen kiinDe 

81, Ja 1tal1alai.et nike .. U Bulsarlan putOk.e.. ena1mi1s. c- . 

te. ~.aolin1o ennuatukaeD toteut~aeka1. Sanoaaleh41atO e1 

tos1o .. 1eli r'JAq v.o.tele .. an mitä a ... alJke1a Bota_ n&h4en 

Bulgar1an ll1ttllll1aellä tul.e 01 __ • ..am 1lm1tuovat .. am 11on

sa 811tä Auresta 41plo .. att1sesta tapp10sta. mikä on EnlluUa . 

koh4annut. Dlsl.n1n p'1 t.Jkaet peloUtaa Bulsv1aa ~ldlla. Jopa 

VeniJillildn. meD1 .. it hukkaan. EDilann111a ei nyt ole EI1roopan 

lII8Il tereella muuta tWtikohtaa kI11n ICre1kka Ja sek10 .. un 

111 aikaa. ICre1ltka ei merk1he EDilannllle. huomauttaa Tr1buna. 

mitään et __ t.Mb40111Autta .. aan på1n .. aato1o J:Dilannin mC'k1-

tyka. päitep1stettä Euroopan mantereella. sanomaleht1en kirJ01-

tukalata kuiUtaaktn läp1. että 040tetaan ICre1km .04811 pian 

putt7Yin Joko n1in, että SUu 41ploaaatt1a1n ke100in 

ICre1km rauMan tai a1Jla1t1o aselepoon t&1 että Saltaa 

... l~ ..... t koko ICre1kan _t.e.. n.1~71.e.U 

Attavan, eUi Jo. raa!La ~ ~.4iin. Ere1kan km... 'Y'01 kiT-

aKELUOH.IE : 

!av.Ula_ • . .. .. ....... .... -. ..... ....... .......... . 

n.: A • . 

............ ,.....I .. J., 
T ... I ...... 
T"'I~ ja IIeIbI . . .. ",Inleterllllle. 
II .................... tledolt .......... 
1. uitto ................ ". ",lIHa ulkoaaiai"",inlaterl6" Ilodoi • ......... 
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elä niin, että Italla si1hm pUoltetaan yhtä hyvin kuin 

Kreikkak1n a.o. että rauha tehdään ' sellalsilla ehdoilla, että 

Italia lähtee sodasta tyh~in käain, ~a vain S&kaa siitä lqö- L 

tyy. 

Bulgarlan nyt tekemän päätök8en kautta sekä edeuä 

käJ1l8. Turkin ~a BulgU'1an aoplmultam kautta kataotaan lIITö,

kin Turkin aaeman lopulliaeati 8elvlnnee. Turkklon 1lmel

.estl a8ettunut 8111e kaunalle, että se el 111lt&h4a. ~011e1 

aen omiin r&~01b.1n ko.eta. Tapaapa täällä n1inkin opUmi.

tlala mieliplteitä, että tQrklt1 &iltaa lIITöten a11rty1al suo

r~8taaD ataellvaltioltten puolelle. Joataan tämä el 

kotta'YaUa, on ku1tckln todmnuölatä. että Salt.. on Turkil

le _tanut ~onkinla1aet .ala1.et takeet TUrk1n koBkematto~u

de.ta. ~OB TUrkkl P7rqJ puolueettomana. 

Bulgarlan ~ ott .. an aaleelee ~ sen suuren merklt7~ 

•• ~oh40sta ~.tuu mieleeni keakutelu. ~oka minulla oli 

Ballt8llin _t~t_ aJ21tJllli8. ~ällte_ Turkin .11101.en ullto

ae1a1nm1nlat erin llouohcl1 .u-aa r in kan..... K'IUl BI1lgarla el AO .... 

tunut 7htJ1låän BalkUlin ant_te.. lto8ka .e ei halunnut luo

pua re'Yle1onl'Yaatiallltåat&ul. 8anol llouoh41.u-u ole'Y&Jl 'Yallan 

7h4antelte'Yiä, 7hV7kO Bul4lU'1a al1h. n1 eikO. aillä Bulc&--r1alla e1 kIl1tlllka_ Ql.L .niin lIuk1t7atä. Kul1t.... 'YUOa1 on ------e11ti ftSta kullUlllt ~a nTt on BulgU"1a ~o .... llt 

n1'Yaatt.Qltaenaa llo ... iaan nib~ tot~t.~ ~a ila.ia.att 

•• liMl ••• aä tule'Ya1auu4eua ..... QOalt1JL Kr.iltalta 'YaaU

..... aat.an äp1an .81'_ rann1ltolla. s.. 7ILt_ •• i talll.c QOalt1JL _1n1ta. että BUcari-
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&ll lähettiläs ä"et_111 kerto1 m1nulle. että ennenltu1n Dob

..... n lq811D78 011 rdlta1atu. koetti. V_äJä ta1nttaa Bul

gar1aa nat1maUl lQ'ö8lt1n PohJo1.-Dob~.,. Jollo111 VenäJä 

Bulsarla 01181Tat saaDeet yhte18en raJao. Min18ter1 &ano1 

ku1telt1n. että BuJ.sarla e1 enatuiän ollut halultaa 

yhte18tä raJaa VenäJän kanaa. 

Että V_äJälle BQlgarlUl 111t~en altae11Yalt101h111 

ei ollut melua... on Y&nlU. ...o1nku1n lIqöaldn. että 

VenäJä ltoet1i1. a1 U e-'ää. VenäJä ei ku1t.ua&ll katsonut 

II&h4oll1aelt81 'Y01aaD111oin 11"1 ttii sitä .. .tuetaa. Kuta 

VenäJä on 111ttilqt timin salt.n IIII11tten aaakuaattom1en la.

ltuJen tl111n. on luultaT" Ja että SUsan Ja VcäJin vi

lit tämän JobAosta utotU ... ' t&uen 0.. limmöstiin. ni

claan pitää n1'la&Zl&. elle1 - Ja altä tahtoia1n pa111o-'aa

ellei Saltaa ole VenÄJälle kOrTaultaeta1 anta~t lIqöDnytyk81ä 

auualla. fi8tä _ ku1 tenkaan tiällä ole YO 111ut aaa4a<- 111-

Uin Ueto~ • 

( 
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N:o 202/42. 

• 

Roomassa , 5 p~lv~ maalIskuuta 1941. 

1/J../' -:0..1 ,\. 
/ '/ . 

J 

r" () 10 

Herra M ln 1 s t e r 1 • 

T~ten on mlnulla kunnIa l&hett~~ TeIlle, 

Herra M ln 1 s t e r 1, r aportt1nl N:o 6. Jonka 

nlmlkkeenä on: 

Mlellala Itallas8a. 

Vast&anotte . aa, Herra 11 1 n 1 s t e r 1. erln

oma1 aan kunnlol tuksenl vakuutus. 

. \ 

Herra Ulloas1alnmln1ster1 Rolf WITTr.G. 

H • 1 • 1 n k 1. 
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... ~ ... .C> ... .C> .. }L~ .............................. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n : 0 6. !/.1Jr 

RQQJDa ............. ssa .. 5 .. p : nä .M!;I.alis .. . kuuta HL.41. "'h -'1; 

Asia: )U!U~la Italiassa • .... _ ............. . 

Italian va.toinkäymiset Afrikassa Ja Albania •• a 

.ynQYt~eet kansa •• a nil~&n palJon alakulol~utta 

taiai otaksua. Osittain tUli .aatta. Johtua s11tä. 

Sala i nen. 
lJ ,i , y; 

eivä t ole 

kuin saa1o-

että to-

tuu. on annettu unaane .i,i.iinno.t.ll~åaä muo40s •• n ••• Upottain. 

funnu.tettava on kuitenkin ettei totuutta suorastaan ole as1attu. 

EnellllllÄn on kuitenkin unaaan Tarlll88n1tin wikuttanut ae varmuus 10-

pulllsesta voitosta. Jonka hallituksen on onnis~t kansaan Juur

~ttas. Erikoiae.tl on vi~e päivinä kanaan .ielialaan vaikutta

nut kohottavastt tie to BIllgarian ~h~m1se.tä ak.eUvaltio1hin. 'lii~ 

pi~etääD .erkkinä aiitä, että Sek .. aikoo aivan lähimmÄs.ä 

8Qn~e ••• puuttua .ktiivi ... ti Kreikan k1s~k •• en. Joko pekotta .. l-

• 1. 41plo ... ti.in keinoin Kreiun rauhaan tahi yht~mänä aktiivi

••• ti IOtaan neikkaa va.taan. Etti,i. aota Kre1kDa va.taan näin ollen 

päättn Italialle voitokkaa.ti. pi~etääD ~llä V81'11lan8, Joskin 

.pälll.ä.iD. palJoDko Italia aukautta tule. ~öQ_än. 

Toivorikk.in aielin katsotaan -wö.kin sotaa PohJoia-Af-

rlk ••••••• nJälke.n kan elDDe OD .a.tu sek.alaisl • 

• 1. Alkal •• ma1n 011 ~illä 7l.1nen kielt7 •• että 

arkuUaQl.~ ei 01181 tv .... umt\a .... Sekaan aPlun. JlIlU. tiliä Diko

kohU on J'Q't kokouan .äQt QrJäin J. aaual.i.t.n an.aU Uol 

oIAKnUOH.: 

............................ ft~~~~~ ............................. ......... . 

••• At 

............ J-.llej.: 

T ............ . 
T ........... ja HeIlle! . . ......... .............. 11 •. 
.. ~ tIedeItuQIIn • 
.. -..-.......... _ ........ uI .. eMIaI_ ............ tiedoi· ........ 
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Joskin saksalaisten sotaJoukkDJen oleskelua itse Italiassa pide

tään Yastenmielisenä ilmiönä. 

Abessiniaan nähden ollaan sltä Ta.toin toivottomia Ja pelä -

t&än siellä oleTien italialaisten kohtaloa. 

Lopukal kerrottakoon pleni tapaus Roomasta. Kun ltalialaisil

la Joukoilla oli alue.. euuzi .eneet.J. Afrikassa. Pl&tytettiin Pl.~ 

.. Colonnalle auurl Afrikan kart\a. Jo •• a päivlttäin merkittiln 

italialaisten JoukkoJen etene.lset. KUn Ta.to1nkiymiset alkoiTat • 

• erklttiin peräJty.isetkin alus.a karttaan. uutta kun englantilai-

• sa'''o pää.iTät Llblan raJaa -slaäpuolelle. häv1al kartta erii.iUlä 

yunå. Kansan huwaori 011 Jo .ent&iUl .hti~t nimittää sitä "Itku -

lI\1urik.l. " 
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N:o 225/49. 

Roomassa, 11 

1 11(. iJ . j ''II 

JI!j-'t! 

~-
Herra II i n i 8 t eri • 

Täten on minulla kunnia lähettää Teille • 

Herra K i n i a t eri. raporttini n:o 7. Jonka 

n1m1kke enä on: 

Faaolam1n 8\1b4e bolahniamiin. 

Vaataanottakaa, Herra Ii i n i a t eri • 

erinoM1881 kunnioitukseni -.altuutua • 

K __ lJlkD&81a1Da1Diat_\ BoU WUTIIG • 
• 

Jl • 1 8 1 D k 1 • 

I 

1 
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RAPORTTI n : 0 .... 7 .... . 

R .JLo. . .IIl .a . ssa .n .. p: nä -..11. • . kuuta 19 .. 41~ tt / J.. I( 1 J . i ''t ( 

Asia: ~.~11111l1n wh4e bo.lun1a-
:" '/3 ' 'j( 

. ..!!!!!.:.. ...... ..... ................................. .. 

Olen uae1... raporte1.... UlMtelqt .Uä suurta Yil1npUä-

• mät1;~t~ so.taan nu4en. m1kä Itallm kan ...... yallU ••• Ta

paän lak.tti1n .rään :uo1aUn, Jolle karro1n tUän huoaio.n1 

Ja lqQ'1n yo.1ko hän antaa minulle tie_ euht..... Jo.nld.nlaiaen 

• 

ae 11 itlt-. Kerto J_l. Jo.ka. o.n o.lllå puolu..... lIUkana 

~.t .. l ••• ta alkaen Ja JOka yl.läk1n aktl1Y1.en. Jä.enenä t7ö,

kent.l.. a11nä. _'10.1 nUn anll1.11.en Y.-mk .. n. 

tänl •• kannattaa kerto •• 

Xerto.Jan1 ._0.1: ftTekemÄnne AaY.1nw o.n Yallan o.ik ••• mut

t. te1clin .1 plcli .11'iä t.b4ä Jo.htopii'iö.'ii. .tiel I'ialll1l 

kmsa nla1 ella 1nDo.tllJlut!t1n sot..-. OUe1 tie nähn7't kan ..... 

nl i:8p-J- 80clm aika.. liiti 8UU1'~1l. inno.tuk.ella .00U

la.t lutlYit hl.hlUlm. yaikka ol1k1n k1&7.,.. Y1eraaa Yal'i.

klIJlnUl 804u'ia. Sn 0.11 .Uni. .Ui _-J .... t.i.'i.Ui1D 

•• n..ta yutu.n. I'uoi_ibu on QIl'i~ Y".Ya1ka'iuk ... _1-

meY1..tll.. E1m lIU_Uni l.i :aaoi"la. JUluen. 0.11 n.lla 

Jo. II1U.a. ).lun1all11n ~o.DDIl'i. Olen i t.. 1låbQ" p.lku"

pUiYia Italia lippa .. 11'1&111 __ • J. kUJ ..... 1IJrIIv11 •• i 

Dipl-.'iUft DZ'too. n&11a liIl."1i1lia Yari. 111'1. ilclU .pa'iU-

oIAKELUOH.IE: 

T .......... ...... ................ .... ..... I& •• lU .... ............. .... ........... .. .. 
T ......... ja ...... ........... .......... 11111 •. 

'.... t 0'_ tI .. I .. '...... . ..... ..;. • ".kMn, .......... I ........ _~ .. .....,n 1""'1. ........ . . 
. .. . ......... ....... ....... ..................... .. .... .... , ...................... ...... . 
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vat lap81am sylkemään Italian 11ppua. Omin silmin olan 

nähnyt, kuinka myymälöitä ryöstettiin poliis1en seiatesaä, 

silloisen hall1tulalen määräyksestä, toimettomina katsoJina. 

Silloin Kus801ini nosti kanaanaa Ja pelast1 faaoiam1n kaut

ta Italian bolshni aD1ata. Siitä .akka on Jokainen oikea 

fasoist1 nähnyt .01aheviaa1a8& pÄäv1hol11s8Dsa Ja 

bolahev18m1a vaataan on JOkainen ta.01.t1 ollut valm1a me

nemään. SUOmen 80ta 011 niinikään taistelua bolsh8v1.mia 

vaatun, Ja te U.tänetie, ltu1nka suuri 011 niitten luku. 

Jotka baluaivat ta1stelemaan vapaaehtoi81na teiclän puoles

tanne. Ja Jo. vapaaehtoi81a todella 01181 voitu lähettää, 

o11ai uu81a tarJokkaita llaest1D7t kuinka palJon tahansa." 

"Kutta nykyinan sotlDllle 81 voi taao1atia innostaa, 

koaka tämä sota ei ole lIlunnattu bolahev1811l1a vaataan, 

päinvastoin on sanottava, että se pikemm1nk1n tapahtuu 

toaaa bolahevik1en kanaaa. Sak.alaisi.ta Ita11a.. e1 ole 

koaam p1dett7, mutta kun kolman vallm liitto muodostet

tiin, Ja aan kärki n1mmoaaan 011 suunnattu bolshevia1a 

vaatun, terveb41tt11n .1ti 11011a !taliaaaa Ja aaltaalaiaia

kin ruvettiin kataoa&aD auopeammin. Ua1tottiin to4.ella, että 

tarko1tus 011 suoJata Eurooppaa bolabeT1aa1& vaataan. 

tuU Salt.. Ja VenäJän .op1lllu, Jota Jokainm ta.o1ati p1 t1 

1~a ta.o1aain ka.voJa vaat ... 

Salt .... vaata... Ja lDm lQ'öhUD1n 

.. .....SUlUltal.eka1 kuin Se.kMktn, 81 oikea ta8018 t1 vo 

täU o81Uää. S1b1 81 01, lJmo.-'ata ._., a~si 

7 h~ 1lib4_ olla_, kut_ .. ot"-. vil1npltimit1USm1ä. 1I 

) -!ota_1 JOh40ata Olea 011." saat-.. ...... Ua JlUl1a, 

Jo1lla 8O"l1aU&_ v1n1ia :riahIdU.. IoUl.Mt 1 •• v." 1QII:k1_ 
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nä, päät alaa pa1net1l1ina. Junan lähtiea. lUikeelle olen 

he11ut~t kättini Ja huutanut heille terveh47ka1ä, mutta 

ei ole vaau.nnut. Tänäkin auh~.a.. 011 .ro Eapaa

Jan sodan aikana, Jolloin huutam Ja r1ellUlla mentiin ao-

taan. " 

!ämäntap&ia1a vl1ttauka1a olm lIIU11takin kuullut. Jo

ten uakon. että kertoJm1 a .. 0111. v014&1IIl antaa 71e1apäte

vä •• rk1t18. 
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Roomassa, l~ päivänä maaliskuuta 1941. 

/6 .2/: f (.L 1 ;:, • Y I 

.~ t ' .. • YI I • 

( 

Herra hl i n i s t eri . 

Täten on minulla kunnia lähettää Teil l e, 

Herra M i n i s t eri. raporttini n:o 8, Jonka 

nimikk eenä on: 

Yhdz!valtain avunanto Englannille, 

vaataanottakaa. Herra K 1 n i a t eri • 

erinomaisen kunnioitukseni vakuutus , 

He",a Ulkoasiainministeri Rolf WIT TIli G, 

Hels1nki. 

/ 

.. ' 



R ... O.O. ~ ... A SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala j nen. 

RAPORTTI n : 0 8. 
1,) : .'t , ~ I 

Roomassa l3p :nä _alis kuuta 19 .41. , 
,,1 'l \, .1' 

I •. ( 

Asia : Yhdl!valt&1n a'YUl1anto 

I ~ /() 

Yhdysvaltain senaatin päätöa, Jolla avunanto Englannille 

lopullisesti hyväksyttiin, otettiin ltalias8& tyynesti vastaan. 

• Oltiin Jo etukäteen selvillä sHtä, että seDaat1.n päätös tuli

si olemaan poa1t11vinen. Suurella tyydytyksellä toteavat sanoma

lehdet kuitenkin, että vastustaJain lukumäärä oli kokona1sta yk

sinelJättä. 

• 

Jouin senaatin päätös oli odotettu, on kuitenkin Ita

lian sanomalehdistön sävy Amerikkaan nähden huomattavasti 

nut. Ennen senaatin päiitöstä oli sävy hyvinkin picliittyväinen, 

i1meiaesti, kosk~ ei haluttu Amer1kk:aa ärsyttää. Nyt 

on fmnettu sano_lehdistölle täsal. auhteesaa vapaat kädet, 

sikai niissä luke8kin kiivaita hyökkäyksiä Amerikkaa vastaan . 

Ylta1mielisesti selittävät amo_lehdet, että 

Jo etukitean ottivat huomioon _hdD1Uau.u481l, että Yhdysvallat 

asettuvat ~lann1n · puolelle, Ja o .... t tämän mahdDllisuuden mu

kaan myöskin toimtDeet. UUdistetaan usein la~'ut väitteet, et

tä Jimer1kan apu Joka tapauksena tulee Uim myöhään, 

mi .. ään tapaukaes_ -'-rikan apu voi .,4an lopputulokseen .Vai

kutt .... , Joak1n .e saatt .. a pidentää . sota... Tämän vuoksi tiliä 

"VW18Dto on luonteeltaan JulIIa, koUa .e pidentää Euroopan kan-

JAKELUOHJE: JakeluohjetnallaJ. : 

!avallin •. .. T .... lIinen. f 
T." .. IIn ... J. lI .... aI "'lni.I .... Olle . 
EI ulto .......... l .. ke.n liadoil .. talln. 
EI .. 1 .. o ............ lut .. n. mutta ul .. o •• iainmlnlal .... On li_i. 

\ tukailn. 

UK': A. 
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80Jen kärsimyksiä. 

Popolo d'Italia esittää käsityksen, että Amerikan 

nanotolla. tlLlee olemaan suuri vaikutus Aa8ian kansoihin, Ja 

tämä vaikutus voi tehdä tyhJilta1 Amerikan avun811non Englan

nille. 

Yleinen käsi tys näknr olevan, että Yhdy.vaJ. tain 

an ta lopuksi JOhtaa siihen, että Yhdysvalla t 

tyvät sotaan. Äkselivallat eivät tosin halua 

mutta tapahtum&in luonnollinen kulku vie siihen. Otaksutaan 

että Japanin ulkoasiatnministerin Euroopan matka 

kee yhte1ataimintaa Saksan Ja Italian kanssa siltä varalta, 

että ~erikka sotaan yhtyy. 

Tässä yhteydessä voinen mainita erittäin omaperäisen 

käsityksen, Jonka eräs eteläamerikkalainen virlcavelJeni minul

le lausui. Hän väitti, että Amer1Jtan kiinnostua 

taan JOhtuu etupäässä siitä. että Hitler on luvannut pOistaa 

kullan an~ärää.Jänä.. Jos kulta kac1.otta1si merkityksensä ar

vonmäärääJinä, niin siitä Joh~va taloudellinen katastrofi 

c1.ysvalloille olisi niin suuri, että se ylltti1si palJon ne 

suunnattomat tappiot, Jotka Amerilqa avunantonaa kautta kärsi 

81 , Joa lI:DglaD. t1 ., dm häviää. Jos R1 tler ol1ai antanut 

luotettavia talte1ta aUU, ettei hän &10 he1kont&a kullan 

aerld. tyN. niin Jaeriklt& 01181 PYlWllyt soclaata ayrJäuä. 

