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Asia: 

Saavuin Roomaan vasta heinäkuun 10 p:nä, 

koska eri syistä olin ollut pakotettu keskeyttämään mat

kani Ilalmössä, Kööpenhaminassa ja Berliinissä . Seuraava-

na päivänä kävin terve_timAssä Paavin valtiosihteeristön 

jaostopäälliköitä Ilons. Tardini#a ja iIIons. ontini'a, mutta 

keskusteluni näiden herrojen kanssa eivät tarjonneet mitään 

erikoisen mielenkiintoista. 

Eilen ilmoitettiin minulle, että valtio

sihteeri, kardinaali Luigi Kaglione seuraavana päivänä ot

taisi minut vastaan, ja tänään klo 12 kävin siis hänen pu

hei llaan. Kardinaali llaglione, joka on syntynyt v. 1877, 
t/ 

nimitettiin nykyiseen virkaansa v. 1939. Hän käytäytyy erin-

omaisen kOhteliaasti, ystävällisesti ja arvokkaasti, ja pu

huu kauni,sta, mutta hyvin italianvoittoista ranskaa. 

Lausuttuani minut tervetulleeksi Vatikaa

niin sekA to1vottuani minulle menestystJ uudessa toiminnas

sani hän pyysi minua sanomaan hänelle, onko sota tuottanut 

Suomelle hyvin suuria kärsimyksiä. Vastasin, että koska täl-

JAKELUOHJE : J .... luohj.m.lI.j. , 

T ..... lln.. J. li.n,1 mlnial.ri6I1e. 
EI ulk ____ tu .... n tIedoilukoIIn. 
EI ulkom_uatukoen. mutta ulkoaoialnmin;.terl6n tiedoi......... 
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1ä hetkellä jo käymme toista sotaamme, niin olemme tietenkin 

kärsineet sekä sotien aiheuttamista tappioista että talou

de11isessakin suhteessa. Verrattuna muiden sotaakäyvi en taik

ka s~taakäyneitten maiden tilanteeseen Suomen tilannetta lie

nee kuitenkin pidettävä täysin tyydyttävänä. Elintarv,ti1anne 

on luonnollisesti vaikea ~ ennen kaikkea suurissa kaupungeis

sa - mutta ei millään tavoin sietämätön, ja viime aikoina se 

on huomattavasti parantunutki n. Suomessa vallitsee vakava ja 

pptimistinenkin pAättäväisyys , ja lähtiessäni Helsingistä 

tt tuntuivat vuodentulotoiveet varsin rohkaisevilta. Kardinaa

li huomautti viime huhtikuussa saaneensa tietää 'uomen elin-

tarvetilanteen olleen hyvinkin hUOlestuttavan, mutta kaksi 

viikkoa sitten oli hänelle ilmoitettu sen huomattavasti pa

rantuneen. Hän sanoi tietävänsä, että me olimme Ruotsiin ja 

Tanskaan lähettäneet lapsia tuhansittain. Vahvistaessani tä

män tiedon lisäsin, että elintarvetilanne näissä maissa oli 

paljon parempi kuin Suome ssa . Tähän valtiosihteeri vastasi 

mielihyvällä panneensa .erki11e, että Suomen suhteet uot

siin olivat mitä ystävällisimmät. Huomautus johti lyhyeeseen 

~ Suomen ja Ruotsin aikaisempaa historiaa koskevaan keskuste

luun, johon kardinaali näytti hyvinkin perehtynee1tä . 

Jätettyäni hänelle jäljennöksen valtakirjas-

tani sekä siitä puheesta, j onka olen aikonut pitää Paavin ot

taessa minut vastaan, kardinaali sanoi olevan mahdollista 

"Pyhän Isän tulevan esittämään sen pyynnön", etten pitäisi

kään mitään puhetta, vaan lausuisin ainoastaan muutamia sano

ja. Tämä riippuu tietenkin täyde l lisesti Paavin päätöksestä, 

mutta joka tapauksessa on varmaa, ettei minun puhettani eikä 

Paavin vastausta siihen julkaista. Hän lisäsi, ettei vielä 

tiedä milloin Paavi voi pttaa minut vastaan. 

Sanoin kardinaalille Suomessa kaikkien ole-

van hyvin tyytyväisiä siihen, että oli solmittu diplomaatti

set suhteet maamme ja Paavinistuimen välillä ja lisäe:!.n kaik-
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kien vilpittömälll kiitollisuudella ajattelevan Paavin eri 

tilaisuuksissa osoittamaa suosiota maatamme kohtaan. Kardi

naali vastasi hyvin tietävänsä mitä Suomessa ajatellaan täs

tä aSiasta, jonka posi tii vinen ratkaisu hänellekin on tuot-

tanut suurta iloa. 

Tiedustelin nyt valtiosihteerin käsitystä 

nykyisestä kansainvälisestä tilante esta, johon hän vastasi 

suunnilleen seuraavasti: 

- Hän oli aina ollut sitä mieltä että ny

kyinen sota tulee hyvin pi tkäaikaiseksi. Kesällä v. 1940 

Ranskan romahduksen jälkeen oli hänelle "Saksan ulkoasiain

ministeriön taholta" l ausuttu sellainen käsitys, että sota 

tulisi loppumaan jo saman vuoden syyskuussa. Hän ei ollut 

ollut samaa mieltä, ja kehitys olikin osoittanut hänen ol

leensa oikeassa. Tuntuu siltä, kardinaali jatkoi, että Sak

sassa ja muissakin maissa on niitä, jotka eivät ollenkaan 

ymmärrä englantilaisten me ntalitettia , ja tämän johuosta ne 

kai tekevät tällaisia erhetllisiä johtopäätöksiä. Englanti

laiset tulevat - kaikista kärsimistään vastoinkäymisistä ja 

tappioista huolimat~a - jatkamaan kamppailua, josta he eivät 

tule luopumaan ennenkuin heidän omat saarensa mahdollisesti 

kukistuvat. On myÖSkin otettawa huomioon se seikka, et~ä Ame

rikka ny~temmin on sodassa mukana. Hän ei tahtonut kieltää si

tä mahdOllisuutta, että Saksa saattaa voittaa tämän sodan, 

mutta hän katsoi Englanninkin voittoa mahdolliseksi. Tästä 

asiasta, t.s. kuka tulee suoriutumaan voittajana kamppailusta, 

hän ei halunnut sanoa mitään, mutta oli varma siitä, että sota 

vielä kestää kauan. 

Saksalais-venäläisen sodan sytyttyä "eräs 

korkeassa asemassa oleva henkilö, joka ei ollut saksalainen 

eikä italialainen ja joka istui samassa sohvassa , jossa Te 

nyt istutte", oli hänelle lausunut mielipi tenään, että sota 

kestäisi kahdeksan viikkoa. Hän, valtiosihteeri, ei ollut us-
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konut sitä, ja taaskin on kehitys osoittanut ettei ollut erehty

nyt. "Luen joka päivä lehdistä" , kardinaali lisäsi, "että lai

voja upotetaan. Tulevatko nämä upotukset loppujen lopuksi joh

tamaan sodan päättymiseen, si t ä en tiedä. iI:; tta olen varma sii

tä, että rauhan tultua solmi tuksi tonnistopuute tulee aiheutta

maan suunnattomia kärsimyksiä koko Euroopalle. Voiko Eurooppa 

ajan pitkään tulla toimeen ilman tuontia merentakaisista maista1 

Sitä en tiedä, mutta omasta puolestani en usko sitä. Jos olen 

oikeassa, niin kysyn edelleen: pääseekö voittaja ollenkaan hyö

tymään voitostaan1 Kannattaako sellaisessa tapauksessa voittaa 

tätä sotaa1 Odotan Euroopassa tapahtuvan suuri a levottomuuksia 

ja kaikenlaisia komplikatioita sodan päätyttyä. Kaikki on epä

varmaa, mutta yhdestä asiasta olen aivan varma: jos viime talvi 

olikin Euroopan maille hyvin vaikea, niin ensi talvi tulee osoit

tautumaan vieläkin vaikeammaksi. Ja pelkään, että se rauha, joka 

kenties joskus tulevaisuudessa solmitaan, tulee tuomaan mukanaan 

probleemoja, vaaroja ja kärsimyksiä,jo~ka tulevat olemaan paljon 

vakavammat kuin mitä tähän mennessä olemme saaneet kestää."-

Valtiosihteerin käsitys nykyisestä tilanteesta 

ja sen kehityksestä tuntui siis erinomaisen pessimistiseltä. Kun 

hän ei minulle osoittanut mitään näitä asioita koskevia kysymJk

siä, tyydyin kuuntelemaan hänen esittämiään mielipiteitä. Lopuk

si hän kohteliaasti sanoi aina olevansa minun käytettävänäni, 

lausui toivovansa, että hän usein saisi tavata minut ja lisäsi: 

"lie emme voi tebdA paljon, mutta mitä se voimme tehdä Teidän maan

ne hyväksi, sen olemme aina valmiit tekemään." Vaikutelman! oli, 

ettei hän näillä sanoilla tarkoittanut mitään muuta kuin pelkkää 

kohteliaisuudenosoitusta. 

, 
• 

• 

konut sitä, ja taaskin on kehitys osoittanut ettei ollut erehty

nyt. "Luen joka päivä lehdistä" , kardinaali lisäsi, "että lai

voja upotetaan. Tulevatko nämä upotukset loppujen lopuksi joh

tamaan sodan päättymiseen, si t ä en tiedä. iI:; tta olen varma sii

tä, että rauhan tultua solmi tuksi tonnistopuute tulee aiheutta

maan suunnattomia kärsimyksiä koko Euroopalle. Voiko Eurooppa 

ajan pitkään tulla toimeen ilman tuontia merentakaisista maista1 

Sitä en tiedä, mutta omasta puolestani en usko sitä. Jos olen 

oikeassa, niin kysyn edelleen: pääseekö voittaja ollenkaan hyö

tymään voitostaan1 Kannattaako sellaisessa tapauksessa voittaa 

tätä sotaa1 Odotan Euroopassa tapahtuvan suuri a levottomuuksia 

ja kaikenlaisia komplikatioita sodan päätyttyä. Kaikki on epä

varmaa, mutta yhdestä asiasta olen aivan varma: jos viime talvi 

olikin Euroopan maille hyvin vaikea, niin ensi talvi tulee osoit

tautumaan vieläkin vaikeammaksi. Ja pelkään, että se rauha, joka 

kenties joskus tulevaisuudessa solmitaan, tulee tuomaan mukanaan 

probleemoja, vaaroja ja kärsimyksiä,jo~ka tulevat olemaan paljon 

vakavammat kuin mitä tähän mennessä olemme saaneet kestää."-

Valtiosihteerin käsitys nykyisestä tilanteesta 

ja sen kehityksestä tuntui siis erinomaisen pessimistiseltä. Kun 

hän ei minulle osoittanut mitään näitä asioita koskevia kysymJk

siä, tyydyin kuuntelemaan hänen esittämiään mielipiteitä. Lopuk

si hän kohteliaasti sanoi aina olevansa minun käytettävänäni, 

lausui toivovansa, että hän usein saisi tavata minut ja lisäsi: 

"lie emme voi tebdA paljon, mutta mitä se voimme tehdä Teidän maan

ne hyväksi, sen olemme aina valmiit tekemään." Vaikutelman! oli, 

ettei hän näillä sanoilla tarkoittanut mitään muuta kuin pelkkää 

kohteliaisuudenosoitusta. 



ULKOASIAINMINISTERI Ö 

RYHMÄ: ......... ..... f". ...... . 

OSASTO: .... _. flf l. 

, ASIA: ........ ~ ......................................... .... . 

~it?~~~_~.l6 .. da-/"'~!":/'?.(. 

· · ····· ·· · ·· ·· · ······· ···· ···_···· ~jfn·················. 
. %-r~ . ........ .................... ......... ....... -............... .... ........................ ..... ... . ............. ..... ............................................ ,._ ... . 

• 

ULKOASIAINMINISTERI Ö 

RYHMÄ: ......... ..... f". ...... . 

OSASTO: .... _. flf l. 

, ASIA: ........ ~ ......................................... .... . 

~it?~~~_~.l6 .. da-/"'~!":/'?.(. 

· · ····· ·· · ·· ·· · ······· ···· ···_···· ~jfn·················. 
. %-r~ . ........ .................... ......... ....... -............... .... ........................ ..... ... . ............. ..... ............................................ ,._ ... . 

• 



Y ATI K AAlfI 
SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. i1 

AINM II\ 
/'1 / )96JJ 

KIRJELMÄ n:o .. ~/~ .. ~ .. ~~i -Y4 ~~ ~ +-----j.-
..1:~~<>.~ .............. SSA . :1.3.. P:NÄ elo 4Lcl"'/II Q~\JjO ,'\S 'A 

................ KUUTA 19 ...•...... ~. d C:ttl 
VIITTAUS : 

................. _---. 
.. . P:NÄ .. ................ KUUTA 19 P:TTY no ........ . 

VIITTAUS : ............... D. U . M . ....... _ .......... , .... ......................... 19 . 

~Q~~.~~~.~:r.~.~ .................. . LLE 

ASIA: ... Raportit .Dlot 2 - 5 • . m ........ m.muu u •••• _m ... _ 

Tämän ohessa on minulla kunnia lähet tää seu

raavat raportit: 
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käsityksistä. sekä 

II 5. Keskustelu Saksan Vatikaani-suurlähettilään 

kanssa. 
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Viime heiDlkmm 31 puaa Paavin IlliDulle euOlD&ssa Juh

lalli •• a8a .aadiens8i88a Jät.in hAnel1e valtakirjani. Tls81 

t.ilaisuudes8a, Joka kardinaali Jlaglionen minulle esittllllAn 

anteek.ip~n moksan oli l1k!tty pariksi viikok8i "PYhin 

IaAn aikaia.-an 8airauden hlnelle aiheuttaman työtaakan Ja 

vAeyDlYksen johdost.a·, noudatettiin tavanmulc.aisia Juhlameno

Ja, Jo1;.ka epAi1emAt't1 olivat loistavampia kuin mitä aikai

s.DIIIin mssUn maassa olen nAbn,yt. Cortile di S. Damaso-ni

mse1lA pihalla , porraskAytlvissl Ja saleissa Palatiinin 

kaarti, Paavin santarmisto, Sveitsin kaarti Ja Aateliskaar

ti tekivAt kuDDiaa, minut esitettiin eri buoneibin asett.au

tunei lle prelaateille, kl..aariherroille Ja upseereille, 

~a ott.aess&an mnut vast.&an paavi istui it8e valtaistuimel

laaD bovinsa kirkollisten ja maallisten arvobenki1öiden ym-

Astut'tuani sisUn valtaistuinsaliin Ja - kuten on 

lIIArlt'ty - syvästi kulllarruttuan1 kolme kertaa pidin 

Paavllle seuraavan ranskallldelisen puheen: 

JAKELUOHJE : Jakeluohjemellej. : 

U& 1 : A'. 

T.".III ..... . 
T.".III ..... j. IIeIkaI mlnllt.rl!!II • . 
EI ulkOfMUCluatuk .. n UedoituklUn. 
EI ulkomaaedultukaen, mutta ulko •• ialnmlnllterl!!n tledol
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WI'res Saint Pere, C"'est avec ~motion lVle je m'spproche 

de Votre Saintete pour Lui remettra lea Lettres qui m'ac

cr~ditent auprea d 'Elle en qualite d 'Envoye Extr80rdinaire 

et Ministre PHnipotentiaire de 1a RepublilVl8 de Finla.nde. 

Oet honneurm'impoae pour premier devoir d'exprimer 

li Votre SaintettS t.oute 18 satis1'action qu'tSprouve le Pre

Bident de la RtSpublique li voir- ainsi a'etablir des rela

tions directes entre 1e Saint Siege et 18 Finlande libre 

et souvera:tne. Cette satiaf action est partsgee per tous 

mes compatriotes, qui n'ont point oublie que le Saint 

Siege fut une des- premi9res puiasances a re conna!.tre 

l'independance de notre pays. 
Le President de la Republique m'a particulierement 

charg~ d 'exprimer tous les voeux qu I il fonne pour le 

boDheur personnel de Votre Saintete et de me faire l' in

terprlte de la gratitude, 1a profonde gratitude, eprou

ne per toute 1a Nation F1nlandaise pour la prtScieuse 

bierrveillance Clue Votre Saintet~ a bien voulu lui te

moigner dans des heures bien tragiques pour notre pays. 

ce snnt: a, Tree Saint Pere, les- sentiments dont le 

Pr~sident: et le Gouvernement de la R~pubIique sont ptS

netres. 

~. j'a1 etS designe li faire conna!.tre ces sen

t1man1:s li Votre Saintet8, je tleherai de former me con

du1 ta d ''1m8 lD8lli4re li rtSpondre aux intentions de mon 

balrtI. commettant. Son bonhaur sara bien grand si en 

.-.. 1empe je peux gagner l'approbation de Votre Sain

te~ per l •• efior'ta ~e je fera1$ pour 18 meriter.· 

!Ihia puheeseen Paavi heti vastasi seuraavasti: 

"onsieur 1e 141nistre, C'.Bt en cea haures pr~aentes, 

telle. qu'Qn en pourrait ~1eUement 1maginer d.a p1W1 ..... 
(tragiques, comme aussi de plus 
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decisivea pour 1e Bort imm'diat et pour l ' avenir lointain, 

q~ Son Ex ce11ence Monsieur 1e President de 1a Republique de 

Finlande a reBo1u de crtSer Ie poste important d'un Envoy' 

extraordinalre et M1nistre plenipotentiaire pr~e 1e Saint

Si~ge. 

Lee mlmee raisons qui Nous ont declde ~ donner de grand 

~ Notre agrement ~ l'4tablissement de relations d1rectes 

entre ce Saint-Si~ge et la Finlande" Noue inv1tent aUjourd'hui, 

en cette inaugurat10n Bo1ennelle de votre haute mission et 

des noblee charges qulalle comporte. ~ adresser ~ Votre Excel

lence, en e& qual1 ttS eie prem1er t1 tula1re de cette nouvelle 

Legation. Notre cord1ale 'h1envenue. 

B 1envenue, d' ailleurs, d' autant pl ue cordiale que - sans 

~er de 1& libert4 dont jouissent actua11ement lee catho-

11~U8e finlandais - 1e paya que Votre Exce1lence represente 

et l'Eglia catho11q1l8 IIOnt. loin d I ttre 11 un ~ l' autre etran

gare. lf"O"tre eeprit se raporte avec un p1a1air tout pert1cul1er 

~ eette. 4poque qu1 .V& du 1lil1eu du quatora19le enc1e ~ la fin 

du qJJ1nsi"e.a, oi>J lteffloraecence de laJ vie inte~le ctuelle et 

Ctllturell. en Finlande se developpa eoue 18 condui te de l'Eg-

11ee et dee ~uea parmi 1eequela ee distingue l'111ustre 

Jlagnua TaYaat q.ual1f14 -18 plus gran4 Finlanda1e du moyen- Ige·. 

Au' coure dee derJlj.flree ann4.a, II ous avons, en maintes 

o:ctcas1on8,man11'est4 sana 4qu1voq_ Notre conviction intime , 

d1ct4. per 1a doctr1ne et per l'u:p4rience, que tout ordre 

nouveau dans la ccmd1t1on et lee relat10ns dee peuples et des 

Etata 4"o1t, pour ripoDlre auz ~encee 4e 1a consc1ence hu

_ine .. 1; cbr4'timma, reccmma!'tre' t.cnrt ... lee Hat1onB,grandee 

OQ pe1i1te&, 1. droi ~ inrto1able 4e Utuminer leur propre 

.-ori-, l. I.t uelua1on de toute. iDdrence 'traJlg~. 

Ct-eet 40ncr pour HOUfll 11M vive. eat1sfact1on de con.a.tater 

4'apft8 ne parol.e, Mons1eur le M1n1stre, l: ''-eho et l'ase8n-
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timent que ces principes, ~i planent au-desBUS de tous les 

partis en confli t, ont re contr~8 au sein clu noble peuple 

finlandais . 

Les aimables souhafts que Son Excellence Mr. le Pr~

sident de la R~publique Nous a fai t exprimer per votre or

gane, Nous lea lui aclressons ~ Notre to.ur avec lea mlmea 

aentiments-, !'assurant en outre. que la proaperi tlS et le 

paci:fi~e progrea de la Nation finlanda1ae aont l'objet de 

Noa voaurlaa plus Chers et de Nos plus ferventes pri~res • 

Da igne le Tout-Pu1ssant faire bient8t lever le jour ~, 

sur la terre aux mille lacs, aujourd"hui engag~e d9 .... l'lpre 

guerre, resplanclira da nouveau le sola11 de la paix d. 'una (K~ 

las princ1paa dom1nant et les applications pratiques pu1s-

sent rend.re ~ toua les membres ele la famille huma i ne 1 'es

plSrance d 'un avenir heureux et fecond • 

.A voua;..mlme, Mons:ieur le 14in1Btre, qu1 portez- l'honorable 

charge. de servir au bien da votre Pays et de votre peuple 

sur un nouvaau ahaD.p d'action, Nous souhaitons du fond du 

coaur un plein succls extlSriaur et une interiaure satisfaction. 

Dans votre desaain de d~veloppar les relation6 entre le Saint

Si~ge e~ la Finlande dans une atm08ph~re d'astime r~ciproque 

et ele con:fi ance sana cesse croissante, Votre Excellence peut 

ttre aasurlSe de tro:uver toujours en Nous le plus 

oorurtant, 1e plus empress' e..t la plull b1env:e11lant 

appu:!. II> 

Paan lJIpUl laetua "'malle paheenN sillA e'e117-

'Qkael.lA k1I1t.enJr1n, ettel kwtea. _ JaaiD Tuavallan Pre-

81dentU Ja ballitult8Ul Jlaenet 8&1el aiihUl tutustu. Paan 

.,.-s. YlpfUU, Ja toaa - bIteD hID ltse 8U1Oi "'alle - hID 

.11 etak&teUl IdrJoittaaat paheUl, 011 hID e118 opp:lmtt. 80 

1l1ko&. 
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PidettyUn puheen Paan poiatui valt.aiatuinsalista 

nereaaA OllevaaD kirjastoon, Johon seurasin häntA. 'lAUlA 

hän ia'bmtui S1ml"en kirjoituspöydän Aäreen Ja kehoitti mi

nuaHn istamtumaan. lIyt seuraai J\Jhl.aJIlenoobJe1ssa .u.rAtt,. 

"privato cOlloqaio". 

Paavi, Joka koko aJan puhui vilkkaasti Ja luonnollises

ti DOUdattaen miU 7stl.vAllisintl., .joaJdn tavallaan ulkonai

aesti Juhlalliata esiintymistä - niiJlpA hän koko keskuatelun 

.ikana iatui korkealle noatetut kAdet riatissA - sanoi en

aiksi, etU hAn "t.odellaJdn oli hrt1D iloinen" nlhdesaUn 

lIlmIt (-vrailwlt vb, vb conteJlt de vous voir") lisAten 

olrADaa ~ t1:J'tJVtiDa siiha, ettA S1IGIIi oli lAhettqt 

edaataJan l.1IokSeD8a, SlIomi, Joka on 11&&, Jonka asioita hln on 

tarkoiJa seurammt, korkeasti sivist~ 11&&, uskonnollinen 

... , vakaTa ... ("'an pqs s6rieux·), aaa, Joka edustaa mitä 
, -

korke:hlpia periaatteita ("dee principes le. pluS 6l"ea"). 

SaDoin halJJavud. vielA kerran valanattaa hlnelle Suoaeasa 

kanHen 1öoden.H p olevan ~ kiitollisia hlnm....u-

o.o~t.aaa nop ..... ta Ja urtuIUtaaD _raatiaesta tuesta 

ha ,,,'taa vi.lA, etU.U llb puhe.saaaD oli sanonut pien

toeP kaPeoJeD oik ..... ta vapaateen Ja ita.nU.yyteen vaJ'llUti 

1iIIl.1si laalliUlkaessu.t ll.rltU"'u .tI nlpitt.6lliAtI t7:Jd:J

t,.stl ..... n .,...tui 8U1I!".na •• l.ilqV111I kuulleensa nimi 

vaJaart,ukaeD1 • 

a-t .li akkreditoitu lllnen lIloksem,Jf'nen Pyh1:Jtensl 

Jatkoi, .tI traagillid_'l1a ll.tkeW, sota lain On koko ih

........ 11. kaDJdstat.tava kataatrooti. Uikke1P trugillisinta 

.. b1 t4ft1rIp •• , ettei aodeP pIlt'tJIdDeil olleDkaan ole nIJqri. •• 1 

Ja .tU kaik •• ta pUtUm vpp.nm kamppailu t.odennlkOiae.U 
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vien tu1ee kesU.11D b;Jv1Dkin kawm. ~syiD Paavilta, oliko 

siis bADen llielest.l.ln .ahdotonta toivoa rauhaa arvioitavissa 

oleyan aJan kalaessa, Johon bAD vastasi, ettei Dle mfnklAn_ 

laiSv. .ahdollisuutta sodan lIheiseen plAttymtseen. Kaikista 

vastoiDklJ1llisis1Aln huolimatv. IDglantilaiset., Jotka ovat 117-

v1n sitkeita ('t.rh t.euee'-', varmasti eivlt tule l.1IOpWIIUUl 

kamppal1uta, Ja sita paitsi on JllU.istetv.va, etU sodasta tus

kin ollenkaan klrsineet amerikkalaiset DJt ovat. mukana siiDl • 

Amerikan sotateollieuue on tuskin viell pUs87't. klJut.iin, .. t.ta 

sen tuot.antokapasit.eett.1 lienee valtava - -niin vlit.eUAn aina

kin Ja lI1in S8DOllalehdet.kin k:irJoittelevat", bAD lisls1. Joka 

tapauksessa, hID h\lOllWltt.i edelleen, on mahdotonta edes aJatel

lakaan ravhaa niin kauan kuin kamppailu VenIJlllJ. riehUD. Tar

koittiko hID aahdollisesti nIilli sanoilla, ett.1 VenIJAn sota

toimien plltyt.t.yl rauhantoiveet kenties olisivat. helpommin to

teutettavissa, siU en uskalla sanoa, .. tta en pidl siU toden

DlköiaenA. 

Paavi tiedusteli DJt SUomen sotilaallista Ja yleistl t.1-

laDDetta qsyen, onko sota tuottanut meille hyvin suuria klrsi

IQ'ksll. Vastasin, etU 01 .... tieteDldn klrsim:et, IUtta kuiten

kin t.IhIn _ml._ suoriutuneet aenestyks.llisest.1 kaikista vai-

keuksista. rein J.3Iqesti selkoa IeuvostovenIJAn '\alvisodan Ja 

JI1k1isen sodan vilised aikana .e1hin nlhden aJ .... ta rauhan

.opt.akaeJl vutai.e.ta vW.v&1t&polit.tikaata - Joka s.lonteko 

tmat.a.i kiiJmoatavan hIJltl - Ja huomautin, .tU viille Joulukuusv. 

lIht.1en eot.aJouk~e ovat noudat.t.aneet puhtaasti de:t'enaiivisU 

•• UJlt,1IIieU. 'l1hlD Paavi .aDOt &in& palrtlneensl,at,t.elllle tar

koita ait.AlJl ..t.e. kuin SU.en tts.nlienden turvaamista, Jonka 
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vahrist.in. "Te et.t.e Jr.:Iy valloit.ussotaa", hAn sanoi edelleen, 

Ja tAIIInkin kAsit.1ksen vahrist.in. Kuvaavana Paavin - miklli 

olin huomaaviDani - koko keskust.elumme kestAessi noudat.t.amalle 

varovaisuudelle oli m.m. se seikka, et.tl kun ohimennen tulin 

mai ni nneeksi venl111sten Viipurissa kAytt.lneen vanhaa periDne

rikasta kirkkoa, entistA Dominikaanilllos"taria, riiDavaraatoksi, 

hlD ei ml.1llD tavoin reagoinut.. 

Paavi sanoi tietAvlDsl lIimm a1lta1seumin toimineen SUo

aan edustaJana Lontoossa Ja qsp, oUnlto itse saanut kokea 

kaupangin ~t.t.amsta, -Jolta lienee ollat. kauhea". HID PJJ'si 

.tDaa ke~ s1kA1l1sistA oloista,. tiedusteli tuhoutuneita 

taloJa, Jdrklto.1a 7.111. Itse hlD kertoi minulle pitkAstA oleske

l.U8taaD Saksassa, Jossa hAn oli viiht.ynyt. hJ'rin Ja Jossa "oli 

be1ppoa tehdl t10tA" klJDDeist.1In pgbJois- J a Ete11-Amertkassa 

7 ••• Iealtuste1t1l88ll n. paolen tunnin aJan kanssani hlD kutsui 

attasea Steniuksen sialln Ja antoi hAnelle siunauksensa. 

PoistuttaaDi kirJastosta Juhl.akulltue JlBodostui uudestaan 

Ja 1lbU verkalleen sallen ja gallerioiden lIpi, Joissa upsee

rit Ja kaarti1aiset. t.eltiwat Inmmaa ja riveihin aset.t.autuneet 

Jtamariherrat tervehtivlt 1IiJIDa, Va1tiosih"'erin t70buoneen 111-

kopao1ella 01evUD s&Uin. Sielli kardinaali IIIglione odot.ti 

a1Jma Ja .. 1 lIimJt s1tten huoneeseensa. IstuuduttU8J18e hlD q

Q'i m.mal.t& _tA arvelin audienssiata ja paavin puheesta. Vas

t&s1D ens:1-.l1sUl tapaalliseni katoli1aisen ldrkon Joht&Jan kans

.a IIJ'YIsU va1lalttaDeen -inmm lmten bIDeD puheensak1D, Ja var

.iDIdn ... kohdan, Jo.sa bID D11D voiwaJrkaas"t.1 oli korostamlt 

piateJl ltanSO.1a oikeut.ta npauteen .1a it.senlieyy"teen. Kardi

.... 11 .stui PJhb Ist1daen t.1nHwltt&alsti pitAvlD kiiDD1 pe

riaatteesta, ettei vlldva1l.aD, vaan oikeuden on hallittava ua:1l-
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maa, eikA tulevan koskaan luopumaan kannastaan, että kaikki 

pienet kansat ovat Thtä oikeutettuJa vapauteen Ja itsenäiseen 

elAIIAän kuin suuret kansat. Vastasin, ettei missään muussa maas

sa tämä kanta saattaisi herättää voimakkaampaa vastakalJtua kuin 

SWIIIlessa, Jonka kansa aina, koko historiansa kautta, on turvau

tumrt. oikeute en Ja sen puollesta ~ kovaa taistelua. Tällä 

hetkellä tuntmJ. ltuitenldn siltä, Jatkoin, että - ainakin sano

_lehdistä päätt.Aen - EDglaDDissa Ja vieläpä Amerikassakin 

on niitä, Jotka poliit1.isia kon.,junktuurinäkökohtia noudattaen 

olisivat valJliit poikkeamaan tästä periaatteesta. liiinpä olen 

saaunt sen vaikutelman, että siksi vaikutusvaltaisessa asemas

sa oleva valtiomies kuin Sir stafford Cripps pitää tarkoituksen

aUtaiseua Ja euotavanaJdn , että lieuvostoven!Jän turvallisuuden 

lQ'Vlksi suomen pitäisi luopua siiu aitä sen 011& turvallisuus 

ehdot. tomasti vaat.ii. En tiet.enkUD, Uslsin, voinut. varmuudella 

sanoa asi8Dlaidan nAin olevua, Imt.ta olin ruot.salaisesta viik-

kol.84estl (VeckoJOUl"D&len) l.Dkeuut Sir St.atfordin antaman .-
haa8t.at.t.ellJll, Joka t.untui vahYiatavua tAIIAn va\kut.elJDani,vaik

kakin toiselta puolen kJll1 tiesin Fore1gn Offic.4 in Yirall1ses

U. ilJloittuaee., et.t.ei Sir Statford"in l,aUsumaot vast.anneet 

EDgl.l'DDi. laallitukaen oP'ek .. • e periaatteellista kUlt.aa. 

~diDaali Jlaglione . aaDOi tuDtevuasa k. o. haastat.t.ellUl, 

-,t.ta olevUl8a valWL sUU, et.t.a1EDg, ennin, s .. t.ikka Amerikan 

b&1lit.1la, lQ'Viks" Sir StaUord Cripps"in aJatustapoJa. Sitä 

... st.o1D, 1IID Jatkoi, on saka .. sa Ja Italiassak1n havait.taviasa 

ftlit.et.1i&da 1i&1~ia pient.en kaUOJen oikeuk8ien loukkaa

m.een. S.-oi8ia t.endensseJl PJhl Istuin JyrkAst.i vast.ustaa, 

koska kaikki kaaaat - kardi.e·li painost.i kaikki-sanaa - ovat. 

.tJtnt.et.t,aJa Yap&1lteen .1& itaediayyteen. lliu Suomeen tulee, 
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niin bID oli ftl"II& aU1.I, etU aUlA viell OD lWtu1sia ,.stlvil 

Yhd7svalloiasa, Joaaa se aina OD ollRt .uureaaa .uosios8a. "Ja 

Te tie4Att.e kai iue parUDiD kuin amt.", hID lislBi h1m.J1Uen, 

"ettei Englannie8akaaD ole 1I11.1ID todellista v1hamielisyyt1.l 

Suoaea va8t.au1!. 

KardiDaa1.1D Sakeaa ja Italiaa arv08televat SaDat hllllllala

t,-ttivlt lIIiIma hiukan, nlkkaIdD q11l eri tahoilta olen kuullut 

TlitettAvlD, että P.Jb1 Istuin - Ja varsinkin valtio8ihteeri -

suhtautuu 8anoisinko qlJlllld.akoisesti niihin valtoihin - kai

kesta vatikaanin niiden kanasa ,.lllpi1Amien diplomaatti8ten 

8uhteideJl ulkonai 8Uta korrekt.isuudeata huolimatta. Sakaan 

auurllhettilAln hra VOD Bcrgen'iD heDldlOkohtaineD asema lieDee 

&7111 erinaaai 8eD hyvl ja Vatikaanin piireissl hAn nauttiåee 

suuria aympatioJa, .utta se politiikka, jota Saksan viranomai

aet vlitetAAn aJavan ei ainoa8taan katolilaiseen kirkkoon nIh

den, VaaD ~OakiD useissa sen aiehittlmis8ä maissa lienee val

tio8ihteeri8t6ssl herltt.lDyt jyrkkU paheksumista. Viell t.IDUn 

kaulin kerrottavan kardinaali .eglione4 n muutamia päiviä 8itten 

erlllle ulkGaaalaiselle diplomaatille valittaneen Saksan viran

omaisten PUolan vleat60n Ja ~s1nkiD sen ~stoon kohdista

IDa t.oimeup1t.ei1.l. Erls RoomaSsa toimiva ulkomaalainen katoli

lainen sanaealehtt.tes onkin attasea Steniuk8elle vlitt~ 

"sotatilan" vallitaevan Saksan Ja PJhIn Ist.uiJDen viUlU J!l aa-

8enF nmta1aia laD.-nteJa OD erls Pietar1D Jdrkon kani1kk1 hl-

nelle e.1tt.lDyt. 

Valtioaihteer1D viell kerran haoaautettua 81Dulle, etU 

PJtaA Iat.a1a kaiklUe UD80iUe vaatii o:U!Kde ... bi sta, kris

tillisea _raal1iD eikl YlkiyaltaaD peNatuTaa kohtelU, kes-

1al8t.e~ pIItt 71. -

.. 
, 

• 

• 

- 9 -

niin bID oli ftl"II& aU1.I, etU aUlA viell OD lWtu1sia ,.stlvil 

Yhd7svalloiasa, Joaaa se aina OD ollRt .uureaaa .uosios8a. "Ja 

Te tie4Att.e kai iue parUDiD kuin amt.", hID lislBi h1m.J1Uen, 

"ettei Englannie8akaaD ole 1I11.1ID todellista v1hamielisyyt1.l 

Suoaea va8t.au1!. 

KardiDaa1.1D Sakeaa ja Italiaa arv08televat SaDat hllllllala

t,-ttivlt lIIiIma hiukan, nlkkaIdD q11l eri tahoilta olen kuullut 

TlitettAvlD, että P.Jb1 Istuin - Ja varsinkin valtio8ihteeri -

suhtautuu 8anoisinko qlJlllld.akoisesti niihin valtoihin - kai

kesta vatikaanin niiden kanasa ,.lllpi1Amien diplomaatti8ten 

8uhteideJl ulkonai 8Uta korrekt.isuudeata huolimatta. Sakaan 

auurllhettilAln hra VOD Bcrgen'iD heDldlOkohtaineD asema lieDee 

&7111 erinaaai 8eD hyvl ja Vatikaanin piireissl hAn nauttiåee 

suuria aympatioJa, .utta se politiikka, jota Saksan viranomai

aet vlitetAAn aJavan ei ainoa8taan katolilaiseen kirkkoon nIh

den, VaaD ~OakiD useissa sen aiehittlmis8ä maissa lienee val

tio8ihteeri8t6ssl herltt.lDyt jyrkkU paheksumista. Viell t.IDUn 

kaulin kerrottavan kardinaali .eglione4 n muutamia päiviä 8itten 

erlllle ulkGaaalaiselle diplomaatille valittaneen Saksan viran

omaisten PUolan vleat60n Ja ~s1nkiD sen ~stoon kohdista

IDa t.oimeup1t.ei1.l. Erls RoomaSsa toimiva ulkomaalainen katoli

lainen sanaealehtt.tes onkin attasea Steniuk8elle vlitt~ 

"sotatilan" vallitaevan Saksan Ja PJhIn Ist.uiJDen viUlU J!l aa-

8enF nmta1aia laD.-nteJa OD erls Pietar1D Jdrkon kani1kk1 hl-

nelle e.1tt.lDyt. 

Valtioaihteer1D viell kerran haoaautettua 81Dulle, etU 

PJtaA Iat.a1a kaiklUe UD80iUe vaatii o:U!Kde ... bi sta, kris

tillisea _raal1iD eikl YlkiyaltaaD peNatuTaa kohtelU, kes-

1al8t.e~ pIItt 71. -



• 

• 

- 10 -

no 1.15 kardinaali I18gliODe kAn hOt.e1l188ani vaata&

.. .... klJDt.i1D:1 luonaaD • Hill hu_·ut.U koht.eliaa8ti ''P1hAn 

E.1n 88.DODeen ollenaa ~ t.nt.1V'tiDen audien88iin", aat.ta 

lIIIIQt.en keakllat.elUJDe ei t&rJcmuut. Ilitun mielenkiintoista. 
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... tartUni 'p kan!8a . .. 

r . k . 8 p:DA kävin Paav1Distuimen valtiosihteeris

USn 1l.imälrl1sten asiain sihteerin (Segretario per gli 

att'ari straordiDari) Hben YlhAiantenaA IIonseigneur 

R6v6rendissime nomenico Yardini'n puheilla, Joka toimii 

sihteeristön poliit.tisen departement.in pUl.likköDA. ~s

tuat.elumme kuInessa saDOin hAnelle ulkomaalaiaista leh

d1et& DAbneen1 huhuJa siitä, ett.ä paavinistuin tällä 

hetkellä sauunittelee Jonkinlaista rauhanneuvotteluobjel

.... Ja että se kenties .10 lIhitulevaisuudessa tulee 

8O~lle valloille ehdot tama8 n rauhan aikaansaa

-'eta tarkoittavia neuvotteluJa. 

HAnen TlbAisJ1teDSä vastasi heti, ettei nAissä 

balmissa ole mitAln perää. Ie eivät ole IIIlUlta kuin 

eri tietotoimistoJen aika aJoin levittAmiä keksintöJä, 

Joihin ei ole eyytä kiipDit.tAä arinkAAnJaista huomiota. 

BID li8ä8i: •• euvotella rauha8ta on toistaiseksi mahdo

taata Ja rauhanneuvotteluohJel.JlaD laatiminen olisi mie

letöntä (abav;rd.)". oIIiasta plol.8taan hIn olikin valamttu

JIIIt, .ttei tI1lJ. hetkellä ole ainkAIn1a18ta rauhanneuvot

tel1l.1a aloittallista tarkoittavaa 8Otaakl.Jvien valtoJen 

JAKELUOH.lE : .Ia1t.llIOhj ...... I.j •• 

T.".III..-. 

11& 1 : A" 

T."..II..- j. 1I.lkal ... mlniaterUllle. 
EI .. Ikomuedudukun tledoit .. kaUn. 
EI .. lkomaaeduat .. kMn, mutta ulkoaalalnmlnlatarl6n tledolo 

lukalln. 
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vlUstA kosket.usta.. Ja hI.D to18t.i mit.1 sekA Paavi et.U val

t.iosiht.eeri kardinaaU IlagUwe Jo ovat. sanoneet. minulle: 

aota. t.ulee viell kest.a.AI.n kanan. 

KesKust.elumme kosket.t.eli ~öakin ..... e klym11 sot.ia 

ja nykyisU asemaa. Ironseigneur TardiDi sanoi tAllöin, et.t.1 

Jos Jleuvost.oveDIJl suoriutuu voit.taJana sodast.a, niin t.AmI. 

varmast.i merkit.sisi Suomen it.senäisyyden loppua, "koska 

Englanti Ja Amerikka eivät. koskaaD pyst.yisi suojelemaan 

S~ea". "YDaI.rrln ~dellisest.i", hI.D sanoi, "ett.! Jleu

vost.ovenIJl aerkit.see Suomelle ait.l suurint.a vaaraa Ja etU 

eu ... &laist.en t.l.yt.yy olla varaillaan". H!n Uslsi - Ja mie

leflt.l.ni UmI. laUsunto oU omiaan tavallaan valaisemaan Va

tikaanin periaat.t.eellista. suhtautumist.a Saksaan - et.t.1 

"SakssanJdn Dlhden tlTt" olla nraillaan", kOKa tlmAnkin 

vallan poU~1kka saatt.aa kehit.tyl t.odelliseksi vaaraksi 

.e1Ue. ED kat.sonut. olevan syyti eyvent.yl tIhI.n lausuntoon 

eDkI. aits p1)"UDTt hl.Dt.! tarkemmin eanomaen 111: c.1 hln Ula 

.umsmmolla tarkott. t.i. 
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RAPORTTI n: 0 ...... ~ .• .... 

. . . ~ .. .. SS8 .10 ... p:nä 

As i 8 : HajatietoJa italialaisislA .. 

lliellWj,sta .Ja .kAsitJkals.tl. 

En viell ole voinut ryhtyi virallisiin klJnteihin Va

tikaanissa akkreditoituJan 1Ihet~stOpIl1l1kköJen lUODa,koaka 

vasta toissaplivAnI kard1Daalikollegion yhdeksAnkymmentäyksi

vuoUas vanhin (decano) GeJmaro Granito PigDatelli di Bel

.onte otti a1mrt. vastaan. Olen kuitenkin viime viikkojen ai

kana tul.lut kpsketukseen 1uladsten Roomassa asuvien italia

lAistan Ja ulkomaalaisten kanasa, Ja kesku8telllJeJIIIle kulues

sa nIal ovat Uklll1sistä Ja Unsa:invllietl tilaDDetta taik

ka S8 keh1ty8lUhdoll181lUks1a valaisevista tapahtumista Ja 

klaityksiatl kertoneet IIimllle yhtä Ja toi8ta, Joka mieles

'Uni Uenee syyt.l. panna paperille. Seuraavassa teen 8118 lJ'

_esti sel.koa UrkeiDa:is1A kuul.emistant, vaikkakaan .10 

aiitA syystl, etten vielA riittlvlsti tunne kertoJieni 

arYo.te~1 , en voi ollenkaaD taata niiden väitteiden 

1. Erls .10 nelJl vuotta Roomassa t01mimt Sveitein leh

diatOn edustaJa kertoi almlle t.k. 6 p,ni 1öuonnoin keams

teneGBa erll1l Saksan ~r:lD.al.i-euurl.lhet~stOD .1 olhavan 

virkalliehen kanasa, Joka oU hAnelle lauaunut, ettl "vielI 

e1olamaa. 8Ota~1aet tulnat tAydellisesti kiiDnittAlllln hal-

"AKELUOH"E: ... t.IIIOhJ ..... II.J. , 

T .... II.-. 
T ...... .- ja .. aIkai mlnl.terjOlle. 
E! .. Ik_adudut.en tledo it .. kolln. 
EI .. Ikomaaad ... t .. kaen. mutta ulkoaolainmlnlat.arI6n tladoI

Malin. 
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Utukaien Ja kansojen huomiota, Jatta syyskuussa diplomaat.t.i

nen toiminta tulee dominoimaan kansa1nvllist.l. nlyt.tlmöl." 

sama kerte>J ani on JQ'öaldn minulle vUt.t.ADTt erlAn "Sak

san pr opagandaviranom81 stenn RoOll&8D lAbettlmln edustaJan 

kaksi viikkoa sitten suljetussa seurassa lehtimiehille ja 

muille valiokutsuvieraille p1Uneen Euroopan tilannetta Ja 

sen kehityatl koskevan poliittisen es1telJDln, jonka englan

t11ai~st!vlllinen slvy oli suuresti hlmmlstyt.tADTt kuuliJoita . 

Esit.elmllnpitljl oU puhunut Brit.t.ein valt.ala1.nnaJl luomista ko

ko maailmalle Urkeist.l arvoista, Saksan Ja Englannin auJtu

laiskansojen vlUsen sodan mielettömyydestl J.n.e. 

OIII&sta puolestaan kert.oJan1 arveli, ett! johtavalla 

taholla Saksassa JatkuvastiJdn toivotaan sovintorauban ai

lta8D8aaJ1ista, klsi t7s , hln sanoi, .1 oJta varmasti tulee osoi t-

t,autumaan puhtaakSi kuvi ttel.Uksi. 

Tlssl yht.eydessl lienee syyt.! mainita, ettl "Tribune 

de LmSanne n t.k. 6 pani JulJta1si pUJdrJoituksen "Verilöy

lJn loogillista loppua kohti", Jossa m.m. sanotaan Japanin 

koettavan saada BeuvostoveDIJIn vakuattuneeksi, ettl rauha 

voidaan s01.ll1a sen Ja AkselivaltoJe:l vllilll ja viellpl en

ajng81n i tulle vallalle verrattain edullisillakin ehdoilla. 

LopUltsi lehti huomauttaa, ettl "sota tulee tavalla tai toi

sella, IIIltta aivan varmasti, pUttymlln l.Ihi tulevaisuudessa". 

Italialaisten llhteiden plkaan on Tanskankin lehdistöön t.k. 

6 taikka 7 p,nI si.iltynyt sveitsistl tulleita t1etoja, .101-

deD .altaan Ieuostoballi tue vieli tulisi auostumaan erikois-

raubaan. 
2. Saksan Yatikaud-lJUurllhettillln hra von Bergen" in 

vitJae heinIkUUD 30 pani ant_lla lounaalla tapasin JdDiateri 
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ruhtinas otto von Biamarclt'u, Joka uytteIlllllin palvelee neu

voks ena QUirinaalin suurllhet,.atössä Ja jODlta jo monta vuotta 

olen tunteuat. KesknsteluDi h1nen kanssaan oli mielenkiintoi

nen sikäli, että hän verrattain arvostelevasti puhui Italian 

l aimeasta osallistumisesta Akselin kIyIIlään sotaan. Hän koros

t i tässä maassa olevan satojatuhansia asevelvollisuusikäisi ä 

mwri a miehiä, J oi ta ei ole kutsuttu armeijaan - seikka, jota 

DliJösldn ambassadriisi ja toinenkin läönä oleva saksalainen 

rouva minulle painostivat. Ero Saksan ja Italian välillä, 

ruhtinas von Bismarck huomautti, on silJDäänpistävä. Saksassa 

koko yhteiskunta el ää sodan merkeissä, mutta I taliassa i hmi

set. tUiDtuvat arvelevan, ettei sota heiltä vaadi mitään eri

koisen suuria ponnistuksi a taikka uhrauksi a - vaikka on myön

nettävä, että huonontunut elintarvet i lanne tuottaa köyhemmil

le luokille todellisia kärSimYksiä. Ruhtinas sanoi myöskin 

vaikutel.JDa,D8a olevan, ettei Italia tulekaan ryhtymään nykyi

siä suurempiin ponnistuksiin. Kysyin häneltä montako miestä 

Italialla tälli hetk.ellä on pohjois-Afrikassa, johon hän vas

tasi niiden lula.1miirän olevan korkeintaan 6 divisionaa. Tämä 

vii te ei kui teDkaaD pi tlne pa.i.kka.ansa, Pohj ois-Afrikassa 

lam lienee ainaldn 10 italialaista divisionaa (1 10.000 

miestä). VenlJällA ruht.inaS sanoi olevan 6 italialaist.a di

vis1onaa, Jonka laanlJDaD muilta tahoilta saamieni t.ietojen 

.,kaan luulen oikeakai, vaikkakin olen kuullut. väitettävän, 

että nämä joukot hilJat.tain ovat ainaldn jossain määrin li-

säintyDeet.. 

3. Keakuat.elle .. 8Di t..k. 6 pani niin ulkomaalaisen 

lehtimiehen kanaea UllA hu_aut.ti JliDulle, etu. Italiassa 

• 
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tällA hetkellA epäilemättä on havaittavissa suurtaldn tyytymät

tömyyttä sotaan. Hänen käsityksensä JllUkaan tämä ei mi tenkaan 

käytännOaiä merkitse mitään, mielialat kun täällä nopeasti vaih

televat, jota paitsi täällä ei ole löydettärlåaä minkäänlaista 

organisoitua opposiota - olkoonpa, että ylioppilaat silloin täl

löin järjestävät hiukan lapsellisia, aivan tehottomia mielen

osoi t.uksla. Niiden keakuateluJen peruat.eell&, .1oi1.& ainuJ.la on 

ollut muiden heDkilOiden kaD8sa, luulenkin kertojan! ollean &1-

-nn oikeusa. On lO'öaJdn - IllikAli lllinulle on väit.etty - 1;odetta

va, että Joka kerta kun AkselivaJJ.at ovat saavuttaneet huomatta

van menestyksen, tyytymltt~s sotaan säännöllisesti tuntuu vä

hemmän silmäänpistävältä. 

4 •• elkein kaikki ne italialaiset, joiden kanssa olen so

dasta keSkustellut, ovat minulle korostaneet tilanteen Balkanil

la,s.o. ent.isessä Jugoslaviassa, olevan Italian sotavoimille 

ja sikälAiselle italialaiselle väestöllekin hyvinkin vakavan. 

'liitetään italialaisten joukkojen olleen pakoitetut siellä ryh-. 

tJmlAn laajakantoisiin sotilaallisiin operatioihin - vaikkakaan 

niistä ei yleensä julkisuuteen ilmoiteta mitään. Paavin e.ntinen 

BUntius Belgradissa on minulle kertonut, että n.s. kommunistit 

Ja terroristit, Joita vastaan italialaiset yhä vielä käyvät so

taa, ovat vakinaisia serbia!aisia Jugoslavian romahduksen aikana 

vuoristoOD paenneita sotilaita, Jotka Jugoslavialainen kenraali 

Jlihailovitsch on organisoinut Ja joista ajnak1n 100.000 miestä 

lienee aaehsa. JII.ihin Joukkoihin on lI17öhemmin 11i ttynyt kaiken

laisia muitaJdn aineksia, m.m. kreikkal.aisiakin pakolaisia. Hän 

Ja muut kertojan! ovat väittäneet englantilaisten varustavan 

nl1lle sisseille aaeita Ja 8111111Uksia, jotka vedenalaisissa kulje-

tetaan sopiYiin satamiin. 
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Jonkin aika&. sitten kävin erään Roomassa asuvan rouvan 

luona, jonka poika palvelee italialaisissa joukoissa Jugoslavias

sa. Hän kertoi kamppailun siellä olevan hyvin ankaran väittAen, 

etteivä~ italialaisten virkamiesten eikä upseerien henki missään 

ole turvassa, s i ssit kun tunkeutuvat kaupunkeihinkin, joissa 

i talial.a1siin kohdistuvat päällehykkäykset ja salamurhayritykset 

kuuluvat päiväjärjestykseen j.n.e. Minun on tietenkin mahdotonta 

sanoa missä määrin nämä väit.teet pitävät paikkansa~ k.o. rouvan 

objektivisuutta ei tue se seikka, että hän ilmeisesti ei ole 

Italian nykyisten vallanpitäjien kannattaJia • 

Roomassa asuva ulkomaalainen lehtimies onkin kertonut mi

nulle kuulleensa MUssolinin äskeisen käynnin Go~ziassa aiheutu

neen siitA huolestuttavasta t.ilanteesta, johon Dalma~iassakin 

asuvien italialaisten sanotaan joutuneen. Niinpä väitetään, hän 

ker'toi, että serbialaise~ siS81Joukot jo ovat ruvenneet ahdiste

lemaan Triestinkin kaupUDgiD ulkopuolella asuvaa italialaista 

väestöä. 
Yira1li8e~ t.iedot heinäkuun kuluessa kaatuneista italia-

laisista upseerei8ta ja sotilaista tuntuvat myöskin vahvistavan 

"leistä käsitystä, etU nalialaiset Balkanilla kamppailevat 

euur't-en vaikeuksien k8D8sa. JlaiDitussa kuukaudessa jakaantui 

det. kaatUDeiden l»1r1J1IA.ärl seuraavasti, Egypt.in rintamalla -

857, YenlJlUl - 167, Balkanilla - 398. 

L.~.~·-
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Kävin tAnlän Saksan Va~ikaani-suur~ähettilään puheilla. 

Hra von iiergeJl, Joka nimi uttiin nyk;yiseen ~oimeensa Jo v. ~920, 

nauttinee henki~ökoh~aisesti sekä Paavin että yleeJl81 Vatikaa

nipiirien suurt.a sympa~iaa, mutta on jo pi teanän aikaa ollut 

sairaalloinen, jonka johdosta - kuten hän itse sanoi minulle -

hän vie~tAnee verra~t.ain eristäJtyQyttä elämää käyden verra~

tain harvoin k&rdinaali-va~~iosihteeri Kaglione4 a tapaamassa. 

Hän Uenee kui~eJlkiD jo pitkän ambassadööri-toimintans joh

dosta hyvin pereht~ Vatikaanin politiikkaan ja yleisiin 

pyrt::I..myksiin, jota pai t.si hän hyvin tunt.ee nykyisen Paavin 

Pius XII. 

Saksan Ja Pyhän Is~uimen väli sisU suh~eista hän oli 

sangen vai~elias, vaikkakin hän sanoi, että yleensä on vaikea

~a käydä miUän posit.iivisia keslws~eluja kardinaali ioIaglio

ne-n kanSsa, tämä kun tavallise.~i väl~tää esi~~ämäs~ä mi

Uin ~opullisia mielipiteiU vireiln olevis~a asioista. Y~ei

•• nA huomautuksen& ~~ koros~i yh~eistyönsä Paavin kanssa su

Juneen hynD, mutta t.ImAn ede~tlJän kanssa oli väUsU hyvin 

vaikeata asiallisesti Ja rauhallisesU käsitellä Saksan ja 

Paavin!stuilllen väli.iä kysymyksiä, pius XI kun oli hyvinkin 

• 
"AKELUOH"E : ... k .. uohJ ..... II.J. : 

UKI : "" 

T .... m ..... . 
T ..... I ...... j. 1I •• ka' mlnioterl6l1e. 
El .. Ikomaaed .. otukoen tledoltukolln. 
EI .. Ikom .. ed ... t .. koen, mutta .. Ikoaoillinminiot.rilln liecloI

t .. talln. 
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kiivasluontoinen ellä kärsinyt mitään vastaväitteitä. Suur

lähettiläs ei salannut sitä , etteivät S~san ja Pyhän Istui

men suhteet tällä hetkellä ole aivan tyydyttäviä, mutta väit

ti sopineensa kardinaali al i one(n kanssa, ettei toistaisek

si, sodan kestäessä, yritettäisi lopullisesti ratkaista sel

laiSi~ kysymyksiä, Joissa Saksan halli tuksen ja Paavinistui

men katsantotavat eivät käy yhteen. 

