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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

1: : 0 1 {P ~ ! 
I 

ariisiss a 8 p :ne tummikuut a 1 ~40 . 

D (l'B 
Ulko siainministeriölle , 

HeI s i n ki . 

Lähe tän täten kunnioitt aen Ulkoas iainministe-

riölle raporttini 

aihet t a : 

uriisista n:o 1 , joku käsittelee 

Tilanteesta . 

UE II: A 4. 



P A RIISI SSA OLEV A LÄHET YSTÖ . al a i nen . 

RAPORTTI n: 0 1. 

Parii~l s sa 7 p:nä t wmni kuu t a 19 40 . 1< '?-~ ---' ~ 
!fi- 't6 

As i a: Tilanteesta. , I . 
r' 6 

Tääl lä k svaa kasv amistaan niiden b:i::a l ehtien j a 

rien luku jotka v a at iv t dip lomaat tisten suht eiden k at kaisemi s t a 

~skovaan . uten aikaisemmin olen tiedoi ttanut DALADIER s ano i . 

ev . AASOSELLE ja minlille joulukuun 15 p : r..å että hän 

olisi v almis sen tekemään j olle i l anti v itkasteli si . 

Le Tamps sisäpo lii t t i sessa pääkirjoi t uksessaan vaatii s i tä s uo-

r aan . Lehdet semmoi set kuin a t i n , Figaro, Le J our nal y . m. v aa-

tivat s itä äivit t ä 1n. 

Vie lä ennen j ou l u a sensuuri armott a pyyhki kaikki 

j oitukset jotk a t ä t ä v aativat. iinpä L' Action Fran~aise lakkau-

t ettii n muutamiksi päiviksi s amast a syystä . 'u t t a kun 

noissa eräänä pä ivänä muutamat l ehdet t a as sitä kir joit t i vat. 

hä.nm.ästys oli suuri to1m1 tuksissa kun sen suuri antoi painatuslu

v an. Kre ivi d t ORl1'&'3OON Fig arost a minulle kertoi e ilen et tä hän 

i tse oli ihmeissään kun joulun tienois8a ensi kertaa siitä 

k i r joit taa. tt a hän lisäsi että hän kohta sen Jälkeen eriiän 

kanavan kautt a oli saanut viittauksen Bngl ann1n t äkälä isestä 

baasaad1sta olevan suotavaa ettei hän J atkaiaU Olan muissakin 
.", 

suhteissa voinut todeta että täkäläinen amba8aaa41 koettaa ~ar-

ru.ttaa kaik:ltea aall.s1sta ~oka To181 vle" 

JAKELUOHJE : 

UI 1 : . .. 

JakeluohJemaneja : 

Ta""lIInen. 
T a""lIInen Ja II ...... ; mlnl.t.rl6l1e. 
EI ulkom ........... n tledoltukalln. 
EI ulkom .. ec!uatuhen, mutta ulkoea'alnminlat.non tledo;

tWalln. 



Venäjän kanssa. Belgian suurlähettiläs kertoi minulle tänään 

että hänen tietojensa mukaan Ranska toivoo 

tekisi. jolloin Englannin olisi pakko tehdä 

x 

että Venäjä 
xl 

samoin. 

sen 

5uur:"ahettiläs BUI.LITTin siht eeri minulle kertoi jou-

lun ja uudenvuoden välillä että ROO LTin kUnto juuri 

erittäin huomattavass a määrässä on lå!.äntynyt Japaniin sekä 

tei hän ole huolestunut Japanin ja lJoskovan äskettäisestä 

~1muksesta vaan että hän päinvastoin seurailee mahdollisuuksia 

saada Japanist a : !oskovaa vastaan tiihdätyn t oiminnan osa.llistu-

ja. Kreivi d ' 50N oli toissapäivänä t avannut ensi kerran 

Japanin juuri tulleen uuden suurlähettilään (kreiTi d ' 

SONin sisar on naimisissa Ranskan Tokiossa olevan suurlähet -

tj,lään kanssa) . Hän oli s aanut sen käsityksen että uuden 

suurl ähett ilään matka.laukussa on ohjeita koettaa parantaa suh

teita Ranskaan. Hän sanoi myös lruulleen.sa ensiluok61l lähtees

tä et t ä eurooppalainen tilanne ja Venäjän armeijan SUomessa 

osoittautunut heikkous ova t aikaanaaaneet; sen että Tokion 

Utus vetää 

1e. Re1e.ta 

joukkojaan pois 
xx) 

ret' ero. 

Kiinasta keskittääkseen ne muual-

8/1. Tänään d 'ORl:BSSON julkaisee lehduaää.n uuden entistä. 
voimakkaamman pääk1rJoi~sen, joaa& vaaditaan välien katkaise
miata. Olemme jopa kuulleet että. hallitua itse näkee mielel
l.äi.n tämän kampanjan j atkuvan. 

xx) 8/1. Tänään kertovatkin lehdet Japanin 
Väl1aten kauppaneuvottelujen pian alkavan. 

ja Wash ingtonin 



:. 

- 3 -

_ ~nulla on 01 t u seita keskus teluja vi~e päivinä eri 

henkileiden kanssa s iitä mitä kenraali ,. 
I GAND tOdella 

tui aikbansaamaan täällä käydessään . Turkin suurlähettiläs tie 

s 1 että ambassadööri ~ ulko asia inminj steriön secretaire 

g eneral, oli tullut asialle voitet uksi. en s ij a an hän 

Ii missä määrin ALADIER ja Lontoo olisivat valmiit "mars-

simaan" . len taas toisesta lähteestä, joka on 

eSikuntaa, saanut kuull a e ttä sekä ALADI.:!ai että lannin 

yleisesikuntapää llikkö .A)R'l' olisivat periaat teess a suostuvaiset, 

mutta e ttä käytännÖlliset s y1o , ennen kaikkea niin suuren 

arJleijan kuin 1/ milj . miehen lähet t äminen heidät panee 

elgian suurlähet tiläs, joka on tutkinut asiaa 

tarkkaan, tiesi kertoa että t arkoitus ei olisi ilman muuta 

hyökätä Venäjän selkään 

heti seurauksena siitä 

kanille. Minkä kannan 

Bakust a päin , mutta että tämä 

jos Venäjä ja Saksa hyökkäävät Bal

silloin otta isivat Unkari ja Italia? 

Voinee pitää v&rmana että tästä on keskustel~ näinä päivi

nä Venetsiassa. Turkin suurlähettiläs myönsi että j os niin 

kävisi, Turkki ei voi olla sotaan yhtymät tä allieerattuj en 

puolella. 

Täällä 

vallalla, että 

mitä. On niitä 

lantia v astaan, 

monet uskovat, ja tiedän että se käsitys 

Saksa p i an "jotakin tekee". Toinen kysymys 

jotka puhuvat meri- ja i lmahyökkäyksestä ~_ 

toiset jotka puhuvat hyökkäyksestä Skandina-

visan ja kolmannet, jotka 

Puhuttelln tänään Unkarin 

uskovat hyökkäykseen Balkanille. 

lähettiIästä. joka ei uskonut 

saan eikä kolmanteen mahdollisuuteen. koaka 

valla menettäisi pohjois.aaa, Joa hyöklcliia1. 

Saksa aua ta

ka1kld. rautaka1-
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voksat ja kaskossa, j os hyökkäisi , ka:ken petroolin. 

iitä kaikki ovat yksimielisiä että Suomen sota on 

pannut alulla liikkeen, minkä ilmenemismuotoja on veikea 

1ä hahmotella. On tietysti ~öskin mahdollista että ~aksa 

ryhtymällä johonkin suurempaan sota toimeen koettaa hälventää 

sitä musert avaa v a ikutusta minkä omen sota I.:oskova11e ja 

välillisesti ~öskin sen liittolaiselle sotilaalliselta 

ta on aiheuttanut. 

vli 

tä lIEYGAl in 

iten oli, olen voinut nä inä päivinä tOdeta , 

suunni telma ei enää ole pe lkkä unelma vaan 

t ä se on uomioonotettava r ealiteetti . 

x x 
x 

Useimmat huomioitsij a t ovat sitä miel t ä että kävi mi

ten kävi , Italia ei tule luopumaan neutra liteetistaan, joka 

säästää sen sodasta jota kansa ei rakasta, ja joka sille 

taloudellisesti on erittäin edullinen. Olen ennenkin sanonut 

että jos Italia tästä uolimatta ei virallisesti l uovu 

l1politi1kasta, tämä riippuu valn siitä että se vielä 

säilyttää muutamia valtteja esittäessään Ranska lle ja 4Dglan

nille lopUlliset vaatimuksensa. 

Kre ivi ei ' 0 50 , J,oka tuntee hyvin Italian pollti1-

kan , sanoi varma.ti tie t ävänsä että eI 0, m SSOLINIlle 

a1usaa sattuneen pienen terveydellisen "varo"t'uksen- aikana 

tues.aan asioiden jOhtoon, käsitti että jos MUS UNI 

si PDia radalta, kuningas tulisi poliittisen e~n keskipis

teeksi Johon sekä taacistiset että ei-taaciatiset keskitt&1s1-

~t toiveenaa. '1'flmiLn VUOksi CLQro haluaa P7s7! hyv1aaa vl.-
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kanssa j a 

oli aavin 

tämän politiikan ensimäisenä näky

käynti Vatikaanissa. joka suuresti 

lisäsi kuninkaan prest igeä . 

halkkea tätä seurataan Ranskaasa luonnollisesti mitä 

suurimmalla kiinnolla, ja tulkitsen y1eistK mielipidettä tois

taessani minkä kreivi d' Bl SON minulle sanoi: "Italia on 

palautumassa vanhaan ja hyvään perinnäiseen politii.kk:aansa ja 

dip10matiaansa". 

x x 
x 

Täällä suuri yleisö ja lehdet puhuvat 

meille annettavan avun lru1j etusvaikeuksista Skandinaviasaa ~ak

san uhan vuoksi. Olen tehnyt kaikkeni rauhoittaakseni sanoma-

1ehtimieniä ja selittääksen1 heille ettei ole syytä 1evotto

DDlUteen ja että parempi on olla asiasta kirjoitt8ll18tta. Pa

rempi meille ja Ruotsi-Nor jalle ja ehkäpä lopuksi helpompi 

Sakaallekin1 Ranskan lehdistö on sen parempi pysynyt siinä 

määrin hiljaa avunannon laadusta ja määrästä että laajat 

rit ovat huolestuneina kysyneet onko Ranska mitään antanut 1 

Tätä PU~lta on ulkoasiainministeriön l~tipäälli.kk:ö hyvin hoi-

tanut. 

Q,uai d 'Oraqlla minulle luettiin pari päivää sitten 

Ranskan Oslossa olevan lähetysfön s~ Jossa kerrottiin 

Os10aaa oleva .aksalainen lähetystö tekee tavatonta työtä 

väärän käsityksen herättämiseksi että _lannilla ; '\ Ranskalla 

auttaa.saan SUomea muka GIl takatarkoitukaena vallata 

d1nsYial J08 kohta täml vääristely ei esi1Dn7 

kialla yhtä räikeäDa on kuitenkin syytä pitää silmät auki. 
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Olen aj t el lut sHäkin että ol1si ehkä koetettava kehott aa 

Ranskan j a Englannin hallituksia julktsesti deklaraeraamaan, 

ettei heillä tämmöisiä t a rkoitusperiä P ole . Tosiasia kuitenkin 

tietysti on, että tämän avunannon kautta Saksan merkitys 

pohjolassa tulee supistuma an en tisestään. 

8/1_ AVEUOL, j oka eilen saapui Pariisiin ollakseen 

t äällä v 11kon 

minu lle heti 

päivät ja j onka tapasin eilen 

ariisiin saavut tuaan kuulleensa , 

r ans kalais-e lantilaisest a laivasto-oper atiosta 

illalla, kertoi 
I tä 

e ttä kysymykses 

etsamon vesil-

1ä vak y.asti puhutaan j a että näinä päivinä on odotettavis

s a jotain ratkaisevaa länsiva ltojen suht autumisessa ' akovaan . 

Arvelen että t koitetaan diplomaattisten suhteiden k a tkaise-

mista. 

ilen saapui Arrikast a ambassadööri BULLITT , j onka 

pasin tänä a amuna. Hän ei ollut vielä ehtinyt tavata D LA-

DIER 'ta mutt a hän kertoi että hän on 1ykä0U7t matkansa Ame -

rikkaan ja palannut ariisiin DALADI 'n nimenomaisesta pyyn_ 

nöstä. Otaksun että Suomenkin asia tässä n.!iytte1ee oaaa. 

R"ån kertoi että. kun hän ennen lähtöään Af'rikkaan kä-

vi viimeisen kerran DALADIiRn luona, tämä oli peittelemättä 

puhunut halustaan lähettää kokonaisen r anskalaisen armeijan 

"Ranakan lipun a ll a" SUomen avuksi ja Venäjää vast aan . Ruot 

sin ja Norjan kanta oli häntä luonnollisesti huolestuttanut • 

. Mitä tulee Amerikan mahdolliseen lainaan meille, suur

lähettiläs 011 sitä mieltl. että Ranskan ja Englannin meille 

mahdollisesti antama garantia e1 hänen käsityksensä mukaan 

m111Un tavalla asiaa paranna.. Jos lIllerikka pllttU antaa 

lainan meille, .e tekee sen meidän vuok.elllD.e eikl muista syis

tI.. 
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Japanista puhuttaessa suurlähettiläs oli varovainen mut

t a sanoi ku i tenkin s eur aav t kuvaavat sanat: "Jos Tokio ei 

nyt ymmärrä historia llista rooliaan Venäjään nähden, niin se 

on rikos . Sehän voisi nyt marssia Baikal-järvelle saakka, 

t a se hallitsee Kiinaakin" . Tulen muistelleekai miten aikol-

naan täkälä isessä. y le isesikunnassa s anottiin että jos Japani 

t ahtoo todella saada pysyvän jalansi jan .1aslan kontinentllla, 

sen on mentävä Ba ika l - järvelle saakka. 

Q.., 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

J-RyHMÄ: ............................................ ................ . 

OSASTO: ............ 9. .... 4 .................................... '" 

• ASIA: ...................... ............ _ ... ..................... ........... ... . 

. '. " . ~ . 

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

_ ....... ....................... ........................ .............................. ......................................................................... ~~ ...... ../ j.Y f> • 

___..__ 1011 



SUOMEN LÄHETYSTC 

N:o ~ V;,> 7 Pariisissa 14 p :nä helmikuuta 19~. 

II 9t. 7tt.-f yo . 

212 - '(0 

f (Dl) 
Ulko asiainministeri öl e, 

II e 1 s i n k 1. 

Lähetän täten kunnioittaen Ulkoasia1nm1niste-

riölle raporttini Pariisista n:o 2, joka käsittelee 

s ihetta : 

uomelle annettavan avun esihistorlaa. 



. .' -.. 
PARIIS. I SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen . 

RAPORTTI n:o ~ . 

Pariisi ssa 6 p: nä helmi kuuta 1 9 
1/ 9t, -fJ 

As i a: Suomelle annetun avun e8i-

his.t ori.aa •.. a C6 

Ulkoasiainministeriön pOliittisten tiedoitusten n:o 3, 

koskien Englannin ja Ranskan sotilaallista apua Suomelle, his-

• torialliseksi lisätau taksi rohkenen kertoa seuraavaa. 

Muistaakseni marraskuun 27 p:n.if. 1939 tunnettu amerikka

lainen sanomaleht imies TAYUlR pyysi Amerikan suurlähettilästä 

BULLITTia syömään aamiaist a hänen ja Pariisisaa olevan AVENOLln 

kansaa marraskuun a9 p:nä. Tähän BULLITT 

omia sanojaan - vastasi (puhmnme a ina ranskaa BULLITTin kanssa) 

"&l tahdo tu tus tua tuohon mare chal de pompe tuuli bre t iin". T AY

IDR insistoi pitäen välttämättömänä että AVENO L ja BULLITT 

tustulsivat toisiinsa. Vihdoin BULLITT myöntyi ja sovittiin 

Ii p:stä (keskiviikko). 

Saman päivän iltapäiväksi olin s a t t u m a 1 t a pyy

tänyt saada t avata suurlähettilästä. Hän ottikin minut vastaan 

klo 6 tienoisaa, ja Jouduilll!l18 heti in medias ree. (Liaään et

tä kun 5 - 6 piLivää aikaiseDlllin hänet tapasin, hän 

tOdenn!LköiaeDJ. että Moskova !l7ökkäisi kimp~.) Koska t&llä 

hetkellI Jo dlplomaattiset suhteet olivat katkaistut y.m., BUL

r.rrr hartaasti pyysi lI1nu.a 'Yaikuttama8D hallituk.eni niin et

tä ta.& ve181 venä1äle-euomala1s8D kontliktin XaD8a1n11iton 

JAKELUOHJE: Jak.luohJ ..... n.J. : 

T ..... I ....... 
T ..... llnen ja lIalksi mlnleterlelle. 
EI ulk-.duatulc .... tledoltukalln. 
El ulkomauduetuk ..... mutta ulkoulainmlnleterlOn tIedol-

tukaIIn. 

WI: A .. 
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et een. Kun hän sanoi A~OL1n olevan as ian puo l esta, vasta

sin uskalt av ani s i t ä epäillä katsoen AVENOLin perinnäiseen 

varovaisuut een . Tilllöin Buu.ITT vakuutti AVENOLin olevan ko

konaan puolellamme. Kun edelleen olin skeptillinen, BULLITT 

s oitti AVENOUlle ja aikaans a i kes kustelun me idän keskemJlle 

puoli t unt i a myöhemmin. 

Tavatessani AVE OLin huomas i n kohta että hän oli täy

sin käänt~t. Hän jopa s anoi että "jollei Kansainliitto 

nyt toimi, on parasta panna portit kHnniw• 

Tultuani kotiin sähkötin koht a ylläolevasta Hall1tuk

selleni. Soitin vielä samana iltana ministeri HO LSTIlie Ge

neve'iin, j oka kuitenkin silloin oli BernissK. Hän palasi 

Bernlstä seuraavana päivänä; aaetuttuaan puhelinyhteyteen kans

sani j a minun kerro t tuan1 mitä BULLITTin j a AVENOLi n kansaa 

oli t apahtunut, hän ienee kohta sähköttänyt Helsinkiin sa

massa mielessä.. Tämä tap&:ltui torstaina marraslcuun 30 p:nä; 

s1110in olivat jo rysslLn Joukot hyökänneet kannaksella ja 

punaisten murhalinnut He l sinkiä pommittaneet. Seuraavana päi

vä nä SUomen uusi hallitus päätti kääntyi Kansainliiton puo

leen. 