Selvää on, että kertoJani liio~tte11 

koaltnm ubkaukac .erld.t7atä. mutta, 

Uaaä ollut U eto. että Yåqavallat 

Jo. on ioai 88I1o_leb.

oalatavat 22 bllJoOAan 



d.ollar1n ar'foll'ta ku.l taa, 

uhlIaua 818ältääuhkaukac 

n1in on myönnettävä, 

Yhdy8valtain taloutta 

että H1 tler1n 

vaataan. 
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Roomassa. 14 pä1yänä maa11skuuta 1941. 

Herra l.t 1 n 1 s t e r 1 . 

II liU f J. 
:L {/. 

,. j • 'f ' 

. I 

Täten on minulla kunn1a lähettää Teille • 

Herra loi 1 n i s t e r 1. raporitin1 n:o 9. Jonka 

nim1kkeenä on: 

Pommiattentaattl Istanbullsaa. 

Vaataano t takaa , Herra M 1 n i B t e r 1 , 

erlnomai sen kunnio1tuksenl Takuutua • 

Rerra Ulkoaa1a1nminlaterl Rolf WIT'lDiG. 

H • 1 a 1 n k 1 • 
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:a .o. .0. lt( .. 4 .... . .... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . 

RAPORTTI n: o 9· 

R Q. 0 ~ a s sa 14 p : nä lI&all. kuu ta 19 .4.~. ·. 

Asia : ~Q!!!Ii1".1i~entaatt1 Iatan

.bul1&aa • .... 

Sala j nen. 

Tapasin tänään Bu18arian lähetJ8tös1hteerin Ja tiedustelin 

häneltä, mitä Bulsariaa8& aJatellaan pommiräJähdykae.tä Istanbu

lissa. Lähe"t7atös1hteeri s81.itti yaataukaea88&n, että 

on t01.Jlleenpantu tarkka Ja yk81 tyiakoht&1nen tutkinto aen s.1k& 

selville saamiaeksi, miten puheena olevia pommeJa 81sältävä.t 

matkalaukut Oftt Joutuneet englautilai.tc _tkatayarain Joukkoon. 

fillöin on todettu, että englantilaiset it.e o11vat vuokranneet 

~tot, Jotka kulJettivat matkatayarat, Ja että engl~tilaisten 

palyeliJat valyoivat tavar&1n kulJe~ata Ja niitten siirtämiatä 

Junaan. Kun lIlatk&taY&rat 11wai o11yat lk81no_~ 

ten kä;yttämuaä lII&kuuv~ua_, ei ole 01 ... _ p1enintäkään mah-

• 40111auutta, .ttä Jon ulkopuolinen 01181 yoinut vaUlluun ~04& 

yiera1 ta laukkuJa. lCz81in, pitääkö lihet~töa1hteer1 8118 V&1'lll&

D&. .ttä. eDglantila1 •• t it.. oUyat tuoneet pOllllllit lllUkaDaan, 

n.ta.1 bän, ette1 biD hal1l& t_elä m1täin aui'ta JOhtopäätUkaiä 

nin että rikO.ta e1 ole yoitu yalll1.taa Bull&r1an puolella. 

Tm-kkila1aten u1&ka1 Jää selrtttää. onko nuo kohtalokkaat lau

kUt ehkä lQ'öh-u _Uu eDBlUltila1.ten tanra1Jl Joukkoon pan-

"AKELUOH"E : 

.................. fayallJllen ............................................. . 

11111: A. 

...... Iuohjetnall.ja : 

Tawalllpn. 
Tawall'-" ja lI .... aI . .. ....nI.twI6l1 •. 
II .............. tut .... tladoltukalln. .. 
EI .... ~ ..... " .. otta ulkoaalainmlnlatwl6n lledoi. 

tut ...... 
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Roomassa, 4 pä1vänä houkokuuta 1941. 

LEGATION DE FINLANDE A I N I 

N :o 374/95. J /~)' IJ. Y,'1/ 
li/r )' / ; 

- - .. --
t t ~ \.. 

. r--+--' 

~ , c:/O 

Herra M 1 n i s t eri . 

Täten on minulla kunn1a lähettää Teille. 

Herra 14 i n i s t e r 1. raportt1ni n:o 10, Jonka 

n1mikkeenä on: 

Huhu saksal&1aten JoukkoJen saapumisesta 

SUomeen. 

Vastaanottakaa, Herra K i n 1 s t eri , 

erinomaiaen kunnioitukseni vakuutus. 

Herra U1koasia1nm1nister1 Rolf iVITTING, 

H e 1 8 1 n k 1 . 
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.. ,It. .. .9. .. .9. .. ~ ... A ..................................... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ...... 10 ....... . 
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Asia: .... Huhu aaJtaala1l1tm Joukko-

.. Jen. ... ...8&ajlDll1 •• na .. SUAluE .. .......... _. . .. . . 

Ita11a1&18.t amomaleb4.t OW~$ 1'l .. aä alhtautun.et eri1l

täin vuo'Yai Hati ltaikkiin SUom.a kolit.viin tendma1ai1a1in hu-

• huihin. Niinpä .1 otll1ltoaaa mainitusta 

c11a1oöaä oltu mitäin .ainittu. 

Saatuani II1n1a1oer1ÖJl åhltem n:o C 9 (30.IV.41) lti'Yin 

'iapaamaaaa ulltoaa1a1nlllin18terUIl kazla11apiilliltköä m1Il1&teri B1l':-

10ia ea1ttääka.1 hän.lle aihlt •• aai maini'twl peruutultaen. Hill 

1lm01tti, että 20...... pllhema olevalle YeDili1a •• tä. lähtee.ti 

.aa4ulle tiedolle Ö 0_1 MUU huomiota, Ja .t1ii acw.olt.1 .. -

no_lehdetltiin eivit aaaneet .11ti uuti.ta pa1llattaa. 

lumme kulu.... miniateri Burt .an01 Rooaaa.. h1'vin kia1tettä-

• vin, mi." 'tarlt01 'tWta.a8& VmiJi tu.ollaiaia uuU.1a 1.'Yittii, 

IlUtta li.ill1 tntpi1 ••• i1 blm;villc: "Saaalla 011 VciJiIl li1l

a:lraJalla rii101oi'Yiat1 41'Y1a10an.Ja e.täiltamai ta1tlt1 VeniJän 

K1niat .. 1 Buti 01181 ollut 'f&1a1a to1m1tt.__ peruu

tuae lehtU.Il. autta kaIl U1l'i1ata ö oltu. 1.hU.ä Jula1I11iu

ltaa, _ ltat_llut tarpeelli.ek.1 p&1D&ttaa p8zov.utUGakaaIl, Ja 

_. 1I1.1ti 011 ~t.ri ButJJd.Jl. 

D1pl .... ttip11r.1.aä uui1 .. -'a aitåYa.t01ll k;yllilt1n on 

oIMEL~: 

fa'fall1llen. .................. ::12............. . ........................................................... . 

....................... : 
T ......... 
T .............. ..... .. .. .. ...... ................. . 
..... ,t **_ tI ••• " .... ....... , l' '1.-, ......... , ................ tIMoI-....... 
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keSkusteltu. Ensimäiaenä sen leVitti Iranin lähettiläs, 

Joka sen ilmeisesti oli saanut VenäJän auurlähettiläältä. 

Iranin lähettiläs, Jonka katIIaa minulla on erittäin hTfät 

suhteet, ei leY1.ttänyt huhua SUomea vahill8Oit1aakaec, vaan 

koska hän uSkoi sen todenperäiayytean. 

Luonnollisesti olen huolehtinut siitä, että peruutus 

on tullut mahdollislmman laaJalti diplomaattikunnan 

Tällöin aaatoin alussa tehdä sen havainnon. ettei peru:u

tultseen oikein luotettu. l(yöhemm1n näkyy mielipide diplo

maattikunnan kesken ku.1tenkin muuttunec • 
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Roomassa, 10 päivänä toukokuuta 1941. 

LEGATION DE FINLANDE 

JT:It7r~ / /, 
i" '''/1 

Herra 11 i n i s t eri • 

Täten on minulla kunnia lähettää Teille. 

Herra M i n i s t eri. raportt1ni n:o 11, Jonka 

n1mikke enä on: 

Jugoslavian valtakunnan häviö. 

V&staanottakaa. Herra M i n i s t eri • 

erinomaisen kunnioitukseni Vakuutus. 

Herra Ulkoa8iainminiateri Rolt WlrT Dl G, 

H e 1 a i n k 1 • 

....... 
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RAPORTTI n:o .... l.~.~ ..... IV /1../, 10...1 . i _ Y I . 
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As i a : ..... J..alay.1an ...... ~aU.akImnaD ... . 

................ · ........ hÄ.v:1-Ö-.·.·.··············· ................................ . . 

Balkanin aota. on SaaDut käänteen. Joka l11ttää Halla

la1atm robke1aaatkin t01veet. li:I:1glanti saa lopull1 ... t1 luopua 

• unelastUD. nähdä ItaUa Jaaeba'! 17ötJDä. minkä p1ti Jo tänä 

knäänä tapab.tu&. Ja Dl47l1fallatkin ....... at lähteä aotaan ...... 

• 

matta a1.tä enn.n rohkaiaa ni1tten häl7j'ttä ... 1en uut1at_ 

utum1sm kautta, J01ata a1n1ater1 Prooop' on tie401 ttanut. 

Balkanin tapabtwaat ow.t tehne.t Italialle _h40111s.kal 

toteuttaa ka1kld. 'l'&11;10111 .. t p1)'teenai BalJranllla. 

tel.1in kuului alkuae vain Da'--t81& rannikon ... altaainen. 

Kntta ... l.lä .... rrattain ä8tet~1n nilttl täminkin p1)'teen tote

uttaa1n.n .ahdDtto-.lta. JOB ~ala ... 1a 011.1 P7.JQ7t kola1. ... al-

tall1to.... 01181. Italia uanut .Urtää .pi'Yaraaan t1ll .... a1aa.u-

t.e ~re1 1IIW)40.tum1.. 1 tali&1&18 eka1 •• relad.. xr.1klIa-

1&late rolaltea Ja a.ti ... ä puolut&utwD1ne t ..... n ubka81 ne4ä 
Ital1an Sak.a pakot1lD •• ta Hlla1.ae. r___ xrellran ltaa ..... 

ette1 Ita11a oli81 xre1ll:an 804uta ainek.. aitiän b7GtJ"D.7t. 

TaOiti tilli _tta.l Jilwim to1... S1IIO ... 1tah1n 

kOklltlUa. Imtta 11äU1 v*_t ... tueziD. ..... l1d.okup' .. k .. 

kaUa. J.uanolUata _ •• ttä titi ..... lt1 ... appaata al1lka1 ka1;-

_tUin ... uto~a" .a.u ... al10111.. DUa DR lap.la_ • 

................... Ieja: 

.......................... . p1J,,_ .............. ........... ........... ..... . T .......... . 
T .......... ja IIIIUI . ....... ..... ......... , ......... 11 •• 
.. .... d .... _ tIeIIoiIuII8IIn • 
..... _ .. ___ ........ "liu " h .. k ......... t~ ........ .. , •.. 
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vastar1nta niin helpostl ..... U1nkin IIl\U"re1nbl , niin lu6oala

v:f.c . 81.irt1Jllinen Englannin puolelle, muuttu1k1n alteelivallol11e 

avuksi. Akselivallat salvat vapaat kädet menetellä JU60slavlan 

kanssa, ml t en halusivat. .erikan Ja lilrl6lannin sca.alehcl1 ... 

tösaå tull&a'l tlet7atl t&&a81 k1r JOitt..ac saaan pienten 

kanaoJ81 aonosta ott.atta lainkaan huollioon, että Juurl Ju

goslavian valtakannaD hävlÖD kautta monet plenet kansat pää

slvät aorroata vapaikal. JucoslaV1an. valtio ~ 011 bkoanpllllol

ta_ ailtai luonnoton, että liioittel .... tta Toidlum 88Doa, et

tä ainoa luonnollinen tapaht..... .1'u&oalav1an lJ'b1euä Ja aai

neettoaaaaa el_ali 011 ael kuol_. Eikä tälle valtakunnal

le, Jonka Julkia81 elämän pahe el 1181u4el la tuak1n li:Uroopaa .. 

• 011 vertaiataan, suotu eclea kWmlal11a1a bautaJalå1akae var-

a1na1ac raubanteon auoclD _, vaan .e he,aetu1 oa1in, Joita 

ei. koakam oliai pitänyt ;yrittiänin ' ko~ta kokona1.au4ekal. 

Unkari Ja Bul.carla, Jotka aJolaaa olivat käaittän •• t, 

llille puolelle D7~aesaä ao4&8aa voltan vaa'e tä;yt17 ltal

liatua, tulevat palkltp1lta1 ltaukODältö1~eatään .aden takal

ain a1JlaltiD nurs.-kå oaaltal h.11tä uaUaan.4& rllllhaat ... 

01... rliat.tyt alu •• t. BQlcaria ...ne. 11ailtal xre1talta 

aluei.ta, Jo-tka .1vät ole kuul1lZle.t alUe a1ll:a1a.aiJl. Sakea 

Ja Ita11a t&&8C volvat lta.ll~ ottaa, 

_ 111 ttii ' n.oreaia.aU l~a.__ vam alu.. l\1cOalavl_ 

lute1mJ-na, JODlIa ~.a1lCJ piiaalall1 ... t1 0Dlt1n a.aa\aia

ta. lroaata1.U. IQ'Gmletiin on... 1 ta.aä1 .. 



• 

4oBtaa1aee Joka, luonnollista qlläk1n, 

sasta riippuva1ne. 

Italian onU8 .otaan on tullut auur...a1t81 kuin 

mitä 8e Johtava valtiomies oli aJatellutkaan. Kuten Jo 

III&1nU.tn, .i.ältyi ])alat81an rannilton valta_tnen Italian 

aaka1aiohJeliwm. KIltta Jqt on Italia yh41atinyt itseensä .. 
sloveenie a-.n alueen. 

niLbden Italia ei alk&1._1h ole vaatiaukaia tebnyt . 

LJublJ8IL&1l aalkUDl1&1l yDl.iatiainen Italiaan tuli 

4ennäkö1se.t1 yllät7k8enä koko aaalle. Itali&1l kUninSBatun

taan on tähän a.U yllAia tetty 7kstnoaaan al,. ita, Joitten 

väestö puhun ital1ankieltä. Alban1a Ja ~b •• aln1aban 

ti1n Ital1aan er1ko1a1na valtatuntina. Bä.niiaep po1kk~ 

__ IIIU040Btaa toån ~eli-!Jrol1, Jonka pohJ01.0...... lt\r

te tunnettua, on aa1taankiel1nen väe.tö. KI1tta tämän vie.

tön a11rtwsu.i onkin Jo ryhQtV to1aenp1te1811n. Var

.1nai..... IMl.1a... 811. .lon_1t auo4aa tavat ena1ai1.en 

!rotta on qlli .Ui Italian Ja 

.JQcO.lavi&1l raJ_Ula _o~ ~V8ll 1101n '00.000 .lov .... 

n1a, .uUa he ovat ltv.1tek1n 1taliala1ae. vie.tö. ni1ll 
vU'a1Jaa1.ta 

.ea.-t1m... ette1vät ole auo4Mt .. eet laitii" /vihe..s..t .. 

:taaall1nutta. VaralDa1 •• Sln • .san 7U1Btfa1Den Italiaa 

'901 ehkä tuleva1....... _tae nr1DUä ni1 Uak1n 

ni_ kaaall1atlaDte- hariia1..u.e. 

lMl1a on r1_tiD7' Qaa~ia alO'Wee.1l1e JoDkiJa

laU_ raJo1t.an ltaelaalli __ • LJU1J_8Il ._hang be_ta Mll1 tIIa'WlnU..u- _ 1_11&11 ball1t1lkMa IllId.ttllll 
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y11kommi.aaar1. Ränen neuTonanta~anaan t01ll1i ~~_to, ~')hon 

SloTecian eri yhtei 8kuntaluokat Ta 11 taeTat ecluBia~at. nnaa

koulut OTat aloTe.illlltie11.et, ka1ltlt1 ~t 

~18tQltaet annetaan .ekä italiaD- etti .10Teenian lt1elel~. 

SloT...um el tanU.e norittaa aotapa1nlu8ta. 

llue, ~oka titen Italia.. on 111tetv, on lähes 

16.000 laD2 ~a een Tiestö 10 vuotta eitten t01ll1tetun Tien

laakun mukaan 1.192.000 henkeä. ~ueen .erkitystä Italialle 

lisää .e aeiltlt&, että sillä on ua .. pla ltivih1111kalTok.ia. 

Italia on ~o huolehtinut .utä, että 810ve.laeta :ra

portoiclaan väeetön 8Q~esta ihaetult ... ta Italiaan 11ittya18C 

~o!l4o.ta. Joalt1il ti.. on T&1W&an palJon nyq&1kaa nlin ta

Tallista propasDclaa, en plti el tteDkäin ..a40Uoaana, että 

aloTeenien Jouko... on palJon .ellal.ia, ~otka aieluUllllllin 

nilteTät maan.a ybiiatettynä Italiaan kuin Serbiaan. 810Te8O.lt 

OTat rooMl&1altatolil&1.1&. Ja tilli selkka ~o lähentää heUi 

Itallaan. Liaältai ~JmÄttömyyB Beograclin hallitutaem 011 

yleinen. Jaur1 SloTeenia... ~a Eroaatlas.. kuulin räik~t 

kertomukaet .JUBO.laT~ vallanpitä~ien epärehe111 eyycle.ti. 

nci't, kuten kroaaUtltin, OTat 11ÄltBi pal~oa korkeammalla 

kulttuuoltaaoUa ltU1n eerblalai .. t. 10. Ual1& vain aalttaa 

t04e1la antaa aloTec1eD n~tt1a Jonltinlal.ta 

.e!aal.111ltoa, niin 111 plti aaIlclottoaea, että .1onenit 

tavat lo~aall.e.t1 au.tua Uallen Tallaalainute •• 

Btti Italia .,.IBkln ottaa n7t ~O m.eh1 ttUiBai 

åaIl NIUl1DlL, OIL vu.. DAiatetiiDkl tiä alue tiJG,ell1-
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sesti Italiac vai annetaanko aillekin Jonkinlainen itsehal

llnto. ei tätä kirJoitettaesaa 'f1elä ole ilmoitettu. 

slankin väestö on uakonnoltaan roo_laiekatool1nc. Italialai

set väittävät. että väestö oliai aul&'eltai oB&1tsi 

miltä ltu1tenltaan ei pidä paikkaansa. Italialaiaia 

noin 3 % väestöstä. IlUUt ow.t etupää .. ä ltroaatteJa. 

toin Italian historialliset oikeUdet Dalaataiaan ovat 

.... t. 

Jos Dalmatsi.&n rannikko koltonaiauu4eaaun Joutuu Italial

le. aulJetaan !roaatia merestä kokonaan poia. On sentähden 

mahdollista. että Joku aatamakaupunlt1. ehkäpä ~ Jätetään 

!roMUalle. 

Kontenegron urhoollisllle pienelle kansalle tapahtunee 

~ oilteua. Saantlto he täTclen i tsenäi~ldc. voicl.aan tosin 

epäillä. mutta pidän Te.rmana. että he tulevat saamaan aina

kin todellisen Ja laaJan itsehallinnon. Rel1lähin on hlVä 

puoltaJa Italian ltUninBaUarea.. Jolta, kuten tunnettua. on 

Kontenegron prinsessa • 

Kitä Italia ailtoo ottaa Kre Utal ta. ei TOi vielä ti.

tää. ~tti se ainaltin ottaa Kortan naru sekä er1nä1aiä 

autta aaaria. Ja et~ llbanian alue laaJennetaan. on V&%'ll&. 

luBOalavi.n val~ häviia1aen Joh40at& on mieleeni 

amiatunut. aitä .racoalav1an lealt1klm1n&&t&r Jlaria sanoi 1I1nul

le plIIle. oll.a. Qiatä. JOitten takia lUCoalaV1an ei. p1-

tälal twaaå.taa .~voato-Y_äJii. 

yaautettuaa.. että niin ka-.n lam hin.lli on Jo_m 

_OIIiata lapalav1& JDlltl1k&a.. .1 lUCoalava 

t ..... ~'Y •• to-y_~U. ·~.ao1 leakilt1lD1n .. tuoa IIJI1mlllå -
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aavutua, että Jos JU80alavia tunnustaa Neuvosto-VenäJin, niin 

ae on JU80slavian turmio". 1'I1leva1auua tIllee osoittamaan, 

peruatuiko Simovitahin valtiokaappaua luottamukseen VenäJän 

apuun. 

näJin 

.1os niin 011 aaian laita, niin todella Neuvoa to-Ve

tunnustaminen olisi vienyt Jugoalavian turmioon. 

Kaini taen, että lealtiklmingatar Jo kauan ennenkuin 

Jasoslavia tlUlnUSti Ii euvosto-VenäJän, makasi vaikeaati 

Englannissa eikä aiia enää vo1Dut Jugoalavian hallitukaeen 

va1ku.ttaa. 
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Ro omassa, 12 pä1vänä toukokuuta 1941. 