Keskustelumme siirtyessä sotaan ja Neuvostovenäjän oloi

hin sanoin Ambassadörille otaksuvani, ettei Vatikaanin piireil

lä ole mitä än turhia t.oiveita Staliniin ja hänen pyrkimyksien

sä todelliseen luonteeseen nähden. Hra von Bergen vastasi, et

tei ollenkaan ollut varma minun olevan oikeassa. Totta on, 

ettei Stalin koskaan ole - kuten lehdet muutamia kuukausia 

sitten väittivät - Paavinistuimelle ehdottanut diplomaatti s

ten sub~ei~en ~olmimista, mutta hän lienee - todennäköisesti 

Yhdfsvaltojen Vatikaanissa toimivan asiainhoitajan Ur.Titt

manII!in väli tyltsellä - Paavinistuimelle vakuuttanut noudatta

vansa nyttemmin Venäjäll.ä t.äydellisen vapaana olevaan uskon

nonharjoitukseen nähden mitä vapaamielisintä politiikkaa ja 

ehkä myöskin, että hän olisi valmis menemään vieläkin pi tem

mä~e Pyhän Istuimen toivomuksien toteuttamiseksi. 

HImA vakuutukset seka se seikka, että muutamat puo

lalaiset papit nyttemmin saavat vapaasti t.oimia Neuvostovenä

Jällä, on epUlemAtt.ä Vatikaanissa herättänyt eräänlaisia toi

veita siitä, että Venäjän kirkko vielä pääsisi siihen asemaan, 

johon se on oikeutettu • .Toka tapauksessa, suurlähettiläs lisä

si , on todettava, ettei Pyhä Istuin enään Neuvost.ovenäjään 

nähden osoita samaa arvostelevaa suhtautumista kuin aikai

semmin, vaan ainakin julkisissa lausunnoissaan noudattaa palJon 
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suurempaa pidAttyvl.1syytU. Tämän yhteydessä hra von Rergen 

väitU 1Ir. Tittmanh4 in olevan hyvin aktiivisen ja Vatikaani

piireissä tarmokkaasti harjoittavan voimakasta antisaksa

laista propagandaa. Englannin ministeri 1Ir . Osborne taasen, 

"täydellinen g entleman", on ainakin Saksaan nähden ollut pas

s1ivisempi, va:ikkaldn hän tietysti energisesti valvoo halli

t.uk.sensa etuja. Suurlähettiläs lausui myösldn kAsi tyksenään, 

ettei presidentti Roosevelt nauti Paavinistuimen täydellistä 

luottamusta, hän kuD oli sille vakuuttamlt, ettei millään eh

doi lla houkuttautuisi osallistumiseen sotaan. 

On varmaa, suurlAhettilAs jatkoi, että Paavi on toivonut 

Ja kenties vielAldn toivoo, että hän jollain tavoin saattaisi 

ratkaisevasti lD.Jötävai kuttaa I·auhan aikaansaamiseen. Tällä het

kellä hän kuitenkin noudattaa täydellistä passiivisuutta,vaik

kakaan hän . ttisJdn lienee . luopunut toiveistaan, että tämmöi

sille pyr~sille otollinen hetki vielA tulee. Jlitä käytän

nöllisiä toimeupiteitl hän suunnittelee, sitä e1 ole helppo 

sanoa. Kenties toivoo hän voivansa myöhemmin V~tikaaniin kut

sua kokoon sotaaltäyvien valtojen edustaJia, joiden kanssa hän 

neuvottelisi rauhanehdoista. AikaiselllllliD, ehkä vielä viime 

vuodenvaihteessa, hän lienee pitlnyt mahdOllisena, että sota 

pllttyisi kenties jo tlDl vuonna (niin suurlähettillla joka 

tapauksessa sanoi), IllUtta •• a_lll.Dn hän ei ~:!i enää ole yhtä 

optimistinen. Paavi lienee m;yöskiD ol1u'" - suurlähettiläs vli t

ti edelleen - sitä mieltl, että Jos e~lantilaiset menettävät 

Intian, niin be osoittautuisi vat taipuvaisiauDiksl rauhBlXl!eu

votteluihin. Vaikkakaan suurllhettills ei sanonut sitä, niin 

hän tuntui kuitenkin arvelevan, että menettäessään Intian 

englantilaiset tulevat suostumaan neuvotteluihin. Minä olin 

( 
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kai JO' itse bUOll1ammt,hra von Rergen sanoi edelleen, RQODlas-

8a olevan havaittavissa jODld.nlaista odO'tusta, että sO'ta pian 

päättyy, jO'ka mahdO'llisesti viime kädessä jobtuu Pyhän :Estui

men viime vuoden lopussa omaksumasta verrattain optimistises

ta kannasta. Omasta puO'lestaan suurlähettiläs ei ollut ybtä 

O'ptimistinen, vaikkakin Hitler on valmis - tämän hra vO'n 'Ber

gen to~sti pari kertaa - milloin tahansa sO'lmimaan rauhan 

Englannin kanssa. IfHän~ on hyvin englantilaisystävällinen", 

suurlähettiläs lisäsi. "lie tulemme tietellkin voittamaan sO'dan", 

hra vO'n Bergen sanO'i vielä, "mutta siinäkin tapauksessa, että 

Englanti O'lisi valmis rauhaan, on epätO'dennäköistä, että Ame

rikka, joka ei vielä tiedä mitä sO'ta merldtsee, O'lisi valmis 

SUO'stumaan siihen, vaikkakin se JO' on saavuttanut paljO'n, ku

ten esim. Kanadan". Tähän keskustelumme päättyi. _ 

Tänään kävin myöskin Ranskan Vatikaani-suurlähettilään 

M. L'on S6rard'1n puheilla. Hän oli erinO'maisen ystävällinen 

Ja .81101 suuresti iha11evan.a "sankarillista ;;, OIaeM-? Joka 

on -slinA oanellise8sa a ..... 8a, että sillä on ystäviä kaikis-

8a mais8a", mutta vältti tarkO'in esittämästä mitään PO'sitii

visia lausuntO'Ja suuntaan tai tO'iseen. SO'dasta hän sanO'i ai

noastaan, että venäläisten tilanne tuntuu O'levan erinO'maisen 

vaikea, JIIltta "VenAJä O'n 8uuri ja kenties TimO'shenkO'n O'nnis

tuu vielä pelastaa Joukkonsa. II 
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D7deaslni t..t. 13 pani UDkar1D VatikaaDi-lIhettiläln 

parooni Apor1iD puheilla (ministeri, Jonka täyde111nen 

nimi on Gabriel Apor d' AIt.oria, ast.ui ~lq1seen virkaansa 

t.ennjkmm 1 pani 1939 Ja li.nee aikaiaeumin useiden vuoden 

e1kan• t.01m1Dut. Budapestin ulkoasiainminist.eriOn pääs1hteeri

nI) Q-qiD häneltä IIitä hän arveli Paav1n1stu1men väit.etyst.ä 

t.oiminnasta rauhan aika.nsaamisen byvIkai. Vastaukseksi minis

teri lausui aivan samanlai sen käsi tyk8en kuin se, Jonka suur

llhettiläa hra von Bergen hilJattain oli m1Dulle e8i t.tlDTt 

(kt.a.raporttiani .'0 5). Rauhan a.1kaansaam1sen mahdollisuus 

on qllä asia, hän hUOlll&Utti, Joka on Paavin keskeytymätt&Dl.n 

huomion kphte8D&, IIDtta t.lJ.lä hetkellä Py'hA I8tuin noudattane. 

tässä suhteeaaa t.~de1l1stä pasaiivisuutta, se kun kat.sonee, 

ettei viell. ole nrinkAänlaisia aodan pUttllmiatä t.arkoittavien 

pyrkilQ"kaien t.ot.eut.t.ami.s!D ed.llyt.yksiä. Parooni Apor"in kAsi

t.1'a Paavin JUhdollisuukaiata eaiint.yä rauhanvälittlJlnä oli 

it.se asiaaaa sangen pess1lll:l.at.inen. Hän kor08ti Pyhän Istuimen 

aaattavan ~sal t.oimia rauhan hyväkai ykainomaan aillä 

edellYtykselll, .tt.ä sotaakäyvät. suurvallat suoraan pyyt.äisi

vlt. sen apua niiden vllist.en rauhan aolmimist.a t.arkoi ttavien 
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keskus telujen järjestämiseksi, mutta toistaiseksi ei ole havait

tavissa minkäänlaisia merkkejä siitä, että suurvallat olisi vat 

1Ah.än taipuvaisia. Lähettilä s ei li i oin pit~ todennäköisenä, 

et tä ne tulevaisuudessakaan tässä suhteessa tulisivat kääntymään 

Paavin puoleen, Hitler kun ajaa jyrkkää antikatolista politiik

kaa, jonka johdosta ei ole otaksuttavissa, että hän antamalla 

Paavinistuimen toimia rauhanvälittä.jänä olisi valmis luJittamaan 

katolisen kirkon asemaa. Jmssolini taaskin ymmärtänee, että Paa

vin puut tuminen käytännölliseen kansainväliseen politiikkaan rau

han aikaansaamisen hyväksi olisi omiaan saattamaan hänet ja hä

nen k'IlDjnkaansa, "Rooman toisen hallitsijan", varjoon. Näin ol

len Pyhä Istuin tuskin voi tehdä mitään muut a kuin myötävaikut

taa mahdollisille rauhanpyrkimyksille edullisen ilmakehän luo

miseen. Ei kuitenkaan ole kiellettävissä, että täs~äkin suhtees

sa Paavinistuimen vaikutusvalta tuntuu sangen raJoitetulta. cTo·ka 

tapauksessa, lähettiläs huomautti edelleen, se täydellisesti epä

onnistui pyrkiessään estämään Italian osallistumista sotaan. 

Keskustelumme siirtyessä NeuvostovenäJän suhtautumiseen 

Pyhään Istuimeen parooni Apor vahvisti mitä hra von Bergen jo 

oli sanonut minulle, t. s. et.tei Ko skovan halli tus kpskaan ole 

Vatikaanille ehdottanut diplomaattisten suhteiden solmimista. 

Yhdysvaltojen hallitus lienee kyllä viime kesänä tarmokkaasti 

yrit~ aikaansaada JieuvostovenäJän Ja Pyhän Istuimen välistä 

llhentelemistä Ja tässä tarkoituksessa •• m. kehoittanut StaliD1a 

Julkisesti QIII8kaumaan ldrkolle vapaamieliseumän kazm"n. Tähän 

stalin ei kuitenkaan suostunut. Ministeri ei tuntunut olevan 

....... mieltä ltuiD 8Uurllhettilis von Bergen, Joka oli minulle 

sanonut Vatlk88n1lla tilli hetkellä olevan jonkinlaisia takeita 

kreiJdtalais-utolisen kirkon aseman parantamisesta Beuvostovenä-

J1.11l. 
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Tiedustellessani parooni Apor~in käsitystä Vat~kaanin 

valtiosihteeristön arvosta po~ittisena informatiolähteenä 

hän vastasi olevan miltei mahdotonta siltä saada minkäänlaisia 

poliittisia sodan tai kansainvälisen tilanteen kehitystä valai

sevia tietoja, m.m. siitä syystä, että kardinaali-valtiosihtee

r i Maglione ja hänen apulai sensa onseigneur Tardini ja 1Ion

seigneur Uontini yleensä noudattavat mitä suurinta vaiteliai

suutta. Saman käsityksen on minulle lausunut Irlannin Vatikaa

nissa toimiva asiainhoitaja ministeri Kiernan, joka huomautti, 

että Paavinistuimen luona akkreditoitujen diplomaattisten edus

tajien on yritettävä muuta tietä hankkia haluamiansa tietoja. 

Ministeri Apor korosti vielä Pyhän Istuimen periaattees

sa kielteistä suhtautumista Saksan Euroopan "Neuordnungflin 

aikaaIlsaamist.a tarkoittaviin suunnitelmiin - sikäli kuin niitä 

twmet.aan. TAmä kanta tuli selvästi näkyviin Paavin viime jou

luaattona pitämässä puheessa, j onka pääkohdista tulen eri ra-

portissa tekemään selkoa. 
Vaikkakin siis ministeri Apor4in mielestä Paavinistuimen 

poliittista vaikutusvaltaa tällä hetkellä on pidettävä käytän

nössä sangen rajoitettuna on kuitenkin huomautettava, että se 

lakkaamatta pyrkii - mikäli mahdollista - tämän vaikutusvallan 

laajentamiseen m.m. solmimalla diplomaattisia suhteita sellai

siin valtoihin, jotka eivät aikaisemmin ole olleet edustettui

na Vatikaanissa. ftitä pyr1d.myksiA kohtaa kuitenkin välistä 

vaikeuksiakin. liiinpä tuntuu siltä, lähettiläs sanoi, että 

J"apani vastustaa 'lrslJlmki ng-halli tuksen edusta,j an akkredi toi

mista Vatikaanin luokse, eikä Italian hallitus toistai s eksi 

liene m,ycntlnyt hänelle viisumia. 

)( i n i s t eri I llt . h. .~. 
(G.A.Gripenberg). 
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Aikaisemmissa raporteissani olen kunnioittavasti kiin

nittAD;yt Ulkoasiainministeriön huomiota niihin paavin, kar

dinaali-valtiosihteeri Maglione4 n, tämän apulaisen Uon

seigneur Tardinin Ja muiden täällä tapaamieni henkilöiden 

minulle 88i tt.Amiin lausuntoihin, j otka tuntuvat valaisevan Va

tikaanin periaatteessa negatiivista suhtautumista Saksan ja 

Italiankin poliit tis:1i& Euroopan uudelleen järjestämistä tar

koittaviin pyrkimyksiin. Olen tiedoittanut eräistä muistakin 

tietooni tulleista lausunnoista, jotka vahvi stavat käsitykse

ni, että _ kuten suurlähettiläs von Bergel'lldn itse antoi mi

nun pmärtAä - Saksan hallituksen ja paavinistuimen väliset 

nykyiset suhteet eivät ole täysin tyydyttäviä. Siinä puhees

sa, Jonka paavi piti minun jättäessäni hänelle valtakirjanf, 

hän sanoi m.m., että "au cours des derni~res ann6es, Nous 

a~ona, en maintes occasioDa, manifest' sans 6quivoque Notre 

CGD~ctiOD intiae 
que tout ordre nouveau d8DS la COD-

dition et les relatioDS des peuples et des Etats doit . 

recounaitre ~ toutea lea Nations,grandes ou petites, le 

~t 1D~ol&ble de d6termiDer leur propre sort, a l'exclu

aian de tGute iDg6rence 6traQg~re". Täs8ä puheessa paavi 
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vielä kerran ilmaisi käsityksensä Ja vakaumuksensa, ettei vä

kivalta sinänsä saa eikä edes ajan pitkään voi vastoin kanso

jen crmaa tahtoa rakentaa sitä uutta maailmaa, johon ihmiset 

pyrkivät. Huomauttaessaan, että hän useissa tilaisuuksissa cm 

esiintuonut tämän vakaumuksensa, Paavi varmasti myöskin tar

koitti sitä kaikille maailman kansoille osoitettua puhetta, 

jonka hän jouluaattona v.194l pit.i ~atikaanin radiossa, ja 

jossa hän hahmotteli poliittisen filosofiansa. Tarkemman käsi

tyksen saamiseksi Pyhän Istuimen ajatustavoi sta lienee siis 

syytä lYhYesti tehdä selkoa tämän puheen pääkohd1sta (jolloin 

käytän sen Vatika8n1n t.oimesta julkaistua saksankielistä kAän

n~~). Jätän kuitenkin huomioon ottamatta puheen suhteellisen 

pitkää johdantoa, joka ei välittömästi koske maailman nyqis

tA, sodan aiheuttamaa tilannetta. 

Puhuessaan maailman uudelleen Järjestämisestä sodan 

päät.yttyä Paavi sanoi: -

"Wicht zum erstenmal haben ~nschen, die aiöh den 

~eer kriegeriscber Erfolge um dle Sti rne zu winden 

"anschiclcten, da'YOIl geträumt, der Welt eine neue Ord

"mmg m geben, 1br neue Wege zu weisen, die ihrer An

"aicbt nacb in Wohlfahrt und GlGck und Fortschritt en

"den sollten. Aber Jedesmal, wenn sie der Versuchung 

"nacbgaben, iue eigenen Konstruktionen im Gegensatz 

"mr Yermm:rt , zur Jll.eaiguDg, zur Gerechtigkeit und 

"ed].en KenacbliChkeit aufzuzriDgen, war ein 'lrammelfeld 

.nt1Auecbter Hoffmmgen, geacbeiterter Pläne das tra

"giscbe Ende." 

EaitettyAAn tAmAD yleisen buomautuksen Paavi formnloi ne 

viisi periaatetta, jotka on toteutettava oikeudenmukaisen 
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ja pysyvän rauhan aikaansaamiseltsi. Seuraavat ovat - kuten 

Vatikaanissa sanotaan - "Paavin viisi kohtaa": 

1. Kaildd. kansat, suuret ja pienet, voimakkaat ja hei

kot, ovat oikeutetut poliittiseen Ja taloudelliseen vapauteen, 

loultkaamattomuut.een Ja turvallisuuteen ("1m Rabmen einer 

sittlich begrtndeten neuen Ordnung ist kein Platz fUr die 

Antastung der Freiheit, Unverletzlicbkeit und Sicherheit an

derer Kationen, gleichviel welcher Ausdehnung oder Wehrhaf

tigkeit sle sein mögen. - - - SO JDUSS doch, wie fUr alle - - -

so auch ta.r die kleineren Staaten unbestritten bleiben das 

Recht anf die Acbtung von ihrer politischen Freiheit, au~ 

die wirksame WahrImg jener Neutralltät, die ihnen nach Natur 

und Vö~errecht bei politischen ~erwicklungen zusteht, auf 

den Schutz ihrer wirtschaftlichen Entwicklung"). 

2. Kansalliset vähemmistöt ovat oikeutetut sivistykselli

seen ja kielelliseen omalaatuisuuteensa, tal~udellisten toi

mint.amahdolii8UUketaDa, tote~ttamiseen Ja kehittämiseen sekä 

varmuuteen siitA, ettei niiden luonnollista luomiskykyä 

("nat1lrliche Frttchtbarkei t.") ra,j oi teta tai tukahduteta • 

3. Kaikld kansat., myöskin luonnon vähemmän suosimat 

kansat ovat oikeutetut osallistumaan maailman taloudellisten 

apullht.eiden ("wirtscbaftllche Hilfsquelle lJ ) ja raakatava

rain käyttämiseen. 

4. Jottei rauhan tultua sollDituksi kolmas maailman

sota vielä ayttyisi on välttämätöntä ryhtyä asteettain Ja 

sopivalla tavalla 1apahtavaan aseistariisumiseen sekä saman

aikaisesti Ja "im selben lfass - - , in dem die Abrlstung be

trieben wird" on luotava keinoja elintärkeän ''Pacta sunt. 

servanda" - periaatteen toteuttamiseksi (" - - mUssen ge-
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eignet.e, :f't.lr alle ehrenvolle und wirksame Jlittel bereitgestellt 

werden um dem Grundsatz "Paeta Slmt servanda" /''VertrAge mlssen 

gehalten werden"/ dle ihm in den Rechtsbezi ehungen der Staaten 

ztIkolIJlllende lebensrichtige F1m1ct.ion wiederz1l1geben"). 

5. Ei saa sallia sitä, että uskontoa ja kirkkoa vainotaan, 

että yritetään estää nuorisoa Joutumasta "kristillisen perheen" 

ja kirkon vaikutusvallan alaiseksi taikka että rajoitetaan kir

kOIn toimintaa yksityisten ihmisten Ja yhteiskunnan hyväksi. 

Tässä k4lhdassa paavi vielä lisää seuraavaa: "Gott i st tmS 

Zeuge, ne sehr wir alle Yölker ohne Jegliche Ausnahme mit der 

gleichen Liebe umfassen. Um auch den Schatten einseitiger Par

teinabme zu meiden, haben wir UDS bisher äusserste Zurdckhal

tUJJg auf'erlegt. Allein dle Idrchenf'eilldlichen 1Iassnahme und die 

Ziele, die sie verfolgen, sind derart, dass wir UDS verplichtet 

tahlen, im Hallmen der Wahrheit eio Qffenes Wort zu sprechen, 

8chon um einer mögllchen Yerrirrung unter den eigenen Gläu

bigen zu begegnen." 

Paav1nistuimen hylkäävä suhtautuminen diktatuurivaltojen 

valtioihanteeseen ilmenee kenties 8elvimmin seuraavasta huo

mautuksesta: "In einigen Ländern hat eine gQttlose oder chris

tusfeindliche staatsauffassUDg mit ibren weitverzweigten 

FaQgar.Ben zu einer derartigen Aufsagung der Einzelmea.chen ge

f'tIhrt, da88 vcm einer Selbständigkei t 1m privaten wie öffent

li~en Leben kawa mehr die Rede sein kann. n 

J[ i n i 8 t e r 1: 

(G.A.Gripenberg). 
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iiATIKAA 1: ........ ........ ........... . ....... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n:o ...... ~ •.. 

.... llo.oM. ....... saa W .. p : nä dQ .. kuuta 19 .. 42. IJ- Jf;.J!t .y~ 

A s i a : ... Japanin suurl:~~.~~i:lA~ .. k.äsi tyS ./fi-4'1 
............. s~tatilanteesta. 

(! y, 
Kävin tänään Japanin Vatikaanissa toimivan dip

lomaattisen edustajan hra Ken Haradan luona, joka 

muodollisesti on suurlähettilään anxonimellä varustettu 

ylimääräinen valtuutettu (lId~1~gu6 sp6cial"). Hän on 

aikaisemmin 19 vuoden aikana palvellut Kansainliiton 

sihteeristössä, v.1940 hänet nimitettiin Pariisin suur

lähetystöön j ,a elokuussa samana vuonna hän siirtyi Ja

panin ministerinä Vichyyn, josta hän viime huhtikuus

sa tuli Roomaan. 

Erinomaisen miellyttävä , koht.elias .ja vilkas hra 

Karada, joka puhuu sujuvasti ja virheettömästi sekä 

engl antia että ranskaa, esitti mielipiteensä hämmäs

tyttävän av~mielisest1. 

Keskustelumme siirtyessä sotaan suurlähettiläs 

laUsui , että VenaJän sotilaallinen tilanne todennäköi

sesti pari.n kuukauden kuluttua tulee saavuttamaan lopulli

sen kehitysasteensa. Kenties sota faktillis esti päättyy 

jo ensi lokakuussa, vaikka tuntuu vähemmän l uu l tavalta, 
välinen! 

että muodollinen Saksan ja NeuvostovenAjän/rauha myöskin 

solmittaisiin. puolestaan suurlähettiläs oli taipuvainen 

JAKELUOH"'E: ........ ..ohJ.m .. ,.J •. 
T .... , ....... 
TavaU"- Ja n ..... , .. · mlnl.terlOlle. 
EI .. lItornaaeduatu .... n tledolt .. kalln. 
EI .. Ikomaud ... t"k ..... mutta ulkoaaialnmlniatwlOn Iledol. 

tukalln. 

UI: 1 , A'. 
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otaksumaan , että ajettuaan neuvostovenäläiset joukot Vol

gan toiselle puolelle, kenties vieläkin pitemmälle, sak

salai set tulevat. tyytymään j onkin uuden rintamalinj an mie

hittämiseen suhteellisen pienillä voimilla. Täten vapau

tuneita joukkoja he saattavat sitten ~tää muita, län

nessä niitä odottavia tehtäviä varten , s.o. Englantia vas

taan. II . e emme halua pitkää sotaa Euroopassa", suurlähetti

l.äs huomautti, " m.m. siitä syystä, että meille Yhdysval

lat ovat lIllemy number one. Meidän käsityksemme on, ettei

vät amerikkalaiset vielä ole tosissaan aloittaneet sotaa 

meitä vastaan, vaan keskittävät toistaiseksi voimansa Eu

roopan sotanåyttämölle t.oivoen voi vansa kukistaa Saksan 

ennen kuin lopullisesti, ensi vuonna taikka myöhemminkin, 

kääntyvät meitä vastaan. II suurlähettiläs 

amerikkalaisten suhteellinen passiivisuus Tyynellä merellä -

bän tuntui siis olevan sitä mieltä, että Salomon'in saar

t.en taistelujen merkitys on verrattain rajoitettu-

itse asiassa on japanilaisille tervetullut, nämä kun 

siis voivat eri tavoin huolellisesti j a tarmokkaasti 

valmistautua kamppailuun Yhdysvaltoja vastaan. Hän ko

rosti parikin kertaa, että tässä tilanteessa Japani 

liittolaistensa hyväksi tuskin voinee tehdä muuta kuin 

mitä se jo on tehnyt, S.o. vaik.euttaa ja estää Englan

nin mahdollisuuksia Australiasta, Uudesta Seelannista, 

Intiasta ja muista maista saada sen kipeästi tar-

vi tsemia raaka-aineita. Oli ilmeistä suurlähettilään 

tahtovan syystä tai toisesta antaa minun ymmärtää, 

ettei bänen kåsityksensä mukaan mik.ään puuttuminen 
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Venäjän sotaan ole odotettavissa Japanin taholta. 

Hra Rarada korosti lopuksi, että vaikkakin Neu

vostovenäjän joukkojen sitkeä vastustus vielä saat

taa jatkua, niin on niiden hyökkäysvoima jo murret

tu. 

M i n i s t eri 

(G. A. Gripenberg) . 

- 3 -

Venäjän sotaan ole odotettavissa Japanin taholta. 

Hra Rarada korosti lopuksi, että vaikkakin Neu

vostovenäjän joukkojen sitkeä vastustus vielä saat

taa jatkua, niin on niiden hyökkäysvoima jo murret

tu. 

M i n i s t eri 

(G. A. Gripenberg) . 



·ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RyHMÄ: ..... f. ....... . 

OSASTO: ........ ~/. 

ASIA: .... ,.... ............ .. ... . .............. . . 

• 
. U.ia~4k~t:If~dF1Z~::.D 1. 

···· ····· ···· ·· · ······ ········· J~r/47' ···· ···· ....... . 
~~-t,t . ...... .... .. .. ....... ... .................... .... ... ..... ............................... ............................. ...... -...... ............. ......... .... / .. ~ ......... . 

• 

6000-~''' 1 3n07 

·ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RyHMÄ: ..... f. ....... . 

OSASTO: ........ ~/. 

ASIA: .... ,.... ............ .. ... . .............. . . 

• 
. U.ia~4k~t:If~dF1Z~::.D 1. 

···· ····· ···· ·· · ······ ········· J~r/47' ···· ···· ....... . 
~~-t,t . ...... .... .. .. ....... ... .................... .... ... ..... ............................... ............................. ...... -...... ............. ......... .... / .. ~ ......... . 

• 

6000-~''' 1 3n07 



..... ... v f: T..!.. ~ ... ~ .~ ... !f. !SA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala inen . 
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Asia: 

... .. .. 88 a 20. p:nä ....... ~lo. ... ..... kuuta 19 .. .. 42. ;r 
.. Keskustelu Yhdysvaltoj en Vatikaani!J;1~J': 
. asiainhoita.j an kanssa. 

Presidentti Rooseveltin Paavin luokse nimittämän '~en-

k1lökohtaisen edustajan" ~uyron C.Taylor'in poistuttua 

Roomasta viime vuonna on IIr .Rarald H.Ti ttmann toiminut Yh

dysval toj,en asiainhoitajana Vatikaanissa . Hän lienee ensim

mäisessä maai~sodassa haavoittunut lentoupseeri, joka 

myöhemmin liit tyi Pohjois-Amerikan diplomaat tiseen palve

lukseen ja vuonna 1939 nimitettiin pääkonsuliksi Gen~veen, 

jonne hän saapui vasta kolme päivää ennen sodan syttymistä. 

VUonna 1940 hänet siirrettiin Vatikaanin lähetyst öön . T. k . 

19 p:nä kävin hänen puhei l laan siinä verrattain tilavassa 

asunnossa Vatikaanin kaupungissa, jonka Paavinistuimen vi

ranomaiset ovat asettaneet hänen käytettäväks~en. 

Mr . Tittmann otti minut erinomaisen ystävällisesti 

vastaan huomauttaen tuntevansa useita suomalaisia. Hän sa-

noi , että hänellä vain kerran on ollut Iyyta koettaa pe

rehtyä Suomen asioihin: joulukuussa 1939 "kun Neuvostovenäjä 

potkaistiin ulos ("was kicked out tl ) Kansainliitosta" • Tämä 

hänen lausuntonsa antoi aihetta pitkähköön talvisotaamme ja 

ReuvostovenAJän meihin nähden ajamaa politiikkaa koskevaan 

keSkusteluun, Jonka kuluessa tein selkoa m.m. sotaa seuran-
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neen rauhanajan tärkeimmistä tapahtumista, joihin lIr .Titt

mann kuitenkin tuntui verrattain perehtyneeltä. Hän ei ol

lenkaan salannut sitä, ett~mitenkään hyväksynyt Neuvosto

hallituksen Suomea vastaan noudattamaa hyökkäävää esiinty

mistä eikä siis koettanut millään tavoin puolustella Mos

kovan hallituksen politiikkaa. 

Tämän jälkeen Mr . Tittmann Ir- ... yi minUlta, mitä arve

lin nykyisistä 8uomalais-amerikkalaisista suhteista ja nii

den tcdennåköisestä kehityksestä. Vastasin Helsingistä läh

tiessäni vielä olleeni siinä käsityksessä, että ne olivat 

suhteellisen tyydyttäviä, mutta myöhemmin Amerikan hallitus 

oli minulle tuntemattomista syistä katkaissut meidän väli

semme konsulisuhteet. Tämän johdosta en uskaitanut ennustaa 

mitään suomalais-amerikkalaisten suhteiden todennåköisestä 

kehityksestä. lIr.Tittmann huomautti tähän Yhdysvaltojen 

pelkäävän, että suomalaiset sotajoukot vielä tulevat kat

kaisemaan Milurman'in radan ja siis Länsivaltojen käytäJmös

sä tärkeimmän yhteyden Neuvostovenäjään. Tätä taustaa vas

taan konsulisuhteiden katkaisemista lienee katsottava, hän 

Usäsi, mutta lausui muuten suuren t.yydytyksensä siihen, 

että Amerikan lähetystö vielä on Helsingissä. 

Ilr. 'l'ittmann sanoi nyt rohkenevansa minulle esittää 

kysymyksen, johon mahdollisesti en haluaisi 'Wl.stata taikka 

.johon vastaamiseen ehkä jo olin "kyllästynytll. Se seikka, 

että SUomi, jonka vlestön valtava enemmistö kuuluu luteri

laiseen uskonnontUDDUstukseen, on päättänyt perustaa lähe

tystön paavinistuilllen luokse, on luonnollisesti herättänyt 

suurtakin ja laajalle levinnyttä huomiota. Tuntui epätoden-
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nåköiseltä, että SUomen hallitus olisi perustanut lähetystön 

ja Eduskunta myöntänyt määrärahoja sellaisen edustuksen yllä

pitämisee~ ainoastaan meidän maamme harvalukuisten roomalais

katolisten vuoksi. Sen takia hän oli otaksunut Suomen halli

tuksella olleen j otain toista mielessään, ja vaikka hän myön

si kysymyksensä olevan '''indiskreettisen", niin hän rohkeni kui

tenkin tiedustella hallituksemme syitä tähän toimenpiteeseen. 

Vastasin Suomen ulkopolitiikassa olevan perinnäistä koet

taa ylläpitää kosketusta Paavinistuimen kanssa, Suomen halli

tus kun pitää katolista kirkkoa yhtenä maailman suurimpi a 

moraalisia voimia. Ni inpä hallituksemme oli jo v.1.918 Vati

kaaniin lähettämänsä delegation välityksellä pyytänyt Pyhää 

Istuinta tunnustamaan maamme itsenäisyyden. llyöhemminkin Suo

mi oli eri tilaisuuksissa lähettänyt t ilapäisedustajia, joko 

virallisia tai epävirallisia, paavin luokse. Talvisotamme ai

kana nykyinen paavi oli antanut maallemme sekä moraalista et

tä aineellistakin tukea , josta kaikki suomalaiset ovat hyvin 

1dit.ollisia. Jo siihen aikaan aj atus oli herännyt, että Suo

men pitäisi pyrkiä diplomaattisten suhteiden solmimiseen Py

hän Istuimen kanssa, vaikkakin tämä ajatus vasta nyt on toteu

tunut. Pienellä uhanalaisessa asemassa olevalla maalla, lisä

sin lopuksi, ei koskaan voi olla liian pal.jon ystäviä, ja tA

mAldn nAkökohta on myötAftikuttanut Su~ hallituksen pää-

tökseen. 
'l'1hIn vr. Tittmann sanoi minun kai sallivan hänen sa-

noa Suomen hallituksen päätöksen olleen hyvin vii saan toimen

piteen (IIa very use move"). 
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Nykyisestä sodastamme ei ollut juuri ollenkaan puhetta. 

JIr. Tit-tmann kysp ainoastaan, oleIlllleko Saksan kanssa solll1i-

ne et lDUodo'lllsenkin liitto sopimuksen taikka mui takin ke ski

näistä apua tarkoittavia sopimuksia, johon annoin kielteisen 

vastauksen korostaen, ettei Suomi ole - kuten ulkomailla usein 

kuvitellaan - miehitetty maa, joka huomautukseni tuntui suu

resti kiinnostavan häntä. Hänen kysymykseensä huomautin myös

kin, ettei suomalaisia joukkoja ollut osallistunut Leningradiin 

kohdistuviin sotatoimiin, joka ilmeisesti oli hänelle uutta. 

K i n i s t eri , 

(G.A.Gripenberg). 
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väliset neuvottelut. 

Raporti ssani No.8 t.k.20 p:ltä olen tehnyt selkoa sa

mana päivänä tapahtuneesta keskustelustani Japanin Vatikaani

suurll1hettilAän hra Ken Haradan kanssa, Joka selvästi antoi -minun ymmärtää käsityksensä Olevan, ettei hänen hallituksen-

sa tule puuttumaan Saksan Ja VenAjänväl.1seen sotaan. Suur

lAhettill1s ei tietenkään sanonut sitä suoraan, vaan korosti 

Thdysvaltojen olevan Japanille - kuten hän englanniksi sanoi--"enem;y number one" sekä, ettei Japani voi tehdä enempää liit-

tolaistensa ~äks1 kuin mitä se Jo on tehnTt, t.s. katkais

ta EDglannin yhteydet sodankä1DDille tArkei ta. raakatavaroita 

tuottaviin maihin (hän mainitsi Hollannin Intian Ja llirman) 

se~ä Tleensä estU Ja vaikeuttaa näiden tavarain kulj et.tamis

ta El'lglantiin muista maista, jolloin hän tarkoi tt1 ennen 

kaikl<ea Australiaa, Uutta Seelantia Ja mt.iaaldn. 

En tietenJtlAn tiedä 1cuinka byv1.n suurlähettiläs on 

pereht)'DTt oman hallituksensa aikomultsiin Ja suunnitelmiin 

enkä liioin uskalla lausua a1 tään käsitystä hänen hiukan 

hlmmästyttävln avomieli&yytensl varsinaisesta tarkoituksesta. 

Trrdyn vain tote8llaan IId.tA vil.ka8 Ja puhelias Japanil.a.inen 

diplamaatti Jostain SYTstä - t.aikka kenties ilman erikoista 
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syytä - sanoi minulle. 

Vasta tämän keskustelun Jälkeen minulla on ollut tilai

suus Roomaan saapunei tten ulkomaalai sten leht.ie.n avulla tu

ttlstua niihin ni.ukkoihin tietoihin ja tiedoituksiin, jotka on 

saatet.tu julkisuuteen Cburcbill"' in Ja Harriman'in Stalin'in 

kanssa Koskovassa käJmistä neuvott.eluista (Italian lehdistön 

julkaisemien tietojen perusteella on yleensä mahdotonta muo

dostaa minkäänlaista tarkempaa käsitystä sotata~sta t.aik

ka kansainvälisen politiikan i lmiöistä). llinun mielestäni on

kin kaikki Ddt.! on julkaistu Moskovan neuvotteluista ja tu

loksesta omiaan vahvistamaan bra Ken Haradan minulle esittä

mien laustlDtojen paikkaDsapitäväisyyden. 

Ensinnäkin on näet otettava huomioon, että virallisessa 

neuvotteluja koskevassa k~!Dikea88a puhutaan yksinomaan so

dasta "Hi tler-Saksaa" Ja tamän val.l.an Euroopassa olevia lii t

'tolaisia vastaan. Ne päätökset, Joihin neuvottelut johtivat., 

tarkoittavat ainoastaan tätä sot.aa, korostetaan komunikeassa 

(k~ Neue Zurieher Zeitung'in saksankielistä käännöstä 

"Es wurde eine Reihe von Besehlt1ssen in bezug auf den Krieg 

gegen Hitler-Deutschland und seina VerbUndeten in Europa ge

:1'asst"), joka lisää Englannin ja NeuvostovenAJän päättäneen 

kaikin voimin käydä "tätä oueu4ennmka1 sta vapaussotaa" kun

nes kansalllssosialismi Ja jokainen sen kaltainen sortovalta 

on täydellisesti tukahdutettu ("1i!:eide Regierungen sind ent

schlossen, diesen gerechten Be:1'reiungskrieg mit aller Kraft 

und Energie zu :f'ahren, bis die vollständige Vernichtung des 

Nationalsozialismus und jeder Ahnlicher Tyraonei vollendet 

istU). 
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saatet.tu julkisuuteen Cburcbill"' in Ja Harriman'in Stalin'in 

kanssa Koskovassa käJmistä neuvott.eluista (Italian lehdistön 

julkaisemien tietojen perusteella on yleensä mahdotonta muo

dostaa minkäänlaista tarkempaa käsitystä sotata~sta t.aik

ka kansainvälisen politiikan i lmiöistä). llinun mielestäni on

kin kaikki Ddt.! on julkaistu Moskovan neuvotteluista ja tu

loksesta omiaan vahvistamaan bra Ken Haradan minulle esittä

mien laustlDtojen paikkaDsapitäväisyyden. 

Ensinnäkin on näet otettava huomioon, että virallisessa 

neuvotteluja koskevassa k~!Dikea88a puhutaan yksinomaan so

dasta "Hi tler-Saksaa" Ja tamän val.l.an Euroopassa olevia lii t

'tolaisia vastaan. Ne päätökset, Joihin neuvottelut johtivat., 

tarkoittavat ainoastaan tätä sot.aa, korostetaan komunikeassa 

(k~ Neue Zurieher Zeitung'in saksankielistä käännöstä 

"Es wurde eine Reihe von Besehlt1ssen in bezug auf den Krieg 

gegen Hitler-Deutschland und seina VerbUndeten in Europa ge

:1'asst"), joka lisää Englannin ja NeuvostovenAJän päättäneen 

kaikin voimin käydä "tätä oueu4ennmka1 sta vapaussotaa" kun

nes kansalllssosialismi Ja jokainen sen kaltainen sortovalta 

on täydellisesti tukahdutettu ("1i!:eide Regierungen sind ent

schlossen, diesen gerechten Be:1'reiungskrieg mit aller Kraft 

und Energie zu :f'ahren, bis die vollständige Vernichtung des 

Nationalsozialismus und jeder Ahnlicher Tyraonei vollendet 

istU). 
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Yoisekai on pantava merkille, että kommunik~ankin sa

namuodon 1ID1kaan stalin neuvotteli ainoastaan Churchi1l4 1n, 

a;ltt.a ei YhdysvaltoJen Presidentin edustajan Harriman<# in 

kanssa, Joka kui tenld.n "osallistui" neuvottelu:ibin. Voidaan 

tietenkin sanoa, että tämä on hyVin hieno erotus, mutta ero

tus se kuitenkin on, varsinkin kun kOlDTDl!Dikeassa ainoas

taan puhutaan niistä päätöksistä, Jotka "molemmat" halli

tukset - siis Englannin j a Neuvostovenäjän - ovat tehneet • 

Yätä ei muuttane se seikka, että kommunikean loppulauseessa 

korostetaan kaikkien kolmen vallan ystävyyttä, yksimielisyyt

tä Ja keskinäistä liit.tosubdetta. 

JII1tta sodasta Japania vastaan ei sanota sanaakaan . 

Mahdollista, jopa todennäköistäkin on tietenkin, että neu

vot~luissa on keskusteltu myöskin siitä tilanteesta , joka 

syntyisi .rapanin byökätessä Neuvostovenäjän kimppuun, mutta 

silmäänpistävää on silti kuinka tarkoin Stalin on välttänyt 

Jokaista sellaista formulointia, joka jollain tavoin kohdis

taisi Tokion hallitukseen • .ros todellakin olisi syytä otak

sca, että _ kuten viime aikoina eri maiden lehdet ovat yrit

täneet uskotella - .rapani piakkoin hyökkää Neuvostovenäjän 

päälle, niin stalin ei kai olisi noudattanut tällaista varo-

vaisuutta. 

Katso,ttuina Koskovan neuvottelujen taustaa ..a staan 

ambassadöri Ken Haradan minulle esittämät lausunnot tuntu

vat siUldn mielenkiintoisemmilta. Japanille on siis Yh

dysvallat tärkein vihollinen ja kamppailuun niitä vastaan 

se keskittää voimansa, Joka onkin aivan luonnollista etenkin 

.108 otetaan huomioon, että esim. Salomon4 in saarten suuret 
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taistelut eivät suinkaan toistaiseksi liene johtaneet Japanin 

toivomiin tuloksiin. tta ~skovan neuvottelut vahvistavat 

~öskin suurlähettilään käsityksen, että Yhdysvalloille Saksa 

Ql Ullä hetkellä "enemy number one", koska muuten ei olisi 

selitettävissä miksi Presidentti Rooseveltin edustaja osal

listuu neuvotteluihin, joissa hän muodollisesti ei ole asian

osainen , miksi hän Presidentin nimessä kannattaa kai.k.kia Neu

vostovenäjän ja Englannin tekemiä Saksaan kohdistuvia päätök

siä ja miksi hän korostaa, että "Amerikka tulee käsi kädessä 

venäläisten kanssa seisomaan rintamalla". 

Moskovan neuvottelujen puheena ollen tahtoisin vielä 

huomauttaa seuraavaa: -

Kuten raportissani Ho.9 olen tiedoittanut tiedusteli 

Yhdysvaltojen Vatikaani-asiainhoitaja Mr . Tittmann t.k.19 

p:nä minulta, oliko Suomi solminut muodollisenkin liittosopi

mmksen Saksan kanssa taikka muita keskinäistä apua tarkoitta

,,1a sopimuksia, Johon kysymykseen annoin kielteisen vastauk-------sen. Vaikkakin Mr. Tittmann juuri ennen tämän kysymyksen esit--tåmistä oli ylimalkaisin sanoin puhunut Koskovan neuvotte-

luista Ja niitä koskevasta kommunikeasta, jonka hän oli kuul

lut Englannin radiossa, en heti ymmärtänyt miksi hän esitti 

kysymyksensä Ja miksi kielteinen vastaukseni tuntui suuresti 

kiinnostavan häntä . 

Olen nyttemmin tullut ajatelleeksi hänen kysymyksensä 

todennäköisesti johtuneen siitä , että k . o. Koskovassa jUl

kaistussa kommunikeassa Englannin ja Heuvostovenäjän kamppai

lun luonne ja sen päämäärät on formuloitu taValla, joka 
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poikkeaa näiden valtojen, viime toukokuun 26 p:nä solmimaan 

liittosopimukseen sisältyvästä formuloinnista. Tässä sopimuk

sessa puhuttiin näet johdonmukaisesti sodasta "Saksaa ja 

kaikkia siihen hyökkäystoimissa Euroopassa liittyneitä 

("associated") valtioita vastaan", mutta Moskovan kommuni--keassa on tämä käsite rajoitettu sikäli, että sotaa sanotaan 

käytävän Saksaa, taikka oikeastaan ''Hitler-Saksaa'', ja sen 

liittolaisia ("allles") vastaan • 

~ämmöisi8tä eroavai~sista ei tietenkään sovi tehdä 

liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä eivätkä ne käytännössä 

merkinne mitään mainittujen valtojen suhtautumiselle Suomeen , 

ne kun jo ovat sotatilassa meidän kanssamme ( .Tittmann 

huomautti kyllä, että Iso-Britannia ainoastaan "technically" 

0U sodassa Suomen kanssa). utta oli ilmeistä, että Ur .litt

mann, joka ei osoittanut. mi.nkäänlaista Neuvostovenäjän ihai

lua, kiinnitti suurta huomiota siihen seikkaan, ettei SUomi 

muodollisesti ole Saksan liittolainen, vaan ainoastaan sen 

"co-belligerent" Neuvostovenäjää vastaan. 

i n i s t eri lt.~.hv·~ . -

(G. A. Gripenberg) • 

.. 
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etU 80t& no1n ft04en lallu't'tv. llDtw. 1tq1n, lupl ikO hIIn 
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ltDaprcwh.1nuhaD ao1 • 1w1j eta "tarko1Uav1in DeUYottel'R1b1n, Jo

hon l!:a1'd1neeU .....u..1& ·SiiheD _ oll..aDeD uako. Jbltta olen 

'fu.a aiUa, etu. su.a la1Jd.atlm Jo eu1. 'YUODDa. Kauaain .. 

ai vo1 kea1öIä..- HuoJanUa, .Uen aaa1;& puoleataD1 ollut ha.-

... 1mm:t ai'U.la ....,l8.en .ah401l1Jam.ben rtUta&v1a. .arkkeJa, 

Ja. lIIF7a1A hlnU b1ulcaz3 tarlre.m n ael1 ttl"'D a1h1n nlkölrohUin 

hben kkU,.kaed pen.at1l1, Johon hI.n .,..tae1 8UWUI.111.en ..... 

raavaat1& -

Oa .ah4oll1ata.., etU ... kalai •• t rtel& tl.Dl. VUOJma pii .... 

.... t Belruva .e1rlca, -.Ua. Tar.a&. •• ai 01.. Oa -mloll1.'b. Ja. 

t04Mm11rö1nlJdD., .ua he Tal..ta&T&t S~, IIIlUa. ~ 

.. ei ole. J.1T&D. TUWUP. oa ku1t8Dk:1D., .H& SakaD a.r.e1J&t T ... 
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t&1atelat ont a1heu.tt ..... t Uretöa'U. Terenwo4a'tua1;&, ...., kh

kaea. akaalai .. t ai~t 01.. u..o1tt .... t aitIIIL tapp101ataaa • 

as1U pej:tai haU'a &U:a.1aellll&t u.o1tuka ..... 718 .... e1dt 

oi. llaotetUT1&. - Tamu. on 1IIIfG~ lcar4i naali 11"81, eUe1-

.... t T=lJ11a. 't .. nnha& SaJtaa Da"8, naa Ja.t:t:aå kuIppL1-

111&. !!.ollhab .. ~ pelaat ... an auuret oaat JoakoiJI.

--, Ja. .. TUlll.JIlU ~t 1't&li81-18.t a;paeer1t, Jo14_ 

Dm .. D:rdheeU 011 ..,lrI1Ih.ata 1IOt1l .. 1l1 ... ta. Ul.e.1:lteuta. 
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Sekaan joukkojen t~ Tlhemm1U" 

TOimIta. 1ad.a T1111a bl.T8D& pitB *,u"It.tto.an pUki& r1J:l't--.

linjoja Jl:i.eh1.te't.'Q'1Jdt ja Dllden kD1 lmJhtey4.t tul.nat olaaaD 

crtiaiA paJ.jon piteJllll&t. TaikJcalde TeJdO"-teJlk1n 71e1Jum "1-

laIme tul... ole-.an p&Ljcm. lmoDOD.p1 kD1n viime ~ODD&, Oll laai

t8Dld.n .u.ateUava •• tt& e.ngl..a:IrUl.asten ja aer1kkala18'ten 

j&ttil.l.1a88&t'he.t WOYat D11lle roD_ss't1 el.1.J:rtarpe1.U, aaeita, 

...."ka1a ja l.entokoDeJ.t&. YpnoaDelde _te-M on eae:pmn."t jopa 

JcaksiMt.eldn lJd. ..... Jarok.,ul ..... , kard1 •• U YtitU. !otta OD, 

.tU aak-'.j.et UP"·,avat suuret .urät lol1jetuala1voja. -.t

ta .108 u1a. T1~ upot.tua - lIa'tc Oll tapahtumR -

Jb4 •• U ..... ttuseria 118l1aeDlqD.ent& kuljetual.a1.,.., lI11a u.& 

ei TieJ.a ..rJdta Jl:i.tu.Jl ka"taaU'ofi.a, kNka.u.u kahdekMD

q...,U 1&1'ft& "tuli. 1ol1.teDkiD. perUI •• u.ID. 7htq4eed kar

'heaU 8UI01 nk .. ,.,.ten ja 1b.l"'eistakin ..n.naa ko ... 

:tasa p.ropacaIIdan olnaa &11»& suht ..... lQ'rtJl t81~ ettl. 

MJl l.aT1tu.B "1edot ~t t,.hjeDtArtlU, -.tta 1t.e .Id .... 

_ nat 81 .... harhaMjob:taTia. I11Jq1A on tehV nur1 mmero 

811't.1., .tU. I.akatU1A IIal.tun PJTld.M. ... en IA1U1'eC aaatbee

.... )amlJIDe1u. la1'Yoja w:po'tetU1n ~tl. ja IImtNl1a 

ao'tala1'YO~. ~ ... plUl. lq"llI. paikkan-, mitta 1taJ'aJ.,8.t 

...-ert.t ol1'Y&t hlDena kert .. at k.o • .....tuaan olleen a1k81 

Tal."b.TaIl auuren. ettl. -lree.'.1a-UaJ1aJ a1 un pIil.lT-t1 eJJl!ad 

0'taU1n l.11t'tola1.aten tarkoiUaneen ~ jannelde • 

Tandrakh a118 lIiJ'd.JL mao.a«&va lIIILr& la1'Yoja -apotett11n, 1111A 

.... ttueea -=r1D OD 1ol1. taak1Jl JU81 IIaltau par1l.le. Sabll ..... 

""","""u pIlle_ ol.l.c Dr" Me" UD01 Tiel..l.. eUI. .Ul en1 n· 
ja T1". ..u.a å.l.la O'tol.l.1e1a -nocSe M1b. JIIJ't on ohi . 
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P1aJl RnglanDin ~a .&.erU:aD. 1.baaota Saltaaa vaaUaD, ka1"

eli n •• 11 ~a'tlc.o1 , al.lc&a 'toai.aan., ja.e 'tul..e Sakaan 'rilea'tlSll.e 

pia TaUrioUa. ](Unpl. ol.1 eda Sakeall'ta hiljattain Rooaum 

aapauu1 a.kala1nAJl nnOJRJt kard'naali]]e h&rl't7Den DlD1a. 

Sanota UhI.D.. eU& a11rtl11 olen 1a1Ul.l.U't Sakaan DnaD -

:raal1 on .aimo, johon kard1u·11 vaataa1. almm olevaD a1.-nm 

o1kea8lla, llaI.'t8DJ tIJIoraali. on lQ"d johtuen 1111 ta, ettei. 1caDaa 

rtel& 1iuDDa 'toclell1.ata UlaDD.etu Tedjnla, u.ah7~

Saksaa. aihaUam..n -narioiden to4ell.iata laajuutta e:1Jd[ rt .... 

i.a ole aaamrt kutU D1.1U k:&ra:1JITka1.&t jo'tka &Dai talrt 1iul. .. 

tuo..an -ahnaaD. JfD..tta &nai. 'VUOJID& kanaa 't1a.lee ~ 

koko .. _D- to1.vo't'tauu48D ja lIi.lloiA aen _raal1 aarliiUl.· 

1Ard1 Mali lauaui rtea k&a1. Vben"ID, etU SabaJl pro

~ aaba _aiA TUrI.D lDn'an aoutapahtUll1en te4e1U-eata 

..n:1't7kaea'li~. ](1.1.Jr»I. .ak-la1 .. t 'dUt~'VIl"t D1eppe'ia .1M ... 
-

JIIIIIUQJl oUe .. 1.IlnaiQ7r1~ jO'ta .e ei. kuitenJra8D 01] en-

1caaa oU1l."t. Se 1].." •• a.:L'da"t1. jo a1.1U aa1kada, ettl. rt181.

'toista JI1autua 88D jllia. D1A l1.1.ttola1.ajoakot 011.'ft't -

b:Daet .1 h1 D 'helan-1ft 1'841.0 Ta1"Oi.'tU Jlanslam Tl.:ea'liöl.. ettei. 

JII;J't oll1rt kJllliO. -,,.nl·'a1_ne iJlYaa1.o,rriVba.u, jODka 

j0b4oata nJWkeJ.'a'tea p:l"tl.1.a1. olla II1ad.ID. .. 'te ... &'V11a't ... .. t_ aI1U joak:koja, 10ka n.1a .... tta1.a1. a. _k_'ahtea 

koato"to~ ta1lle aJ. tU1.b1. 

n.u..U _. Jca.rd1 -a' 1 !1.aaan.nt PIII01 l.epaltai, aUu 

_aol1.a1 .... 1I8ko llaal1.Taltojen T01ttoOll, ~ tleta johta.

-eld.a, etU hIMa oaall1.ana:J.a ...... otaan 0Jl a1U1 ] ai" •• 
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'feDI.~1llA hänel.l.A on a1Jtoaa'ta.an lalUa1 tiT1a1oODaa ell n.60.000 

.:lena, 'Ui kOH n hb qll& rtåa a1lcGiDa Ueue jOuaUL.u.-

TenaUaUl p1.en1& Ual1ale1a1a ~oak1co-osaa'tojat ..-.'ta Balkanil

la, jona 71.e1n.en ti '."na on i ta] 1 aJ a1 ~llle ~ 'UkaTa. 

on l.ihateU7 .1.HD 250.000, keIrti._1opa 300.000, m.ut~. 

P\alm1itlsaaD. T1.el.& Yllqaval.t01en aouteoll.1.euuden Tal.~ 

T8.8U bo'tazmoa'ta, ~ok:a - ]auod1 naali D kJ.aj. Vkaen -lraan - on 

jo JQ't e41a'tp;rt oclote't1öaa pal30n pU ...... l]., hID. viel.l. ker-

ran touti, .U~ Seka: kea'U& korke1Jrta1Jt T1lO4en ~a e't1i~ 

aoa 1.uuUavaa't1 ,u"," ensi lteallnJnA ja IIIJYIIkmm vlliaenA 

81lrpme. 