BULLITT 

Monista syistä 

täysin käsitti 

x x 
x 

sillä välin vaikutti vo~akkaasti Da l adier'hen. 

täml - ei väh1mm1n sHtä syyst& että hän 

antikoIllllun1st1sen pl!.attorman olevan hänelle &1-

noan mahdollisen sed om.aasa mausa&IL että muualla - uoin 

Joulukuun s p:na pU.tt1 tehdl kaikkensa mielipiteen k7Pe7t

täJll1sus1 8uoaan auttami_n mieless&. Jos kohta Ranskan kall

sa - leh8t ja yleinen mielip1de - koko Ltoskoyan DeuTO"e-
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lukauden aikana oli puolellamme ja jos kohta se sotilaa-

kansat - heti sot8Illlle alettua ymnärai suuren merk1tyksemme ja 

välittömästi innostui vaatustukseatamme. oli Q.uai d 'Orsaylla 

niitä (myös pol. osastolla), jotka eivät uskoneet 

tuk s emme mahdollisuuteen. Eräs heistä on tämän BULLITTllle 

tänyt tunnust ae n erehdyksensä. Tapahtum.ein sarja ja DALADI:iiR'n 

innostus teki kuitenkin pian lopun näiden herrojen epäilyksis-

Samana hetkenä jolloin venäläiset lentokoneet pommitti

vat ensi kertaa Helsinkiä, siten aiottaen sotatapah~at, DA

LADIER piti Kamarin avajaisissa pitkän puheen, jossa tietysti

kään SUomesta ei vielä puhut ta. Olen aikaiseumin kertonut 

tenkä tämä kokous 011 käycUI. DALADIER' 11e vaaralliseksi sen 

helkkokouraisuuden vuoksi jota siinä hallitus kommunismiin näh

den osetti. Oli tarkoitus että DALADIiR eamana iltana pitlisi 

saman tai samantapaisen puheen radiossa. Tämä puhe lykättiin 

kuitenldn seuraavaan pl.ivUn; minulle on vakuutettu että s11-

hen vaikuttivat Venäjän hyök.ld!.ys SUomen kimppuun ja hallituk

s~n siitä aiheutunut uusi asenne koUIIDm1 SJD1.in. m.1JdL s.uraavana 

päivi senaatissa selvästi näyttl7ty1k1n. 

011 miten 011. s.uraavana päivänä käv1n uai d'Oraql-

1a direct.ur pol1tlque'in luona lqsy'Jl&s.... eikö DALADlm voisi 

aiksi illaksi lyiåf.tyssä radiopuhe ... aan sanoa jotakin myös a,ao

m.1rta. Q.uai 4 'Orsaylla jo va1m1stetti1nk1n U.aal .uht ••••• 

uo., joka piti sial.llytettiLmlLn DALADIER'n puh .... en. DALADIAli 

ei kuit.nkaan puh •••• aan kosk.tel1ut SUOme .. 

TIm& puhe pidettiin joulukuun 1 p:n&. Pari p&1v1& .. n

jälkeen kI.in kY .. 1...... 41rect.ur politiqu.'ilt&. mik.i DJLA-
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DIBR ei ollut SUomea maininnut. Hän vas tasi t ällöin puheen 

olleen l ähinnä. "sisäistä kulutusta" vart en sekä DALADI~'n ai-

kovan puhua SUomesta erikseen ("dens une f orme plus ample"). 

MYönnän et t ä olin hieman l evoton kun täl laist a puhetta ei 

kuitenkaan kuulunut . SUuri 011 s envuoksi iloni kun l ähdettyi

ni pari päivää senjälk:ean Geneve 'iin siellä sain kuulla D~ 

LADI~'n puhuneenki n SUomesta. lisäksi meille erittäin 

s a !ll.ieles sä. Tämä. tapahtui j oulukuun 11 p:nii, slis 

vänä j olloin Kansainliit t o kokoontui . mikä. ei ollut sat tuma. 

Voin lisätä . j a tiedän t ämän ivan suorasta 

että Kansainl iiton ollessa koolla j oulukuussa 

ker ran päivässä soitti del egat iolleen udellen t apahtumien kul

kua ja terottaen delagation mieleen a j aa asia t SUomen hyväk

s i j a Venä jän karko i ttamiseksi Kansain1lit osta. Minulle sanot

tiin j o Geneve ' i s&ä Ranskan de l egation t aholta ett ä he piti-

7ät SUomen delegation suhtaut~sta karkoi~am1skysymykseen 

han dlskrsettinä, voimat t a luonnollisesti täysin käsi tt.ää. 

olimme Skandinavian vuoksi pakotetut tällaiseen t aktlikkaan • 

Pal joa myöhemmin sanoi minulle kerran täällä ~uai d ' Orsqn 

sanom.alehtiosaaton pääll1kkä AUL-BONCOUR junior, että hänen 

setänam presidentti PAUL-BONCOUR. Ranskan deleg ation puheenjoh

taja, oli ollut raivoissaan ("&huri et estomaqu'") siit ä 

tä Suomen delagatio suostui siihen että aBsamblea vielä ker

ran kääntyi MOLOT017in puoleen pyytäen sotatoimenpiteiden kes-
x) 

keyttämista. Sanoin tähän aiotteen ei suinkaan tulleen meistä 

x) 
ll/a. li:llen otin pUheeksi asian (Haagissa) PAUL-BONCOURin 

itsensä kansaa. Hän väitti kyllä muka ymmärtäneenal ase nte em
me - mutta tosiasiana PTB"1Y että hän ei ollut täysin tY7-
tyväinen, m1nJdl lRU.ualtakin olen, kuullut. 
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vaan AVENOL!st a Ja skandinaaveista Ja että me näin asetettu1.

na f'ait accomplin eteen emme taht oneet millään t avalla v as

tustaa , ko ska p i dimme sitä takt111isest i viisaampana ja koska 

ymmärsimme et t ä tapaht umain automaattista kulkua ei mik.ään tä

mäntapainen toimenpi de kuitenkaan enää v oinut estää ~ 

Kun eversti a880 s en kanss a palasimme Pariisiin j oulu-

kuun 15 p:nä tapasimme koht a päämin i s t e r i DALADI ER 'n - tapaa

misen olin jär j e stänyt Geneve 'istä käsin ennen sieltä 

ja s aatoimme s i llo in heti t odeta että eri tahoilt a 

t ietomme DALADIER 'n sataprosenttisesta avunantoha1uata eivät 

1eet mis sään määrin liiotellut. 

J.tröhemmi stä t apahtumist a tahdon vielä 

ti Pa8Sonen j a minä siitä hetkestä j olloin pal a simme Parll

siin, säännöllisesti al1eviivasimme Petsamo-retken välttämättö

myyttä ja realisoint1m.ahdolllsuutta. attä meidän suggestiomme 

ei ollut utooppinen käy ilmi siitä että Bng1annin 

sotllas- ja hallituspiirit aen nyttemmin ovat omaksuneet ja 

päättäneet toteutet tavaksi. Ulkoasiainministeriön sähkeen n:oZ/ff 

Joulukuun 23 p: Itä, koskien vleraiden joukkojen 

tömyyttl., olen koko ajan käsittänyt tarkoittavan ei vain va

paaehtoisia vaan juuri joukkoja.. 

Ranskan auttamishalua todistaa sekin että 6 pä1~ 

j ä lkeen 10m tapasilllme DALADIERtn joulukuun 15 p:nä, vllsi 

s1mäistä junaa lähti Pariisista ja lllUual"ta asianomai.en sata

maan täynnl meille tarkoitettuja 8Otatarpeita. Ranskan adm1n1s

tration byrokratia oli noina päiv1ni kuin pois puha11ettu. 

Bn ole koakaan monissa keakuste1u1ssanl Ranskan johto

henkilöiden y.m. kanssa puhunut siitä että vola~ 
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nakaan kaataa Venäjäl lä. vallitsevan reg1men. Sellainen puhe 
o 

ollel ollut varomatonta j a sltä ollal helposti voitu läsit-

tää väärin - olkoonpa että tapahtumat voi v a t -johtaa sii

hen. Olen valn puhunut Suomen territoorln pAlauttamisesta, 

välttämätt ömyydestä saada mellle sodan pltki ttymisen varal-

t a lyhyempi puolustusraja (tät ä on tarkottanut PetS8JIIID·"nl'!.Il.ll(-

keenl) sekä mahdollisuudesta lskeä kauttamme puna-armeijaan ls

ku joka sen joksikin aikaa paralysoisi. Tässä olen nähnyt 

ja sitä korostanut - allleerat tuJen Ja meldän yhtelsen 

intressin. Uskallan todeta että tämän peruskateomuksen 

on alusta pltäen oival~anut . 

-
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ko asiainministeriöl e, 

He lsinki. 

Lähetän täten kunnioitt en Ulko asiainmini st eri ölle 

raporttin.i ariisist a n :o 3 , joka käs ittelee aihetta : 

:äynti Daladier'n luona .- U terialllihankinnan 

jatkuminen. 
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L .. " 

" ateriaalih tkuminen • . 

Olen koko sotamme a ikan lähettänyt kirjalliset tiedon-

antoni joko er a PääministerUle tai 

Palaan t aas enti seen r aporttimuotoon. 

Viime päivien työmme on l ähinnä kes kittynyt sen tärkeän 

kysymyksen ympärille, missä määrin materiaal ihankintoJa voidaan 

Jatkaa. Kuten j o viimeisessä ki rjeessäni pääministeri RYDILI.B 

ma ibitsin, Lontoossa oli hämmästyttävän ~älittömästi ~skovassa 

tapahtuneen allekirjoituk se.n J iil.keen mini steri GRIP TB:ii:RGille alet 

tu puhua hankintojen keskeyttämisestä. Tästä varotettuna ryhdyin 

heti täällä vastaaviin toimenpiteisiin eversti BACHin myötävai

kutuksella - pyydän erikoisesti alleviivata täsaätin yhteydessä 

• että koko sodan ajan ja varsinkin viimeisinä päivinä eversti 

BaCH on ollut me ille arvaamaton tuki j a turva. Koaka täällä

kin oli Le Hlvren satamass a Jo ruvettu purkamaan laivasta 

hen: l astattua sotatavaraa, eversti BACH sai aikaan sen että 

tämä tra ti1kki keskeytettiin. 

Käydessäni toissapäivänä amb. OOULCNDRK'in luona otin 

mänld.n asian puheeksi. OOULONDRli: kertoi tällöin pääministerin 

koska hän Senaatin v&likysymysten vuoksi ei vielä ollut ehtinyt 

aaiaau perehtyä - mU.ränneen ettei 48 tuntiin aaa4a ryhtyä mi-

"AKELUOHJE: 

ua.: • 4. 

J.keluohJem.lleJ. : 

T .... lllnen. 
T.valllnen j. I ...... i mlninerNllI .. 
EI ulk_ed .. n ...... n tledoilukann, 
EI ulkom .. edunuk""n. mutta ulko •• /lunmlnlnerlOn tiMo;· 

tukalln, 
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hinkään t oi enpiteeseen hankin tojen lever anssin keskeyttämisek

si J a että kysymys koko l aajuudessaan pi akkoin otetaan 

teltäväksi. Tie dän et tä uai d ' Orsayll a v a ikutusvaltaiset 

kilöt ovat asettuneet a priori sille kannalle, ettei le~e

r anssi a tule keskeyttää vaan että SUomea on autettava 

vasti , koska kukaan ei voi tietää mill ä het kellä 

den rintama uudel leen tulee nykytärkeäksi . 

COuf.uNDRE, Joka kuten tunnettua viime viikkoina DALA

DIERt n erikoisesta määräyksestä on hoitanut Suomen asiaa. va

kuutti minull e olevansa koko sydämellään meidän kanss amme 

pyysi minua turvau tumaan hä.neen milloin v a in - tarvitsen • 

.Jiilen aamulla pääministeri otti v astaan ever sti AASO -

SEN Ja minut. On selvää et tä kohtaukssllJll.e oli j ossain mää

rin draamall1nenl Olemme toki Gentään 3 

neet - uskallan sen sanoa - konstruktl1vista työtä SUomen 

autt amiseksi Ja lloskQT8D kukistamiseksi. ~ syvenny tässä vi e

lä kysymyssikermää.n siltä, m1nkä. vuoksi tätä avunantoa ei 

voitu realisoida. (·@I ••• I.aC •• @ ............. , ••• ,xriwtl*xc'"diD 

Onnitte1in ensiksi DALADIER'ta hänen ede1l1aUlan 

raata voitostaan Senaatisaa. Sanoin etu tämä voitto oli 

dänk1n voittQIIUU - aUla olan vam.a suu että meidän on 

k.. 1öytU. parlamenU... auurempaa SUom1-7atävl.l. 

LADIBR; aUtä varalta että -luomin:rö 3atkuu •• 

SItten kUUn hILl1tä er1koi .. atI/ Ulkoministeriön nume

roimattoman C-alhkeen maaliskuun 13 p:lt& m1Du1le antamien 

val tuultsIen perustukHlla ka1keata sUta avunannon haluta 1'a . ( " 
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avunannosta, j~n hän itse on koko olemuksell aan osallistu

nut , voi 1110ttelematt a sanoa konflikt in ensi päivästä läh

tien . 

Tämän j älkeen totesimme että elämä ei ole lopussa. 

että me SUomessa teemme kaikkemme maamme uudelleen r aken

tamiseksi . että a rmeijamme on kukistuma ton. että val tiolai

toksemme on terve ja että samassa määrässä kuin toi VC1D1118 

Ranskan osall istuv.an jälleenrakentamistyöhämme • 

aä. me ehkä vielä voimme olla suurelle asialle hyÖdyksi, 

s.o. olla tekijänä mukana kun os kova lopullisesti lyödään. 

DALADIER oli silminnähtävästi ll1kutettu. Totes imme 

ettei ole mitään väärinkäsitystä ol emassa hänen j a meidän 
ja 

välillämme. / että yhteistyö hänen ja l äh etyst ön välillä on 

ollut lojaali ja suora. Hän my "nsi käsittävänsä että ase

mamme Ruotsin rikollisen kannan vuoksi kävi kes t ämättänäksi. 

Hänellä. ei ollut kyllin sanoj a tuomitaksean 'Ruotsia Ja 

uudisti vanhat syytöksensi Englannin eräitä johtomiehll koh

t aan. 'Brästä seikkaa hän uteli: mistä j Ohtui että. sotamar

salkka kenraali LINGille, eversti GANB'lALille y.m. oli 

nut SUomen kestävän kellrikkoon saakka. Odott amatta meidän 

v a staust8111JD8 bän itse antoi seuraavan selityksen: helmikuun 

1 p:stll. lähtien 1oskovan hyökkäykset kävivät paljoa vo1mak

kaamm1ksi. keakitetymmikai ja paremmin johdetuiksi kuin mitä 

me olimme luullee~. minkä vuoksi armaiJ.mme väsähti 

v11kon aikaisemmin. Ue totesimme asia1n näin olevan Ja 

a1Dae vapaaehtoisten merkityksen olleen laakettua paljoa VI.

hellllllln. ~öak1n on otettava huomioon että kelirikko ankaran 

talven noal ~1 tavallista myöhemmin_ 
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Kun DALADI~ tämän jälkeen sanoi: "Ranska pysyy SUo

men ystäVänä" , j ouduimme eo ipso kysymykseen materiaalihan-

~n j at kamiseo,t>a vahvis t aen sen minkä edellisenä päivä

nä minulle oli s anonut COULOND~. DALADH R vast asi a ivan 

hipäivinä kysymyksen tulevan ratkaisuastees een J a lupasi, 

erittäin hartaasta pyynnöstäni että hän vielä nytkin paniSi 

auktoriteet _nsa vaakakuppiin, tehdä kaikkensa asian aj amisek

si parhaimpaan suuntaan. Kuten jo sähkötln pelkään 

että kaik.kea luvattua emme voi saada. syvenny tässä han-

kintakysymyksen yks ityiskohtiin, koska niitä eversti AASO 

eilen j a tänään eve~sti BACHin kanssa tutkii ja harkit see. 

Av un annOD Ja t kamisesta puhuttaess& maini tsen että lä-

hetystösihteeri eilen i.p. -soitti Lontoosta valit-

taen siellä näiden kysymysten käyvän huononla isesti j a pyy-

täen mikäli ahdollista Pariisia painostamaan Lontoota. Hyh-

dyin heti toimenpiteisiin tähän suunt aan, ja tiedän että 

Lontoota jo on painostettua Palaan nä ihin 

Jatkan kertomustani käynnistä ni DALADIER'n luona. DA

LADIIR kertoi Ruotsin kuninkaan 

josta aikaisemmin olen kertonut, seuraavasti: -auotsi ei 

le aseellisesti vastust amaan all16erattujen läpikulkuyrityks1ä , 

mutta apujoukoille ei tulla myöntämään mitään helpotuksia" 

(nous ne pourrons accorder aux oorps exp6d1tionna ire aucune 
x) 

taclllt'). Totes~ että tämä vastaus todellisuudessa lähen-

telee sabotage-uhkaa. 

x 
Tiedän etu. Ruotsin tlldUl1nen pääkonsuli NORDLING, joka 

on ollut ~ALADDm'n ja Jam1nkaan välisenä kirjeenkant-ajana. 
aanoi viimek.i kuninkaan tavate •• aan alkavanaa nA1.aä oloauh
tei... h71Jätl Ruotain alama1auutensa. 
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DALADI~ kertoi Ranskan Tukholmassa olevan lähettilään 

vahvistaneen tiedon että ulkoministeri GONTHER mini steri ER

KOLLE on selväs ti sanonut Ruotsin aikovan poistaa kiskot 

doiltaan allieerattujen Joukkojen edestä . 

DALADIER mainitsi jo joulukuun 0 p : nä täällä p ide

tyssä conseil supr3me ' in kokouksess a ehdottaneensa englant ilai-

sille, että TukholmalIe j 

apu kaikissa muodoissa , jos 

OslolIe taatta isiin soti s allinen 

eksa hyökkäisi) niiden kimppuun . 

Englannin edustajat eivät t""hän suostuneet. 

Brik01sen kiintoisa on se raava tieto. DALADIER'n mie-

lesaä on koko ajan kytenyt a j atus saada WEYG in taholta 

rinnakkaistoimintaa Venäj ää vastaan , mistä usein olen tiedoit-

tanut. Hän kertoi nyt saaneensa englantilaiset niin itkälle, 

että nämä. olivat Turkilta pyytäneet oikeutta kuljettaa veden-

alaisia Dardanellien kautt Mustallemerelle. Turkki oli 

kin tähän pyyntöön antanut kielteisen vastauksen. Keskustel us

ta ei käynyt ilmi minä päi vänä tämä. esitys t apahtui. 

DALADI oli kuitenkin t apahtumist a syväst i alakuloi-

nen. Hän uudisti me ille sen, mimkä j o t ieSimme, et t ä hän SUo

mi-apu a valmistett aessa kahteen eri kertaan on uhannut CHAM-

B"""RLAINUle erota, ellei Suomen asiaa hoideta aktiivisemmin 

j a nopeammin Engl annissa. Kun lähdimme hänen luotaan hän kiit. 

ti meitä siitä että olimme tu~eet ja että olimme ~ 

rohkais8eet. Kut a enemmän aj a ttelee saiaa sitä selvelllJllii.ksi 

käy, mikä ääretön tappio allieeratuille SUomen 

ratkaisu oli. coumNIlIm sanoi minulle tOissapäi vänä.. että lq

x) 
TiedOSsani ei ole varmu.u4ella ovatko Tukholman Ja Oslon 

hallitukset koskaan täl.1a1s1ia garant1aa Lontoosta Ja Pariisis
ta l?YltI.I1eet. 
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symys ei ol e enää DALADTER ' n kaatamisesta vaan s iitä läh

teekö hän i tse vapaaehtoisesti kyllästyneenä eräiden parla-

~entaarikkojen krit iikkii n. s i tiistaina näemme mi ten käy t 

mutta nyt jo voi sanoa että Kamari ei kaada miestä j oka 

on enaa~issa saanut yksimielisen kannatuksen. 

llkääImne liioin unohtako että DALADIER uudest a vuodes 

ta lähtien on ollut sairaana. Mikä tahdonlujuus miehessä, 

j oka ei päiväksikään ole l uopunut ohjaksista v ikka häneltä 

jalka kolmatta kuukautta sitten katkesi. Hän ontui vielä 

eilenkin ika pahasti. 

x 
x 

linulle soitti tänään kuuluisa sanomalehtins.i nen me 

TABOUIS . Hän oli t änä aamuna saanut Q.uai d'Orsaylt tiedon 

siitä 

t äny t 

p i an 

y.m. 

että Ranskan - elsin issä ol eva l ähettiläs oli såhköt

SUomessa oltavan taasen optimisteja, linnoit ustöiden 

alkavan, sotilaall isen valmeuden jatkuvasti keskittyvän 

Rva T. kysyi onko syytä sano a lehdissä kaikki tämä 

Ve~jän vuoksi. Vastasin mieles t äni olevan täysi syy antaa 

maailman tietää että me olemme täysin valmiit jälleenraken

tamiseen, yhteiskunnan kokoamiseen ja sotilaallisen kuntOllllle 

tShostamiseen, mutt a että tämä on sanottava tavalla joka ei 

oskovaasa vaikuta provokatiolta. linulla oli se tunne että 

Q.uai d'Oraq 011 pyytänyt häntä. minulta täti!. kysymU.n. 