Herra M 1 n 1 s t e r 1 • 

/ {) a//o '~ 
~'/~"' V{ 

r- c::./ /J 

'-(1 

Täten on m1nulla kunnia lähet t ::ä Teille. Herra 

1 n i s t eri, raport ~in1 n:o 12, j onka n1mik

keenä on: 

Keskustelu Venä jästä. 

vaataanottakaa. Herra 11 1 n 1 s t eri, erin

omaisen kunnioitUksen1 vakuutua • 

Herra Ulkoa.1a1nm1n1ater1 Rolf WITTING. 

H e 1 • 1 n k 1 • 
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Minulla oli eilen aikll1 mielenkiintoinen keskustelu 

erään korkean sotilaahenkllön kansaa, Joka nauttii Mussolinin 

suurta BU.osiota, että. katson olevan syytä selostaa, mitä kes

kustelumme a1kana minulle sanottiin. 

Keskustelumme alkoi Billä, että kysyin, arveliko 

tava1i, että stalinin ryhtymisellä pääministeriksi tulee 1täytän

nösaii ol_c s~rauksia. Keskuatelussa puhuteltavani esittämät a

Jatukse~ olivat s~aavat. 

Että stalin nyt on ottanut ntme l lis8stikin vallan kä

siinsä on tapahtllDa, Jolla luonnollisesti täytyy olla va1ltUtta

va annaä. Tämä S17 saattaa olla Joko Bisä- tahi ulkopoliit-

tinc. Jos S8 on sisäpoliit~inen, niin vasta myöhanmin voi 

päästä aiitä perille. SisäpoliittLlI1sta venäläisistä riidoista 

8i maan raJoJen ulkopuolella leviä tietoJa, 

ovat QplQ'D.eet Jua1a1ltrd. 'Y&ltataisteluika1. Että tällä baavaa 

tuakin lien.e QIVJD1II lIOlotof:f1n 'Y&~lasta al1'J~ttäa1 •• N, -.01-

taneen pitää nmana, kolllta hänm kielinai .delleen 

l1t11kan Johto. Sitäva~oin aaattaa olla mahdoll1 sta , että 

lin pelkii lIOlotoffln .hti ka8Tavaa lI1aäpo111tt1.ta valtaa Ja 

että ..... sentib4.c Jo e1iWtitem tah~oo tol'taA s.lla_en mah-

oIAKELUOHoIE: 

favallinc. 

.... ,A • . 

".keluohjemalleja: 

Tavall ...... . 
T ..... I .... ja 1....., . . ...... ... .... .... InIaterIIIII •. 
II uIIt___.. ...... tIecIoI ........ . 
EI ulk---...tuk ..... mutta ulkoulalnmlnlatwllln liedoi· 

hoIt ...... 
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dollisuwlen, että. ehkä 

ky~ä. ei noudatettais1, 

hallituksen päämies. 

tulevaisuudessa stalinin 

koaka Stalin ei muodolliaesti ole 

Enemmän luul tavaa on mi tenkin, 

muutoksella on ulkopoliivtiset syynsä.. 

että tapahtuneella 

Kun Ven&~ä aikoinaan 

teki sopimuksensa Saksan kanssa, niin on ilmeistä, 

nä~ä lähti siitä., että Saksa sodan ~älkeen, olipa se sen 

voittanut tahi häviIuly't, olisi niin näännYJc'sÄ, Ja olot 

maassa niin kurJat, että se helposti ~outuisi bolaheviam1n 

saaliiksi. Saadakseen sodan pitkitetyksi mahdollisimman k~

an, on Venä~ä ylläpitänyt hyviä auhhita ka1.kkiin sotaa 

käyTiin valtioihin. Nyttemmin on Stalinin kuitenkin täytr 

nyt huomata, että tuo hänen toiveensa tulee pe.tämään. Salt

Sai voitto on varaa Ja lisäksi on myijsk1n va1'lll&&, että 

S*sa voittonsa u ...... M4 ~älkeen on mahtavaDpi min mil-

loinkaan ennen. Jos stalin tällä haavaa ryhtyisi Saksan 

kana.. ilm1taisteluun. niin Etelä-VenäJän valt&8llli.nen olisi 

B&kaala1m.lle vain muutaman viikon aa1&. ~ämin täytyy olla 

Stalininkin tiUos... SUomen 80 ta oaoitti 11aälta1 

että hänen 8OtaJoultltonsa on hyVin heikko tekiJä. Siksi sta

lin varmasti tulee vä.lttämään kaikkea, mikä ~oiai JoUaa 

vtholliauuka11n sakall1 kana... K1ki11 puhutaltavan! a8110i 

tietävuuä, ei pitäim. olla mitään perää. väitteeaä, e"i 

VmäJä ei 011111 lähe1;täD7t Saltsalle tavaraa sop1aWcam mu

kalås.. raJ0ta... KIlta Joa 31;al1n o40t.... so6an pääUr 

111 dl , ni1D. s1110in SIIkaa on niin mahtav., .1;1;i 31;a11l1111-

ldll 1öä7t17 nou4a1; t... kaU:k1. Säaan ..... 'Nid. vaaUau.1a. 
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Edellyttäen että saksa silloin &settaisikin vaatimuksia Ve

näJälle, ei aen seikan tarvitslai kuitenkaan Johtaa vihol

l1SUllka1in. Saksa on silloin tilai8l1u4esa& an tamaan 

le karv8U.ata muualla, vaikkapa Intia&t&lt1n. 

Joka tapauksessa, Jatkoi puhuteltavani, on 

että VenäJä ei enää ole tilaisau4essa Jatkamaan kaksinaa

maista pel1änaä. Edellä sanotun noJalla ei ole todennä

kÖistä, että se rikkoisi väleJään Saksan kanssa • 

huteltavani keskeytti aJa~sensa esittäen sen liaäkat 

"VenäJällä tapahtWleEll muutoksen syy on todannuöisest1 

tenkin löydettävissi ulkopoliittisella alalla. Tahdon kuiten

kin lisätä, että mitä edellä olen sanonut, on yksistään 

oman aJatteluni tuloa, eikä perustu mihinkään erityisiin 

a&am1ini tietoihin. Sanomalehtiä esim. en ole pitkään ai

kaan lukenut n • 
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N:o 401/107 

Roomassa. 13 pä1~änä toukokuuta 1941. 

Herra M i n i s t eri . 

Täten on minulla kunnia lähettää Teille • 

Herra M i n i s t eri. raporttin1 n:o 13. Jonka 

nimikkeenä on: 

Turkin asema Ital iasta katsottuna. 

Vastaanottakaa. Herra M i n i s t eri • 

erinomisen kunnioituksen1 vakuutus • 

Herra Ulkoam.a1nm1n1ater1 Rolt WITTIllG, 

H • 1 • 1 n k 1 • 
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Sota on Jo siirtynyt niin ~elle TUrkin ra~o~a, ettel 

ole luultavaa, että TUrklt1 kmankaan cää voi pysyä tä)Uell1u .. 

ti puolueettouna. Että. se e1 eDää siirry Saksan viho 111alin , 

pitä.1a1n varauma. Kun TUrkki J'UBOslartan Ja Kreikan 
---- .. 

telleaaa. ei katsonut i taelläln olevan lG'T'ä puutha taiatelU'aD, 

niin ei se sitä nyt tee, kun sen eurooppal&1nc alue on 

konaan maCl-1"l0l1tse aaltaalaiaten aaart.a, Ja aalt8ala1aet ~a 

ital1ala1.set lisäka1 ovat vallanneet ka1Jcld. TUrkin Vä11Jleren 

ra.zlAikon låhe1ayydeaaä ol .... at kre1kkala1aet aaaret. 

T01ael ta puolen on lqllä V&Z'llla, että ~oa TUrkin ~a 

SaDe välillä QIltyia1 sota, ~in valtuainlll v_tiai 

vo1ain ponniatukaia Sakllan puolelta, varainkin ~oa TUrkki a&1al 

V.I~ilti .. la1ata vaikkpJrean ei Julkiata apaa. Ei ' aentU4ID 

ole luultavaa, et1ä Salt."n., a.1&1ai aaiolta aota1na ra~a_ 

kohti. 0nl1C1 Hitler oaoiU&mlt, et_ bän aina ena1nnä koettaa 

aaavuttaa tarltol1iolta.aa 41pl .... ttt.1n a1DoiJl 

han hiullä on li.iltal ki7tettiYinilll AJlDra.. v. PaPlll. ~ota 

a1Jli puole.tanl p11in ete~ ._.a1al ... a c11ploaaatUna, ~o-

hon 01111 '-taa~t. 

oIAKELUOHoIE: ..... ....... jeonaIleja: 

...................... .. ~!.!.~.~~ .......................................... . T ......... . 
T ....... ja ...... ....... ..... .................... ,,·· 

..... '.91 .... - .............. · 
EI ........ * ,*,*-, DftOIIta ......... _10 ........ tIe:Iei-....................................... _ ......................... _ .................. .............. . ........ 

.. ........... _ ........... .............. ............................................................ .. 
• a •• t . 
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Uskon puolestani, että S&kaa ei aseta furkille muita 

vut1JDukaia kuin aellai8ia, Jotka ovat Sakaalle ehdottoman 

vält~tt~t. Ja näihin vaatLmukaiin uskon furkin 

koettam kuitenkin saada niiatä mahdolliailDJaaJl . korkean å1R-

nan. llutta Sakaallahan onkin nyt millä furkkia l:qYi ttää. 

lUnua ei ollenkam 1.bmetyttäiai, Jos sopimus Sakaan Ja ~ 

kin välillä 8aatai81in &1ka11n ea1m. Siten, että furkki sai

si erinäia1ä aaaria, ehkäpä sellaisiuin, Jotka tällä 

kuuluvat Italialle, viimelte1ma1nitun 8&&4.es. korvauta 

Kreikan saarista. Xuuluuhan lisäksi S11'laan alueita, Jotka 

Turkki a&&tuansa Alexan4re:t1ten alueen vielä haluai..81. fol81n 

aanoen Saltaalla -on t&rpeek81 "vaihto rahaa" , JOlla se 

t&a !rdrkin, Jos se vaan 8&& Turkin nku.utetukai 

Turkin lhenäiQ'Ttti uhata. Sillä siinä 1q~ksessä Turkki 

ei tingi.. 

Luulisin 8Dvinnon Sakaan Ja TUrkin välillä senkin 

yuok81 mahdolliseksi. e~ Turltlt1 Use a&1 .. sa pelkää 

eneDllllän VeäJiä kuin Saksaa. VenäJän JOukkoJa furkki 

kalla päästää ••• ban ... 

Vielä on muistettava. että furlt1lla on salainen vuU

mua VenäJään nÄh4.c. Jota se tosin ei koakaaD ole 

t1 edttäzqt .ikä esitäkään cnenltU1n sen toteuttamiahetki on 

kä.illä. Kui.t. ena1.mäiaen keskusteluni Jlouoh4.1 

.. hän_ nelä olle.. !lU'kin ulkoas:1a1nrAiniater1D.ä. 

t1 llinv.ll •• ettei. !raZ'k111a 01. .inkiänla181a 

da. koaka j:taHrk1Jl JOhtavaa periaatteeaa oli 

aall1ll_ fVlI:1d.. Johon .1 halattllkaa liittää auita kDaal11-
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auultld.a. Ruo_utin tähän, että onhan turkkilaisia kuitenkin 

vielä palJon V81äJän vallan alla, va1kk:a hei4Än anman_ 

alueet ovatkin ~kin raJama1ta • . "On)l& niinkin". va8ta.l 

liouchdi .!ra., "mutta nii.tä .i nJ1; puhuta a1ti.än". 

KIltta Joa aika k.rran tuliai, Jolloin V81i.Jän Jaka

miaeen todella ryhdyttäi.iin, niin TUrkki var.aanlt1n e.ltti.l-

81 vaat1multaia. Tähän viittaa selt1n s.1ltka, että TUrltlt1 Jo 

vuo81ltauaia on auttanut Veni.Jän tU1"klå.l&18t_ 

nelta JohtaJla. Ja t.hnyt hel11e mah4011iaeltal ainakin 

tetun työabnt.l.1n B.uvo.tonDäJii vaataan, vafk"lin TUrkin 

Ja B.uyo&tolii1;on vällt .illoin Vielä ollvat mitä ,.t iväl11-

a1Dlli.t. 

Italian Johtavia.. pit.a1aaä ni.J1;täi ainakin ti.lli 

vaa •• käåtys olevan vallalla, ettei ainahan a1aaiin 

us.... 1'IJrkin kana.. 8JDD.1 sotaa, v... että 1'IJrkki 

taipuu lI1ih.n, a1lti aael.lvallolll. on välttämätöntä. Sak .. 

..... h.lpaain lipiltUlun S11'1- ltatta ltU1n Turkin ~tta. -Ja o11pa k7.,.,s SUeain ~avaata tahi Ir~lata, 

ltUln SJri,.m kautta t174t... Salram vilttilli1ötOl!it vaaä

llUlt.et. tilli haavaa luulla1 SBkaall. !v.rk1n p1lo1u •• tt_uu4_ 

tahl llinakin 8QDaiolll._ p1l01ue.t1;o.~~ rlittävän. 
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Roomassa, 16 pä ivänä toukok~uta 1941. 

(e 1116;;; 
/Ji(r-'el .. 

Y!r 

J ( 'Oto 
Herra i nist e ri 

Täten on minulla kunnia lähettää Teille, 

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

nimikkeen ii on: 

Italialaisten saavutukset sodassa· 

Vastaanottakaa. Herra M i n i s t eri • 

omaisen kunnioitukseni vakuutus . 

""' . 

Herra Ulltoa81a1n mlni ster1 Rolf WIT!l'Ili G, 

H • 1 • i n k i . 
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Asia: .. I.1!~~ .• . la.i.s:tan . saavutukset 

On tullut Jo miltei tavaksi. puhua bal-wekBi vasti. i tal1a

lai.aista sotavoi.mista. (Vrt. esim. ~aran lähetystön raporttia 

n:o 33) Kun sentähden Hitler viimei.sessii puheessaan lausui ki.1t

tävän arvostelun Italian sotavoimasta, niin on luonnollista, et

tä erityi.sesti tämä osa hänen puheestaan otettiin Itali.assa 

suuri.mmalla i.lolla vastaan. Oliko tämä Hitlerin kiitospuhe ai

heeton? Oliko sen perusteena ]lain halu laUSlla liittolaiselle 

Joku imartelu, vai. an sai t Bi'Y atk 0 Italian sotavoimat todella nä

mä kiit okset ? 

Arvosteltaessa Italian sotajoukkoja sodan a1ltana ei ole 

lähdettävä Saksan Ja Itali.an sotajoukkojan auori.t.us. ten vertai

lueta. Tällainen vertailU, se myönnettiLköön, olisi. 

sessa Itali.alle vähemmän eclullinen. Sellaista, mitä SUsan ar

mei.~a on kylllJlY't aikaansa_aan, ei. i.tali.alainen 

eIlIl7t eikä tule kykenemäin'kiän auori. ttam88l1. Ku.tta tällÖi.n on 

i.taliala1atlll lq'Yälta1 ltU1tmkin merkit täTä , .Uä 

araei.~m tai.telu on tapa!1Wnut palJoa 

tel .. a ltU1n salt..,.. 5akam yl1J0b.to on tähän &8ti. 

~e.tiaäin a.s.a~ niin, että aalt .. la1a-tc Joukot ovat aina var-

81na1... ~at...telU1Ul 17b.4Tt1iie.. ol1 .. t lultui. .... t 

JAKELUOHJE: /J 

!&vall1nen. 

WI:.4. 

J .... luoh ....... I .. ja: 

T .... II ...... . 
T ............ j •• 1aIbi .... mln .. t""'II • • 
111 "'~IuItMn tledolt .. kalln. 
111 lII .. omauduetukMn. mutta .. 1 .. _lalnmlnl ......... t ..... l • ........ 
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J 
tajain. Italialaiaet Bi tävastoin ovat miltei aina joutuneet 

taistelemaan voimakkaamman vihollisen kans.... Tämä on voinut 

johtua, kuten Kre1ltan sodan aluaaa, i talialalsm 

mästä virheestä vihollisen voimia arvioidessaan. Epäilemättä 

italialaiset alia.ioivat kreikkala1aten joukkojen pUOlustusval

miutta ja aseistusta. Mutta huomioon on otettava myöskin 

Italian geopoliittinen asema nykyiseasä sodaS8&. Jollei 

tele muutamia päiviä kestänyttä sotaa Ranrilcaa vastaan, on 

Italia aina käynyt sotaa alueilla. joihin aillä ei ole 

lut maayhteyttä. Lisäksi tule., että Italian suorin merit1e 

Tripolikseen kuLki aivan miltei Maltan ohitse. Joka varsin

kin sodan alussa muodoa ti lujan tuld.kohdan Englamin 

tolle. ller1tien käyttäminen oli sitäkin va1lteampi, koska 

Englannin Välimerilaivasto lukumäärältään aina on ollut Ita

lian laivastoon nähden aivan ylivoimainen. 

Tästä huolimatta uskalsivat Italian 

kåykaeen Pohjois-A:rr1kas8&. jolloin mer1tian tuottaman vailt8\l

den lisäksi italialaisilla oli joukkojensa v~stautum1sta var

ten yli 1500 km:n pituinen maamatlta, joka lisäksi Yielä auu

reksi oaalta1 ku.llti erillaan kautta. Italialaisethan 

Q'yaltuussa 1940 aina 5i41 Barraniin saakka. J088& he. Jak

soivat pysyuin aina Joul1lll:lmil alku:un. Että englanti la1 at_, 

koottuaan 81uria vo1m1a. onniatl1i lt~oittaa ital1alaiaet 

lta1ain aina El ABheilall1 aaakka, ei ole luettava italialaia

t_ b&peiltai kat80_ edell&.a1nittu1hin italialaiaten suuriin 

va1lteuka1in. Että englaD:tllai.t_ 

tin ra_ ~l_lle p1lO1el1eJr1n, 011 e.päi .. , aäaalai.t_ 
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mutta tunnustettava on myöSkin, 

tehokasta apua. Voitaneen pitää 

että he 

varmana, 

että italialaisilla Vl1eläkin, huolimatta suu.r1.sta tappioistaan, 

on Pohjois-Afrikassa enemmän JOukkoJa kuin saksalaLsilla. Ja 

muistettakoon, että saksala:iaten JOukkoJen siirtiim1aen Afrik

kaan teki m~01liseks1 Italian laivaston uhkarohkeat 

lut englantilaisten yl1voimain kanssa Ja 1tal1al&1a ten 

ma kaunis uhr1m1el1. Italian la1 vasto on kärsinyt raskaita 

tappioita, mutta se Ja italialaiset lentokoneet ovat myösk1n 

tuottaneet Englannin laivastolle tuntuvia menetyksiä. Ja mitä 

sotatilan yleiseen kehitykseen tulee, on tärkeätä muistaa, et

tä Italian laivasto on koko aJan sitonut Välimerelle huomat

tavan englantilaia en la1 vaaton, Joka ei ole voinut 

Atlan Un tai. steluun. 

Ital1alai. sten taistel ut Itä-Ur1kassa ovat tosin, kut en 

arvata saattolk1.n, päätt1ll .. t Italialle onnettomasti, mutta 

missään n1in siellä i tal1ala1aet Joukot ovat kunnostautuneet. 

AJateltakoon vain kuinka äärettömän kaukana emämaastaan 

taietelevat, Ja muistettakoon, että heillä täytyy olla 

lä, että heidän taiatelunsa lopuks1 kumminkin päättyy 

.. sU. Siitä huolimatta he eivät ole antautuneet, vaan 

vat tatateluansa 'to4ellaJtin ka1kk1en ~40lli8Uultåen raJo1h1n 

_akka. Ei ole 1bmeteltävii, että ÄOst&n herttuata on tul

lut koko ma_ 1ha1l_ kanaall1aeankari. 

~ sitten Kreikan sotaan. Että italialaiset aloittivat 

&olan liian vibä1ailli vot.1lla, on kielta.itönti. Että he 

1l11D.1kiin arvioivat krefkkalaia1ö_ vaatut1l.8kTQD 111&D heikok-



• 

• 

- 4 -

si. on myöskin myönnettävä. Nämä erehdykset italialaiset ovat

kin saaneet maksaa kalliisti. KUtta ~ustettava on myöskin. 

että italialaiset sotavoimat Albaniassa Ja Kreikassa ovat täy

aipitoisesti täyttäneet velvollisuutensa. Italian ylimmän so

taJohQ.on ta.ho:..ta on minulle i.lmoi tettu, että Italian 

mat sodan alussa olivat huomattavasti pienemmät kuin 

laisten Ja myöhemminkään italialaiset eivät milloinkaan ..... ~ 

neet Albaniaan Ja Kreikkaan läheskään niin palJon Joukkoja 

kuin kreikkalaisill.a oli. Että italialaiset näinollS1 

tiin takaisin Albaniaan. ei ole il:weteltävää. Pikemminkin 

ihmeteltävää, että italialaiset Joukot saattoivat pitää puo

liaan niin etteivät kreikkalaiset saaneet Vallonaa haltuunsa. 

Ja kun sitten Saksa oli ryhtynyt sotaan Kreikkaa 

t;aan, Ja JU80slaviakin oli Joutunut sotaan sekä Italian 

Saksan kanssa. niin Saksan saavuttama helppo voitto Kreikan 

pohjoisrintamalla suureksi osaksi Johtui Siitä, että Italia 

oli sitonut kaikki Kreikan pääjoukot Albanian rintamalla. 
myötä 

goslavian armeijan nopeaan kukistum1seen /Vaikutti Italian 

meiJa antamalla saksalaisille tehokasta apua. ItalialaiJrten Ja 

saksala1aten Joukkojen yhtyminS1hän eroitti JU8os1avian 

kreiltitalaiaiata. Ja englantilaisia.ta , Joukoista. Ja tämä 

ha.n lopulliaesti mura1 Jugoslavian vaatarinnan. 

fois1naan kIlulee väitte.", että Saksalle oliai ollut 

edulliaempaa. Jos Italia ei o11si ollenkaan ryhtynyt sotaan. 