Kard1 Deel 1 otti T1.el.A puheeka1 Pllolan o1.ot, jotka 71._ ... 

d - w1 W 1 o1.en ol.l1lt bvo-eaT1azt1. - ovat P7hIn I~ fII-

4InU h;yv.1a l.Ihe1.l&. HIa aanoi, .tt~ SekAn -lIEleh1. t~-
t" :, 

Nl ql.l& lI&l.l.1T&t kirkkojen o1....-an aUki, a.tta pap1etoa va1-

not ... ja 7l.e ..... tatoUsu 1r1.rkon to1ia1ntaTapaua on brdn 

rajoUe'ttu. W1 hlP' .... koko Puol.uaa 1a Li.ttuasaa a1n08a'tun 

7U1 p11a:p& toima. T .... ",..t1r1D., karcUuali huomautti, aah-

1iau.1i1rf'&t ~ 8.' .1.1.8lIIIl1a ka1a .. k .. bi •• t kirkkoon ja pap1.a

toon, l.U1Il.avaa'U .. joh4oat., ettei he1~ hal.l.1D.toua 01.

l.1n ;rhU 'tuokaa la1.1Jl ..... l aj etu, .. tta hel"'nH n .:leh1tu.

me .... 081_. Pulaa papit aa1va't ba'tU vailteUa k&ra1JQ'k&Ul. 

Wlmhn hIa Ttitti Pulan ..... a't1Sal aoclaD. al.uta lIh'Uen TIhaD

Me a. 4 ml.joQMlla, paolala1sten uppiot aotaa_ o1.1'Y&'t 

oll.et .u.v.nt, bol.ahaT11k1t ol.1T&'t Tedjll.1. l.IhattbHt Ml

ka1a Jraka1., ~ol.lia •• U aiD.OU1aaa paoU toi_ta. ml.100D8& 

Pulan ankaa'ta. .ata .ataat1lhatta 01.1 lalol.lut ""11 )'IIn ja 
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ka1ke1e' e:11D pmtte1a11a ~a l.opuka1. aaltAlai.n ovat UIJ"UleH 

am.'Cl lIDrtla plolalai.1a. -GedapoD. har~oU't_ terror.l 1V'1h

Jd.1 ullo1Ua:1n 711 -.xl, ja 'dl..1.8tll Oll tapahtw:lllt, .tt~ a:1.1a 

.oma laaiJl aata bnJcd on &DIIIIIltu 7114 •• " pI.1'dsd.-~ 

11 d.1.U1. 

Hb pahD1 JVGaldA JlOPa1 .ata. ~o.aa hAn vl.UU 'kwtua 

AUra ene..ta"&t. ol.nan ql.l.l.a't7Deen aotaan, var8'1lld a 10m 

.. u.tU Ua.tarin ea ...... a 1;a:1 JVtib • .., a tul.e'Ian qDJrJU'wlllD 

]loMa' &J'I ld.JIppmm. -

Yl.l&ol..nuaa llml.ea aeloataneeai kaikld. keakust el.'UM 

pUkohdat. 

• 1 D 1 8 t • r 1: 

(G.J..Gripenberc) • 
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~c1udD1. "'.'" Arpn't11J1aa Ta't10en1_aurl.Qe1;1;i.lJUln 

S1'. 'Bwenpele Ll.obet'n puheilla qqin UIle1U, tuleeko hl.

Ma mal.e.-tun :BraaWan Sake" J. oao1Ua:ma 804anj1lli.a1;1&a 1I&h

cIol.l.1a .. U T&1AUuaaan argenU1Dal.a1. ..... k.a J 81s11Dld.D auh1;e1-

a:U .•• 

Sr. Llobe1; n.ataa1 sellaiaen aahdolll8UU4ea ol.8TBIl brt1n 

epl..1;o4enn 'klliaea. Hb lIIJba1 q111., .UU to18'ta1aekÅ 1;ar~ 

lI1Jl twm. m :U hIDeD halU 'tuta .... aJattele. taatA _iaata., 

..nta aano1 o1.8T8Ila& Takuuhttu U1U, e1;t81 Argentiina. Ul.e 

aou4attaaan :Braen1 ." ."t ...... ea1llerkkiA. SodaJl ~.1;aa1nm 

S.knJJ. oJia1 jo aidpoU1'tt1.a1e. 81'1etl. lq'Y1Dld.B C"Telu1;~ 

ft. teko, .Ar ... U 1nee •• Jam cm nari .alt .. J a1e~ ja n~ 

11. aureQ1 1"'J1.'a1.~n ~.1;I. Varaa _ •• U& hl.

Ma .ul.11öuk •• ua baluaa TiLlUU kajk1d a •• 11&181&. t01lle p1-

tuta, jc.tka ....-tta1.1ft.t a1.heuUaa ~T1a udpollit1ö1a1a. 

a..;J 1katj.o1'ta. S1Upa1't81, ab ... dlSn Udn, wQllllJ.J.& 

Pl0l.aeetto..aa .Arcea101ina. To1 tuokO· ... n avue1;aa et.u.
aerUkal.a1..1& Telj.äauoja Ja nel.l..p& Yh4avalt.jek1.ll. ! .... 

ta laID8Jl lau ..... o.tau ll1lolillaUa ol.1 klaiteDk1n 11Miat&, e1;-

JAKELUOHJE : Jakeluohjemallej a: 

UI: 1: A 4 

T ••• Hinen. 
Tavallinen j a II l lka; m;nlllerI6 I1e. 
EI ulkomaaedulluklen liedollukllln. 
Ei ulkom •• edultuklen, mutta ulko • • iainm iniateriOn tiedoi .. 

lultllln. 
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tA Sr. Llobet wh'taubu Tara1n arYo.tel...,...u Poh3oia-.1Mr1b:n 

yle1.a11.n 'IIlkopol1UU811Jl IJ7rld.ll;rka11ll, 30tka hIA uno1. jo 

pU..-ln a1.kaa -s'nale1Ja Kuuban aodaata lIhU_ - 'to41.'ta:ae_ 

1l.M1.eapU. 1mper1&l1a1a ku.1n koDpnean Euroopan auunaltoj

pol1tiikka. Elän tunbu 811. olnan D11U araenti1nalaj 81&, 

jotka Yh\l7avalto1lUn DIh4_ C)JI8k8UT&t Tlhellllln suopea1.ell.U 

kaDnaD. 

SuurJ..lheU1lJI.a laua1 JQ'öa1d.ll kAs 1 'tyltaenAlin, etU. tule. 

o.o1ttaut1ma&n ahdotto.alca1 laa1I::iJtaa SaDa, ja UllA on hä:DAm 

meleatU». toiDen 877, .1le8l!id.hAnen .'D.a pUIi81 oaallla'tua 

kaIW ..... '11lPD • !oiael_ plO~en hb. 11l1ll1 ao4an Tie1J. tulevan 

ka.tbUn lcauaIl. 

Pena Va't1kaen1 -awarllbettilAa Sr. Ar1aa Schreibar, 

joka tlD''D kATi l11Osaen.1, laua111 blDlc1n kAa1'tykaedl.n, .ttei 

.l1'aut11Jaa tule l110pupeD puolueeUoJll1U4 •• taan. Hiilen GWI& 

pen_ on mhn ka1kld. ..wt ~'te].l...laerU;en. Talla", Chlld 

1 vkPVJIOttaaatta , jO aikOja 81 Uen katkai8.ut IJUhteenaa Salt

lIa&JL ja ItaliaaD. SlmrllhetUl&a Tal.II1stau-WU 1Q"t, kuha h&

nea .teJ.l,...ar1.kk:ala1 •• t TUkaTel.jeD.IJdn, ... ttlmaa:A ~ 

aan VatikaaDiD lr:a11punlr:11.n, johon Tl.lt'UJlä'ttöJV7t.en he 

o.o1tt ... tta ait&ln suur..,... aielenkarTautta aliatuTat. 

Te1klc1 .en _uran oollrioJ.a:i.' n, 

30ta he IW"U hal.lJ.tukaan taholta OTat aaene.t uutta& 

aht.at katlr:a1.t11a 3" Ti1ae tua1kuun 28 p&d, IID.tta 

tIbI.n ........ he OTat 

_, lDtaiL 1Illr:oailla, 

aaeneet Tapaaati l11lr:la1a 1100 ..... 

bnk1r1 a b.nt.i1D1& Italian b.al-
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!r&ad 7ht87d8Saä lienee sWIL 1I&1nU., eUIL Banllkan 

8UUrlähetUläa K. L'on Bu-art, ~oka tlhln unnessA on 

&8UDmt Vatikaani ... , lo.alt. palattuaan o1keutettan.en 

UUM&n Bualra VatHaen1 -8Uurllhevetln R00II&88. olev .... 

Palasso eli !ave.rD& - D1JD1.aesal. talossa. 

)( 1 n 1 8 t e r 11 L . ~ .~· -

(G.A.Gripenberg) • • 
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• 'ym11. oli tädin Paavin val:tioaihteer1stlSad 

t~ verran k •• tlQyt keskustelu Ionae1gneur ReD6 

!'ontenel.le'Jl kaJlaaa, ~cmlI:a pahe1 ])e ol1ll ~,koe

ka thain SUoae aa1a1n erikoise8t1 ld.1Jmost&VllZl hlUrta. 

Banenl.'.qn"ty1Jlen Ilona.ignwr !'on'tenell. on Pi.-tar1D. 

ld.rkoJl kan11kke3., 3& va.1kkakaan hIn ei Jamlu Valtio

a1.hte.er1stfSn h8Dld.l.llaurtaan, lienee hIn 

tava.U.vi.aa. DTttUld5 aihteer1atlS hJlnU jo.a1n er1-

koi.tehän.d, sUU en ole pl&as;yt selville, ..,.Ua 

luulen häJleJl w1ymJle .. Utb1eJld lauauJrtojen suurin 

piirtein vaataavaD aihuar1atln a3.tuatapo ja, ~o1h1ll 

hI.Jl kai kena pUtUen on lqv1Jl. pereh~. Sen Uld.. 

lienee lIiJ7U ~ut1 tehclJl selkoa bakuatel-.- pui.

kohtiat ... 

IIona1pnr Yontenelle huo_utU alukai S1tCIP'ID 

V.Ulcaan1pUre1 .... D&1ltUnn II1U mur1Jlp1a ~t1oja. 

b1kld. U.tILvat SuoaeD. elne uan, jo... t~'" 1 1 Den 

Tap&U8 Ta1l1t ••• , j.... cm )"enMmaUa1n8Jl. halli 'tue

IQ'steea1, ~o .. a kj rkJroe p14etlllJl U'Y.... j. jo ... 

hb1w1U1a1& arnja - "1u T&l.n.ra bua1n •• - - kmmio1-

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja : 

UK 2: A 4 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalka' mlnllteriOlle. 
EI ulkomaaeduatuklen lIedoitukalln . 
Et uUr,omaaedultuklen, mutta ulkoaliainmlnilter iOn tiedoi

tukIIIn. 
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ld.rkoJl kan11kke3., 3& va.1kkakaan hIn ei Jamlu Valtio

a1.hte.er1stfSn h8Dld.l.llaurtaan, lienee hIn 

tava.U.vi.aa. DTttUld5 aihteer1atlS hJlnU jo.a1n er1-
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Tap&U8 Ta1l1t ••• , j.... cm )"enMmaUa1n8Jl. halli 'tue
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Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalka' mlnllteriOlle. 
EI ulkomaaeduatuklen lIedoitukalln . 
Et uUr,omaaedultuklen, mutta ulkoaliainmlnilter iOn tiedoi
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t.taan. auoaa..... hIn a.zao1, · ... :U1.o on 01..... kanaal.a1a

ta ~ e1'dtkK lru ... la1 .. t valUon ~. Kv1 plra 

JV1q1Ben .ota pl&twkUn, Su.omen tul.na1auu on turn.'l1i'P., 

koBka a:1l.lJL on Ylltä'V1ä kaik1 118& 11&1811& ~a ka1ld. ... pU

re1ad. Huoll8u;t1n tähb Englannin jul1ataaeen _1ll. ao4&D., 

johon hIn TUtu1 t että tilata huoliJla1ota bgl ann111" ja 

..... r1kaa .. .a141n ase' - er1ko1.8laatu 1o~4all1aest1. ~ 

aIrr.~ lldten DI.1.4en mai4en Va1:1k .. n1... '&ö01ll1T1en 

tip10.aa1oUa1oen .4l1ata.11.en - kuten P'Ilol anJd » .:l.D1l1hJ!1.n

ai..Da "aiU auur1llMl1a qmpa101.all& puhuvan Sv.oae.'ta- • 

lOIlld.a .118 Vat:llraan1 • Jlonae1pnr 10nteneU. jatk01, 

auhtautu1l. Suoaeen II1U Aoa101ll.1 .... n. JI1in P7h1n Iatu1.

JI8D. ja Sakaau. vIll •• 1o suhteet 

JIDr1n eP&tn'4TtUnä. Sakeas.a nl..l.as.. oleva ant 1na:a.

kMll hen ja aat1kr1.8t11 H nen ammta., jok& bTdll huoles

tuttaa P7hU Isiä, on v1.aroUt ...... kana. ja Yara1Dk1n 

lDlor1aoa kr.l.atiJmakoa'ta. ldrkot ovat lqll& auki, 5t1oa 

ldrkon vapaata 1oo1lliJltaa ra301tetaan ka1ld.Jl tavoin, l.'Pos-

10 ari t 1a .u takia uekomlOlllai. 1&1 toka1a 8Ul1.taan 81-

'Vf.tk& ae 'VUtalaua.et, 1o'tka .ua katoli.et etU. luteri

laiset pUa,..t ovat oa01 tt .... t ~a1.U., 01.. 1oht .... 

aa.t wlp1rI'nJd a1 1Jl ;poa1U1rta11Jl bl.oka1in. latta kant1. .. 

80daa SakMl]. a1haut .... t ~ka.t ne1A 1ou18T&t ua.

-.aA d ta." -.utoo_ k1rkoJlk1D. a._eD 1a kealtqtU .... 

.... tr1at1-*oanataia. kah1 170.. ~ok& .,.t a1ell&_ 

~ .... Itallaaa ... 1IoJl8a1pRZ" 10Jrtenel.l.. aaJlO1 84ell ... , 

_ -.rlald.a teoriea. TO~aa ld.rkk_ per1U.tt •• a ......... 

tua'tava aaata 1& aiellJUd.D. konet.... 'f'1nlll .. at1. utU 

, 
, 

• 

-2~ 

t.taan. auoaa..... hIn a.zao1, · ... :U1.o on 01..... kanaal.a1a

ta ~ e1'dtkK lru ... la1 .. t valUon ~. Kv1 plra 

JV1q1Ben .ota pl&twkUn, Su.omen tul.na1auu on turn.'l1i'P., 

koBka a:1l.lJL on Ylltä'V1ä kaik1 118& 11&1811& ~a ka1ld. ... pU

re1ad. Huoll8u;t1n tähb Englannin jul1ataaeen _1ll. ao4&D., 

johon hIn TUtu1 t että tilata huoliJla1ota bgl ann111" ja 

..... r1kaa .. .a141n ase' - er1ko1.8laatu 1o~4all1aest1. ~ 

aIrr.~ lldten DI.1.4en mai4en Va1:1k .. n1... '&ö01ll1T1en 

tip10.aa1oUa1oen .4l1ata.11.en - kuten P'Ilol anJd » .:l.D1l1hJ!1.n

ai..Da "aiU auur1llMl1a qmpa101.all& puhuvan Sv.oae.'ta- • 

lOIlld.a .118 Vat:llraan1 • Jlonae1pnr 10nteneU. jatk01, 

auhtautu1l. Suoaeen II1U Aoa101ll.1 .... n. JI1in P7h1n Iatu1.

JI8D. ja Sakaau. vIll •• 1o suhteet 

JIDr1n eP&tn'4TtUnä. Sakeas.a nl..l.as.. oleva ant 1na:a.

kMll hen ja aat1kr1.8t11 H nen ammta., jok& bTdll huoles

tuttaa P7hU Isiä, on v1.aroUt ...... kana. ja Yara1Dk1n 

lDlor1aoa kr.l.atiJmakoa'ta. ldrkot ovat lqll& auki, 5t1oa 

ldrkon vapaata 1oo1lliJltaa ra301tetaan ka1ld.Jl tavoin, l.'Pos-

10 ari t 1a .u takia uekomlOlllai. 1&1 toka1a 8Ul1.taan 81-

'Vf.tk& ae 'VUtalaua.et, 1o'tka .ua katoli.et etU. luteri

laiset pUa,..t ovat oa01 tt .... t ~a1.U., 01.. 1oht .... 

aa.t wlp1rI'nJd a1 1Jl ;poa1U1rta11Jl bl.oka1in. latta kant1. .. 

80daa SakMl]. a1haut .... t ~ka.t ne1A 1ou18T&t ua.

-.aA d ta." -.utoo_ k1rkoJlk1D. a._eD 1a kealtqtU .... 

.... tr1at1-*oanataia. kah1 170.. ~ok& .,.t a1ell&_ 

~ .... Itallaaa ... 1IoJl8a1pRZ" 10Jrtenel.l.. aaJlO1 84ell ... , 

_ -.rlald.a teoriea. TO~aa ld.rkk_ per1U.tt •• a ......... 

tua'tava aaata 1& aiellJUd.D. konet.... 'f'1nlll .. at1. utU 



, 

• 

-3-

ld.rklto& TailalttUlada DIlOr1.on kanatub.u, .a.tta ~_ 

UmlJSad JIb& ~ke.t e1-ntt aerkU •• kovin paljon. 

Itali MM jlrjeat.tUa a1I1& n... ·oo.b1Das:l ... , .1a i ~ 

la1D.a:n papisto on vlhitellu ;rht.i~ka .. d TinD

-.i8ten .ta taae1etipuol.uealr:1D. .1ohtajien lama_ -.av.t

tanu:t kirkkoa ver1'&ttaiD. 'WQUAnA tul.olal1a.. 

)(cma.1penr 7ontenel.l. pahu1 JQ"lakiJl holAm koh~ 

108ta. S1ll.& TAliD. ku.1.n Sakaaa JI011 'tUkka llanakaaaa wr
ld.1 ;rhte1~kBoeD. .1& ai. ... UAvi.n olojen luom.aeen, 

on •• Pu.olaua her.1oUtazmt terroria, .toka on .1ohtaJmt 

-tauhiatuttavaa- (.uutable) Ulaato .. MIl. 10. hb ke~ 

t01&1 aimll]o ka1ken aita hän tiotU Puolan lnm.aa ~ 

~ke18'tA, D1in -to aaia1 tto ~ •• t 8il.ld.iD-. 

T eD&..11n 804&8'ta Jlonae1pnr 7oatenello sanoi .e. 
varaati tul.avazl ke.tllllla koko talven, koska .i olo 01-

len1raan t04enD 'ktiatA, oUA Sakea .ta lIwvoatohallitua aol.

.uivat rauhaa. JlD.tta en.a1 talVi tul..o Sakaaa Jean_J,. 

tuoUaaan Jalitakia Ura1ll7ka1& aivaa kuten a. koko Bu

roop&llo tul.ea .ao4oa'tuaan ~ vaikeeW.!1IIb .1oh

to.ta ei Jrukaa 'YOi auoa Jru1nJra kauan Saka.D lamaa 

T1el.I. TOi kenU .. taa. Huo-.utiD UhIn ka:1kk1en .erkld.en 

viittaavaa 811hell, .Uit Sakeaa Jean.en -raali on -.1D10. 

!bIIn IIonao1cDav POJLteneJ 18 IQ"IDa1 1r1 n l.idten ku:1 taldlU 

-!01a1aiaeka1 •• GIl -.1a1., .nta aiatattohazl lliten ~ 

vi rt1ao aoeu.-. !o1aolta PlOl_ lLIa totoa! Sakaaa ~ 

~ or,I·"'1aa fthna eUA olo l18h4oll1na TVJIIl114ell.a 

ea:aDIl8taa IliUla. BIn .ao1 1fIJIa1r1.a, .. U& Italian oaaott .... 

.:luJa auvoen ~ .. lai .... .1a ottA .... a ulJll 

, 

• 

-3-

ld.rklto& TailalttUlada DIlOr1.on kanatub.u, .a.tta ~_ 

UmlJSad JIb& ~ke.t e1-ntt aerkU •• kovin paljon. 

Itali MM jlrjeat.tUa a1I1& n... ·oo.b1Das:l ... , .1a i ~ 

la1D.a:n papisto on vlhitellu ;rht.i~ka .. d TinD

-.i8ten .ta taae1etipuol.uealr:1D. .1ohtajien lama_ -.av.t

tanu:t kirkkoa ver1'&ttaiD. 'WQUAnA tul.olal1a.. 

)(cma.1penr 7ontenel.l. pahu1 JQ"lakiJl holAm koh~ 

108ta. S1ll.& TAliD. ku.1.n Sakaaa JI011 'tUkka llanakaaaa wr
ld.1 ;rhte1~kBoeD. .1& ai. ... UAvi.n olojen luom.aeen, 

on •• Pu.olaua her.1oUtazmt terroria, .toka on .1ohtaJmt 

-tauhiatuttavaa- (.uutable) Ulaato .. MIl. 10. hb ke~ 

t01&1 aimll]o ka1ken aita hän tiotU Puolan lnm.aa ~ 

~ke18'tA, D1in -to aaia1 tto ~ •• t 8il.ld.iD-. 

T eD&..11n 804&8'ta Jlonae1pnr 7oatenello sanoi .e. 
varaati tul.avazl ke.tllllla koko talven, koska .i olo 01-

len1raan t04enD 'ktiatA, oUA Sakea .ta lIwvoatohallitua aol.

.uivat rauhaa. JlD.tta en.a1 talVi tul..o Sakaaa Jean_J,. 

tuoUaaan Jalitakia Ura1ll7ka1& aivaa kuten a. koko Bu

roop&llo tul.ea .ao4oa'tuaan ~ vaikeeW.!1IIb .1oh

to.ta ei Jrukaa 'YOi auoa Jru1nJra kauan Saka.D lamaa 

T1el.I. TOi kenU .. taa. Huo-.utiD UhIn ka:1kk1en .erkld.en 

viittaavaa 811hell, .Uit Sakeaa Jean.en -raali on -.1D10. 

!bIIn IIonao1cDav POJLteneJ 18 IQ"IDa1 1r1 n l.idten ku:1 taldlU 

-!01a1aiaeka1 •• GIl -.1a1., .nta aiatattohazl lliten ~ 

vi rt1ao aoeu.-. !o1aolta PlOl_ lLIa totoa! Sakaaa ~ 

~ or,I·"'1aa fthna eUA olo l18h4oll1na TVJIIl114ell.a 

ea:aDIl8taa IliUla. BIn .ao1 1fIJIa1r1.a, .. U& Italian oaaott .... 

.:luJa auvoen ~ .. lai .... .1a ottA .... a ulJll 



, 
, 

• 

-4-

~ ol.naa lq"rtA 1I:avUDa. 

LopIka1, "naei pe1lr Yoat..u. pahU 811 U. ~lll-

1IUlI4 ... , etu. Paavi vielJL .811a't7181 rahlumlI.1:tUjlDl.. 

H.11d. ei "rlelJL ole 1u1lP. h.ID. 1m,..,111, .a11& keIlU .. 

GIl la111akiJl Mhdo1l181;a, .11;& lD1a eotaaltlJ'v&1 -nlla1 

OTat 1l1nUka1.. P'.J'b& Id -':01 T1.a De Thben -.h40l.l.1-

.a1D11takooa T1.lA ..... 1h1~4eed Bo11T1an Tat1-

kaaD1-aurl.lhe1iUlUa .u.a br'touen 111Dpl].. e1it& b&

ullA .1ODba aUaa 81:t1en 011 011111 rII1lhaD a1lraaDMn1 ... 

.a!l4olUnnk.1a koakna baku1elJl Pa&T1Jl uP .. , ~ollo1a 
-u.& l.1.eDee •• .....-t,. 'tei hb T1elJL T01 1eh4& 1I1U&a, 

.tauo~ .. Tll1UD T1h& ba. ~a1ka:faaU oa 1111,a fJUuri-. 

:rcaurllb.etUlJIa an.l1. laI.1 tN'1r1 D , eU& Ulaa1.en 1rah1 1~& 

tarkea 8nra&T& P)'hA. Ie1u1a n:L.. tann-aa k11DD1 en.-

81 '1... Ul&1euut •• , ~ok& 1i1at1m teknb ranhaJrdl1-

~k... .ah4oll.1 •• ka1 • 

• 1 • 1 • 1 • r 1: 

(G.A.Gripenberg) • 
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T 1.. 'f 1. 1: A. A. . 1 .. IJ. J1i- 5'at ................. .... .. ................... ....... ....... SS A OLEVA LAHET YSTÖ . 

RAPORTTI n : 0 .. 1'-. ;Y9·Y< 
b.CIiI.I& ....... s sa .4 .. p : nä -rta kuuta 19 .. 4.2. 

Asia : 
f. 

TinA _-t. 

.an TUOtk lrmmea hIn kaka1 noUa aUhn, Tj.ron -tultu& 111-

ut7ka1 IInvo8to-VedjllD, tlTt71 eroa. RIa karlo1 IQ'lakiJl 

Tj.ron hal.l.1:tukau. bTIIJ.l.I. T.1942 D1II1.tUDeen II1n18t.-1 Sel

*er'1D. eduat~akaea P&&.T1la:1.atuiaen luoD., .a.Ua valitdt. 

TUt.1 UaI. ei aJo1 ... ·- hben 1teho1tWta:1ataan huolt..tta -

oll.\1t Bern'1at~ lDteJqt llooaaan e1kA Vati1rean1 lQ'öh .... D 

.. 
Uhtomrt ottaa hlatl. Taataan. Ellei JI:1D.1.teri Selter, tri 

Iäepp1k hUJI8I1U1, 01181 TUJ1'Di't Berni .. a, D1.iÅ ViroJlak1D, 

lDlten Liettuall.a, DTt 01181 edunaja T.t1 1rea uiaaa, joka .... 

lna:lawnta 81 J",] &p1 u.a olla1 ollut hTrin tl.rk ... t~. It.

l1aD viran_18n OTat lDlituld.n 1colu'el~e.t hlntl. ~, hIn 

... u.paut! ll1kba llonaaaa, .a.tta V1roon hIn ei voi l..IJl,. 

Xa1k18-ta ft1knkaJ..-ta hul1u.tta, tr1 Lepp1k ken01 

e4el.lua, cmD1.at1au hlnan lDlitenk1a aUlo1D. UJ.lö1D. aaada tie.

u~a Vina ol01na, jotka hIa ~j. hTrta Uuc111181U::l.S'ak

.., joka ~U& 1t ... , •• ftTOat~ .. IIbohtato14er-1IIa, 

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

UI: ! : A 4. 

T.valllnen. 
T.v.llln.n j. lIallt.i ... mlnl.terill lle. 
EI ulkornaaedu.tuk •• n tledoituk.Un. 
Ei ulkomaaeduatukaen, mutta ulkoalhlinmini.te ,.lö n tiedoi ... 

tultolir 
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ei rtel.l. ole palauUanu:t rtrolaie'ten Neavos'toveDl.jlll rtraDo8a1a

'len Jranu 111 atut't.-a OJII&i8WlUa, Tirolaiae't pakol hhan Sakna 

ao'taJouk1to1h1n, 1IIl't'la vi.rolaialUe up .. ereille ei unea urk ..... 

pu. pI'll1kkJaahUa laL1n pa'taljOOD&11 komen'ta~aa, ja ruolrMaDok

ai1Dld.n Dlih4.en rtrolaiela kohclellaan huonoa1n kuin sakulaisia • 

• 11np& Viron k-Daala1set saava't _1 nO&8'taa.n ;rhclen annokaen, Im't'ta 

ukuJ &1.1118 IVlSnnetUn lrakel. 

!r1 LeppU ol.1 1lifö.ek1n hTrln katkeramielinen sen Johcloau, 

e'tU. :rore1gn Offioe on po1nanu't BalUaa II&1clen lJLhe'tTst5'l Upo-
-

loaaattilueUelosta, imUa huouu'tU, eUIi Yhcl7svallo&a_ lJlh~ 

'l7a'tlS't viell1 'tuDnwI'tn~ e1Jc&. ole 'toden1k5llfU., .Uä W'aeh1n8-

t.on1n halli 'tua tule. noudaUuuum EDgl anni" halli tukaen en ...... 

8:81Mrkk1&. Pohjo1 ........ er1kaaea. on aent.Un puoli'toieta lI11.1oonaa 

BalUan -.1cl8n kenula18ta, Ja DbIl ..rkit8eT&'t bUenkin jotain 

YhdTna1to~eDld.n a1e1.polit11kuaa. 

II1U oa tapahtunut Viron JOhtohenk115111e., e1tlL hI.n 8i tie

täDTt. En~. prea1clentti Hta oli vietT Siperiaan .. kenraali 

La1cloner Uhetett7 ~1n, Imt'la 1I1aa& he J:Q"t ovat e.1 o~e. hl.nan 

Uecloa ...... 

Jllmten h&n vI.1tU Rooauaa pal~OJl awruatelnanaa. aaku.

laisten kuulaa. 1I1.14a TIeiaen 1IOraal1, hän euo1, on qll.J. rt ... 

11. hTt'1n t"~Uvt., .. Ua .e voitonve.r.a ja to1ve1ku op'l.1m.a1, 

Joka "f1111e TUODDa oli havaiUavis. he11&n k .. kwacleeaaan, on »Tt 

3 .. aa1a MJ.r1Jl vl.benDTt, Ja h. qQV&t Ua.ltUn llihin kaikki 

voitot 10ppuJ.n 10JUka1 ~oh'lavat lDm aina vain on u.raa:lUava 

.t ..... ,. ja tetJ.vA uusla ponnietukala. Hill koroati lDl1 tukin, 

sth1 hIMA wata1eua ukaa] .,Ift.n ltaekuu4eaaa ole mnkl'-

lai.ta litait1 .. 'I. 

.. 

• 

• 
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Itallaa.. "taaak:1n, hJI.n d.1tu. Jca1 kkj ovat lqlll.at;y

ne1.U sotaan, lII1"tt. f aac1st1puolue.... vallitae. v1.1~ 

·u otfic1o· jonk1 nla1Den ao"ta1nen aiel1.ala. 

)[ 1 n 1 • "t • r 1: 

eG.A.Gripenberg). 
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~4 .. dId rtUIa viikkojen aikana ' Paav1JU.atuaen luoDa 

akkrecU:toitujen l.Ihet;yet&SpI'111kk öjen puheilla olen ko.ttumt 

o'ttaa ael.'d& aiU ha arvelevat Paav1.n ValUoe1hteeri.a'tö.u 

~or.aUoläh.1iee.DI.. JA1kld ..... t aancmeet olevanaa vakuut1uDa1ta 

&1110&, etU a1h:teer1..U on arinc.a1aen ~1n ~o1'DlOitu eri ai-

4en po1l11i1iiaen Ul.a11teen keh1 ;ykaeetit ku:ten ao1iataP1l~.tald.A, 

-.Ua 1ca' klr1 on.t .,-1ak1.n. val.1ttaneet ka.rtlinaall Jlagllonen ja hI.

aen apu.la1atenaa nau4a:tt ..... suurta va1tella1auut1ia. Ifi.up& on 

.. 1 ... Irlannin uia1Dho11iaja ."mU .. lausUJw:t kAa1t;rkaenUn,a'tiU 

on 1iurhaa. koettaa keakuatel .. Jl. Kard1 n .. 11_ValU08:l.hteerin 

1caDaaa }lU.8t& lql51iJIIII.D hlnen kIT1;ett&v18d&n ol8v1ata tie4o~, 

h&a lam ei b1 h"lraw kerro aitUJl. .laia1Dhoitaja 31".1 , ett& 

Tatilr ... baa to1.Jl1v1.en 41pb .. a1iUen ~;yi ;yr1UU lIIluta Uet& 

ottaa ael~ mU TalUoa1ht .. er1atl an-ele.. eri DJ"k;rhetka po-

111:tt1a1ata 1l.JI1.11.a't&. I .. Tat1lraan1n ulkopuolella ol ..... t 11ialJA,o. 

1&1a .. t ja ulko-p·'.1a .. t, jotka ola tsv.annut, OY&t aaaon.et ~ 

lehUnua aimIa., joka. altkre41toi1iuD& P;yhl.n IatuiMn luoD& U't1m 

lI:a1.ka U.tlll1aen. ja n,1aauclan lIh1iean Ur.ed, ltoaka nekin pi~ 

dt TalUoa1ht.er18tU. er1AO.a1 .. n ~ 1D:to1'lllDituD& ••• ~t 

ku.11ienlra •• ole aelrtlll. m.1U lm1n):e Yaik .... ta on ..-n~ ti .. toja 
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tilata l.Ih'te.aU •• !ot1ia on, etten ole tan.nnut karti.Daal1 ~on .. 

aen j~en kuin Paavi ott1 lI1.mtt TUtaan: h.Kn GIl lIht~ p1.~ 

a1.ka1selle. losal.l., jollka johdosta hlnen vutaanot1ionaa on keakq

tattT. PerehtTlkaen1 Vatikaanin ajatuatapo1h1D. m.mm on ai1a tll'

~ \13 Lt& keskustelUihin Ro .... a Ul1I. hetkellä olevien kardi

D&&l1en ja IIII1clen PyhU Iatu1Jlta lIhellä olevien henk1l~14en kua

.a, jotka t1etenk"D aiTat ole voineet seikkaperäiseat1 ~enty& 

V&l.t1oa1.hteer1atÖJl 1D1t1aa1na1stoon, IlUtta jotka ka:1keata pläUae 

laaUeDk1.n suuria p11rl .... 1.n tuJl'tevat ja u..a1.evatkin aen käaiVk

a.t, 1Elel1p1.teet ja lI1el1alat. On. D&at t04ettava, ett& kaikki :.1-

• Jm:Jl puhuU&l.8JI8.Di Yatilraau1 D anoheDld.lll\ ovat lausuneet lå.el1p1-

1;aiU, jotka e1~t IIQhkaan ole vutazmeet Italian l.ehdiatln, •• 0. 

T1rall1aen prop8B8D4an ~8UII1a klaityakantoja. SelvU on, että 

DI14en heDk:ll114en joukos .. GIl ollut Di1t&ld.n, jo11le kanaa1Jrdl.1-

JLaIl poli tUkka on v urattldJl naru alue, jota pa1 tai a1D& l'I1.i4an 

lawnm.toja tarkaateU .. a .. cm - lalten Ionaeipnr !arcl1D1 keh01t

t.1ld.n liimaa - JlDiatettava -1. :tact.8U1" peraoDDal-, a.o. aaianoa1-

aan keakuatel.1jeD heuki1 1J[ohtaiaet QJip&ttat ja ;yleinen arvoatelu

qq. 

• K1i.ed keatuatelUia., jotka a1.Jmlla on ollut JtardhaaJ 1en 

ja -.iAen heDki] lilen kanaaa, on m1elen lsuwntojen ja v11'ttauk-

e1;1;& T01claaa vI1.ttu .u.riiQll ja ;yhtezali.en ~tken })oli1tUaia 

ja aot,llulJiaia ll"'I1U lcoakevu taait;yksen va1l1tsavan Tatikaa.

D1a., jODka kJla1vkaen - 88n lidka1 II1U jo olen a1ka1au.:1 ... 

nportai • ...s. t1a4oittamlt - ltD et eD .euraaVU8& 8D&l.T.014a. !ah

to1a1n Jaa1.teaJd.n h~ttaa, ett& uae1Jl keaku8hlujem 1m].e •• a 

.... ole voillat tor,11l& va1kute~, ett& erAD'a" JleD, kent1 .. PyhIa 
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IatuUIen poli1 tt.ben f1l.oao!iUal pena'tuTa -ti1.ah:tul tb1.Jd De" 

on ajnaldn Jo.-1A - .1a Tll.1aU. llUU1"Uaald..n ~ lIDr1A ~tUlQ"t 

wdnn'le esitetyt mielipit.et. 

1'&1 kuJdn Vatikaanissa lQ'l:iDnetäln Saksan. 8oUlaall.18G 

mahdin rt.lJ. 01.evaA val.taT81!., D11n on kuiteDk1n 1lae1etl., etU. 

lli.eJ.lI. kataotaaD. SakaD 80Ul .. , 11 aten, po111 tUahn .1& p81it~ 

1.og1Jlt en JI8Il •• tlka1.an. ~ JQ'iltema1n 080ittavan. laakeutua:La

markkejl.. bglanU Ja ~8vallat w8;rvA't v1el.1. def.lUI1iTUd 

poD1ata.n ka1kk1 Tft1..,.-8a aG'lakoDe1atoD8& ratelttUl18.ka1 Ja 

laIatOOPpaZl .. 18elta:1, .utta s. batld., Jolloin ne tulevat r;rht;r-

• lII&a toclel11aeen offan.a11v11:a - ;1&;10Dlta w,l1r.t, tuboitla't u.... 
hTllkkI.7ka.t Jo it .. u1.aa ... ovat a].oit'tan.e. t - bl. •• pä1."d pti

... nu 7b1. l.I.b.wmI1rs1. LI.Da1Tal.to.1en 8ota'tal.owlelliJlen ... o1aa., --

• 

-
""lu]] 1m .. abU Ja akt11 v1Den ta1ahlubal.ll - D11n on monta ker-

taa 1I1.m1l1. buo-.u'httu - 1lJHnev1.1; 7b1. .. 1.....-:Ln., -.tta SaDa 

-.i buippukoh4aa, J"a •• t1iak:1Jl 8DU - ei aiDakaan. buo.attaTuti -

TOi 711.UU.. V .. tika.,,1 .... ka1i80t1;an..en 811a LlBldval.toJan 80 ...... 

pat8n1i1 .. 118 kanu1.tua kanaTaa, Joka ajan p11ikU.D ei ... 01 olla. 

Ta1lalU .... Ua aetilulU8. an Ulant •••• an. Ja Sakeaa. kan.va aka. 

&11. .04azl keb1 t7kaenld.a. 

,..1 kJd paAllUeleaDi b.Dld.lI1i oyat IIIJlsld.n Jd iDD' U'" d 

aarta lmom.o1ia ~ .o1ia1ieoll1auuden kanavaaa 1iuotan.1io1q~ 

Jaka - lal1ien hariJd.n w1 nl]. v1Utaa1 - anell .... aopeaati ~ 

b11i't7da en.. 2 ' .an 1ilrkell1rtd 1ield. JI.ka1. • 

Oa ..,.1ald.D .il .... p1tI1i&"d, eUe1VaUkMDi bal.ua AUel1nJ.

'teJen .... 11i1i0&, Ja .t1i1. 718 ...... anallua •• ..,itI.n tul.okaG 01. ... 

-naJd.n ahtoJl i!lauks1en raja Ukopv.ole1l&. PaaT1a1.atu.... ld.e1.-
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Ta1lalU .... Ua aetilulU8. an Ulant •••• an. Ja Sakeaa. kan.va aka. 
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~.1nen auh~autmriDen JQ'qi.een 9akaaaJl ~ohb1l tietenkin ennen 

ka1kkea U8In ~lan ld...rkkoon dhclen a~aaaata poli Uikaa~a, ..n
_ .,-aeld.D. PaaviJI1atu1Ja.en polii ttises~a 14eal.op. .. "a, joka a1 

ollenkaan ole aopuaoimlu8ea .ab1811.S.n, BolahniSllu taikka 84 .. 

J'aao18111n ~oh:tart.en valt10lliaten pariaa:tteiden kanasa. T1e11. 
-
eilen kar41 D ap' i Piza.r4o laIunopQhej.. ....... 1t1'k.ea'" ael1Ui 

1I1m1l1e mkai •• ltati aent otapa, JODka -Jraa 1'ltaU1'isen ihm.en 

a1na. j a t~dell1eepti on alistuttan. Talt.1.01l tarpe1a11n ~a Taa.

u.wc.1u, on mU ~""'.d riat1r1.i aa kr1.tiDWIkOJl _raa.-
li8ten p.riaatte1den kanaaa. Xu1 t.Dld.n on haTai ttavi8. Tat~ 

n:1n nh'Um'tuTen ~oaiolli.a.d.n tuo:l.a11n kuin Dab1BJ1111n ta.1k

ka 'bol.ahniald1D, 10ka .ui s1jaa.a ~ohtuM. kAait1'kaeata, .ttl. 

Italien poli tUkka ei ole ld..rkoll. ~a •• n ~k.e111. ~ 

m.Ulla e1ka ~ .... 8ille aerld.b. llitl.l.ll bdell1åa Taaft&. 

JIIltta Joakaaa Tatl1raa n1 .i haJ.ua Sakeen Toittoa, 1d.1n •• , 

ei a1Jl.oaataan peri ... tt .... , 'YUlI. .,-Iald.n ~l.DBGllia1.1. tarkoi

tuks.n_kai nugllrGkoht.1..& uadattu., ~~ti TUtuataa kaikkia 

U1pu.aka1a joDld.nlai •• n uuUIl 1a ehl:I. n.u.a a..n.t1m T UI

aaill."J'8Pb .. "otattllll1Jt.... Se j0h4o.ta a. t01TOO P ... ~ 

is'hiMn TOivan hetken tv.llen ratlta1a8Tut1 Ya1lalttaa rauhant.oa 

D.OT&1l.a:1.a ... , IIltta _ IVIaUl. 1V1ak1a, ettei t .... h.tki pU

kUa ailraaa 01. o40t.ttaT1 .. a. PI.1aTaatGu 0l.laaD TaUkaul1.aaa 

T&Jam't't1meUa eii 101., .«1. aota Tiell. 'tl1l.e. ke.tllll.l.D kauaa, ~a 

olen tavammt a1aoaatun 1'hel- P;rhlll Ietuiun ~ohtoheDki161atl. 

(lau"1na .'1 tisaarat), joka 0. 8DD'Il8taaa" SaUan kuJd.aWTall. jo 
. -

aai vuonna. .' ldlJ 1 olen ollut haoMaTialmi pot ... 1'1. en." -

ab.1d n toistai •• kai ja p1 tklbi ajabi .t .. a,a1a - koaprom.a1-

ra.Uaa aikaan ..... ata _leN -.b4oH .... t ... e1ka :h&TiIl1a'h1a 
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'UaU. 8.17n& 01. valJI1a koet'tu:aaan puuttua lamppa1luun, a.".'M. 
7rtva Jam ei T1el.& 'l"Oiai ~ohtaa wrlnlrl'nlai .. en posiUiT1aean n.. 

~ok8een. 

s...te olla.an vakuuttuneita aUU, att& .ota Tedj&l.U 'tu

lee keatbib kauan aU:a Id. U.än ratkaisevaa tul.e p1 tkU.n a:1 kun 

tapaht1lllla8Z1. Vl1.tetään saksalaisten Veni..1äl.a - ltu:tan T8DIl.1.1atan

ld.n - kärsineen eri,MMi aen raskaita. ta.ppio1ta, ..tta tilat" huo

l1.11a.t'ta ei ld1nD1 htl. II1tUn huOll1ota llikke111l. oUe1a1iA hlUmi-

h1.n, että .. kealai __ nnJO A1 nen erilcoiarauha. o1.1a1 odotatta.Tiaaa. 

Kaa1naatellasaaD1. ka1'll1 nsal1an ja. IIIli.claDkin vatilcan1 pi.1re1-

h1.n kuuluvien heDklltl14en kanaaa DIaIL ovat &1Da ottaneet puhaekai 

Puolan kova.n kohtalon. ja II1U ~"'D tlIoa1nne.t Sakaan v1raD.

OBa.1aten pu.ol.al.a.1a1Ue takUllla Tilk1nll.an. 1i11D.pK kardi n aal1 P1s

sardo ellen Talamtti 111 mll 1.. S"akaan tarko1 Ua.V8ZI. Puolan lJ.7Ivatöll 

par1.npoh~a.1at. hJLTiUlII1at&. ~ suoraetau ailU, ett" Puol.& 

n .... n ku:1Jl ka1kld.. .uå n.l~011;8tUt .... t ldiJmoBtaa P7bU 

Ieu.Yoato-TeDI.Jbt& ;r~ea:Dd ei ole ollut lIUU1'UDIIa8a • .u.rI.tId. 

]!Ghetta, paitai eUI. ;rleeJld Oll lausuttu arvelll TeDIl.&1aten T1el.& 

1oul.nan kauan keatllllAn. n...1aU on, ntai ai1d1ll.1a11. oloja '\ar-

• ke .. h 'tunne.ta Va.t1k88D188&. Va.1kk&kiA kar41,naa,ll !iaaarant AIlO1 

wt npl] .. bobhaT11klden par....ua lDl1n aakaal&1 Bt en kohdella en Puo

lan ld..rklto& ~a papistoa, q lmihnlr .. n ole east. ploleataDi huo

JIaDDIlt whlrl'nJah1a II8rltlta~1. ai1U, .UiL - kuten Saksan auur~ 

hetUll.a TOIl :8e1',- 'tunta1 paUUvtm - Ta.Ukanj) 1a olls1 Ili.Ub 

LI.na:lT&lujea rtralUaan propap.ndall &1heu:ttu1a turhia. toiTei't& 

I8UTOsto-Veniljla keh1t7kaean ja ~lta1iA plMaa. PI.1n. vutoiA 

011 MD ai~ - .. kKl1 o~u. 011.11t huo-.aT1naD1. - Upi8, salTilla 

laGåhev1a1ll todellisena. ja s11s .,1laldD. ldrkoU. T1haa1al1.aeatl. 

l.uollte..-ta.. 
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Lopuksi 0Jt tole'ttava, et t& Jo • .kaikkea .itl( lI1:t& kai'diDaa.-
-

llt Ja 8I1Ut puhutteleuum1 henld..löt on.t sanoneet SUOIlena _ 

Josta u.eeat lDliteDld.n UeU.vät lQv1n vIhAn - ei oi. pidettäva 

a1noanaan koh:tel1a1auwhnrtlaanu1D11., Jota en lmll., aei.4Ia ....... 

.. Vat1kaan1.~ 7l.81 •• n1 nautUill1U auu.r1Jlp-ia QmpaUoJa., Jo~ 

ka 1.lJIe1 .. a11 .nai. a1Jaa~ aiheutuvat SuomeD. talv1804an a1kau. 

aaavuUaaaata JII&1nee.ta, koska. .,lq1.ti .ot..... ei 'Wnneta tar

"eae1 n • ltaikIc1 nat toinane.t Paavin ainull.. ~tlllltt .&D&" 

1& lauawle.t 1ha11uua ...:kar1li1 •• en, vue:n.a:a., uIcoDnol.l1 •• en, 

Tap8Utu. mkariaTaaD. SuOMen, ~o.a& ld.rIclcoa, lV'ö.ld.n Roo.aJl ~ 

Icoa., lDum1oUetaan, Jö ..... t01pjnaJathJ .. v1.a ei va1D.ota, Jo •• a t~

dall.1nen vapaua vallit ••• Ja joka e1 uhkaa k.UAn, vaan a1:ooaa

'taan haluaa. elU vapa ••• , 1 h.nIL1.eDil Ja ~s1n auverU.n1aen& 

T&l.t1-. Ja UaI. - nt& kaikki lamaa" OTat oikeutetut n.p&Uh8ll 

~a it.enI.1~.8Il - on Paav1n1atu1aen TaJ.Uol.l1 •• n 14ealoc1&n 

8118' '''' Den .1& Urkein kohta.. 

K1n1at.r1a ~.~.~._ 

• (G.A.GripenberB). 
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Sr. Serzaao Sd'ar'1A ero..... 1öa11r1ca e.ro1'UUU.aeata. "01.

a1nun ulko •• :t.'m,;n1a1;er1.d. ja. ~ pol1:1.U1.aen 1rOII1tUll 

p&h.eenjoh~ .... ol.en 1' ... UJren1}1Ure1.... kmllJu.:t awraa.vaa.:-

Hoin ka1ra1 n,11rkoa. a:1Ua :B1.l.lIaon ka:te4raal.1in jlrjea'tU7D. 

pmel8Q&lTel.PJreC mlp ..... ha1:h'U1.in pari ~. jotka li .. 

aaat haaTo1.ttauat 1aU1.u Uanl.olle1t&.. 1'11r1val.lazLteld.jl.t p~ 

:te1U1.D. ja ut.eU1.1.D.. -''\1. ne lam.l.1na.t J'a1 ""p-p:lOl.u ... ea. 

va&ti'Ulin jJ'r1rld.l. to1aeD.pUe1.tl. J'alaDpD. bmncl .... vall1.t ... 

.... 1rrIr1.Uo-.u4eD. ja a1aI.1nen r11.ta1auulca1en h1.l.l.1".ea1.eka1.. 

~ ... U. ~ 1ruraaJ.1. J'raaao lieue. r'7h"~ Sr. Serraao SuI'Ir1.1.D. 

~1.D. nka .1MD hall1.n1raea -.åtaa1..et. ta:r1ro1U&T11.D. 

'to:1w.up:I te1.al1Ja, joU& leuat .. m.. palmUel-m.. heD.1r1.lGt ai

Tl.t laa1.tnlraan tarktmd.JL WJme. 

n ..... ollaan 81'\1. 1Ii.1U, ettaivt1" Sr. Serrano Su&r1D. 

ero1t"M1 nu ja .am" hall.1.'\u1raea lrolroODpULOOIL tapah't1mee'\ ..m.

uu." .ar1r1h. a1"ua Bqaajaa ul.kopo11.U1Jrea 8I1lttall1a'ta pa.:J.t

al .. UrAli .. e"U J'al.ut&ea n.11rutuavalt& a.p1.."etaan ja aoUJ.aa,. 

p11rJ.ea li8l.la'tn'. 1'I1tetUa da" leork •• Va. lapAer:le:a. ~tu.

t&uD 1ra1k'k1a 1Q'lq1.ae.a"1. plol.ue'tto.mapol1. U1.kaau. po1lt1reav1& 
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lID1IIm1 k'hd.. jODka 11 elU' ne Jauma:tunna't JIODarJd.an palaU"-,

ai8'ta. 

~kaen .a!14olli.eata ~Uolfta sanotaan ku1 teDld.n 

'1'11ae aiko1u. lmo-.UavuU kowpl 1aoituuen, Jcoaka DTtt...ua pu,.. 

hutaan kolua'ta eri hall1'taijuh4okkaaa'ta.: .1l!onao-k1ro1nban 

mlor1D poU::a. Don Juan, 1;IIIIa Tube .. n vuJen Don Ja:U.a'n poika 

Ja priuai Xa.T1u ~e Bourbon, Jota 'I'11Jtft8'D1ttua IIIlUtaaat. JIIltta 

e.1 '9'&t laL1kk1. oa1'11atip1ir1't lcannattar .... nt. 111 nulle on vili teU~ , 

ettei Don Juan 011111 erikoisen ki1Jmoatwm't pal .. • •• n Eapanjaan, 

hI.n Jam on ti.etoiD.en D11.a1;& er1Doaa1.en vaike1sta 'teht&nlft&, Jot

ka hl.nu. .1e11l. odo'ttaie1T&t, jota. pa1 tai aaaotaan Sakaan TaStu.e.

'U.Y82l IIODarkian palauttai8ta - ai.nalc:1D. Ull..&. hetkellJ.. Berl11D1n 

hal.lJ.tua paUnu., .ttt. EncJanD 1 .... ta..vatettu ])on Juan uae1a.ta 

~.t& - .... bpanJan huonon el.1.JliarvetllaDteen Johdo.ta - ori ... 

tui81 Lba1valto1h1n. ptia. SuoJ.n 'tietojen _Jraen U&l1an halll

t\1a liene. a:1.ka1 • ...t.D. p.r1&att .... vaatuatanu't JUh4oll1ata 

ki.J:taiau kannan. 

Pal.a:a&eA keelam4au& l1.ane. ~U aa't1-onarkiat1a1a 

• p11re.J&., jODka. ~ohdoa'ta Sr. Sernno Sder1n po1.at&a1.eta p1de'tUD. 

periaatt.ell ......... ~kaed lam1.JI&aur1.11a111., -.tta 'to1at&!

.eka1 ei odoteta a:1:Ub IIODarkian palauttUli • . ta 'tuk01 UaYia 1;01-

aenpite1t&. 

• 1 n 1 • 't • r 1& L . t>..~ -
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1'0 19. vuajAll Ulanne\ 

Iho 20. Vatita .. in kIla1 va Bapanjaa upahtUllien 

Mrk1 t7k .. aU.; 

1'0 21. JaplUliJl nht&utuainen leuTonOTen&jl&n, ja 
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ba IUOr pahII1l.aa~alt1 ._TonOT~1a wqJr;r1a.na u-

laat ... ta., ~.aka hIa TtiU1 'ha~e:n.ua. koaka. Va&~1l.l.& taiao-

t.u. .... aJ.en.k1alai ..... aeer1" ja aot11 .. ~ OTat nlbaia"'" 
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en" .... 1 sill lcav.pu.nld.in. ~tuDei ta joukko ja. S10vald a1a1 .ta 

'tappiot .i~t ole oll.et ltov1Jl auUfttI .a1a. 10~OOO Jdell't& k&a1:t

UTä 41-n.i.oona cm .odan alust •• Jn.n 'tähän JIClD.e.d kaa't1lJl81Da 

aan.ttADTt a:l..Jloaetaan 100 1I1 •• tä. !bIn johdosta JI1D1.ter1 e.1 u. 

konu:t, että .. kee J e 1aten joukkojen kIra1Jd1t tappiot ollsiTat n11n 

auuret klI1D a1U Ven&;1IC.l.1., Länaivall.01s8a, Rooaeaa ja Va't..'han1 -

p:11rei.al1d D ..u tetUn. 

V"'~IJ 11L 1m.,,'m' atipu.olue on n;y-ttumn ~elll •• lI'ti ~ 

netti.DTt vaUutunaltaua, ja aoUlaap11r1 t III.Ii.rIl&vlLt kaiJd.l.la 

aloilla ja ka1ld.e_ IRlhteia_. Stalin on lqlll. nellL balll tukaen 

ja &rII8i;1anld.Jl kbrkein johtaja, .nta hIllen tliTt17 alistua ken

raalien tahtoon ja plAtl5ka1l1l ...... tauen edutaTat pgh:taaaU 

auurnnJOl1atlL nate.1oD8llaaia ja ~tU ... 1.t 7leenaä h1T1Il "flf.hJ.n 

a1iU II1tlL Stalin &mlea. Varaa on, IIin1l1'teri huomauUi, .U& 

jo. !1JIo1lhenko aaa"","Ua1a1 n.'klrapa ainoa.taan 7hden to4.ll1aen 

ja a1nald D joksikin ajaksi P1'QVIn Mnaat7be, hän Toi81 a:il

loin. tllhan_ po1ataa Stal.1n'in. tbiln. ........ IftTo.tO'YanIL;1b 

DilHll1aenIL johta;1ua. IIImt kak.i tlC.l.l. hetkell..l Ta1kutu .... alta1-

ainta keDIa&l1a on ... et "iillt'.ia~_]N""])jkkö kenraali 

Shukoff ja L.n.iJI&ra4 l in. plolutaJa kenraali ltDrotllhldn. 1", 
.~ .-

kate !s..ollhenkolr.:1Jl, e.1dt 01. staliniin. kannaUajia ja t&To1U~ 

len.t 3ollld.nla1a1a lIIltta 41lna't1åur1a. ·· joka tietenkin t~4ell1-

... ti olla1 keDraal1a kI.a1 .... , imUa koska Ved.,1&n 7leinen U

laDae cm ImonoJlWlliatUA lmonoatumLt he .1 .... 10 rtea 01. aT01-

... ti .. 11Jltp.et Stal1Ja1a ..... u.m. 
(l&1D1ttakooå ta.ID 7h'ert .... ezaaa 1taJ'·'a'e_ tu,t~ 
~ 

TU1 "pI'n ken __ mm']. l.fcut.1ataa1a UU IQ'qa Roo-.._ 

......... _u.ta kun1,...t& lIh.llI. elen.l'a 'hIlolta kuulla __ , 
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" etU VeDl.jll.1Jl on odo't.U .. vi.... .0'tllae1eaapp .. ua S'talin1 n poutaai-

.eksi . Kuningas AEnulla, Joka toi ... oo vieli. ... oi ... an_ pala't. valt~ 

....untaanaa j. TI.1Uu. tarkoin uura&TaUa lIeu ... osto ... enl.jlLn tapahtu-

man ja til.anhen keh1t78tl., liene. sUI. mel tl., eUI. teh't7lL1n 

vallanll:&appauk •• naa kaDraallt tulevat IJ71'k1e11Ln raubaan Saksaa 

kanes •• Kertojan1 piti 'tjitl. er1noma1.en .. pl.t04ennl.kUiaeD&). 