Rva T. joka oli Gen~ve 'isSi!. yleiskokouksen aikana jou~ 

lukuussa, on viime pä1v1DA jula1ssut er1ttäin karva1ta pala

aia Ruots1a ja Norjaa kohtaan. jotka luulen minä mainituis

sa maissa ovat herättäneet tarkoitettua mielipahaa. lErikoi-
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sesti hän on kertonut IDIDENIN vehkellyistä meitä v astaan 

neva 'iasä ja KORTin pelkuruudesta joka meni niin pitkäll e 

ettei hän uskaltanut antaa HA:JBROlle oikeutta asettua eh dok

kaaksi sell aisen yleiskokouksen pr esidentiks1, Jossa VenäJä 

ehkä tulisi karkoitetuks1 olkoonpa että tämä KORTin vii-

meinen kieltosähke saapui kuten tunnettua Geneve 'iin pari tun

tia sen Jä.lkeen kun HAJlBROn vaali jo oli t apahtunut. 

Rva T. kertoi minulle . öskin Ranskan Oslossa 

lä.hettilään tiedottaneen ulkoministeri KORTin hänelle sanoneen, 

ett ä 'orja tosin kammoo kai k ia liit toscpimuksia mutta katsoo 

omassa intresais sään nyt olevan sell a iseen suostua. Tääll ä 

kerrotaan että 0slo ssa pel ä ttäisiin Englannin piakko isia lii

kehtimisiä Norjan pohjoisvesillä. -enevätkö Ruotsi ja SUomi, 

jos l iitto syntyy, silloin Snglantia ahdistamaan? Teoreetti

sesti : jos Moskovan heikentyessä SUomi kompensatioksi t rvit

see osan poh.j ois -Norj88., hyökkäiikö silloin Ruotsi kimppuumme? 

Tällaisia qsymyksiä voisi Jatkaa pitkä.l.tikin. ~s hyvä tut

tavani Tanskan t äkäläisestä l ähetystöstä kertoi minulle pari 

päivää sitten STAUNINGin hänelle äskettäin a ivan suoraan sa

noneen, että hän ei usko h1tuistakaan n.k . s kandinaaviseen 

yhteistyöhön kun se pannaan koetukselle. Hi!.n palautti mieleen, 

mitenkä v. IBM Tanskaa tuli auttamaan par18ataa ruot8ala18'ta 

ja kourallinen norjalaisia vapaaehtoisia. 

x x 
x 

Minulle on kerrottu että täältä karkoitettuj a 

teja 01i81 paljOD mennyt Ruots1in. Bn ihmetteli si. 

x x 
x 



• 

• 

- 8 -

t . lähettiläs .t:J.m.-y on i maisesti täällä 

sa o Tämä sel i ttää miksi hän tekee liiank.in l äpinäkyvää rek

l aamityötä omasta persoonastaan sanoin ja kuvin ehdistössä . 

Unu11e kaikki tämä on yhdantekevää . ko ska minulle 

s a tuli täydelli s enä yllä tyksenä, mutta mainitsen että on 

1ievtmmin sanoen mer kill i s t ä ettei hän ole, 9 päivää 

ol eske1tuaan, edes soittanut minulle . 

Tässä yhteydessä tahdon mainita kaksi kummallista 

seikkaa. 1annin uusi suurlähettiläs ei ole v a s tannut käyn-

tiini, jonka tein joulukuun ;Xl p :nä. 

lor jan 1ähett iläs BACHKli: , joka oli lähett iläänä. en

nen Helsingissä, ei ole kesästä saakka käynyt l uonani , v a ik

ka siihen mennessä ol imme erittäin läheisiä ko1leegoj a . 

x x 
x 

Lopuksi Osserv atore RacanOn niin oikea huomautus: 

neutraliteetti alkaa sortua moraaliseksi välinpitä.mättöm;rydeksi, 

koska sille t eoreettisesti ja nyt temmin myös käytännöllisesti 

kaikkea oikeutta loukkaava hyökkäys on moraalisesti s amanar

voinen kuin hyökkäyksen al a iseksi joutuneen uhrin pUOlustus. 

Omasta pUOlestani huomautan tähän vain, että Vatikaanin äänen

kannattajan loistava ja pelottava analyysi on 

liian kaunis e piteetti pelkuruude11e . 
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18/3. MateriaeJ.ista vielä seuraavaa. Ministeri CH.AR

VERIA'l' sanoi minulle tänään Q,uai d tOrsql1a pää tetyn, et-

tä kaikk i se materiaali joka on 

että ka1k:k:1 matkeJ.la oleva jopa 

&1omea .. jli. 

tIlällll. vlelä 

a1Dne, .elåL 

aatamaaaa 

oleva materiaall llhete~n kaikesta huolimatta &1omeeR. 

'l'llatil teke~t po1lckeukaen vain ne la Potez pommituakonet

ta, jotka vl1meisenlf. plL1väDil. llhti'ril.t ja jolta tUlli. Jd.

peaatl tarTitaan. M1n1steri C. otaksui BDglannin asettuvan 

tälle kannalle. Mitä Ranskaan tulee,. pU.tös on varma. 

Mitä tulee siihen materiaallin. joka oli luvattu 

mutta ei vielä lähtenyt, en ole tahtonut vielä .. iasta 

lOpullisesti puhua koska on mialeatäni parempi edetä eta

pittain. 

Sama. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Panlisissa 2~ p : nä maaliskuuta 1 4 • 

Ulkoasiainministeriölle, 

H elsinki. 

Lähetän täten kunnioitt en Ulkoasia1nm1nisteriöl-

le seuraavat r aportt ini Parii sista: 

~ :o 4: Dal adier lähtee. 

N:o 5: 

men territoorin integraliteetin palautta

miseen. - Siviiliapu. 
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I 
As i a: DAI. PR lähtee. 

Kuten edellisessä r portis sani arvelin, ei Kamari ha-

• lunnut kaataa miestä , jok Senaatissa oli saanut n Un suuren 

enemmistön. To i sel t a puolen Kamarin mielial a oli siksi selvä. 

• 

että DAI..ADlAR päätti l ähteä. 

Olisi väärin luulla että DALADI:sR 'n kaatuminen suora-

naisesti oli yhteydessä SUomen avun kysymyksen kanssa, vaikka 
Olisihan 

se sitä luonnollisesti epäsuorasti oli. 1"_.. DALADIER niin-

kuin toissapäivänä CHAMBERLAlN alahuoneessa voinut käyttää pa1.k

kansapitämättömiä argumentteja pelastaakseen asemansa, mutta sii

hen DALADIER on liian honn3te. :6i näet usko silmiään luJdes-

saan että CHAhlB&!LAIN alahuoneessa on puhunut 100 ,000 

jotka olivat valmiina lähtemään maaliskuun alussa sotamaraalk 

ollessa pyytänyt muka v a in 30 ,000 miestä toukokuukai. 

sUn sllmän kläntäjätemppuihin ei DALADIil:R koskaan alentu1si. 

laisista 

että ~yy 

Palaan DALAD:cm'n lähdön syihin kun kaikki detaljit 

istunnoista ovat 

oli polllttinan. 

sel venneet. Tyydyn 

DALADn:a on näet istunut piläm1n1ste-

r1D.lL 33 kuukautta yhtl.päätl. sekä sotam1nister1D.lL yhtäpäl.tä 45 

kuukautta. Tällainen ääretön ty6~aakka miestä kuluttaa aamoin

kuin hänen ha1l1tua~&II.. Tavate.sani hänet T11me kertoina olen 

JAKELUOHJE: J .... luohJ_II.J. : 

T ..... IInen. 
T ..... 11nen J. IIdItai mlnleterlllll •. 
EI ulk~ tIedoItukaIIn. 
EI ulto ........... t ...... n. mutta ulkoaa_mlnleterllln tledoi-........... 

"'1'.4. 
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kyl lä ollut h av ait sevinani hänessä a ikamoista väsymystä , jo

t a hän kerran its e minulle valittelikin. Kun tähän tulee 

lisäksi hänen k iel tä.m.ättömät diktaattorieleet , niin ymmärtää 

sanomattakin että Kamarissa hil~akselleen alkoi nousta kri

tiikkiä , pahansuopalsuutta ja kateutta, joka pyrki näkyviin 

hallitukseen kohdistuvien hyökkäysten muodossa. Tässä suhtees

s a on erittäin kuvaavaa todeta miten erinomaisen heterogee

ninen oli se edustajain joukko (300) joka pidättäytyi äänes

tämästä. Paitsi sosialistien eheätä blokkia (n. 150 ), 

puoli oli kokoonpantu vanhoist a kansanrintamamiehistä , äärim

mäisestä oikeistosta sekä pikkupuolueista ja haj aäänistä . Per

soonallista kaunaa oli paljon joukossa. 

Oli ehkä toiselta puolen hyvä näinkin, sillä suomi 

kysymyksen ympärillä olevat tapahtumat olivat 

pahempi Ranskan hallitukselle kieltä.m.ätt~si diplomaattiseksi 

tappioksi. Oli siis parempi pää ttää tämä. etappi ja alkaa 

uusi uusilla voimilla. Paul HEYNAUD on vahva mies, 

karaktääriltään DALADlER'n arvoinen. tt a hän on hyvin 

makaa, hän on kunnianb 1 moisempi kuin DALADIER ja hänellä on 

suuri ja syvä varsinkin tinanssikysymysten tuntemus. Sitä

paitsi hän on paljon matkustellut ja tuntee maailmaa, 

DALADID ei tunne. 

Tämän päivän kuluessa uusi hallitus muodolltunee. mutta 

postin mennessä ei s~~ kokoonpano ole vielä lopullisesti varma. 
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RAP ORTTI n:o 5 . 
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Asia: KysYmYs. länsivaltojen suht autu

mi s.e§ta SUomen terri toorln integral itee 

UD.. palauttamiseen. - Sivilliapu. 
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Sala i nen . 

9 r f J . i> - 'u ' 

Siinä sä.hkeessä n :o 304 jonka maaliskuun 7 p :nä l ähe-

~ tin pääminist eri RYDILLE j a johon sisältyi pääministeri DALA

• 

DIER'n samana aamuna minulle antaman messagen t eksti, 

että heti tämän tekstin saatuani pyysin DALADIER'ta poistamaan 

viimeistä edellisen lauseen, sen jossa puhuttiin otsakeasiasta, 

v a ikkakaan hän ei siihen suostunut. 

Tämä kysymys on minua edelleen aakarruttanut siitä 

syystä että on pelättävissä että eslm. Sak sa mellle ehkä esit

tää territoriaalisia "ut~stelser· vedoten siihen etteivät 

vallat kuitenltaan muka tule entistä territooriamm.e rauhanneuvot-

teluissa puolustamaan • 

Kamarin istunnossa t.k. 12 p:nä, jossa DALADIER antoi 

julkisesti ens1mäisen dekl arationsa Suomen asiasta, hän myös 

luki t ämän maS.MS kokonaisuudessaan, joten se joutui 

tietoon. Journal Otticiel'in ~irallisesta tekstistä tämä kohta 

kuitenkin on poistettul 

Kun kävin toissapäivänä ministeri CaARViRIAT'n luona, 

otin delikaatlstl puheeksi tämän asian tyytyen toistaiseksi 

vain kiinnittämään hänen huomionsa tlLssä pillevään vaaraan, 

JAKELUOHJE: 
p 

UI 1: ... 

J.k.luohj.m.lI.j. : 

Tavallinen. 
T .... lllnen j. lI .. kai miniaterMIII •• 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukeen, mutta ulkoallalnmlnlftwlOn tiedoi

tukaOn. 
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esittämättä vielä sell aist a a jotusta että t oi sensuuntainen 

dekl arat io tai muu julkinen ilmoitus olis i oPl1or tuuni. 

teri CHARVBRIA~ koetti t ät ä tekstin koht aa väheksyä 

18 sen j o kuuluvan historiaan j a Rans an KP jo osoitta-

neen aikovansa jatkaa SUomen kannattami sta mikä 

myöskin siitä että materiaaliapuun 

tään oleellis t a muutosta. 

nähden ei ole 

käy ilmi 

tehty mi-

Tosi asia on kuitenkin että samalla hetkellä kun 

tä asiast a puhuin mini steri CHARVERIAT'n kanss a , Lont~on 

huoneessa Arthur mERSON interpelloi hullitusta s81Rast a 

symyksestä, mihin al ivaltiosihteeri BUTLIR mielestäni 

liian välttelevästi. Totean t oiselta puolen että pääministe

ri CRAMBKRLAIN eilisessä alahuonepuheessa8n puhui varsin ka

tegooriaesti suomeen kohdi s tuvan intressin jatkuvaisuudeata 

~lannisaa. 

Tulen pitämään edelleen silmällä )ätä 

x x 
x 

Tässä yhteydessä ansaitsee seuraavakin huomiota. Kä

vin toiasapäi vänä Kamarin ulkoas iainvaliokunnan 

MISTLERin puheilla lähinnä tiedustellakseni häneltä millä 

kannalla nyttemmin on 

tekemä pää tös suomelle 

rauhan aatuttua voimaan Kamarin ~o 

omistetun kansallispäivän järjestämi-

aestä. Tahtomatta KSiaa vielä ratkaista - MISTLiR on ollut 

koko kysymyksen sieluna - hän .kuitenkin kiinnitti huomioni 

erääseen seikkaan. Jota ehkei tule ajatelleeksi, siihen näet 

että Ranskan humanitäärinen apu SUOmelle nyt rauhan astut

tua voimaan tulee olemaan va1keamm1n puolustettavisaa ja 
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Järjestettävissä kui n sotilaallinen apu. lmn sanoi että 

päätettiin myöntää SUomelle kansalli späivä, se perustui 

hen että mo1e.mmat maat oli"la t sodassa ja että aseve1jeys 

oli jo antisipoitu. Kun nyt rauha on astunut voimaan, käy 

sotaakäyvän maan paljo a vaikeammaksi myöntää esim. kansal

lispäivän oikeus maalle joka ei ole sodassal Niin pian 

kuin kysymys asetetaan humanitäärise1le pohjalle tulee mon

ta muutakin vaatimusta otet t avaksi huomioon, esim. Turkin 

äskettäinen katastroo:ri. Turkk i näet on täällä pyytänyt 

kansal1ispäivää vaurioittensa korj aamisen helpottamiseksi. 

1ä on tässä vaikea probleema edessä, enkä ole v arma sii

tä että meidän onnistuu pelastaa kansallispäivä. Sama kos~ 

kee myöSkin tähän saakka tosin vain yksityisesti aj ettua 

kysymystä Ranskan kaikkien pormestarien yhteisavustuksesta 

Suomelle, jonka yrityksen olisi hyvin voinut yhdistää kan

sallispäivään. Kun on kysymyksessä 38.000 pormestaria, nlin 

• ymmärtää mistä arvoista on kysymys. Jos kukin niistä kerää 

vain 100 tr. tulemme lähes 4 miljoonaan frangiin. 

Olen tahtonut täten raportin muodossa mainita näis

tä prinsiippikysymyksistä välttääkseni mahdollisia yllä tyksiä. 
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Ulko 811iainministeri ölle , ~ 

H e 1 s i ~a.~ .. __ ~~_ 

Lähetän täten kunnioittaen Ulkoasia1nministe-

riölle raporttini Pariisista n:o 5, joka käsittelee 

a ihetta: 

Ranskan uusi hallitus. 
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RAPORTTI n : 0 .Q •. 
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As i a : RanRkAD ..... uus1, hallitus . ....... . 
~ . '10 . 

Kun raportissani n:o 4, jossa lyhyesti 

LADIER 'n lähdön syi stä, sanoin että tämän lähdön pääsyy 

marissa vallinnut poliittinen mieliala, en liene erehtynyt. 

nä hallituksessa jonka Paul REYl'l'AUD on pannut pystyyn ei ta

PaDff mitään sell aista erikoisleimaa, joka hel pottaisi niiden 

a j atusten realisointia, jotka sekä. Senaatin että Kamarin hyväk

symissä. päiväjä rjes tyksissä tulivat näkyviin, n1m1ttä1n halu 

taa maan asioiden sotilaalliselle ja poliittiselle hoidolle 
x) 

rempaa energiaa. Pä1nvastoin on aul REYUAUD 'n uusi hallitus 

katsottava s en poliittisen mielialan ekspressioksi jonka 

sena - tekisi näissä oloissa melkein mieli sanoa valitettavana 

seurauksena - oli DALADIER'n lähtö. allituksen tokoonpanossa on 

koetettu sårsaloisesti ottaa uomioon opposition toivomukset, 

ja kun tiedämme miten heterogeeninen tämä oppositio 011 

ymmärtää. millaiseksi slllisalaatiksi kokonaisuus muodostui. Ja 

kun 'edelleen tietää että opposition enemmistön muodostivat 

li.tlt, jotka eivä' DALADIJm'lle anna anteeksi 

Olen unohtanut mainita että molemmat päiväJärJestyks .. n s 
tymisteksti t alkoivat lämp1mlUlä tervehdyksellä (hollllll8ge) Suomel
le ja sen urhoolliseUe armeijalle. 

JAKELUOH"E: 

.. : ... 
... lteluoh .......... ja : 

T .... ' ..... . 
T .... ' ..... Ja '1eIkaI ~" .. 
EI u~ tIedo/tubIIn. 
E' u'komued ...... -. ........ ""'~ tiedoi......... 
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ka asi Leon BLUMln kansanrintaman j a kun ottaa huomioon 

tä Paul REYNAUD on jo puolen vuoden kuluessa toiminut 

lisseissa DALADIER'n kaatamiseksi, ei uskalla parhaimmalla

kaan t ahdolla kiinnittää Illaksi toivoa uuden hallituksen 

sisäiseen semanttl1n ja sen mahdollisuuksiin 

johtaa maan asioita t ä nä kriitillisenä a ikana. 

energiaeeti 

fåissä olosuhteissa uutta h allitust a k tiIlD.attaa kyllä-

kin enemmistö Kamarissa, mutt a lienee kysymyksen alaista, 

oliko tämä tulos hellituspulan t arkoitus. Ne 

Paul RE.'YNAUD'n luovan pienen muutamista miehistä 

nun voimakkaan hallituksen ovat täysin erehtyneet. Tätä to

siasiaa ei kumoa se että uusi halli t us ilmoittaa pienen 

5-mleh1sen sotakomissionin kokoontuvan kolme kertaa 

j a samanl a isen finanssikomlssionin kerran viikossa. 