Täa. vÄitteea. ei ole mitään perää. Iie erehc1yltset. Jotka 

ao4llZl aikana Ital.1aa. on tutl'. ovat ql1ä vaikuttaneet. 

että Italian veriubr1t ovat olleet tarpeettoman 
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nämä uhrithan Italia onkin saanut itse kantaa. 

tensa ovat Italian Joukot täyttäneet, Ja 804an 

ratkaisuun on Italia tehokkaasti myötävaikuttanut. 
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J:roatian valtio. 

lähettä·· 

n :o 15. 

~I 

Teille 

Jonka 

Vastaanottaltaa. Herra i n i s t eri 

erinomaisen kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoae1a1nministeri Rolf WITTING, 

H e 1 s i n k i . 



t 

• 

• 

H ... o. ... q ... }i{ ... ~ .................. .... ........ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 
. I \ ~ 1 A I 

--"----~ 
RAPORTTI n: 0 .... . ~5..~ ..... . /~ / ~1. 
. ~ .... Q ... 9 .. .!!L~ .. ssa .. 21 . p : nä touko ..... kuuta 19 ·41 .•. rE~A · 

j_IO Asia: ~oatian val~io. 

Ensi k erran tää llä oloni aikana olen voinut todeta 

lista innostus t a Italian kansassa. Tämä on kyllä ihmeelliatä, 

kun ottaa huomioon. kuinka helpoati Italian kansa yleensä tuo 

mielialansa ilmoille. 

Innostuksen on synnyttänyt italialaisen prinsain vaali 

Kroatian kuninkaaksi. lUten on selitettävissä, että monet muut 

voitot sekä Jugoslavian ja Kreikan sotien voittoisa päättymi

nen eivät kansassa herättäneet mitään suursnpaa innostusta, 

tavastoin Kroatian kuningaaky~myk8en ratk&1~ sen teki~ 
Tämä johtui luonnollisesti oaaksi siitä vo~&kkaaata 

gaamie11 syydestä • mikä Italian onaasaa vallitsee. Kuninge.shuone 

on kansan syvän rakkauden kOhde, ~a lraikki onnelliset 

Illat kUningashuoneesaa herättävät kansassa vaataJta1kua. Lisäksi 

tu.lee, että Jeroatian kUningaa Ja hänen 'Yel~enaä Aostan herttua 

nautti'Yat kansan erikoista auoll1ota. lI01emmat o'Y&t osoittaneet 

Italian lultu.1e1_a s04.1_a suurta aankaruutta .• 

lIutta a1 ttenkään tämä aeikka yk81ni.än e1 ri11;i. aelittä

mään kanam suur1;a innoatua1;a Jt1toaUan lQ'QIIl7katll ratkaillWl ~ 

4.o8ta. Innoatut.een o'Yat a7ö1;i.'YlI1kUt1;.neet .,ö8k1D po11it~iaet 

.. AKELUOH.lE: 

......................... ~u.al1J.D..Il., ......................................... . 

' ....................................... ......................................................... . 
.... ,A • . 

....... uohjeni.l .. ja: 

TaftI ..... . 
T .......... ja IIeIU! ................. mlnletwI6u • • 
EI ................. " tledoltuk .... 
EI .................. ". mutta .. Ikouilllnm .......... t!edei • ........ 



t 

• 

• 

- 2-

Kroatian ky~ksen ratkaisu katsotaan sodan yhdeksi 

lopulliseksi tulokae~.i. Adrianmeren rannikolla on sota lo

pullisesti päättynyt. Ja Italia on saavut tanut mitä se 

lusi. Adrianmeri on italialainen meri. Että suuri osa Dal

matian rannikkoa Joutui Kroatialld. ei tässä yhteydessä me~. 

kit.se mitään. sill ä italialaisen kansan silmissä on KroaU

an uusi valtakunta osa Italian imperium1a - eikä kanaa 

siinä vallan väärässä olelt4&n. 

On myönnettävä. että Kroatian ky~ksen ratkal..su on 

katsottava varsin onni8~eekai. Italialainen prinssi Kroati

an valtaistuimella liittää Kroatian läheisesti Italiaan Ja 

luulisi ainalt.in a1itä JOhtllvan. että tulevaisuude88a ehkä 

syntyvät erimielisyydet voidaan helposti ratka~sta ilman. et

tä Kroatian edut kokonaan syrJäytetään. Lisäksi on kroaat

tien nykyinen valtiollinen JOhtaJa Pa,eli~oh hyvin auuri 

lian ystävä. Pavelitohhan kiittää Italiaa hengestäänkin, 

Italia ei kuninga8 Aleksanterin murhan Jälkeen suostunut 

vuttamaan häntä Ranskalle. Jossa hän oli tIlomittll kuolemaan. 

Kroaattien aikaisempi JohtaJa Katohek oli muodo.tanut 

kroaattien Taat1.mUkset iskulauseeseen: "Xroaattien rahat kro

aattien tarpeisiin, kroaattien aaeet kroaattien olkapäällen 

Ja olkoonpa. että Kroatia tulee ol...-n Joasain määrin Ita

liaata riippuvainen, niin sisältää kroaattien nylqinen its .... 

näi.~s ltu1tlllkin enemmin ltu1n Jlatohe:t aikoinaan Taati. 

lIatalou4ell1a.aU Xroatia Jäi tä1'4elU. •• U itaenäiseksi • 

• Uoutu ..... t nal1a Ja Xroatia yllipitiaäin lähei.iä tulli- Ja 

rabanhttll ta Ja tätä ya! YOIIaaZl a •• t.ta81 pyayväinen to~-
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ta, joka on kokoonpantu italialaisista Ja kroahi&ta. Tämä 

määräys v:'oi ti etysti raJ oi ttaa Kroatian taloudellista vapa

utta. Missä määrin se sitä tulee tekemään, ei vielä voi 

tietää. utta olkoonpa , että Kroatian taloudelliselle itse

näisyydelle eräitä raJoituksia asetetaankin, on kuitenkin 

muis tet ta va, minkä suur en hyödyn taloude llinen yht eistyö 

lian kansaa tuo Kroatialle. Kroatiasaa on huomattava teol

l1s1lus, Jolle Jugoslavian muut osat olivat tärkeinä taka

maina. Tämän teollisuuden täytyy löytää uusia markkinapaik

koJa Ja ne se löytänee Italiassa Ja sen, sodan Jälkelll 

varmaankin yhä laaJ antuneessa, imperium1ssa. 

Sotilaalli8et raJoitukset, Joihin Kroatia on ~ostunut, 

eivät nekään ole kovin SIluret. Kroatia sitoutuu olemaan 

tilaallisest1 millään tavoin varustamatta s111e nyt luovutet

tuJa saaria tahi ranta-alueita. Näille alueille ei Kroatia 

liioin saa perust aa sotatarviketehtaita tahi sotatarvikevaras

toJa. Edelleen Kroatia ilmoittaa, ettei se tule 

minkäänlaista sotalaivastoa, Johon ei kuitlllkaan lueta vält

tämättömiä polii8i- Ja iullilaitoksen tarvitsemia aluksia. 

Kun Kroatian oaaua Dalmatian rannikosta Jakaa Italian ran

nikkoalueen kahtia, oli luonnollista, että Kroatian täytyi 

suostua it&l1alai.tlll JOukkOJen kulJettami8een puheena 

rmnikkoal ueen läp1. 

Kroat1an 1tacä1Q1d,en 'falt1oHiaet raJoitukset o'fat 

aika merk1ttävät. Italia takaa yk81puoli8eati e1 'fain Kroa

tian alueen koak-.ttOllUU481, 'faan myöakin aen poll1tt1ac 
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riippumattomuuden. ~tä kaLkkea poliittiseen riippumattomuuteen 

voi mahtua, ei ole vallan helppoa sanoa. Tämän takauksen 

vaarallisuus käy vielä suuremmaksi sen kautta. että Kroatia 

sitoutuu olanaan tekemättä minkäänlaista kansainvälistä sopi

musta, Joka olisi ri atiriidassa Italian an taman takauksen 

kanssa tahi sotisi Italian Ja Kroatian t ekemän sopimuksen 

henkeä vastaan . 

Edellämainitut raJ,oitukset Kroatian i tsemääräiimisoikeu

dessa vaikuttavat luonnollisesti, ettei voi puhua 

pumattomasta Kroatian valtiosta. Mutta näinkin ollen on Kroa

tialla täysi syy olla tyytyväinen. Se on nyt joka tapauk

sessa saanut täydellisen itsemääräämisoikeuden, jota se ei 

koskaan osana JU8os1avian valtakunnasta olisi saanut. Sillä 

se itsenäi~den varjo. Joka sisältyi Zwetkovitohin ja Kat

ohekin tekemään sopimukseen oli kaukana nykyisestä. Onltoonpa 

että boaatit Jäävät jonkunlaiseen riippuvai8l1ussuhteeseen Ita

liaan nähden. Lohd.utuksena on k:u1tenkin, että he ovat 

puvaisia kansasta, joka on korkeammalla tahi vähintäin 

korkealla kul.ttuurita801la kuin he, Jotavastoin serbialaiset 

olivat kul.ttuuritasoltaan tuntuvasti alempana kuin ltroatit. 

Jos ICroa'\i811 oli 81 täytynyt tehdä esim. NeuvostOliitolle 
@ 

niin olisi 
uq~tykset. Jotka se nyt on tehnyt ItaLialle, 

tietysti ollut ivaa puhua itsenäisestä ICroatiasta, sillä 

seuraava aakel olisi tietenkin ollut ICroati.an muuttaminen 

neuvostot&84vallalt8i. 

Iroatian raJoJa ei ole lopullisesti vielä määrätty 

IlLUUta m1n Sakeaan Ja Italiaan nähd.en. Voitaneen setäin 

pitää. varaana. eUä Boznia liitetään ICroatiaan, 
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tulisi liian pieneksi. Bosnian väestöstä on noin 30 % mu

hamettilaisia. ·utta kun munamettilaiset etupäässä ovat 

viljelijöitä, niin heidän merkityksensä asiallisesti on 

pikin kuin heidän lukumääränsä nojalla odottaisi. Nuorelle 

Kroatian valtiolle voi vielä syntyä vaikeukBia muhamettilaia

tan kautta, Jollei Kroatian hallitus kykene heitä tyydyttä.-

mään • 

Luonnollista on, että Kroatian valtiossa tulee olemaan 

myöskin paljon serbeJä, Balkanilla ei yksinkertaisesti voi 

määrätä rajoja niin että raJain sisälle Joutuisi vain yksl 

kansallisuus. 

Lopuksi pari sanaa lIatc.hek1sta. On traagillista, että 

mies, Joka epäitsekkäästi on uhrannut ~yönaä kansansa 

Bi, Ja Jota yleisesti kutsuttiin Kroatiiln kru1.maamattomakai 

kuninkaaksi, olosuhteitten pakosta Joutui syrjäytetyksi maansa 

kohtalon hetkenä. On arvoitus, mikä sai lLatohekin -ti kuitenkin liittymään SimoVitc.hin hall1tuk_m. lUnulle 

annettu seuraava selitys, joka ei 1wmu mahdottomalta. Ka'b

ohu saatiin vakuutetUltsi s11 ä, että hän l11ttymällä 

vitohin hallitukseen sai81 sodan Saksan Ja JUBOsla~ian 

lä estetykai, koska Sak8& saattaisi luottaa siihen, että 

halll tue, jonka Jäsenenä Katahek ollsi, ei koaltaan ryhtyiSi 

Saksalle vihamiel1se_ tekoon. Kun liaäksi Simovi toh antoi 

Kroatialle Katahekin vaatiJDat takeet, että Xl"oatialle myÖJl

nett;y _tonOla1a aå.U;ytettiia1in, katsoi llatohek velvo ..... ~ .... \UI,I __ 

se_ aatua hall1tultae.. !rämän valtiollla. 

t. Katohek luonnol11aeati on toiataiaetal ~Jettu pola val

tiolllaeata e'_ati, IIIltta Kroatian 'tUD1 ti7tn kuitckin 
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toivoa, että IioIatohelt tulevaiS\ludessa 

maansa Johdossa. Kroat1.alla ei ole 

ta rehellisestä tosi-isänmaallisesta 

Matohek on • 

Jälleen voi toimia 

varaa luopua 

miehestä, Jommoinen 
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Roomassa, 25 pä1.inä lteeäkuuta 1941. 

Herra II 1 n 1 a t e r 1 • 

l ~ /.2 /1 J J ;i - 't 1. 

t/ "({ 

r- e lI) 

Täten on minulla kunnia lähettää 

1e. Herra II 1 n 1 a t e r 1. raporttin1 n:o 16. 

~onlta n1m1klteenä on: 

Innostusta aotaan bo1abe.11klteJa .aataan. 

vaataanottaltaa. Herra II 1 n 1 a t e r 1 • 

eruoat &en ltUnn10 1 tukaen1 "Yaltuutua. 

Herra Ultoaala1n.1n1ater1 Rolf WIrTIIG, 

H • 1 a 1 n lt 1 . 
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Itallan ka.a on Jill .. 11 inno.'hIlu" 8O"UD. Haponl. __ 

nl n:o 7 III&1nUa1n erään b:uaa"u_ fa.ol."1:A ".1., 1"'" 

• !l7]q1:A8I1 .o"a 11 oli Itallan ka.... benUiDl" inncanna, 

ko.ka IUi ta ... allUJl 011 kiJt7 11Uo.. .1,..""_iJiIl kai., 

mut"a 11eä.l ~: BJOI 8Ot_ kiJti1.11:A bol.h .... la.1a "'&lt&ID, 

81110111 .o"llaat 1nno.tanllDa aenl.1Yå" IOtaan." 

• 

Ja •• be"k1 nl1. Sak_ .o4aDJullnu .n. ... o."o .... niJii 

... anae 0".""1111 _Ui 1Ilno.tlm.1I1 1Il11l1l1 ..... ,,&aIl. SUi atYå" 

"oUlta a1lloaltl&ll .. OMl..hUen klrJolnk1l", ... &111 Qltlk1ll kala-

An kiJt~JII1ne. KIluna alel.ao.oU,-la 11 _l1n ole ol

lut, kolka nU.'" 711~ai GIl totuttu pol.. JIIltta •• k11bko, 

Jolla llhUi 0."1"" Ja l ... t;~, to41ataa palJGIl kaDIM ale-

li-ja QIlJ&Ua, Jota Itali_ bDI& on alaa tatenut 

suo.~a kobt&an, tull hlU acallla taTalla 1la1. .11:Api _U 

1Il.'wil.l.eä tle1oaaaa.... ultrR •• la1l1111 "'QR&1~t1R11b1111 __ 

notti1:A: "a .. ll'9altoJen '901tO""' .. 11Il .... I11:A J'htJ"9it kall4ln 

__ kRala UIlllJat. 8enkM'llU .. en 8ua1, ~.ka J. 1&1 ollk

.__ Ital1_ .,...tta Ja anoaaan_ 1Iaa1lta'9&1_ tainll __ ... .n. ... tnaiJU '9&1__ Ja at.lllen 1__ a.ala." CIIt-

oIAKELUOH.lE: 

................... laYall1Den, ....... .................... ................. . 

Ol, A • . 

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

T .......... . 
T .......... ja ...... . ............ "'lnl.IerIOII • . 
EI ... omaaIIIuItuk.... tledoltultelln. 
EI ... ~ ....... ",utta .. IkoulalnmlnleterlOn tIedol· ....... 
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nlUelui bJreUä saapui låhe107.1oölSn. Ja IU.. liJaft7BloCln 

nlä 111ltkU1. onnUelUin helti ._Joh&te1ia. 

.... 1oKa18in lta40U&IIa1.a alue.lo. neinen 

SUoJal heU lqlDtkå1al Ja ottai.l IarJala Ja Jrakonl __ 

kala1ll. Le"l.lpä .eUa1nCltin hubu. että V1lpv1 Jo on 

.uoa&1a181o_ killi.sä. Kun pål,,1å on ltulllJlulo. elki "1.lä 

ole saapau10 Udoa. elo1ii SUOa1 01181 804uea VenäJän kana

... on tämä .e1kka heräUän71i JOnk1JJl"Brre 1haelo1oelJi. 1I1l~ 

loa •• el ole aillään 1ia,,01ll lIoZ'JuUaulo .ss.ä uHoa. elotä 

lta11alai •• 1o tule"alo 1oai.1oele.aan Z'1nnan euomalai81oen kan ... 

boleheY11kkeJa "a.1iaan. 

On noru1iaan 111kui1ia" ... nib4i. 1I11lä lo~~Hllä 

Itallan kG.. 10euhUl U.1ooa. e1oloä • • "ii71i aY01ae.U. a1n

käåJllalaloen "al1i10111ei_ nikilkoh1l[en eniaiUi "01 J1ll1.1oaa 

II&a1laall. olnanaa Suoaen puolella. !U1ii "01.1 e.1Uää 

aont&k1ll 1io41eiua1ia. .utta erllo1oå1a .el~lol 1iiai aJa1iua 

e.l11l1017 G&lIan klZ'Jol~e .... -Vapaitloen kaD.oJen puol •• loa-. 

Jo... a.m. eanoloac: "I:ukaan el 'tulee IQ"ItUiäD aohi ..... 

.ttä JkläOTUl plIJla1nen a:ra.1Ja b7&tkkial ". 1939 pla_ ..... 

k&Z'1l11.. SUOMIl k1appllllll. Joka 011 pakoUeäu 

I.a"o.loo111telle ~ -.sa .. e11ll1oiZ'keltå aluelloa." 

CIQta k1Z'JoUu on liika -,,1aBUa Ja Jaelkkaa "as-
10.... Jo1ika Q1i o"alo "0110.-.1; palat __ I._ca:1;n_Jia 

.0"0,,&110 .. J1BB1i kaaoJa YU1iaa _lla kaIl Il. "iilotl"'1; 

loa1aloeln.... J1IIIZ'1 J1.alo_ Jraua1Jl "apllllAen puol •• loa. GQIa 

palaaUaa at.l118. .Ui 1;aaazol_ YaiJi Jo 7b41nl ,,41iaua 
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alle laaJoJa el-TenÄlä181ä aluelt., l-.t.11.n: 

Lat'Ylm, Liettuan, Puolm, RUII&Jl1an, Georsl_, .Al'a ... ~1aJo J. 

Ukr.inan. 'l'1.t7.U lukiJa h.ti _lee .J.telleeka1. .tlo! 

lenhi.n Y1elä Itallaltin lukeutui AIUIl aort.J.'Yallan 7.~

'Ylin. 

On ila.18'tä, . että ltallalaaet O'Y.tltin tunt.eet tU"

ntta p,oluatautu Juari 'Yl1Mk •• a1.n1ttu ~O.~ 'Y .. t ... 

K.l'i.s1 nUu.. uaoaaa1&1.111. 8UloaaleILtsateb1lle Jaetua .. 

..loatuk..... JaU1.tu.tetUDkin •• til4- mieliin. ltu1Dka ta

.ol.tin.n l11lte alunp .. in 011 8\1l1DUitu Juurl bol .... yla1. 

'Y .. taan. -:ra.oi.Unen It.li. .1 01. koakaUl unohtaut n11-

tä 'Yaltl011l.1a ihant.it., Jotka 101y.t 1922 'YUO~ Yål 

klIaouka_, J. Jotka al1101nltin innoittiyat nuorl.o. t.18t.

luun Euroopm kulttuurin puole.ta bol".yl.tl.t. bar'-rla& 

y •• tun. n Ed.ll.. au1atutetaan lI1al1in It.lian tai.telu bol

ah.ylaa1. 'Yaet.. E.,.~..... SaaoJa ~at1lka1a tuoc1aan e&11-

le &1lt.i ka1lt1... Italim leb418ai . 

SUOII&la1nen, Joka el 71e--' ole tot'hllut - olkooap. 

'Ya1klta 'YUIl ~olUa1n - kåtklUin 

pil'Yin rea&llpol1ti1kall natillUt_ 'Ya1,. alle ei • .b1ri. 
/ 

koblnkHmae nOJalla 'Yi.e aot... aJoilta, ole 'Yala1. 71t-

tä helpo.tl _t...-a Ita~ 'Yaltio.1eh1lle 'YiiJiialtlDti 

t~..taata .. lAin periaatteelli.e.ta 

bolallnl..s.& 'Yut... .1Iki ole 'Yala1a keti 

1DlOkt •• - • .tti 1Iin_ ___ JäteitU.. 7b1ll 

~1 nolta .01_.,181;1&1a To1a1a 'Y ....... 
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ftDut .,lholll:D.. It.li. a1Ba AI100 oUe._. bU. 

n.a. ei a.. 1IZloll'aa, eUi s... ~. Uali. OTat 

... t, ~ollka o.,.t ka'.oneell OMJl eftDaa1d.n ., .. 111.,. muut. 

aot&an 'ol.lle"i1kke~. ., .. ~. .eaallpoll111111.et 7Iltel.e''''' 

0.,.11 a1 tt.Dkin b1'kk1en .,&11110111a1l. l.UU,~ . ~ 

p~'_ kea1li.,~1I tuk1P71.,ii1l ~. a.1Ilb4_ on 

n01l1.'., että SUOla. aielle1l 1Iule.,.t t.iatel__ .inna 

S.aa ~. Ualla kana ... 
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LEGAf lON DE FINLANDE 

N:o b')O/173 . Roomassa, ~4 päivänä heinäkuutå 1941. 