JI1.D1ahri S140r arvall lf,Jöeld.n, etU stal1qra4 pian valloi

t.taan, jonka jl.lk.en .akaalai •• t mahdoll1s.st1 tul ..... t ~ökkl.&-

• .u.n MoakO'9'an 1d..IIppuun. On kuitenkin varaa, .tta1 'tI.tä er1J1OBi

.en vah ..... U l1nno1 teUua kaupunki. viell. tll1& VUODll& ... oi4& ... al

loiUaa j. että V.n.lJäIl sota tule. jatlawaan JIlOnta kuukautt •• Vas

'ta ena:1 keTUD.I., JI1n1steri toisti pari kertaa, WanäjlLn tilann. 

tulefi ehk& .&1 v17't7Jllll.n. 

• 

UkraiDaaaa aaJcaal.1a.t u 'YI.1ö 01. saane.t aikaan ko'Yin pal

jon, JI1n1star1 ...ait~ .4all.en. SikiJlinen v ... tU on j.tkuvaati

ld.n j~t1 T1haa1el1nen .. k .. Jaj aill., j. jo aikoja aitten ne
hitet71.l.l& alu.UlaJcin ;p&rt1aaan1t t01ll1v.t viell. .QTnn ta~lrh .. -

ti. suu alovak1alais.t joukot U.t&T&t kertoa pal.1on. Joka ~ 

p&\1k...... Oll oaoitt_twm't .-h4o't'toll&lta1 lu.ocl& Irl nkllnl al8t.. Salr

aan pQol.lla lrall1s'tavaa ukra'pal.jat. lran •• 1 ]jal11k.'tt& - joh~ 

•••• ai1U, .U& bolaheT11lr1't ~ad .join oliv.t lJlrraiJIast. Dr

lroi1itaae.'t Jra11rk1 .alla1s.n ll1kk.a aah4oll1 •• t joht .. j.t. 1Jkra1-

naaD Oll ql1& .... paa't Il. 2.000 holl_tUai.'ta 'talonpo1kaa, jotka 

",o1ll1vat ulhooe1en j • .u.bn .... UJ.OQQr1.Vlra1en joh'tajiJla, ..n
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IIwltaa Ulaa.1Daa_ 011 h&T&1UaT1aaa ~ODldp]·iDen uakomaoll.1Ium 

rn .. au .. j" ~a ~tÖJl keuu:1I4 .. aa to1a1Jleet alOT&k1ala1a.t ao

t.1l.aapapit OTat olleet }qT1I1 t~1. .01a1Jltaua 't1U0ka1111, 

T&1kke1vl.t ole oDDiBtuneet v01tta.aan v .... UI. ~.lle_. 

Hra S1do%" pi1;.1 ."ö8k1ll ven"l.hten pol11Uiata aaemao11öc1a1 .... 

u. laln&TaD&, eUeivl.t a.k .. lai.et o-l.e -vo1ne.t .11' IIn tavl)1I1 po-

l111it1a1en "tarkoi"tuka1en:aa hrdJta1 ldiTt"tlil. he141n hall.uaa"D 01 .. 

T1a koI." lI1l~ooP&& vuld •• D.e1aeJll. huo-.utukaeaa a1Jl1ateri .... 

8Oi, .1tl. .iDaka.D .oiataiaekai ei 1UDDR .ab40ll1 •• 1u. kaDa·'11-

h1.Jl, ~o'tka ollaivat val.II1U al.1atlma&Jl .-ka., a1a1en 7J..ihen"Qu1een, 

-dleaU lDm e1 katao a.k •• 'aisia w1DHlpl a1a1ka1 vapauUaj1ka1 ai

U a1ka1a.-1Jl .0rtaDau-' t7raDD1u4eata. Pik.-1n 011 otakAu.. 

rta ...... UI. ~oa aota vi.a k .. tU. 1'11 vuoden VeDI.~1.ll& flT4W U~-

4., 11 Den aekaaor"to. 

II1.D.1atv1 puhui verratta1Jl katkeraa1eli ... U Unkariata, jOD

lra. IIialia •• tilaate. bb vtitU 't1Uevu "to4elml.klia.ati keh1t V

..... lqv1ak1Il vakavakai. !IIIIA __ 7hh1akuDa&ll1a.t va.takohUi-

• .....1 ovat ~atlcll'9U1;.1 huol.e.1;u11av1a, ~a ao4aJl pi"tkUV.aaa ne 

Uleva1 kJlr.1ia~ ldlrjia"t7Jll.lll - vara1Dk1a Jam •• uvoa1;ov~ 

~ID. bmaat ...... " laI_·.i at1a1llek.e1 .... ovat 1'\1vumeet l11lteh.i

...... IblUa ."aakUll UaJ1u eia" M D tUaau a1 oll.DkaaIl 01. "tn"

qUl.vI., lara SUO%" koroni, 11 .... 811, eUI. ~ODld Dl ullen ka1l1 paJ 11_ 

ae U1ke ei "d pJrun 01.. ahAoll1auuka:1en ulkoP'lolella. 

a..na pul.eatu:l. Uh"to-1a1Jl UhI:Jl huopep1;U&, eUI Ta11rJralrag 

_ ~1 l8Ilaua m nlrIlnJ a1aa kI.a1 Vnl. UnJr:ar1ll 1Uute..-ta, ~oka GIl 

maai '. __ .lli-.ni 't1aJrl_toa, Pi1ll olen ku1tenld.ll U1pna1A. 

l11.t~ 1I1Jd.atar1 81401" 111 ldIa1vkaeen UaJ.1Am "tUutaen ..u.ol-
. . 
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a1. 01. pelJLttATiaIll. llitun kap1Dqr1t;rka1.A. Olan lITl o1.akellut 

ROOM-U kaksi kuukautta ja tlDä a1.kana tavammt lukuisia 1tal.1a

lA1a1.& ja uJ..kome·J a1 a1a, jotka kaikld. ovat wrlm,J1. puhuneet !tallaa 

1can8N1 aotav~kaestl., VTt;rdttöJlO7cleetl. DOflqiaean va.J.luaa 01 ... 

vaan suuntaan aekl. peaa1lliat1a~et .. ldla1. tl'ueatl. &11 U 111 ta. tulnai

lIDUa viell. aaattaa tuoda .'lranaan. Ii1Dp1. ovat t'nllD erb ul.koaa

lainm suurliiliett1lb sekA erla 1 'ta] 1 aJ ainan tuttaV&D.1 .1 m'J]. lau

BUDeat kIa1tl'uenlin, .ttl. joa 80ta .1 01. pl.Kt~ ennen T.19~3 

10ppaa.. niin on vakavia levottODlulcaia odotettaviaaa Italiaa ... 

Sll.'*npiatl.vI. on lQ'öald.A .. -.no1a1JUto lql.md.skoiauua uha}a1 a1a 

111ttola18ia kohtaan. joka tI.Ull. tul •• DIlqvUn. V1.lI. 'U,DUa erI.a 

auurllh.ttilAa. jonka unta n.otta o1an tunt8Dl1t (Argen.t11Dan Qui

r:1.Jaal.e-aba8a415r1 Sr .Ifal.brin), -.noi .1 mJ J. !ta:L.1an v1ral.l1a.n 

propeca4an lqll& tamokkaaat1 ko.ttaneen nostattaa ~el1-.n-t

U LliDaivaltoja TUtaan ~a pro-kuJaieta llieHal., lIIl'tta DKi • .a 
-

;rr1t;rka1ed •• on tlqclelll.eet1 .lIoni atlUlllt. Ital1 al &1 •• t 1'1een-

... aiTat o4ota IliUla he1.4In ...:u.an MuJJi.u. po&1t11'W1a1a t1r 

loka1&. .0000ta, ja taac1.ati;puoJv ••• MJdD vallit ... - "1rJ[H aräa 

• paoluan jilaan 011 Yalaluttumt w1 maJ 1. - DTttamn suurta """ L;y .. t

tÖlP,JTtU .0tUll. 

''''tl. &1 ku1bD1rMD .ovi tehB 81 U ~ohtopU.tö.tI., ettl. JIU-

80] 1 D1 D ta:Udca ••• t .. o1..t1pao11lean ....... jo 01181 uhat1u. 111-

kala nra1nah .lI. orpzd,aoitu. toillintalqlq1nen oppositio &1 ola 

01_ •••• ja w11rJ[J1 ... 1 .... 1ra1Jclj, hcJuDh ja Aaerikaa propapn-

4an l.ntu.&t TI.1:tt •• t Itall .... -.ka tapahtuna1.ta levottCllmUk

a1..t& _ au.vra&'t1 1l10italtll. YlloJP1l.a&t na'" lqll& aUloa 

'Ull.11a jArj •• t ..... t »oll1tt1a1& hal11tukaanv .. ta1.1a lIielan

oao1tuka1&, jo14en ~'Ma]]i."'1. _rld.t;r.tl. ku1tenld.n 11e

.... kat.ot"'ava _aiA ol._Um.kai. ~rka1.JltaaA T014aaa ~ 
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DO&. potea".' 11S" -.a&raD uhka&vaa. halli:tuata., ;10 •• ota pi'tk11iW 

;la. vara1Dld.n ;10& .e ;lounu Aksel.1vall.o1ll ••• 1Tl.ati ep&edullla._ 

k&l.Dte ...... Jolat. tapauka ••• tunnu var.al:ta., .ttt1v.:t .. 'k=eaJa1-

aet TOia1 naJ.ial:~ saada. m :tliän todellista. tehokuta. apua., ;10. 

he tarrttai,aivat .ella.iata., ;la USU. he l1enevätld.n - .ikll1 01_ 

ol..l.ut huomalTaD1. ;la.' kMl1 111 ml J. oa kerrotu - t~4ell1s.sU 

.elTillä • 

• 1 n 1 • t • ~ 11 t. . ~.~.-

(G. A. Gripenberg) • 
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V11.ta~_ EqaaJan halli na-atokaia kOaDva&u rapon
U1D1 .18, t.k. 7 p&lU 1.lJIoUan lDmDioutaen • .uaant 

Tat:1 ka• D1 p11.re1 ..... hglle ea1tetTt t1e40t ~a dltlSkob4&t: 

neaa& .,hDe1;Un, eUe1 toiata1.elta1 t1e4eU. k.oT1Il 

pl.1on a11a~iL q1a~&, .1014en .10h4ona lteD1"Ul.1 !'ranco katui 

ri,UUllAUe.n.1 ano aopiTak.1 ha11Uultae.~aan po1ataa 

]avo_a Sr. llaaoa SerraDO Sv.&r'1n., a1. ..... 1a1JW1"'·hr1 

..-erat1 Ga.l.arS&'n .1a arM1.~aa1Ja1.~er1 ltelU'a&l1 Varala'n, ..,.t
'ta oUltwtaan D11clen olleen ena1 .1~"", ltent1e. ,.lta1no11 .. D, 

.u&pol11 tUeta l.uouetta. Ruo.ate~aan Xqan.ian e1dpol.11 t

U.en t1l.ante. 0:1 kld ne T ... t&koh'ta18Qvkwt l1li en, 1'11 ta1auultai.

neen ~ ,-ht.enoUoiM. lteh1~t,-neen a1lta1 Takanka1, ett& .10-

ta1a oli tebUTIL B.,u..1a na. a1lto.1en j1Il.ld •• Ue el l • 'U • 

c.jona:hen lDar.Luo.ma. h1l.llt ...... elta1. Xennall h'aaao ei 

olA, a11.a __ t&all, Z7h~ hal.l.1u-utolta11Jl v.lltopoU1tt1-

a1ata tano ...-,rlt1.aa palaattaa1au tarlto1Uaneta qi.tll. 

haD1tela& kehlt:1.ttaa Den ol'aaIl'1a ___ en ea1.1a1ead TaJ. ..... 

~1. Uene. qll& UD& ~oua Bapaa.1aaaa ..... t at1a1i& 

l..aaJ...-a lraDDatueta, -.tta ..rlt1t nittaaTat .iilla. ettei 

a1U Tiel& p1Ut& a.1uako)Lta1. ..... Iu. ui .... a tu.tG a11U, 

JAKELUOHJE: Jak.luohj ..... II.ja: 

ua . : " 4. 

T .... II"*'. 
T .... II"*' j. 11 ..... 1 .mlnl.te";6I1e. 
EI ulkomaaedultuk .. n tledoltukalln. 
EI ulkomaaedu.tuk .. n, mutta ulko • • lainminl.teri6n tledol. 

tukaIIn. 
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.tU aan to"teutt8lllinen on lyldi.t't7, 

KUnpa Colwabian aa1aiDhoita~a, joka valJl1atautuu JBLluttamaan V·(~ 

tikaan1in, on kertonut lIinulle Ulll. hetkelli. Svei taisldl. olevan 

Don Juan 'in vuolc:anneen aen wuren huvilan, ~ohon Columbian 11.

het7atö tähän aenne .. ä on ollut .i~oitettuna. Koska taloa. on 

suoritettava er1la1a1a kor~aU8töitä sespanee prinssi vaata ~k

,, ' n] I Roo.aan. 

Vl.1tetlLln IIoTÖald.n, etU Sekaan hallitus, ~Oka tbln vuoden 

alus .. lienee ant&lmt ~ ... vaatustaT&na& IlOnarkian palautta

miata, IQ"ttUlll1Jl - ~a Juuri sen ~ohclosta, ettei 'Ud. lq~a v1e

lJl pi1ik&b. aikaan utuna ptiT&~arjeat1kaeen - on OJD&lt8U1U1t väh __ 

-.Iin tial. tei .. a kannan. Itallan hallitus taaaen auhtau1iune. peri

aatteessa 8Uopea.1eliaeati rutauraU.oauuna11ielJl1ia ja pyrk1aee 

Toittsmaan a114en kannattajien ~t1at. 

Joakin 811a puhtaaat1 aia&poliitt1aet Däkökoh4at ovat .-&_ 

ränneet kearaal.1 Prancon to1aenpi teet, niin katsotaan ku.i tenld..n 

Vati Jraen1 saa ja - .1 lcI' 1 olen ollut huoma&T1naa1 - sen ulkopuo

lal.l.alc1n, että Sr. Serrano Su1rar'ia ero1ttam1nen ei voi olla &1-

heutta .. a:tta kenti .. huoJIattav1ak1n seuraultaia.. Joka tapauka .... 

tuntuu aalTältä.> että Eapanja ~t.maia oa omak~t eh40tt08aD 

Plolueetto~u4en, joka aaezmo1tuaiaen tule. paraatamaaa sen auh

'teet Lba1Taltoih1n. TäaI. käait,a ~tllJdn a:I.mlata hTrln toden

BlLköiael.tä, vars1nld.n j08 otetaan haomioon, etU. Sr. Serraao SU

&r T11l1e TUOai_ JaIluaaa eri tavoin on P7rk1nTt lJlheiaemplMn 

7h'e1QIIIII.rrJkaeen ja kaat1 .. 1h1ie1at01ll1ntaa.nJd D .A.kaeli"7val to-

j .. kall"., vailrQ.lra.n dJIIl hiilen P11"kilf.,ykaena& eivät ole jGb1;&.. 

:aan ainklh'aiaiin ~ll1a1in tuloka11a. Tuntuu alLet aU-
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u.. a't:tei kenraali h'aDco ole Ollllt TalJI:ia teltemU.n a1 tliäD. 

ratka:l.naa, j oka .... Ua1a1 vak&Taat1 vaarantaa Espanjan suh

teita LliDaivalto1h1n. Espanjan lllkopoliti1kan tie on aiia sodan 

kalu ..... aa8llllo1tum1aeab., joka. 'WfU.i.at~ tun'tlJ1 voivan aerkitl. 

QWl1etu.a1ata sotaan Aksel.1-'I&ltoj811 puolel.la., viQTt ael.vliäD. 

puol1aeet"toJlU.uhen, joka s.1 k1ra on herättllJ:l,;rt auuna tnclTt7SU. 

Vat1lraan ia8&, Portugalia8&, Et&lll.-Aaerikaa va]:Uoi .... ja Ueten

ld.a Lln.aiT&l1OiaMldn. fld on ainaldn se 11lterpretaUo, jow. 

V.ti ..... ni pi1.re1.. aovel.l.utetau. bpanjan hall.1 tummmtokai in • 

On I!l'öllld..n otakauttaviua., et1;l, Eapanjan suhteet Pyhään 

Iatuiaeen ~ "tulna:t parantu.&n~ koska. .ilrJJ i obn ollut TA

~TiD&Di. Sr. Serraao suaer ei tiene V.ti ..... ni .... oll11'\ 

paraoaa sraU .. n.&. Rooauaa. vl.ihtUn hl.nen p;Jrld.vb R\U'1Ihet-

1;1J1Mka1 Qu:1.r1Dale'n luoku. -

Jla1D.ittalcoon lopakai kDr.Loa1teettina. ROOMSS., T8&Il en 

Ya1; i kMn1 .... , Jnmllea1 .en ouk"'-n •• 1:htU.vän, etU. -toinen 

• 1 n 1 • t e r 11 ~.l\.~.~.--

(G.A.Gripenber~). 
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• V A .. ! ... .I .. K .. A .. A .. .N . I. ... SSA OLEVA LÄHET}~~Ö-'./ eif j-'f. 
RAP ORTTI n: 0 21.. 7 f .y,t -

RoOlIa .ssa 15 p:nä f!i1Y.8 k.uuta 19 4.2. 
j: cf,,/ . 

As i a: o!~~. ~!~~~. ~.~ ... 
Y9.~~9,!~}jL1Q.o. . ............... ---.. . 

llkaisUllll1saa raporte.1s8a o1en U1koas1a1D.11i.n1.8t&r11:S11e 

t1.edo1ttanut Japanin Vatikaan1-auurllhattll.ään hra Ken H~ 

da'n kahdesti m1nul1e vakuuttaneen, että hänen hallitukaenaa 

NeuvostovenäjlUin Dih4en jatkllTaati tu1ee nou4attUl&&n tlqdellia

tä ~olu.etto.uatta aillä ede~ykse11ä tietenkin, ett.i Moa

kovan hallitwl ryhdy mj,nkiJin)a1s11n Japanin turvallisuutta uh

kaaT1in toblenpi teihin. SuurJJi.hettUb on JllYöakin .1M)]. lto

roatumt, että Yhdysvallat ovat Japanin -enemy number onee , 

etteivät vielä toaisa&an ole aloittaneet aotaa hänen maataan 

vastaan ja että japani1a1aten lliis t~" kaild.n tavoin ja 

kaikin voilllin val.lI.iatautua Uhä.n kamppai1UUJl., jolta var.asti 

tu1ee hTv1n pi tk'·'lra1 a.kai. Jliasä .aä.rin auurlihettiläln v .... 

lalutukeet vaataaTat Japanin aotil.aaviranoBaisten todelllaia 

IIUaDD.1telIl1.a on tietenld.n toin.. '!.Sia, josta .i Imkaan u1lto

ptlolinan lilne p&1;& ... 1anau.aan 1Ii~.:.zt TarMa JI:1..ellp1dettiL. 

lf1eleatlm 04 Jm.itenld.n IQ'YU pazma merkille ne Tira1ll •• t ja 

J'ltIIi~ia.t1d.Jllawnumot ~ ~o1ata tuntuu ilaenevän, että hra 

Ken Hara4a on oikea arvostellut Japanin aotapollti1ltan toden

Dikö18tiL lt~tyst&. 

JAKELUOHJE : 

UK 1: A • • 

Eaeinn'ldn on todettava Japauin hallitukaen D-rldlaU 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIolkol mlnioteri61le. 
EI ulkomaoeduotukoen tiedoitukolln. 
Ei ulltomaaedultukaen, mutta ulkoaaialnminl.tenOn tiedo l 

tuhlln. 
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demento1neen EDg1ann i n ja Amerikan lehdistön jullcaisemat otak

IlWIIat, että. ulkoaaia1mr!nisteri Togon ero ennustaia1 Japanin ja 

Neuvostovenij&n välistä. .. eellista kontliktia. Niinpä Neue ZU

rioher Ze1tWlB'1n IlUkaan pääm1 nisteri 

omina1suudesa&an selitti t .k. 3 pani, ettei Japanin ulkopoli

tiikka tule misaä.än suhteessa JIDluttumaan.. 

Toiseksi lienee mainittava, että. Roomassa ilmestyvä -Il 

."aacerott-lehU on t.k. 14 panä julkaissut Told.on ki.rjeenvaih

tajanaa Signor )(1.rko Ardnsgn1'n edel.llseni pli.1vänä aähki5ttädn 

ttJapanin uusi strategiatt-n1a1s8n, mielenkiintoisen kirjoitukaan, 

joka tuntuu kaikissa auhhis .. vahvistavan hra Ken Harada 'n mi

nulle eei ttämAn käsi t;ykaan. Tämän johdosta lienee syyu. l,y~es
ti tehdä selkoa kirjoittajan esittämistä mielipiteistä. 

Sig. • Ard .... gn1 huomauttaa alukai, että. vii •• Viikko jen 

aikana Japanin lehdistö ja"pä.t~t huomioitsijat" ovat ann~ 

taneet, ettei ole mahdollista vä.lt~ pitkää. sotaa. He ovat 

-.ylSskin kiinni ttlneet ;yleisön huomiota a1 enlUi En&lant1in, vaan 

Yhqavalto1h1n, tt joille T771len Keren clomino1.a1nen on el1nqQJVstt. 

!bII.n. jllkeen hän tekee .elkoa Japanin sotaa1D1ater1i5n ecluatajen 

(portavooe) eversti Jahaii'n Yo.1ur1-lehde.aä. ~.eJll&s~ 

ld.rjoituksesta, jossa •••• huoa&Qtetaan, että Ih~avallat ~ 

'tavat 17lcibmeen 71a1aoffua11Y1naa autaaikai vu08iltai kanne. 

D1iclen vanB'tukaian keh1 t'tla1nen on ... vuttamd huippukQht ..... 

!1ll.1i hetkellä Yh~8Vallat tUlltllTat ainoastaan koettavan hankki a 

i tulleen "tarvi t • ..., 8811 tuld.kohtia tuleva1suuclenauunn1 telm1enaa 

toteuttaa1.uk.i. Jap8Zl1 on ku.1 hnldn valmistautunut kai kld 1n -.h

cloll.1suukaiin ja jo. aan t~tn ttllSTtU ratkaisu ~U puolue

tuaaotAa, D11n va1ame aaaoa, ettA aitA enelllDll.n 80ta pitkitt77, 
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a1tö. par8lqd .e on meille.· 

EaHett1Un DIUDä .ver.ti Jahagi'n a.1elipHeet Sig. Ar

demagni buomauttaa e.1 olevan epUl.udstllJdiän, että Japanin .tra

tegia. n;rt on rad1Jraal i ... ti lDluttunut. Japani on TyynellJl Jlerelll. 

1uo~t ja kODB01~doiDUt alu.en, jonka rajojen sisäpuolella .. 

voi 'keh1 ttää toUdnt aaD8& suht.ellisen suureslUL turvallisuudes

.... , ja t äten se on hankkinut i taell.en .hyvin pitkin aodan· 

(guerra. llUl8hisailla) vUtUallttliJllLt edeJ.lytylcaat. Kirjeenva1h~ 

ja arvel.e, että Ki~aasakin Japani DTtt~ tul.e noudattamaan 

clat.nai~viBtä esiintymistä, ja vilUaa Jap~ ~ill&88a tai.t .... 

levien joukkojen tietoto:1Jll1ston pii, HklSn eversti !usakin t.k. 

13 PIDA p~U,JIi.än radiopuh .... en, JOS8& täJII. lienee sanonut, et

U Japani on viiA. uoku.un 19 PIstI. lähtien Kiinu .... evalcuoiDUt 

suuret ja araska1n Uhr~ vallo~tetut alueeta jotta .e aaattaiai 

ojentaa. rintamanaa, pare-u.. vala1atautua vihollisen vaatuata

ala.en ja kuluttaa hänen voiaiaan. 

Loppuv&i.lolh laaDa ld.rje.nva1htaja huoaauttaa, .ttä Japa-

nin aoclanjohto Kiinaan Dl.hden tul •• uoudattuaaan suhteellista 

pa .. iviauuUa, .alUa a1tä vaato~ k11nn1ttU. koko lmoa1onaa. 

'f11neUI. JI.relll. olevi~ uea11na&., • joa ... Japanin on palatt .... 

va lopullinen pallerIDBl. ... rikkala1at.D kanasa.· 

Sis • .1r4 ... gnt 'Il 1d.rjoituk .. ata - jonka ohe.nll1tän - U

aan •• ai1a, .tt.1 h&n odota Japanin ~vaa r,yhtyal.An Weuvosto

-nnIl.11.1a kohUatuTun ~~kseen. 

)1 1 Il 1 • t • r 11 

(G. A. Gripenberg ) . 
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·La ·nuova strategia ~ip·ponica 
La situazione geogralica 8 Ja guerra con gli Stati Uniti - n aODsoJida
mento delle regioni occupate nei Mari del Sud e 18 cCD'DPagne in eina 

.. 0 .... 0 ... dlo .... vl.lo .peol.l. d.1 GI ..... on. 

. TIlIlle. II. l e/UlVO •. po.l lamo e!tr. CM pii d'oreU"" elle 1/ _10 deve rI~ rettifloor~ ,. IIn"". L'ottt"" • .. I_ 
Da aleune ,elUmane, C C07I rU- Ie . astll.tel $1 "rolungaM • me- eorda .. , ... , COrlO della all"al. Uflca non slgnlflca a/loll.o scm -

ma semprc crescente, ta 3l ampa gho. ~ per ~ ». vicende ~. pUce ritfrata &u vccchle pcnizionf 
nlpponlca • I p lv autor .. ",l i •• per ~II' oIlr •• 1 "!'lonneU.o Jahog. No .. L' e alcun d""blo Che do//O conte In passalo. Un nllO'", SI-I 
nent i glapponc$l 8i cLed icano a scrrve: « Il mohvo che condwli la /olgoran_te ~u.pozionc di ,,,t ie gnl/kato d f v'CJ&C' re attrlbuito al 
prasp ttare l'inct'l labilltd della alla g~err'J nlppo.-amerlcano ~ le rtglonl de, Mari del Sud, II no3l ro ! /JO. Iam.nto. po,rh ~ eslO 
guorro IlIlIga. polarizzando I'al- stalo Ilnelde.nl. e"' .... Ma ora G14_ ,1 troot, come abbla- t condotlo al fln .• dl ragglUngere ' 
' enzione non piu laulo &ull' (n- che l~ ostil.ita ,ono ~p~rt~. anrht mo un.'altra vol~ esposf.o, a "na UM "IV. vantagglosa pr~parazto. 
Qhilterra, la eui Inlluoma dol !C gla Slati Unl/I, Ilngh,lterra • . l>OIla ,asiaMiale ~Ia ,"oprfa n • • al flne dl logorarc, .. n~o 
ba i no del Paclflco t ormol del Clung KI1IfI dove .. ero rrropoJT~ d. ' ,Iralegla. 1/ consolrdamento e reciprocltd, II nemico n" lIa I<rza / 
lulto radiata , quanlo 811gl1 Stat, al/ldare al Groppone la dtrtz .• one Ilnvulnl!Tabllltd ddle terr • • trap- zona d l pur rra . 
Unlti per i quo1i II domi1lto Srl l dellcz v ito cine&e, et1rttvando v" pate aJ . ll~icO .t. la lormazton e t ( Sl'Tlamr ntf" rolpito dalla 50r. t 
quuto oceano e qu.estione di vita compromello COft TOIcIO~ ta P'T'- d~ Uft c."colo ch ru30 entro cul 10 prendrnte pol r.:n:.a di mostrato l 
,. dl morte. scnte gucrrG per ta piu gran(k n ta mpponica po,!'ta $L.'Olgnsl dall lorz: nippon lcll " n~"ult;- ' 

A tale riguardo t intercn an/e l A~fa Orlentale "on "nir~f\be. con una rel4UvQ ,i"urezza, l ono / ma compayrra del C tang t del 
quanto scrll1e il colonnello Ja· tf Lasc,ando do pari a llnghtt- te nlLOlle prem.e16e t ~d ispt'nlnbm Klt2ngsl . Ciang K ai Scek c,.rra l 
hagi. porla uocc del M ln i.lro deUa teTTa e Clung King , gli 5tali Unr - $U eui d eve ba.a .. 1 llnderogabllc d'Inten5i/lcarr II 8UO pol ,'r < eom
Guerra, . ul glornalc Yomiurl. Ii "!'l'o SCOPJllO della guerro pe, PTO$P.u t loo dl una guerra lun- battlvo I "rne ndo dene puntclL" 
II Ouenlando glf sviluppi d ci l a la ph} gran,de Alla. Orientale h_on- uhi.s&J ma. Per qut!l to ei 3' d'!Ve gtappon ~,sf l n ollre d ITcz. iOnt. 
(lUerra guerrcQ/JIa/o tra II Glop- no COmJIIC.a/o a gadeT. una spe- al/cndere che 1. campagne m./I- InoUr~ cgli . ta laeenda un dl
//One e gll Stati Unfll - ' gil .~rt. ciale prosporltd con II ri&ul/alo tarl fn Clna .1 ~ volgano d'ora In spora to appello ogll Sta ti U'I/II ' 
rl' _. trOt1;amo che t pratiramen · che laggiu t ,comparso la di~OC- pol . 11" co.rJ darc In f!conomla. perch i' 911 jorlllsco no de, rnc;:z;1 
te impou ibUe ave.re tlno uatta ' cupazfoftc e "tOtu americon ' lmrtandosf t?d fmpe.d.lre I'oJ11uen- ae.r"i. Co i &t a·,do ta Jlluazione, 
gUa dL'Cisfuo dat l gll aItualI m ez- gu=ano net prollltl dl guerra . a degll arutl anglo-am. rlaanl dobbUlmo "'.ere cauti nel m,nl
n te ... lcl e "ie!l tl/lcL Speclal- l noUr. II po//Olo yankee non ha r tra.etlrando rob/etlloo d.lI'oc- mlzzaTC 1. po" iblllM b<U, II e rl 

cnte per te comidercu:tonl geo- a.n~r!l t!perlmentato ~e reaU ca- cupazfon ll.! pcrmanl'ntc del ' !!rri- Ciung K ing. benc!Je e&sc ,,,lnv \ 
a/fch.e urao decl&fr'U soluzlone lom lta nel suo propno Paet e e 'rrt;, '!!',cht 10 . temporaneo '.nel· lortemell t e dimintll te lI. I 

eT Ic anni Ira II G lopponc ~ 91'1 non arteva assoggiato nesl U"" I ei n 4Q o6enJ'va cLelle lorze d l In, 303tanza La sltllQzione I11t('r- l 
' •• tt UnfU Mn e a/lo/to Ine,l •• con/f t.ta prlma della .eopplo del - Clang Ka i Scek '01/ rendo ta le no ei"u. 0 Ilott, ocea lona/l . 
II II Nord Am erlca d Ollt s.sC eI · le ostt"td con nof," SI tratto dr ocrupozlone pfil strrltamcnte ne· com.e 10 ,contra OF't'cnvto Ira l rr 
'-Ituar. la moblll/oz,onc gelleralp u. _10 eM ha Ilducla 1" It. CC';,O~::- dl rill t I _ qurnta Arm. to d, e lallg Koi 
f tuUo tl lUO potC!" bellu:n c ~ t (JSO, una pre,uR2lone ,con/f · PO;ito :U~Onto ha ;:I:CO~!:'~~. S ek . altllalmf'nte in A.~.Mm , r l 

./tdare II G lappo • • rn uno bu'- nala dl amblzfonl e UIIO .plrllo 10 0l1gl II ra lonn Ilo lua.akl por- 1. 10Tt •• ngle ... IRdueono 1 co
.togtia tkciJilJ{J, daremmo il be:-Il- OVlJentllroso ed ~ tuUora pervaso tIUJOC~ del C d " dl . mnnd f ni ponki a nutri rp uno ' 
vtnuto 0 Lale occa.donf' . 1110 gU dalla /lduci4 ddlo IIC1lr4 vitto~JQ !l~ aPJ)Ont,e I:r~na' J:;o ZIO~(, rclal lll lJ trc,nqufll" d rl(' r :fO la e,
St-ati. Uni~1 .scmbrnno adottaTc UI qualora 10 guerra II prolungh , IJ rllruLrato f rl&u~ taii COn.8C::it~ na e a coll c..·('ntra~~ 1'~ltt "' r":lOn t! 
poltt.ea d. dllazlonare La con l rol- I mpUeltome" le .. c1udendo ehe COII "o/1_ .... ivo del Cek lllng • del e 1 mc=t ' u/le paSl. lolII lII'an~. t · 
lemlva generale dl alcunl an'" la (lUerTG /IOI.a tennlll4r. ,"elto Klang. i l UOIa!d lIa dlehiaralo del Pao.flco, dou" in de{ll/,twa , 
/lno a quando el.o~ l'e. po/UlolI6 II _nello Ja/14g1 cotI coIIClu- CO" I'abllual. vlrile Iranehezza rr G lapponc docra gu" ,arc la . uo · 
del . uol armamell t/ Ilon laTd COm- de : - lUleIIgo clle 11M al glorno clle dilt/ngu. I .oldoli nlpponlel : uJtima par illa con gl , Americon, 
pleto. In cul a""errrl la battagllll de- « Come ~ nato, abblamo laseiato In occas lone della nona n co,-

ft Per ore gli Stc u Uftlti ,cm.. cishHl nol dobblamo .coftCeatrare a/cune :o'ne che tloevamo occu - renza mcn.!l1e della dlchwrazH_ 
bra eh. cerchino d i alllleura,,1 tutti 11/1 . /onl n4ZWIICI1l .ulla palo a co.to dl durl .ocrlllel. Ma ne d l gUC'!4 aah Siat, UlI,l t 
boJl .ollonto 1" vi.ta del 10m ,"ad ... l.on. del maler/all ..... 1 poleht e .traugicame.t. impos- Qlornali n.pponre, pubbhcuno ., 
pianl luluri. Comunqu. 1/ G la,.. "",,,I •• ,,,,,,,,to dell'alto """,ale JlbU. monlelW'e IIJ ,Icurezza In re.erWo Imperiale che .. ali" J 
//O"e ~ pronto per og'" eire"'t a .... del //OpoIo. II PrImo . i"iltro Tota :on. easl vasl. 1. Mme lone g .. la .ro,che comp,u/ ' ",1.8 
ZG. Se d0l1t!,,'mo ccrCQ.re u.na BO- esaltö la nostra dee/I lonI: per URa imperlali comin'ciarono il ripie- precedtnU imprcse ndlltarl. I 
1Ii&io .. IIl t,._ IG guerro dl- lunga gue"G. Que,tIJ t 14 porola game"to ' a 1. G(IOIIO al II". dl 8'!lrko " r"Clu .. ~nl 
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Asia: Ya~1kaeDj ja ;Juuu1a1 .... 

T&1nQt . .aaulr.uaa.a 

x:aten llaDaa Ulltoaa1a1DJ11n1ahr11S11e tunneUua on viime 

kuukaua1na Banskassa - sakl aiah1tetyssä että e1-aieh1tetysai 

vy~kkeesaä - monta tuhatta ulko.aalaista ja r anskala1atak1n 

juutala18ta pidätetty ja lI;Yöhemmin toia1tettu Saksaan. Sveit

ain lehdistössä on Till teUy, eUä ll1.eh1 "ietyaaä V7öb,ylckeeuli. on 

-nngittu ainakin 28.000 juutalai8ta lI.1e8U, D&1sta ja laata, et

U viime heinlkv.un »uolivKlis" 300 juutalaista tiiJlän johdosta 

on tebJqt 1t8emu.rhan ja etU Suun aie.hitysv1rano-.1sten t01-

usta valta""at1k1n ea1ra1ta juutalai8ia on poistettu aa.1raal.01s

ta ja lJheteUy kaald. tysleira1hi.n ja n118tä edelleen Sakeaan. 

Ei-a1.eh1tetysU 1fY1Sb,ylckee8U yli 10.000 juutalaista lienee jo 

v1ety Saksaan ja ainak1n yhtä suuri lukuRiärli. pidätetty • 

RUtli. juutalai8iin kohU8tuvia vainoja vastaan on Paavi 

VichT'n hallituksella 0801tetuasa kirjelaäaai jyrkKati »rote .... 

tOimlt, jODka kirjelal.n 'uaältö papiston riJ.j,tyk8ellä on ....... 

tet~u Banakan auuren ylatalSn tietoon. 1I.1l. Toulon' 111 arkki

piispa IIonaeipeur SalUge on kahdesU 8aarnannut Paavin ki1'l

jel.datä, -.tu vU .. e elokwm 27 pad Toulon'1n pretekU kielsi 

arldd.piispaa to18t .... ta ditä hanen 8aarnojaan. TIaI.n jlUkeen 

Paavin -.mUu JIoua1par Valar10 Valeri kUzlt~ suoraan 

JAKELUOH"'E : 

U& 1 : " 4. 

.... k.luohj.m.lI.j. : 

T.valll ..... . 
T .... III ..... ja llaaltal mlnioleriOlle , 
EI ulkomaaeduotukoen liodo itukolin. 
El ulkomaaedul tukaen, mutta ulko al iainminiater lGn tiedol_ 

tukllin. 
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, m&rsalkkL P'tain'in puo~een esitti vastalauaeana& sen johdosta, 

että Ranskan viranomaiset ovat yrittäneet utU Pyhän Istuimen 

kannanoton tuDnetukaitekemistä. 

• 

• 

Kä3dessäni tänään Paavin Valtiosihteeristön vakinaisten 

asiain O8&8ton pääl1ikön ("Soatituto per gli affari ordinari a Se&

retario dalla Cifra") MOnBeigneur Montini'n puheilla tiedustelin 

häneltä missä määrin Svei~ain lehdistön y~äse~ostamani tiedot 

pitävät paikkansa. Tähän. ky~ksee.ni Hänen YThäiayy1iensä vas

tasi seuraavasti: -

Ranskan juutalaisvainojen johdosta Paavi ei ole muodolli-

sesti protestoinut, koska hän ei ole katsonut sitä sopivaksi, k.o. 

juutalaiset kun eivät kuulu katollseen kirkkoon ja suureksi osak

si ovat Ranskan kansalaisia. Mutta 1nh1mj)~isyyd.n nimessä Paavin 

Buntiua on kiinnittänyt Vic.h7'n hallituksen huomion siihen jubru.u

teen, jo~a juutalaisia on kohdeltu, ja pyytänyt hallitusta ke 

UmQn niihin kohdiatam-nea tOimenpiteet. Laajalle levinneet 

la1.ava1not ovat näet , Monseigneur Jdontini huomautti, o~eet mitä 

kauhistuttavint& laatua. hän ~tt1 terrib~... ja 'pouvantable

sanoja. Biinpä on Ete~Ran8k88sak1n tapahtunut, että pieniä juu

tala1.alaps1a on otettu katolisen papiston yl~pit~8tä asukki-

~ toksiata ja koul.u1sta ja Uhetetty joko keek:1 tyale1reih1n taik

ka suoraan Saksaan. Ranskan viranomaiset eivät ole. kiinnittäneet 

JlitUn huomiota ~e.1r1en epätndTttäviin ~g1een1siin olOihin, ja 

lapa1& on kuollut kokona1sin laumoittain. Pa1koit&~en on katoll

nen papisto Ranskan väestlin tukemana väkivalloin vastustanut lastan 

pOiav1.em1stä, ja aan takia Ete~I.-Ranaka.aa, .eim. Toulon'iaea, lle

ne. tapahtunut todel~iaia ken-koi ta ("~.). Bä.JD& to1.JDenpi-
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teet ovat kallbiatuttaneet Banslranki n yleisöä, ~a ne ovat - Mon

.e~ur Mont1n1 'n kJisityksen mukaan - omaan tOdistamaan, että, 

e1-miehitetysdk1n vyÖ~kkee.s8ä. Ranskan viranomaiset ovat pakoi

tetut noudattamaan Saksan viranomaisten antam.a määräyksiä. 

Hänen Ylhäiayytensä, joka aa.noi Ranskan juutalaisten DTt

temm1n kaikkialla joutuneen suuren pelon valtaan, Vahvisti, että 

niiden keskuudesea. on tapahtunut lukuisia itsemurhia, JIIlltta näi

den lukumäärää bJin ei tuntenut. Hän liaä.ai, että -monta tuhatta" 

juutalaista on p:1.dätetty ja viety Saksaan, ja ett& auuri osa 

niistä julman kohtelun johdosta on kuollut. 

Tiedustel1n mihin tuloksiin Paav1n lfuntiuksen kääntyminen 

Vichy' n halli tukaen puoleen on johtanut, johon Monseigneur Jdo~ 

t1n1 vastasi , ettei vielä tiedä siitä a1 Uä.n tarkempaa. Valtio

s1hteerist~ odott~ lfuntiukaelta t~dentäviä t:1.etoja, jotka ke~ 

ties papuvat jo anai vi1kolla. 

naised lmomautukeena Monae1gne.ur Jlont1n1 sanOi, etU. jo ..... 

k1n on ~ettävisaä m1ksi Sekaan viranomaiset jo vuosia a1 t

ten ryhtyivät juutalaisten vaikutusvaltaa ra.joittav11n toiJun

pih1h1n, se. IDitä niin kun 1cau sian aikana on tapahtunut Ranskas

sa yli'ttll. kaikki rajat. Sen takia on Pyhä IatuU katsonut vält

tIIIä'ttÖal.kai 1 nb1wl1liayydan n1.aasd yr1 ttu eetU tlmän -lta1P 

h1stu'ttavan trage41.&n- jatkuJlliata. 

• 1 n :1. a t • r 1& L , f\ ,~L{ , -

(G.A.Gripenberg). 
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As i a : 1Ir.)f,yro!1 C.!ylortin 
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........... " .. muu Va1r' kasni in . ..... _ ... (>y , 

T.k. 18 paDl. '.paa1n arUn tuntaani huo ... 'ta ...... , 

va&Il ei pol11U:l.ea., ... _a. olnan fuoutipaolueen ~~ 

saan, ~oka kertoi • im1U e Rocmaaaa taaa huhu:t;taT&D. joDkiA

la:laen UlI4en ranbann.-uyottellljen alotteen oleTan rtre.U.lI.. 

ItQJlll'kaeeDaä aita aulaiaes'a -.bdolUauud.ata anelin, ..... -

, .. in, .Ue:l lI1mm aiueaUni ole entä ld1nniUU aitU.n 

huomiota tUla181in aika ajoin qu't7V1in hWnJi bln, kollk& olin 

T&rJI& aUta, ethi toiataisekai ole I18h.dolUata r,-ht7& lI1D

"MnJahUll aotaaklrrien 8U1lnaltojen vll.1e1in keakua'uu1h1n. 

K.o. heDldJJS sanoi lI1.mm kai. oleTan oikeaa. liaaten, ette.i 

blnklla ~ miksi LlnaiT&llat auo8'tu1aivat aella1a1in 

keakuahlu1.h1n, ni14en 71einan ..... lDm t&lla hetkell& on pan. kD1n aita .. ptldiaD aikaan on ollut: Beuvoatov~ 

~an vutarint& jatlalu ~a aakaaJahten tappiot ovat olleet 

-IIUUUUOIl1a-, Japani tuD.'l1m pUuaneen uettlla defeu11-

viin ~a R~'ia "nt7uet .naa e.' anUla18ten Un3&t 

ovat. to1na1.elt8:l nuenu.et. !b" 7h"-748a" puhutal taT&a:1 

..utU Uet&TIad .. u1kkela1nen ~o lIhettl.Deea IrlaaUin 

~a ~&IlUia 7h4ea 1II.l400Dall aieat&. Sanoin t&al.ll D1IMZ'OIl 
~~ --...- --- - --- -- . 

lliJluta tuD.t1IYan ,eria ep&tocJU!nl1r1Si.elt~ .. tta karto~am. 

oIAKELUOHoIE : oI.teh,ohjem.lleJ. : 

T.valll ...... 
Tavallinen J. lIalkal miniol ... llllle. 
EI "lkomuedu.t"kaen lIedoil"koUn. 
Ei ulkomaaedultultaen, mutta ulkoaai. inmini.tertGn tiedot. 

Malin. 
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lIIrq! YUUeeadän. 

S.uraavana pUvll:D.l. pU8in .el.viUe mstli 1I)78til hän 011 

a:1.mm kanaaani ottanut puheeksi rauhaDneuvoUelujen ukaaD

aau1.en II&hdoll1n.u4en. Kuulin det kerrottavan, .UIl Pr.
sidentti Ro08evelt'in henk11~kohtainen edu.taja Paavin luona, 

Mr. ~n C. T8\rlor, joka DOin vuoden ajan on olellkellut ~ ... 

Yallouaa, 7ht'Ikk1I. on palammt Vatikaaniin, ja etta hänen 

tulonu. 011 seka ulkomailla. etU. Roo .... a. aiheuttanut 1r:a1~ 

lai8ta. kanmurvalataa.. Jli1npl. Unite4 Pr ... ·in Jla4r1d1.aa ole.-

va e4Rataja llenee 1laoitt~t lehtiaieepi1rei8d arveltavan 

JIr. r8\rlor'1n .. ttan olevan 7h'te7d.ed jonkinlaisen uaden rau

han'tunnuat.lun kanaaa, va1kkai hän ole eauonut lI11 ta taholta 

tIiEA aloite ol1.i lIhteQJt. Siita huol1.atta, ettl Rooman vi

rallieet piirit l1enevlt tlhlln uutiseen nlhden lehtiaieh1ll. 

0801ttaneat t"de1l18tli vl1l1npitämltt~tä - 11al1an leh

cU.et~ a1 ole oikeutettu eitä julkai8emaan - on •• tlilOlIldn 

her&ttKQJt melkoista huomiota, ja erKa ulkomaalainen k1rje~ 

vaihtaja sanoikin .1mJ]] e -kaikkien siitli puhuvan-. HIin ..,ön
a1. kuit.nkin, ettBi JIr. rqlor'1n .. tkan lQ"iatli ollut voinut 

bankk1a mtUn tarkellp1a, luotettavilta va1lmttavia tietoja. 

Vukkakin auta Pl0leet&D1 p1diJl kaikkia huhuja .i1 til, 

.tU. JIr. Tqlor'in tulo ol1t1 a1heutamlt jonkinluuata alot

t ... ta. raubann8Uvottelujen a:1 h anee.u1.en hTfäk81, 111 til 8Ulr 

J1 e. lIDr1n .pltodennllrlJi81n.IL, plKtin lm1hDld.n 2!!!: 

l'!OQ!it 4a ... ooD8C1..... 'Uad a.a1aaea .. ettua 7ht87tean 

PaartA Valtioa1ht.er1atb bIl ... ja P17a1n aaa4a pUetl Kar-

"nuU •• s11 ... ·n enei 'han apv.la1ean Jlonae1p-ar tivu-en-
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8IUIlD1ntaina • 

KeakuataJ.WIIIle kul.ueau Monae1peur Tarcl1n1, joka tlill& 

kertaa tuntui olavsn joaaain lIilär1D tavallista vlbemmln va1-

tellaa, 8&DOi aiuulle, ettei 1Ir. !8\Vlor'in tulolla ole JD1n

kUnlaiata u.l.kopol11tUata merkityat&. J.mbasaadlSri on jatkuvasti 

Prea1clentti Roos8V61. t 'in henkilökohtaiaena eclustajana ak.kre41-

toitun& Paavin luona ja hJ.n on ~ saapunut Vatikaaniin -joka.

vuotiselle kIqnn1lleen-. Hän tulee jlUiml;llin tänne vain lyhyeksi 

ajaltai, jonka jlU.keen hb taas palaa Yhdysvaltoihin. Sen enem

pää ei ole sanottava 1Ir. T8\Vlor'in matkasta, Hänen Ylhäiayyten

... vakuutti. 

lliel.atb1 voiclaan tietenkin tllhb huomauttaa sen aeikan 

tuntuvan hiukan yl.l.i.ttä.vältä., että Mr. !aylor tekee tlill1a1sen 

joakaan ei pitkiin, niin Jmitenld.n vaivalloisen matkan ainoas

taan oleakellakaeen pari kolae viikkoa. Vatikaanisu, JIIltt& 

toiselta puolen ei tietenkäln soTi epäillä Monaeigneur Tarcl1-

n1n vaku.utuka1a, vara1 n'lraan kun ei ole ainkJUinJaista a)-y'tä. 

otakswL, että Preaiclentti Roosevelt t&llä hetkellä *IUnD' tt.-

1181 aitllD llUuta Jmin J.ur1k&n aotaponn1stelujen intena1!io1-
-----~_/--~~~~-

lliata ja ahcl.oll1a1--.n tehokasta aoclaDltl.yntiä.. Todezmältö1s1n-

tl. on, että. 1Ir. Tqlor'1n tehUTä ei ola ainoastaaa oleskella 

pari T1ikkoa VatikaaD1saa, vaan "'Ö8k1n perahdTt'Ull. Paavi Pra--aiclentti Rooaevelt'1n yleisiin ajatuatapo1h1n ja P7T~kai1n. --Vatikun1saa 1Ir. !qlor - mil.l1 eri tahoilta olen k1mllut -

lienee pe1".o_ cratian.a. 
lfoua1cDaur !arcl1ni huouutti II,JlSsld.n, että. Val tioaih

teer1atla kAs! tykaen -Jraan aotaaklrden auunal to jan ttvl.l1-

D8D. ~lr& jatlalY .. U on 7hU p1t"4 lmiD kOakaa:A a1k&1-
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....tn- a1kA toistaiseksi ole -1nk" n]&1&1& .ah4011i~uk

a1a rauhaA a1kMnaeem1 8ta tarkoittavi1n keaku'hlu1h1A. 

TaDlUU.et, hän korosti, puoluataut11T&t alt& ~_ 

1& urhoude.ll&, ja kaikki aerk1 t ni tt&&vat siihen, 

-d.t tule luopumaan kapl1&1luata •• tta 11171S8k1n Sakaa.1a 

L1lu1vallLt ~"t sotaa 7htä pU.ttI.TI.1s •• U ku:1n en

ne~, ja •• n takia voi4aan olla varaoja a1itl., .tt& 

täII& TielJL t-ul.. kestlaUn kauan. 

Ii n i. t. r 1& L . f\. .~. -

(G. A. Gr1~enb.rg). 
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Y~!IK ÅAIi1 SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n: 0 .... . ?4 •. 
llQ~ ..... 55a2.7 ... p:nä lVr* .. kuuta 19 .. 

Asia: K.eJru.tal..u 1Ir. !lr0n. C. 

..... Tgl.or'.u kaD.la •.. 

Salainen . 

T .k. 2.5 ptnä vastaanoUn Yhdyava1.tojen Va't1.lat.an1-auurlJlhe

'tY8töll a:1.hherin 1Ir. Harald Tittmann'in .'pnlle oBoit"tau.n 

lc1rjean. 3o •• a bI.n ilmoit'ti hä.un aabaaaa4l:5r1nd IIr.Jf1Ton 

C. Tqlor' in olevan val.a1in Ii .. York' uaa tll.l.l. h .. tkelll. 

ole.akel.evalle rouvallen1 vieJllULn kirjeen a1m1lta.. Huoaut .. t

tuan, et"tll kirje Dl.1 jKhtUvti 1Ir. T.~lor'ille rt1aei.tUn 

t.k. 27 ptDJL, 1Ir. !1tt.aJm Munn 1l.l1.1;t·&.väaU lld81 oleY&D8& 

var.a. 81i U. ettll a1nIf. 'tahtoi8in 11:ae tava'ta Mr. Taylor'~ • .attta. 

UmI. ·~U t.lT4ell1aeaU tilant .. en- (n (-1 &Il nr.1OU 

woul4 llke to aonv.q ".8&& •• in par8o~ to 1Ir. Trqlor, but ha 

q.u1 te un4aratanda the urcuaat&DO ... ·). 

Kuten aika1aua1n 1aumioit"tun olen tied01t"tanut Ul.koaa~ 

a1D1ateriöll .. (kta. raportt1an1 Iili.2.3) olin keakuetaluBtani KOD

.e1par !ar41n1'n kana ..... aanut Ben 1dI.a1't7kaen, .ttll IIr.Tqlor 

TU.1J71a1 Vat11raen 1 u e a1 naJd D pari rt1.kko&.. Olin qll& - kut .. 

1t,TIald.n olen K1n1ater1l11. 1l.JIoltt&m1t - ajatellut p;yr1d.& bI.na. 

pabaill .... IIIltta eri qiatl .. , •• JIl. hben tulonaa. a1heuUaun 

huoaion ja. ar1l.a1.t. Suo .. ·Jdn koakevien huhujen 30h40.ta., olin 

pl&t'UD.T' tolata:1a.ekai olla .... U1DI&ita. ;yhhy'te. hben kan •• • .... 

a1-JdD lDumea ol1D. K1n1.terlöl.U TUta&llott&m1t lQ'Tt1.llb1 oh3 •• t. 

JAKELUOHJE: Jak.luohJ ..... II.J., 

1/1:""" 

T ... III ..... . 
T.".III ..... j. lIalltal mlnl.terlOlle. 
EI "Ikomaaeduatukaen lIedoltukalln. 
EI "Ikomaaed".t"kaen. mlltta ulkoulolnmlnleterlOn tledol. 

tukalln. 
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YJIDIIär.u..n kaite.nk1n Mr. Tittmann'in kirjeen siten, että Mr.Tq~or 

'tu.l.iBi jo parin päivän kuluttua. palaamaan Yhdysvaltoihin ja että 

hän jostain syystä oli tahtouu.t esittää toiveensa m1mm käyvän 

hänen puhe1llaan . Sen takia ilmoitin heti Mr. Tittmann'ille toi

vovan! aaad.& tilaisuuden "to pq rq respects to Mr. T~lor·, jo

hon t ämä pyyai minua tällään ~ Vatikaan1s11& uibassadlSrill. 

t ervehtimässä • 

Sunr~etti~ otti minut erinomaisen ystävällisesti vas-

t aan kiittäen JD1nUa sii tä "kunniasta", jonka olin hänelle osoit

tanat . lUi.n liaäai haJ.ua.vanaa onnitella JI.inUa sen j ohdosta, että. 