Pahasti erehtyivät ne" jotka luulivat että REYNAUD 

loisi suuren kansallisen hallituksen (BLUMista Louis U

RIN'iin), sillä liollis l IARIN ja hänen Federationsa., s.o. 

suurin oikeistopuolue, ovat hallituksen ulkopuolella, ja 

samoin jäi ulkopuolelle Alliance dämocratique, s.o. 

ystävineen. Kannattaa mainita että Paul REYNAUD ja FLAN

DIN olivat pitkät a.jat henkiystäviä johtaen samaa puoluet

ta, mutta että he muutama vu~si takaperin erosivat 

taan muodostaen kaks1 er1 pUOluetta. 

Näinollen ei voi sanoa että uusi hallitus on se 

sota.hallitua 30ta kauan on unelmoitu. Toivon kuitenkin 

tä Paul RlIlYNAtJI) I11't vihdoin pääat1ll&n kwm1artb1mnaa pIä._ 

hI.n o80i ttautuu aiksi vahvakll1 mlehekai Joa1 häntä aina 
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on kuvattu,. sanokaamme tämän sodan CLEMENClIlAUksi. Mut ta 

luulen k~itenkin että hänen täytyy karistella paljon väkeä 

uudest a hal1itukseataan ennenkuin hän niin pitkälle pääsee. 

On niitä jotka sanovat tämän hallituksen olev an ylimeno

hallituksen tyydy ttääkseen parlamentissa val1inneita v arsin 

sekavia mielialoja j a että hän pian luo toisen vahvemman 

j a pienemmän. 

Uudessa haIJ.ituksessa on 33 ministenä ja 12 ali

valtiosihteeriä, joista ~lkein kaikki ovat kirjoittamatto

mia lehtiä. Vanhast a hall1tuksesh. jäi 12. Onneksi ni1den 

joukossa DALADIER jää edelleen sotaministeriksi, mikä on 

tämän hallituksen ehkä suurin vahvuus ja mikä Suomen ja 

SUomen avun jatkumisen kannalta on me.rkityksellistä. MAN

DEL jäi v aatimattomasti siirtomaaminister1ks1, vaikka häntä 

on jo kauan ennuste1tu korkeille paikoille. Brittäin kum

mallinen on väbil.pätöisen LA1lOUREUX'n tulo rahamin1steriksi • 

Bn ymmärrä sitä. muulla tav alla kuin että REYNAUD itse 

koo tosial1isesti senkin ministeriön hoitaa. 

Ji:D. uskaltaisi sanoa tuot a taikk a tätä. Paul REY

NAUD:'ata ulkoministerinä, jonka salkun hän on ilman 81i

valtiosihteeriä. ottanut omiin käsiinsä. finusta olisi ollut 

luonnollisempaa JOS hän tälle paikalle olisi pannut ammat": 

t1dlplomaatin 48 itse pitä~ kuten kauan piti POINCARI, 
r .. 

rahaminiaterin s81kwl pUm1nister1tehtäviensä rinnalla. 

Se1tsemän sosialist1a uud.ssa hal11tuksessa antaa 

sl1le melko vahvan vasemmiatoleiman. Leon BLUloI tosin e1 

suostunut tul81118an ha1l1tuk_n jäseneks1, mutta 

11.he1s1Un sUDI. on mukana. 
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~ iille jotka väi ttävä t Leon .i3LUMin ottaneen Suomen 

asian verukkeeksi kaataakseen DALADIER 'n täytyy huomauttaa, 

että jos kohta Leon BLUM ja kansanrintama ovat osaltaan 

syYPäät siihen että armeijan eräät aaelaJit ennenkaikkea 

lentoaae MUnahenin a.1.kana olivat IUan heikot sotaa varten 

- kuten tiedettäneen puolustan muuten Leon BLUMia 

a.1.kakauttaan monessa sosiaalisessa suhteessa - j a koska 

tavallaan ne ovat oikeassa Jotka sanovat Leon BLUMllla 

olleen oikeutta syyttää DALAD~R'n hallitusta sotilaallises

ta y. m. heikkoudesta SUomen saiassa, niin täytyy toiselta 

puolen totuuden nimessä huomauttaa, että jo neuvottelujen 

aikana Moskovassa viime syksynä.. kun e1 ollut vielä p~t

takaan sOdastamme.. Låon BLUM l ehdessään innokkaasti meitä 

puolusti J a että hän koko sodan ajan on ollut lämmin SUo

mi-ystävä. Olen kaksi kertaa käynyt häntä tapaamasss Ja 

kummallakin kerralla tullut vakuutetuksi siitä että hänen 

SUomi-ystävyytensä todellakin 011 harras eikä vain 

nen lsakel.m.a. :Bttä hän yhtyi niihin jotks pakottivst DA

LADI&R'n lähtemään on toinen yhtä kieltämätön aaia. 

Bräiasä pllreissä huhu!] 1 aan siitä että uusi halli

tus pyrkisi rauhsan. Bn oikein käsitä millä pohjalla .. 

lä kuten Jo ylempänä mainitsin on hallituksen ulkopuolelle 

tahallisesti jätetty ne miehet Jotka rauhaa Saksan kanssa 

ehkä haluaisivat. Mitä 

~ lähestyä MoakOTaa .. 

t... tulee mahdolliseen yritykseen 

mistä myöskin puhutaan.. en näa 

mitään mahdollisuuksia siihen Bwmtaan. Joskin minUlla on 

kerrot~ että 8QmD8r Wellastin rauhansondearauksat muka oli

sivst saaneet Rsn8kaaaa väbemml.n kstagoor1san veatuatult.-n 

kuin Lontoo.as, luulen että tiLIIIlL on tulkittavs vain niin 
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että ranskalaiset puheiss aan ovat koht el i aampia! 

empätä en t äl ä he t kellä uskal t a i s i s anoa pr onos-

tic ' i na uuden alli tuksen toiminnast a . Sen tehtävät t ulevat 

olemaan hyv in vaikeat . i itä helpottaa t osin kuitenkin se 

t osiasia että aul REY1 ';UD 'lla on hyviä suhte i t a l osak-

sisUn maihin. 

eihi n nähden en uskalla s anoa vielä sinne enkä 

tänne . Fi nanss :lehenä aul Illi'yr UD voi t ul l a 

l e j äll~enrakent styös~e . Koet an pääsiäispyhi en jälkeen 

pyrkiä hänen puhe ill een. x 

Vi ime päi vinä ol en 
x x 

ulaissut Ranskan lehdissä näin 

kuuluvan kiit oksen Ranskan kensalle kaikest a me idän osaksem-

me henkilökohta i s es ti tullei den l ukemat tomien sympat i anosotus-

t en j ohdosta: 

"Dans l'impossibilite de repondre s eparement aux innam
br ab1es temoignages de sympathie et de solidarite que nousavons 
eu 1e boIlheur de recevo i r pendant ces derniers mois de dou1oureu
se epreuve et qui ont eta un immense r econfort mora1 et materie1 
~ notre peup1e, nous adres sona nos remerciements pr ofondement 

i a 1a nation fran~aise. Le peup1e fin1andais n 'oubliera ja-
cett e nob1e at"Vitude digne d 'une grande nati on . 11 est con

vaincu que les liena ainsi resserres entre 1a lPrance et 1a 1101an
de survivront au cataclysme dont el1e a ete 1a vietime innocente 
et contribueront aux eff orta faita pour attenuer lea suitea de 
cette agression injustifiee". 

x 
x 
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/3 . Kun h l itus tOi s s apäi vänä esittäytyi Eamarille , 

kävi i l mi että s e ankara arvostelu minkä ylempänä 

t a hallituksesta ant anut, näkyy olev an Kamaxls sakin varsin 

yleinen . Fääarvos telu kohdistuu s iihen että uusi h allitus on 

lUan suuri j a heterogeninen ja että se osaksi kantaa kan-

s anrint aman leimaa, jota ei olisi aul Rt.'YHA 'lta uskonut. 

osiasia on ett" useat niistä jotka olivat äänestä neet DA-

LADIBR' t e. vast aan nyt äänestivät m;Yl ' takin vastaan , j oten 

selvän linj an "uloslukeminen" äänest yksi stä ei ole helppoa. 

Paul HETI AUD ' n hyväksi annett iin vain 68 ääntä . Vastaan 

äänesti 1st ja 112 pi dättyi, joten Kamari t odellisuudessa 

jakaut ui a iv an kahtia. Koht sen j ä lkeen hallit us kokoontui 

ja päätti pysyä paikallaan a i nakin toist a iseksi, j a 

otti .ilääsiäisloman huhtikuun päivään. ~ten hallituksen 

silloin käy , siit ä on paras olla ennust elemat ta, m.ut t a voi 

nyt JO sanoa että 

promettoitu. 

aul R3YNAC ' n asema on vakavasti kom-

Samaan aikaan kun t ämä. tapahtui eduskunnassa , DALA-

I] sai Senaatissa yksimielisen kannat uksen sotilasbudjetil

leen,. j a kun hän astui s isää n Senaatin kokous sal iin. 

senaattorit nousivat pystyyn ja osoittivat hänelle r aikuvaa 

sympatiaa. Kulissihiiret kuiakailevat että joa hän Senaatis

t olisi tullut Kamariin, hän olisi siellä saanut 

sen ovation osakseen. DALADIER'n asema on täten 

v istunut. 

Paul HEYNAUO'n lyhyes t ä hallitusdeklaratiosta ansait-

see kannaltamme huomiota se seikka että hän puhui "l.:osko

van petr.okseata-, jolla hän t arkoitti ~skovan liittoa Sak-
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aan kanssa. Kamar in keskustelussa u delti1n, ja samaa tekee 

lehdi stö, mitkä tulevat olema an t ämän deklarat10n j ohtopää

tökset ::oskovaan nähden. 

Tässä yhtey dessä mainitt akoon että, mistä jo sähkö

t 1n, että Ranskan halli,tus on vaatinut ~skov:an hal11tusta 

kutsumaan pois t äkälä isen suurlähet tilään ':'()URITZin. Sltynä. 

tähän on e ttä SOURITZ moskovalais -suomal a1sen "rauhan" jtU.. Js..I:J~UJ 

011 l ähettänyt sä hkösanoman ~TALD-ille onnitellen t ä t ä 

tokraattisista maista saamast aan voitosta". 

x. x. 
x 

Lähettiläs ilAGUY on nytt e. n käynyt rouvineen me il

lä - Quai d'Ors87 lienee hänelle tästä huomauttanut . 

!ainitsin eräässä aikaisemmassa r aportiasani että img

lannin täkälä inen suurlähettiläs ei ole vastannut käyntUni . 

_ yttemm1n tiedän että hän on ollut yhtä epäkohta11as mui

hinkin lähettilä is1in nähden. Hän on tämän kautta ja muu

tenkin hyvin vähän suosittu henkilö d1plomaattikunnassa. 
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1. 1fI.3.4O • 

On amil. TlellLkin tarldetaa suomen ao4an ~a lloe~an 

-rchan- Taloa.a atroopan taaapainotaiatelun uuainta Ta1het~. · 

8aBoA -taaapainotaiatelukai- tlLmlLn s04aUoman aoclaD. u,

bl.naatlala Talulta uaannemaalla. D;ytiLn aanaa -t .. apainota1a\e

lu. aenldn TUOlta! e~u', kuhn yle1stUanteen hT4t tunt1~a' 

mlmJUe Taltuu'~&T.', T11.me aikoina taaa moreatum lllkltMll. 

llhtenea lIJSSOI.DIIn auu:rena pU.lII&r&DI. on aaa4a pal .. tetulta1 

t~aDI1e Buroopaaaa 11"0 19tH. TIIlI on mah40111a~a Tain 

JUlla ~a P7ay"ttlmlU I aentapaiaen balano. of power, ~olta 

lV!.4- ~P"8& Ta1.l1ul ~a ~olta hlLne' ltaenal. lopgllbes'&1 

Tapauttala1 uhaata ~outu. Taatan tahtoaan Teå~l auureen 80-

tUll. a1hin hb .1 a1naItUI1 ~oka .q,..... teltn11lla •• U Tlell 

ole TalJI1. ~a JII1II::a bl.nelle Taraia1, TIl1kAc1elle aina lanlt __ 

Tla ~a U.aIL tapak_... .bkI hUOll&ttaTlak1JL( -..uUyapalll:k101-

ta-. -1o. .ot. pIIt'yl.l tol..- tal toleen Ta1.tar.r~ totaa

li ... n Tol ttool1, Italla 311.1 ltah4elta! nJalpolTeltå MZ'kl tJk-

•• UGlllLJtd telt1j1.ta1. 8enTUOul JIJ8SOI.Iln P71"lt11 ao4&ttoeen 

rFhep (PaU blcohe)- .anol IIdJmll. tlLD&lIl UDltarin llheUUIa. 

JAKELUOHJE: 

UE 1 : A 4. 

J.k.luohJ ..... U.J. : 

T.valllnen. 
T .valllnen j a Ualkai miniaterli!lIe. 
EI ulkomaaeduatultaen tledoitukaUn. 
EI ulkomaaeduatukaen, mutta ulko .. lalnmlnlaterllln liedoi. 

"'.lIn. 
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fttli. taustaa v_t.UII. kauo.n •• lv1ll. lIQ'ö. 

ta ml tä SUomen so dan J älkei sena kahtena Ti1Jdcona on Buroo-

p ... a tapahtunut. 

Olen ailtai8emm1n ka.itell7t 8itl kieltKmKtön~ pre.

tigen tappiot., Jota ranakala1a-englantUaiaen Suom1-aVUJl mo

n.... .uht..... vle1ll. h!LJIlf.rI keaJcen.t18m1nen alllevatuUle 

kital. TImAn toaiaaian tUDDn.taminen .1 kuitenkaan tols.1ta 

puolen m1tenJdJ.b merkit_ alta etteikö veDlLllLia .. ak.alainen 

t. SUomea vaataan vlell paljoa auuremmaaaa IIIIIrtL.d ollut 

vlhentlLllli.aI. d1lttaattorl-l11ttola1.ten Jhte1sta prestige&. D.

.1nd:!dn Sake ~ 1/8 kuukauteen .iten 011 edett7 ryhtJDlb

ta mSb1nkl'n auurempaan diplomaatt1.een tai mauhun akt1oon, 

ollen pakotettu raJottuma&ll painostukalin Sltand1navl ..... Nuot 

tav8lUllllkai •• t hermoaota1aet nbkanksen.. Balkan11n plin pantiin 

pakoat. ht1l11l. 

uhatuUle maUla auurta helpotust. J. varu.tautwa1u,1an oc'Iot-
x) 

tamatont. p1dentlm1~ • 

Olkoon Iloskovan "rauhaIt .. Ule ~ epladullinen ta

hans., .. e1 

na-arme1,1an preat1p uud.lleen 01181 maa1Im .... a noussut. '1'&

lIILn arJU1Jan auureltal Umap allob 1 puhall.ettu &nO J. .en 

antl.lpolt.u ~1. OT.t IOt'!!. klQt\& haljenneet (4~nt1'.) 

.1kI lI1.aIIJL .na .i1hen katsota n11nlmin a1ltaia.-1n k1rten 

x) 
TasU. 1Id.nul1. on IDn~i hUOJUllttanut e.1.I&. RuIIan.1an 

lIin.n auurllh.ttUa.,.1IEI. b&n 01. II1tenlrl1n .alannut 

taan .11ta amureat. palveluk.e.ta Jonka Suoa1 ~t.n 

~ B&1.tan1n malll •• 



jOhonldn ibmee.een ik:U.n. Tätä toalaaiaa ei ... viLhek."" 

Berlin - Moskovan tulevaillUu.per.pekt11vejl. laakelmoid ... a. olkoon 

että sotamma loppuminen antaa valja.parille HITLER - STALIN 

uu.ia mahdollisuuksia tauen uhkailla ja piLri.t.... ruJIPU&, mi.

tä kohta enemml.n. PUna-ameij an iBkuvoima on pahaati lccIapro

mettoitu ja aen aaekuntoiauua (tankit, lentokoneet y.m.) .uu

reati kärainyt. TImI on to.iasia. 

a Bdellaa: MJSBOLINIn häpeILllinen ldf.yttll.ytyminen meitä 

• 

kohtaan .0taJD8 vi~ viikkoina .aa •• kin •• 11tyksen.a vain 

alus.a hahmotel tua tauataa vaatUD kataottuna. WSSOLDIIa nl.et 

alkoi todella huolestuttaa .e toalaaia etU Venll.,fll. j a sen 

loppumattomiill r ... rve1h.1n turvautuva puna-armeija §W,n!s'8n 

aJUlla eivll.t kyeueet sell llope8lllD.1n pll.ä.sellllfJLll mei.tä selvik-

81. TI.IIIII. merkitsl luonnollisesU lIJSSOLlXIll .1lm1sall. ... yral-

11sta UÄkH taaap,ineUe ja S81l kau'tta aIt.elin he1kke1lem1.

ta. ti tule nl.et unohtaa että. vaikka Wssm;mt todeDDMköl-

a .. U ei tahdokaan sodan jatJtum1.sta ja '1'1811. viLheJllllll.ll maaIl

.a yhtymist& .ot aan , hll.1l ei 1110111 tahdo 

.ellata, kollea se 011 hIIlelI. ainoa valttl tul.valllUud .... 

pua.rt..ta •• 1l ltselleen 11l.ll81"'allollta ainaldll joltaJtu1ta 1111.-

ta 84u1ata (DjlbouU, su., '1'Wl1. y.m.) jolta hI.Il kutell tun

Il.Uua unel.Jml. B.rliinin - KoskoVan h.1kellt;pdll8ll merkltai 

a15.. ~öaltin 88Il valtin h.lkellt7m18t& jolla hI.Il tol ... oo "'01-

...... a ... 18111. opero14.. lUin vallt.tt .... aa kuin 01lk11l ettl. u.& 

JIJS80LINIJL ltal.Qrll tuotti su.aaall. hJVin tuntuna halottoja 

var.1Jalt1Il 8Ot_ loppaaikaa ja .UI. åla 1IISS000INTklD -

lIoaltOYaIl -.ruraWlaIl 8J7111a1&. luulell .ttl. analU.1n1 on 01-
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oa. 'l'IlmIL ~ Um1 myöakin seuraavaat .. 

Heti Itrauh8llllll8" Jilkeen Berliini alkoi odotetun auu

ren 1'WIIII1U~aen kuldcoon, oaoittaakseen maailmalle uutta 71"'

ZDnttlULD. MIltta HI'l'LD laski ilmeisesti viirin. mLn luuli 

STALINin Jatkuvani oaoittaven aiti aopeutumiata Joka hinelle 

luoDnollisesti oli ominainen aot8ll1Dl8 aikana. I61tta Itr.,b __ 1t 
/'. 

JUieen STALIlI tuntee uutta vahyuutta Ja os01ttaa alla DTt 

HITL'BR111e vlhellllllLn IQ'öntyvilayyttl. kuin aoden aikana. ~ .. a

painon suurin pllrtein palauduttua ei IQ'öaklULn WSSOLDIX 

enO ole yhti lnoton Ja HI'f'LERin 

Ja Yoakerra Dl.QTlLt lUdastUTan Italien vaateDmiel1and8n TUDk

al liitt7& Kreml1D 11lttolai .. kal Ja MUSSOLINIn haluttOlllllu-

d .. ta auttaa Berl11n1i ~ suur .. n valtaan. 080ttautuneeko

han näinollen Breuner HlTLIB1l1e voitok.l? 