1.1 /1./ r fa-1 'II 

'/1 -Lfj 
l,"~ f 

Herra M i n 1 s t e r 1. 
• t "- oL- -""'''''' " 

'fäten on minulla kunnia lähettää 'J:eille, 

Herra Iil i n i s t eri, raporttini n: 0 1'(, jonka 

nimikkeenä on: 

venäjän kOhtalo. 

vastaanottakaa, Herra M i n i s t eri, 

erinomaisen kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri Holt ~~ITTING. 

H e 1 s i n k i. 
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......................................... ~QQ~ .SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n:o .... ,l,1L l f / J/( /J . 0 ' 

... .... ~9.~ ssa 21. p : nä ... b,eip,1il kuuta 19 4l·!1r ''i! 
Asia: Venäjän kohtalo. ....;..;;=......:::=--=====.;. ..... .................... . 

Vaikkakin salasähkeessä jo olen ilmoittanut pääkohdat 

keskustelustani erään täkäläistä ulkoasiainministeriötä lähellä 

olevan huomattavan italialaisen kanssa, tahdon kuitenkin vielä 

hiukan laajemm1~ selostaa keSkusteluemme. 

Kertojani sanoi I talian ulkoasiainministeriösaä olevan 

sellaisen käsityksen vallalla, ettei ~aksa aio yrittääkään 

vallata koko Venäjää. Kuinka pitkälle itäänpäiDl saksalaiset 

joukot kulkevat senjälkeen kun iioskova on vallattu, ei tie

tysti kukaan tiedä, mutta että he eivät mene uraliin asti, 

piti kertojani varmana. 

Tärkeintä mitä sain kuulla oli kuitenkin seuraava. 

~iin pian kun saksalaiset ovat saavuttaneet sen linjan, 

johon he aikovat marssia, tekee Hitler konkreettisen rauhan

tarjouksen ~1ann111e. Äertojani painosti monta kertaa, että 

tämä rauhantarjous tulee olamean konkreettinen. Yksityiskohtia 

ei tietenkään tunneta, mutta rauhantarjouksen pitäisi sisältää 

seuraavat kohdat. äAglannin imperiumi jätetään koskemattomaksi, 

IlUtta JIiDglannin täytyy luopua sekaantumasta Auroopan aaio1h1n. 

~aJt.an kannattaa luopua siirtomaavaatimuksistaaJl, koska s. 
saamalla vaikutuavaltan8a alaiseksi laajan V.Däjän TaltakuDnan, 

"AKELUOH"E: 

UII.: A. 

... hl ...... jem.lI.j. : 

T ... II ....... 
T .... I ...... ja l ..... eI .. ..... ..... mlniat ... IIIII •. 
EI ................ een tledoitukalln. 
EI ..... omueduet .... een. mutta "Ikoealainmlnlatwllln tledoi.......... 
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joka luonnollisesti jaetaan useaan, Saksasta riippuvaisuus

suhteessa olevaan valtakuntaan, saa riittävän laajan "Lebens

raumin". Kertojani lausui, että saksalaisten tarmo saa pit

kiksi ajoiksi riittävää työmaata Venäjällä samalla kun 

teollisuus saa sieltä suuren osan tarvitsemiaan raaka-aineita. 

~aksa tosin ei kuvittele että ~lanti Moskovan val

loituksen jälkeenkään olisi kypsä tällaiseen rauhantekoon. 

MUtta kielteisessäkin tapauksessa rauhantarjouksella voisi 

olla suuri merkitys ainakia ~erikassa. Kun sen mukaan ~

lannin imperiumi jäisi koskemattomaksi, toivotaan että sotaa 

vastustavat piirit Amerikassa vahvistuvat. ~entähden ~aksassa 

pidetään erittäin tarkeänä, ettei Amerikka sitä ennen ehdi 

nimenomaan julistaa sotaa. muodollisen sota julistuksen välttä

miseksi Hitler lienee kieltänyt amerikkalaisten laivojen 

upottamisen toistaiseksi. 

;.;aksa ei myöskään pelkää, että tällaista rauhantar-

jousta katsottaisiin heikkouden merkiksi. Kukistettuaan Venä

jän on ;.;akBa siksi vahva, että se empimättä voi tehdä 

rauhantarjouksen. 

Tässä yhteydessä voinen vielä mainita, mitä Unkarin 

lähettiläs, joka on ollut Roomassa kahdeksaa vuotta ja 

jolla ~aksan suurlähettilään jälkeen on kaikista diplomaa-

teista ehdottomasti parhaat suhteet 

KaskuStel1mme Venäjän tulevaisuudesta, jolloin lähettiläs 

sanoi ;.;ak8an aikeista venäjään nähden kerrottavan seuraa~a· 

venäjän jako on vaikea problelllli. Jaon täyt17 tapahtua 

uin ette1Tät osat I117lShe.un jälle. pyri yhtJ]lääae 1.1ian 

suuri Ukraina e.la. Tol81, koska se kailaIIn todeJlDlJtölsyyd

lIDkaan p1an pUIIe. taytun lNko1atulc .... , ~iltUtta. au1h1a 
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Venäjän osiin magneetin tavoin. ~iksi Ukrainaa ei saa 

tehdä liian suureksi. ~en väkiluku ei saiai juuri DOusta 

yli ) 0 miljoonan. Kun jaettavaa on niin paljon, on toden

~öistä, että Venä jän nykyisille naapureille annetaan niin 

paljon maata kuin he haluavat , ottaen kuitenkin huomioon 

että he kykenevät uusia alueitaan hoitamaan. ~uurin osa 

Venäjää jätetään suoraan Saksan vallanalaisuuteen. Mitään 

Venäjän valtakuntaa ei enää tule olemaan. ~aksa tulee sitä 

suoranaisesti hallitsemaan ja käyttämään sitä eräänlaisena 

siirtomaana, vaikka tietenkään tällaista nimeä ei käytetä. 
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Hoomassa, .::: 5 

Herra M i n i s t eri, 

Minulla on kunnia lähettää leille, lierra 

1'Il i n i s t eri, rapar ttini n: 0 18, jonka nimikkeenä 

on: 

Rajarl1dat Balka.nllla. 

vastaanottakaa, Herra i n i s t eri, erin-

omaisen kunnioi tuks eni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri J;{olf' WI '.1.".I.'IlG, 

Helsinki. 
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. ...... .......... ..... ... ................. ):.~QQ~ .... ssA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .. ~~.! . .. .. . . 

........ a9.9~. ssa .25. p: nä h.einä. kuuta 19 ·41·. 
'1/ 

Asia : i\ajarl1dat .tIal.ke.n111a. I d .. . . 1 
1 . 

C/O: 

~ismarck lienee joskus sanonut, että löytyy vain kaksi 

Balkanin politiikan tuntijaa, hän itse ja eräs toinen, joka 

kuitenkin tuli hulluksi. Pelkään että viimeksi mainittu 

voi tulla monellekin eurooppalaiselle valtiom1ehelle, joka ryh

tyy Balkanin kysymyksiä ratkaisemaan. ~iin kauan kun sQtaa 

jatkuu. eivät I:salkanin kysymykset tietysti vielä aivan aktuaa

lisiksi ole tulleet. Mutta jo nyt häämöittävät 

uusia rajoja on ruvettava määräämään. ~ityisen 

Kroatian ~ajojen määrääminen käyvän, vaikkakin Kroatlalla histo

riallisesti katsottuna on vuosisatoja vanhat rajansa. ualmatian 

ky~ksen ratkaisi ltalia yksinkertaisesti ott.-alla ~tA halu

ei, Kroatian .. edessa tyytyä jäännöks.elh ~tlcaisu ei tieten

kään &roatiaa tyydyttänyt. .l!:rityis.st1 valitetaan ait •• ettei 

Kroatia saanut yhtään kunnollista satamaa. ~san satama on 

suuremmalle merili1kente.ll. k.lp .... ton. MUtta kun tois.na 

riitapuol.na oli Italia, täytyi Kro8tian johtomiesten kauniisti 

puida nyrkkiä housuntasku.sa. 

b~uremmalla voimalla aikoo Kroatia ilmeis.sti .siintyä 

rajarl14asaa Unkariin Dähd.n. !tUta koske. n.k. MUr'in aluetta 

.li kroati.akielel~ MedDmur~.tn aluetta. 

~ alue .ao4oataa MII1" Ja .&Iran jokin dlise. alue_ 

.............. : 
T .......... 
T ................ ........... .................... · ..... _ ........................ . .. ~ ~ .... ~~~ ....... 
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itäisen osan. l:Sen suuruus on ('(:> km~ ja asukasluku lähentelee 

100.000. Alueen tärkeyttä lisää se seikka, että hyvillä syillä 

uskotaan siellä löydettävän öljyä. 

Alue 011 Jugoslavian sodas päät7ttyä Kroatian sotilas

hallinnan alaisena, mutta siirtyi heinäkuun 9 päivänä unkarin 

sotilashallintaan. l:Samalla Unkari selitti että alue oli lii

tetty unkarin valtakuntaan. Jo seuraavana päivänä jätti Kroa

tian ulkoasiainministeri Unkarin lähettiläälle ankaran protesti

nootin ja esitti samalla Aroatian katsantokannan l:Saksalle, 

~talialle, l:Slovakialle ja ~omanialle • 

Kroatian taholta tuodaan esille, että puheenaoleva alue 

sai jo uOO-luvulla kroatilaisen väestö. ja viime vuosisadan 

puOliväliin saakka se on aina kuulunut Kro.ti.an. Kun l}-vuo-
. 

sisadalla kroatila1nen, kansallinen kuningassuku kuoli suku-

puuttoon ja lU'oatia joutui personaal1ua1ooll1in Unkarin kanssa, 

osoittavat historialliset aSiakirjat, että Medumurje aina luet

tiin Aroatiaan kuuluvakai. vasta v. 1861 siirsi wienin halli

tus pyrkiessään sovintoon Unkarin kanssa _:n Unkariin. ~tta 

v. 1910 hyökkäsivät kroatilaiset vapaajoukot nykyisen sot.

marsalkka K~ .~1n Johdolla a:ean ja yhdistivät sen Jälleen 

Kroatiaan, johon se senjälkeen onkin kuulunut. 

Kroatian hallitua tukee vaat1mustaan vielä sil.lJkin, 

.ttä v. 19j1 to1Id8tUll. väenlaskun muka.. puhe.na olevalla alu

eella e11 91.jd. kroatla, °/99 unkarlla1ata ja 1.24.> muUhun 

kanaalllsuute. kuuluvaa. 

lU-o.tl .. hallltukaen kanta t ..... kJa~ka •• aä tuntuu 

olewan aika j:rrkIdL. W-edI.aur J. cm 

0 .... Kro.tluta W aaaotaa .rlUiad T1rall1 ..... kirjoltub ..... 

~""tel1n ... ta q.,.,a •• tä unkarln tIUIILlu._ lJUaet-

tUJUill Das_, joka ... 1, ettel .:n alu.eU. Wllraria Jd.elt& 

palaata ~uv1 oUeakua, __ ta lIIIa -.ttU ettel~ U1IIdr:Nlt 
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~öskään ole kroateja, vaan ovat he slaaveja, jotka lähinnä 

on luettava sloveeneihin, joskaan be eivät ole sloveenejaksan. 

MUtta tämä väestö lukee itsensä unkarilaiseksl ja i~isi 

suuren ilonsa sen johdosta, että se jälleen pääsi unkarin 

yhteyteen. Lähettil.ls sanoi hyvin jyrkästi ettei lInkari kos

kaan tule luopumaan tuosta alueesta, joka ennen TrianOllin 

rauhaa empimättä oli Unkarin aluetta eikä luet tu uoatiaan 

kuuluvaksi. 

Kysymyksen ratkaisevat tietysti ~aksa ja Italia ja 

tällä haavaa näyttää siltä että Unkarilla on suureDllll&t mah

dollisuudet päästä voitOlle. Mutta tämäkin kySymys osoittaa 

kuinka vaikeata on saada aikaan pysyväinen rauha .l;)alkenilla. 

Äroatia ja Unkari kuuluvat molemmat kolmivaltaliittoon. Heillä 

pitäisi siis keskenään olla hyvät suhteet, mutta ratkaista

koon llI1edumurjen kysymys miten tahansa, jää se varmasti 

riidan aiheeksi näiden kahden valtion välillä. 

Toinen alue, jonka kohtalosta ei liioin vielä ole 

äärätty, on n.k. 'baanaatti, joka ennen '.1.'rianonin rauhaa 

kuului Unkeri 11e. Unkarissa näytään epäil tävän, saako \inkari 

tämän alueen kokonaisuudessaan takaisin ja odotetaan ratkai8l.la 

jännity ka ellä. 

vastakkaisia etupiirejä koskeva raja on T1bdoin öulga-

rian ja Al,banian välinen raja, josta n8l1voteltlln ~ulgarian 

pää_ ja ulkOasiainministerin Rooman-käynnin a1kana. KellkUat ... 

lin astasta Albanian öeogradis.a olleen entisen läbettilään 

kanssa, jonka Beogra41.ta ldialn tunnen. BID väitti 

laiaten natiftJl alueit., jo18.a on Jk8inOlll&an 

väeltD. loopulliata plätD.U ei ltOOllll •• a teht~. Räätetti1A 

n1a a •• ttaa ka.s. •• 10Di ula& ftlJI1,at-_· OD lUODllOUi.ta, 



• \ 

• 

• 

• 

- 4 -

.ttä Albania Italian tukemana tässä lqs~ka.S8ä Oll par • .

malla puolella. Mutta saadaanko tämäkään raja niin määrä

tYkai, että se tyydyttää seldi ,t;ulgariaa että Albaniaa, on 

vähintäin epä.armaa. 

Muuten oli helppo huomata, .ttä italialaiset lehdet, 

niin ystävällisesti, jopa iha8tune.8tikin, kuin n. kirjoitti

vatkin ,t;ulgariasta, kuitenkin alituis.sti painostivat sitä 

että ,t;ulgaria akselivaltioitten kautta DJt on voinut 

taa valtiolliset pyrki~kseD8ä. 

Kun ~erbia ja Kreikka ovat kokonaan maahan lyötyjä, 

ei näitte. ja heidän naapureitt.nsa rajojen määrälminan 

tane suuriakaan vaikBuklfia. Mutta nykyisen 

ei allti takaa pysyvä1atä rajarauhaa. 

iiiakedonian lQB ymyksestä ei nylqään ole puhuttu aina

kaan Julkisesti mitään.. iUlyttää 8iltä, .ttä -kedonia 

maksi osaksi, ehkä kokonalsuud.ssa~n liit.tään 

Mutta onko l\il8lcedonian kysyJllTS sillä ratkaistu '/ Pelkään .ttä 

tämäkin lqs~s tul.e tul.vaisuudessa antamaan aihetta rii~g.~~ 

Jlittä MOnten ro sai takaja in itsenäisyytensä. joskia 

~talian jonkiDlaia.. auojeluksen alaisena. tuottaa tyydyty.tä 

jOkaisell., joka tunt.e tämän vapautta rakastavan ja ur

hooll1am vuori.tokanaan. iIlOnt.nesro .aane. enti.tä .uur .... t

lt1 . luoDDottoaat rajat. MOnt.negron kanaa 

.a.... k11t1oQ ftpaude.tam tallan kwliDsatarta. joka, kuten 

tunn.ttu. OD\ JIOnt-sron prinses.a. 

ved.ttlkööapa ~.lkeD1n .. itt.. rajat mit.. tabanaa. 

n1in on ~ etta r11den ja ert.1e11.71dan a!be1ta e1 

tule puuttuaaan • ~. ebIdl jakaa luoc1aa QalkaD1D 1ladJw-
.......... " 
ftllat. joi... ka1kkl a.all1.uu4. ,...nat o1Duka1 
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.N:o b71/177. Roomassa, 2ö päivänä heinäkuuta 1941. 
Jc; ).. / Y 1...1 Y! 

f7t ''tl 

Her ra . i n i s t eri, ~ C /o 

inulla on kunnia lähettää Teille, Herra 

1 i n i s t eri, raporttini n:o 19, 

on: 

Italialainen yleinen mielipide Itä-Karjalan 

kysYmYksestä. 

Vastaanottakaa, Herra • i n i s t eri, erin

omaisen kunnioitukseni vakuutus • 

iierra Ulkoasiainministeri Holt Wl . lNG, 

H e 1 s 1 n k 1. 
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.................................. .... ~<?<;>~~ ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n:o . 1~ . ... 

... J~qQ~ .. ssa .. <!~ p: nä 

.H/2/ '('1J .~ '-1 ' 
~e1;n~. kuuta lQ41..~ S:8 _'( 1 

Asia: Italialainen yleinen mieli

.. pide Itä-Karjalan kysmksestä. 

':>a!asähkeen u-ö.:: johdosta eSitän seuraavan tilannekat-

aauksen. 

Jo ennen vuokkiniemen kokousta olivat Italian sanoma-

lehdet kirjoittaneet Aarjalan kysymykaeatä. hirjoitukaet ovat 

olleet asiallisia ja kaikissa näissä on pidetty selviönä, 

että koko Karjala nyt liitetään Suomeen. ~iinpä kirjoitti 

uayda 11 uiornale d'~talia lehdessä jo keSäkuun ~5 päivänä: 

"~ieni Suomi pakoitettiin jättämään .:>ovjetille vapaan maansa 

elintärkeitä alueita, kun se päinvastoin vaati Itä-Karjalassa 

asuvien sivistyneitten kansalaistensa vapauttamista". Ja pari 

päivää myöhemmin, eli kesäkuun ,5 päivänä, sama kirjoittaja 

lehdessään lausuu: ".:>uomi ei kuitenkaan ole saavuttaaut kan-

sallista itsenäisyyttään. J.tä-Karj ala , joka ulottuu Pohjoiselta 

Jäämereltä aäni8järven rannoille asti ja on puhtaasti suoma

laisten asuttama, on jäänyt l:)Ovjetin herruuden alle. 'j,'Imä sota 

tuo mukanaan i;)UOlll8n kansan ylIanousun ja ne korjaukset, jotka 

sen on saatava.· Samammlow i8ia kirjoituksia on muis8akin leh-

dis81l ollut. 

~öhemm1n OTat italiala1st.n 80takirjeenva1htajain kir-

joitu~.t suurest1 myötllTa1kuttaneet siihen, että urjalan 

~lQ's on tullut yle1sen mielenkiinnOD esineekaio al1npl. 

.... KELUOH.lE: 

IIIII:A •. 

....... uohjMI.l .. ja: 

Tnall"-. 
T ......... ja 1"'1 . ..... . ........ nlelwlall • . 
111 ~ tledollllt ..... . 
EI uIIt ............... _ " ... 'Ia .Iltoaalalmn .......... tIecIol • ....... 
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olen havainnut, että keskusteluissa italialaisten kansaa, he 

itse johtavat keskustelun Karjalan kysymykseen. Tällöin olen 

kuitenkin tehnyt sen havainnon, että italialaiset yleensä, 

jopa korkeasti sivistyneetkia ja valtiollisia kysymyksiä 

harrastavat, eivät tiedä Karjalan kahtiajaosta mit~n. Hyvin 

yleinen käsitys on että Karjala kokonaisuudessaan kuului 

Suomelle 1940 vuoden rauhansopimukseen saakka ja että ~uomi 

nyt saa takaisin mitä se silloin oli pakoitettu luovutt~DalaD. 

~elostettuani asian oikean laidan olen aina saanut sensuun

taisen vastauksen, etteivät esittämäni seikat muuta heidän 

käsitystään. Kun kerran koko Karjala on vanhaa, suomalaisten 

asumaa maata, niin on ~uomen saatava se takaisin. Kuultuaan 

että ~uomi siten myöskin saa helposti puolustettavat rajat, 

ovat kaikki olleet sitä mieltä, että ouomella on sitäkin 

suurempi oikeus koko Karjalaan. 

Vuokkiniemen kokouksen päätöksestä ovat, mikäli olen 

huomannut, ainakin kaikki tärkeimmät lehdet sisältäneet uuti

sia, jota paitsi monet sotakirjeenvaihtajat myöskin ovat 

kokouksen päätöksestä tiedoittaneet. 

ole kuitenkaan herättänyt suurempaa 

Kokous ei 

huomiota, 

asiaS88 jo oli ~uomelle myönteinen. 

sellaisenaan 

koska yleinen 

Vuokkiniemen 

kokouta pidettiin vallan luonnollisena seurauksena Karjalan 

kan8an vapauttamisesta bol8hev1kien ikeestä. 

Mainita en tässä vielä mitä lol 'i'elegraf'on sotaldr Jeen

vaihtaJa MS8SimO caputo ~uome8ta tiedoittaa 8anotun lehden 

heiDäkuun ~7 päi väDä il.me8tJDee8&ä numero88a. "ii;yt on, to

teuttamalla vuo81aataiaet kaIl8alll.et pyr~k .. t, luotaq 

raja V .... J.. ...tua, JOka on paljon lfb7eapi Ja h.lp~ 

'\ 
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puolustettavissa kuin äskeisen sodan rajat". ~irjeenvaihtaja 

mainitsee myöskin :;,'Uomessa löytyvän niitä, jotka haluaisivat 

tyytyä verrattain vähään, jotta venäläiset eivät tulevaisuu

dessa koettaisi ottaa takaisin mitä nyt saadaan uutta; kir

jeenvaihtaja itse on laajemman ohjelman kannalla, hyväksyen 

suomalaisten lausuman mielipiteen että suomalaisten tulee 

kyetä omin voimin turvata rajansa, jolleivät halua ikuisesti 

olla venäläisen uuden hyökkäyksen _ uhan alaisina-

Luonnollisesti viralliset piirit suhtautuvat kysymykseen 

varovaisemmin. Hekin ovat mielellään tahtoneet saada tietoja 

Äarjalasta ja sen väestöstä, ja jokseenkin selvästi olen 

voinut havaita että hekin katso~t luonnolliseksi ett~ Kar

jala kokonaisuudessaan yhdistetään ~uomeen. Mutta nimenomaista 

lopullista käsitystä eivät he ole halunneet lausua. Olen 

ollut huomaavinani, että nämä piirit pitävät kysymystä kokO

naan saksalaisten etupiiriin kuuluvana, joten kysymyksen rat

kaisu on saksalaisten käsissä. 