Jd.nUt oli n1m1tetty Suomen edustajaksi Vatikaaniin ja s.11s toi

meen, joka. varMSti vieU tulee osoittautumaan "b3'V1nlcl.!:. tärkeäk

si" ja jossa. m1nulla 'bn tilaiSllua y~pitää Jm*k,e'tuåta uaeiden 

eri lll&iden edustajien 1ca.nasa.". Suomi. Mr. T~lor jatkoi, on ..... 

jota kohtaan Yhdy8Val~oia ... - lalten muissakin maissa - on tun

nettu suurempaa sympatiaa ka1n konsanaan mitään auuta Jll8&ta koh

taan. Suomen "ens1_ä1 sen eodan aikana. kaikld o~ivat prosuoma.-- - --
laiaia." , ja nämä e,..pat1a.t ovat vielä voillasaa, vaikkakin na 

"Suomen ~kyis.n aaaoc1ation'in johdosta (Mr. Ta,ylor ei ~

'Ul:lyt alllance-B&D8&) Saksan kanssa tietenkin ovat hUvenneet." 

lbltta on p.~lI.ttll.viseä, että joe täaä "aasociation" vielä jatkuu 

kauan, niin s. tulee häiri tsemU.n ( "disturb" ) näitä sympatiO ja, 

jotka eiia tulevat vielIkin hUvenemään. Tahalliseati taikka 

ULbasaadlSri ei aanouu.t mitään auhhiclan k.&tka1se----lI1a.eta . 

Tultuaan nA1n pitkUle Mr. Tqlor keskeytti esityks~ 

ja aanoi ~en, ettei hänen ehldL pitäisi "take advantace 

af a social oall" pollittisten kyaY]Q'kaien puheekei ottaa1aaka1, 
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koaka minä kenties en halunnut hänen kanssaan keakuata1l& ael

laisista asioista. Vastasin olevani valllis hänen kana saan kes-

kustelemaan kaikista häntä kiinnostavista kysymyksistä. 

"Teidän Ilinisterinne Washington'issa", Mr. Taylor sanoi 

nyt , ·on hil jattain eai ttänyt DIllutam.1a erinomaisen epäaelviä 

juikil.ausullia" ("soma e.xtremely vague atatements"). Mitä ne --merkitsevät en tiedä; kenties ne eivät merkitse mitään. Mut

ta ne ovat kuitenkin j otain C·sometbing·), johon ministeri 

Prooopa viime aikoina tuntuu pyrkineen C "seelDS to have been 

l eading up to"). Mitä hän näil.lä sanoilla tarkoitti sitä Mr • 

Taylor e i kuitenkaan sanonut. 

Huomautin, etten tarkemmin tuntenut mitä ministeri Pro

c.op' on Washingtonissa lausunut, DIlltta ymmärtääkseni hän tus

kin on voinut sanoa mitään DIlluta kuin että Suomi ~ puol ustus--sotaa. Kaiken sen jäl.keen mitä me Venäjän taholta olemme aaa-

n.eet kOkea, meillä ei enää ole minkäänl aista l uottamusta tämän 

vallan johtajiin. Kaikista hyökklUimättölll1YS- ja DIllista sop1Dll1k

aista huolimatta Neuvostovenäjä v.1939 hyökkäsi meidän k1mppu~ 

me - vUtUel\ siihen aikaan, kuten ~öhemmink1n, meidän olleen 

a.skopi.usa Ison-britannian ja Ranskan kanssa - ja vaikkakin 

Suomen ja Neuvostovenäjin väliset neuvottelut vielä olivat vi

reil.lä. Moskovan rauhan tultua solmituksi me olimme rebellises-

ti päättKneet koettaa saavuttaa modus vivendi'n Moskovan halli

tuksen kanssa, IIILltta me huomasimme pi.an, etteivät Stalin ja hä

nen työkumppan1nsa olleet luopuneet auunnitelll1staan Suomen ku

kistam:lsuai. EaiteUyäni JIIaIL huomautukset tein selkoa Venä

;Iin ranbanajanjakaon ajJcana Suomeen nähden ajamasta politiikas

ta, jot;a aelontekoani Jlr. l'aylor tuntui mielenkiinnolla kuunte-
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~nan , v aikkei sanonut mitään. Saksan hyökätesBä Venäjän kimp

puun, jatko~, Neuvostove.näjän ilmavoimat viipymättä pommitti

vat meitä siitä huo~tta, että o~imme t~sin passiiViaia, ja 

nyt se väittää, että me o~1lIIme o~~eet maskopiassa Saksan kans

sa. Me tiedämme hyvin, että meidän täytyy luottaa ainoastaan 

omiin vOimiimme, ja sen takia me olemme nyt ~uoneet puo~ustue

aaeman, joka tuntuu takaavan meidän puolustuamahdo~suukaiamaa. 

Ainakin toi staiseksi olamme torjuneet kaikki soviettijoukkojen 

hyö~kset. Me .tiedämme myöskin, sano~, että suuret kansat -

kuten Ranska ja Puolakin - saattavat sodassa kärsiä tappion ja 

kuitenkin jäädä eloon, mutta Neuvostovenäjä voi, jos se kukis

taa pienen maan, fyysillisestikin hävittää sen väestön suku

puuttoon, kuten se miehitettyään Baltian maat yrittikin. 

Tähän verrattain pitkään eai tykseeni Mr. T83lor ei sano

nut mitään, vaan teki hiukan hJimmästyttävän kysymyksen: "onko 

Teidän mielestänne mah.dotonta, että tulevaisuudessa, sodan jäl

keen, Suomi saattaisi y~~äpitää hyviä naapuruussuhteita Venä

jään?" Vastasin aina o~.vamme pyr~eet sellaisiin suhteisiin 

Venäjän kan.aa sekä o~evan1 varma a"'Mn ~uomisen t~evaisuu

dessakin o~evan mahdollisen 1aliten1d.n ainoastaan aHlä edel

lytyksellä, että sodanjälkeinen Venäjä ~uopuu vall·nkumoukae~-------lisista taikka imperialiatiaista ekapans1op~kaistään. 

Tihän ambusadörl vastasi tämän o~evan itsestään se~vän, lisä

ten, että jol~ tavoin on järjestettävä niin, ettei Venäjä 

tulevaisuudessa aaa uhata taikka hUri tä naapurie.nsa rauhaa.. 

Sanoin o~evan1 aivan aamaa. m1e~tä, ky8YlQ"S on ainoastaan lcu.1n

ka tlLd on tehtävä. 1Ir. T~lor sanoi xqt o~evan välttämätöntä 

jo~lain tavoin orsani-so1.da Eurooppa, koska joa tähän mennessä 
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valliDnut kaao s jatkuu, me emme koskaan pääse sodista. On jär

j estettävä niin, ettei Saksa uudestaan pääse hyijkkäämään mui

den maiden kimppuun. Sen takia on Saksalta aseet riistettävä, 

koska .saksalaisten veressä on doainoimishalu· (·the Germans 

have in their blood a wish to dominate"). Huomautin, etten Eu

roopan pasifisoimisprobleemasta halunnut sanoa mitään muuta 

kuin et tä sen ratkaiseminen tulee osoittautumaan mahdoltomakai, 

jollei tunnusteta kaikkien maiden o~v~ vapauteen ja itse

näiseen elämään. Jos esim. Venäjän byväka.i pyritään IIII1iden mai

den taikka jonkin mu.ub maan vapauden rajOittamiseen, niin nä

mä maat taikka se maa. tulevat tarttumaan .. e1hin eikä rauha 

kosk aan tule pysyväiseksi, johon Mr. T~lor sanoi minun olevan 

oikeassa. "Te olette kenties sitä mieltä, että minä olen hiu

kan koomilllnen ("rid1cul-ous")", hän jatkoi, ·taikka että on 

kooJlli~lista keskustella näi.stä asioista. Ja ku1 tenkin t~tyy 

suunnitella tulevaisuuden varalta, koska muuten emme voi toi

voa parempia aikoja." 

Tämän jälkeen hän esitti minulle seuraavan odottamattoman 

ja itse asiassa hiukan huolestuttavankin kys~ksen: "Luulette

kO, että ol1si mahdollista tyydyttää Venäjää (muistaakseni hän 

sanoi "that Bussia would feel satiafied·) siten, että se saisi 

sataman jOJlaa1n ItliaereA rannikolla?" Vastasin, etten ollen--ka&n ymmärtiDTt miksi Venäjäl.le olisi hankittava UUB i satama., 

V~jä kun on Kärettö~~ suuri ja rikas maa, jonka ei ollenkaan 
I in 

tarvi tae laajentua ja jolla. a1 tä pai tai jo nyt on sekä Leniniri!" 

että JNmanak' 1n llainiot satamat. Tähän Mr. Taylor sanoi Lenin

gra41.n olevan t~s1n aial.änauljetun ja JIu .... an·k1 n olevan hyvin 

Jnmkana. Sakaa, aabaaadöri jatkoi, on aina vastustanut uuden 

• 

• 

- 5 -

valliDnut kaao s jatkuu, me emme koskaan pääse sodista. On jär

j estettävä niin, ettei Saksa uudestaan pääse hyijkkäämään mui

den maiden kimppuun. Sen takia on Saksalta aseet riistettävä, 

koska .saksalaisten veressä on doainoimishalu· (·the Germans 

have in their blood a wish to dominate"). Huomautin, etten Eu

roopan pasifisoimisprobleemasta halunnut sanoa mitään muuta 

kuin et tä sen ratkaiseminen tulee osoittautumaan mahdoltomakai, 

jollei tunnusteta kaikkien maiden o~v~ vapauteen ja itse

näiseen elämään. Jos esim. Venäjän byväka.i pyritään IIII1iden mai

den taikka jonkin mu.ub maan vapauden rajOittamiseen, niin nä

mä maat taikka se maa. tulevat tarttumaan .. e1hin eikä rauha 

kosk aan tule pysyväiseksi, johon Mr. T~lor sanoi minun olevan 

oikeassa. "Te olette kenties sitä mieltä, että minä olen hiu

kan koomilllnen ("rid1cul-ous")", hän jatkoi, ·taikka että on 

kooJlli~lista keskustella näi.stä asioista. Ja ku1 tenkin t~tyy 

suunnitella tulevaisuuden varalta, koska muuten emme voi toi

voa parempia aikoja." 

Tämän jälkeen hän esitti minulle seuraavan odottamattoman 

ja itse asiassa hiukan huolestuttavankin kys~ksen: "Luulette

kO, että ol1si mahdollista tyydyttää Venäjää (muistaakseni hän 

sanoi "that Bussia would feel satiafied·) siten, että se saisi 

sataman jOJlaa1n ItliaereA rannikolla?" Vastasin, etten ollen--ka&n ymmärtiDTt miksi Venäjäl.le olisi hankittava UUB i satama., 

V~jä kun on Kärettö~~ suuri ja rikas maa, jonka ei ollenkaan 
I in 

tarvi tae laajentua ja jolla. a1 tä pai tai jo nyt on sekä Leniniri!" 

että JNmanak' 1n llainiot satamat. Tähän Mr. Taylor sanoi Lenin

gra41.n olevan t~s1n aial.änauljetun ja JIu .... an·k1 n olevan hyvin 

Jnmkana. Sakaa, aabaaadöri jatkoi, on aina vastustanut uuden 



• 

• 

• 

- 6 -

sataman illYl.intäm1stä Venäjälle, mutta JDiksi JDllutkin maat vastus

taisivat sitä? Toistin minun olevan mahdotonta ymmärtää miksi 

Venäjän pitäisi aaada uusi satama, koska jollei se rauhan tul

tua solmi. tuksi uhk.aa mu1 ta maita, niin se voi aina niiden 

kautta viedä tavaransa ulkomaille. Mutta sataman järjestäJDinsn 

Venäjälle merkitsisi mitä suurinta vaaraa sille maalle, jonka 

kustannuksella tällainen suunnitelma koatettaisiin toteuttaa. 

Tämä maa ei koskaan vapaaehtoisesti suostuisi siihen, ja en

n8IDlDi n tai ~öhemmin syttyisi siis taaa uusi sota. - "Mutta me 

emme. sallisi Venäjän uhata sellaisen maan vapautta ja itsenäi

syyttä", ambassadöri sanoi. - -Ketkä aivät sallisi?", kysyin. 

_ "Uusi maailma.·, Mr. Taylor vastäSi, • jolla tällä kertaa tu-

1 .. olemaan sellainen asevoima, ettei mikään maa voi uhata 

toista maata. Täll& kertaa maailma tulee jäämään aseistettuna 

rauhan ylllipi täJDiseksi sekä kaikkien maiden vapaude.n ja i tse

näiayyden turvaamiseksi. Uusi poliittinen systeemi on luotava 

maailmaan, kansainvälinen poliisivoima on luotava - johon 

kaikkien maiden on sopiTalla tavalla osallistuttava - ja jo

tain on tehtävä pysyväisen rauhan aikaansaamisen hyväksi. 

Luulatteko semmoiaan olevan mahdollista? Onko ihmiskunta val--mi_ tojm1ma8n parempien olojen luomiseksi? Taikka onko tämä ai

noaataan turhia tulevaisuudenunelllia?" 

En katsonut mimm ollaen syytli syventyä näihin tulevai

auu4anunelmiin, ja tyydyin siie huomauttamaan Suomen varmasti 

tu1e.van kannattamaan kaikkia ~ännöllisiä pyrki~ksi& pysyväi

aan rauhan aikaanaaud.eeen. Lis&ain, ettellDDe Suomessa pyydä 

kovia pal3on, .e lDm amme halua mitliän muuta kuin saada rau

haaaa elIA tl.T_in ihenäiaenli ja vape.a.na kansana. Tähän Mr. 
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Tqlor sanoi U e.tävlinaä, ett8J11JD8. tarkoita mitään DIIluta. 

Pitkä keskustelumme 011 nyt päättynyt, DIIltta ambaase..döri 

lisäsi vielä kohteliaaat1 kuulleeneliL, e.ttä vaikkakin Suomen 

Vatikaani-lähetystö oli perustettu &inoaataan pari kuukautta 

sitten, niin se kuitenkin on Wdoing 8Xcellentlyw. -
V ati~~i1l). 

Mr. Tqlor'in äkillinen tulo iiij i ja hänen lyhyt o18s-

keluosa i1.U.ä - hän palaa. jo huomenna Yhdysvaltoihin - on tie

tenkin aiheuttanut kaikenlaisia enimmäkseen mahdott omia hubu-

jliL ja ulkomaaJ.aiaet kirjeenvaibtajat, jotka Vatikaanin Valtio

sihteeristöltä eivät ole saaneet mitään hänen käyntinsä tarkoi

tusta val&isev1a tietoja, ovat voimiensa mukaan yrittäneet 

wkoke. soppa på en spikw• Biinpä Göteborga Handels- ocb Sjöfarts

tidning'in ystävällinen ja s,rmpaa.ttinen edustaja tri GaDlild 

Berg - n.s. wsvenska aago~anten i Romw - on väittänyt minulla 

Kr. Tqlor'in käTnn.1n Italian vir&ll1ais_ piireissä &ibeutt~ 

neen suurta hermostuneisuutta j.m.s., jota omasta puolestani 

olen pitänyt erinomaisen e.pätodennäköise.nå, vaikkakin on todet

tavliL, ettei Italian lebdistö ole aaanut julkaista 88Jleakaan 

bänen oleakelustaan Vatikaanissa. 

!ämIn päivän keakuateluni peruateella sekä sen jobdosta 

mitä muuten tästä aaiasta olen kuullut, olen taipuvainen pysy-

.1' miAn raportissan1 No.2J esittämässäni ot&k8um&8sa, että Mr.T~

lor, jonka käynti varmasti ~ohtui Presidentti Rooseve.l tin 

taikka bben o ... ta alotteestaan, vaan ei Paavin, on tlWJ.lJi 

pobtinut jODki Dl a1.ta UU'ttIiL, Euroopan ja maailman sodanjiiJ..ke1-

aen tilanteen jKrjestlm1st& koskevaa objelmaa, jonka President

ti Roosevelt - kentie. tulevia kongressivaaleja silmällä pitäen -

ahdolli .. ati tule. joko yksin taikka ybdessä Kr. Cburohill' 1.0 
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kanasa. julkaisem88nldn . Hän on halunnut, niin otaksun, perehdyttää 

Paavin tähän ohdt1maan ja mahdollisesti yrittänyt sille hankkia tä---män kannatustakin. Suomen ulkopolitiikan näkökanna',a katsoen oli 

keskustelumme ymmärtääkseni mielenkiintoinen ensi sijas.a sen joh

dosta, että siitä ilmenivät Mr.T~lor'in henkilijkohtaiset ja muiden

kin amerikkalaisten sympatiat maatamme kOhtaan, hänen pelkonsa, et

tä suhteemme Amerikkaan vielä saattavat radikaalisesti huonontua, 

ss. seikka, että hän kaikesta päättäen omasta puolestaan ei vie~ä 

tienn,yt mi.tään näiden suhteiden mahdollisesta katkaisemisesta ja 

lopuksi hlnen epäluottamuksenaa Venäjän vilpi ttij:m;yyhen. IlJDelst ä 

oli ~öskin, että ministeri Procopen lausunnot olivat häneen teh

neet edullisen vaikutuksen. Toiselta puolen hänen ajatuksenaa., et

tä Venäjälle mahdollisesti olisi myijnnettävä satam& Itämeren ranni

kolla on epäilemättä huolestuttava, olkoonpa, ettei presisoiDut 

mistä maasta. sopiva. satama olisi löydettävä eikä liioin tuntunut

kaan tähän asiaan kiinnittävän mitään ratkaisevaa merkitystä. 

Jos yllä eai ttämäni otaksumat ovat oikea.t, on myöskin mialen

kiintoista todeta, että Yhdysvaltojen hallitus mahdollisen rauhan

ohjelman laatiaiseksi on etukäteen pyrkinyt välittömään koaketuk

seen Paavin kanssa.. 

lIinisteri: ~ . b..~.-

(G.A.Gripenberg). 
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ASIA: 

UI: 3 : " 4. 

Raportit n:ot 25 - 2e . 

Tämän ohessa minulla on kunnia lähet-

tää seuraavat raportit : 

N:o 25. Mr . Myron C.T~lor'in käynti Vatilm.anissa; 

N: o 26. Mr. Taylor'in käynti Vatikaanissa; 

N:o 27. Venäjän tilanne; ja 

N:o 28. Mr. Taylor'in käynti Vatikaanissa. 

M i n i s t eri: 

(G .A.Gripenberg) . 
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V J.. T I K A AN I SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .... 2.:-? . 
a 9C»> .......... ssa 19 ... p :nä .. ~.. . ..kuuta lQ . . .. ~2. .,l i J'j 2 .,J;J 

1ft" -~.t 
Asia: ... IIr.!JrOn C. Ta,ylor'in 

.. .. ..... kNp,U Vat;kMni .... 

Amerikan teräsk.uni.Il8as ja Presidentti Roosevelt' in henld.l.ö

kohtainen edustaja Paavin luona. suurlJihettiläa Myron C .Ta;ylor läh

ti toi.ssapäivänä italialaisella lentokoneella Barce.lonaan jatkaak

saan sielU paluWll&tka.p .... Yhdysvaltoihin. H.än oli oleskellut 

Vatikaani •• a kymmenen päiviä, jona. aikana. hän.ellä oli ollut aina.

kin kOlme, JllUtta todennäklSisesti nel~ pitkiä keskustelua Paavin 

karulaa - eneiDlllliinen kesti puolitoista tuntia ja toinen melkein 

tunnin - jota paitsi hän oli ollut kosketuksessa Monsignori Tar

d1ni 'n ja MontiD.1'n, JllUidan Vatikaanin johtohenki~öiden sekä 

useiden .iellä toimivien diplomaattisten edustajien kanssa. Vaik

kakin h.inen ikillisen ~onaa aiheuttamat erilaiset ja en1J11111äk

seen senaatiomaiset huhut ~temmin ovat hiljenneet, niin hänen 

käyntinsä tarkoitus ja ne kysymykset, joista hänen otaksutaan 

keakuat e~~een Paavin kanaA, askarruttavat jatmvastikin roo~ 

laisten ja tlkiJä1sten ulkDm··Jaisten haomi01taijoidenajatuk.1a, 

olkoonpa niiden tuntuvan olevan ykaimielisiä siiU, ettei hänen 

käyntinaä ole joht~t .1nkäänlaiaiin välittömiin, käytlnnölli

.iin tuloltaiin. 

Toi.taisekai ei kuitenkaan hänen käyntinsä .erk1tykae.t~ 

~oitane valWlWlella. sanoa aitUn llUuta kuin etU. Mr. Ta;ylor'in 

JAKELUOHJE : 

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

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

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen • 
Tavallinen ja li.lk.1 minl.terl6I1e. 
EI ulkomaaedu.tuk.en tiedoitukolln. 
EI ulkomaaedultuk.en, mutta ulkoaolainminl.terl6n tledol • 

lukoIIn. 
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odottamaton ilmestyminen ja ly~, vaikka juuri sen takia sitä 

mielenosoituksellisampi oleskelu Vatikaanissa oli diplomaattinen 

ahakkiveto, jonka käytännöllisiäkään seurauksia ei kyllä sovi 

liioitella, mutta toiselta puolen ei aliarvioidakaan . Arvostel

taessa käynnin mahdollisia seurauksia on mielestäni ennen kaik

kea otettava huomioon seuraavat seikat: _ 

1. Mr. T~lor kävi vi imeksi Vatikaanissa jonkun ajan ku

luttua saksalais-venäläisen sodan syttymisen jälkeen , ja sillä 

kertaa hänen päätehtävänsä lienee ollut vakuuttautua Siitä, et

tei Pyhä Istuin antaisi kannatustaan Saksan hallituksen julista

malle ristinretkelle Neuvostovenäjää vastaan. Onkin tOdettava, 

ettei Paavi ole julkisesti omaksunut saksalaisten antamaa parol

lia eikä koskaan saksalais-venäläisen sodan sytyttyä julkisesti 

asettunut Neuvostovenäjää vastustavalle kannalle. 

2. Rooman hallitus ei ole millään tavoin yrittänyt estää 

taikka vaikeuttaa sitä, että Akselivaltojen kanssa sodassa ole

van Amerikan edustaja käyttäen italialaista lentokonetta Italian 

alueen kautta saapuu Vatikaaniin tarkoituksessa siellä, keskellä 

Roomaa, harjoittaa toimintaa ja propagandaa , joka ei mitenkään 

ole sopusoinnussa näiden valtojen yleisten pyrkimyksien kanssa. 

Totta on, että v.1929 solmittu Pyhän Istuimen ja Italian välisen 

n.s. Lateraanisopimuksen 19 §:n mukaan ulkomaalaisten hallituk

sien Vatikaaniin akkreditoimat diplomaattiset edustajat "voivat 

ilman muita muodollisuuksia" kuin hankkimalla Paavinistuime.n 

diplomaattisten edustajien antamat viisumit Italian alueen kaut

ta. matkustaa Vatikaaniin ("potranno senz' al tra f'ormali ta accedere 

alla medesima (s.o .Vatikaani) attraverso il territorio italiano"). 

• 
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Mutta toiselta puolen on huomautettava, että ainakin sodanedelli

sen lainopillisen doktriinin mukaan tämä mää.räys ei ollut eovel

luteltavisea sodan aikana (kts. A. Bagen: Die Rechtsstellung des 

Hl. Stuhles nach den Lateranverträgen, 1930, s.75: "Die Durch

reiseerlaubnis ftir Vatikanische und beim Bl. Stuhl beglaubigte 

Diplomaten und kiroh1iche WIlrdenträger auf Grund der päpstlichen 

oder durch einen päpstlichen Vertreter im Ausland visierten Pässe 

(Art.l9) gilt ftir Kriegszeiten nicht a ). 

3. Mr . T~lor'in käynnin johdosta Yhdysvaltojen ja Vatikaa

nin väliset suhteet ovat ilmeisesti entistä vielä enemmän voLmis

tuneet, jota juuri sen aiheuttamat lukuisat huhut ja intrepreta

tiot ovat olleet omiaan koko maailmalle korostamaan. 

4. Yhdysvaltojen vaikutusvalta Vatikaaniin on kaikesta 

päättäen lisääntynyt ja todennäköisesti Pyhän Ist~n vaikutus

valta samoin Washington'in hallitukseen. Tähän viittasivatkin 

Mr. T~lor'in minulle esittämät onnittelut sen johdosta, että 

minut oli nimitetty toimeen, joka "varmasti vielä tulee osoittau

tumaan hyvinkin tärkeäksi." 

Tässä yhteydessä onkin huomautettava, että Vatikaanissa 

suhtaudutaan anglosaksisiin valtoihin mitä ymmärtäm,yksellisimmin, 

mutta että sen ja Saksan väliset suhteet - kuten Saksan suurlähet

tiläs hra von Bergen itse on minulle sanonut - eivät ole täysin 

tyydyttäviä. On myö~kin muistettava, että Vatikaanissa yleensä 

epäillään Saksan voittoa, kenties ennen kaikkea sen johdosta et

tä, kuten. englanniksi sanotaan, "the wieh is the father of the 

thought a • On vielä todettava, etteivät Vatikaanin ja Italian vä

liset suhteet pitkään aikaan ole antaneat aihetta minkäänlaisiin 
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vakaviin konflikteihin ja että tämä maa siis on paljon lähempänä 

Pyhää. Istuinta kuin Saksa, jonka kirkkoon kohdistuvaa poli tii.kkaa 

ja poliittista ide.ologiakaan Vatikaanissa ei hyväksytä. Ja jos 

kerran Paavinistuimen ja anglosaksisten valtojen väliset suhteet 

ovat päivä päivältä kasvavan sympatian ja yhteisymmärryksen lei

maamia, niin seuranneekin siitä, että nämä vallat myöskin

niin paradokaaaliselta kuin se kuuluukin - ovat välillisesti 

jossain määrin lähenneet Italiaa. Joka tapauksessa tuntuu siltä, 

etteivät Länsivallat enää suhtaudu Italiaan yhtä vihamielisesti 

kuin Saksaan. Niinpä on silmäänpistävää, että niiden Italiaan 

kohdistuva sotapolitiikkakin viime aikoina ilmeisesti On muut

tunut: Italiaa ei enää ollenkaan pommiteta, Churchill ei ole 

pitkään aikaan, kuten hänen tapansa aikaisemmin oli, parjannut 

Mussolinia ja yleensä on tOdettava, ettei Italiaa ole edes mai

nittu niissä puheissa, jotka englantilaiset ja amerikkalaiset 

valtiomiahet viime viikkojen aikana ovat pitäneet. Tuntuu myös

kin siltä, että Länsivaltojen hallitukset luulevat voivansa 

vaikkapa tietenkin ainoastaan välillisesti käyttää Vatikaania 

Italiaan kohdistuvassa propagandistisessa, diplomaattisessa ja 

sotapoliittisessakin toiminnassaan, joka luonnollisesti tarkoit

taa Saksan vaikutusvallan vastustamista ja viime kädessä Akseli

valtojen hajoittamista. Näitä pyrkimyksiä tukevatkin eri tavoin 

ne e.nglantilaiset, amerikkalaiset, ranskalaiset. puolalaiset ja 

saksalaisetkin pappism1ehet, jotka jatkuvasti saavat vapaasti 

liikkua ja toimia Roomassa. Tämän käsitykseni paikkansapitäväi_ 

syys ilmenee mielestäni m.m. seuraavasta seikasta: eräs tutta.

vani kertoi minulle tänään Roomassa oleske.levan amerikkalaisen ---

- 4 -

vakaviin konflikteihin ja että tämä maa siis on paljon lähempänä 

Pyhää. Istuinta kuin Saksa, jonka kirkkoon kohdistuvaa poli tii.kkaa 

ja poliittista ide.ologiakaan Vatikaanissa ei hyväksytä. Ja jos 

kerran Paavinistuimen ja anglosaksisten valtojen väliset suhteet 

ovat päivä päivältä kasvavan sympatian ja yhteisymmärryksen lei

maamia, niin seuranneekin siitä, että nämä vallat myöskin

niin paradokaaaliselta kuin se kuuluukin - ovat välillisesti 

jossain määrin lähenneet Italiaa. Joka tapauksessa tuntuu siltä, 

etteivät Länsivallat enää suhtaudu Italiaan yhtä vihamielisesti 

kuin Saksaan. Niinpä on silmäänpistävää, että niiden Italiaan 

kohdistuva sotapolitiikkakin viime aikoina ilmeisesti On muut

tunut: Italiaa ei enää ollenkaan pommiteta, Churchill ei ole 

pitkään aikaan, kuten hänen tapansa aikaisemmin oli, parjannut 

Mussolinia ja yleensä on tOdettava, ettei Italiaa ole edes mai

nittu niissä puheissa, jotka englantilaiset ja amerikkalaiset 

valtiomiahet viime viikkojen aikana ovat pitäneet. Tuntuu myös

kin siltä, että Länsivaltojen hallitukset luulevat voivansa 

vaikkapa tietenkin ainoastaan välillisesti käyttää Vatikaania 

Italiaan kohdistuvassa propagandistisessa, diplomaattisessa ja 

sotapoliittisessakin toiminnassaan, joka luonnollisesti tarkoit

taa Saksan vaikutusvallan vastustamista ja viime kädessä Akseli

valtojen hajoittamista. Näitä pyrkimyksiä tukevatkin eri tavoin 

ne e.nglantilaiset, amerikkalaiset, ranskalaiset. puolalaiset ja 

saksalaisetkin pappism1ehet, jotka jatkuvasti saavat vapaasti 

liikkua ja toimia Roomassa. Tämän käsitykseni paikkansapitäväi_ 

syys ilmenee mielestäni m.m. seuraavasta seikasta: eräs tutta.

vani kertoi minulle tänään Roomassa oleske.levan amerikkalaisen ---



-, 

• 

• 

- 5 -

pappismiehen hänelle väittänee.n Mr . Taylor'in Vatikaanissa an

taneen ymmärtää, että jos Italia vetäytyisi pois sOdasta, niin 

Länsivallat olisivat valmiit viip~ttä lähettämään Italiaan 

vahvoja sotajoukkoja sen suojelemiseksi Saksalta. En tietenkään 

ollenkaan tiedä, onko Mr . Taylor todellakin jossain muodossa 

esittänyt tällaisia viittaukSia, mutta mitä hän faktillisesti 

on sanonut lienee vähemmän merkityksellistä. Tärkeämpää on, et

tä Vatikaania lähellä olevat henkilöt kertovat tällaista ja et

tä yleisön taholta heidän nauttimansa arVovallan johdosta sii

hen kiinnitetään huomiota. Ja se, joka vaikkapa ainoastaan 

pintapuolisesti tuntee mitä laajoissa täkäläisissä piireisaä 

ajatellaan sOdasta, ei voi olla myöntämättä, että tällaisilla 

kertomuksilla ja huhuilla kaikesta huolimatta on määrätty pro

pagande-arvo • 

Edell.isessä raportissani No. 24 arvostelin - kuten nytte~ 

min ymmärrän - liian jyrkästi Göteborgs Handels- och Sjöfarta

tidning' in täkäläistä kirjeenvaihtajaa. 'läittäessäni hänen suu

resti liioitelleen Mr. Taylor'in käynnin virallisissa piireissä 

aiheuttamaa reaktiota. Ainakin sensuuriviranomaiset lienevät 

näet todellakin osoittaneet melkoista hermostuneisuutta ja epä

vaI'lllllutta. Eräs ulkomaalainen ldrjeenvaihtaja on minulle kerto

nut, ettei sensuuri aluksi sallinut hänen lehdelle en tiedoittaa. 

mitään Mr. Taylor'in käynnistä. Pari tuntia myöhemmin kielto pe

ruutettiin, JIlUtta sitten ilmoitettiin hänelle uudestaan, ettei 

tietojen lähettämistä sallittu. Tästä kannasta luovuttiin kui

tenkin, mutta Italian lehdet eivät saaneet julkaista sanaakaan 

käynnistä. 
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Mitä Mr . Taylor loppujen lopuksi on esittänyt Paaville, 

Vatikaanin johtohenkilöille ja Yhdistyneitten kansojen Vatikaa

nissa toimiville diplomaattisille edustajille, sitä en tiedä. 

Mutta mitä Roomassa olen kuullut kerrottavan on minussa vahvis-

tanut sen vaikutelman, jonka sain keskustelustani Mr. Taylor'in 

kanssa ja josta olen edellisessä raportissani tehnyt selkoa: 

Mr. Taylor on tahtonut perehdyttää Paavin Presidentt.i Roose

veltin ja yleensä Länsivaltojen ajatustapoihin, niiden käsityk

sean sotatilanceesta ja niiden omien sotilaallisista mahdolli

suuksista sekä niiden yleisiin poliittisiin, sodanjälkeisen Eu

roopan reorganisoimista koskeviin tulevaisuudensuunnitelmiin. 

On myöskin tOdennäköistä, että - kuten minulle on väitetty ja 

kuten Mr. Taylor itsekin minulle viittasi - hän on tahtonut saa

da Paavin ja Vatikaanin muut johtohenkiUSt vakuuttuneiksi siitä, 

että yhteistoiminnastaan huolimatta Neuvostovenäjän kanssa Län

sivallat eivät tule sallimaan Euroopan, siis ei edes Saksankaan, 

bOlshevisoimista, vaan voitollisen sodan jälkeen pitämään huolta 

Siitä, ettei meidän maanosamme saa luistaa t~delliseen kaaokseen. 

Onhan tämä teema, josta useat muutkin Länsivaltojen valtio

miehet viime aikoina ovat puhuneet. Eslm. Sir Samuel Hoare on -t. k. 19 p:nä pitämässään melkoista huomiota herättäneessä pu

heessa korostanut Euroopassa laajalle levinnyttä pelkoa, että 

sota tulee johtamaan t~del11s.en anark1aan, ja teroittanut kuu

lijoittenaa mieliin Länsivaltojen olevan vastuussa siitä, ettei 

tämä saa tapahtua. Tämä pelko tuleekin usein nälcyviin Vatikaanin

kin johtomiesten lausunnoissa - kuten itse jo ensimmäisellä käyn_ 

nilläni kardinaali Magl1one'n puheilla saatoin todeta. 
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On todennäköis tä, että paljon siitä, mitä Mr. T~lor 8~ 

noi Vatikaanissa - ssim. Länsivaltojen voitonvarmuudesta ja so

danjälkeisen Euroopan reorganiso1misesta - oli osoitettu Italian 

väestöllekin, koska on muistettava, että Vatikaanissa toimivat 

ja liikkuvat kirkolliset arvohenkilöt enimmäkseen ovat italia.

laisia.. Joka tapauksessa on varmaa, että Mr . Taylor' in käynti 

on sanomalehdistön vaitiolosta huolimatta mitä suurimmassa mää

rin kiinnostanut tätä yleisöä - koettipa muutamia päiviä sitten 

minun botellini bovimestarikin minulta udella mitä se merkitsi -

ja kiinnittänyt sen buomiota Länsivaltojen diplomaattiseen toi

mintaan, jonka tarkoituksista ei tiedetä mitään, mutta puhutaan 

paljon. 

Ministeri: t.A . b. .~. -

(G.A.Gripenberg) • 
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Sen lisäksi mitä edellisissä raporte1saan1 olen 

tiedoittanut Mr. Taylor'in käynnistä Vatikaanissa tah

don vialä ilmoittaa seuraavaa:-

Tapasin tänään erään entisen italialaisen diplo

maati.n, joka on. eri pääkaupUD&eissa toiminut maansa 

edllatajana. ja jota - mikäl1 ministeri Talas on minul

le kertonut - Italian hallitus jatkuvastiki.n käyttää 

erilaisia erikoi.stahtäviä varten. Keskustelumme kulues-

s& tämä henki.lts, joka sanoi näinä päivinä olleensa 

kosketuksessa täkäläisten hallituspiirien kanssa, sanoi 

olevan mielenkiintoista tOdeta, että Mussolini oli aset

tan~t erikoisen lentokoneen presidentti Roosevelt'in 

edustajan käytettäväksi . Huomautettuani tähän kuulleeni 

1Ir. Taylor' in saapuneen Roomaan Baroelonan ja Italian 

väJ.isen lentolinjan koneell.a, puhuta 1 tavani vastasi tä

män lqll.ä pitävAin paikkanaa, mutta amerikkalainen dip

lomaatti ei ollut käyttänyt tavallista vuorokonetta, 
~ 

vaan erikoista yksinomaan hAinen ~tettäväkse8n ase-

tettua konetta. Kertojani kä8ityksen mukaan Mussolini 

011 täten tahtonut osoittaa huomaavaisuutta ensi ai-

JAKELUOHJE: J.It.luohj ..... II.j •• 

UI: 1 : /10 4. 

T.vallI ..... . 
T.vallI ..... j. 11 ..... 1 mlnl.t.rllIlI • . 
EI ullt_ ...... tultoan lIadoitult.iln. 
EI ulltom .. adu.tult .... , mutta ulltoaal.inmlnl.terllln lIadoi

Melin. 
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j assa Paaville, joka kui tenkin ~öskin merkitsi huomaa

vaisuutta Presidentti Roosevelt'ille. 

Puhut el tavani kertoi edelleen, että Paavin "lla.estro 

di C~a" (eli "Praefectua Cubiculi Secreti Pontifioia") 

Sua Eccellenza Reverendissime Arborio-Mella di Sant'Elia 

oli heti Mr. Taylor ' in saapumisen jälkeen lähtenyt Svei t

s iin. Hänen ylhäisyytensä, j oka on Kuninkaan jonkun aikaa 

s i ttan kuolleen kamariherran kreivi di Sant'Elia'n veli, 

on Paavin hovin eli kuten ~öskin sanotaan "Paavin Per

h een" (nFamiglia Pontificia") mitä korkeimpia arvohenki

löitä. Kys~kseeni mitä kertojani arveli Eocellenza di 

.ant'Elia'n Sveitsin matkan taryoituksesta, hän vastasi 

viimemainitun ahkä lähteneen Sveitsiin aeettuaksean siellä 

yhteyteen Saksan hallituspiirejä edustavien henkilöiden 

kanssa. 

Kertojani väitti myöskin kuulleensa, että ~Mr. Taylor 

oli jossain määrin "froiss'" . Paavia, hän kun lienee 

liian s8.1västi yri ttän;yt saada tämän jollain tavoin omak

sumaan Länsivaltojen yleisille pyrki~ksille avoimesti 

siollisen kannanoton. Tässä hän oli kuitenkin täydellises

ti epäonnistunut, koska Paavi ei millään tavoin ollut 

valmis poikkeamaan Pyhän Istuimen käytännössä johdonmukai

sesti noudattamasta puolueettomuudesta.-

Quirinale'n diplomaattikunnan taholta olen kuullut 

väitettävän, että uutinen Mr. Taylor'in saapumisesta Roo

maan tuli täydellisenä yllätyksenä Saksan Quirinale-suur

lähetystölIe. Ruhtinas Biamarck - niin sanotaan - oli heti 

koettanut sekä kreivi Ciano'lta että MusBolini'lta hank-
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kia Mr. Taylor'in käynnin tarkoitusta koskevia tietoja, 

mutta nämä herrat eivät olleet tavattavissa. 

Omasta puolestani en uskalla edellä selostam1stani 

väitteistä ja huhuista sanoa mitään muuta kuin attä 

minulle esitetty käsi tys hra di Sant'Elia'n Sveitsin mat

kan syistä. minusta tuntuu perin epätodennäkCSiseltä. Roh

kanen ~öskin epäillä, että Mr. Taylor olisi nfroiss.~n 

Paav1a, koska ensinnäkin luulen ainoastaan aniharvo jen 

h enkilöiden tarkemmin tuntevan hänen ja Paavin välisten 

keskustelujen sisällön ja luonteen ja toisek si on muis

tettava, että Mr. Taylor'illa oli ainakin kolme pitkää 

keskustelua Paavin kanssa. Olen kuitenkin tahtonut tie

doi ttaa adelläolavaata ulkoasiainm1nist eriCSlle, koska nämä

kin tiedot ovat omi.aan valaisemaan sitä huomiota, jota 

Mr. Taylor' in kqnti on Roomassa ja hallitusta lähdlä 

olevissa piireissäkin herättänyt • 

M i n i s t eri: 

(G .A.Gripenberg) . 
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Baport1.asan1 No. 19 v11Jae syyskuun 9 p:ltä 101 .... 

doitin Ministeri ölle Slovakian Vatikaani-lähettilään 

minis teri Karol Sidor'in Ddnull. väittäneen, että 

tove.näjäl1ä koJlJllWlistipuolua nyttemmin on täydellisesti 

menettänyt vaikutuaval tanaa, .ttä aotilaspii.r1 t määrää

vät kaikUla aloUla ja kaikissa suhteissa ja .ttä 

stalin'in täytyy täydellisesti alistua kenraali.n tah

toon ja päätöka1in. It11.n1st eri oli myöakin käsi t yks .... 

nUn lauaunut t että jos Timoabenko saavut taisi vai kka.

pa. ainoastaan yhden todellisen taikka ainakin joksi

kin ajaksi pyayväisen menestyksen hän voisi milloin 

tahansa. po1a"taa Stalin 'in "tämän nykyisutli johtajar

aaemas"ta.. 

Huomioono"ttasn nimIi ministeri Sidor'in minull. 

aai ttämät miel1pi ted, joiden hän sanoi perustuvan 

Bratislavan hall1tukaen vutaanottam1in tiedoi'tuksiin, 

on mielenkiintoista. todeta, että 11 Giornale d'Italia 

"tänään ~see Sofian kirjeenvaihtajansa lehdelle 

osoi ttaJD&n aihkeen, JOB tuntuu vahvistav&n JDin.1st .... 

JAKELUOHJE : J.keluohJem.lleJ. , 

UI: 1 : A 4. 

T.""III ..... . 
T ..... II ..... j. lIaIk.1 ... mlnlale";!llIe. 
EI ulkomaaedualuk •• n tledoltuk.lln. 
EI ulkomuec!u.tuk ..... multa u'koui. inmlnl.te";!ln tledol. 

tukaIIn. 
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rin käsityksen. K. o. sähkeen tätä asiaa koskeva kohta 

kuuluu näet seuraavasti:-

"Kuibisheffista diplomaattista tietä saa.punei

"den tietojen mukaan lisääntyy Venäjällä soti.las

·piirien (militari) vaikutuavalta yhtä mittaa. Tä

"tä muutosta (mutamento) pidetään vakavan soti.laal

"lisen ja poliittisen kriisin tunnuamerkkeinä, krii

"ai~. joka alkoi jo muutamia kuukausia si tte.n. 

·Zor~lehti alleviivaa, että Neuvostojoukkojen 

"korkein johto kieltäytyy ryhtymästä m1elett~miin 

·operatioihin, jotka ilman minkäänlaista hyötyä jat

·kuvasti aiheuttaisivat suuren lukumäärän tappioita. 

Sähkeen jatkossa kirjeenvaihtaja korostaa Neuvosto

venäjän polttoainepuutetta. 

Tässä yhteydessä lienee syytä mainita erään ai

kaisemmin huomattavassa diplomaattisessa asemassa olleen 

italialaisen, joka vielä on läheisessä koaketukaeasa tä

käläisen hallituksen kanssa, eilen minulle puhuneen 

moisestakin mahdollisUudesta, että Neuvostovenäjä pyrkisi 

erikoisraubaan Saksan kanssa. Stalin' in Associated Press 

Moskovan kirjeenvaihtajalle Mr. Cassidy'lle 

jeen ja varsinkin hänen sille antaman publisiteetin 

dosta puhuteltavani piti näet mahdollisena, että Neuvos

tovenäjän tilanteen kehitys vielä johtaa sell.aiseen tu

lokseen. Rooman lehdistö ei kuitenkaan toistaiseksi laa.-

joissa tätä ki.rjettä koskevissa kommentoinnaiss&an ole men

nyt niin pitkälle. 
M i n i s t eri: L . ~.~·-

(G. A. Gripenberg). 
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Asia: .. Mr. Ta;ylor'in ~ti Vati-

pani S8&. 

Maisteri Steniuksel~a oli tänään Vatikaanin Valtio-

aihteerist6ssä keskustelu Monsignore Fontenelle'n kanssa. 

Sen lisäksi mitä edellisessä raportiss&n1 N:o 15; 2/9-42, 

olen Monsignore Fontenelle'sta ilmoittanut mainittakoon, 

että hän toimii Ranskan johtavan katolisen lehden "La 

Croix" 'n täkälä1senä kirjeenvaihtajana, ja on hänellä 

tlssä ominaisuudessa ilmeisesti byviä yhteyksiä Valtio

sihteerist6~n, jossa hän on joka päivä tavattavissa. 

Poliittisesti hän ~ttää olevan Länsivaltojen katsanto

kantaa erittäin lähellä sekä ainakin muutamissa suhteis

sa selvästi niiden propagandan vaikutusvallan alaisena. 

Keskustelu sivuutti m.m. Mr. Ta;ylor'in käyntiä Vati

kaanissa. Monsignore Fontenelle'n lausunnot antoivat täl

l~in pää&aiass& saman kuvan Roosevelt'in ambaaaadö6rin 

matkan tarkoi tukse.ta, JIdnkä aikaisemmissa raporteiss&n1 

olen käs1tyksenini lausunut, siis esittää Paaville jon

kunlainen Euroopan uudestijärjest8lyn suunnit8lJ1a.., jonka. 

voitta.vat L.äneivallat tulevat aaevoimin to1ieuttamaan. 

Monsignore J'ontenell.'n mukaan olisi Vati kaan1 saa auh-

JAKELUOHJE: .... kel .. ohj.m.lI.j. , 

T.vaIl1 ...... 

UE 1, A" 

T.".lIInen j. lIalltal .... . mlnlatarl611 •. 
EI .. Ikomeaed .. at .. kaen tledolt .. kalln. 
EI .. Ikomueduatukaen, m .. tta ulko •• lalnmlnlot.rl6n tiedot. 

tukalln. 
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tauduttu suopeasti 

koska kysymyksessä 

- 2 -

Mr. T8310r'1n esittämiin suunnite.lmiin , 

ol i ennen kaikkea "natsismin 

minen" sekä pianten valtojan vapauden turvaaminen. 

Tämän lisäksi Mons1gnore Fontenelle omaalotteisesti 

vielä ilmoitti Mr. Taylor'in Paav1l1e maininneen, että 

Yhdysvallat sodan jälkean tulisivat takaa.maan myöskin 

Suoman integriteettiä Venäjää vastaan. 1ilonsignore. Fonte

ne11e'n käsitys oli ilmeisesti, että Yhdysvaltoje.n annet

tavat takeet tarkoittaisivat Suomen sodanedellisiä rajo

ja, vaikkakin tuntui siltä, ettei tästä kohdasta ollut 

saanut mitään tarkempia tietoja. Maisteri Steniuksen ky

symyksean onko siis Suomenkin asemaa todellakin pohdittu 

Pyhän Isän j:l. Mr. T83lor'in välisissä keskusteluissa hän 

vastasi kategoorisesti myönteisesti, kehoittaen maisteri 

Steniusta ilmoittamaan minulle mitä Mr. T~lor 011 esit

tänyt Paavllle. Maisteri Steniuksen tiedusteltua, oliko 

Paavi ehdottanut 

signore Fontenelle 

sin U. S . A:sta, ja 

Suomen koskamattomuudan takAamista, Mon

vastasi, että aloite tähän on peräi

että sitä on katsottava Yhdysvallois-

ea esiintyvien voimakkaitten Suomisympatioiden taustaa 

vastaan. Monsignore Fontanelle lisäsi Pyhän Istuimen luon

nollisesti tyydytyksellä te.rvehtineen tätä aloitetta. 

Suomen irroittaminen Saksasta ja sen kohtalosta, hän 

jatkoi, ei aiheuta mitään varsinaisia vaikeuksia, koska 

Suoman yhteistoiminta Saksan kanssa on täysin tilapäis

tä laatua (acoidentel) . Kysymykseen millä keinolla Yhdys

vallat tulevaisuudessa aikoivat toteuttaa 
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Monsignore. FonteneJ.le vastasi melko hämärästi, vi i taten 

siihen, että U.S .A. voitettuaan sodan tulee Englannin 

kanssa muodostamaan maailman mä.ä.räävän valt~htymän. Tun

ne~sti kommunistivastaiset Yhdysvallat eivät suosi kom----munistisan Venäjän vOittoa, ja joskin Stalin onnistuisi 

säilyttämään asemansa vielä sodan jälkeenkin tulee Ve

näjän voima joka tapauksessa olemaan niin heikentynyt, 

että Yhdysvallat helposti kykenevät pitämään Stalinin 

kurissa omien rajojensa Sisäpuolella. 

M i n i s t eri: 

(G.A.Gripenberg). 
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Asia : Mr.M,yron C.T&lor'in käynti 

.............. Vj\t~W\6SS!; . .. ..... 

Vii ta.ten edellisiin otsakea.siaa koskeviin tiedoituk

siini ilmoitan kunnioittaen Ministeriölle seuraavaa:-

Portugalin Vatikaani-suurlähettiläs hra Carneiro 

Pacheco, joka toimittuaan maansa opetusministerinä astui 

nykyiseen virkaanaa lokakuussa v .1940, kävi tänään puheil

lani. Hän kertoi tavanneensa Mr.Taylor'in tämän oleakel

lessa. Vati.kaanissa ja että hän suurlähettilään kanssa 

oli keskustellut hänen k~tinsä tarkoituksesta, Amerikan 

yleisestä politiikasta ja sotatilanteestakin. KYsyessäni 

hra Carneiro Pacheco'lta miksi Mr.Taylor oli saapunut 

Vatikaaniin, suurlähettiläs noudatti melkoista pidättyväi

syyttä, mutta huomautti voivansa kuitenkin minulle sanoa, 

että. amerikkalaisen diplomaatin ki:lJrnnillä. oli ollut kolme 

tarkoi tusta. Ensinnäkin hän tahtoi tehdä Paaville selväksi, 

ettei toistaiseksi eikä pitkään aikaan ole mahdollista 

edes ajatellakaan rauhan sOlmimista, koska Amerikan hal

litus on jyrkästi päättänyt ponnistaa kaikki voimansa 

Saksan ti:lJrdellisekai kukistamiseksi. Hän 011 ~lSskin Paa.

ville kuten muillekin Vatikaanissa tapaamilleen henkilöil-

1. korostanut, 

JAKELUOHJE : 

UI!! ~ .. 

etteivät Yhdysvallat ole vielä tosissaan --
J.keluohjamallaj •• 

T.""''' ...... 
T.""'U ..... ja lIaakal mlnlaterllllle. 
EI .. Ikomaaadu ..... k .. n tladoltukalln. 
EI "'ttomaaect".t,,k •• n, mutta ulko •• iainmini.teri6n tledol

tYkalln. 
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aloittaneet s otaansa Saksaa vastaan, ne kun vielä, mutta 

kasvavalla tarmolla , valmistautuvat tähän kamppailuun . Toi--seksi Mr. Taylor oli t ahtonut i nformoi tua Pyhän Istuimen 

sotatilaa ja Euroopan t i l annetta koskevasta käsi tyksestä 

sekä sen tulevaisuudentoi veista. Kolmanneks i Mr . Taylor oli 

tahtonut Paaville hahmotella Ame r i kan sodanj älkeisen Euroo

pan organiso~ta tarkoittavan ohjel man yleiset suuntavii

vat. Omasta puolestaan hra Cornei ro Pach eco tuntui olevan 

sitä mieltä, et t ä Amerikan osuus s otaan tulee ylittämään 

kaikki s en liit t ol aisten t oiveet kin j a että sen merkitys

tä t u skin voi daan yliarvi oida. 

Huomauti n p i t äväni sitä seikkaa erikoisen msrkillise

nä , että Mr . Taylor oli saapunut Roomaan Italian viran

omaisten hänen k~tettäväkseen asettamalla l entokoneella, 

johon suurlähettiläs vastasi olevansa aivan samaa mieltä. 

Vielä merkillisempää, hän liaäsi, oli kuit enkin se, että Mr . 

Taylor'in tuloa täällä tervehdittiin suurella t yydytyksellä 

ja eräänlaise~la toiveikkuudellakin. Lausuin otaksuvani, ettei 

hän tahtobUt sanoa Italian halli tukSaD tyydytyksellä ter-

vehtineen Mr. Taylor'in saapumista, johon hän vastasi sa.

noillaan tarkoittaneansa Italian suurta yleisöä, joka ei 

kanna minkäänlaista kaunaa Amerikkaa vastaan, vaan päinvas

toin toivoo san vielä voivan eri tavoin j a poliittiseati

kln avustaa Italiaa. Ambusadööri lisäsi, että kuten mnä 

tiesin Italian kanaa yleensä on osallistumistaan sotaan ---vastaan. 

ämän yhteydessä tahtoisin huomauttaa täkiläisilt~ iekä 

italialaisilta ett~ ulkomaalaisilta tuttaviltani kuulleeni 
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sen käsityksen täällä levinneen, että jos sota käy huo

nosti Akselivalloille, Pyhä Istuin tulee mainioitten ja 

läheisten suhteittensa j ohdosta sekä Englantiin että Yh

dysvaltoihin ~oimaan estää liian kohtalokkaiden seurauk

sien syntymistä Italialle. Puhuessaan italialaisten toi

veista Yhdysvaltojen mahdol.lisesta avustuksesta suurlähet

tiläs ilmeisesti ajatteli juuri tätä käsitystä. 

Hra Carneiro Pacheco, joka jonkun aikaa sitten sa

noi minulle olevansa ylpeä sen johdosta, että hänen maan

sa ei koskaan ole solminut minkäänlaisia suhteita Neuvos-

tovenäjään, vakuutti minulle uudestaan siitä sU1xresta ihai

lusta, jota hän ja kaikki hänen maanmiehensä tuntevat 

Suomea kohtaan. Talvisotamme oli esimerkki ja inspiratio 

koko maailmalle, mutta nykyistäkin sotaamme hän sanoi seu

ranneensa mitä suurimmalla mielenkiinnoll a . Omasta puoles-

taan hän ymmärtää täydellisest~ - hän lisäsi - ettei Suomi 

voi tehdä erikoisrauhaa Neuvostovenäjän kanssa, siis vallan 

kanssa, jonka sitoumukset eivät merkitse kerrassaan mitään. 

~ässä yhteydessä hän sanoi tietävänsä, että Suomi Ameri

kassa, IllUtta ~ösk1n Englannissa vielä nauttii suuria sym

patioja. Tämä on käsitys, jonka Vatikaanissa akkreditoidut 

diplomaatit ja muut sitä lähellä olevat henkilöt aina 

minulle esittävät, jonka johdosta olen taipuvainen otak

sumaan, ettei ainoastaan Yhdysvaltojen asiainhoitaja Mr. 