RIBlmN'rBDPin matkasta Roomaan Ja Brennerin kohtaami

aeata miDulle antol aina hyvin informoItu Belgian 

suurI ahett Ui. .euraavan valai.even kuvauksen. 

ntt;Jrkll-e a:rrJIJLn mitldL JllDtllT1t aiheuttivat SUIl

ner takana yka1nlcerta1aeati BOQ

SDXI.Tin halu aa.a vaalitaiatelunaa reklaame1h1n lleltl rau

~n' On n1i. Jotka ~1ttil~t et~ koko matka ai

heutui .euraavaata: ma·nmen kulta on Illaksi lcokoontwmt 

Ja JiltJDTt Ylu17nalto1h1a; vapaata r~ el eDU. Ole. a

roopan maat ei~t ..... voi oat .. JmUta kuin velakaI, a1h1Il 

t... Yh~ft'allat elvlt hhdo auoatua. 811a,. Jotta taloua

eI'" Ja kauppa pU.a181.' uudelleen keh1ttJlllla, on ryb.~

tavi. ae1l&1aI1n toiallpU.1a1 

JI1n Jakautuu. ta.In e4a1l.7tlkaeD& on raaIl&. Jlene tieM. 
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Belgialainen sanol minulle SwIIIwr Wellesin tavanneen 

Roomaan paljon rallbanbelua. lIl1kI. on yhtäpitlL~ alu .. a 8al

tetyn kanaaa. Berl11n1.... Mn 011 suuresti pettYll7t. ei kul

tenkaan niin paljon HITIJm1av.. va1.kka tl.mlL MUlle aaamul 

tuntikaupalla antamatta tolselle puh .. DYUoroa. vaan enemmin 

RIBBKNTROP1ata, jonka taipumattomuua ed.a aellaisiin rauhan 

edellytykaiin jotka JliYönta1aiTlL t Puolalla Ja i'ahek:koaloTak1al

le Jonkin 1nb1mU l1aen eUm8nm1oclon, 011 tehDTt matkaillJ aan 

huonon vaikutukaen. 'l'ILti vaikutusta parantaakseen RIBBENTROP 

kiirehti Boomaan. E.\m el tlLatHIrIHn ollut apua, JärJ eatetUln 

Brennerin tapaaminen Kaikk1ne aaianmukai.ine rummutuksineen. 

Belgialainen vlLltU IITSSOLINIn tahtoneen aaada HITI.1I:R1lta en

nen SUmIler Welleain paluuta ku.ten hJL1l aanol tad.J1 -n.1.Iul .. t 

ehdot- ~laan Ja Tllhek!coaloTatlaan Dl.b4en, joUel BOOSIV&i'in 

takaia1n Yhdyavalto1h1n. Kai

kesta plLlI.ttäen e1v1Lt kuitenkaan nimi. ehdot WSSOt.IBIa tyydyt

tlLlLeet. koska hJ.n el tavannutkaan SWD:ner Welleall. aDD. eDD.en 

tl.lllfJ1 llhtö&, vaikka tUaiauua siihen 011&1 ollut olemas ... 

TILmI.D. tehUT&D. hI.IL jll.ttl kreiTi CImOlle. 1lah4oll1eta on JQ'öa 

.ttll juurl aUloin - .. ttunut- ROOSlULTin puhe. Joa.. t .... 

JIiLIlrltt8l1 tule.aa rauhaa - Tarmaati tolain Tllraln kuin HI'l'.LIllin 

BreDD.er1a" ealttlmlU - antol lI1SSOLINIn kIlslttlll etv. ammu 

Welle.in rauhanwatka ainalc1n a1k&ll 011 eplonnlatunut etta 

ROOSIVBLfin pahe katka1al tolTeet n11lta jotka o11'9at ebJr.l 

luulle.t TUulaeen aaaldta SWlnar Wellea11111. oleTan valtuuut 

raalulata jopa D!!IJOt!l.lh Matka jlll D;J't p.1.1 .. l'u1 - ja epl

onnlatunaakaU - rrltykaekal aon4aarata rauhan eclall71i7ka1J.. 
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Pertinax senoo; ei pidä unohtaa että "la pa1% ·olanoh. s.

ra! t pour HITLBR une arri v6., mais pour !I1SSOLINI un point 

de 46part". 

n. 18.:5.40. 

KUn y11&oleva oli kirjoitettu tapaain pitkl1ti Unka

rin llhettUIULn. Keskustelust8llllDe tIJaI.n raportin 1 0 ..... 

eaitetyistiL DiLkökohdbta kävi 11al, ettiL puhuteltavani 

piirtein yhtyi käsitykseeni. MitiL Brenner11n tule. hI.n li

säsi vielä s8uraaYa&. 

On luonnolllsta että WBmJliDin jatkuvat v&rUstautu

ma.t &tu-Aaai.... vakavaat! hermostuttavat Berl11n11. ja Moa

kovaa. On sel v&ä että tiLmil. nU:öltahta lilll.ai Salt_en halua 

aaada sotamme 10ppI.aan .iten estiLlk.een lIn_ivaltojen SUO

melle lupaaman avun ja Weygan41n to1m1nnan mahdollisen ayn

kron1aoi.nnin. 

Brenner1.... HI'IILBR toivoi 111 ttoa Moskovan ja Ita-

lian kans.a. ja tämln liiton ensi tehtiL'rinI. tulia1 oleaaan 

Moskovan lITGkklLya Be.aarllbiun ja Italian t01lllinta 'rUrt1n 

erott.a1aekai llDaivalloiata. KUinka paljon tiLaua kaikeata 

pU.... naliaoitUlllalm. aUtA on ehk& liian aikaista vi.lI. 

pulma. 

ftnIIJl kirjoittaa r1caroa.a tuoien BOKIm ..... ta 

.. iaata vara1n 08UV&8U nl.1n: _anSaan Dl.hån on 

n1ttellla sota l la J'1nlan4., 

S.aaarllbian 81111. vI.l1n kun Sataa. lllkahtuaatta. 



kAy-tu..n byTäkaeen int1m14atiota Ja lupaulta1a, JIDlUt Balkanin 

valtiot, kuten kävi Slcandinavian m81saa. Italian tehtäriJcai 

jäisi isoloicla Balkanin maat VU1mareaU.. 

Tl&ltä tilannetta täDi&n kataoen tuntuu ailta etu. 

t&mJ.ntapaiaia keskusteluja Brenner1a.a on ollut, mu.tta etu. 

Tielä ollaan varain kaukana niid.n realiao1Dni.ta. aa...ehan 

D.lhcl& ku1Dka paljon tiaea on tod811is1a tul .... aiauu •• 1UU1itel.

ala ja kuinka paljon blutti .. 

m.sa :rht.:rd..... pieni reunallll.l1.tutua. lhteDI. SaIt.an 

paino.tuak.1Dona i'Ukhol..ll.aa.a IlLnaiTal toJen aWIl eatäm1.kai 

SUomeUe 011 nuraava: malta Sakaa alottu hTiSlddLykaG maa

Hakuun puol1TUiad, ei Ranskan ja Baglannin Suomelle auun

nittelema apu tule aa8lllUll tarpeellista intanait •• ttiJ.. koalta 

pfLähuOll1o ei .nU tul. kllntJlllll.n SUOmeell Ja pohJOlaan T&an 

Sakaan uua11n hTiSkkäTka11n. Pll~ tinAn maaliskuun 28 p • 

• 1kII. taaU Saksan hTökkä:rkaeaU ole kuulunut hl1altauatakam. 

'l.'lLIIIl paino.1W.a ja uhka 111ttJ7 ;yhtenl. uutena numerona tunn.
tun nazipropagandan az Jatkuvaan .arJaan, JQata ol.n IIIOnaa

ti a1kai ...... n luetellut .. , •• rkt • .ta Ja Joista Suomi nl.1DI. 

kuukauaina on .aanu t katk.rasti kiLra1J.. 

pu-minf at.r1 ntWTn IIlatkaab Room.an ll.hettUJL. ker

toi a.n oUe.n plULhfo7Jl .10 pal.toa eDJl8n Brenner1&. 

Oli outoa kuulla Juuri Mun suuataan etu. JIIa piti 

JmSSOLIlf.[n politllkkaa .ta b.ben ll1ttyatatu.n akseliin JQtq1-

... sodan Taraina1aeAa a~. 
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Unkaril ainen 011 erinomaisen katk.ra Skandln8Tlan mai

den esllntymi .. atä SUomen .. l ... a. Kansainvällsen& oikeusoppi

neena hän katsol Ruotsin ja Norjan r1k:koneen e1 ainoaataan 

Kansaln!11 ton henkeH. vaataan vaan ennenkaikkea to1m1neen .. n 

resoluUon .anamuotoakin ..... t .. , Jonka yle1Bk:okoua .1oulultuua

.. ~äkQ'i Ja joka suurin p11rtein 011 tlNllDllII ClIIIU V&rO

vaista käsialaa. Tulen vielä palaamaan täblLn asl aan , koska 

mielestäni ei ole tarpeeksi Mlvltetty sl1;& tosi .. iaa etta 

UNDINin kuului_ V&r1lWll& ei eu1nItaan koalcenut llLp1kulkuo1k~t

ta vaan aino .. taan .anktioita, Joihin 1lLp1ltulku ei kuulu. 

UnkarUainen pUOlestaan meni nlln pitkälle etU hILnen 

senelI. mukaan Ruotsl .1 a Nor,1 a ol1aivat Kanaå1nl11tosta 

tavat I Kuten .anottu palaan viellL nä1lL1n aa101hiJ:L. arot .... -

me unkarilainen sanoi: lt)In1etakaa minun sanoneeD1 että parin 

kuukauden perästä englantilaiset ovat PohJo1a-Nor.1"s.-. (TlLtl.

Jdn taustaa vaataan bI.n varotti lUua aotllMl.11tosta Sltand1-

D&T1. maiden kanae-a.) Kun tulin kotia unkarllaieen luota 

löpin Le Tellps '1sta seuraavan suurta huomiota herä tUneen puo-

11viral11_n ........ n1n_: 
"Dana le. m1l1eux autor1a.. on 

de la violatloll aystUlat1qu., depuia 18 CODIID81l0eunt eles ho.

t1l1~. 4e. eta:E terr1torhl... DOrv6g1eDll.. par lea llaT1rea 

~eau.cla. l.s a111'. .e con.ic1lrent 4uomai. o-..n voit 

4. Ile p1ua reapeot.r 1. pr1TU.. 4e Ilwtralit' 4e 0 .. 

• auze • 

Ilaa1a.sU lmewmik.. 011 havaittu .en laaUJol.nlr1 p 

ke__ 111_ vos···.a18a1t.l. .Ull. tlLd a..ulla on ka1Jd. ... 

leb,41u& Hau1n TIl.1U .... a..wa ptlol1Tiral.l1ull uul" -



• 

nike., joka vaimenta. edellisen jyrkkJ7t~ mutta asiallisesti 

merkitsee ... maa pUttyen siihen että tästä llLhtien län.ival

tojen l61vastojen täytyy ottaa d.iind pol11s1valvonta n11-

den neutraal1m.a1den alueve.Ull. joiclen neutraliteettia Sak •• 

lakkaamatta loukkaa. 

Figaro puolestaan julkaisee viel! kolmannen Umei.es

t1 in.pirolcl1m note'n, joka kuuluu: 

"L'in1'ormation parue h1er dans un journal du sOir, 

au sujet de la neutralit6 des eaux territoriale. norT6gien

ne., 6t81t n'oe.s61rement 1'aua.e, oar elle 1'61 s 61t allu.10n 

a une d6ei.ion posaible d'une riun10n qui n'avait p.. en

eore eu l1eu·. 

Sitll.paitsi Figaro jullca1aee kirjoituksen. joka lQ'ö. 

pyrki 1 11event&mU.n Le T8IIlpt t in uuti.en jyrkknU., 

eri tellUn II1ten vaikea ltan.ainvU18en o1lceuden kannalta koko 

k;ya;vm.y. a1.uevea1s~ on. e1lcl vähimmin Skandinavian mai •••• 

• m1nlc! vuolca1 ~la1nen yleinen pllltö. on jo senlc1n vuok.i 

luonnoton. ko.ke1 aita v01da yleia •• ti sovittaa. 

011 miten 011. lcII.s1tyk_ni on ettl yleinen mie11-

pideJc1n Ranalc ... a vaatii vU'.1Dlc1n • Al UluJt-ln jlllkeen j. Suo

I118n tapahtull1en valo... paljoa v01llak.kUIIPaa .. 11nt1Jll1sU 

neuftaale1hin nlhden lcu1Ji lIl1lcI tlLhb .utlc. on ollut ui_

lait .. 

Ollsi Tiel! ennena1lcai.ta palma sUtI. liiti. todel

lisia tulok.ia tule. 01 ..... Kaglannin laivaaton uar.ell. ale

tiv1teetUl. ltag.rrKi.... ODko amira1.1te.Ui todella vihdoin 

herlJ:alQ'1ö huoma··.n. .UI blokaa41. on vahvi.t.Uava ~oa 111.-

11 enaa Saka_ j .tkllT.a vaft8talltuai.ta. '1'1'" Rht..... t.a 
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'l'ezape t01aaaU1ana pI&k1rjo11iuk ...... T1tsoo t .... n n.k. 

neutraaleja, j01den neutral1t .. tt1 on yksinoDlUll 8Opao1nnua

•• nä1den maiden intre •• 1en kana.. aella1.ina kuin ne kul

loinkin n1ille 1tselleen nlLytU;r~t. Le 'l'ezap. allerib .. 

etteivät englantUa1set ja ranakala1set ole vlen. upottan .. t 

ainoatak.m neutraal1sta laiv ... , ja etU sak.alais.t ehtLt 

ole la1m1 n1;röna.t a1Doa'-kam kauaa1nvill.an o1k~d8D ritko

ml .. ahdollisuutt.. Onhan kummall1ata et~ Norjan hall1tu. 

tUOIl1;uo.takin prot •• ~i Lontoo •• a samalla k.rtaa kun s. 

rauhallisesti Jtaboo OIIl1en la1vojena. ja niiden m1ehlnö~en 

~outuvan Saksan brutaal1aan 80cla.Jt&ynn1n uhr1kai. 

Mui.tuu mieleeni m1ntI .anoi Vatikaanin aaneDtannat-. 
taJa ~a jo.t. IIa1n1tain raportt1ni n:o S 10palla, uutraa-

leUle ovat ]Q"tt-m.n JlDraal.i .. t Dl.JtGkDh4at 81'rjaa.1kko~a 

j. agra.slot m •• ,1 • ••• a .allitut, kunhan vaan h. 1ta. .i

vIlt j ou4u ~1kI.teen. SUGaen .ota cm. aina oleva ta.ta 

neutral1taatt1Jdl.a1U •• sU, jolta tuaJtin tul.. el.lDlII.&D. tI.IIIb:l 

aodan 711, kDalua.1merkk1. 

I)s,.,. pohJ01amaiden neutraliteaUsta on .lt,n aa

tuaaa.. uuteen vaihee •• en ja muodoatuaaa.a ;rh4eJta1 ~ar.1a 

Urkelk.i nlL7tökaeka1 ~pan t .. apa1Dotai.telu ... JleldIA 

OD l"OlP'oll1ae.U an-ta alta .. urat. nlL1U t7.7-

JVka1& a1 aiDo .. t .. tuleven taDB __ TUOta1 VUll JVö • 

• aD TUOb1. attA 804_ a11rtJ'ld,uD JOIaJol.. ei lroetoTa 

rauha t_t,- 01. ~t -.h401l1~a1en p11riaU. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariisissa 4 p:nä huhtikuuta 1940. 

'10. 

UlkD_asia1nriain! ateriölle, 

H e 1 8 i n k i. 

. 
Lähetän täten kunnioitt aen UlkoaaiaiDm1nisteriö11e 

raporttinl Pariisista n:o 8, joka käsittelee aihetta~ 

!J111 annekataaua • 

... 1 •• 4. 
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PARIISI 

RAP ORTTI n:o 8. 

Parl1d ssa 3 p:nä 

Asia: Tll@DDekatalU!. 

SSA OLEVA LÄHET YST Ö. 

huhU 
tI , 

kuuta 19 40. 

Sa lainen. 

t/u· 

TIeistllanne Buroopaa.. on tällä hetkellä .rittä1n 

Ainoana selTiLDil. tapahtumana .ai1ntyy Lontoo •• a kokoontune8n &1.

li.erattuJen yliaotaneuvoston kOmzmD1k.a v.k. 28 p:ltä. Tämä 

deklaratio aa!v.n.i sikäli tilannetta .ttä kaikki SUmner Wal

l.ain matkan aikana syntyne.t huhut rauhdta. jonka rauhan 

kana oli ak.el1 tai ainalc1n sen to1nen pää. oTat D,Tttemm1n 

r_enn .. t. Kuten tunnettua ol.n tästä all1e.rattuJen kannaata 

rl1m.. viikkoJ.n ajan ollut täys1n selvUlä. m1nkä vuoksi ~ös-

k1n pidin pre •• tuloa tänne pnbumean rauhuta e1 

vain turhana vaan Jopa vaarallisena, koaka m1nw:I. käsitykaen1 

mukaan meic1iLn ainoa turvamme on aoden Jatkuminen (tl.ad auh-

• t •••• a Q,uai d 'Ora., Ja aotam1n1ateriö J a.o. D4ADIER m1eh1ne.n, 

ovat tlTa1n yhtä mieltä). 

Brenn.rin tapaaminen on osottautunut Jollei tie-kakai 

n11n ei ainakaan poaitl1viaekai (kiLyttUJts.n1 .rtULn Q,ual d'Or

.qn kork.an herran aanoJa). Enaika1ldn rauhan ajatus on, JCI1t.n 

Jo tot.ain, rau.nnut. Toi.leai RIBlIIm'l'lWPin ko1m1oauunnitelaa 

lIo.koy. - Berl1n - RoOllla a.aoin on oaottautunut tyh J&lca 1 lakakal. 

JAKELUOHJE : 

UII : • 4. 