Olin tilaisuudessa myös laajemmaltldBkeskustelemaan 

asiasta suurlähettiläs ~.M8ckensenin kanssa. ~uurlähettiläs 

otti itse kysymyksen esille pyytäen minulta lähempiä tietoja_ 

Kävi heti selville, että hän tunsi kysymyksen aika hYVi. 

ja myöskin, että hän oli suomalaistenkin 

oikein informoitu. Sain kartalla osoittaa missä Vuokkin1emi 

sijaitsee sekä myöskin Itä-Karjalan rajat. Arityisesti Däytti 

suurlähettilästä kiinnostavaa se seikka, että ~uom1 aaatuaan 

koko Karjalan saisi suhteellisesti helposti puoluatettaTat 

rajat. vaikkakaan v.Maokansen ei n1lllenomaan sit~ sanonut, 

.ain .en käsityksen, että hän tuntui pitävän kyaymyat& L 
ratkai.tune. I;)UOMn bJT&kai. 'L'ämä oli sitäkin -kun .uurlähettll18 k •• kDat.ll.s..... V.näjäD tuleTal.uud •• ta 

.anol .tta .11ta d.r FIbr.r .1 01. Tl.lA l~olttanut pIA-
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töstään. ~uurlähettilä. sanoi että Hitler yleensä teke. 

päätöksensä Yaltiollisista kysymyksistä vasta sitten kun 

sotatot.et on saatu johonkin ratkaisevaan asteeseen. 
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1 : 0 757/207. 

Herra i n i s t eri, 

• j inu11a on kunni a 1i::Lhettää '1'e il 1e , Herra 

i n i s t eri, r ep orttini n:o cO , jonka nirnikkeeni:i. 

on: 

öuomi Italian lehdistössä. 

Vastaanotta kaa, Herra M i n i s t eri, erin-

oma isen kunnioitukseni vakuutus • 

• 

Herra Ulkoasl alnm1nlsterl Rolf i{I'l"l'lNG. 

H e 1 s 1 n k 1. 



......................... ................ RPorAA ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 . .,;!J .... .... .... . 

............ R.O.oma. .. ssa ~5 .. · p: nä . 

Asia: Suomi Italian lehdistössä. 

Italian lehdistön suhtautuminen Suomen talvisotaan 1939-

40 oli, kuten muistetaan, jakamattoman myötämielinen. Vasta 

~ dan loppupäivinä suhtautuminen olosuhteiden johdosta muuttui, 

mielenk iinto ~uomea kohtaan sodan jälkeisinä kuukausina oli sil

miinpistävän vähäinen. Va in pari SUomea koskevaa taloudellista 

ja joitakin kulttuurikirjoituksia julkaistiin. 

Oli ilmeistä, että lehdistön pidättäväisyys oli pakollis

ta, minkä henkilökohtaisesti täkäläisten lehtimiesten kanssa kes

kustellessa saattoi helposti todeta. 

Saksan johdolla alkanut Europan ristiretki Neuvostoliittoa 

vastean, johon Suomi ottaa osaa Italian liittolaisena, on luon

nollisesti muuttanut tilanteen täydelleen_ Se sodanjälkeisinä 

kuukausina italialaisten mieliin patoutunut ystävyyden tunto 

Suomea kohtaan, josta talvisodan aikaiset kirjoitukse~ antoivat 

aavistuksen, on nyt päässyt npaasti julkisuuteen. On heti. 

avoimesti tunnustettava, että Italian kansa jakamattomana 

seuraa Suomen osataistelua Europan kamppailussa bolshevismia 

vastaan mielenkiinnOlla, jonka sydämellisyya ja vUpittömyya on 

suurempi kuin muille maille osoitettu hUomio. Jo se, että 

tärkeimmät italialaiset lehdet (11 Giornale d'1talia, Corriere 

della Sara, 11 Tele 11 Po olo d'1talla, 11 Popolo dl ao.a Ja 

T ......... 
T ....... J- ....... ............ .. .............. II • . 
..... t .... _ ........... . ..... _11 .... --. ......... ..-.-........... tledoi· ........ 
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muut) ovat lähettäneet sotakirjeenvaihtajansa Suomen rintamalle, 

vaikka muitakin t ä rkeämpiäkin rintamanosia olisi ollut valitta

vana, on osoituksena mielenkiinnon yleisyydestä. Italialaisia 

lehtimiehiä on Suomessa minun tietojeni mukaan seitsemän, nim. 

Indro Montanelli, Giuseppe Bonino, Mass1mo Caputo, Guido GallO, 

GioYanni Artieri, Gino Tomajuoli, Emilio CerettI ja V. Beonio

Brocchieri, joista useimmat olivat Suomessa talvi sodankin ~ka

na. Näistä asiallisin ja Suomen ja samalla Venäjän oloihin 

perehtynein on Indro Montanelli, jonka kiintymys maatamme koh-

~ taan on jo vuosia vanha. Hän julkaisi muuten talvisodan ai

kaiset Suomi-kuvauksensa kirjan muodossa "L Cento Giorni della 

Finlandia", jonka suosio Italiassa oli varsin suuri. Sotakir

jeenvaihtajien kuvaukset nykyisestä sodastamme ovat asiallisuu

dellaan ja myötämielisellä suhtautumisellaan tuoneet sotamme 

erikoisen elävänä italialaisten tietoisuuteen. Itse sotatapah

tumien kuvaus on sotilasviranomaistemme ohjeiden mukaisesti 

ollut rajoitettua, sen sijaan on oloja kotirintamalla, rinta

malla ja valloitetuilla alueilla kuvailtu palstamäärin. 

mielenkiintoa herättää sotakirjeenvaihtajien kannanotto Suomen 

sodan päämääriin. Vuokkiniemen kokouksea selostuksissa se tuli 

selvästi näkyviin. ' Paitsi koko Europalle yhteistä bOlshevismin

vastaista luonnetta näkevät italialaiset sotakirjeenvaihtajat 

SUomen sodassa myös oman kansallisen puolustussodan ja turval

lisemman tulevaisuuden rakentamisen luonteen. Italian lehdistös

sä on muissakin kuin sotakirjeenvaihtajien kuvauksissa tullut 

esille italialaisten ajatustapa Karjalan kysymyksestä. Kuten 

jo aikaisemmin olen tIedoittanut. suhtautuu VIrginio G8lda 

eräässä k1r joituka8ssaan byväkayvästi · SUCIII8n pyrlc1.mTksiin ltarla

lan Tapeuttem1s8ka1 ja kanta-8uom.l llittäm1s8k81. JUlkettäin 

3Dlka181 poliittinen TIikkolehtl ~e Relazloae InternatIoaall-
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kirjoituksen "La ]'inlandia e l a Carelia Or1entale ft • Kirjoituksessa 

esitetään seikkaperäisesti ja asiallisin historia!lisin tiedoin 

Karjalan kysymyksen vaiheet Suomi-Ruotsin ajoilta nykypäiviin 

asti. Koska tämä viikkolehti om arvovaltaisin ulkopoliittinen 

Italian hallituksen ~änenkannattaja, on syYtä suomentaa tähän 

kirjoituksen lopusta seuraavat yleiset huomautukset: 

"~mmärtääkseen täysin Suomen itärajalla vallitsevia olo

ja, on hyvä pitää mielessä, että I:)uur-Suomen ihanne näyttää 

välttämättä ulottuvan myöskin Muurmanskin ja Kuolan alueisiin, 

jotka muuten jäisivä tkin erilleen muusta Venä j ä stä. Mutta epä

röintiäkin on syntynyt suomalaisissa poliittisissa pii reissä, 

joissa häilytään Mannerhe imin ohjelman ja vain viime vuonna 

menetettyjen alueiden vapauttamisen välillä. '.I,'a llainen hällymi

nen johtuu pelosta, että Ven a jä myÖhemmin ryhtyisi jälleen 

hyökkäykseen ja huolesta, erittäinkin ruotsalaisissa piireissä, 

joka näkee Suur-SUomen pyrkivän johtoasemaan Skandinaavien nie

mimaalla. Suomalaisten ylevä ymmärtämyksen henki on kuitenkin 

Jälleen kerran tuotu esiin presidentti RydiD Ruotsin lehdis

tölle antamissa julkilausumissa, joissa hän on halunnut va

kuuttaa, että &'u0lli1 ei pyri johtoasemaan, vaan jatkaa pOli

tiikkaansa perinnäisen pOhjoismaisen yhteenkuuluvaisuuden mer

keissä ja että Itä-Karjalan lopullinen järjestely toteutetaan 

soda. pältyttyä ~arjalaisten omien toivomusten muka~". 

SotBkir jeenwaihtajien . kuvauksiSta voidaan vielä mainita 

että se jakamaton ihailu suomalaista sotilasta ja sotilaajohtoa 

kOhtaan, Josta talvisodan aikana ei puuttunut esimerkkejä, on 

nykyisen sodan johdosta tullut rajattomakai. Huomaa selvästi 

Däitä kuwaukaia lukiessaan, että italialaiset oYSt Yllätettyjä 

havaitessaan suomalaisten pyat~ Y01to111.een sotilaallise .. 

t01ll1ntaan kell41]äk1a. 011 n1a. J..,. yleise.. tietoiauute .. 
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kä sitys, että suomalaiset juuri talvisodassa pakkaseen ja hiih

toon tottuneina kykenivät s aavuttamaan yli-inhimilliset tuloksen

sa ja epäiltiin., sitä tosin julkilausumatta, suomalaisten kyke

nevän s amanlaiseen sodankäyntiin kesällä. Laina an tähän Indro 

ontane11in kuvauksen suoma laisesta sotilaasta, joka sattuvasti 

kuvaa italialaisen näkemystä : 

"Suomalaiset käyvät t ä t ä sotaa s äästäen ehdottomasti 

hiä ja toimien varovasti. Jokainen heidän sotatoimensa menestyy. 

He eivät tarvitse sotilaallista kunnianarkuutta eivätkä 

vä1itäkään; kuten kaikki todella voimakkaat, lyövät suomalaiset 

vain silloin kun heidät siihen pakoitetaan, mutta silloin he lyö

vät ankarasti. Heidän iskussaan on kuitenkin määrättyä taitavuut-

ta ja jaloutta. Humoristinen mieli ja urheiluheDki ovat todella 

yhdistettävissä suuren sotilaan hyveisiin, jopa ne korostavat ja 

jalostavat niitä". 

Massimo caputo, joka myös oli talvisotamme ajan ~uomessa sota-

kir jeenvaihtajana ja on nyt ahkerasti lähetellyt sotakuvauksiaan. useil 

le täkäläisille lehdille, antaa erikoisen tunnustuksen suomalaiselle 

sotilaalle, joka yksin tulee toimeen pohjolan 'vaikeissa maastu-,~~,~~~,~a 

tt joissa "eteläisten maiden sotilaat eivät menesty". 

Paitsi sotakuvauksia on Italian lehdistö auliisti julaissut 

lähetystön toimesta sille toimitettuja Ministeriön lähettämiä propa

gandakirjoituksia, joista Karjalaa ja Mannerheimia, Suojeluskuntia 

ja katolilaisuutta Suomessa .koskevat näyttävät olevan suosituim

pia. Runsaasti on julaiStu myös sitä kuva-aineistoa, mi'tä lähe

tystölle on saapunu~. Sitäpaitsi on lehdistösSä ollut useita 

SUomen kulttuuria ja taloudellisia oloja koskevia artikkeleita. 
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Roomassa, lb Pä1~an~ ~~~uta 1941. 

Herra X, i n i s t eri, 

inulla on kunnia lähettää Teille, Herra 

M i n i s t eri, raporttini n:o 21, jonka nimikkeenä 

on: 

Vatikaani Ja ristiretki bolshevismia vastaan. 

Vast a anottakaa, Herra M i n i s t eri, erin

omaisen kunnioitukseni vakuutus . 

Herra Ulkoasiainministeri Rolf IITTING, 

H e 1 s i n k i. 



RAPORTTI n:o .. ~l& .. . 

Asia : Vatikaani ja ristiretki 

bolshevismia vastaan. 

Vatikaani on ennen nykyistä sotaa monella tavalla 

esille jyrkästi tuomitsevan kantansa bolshevismi in nähden. s

kottiin sentähden I taliassa a ika yleisesti, että Paavinistuin 

ant a isi täyden kannatuksensa nykyiselle ristiretkelle bOlshevis

mia vastaan. Ulen a ikaisemmin kertonut millä innostuksella Ita-

lia ssa seura t a an sotatapahtumia enäjällä. 0n sentähden synnyttä-

nyt huomattavaa katkeruutta, ettei Vatikaani ole millään tavoin 

asettunut kannattamaan t a istelua tätä kristikunnan pahinta ja 

vaar allisinta vihollista vastaan. Oli odotettu, että paavi jOs

s a in puheessaan olisi antanut tällaisen merk in, joka koko ka

tolila iselle maai lmalle olisi ollut suuresta merkityksestä. mutta 

turhaan on t älla ista tapausta s aatu odottaa. Niinikaän on 

Vatikaanin a inoa s anomalehti "Osservatore omano" vaiennut. ~ttä 

paavi ei kyllä s aata olla Canterburyn arkkipiispan kannalla, on 

ilman muuta selvää. tta miten on hänen vaikenemisensa seli-

tettävissä r 

Ilmeisesti on Vatikaanin omissakin piireissä havaittu, 

että tähän kysymykseen on annettava jokin vastaus. vastausta 

ei kyllä ole virallisesti annettu, mutta on annettu ymmärtää, 

että paavin kanta on ollut seuraava: 

~ekä aikaisempi paavi että nykyinenkln ovat niin selvästi 

oIAKELUOH.IE: ..... eIuohjeMalleJa: 

T ..... ...... 
T ......... Ja ........ .. .............. . Minlsterl6l1e • 
.. ~ tIedoItuk ... . 
...... _ ...................... ultouW_1niaterMIn tledoi· ........ 
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jo aikaisemmin useissa tilaisuuksissa esilletuoneet kantansa 

bolshevism1in nähden, että tämän kannan uudestaan> esittäminen 

ei näyttänyt tarpeelliselta. Paavien kanta on aina ollut sel

västi bolshevis-unvastainen. Vaikka paavit yleensä eivät ole 

sekaantuneet valtioitten välisiin valtiollisiin riitakysymyksiin, 

niin paavit eiv~t ole salanneet että he toivovat bolshevisti

vallan luhistumista. Mutta nykyinen sota Venäjää vastaan ei 

sittenkään ole puhdas uskonnollis-aatteellinen ristiretki 

vismia vastaan, vaan sen ovat synnyttäneet myöskin puhtaasti 

valtiolliset näkökohda~, joihin nähden Vatikaani haluaa nOU

dattaa täyttä puolueettomuutta. Ja lisäksi, joskin Paavinistuin 

toivoo bolshevismin luhistumista, ei se kOSkaan saata tyYdy

tyksellä nähdä että tämä tapahtuu julman sodan kautta, jossa 

miljoonat ihmiset heittävät henkensä ja joka niinikään tuo 

kurjuutta ja onnettomuutta lukemattomiin koteihin. 

Wåmä selitykset, niin ontot kuin ne ovatkin, vaikutta

vat Vatikaanin suurella arvovallalla kaikkiin syvästi katoli

laisiin ja niitä on Italiassa, mutta varsinkin Etelä-Amerikass 

paljon. Mutta ne, joissa paavin arvovalta ei ole kokonaan 

poistanut vapaata harkintaa , suhtautuvat hyvin arvostelevasti 

Vatikaaniin. He viittaavat paavin tunnettuun vihamielisyyteen 

Hitleriä kohta~ ja selittävät paavin noudattamaa passiivi

suutta siten, ettei hän ole halunnut antaa tukea Hitlerille 

nytkään. vaikka Hitler taistelee vihollista vastaan, jonka 

paavi itse oa leimannut kristikunnan viholliseksi. He tekevät 

tästä Johtopäät~ksea ettei paavikaan saata olla antamatta puh

taasti maallistea valtakysymystea vaikuttaa itseensä. Nämä ovat 

sitä mieltä, ettiL paaY1a hengellinen arYovalta tämän kautta 

on kk-81n7t. 
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T. ssä he kuitenkin varmasti liioittelevat. Paavim arya

valta varsinaisissa katolilaisissa piireissä on niin suuri 

että hän näissä piireissä on kaiken arvostelun yläpuolella. 

Ja juuri sentähden paavin ottama asenne on niin turmiolli

nen. Italiassa ei tosin paavin kannanotto tule käytännössä 

paljoakaan vaikuttamaan. Valtiovalta on määrännyt kantansa ja 

siihen ei kirkko voi mitään vaikuttaa. Toisin lienee kuiten

kin telä-Amerikassa. telä-Amerikan valtioista taistelevat 

sotaakäyvät valtiot par'aikaa ankarasti diplomaattisin keinoin. 

Jos paavi arvovallallaam, joka Etelä-Amerikan valtioissa on 

vielä suurempi kuin Italiassa, olisi asettunut kannattamaan 

sotaa bolshevismiä vastaan. niin on hyvinkin mahdollista 

että voitto mainitsemassani diplomaattisessa taistelussa olisi 

kääntynyt akseli valtioitten puolelle. 

Tästäkin syystä täytyy valittaa Paa~nistu1men kannan-

ottoa • 
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N:o 7Öl/2l4 . 

Herra 

Roomas sa , ~ u päi vank" elokuut~ __ ~~l. 

~S- a.L~ . 

• i n i s t eri, 

Ijla-y~ I 
v l -r 

f (!ro 

• inulla on kunnia l ähettää Teille, Herra 

i n i s t eri, r aporttini n:o 2~, jonka nimik

keenä on: 

Neuvosto-Venä jän juonet Balkanin maissa . 

Vastaanottakaa , Herra • i n i s t e r i, erin-

omaisen kunnioituks eni vakuutus . 

Herra Ulkoasiainministeri Rolf WITTING, 

H e 1 s i n k i. 
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v 'l 
Balkanin maissa • ....................................... .. ..... ~ (DM 

Vahitellen alkaa selvitä mitä katalia juonia ~euvosto

Venäjä punoi balkanilla: Julkisuuteen on jo s aatettu, että 

Bulgariassa bolshevikien agentit elivat valmistaneet täydellistä 

vallankumeusta ja että Serbiassa saksalaisen miehitysarmeijan 

teimintaa häiritään menella · avalla. Mutta nyttemmin on käynyt 

ilmi, että bolshevikit olivat valmiit aikaansaamaan kaikissa 

Balkanin maissa vallankumouksen, jos vaim imovitshin taistelu 

saksalaisia vastaan olisi kestänyt hiukan kauemmin. iinpä ker-

toi minulle Kroatian l ähettilä s, että Kroatiassa oli jo val

miina uusi hallitus, jeka elisi ottanut vallan käsiinsä niin 

pian kuin siihen elisi ellut tilaisuus. Kroatiakin olisi 

saanut itseDåisyytensä jeutuaksensa myöhemmin Baltian maitten 

tapaan neuvostotasavallaksi. Simovitshin hallitus taasen olisi, 

jos se ol1si Venäjän avulla päässyt veitolle, pian kukistettu 

ja sen ol1si täytyuyt väistyä bolshevildhallituksen tlåtä. 

olisi aikaansaatu venäläisen sotaväen avulla, joka olisi rien

tänyt 5imovitshin avuksi. Onneksi nämä kaikki aikeet kukistet

tiin alkuunsa. Voidaan kysyä saattoiko Stalin todella uskOa, 

että hän Englannin ja Balkanin valtioitten avulla olisi 

nut Balkanilla voitollisesti taistella Saksaa vastaan. 1uskinpa 

MICEI IIC)tW: hill ........ 1 .. ., 

T ............. 
T ........ ja ...... ..... ........... ............. 11 •• 
....... t ... _ ......... .... 
...... 1 ,._ .......................... ....... ........ 

"'rAt. 
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Stalin saattoi sitä uskoa. Mutta häviöstä kin Balkanilla 

olisi kuitenkin ollut se hyöty', että Saksan -woimat olisivat 

tuntuvasti heikontuneet. 

Kun Jugoslavia ja Kreikka niin nopeasti saatiin kukis

tetuiksi, ei bolshevikien kylVö ehtinytkään kypsyä ja siten 

Balkanin maat pelastuiYat vieläkin suuremmilta onnettomuuksil

ta. ihän näissä maissa tieten~än täydellistä levollisuutta 

vallitse, mutta bolshev_ikien voitolle pääsemisestä ei siellä 

nyt enää kuitenka811 voi olla kysymystäkään • 

On kuitenkin yksi maa, jossa levottomuudet ovat saaneet 

vakavamman luonteen, joskaan sielläkään ei varsinaista bol

shevikiTaaraa ole. Tämä maa on Montenegro. BOlshevikien ai

kaansaamat levottomuudet jatkuvat siellä vielä kim tuottaen 

italialaisille vaikeuksia. 