Tittmann, vaan ~öskin Englannin ministeri Mr. Osborne, 

jota en ole tavannut, jostain syystä korostavat heidän - - -
maittensa meitä kohtaan tuntema sympatioja. Vaikkakaan 

omasta puolestani en epäile asianlaidan olevan näin, pi-
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dän kuitenkin mahdollisena mainittujen diplomaattien puhu

van tähän sävyyn m.m. all eviivatakseen sitä seikkaa, ettei 

heidän hallituksiensa yhteistoiminta Neuvostovenäjän kanssa 

ole j ohtanut tuloksiin, jotka varmasti herättäisivät Pyhän 

Istuimen ja Vatikaanipiirien 

Saksan propagandan esittämät 

re sta bolaheviikkiystävyydestä. 

mielipahaa, sekä torjuakseen 

syytökset niiden liian suu-

Hra Carneiro Pacheco lausui edelleen sen päivän 

kenties vielä tulevan jona voittoisat Länsivallat tUle

vat, jos osoittautuu välttämättömäksi, yhdessä voimin suo

jelemaan Suomea mahdollisesta uudesta hyökkäävästä poli

tiikasta Venäjän taholta. Nämä hänen sanansa tuntuivat 

~dnusta kaiulta Mr. Taylor'in minulle tekemistä vi it tauk

s~sta ja luultavasti Portugalin ambassadöörillekin esit

tämistä lausunnoista. 

Huomautin hra Carneiro Pacheco'lle mielestäni ~ös 

sen seikan olevan merkillisen, että Yhdysvaltojen halli-

tus jo nyt on tahtonut saattaa Paavin tietoon ei ai

noastaan sotapoli tiikkansa, vaan ~öskin aodanjälkei sen 

maailman organisoimista koskevan ohjelmansa periaatteet. 

Tästä tuntuu seuraavan, että Washington'in hallituksen kä

sityksen vOlkaan Paavi tulee rauhantekoon nähden näytte

lemään suurta ja tärkeätä osaa. Suurlähettiläs vastasi 

miDDh olevan oikeassa lisäten kuitenkin, että Hitler'in 

kirkkoa vastustavan politiikan johdosta Saksa tuskin

jollei siinä tapahdu "täydellinen vallankumous- - tulee 

osoittautumaan taipuvaiseksi mJöntämään PaavilIe mitään 

vaikutusvaltaa rauhaa solmittaessa. Tähän keskustelumme päätty1.-
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Ylläesittämääni haluaisin vielä omasta puolestani 

lisätä seuraavaal-

l'~oistaiseksi en uskalla sanoa, onko Mr . Taylor to

dellakin Paavin kanssa keskustellut Yhdysvalto j en rauhan

ohjelmasta siinäkin mielessä , että hän on ott anut huo

mioon ja hallitukselleen tiedoittanut Paavin mahdolli ses

ti esittämät tästä oh j elmasta poikkeava t näkökohdat ja 

ahdotukset. Tämä tuntuu kyllä t Odennäköiseltä, koska Vati

kaanin taholta on virall isesti ilmoi t ettu, et tä Mr .Taylor 

ennen kolmatta käyntiään Paavin l uona Washington 'ista vas

taanotti uudet ohjeet . (Vat ikaanin viime syyskuun 24 p:nä 

julkaisemassa komunikeassa ilmoitettii n m. m. s euraavaa: 

"Il s ignor MYron Taylor, rappresentaDte personale del Presi

dente Roosevelt, presso 1a Santa Sede, sara ricevuto una terza 

volta in udienza privata dal Papa, probabilmente domani, ve

nerdi. Prima di questa udienza, il signor Taylor ricevera nuove 

istruzioni dalla Casa. Bianca. Ci~ :ra supporre che questa udi

enza, che era prevista come una semplice udienza di congedo, 

avra, al contrario, la stessa ~k . -+'anza di quelle che l'han

no preceduta."). Mutta miten asianlal. : -. tässä suhteessa 

lieneekään, ~in voidaan varmuudella väittää, että Länsival

tojen, ensi sijassa Amerikan, vaikutusvalta Pyhään Istuimeen 

~ on lisääntynyt. Totta on, ettei Saksan hallitus tunnu 

kovinkaan välittävän siitä kuinka Vatikaani suhtautuu sen 

politiikkaan ja yleisiin pyrkimyksiin, mu.tta Mr . Taylor'in 

käynti ja keskustelut Paavin kanssa ovat tietenkin välit

tömästi lisänneet Vatikaanin ja Berliinin hallituksen vä

lietä välimatkaa. Samaa. ei voi sanoa Italian ja Pyhän Is-

• 

• 
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tuimen suhteista, jo siitä ~stä , että Vatikaanin itali~ 

laiset johtomiehet, italialainen papisto ja yleensä It~ 

lian yleisö ovat antaneet suurta arvoa ~rikan halli

tuksen Paaville osoittamalle huomaavaisuudelle. 

2. Ainoa Italiassa ilmestyvä julkaisu, joka on vaikka

pa ainoastaan ly~est1 maininnut Mr . Taylor'in käynnistä, 

on "Relazioni Internazionali". Viime numerossaan (10.LO.42) 

aikakauslehti ilmoittaa, että Mr . T~3.or'in paluumatka 

Barcelonaan "~stato effettuato a bordo di un aeroplano ci

vile italiano. " 

3. Vaikkakin - kuten aikaisemmin olen korostanut

lienee katsottava, ettei Mr. Taylor'in käynti ole joht~ 
.. 

nut minkäänlaisiin Välittömiin, käytännö11is11n tuloksiin, 

niin on kuitenkin mahdollista tulevaisuuden tulevan osoit

tamaan, että se on ollut niitä ·imponderabi~ia", joiden 

käytännl:i11istäkin merkitystä Bi.smarckilla oli tapana ko-

rostaa. 

x x 
%. 

11.10.1942. 

KirjoitettUani edellä olevan tapasin tänään erään 

puolueettoman lähetystöpäällikön (Sveitsin asiainhoitajan), 

joka kertoi minulle Yhdysvaltojen Vatikaani-lähetystl:iltä 

kuulleensa Mussolinin viipymättä suostuneen Paavin Valtio

sihteeristön hänelle esittämään pyyntöön, että Mr.Taylor'il-

1e myönnettäiSiin lupa aaapua. Roomaan ja että italialainen len

tokone kävisi Barc~onaas& häntä noutamassa • 

• i n i s t • r il ~ . ~ .~.

(G.A.aripenberg). 
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.. 
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x x 
%. 

11.10.1942. 

KirjoitettUani edellä olevan tapasin tänään erään 

puolueettoman lähetystöpäällikön (Sveitsin asiainhoitajan), 

joka kertoi minulle Yhdysvaltojen Vatikaani-lähetystl:iltä 

kuulleensa Mussolinin viipymättä suostuneen Paavin Valtio

sihteeristön hänelle esittämään pyyntöön, että Mr.Taylor'il-

1e myönnettäiSiin lupa aaapua. Roomaan ja että italialainen len

tokone kävisi Barc~onaas& häntä noutamassa • 

• i n i s t • r il ~ . ~ .~.

(G.A.aripenberg). 
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Asia : ........ Ke a.k:u.stelu suurlähettiläs YII-~.t 
..... ... .............. G:\MHk;!.,g,l;La, , n kanssa. 

Italian Vatikaani- suurlähettiläs Sig. affae~i Gua

rigl ia, joka ennen sotaa edusti maatansa Pariisi ssa, 

kävi tänään puhei llani. En ollut aikaisemmin tavannut 

häntä , koska Roomaan saapuess hän oli mat koilla, ja 

hän lienee vasta muutamia päivi ä sitten palannut kau

punki i n. Saatuaan tietää minun pyrkineen hänen luoksen

sa, hän ilmoitti haluavansa heti käydä puheillani, huo

maavaieuus, joka lienee kuvaava hänelle. Niinpä on mi

nulle kerrottu, että Sig. Guariglia tavatessaan Va t ikaa

nissa Englannin, Yhdysvaltojen taikka jonkun toisen maan 

edustajan, jonka hallitus ei enää ylläpidä diplomaatti

sia suhteita Italiaan, aina kohteliaasti tervehtii hän

tä ja antautuu kea.k:u.steluunkin hänen kanssaan. En ole , 

itse nähnyt tämän tapahtuvan, mutte niin on minulle jo

ka tapauksessa väitetty. 

En tiedä missä määrin se mi tä euurlähet tiläs sa

noi minulle vastaa hänen halli tuksensa taikka edes hä

nen omia vaikutelmiaan ja mielipi tei tään, mutta lienee 

kuitenkin syytä lyhyesti tehdä selkoa hänen minulle 

eaittäm1atään lausunnOista, varsinkaan kun en itse 

JAKELUOHJE: Jak.luohj.m.U.ja l 

U& 1 , /1 4. 

T ... III ..... . 
T ..... II ..... ja 11 ..... 1 .. mlnlat.rl6Ue. 
EI ulkomaaadu.tYltaan tladoltukalln. 
EI ulkomaaadllatllk .. n, mutta IIlkoaaillnmlnlatarl6n tladol

"'alln. 
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niitä mU.lään tavoin provosoinut. Hänen sanansa saatta-

vat kenties valaista Italian :määrääväl~äkin taholla val-

litsevia mielialoja ja katsantotapoja. 

Jo keskustelumme alussa suurlähettiläs sanoi nykyi

sen sodan kaikesta päättäen tulevan kestämään hyvinkin 

kauan, ja hän tuntui perustavan tämän käsi tyksen annen 

kaikkea Siihen, et tä Y~sval~at nyttemmin ovat mukana 

kamppai~ussa ja että niiden sotatarvetuotanto kasvamis

taan kasvaa. Ameri.kkalaiset ovat ilmeisesti päättäneet 

keskittää kaikki voimansa Saksan kukistamiseen ja vasta -sen jälkeen kääntyä Japania vastaan. Heitä odottaa siis 

pitkäaikainen tehtävä. Mutta Amerikassa "mies kadulla" 

ei vielä ollenkaan tiedä mitä sota merkitsee, ja sen 

takia amerikkalaiset toistaiseksi eivät mitenkään ole 

valmiita rauhanneuvotteluihin. Ymmärtääkseen mitä sota on, 

suurlähettiläs jatkoi, t~tyy lähteä Euroopan miehitettyi

hin ma:i.hl.n, Balkaniin, Pohjois-Aafrikkaan tai.kka Etelä

Italiaan, koska on m;yönnettävä, että esim. Roomassa sota 

tuntuu olevan hyvin kaukana. Amerikkalaiset ovat ilmei

sesti sitä mieltä, että joskus tulevaisuudessa saattai

simme kaikki, Venäjä mukaanluettuna, istuutua suuren pöy

dän ääreen ryhtyäksemme paremman maailman organisoimista 

tarkoittaviin keskusteluihin. Mutta he eivät ollenkaan 

tunne Venäjää, yhtä vähän kuin he tuntevat Euroopan. 

Tämä ei olisi siksi arveluttava, jos me voisimme o~la 

varmoja siitä, että rauhansopimuksen tultua so~tuksi 

Yhdysvallat "jäisivät Eurooppaan" rauhan ja järjestyksen 
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ylläpi tämiseksi, mutta me saatamme plla vakuuttuneita 

siitä, ettei näin kävisi, vaan että amerikkalaiset "avec 

tous leurs Wilson" mahdollisimman pian palaisivat koti

maahansa , eikä siis rauhan solmiminen saisikaan aikaan 

mi tään lopullisia ja pysyväisiä tuloksia. Venäjä näet 

ei tule lakkaamaan olemasta, vaikka se on menettänyt 

paljon ihmisiä ja laajoja alueita ja vaikkakin sen 

nykyinenkin raj a kentie.s voitaisiin työntää vielä taak

sepäin viisikymmentä kilometriä taikka enemmänkin. Sen 

takia Eurooppa tulee aina tavalla tai toisella tunte

maan Venäjän "painoa". eidän ei siis ole mahdollista 

tehdä mitään muuta kuin jatkaa kamppailua. koska "ei 

edes Mr . Taylor" voi taata Euroopan turvallisuutta. 

Kysyin suurlähettiläältä mitä Mr . Taylor siis lop

pujen lopuksi oli käynnillään tarkoittanut ja oliko 

totta, että hän Paaville oli esittänyt jonkinlaisen oh

jelman sodanjälkeisen Euroopan jär~estämiseksi. Sig. Gua.

rlglia kielsi jyrkästi, että Mr. Taylor olisi esittänyt 

mitään sellaista ohjelmaa Väittäen, ettei hänen käynnil

lään ollut muuta tarkoitusta kuin tehdä Paaville täy

sin selväksi rauhan solmi.mista tarkoi ttavien neuvottelu-

jen toistaiseksi olevan mahdottomia. Hän lisäsi Mr .Tay-

10r'1n sanoneen, että Amerikka kyllä on valmis neuvot-

teluihin Saksan, v~a~a~n:..-!ei=-JPJi _____ ,tJ..e.r'in kanssa . 

Mutta semmoinen kanta ei ole kovin käytännöllinen . ---Edellisissä raporteissani esittämien! syiden johdosta 

rohkenen tässä kohden olla toista mieltä kuin Sig. 
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Guariglia. Mr . Taylor'illa oli, kuten tunnettua, ainakin 

kolme pitkää keskustelua Paavin kanssa, ja jo tästä 

syystä ei ole todennäköistä, että hän olisi rajoittu

nut ainoastaan selvittämään mitä kaikki jo tietävät, 

s . o . ettei Amerikka tee rauhaa Hitler'in kanssa. 

Keskustelumme siirtyessä Italian tilanteeseen suur

lähettiläs vahvisti minun hänelle esittämäni käsityksen, 

että se yleensä on paljon pare.mpi kuin useissa muissa 

Euroopan maissa. Maaseudulla on yleensä riittävästi elin

tarpeita, mutta suuremmissa kaupungeissa - kuten esim • 

Roomassa - köyhempi keskiluokka ja varsinkin alempi vir

kamiehistö kärsii elintarpeiden puutteesta ja korkeista 

hinnoista. Elintarvepuute johtuu ensi s ijassa kuljetus

vaikeuksista, ja niistä seuraakin, että en si talvena ku

luttajat tulevat saamaan ainoastaan kolmasosan niistä 

määristä polttoaineita, jotka viime talvena asetettiin 

heidän käytettäVäkseen. Suurlähettiläs viittasi myöskin 

siihen, että Saksassakin kuljetusvaikeudet ovat suuret 

ja että lienee kysymyksenalaista, voidaanko siis hyötyä 

Ukrainan alueiden sadosta ja muista elintarvevaroista . 

Lopuksi suurlähettiläs sanoi olevan mahdotonta en

nustaa mitään tämän sodan kehityksestä, että sodassa 

"odottamatonta" ("1' imprevu") tavallisesti tapahtuu em.m.akä 

tällä hetkellä voi tehdä juuri mi tään muuta kuin 

odottaa "odottamatonta". Keskustelumme päättyi tähän, 

koska en katsonut sopivaksi kysyä suurlähettiläältä 

mitä hän näillä sanoilla tarkoitti. Mahdollistahan on 

• 

• 

- 4 -

Guariglia. Mr . Taylor'illa oli, kuten tunnettua, ainakin 

kolme pitkää keskustelua Paavin kanssa, ja jo tästä 

syystä ei ole todennäköistä, että hän olisi rajoittu

nut ainoastaan selvittämään mitä kaikki jo tietävät, 

s . o . ettei Amerikka tee rauhaa Hitler'in kanssa. 

Keskustelumme siirtyessä Italian tilanteeseen suur

lähettiläs vahvisti minun hänelle esittämäni käsityksen, 

että se yleensä on paljon pare.mpi kuin useissa muissa 

Euroopan maissa. Maaseudulla on yleensä riittävästi elin

tarpeita, mutta suuremmissa kaupungeissa - kuten esim • 

Roomassa - köyhempi keskiluokka ja varsinkin alempi vir

kamiehistö kärsii elintarpeiden puutteesta ja korkeista 

hinnoista. Elintarvepuute johtuu ensi s ijassa kuljetus

vaikeuksista, ja niistä seuraakin, että en si talvena ku

luttajat tulevat saamaan ainoastaan kolmasosan niistä 

määristä polttoaineita, jotka viime talvena asetettiin 

heidän käytettäVäkseen. Suurlähettiläs viittasi myöskin 

siihen, että Saksassakin kuljetusvaikeudet ovat suuret 

ja että lienee kysymyksenalaista, voidaanko siis hyötyä 

Ukrainan alueiden sadosta ja muista elintarvevaroista . 

Lopuksi suurlähettiläs sanoi olevan mahdotonta en

nustaa mitään tämän sodan kehityksestä, että sodassa 

"odottamatonta" ("1' imprevu") tavallisesti tapahtuu em.m.akä 

tällä hetkellä voi tehdä juuri mi tään muuta kuin 

odottaa "odottamatonta". Keskustelumme päättyi tähän, 

koska en katsonut sopivaksi kysyä suurlähettiläältä 

mitä hän näillä sanoilla tarkoitti. Mahdollistahan on 



' .. 
-1 

• • 

• 

- 5 -

etteivät olleet muuta kuin lapsus lingu&e, joih n ei 

sovi kiinnitt.ää mi.tään huomiota, vaikkakaan ne eivät 

ollenkaan olleet sopusoinnussa täkäläisen virallisen _ 

propagandan voitonvarmuuden ja päättäväisyydQn kanssa. 

Edellä en ole selostanut kaikkaa sitä mi.tä suur

lähettiläs sanoi mi.nulle, koska paljon siitä oli var

s i naista mi.elenkiintoa vailla. Mutta lienee ehkä syytä 

lisät.ä hänen m.m. huomauttaneen, että nykyinen sota 

oikeastaan al.koi jo v.19l4 - jolloin hän ilmeisesti ei 

tullut muistaneeksi mi.llä puolella Italia siihen aikaan 

oli - ja että se vielä saattaa kestää ViiSi, kolme

kymmentä taikka satakin vuotta, lyhyempien tai pitem

pien rauhanajanjaksojen keskeyttämänä. Eihän Sadan vuo

den sodan aikanakaan taisteltu lakkaamatta. Tämä oli 

tietenkin leikillinen huomautus, mutta täydellisyyden vuok

ai olen maininnut senkin. 

M i n i s t eri: L .l .~. -
(G.A.Gripenberg). 
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.... ................. ldiplti Vatikaaxrl.ssa . ................ . 

Roomaasa on jatkuvasti liikkeellä kaikenlaia1a 

Mr. T~lor'in ~n tarkoitusta sekä hänen Paavin 

kanssa ~ään keskusteluja koekevia huhuja. Niistä 

ovat useat - esu. ne, jotka Romanian Vatilcaani-lähet-

t1.l.äe k~ali Papp on minulle maininnut - ai.kai apä

todennäköisiä, ettei minun mielestäni ollenkaan ~ 

ta niistä edes tehdä salkoa. Eilen kuulin ku1 tenkin 

huhusta., joka. tuntuu enUllllän luotettaval ta. Eräs ta.

paamani italialainen tuttavani väi tt1. minulle näet luo

tattavalta. taholta kuulleensa. Paavin Mr. Taylor'ille 

jättäneen jonkin Ranskan hallituksen laatiman ehdotuk

sen a.saleposopimukseksi, johon lienee liittynyt sodan

jälkeisen Euroopan järjestämistä tarkoittava ohjelma. 

Paavi lienee kuitenkin nimenomaan huomauttanut, ettei 

hän omasta puolestaan tahtonut tästä ehdotuksesta ja. 

ohjelmasta lausua minkäänlaista. mielipidettä: hän ei 

tehnyt mitään muuta kuin jätti nämä. luonnokset Pre

sidentti Roosevelt· in edustajalle. TIhIin amerikkalainen 

cl1ploaaatti - joko heti taikka hanki ttuaan Washington 'in 

hallituksen ohjeet - oli8i vastannut, ettei Amerikka 
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mill,äJ:i.n ehdoin ole valmis ryhtymään aseleponeuvotte

luihin Saksan nykyisen hallituksen kanssa. 

Kertojani , j oka oli vakuuttunut näiden tietojen 

paikkansapitäväisyydestä, ei tiennyt mitään k.o. asia..

kirjojen sisällöstä eikä olivatko ne mahdollisesti ja 

missä määrin alkujaan peräisin Saksan hallituksesta. 

Omasta puolestani en aikaisemmin ole kuullut mitään 

tästä asiasta eikä minun toistaiseksi ole ollut mah-

dollista millään tavoin kontrolloida näidan tietojen 

todenperäisyyttä. Koska. ministeri Voionmaan a1ka1s~ 

mista raporteista on ~t ilmi, että :Ranskan en

tinen Bernissä toiminut suurlähettiläs oli laatinut 

jonkinlaisen rauhansuunnitelman ja koska tietenkin on 

mahdollista, että tämä on saatettu Paavin tietoon, 

olen kuitenkin tahtonut Ulkoasiainministeriölle tie

doittaa näistäkin kuulemistani. 

Minist eri: L.l\.~.-
(G.A.Gripenberg). 
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................... ..... Maglione 'n kanssa. 

KävLn tänään PaavLn valtios1hteerin kardjnaali 

J4aglione'n puheil1a. ~tini tarkoituksena e1 ollut 

ainoastaan ylläpitää koaketusta valtiosihteerLn kansaa, 

vaan mylSskin yrittää, mikäli mahdollista, saada lisä

valaistusta Mr. Taylor'in Vatikaanissa ~le keskuste

luilla. Koska kardinaali säännöllisesti lauantaina ottaa 

vastaan PaavLniatuiman luona akkredito1dut ministerit ja 

asiainhoitajat en ollut e.tukäteen hänen kanasaan sopi

nut kä,ynnistäni. 

SanoLn kardinaali 118 , ettan tietenkään tahtonut ~ 

nelle esittää mitään "ind1skraettajä kysymyksiä", mutta 

halusin ottaa puheeksi asian, joka viime aikoina oli 

josse1n m.Iär1n askarruttanut ajatuks.iani. Mr. Tq1or'Ln 

oleskell .... Vatjkaanissa mi nuJ 1a oli näet hänen kans-

saan ollut mielenkiintoinen lteakuatelu, jo.nka kuluessa 

hän oli puhunUt sodanjälkeisen Euroopan r80rganiso~

sesta. M. m. hän oli esittänyt ajatuksen, johon hän ei 

ku1 tenkaan tuntunut kiinni tUvän mi tään suurempaa huo

miota, että sod.en pUtyttyä VeDäjUle olisi järjestet-
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tävä uusi satama jossain Itämeren rannikolla. Keskuste

lustamme olin saanut sen vaikutelman, että Mr. Taylor'in 

Vatikaanissa hahmottel.ema sodanjäl.k.eisen Euroopan organi

soimista tarkoittava ohjelma oli kosketel.lut Suomeald n 

ja sitä asemaa, joka sille Yhdysvaltojen hallituksen

kenties kaikkien liittolaiahallituksien - mielestä tule

vaisuudessa on järjestettävä. Ol.in m,yöskin Roomassa kuul

lut huhuttavan (:tarkoitin Jdonseigneur P'ontenelle'n lau

sumia attasea Steniukselle; kts raporttiani Ii 28) t että 

meidän maastamme faktillisesti oli ollut puhetta, ja 

koska tämä oli asia, joka tietenkin mitä suurimmassa 

määrin kiinnostaa Suomen hallitusta, rohkenin tied~tel

la. kard1 n8aJ ilta, oliko vaikutelmassani mitään perää. 

Kardinaali vastasi tähän, että - kuten minä kai 

tiesin - hänellä itsellään oli ollut ainoastaan yksi 

pitkä keskustelu Mr. Taylor'in kanssa, mutta tälllSin 

suurlähettiläs ei ollut hänelle puhunut mitään Venä

jälle hankittavasta satamasta. Tämä oli tietenkin ta-

vallaan 

ei koko 

vastaus minun esi ttämään1 kysym,vkseen, vaan 

kysymykseen. J41el.estäni s11 tä tuntui kui tenk1n 

ilmenevän, että Mr. Taylor faktillisesti oli puhunut 

jonkinlaisen Yhdysvaltojen hallituksen laatiman sodan

jälkeisen Euroopan organ1.so1m1sta koskevan ohje.lman yk

sityiskohd1stakin. Tämän johdosta sanoin kardinaalille 

s11s otaksuvani, ettei Mr. Taylor keskusteluissaan ollut 

kosketellut Suomea. Tähän valtiosihteeri tyytyi uudes

taan huomauttamaan, ettei sataman m,yöntäminen Venäjälle 
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ollut tullut puheeksi. Aina erinomaisen kohtelias kar

dinaali on yleensä hyvin vaite~i&8 ja koska oli mah

dollista, ettei hän täysin ollut ymmärtänyt kysymwkseni 

tarkoitusta, katsoin välttämättömäksi vielä kerran tiadus

tella, oliko Mr . Taylor esittänyt mitään ajatuksia Suo

men asemasta. Hänelle ominaisella pehmeällä ja hi.ljai

sella tavalla kardinaali vastasi nyt, ettei Mr. Taylor' in 

kanssa ollenkaan ollut keskustellut Suomen nykyisestä 

taikka tulevasta asemasta. Hän lisäsi mitä hän jo aina

kin kaksi kertaa aikaisemmin on minulle huomauttanut, 

että Suomi Yhdysvalloissa nauttii mitä suurimpia sympa

tioja ja että amerikkalaisten Suomea kohtaan tuntema 

ystävyys - hän käytti amitie.-s&naa - on "probablement" 

suurempi ja vilpittömämpi ("plus grande et plus sincera") 

kuin engl.an.tilaisten ystävyys ma.atamme kohtaan. Tämä huo

mautus yllätti minua hiukan, koska joskin keskustelumme 

alussa ohimennan olin kardinaalille maininnut Mr. Tay

lor'in vakuuttaneen minulle siitä suuresta sympatiasta, 

jota amerikkalaiset aikaisemmin, talvisotamme aikana, oli

vat tunteneet meitä kOhtaan, mutta joka luultavasti tu

lee hälvenemään, an kuitenkaan. myöhemmin ollut sanonut 

sanaakaan Suomen ja Yhdysvaltojen välisistä suhteista. 

J41stä syystä valtiosihteeri säannlSllisesti meidän tav~ 

tees&mma puhuu amerikkalaisten ja englantilaistenk1n ~ 

patioista maatamme kOhtaan, s.iitä en ole täysin selvillä. 

Kent i.e s johtuu se siitä, että Vatikaani, jonka suhteet 

!hd,ysval to1hil: ja Englantiin ovat mitä ystävällisimmät, 
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suuresti valittaisi suomalais-amerikkalaisten suhteiden 

katkeamista - asia, josta en koskaan valtiosihteeristösaä 

ole sanonut mitään. 

Keskustelumme päättyi tähän, koska kardinaali Mag

lione'lla, joka oli antanut hänen odotushuoneeseen ko

koontuneiden lähettiläiden odottaa neljäkymmentä minuut

tia, ilmeisesti ei ollut aikaa sen jatkamiseen. Tämä, 

t. s. että valtiosihteeri aina mitä suurinta kohteliai

suutta noudattaen tuntuu koettavan mahdollisimman ly

hyeiksi supistaa keskustelujaan hänen vastaanotolleen 

saapuneiden lähetystöpäällikköjen kanssa, on muuten asia, 

jota nämä usein valittavat. 

Keskustelustamme saamani lop~uvaikutelma oli siis 

se, ettei Mr. T~lor ainakaan kardinaali aglione'n 

kanssa ollut ottanut Suomen asemaa puheeksi, vaikkakin 

hän kenties sivumennen on sanonut jotain meidänkin 

maastamme. Tämä ei tietenkään sulje pois sitä mahdol

lisuutta, että suurlähettiläs .ulla Vatikaanissa tapaa..

milleen henkilöille on puhunut Suomesta - kuten Mon

seigneur Fontenelle onkin attasea Steniukselle väi ttä.

nyt. Tuntuu kuitenkin hyvin epätOdennäköiseltä, että 

meidän maamme olisi ollut Mr . Taylor'in 01eellia1a 

keskusteluaineita. 

Mainittakoon lopuksi, että odottaessani valtiosih

teerin odotushuoneessa Englannin Vatikaani-ministeri 

Mr. Osborne tuli siaään. Hän tervehti muita läsnäollei

ta, mutta ei minua. Romani an ministeri kenraali Papp 
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pyysi silloin saada es.i ttää minut Mr. Osborne 'lle, joka 

muistutti mieleeni, että olimme tavanneet L1sboassa v.1929 

ja antautui kohteliaaseen keskusteluun ilmasta, Rooman ho

tell eista ja muista yhtä mielenkiintoisista asioista. 

M ihisteri: ~.~ .~. -

(G.A.Gripenberg) . 
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VATIKAANI SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n:o _33. 
Rooma 

Asia: 

. ssa )0 ... p :nä 

Mr. Myron C. Taylor' in 

.. käynti VaUkaan1ssa.. 

Käydessäni eilen Unkarin Vatikaani-lähettilään 

vapaaherra. Apor'in puheilla keskustelumme joutui I113ös

kin koskettelemaan Mr . Taylor'in käyntiä, jolloin tie

dustelin lähettilään käsitystä sen tarkoituksesta ja. 

kulusta. Kys~kseeni ministeri vastasi suunni.lleen seu

raavasti: -

On suhtauduttava skeptillisesti niihin monenlai

siin Mr . Taylor'in käyntiä koskeviin huhuihin, jotka 

Roomassa ovat olleet ja jatkuvastikin ovat liikkeellä. 

On näet muistettava, että Vatikaanissa ainoastaan vllai 

henkilöä t~dellisesti ja varmasti tietävät mitä ame

rikkalainen diplomaatti on sanonut: Paavi , kardina.ali

valtiosihteari Maglione, Monsignort Tardini ja Montini 

sekä Yhdysval to jen asiainhoitaja Mr . Ti ttmann. Paavi a.i 

tietenkään ole keskusteluistaan Mr ; Taylor'in kanssa 

kertonut mitään, valtios1hteeristön päällikkö ja hänen 

apulaisensa. ovat tunnetusti lausunnoissaan erinomaisen 

pidättyväisiä, mutta mahdollistahan oh, että Mr.Tittmann 

on ollut avomielisempi. 

Toiselta puolen on kuitenkin muistettava, että 

JAKELUOHJE: Jakel .. ohjem.llej.' 

T.valll ..... . 
T.valll ..... j. 1I.1It.1 .... ..mlnl.teriölle. 
EI .. Ikomaaed ... t..kaen tledoit..kalln. 
EI .. Ikomaaed ... t .. kaen, m .. tta ulko •• ialnmlnl.teriön tledol. 

t .. kalln. 
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paljon siitä mitä • Taylor käymissään keskusteluis-

sa esitti i~eisesti oli osoitettu Italian hallituk-

sellekin , ja sen johdosta on 

kin hänen lausunnoistaan ovat 

otaksuttavaa, että useat

tulleet laajempienkin 

täkäläisten hallituspiirien tietoon. Vapaaherra Apor 

oli itse kardinaali aglione'n kanssa keskustellut 

Mr . Taylor'in käynnistä , mutta ei onnistunut saamaan 

tietää kovin paljon . 

Ministerin käsityksen mukaan se seikka oli en

nen kaikkea huomiota h erättävä , että Italian hallitus 

ei ainoastaan heti ollut myöntänyt viisumia Mr. Tay

lor'ille, vaan myöskin asettanut erikoisen lentokoneen 

hänen käytettäväkseen. Mutta olisi erehdys tästä sei

kasta tehdä mitään pitkälle meneviä Italian ulkopo

l itiikkaa koskevia johtopäätöksiä. 

Mi tä sitten niihin kysymyksiin tulee - ministeri 

huomautti edelleen - jotka Mr. Taylor oli ottanut pu

heeksi, on todettava merkkien viittaavan Siihen, että 

hän on korostanut Yhdysvaltojen kielteistä suhtautu

mista kaikkiin yleisten raubanneuvottelujen aikaan

saamista mahdollisesti tarkoittaviin suunnitelmiin. 

Tuntuu myöskin tOdennäköiseltä, että suurlähetti

läs on tahtonut saada Pyhän Istuimen vakuuttuneeksi 

aiitä, että joskin Yhdysvallat ovat pyrkineet lähei

seen sotilaalliseen yhteisymmärrykseen ja yhteistoi

mintaan Neuvostovenäjän kanssa, ne eivät suinkaan ole 

luopuneet periaatteellisesta hylkäävästä 

bolahevismiin eivätkä voittoisan Bodan jälkeen tule 
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olemaan valmiit antamaan Neuvostovenäjän laajentua 

Euroopan maidan kustannuksella. Vapaaherra Apor arveli, 

että Washington' in hallituksen nykyi.nen sotilaallinen 

yhteistoiminta Moskovan vallanpitäjien kanssa, on aina

kin jossain määrin hu.olestuttanut Amerikan katolisia 

piirejä, ja tämän johdosta on katsottu suotavaksi, 

että Mr. Taylor tekisi hallituksensa periaatteellisen 

kannanoton täysin selväksi Paavinistuimelle. On niin

ikään pidettävä varmana, että suur ähettiläs tässä 

yhteydessä on hahmotellut Presidentti Roosevelt'in 

sodanjälkeisen Euroopan organisoimista koskevat suunni

telmat. 

Nämä suunnitelmat - ministeri Apor jatkoi - on 

• T~ylor varmasti tahtonut Vatikaanin välityksellä 

saattaa I+,alian halli tuksenkin tietoon, ja tuntuu enem

män kuin todennäköiseltä, että hän myöskin on ainakin 

suurin piirtein maininnut ne ehdot, joilla Länsivallat 

olisivat valmiit tekemään erikoisrauhan Italian kanssa . 

ILmeisesti lähettiläs ei kuitenkaan ollut saanut mi

tään tarkempia tietoja tästä asiasta, mutta hän huo

mautti pari k ertaa olevansa vakuuttunut siitä, että 

Mr. T~lor oli antanut ymmärtää millä edellytykaillä 

Italia saattaisi tehdä rauhan Yhdysvaltojen ja Ison

Britannian kanssa. 

Tämä vapaaherra Apor'in käsitys antaa mielestäni 

mielenkiintoisen tuen ministeri Talaa.~ saamille tie

doilla, että Länsivall.at Mr. T~lor'in vUityksellä 

fakti1lis8sti olivat Italialle esittäneet rauhantarjouksen. 

• 

• 
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Mutta Mr. raylor, lähettiläs huomautti edelleen, 

ei ole Vatikaanissa oleskelleeaaaD ainoastaan esittä

nyt oman halli tuksansa näkökohdat, vaan on myöskin 

tahtonut informoitua Euroopan nykyisestä tilanteesta 

ja Pyhän Istuimen käsityksestä siitä. Tämän otaksu

mansa ministeri perusti m.m. kardinaali Maglione'n 

hänelle esittämään lausuntoon, että suurlähettiläs 

Vatikaanissa oli "oppinut paljon". 

Lopuksi ministeri Apor huomautti, ettei hänellä 

ollut mi tään välittömiä tieto ja siitä, kuinka Italian 

hallitus oli reagoinut Mr. Taylor'in esityksien joh

dosta, mutta hän oli varma siitä, ettei se ollut 

harkinnut nykyisen poliUikkansa muuttamista. Probleema 

on, ~ lisäsi, Italian hallitukselle hyvin yksinker-

tainen: onko se valmis 

ta tulee sodannäyttämts? 

taus it sstään selvä . 

toim.1.maa.n siten, että Italias

Siihen kysymykseen on vas-

M i n i s t eri : ~ . ~ .~.

(G .A. Gripenberg). 
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VATIKAANI . ..... ..... ......... .... ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salaine n. 

RAPORTTI n: 0 ....... . H~ .... . 
lt.oo~ ... ssa . ?: .. p: nä marraa kuuta 19 .... ~2.. J'I f~ ~ ?<. 

Asia: Keskustelu kardinaali 

..... ~()ni Biondi 'n kanssa . 

Kävin tänään Propaganda Fide-kongregatio'n pre

faktin kardinaali Pietro Fumasoni Biondi'n puheilla . 

Hän leusui suuren tyydytyksensä siihen, että Suomi. 

oli päättäny't solmia diplomaattiset suhteet Pyhään 

Istuimeen korostaen vaksuIlD1staan i itä , että tämä tu-

lee osoittautumaan täydellisesti vastanneen maamme to

dellisia etuja . Suomi, kardinaali lisäsi toistaen mi

tä monet muut Pyhän Kollegion jäsenet ovat mi.nulle 

sanoneet, on maa , jota kohtaan maailmassa yleensä ja 

Vatikaanissa erikoisesti tunnetaan mitä suurinta s~ 

patiaa, talvisodan aikana Suomi antoi loistavan esi

merkin koko maailmalle ja on ihmeteltävää, että Suomi 

vielä tänään ase kädessä puolustautuu siksi urhoolli

sesti . "Ainakin me täällä" - ja näillä sanoilla kardi

naali ilmeisesti tarkoi tti Vatikaania - "ymmärrämme täy

dellisesti mitä b ol s hevismi itse asiassa on." 

Pohjoismaat, kardinaali jatkoi , ovat aina kiin

nostaneet häntä , ne kun e.dustavat mitä korkeinta si

vistystä , ja o~ta pu olestaan hän onkin koettanut 

näissä maissa voimiensa mukaan edistää Katolisen kirkon 

J AKELUOHJE: J.keluohJem.lleJ. ' 

T.""III ...... 

UIlI: "4. 

T.""III""n j. lIalkal .. .mlnlaterli!lIe. 
EI ulkomaaecluatukaen tlecloitukalln. 
EI ulkomaaecluatuka.n, mutta ulkouiainmlniaterti!n tleclol. 

tukalin. 
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etuja, toiminta, joka ensi sijassa Ruotsissa ja Tans

kassa, mutta myöskin Norjassa on ollut hyvinkin me

nestyksellinen. Suomen katolinen kirkko on kuitenkin 

hyvin pieni eikä se viime aikoina ole huomattavas

ti kehittynyt. Periaatteessa hän on aina ollut sitä 

mieltä, että Suomessakin pitäisi pyrkiä kansallisen 

katolisen papiston kasvattamiseen, mutta toistaiseksi 

hänen pyrkimyksensä eivät ole johtaneet minkäänlaisiin 

tuloksiin . Jo vapaussodan jälkeen Suomen katolisen kir

kon nykyistä asemaa järjestettäessä Pyhä Istuin oli 

omaksunut sen kannanoton, että olisi koetettava luoda 

suomalainen katolinen papisto, mutta Propaganda Fide

kongregatio oli valitettavasti huomannut, ettei Suomen 

katolilaisten kahden johtajan keskuudessa (kardinaali 

tarkoitti ilmeisesti Monseigneur Carling'ia ja kirkko

herra vo~ Christierson'ia , kuitenk.e.an mainitsematta hei

dän nimiään) vallinnut täydelli stä sopua. Sen takia 

hänen edeltäjänsä kardinaali van Rossum oli päättänyt 

uskoa Suomen katolisen ki.rkon johdon holle.ntilaiselle 

kongregatiolle. 1& ..... ~T C.~~.w .xx wtmtXwts, 

pStYJakYtY Tämä ei kyllä sinänsä ollut tyydyttävä 

ratkaiSU, mutta olosuhteisiin katsoen ainoa käyt~ 

nCillinen, kos.ka kun kotimaiset papi t eivät voi sopia 

keskenään, ei ollut muuta mahdollisuutta. On myöskin 

hiukan huolestuttavaa, että nuorten suomalaisten pap

pien kasvattaminen tuntuu vaikealta. propaganda Fide'n 

ylläpitämässä pappisseminaarissa opiskelee t ällä het-
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kellä ruotsalaisia, norjalaisia ja tanskalaisia, mutta 

ei ainoakaan suomalainen. Ja kuitenkin hän, kardinaali, 

oli monta kertaa kehoit t anut piispa Cobben'ia lähet-

tämään Roomaan nuoria su omalaisia papinkokelaita, mut-

ta ilmeisesti "piispa ei ole löytänyt ketään." Sen 

takia suomala isen papiston luominen tuntuu olevan tu

levaiauudenunelma, jota kenties ei vielä pitkään ai

kaan voi toteuttaa, sopivien pappien kouluttaminen 

kun vaatii paljon aikaa. Nykyisen sodan kestäessä ei 

siis ole otaksuttavissa, että Suomen katolisen kirkon 

asema tulee muuttumaan - niin valitettavaa kuin se 

onkin. Kardinaali sanoi vielä , että hän mielellään 

olisi näistä asioista keskustellut piispa Cobben'in 

kanssa, mutta tämä ei pitkään aikaan ole käynyt 

Roomassa . Huomautin tähän piispan sanoneen minulle, 

että hän ensi vuonna saapuu Ro omaan "ad limina 

apostolorum"-käynnilleen , joka on suoritettava ainakin 

joka viides vuosi, johon kardinaali huomautti piispan 

"olevan semmoisessa asemassa", että hän kyllä voisi 

käydä Roomassa useamminkin. Sisältyikö tähän hänen 

huomautuks eensa jonkinlainen piispa Cobben'iin kohdis

tuva arvostelu, sitä en uskalla varmuudella sanoa , 

mutta olen taipuvainen otaksumaan, ettei kardinaali 

tarkoittanut sitä. 

Kardinaalin minul.le esittämien lausunto jen joh

dosta tyydyin huomauttamaan tietäväni, että Suomen ~ 

tolilaiset tietenkin toivovat sen päivän pian tulevan, 
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jona kotimainen papisto ryhtyy toimimaan heidän kes

kuudessaan. Sitä vastoin en katsonut sopivaksi tehdä 

minkäänlaista viittausta siihen arvosteluun, joka var

sinkin talvisodan aikana maamme katolilaisten taholta 

kohdistui Suomessa tällä hetkellä toimiviin hollanti

laisiin pappeihin. Keskustelumme kuluessa kardinaali 

tuntui kyllä pari kertaa odottavan~ että olisin lau-

sanat jonkinlaisen 

nykyisestä asemasta 

huolellisesti. 

mielipiteen Suomen katolisen kirkon 

ja toiminnasta, mutta sitä vältin 

M i n i s t eri : ~ . t:...~. _ 

(G .A.Gripenberg) . 

t - 4 -

jona kotimainen papisto ryhtyy toimimaan heidän kes

kuudessaan. Sitä vastoin en katsonut sopivaksi tehdä 

minkäänlaista viittausta siihen arvosteluun, joka var

sinkin talvisodan aikana maamme katolilaisten taholta 

kohdistui Suomessa tällä hetkellä toimiviin hollanti

laisiin pappeihin. Keskustelumme kuluessa kardinaali 

tuntui kyllä pari kertaa odottavan~ että olisin lau-

sanat jonkinlaisen 

nykyisestä asemasta 

huolellisesti. 

mielipiteen Suomen katolisen kirkon 

ja toiminnasta, mutta sitä vältin 

M i n i s t eri : ~ . t:...~. _ 

(G .A.Gripenberg) . 



ULKOASIAINMINI.STERIÖ 

RYHMÄ: ........................ L ....... ................. . 

OSASTO: ......................... f.tb ................... . 

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

• ~~~A-~~4;.cf~g;,.,:"J.1. 

--~7?~~ ' -
............................................................................. ................................................................................................. %...~tt.. 

6000-8-&1 3786. 

ULKOASIAINMINI.STERIÖ 

RYHMÄ: ........................ L ....... ................. . 

OSASTO: ......................... f.tb ................... . 

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

• ~~~A-~~4;.cf~g;,.,:"J.1. 

--~7?~~ ' -
............................................................................. ................................................................................................. %...~tt.. 

6000-8-&1 3786. 



• 

• 

'V. .. ~ T 1 K .A A. ~ .:1;. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

KIRJELMÄ n ' O 164/43 . 

.. ..... ~?C?.~ .. : ... ss~··· .... ~ ... P,NÄ .. ~.~.~ .... KUUTA 19 .. ..... 4.2 . i-j;t -r.l 
VIITTAUS : . N 

........ P,NÄ ................... KUUTA 19 . . P:TTY no () C V, , _.. .. 
VIITTAUS , ............... D. U. M . .................. / ................ __ ._ ..... 19 

ULKOASIAINMINISTERI Ö 
LLE 

ASIA : 
Raportti N:o 35. 

Tämän ohessa minulla on kunnia lähet-

tää raporttini N:o 35: Hajatietoja Vatikaanipiirien 

käsityksistä ja mielialoista . 

M i n i 8 t eri: l _ .fl..~.-

(G . A.Gripenberg) . 

• 

• 

'V. .. ~ T 1 K .A A. ~ .:1;. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

KIRJELMÄ n ' O 164/43 . 

.. ..... ~?C?.~ .. : ... ss~··· .... ~ ... P,NÄ .. ~.~.~ .... KUUTA 19 .. ..... 4.2 . i-j;t -r.l 
VIITTAUS : . N 

........ P,NÄ ................... KUUTA 19 . . P:TTY no () C V, , _.. .. 
VIITTAUS , ............... D. U. M . .................. / ................ __ ._ ..... 19 

ULKOASIAINMINISTERI Ö 
LLE 

ASIA : 
Raportti N:o 35. 

Tämän ohessa minulla on kunnia lähet-

tää raporttini N:o 35: Hajatietoja Vatikaanipiirien 

käsityksistä ja mielialoista . 

M i n i 8 t eri: l _ .fl..~.-

(G . A.Gripenberg) . 



" I 

• 

• 

YA .. ~. I ... ~ .A.: . . ~ ... N. ... I . SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n:o ......... 3.5... J.r ftkJ-'.I 
......... R.:°.?~ .... ssa ... 4 ... p:nä ~~ .... ... kuuta 19 .. . 4~r~.( 

Asia: ...... Hajatietoja Vatik98 nipiirien 
käsityksistä ja mielialoista. 

T. k. 3 p:nä kävin Itämaisen Kirkon kOIl8regation 

"a8sessore"a Moneeigneur Antonino Arata'a tapaamass&, 

koska olin kuullut sanottavan, että häntä Va tikaanissa 

pidetään hyvin perehtyneenä Pohjoismaiden ja Itä-Euroo

panJcin asioihin. Hän on näet monta vuotta toiminut 

Paav.n Nuntiuksena Baltian maiden pääkaupungeissa, viimeksi 

Tallinnassa, josta hän lähti vasta elokuun 24 p : nä 1940, 

hän on pari kertaa käynyt Suomessa sekä tehnyt turisti

matkoja muihin Pohjoismaihin, jotka - mikäli hän &anoi 

minulle - suuresti kiinnostavat häntä. 

Suomesta Moneeigneur Arata puhui ylistävin sanoin 

ja lausui - kuten kaikki muutkin tapaamani Vatikaanin 

arvohenkilöt - suuren ihailunsa meidän kanSammB talvisodan 

aikana suorittamien urotöiden johdosta. Hän ilmaisi myös

kin myötätuntonsa Baltian maita kohtaan, joissa hän s~ 

noi mainiosti viihtyneensä ja suori ttaneensa hänelle suu

r&n tyydytyksen tuottaneen työn. Tiedustelin häneltä, vas

taanottaako hän mahdollisesti jatkuvastikin tietoja näi

den maiden yleisen tilanteen kehityksestä. Tähän Monseig

neur Arata vutui, ettei hän Viron nykYisistä oloista 

"AKELUOHJE: JakaluohJ_allaJa. 

11&1 : 1\.4. 

Ta .. II .... . 
Ta ........ ja I""'al .. . .. .minlaterl6l1e. 
El ulk~ .. n tledoitukalJn. 
EI ulkomaaeduatuk .. n. mutta ulkoaalalnminiatari6n lledolo 

tukalJn. 
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tiedä juuri mitään , vaikkakin hän kyllä m. m. Paavin Ber

liinissä toimivan Nuntiuksen välityksellä on yrittänyt 

informoitua siitä mitä siellä t a pahtuu. Muista Baltian 

mai sta hän sanoi saaneensa sen käsi tyk s en , että iettuan 

tilanne tuntuu huolestuttavalta , Saksan sikäläisten vi

r anomaisten ' ja pa ikallisen väestön väli set suh teet kun 

eivät liene tyydyttäviä , vaan ovat aiheuttaneet r ettelöi

täkin . Niinpä on useita katolisia pappeja mi ehitysvi r an

omaisten toimesta l ähetet t y keskitysl ei reihin . Si t ä vas

toin tuntuu siltä , että Latviassa saksalaisten ja väes

tön väl i llä vallitsee suurempi sopu. 

Kysyin myöskin r onseigneur Ar a ta ' 1 ta mitä Vatikaa

nissa tiedetään Neuvostovenäjän tilanteesta . Hän vas t asi 

kaikkien Pyhän Istuimen saami en tieto jen viittaavan sii

h en, että kommunistipuolue on menettänyt t a i kka on me

nettämäisillään vaikutusvaltansa, ja että Stalin ' inkin 

asema on huomattavasti heikentynyt. aajoissa piireissä 

hänen ulkopo11ti1kk.aansakin arvostellaan kirpeäs ti: m. m. 

sanotaan Venä jän nykyisen onnet toman tilanteen viime 

kädessä aiheutuneen h änen kesällä 1939 solmimastaan so

pimuksesta Saksan kanssa, koska ilman tätä sopimusta 

Sakea ei koskaan olisi uskaltanut hyökätä Länsi-Euroopan 

kimppuun, jonka kukistamisen jälkeen se on voinut kai

kella voimallaan kääntyä Venäjää vastaan . onseigneur 

Arata'n käsityksen mukaan Stalin tulee kuitenkin tois

taiseksi säilyttämään nykyisen johtajaasemansa, olkoonpa , 

että hänen täytyy alistua sotilaspäällystön toivomuksiin. 
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M.uuten onseigneur 

kin alalla Venäjällä on 

tystä ei kui tenkaan sovi 

r ata kertoi , et tä uskonnolli sella

tapahtunut muutos , jonka merki

yli a rvioida . .oskovan kirkot ovat 

auki , väestö saa vapaasti antautua 

ja n. kolme kuuk utta sitten erään 

näköisesti puolalaisen - sallittiin 

uskonnollinen esit elmä . 

hartaudenharjoituksiinsa, 

jesuiittapa in - toden

oskovan r adiossa pitää 

T.k. 3 p : nä ta asin myöskin 

josta aikaiserumissa ' raporteis ani 

raporttejani N:o 1 5 ja 28) . Hän on 

Monseigneur Fontenelle ' n , 

olen ki r 'oittanut (kts . 

Pietarin ki rkon kaniik-

keja , on väliaikaises ti toiminut Paa in valtiosih teeristös

aä ja edustaa Ra nskan johtavaa katolista La Croi x- nimistä 

lehteä . onseigneur Fontanelle 0 oittaa aina mitä suurinta 

mielenkiintoa Suomea kohtaan , ja on monta kert aa vakuutta

nut minulle maamme Va tikaanipi i rei ssä naut timista sympa 

tioista . Hän on jyr kästi anti- saksalai nen , mutta suhtautuu 

yhtä arvosteleva sti Neuvostovenäjäänkin . Tällä kertaa hän 

meni niinkin pitkälle , et t ä hän myönsi Saksan hyökkäämäl

lä Neuvostov enäjän kimppuun tehneen Euroopalle verrattoman 

palveluks en, ko s ka jos Stalin olisi saanut pysyä sodan 

ulkopuolell a kunne s Euroopan vallat olisivat täysin uupu

neet, nii n ei mikään olisi voinut pelastaa länsimaista 

sivi sty stä. 

Keskustel umme kuluessa 

hi l jattain tavanneensa Ranskan 

onse igneur Font enelle ker toi 

näinä päivinä lomaltaan 
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Roomaan palanneen Va tikaani- suurlähettilään hr a Louis 

Berard'in , joka ol i hänelle sanonut , ettei Vichy ' ssä 

anään uskota Seksan v oittoon . Toiselta puolen siellä 

ei l iio i n uskota anglosaksisten valtojen v oiva n kuki .

taa Saks aa , m. m. siitä syystä, e~tei pi de tä mitään Eu

roopan mant ereel le j ä rjestettävää maihinnou~ua mahdoll i

s ena . Kok o Ranskan rannikko - ainakin Bayonn e ' i i n a sti 

on nyt t emmin vahv a sti linno i tettu , hra Bera rd oli ker

tonut, ja t untuu mahdottomalta , että Länsivallat koskaan 

voisi v a t voittaa näitä esteitä . Monseigneur Font enelle 

sanoi lUulevansa , että kardinaali-valtiosihtee r i 1. g lione

kin on samaa mieltä . Hänellä lienee t apana yksity i si s sä 

keskustelui ssa puhua norsun (Saksan) ja valaskalan (Läns i 

vallat) välisestä kamppailusta, j oka m. m. t arjoaa s en 

tuisuuden, etteivät kummatkaan v stusta jat v oi päästä t oinen 

toisensa kimppuun . 

Juutalaisvainot Ranskassa - ons e i gneur Fontenelle 

huomautti edel leen - ovat nyt hiljentyneet , johtuen tämä 

epäilemättä Pa avin interventiosta juutalaisten yväksi 

sekä Ranskan papiston (Toulouse 'n, Lyon'in ja Pa riisin 

pii s pojen) esi t tämistä jyrkistä vastalauseista . 

Ke skustelumme s iirtyessä Mr . T83'lor'in käyntiin 

~onseigneur Fontenelle sanoi siitä selvästi ilmenneen, 

että Amerikan hallitus toi.voo P vw vielä saattavan 

ratkaisevasti vaikuttaa sodan j älkeisen maailman järjestä

mistä tarkoittavii.n rauhanneuvotteluihin . Tätä hän huomaut-
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ti Mr. Taylor' in nimenomaan korostaneenkin. Hän väitti 

myöskin amerikkalaisen diplomaatin Vatikaanissa antaneen 

ymmärtää, et t ei Amerikka kosk aan tule suostumaan Suomen 

itsenäisyyden tukahduttamiseen, sekä viittaili käsityk

s eensä , ettei Ame~ikalla periaatteessa olisi mitään sitä 

vastaan, että Suomen rajat sen itsenäisyyden turvaami

seksi mahdollisesti ulotettaisiinkin. Tämän huomautuksen 

hän esitti täydellisen omaalottei sesti, kosk 'en ollut 

millään tavoin sitä provosoinut. Välttääkseni mahdollisia 

nykyistä sotaamme ja meidän tavottelemiamme päämääriä 

koskevia kysymyksiä en tiedustellut mistä onseigLeur 

Fontenelle oli saanut tämän käsityk sen, mutta mahdollis

ta on, että se perustuu hänen keskusteluihinsa Yhdysval

tojen Vatikaani-asia inhoitajan Mr . Tittmann 'in kans sa . 

Tässä yhteydessä hän myö ski n väi tti, että Englanti ja 

Yhdysvallat itse a sia ssa jonkinlaisella tyydytykselläkin 

näkevät Neuvostovenäjän h eikontamista, kunhan se 

mahdollisimman kauan voi vastustaa Saksaa, koska 

sittävät, että jos voimakas Venäjä Länsivaltojen 

vain 

ne kä

voiton 

jälkeen vielä 

maan uusia ja 

on olemassa, tämä tulee niille aiheutta

erinomaisen vaikeita probleemoja. 

Venäjän sodasta taasen Monseigneu.r Fontenelle lau

sui käsityksenään, että joskin saksalaiset tietenkin ovat 

saavuttaneet erinomaisen huomattavia menestyksiä, niin he 

ilmeisesti 

jonka he 

eivät ole voineet toteuttaa sitä ohjelmaa, 

täksi vuodeksi olivat asettaneet itselleen. -
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Olen sel os tanut Monseigneur Fontenelle'n minulle 

esittämiä la~suntoja ensi sijassa sen takia, että jos

kin eräänlainen toiveajattelu kenties an·taa niille lei

mansa , n e kuitenkin - mikäli ymmärrän - vastannevat Vati

kaani s sa yleisestik in vallitsevia ajatustapoja ja toiveita. 

6 .11 .1942. 