Jak.luohJ.maneJa : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Ualka; miniotllt'i6l1e. 
EI ulkomaalOCluatuka.n tledoltuk ...... 
EI ulkomUlldudukoen, mutta ulkoaolalnm ... laterlOn lledoi. 

tut ...... 
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Kolmanneksl MOLOTOVln t unnet tu puhe on pannut monet rlitingit 
x) 

aekaisin. 

liIlLOTOVin puhe on tiUU1ä eräissä parantumattom1saa Mos

kova-ystävissä (de KarUlls, Pertinax, Buri, a11a samat Jotka 

pysylvät mall1e - joskin eri syiatä - kylmähkö1D& sotamme ai

kana) herättänyt uusia toiveita. Mutta vlralllsesU suhtaudu

taan tlLällä erittäin ske tUlisesti WLOTOVin näennälsean lUt-

• k1.kiULnte8seen ja 11melseen n lrt1n.hal.uun länslval toJ en kansaa" 

• 

JOnka tu],.o.lca1ata Jo 011 valitettava 

Däyte, hän kun .anol Bng1ann1n intreaslaaä ei 

sotaa VenäJiULn, m1kä. lause pelottavassa IIIlULräaaä todistaa 

keusl .en minkä vuoden ens1mäla1nä kuukausina Jatkuvaati 

kalsin vil,ittu, että näet ranakalais-englantUaisen SUomi-avun 

vastustaJla lopultakin oli tämil. monella taholla ~lannlsaa 

vallinnut peruskäsitys. 

xl 
Tässä kohden haluan mainita että se minkä kerroin vi1mel-

..sd rapOrU.ssan1 n:o 7 Unkarin lähettllWLn sanoneen 

rabiaata, el 1uonnolllsesti pldä paikkaansa vaan että 
BrtJnneriaaa 

toin/päätettlln koettaa saada MOskova takaamaan, 

Beaaarablan kimppuun, koska näet Sakaan Ja Itallan tntre .. 1a

aIL on ettIL rauha Balkanll1a alLU", Jota .e tietystl e1 te

)dal Jos Moskova !l7ökkä1a1 Beasarablaan. Vain 

sen ~stäm1nen vol aJanp1tk:lKn sataa Turkkla yht~atl 

rattuJen kanaaa sotaretk:llnk:in, Joa tlmlL 

ai. Rauhallinen Bel hnhu takaa Saksal18 auuremp1a mahdolli

suuksla au4a tardtaua1aan raaka-aineita 



Tietysti vo i teoreettisesti laakea näln: Venäjä. joka 

on Qynillisesti käyttänyt hyväkseen tilannetta anutaakseen 

itselleen - Saltaan myötävailtutuksella - osan Puolaa. osan 

Suomea ja de taoto Baltian maat, vetäytyy tti.ml.n jUkeen en

tiseen tähystelyaaentee.een.a ei enää tarviten pelätä Sakaan 

yksinValtaa Itämerellä. Mutta t&ällä ollaan ainakin toistai

aekai melkein kaikkialla sitä melU. että puheen takana pU

lee uusi aaksalai.-venäläinen m,nööver1. Wåln ajattelevat ~ua1 

d 'Ors&y ja 8Otam1nisteriö. Näin myös Englannin suurlähet t11ä •• 

joka eilen istui luonani tunnin. Jlutta hän myönsi peittele

mättl Lord HALIFAXin ei voivan "uskoa että löytyy val tiom1e

h1ä (LIlLOTOV), jotka pitävät kokonaisia valhepulleita" • 

Mitkä syyt puhuvat tämän käsityksen puole.ta' Ins1kai

k1n Venäjä on nyt Suomen sodan jälkeen entistä haluttomaRpi 

käymlUin aotaa tai yhtymään suursotaan. Saks a tietysti pelkää 

Venäjän joutumista toistamiseen sotilaallisesti alakynteen, 

tapaitai Saksalla on mahdollisuuksia saada Venäjältä paljoa 

enemmän tarvikkeita, Joa tämä pysyy neutraalina kuin jos as 

on sodassa, Kolmanneksi luulen sttä sskä Berllln1 sttä 

va pelkääVlt allissrattujen akt1vites'1n p1akkoin niyttäyt~ 

jossain. M1Du11e on a1van suoraan sanottu ul k om'nisteriö.81, 

sttl "Lontoon aotatokouk:sen todelliset tuloksst Dillqvät pi*

toin" J Ja yle1ssa:ikunnasaa on vahvistettu tlDllLn akt1rt's.t1n 

na~tll.yt~ Skandinav1an vuua. (on lIIlUten luonnoll1a'. .,

tII. tällöin CBlJIDlILL 1I1a1..llUn nIlt.. .ttA VeDäJI palaa .. -

Ua.en tuoreaaa. Jo'. aUtl tabo1a .1 ole II1t&an pe1&U&Tt._. vara1DJd.n ~o. akUvU •• tU ProYH01a1 ._.&1&1 .. n 

-"lon.) BI.1 .... olo.ahhlaia _ 1aomo111.' •• tta l's~& J. 



- 4 -

Saksa yhdeasä koe t avat b.äJlmentlUi. Pariisia ja Lontoota ja 

aikaansaada tällJi. M:>LDTOVin fiirt11lä eplLvarmuutta länai ... alloie-

sa. 

SallllllD8 piakkoin nähdä. kumpi Dlkökanta on oikeus •• 

Ti.dän että heti M:>LOTOVin puheen jälkeen lehdille annettiin 

kehoitus puhua Venäjästä mahdo1lis~ objektiivisesti. sen 

mukaisesti olivatkin lehdet aluna pidättyväisiä, mutta Le 

Temps'in e1110en ptil.kirjoitua, jonka lähetin Sem&8sa postissa 

Herra Ulkoaeia1wn1nister111e todistaa, että virallisissa pii

reissä nyttemmin pidetiLän puhetta pelkkäniL manööver1nK. KUn 

myöskin Bng1ann1n suurllhettlläs tämän vahvisti kuulamanaan, 

salasähkötin tänään sen mukaisesti. 
pyytii.m1nen 

Olen kuullut että SOURlTZ1n poi.'......... tlältll. on 

hermostuttanut KremlU Ja että tämäkin osaltaan olisi vailcut

tanut !l>LOTOV1o puheeseen. Mene tiedl.. SOURITZ1n tunnettu sIh

kiSaanoma ja hänen poiapyytä.m1.enal.. ~osta saato1o etulål.teen 

ilmoittaa heU Ranskan hallituksen pl.ätöksen jälkeen. 

lä mone .. a suhteessa hämärän peitos.a. Tosiaaia on että slhk:e 

.voimana ja ranekank:1el1senll. jätettiin ambaasaa41n vieressä 

olevaan post1tGnt~ Siellä katsottiin s.llaista sähkettä 

ei voitavan lähe~~ ilman ~uai d'Ors~ suostumusta. ~u~ 

d'Ora.,. tIllöin lähetti slI.hk:een sellaisenaan IloskOTuaa ole ... 

18 aa1ainl:loit aj alle.. joka aen ... ei sellaisenaan Kreml11n ... ali 

taen ettei Ranskan hallitus ollut voinut sallia sen llhett&

mistä tav al.llata tietA. Samalla aaiainho1 taj a P17ai SOtJ1UTZ1n 

polatutaua1sta. ~ua1 d'Ora.,lla miDulle tod.ttiin .tta .. .ao

to. joka Jd.rjeel.l. azm.tt11n 'l'aadn a-en1k:...... oli ta7a1.1l 



• 

- 5 -

paikkanaap1tävi. Bpäaelväkai JU onko SOURITZ täten tahtonut 

tehdä propagandaa vai oliko hIln saanut Moskovasta ' kehotuksen 

näin menetellA. K'un Moskovan hallitus ei kohta vastannut 

asiainhoitajan P11lltöön, tflmli sai ohjeen uudistaa pyyntönalL, 

jonka jälkeen suurlähettUään poiakutsum1nen tapahtui. 

Kun Juuri minulle on suoraan sanottu tapahtumia 040-

x) 
tettavan pOhJoisvea1lli. voisi tietyati U.aaä p1Jl.l.i ranska-

laisten pyrk1nr.ys saada meidät pysymllän ulkopuolella pohJoismai

aen puolustual.1iton, joka täällä ei ainakaan tähän asti ole 

ollut suosio.sa. Jos todellakin on suunnitteilla näyttää suu

rempaa aktiviteetUa pOhjoisvesUIIL. on tietysti tämä allianaai 

eplLmielly'ttävä. Tosiasia Joka tapaukse.s& on että Ranskan so

tllaspUrit (DALADmR y.m.) vakavasti tahtovat Jatkaa SUomen 

auttamista Ja Suomen pysyttä.m1st& voimakkaana kaikk1en tapahtu

mien var~Uai d 'Orsaylla on vallalla yleinen käsi tJ's a11-

tA ett:ä. POhJo~at ei"fILt voi aliiatyä j outumaata sodan Jal

koain Ja että )foskovan politiikka WLOTOVin puheeata huol1-

• matta on Jatkuvaati ottensHvinen eikä yksinomaan dBtenal1v1-

ne. 'l'ILmIL on minulle suoraan sanottu. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariisissa 15 p :nä huhtikuut a 1940. 

Ulkoasi a inministeriölle, 

H eI s i n k i. 

Lähetän täten kunnioitt aen Ulkoasia~iniste-

riölle raporttini Pariisista n:o 9 , j oka käsittelee 
.-

al l amainittua a ihetta: 

"heore un guart d ' heure! Mons ieur 1e 

Bourreau" (Madame Dubarry). 



PARIISI SSA OLEVA LÄHETY STÖ. Sala i nen. 

Pariisi ssa II p ; nä huhU kuuta 1 9 

Y/!9't -/J. i ' '( c) . 
/0/ 

40. ' Y'Yd 

RAPORTTI n : o 9. 

A 5 i a : "1p.~o.n . . 1m gUart d 'heur;e. 
!i;)nsieur 1e Bourre8ll" (Madame Dubarry) • ... ........... -........ . 

K~~.n elen eräissä sähkeisal ja kirjeissä viime 

jen kuluessa huomauttanut, eli ed6tettav1aaa blekaadin kiristystä 

pohJeisvealsåL, s.e. Skandinaviassa. '-inu1le en Jekaeenkin suo

raan sanottu Quai d 'Orsqlla - aluksi ehlåI. myös jenkinlaisena 

lehdutuksena Moskovan rauhanteon jälkeen - että Skandinavian maat 

tuskin veivat ajanpitkään pysyä ulkopuelella pelin j a että eli

si n11l1e ellut helpompaa heti yhtyä allieerattuih1n SUemen puo

lustamiseksi. .Te pari viikkea sitten m1n1.steri CHARVERIAT (di

recteur politique) viittasi NerJan vesllll. pian tapahtuvlln tei

menpiteisiin., ja :sJ/3 pääministerin ulkoll1n1steriöllaen kabinetin 

• p&iUl1kkö ele V AB}'!CRIJ: sanei , .. ,.,.... elevan piakkoin 

sa tapahtumia, "Jetka tulevat esöttsmaan miten tärkeitä 28/3 

Lontoossa kekoentuneen censell suprlme'1n päätÖkset elivat-. 

Tämän mielialan varassa elen myös raporteissan1 

tänyt Hallitukseni huomieta siihen. että SUomen yht1lll1nen 

lalseen pohJeismaiseen puelustualiittoon vei mellle its8lleDllle 

ldLiLntyIL vaaralliseksi. Vi1me plUvien tapahtumat evat esoittaneet 

mitenkä eikeutettu tämä epäilyni eli. 

01_ tiULllJl. kuin sI.k1s811. S8D8Uurln ankaruuden woOi, 

Ja niihinkin tietoihin Jotka lehdet antavat, tll.TtY7 auhteutua 

JAKELUOHJE : 

UE I I '" 

JakaluohJem.lleJa : 

Tavallinen, 
T a".lIInen ja 1I.lkai mlni.terlOlla. 
EI ulkomueduatul< .. n tledoltukalln. 
EI ulkomaaec!uatukaen, mutta ulkoaolaJnmln_On lledoi

tukaIIn. 
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suurella v arovaisuudella. Seuraavas s a va1il eräitä päivä.ld.rjal1i

sla vaikutelmia. 

Täältä k atsoen tuntuu se1viöltä että Saksan hyö~s 

Tanskaan ja Norjaan oli pitkä! tä kädeltä valmistettua. On mah

dotont a että kädenkäänteessä olisi saatu Narvikiin saakka 

taväkei!. ja l aivoja, jollei valmi stuksia olisi tarkkaan 

tUe Vaikka Saksalla on ollut agentteja j a norjalaisia iaän

maank av al tajia käytettävanu.n kaupungeissa ja aatamissa, ei 

mä yksinään riitä se1ittHmtiin ~pahtum1en nopeutta. Täällä on 

n11 tä jotka välttävät "Englannin tunnetun miinoi tuksen 

sä norjalaisiss a ve'isaä 8/3 aamuna tapahtuneen vasta 

~ kun aakaalainen ekspeditio jo 011 matkalla. Rumanian 

suurlähettiläs jopa luuli että tuo miinoitus 011 seuraua 

san toimenpiteistä, eikä näiden toimenpite iden aiheuttaJa. On 

n11täkin jotka luulevat Narvikiin tulleiden saksalaisten 
x) 

neen siDne Muurmanakiata. 

Oli miten oli. täällä ihmetyttää se että er1näislsaä 

Norjan satamissa ei ollut pienintäkään vastustusta norjalaisen 

varuniLen puolelta. Kun aJattelee että Tronclhj8lll, VUpurin 

suuruinen kaupunki, antautui 1aukauksetta 1000 saksalaiselle, 

ja kun ottaa vertaukseksi juuri Viipurin tai jonkun mu.un 

suomalaisen kaupungin, niin on mahdotonta ajate11akaan että 

nImä olisivat ' antautuneet pienelle venäläiselle joukolle lau

kauksetta. TILällä senvuoksi luul.1aan - ja Oslon tapahtumat 

aen vahvistavat - etta pitkin Norjaa on 011ut suurta natsi

solunsta ja että 1.1JDs1sest1 saksalaiset laskivat valtaalllhen 

tatan kI.ydD. nopeasti ja vaikeukaiUa. 

x) 
'l'ähI.n tosin ei Q,uai d 'Oraqlla ualcota. 
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Ei tule liioin unohtaa että Norjassa on vahvasti ollut 

kommunismia vallalla viime vuodet ja ettll., koska nyttemmin 

natsipropaganda ja kommuniatipropag anda kll.yvät käsi kädessll., 

natsisolutus on voinut ldly"ttll.ll. hyväkseen kommuni st isolutusta. 

Mielestäni ei ole tähll.n seikkaan a inakaan täällll. kiinnitetty 

tarpeeksi huomiota. 

Toisaa-aamuna (9/4) olin ministeri CH.ARVERIAT'n luona, 

joka oli nlI.kyvll.sti hyvällll. tUulell a, optimistinen ja täynnll. 

toiveita, sanoen suoraan: "vihdoinkin kevennys (aoulagement )". 

Sain sen selvän käsityksen että preparatiota allieerattujen

kaan taholta ei ole puuttunut. Ilmeisesti on k11paj uoksu ol

lut kiivaakir1nen. Pitkin kaupunkia sinä ens1mäisenä aamuna 

tapasi miltei yksinomAan eräänlaista helpotusta siitä ettll. 

vihdoinkin tapellaan. Päiviin. kuluessa ja varsinkin 

la 011 mieliala kuitenkin sikäli muuttunut, että 

val tausjoukkojen ääretön nopeus pelotti ja pani uskomaan et

tll. vaikkakin liittoutuneiden puolella oli suoritettu valmis

tukaia, nämä eivll.t ole olleet tarpeeksi nopeita. B11is11ta

pll.1v1.n ja -Ulan kulu esaa kuitenkin mieliala taas kirkastui 

kun alkoi tulla tietoja merltaisteluista ja upotetuista aak

salaisista laivoista. BUen 111alla olln 

suuressa galatUalsuuaaaaa ranskalais-englant11aisten sotilaitten 

~1. Siellll. 011 todella tout Parl., myöskin hal11tuk_n 

jll.a.n1I. y.m.. Mielielaaaa ei huomannut mitiLlI.n pe,,'m1amU.pl.in

vasto1ll. (S1'YW1Utnnen ma1n1ttakoon etU tlI.sall. t11aiauudaaa. ea1, 

teUu.n ens1 kertaa Gzet. Garbon uuai t1la1. ~oka &lueta lop

puUJl on mitl. ted.nntl. I6oskovan 1ron1ao1llUa. Jalle1 ,....~.tU

~aaaaad1 Unlln prot.aw1, todistaa s. vain aen JQ1q1su. 

u.... tU11I. KU1.at.ttakoon etU Ranaka ~a VeDl.~1 .1_t ole 
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sodasaa.) Tänä aamuna mieliala on vieläkin valoisampi sen 

j ohdosta että luotett avien tietojen mukaan englantilainen 181-

vaato on tunkeutunut Kattegatiin saakka. MUuten ovat tiedot 

jatkuvasti erittäin hämärät. 

Tanskan lähetystön kanssa olin eilen kosketuksissa. 

Mieliala on ~ietysti alhainen. Todettiin kuitenIdn 

t1ivisen elämän jatkuvan Tanskusa toistaiseksi ilman saksa

laisten väliintuloa. MUtta 01 t1in täysin selvillä slitä että 

taloudellisesti tämä valtaus merkitsee maan ruinointia. STAU

NlNGin ja MDNCHin pOlitiikka, jonka lyhytnäköisyyttä ei ole 

voinut tarpeeksi ihmetellä kaikkina näinä vuosina. on nyt 

aaavuttanur huippunsa. Jos Tanskalla olisi ollut edes niin 

paljon armeijaa ja puolustusta etU o11si kestänyt va~a 

v ain viikon, niin olisi tilanne nyt ehkä toinen. Tanskan 

tulevaisuus on sikäli p~ että vaikka 

vatkin, he todennäkÖisesti tästä lähtien tulevat pitämään 

Tanskaa jonldnlaisena protektoraattina. Jos taas Saksa voit-

taa - - - • 

On niitä jotka sanovat: ·011lllme s11s oikeasaa väit-

täessä.mme Saksan heti hyökkäävlLn jos 

melle olisi läh~t liikkeelle". Tähän tulee 

jos Skandinavian maat olisivat heU aaettuneet toiselle kan

nalle, yhteinen ranSkalais-englantlla1s-akandinaavinen rintama 

olisi ~llut paljoa helpommin saavutettavissa. Ei olisi tar

vinnut nUntu1n DTt englantilaisten ja ranskalaiaten poJllll1.ttaa 

Norj an rannikkoa saadakseen umelleen satamat haltuun ... lIlua

ta puhumatta. Ja aakaalaisten Joukkojen heittäminen Norjaan 

k!!lt!n talvea olisi ollut paljon vaikeampi kuin on. jos la1n

kun mahdollinen. 
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Oli miten oli, käy sääliksi ~orjaa 

saan on luullut pääsevänsä pelistä ideologisella neu~alitee

tilla, jonka pelast ami seksi se oli ilmeises~l valmis ampu

maan jokaista J oka t ä tä neutraliteettia uhkasi, aivan 

pumatta poliittisista ja sotilaallisista laskelmista. Sensi

jaan että Norja koata olisi pyytänyt BDglannin apua, se 

leikitteli kahdella tuolilla odotellen kumpi valtarylmii. 

tisi ensiksi sen kimppuun. Nyt on siis tilanne se että 

maan koko sisäinen organisatio on selsahduksisaa, että pää

kaupunki on vihollisen käsissä ja että satamakaupungeissa 

saksalaiset hyökkäävät maalta päin ja englantilai •• t merel

tä päin! Mika suuremmoinen diplomaattinen saavutus • 

.Biii.s tunnet~u rtanakalainen vaaemmistoparlamentaarikko 

sanoi minulle äskettä1n~ -Se minkä Skandinavian sosialistit 

näinä ao vuotena ovat i t as1leen kei ttäneet, on 

matontalt • 

x 
x 

12/4.. Kävin eilen illalla Q.uai d'Oraqlla poliitti

sen o .. ~ton alipääl11kön ministeri ROCHAT'n puheilla. Sain 

käynnistäni saaan käsityksen minkä olen ylempänä eSittänyt. 

että niLet Q.uai d'Oraqlla ollaan varsin valoisia " ja että 

katsotaan HIlJ'T.RR1n antautuneen suureen uhltapel11n kun hän 

on pldentänyt tuhansilla k1lometre1ll1 Saksan rintaman, 

aIika1 sel1a1s1aaa .:t.asa &1rooppaa joissa biLnen pall ' 11!1!um 

vihollisen.a BDglann1n on helpointa vaatata 

a:.glant1 on tUen aaanut rintaman jota se on hakenut ja 

jolta aUle on milte1 kotoinen. Ministeri BOCEiAT e1 au1D-
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kean WIIIlistanut aUmäänsi!. siltä t osiasialta että Norjan 

säinen tilanne sekä poliittisesti että sotilaallises ti 

epäselvänä ja että jää monissa kohdin vielä hlimäräksi, miten 

saksalaiset j oukot pääsivät niin äkkiä pesiytyml1.il.n pääsata

miin. LisIUi.n~ maaasa. vallitseva pOliittinen eripuraisuus ja 

se to siasia et tä pää.k.aupunkl samo1nkuin useat muut tärkeä 10 

kaupungit 

sissi, ei 

pian saa 

ja satamat o.vat vihollisen ja maa.nltavaltajien kä

suinkaan helpota tilannetta. Jolleivät allieeratut 

joukkoj a laaketukai maihin, vol tilanne käydä var-

sin sekavaksi. 