Näistä levottomuuksista on aikaisemmin jo kuulunut hu

huja, mutta vasta nyt olen onnistunut saamaan niistä luo

tettavampia tietoja. 

Italialaiset tekivät sen varomattomuuden osoitta~sa 

erikoista suosiota Montenegroa kohtaan että he heti jät-

tivät maan hallinnon montenegroleisen siviilihallituksen hUOS

taan. Italialaiset luottivat siihen, että kun Montenegro 

italialaisten avulla oli saavuttanut itsenäisyytensä, monte

negrolaiset suhtautuisivat suosiollisesti italialaisiin. ~a 

niin luonnollisesti olisi käynytkin, ellei bolsheYikien käty

reillä 01i8i ollut sorm1811sa muk8lla pelissä. Nykyiset le

Tottomuudet, jotka Oftt olleet aika vakavia, om bolshens

tinen ki1hoitua saanut aikaan. Bolshev_ik1t Oftt tälli:SiIl 

k11hoituakeinoina kayt~et seuraavia menettelytapoja: 

ll:DalDpäJdD on Y11tattu .u._n. että ven&ja oli luvan

_t tulla montenegrolaiaten avukai ja että Venäjä olisikin 

tImäD tebn7t. jollei St.DTitakln tappio oliai .ita e.tID7t· 
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Tätä hyväksensä käyttäen ovat bolshevikikiihoittajat sanoneet, 

että nyt kun ~aksa j a Italia ovat hyökänneet Venäjän kimp

puun, tulee ontenegron kansan osoittaa kiitollisuuttaan VeDä

j ä ä kohtaan j a pienilläkin voimillaan auttaa venäjää. 

~rtääkseen miten tällaisilla puheilla voi olla 

vaikutusta ontenegron kansaan on muistettava että aina 

18. vuosisadalta alkaen on ontenegro ollut läheisessä suh

teessa Venäjään. . 'odistuksena tästä mainittakoon mm. että 

I talian nykyinen kuningatar, ontenegron prinsessa, on saanut 

kasvatuksensa Pietarin hovissa. Kun montenegrolaiset saivat 

tietää että Venäjä on hädässä ja koska montenegrolaiset 

ovat urhoollista ja pohjimmaiselta luonteeltaan jaloa kanssa, 

kantoi tämä puhe hedelmää heidän keskuudessaan. 'ietysti 

taisteluhalua vielä lisäsivät vakuutukset että '~nglanti ja 

Venäjä pääsevät lopullisesti voitolle ja että silloin Monte

negro palkitaan. 

~delleen on harjoitettu suoranaista bolshevikipropa

gandea kuvaamalla Oloja Venäjällä, tunnettuun tapaan, paratii

s1.aaisiksi. Vaikka ontenegrossa, jossa suurin osa kansasta 

on pienviljelijöitä, ei tosiasiallisesti ole minkä änlaisia 

edellytyksiä bolshevismille, niin on näilläkin puheilla hou

kuteltu lukuisia henkilöitä bolshevikiasian puolelle. 

Kolmannen aseen bolshevikeille ovat italialaiset itse 

antane~t. Italialaiset tosin laajensivat Montenegro~ alueen, 

mutta samalla kuitenkin yhdistivät erään osan ontenegroa, 

joka on kuulunut maalle Balkanin-sotien jälkeen, Albaniaan, 

väittäen 

negrolaiset 

tettu että 

osan väestön albanialaiseksi. Tätä monte

sulattaa; heille on toito

heiltä osan heidän maastaan, 

eivät ole voineet 

italialaiset veivät 
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j onka he Balkanin-sotien aikana verellään olivat ostaneet. 

Kai kella t ä l l ä ki1hoituksella oli se vaikutus, että 

montenegrola iset, j otka muutenkin ovat helposti valmiit t art

tumaan aseisiin, ryhtyivät väkivallantekoihin I t a l i aa vasta an. 

un I talian asettama montenegrolainen 

~ennyt näitä levottomuuksia estämään, 

taan l ähettää sotavä keä ontenegroon 

siviilihallitus ei 

täytyi I talian uudes

ja asettaa sinne soti-

l ashallinto. Mikäli minulle on kerrottu, jatkuvat t a istelut 

paraikaa wontenegrossa j a nämä taistelut ova t I talia lle vai

keita. Kysymys ei tietysti ole minkäänlaisista avoimista 

taisteluista, vaan levottomat ainekset ovat kätkeytyneet 

~oristoon, josta he tekevät, kun sopiyaksi sen katsovat, 

hyökääyksiä. ä stä Johtuu että ita lialaisten on täytynyt 

menetellä verrattain kovakouraisesti; kerrotaan että italia-

laiset koko montenegrossa talo talolta toimittavat 

ka stuksia saadaksensa selvill e, kutka miehet ovat 

jos mahdollista missä he Oleskelevat. ~nnen talven 

kotitar

poissa 

tuloa 

rauha tuskin saadaan Montenegroon palautetuksi, mutta uskO

taan että ainakin talven ajaksi levottomuudet lakkaavat. 

~åmä levottomuudet lienevät myöskim syynä Siihen, että sen 

toimikunnan Jonka piti tulla Roomaan pyytämään että 

kuningas valitsisi Montenegrolle kuninkaan, ei tänne vielä 

ole saapuaut eikä todennäköisesti moniin aikoihin saavukaan. 

Mainitsen, tosiIll vain aivan huhupuheena, että tarkoitus 

lienee ollut määrätä Italiaa kuningatar Montenegron hallit

sijaksl. 

Että Italia lopuksi saa rauhan palautumaan onte

negroon, on selvää. Mutta nämä levottOJlDJ.udet tuleyat 

pitkiksi ajoiksi h&1ritsemään Montenegroa ja Italian suh

teita. Se kovakoura1S\lUa, jolla Italian nyt oa pakko ku-
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kistaa levottomuudet , 

levottomuuksiin eivät 

kohtaan . Ja ~erikoston 

herättää niissäkin 

ole ottaneet osaa, 

maassa tämä viha 

piireissä, jotka 

vihaa italialaisia 

ei aivan pian 

s ammu . 

Italian tarkoitus 

set suhteet 

siinä ei 

Montenegr01ll 

oli 

ja 

aikaansaada todella sydämelli

It lian välillä. odennäköisesti 

se 

litsee suuri 

vanhastaan on 

tule onnistumaan. Kun 

tyytymättömyys rajojen 

paljon tyytymättömiä 

Kroatiassa taasen val-

vuoksi ja iUbaniassa 

a ineksia, ja kun Krei-

kassa luonnollisesti ehkei koskaan viha Italiaa vastaan 

tule sammumaan, täytyy todeta, että Italian herruus ~al

kanilla alkaa huonoin entein. 
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~ :o öOb/2lb. Roomassa , 2b 

erra i n i s t eri, 

inulla on kunnia lähettää Teille, Herra 

i n i s t eri , raporttini n:o ~), j onka nimik-

keenä on: 

Liet'vuan oloista. 

vastaanotta ka a, Herra 

omaisen kunnioitukseni vakuutus . 

Herra Ulkoasi a inminister i Rolf \'/ lTT1W, 

H e 1 s i n k i. 

i n i s t eri, erin-
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On mahdollista, että tämän raportin sisällYs jo aikai-

tt semmin Helsingissä on tunnettu, mutta katsoen vaikeuksiin saada 

tietoja Baltian valtioista, arvelen kuitenkin voivani l ähettää 

tiedot, jotka sain täkäläiseltä entiseltä Liettuan lähettilä~ltä. 

• 

Li:l.hettiläs kertoi että jo maaliskuussa oli Liettuassa 

valmiina sala inen j ärjestö, jonka tarkoituksena oli saksalaisten 

avulla vapauttaa Liettua bolshevikivallasta. Va ikka täytyi nou

dattaa mitä suurinta varovaisuutta tätä järjestöä muodostetta-

essa, oli siihen kuitenkin saatu liittymään )b.OO miest~. 

äistä monet sadat kävivät Saksassa saamassa sotilaallista 

koiskouluutusta, ollen tietysti rajan yli liikkuessaan hengen

vaarassa. Vaikkakin tämän järjestön jäsenmäärä oli niin suuri, 

osattiin se pitää täydellisesti salassa bolshevikiagenteilta. 

un sitten Saksan-Venäjän sota puhkesi, ryhtyi tämä järjestö 

toimintaan ja siihen liittyi heti niin paljon uusia jäseniä, 

että sen luettelossa oli 90.000 miestä. Sanomalehdistä on 

tunnettua mitea tämä järjestö ryhtyi taisteluun bolshevismiä 

vastaan jo ennenkuin saksalaiset oliTat Ka\lIllB.siin saapuneet.. 

Järjestön mieshukka oli katsoe. taistelujen lyhytaikaisuuteen 

suhteellisen suuri. ihteensä järjestö kadotti kuolleina ja 

...... I ...... jeoftal ... : 

T .......... . T..,...,. je ...... .. ...... ... .... .............. 11 •• 
....... , ..... _t .......... . 
EI .... _ .................... ulk ...... n .......... lln tIedoI· ........ 



• 

• 

- ~ 

haavoittuneina . 000 miestä. 

Kun jar jestö oli muodostettu saksalaisten suostumuksella, 

olivat liettue l a iset toivoneet että Liettua, joka täten tehok

kaasti oli myötävaikuttanut vapeutumiseensa, saisi säilyttää 

itsenäisyYtensä. Liettuassa kyllä käsitetään, että niin kauan 

kuin sota raivoaa, varsinaista itsenäistä Liettuaa ei vielä 

voida luoda. Mutta liett ualaiset olivat kuitenkin toivoneet , 

että heti annettaisiin edes jonkinla inen lupaus tulevaisuuteen 

nähden. Kun näin ei ole tapahtunut, on mieliala Liettuassa 

tällä haavaa alakuloinen. 

Lähettiläs kertoi vielä, että ensinnä, kun saksalainen 

sotaväki saapui maahan, oli mitä parhain yhteisymmärrys sak

salaisten ja liettualaisten välillä, ja saksalainen sotaväki 

tunnusti ainakin käytännössä Liettuan uuden hallituksen. Mutta 

sotaYäea jälkeen tuli Gestapo ja silloin tehtiin pikainen 

loppu Liettuaa itsenäisyydestä. Uuden hallituksen pUOlustus

ministeri o~ edelleen kotiarestissa ja pääministeri sekä koko 

hallitus pakoitettiin eroamaan. Sano.alehdissähän on selostettu 

miten pääministeri ennen erOaDSa vei seppeleen tuntemattoman 

sotilaan haudalle ja miten silloin viimeisen kerran laulettiin 

Liettuan kansallislaulu joka sen jälkeen on kielletty. 
/ 

Lähettiläs ei sitt~nkään tahtonut olla epätoivoinen 

Liettuan tulevaisuuteen nähden. Hän arveli että Valtiolliset 

syyt Saksan o.an edua kannalta pakottavat Saksan muodos~an 

~tian maat tavalla tai toisella itsenäisiksi valtioiksi. 

Mutta hänen mielestään saksalaiset ovat tehneet suuren Virheen, 

kun he täten antayat ... entune~ mielialan voittaa alaa 

.-i8Sä yaltloI88.. J08 8akaalai8et 01181wat menetelleet t~1n. 

voi81 heillä olla klJtett~1aään talstelua8'" ~ä181ä 
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vastaan huomattava armeija, joka olisi kokoonpantu liettualai

sista, latYialaisista ja virolaisista. 'l'ässä yhteydessä 

läs lisäsi, että idän valtava taistelu hänen käsityksensä 

mukaan ei saa jäädä vai~ taisteluksi bolshevismiä vastaan, 

vaan että tämän taistelun s amalla tulee olla lopullinen 

tilien suoritus venäläisten ja kaikkien slaavilaisten 

valtaanpääsypyrkimyksiä vastaan . 
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N:o 888/2 j . Roomassa, 18 päivänä syys~uta 1941. 

YI /J..L P IJS~YI 
1 u / ,.1/" ... / 1 - 7 

, ' 

Herra M i n i s t eri, 

Minulla on kunnia lähettää Teille, Herra 

M i n i s t e r 1, raporttini n:o 24, jonka nimik

keenä on: 

Rooseveltin edustajan käynti pp.avln luona. 

Vasteanottakaa, Herra M i n i s t erI, 

erinomaisen lcunn.,...loi tukseni vakuutus. 

I 

Herra Ulkoaslalnm1nlsterl)ROLF WITTlNG, 

H e 1 8 1 n k 1. 

, 
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Asia: Rooseveltin edustajan 

käynti paavin luona . ... .. ........... _.. . .. 

- 'I I . 

10 

Viitaten lähettämääni salasähkeeseen, joka koski Roose

veltin henkilökohtaisen lähettilään Myron Taylorin käyntiä 

paavin luona ilmoitan että lehdistö nyttemmi·a on julkaissut 

asian johdosta virallisen esityksen, jossa ilmoitetaan paavin 

kieltä-Ytyneen hyväksymästä Rooseveltin ehdotusta että paavi 

julistaisi sodan natsism1a vastaan oikeutetuksi sodaksi. Pai-

nostaakseen paavia oli Taylor, kuten sähkeessäni jo mainitsin, 

huomauttanut että Amerikan yhtyessä sotaan paavinistuimelle käy 

mahdottomaksi saada tulojaan Pohjois
t. 

ja ~telä-Amerikasta lähe-

tetyiksi Roomaan, mutta että nämä vaikeudet ovat voitettavissa 

jos paavi hyväksyy Rooseveltin ehdotuksen. Paavi ei kuitenkaan 

antanut tämän k1ristysyrityksElll. itseensä vaikuttaa, valm kut

sutti Taylorin toisen käynnin jälkeen luoksensa hänen luonaan 

akkreditoidun Italian suurlähettilään, jolle hän kertoi koko 

asian. Paavi ei s Hs suostunut suoras\aan auttamaan 

saamaan amerikkalaisen katolisen maailman puolelleen, mutta 

toiselta puolen hän ei myöskään, kuten jo aikaisemminkin olen 

huomauttanut, nylqäl.n ryhdy bolshev1smiä tuomitsemaan. UudeJl 

)OdiS t~en tästä 

tore Romano· ei 

"AKELUOH"E: 

saa 

ole 

s1. itä että 
~ 

julkaissut 

paavin sanolllB.lehti 
• 

niitä puheita b~lshevi8m1. 

Ta""II""". -.................................................................................................. 

... k.luohj ..... U.j. : L 
T ..... II ..... j. 11 .... 1 .. .... ",I"lat Olle. 

--- EI ... omuMualul ..... tledoltublln. 
, EI ulkomuMuatuk ..... ",utta ulkoaalal"mlnl,teriO" tfedo,· ....... 

RI:A4. 
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vastaan, jotka Venäjää vastaan sotivain valtioitten valtio

miehet äskettäin ovat pitäneet eikä niistä edes mainin-

utkaan . Sitä vastoim muut kiihkokatolisetkin lehdet, jotka 

eivät suorastaan ole paavinistuimen johtamia, ovat asettu

neet täysin selvälle kannalle bolshevismi1n nähden. Eri

tyisesti on merkittävä näitten lehtien suosiollinen asenne 

Suomea kohta8Dl. 

, 
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YJ'j.2. J.fJ oJ..o~ j , y / 
liu ~ V I 

Asi a: ~~~~po~+ittinen tilanne 

.. .sy.sk.llll8sa •. 

Lähetyst ö tiedoitti S~e1tse syySkuun 26 päivänä 

ke n : 0 113), että Italiassa 011 t ode t tavi ssa eräänlaista 

tomuutta kansassa Ja' tyytymättömyyttä ulkomaalaisia, varsinkin 

saksalaisia kohtaan Ja että oli odo t ettavissa hallituksen 

pitei tä syntyneen tilanteen varalta. Täldennyksaltsi näihin 

toihin esi tettäköön seu.raavaa. 

Italiassa oli mm. perunan, kananmunain, leivän Ja 

k ien vaatetustarvikkeiden Jakelu vapaa aina näihin päiviin 

Sauanaikaisesti oli useimmissa muissa Euroopan !laissa, mm. k&1-

kissa naapurimaissa, säännöstely ulotettu sangen lAaJalle mm . 

mainit tuih1n tarvikkeihin, Italiassa vain tuntui olevan ta varaa 

, yllin kyllin. Seurauksena 011 saal1stamisretkien JärJestäminen 

I taliam naapuri- Ja Jopa kaukaiBemm1stak1n maista. Tässä oli

vat vare1hk1n sakaal&1set energia1ä: sillä Jatkuvasti. 

ta huolimatta. myönnettiin saksalaisille matkuatuelupia 

Ja liiroJa aina 3000 liiraan aeti matkustaJaa kohti. Kun li

pun Ja hotellikupongit lunaeti saksarumarkois8& Saksa.... Jäi 

kullekin rahaa saal1atam18ta varten I tal1assa suhteelli8en palJon 

la niin vei ykä. I Ja toinen ealtsala1nen ( Ja Jonkin verrtn 

muutkin kanaaUi8uudet) mikä mitäkin tarvUeUa ~IU18._än Ita-

"~KELUOH"E : .. ak .. uotjl .... !I.ja: 

.......................... Tavallinen. T .. all...... _ 
T&YaIIIiian ja 1 ....... , ........ larillll •. 
EI ..... ----... ....... tladoi",kaJln. 
EI ulko ........... t .... n. mutta ulkoulalnmlnl.tarilln liedoi • 

I 1» .... :.. ........ . ........... ........................................... .. .. ........ 
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liasta yli lippien • ainlttakoon, että es1m. muuan kauppa-

ma tkustaJa ill lanoon liikeasioille Joka toinen viikko 

saan toi mukana an kaksi tyhJää matkalaukkua, Jotka 

saan olivat täynnä i talialai sl1 ta ostettua. tavaraa. Saksa-

lai sten turistien kuuli ke skustelevan siitä, miten monta 

kenkäparia nyt mahtavat antaa vie dä raJan yli. Kolme uutta 

paria saattoi kuulema aivan turvalli sasti viedä mukanaan. 

Saksalai sten ostovimma sai elo-syyskuussa vihdoin groteskeJa-

kin muotoJa; m. . sateenvarJo Ja Ja kä sil.au.kkuJ a ostettiin 

tukuttain, puhumattakaan kankaista, kengistä, suklaasta (mi

käli sitä vielä löysi) y.m. 

amanaik&isesti olivat hotellit täynnä turisteJa (mm. 

Caprilla Ja eranossa), Jotka luonnollisesti söivät italla-

laisten nenän edestä lihan Ja vihannekset Ja hedelmät. 

Tilanne kävi pian kestämättömäksi. Yht'äkltiä heräsi 

kanaassa saksalaisviha, Joka yleistett1in nopeasti kaikkiin 

ulkomaalaisiin kohdis tuvaksi. Raitiotievaunussa Ja autobussis

sa sai ulkomaalaiselta näyttävä kuulla kunniansa. II Tedesoo

ni" I (IIemäsaksalainen") tuli ulkomaalaisten nimitykseksi Ja 

on sitä vieläkin. Kun ruokatavarain Jakelussa alkoi esiin

tyi vaikeuksia, oli se "tedesoonien" syy. Kun vi1kunoita 
.\. 

ei nähty pitkään a1kaaa, vaikka piti olla paras hedelmä- L 
kauai, oli selitys siihen valmis: saksalaiaet ostavat 

Yksi Ja toinen vaatetuatarvike alkoi lOppua, mm. naisten 

sukkia ei kuulema tahtonut löytää kesä-elokuussa, parranaJo

k~neen teriä ei myöskään. x:a.yosa1pPl1&, Jolta oli ollut va-

paasti kaupassa Ja teoreettise.ti on vieläkin - hävi8i 
, 

yht 'äkkiä koko laaJaata Italian valt~ SlY pan Uin 

ha. aak .. l&ist~ ni8koille. Li aika 1 mal40n lakelv.n valkeu-, 
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tuminen Ja perunain saanti sekä hedelmäin vähyys 

us - mitä kaikkea ei voinut suorastaan panna saksalaisten 

syyksi, lisäsi tyytymättömnttä siinä määrin, että Jonotta

mi seen kyllästyneet ihmiset alkoivat rikkoa myymäläin ikku

noita Ja uhkaavaa kieltä käytettiin regimestä, varsinkin 

sen sakaalaisystävyydestä. 

kegime oli ihmeell istä kyllä hiljaa Ja toimettomana . 

Tunnustettakoon avoimesti, että I talian hallitus Ja 

puolue, Joka on vastuussa säännöstelyn noudattamisesta Ita

liassa, panivat oikeutetu.st1 kansan kärsi vällisYl'den kovalle 

koetukselle. Sillä tilanne oli todella vaikea Ja on sitä 

vieläkin, Joko saksalaisten ansLosta t ai i l man sl t ä. 311 ä 

ne italialai8stkin, Joilla on rahaa, hams~~aaivat 

mäst! kaikkea mahdollista. Köyhä kansa taas, Jota I talias

sa vielä on Mussolinin taso itusyrityksi stä huolimatta kovin 

palJon, sai kärsiä suoranaista nälkää. Hinnat kohoB1.vat 

viikko viikolta, Ja tavara samanaikaisesti hävisi kaupoista. 

Vaikeinta oli perunain. lihan. kalan. v i h ann e s t e n 

Ja h e del m ä i n k i n saanti. mui8ta puhumattakaan. Usei

ta maLnitu1sta tavaroista ei ajoittain saanut edes rahalla

kaaa. Huhut liiran arvon romahtamisesta alkoivat kiertää, Ja 

tilanne siitä vain paheni. 

