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Englannin ja Ranskan hallitusten suunnitel
ma, joka selitetään tehdyn yleiseuropalalsen 
sodan puhkeamisen ehkäisemiseksi, ja jonka 
mukaan Italia olisi saanut 60,000 neliömailia 
käsittävän alueen Ethiopiasta, meni myttyyn, 
kun Kansainliitto kieltäytyi hyväksymästä sitä. 
Tämä Italian Ethiopiaan hyökkäämisen palkit- 
semäsaie synnytti Englannissa samoin kuin 
Ranskassakin siinä määrin vastenmielisyyttä, 
että otaksuttiin niiden kabinettien joutuvan 
eroamaan.

Englannin hallitus pelasti kuitenkin itsensä 
sillä, että ulkoasiain kirjuri Sir Samuel Hoare, 
joka kyseessäolevan suunnitelman laati Rans
kan pääministeri Lavalin kanssa Pariisissa, 
erosi hallituksesta ja pääministeri Baldwin tun
nusti hallituksen tehneen erehdyksen, pyytäen 
sitä samalla anteeksi.

Ranskan hallitus sai myös purevia arvoste
luja osakseen vähemmistöpuolueiden taholta, 
mutta hallituspuolue kuitenkin tuki hallituksen 
menettelyä, joten hallituksen eroaminen tuli 
vältetyksi,

Genevestä saapuneiden uutisten mukaan ha
vaitsi Kansainliiton neuvosto tarpeettomaksi 
lausua mielipidettään Ranskan ja Englannin 
rauhanehtosopimukseen nähden. Näinollen se 
siirrettiin arkistoon sen jälkeen kun kaikkien 
pienten valtakuntien edustajat olivat ilmais
seet vastenmielisyytensä siihen nähden. Tämän 
jälkeen neuvosto hyväksyi päätöksen, että 
kaikki sen jäsenet, Italiaa lukuunottamatta, 
muodostavat kolmetoista henkilöä käsittävän 
komitean, jonka tehtäväksi jätetään sotatilan
teen lähempi tutkiminen. Samalla myöskin 
määrättiin että tästälähtien tulee neuvosto itse 
huolehtimaan rauhan aikaansaamisesta.

Kansainliiton neuvosto tulee kokoontumaan 
jälleen tammikuun 20 päivänä. Silloin se tulee 
ottamaan käsittelyn alaiseksi sen niin vakava- 
luontoiseksi kysymykseksi muodostuneen Italiaa 
koskevien pakotteiden käytön sellaisena, että 
ne tulevat vaikuttamaan mahdollisimman te- 
hoisasti — siihen sisältyen öljyn, kivihiilen ja 
teräksen Italiaan lähettämiskiellon voimaan 
asettaminen.

Roomasta saapuneiden uutisten mukaan on 
Mussolini käyttäytynyt yhtä uhmaavana kuin

ennenkin ja vakuuttanut Italian tulevan tais
telemaan Afrikassa alkamansa sodan voittoi
saan loppuun saakka pakotteista huolimatta.

Samanaikaisesti on Italian naisille lähetetty 
yleinen kehoitus, kuningatar Elenan nimessä, 
että heidän isänmaan velvollisuuksiinsa kuuluu 
lahjoittaa vihkisormuksensa ja muut koristeet 
halitukselle, jotta se voi jatkaa voittoisaa sotaa 
Ethiopiaa ja muita vihollisia vastaan.Näin ollen ovat sodan pilvet nyt uhkaavam- 
mat Europassa kuin mitä ne ovat olleet sen 
jälkeen, kun Italia alkoi Ethiopian valtauksen.

Englannissa näytään tämä seikka myös hy
vin selvästi käsitettävän. Sitä todistaa sekin 
seikka, kun Englannin hallitus on kysynyt 
useiden maiden hallituksilta, että minkä kan
nan he tulevat ottamaan siinä tapauksessa jos 
Italian laivasto hyökkää Englannin laivaston 
kimppuun Välimerellä.

Useilta valtakunnilta, niihin luettuna Etelä
slaavia, Kreikka, Turkki ja Ranska, saapuneissa 
vastauksissa on vakuutettu tultavan antamaan 
apua Englannin laivastolle.

Samanaikaisesti on kaikissa Välimeren val
takunnissa, samoin kuin Englannissakin, mitä 
kiihkein sotaan varustautuminen käynnissä. 
Useissa huomatuimmissa satamakaupungeissa 
on pantu toimeen harjoituksia lentokonehyök- 
käyksien varalta, sillä kaikkialla pelätään Mus
solinin toteuttavan lentokonehyökkäysuhkauk- 
sensa jos Kansainliitto asettaa pakotteet voi
maan kaikessa laajuudessaan, kuten odaksu- 
taan tulevan tapahtumaan heti kun sen neu
vosto alkaa tammikuun istuntonsa.

Useat kansainvälisistä suhteista tietoiset ja 
hallituspiirejä lähellä olevat henkilöt ovat an
taneet Europan tilanteesta sellaisen lausunnon, 
että jollei Mussolini peräänny aikeistaan ja 
lakkaa pöyhkeilemästä, niin yleiseuropalalsen 
sodan puhkeamista tuskin voidaan välttää. 
Kaikki muut keinot, paitsi Musolinin alistami
nen, sanotaan jo käytetyn, joten seuraava as
kel, jolleivät pakotteet saa Mussolinia järkiinsä, 
tulee olemaan verileikin alkaminen. Ensi kä
dessä siihen todennäköisesti tulee osallistumaan 
Italia ja Englanti. Taistelun alettua tulisivat 
siihen liittymään Ranska, Turkki, Kreikka ja 
Etelä-Slaavia, jotka ovat lupautuneet puolusta
maan Englantia.