Minlsteri ROCRAT oli kanssani samaa miel. tä siitä et

tä - kaikki tämä 011s1 välttynyt jos Ruotsi ja Norja ajoissa 

olisivat ymmärtäneet tilanteen vakavuuden. Jos apu olisi saa

tu ja Ruotsi ja l~orj&Jl siihen yhtyneet" ja puna-&D1eija 

olisi karkotettu Karjalasta, ei pohJoinen rintama ollsi rik

koutunut eikä Norja joutunut so~atantereeksi. Tästä ei voi

tane olla muuta kuin yhtä mieltä. On tietysti erinomaisen 

kaunista että Norjan kuningu, jolta ei puutu henkiliSkoht 

ta profiilia, nyt antaa kansalleen rohkeita kehotuahuutoja. 

Mutta jos hän ollsi lokakuussa yhtynyt Ruotsin kuniDkaan 

ehdottamaan yhtelseen deklaratioon SUOmen puolustuksen 

skan4lnaaTlse.ta merkityksestä, ei SUomenkaan sotaa todennIL

köls.st! olial aynt~ • Senaljaanhan tuossa kuuluiausa ko

koultB.asa .1 a sen k01l""'JDik .... a suora.taan kehotettiin venIL-

111s1& hyökklKmlln suomeen. 
Xun luk.e tarkkaavaati CHURCHILLin toissapliTILls.1l 

pulaaen .1. hILDeIl elosen.. Norjall. ja Norjan &alall.. niin 

on pakDteta tet ........ n åuaa10n .UI tilann. TOisi 011. 

~ole". aiTaa tolMn ~o. CBUD u .t.l1 W oUal _idla .. 
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julkisuuteen kymmenenkJIn prosenttia 
'X) 

Norjalle. Minulle veJcuutettakoon pU.n-

vastaiata. mutt a vake.umukseni on että CliORCHD.L vastusti 

dän apuamme. Sen näkee t ä stä puhee.ta sel'9il.ä selvemmin. 

kin välillisesti. 

Täällä ka1kk1 kysyvät itseltään ja toisiltaan, mikä 

lee olemaan Ruotsin kanta ja säilyykö Ruotsi konf'l ikt ilta • 

SUomen kannalta - joka tietysti aina on tärkeintä - toivoi

sin Ruot.in voivan säilyä ulkopuolella konniktin, sillä jos 

se yhtyisi s~taan Norjan kanssa Saksaa vastaan, Saksa var

maati heti valtaisi Gotlanclln ja Ahvenanmaan, jolloin meillä 

ollsl uusl sota lännessä. 

Mitä Venäjään tulee, el minulla ole mitUn llsättä

vää salasähkeeseeni n:o 433. Q,uai d'Orsaylla ei ole 

m1nJdUjnnäköisiä presi1sejä tietoja Moskovasta. jotka 

aihetta huolestumiseen. On niitä jotka uskovat että 

puhe samoinkuln HALIl!'AX1n ja CB.URCHILLin äsketUiset puheet, 

jolssa kaiklssa koetettiin välttää sodan l aajentamista Venä

jäänkln, sittenkin ovat Lontoon ja Moskovan välillä tehtyjen 

sondage'ien tuloa. Olen Q,ua1 d'Orsaylla asettanut tastä suo

ran k78~~U'inulle on vastattu vältellen. mutta ei ~Ö8-

kWLn kielletty- Moskovan ja Lontoon välilllJ. olleen joitakin 

tuntoaarYia li1kkee1ll.. ;ros n&1n on, s.o. joa Moskova todel

lald.n on - tietäen ja tuntien että suuria tapahtumia on 

odotettavisaa - koettanut vetäytyä syrjään välttääkseen joutu

maata DiLiåD. tapahtumien pyört •• aeen. nlln 

pi anal7J'81n1 Jl)LO'1'O:nIN puheesta (että se 011 vain uua1 

ulcaalaia-nDllJ1inen ,uteinen manöönri) tark1stettaTa. 

x) samaa meltA OTat monet ranskalaiset tuttavani; nllnpiL kardinaal1 
B.lUDBIU.Alrr täDIl.n minulle aua 8pOnte lausui aaun aja~88J1. 
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on että RIBBENTROPin ehdottama kolm1111 tto Moskova - Berliini -

Rooma e 1 ole syntynyt ja että WLOTOFF ei käynyt Berliinis

sä. 

Bnempätä en uskaltaisi vielä sanoa. koska on mahdo

tonta päästä selv1lle siitä mit ä alkuvalmistelu1asa on ollut 

propagandaa ja bluttia, mikä vakavaa. &hän ole mahdotonta 

että Brennerissä HITLER MUSSOLINIlle teki selkoa pohjoisista 

suunnitelmistaan, jotka hänellä tietysti olivat valmiina Jo 

kauan ennen Pau1 REYNAUDin ensimäistä conse1l sup~melin ko

kS'usta Lontoossa ja että Brenner ehkä oli pä.äoaaltaan 

asialle omistettu eikä Balkanille. Näistä seikoista on tie

tysti kuitenkin mahdotonta lausua toistaiseksi muuta Jru1n ar

veluita. 

Italian lehdistön aprioristinen myönteisyys Saksan 

uuteen akt100n viittaisi mielestäni kyllä siihen että MUSSO

LINI on ollut valmistuksista tietoinen. 

Nyt käy myös ymmärrettäväksi miks1 saksala1sten ve

denalaisten toiminta viime aikoina on ollut niin heikkoa. 

Niitä tietysti koottiin Norjaan. Jmlraa1i HpmIR1p muka Jou

tuminen epäsuosioon samo1nJcuin RIBBENTROPin muka sairaus oli

vat tietysti D!l'ÖS vain blut'fia. Belgiaa ja HOllantia uhkaa

vasta va~aata levitetyt huhut .... at ehkil. myöskin vain propa

gandaa estl&kaeen allieerattuja liiaksi hajottamaata voimiaan 

kontlnentil ta. 

Toaiaaia on että maailman suurin meritaistelu l17t 

on käyDn1aaIL Ja .että sUta tulee oleellieeatl riippumaan 80-

c1an kohtalo. J(yöaJdn MlTSSOLDU on en gar4e Ja odottaa taia

telun ratkaisua yoldakaeen sen lIIllkaan to1m1a. 
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Ruotsin lähetystö täällä on antanut eräissä piireissä 

ymmärtää , että Ruotsi ei voi ajatellakaan sotaa koska se on 

lähettänyt aseensa Suomeenlt 

Tapasin 9/4 aamulla Ruotsin 1ähettUään ulkoministeriön 

käytävässä. Hän oli kauhuissaan. Hän sanoi että _lannin ja 

Ranskan kuuluisassa nootiss&, kos.kien edellisenä. päivänä. 

tunutta miinojen laskemista, on ilmoitettu syyksi 

minkuljetus Narv1ldn kautta. Tähä n l ähettUäs huomautti~ itSe 

mikä. meic1än malmistamme Narvikin kautta menee Saksaan. on 

niin vähäistä, että al1ieerattujen puOlelta ei voi olla kysy

mys mistään musta kuin tekosyystä lt • 

TlIlllä udellaan tuleeko -orj a 'quXxnx* kääntymään 

Kansainliiton puoleen. On luonnollist a että Norja varmsanki n 

hesitoi, koska se 

tä velvollisuuksia 

ja henki yleensä 

erikoisesti. 

itse ei ole SUomeen nähden täyttänyt 

jotka sille asettivat Kansainliiton pakti 

ja joulukuun 14 p:n yleiskokouksen päätös 

Lopuksi seuraava huomautus. .ilrä.s ent. huomattava suo-

malainen valtiomies sanoi minulle vielä aivan ä skettäin en. 

kuukausi sitten) että Saksan toiminta Tshekkiassa ja 

on se1itettäTissll Versa11lea1n pakkorauhan korja11una. Totean 

että valitettavasti tällainen kanta on viimeiseen 

ei suomalaisissa plireisal ollut vallalla. Olemme nyt oikeu

tetut kysymään. onko Saksan hyökkäys Norjaan edelleen Ver

.a1llell1n rauhan korJa1lua? 'ranskan ja Saksan väli.en hyölt

käämätt~.80p1muksen rikkominen on 17,.ta .op~. Jonka HIT

LIR hl.1ldI.UemJLttä r1Jda)o. 

x x 
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14/4. Kerrotaan että kun Paul REYNAUD muodosti hal

lituksensa oli puhetta GAMELINin nimittämisestä 

si, jotta saataisiin generallåa1mukseksi aktiivisempi mies. 

Tämä ajatus meni kuitenkin myttyyn senvuoksi että pidettiin 

DALADIER'ta välttämättömänä sillä paikalla.. V~l:GANDin parai

kaa täällä oleskellessa on ollut puhetta hänen n1m1ttäm1ses

tään ylipä1i.lliköksi. TålIIäkin ajatus on nyttemmin rauennut • 

Sodan ä.kkikäänne ja Paul REYNAUD'n kie1tämättömät 

voimannäytteet ovat ilmeisesti pelastamassa hänen poliittisen 

asemansa, joka kuten muistettaneen jäi heikonlaiseksi hänen 

esittäytyessään eduskunnass~. Valta on nykyään itse asiassa 

keskitetty siihen g-miehiseen sotakabinettiin, joka kokoontuu 

harva se päivä. 

Tänään sunnuntaina Paul RElN UD kutsui minut luokseen. 

Salasähkeeni n:o 439 lisäksi kirjoitan tästä käynnistäni 

eri raportin. 

x 
x 

Olen unohtanut mainita että 12/3 Ruotsin täkäläinen 

lähetystö antoi lehdille SUomen asiasta kommunlkean, Jonka 

panen oheen liitteeksi. Tämän kommunikean toisesta kohdasta 

Bnglannin suurlähettiläs käytti sanaa "valhe". 
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ö. (:.. t ion ae ij ede a Paz'is co.. uni<;.ue ; 
ant e rQ_eurs et "hypot heses - souvent co' plete~ent d~nu ' e s de 

fondc~ent - ont ciIvul ' ce s derniers jours sur l e r ole ~u ' curait jou' 
la ut:::de dcms l es :; J.r,;o..I.' ers en cours ent1.6 10. nn ande et 'u u • ' . 3 . 

ue la l~~~tion de Su&de a rsris tient a ? cci er : 
10 ) ~ue l ' i~i~i~tive de c s our l crs n ' a nu l e~~nt ' t ' prise 

ar l e - gouverne-::ent su~å.ois , ui s ' <:...;;t c n i ' s t l 'ict ..: Lt dans l e r o-
1e ' inter~caiaire entre les deux gouverneme~ts fi~landais et s ovieti
~ue, s_.s ass er en ucune aticre ce u i de ~' - '~teur ; 

i:. 0 ) ue -: bU de I videJJ ent. n' a pas ex rce ULe pression 
ue sur a Pinlcnde , ainsi ~ue, du reste , e le n ' S ete e 1e-

l ' objet d ' une ~e11e ~re ssion de 1a ~&rt de l ' Llemagr.e ou e n ' i 
te ue1 autre ayS j 

A 

eme 
or-

" E,j ue, par su ite , a ucun ",,0 ent , c ~ .. e n l' ,arfois r 
ten 11, -.La 3u.ade n ' us en 11 1 s trasports u 1 s i Vl'c.. i s ons de a-
t (.riel our Fi nlande , a l a ue11e e11e continue, pour sa part , a 
a p orter une aide de pl us en plus i ntens e dans 1e cadre anterieure

ment etabli • 
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Ulkoasiai nministeriölle, 

H e 1 s i n k i • 

Lähetän täten kunnioittaen Ulkoasia inministe-

riöl1e raporttini 

aihetta: 

ariisista n : o 1, 

Käynti pääministerin luona • 

-
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P A RIISI SSA OLEVA LÄHET YSTÖ. 
II Salainen. 

RAPORTTI n: 0 1.0. 

1 5 p: nä kuuta 
YJ 11/T7J '!J . i 'r J 

19 40 ... - -.. ----Pariis i huhU ssa 

11}", Yd __ _ 
Asia: n Yb.t 1 pä!:i.m1pl s t e rin 

luona. 

Eilen sunnuntaina pääministeri Paul REYNAUD pyysi 

saapumaan puheilleen. Minulle oli etukäteen ministeriötä 

oleval t a t ahol ta sanottu, että pääministeri tulisi minulle pu

humaan mahdollisesta avustamme NorJall d. räin ei kuitenkaan käy

nyt. Luulisin olevani suurin piirtein oikeassa väittäessäni, et

tä hän halusi vaihtaa aJatuksi a kanssani uudesta tilanteesta 

pohJolassa Jonka tuntemus kuten tiedetlLän ei täällä ole ylen

pal ttisen suurU Osaksi kait myö-sldn pääministeri tällä 

tahtoi osoittaa - varsinkin 10m vi1.ma aikoina Skandinavian maat 

ovat Joutuneet etualalle ettei SUomi ole une.htunut. Kutsu 

on täten Jossain mlärin kohteliaisuudeDk1n:' tUlln laskettava. 

Olen salasähkeessäni n:o 43~ selostanut tätä keskus-

telua. Sen reunaan lisään vielä seuraavat huomautukset. 

1) BBYNAUD'n optimismi oli ilmeinen. Hänellä oli var

masti Jo tiedoaeaan, että englantilaisten m.11noitus oli t apah

tunut Itämeressä. Onnittelln häntä liittolaisten viimeisistä. huo

mattav ista voitoista Skandinavian vesillä. Hän , ••••• )) •••• ,. 

luotti vahvaati siihen että piankin NorJa saadaan puhdiatetuka1 --saksalaisista. koaka näiden yhteys Saksaan käy hetki hetke1Vo 

JAKELUOHJE : 

ua 1 : ' 4. 

Jak.'uohJ_all'Ja : 

Tavallln.n. 
Tavallinen ja lIalltal mlnlat.rIOlI •• 
EI ulkomaaeduatukMn tledoltukalln. 
EI ulkomaallduatukHn. mutta ulkoaalalnmlnlat.rlOn liedol

tukaUn. 
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vaikeammaksi. Hän tosin oli v arsin hämmästynyt siitä että 

.;orjan hallitus oli naivit eetissaan antanut asioiden kehittyä 

niin pit käll e. 

a) Hän ei minulta salannut mitä hän aj attelee Ruot

sin diplomatiasta sekä meidän sotemme aikana että nyt or

jan konfliktin suhteen. utta hän luuli että Ruotsi ei 

si välttyä. sodasta koska Saksa, v a ikka se joutuls1k1n Nor

jassa ahtaalle, ei voi prestdgenaä vuoks i jättää Skandina

vian sotaa tähän. dOS kohta Ruotsin mukaantulo helpottaisi 

allieerattujen asennetta ja tehtävää sekä vaikeuttaisi Sak-

san raudansaannin, hän toiselta pUOlen myönsi SUomen aseman 

siitä v aikeutuvan. Mitään minulta pyy tämä ttä hän v ain lau

sui arvelunaan j a toivomuksenaan että Suomi silloin liittyi

si mo1h1n pOhjoismaihin. Huomautin tähän asemamme olevan eri

koisen aran ja aremman kuin Ruotsin ja Norjan me idän kon

tliktimme aikana, koska meidän on pelättävä sekä Saksan et

tä Venäjän reaktiota. ~ålk1mä1seen kysymykseen nähden hän 

totesi, minkä Q,uai dtOr8~n virksm1ehetkin ovat minulle 

toneet, että !oskovasta ei toistaiseksi ole kuulunut mitään 

sellaista joka meitä huolestuttaisi. Sanoin tähän että jos 

todella Ruotsi joutuu solaan ja me siten kahden tulen 

l11n, liittoutuneiden tulisi tehdä kaikkensa Moskovan pysyt

telem1seksi alallaan ja sen int1m1do1miseksi. Tämän katsan

non pääministeri myönsi oikeaJcai. Olen muuten rapOrtissan1 

n:o 9 käsitellyt kys.ymystä länsivaltojen mahdollisista son

deerauks1at, Moskovaasa. Kuulin täDi1ä.ll puhe11.m ... a Lontoon 111.

het1stöUI.. että a1elll.k1n pide v.&n mahdollisena jODklnl.a1ata 
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suhteiden parenemista Moskovan kanssa. Tahtomatta väittää 

että t äll ainen lähentely ajanpitkään olisi meille edullis

ta, totean kuitenkin että nykyhetkellä sillä voisi olla 

meille helpottava vaikutus, koska silloin todennäköisesti ei 
olisi pelättävissä uutta MOskovan hyökkäystä. 

3) Brikoisewti käytin tilaisuutta hyväkseni selit-

tääkseni pääministerille meidän vaikeuksiamme Saksaan nähden 

jos Ruotsi yhtyy sotaan. Sanoin hänelle saksalaisten tie

tysti silloin pyrkivän Gotlandl1n ja AhvenalIe v akuu'!ötau

tuakseen raudan kulJetusmahdollisuuksista meritse kun rauta

tietkään eivät silloin ole heidän käytettävissään. Koska 

pääministerillä oli erittäin hatara käsitys Ahvenan kysy

myksestä Ja sen historiasta tein hänelle siitä laajankosti 

selkoa. Hän luonnollisesti heti ymmärsi Ahvenan suuren mer

kityksen sUnä. tapaukseaaa että Ruotsi joutuu sotaan. Osan 

aikaa läanäolleelle upseerille (kabinettinsa sotilaaasiaintun

tija) hän antoi tehtäväksi tätä asiaa erikoisesti tutkia. 
x) 

Hän käsitti myöskin heti saarten linnolttamisen tärkeyden • 

4) Lausuin pääministerille iloni siitä että Nar

vik on Joutumassa liittoutunei.en käsiin, koska meille si

ten uudelleen avautuu tie maaiJ maan. Mutta käytin tilai

suutta hyväkseni oaottaslcseni hänelle, miten tärkeätä olisi 

.ttä me saisimme lyhyemmän tien johonkin toiseenkin länsi-
xx) 

arktiseen .atamaan vi.ntimme turvaamiseksi. 

dOS todella englantilaist.n eilinen ml1noitu. Itämeren 
et.llo .... a osottautuu pysyväiseksi, .Ahvenaa uhkaava vaara 
tietysti .amaaaa mI&r1n pien.n ••• 
xx) 

M1Dun on turha li81ti että tietysti vain puhuin kauppa
suhteittemme helpottamis •• ta .nkä mis~ terrltoriaall ... ta 
una1 J1 •• tal 
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5) PU.m1nisteri ei pyytänyt me 11 tä mitään suoranais

ta apua orjalIe 8lmettavaksi, mutta siitä puhuttaassa hän 

sanoi seuraavaa: "Jos jotakin voitte tehdä esim. sallimalla 

vapaaehtoisten lähdön Norjaa auttamaan ja jos voitte osot

tautua plUS ehio heihin nähden kuin mitä. he olivat teihin 

nähaan, olisi tämä varmasti asialle eduksi". Kerroin hänel

le arvelevan! että ainakin osa kansainvälisestä. brigaadista 

samodDkuin tietysti melllä. olleet norjalaiset vapaaehtoiset 

js varmaankin r uotsalaisia, ehkäpä suomalaisiakin todennäköi

seati Norjaan lähtee. Tietojen . puutteessa en uskaltanut mi

tään varmaa väittää. Huomautin tietysti myöskin miten mei

dän on mahdotonta heikentää itärlntama amme. 