Vihdoin 27 päivänä ~Y8kuuta hallitus päätti 

panna useita JakeluraJoituks1a. päätettiin leivän Ja vaate

tustarviklteidm pano kortille. Heti .en~an säännösteltiin 

Ja JuustOn Jakelu. Jo 8,Jyakuun perunain. maidon 
<011 
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sä oli määrätty Italian viranomaisan antama 

kortti pakolliseksi kaikkia yli 20 l1iran suuruisia os

toksia tehtäessä. Tämä toimenpide oli ilmeisesti 

ulkomaalaisia vastaan, mutta on koitunut haitalliseksi ita

lialaisille itselleenkin, sillä itse asiassa harvalla ita

lialaisella, varsinkaan pienpa1kkakuntala1sella, oli entuu

destaan henkilöllisyyskorttia. Se on pitänyt nyt hankkia 

Ja Jonottaa s1 tä vuorostaan. 

Hallituksen tOimenpiteet ovat vielä 8~ks1 l yhyen 

aikaa olleet voiDassa, ettei voi lausua mitään niiden 

mahdollisesti mukanaantuom1sta helpotuks1sta. Todettavissa 

on kuitenkin Jo eräänlainen helpottuminen yleisessä 

piteessä. Joka alkoi olla Jo arveluttavan Jännitt,ynyt. 

ESitetynlaiset tapahtumat ovat luonnollisesti ol

leet tervetulleita vihollispropagandalle. Lontoon radion 

lähetyka et ovat niitä käyttäneetkin hyväksec runsaasti 

Ja sopivassa määrin liioiteltuina. · 

Todennäköistä kuitenkin on, että tilanne pian Jäl

leen tasa&ntuu, kun kansa huomaa valtiovallan käyneen 

käsiksi epäkohtiin määritietoisest~ Ja pUOlueettomasti, Ja 

kun tärkeiden tarvikkeiden Jakelu säännöstellään 

~t1must8D mukaa • 

• 
• .. / 
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::inul fl on k i a lu_ ett~ Teille , He re 

Ui i ster i , r " 0 t tini n : o 25 , jo ka i nikkeeni:!. on : 

H ut r auhas t a R 

V staenott a e , H~rre -inisteri , s yv On 

ku ioit ~se i vaku tus • 

Herra Ulk08si e i inisteri 

Rol f tlITTnm. 

H e 1 s i n k 1. 
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Huhut Saks an j a Ranskan v&11118 t eht6.vä stä r auhasta 

vis t uvat. Sekä r oatia s s a että t~ällä · ol en kuullut s en kä s ityk-

s~n lausutt avan , että Saks a ja Ranska it se asiass a ol is ivat 

jo päässeet r auhanehdoi sta l opulliseen s ovi nt oon . Va i keuden 

tuot t a a Ita l ia , j onka a set t ami a reuhanehto j a n anska ei voi -hyväksyä . Sähkees säni n :o 7~, 2)/ 8 , i l motin huhut t a van että 

Ranskan ja I t alia n v~lill~ silloin olisi käyty rauhanneuvot t e

luj a . Tämän huhun vi::l. itt i mi nisteri Holma p erättömäksi. 

s a s a ami eni lisä t ietojen noj alla voin nyt temmin var mana il-

moittaa , että r auhanneuvott eluja Italian ja Ranskan välillä 

todella käytiin, mutta että ne sillä kertaa j ä i vä t t uloksetto-

tt miksi. Saks a on kuitenkin edelleenk i n pa inos t anut Italiaa j a 

Roomassa li i tetään uusia toiveita kreivi Cianon j a suurlähett i -

läs Mackensenin matkaan Berliiniin, jossa t~rkeimpänä kysymyk-

senä ovat rauhanneuvottelut. 

Nykyään vä itetaän , että Sa ksan pakotuksesta Italia olisi 

luopunut vaatimasta Nizzaa ja Ranskan Rivieraa, jota vastoin 

se edelleen ylläpitäisi vaatimuksensa Korsikaan, Tunisiin ja 

Djiboutiin nähden. Nizzasta ja Rivierasta· olisi Italia l uOpu

nut sen johdosta, että sille myönnettiin niin laaja osa 

oIAKELUOH.IE: ...... luohjeondeJa: 

T ........... 
T ................ .................... ......... II • • ...... , , ... _ t.'d." ...... 
.... ,. " '-. ....... ""' .. , .................. n ....... ....... 

111:1 • • 4. 
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Adrianmeren rannikkoa, jota pa itsi se vielä s aane e Kreikan 

alueesta mi t " se haluaa . Otaksutaan, että Ranska olisi 

va lmis luopumaan Tunisista ja mahdollisesti myöskin Dji

boutista mutt a ei Korsike sta. Kuitenkin Tunisin 

olisi t a llä hetkell ä Ranskalle erikoisen vaikea sen takia 
/ 

että sen luovuttaminen heikontaisi marsalkka Petainin arvo-

valtaa. De G ulletin kannattajat ei vä t jättäisi käyttämättä 

tila isuutta huomauttaa että mars alkka on luopunut j o Indo-

Kiinan osast a ja nyt luopuu Tunisista sekä olisi luopunut 

Syyriastakin, j ollei de Gaulle olisi sitä pel astanut. 

Toiselta puolen Olisi ymmärret t ävaä , että Ranska 

halukas tekemaän r auhan nyt, j olloin sillä on tila isuus 

rauhanehdoista keskus tella . Jos sitä va stoin r auhanteko siir-

tyy siihen, kunnes nykyinen sota pää ttyy, saattaa Ranskalle 

käydä paljon va ikeammaksi s aada toiveitaan edes jossain mää-

rin huomioon otetuiksi. Lisäksi Ranskalle merkitsisi paljon 

että sotavangit palautetta isiin j a että hallitus pääsisi 

Pariisiin, minkä seikan tärkeydestä ministeri Holma niin 

usein on huomauttanut. Sitä vastoin voitaneen pitää 

ettei s aks alaisten miehitysjoukkoja kokonaan Ranskasta pois

tetta isi, joskin niitten lukumäärää tuntuvasti vähennettäi

siin. Niin kauan kun sota Englantia vast a an kestää, ei 

Saksa jättäne Ranskan rannikkoa miehittämättä. Mutta jo 

miehitysjoukkojen vähentäminenkin tuott'aisi Ranskalle suuria 

helpotuksia mm. miehitysjoukkoj~n ylläpitokustannusten vähene

misen kautta. 

Kuten jo mainitsin, antanee Saksa Italialle vapaat 

kädet Kreikkaan nJhden. !äällä vallitseva käsitys on se, 

että Xreikka säilyy itsenäisenä valtiona, Joka tletfStl 

kultenld.n tulee vars1nk1n ul.kopol1t11.kkaanaa rdUldea 01 ...... 
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rii ppuva i ne n Italia sta. Italia yhdistää alueeseensa ainakin 

Korfun s aaren sekä ne muut saaret, jotka sille ovat 

peen l e ivasto- ja ilmavoimien tukikohtia varten. Ede lleen 

yhdistettäneen Albaniaan sen verran Kreikan manter etta, 

että Kreikan raja ei enäa ole niin helposti puolustetta

vissa kuin ennen. Huhu, jonka muka an Bulgari a s a isi 

Salonikin, vahvistuu. 

Toinen kysymys, joka va r masti on Berliinissä esillä, 

on kysymys minkäla iseksi sotilaallinen tilanne muuttuu, jos 

Amerikka yhtyy sota an . Ameri kan sotaan yht ymi nen tuottaa 

nimenomaan Italialle suuria vaaroja . Va ikka Amerikan sota

laivastoa ei suorastaan k~ytettäisik~än sotatoimiin Väli

merellä, voi s i Amerikan laiv sto vapautta aa suuren osan 

Englannin l a ivastoa vartiopalveluksesta Atlantilla ja jos 

tämä vapautunut osa l ä hetet t äisiin Vålimerelle, voisivat 

Italia n kaikki s atamat olla vaarassa tulla pommitetuiksi. 

Sitä paitsi katkeaisi It alian yhteys Afrika n kanssa lopul

lisesti. Ei ole sentähden mahdotonta että Herliimin rau

hanneuvotteluissa Ranskan Vichyn hallitukselle uskollisella 

sotalaivastolla voi olla tärkeä osansa . 

Djiboutin tärkeys Italia lle voi käydä hyvin pienek-

si, jos Italia, kuten minä uskon. tulee kadottamaan 

Abessinian. Joskin joskus Englannin kanssa tehtävässä 

hassa Englanti s aataisiin pakoitetuksi luovuttamaan Abessi

nian takaisin Italialle, ei sillä vielä ole Abessinian 

kohtalo ratkaistu. Todennäköistä on että Abessinia ei 

sellaista ratkaiSua hyvbksyisi. Negus on paässyt takaisin 

maahaIlBa, hänen kansansa on nyt hyvin varustettu ja 

myöskin voitonriemuinen sae.tUaDsa italialaiset karkoitetuik-

ai. lotta ita~ialaiset uude~en saisivat maan haltuunsa. 



-
vallo't t ase , 

olisi _0., '.e roi 'cuin edellis II... ,~eJ.r 113'. 

J a lcun s ota jos !me <..i:.o.ttyy , on I talian ans a n iin 

väsyn' t sot-an , ete i:tussolininkaan Arvova lta sitä enää 

sotaen s aa . Omasta uol" stani uskon et " Abessinia JSy -

v"i est i s tlavuttaa itsen' isyytens ä j a että itsen" i s yyttä 

korke int aan rajoitta i si Italien ' on,in18i en ni e ll inen 

herruus , 'ollo in t ärut. ni ell i nen liher uus te~is i It ali 

• _,l~ J,.... tuo '-S ves illeri . 
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Roomas sa , 

Herra Mi listeri, !lJ 

1 inulla on kunn i a l å hettaä Teille , Herr a 

.inisteri , r aporttin i n :o 26 , jon' a ot sakkeena on: 

Venäj ~llä ole vien suoma lais- ugrilais t en 

kansojen kohtalo. 

VE' st5anottakaa , Herra Minis teri , syvimmän 

kunnioituks eni va kuutus . 

Herra Ulkoa siainministeri 

Rolf WITTlNG, 

HeI s i n k i. 
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V ni::iji:i.llL: ole ie1. suo.:!U ", · -Asia: 

(!JIIJ 

o l es !': li BU;l~ est i . sa l~vi luonen' T r e. 11:: ' sen Se 1'1" 

pu ,eenj oht e ja , va l t iosihteeri P ilcert j a ertoi että Unkarin 

i nisteri oli htineltä pyytanyt l ::"l;:;u:. to~ , c:itä voit a i siin 

suoIDA l ais- u r ile i sten sojen pel ast8.!:liseksi Ven" j 11" . K t o j ani 

ol i l aat i ut e oran um' n , jos e oli esitt"nyt ett" koko 

Po' j ois -Venäy L f.'::' n Ur " l' i.ll ... utte. mel\.. · i n Ob -

jo ean s e ' -a liit Su l. en a ... 11 e lu ~lle k o ~tai -

siin s omal a is -uör' a i t V n~'~ 1 asu t _:~ 1l5!': t . U n . .;.c. -

.. , ! isteri oli suurel l e. olla t t ust ut eh 0 -

t s ee sao Se i doll i se a . dist u S o.:;een 

sal lai i8 l ea ' j a i t n suunni 1 e 

on 'aen ~ule via r a ' oj a jtel tu . L i ' s in it en. i etti:i in -

kin olen a j atellut ite... oli i t eht ävä suo~lal ais - u..;rilai t.en 

ansojen. pel astamis e' 5i j a että ..limi t ·' l " io olin a j at ellut 

että Pohjds-Venb.ji:ist:·, e i ku itenkaan pite . 11e ku in Urali i n 

asti, uodostet t aisiin mandaat ~ialue sukul aiskanso j e var ten. 

Suomi s aisi t~n ~ndaatin, mutta kun t " teht ävi:i toden-----näköisest i vaatisi suuremp i a varoja kuin Suo i olisi t il ai-

suudessa siihen sijoittamaan. t äytyisi ajatella ainakin t alou

dellista yhteistoimintaa Saksan kanssa • 

".,A4. 

............ J-alleja: 

T .......... 
T .......... ja ...... .................. ",InI.terIOlle . 
.. ............... tIeIIoItukelln • 
.. ..... •••• ___ ........ ulkoulalnm .......... 11adoI· ........ 
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Va ltios i h t eeri P a i ert myönsi ett~ vii ek s imainittu 

eh otus olisi käyt "nn" llise ];:5 . Hän painosti kuitenkin eri 

ty i sesti , että toteutettakoon ehdotus mi ssä muodossa t "ahansa: , 

n i in nyt on Suomen vel vollisuus ryhtyä toi~enpite isi in näitten 

veljie e pe l ast ami seksi, lis~ten ett ä sella i sta t ila isuutta 

kuin nyt ei todenn"" öisest i os aan e niiä t ar joudu ja että 

jollei nyt n~itå kan soja saa a e l astet uiks i ni i n ne 10 Ql

lisesti kansallisestI kuolevat . - -

yö he in oli .Jil.e , va i moni 

a r kkiherttua Josef Franzin luo , 

rastanut Suomen sukuisie kansoja . 

ja minä , 

j oka aine 

H" n in 

kut sutut lounaalle 

on l ampinlt1sti 

otti a s i an uheeksi 

ja hänen puolisonsa ar~~iheTttuatar Anna oli asiasta niin 

kiinnost 'uut , ett ä haki esille kartan , joss a minun piti 

esit t ää missä s uomalais-ugrilaisia kansoja a suu. Arkkiher ttua 

huomautti erityisesti e ttä puhe na ole van ehdotuks en t ot eu t ta

minen on tärkeä ei vaan sukulais kansojen pela stamiseks i va an 

myöskin va ltiolliselt a kannalta. Hän sanoi pit~vansä eritt ä i n 

t ä r keänä että Venäjä sUl jettaisiin pois meriltä ylee nsä , koska 

vain sen kautta Ven~jä voitaisiin tulevai suudessa s a ada pysy

mää n EuTopalle vaarattomana . Tämä ark kiherttuan v i i meinen aja

tus olis i tärke ä Suomenk in tulevien rajojen puolustamisen kannalta 

koska siten poistuisi uhka Itä-Karja l an rannoilta ja Kuol"an niemi

maalta. 

Minull e on ollut mieluisaa kertoa n ä istä keskusteluista, 

koska itse jo aikaisemmin olen tätä asiaa ajatellut ja siitä kir

joittanut ministeri Kivlmäellekin, joka lienee saattanut sen hal

lit~enkin tietoon. 
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\ ASlk .. Rooman-lä hetystön r a portti n:o 2b. 

Ohellisena l a he tystö kunnioitta en inisteri ölle 

l~hetthe raporttinsa n :o 2b, j onka otsakkeena on: 

Italian ja Saksan ystävyydestä. 

11 

V.a. Asiainhoi t a ja: ~ .~~ 
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Asia: Italian j a Saksan ystä- ..... 

Uldestä . .......... . . . 

Ennakkotietona ilmoitettiin sanomalehdissä tånå~n, että 

Saksan talous inisteri Funk saapuu l a hipaivinä Roomaan 

ItaliRn kauppa- ja valuutta-asiainministerin Riccardin muut ama 

kuukausi sitten tekemaä n Saksan-vierailuun. Viikko sitten 

li Italia ssa Saksan postiministeri Ohnesorge. Käynt ins ä 

va stavierailu. r opagandaminist eri Göbbels pi st~ytyi syyskuussa 

Veneziassa ministeri Pavolinia t apaamassa . Parhaillaan kiertelee 

Fohjois-Italiassa monljäseni nen saksalaisten kaupallisten piirien 

retkue. Hitler j ugendin osastoja retkeili syyskuussa Litt oriassa . 

Vierailu ja ja va stavierailuja siis keskytymättä Ital i an ja 

Saksan välilla . 

Sitä paitsi on 300 . 0 0 italialaista työmiestä Saksassa 

säe Saksalaisia t aa s on Italias sa spesialisteina ja moni s sa 

sotila allisissa tehtä vissä. Libiassa on kenraali Rommelin 

bolshevikeja va stassa t aas erinäisiä italialaisia d ivisioneja. 

Tieteen ja taiteen alalla ei kanssakäyminen ole vähbi-

sempää. Rooman Oopperan taiteilijat kierteleYät parhaillaan 

Saksaa, saksalaisia esitelmöitSijöitä ja taiteilijoita käy tuon 

tuosta Milanossa. Roomassa ja muissa tärkeissä italialaisissa 

keskuksissae Saksankielen kursseja Järjeste~ tiheään ja 
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kirjakaupat ovat täynn~ s aks ala ista kirjalli suut ta . 

Virallis en I t alian ja Saksan yhteistyöstä ja 

se stä voisi samantapaisia esimerkkejä mainita vielä pal j on. 

Sillä tosiasia on: virall iset pi irit noudat tavat kir-

j a i mellisesti annettu ja suunta viivoja nä i den maiden välisten 

suhteiden syventåmiseksi. -ä in on tapahtunut j o vuoden 193tl 

kesä stb alkaen , jolloin toimintamuodoista t aloudellisen ja 

sivistyksellisen kanssakäymis en edistämiseksi sovittiin erikoi

silla sop i muksi l l a , j oita vu osi ttain on lisatty ja t äyden-

netty. 

Ol isi kuitenkin liian optimistista selittaä kanssa

kä ymisen ja yst vyyssopimusten pe rustuvan molempien kansojen 

tunteeseen. Italian ja Saksan vira llinen yhteistyö on epäi

lemättä pidettävä t ä ysin erillä &n niistä tunteista, mitä 

näillä kansoill a on toisiaan kohtaan. Tästä ovat viime ajat 

tarjonneet a inakin yhtä paljon esimerkke jä kuin viral l isten 

pi i rien ystävyydestäkin. Seuraav assa eSitettä öön niistä sil-

miinpistävimpiä • 

Aikaisenmin on j o tie doitettu Italian vä estön selväs

ti vihamielisestä suhtautumisesta saksalais~in elintarvike-

tilanteen vaikeutumisen j ohdosta. Kan san täll ainen reagointi 

oli suurimmaksi osaksi ilmeisesti italialaisten omaa syytä. 

heikon j ä rjestyksen ja kurinpidon ~~oksi elintarvikkeiden 

s äännöstElyssä tapahtui ikäviä erehdyksiä ja kansa napisi, 

syyttäen vaikeuksista aiheettomesti Italiassa lukuisina majai

levia saksalaisia. Tapaus on kuitenkin omiaan osoittamaan 

italialaisten tunteiden laadun ja kelpaa siten esimerkiksi ---näiden kansojen suhteista puhuttaessa. - Kesästä 1938 alkaen on saksankieltä harrastettu 

Italiassa paljon, mutta pakollisestl. Tulos on seuraavan-
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l ainen: Venezian kansainvä lisen elokuvataidenayttelyn toimit

sijat ilmoittivat ulkomaalaisille vierailleen suoraan, että 

s aksankieltä 

ranska a. Se 

ei taideta, s en 

olikin totta . J a 

si jaan kyllä englantia ja 

kuitenkin Saksa hallitsi mai-

nit t u a nä yttelyä lukumääräisesti ja laadull isesti ylivoimai-

sella tavalla. Italian ulkoministeriössä on epä lukuisten 

virkamiesten j oukossa pari kolme j otka puhuvat sujuvasti 

saks aa. rotokollaosastolla ei t ähän asti ole ollut varsi-

naigesti ketään saksankielentaitoista; nyt on sinne otettu 

varta vasten saksankielen taitonsa takia erä s 

kotoisin oleva virkamies, j oka aikaisemmin palveli propagan-

daministeri össä. Kun hän lähte e sieltä pois, on 

taito propagandaministeri ')s s ä oleva entistäkin kurjempi. Mai

nittakoon vain, että ulkomaala i s ia sanomalehtimiehiä kehoi

tetaan vielä nytkin laatimaan kirjoitustensa lyhyet gel09-

tukset propagandaministeriötä varten 

l anninkielillä, koska saksankieliset 

tenkin vielä käännettävä italiaksi. 

j oko ranskan- tai eng

s elostukset olisi kui-

Saksalaisia sotilaita on kie lletty antautumasta kes

kusteluihin italialaisten kanssa julkisilla paikoilla mahdol-

listen väärinkäsitysten ja välikohtausten vä l t tamiseksi. 

Sisiliassa on osa väestöä siinä määrin kyllästynyt 

hallituksensa "hulluun saksalaispolitiikkean", saksalaisiin 

sotilaihin ja sotaan yleensä, että luotet t avien tietojen 

mukaan - Englannin lippuja on jo valmistettu ja englanti

laisten vastaanottoon valmistaudutaan I 

Täpijtäydessä omnibusvaunussa eräs tyypillisesti vaalea 

saksalainen sattui astumaan erään italialaisen varpaille, 

joka ktmpaantuneena huudahti: "El riitä että sakSalaiset 

saavat olla Italiassa, heidän pitää seista vielä Tarpail-



18lll!:!le kinl " Koko vaunu räjähti hyväksyvädn nauruun. 

Tämänkin tapa isia esimerkkejä voisi mainita vielä 

useita. 

Todettakoon va in, että kuten jo Bismarok hUo-

mautti ulkopoliittisesti Italialla j a Saksalle 

eriäviä intressejä varsinkin sen jälke en kun 

ei ole 

Hitler 

julisti polii t tisena t estamenttinaan Etelä-Tirolin kuuluvan 

Itelia an - ja si säpol i i t tisesti ovat maat sangen 

mutta kansat sina nsä näyttä vä t edelleenkin olevan luonteel

taan täysin vastakohta isia j a edell ytykset yhteistyön kai

kinpuoliselle onn istumiselle ovat sen mukaisesti rajoitetut. 

V.a. Asiainhoitaja: ~. V ~ 