Ede~lä olevaan tahtoisin vielä lisätä s euraavaa:-

onseigneur Arata kävi tänään luonani, jolloin hän 

Liettuan oloista kertoi juuri vastaanottaneensa 

tietoja, joista m.m. ilmeni sik.äläisen tilanteen vi i me 

aikoina v akavasti kärjistyneen. Miehitysjoukko j e n ja väes

tön välisiä kahakoita on tapahtunut ja Sa k san sotilas

viranomaiset ovat sovelluttaneet "kovan käden politiikkaa. 

Hän puhui m;yösk in Ranskassa toimeenpannuista juu

talaisvainOista, jotka - kuten yleensä antisemiittinen poli

tiikka _ ovat mitä jyrkimmässä ristiriidassa ei ainoas

taan inhimillisyyden, vaan kristinuskonki n johtavien pe

riaatteiden kanssa. Juutalaisiin kohdistuneet toimenpiteet 

ovat kuitenkin nyttemmin hiljantyneet, Ranska n väestö 

kun on voimakkaasti reagoinut niitä vastaan. . m. oli 

~seilles'en komentava kenraali kieltäytynyt noudatta

masta hänelle annettua käskyä pidättää juutalaisia, ja tä

män johdosta hänet olikin viipymättä erotettu toimest a an. 

Monseigneur Arata korosti Ranskan viranomaisten a jaman 

lai8vastaisen p~litiikan Vatikaanissa h6~ättäneen mitä jyr-

kintä paheksumista. 

J4 i n i s t eri: L .. ~.~.
(G. .1'i1penberg) 

I 

• 

• 

• 

- 6 -

Olen sel os tanut Monseigneur Fontenelle'n minulle 

esittämiä la~suntoja ensi sijassa sen takia, että jos

kin eräänlainen toiveajattelu kenties an·taa niille lei

mansa , n e kuitenkin - mikäli ymmärrän - vastannevat Vati

kaani s sa yleisestik in vallitsevia ajatustapoja ja toiveita. 

6 .11 .1942. 

Ede~lä olevaan tahtoisin vielä lisätä s euraavaa:-

onseigneur Arata kävi tänään luonani, jolloin hän 

Liettuan oloista kertoi juuri vastaanottaneensa 

tietoja, joista m.m. ilmeni sik.äläisen tilanteen vi i me 

aikoina v akavasti kärjistyneen. Miehitysjoukko j e n ja väes

tön välisiä kahakoita on tapahtunut ja Sa k san sotilas

viranomaiset ovat sovelluttaneet "kovan käden politiikkaa. 

Hän puhui m;yösk in Ranskassa toimeenpannuista juu

talaisvainOista, jotka - kuten yleensä antisemiittinen poli

tiikka _ ovat mitä jyrkimmässä ristiriidassa ei ainoas

taan inhimillisyyden, vaan kristinuskonki n johtavien pe

riaatteiden kanssa. Juutalaisiin kohdistuneet toimenpiteet 

ovat kuitenkin nyttemmin hiljantyneet, Ranska n väestö 

kun on voimakkaasti reagoinut niitä vastaan. . m. oli 

~seilles'en komentava kenraali kieltäytynyt noudatta

masta hänelle annettua käskyä pidättää juutalaisia, ja tä

män johdosta hänet olikin viipymättä erotettu toimest a an. 

Monseigneur Arata korosti Ranskan viranomaisten a jaman 

lai8vastaisen p~litiikan Vatikaanissa h6~ättäneen mitä jyr-

kintä paheksumista. 

J4 i n i s t eri: L .. ~.~.
(G. .1'i1penberg) 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ......... ................ ~.~ ........................... . 

OSASTO: .......... ... ............ (r.i.~ ................... . 

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

~~~~1~A~~,:,..f~. 

--_ .... : ............................... ~-/'Y'~~~-, -_ .............................. . 
. /~. ~,,[. 

ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ......... ................ ~.~ ........................... . 

OSASTO: .......... ... ............ (r.i.~ ................... . 

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

~~~~1~A~~,:,..f~. 

--_ .... : ............................... ~-/'Y'~~~-, -_ .............................. . 
. /~. ~,,[. 



•• 

• 

........ . V. .. .A. .T . LK ... A. .. Å .. N. LSSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

KIRJELMÄ ' 175/48. n.o .... .. ....... ....... . 

.... ~.~.~.~ .............. SSA :1.~ .... P:NÄ .. ... ~~.~ .. KUUTA 19 ...... ~2 ~I • $'~ 
VIITTAUS: .................................................. ................................... . N 

......... .. P:NÄ ............ .. .... KUUTA 19 ....... .. P:TTY ............... " 0 ......... . 

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

ULKOASIAI NMI ISTERIÖ 

ASIA: 

................................................. ............... ......... ... .... LLE 

Raportti N:o 36. 

Tämän ohessa minulla on kunnia l ähettää 

raporttini N: 0 36: Havai.ntoja Vatikaanipiirien ul

kopoliittisista käsityksistä. 

M i n i s t er i : 

(G . • Gripenberg ) . 

•• 

• 

........ . V. .. .A. .T . LK ... A. .. Å .. N. LSSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

KIRJELMÄ ' 175/48. n.o .... .. ....... ....... . 

.... ~.~.~.~ .............. SSA :1.~ .... P:NÄ .. ... ~~.~ .. KUUTA 19 ...... ~2 ~I • $'~ 
VIITTAUS: .................................................. ................................... . N 

......... .. P:NÄ ............ .. .... KUUTA 19 ....... .. P:TTY ............... " 0 ......... . 

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

ULKOASIAI NMI ISTERIÖ 

ASIA: 

................................................. ............... ......... ... .... LLE 

Raportti N:o 36. 

Tämän ohessa minulla on kunnia l ähettää 

raporttini N: 0 36: Havai.ntoja Vatikaanipiirien ul

kopoliittisista käsityksistä. 

M i n i s t er i : 

(G . • Gripenberg ) . 



" 

I 

• 

• 

VATIKAANI .. ................................................. ........... SSA OLEVA LIBBTTSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 ... . J§.. ~ ....... . 

........ :R.:c:lc:l~ ........ a .. ):1. p:nA ...... ~~.~ .. . kuuta 19 .. 4.~.~J~/' Y.t 

Asia: .Havaintoja Vatikaanipiirien 

............. ... ~kopolii ttisista käsityksistä. 

Paavinistuimen luona akkredi toi tuna olen tietenkin 

Roomassa ennen kaikkea tullut kosketukse en Va tikaani-

piirien kanssa, s.o. Valtiosih teeristön jäsenten, kardinaali

en, kongregatioiden johtajien, Pyhän Istuimen luo nimitet

tyjen diplomaattien, Vatikaanissa taikka sen ulkopuolella 

toimivien pappien, sen asioita. seuraavien leh timiesten 

sekä muidenkin sitä enemmän tai vähemmän lähellä ole-

vien yksityisten henkilöiden kanssa. 

Näissä piireissä käymieni keskustelujen kuluessa on 

_ kuten aikaisemmissa raporteissani useasti olen huomaut

tanut - erikoisesti kaksi seikkaa pistänyt silmääni: Paa

vinistuimen arvosteleva suhtautumi~en nykyiseen viralli

seen Saksaan sekä Vatikaanipiirien epäilykset, että Akse

livallat saattaisivat voittaa sodan, jos "voittaa"-sanalla 

tarkoitetaan Sitä, että nämä vallat voisivat Euroopalle 

ja Amerikallekin sanella tulevan rauhan ehdot ja jonkin

laisen uuden maailman organisoimisen muodot. Totta on, 

etteivät Valtioaihteeristi:ln pääl li kki:l Kardinaali aglione 

taikka hänen kaksi apulaistaan Monaignori Tardini ja 

Kontini, jotka aina lausunnoissaan noudattavat suurta pi-

""KELUOHolE : ..................... 
T ......... 
T ......... ja....... . .. .. m ........... I •. 
II .... m ....... _ tIedoItuQIln. 

II~ ........ "lko •• III" ................ liedoIo ......... 
.,..: A" 
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dättyväisyyttä, koakaan ole minull e suoraan e s ittäneet ---
mitään käsitystä sodan todennäköisestä päättymi sestä . . utta 

sitä vastoin h e, kuten usea t ka rdinaali t k in, eivä t ole mi

tenkään minulta s alanneet sitä paheksumista, jota useat 

Berliinin hallituksen toimenpiteet - sen kirkonvastainen 

politiikka, Saksan viranomaisten käyttäytyminen Puolassa, 

juutalaisvainot y. m. - ovat heissä herättäneet. Nykyisen 

kamppailun keh ityksestä he ovat - kuten Paavikin - tyyty-

neet minulle huomauttamaan, e ttä sota tulee kestämään --
kauan sekä että Yhdysvaltojen sota teoll i suus j a niiden 

sotilaalliset ponnistuksetkin tuleva t os oittautumaan erin-

omaisen tärkeäksi tekijäksi. V tikaanissa siis ei ole 01-

lut havaittavissa mitään semmoista Yhdysval tojen sotapo-

tentialin aliarvioimista, joka usein tulee t a i kka ainakin 

on tullut näkyviin Aksel.iva ltojen j a muidenk i n mai den 

leh distön palstoilla. Sel vää on, että Pohjois-Afrikan ta

pahtumat - ja varsinkin se seikka, että yli 50 0 kuljetus-

laivaa on ilman minkäänlaisia tappioita v oineet suorit-

taa pitkän matkan Amerika sta arokkoon j a Al geriaan-

ova t vieläkin v~lvistaneet Vatikaanin käsityksen Yhdys--valtojen merkityksestä sodan kehitykselle. 

Ainoa staan yksi Vatikaanin jOhtohenkilöi s tä, r anska

laissyntyinen kardinaali Eu8~ne Tisserant on minulle l au

sunut pitävänsä todennäköisenä, että sota päättyy jo ensi 

vuonna, koska kauemmin Saksa ei voi kestää. Va ikutelmani --on kuitenkin se,.ttei Vatikaanissa yleensä olla taipu-

vaisia Saksan mahdolliseen kukistumiseen nähden omaksu-
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maan yhtä pessimististä - taikka, riippuen arvostelijan pe

riaatteellisista ~ökohdista, optimistista - kannanottoa 

kuin Kardi naali Tisserant, jonka l ausunto kuitenkin minun 

ymmärtääkseni oli omiaan valaisemaan muidenkin Vatikaanin 

johtohenkilöiden sympatioja. Tässä yhteydessä on myö s kin 

huomautettava, etten koskaan ole kuullut kenenkään epäile

vän Länsivaltojen sotapotentialin kasvamista, vaikkakin toi

sel t a puolen kaikkien puhuttelemieni henlcilöiden lausun

noista on ilmennyt niiden katsovan Saksan sotilaallisen 

voiman vielä olevan valtavan. Tuntuu myöskin siltä, ettei 

kukaan epäile Saksan ~ohtajien päättäväisyyttä. Ita lian 

tajien lujuudesta he nähtävästi eivät ole yhtä vakuuttuneita. 

Olen usein kuullut väitettävän Paavin Valtiosihteeris

tön olevan erinomaisen hyvin informoidun ei ain~astaan 

eri sotaakäyvien maiden sisäisestä tilanteesta, v aan myöskin 

sotatapahtumien kehityksestä ja merkityksestä. ~dssä määrin 

nämä väitteet pitävät paikkansa ja missä määrin Va tikaanin 

johtohenkilöiden lausumat mielipiteet ja ennustukset perus

tuvat Valtio sihteeristön hallussa oleviin tietoihin - eivät

kä siis ainoastaan jonki.nlaiseen toiveajatteluun - siitä 

minun on ollut vaikeata muodostaa mitään lopullista käsi

tystä. Muutamat seikat ovat kuitenkin nähdäkseni olleet 

omiaan osoittamaan, että Vatikaanissa tapaamani henkilöt 

yleensä ovat oikein arvostelleet sotilaallistakin tilan

netta. Niinpä on erästä sveitsiläistä lehteä Roomassa 

edustava ulkomaalainen kirjeenvaihtaja minulle kertonut, 

.tt~ viime vuonna heti saksalais-venä.läisen sodan sytyttyä 
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hänellä oli ollut t.ilaisuus sii tä keskustella Kardinaali 

MBBlione'n sekä Monsignori Tardini'n ja Montini'n kans;3a. 

Tällöin nämä olivat hänelle lausuneet vakaumuksensa siitä, 

että tämä. sota tulisi hyvin pitkäaikaiseksi, koska Neu

vostovenä.jän varustukset olivat valtavat. Kerto jani huomaut

ti, e.ttä Valtiosihteeristö siis kaikesta päättäen on ollut 

paremmin informoitu Neuvostove.näjän sotilaallisesta mahdista 

kuin itse Saksan yleiseaikuntakin. K~dessäni viime elokuun 

24 p:nä Kardinaali Tisserant'in puheilla tämä. sanoi minul

le - kuten raportissani m 11 tiedoi tinkin - ettei ol.lenkaan 

ollut varma siitä, että saksalaiset t.änä vuonna valtaisi

vat Stalingrad'in taikka Baku'n. Hän väitti myöskin, että 

e.nglantilaisten ja amerikkalai sten "jättiläissaattueet II tu

levat perille tuoden Venäjälle runsaasti elintarpeita, 

ta, ammuksia ja lentokoneita. Nämäkin hänen väitteensä ovat 

osoittautuneet oikeiksi. 

Kedusteluissani Kardinaali Maglione'n kansaa olen 

huomannut, että tämä säännöllisesti on korostanut sitä sy~ 

patiaa, jota - hänen käsityksensä mukaan - maamme jatkuvas

ti nauttii Yhdysvalloissa, jopa Englannissakin. Olen kysynyt 

itseltäni miksi erinomaisen varovainen kardinaali, joka 

aina huolellisesti seuloo lausetapansa eikä ilman eri

koista tarkoitusta sano mitään, t~dellisesti sponte sua 
. 

niin usein on minulle esi ttänyt tämän käsityksensä. Luul-

lakseni vastaus tähän kySYlIG'kseen on seuraava: Puolueetto

muudestaan huolimatta Pyhä Istuin on Länsivaltoja läh~ 

pänä kuin ~.livaltoja, ja tuntien vilpitöntä sympatiaa 
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kohtaan se syvästi valittaisi 

tapahtumia, jotka mahdollisesti 

ja Amerikan välisten suhteiden 

l",ukkia toimenpi tei-

saattaisivat johtaa 

jatkuvaan kärjisty-

miseen taikka katkeamiseen. Tuntuu kerrassaan siltä, että 

Kardinaali Maglione myötävaikuttaakseen tämmöisen mahdolli

suude.n väl ttämiseen on tahtonut minun kauttani l ausua sen 

tOiveen, ettei Suomen hallitus luopuisi ponnisteluistaan 

suomalais-amerikkalaisten suhteiden ylläpitämiseksi. Tämä on 

a1na.kin se interpretatio, jonka minä olen antanut kardi

naalin uudistetuille huomautuksille, interpretatio, joka mi

nusta tuntuu sitä todennäköisemmäl tä kuin luulen nyt temmin 

päässeeni selville siitä kui.nka Valtiosihteerin ja yleensä 

Vatikaanin johtohenkilöiden käyttämää hilli iityä ja varo

vaista kiel tä on ymmärrettävä. 

Vaikkakin, kuten edellä olen huomauttanut, Pyhä Istuin 

suhtautuu a rvostelevasti Akselivaltojen politiikkaan, niin 

on kuitenkin korostettava, että tämä arvostelu ensi si

jassa kohdistuu Saksaan ja pal jon vähemmässä määrin Ita

liaan. Vielä tänään Propaganda 1!'ide-kongregation sihteeri 

Monaeigneur Bostat1n1 Celso sanoi minulle, että kirkon 

asema Saksassa on hyvin vaikea, mutta Italiassa tyydyttä

vä. Pyhä Istuin ei 11ioin voi hyväksyä Saksan johtajien 

julistamaa ideologiaa, varsinkaan mikäli se koskee yksilön 

oikeuksia ja suhteita valtioon, mutta Italian valtiollinen 

filosofia ei ole ldiytänn~ssä pukeutunut muotoihin, joiden 

vastustamista S8 katsoisi välttämätt~mIk8i, eikä Italiassa 

ola tullut näkyviin kirkkoa uhmaavia taikka uhkaavia 
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virtauksia . Saksan kirkkoon nähden ajaman politiikan ollassa 

mitä se on, ei liene odotettavissa mitään Kolmannen valta

kunnan ja Pyhän Istuimen suhteiden paranemista, ja tämä. ei 

tietenkään ajan pitkään saata poliittisestikaan olla mer

kitystä vailla, varsinkin kun Länsivallat tuntuvat huolelli

sesti vaalivan suhteitaan Paavinistuimeen. Olosuhteiden pak

ko onkin johtanut Siihen, että Ison-Britannian ministeri, 

Yhdysvaltojen asiainhoitaja ja melkein ka ikki 

diplomaattiset edustajat nyttemmin asuvat Vatikaanissa, seik

ka, joka tuskin voi olla vaikuttamatta siellä vallitsevaan 

ilmakehään, mielialoihin ja käsityksiin. 

Joskin Monseigenur Costatini Celso sanoi kirkon ase

man Saksassa olevan hyvin vaikean, niin tuntuu kuitenkin 

siltä, ettei muutos Berlii.nin halU tuk .. a kirkkoon kohdistu

vaan poU tiikkaan nyttemmin ole mahdollisuuksien ulkopuo

lelle.. Jo}u. tapauksessa Collegd.'Ila Teutonicum'in rehtori 

itävaltalainen piispa Hudal on minulle väittänyt määrätty

jen merkkien viittaavan siihen, vaikkakaan hän ei toistai

seksi voinut tästä asiasta varmuudella sanoa mitään san 

enempää. Hän ei liioin ole minulle kertonut mitkä nämä. 

merkit ovat, mutta on pari kertaa huomauttanut, ettei vielä 

ola tähän asiaan nähden heittäytynyt epätoivoon. Mielestäni 

on sanomattakin selvää, että Pyhän Istuimen ja Kolmannan 

valtakunnan välinen sovinto olisi omiaan mitä suuremmassa 

määrin vahvistamaan Saksan poli ittisen ja siis sotilaalli

senkin aseman, mutta s&mmoisan sovinnon tärkeimpiä 

s1ä o11si tietenkin, että S8 papiston vainoaminen, johon 
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Vatikaanipii.rien väitteiden mukaan Saksan viranomaiset ovat 

ryhtyneet Puolassa , Liettuassa j a muissakin miehitetyisaä 

maissa, täydellisest i lakkaisi. Tämä on luonnollisesti asia, 

johon Vatikaani kiinni ttää mitä suurinta huomiota, kuten 

esim. Monseign.eur Costatini Celso onkin minulle korostanut. 

Tapasin tänään piispa Hudal 'in, joka m.m. kertoi Itä

vallassa tyytymättömyyden olevan l aajalle levinneen my6skin 

sen johdosta, että useat sikäläisen natsipuolueen 

johtavassa asemassa olleet jäsenet nyttemmin on 

dellisesti syrjäytetty taikka puolueesta erotettu. 

aikaisemmin 

joko täy-

M i n i s t er i : L..h. .~. -

(G.A .Gri ~enberg) . 
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N:o 38. Keskustel u kardinaali La Puma'n kanssa . 

i n i s t eri: L.~.~· -

(G •• Gripenberg). 

............... Y. .... AT .... I ... ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. JsA OLEVA LÄHETYSTÖ. . f( ~': ~~. f" 

KIRJELMÄ n:o ...... . ~!..~/50. 'iff . t~. _ _ -=--._ ' .. 
.... .......... ~.O'9.~ ... SSA ...... 2.1 P,NÄ ... ~::a.:' ..... KUUTA 19 ........ t ~ .... ,r\ I L·~ .. , ~,O ,. _ ..... -.-

VIITTAUS : . .............. ...... . ...... ... ......•....... .. ...... ....................... •• j'. I ~/ i 
........... P:NÄ ............ ...... .. KUUTA 19 ......... P:TTY ....... .. no......... . ---. 

VIITTAUS : ....... .... .... O. U. M • ..................... / ._ ......•. _ ....•............ 19 ........ . 

ULKOASUI 
. ................ .... ................... .................. ..... ........ LLE 

ASIA: ... .... . Ra~orti t n: ot 37 ja 38. 
. ._ . . _ ........... _.' ... _ .....•..... ~ ... .. .......... ........... - ... -..... -

Tämän ohessa on minulla kunnia lähettää 

seuraavat raportit: 

N: o 37. Keskustelu jesuiittapa~in kanssa; ja 

N:o 38. Keskustel u kardinaali La Puma'n kanssa . 

i n i s t eri: L.~.~· -

(G •• Gripenberg). 



• 

• 

..... :v: ... A. .. T .. I. .. K..Å. . ...l . .N ... I ........ SSA OLBVA LABBTTSTÖ . . !~ .~c, ~ S~lait~. 
RAPORTTI n: 0 ...... ;rr..! ...... _~.t . Sr.(_. ' . ..::_1. 
J.lC?9.~ .............. SIIa 4.5 .. ... p :nl .JIlIU'l'.aa ....... kuuta 19 .. ~ :. 4:~~· i v ',~.V i 

I - I d? I 0, /tt / . 
Asia: ,Keskustelu jesuiitt&Rapin.. · . 

................. , ... ·,}&!ijlfU!.a, . ...... ............ _ ...... .. .................... " ....... _ .. 

Eräs verrattain huomattavassa asemassa oleva je-

suiittapappi, joka on k~nyt Suomessa ja erikoisesti 

harrastaa Pohjoiamai ta (saksalaissyntyinen isä Ammann, 

Pontificio Istituto per gli Studi Orientali'n professori) , 

kävi eilen puheillani. Hän istui luonani melkein kaksi 

11untia puhuen pal jon poli i ttisistakin kysymyksistä. En 

tietenkään voi sanoa missä määrin varsinkin hänen Saksaa 

koskevat l ausuntonsa pitävät paikkansa, mutta lienee kui-

te.nkin syytä lyhyesti tehdä selkoa s11 tä mitä hän mi-

nulle esitti, hänen l ausuntonsa kun lienevät omiaan valai-

semaan Rooman kirkollisissa kansainvälistä politiikkaa 

seuraavissa piireissä vallitsevia käsityksiä ja mielialoja. 

Kertojani huomautti aluksi Jeesuksen Seuran eri 

maissa toimivien jäsenten, mut ta varsinkin n.s. "maakun

tien" ja "talojen" päälliköiden, olevan velvollisia sään

nlSlliaeati tiedoi ttamaan Roomassa olevalle kenraalilleen 

ei ainoastaan veljeskunnan asiOista, vaan myöskin toimin

tamaittenaa poliittisesta tilanteesta ja sen kehityksestä. 

Sodasta huolimatta nämä tiedoitukset saapuvat eri tavoin 

oIAKELUOHje : ............ 1-all.ja. 

T ......... . 
T ......... J. lieIUI minletwlell • . 
II ~ ... tIedoituk ...... 
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Roomaan, ja 

tapahtumista 

veI jeskunta 

ja niiden 

on siis hyvin informoitu maailman 

merkityksestäkin. 

Valitettavasti - kertojani jatkoi - ka tolisen ki rkon 

asema Saksassa on erinomaisen vaikea, ja erikoisesti 

Jeesuksen Seuran jäsenet ovat joutuneet natsiviranomaisten 

toimeenpane.mien 

kitysleirissä 

vainojen uhreiksi. Niinpä Dachhau'n kes-

istuu tällä hetkellä 72 jesuiittaa ja Itä-

vallassa olevaan uthausen'in keskity s leiriin, j ossa koh

telu on vielä julmempi, vangit kun siellä m. m. pakoite

taan työskentelemään kivilouhimoissa, on myöskin jesuiitta

pappeja lähetetty. Kahden veljeskunnan Itä-Saksas sa yllä

pi tämän "talon" kaikki asukit ovat kadonneet teille tiety

mättömille, jota paitsi ainakin kolme jesuiittapappi a on 

surmattu "niissä sairaalois sa, joissa viranomaisten toimes

ta ihmisiä tapetaan". erto jani lisäsi kuul leensa kolmesta 

sellaisesta sair aalasta: Linz'lkssä, Wtirttemberg'issä ja Ber

liinin läheisyydessä. Puolassa katolisia pappeja vainot aan 

vielä häikäilemättömimmin kuin Saksassa, ja sikäläinen kir

kon hallinto on joutunut täydelliseen kaaokseen. Koska pap

pien koh talo riippuu pa ikallisten natsiviranomaisten mieli

vallasta on kuitenkin Puola ssakin paikoitellen t apahtunut, 

että pappeja on kohdeltu siedettävästi. 

Saksassa on Natsipuolueen v ai kutusvalta vi i me aikoi

na kasvamistaan kasvanut ja se on yhä lujellUllj.n tarttunut 

sekä kansaan että valtiokoneistoonkin. Seurauksena tästä 

kehityksestä on m.m. ollut s~ että useat ansioituneet 

kenraalit on erotettu ja että Saksan yleisesikunta on 

kahdestikin reorganiaoitu. Hitler lienee hiljattain sanonut, 
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että kenraaleille paras ikä on 30 vuotta , ja hän onkin 

vastuunalaisille korkeille johtajapa ikoille nimittänyt aivan 

nuoria mieh iä, jotka hänen valtaan päästessään kymmenen 

vuotta sitten olivat 20-vuotiaita nuorukaisia. Nyt nähdään

kin Venäjäl l ä mihin nämä miehet kelpaavat, lisäsi kerto

jani , joka sanoi oleva nsa vakuuttunut Siitä, että Saksan 

joukkojen asema Stalingrad 'in läheisyydessä on tullut hy

vinkin kriitilliseksi . 

Kertojani sanoi edelleen , että hän us ei n tapa a 

Roomaan erikoist ehtävissä saapuvia saksalaisia . . m. hän 

oli hiljattain keskustellut erään saksalaisen kanssa , joka 

"työskentelee meidän hyväks emme". Tämä henkilö oli hänelle 

sanonut, että "kaikkian saksalaisten t äytyy t ehdä voi tavan-

sa voiton saavuttamiseksi", mutta kun voitto on s aavutettu, 

"on Hitler pOistettava". Omasta puolestaan kertojani ei 

hyväksynyt sellaista käsitystä huomautt aen, että jos Saksa 

voittaa sodan, ni in tulee tietenkin olemaan mahdotonta 

poistaa Hi tler' iä . . 

Kertojani puhui myöskin niistä Saksan ja Neuvosto-

venäjän Välisistä mahdollisen rauhan gikaansaamista tarkoit

taneista keskusteluista, joita hänen tietämänsä mukaan, muu-

tamia kuukausia sit t en oli käyty nka rassa ja Sofias sa. 

istä syystä ne olivat rauenneet, siitä hän ei v rmuudel-

la tiennyt mitään, mutta hän oli kuullut kerrottavan St~ 

lin'in esittäneen siksi pitkälle meneviä vaatimuksia, ettei 

Hi tler voinut niitä ,hyväksyä. Hän pi ti kuitenkin epätoden-
UUdestaan; . 

näköisenä, että/ yritettäisiin saksalais-venäläisen erikois-

rauhan aikaansaamista. 
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myöskin puheeksi Pohjois-Afrikan ta

niiden aluksi tehneen suor astaan mu

Ital i an ylei söön . T .k . 1 5 p : nä hän ol i 

laajalt i tästä sodan uudesta vaibeesta kesku s tellut erään 

Rooman esikaupungin a sukkaiden -"eni lllIiläks een vähäväki ten"

kanssa, j a hän oli s illoi n huomannut täydel l i sen pako kauhun

tapaisen mie lialan ~allinneen niiden keskuudessa . Nyttemmin on 

väestö kuit enkin rauhoittunut, vaikkakin kaikki haluava t r au

haa . Toisel ta puolen "kaikki toivovat myöski n Ital ian suoriu

tuvan voittajana k8Jllppailusta", toive joka tietenkin - hän huo

mautti - tuskin sopii yhteen yleisen r auhanhalun kanssa . Ny

kyinen r auhallis empi mieliala saat taa kuitenki n milloin hy_ 

vänsä taas muuttua. Jos esim. Roomaan put oaisi va i kkakin ai

noastaan pari pommia, niin varmasti syntyisi suurta hämmen

nystä. Kertojani väitti myöskin, että Genovan ja Torinon pom

mi tukset ova t oll eet tuhoisia: niinpä on nyttemmin mainitussa 

esikaupungissa, jossa hänellä on tapana käydä joka sunnuntaina, 

työttömiä, sikäläiset teh taat ja verstaat kun pommi t uksien 

johdosta eivät ole Torinosta saaneet t a rvitsemiaan r aakaain€ . ta. 

Mainittakoon lopuksi kertojani arvostelleen Englannin vi

ranomaisia sen takia, että nämä eri tilaisuuksissa ovat selvästi 

antanset ymmärtää, ettei Englannin kansa hyväksy Venäjän ulkopolii t

tisia pyrkimyksiä, joita voittoisan sodan jälkeen on kontrol loitava 

ja sopivin tavGin vastustettava. Tämmöiset lausunnot - hän korosti -

ainoastaan lisäävät Staliniin epäluuloisuutta liittolaisiaan koh

taan ja saa*a.ald.n vielä - vaikkakin tämä kyllä nyttemmin tuntuu 

epätodennäk~iseltä - johtaa saksal&is-venäläiseen yhteisymmärryk_ 
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seen. Mutta jos Stalin liittyisi Hitleriin, kuka voisi 

ei tten pelast aa Euroopan si vistykse.n? 

M i n i s t eri: i.A . A .~.-

(G •• Gripenberg). 
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Asia: .... Keskustelu kardinaali 

..................... ... L.a ..... ,~'n kanssa . .............. . 

Kävin tänään kardinaali V inc enzo La Puma'n 

puheilla - erinomaisen kOhtelias , vilkas ja kaunopuhei

nen italialainen , joka melkein heti keskustelumme 

alussa antautui pitkään poliittiseen esitykseen. Kardi

naali. puhui ' itse yhtä mittaa enkä minä muutamia hä

nelle osoittamiani kysymyksiä lukuunottamatta saanut 

"en syl i vädret". 

Kardinaali huomautt i aluksi, ettei Neuvostovenäjä 

hänen käsityksensä mukaan halua valloittaa Suomea taik

ka tukahduttaa maamme itsenäisyyttä. Kysyin miksi Venäjä 

si tten oli hyökännyt meidän kimppuumme . Tähän hän vas

taSi, että vaikkei kukaan tietenkään voi hyväksyä Venä

jän Suomeen kohdistamaa politiikkaa , niin on kuitenkin 

pidettävä todennäköisenä, etteivät Moskovan vallanpitäjät 

ole tällä politiikallaan tarkoittaneet mitään muuta 

ku.in Venäjän oman turvallisuuden vahvistamista. Venäjä 

on nykyisessä sodassa kärs.inyt suunnat tomasti ja kun 

kerran Saksan vaara on poistettu, niin Venäjä varmas

ti ei enää tule ahdistamaan meitä. Kardinaali oli VB-

"AKELUOH"E: ............. ..-.. .. Ja. 

OI: A" 

Taftll .... . 
Taftll .... Ja 1....... ... . mlnleterlOll •• 
II ... komuelluetuk.... tledoltukelln. 
EI ... omauduetuk ..... _ .. lkoaelelttmlnlet..t6n tledol

b*eIIn. 
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kuuttunut siitä , että Yhdysvallat ja Englanti e.ivät s o

dan päätyttyä tule sallimaan Venäjän aja mitään mei

hin nähden hyökkäävää polit iikkaa. utta vaikkakin Ve

näjä on kärsinyt suuria tappioita hän jatkoi -, niin 

kaikki merkit viittaavat kuitenkin siihen, että se v i elä 

kykenee, ant amaan Saksalle kovia iskuja . Stalingrad ' in 

taistelut ova t kin joh tamaisillaan Saksan sikäläiset jou

kot eI'inomaisen krii tilli s"en tilanteeseen, eikä kukaan 

voi varmuudella sanoa, kuinka saksala iset tulevat suo

riutumaan tästä pulmasta. Sitä paitsi on sodan kehi

tystä arvosteltaessa otettava huomioon sekin seikka, et

tä Pohjois- frikan mieh ittäminen on suuressa määrin muut

tanut koko yleisen sotilaspoliittisen tilanteen. 

Kardinaalin el1dittyä näin pitkälle kysyin , lUuliko 

hän että Roomaa tullaan vielä pommitt amaan . Tämä on 

näet a sia, joka - mikäli olen ollut huomaavinani - viime 

aikoina on suuresti askarruttanut italialaisten ja var

sirucin roomalaisten ajatuksia. Kysymykseeni kardinaali vas

tasi sananmukaisesti seuraavast i : "Anteeksi, jos Ro omaa 

pommitetaan, niin saksalaiset eivätkä liittolaiset tulisi

vat tekemään sen", lisäten muutamia sanoja siihen suun

taan, ettei Rooman pommittaminen ollenkaan arveluttaisi 

saksalaisia. Liittolaiset sitä vastoin eivät halua tuot

taa Italialle taikka sen kansalle - hän korosti kansa

sanaa - mitään pahaa. Selvää on, etteivät minkäänlaiset 

" tunne syyt " taikka sympatiat tässä suhteessa ole liitto

laisille määräävinä, vaan heidän omat poliittiset etunsa, 

jotk& ovat saaneet heidät ymmärtämään, että Italian 
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v oittaminen liittolaist en 

kehitykse lle erinomaisen 

puolelle on tär keä ja s odan 

merkityksellinen teht ävä. Tässä 

yhteydessä hän viittaili käsityk seensä, että anglosaksi

laiset suurvallat vielä tuleva t suojelemaan Italiaa 

saksalai s i a v astaan kuten ne tulevat suo jelemaan Suomea 

Venäjää vastaan. Kardinaali l isäsi Yhdysval tojen politii

kan Italiaan nähden olleen hyvin ovelan - hän käy t ti 

" furbo "-sanaa . Presidentti Roosevelt on näet muutamia 

kuukausia sitt en julkisesti ilmoit tanut, ettei merikassa 

olevia Italian kansalaisia kohdeltai s i nl'lollisina , koska 

Yhdysvallat eivät taistel e Italian kansaa vast a an . Tämä 

presidentin päätös on yleisesti tunnettu It· liassa ja 

on s en väestöön tehnyt syvän vaikutuksen . 

Kardinaalin mielestä on kenr aali Fr anconkin po

litiikka ollut hyvin "furbo", hän kun on toiminut niin , 

ettei spanja ole osallistunut sotaan Saksan puolella 

j a nyt t emmin on omaksunut täysin puolue ettoman , mutta 

Liittolaisille ystävällisen kannan . Kenraal i on myöskin 

onnistunut välttämään ~spanjan ja anglosaksilaisten suur

valtojen välisten suhteiden kärjistymistä ja nyt kaikki 

espanjalaiset ymmärtävät hänen politiikkansa olleen oikean . 

Kardinaali kosketteli myÖSkin Saksan hallit uksen 

kirkolle vihamielistä politiikkaa, jonka hä n jyrkästi tuo

mi tai. Puolassa hän sanoi Saksan viranomaist en ei ainoas

taan ki r kkoon , vaan yleensä väestöön nähden käyttäytyvän 

suorast an kauhistuttavalla tavalla. 

Tässä yhteydessä kardinaali 

syvää uskonnollisuutta huomaut taen 

painosti Venäjän kansan 

UUden , muuttuneen Ve-

I 
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- J.-

näjän vielä tulevan nousemaan tappioista ja kärsimyk

sistä . Tämä on t oi nen syy , miksi hän tOivoo, että Venä

jän suhtautuminen Suomeenkin tulee muuttumaan. 

Vaikkakin kardinaali puhuessaan sodan päättymisestä 

DOudatti varovais empia. lausuntotapoja - niinpä hän sanoi 

" j os Englanti ja Amerikka voittavat sodan" - niin oli kuiten

kin ilmeistä, ette.i hän uskonut Saksan voivan kamppailusta 

suoriutua voittajana. Tämä e~ ~e enKä~n ollenkaan hämmäs

tyttänyt minua, koska - kuten useissa aikaisemmissa raporteis

sani olen huomauttanut - Vatikaanissa tuntuu se käsitys 

olevan aivan yleinen, että Saksa tässä sodassa tulee enne.mmin 

tai myöhemmin kukistumaan. Selvää on, että sellainen kirkon 

johdon t aholla vallitseva käsitys ei ajan pitkään voi olla 

myötävaikuttamatta siihen mielenmaeennukseen, joka on havai t

tavissa Italian suuren yle i sön keskuudessa ja jota Rommel'in 

vas toinkäymiset, Pohjois-Afrikan miehit~äminen, Venäjän sota

tapahtumien epätyydyttävä kehitys, Genovan ja Torinon tuhoisat 

POmmittamiset, evakuoidtitoimenpiteiden aiheuttamat vaikeudet 

ja kaikenlaiset - suureksi osaksi aivan perättömät - huhut 

ovat olleet omiaan yhä vielä lisäämään. Eräs hiljattain Roo

maan saapuuat ,ulkomaalainen katolinen piispa sanoikin minulle 

tänään, ettei ollut voinut odottaa sellaista de.fai tisme' iä 

1ru.in mitä hän täällä on havainnut. Tähän on kuitenkin huomau-

tettava, että mitä Italian suuri yleisö ajattelee ainakaan 

toistaiseksi käytänn6ssä ei merkitse kovin paljon • 
..,.=:: 

J/liniste. ri: Lt . !).. .~. 

(G,A.Gripenberg). 
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taan kahdeksan viikkoa . ~unä va sta sin , että he erehtyvät , että 

Venäjän sotaretki tule e hyvin pi t kä a i kaiseksi , ja t aasen olen 

ollut oikeassa . " 

Tiedustelin kardinaalilta mi t ä hän arveli ~ spanjan ase-

masta : oliko hänen mielestään otaksuttavissa , et t ä Espanjakin 

vedettäisiin sotaan? Mutta tähän kysymykseeni kardinaali anto i 

vält televän vas tauksen . Kenraali Franco , hän sano i , ei halua 

mitään muuta kuin noudattaa tarkkaa puolueettoIDuut ta j a Espanja 

on mobilisoinut . Se on aivan luonnollista ja hyvin harkittu 

toimenpide . Sanoin hu omanneeni, et tä Saksan lehdistö on mieli-

hyvällä tervehtinyt Espanjan mObilisointia , j a kun liittolaiset 

juhlallisesti ovat luva nneet kunnioittaa ~spanjan koskemettonuu t -
. 

ta , niin ei kai mikään vaara uhkaa t ätä maat a . Tähän kardinaali 

t oisti , ette i Espanja halua luopua uOlueettomuudestaan , mutta 

kuka voi ennustaa mitään tulevai suudest a? änen vas t auksensa ky

symyksiini oli mi elenkiintoinen , koska olen Roomas sa kuullut esi-

tettävän s ellaisenki n kä ityksen , että spanja vielä tulee osal-

li s tumaan so.taan Akselivaltojen puolella . • lutta sa in en vaiku

telman , ettei kardinaalill a ollut mi tään t a r kem ia tieto·a vi~e 

a i kojen tapahtumien va ikutuksesta Espan jaan , j että kor ostaes-

saan Espanjan puo lueettomuustaht oa hän tuntui perust v nsa käsi 

tyksensä pikemmin Espanjan ennen Poh ·oi s- frikan miehitt ämi stä 

o ak sumaan a s enteeseen ja - omiin t oiveisiinsa . ---Kardinaali koskettel i myöskin niitä erinomaisia vaikeuksia , 

jotka odott avat maailmaa sodan joskus päättyessä . Aja telkaa , hän 

huudahti , niitä yhteiskunnallisia mulli stuksia , joil in sota tu

lee joht amaan ! J a kuitenkaan kansat eivät vihaa t oinen t Ois t aan , 

kaikki haluavat r auhaa t unnettehan I t al ian tilan~een - ja kaik-

ki t appavat t oisiaan.-
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Kardinaali sanoi lopuksi , ettei vielä voi sanoa , voiko 

hän tul la vast aanotolleni itsenäisyyspäivänä , hänellä kun vielä 

on surua erään sukulaisensa useita viikkoja sitten tapahtuneen 

kuoleman johdosta. Hän lupasi harkita a siaa ja ensi tilassa an

t aa minulle l opullisen vastauksensa . Jok tapauk sessa hän tah

toi nyt esittää minun kauttani hal litukselleni hänen vilpittö-

mät onnentoivotuksensa . Juuri ennen poistumistani hänen huonees-

taan hän huomautti -.-i elä hyvin ti etävänsä, ettei Suomi halua mi-- -----
t ään muuta kuin saada elää rauhassa ja turvallisuudessa . -- Tavatessani kar dinaalin odotushuoneessa Yhdysvaltojen 

asia inhoitajan , joka nyt - ~~ten a ina - osoi t ti minul le mitä 

suurinta ystävällisyyttä, tämä sanoi Toulon ' in tapahtumien anta

neen hänelle mitä suurimman tyydytyksen m. m. sen takia , että 

ne olivat osoittaneet Ranskan kansan pohjimmilta an olevan aivan 

"terveen" (sound) . Mutta ei hänkään tietänyt niistä muuta kuin 

mitä Vichyn radio oli ilmoittanut. Me jouduimme sitten kesIuste-

luun Venäjän yleisistä ulkopoliittisista pyrkimykaistä , ja r. 

Tittmann pyysi minua kertomaan hänelle Venäjän sortovuosien ai-

kana Suomea vastaan ajamasta politiikasta . Nyt kuten aikaisem-

minki n hän e.i minulta salannut arvostelevaa suhtautumistaan kei-

sarillisen Venäjän ja Neuvostovenajän ekspansiotaipumuksiin , 

vaikka hän II\Vl:!Bsi, ettei tarkemmi.n tunne Venäjän historiaa. -

Tänään olin lounaalla Saksan V tikaanilähettilään hra 

von Bergen'in luona, mutta käymäni keskustelut olivat kaikkea 

mielenkiintoa vailla. 

M i n i s t eri: L.~ .~. 
(G. .Gripenberg). 
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Asia: Keskustelu Ranskan Vatikaani-

.......................... !'nl~;Lähettilä.än kanssa . 

Ranskan Vatikaani-suurlähettiläs , Akatemian jäsen 'onsieur 

Louis Berard kävi tänään puheillani . Hän oli tietenkin hyvin ma

s entunut Toulon ' in tapahtumien johdosta ja huomautti toista i sek

s i olevan mahdotonta sanoa mitään niiden merkitykse stä t a i kka 

ennus taa mihin seurauksiin Ranskan tilanteen vi ime viikko jen ke-

hitys vielä saattaa johtaa. Sot a tuntuu nyt joutuneen uuteen ja 

enti tä pal jon kiivaampaan va i heeseen . utta hän myönsi , ettei 

tähän mennessä ollut hallitukseltaan vastaanottanut minkäänlai-

sia nyt syntynyttä tilannetta koskevia tie.to ja. Oli kuitenkin 

ilmeistä, että Ranskan laivaston upseerien ja miesten itsensä-

ubraavainen teko oli hänessä herättänyt ihailua ja ylp~yttäkin . 

Ranskan uhkaavasta ja epävarmasta tul evaisuudesta puheen 

ollen hän uudestaan huomautti mitä hän jo aikai semmin on minull e 

sanonut: Suomi voi täydellä luottamuksella odottaa tuleva i suutta , 

se kun on siinä onnellisessa. asemassa , että se nauttii kai kkien 

maiden sympatioja. Hän lisäsi olevansa vakuuttunut siitä , että 

kai kesta virallisesta politiikasta huolimatta Englanti ja Yhdys

vallat ja tkuva stikin suhtautuvat ystävällisin tuntein Suomeen. 

Siinäkin tapauksessa, että Saksa kukistuu , suur lähettiläs sanoi , 

liittolaiset eivät tule sallimaan Neuvostovenäjän laajentua 
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maamme kustannuksella . 

Kysyin ru- Berard 'ilta tuleeko hän edell eenkin asumaan Vati

kaanissa taikka - kuten olin kuullut huhut tavan - asettumaan asu

maan Ranskan Vatikaani- suurlähetystön Roomassa olevaan Palazzo 

Taverna- nimi seen taloon. Suurlähettiläs vas t asi t ähän , että Ita

lian hallituksen t aholta on kyllä monta kertaa lausuttu s e toi

vomus , että hän muuttaisi tähän t aloon, mutta tätä t oivomusta hän 

ei vielä ole noudattanut . Ennenkuin hän tästä asiasta päättää mi

tään l opullisesti hän t ahtoo odottaa Ranskan tilanteen kehitystä , 

joka - tätä hän ei kyllä suoraan sanonut, mut t a se ilmani s el väs

ti hänen sanoistaan - vielä saattaa joht aa Siihen , ettei hän voi 

poistua V· tikaanis ta. 

Tässä yhteydessä suurlähettiläs tiedusteli , ovatko saksalai

set Suomessa yrittäneet painostaa Suomen halli tusta sisäpoliitti

sissa kysymyksissä , esim . juutalaisten a s emaan nähden. Tähän vas

t a sin, että meidän maas samme olevat saksalaiset upseerit ja soti

laat ova t käyttäytyneet täysin korrektisti , eivätkä ole osoitta

neet minkäänlaistakaan taipumusta ko ettaa puuttua Suomen sisäi

s een hallintoon . Suomi ei ol e miehitetty maa ja tor juisi päättä

väisesti kaikki sellaiset mahdolJiset yritykset. 

M. Berard hUOll\autti myöskin viime päivien tieto jen talin

grad 'in taisteluista ja yleensä Venäjän sotilaallisen tilanteen 

kehityksestä olleen hyvinkin huolestuttavia. Neuvostovenäjän jouk

kojen aktiviteetti ja saavuttamat menestykset ova t mitä suurim

massa määrin hämmästyttäviä ja kaikki merkit viittaavat Siihen , 

että saksalaiset ova t kärsineet vakavia vastoinkäymis iä. Wihin 

nämä tapahtumat saattavat johtaa siitä on kuitenkin toistaiseksi 

mahdotonta ennustaa mitään. 
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Miten Espanjan vielä käy on myöskin mahdotonta sanoa, 

suurl ähettiläs huomautti edelleen. Espanja on kyllä mobilisoitu, 

mutta pystyisikö se todellakin puolusteutumaan, jos Akseli-val

lat t ah t oisivat miehittää sen t aikka käyttää san aluetta kamp

pailussa liittolaisia vas t aan? 

+ + 
~ 

Tässä raportissani lienee vielä syytä mainita, että olles

sani tänään päivällisillä Saksan Quirinale-anbassadineuvoksen 

ruhtinas Bismarck'in luona - jossa tilaisuudessa puhut tiin enim

mäkseen englantia - tapasin italialaisen upseerin , joka syys.

kuussa oli palannut Venäjän rintamalta . Hän kehui neuvostojouk

ko jen taisteluhalua ja kaikissa suhteissa ensiluokkaista varus

tusta, mutta sanoi Italian sotilasjohdon käs i tyksen ainakin sii

h en a ikaan Olleen, ettei Neuvostovenäjän korkein päällystö tun

tunut olevan tehtäviensä tasolla. Sen takia on sitä hämmästyttä

vämpää, että viime päivien sotatoimet ovat kehi ttyneet venäläif 

sille siksi edullisesti. 

i n i s t eri: ~ . A .~. -

(G . A.Gripenberg) 
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Eng~annin suhtautuminen Asia: 
Suomeen . 

Kuten aikaisemmissa raporteissani eri tilai-

suukaissa olen kunnioittaen Ulkoasia inministeriölle tie-

doittanut on Paavin valtiosihteeri ka rdinaali ~~lione 

usein minulle korostanut käsitystään , että anglosaksi-

laisten suurvaltojen hallitukset j atkuvasti - Engl annin 

sotajulistuksesta huolimatta - suhtautuva t uomeen ymmär-

tämyksellä, jopa ystäväll i s inkin tuntein. Ranskan uur-

lähettiläs M. Leon Berard on minulle lau sunut , että 

Suomi on erikoisen onnellisessa asemassa, koska se naut-

tii sympatioja kaikissa sotaakäyvissä ma issa . Ensimmäi

sessä keskustelussaniYhdysvaltojen a siainhoitajan Mr .Ti~

mann'in kanssa tämä huomautti minulle Engla nnin meille 

julistaman sodan olevan "ainoastaan teknilli s tä laatua" , 

ja Valtiosihteeristöä lähellä oleva Monseigneu.r Fonte

ne~le on pari kertaa minulle sanonut liittoutuneiden 

kansojen taholla "kaikkien ymmärtävän", että Suomen ase

ma nykyisessä sodassa on aivan erikoislaatuinen. Saman 

käsi tyksen useat Etelä-Amerikankin val to jen nytte.mmin 

Vatikaanissa asuvat diplomaa ttiset edustajat ovat mi

nulle i~isseet. Omasta puolestani olen ollut taipu-

"AKELUOHJE : ..... eluoh.J-lleJa· 

ua.: A" 
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vainen otaksumaan, että nämä yhtäpitävät lausunnot ovat 

Englannin Vatikaani- lähettilään esittämistä mielipiteistä 

peräisin, ja siihen viittaavatkin onseigneur Fontenelle'n 

sanat minulle , että Englannin ja Yhdysvaltojen Vatikaani

edustajat aina "puhuvat ystävällisesti Suomesta" . 

Kuuntelin eilen klo 10 . 45 i.p. ja t änään klo 

10 a . p . B.B.C .'n Lontoosta lähettämää r adiolähetystä , joka 

mielestäni oli sopusoinnussa edellämaini tsemieni käsityk

sien kanssa ja josta katson olevan syytä muutamin sa

noin tehdä selkoa siltä varalta, että tämä l ähetys mah-

dollisesti ei olisi tullut Ulkoasia inministeriön tietoon . 

"Th e Man i n t h e Street"-niminen kuulutta j a piti esitelmän 

japanilais- amerikkalaisen sodan vuosipäivän johdosta ja 

huomautti, että vuosi sit t en Englanti sai yhden liitto

laisen, Yhdysvallat, ja neljä vihollista lisää: Japanin, 

Bulgarian, Unkarin ja Romanian . Suomea hän ei Ill2.i ninnut . 

Englannin julistaessa BulgarialIe , Unkarille ja RomanialIe 

sodan nämä vallat eivät tietäneet, että jo seuraavana 

päivänä Yhdysvallat liittyisivät Englantiin, kuuluttaja 

j a tkoi taas mainitsematta Suomea. "N.ci tä Saksan vasalli

parat ( "wretch ed vassals of Germany") Bulgaria, Unkari ja 

Romania , joille meidän oli pakko julistaa sota , nyt ajatte

levat?" , kuuluttaja huudahti myöhemmin esitelmässään. Kun 

otetaan hUOmioon, että Englanti joulukuun 6 p : nä julisti 

sodan Suomellekin, on merkillepantava , että esitelmänpitä

jä johdonmukaisesti mainitsi Bulgarian, Unka rin ja Roma

nian , vaan ei Suomea . Mistä syistä hän johdonmukaisesti jät

ti meid.än maamme mainitsematta ei tietenkään ole minun arvos-

tel tavissani • 

Ministe riz lt.l .~. 

(G .A.Gripenberg) . 
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RAPORTTI n : 0 .... 42 .... .. ... . 

.... ,RQQma.ssa ... 9, .... p: nl .... jo.u ... lu .. ·kuuta 19 .. · .. ·4-2 . Ii /(1.} Sa-t 

Asia: ,2f/1. . '1,1.. Huhut Rooman pormnitta-

misesta. 

Poh jois-ItaJ.ian kaupunkien pomm.ittamin en, joka yleensä 

väitetään olleen hyvin t uhoisan , Churchill ' in lupailemat 

lisääntyvät j a "tieteelliset" pommitukset, evakuointitoimen-

piteet j a niiden aiheuttamat vaikeudet , Poh jois- frikan 

mieh ittäminen , neuvostojoukkojen ainakin pa ikalliset menes-

tykset ja last but not least kaikenla iset liikkeelle 

pannut s ensatiomaiset j a u sein täydelleen mahdottomat 

huhut ova t epäilemättä Italian kansassa h erättänee t me l 

koista levottomuutta. Onko -u ssolinin t. k . 2 p : nä pitämä 

suuri puhe ollut omiaan rauhoit t amaan j a t e räs tämään 

suurta yleisöä on kysymys , johon - kai kesta virallisesta 

propagandasta huolimatta - on luvallista suht autua s k ep-

tillisesti. Tämä tuntuu olevan ainakin ni i den piirien 

käsi tys, joissa minä enimmäkseen liikun . r sian ydin on 

tietenkin se, että I t alian kansa haluaa r auhaa , ettei 

se ymmärrä m.iksi sen on osallistutta v a t ähän s otaan 

ja että f a s cistipuolueeseen kohdistuva a rvostelu on laa

jentumistaan l aa jentunut. Sitä mahdolli suut t a , että 00-

maakin vielä tulla an pommittamaan , onkin viime päivinä 

yleisesti täällä pohdittu ja myöskin a i heuttanut levot-

.lAKELUOH.lE : .lalteluohJ_.UeJ.' 

UK 1: A" 

T .... II'-. 
T .... II'- j. 11aIka! .... .mlnlalerUlUe. 
EI ulltomued ... tultHn Iledoltulta!ln. 
EI ulkomaaeduatultHn, mutta ulkoaaialnmlnialerl6n lIedol. 
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tomuutta . Väitetään , että roomalaiset uuressa määrin v al

mistautuvat poistumaan kaupungista ja että yritetään vuok

rata huoneita Vatikaania lähellä olevista t aloi ta , joista 

huoneista on maksettu huikeita summia . I tse asiassa tun

tuu siltä, etteivät viranomaise t halua koettaa e hkäistä 

tämän pelon leviämistä , ne kun eivät mielellään näkisi , 

että Roo e.n a sukasluku vielä lisääntyisi . 'iinpä Japanin 

V~t ikaanissa ~kreditoitu diplomaattinen edus t a ·a , jonka 

virallinen a rvonimi on "erikoisvaltuut et tu" ( de l egue special) 

sanoi minulle tänään I t alian hallituksella ei olevan mi

tään sitä va staan , että ooman pommittamist a elätään . 

Yhdysvaltojen Vatike.ani- asiainhoitaja antoi kyllä jon

kun aikaa sitten att asea Steniuksen ymmärtää sen 

olemassa , että Roomaa tullaan 

että la set pitäisi evakuoida 

on tietenkin , et t ä t ä t ä hänen 

pommittamaan ~a huomautti , 

kaupungista . l\,ehdollistahan 

l ausuntoaan on pidettävä 

jonkinlai sena sen 

tääll ä käydään ja 

liikk eellä olevia 

hermo sodan ilmaisuna , jo t a ilmeisesti 

jonka t austaa vas t aan esim . lukuisia 

hälytyshuhuja liene e k tsottava - onhan 

I t aliassa va ikka kuinka pal jon viidennen kolonnan jäseniä . 

Päättäen ~IT . Tittmann ' in sanoista , ettei ventino ' l la , jossa 

herrasväki Stenius asuu, ole mitään sotilaallisia laitok

sia , on myöskin mahdolli sta hänen halunneen antaa ymmär

tää , et t ei Rooman k e skustaa· tulla pommit tamaan , vaan sen 

esikaupunke j a, r auta t ieasemaa , lent okenttiä j . n . e . 

Joka tapauksessa on todettava , että V tikaanisea 

yleensä suhtaudut aan hyvin r auhallisesti Roomaa uhkaav aa 

p ommi ttami sta koskeviin huhu1.t in . J o p a.ri kuukautta s i tten 
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eräs Paavin valtiosihteeristöä lähellä oleva pappismies 

väi tti minu l le Pyhän Istuin.en sekä Engl a nnin että Yhdys

valtojen hallituksi lta v staanottaneen vakuutuksia Siitä , 

etteivät t ule pommittamaan Roomaa . Käydessäni viime viikko

jen a i kana eri kardinaalien puheilla olen tiedustel lut 

h eidänkin miel i p idettään si sta , ·ohon kysymykseeni h e kyllä 

eivät ole antaneet mitään lopulli s t a v s t eusta , mutt kui-

t enkin l ausuneet "tOiveensa" , ettei kaupunki joudu ilmahyök-

käykeien w1r i ksi . 

·uutami a päiviä sitten eräs V~tikaanissa a~~reditoitu 

diplomaatti kertoi minulle kardinaali Maglione ' n h il ·attain 

sanoneen hänen päälliköll een tietävänsä , ettei Roomaa tulla 

pommittaw~an . Kertojani a rveli Englannin j a TI1dysval t o ·en hal-

lituksien antaneen kardinaalille vas t aavia va kuut uks ia . Toi-

sel t a puolen ne lienevät kardinaalil l e - ja hänen välity -

sellään Italian hallituksell e in - ilreo ittaneet, että niiden 

lentovoimat tuleva t pommitt amaan usei t a muita k upunkeja , 

ennen kaikkea "ilanoa , Genovaa , Torinoa, Napolia , Pale moa , 

Brindisi ' ä ja Cagliari ' a . Venezia ' an ja F irenze ' en nähden ne 

lienevät nimenomaan huomauttaneet , ettei näitä k u unkeja 

uhkaa mikään vaara . 

Tänään tapasin kaksi valtiosiht eeristössä ja Congrega

zione del Sant ' Offi zio ' ssa työskent elevää irlantilaista pa -

pismiestä, jotka hek in antoivat ymmärtää , että heidän va

k UlJluks ensa mu kaan Roomaa ei tu.lla pommit t amaan . 

Iti i n i s t e r i : ~.~ .~ . -

G. • Gripenber ) . 
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Tapasin tänään Chilen Vatikaani- lähettilään Sr .Cruz

Ocampo ' n , joka kysymykseeni lausui käsityksenään , ettei 

hänen hallituksensa tule a t kaisemaan diplomaattisia suh-

teita Saksaan. än luuli uuden ulkoasia inministerin Sr . 

Fernandez y Fernandez'in jyrkästi vastustavan kaikk ia sel-

laisia suunnitelmia j a lisäsi saaneensa sen vaikutelman , 

että Yhdysvaltojen Chilen hall i tukseen har joittama painostus 

nyt onkin j ossain määrin helpottunut . Suur lähettiläs a r-

veli myös k in , e ttei t ämä asia erikoisesti kiinno sta Eng-

lannin hallitusta ja piti hyvinkin mahdollisena - vaikka

kaan hän ei maininnut käsityksens ä perusteita - Foreign Offi

ce'in antaneen Santiago'n halli tuksen ymmärtää, ettei sen 

mielestä ole syytä ryhtyä tällaisiin toimenpitei si i n . Lon

toon hallitus, suurlähettiläs huomautti edelleen, ajat telee 

tulevaisuuttakin eikä s e mielellään näki s i, että koko 

telä-Amerikka täydellisesti joutuisi Yhdysvalto jen poliit

tisen vaikutusvall an alaiseksi . 

inisteri:L. . b. .~· -

(G . A.Gripenberg) . 

"AKELUOH.JE: "akeluohjem.llej • • 

"'I : A~ 

Tawll .... . 
Tawll .... j. 11 ..... 1 ........... . mlnltotwlalla. 
EI .. Ik--...tu"aan IladoItublln. 
EI ..... omuadIIatu .... n. mutta .. lkoaalalnmlnlalarlOn IIadoI-

1IIk ...... 

• 

• 

V A T 1 K AAN 1 . ................................................. ................ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ..... .+..J .~ ..... . 
..... .C?C>.~ .............. ssa ... ;I..Op:nä . j.~~.'l. ..... ..... kuuta lIL.~.~· f~ ,/p,t M f.{ 

Asia: I~\llian ja Chilen väliset .t!Jtf. ·r-t 
................... ~~:t.~ .e:t; ..•..................................... ......................... f "fl 

Tapasin tänään Chilen Vatikaani- lähettilään Sr .Cruz

Ocampo ' n , joka kysymykseeni lausui käsityksenään , ettei 

hänen hallituksensa tule a t kaisemaan diplomaattisia suh-

teita Saksaan. än luuli uuden ulkoasia inministerin Sr . 

Fernandez y Fernandez'in jyrkästi vastustavan kaikk ia sel-

laisia suunnitelmia j a lisäsi saaneensa sen vaikutelman , 

että Yhdysvaltojen Chilen hall i tukseen har joittama painostus 

nyt onkin j ossain määrin helpottunut . Suur lähettiläs a r-

veli myös k in , e ttei t ämä asia erikoisesti kiinno sta Eng-

lannin hallitusta ja piti hyvinkin mahdollisena - vaikka

kaan hän ei maininnut käsityksens ä perusteita - Foreign Offi

ce'in antaneen Santiago'n halli tuksen ymmärtää, ettei sen 

mielestä ole syytä ryhtyä tällaisiin toimenpitei si i n . Lon

toon hallitus, suurlähettiläs huomautti edelleen, ajat telee 

tulevaisuuttakin eikä s e mielellään näki s i, että koko 

telä-Amerikka täydellisesti joutuisi Yhdysvalto jen poliit

tisen vaikutusvall an alaiseksi . 

inisteri:L. . b. .~· -
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Tavatessani tänään Chilen Vat i kaani- suurlähettilästä r . 

Cruz-Ocampo' a t ämä ke rtoi minulle hiljattain keskust elleensa 

kardinaali Maglione ' n kanasa siitä mahdollisuudesta , että 

oomaakin - kuten useilla täkäläisillä t eho illa pelät ään - pom

mitettaisiin . Tällöin kardinaali oli selvästi antanut ymmärtää , 

että joskin usei ta muita I t alian kaupunkeja varmasti tullaan 

pOmmittamaan , tämä vaara ei uhkaa. oomaa . 

Suur lähettiläs sanoi myöskin kuulleensa Englannin halli

tuksen jollain t avoin antaneen Italian hallituksen tietää , että 

jos määrätyt Roomassa olleet aksan armei jan esikunnat poistet

taisiin kaupungista , niin liit t olaiset eivät t ulisi sitä pommit

t amaan . r . Cruz- Ocampo ' n saami en tietojen mukaan k . o . esikunnat 

ovatkin eilen poistuneet oomasta ja siirtyneet Fr ascatiin . _ 

Tapasin myöskin tänään Ital i an ulko siainruinisteriön pro

tokollapäällikön ministeri Bel lardo icci'n, joka on kotoisin 

Torinosta . Hän väitti tämän kaupungin pommituksien johdosta kär-

sineiden vaurioitten olevan hyvi n vakavia. M.m. hänen erheensä 

sikäläinen t alo oli täydellisesti t uhoutunut . 
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Asia: 
tilanne . 

Kenraali Franco ' n t . k . 9 p : nä Falange ' n ka nsallis-

neuvostolle itämä puhe on tietenkin - a i n in Ital i an 

lehdi s t ön lausumista päättäen - oomasse. erättänyt mel-

koist a huomiota . Onkin myönnettävä , että ~span 'an val-

tion päämieh en Faeci smin ja K n sall isso s i aliemin vallan-

kumouksille suopeamieliset sanat, hänen "vapaamielisiin 

doktriinei in". kohdi t amansa a rvostel u , hänen huomautuk-

sensa , että "maailma marssii kansanvalt is- vapaamielis-

ten ja punaisen kommunismin välist ä liittoa vas t a an" 

ja va r s inkin se seikka , ett ä hän juuri tällä i etke l lä 

on puhunut t ähän suuntaan ova t omiaan antamaan sen 

va ikutelman , et t ä Espanja mahdollisest i suunnittelisi 

ulkopolitii kkansa muut tamista , 'oka viel ä s aatta isi vie

dä sen aksel ival t ojen l ei r iin , jopa osallistumiseenkin 

so t aan Italian ja Saksan puolel l a . 

Vatikaani piir ei ssä ei kuit enkaan toist a i seksi 

mikäli ymmärrän - ol .l a taipuvai sia hyväksymään s ellais-

ta kenraalin s ano jen inter p r e t oimi s t a . Huomaute\,aan näet , 

että Fr anco puhe e s saan myöskin korost i Espanjan kansan 

katol i l ai suuden olevan häviämättömän realiteetin , johon 
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hänen poliittinen toimintansa perustuu. Täten on - niin 

sanotaan - el Caudillo juhlallisesti, vaikkak in välillisesti, 

julistanut, ettei Espanja voi liittyä kirkkoa vastusta

vaan Saksaan j a että se pyrkii ajamaan politiikkaa , joka 

on sopusoinnussa Pyhän I stuimen pyrkimyksien kanssa. Huo

mautetaan myöskin suuren eroavaisuuden vallit s evan Kan

sallissosialisFin ja kenraali Franco ' n edustaman ideolo

gian välillä. Espan ja esim. ei koskaan olisi valmis sovel

luttamaan Saksan v iranomaisten noudattamaa juutalaisia vai

noavaa politiikkaa, koska t ämä perustuu periaatteelliseen 

kannanottoon, joka on mitä jyrkimmässä ristiriida s sa 

kristinu skon kanssa ja jota kirkko ei millään ehdoin 

voi hyväksyä. 

Omasta puo l estani olen myöskin vakuuttunut siitä , että 

Pyh ä Istuin on tehnyt ja tulee takemään voitavansa sen 

mahdollisuuden estämiseksi, että Espanja liittyisi Aks eli

valtoihin taikka osallistuisi sotaan , edel lyttäen, et tä 

Madridin vallanpitäjillä ollankaan olisi sellaisia suunni

telmia, joka ei kyllä tunnu tode.nnäköiseltä . Mikäli ym

märrän ovatkin viime aikoina - ja varsinkin Sr . Serrano 

Suner'in poistamisen jälkeen -Pyhän Istuimen ja Espan jan 

väliset suhteet yhä vielä vahvistuneet. 

M i n i s t eri: L . ~ .~' ~ 

(G . A.Gripenberg). 
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A3ia: Espanjan tilanne . ............... _ ... . 

Tapasin eilen spanjan Va tikaani- a s i iruloitajan 

Sr. Teixidor y anehez ' in , jonka olen tuntenut monta 

vuotta. Ky syin häneltä KUinka kenraali Franco ' n t . k • 

8 p : nä pitämä suuri poli ittinen puhe olisi ymmär rettävä: 

oli siko siitä mahdollisesti t .tävä s e 'oh to äätös , et t ä 

jonkinl ainen uusi Espan jan ul~opolitiikan käänne on odo

tettaviss ? 

'siainhoitaja v~ s t si tähän olevansa vakuuttunut 

siitä , ettei näin ole as ianlaita . Sodan tul t ua ~ s njaa 

paljon lähemmäk i on luonnolli s t a j a tärkeätäkin , että 

halli tue te ee koko maailmalle täysin s e l vät s ' olev n a 

" su:r le q.ui vive", et tä se tulee t rmokk asti valvomaan 

poliittisia etujaan ja e t tä olisi ereh y , jo 'oku 0 -

taakäyvistä valtaryhmistä kuvittelisi Ss a njan olevan 

va lmiin tuk emaan sen a siaa . Sen t akia .enra li Fr neo 

oli siksi jyr käst i ko rostanut nykyisen s~anjassa val-

l a ssa olevan suunnan erikoislaatuista, kansallista l u onnet-

ta. Madr~din hallitus s euraa t a r koin Poh jois- f rikan ta

pahtumien kehitystä ja niiden mahdollista vaikutusta ~s-

pan jan rokkoon eikä se tule jyrkästi reagoimatta s al-
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lim an mitään siihen kohdi stuvaa WL~aa . Toiselta puolen on 

todett ava ulkoasiainministeri kenraali kreivi Jordana ' n näi

nä päivinä tulev an käymään Sr . Salazar ' in puheilla , j a t ämä 

matka on sekin poliittinen mi eleno oi tus , varsinkin huomioon

ott en Portugal in j a Ison- Britannian väliset suht eet . 

Tämän kreivi Jordana ' n mat kan puheena ollessa Sr . Teixi

dor s noi Englannin adridissa toimivalla suurlrulettiläällä 

Sir Samuel Hoare' illa epäilemät t ä olevan paljon huomattavampi 

j a va i kutusvaltai s empi as ema kuin Italian t aikka Saksan am

bassadöreillä. Ensinmainittu on s a iraalloinen ja luultava 

ti t .. än johdo sta passiivinen , j a viimemainittu t aasen on u

seissa tilaisuuks issa osoittautunut t ahdittomaksi . Si r Samuel

kaan ei a ina ole noudattanut s itä t ahdikkuutt a , jo t a hänen 

as emansa varsinkin nykyisissä a r kaluontoisi ssa o.loi ssa vaa

tisi. Niinpä hän liian usein on I,adridist a lähtenyt Gib

r alt ar'iin, jota ei ole nähty suopei n si l min , ja osallis

tuttuaan kerran erääseen Poh jois-Espan j an kaupunkiin järjes

tettyyn suureen juhlaan hän oli paikal l isille vi ranomaisil

le lähettänyt 15.000 pesetan suurui en lahjan . Tämä oli hal

lituks een tehnyt erinomaisen epäedullisen va i kutuksen , j a 

r ahat olikin palautettu suurlähett i läälle. On kuitenkin to

dett ava , e ttä hänen yleinen vaikutusval t a nsa on suur i ja 

laajalle ulottuva. Täs sä yhteydessä a si inhoi t a j a huomautti , 

että Sr . Serrano Suner'in poliittinen vaikutusval t a on u l ko

mailla suuresti liiOitel tu, Espan j an ulkopol i tiikan todell i 

nen johtaja kun aina on ollut kenr aali Fr a nc o . 

Sr . Teixidor valitti ka t ker asti sitä , että Englannin 

j a Amerikan vir nomaiset Pohjois-Afri kassa ovat vapautta -

, 
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neet ne Espanjan entisen punaisen hallituksen puolella 

ta.istelleet miehet, jotka Ranskan hallituksen toimesta oli 

sijoitettu larokossa oleviin keskitysleireihin. Vielä pahempi 

on se seikka, että useat punaisista johtajista - kuten esim. 

Sr . Negrin _ nyt lienevät saapuneet Marokkoon, jossa he ilmei

sesti antautuvat kenraali Franco'n hallitukselle vihamieli

seen toimintaan. Tämä on sitä vakavampi kuin ~spanjassa 

vielä on lukuisia vallankumouksellisia , punaista hallitusta 

tukevia aineksia , jotka ilmeisesti ainoastaan odottavat sitä 

hetkeä, jolloin he taas saattaisivat noust a kapinaan . Sel

vää on, ettei tämmöinen menetelmä ole omiaan länsivalloil

le voittamaan mitään sympatioja, mutta toiselta puolen on to

dettava, että nämä jo ovat onnistuneet l aajoissa piireissä luo

maan niille hyvinkin myötämielisen ilmakehän. Tämä on tietenkin 

suureksi osaksi Sir .Samuel Hoare 'in taitavan diplomatian ansio. 

Sanoin asiainhoi tajalle saaneeni sen vaikutelman, että ken

raali Francon hallituksen ja Vatikaanin väliset suhteet nyt ovat 

aivan tyydyttävät ja siis pal jon paremmat kuin mHä ne pitkään 

aikaan ovat olleet. Sr. Teixidor myönsi käsitykseni olevan oi

kean, "me kun olemme olleet pakotetut antamaan perää kautta koko 

linjan." Näillä sanoilla hän tarkoitti Espanjan ja Pyhän Istui

men viime aikoina käymiä varsinkin piispojen nimittämistä kos

keneita mutkikkaita neuvotteluja, joita en t a r kemmin tunne ja 

joista hän ilmeisesti ei t ahtonut sanoa sen enempää. 

M i n i s t eri: ~.~ .~. 

(G.A.Gripenberg). 
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As i a : 
Vatika.anin suhtautuminen 

Venäjään. 

Käydessäni viime marraskuun 6 p : nä P vin valt iosih

teerin apulaisen 'onsignor ~ontini ' n puheilla kysyin hä

neltä , suostuisiko V~tikaanin virallinen äänenkannattaja 

L ' Osservatore omano itsenäisyyspäivänä julkaisema n Suomea 

koskevan kirjoituk sen . ' änen Ylhäisyytensä va stasi lehden 

tietenkin suurella mialihyvällä julkaisevan k ir'oituksen 

uomesta , mutta huomautti samalla , että artikkeli hyvissä 

ajoin oli i alistettava valtiosiht eeri tön hyväk yttäväksi 

sekä ettei iihen saisi sisältyä "mitään pOliittista" . 

nun läsnäollessani hän oittikin heti L ' Os e rva tore 0 -

mano ' n päätoimittajalle , jolle hän ntoi vastaava t ohjeet 

lisäten valt iosihteeristön mielellään näkevän , että leh ti 

mahdollisimman usein julkaisisi Suomea koskevia uutisia. 

P r i viikkoa myöhemmi n lähetin .onsignor ~ontinille 

e r ään italialaisen kir ·oittama.n j a minun t a r kastameni kir -

jOituksen , joka mielestäni oli a siall i nen a laadittu hy-

vin hillit t yyn sävyyn . Siinä Venä 'ä mainittiin ainoas t aan 

kerran , vaikkakin sen politiikk an tietenkin useissa kohdin 

v iita ttiin . Kirjoitukses a huomautettiin , että suomi it enäi-

syytensä aikana oli ollut kolme ke rtaa pakotettu tarttu-
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maan aseihin , että talvisodan tuloksena Suomen täytyi luo

ua laajoista alueista , että r auhanso imuksesta huolimatta 

Venä'än t aholta pyrittiin ajamaan Suomen itsenäisyyden tu-

kWldutt ami sta t a r koittavaa oli tiikkaa j a että kesäkuussa 

1941 Suomen oli uudest aan tartutt~va asei in olemassaol on-

sa puolustami s eksi . 

Käydessäni muutamia äiviä my öh emmi n j •. onsignor . . onti-

nin uheill kysyin hänelt ä mi t ä hän veli kir ' oitukses-

t . Hän vastasi sen olevan hyvän, mut t a et t ä sen i t alia-

lainen kielia su ei oll ut aivan tyydyttävä j a e t tä kirjoi

tus ken ties oli i h iukan muutet t ava . 

J ostain syystä k ir'oitus julkaistiin v a sta 'oulukuun 

7 : nä eikä s iis l ehden 6 p : n numerossa , josta onsignor 

! .. ontini ja lehden päätoimittajat ovatkin molemmat minulle 

esit t äneet val i t te l unsa . Julkaist u ki r 'oitus oli suuressa 

määrin 

lauseet 

1 hennetty j a niin sanoakseni liotet u . Kaikki ne 

j a sanat , jot ka viittasivat ven~~än hyökkääviin 

aikOmuksiin j a poli t iikkaan , oli pyyhitty pois . Ki rjoi tuk-

s e ssa huomautettiin , että Suomi lyhyen i t senäisyytensä ai

kana "ainoas taan" kaksi kertaa oli ollut pakotettu tarttu-

maan aseihin: "ens i mmäisen ke r ran kun s i säiset uuden va~-

tion elämä ä uhkaavat r i itai suudet (le lotte intestine) 

kenraalista vapaaherra G. annerhei mis tä löy i vät hyvän 

oikeuden nopean puolustajan ( i l p r onto asser to r e del buon 

di r i tto); myöh emmin kun Suomi , jo t a oli kehoitettu luo

pumaan alueista , joit a se pit i omall e turvallisuudelleen 

välttämättöminä, oli uudes taan pakoite t tu tarttumaan aseihin 

käydäkse e n r asittavaa puolustusso t aa per str enuamente di-
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fendersi) . " Ei tä.ssäkään yhteydessä Venäjää mainittu . Rau-

hasta j nykyise s tä s odastamme sanottiin ino staan: "Mitä 

sen jälkeen seurasi on tämän päivän historiaa". 

Ki rjoitus oli kuitenkin sinänsä meille erinomaisen 

suo eami elinen a v s t a si siis virhee l lisyyksist ään huoli-

matta t a r koi tustaan . 

Olen edelläolevasta tehnyt selkoa ennen kaikkea s en 

johdosta , että vwti osihteeri stön käyttäytymi nen tässä a sias-

sa minusta tuntuu taval l aan sel västi val isevan Paavin 

valtios'l teeri st ön yleens ä noud ttamaa erinomai sen suurta 

varov i suutta , mutt a myöskin sen periaatt eellista swt utu-

mista Venä·ään . 

Kuten aikaisemmis s a raportei ssani olen tiedo i t t anut 

on Va tikaanin 'oJlto enkil"iden t olta u ein minulle koros-

tettu Venäjän k nsan syvää uskonnollisuutta , 'oka vie ä saat-

t ae päästä täysiin oikeuksi insa . inulle on myöskin esitet-

ty sell iset käsitykset kuin, että eksa houkutteli Venä-

jää hyökkäämään me i än kimppuumme kardinaal i Ti serant) , 

että Venäjä ei t r ' oittanut muuta kuin oman turval l isuu

tensa vahvistamista kardinaali ta PuIDa) j a et t ä Venä ä v i elä 

tulee olemukseltaan täydellise ti muuttumaan . V tixaanissa 

t untuu uorastaan e kä itys 'uurtuneen , ettei Venäjä poh-

jimmaltaan - ei ainakaan anään - ole mikään agressiivinen 

valta , joka noudattaa imperialistista politiikk a , eikä se 

siis uhkaa naapureitaan . V i kkakaan Pyhä Istuin ei tieten

kään mitenkään voi hyväksyä bolshevismia sinänsä , niin se 

ei kuitenkaan koskaan ole omaksunut Neuvostov enä' ää avoi-

mest i vastustavaa kantaa ja yleensä huolellisesti on välttänyt 
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kaikkia sitä julkisesti arvostelevia l ausuntoja . 

T . k . 8 p : nä t apahtui Pietarin kirkossa se suur" kir

kollinen juhlalli uus , jossa Paavi omisti koko ihmiskunnan 

Neitsyt hlaari an Tahr a ttomalle sydämelIe . Paavin tässä ti-

laisuudessa esittämässä rukoukse ssa oli myöskin s euraavas-

ti kuuluva kohta: I~rehdyksien ja eripuraisuuden eroyt amil-

le kanso i lle j va rsinkin niille , jotka Sinulle ovat omi s -

t~eet siksi suuren palvonnan , ettei heidän maassaan ollut 

ainoatakaan kotia , jossa Sinun kunnianarvoista , täl lä het

kel lä väliin piiloon pantua ja paremmiksi päiviksi säily

tettyä ikoniasi ei pidetty kunnias sa (non c ' era casa ove non 

8i tenesse in ono re la vostra veneranda icone (oggi forse occul 

tata e riposta per giorni migliori) , anna raw1aa j a joh da hei

tä Krist uksen ainoaan laumaan ainoan ja todelli sen Pa ime

nen johdolla ." 

Tästäkin rukouksesta ilmeni siis Paavinistuimen t oive 

j odotus , että Venäjällä uskonnonkin alalla suuri j a syväl

le käypä muutos ei tule olemaan mahdol l isuuksien ulkopuo

lella . Jo tästä sy stä V tikaani haluaa vältt ää kaikkia 

Rell isia t au suntoja j a kannanottoja , jotka kenties olisi 

v tomiaan kär jistyttämään Venäjän vallanpitäjien ainakin 

t ähän mennes s ä periaatteessa vihamielistä suht autumista 

ki r kkoon . Tähän tulee tietenkin vielä se seikka , et t ä Ve-

näjä nyt kuuluu liittoutuneiden kansoj en ryhmään , jonka 

johdosta V tikaani ei halua sanoa taikka t ehdä mitään, 

joka saattai si heikonta a niitä sympatioja, joita Venä jä 

ilmeis esti nauttii näissä maissa. 

Mutta joskin Paavin valtiosihteeri ntö j a useat Vat i-
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kaanin johtohenkilöt tuntuvat pitävän tOdennäköisenä, että 

Neuvostovenäjä on luopunut taikka on luopumaisillaan agres

siivisista pyrkimyksistään ja että se on kehittymässä val

laksi , joka ei enää tule edustamaan mitään varsinaista vaa

raa naapureilleen, niin on kuitenkin ilmeistä, että Vati

ka~nkin mielestä oskovan vallanpitäjien suhtautuminen kirk

koon ei vielä ole muuttunut toivottavaan suuntaan. Pyhä Is

tuin ei siis tähän mennessä ole menettänyt · epäluottamus

taan Neuvostovenäjään , jota epäluottamusta esim. se seikka, 

että puolalaiset yleensä - sekä siviiliväestö että vasta

reorganisoidut sotajoukot - ovat pyrkineet pois Venäjältä ja 

suuremmaksi osaksi jo lähteneetkin sieltä , epäilemättä on 

ollut omiaan pitämään elossa. Va tikaanissa myönnetään myös

kin, ettei toistaisek si Neuvostovenäjän vallanpitäjien ta

holta ole nähty mitään taipuvaisuutta muuttamaan niiden 

suhtautumista kirkkoon. 

Neuvostovenäjään nähden Va tikaani jää siis odottaval

le kannalle. 

M i n i s t eri: 

(G.A.Gripenberg) • 
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., 
, Sallt1nen. 

....... Ro.oma ..... ssa .. 18 .. p: nl .... lO.J.U:u. ....... kuuta 1 9 ... 4.2.. j. 

As i a: ........ R09~.".,,~.9..t94.§r.~V!l. ;pq!llIIli-

..... .................. ....... tuauhka~ ................................................... . 

ri tahoilta saamieni tietojen mukaan Paavi lienee 

muutamia viikko ja sitten kutsunut Englannin mini s terin ja 

Yhdysvaltojen asiainhoitajan luoksensa sekä heille l ausunut 

sen vakavan toiveen, että näiden valtojen ilmavoimat pidät-

täytyisivät pommittamasta oomaa. Vastaanotettuaan hallituk-

siltaan asianmukaiset ohjeet ministeri Osborne ja a siain

hoitaja Tittmann lienevät P aville ilmoittaneet, etteivät 

heidän hallituksensa voi antaa sellaista s itoumus t a niin 

kauan kuin Italia n päämaja sekä sotilaallisia esikuntia ja 

laitoksia jää Ro omaan , toisin sanoen he lienevät t vallaan 

vaatineet Rooman demilitarisoimista . Tämän jälkeen Paavi lie-

nee Italian Vatikaani- suurlwlettiliälle Sig . Guariglia'lle il

moittanut Länsivaltojen esittämistä tOivomukaista, joita tämä 

lieneekin käytännössä noudattanut. Niinpä on minulle väitet

ty, että Italian päämaja jo on poistunut kaupungista , että 

täkäläinen varuskunta on huomattavasti supistunut ja että 

sotilaallisia laitokSia, niiden joukossa meriministeriönkin 

osasto ja on evekuoi tu maaseutukaupun.keihin. Roomasta tulee 

siis vähitellen voin kaupunki, jonne väitetään ainoastaan 

v ahdinpi toa varten välttämät tömien joukkojen ja carab i .ni eri 'en 
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ual : A4. 
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T ..... I ...... ja IIaIbI '" ...... ..mlnl.t.rIOlle. 
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myöskin on sijoi

nyttemmin käy-

jäävän. Kun saksalai st en joukko j en esikunna t 

tettu kaupungin ulkopuolelle, on Rooma siis 

tännöllisesti katsoen tyhjä sotajoukoista . Oma vaikutelmani 

onkin, että upseerit ja sotilaat ovat silmäänpistävässä 

määrin hävinneet katukuvasta . Kuitenkaan ei liene odotettavis

sa, että Rooma virallisestikin julkaistaisiin avo imeksi kaupun

giksi m. m. siitä syystä , että semmoisessa tapauksessa suuri 

väentulva muista kaupungeista olisi pelättävissä , jonka li

säksi prestige- näkökohdatkin tekevät sellaisen julistuksen vä

hammän suotavaJ si . 

Ei ainoastaan Vatikaanissa , v aan myöskin sen ulkopuolel

la on Paavin tarmokas t9iminta . R60man suojelemiseksi ommi

tuksiste yleisesti tunnettu ja mitä suurimmalla tyydytyksel

lä kommentoitu . Omasta puolestani olenkin vakuuttunut siitä , 

että se ihai lu a r akkaus , jota Italian kansa ja varsin

kin roomalaiset tuntevat Pyhää Isää kohtaan , täten on vie

läkin voimistunut ja syventynyt , seikka , joka ti etenkin 

on omiaan vahvist amaan hänen poli i tti stakin vaikutusval t aan

sa . 

i n i s t er i : L . t>-.~· -

G .. Gripenberg). 
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V T 1 K A A 1 SSA OLEVA LÄBBTYSTÖ91 
/ 

Salainen . 

RAPORTTI n: 0 ...... .. .4~ .. ~ .. . II' '1J 
.... . ~.QQ.~ ......... ssa ... ?~ . p: nl jg~1J.. ...... kuuta 19 .... ~.2J, 

Asia : 
Liettuan V tikaani-

l ähettilään kanssa . 
................................ ..,." ... "" ... ,." .... ~ ... "" ... ,." .... "" ... ""' .. . "" .. --,-... -.... -... -... -.... -.. -.-.. -.... . ..... . 

Tava ttuani pari päivää s itten Paavin altio sil teeris

tössä Liettuan a tikaani- lähettilään ministeri t anislas Gird-

vainis 'in kävin tänään hänen puhe i llaan. 

Keskustelumme siirryt t yä Liet tua n nyKYoloihin lWlettiläs 

huomautti , ettei niissä väittei ssä ole mitään p e rää , joiden 

mukaan Saksan miehitysviranomai set olisiva t kesAitysleirei

h in lähettäneet liettualai sia pap eja . Tämän on m. ffi . _on-

s i gnor r ata väittänyt minulle (kts . r e. orttiani iii 35). 

Yleensä hra Girdvaini s korosti , että Liet tuan väestö tulee 

hyvin toimeen Saksan soti l a sviranomaisten , vaan ei iviili

hallinnon kanssa , ja "onneksi " sotilaspiirl.t ovat j atkuvas-

t i siviiliviranomaisia v e ikutusvaltaisemmat . Niinpä oli muu-

tamia viikko ja s itten annetun määräyk sen johdosta, että 

K unas'in yliopiston huoneistot on asetettava Saksan vi

ranomaisten käytettäviksi , yliopistoa edustava delegatio 

esittänyt v astalauseen siviilihallinnolle, joka kuiten in 

heti antoi pidättää kaikki delegation jäsenet. Yliopi s ton ta

holta oli tämän jälkeen tästä tOimenpiteestä valitettu sotilas-

viranomaisille, jotka viipymättä vapau ttivatkin delegation pi-

dätetyt jäsenet. tta on myöskin tapahtunut, ministeri huo-

JAKELUOHJE: " .... ,uohj ..... lI.j. , 

T .... IlInen. 
T ..... 11nen j. Ildbl .. ..mlnloterllllle. 
EI .. lk-.d ... tuIt .... tledoltultalln. 
EI ... komaaed ... t .. k .. n. mlltta ulko.olalnmlnl.terllln tledol-

tukelln. 
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mautti edelleen , etteivät sotilasviranomaiset ole voineet 

täyttää Liettuan "isänmaallisille piireille" 

pauksia . lämä piirit ol i vat jo ennen Saksan 

antamiaan lu
-;yäli-jen/ 

ja Venäjän 

sodan syttymistä ryhtyneet yhte i s toimintaan Saksan sotilas

viranomaisten kanssa , jotka silloin li enevät niille anta-

neet erinäisiä tulevai suudessa toteutettavia lupauksia , mut -

t a Saksan siviilivir anomaisten omaksuman kannan johdost a 

sotilaspiirit eivät aina ole voineet t äyttää näi t ä lu-

pauksiaan . 

Liet tuan elint arvetilanne on ministerin käsityksen 

mukaan joks e enkin tyydyttävä p itsi suuremmissa kaupun

geissa . Se seikka, e ttä Lie ttuan vä estön annokset ovat 

ainoast aan puolet ja muutamiin elintarpei si i n nähden vain 

neljännesosa maassa a suville saksalaisille myönnetyi tä n

nOksista , on tietenki n herättänyt pahaa verta . Juutalai

set t aasen, jotka heti saksal isten joukkojen t ulon jäl

keen keskitettiin gettoihin , saavat vielä vähemmän ruoka

tarpeita : y leen sä n. puolet Liettuan väestön annoksista . 

Bolsheviikkien miehitettyä maan oli hra Girdvainis'in 

tietojen mukaan 45- 55 . 000 liettualaista joko surmattu t aik-

ka viety Venäjälle . J uuri ennen saksalaisten j oukkojen saa

pumista oli melkein kaikki tä ötäynnä olleissa vankilois

sa säilytetyt liettual aiset vangit bolsh eviikkiviranomais-

ten toimesta ammuttu . 

inisteri valitti sitä , ettei ' nglannissa ollenkaan 

ymmärretä bolshevXikkien edustamaa , koko Euroopan sivistys

tä uhkaavaa vaaraa, mutta lau sui kä s ityksenään , että Yhdy s 

valloissa sentään ollaan enemmän selvillä bol shevismin 
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todellisesta luonteesta. Hänen kuulemansa mukaan Ison-Bri

tannian Vatikaani-ministerillä Mr. Osborne'illa lienee ta-

pana sanoa , että bolsheviikit tietenki n 

mutta että hän pitää "sivi s tymättömiä 

pina kuin "sivistyneit ä " (saksalaiset). 

ovat "barbaareja", 

barbaareja" parem-

Lopuksi ministeri kertoi viime päivinä eri täkäläi

siltä tahoilta uudelleen kuulleensa, että jota in olisi 

tek eillä saksalais-venäläisen erik oisrauhan aikaansaamiseksi 

status quo'n perusteella. Omasta puolestaan hän oli tai

puvainen otaksumaan, ettei näissä huhuissa ole mitään pe

rää, mutta olisi erinomaisen mielenkiintoista tietää

hra Girdvainis huomautti - mistä nämä huhut ova t peräi

sin ja missä tarkoituksessa niitä l evitetään. 

Näiden huhujen puheena ollessa t ahtois in huomauttaa , 

etten omasta puolestani toistaiseksi 

mitään. 

lIinist er 

ole niistä kuullut 

! 
( G . ~ . Gripenberg) . 
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t 
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Asia: Paav in 

J oulu attopäivänä P a vi piti koko maailmalle osoi-

tetun r a dio uheen , jos s a hän te.r:emmin te_i selkoa 0 -

liittises ta ideolo iast a n, mikäli tämä ~oskee "val t ioi-

en j nsojen sisäisen jär ·esty}csen e rus ä ' ·ntö ·ä". 

, .. ä pitkä puhe e kä sit tää melke~ n ko l e t oista suur-

ta koneell k irjoitettua s ivua - lii ttyy a .lvin v iii e 

jouluna pitämään uutta kansainväli tä ·är· est' tä j 

h teistoimin t a9. kos' eneeseen eeseen . 

Pyl än 1 än viime kau no u} einen j muodolta. n ti e -

tenkin l\yvin h i l litty!' ·oulut e rvehdys" ( e ag io r tali

zio) ei sisällä mitään v a rsin ist a uutta Pyh· ·n I stu i -

men suhta utumi esta nyxyme. ·lm n y teiskunnalli iin r ob

leemoibin t a ikka valtiolli s en etiikan kysymyk siin , v aan 

on pikemmin inoastaan niiden k tsantot a 0 ·en a eri -

aatteiden toi t~nen j vabv ist nen , ·otka Paavi ja 

Rooman kirkon jo.tomiehe t ik isemmin eri tilai suuk sis-

S9. ov t esit t äneet ja ·o t ka olen itse l ukui iss a.i -

kais emmissa t iedoituk isea hahmotellut a inakin niiden 

pääpiirteissä . Lienee kuitenk in yytä 1 esti t h dä 

selkoa Paavin aja tus juoksun pääkohdista . 
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Hän ko ro staa aluk i , ettei kir kko hal ua vastust ~e s i t ä 

t a i kka tätä nii tä konkreettisista keinoist a , joiden avul l a 

eri k!3.nsat e. 

kans a inväli sen 

r a tkaisemiseen . 

valtiot p r k ivät sisäisen järjestyk en ja 

yl t ei s toiminnan j ä tti l äi mäi ten probleemojen 

I.!ut t a t oisel t a puolen kirkko ei voi luo ue 

ni i den joht avien erieett e iden juli tami est~, joi s _ r ii uu 

kaikkien kansojen haluaman uuden k sallisen ja kansai nvä

lisen jär'es tyk sen pysyväisyys ( "f erme zz fin~ le ll ) . 

teiskunnallisen elämän a lku t a rkoitus - Paavi jat-

kaa - on y ks i l ön s ä ilyttäminen , k e i ittäminen a täydelli stä 

minen la conservazione , 10 sv iluppo e il erfe zionamento della 

erson umana) . renneinä a i ko ina oli y ksilön el" ä listettu 

voitonhi oon , mutta ny t katsot a n - ja tämä on yLtä kO lt alokas 

kä si tys - kaikkia sioi ta j a k~i l:::kia iluni iä olii t t i el ta 

näkök nnal t a , joka ei oller~' n ots huomioon siveel li iä ja 

uskonnollisi näkökohtia . On välttämätöntä luopua niistä vää

r istä po stul2.:lteista ja teor ' oista , 'oiden mUKaan määrätty

jen kansojen , rotujen t a i kk luo'kien juriidinen vaisto (l ' is

ti nto giuridico) on lopullinen im erstiivi a sääntö (ult i 

mo i mper tivo e inappellabile norma ) ja jotk i tävät val

tiota t a ikk sitä edustavaa assambleaa bsoluut ti sena , ko r

keimpana , kai ken ko trol l in j a arvostelun ylä uolell oleva 

na kokon isuutena. 

Ki r kko on aina 

xiI isen sosialismin 

hylännyt a 1 ylkää 

eri systeemit , mut ta 

j a t kuvasti in mar

se ei voi olla 

pyr kivä työläinen 

systeemi ei ole 

huomaamat t a , e t tä a semansa parantamiseen 

koht aa toi s en systeemin v s t arintaa , joka 

sopusoinnussa Jumalan jär jestyksen k nssa . Juriidi s ten ään-
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töjen onkin estettävä sitä , että t öläinen joutuu t a l oudel

liseen riippuvaisuuteen (dipendenza e servitu economica) -

riip uvaisuus, joka joht uu joko yksityisen pääcillan tai val

tion mah ist . 

Ylläolevat kohdat valaisev t - tietenkin mitä su istu-

neimmassa muodossa - Pa vin jouluviestin yleiseen , teoreetti-

seen alkuosaan sisältyviä tärkeimpiä periaat teita . sitet t yään 

nämä per iaatteet Paavi l uettelee "viisi inhimilli en y teiskun

nan järjestämistä "a rauhoi ttamista tarkoitt vae. ääkoht a " 

jotka koskevat 

1 . Yksilön arvoa j oikeuksia (oikeus uskonnolliseen kasva

tul een , "umalanpal velukseen , na i i eenmenoon y . m. ) ; 

2 . Per heelämän suojelemista joka m. i . vaatii , ett e i koulu 

saa myrkyttää t a ikka hävittää "mi tä vanhrunmat ova t panneet 

lastensa sydämiin" ) ; 

3. Työn arvoa j a joiden muk an työläisille on 

IIIB.ksettava "kol tuullinen palkka" , ja on t ae.ttav::1 yksi tyi 0 i -

suutt , työläisten lapsille on jär jestettävä ko rkeampaa kasvatus

ta , on poist ettava työläisten vaikutelma , että "heitä idetään 

yrjässä " "il sentirnento della segre azione " ) ; 

4 . Oi keus järjestyksen r ekonstit uoimista "oka edellyt t ää , 

et t ä tuomio i s tui et noudattavat ainoast an selvä ti formu-

lo i t u ja l a insäännöksi ä , ettei oikeudenkäyt t ö s a sovellutt a 

mi t ä k nsan väitetty t ahto t a ikka hyötyn~ökohdat muka vaativat , 

että valtion on kumottava k ikki yk ilön vap utta , omaisuutta , 

kunniaa , kehitysmahdollisuuksia j t erveyttä vahin oi ttavat mää

r äyke,et; 

5. V l t ion kri s tillistä l uonn t ta 

valtio s aa poiket a moraalin t i elt ä) . 

"oka edellyttää , ettei 
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Lo uksi Pa vi huomautt aa myö kin nykyisen sodan me r kit

sevän hävitystä , jota ne oliva t odottaneet , 'oiden katseet 

olivat tunkeutuneet yhtei kunnallisen oltganis n pOl, jalle , 

mikä or ·ani rui ere}ldyttävien kor i teiden tikka y l eis t en fo r 

mulointien t aakse oli kä t kenyt koht~lokka n he i kkoutensa ja 

k uhean ( "sfrenato II ) ryöstö- ja valt av a istonsa . ' an 0 jen i t ä i 

si y k simiel isesti a nt utua yksilön ja Jumalal l e yr ivän 

yhtei s kunnan p l veluks een , j c t~hän v e l voittav tkin ne sadat 

t uhannet henkilöt , jo t ka ilman minkäänlaista omaa yytä , a1-

no ~staan niiden kansalli uuden t a i kka rodulli sen alku erän 

johdost a 

(näillä 

lal a1si in 

voi ttaa 

sota on 

on tuomi ttu ol emaan t a i kk kasvav:::.an hävity s een 

s anoill a Paavi t arkoit t aa Saksan vir nomai sten uo-

ja juutalaisi i n kohdi st kOhtelua) , t äl än ve l -

ne tuha nnet j a tuha nnet siviilihenkilöt , jotka ilme

saattanut hengi l t ä .-

uten ylläolev s t a lyhyestä elonteosta i lmenee on 

P avin arvo telu ensi ijas sa kohd i s tunut n . s . di kt a tuur i 

val t oj en sisäpolitii assa näkyv i i n tulevi in ilmiöihin , mut t a 

tätä arvost el ua l ukuuno t t amatta l i ene e t Od et t ava , ettei hän 

ol e esit t äny t mit ään yh tei s kunnalli sen e lämän järjestämis t ä 

t arkoittavi a toiv omuksia t aikka a ~atuksia , 'oita eivät kaikki 

maat j o ny t pyrkisi toteut tamaan . Hänen esit t ämänsä ilma

s odan tuomit seminen on kai ensi si j assa osoit et t u Länsival-

10i l le, v ai kkaki n hän kyllä huomauttaa , että ")le olemme j o 

alu sta alkaen mont a kertaa kor ostaneet t ämän s odan hirvi t 

tävyyttä". Kenties on t ä t ä hänen lausuntoaan kat sottava 

uudeksi paino s tukseksi Länsivaltoih in jot t a nämä pidättäytyi 

si vät poaDit t amast a Roomaa . . 

Täydellisen j a s el v än kuvan saamis eks i Paavin yhtei s

kunnal l i ses ta i deologi as t a ol i si häne n puheensa , jossa joka 
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sana on huolellisesti punnittu , 

tarkastukseen , mutta tämä lienee 

yhteiskunnallisen elämän tutkijan 

mioitsijan t ehtävä . 

i n i s t eri : 

l istet t av a . seikkaperäiseen 

pikemmin kirkollisen ja 

kuin ulkopoliittisen huo-

(G .A. Gripenbe r g) . 
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Paavi on näinä päivinä juhlallisessa audienssissa 

va s t aanottanut Pylän Istuimen luona aKkr editoidut l ähetystö-

päälliköt , j a minut oli tänään klo 12 kutsuttu V tikaaniin . 

udiens si tapru tui Paavin kirja stossa , jossa Hänen Pyhyyten-

sä oli istuutunut suuren kir'o ituspöydän ääreen . än t eki 

hiukan vä yneen va ikutuksen , mutta i l me i s estä väsymyks estään 

huolimatta hän osoitti minull e mitä suurinta r akastettavai-

suutta, vai kkakaan hänen ke skustelunsa ei ollut yhtä vilkas 

kuin viime elokuussa j ättäessäni hänell e kreditiivikir·eeni . 

Esi tin a.l uksi PaavilIe Tasavallan Pre i dentin onnen-

toi votu.i{set pian alkavaksi uudeksi vuodeksi . Tähän Pa vi sa-

noi vilpi t tömä t i kii ttävänsä "liänen Ylh ä i yy t ensä onnen

toivotuksista" ja pyys i minua saatt aan P r esi dent in tie

toon, että hän vuorostaan l ähettä;' hänelle ja Suomen kan

salle parhaat onnentoivotuksensa . Hän te-ee s en - Paavi li

säsi - 5i tä suurenunall a mielihyvällä kun hän tuntee Suomea 

ko ht aan mitä vilpitöntä sy mp a t iaa ja omasta puol es t an -

"kuten kai kki muut" - suuresti i hailee Suomen kansaa, joka 

on niin urhoollisesti puolus tautunut. Keskustelumme kuluessa 

hän tOisenkin Kerran pala si Suomen puolus tautumi seen - ~-

JAKELUOHJE: 

RI: A" 

....... ....,1-I .. ja. 

T ........... 
T"''''''' ja ..... . ' .......... ..... ........... t.rIOlI •. 
II u~_ tledoltublln. 
II ulkomueduat.-- ........ ulkouiai" ... lulateri6n tIedoIo 

tuk .... 
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käli muistan hän käytti sano·a "defense glorieuse ". 

Tämän jälkeen Pa~vi kysyi mitä uutisia minulla oli 

Suomesta , johon vas t as in, e t tä yleinen ti lanne - varsinkin 

mitä koskee ruokatarpeiden saantia - nyt on pa re pi kui n 

esim. viime vuonna, vaikkakin ti e tenkin puolustussotamme j a t -

kuu . Huomautin vielä kansan moraal in olevan korkeal l a ta-

solla 

Tässä 

keessä 

ja ~en yksimielisyyden y' tä suuren kui.n aikaisemmin. 

yhttdeSsä lisäsin - nouda ttaen 'inisteriön salasäh-

a ~ minulle toimittamia oh jeita - ettei niissä muu-

tamien ulkomaalaisten l ehtien levittämissä huhuissa ole mi-

tään perää, joiden mukaan Suomen vira noma iset olisivat jol -

lain tavoin ryhtyneet juutala isen väestön va~ oamiseen. Suo

men juutalaisilla - korostin - on aivan samat oikeude t j a vel 

volli suudet kuin muilla Suomen k nsalaisilla, he ov· t ylean

sä isänmaallista väkeä ja osalli tuvatkin kuten kaikki muut 

kansalaiset maamme puolust amiseen . 

Paavi, joka ilmeisesti ei oll ut kuullut mi t ään kysees

sä olevista huhui sta, tuntui erikoisella mieliryvällä pane

van merkille sen, että juutalaiset osallistuvat puolus tus

sotaamme, jota hän kaikesta päättäen ei ollut odottanut. 

Hän sanoi oleva nsa hyvin tyytyväinen ja hyvin onnellinen 

( "tras content et tres heureux") sen johdosta mitä olin hä-

nelle kertonut Suome~ juutalaisten asemasta , koska - hän li

säsi - on "kauheata" ("terrible"), että aivan viattomia i h-

misiä, jotka eivät ole tehneet itseään syypäiksi minkään

laiseen rikokseen, vainotaan ja surmataan yksi nomaen kan

sallisuutensa taikka rotunsa johdosta. Tässä yhteydes sä· hän 

luonnollisesti ei kuitenkaan maininnut Saksaa taikka Puolaa. 

• 
{ 

• 

- 2. -

käli muistan hän käytti sano·a "defense glorieuse ". 

Tämän jälkeen Pa~vi kysyi mitä uutisia minulla oli 

Suomesta , johon vas t as in, e t tä yleinen ti lanne - varsinkin 

mitä koskee ruokatarpeiden saantia - nyt on pa re pi kui n 

esim. viime vuonna, vaikkakin ti e tenkin puolustussotamme j a t -

kuu . Huomautin vielä kansan moraal in olevan korkeal l a ta-

solla 

Tässä 

keessä 

ja ~en yksimielisyyden y' tä suuren kui.n aikaisemmin. 

yhttdeSsä lisäsin - nouda ttaen 'inisteriön salasäh-

a ~ minulle toimittamia oh jeita - ettei niissä muu-

tamien ulkomaalaisten l ehtien levittämissä huhuissa ole mi-

tään perää, joiden mukaan Suomen vira noma iset olisivat jol -

lain tavoin ryhtyneet juutala isen väestön va~ oamiseen. Suo

men juutalaisilla - korostin - on aivan samat oikeude t j a vel 

volli suudet kuin muilla Suomen k nsalaisilla, he ov· t ylean

sä isänmaallista väkeä ja osalli tuvatkin kuten kaikki muut 

kansalaiset maamme puolust amiseen . 

Paavi, joka ilmeisesti ei oll ut kuullut mi t ään kysees

sä olevista huhui sta, tuntui erikoisella mieliryvällä pane

van merkille sen, että juutalaiset osallistuvat puolus tus

sotaamme, jota hän kaikesta päättäen ei ollut odottanut. 

Hän sanoi oleva nsa hyvin tyytyväinen ja hyvin onnellinen 

( "tras content et tres heureux") sen johdosta mitä olin hä-

nelle kertonut Suome~ juutalaisten asemasta , koska - hän li

säsi - on "kauheata" ("terrible"), että aivan viattomia i h-

misiä, jotka eivät ole tehneet itseään syypäiksi minkään

laiseen rikokseen, vainotaan ja surmataan yksi nomaen kan

sallisuutensa taikka rotunsa johdosta. Tässä yhteydes sä· hän 

luonnollisesti ei kuitenkaan maininnut Saksaa taikka Puolaa. 



• 

• 

I 

- 3 -

Keskustelumme siir tyessä Pa vin jouluaattopäivänä pi

tämään r adiopuhe eseel' hän kysyi mitä minun kä s itykseni mu-

kaan siitä sanotta isiin Suomessa . Vastasiva t ko hänen esit-

tämänsä aj a tukset Suomessa vall a ssa olevia katsantotapoja ? 

Tähän sanoin, että kaikki mitä hän oli puhees ss.an huomaut

tanut käy täydellisesti yh teen meidän kansamme kä s ityskan-

tojen kanssa , suomalai set kun aina ova t kunnioittaneet "l es 

valeurs humaines" ja pitäneet kiinni yksilön vapaudesta. 

Niinpä - lisäsin - meidän maassamme ei koskaan ole ollut 

maaorjia, vaan talonpoi~a on aina ollut vapaa mi es , joka 

vuosisatojen kuluessa on osallistunut val tion asiain hoita-

miseen. Paavi sanoi tähän hyvin ti etävänsä , että Suomen kan-

sa aina on ollut vapautta r akastava kansa , sen t akia se 

onkin puolustautunut "siksi urhoollisesti", j a on luonnol

lista - hän lisäsi - että kansa, joka r akastaa vapautta , 

myöskin kunnioittaa yksilön oik euksia eikä koske.an voi hy-

väksyä muiden va i noamista ainoast an heidän kans alli suuten-

sa t aikka rotunsa johdosta, joka on "terrible". Sen t akia-

han "kaikki tuntevat suurta sympatiaa Suomea kohtaan" . Eet-

ken vai et tuaan hän toisti olevansa hyvin iloinen kuulles-

saan mitä · nyt olin s anonut hänell e. 

Keskustelumme kosketteli vielä itsenäisyyspäivämme viet

tämistä, jolloin ilmitoin kiitollisuuteni sen jO _dosta, että 

Kardinaal i-val tiosihteeri , muit akin kardinaale ja j a Ro oman 

kirkon johtohenkilöitä oli kunnioittanut maatamme t ulles-

saan jär j estämälleni vastaanotolle, johon Paavi s anoi t ämän 

ol.leen niin kuin pitää olla j a lausui suuren tyydytyk

sansä s en johdosta, että diplomaattiset suhteet nyt oli 
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solmittu Pyhän Istuimen ja Suomen välillä. 

Ylläolevat olivat 

tiedusteli vielä mistä 

dyin Roomassa j . n . e. 

keskustelumme pääkohdat , mutta Paavi 

olin löytänyt asunnon , kuinka viih-

la 

saa 

Lopuksi Paavi 

tulevaisuudessakin 

ja pyysi minua 

sanoi olevansa v~a siitä , et tä Juma

tulee turvaamaan Suomen maata ja kan

saattamaan hallitu~seni tietoon , että 

hän lähettää maalle.mme siunauksensa. 

Keskustelumme päätyttyä Paavi kutsutti sisään att sea 

Steniuksen , jolle hän antoi siunauksensa kuten hänen per

heellensäkin . 

. udienssi kesti kaks ikymmentä minuutt ia . Poi tuessani 

Paavin vastaanottohuoneistosta kamariherrat saattoivat minut 

uloskäyt"vään ateliskaartin , Palatiinin kaartin ja Sveitsin 

kaartin jäsenten t el1des ä kunniaa . 

i n i t eri : 

G. . Gripenberg) . 
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Ra:portissani 0 .48 t . k . 18 p : ltä tiedoitin ~ioit-

taen Vatikaani- piireissä eri t ahoilta kuulleeni Ital i an 

hallituksen käytännössä noudattaneen Länsival tojen esit 

t ämiä vaatimuksia , että Rooman poomittamis en välttämisek

si eri kaupungis sa olevat esikunnat j a sotilaalliset 

laitokset olisi siirrettävä aen ulko uolelle . Lisäsin , 

että koska saksalai ten joukkojen esi~nat jo on si-

joitettu kau:p~gin ulkopuolel le, ooma käytännöllisesti 

katsoen nyt temmin on tyl jä sotajoukoista . 

~öhewmin saamieni tie tojen valossa tuntuu kuiten

kin Si~tä nämä yvin kategoor isess a muodossa m1nul-

le esitetyt väitteet eivät :pidä paikkaans a . Minulle on 

näet ilmeisesti yhtä l uotettavalta t aholt a kuin ensin

mainituilta väitetty , et tä joskin useat saksalaiset ja 

i talialaisetkin esi.kunnat - esim. Italian yleisesL'-cunnan 

operatiivinen osasto jo on siir retty Rooman ulkop~o-

lelle I niin ainakin muut saksalaiset esikunnat t oistai

seksi ovat kielt~tyneet lloistumasta kau:pungi.sta . Väit e

tään myöskin , että vaikkakin entistä suure i lukumäärä 

italialaisia ullseereita nyttemmin Roomassa esiintyy s i vii-
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lipuVUBsa , niin he ·a t kuvesti työskentelevät kaupungissa . 

Tilanne tuntuu siis jatkuv sti e äselvältä , mutta 

kuten minulla usei n on ollut tilaisuus todeta ollaan 

sekä Va tikaanipiireissä että niiden ulkopuolellakin vakuut

tuneita siit ä , että on olemassa jonkinlainen Länsivaltojen 

a Italian hallituksen välinen sopimus , jonka väit etään 

Py än Istuimen väli t t äneen , etteivät ensinmainitut tule 

pommittamaan Ro omaa. Selvää on , ettei tästä sopimuksesta 

jos semmoinen todellakin on olemassa - tulla julkisuuteeh 

ant amaan mitään tiet oja . 

M i n i s t e r i : 

G .• Gripenberg) . 
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