PIl.ä.m1n1sterl oli erlnoma:tBen ystävällinen ja herttai

n8l1 j6 vakuutti vielä lähtiessän1Jdn minulle liittoutunei

den päättäneen panna kaikkensa pohJoiama1den puolustamisen 

hyVäksi. TlU1ä hän nimenomaan sanoi tarkoittavansa lQ'öskin 

suomea. Koska Ruotsi ei vielä ole soclaaaa emme t-1etysti 

voineet manna detaljelh1n. Totean vain että Ranskan halu 

jatkaa sota:Jl&ter1aalin lähettämistä meUle ei ole kellkeyty-

ny-t. 
Olin taynti1n1 hyVinkin tyytyväinen. Keakustelumme 

kesti lähes tUDnin. 
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P A RI 1 1 SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Sa lainen. 

RAPORTTI n: 0 11. 

Parii s i esa 1 9 p :nä huht i kuuta 19 
. y cJ • 

Asia : J~panjan n tsistuminen . 

Olin tuskin lukenut ministeri 'iINCKEU1ANN in ra:;>ortin 

• n :o 7 J joka menee s aman kurilrln muk ana kuin t ä mä raport-t;i, 

koskien otsakeasias, kun tapasin erään täällä a suvan tunnetun 

• 

espanj alaisen , joka juuri tuli Jadrldista. 

r an kysymyksen, onko todell a natsivaikutus 

setin hänelle suo-

s panjassa niin .... 

xl VO imakas'. Hieman o ietittyään hän tunnusti valittaen näin 

olevan lisäten et1lii. Saksa tekee t av a tonta työtä li:spanjassa ja 

että ambassaadissa on ainakin 300 miestä. Hän lisäsi myös 

tä koska luonnollisesti s panjan ent. "puna iset" toivovat FRAN-

OOn poistamista, saksalaiset käyttävät näitäkin elementtejä hy

väkseen heikentääkseen heille vähemmän suopean FRANCOn asemaa • 

JAKELUOHJE: 

Ul.: A 4. 

J."eluohJem.neJ. : 

.T.""lIInen. 
T.valllnen J. 1I .... aJ ",lniaterHIlI •• 
EI ulkomaucluatulo:.en tIedoltukalln. 
EI ulkomaaeduatu ........ ",utta ulk .... WnmlnlaterlOn tiedol

tukelln. 



SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariisissa 1 9 p :nä huhtikuuta 1 940 . 

'-11.. !ötJ i,J . j , Yö . 

~ , - YJ 

~ lb 
Ulko asiainministeriölls, 

He I s i n k 1. 

Lä~etän täten kunnioittaen Ulkoasiainministe-

riBlle raporttini Pariisist n:ot 11 ja 12, jotka 

ko skeva t allamainittuj a aiheit a : 

N:o 11: 

:0 12: 

Xs panJan 

Norjasta. 

natsistuminen. 
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P A R 1: ;r..S 1 S SA OLEVA LÄHETYSTÖ . Sa l a i nen . 

RAP ORTTI n : 0 12. 

Pariisiss a 19 p:nä huhti kuuta 19 40 • 

As i a: Nor jaata. 

Kävin t ä nään Norj an lähettilään luona. Hän oli var

s i n op t imistinen apuun nähden, joka hänelle annettujen lupaus

ten mukaisest i tulee olemaan niin täydellinen kuin mahdollista, 

v a ikkakin hän myönsi että operatio tulee viemään paljon aikaa 

j a olemaan ~rorjan maalle j a k ansalle kovin destruktiivinen. 

Hä.n mainitsi e rä i tä yksityiskohtia sodan ensi päiv iltä, mutt a 

koska t ämä kirj e tulee luult av asti myöhään perille, ei liene 

syyt ä n iih in t ässä ka jota. 

Sensijaan ansaitsee natsipropag andan, tulevan edesvas

tuun j a historian kann alt a ma init semi st a seuraava • 

Sen j älkeen kun Ranskan hallitus tää.llä ja 3nglannin 
vat 

hallitus Lontoossa 011/ Ruotsin j a l~orjan asianomaisille lähet-

tiläille jättä neet ~uluisan nootln t.k. 4 p:ltä, tuli 6 p :n 

iltana CHURCHILL lentä en t ä nne kertoen tietä vänsä että Saksan 

oorps expeditlonna1re Jo oli liikkeellä. TäJ.löin pää tettiin las

kea miinat Norjan vesille, mikä tapahtui huhtikuun 8 p :nä 

(slis maananta ina). Seuraavana aauama oli JO Tan.ska j a etelä-

_ orja vallattu. Norjan lähettilään mielestä on aivan mahdotonta 

uskoa, että Saksan maSb1nlaakujoukot ollsivat l ä hteneet 

JAKELUOHJE: 

U( 1 : A .. 

J.k.,uohj ..... U.j. : 

TavalII ..... . 
T.valll ..... j. lI.ikai mlnloterlOlle. 
EI ulkomueduatukaen tIodoltukalln. 
EI ulkom ......... kaon. mutta ulkoaagjnmlnlatwlOn tioclol......... 



4' •• _ 

• 

• 

- a -

le vast a miinojen l askun jälkeen. Hän oli aivan vakuutettu 

siitä että miinojen lasku 8/3 aamull a oli seuraus siitä 

että liittoutuneet jo tiesivät Saksan aikeista. Tähän, Nor

jan lähet'viläs sun.oi, voi tosin huomauttaa: miksi englanti

laiset tyytyiVät pelkkään miinojen laskemiseen eivätkä estä

neet saksalaisten joukkojen tuloa orjan etelärannikolle? 

Siihen lähettiläs itse antoi syyksi useita päiviä kestäneet 

kauheat myrskyt ja epäedulliset 1lmastolliset olosuhteet. 

ersti AASO on täkäläisessä sotam1nisteriössä 

kerrottu, että Norjan upseeristossa on ollut tavattomasti 

pettureita, enemmän kuin yleensä luullaan, sekä että Norjan 

armeija, jos sellaisesta voi lainkaan puhua, on kaikenlai

sen materiaalin tarpeessa, koska suuret määrät Norjan ase

varastoja j outuivat heti saksalaisten käsiin. On pelättävis

sä että meidän materiaallhankintamme täällä tämän kautta 

levat kärs~ • 
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SUOMEN '.ÄHETYSTÖ Pariisissa II p:nB. toukokuuta 1940. 

Jb /6/ I J , j 'Yv~ 

!J"yu 

Ulkoasiainministeriölle, 

Helsinki. 

Lähetän tiI. ten kunnioittaen U1ko asialnm1nia teriö1-

1e raporttini Bariisista n:ot 13 Ja 14, Jotka käsitte

levät al1runainittuja aiheita: 

N:o 13: Tilanteesta. 

N:6 14: Li.iI!. ra"?Orttlin n:o 13. 



P A RIISI SSA OLEVA LÄHE TYSTÖ. Sala in en. 

RAPORTTI n: 0 1.:5. 

Pariisi ssa 4 p: n ä touko kuuta 19 40. S6 ID / fa.J :::f 'Iv. 

As i a: TUanteHta. J/Js. '-Lfo 

JOB kohta täkäläinen lehd18~ö luonnollisesti k1:joit~ 

vain sen m1ka virallisas~i aallitaan. oTat Norjan viimeiset 

pahtwaat. 8.0. allie.rattujan po1atwainen etell.- ja 

ta. vaikuttaneet pollllL1n tapala.ad.. RanskaaN, n8a1 yleistl. 

lip14.tv. ei voi harhaanjohtaa. Joskin Buglantia tiatysti 

81 8Iäatetl.än, on krItiikki yksItyiakaakustaluisaa kirpel. 

k&y Ual kirj .. stänI Harra Ulknm1nS sterUla koskIen keskustelua

nI NancysN (18/4) kenraali PkI'l'II.AT'n kansaa, oli s11s Rana

kan y11mmäsal johdoaaa selvä käsitys jo sUloin tIlantean kes

tllmiLttölllJ7d• aU• vaikka m;yönnJLn atU minusta kenraali ~'n 

eri&t Täittaat tuntuivat liiankin p ••• ~sti.utl.. Valitett~aati 

ne aiTat sitlL olle.t. Tie4JLn lII1'öa ~t.-1Jl varmaata llLh.t ... ", , 

attl. täklLll.1aesaIL y1a1a.a1kulmaasa . 01 tiin kovin huol1aaaan s11ta 

atta na anglantUai.et joukot, jotka olivat Aan4alane.i .... pU.

aeet ma1bb. lIhti'fILt sellai.ta JQ7t1l. Qudbrandadal.n1a yl&lplJ.n 

.tta na iluu.n IJll7..... aJ ... a tulivat LU1ebam·r1in aaakk .. 

Yl.i.aainann .. aa näet pelättiin tätä nopaata vauhtia - vallt.t-

taTaatl ei 8)7tta. 

.t.l&.-

JAKELUOHJE: 

UI.:' .. 

ft7tyn.. DIJ... oloauJLte1ua varu.tautua .Uun .tta 

a keald..florJa pitldlka1 aikaa. vaikkakaD e1 koko ao4an 

Jak.luohJ_II.Ja : 

T.".II ...... . 
T .... 11 ...... ja 1I.lItai mlnl.t.ri6I1 •• 
EI ulko ............ _ tIedoItukaIIn. 
EI ulkomaaeduetuk_. mutta utlt-"'lnmlnlelwMln llecIoi. 

h*aIIn. 
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ajaksi, jlä sak.alaisten käsiin. Mikä tulee ol~ niiden 

joukkoj en kohtalo jotka uud.lle.n vietiin laivoihin ja me

relle. s. on tulevatko nII.mIl joukot llLhetettäv1ka1 pohjois

Norj 8811, lll.h1nnlL NarT1k11n, JlULköön tUlI. hetk.llä anaU.

mat~a. Tie4lLn kuitenkin ett& tlLältl on edelleen lisäJoukko

ja Uhetetty, joten täytyy olla olemallaa llUunn1telma sodan 

jatkamiseksi Norjaasa. TImIn .aa~ue •• a perUle on tilanne 

varmaanldn selvinnyt. Otakaun että .10 DTt Ulkoas1a1 nm1niate

riö..... on tilante.sta paremp1a tietoja kuin meUlI tILIlli. 

Tapasin eUen Buotain llLhettUlIn, joka minulle ker

toi seuraava .. 1 

1) Ruotsin BerlUn1ad oleva llLhetystö oli 

~ ennen Tanskan Ja Norjan valtausta raporto1Dut Tukhol

maan tUla1sten tapahtumien olevan oyella. Ruotsin llLhetU

lUsti tuntui kUDllllal11aelta, ettei Norjan llLhetyst.ö BerlU

nillal. ollut mltun hallituk .. Ueen raportoinut. m1kI ~ 

ml er&l.st& RQ(8BOn d.klaratiosta. 

2) Tul tuasn val tae Paul BBYNAUD kuten lII1iatetta

neen heti (ei1 maaUskuun 87 p:nI.) kutsui koolle Lontoo

_en ConaeU suprtM'in kokoultaea. 'I'lI.ul. kokoUk.e.sa oU 

tlkaupalla pohdittu qsJ1llJ'.v. a1l11 tavalla enu. Sak •• 

mal"'n •• _tn Skan41nav1 .. t.a. I.IfJwttuua rekoutruktioa 1IIl

kaa 011 tieto tI.III.Il kokouk.en keaJcuatel..Jlmk.1.ta vuotanut. 

BerlUnUD; Joka heU oli ruveDllut. val'R.taut\1Jll&&Jl vut.t01-

MIlPi,-iaUJl. lIILiat& vaat.to1Juap1t.1at& t..... oli tieto 

vuotaaut LoILtoo.... Jollo1a CHOJlC'IIUt. lmhUkmm 6 ,ulA b

ten -s..,.U..... .upd. Parl1.ua Um"..... ..aa1u.'.a 
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kulJe~ualaivojen Jo olevan li1kk •• ll&. Tiedän toisista l&h

teia~1 että DALADIER palateaaaan Lontoon kokouksesta (27/3) 

oli jatkuvasti hyvin p.aaimistinen englantilaisen sotilasjoh

don to1m1ntanopeuteen Dähdan. 

3) Ruotsin läh.ttiläs piti hyvinkin todennlköia8D& .t

tä Kngl anti , koettaeasaan nyt juurruttaa joukkonsa poh,1oia

Norjaan, ajan tull.n provoaol Ruotsin sotaan estllka •• n si

t.n malmin vapaan kulj.tukaen Ruotsin kautta tai veslti.tä 

Saksaan. .l:otean .ttä kenraali ?BJI'I'1II.AT, kuten H.rra Ulkomi .. 

nlst.rill. kirjoitin, 

,,) LlLhettUILa 

011 s.... kisityst&. 

el pltänyt mahdottomana .. ja olen jos-

aa1n llllärin sSIlaa IDi. 1 ~ - si ~ otuaumaa .ttä. lbIglanti 

a..-utettuaan kieltämät~ huomattavla .tuja sotaretke1l1An Nor

jaan, •• 0. a.n et~ Saksan sotalaivaato DTttemm1n on une 

quantit6 n'sl1geabl., katsoi suuremplen riskien ottam1sen tur

halte1 jopa vaaralllaekal ja ve~ytyl pols mahdoll1a1mllan b1"

vls" JärJeatyksea" lainkaan villttämät~ mihinkä. hirTitta~ 

tilant •••• en Norjdll hallltuks.ll. uako111aet Joukot .~1nku1n 

1ts. hallltus - asuJamisto.ta puhumatta - Joutuvat. Ol.n 

yl.l ••• 1kw1taa llhelll ol.valta taholta Jopa kuullut ettA 

Ibglannin amiraliteattl pl&t~ea8lin periytymiaan ollsl to~

nut var.in riippumatta ~ann1n Ja Ban8kan hallltukalsta. 

1!8n. ti .... 

l1l&ol.VaaD ll8i&n vi.l& et~ Jo ellen ~tt11n 

ylel.e.tl al1tl että JotR korkea lIRektl"pep kenraall pan

tai81in NorJ.... olevla lllttou'lUnaltta joukkojen yli nai 

koIuntaJ aka1. 

Tl.en ranakalalM1t. lantoupMeritåholt. vazmMU. et-
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tä .iimeisessä suure... ilmataistelusaa etelä-NorJaaaa 28:sta 

englantilaisesta pommikoneeata 10 pudotettiin, mikä tapahtuma 

011 vaikuttanut kataatroofisutl yl1mpU.n ~ohtOOIl. Koko lento

kysymys llIJqy Englannin puolelta olleell knyt;m1ellsesti val-
x) 

mlstettu. 

x 
x 

On nUtI Jotka luulevat että Englanti ryhtyi tunnet

tuihin toimenpitei.iin kauppalaivaston.. suojelemiseksi Väl1me

ressä estläkae8n MUSSOLINIa heittäytymäatä ~aksan 8yliin No~ 

Jan kataatroofin 8eurauk8ena. Osaksi saksan lal~aston suuret 

menetykset 08aksi NorJaa8a kärsitty noloua 8ekä oikeuttivat 

että pakottivat BnglaDDin Ja Ranskan keakittiLlllLlLll suurempia 

lahaato-oaaatoJa VlU1merean Ja varsinklll _n itäoaaan. 

Imlll nouaee uudelleen lq8f1Q'S sUU mitä HrrI.lm tu

lee tek8llllLl.ll Joa hän ... Norjan auurlll pUrtein haltuunaa. 

Balkan'n Ja Italian .. ioita tuntevalta taholta olen kuullut. 

etU Italian Joutuminen sotaan ei ole v18ll odotettavla .. -

Jätän tll8d analyaolmatta lq.JJQ'atl miksi Waah1IlgtOll parl pIi

vU siUen utell tltll aalaa ROOII88aa. Joakin on n1iU Jotka 

luulevat etv. tllllL tapahtui SDgl.8Il1lin tohOlllJ.kaeata - JIIltta 

etU toa1n.ara 011 tarjolla Jo. HITLml lQ'ökkU J'ucoalav1aa 

pobJol.eata Ja ... tll Italian o.alll~ta sotaan J4rl~

nIl paol.elta. Xaiken .ar,lta on k_akkola-Ranakalll tootw li8l.

z) 
a.aoia ezI&a.a ~e • .a1l1 01e.8D vaikeata ottaa a1D1ater1 

BO-"ia WnIleUua raporttia -.k .... tl. ftIII tapahtui aUla 
_*.ua ~G11oia as!antUai .. t oUTat LUleIL...n.ua ~a 
~G11011l ... nol a_a as1antilai.ten _'".kh 71"lt.. par .. -

t ... 'los.... tp,.,. _ o11kD eD81antUa1ataD ~.uko~u 
~ JIL- auvl Iad.a hduJ _Uel tale Wl.1'nWD aeldaa 
et. au.. laiT.... .... b&T1tp .u aa.1a1lSa kamalta 
aua.rl ...uw •• 
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Joukkoja • en tunne divisioonlen lukumäärää - ja rintama! 

ta on tuotu lIDlstia Joukkoja VIil1meren rannalle. Nl.istä lq

symyksistä aeuraavaa.. raportissa. 

Kreikan uusi llLhettlläa, joka eilen kävi ens1 ker-

taa lu nan1, ei ~t paljoakaan uskovan mahdollisuuteen 

.aada aikaan Ankaran auunnitte1ema puolustusliitto Balkanin 

maiden ke lIItan , aUlä kuten hlI.n aano1: -aina löytyy Joku

nen joka pelosta e1 ku1tenkaan uakalla-. 

Hän m;yöns1 Jugoaldian aseman vaikeakai eikä hlI.n 

ollut omaan maanansataan nähden liioin kov'nkaan huoleton. 

Sa.mme nIl.h411. uakaltsratko todella al11eeratut vih

doinkin ottaa tapahtwD.1en ohjakset ja alott .. t omiin kI.

a11n8&. 
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P ARI 1 S 1 SSA OLEVA LÄHET YSTÖ. Sala i nen . 

RAPOR TTI n : 0 14. 

Pariisi ssa 7 p : nä touko kuuta 19 40. Jo I IJ. u. 

Asia: Lisll raporttiin n:o 13. 
'!-1/ r - yU 

r .v~ 

Tapsain pari päivlUi. sitten Liettuan 1ähettiUJLn. ~oka 

idän kysymyksistä tavallisesti on hyvin perillä. Hän 

ta lähteistä tietäväns& ... bl.n ldI.y au.nnöllbeati aovjettI_b .. -

aaadia.. ja otaksun että ykB1 lähteistä on ~uurI tlml. - etu. 

Moskov-alla ei ole tIUlä hetkelll sotaisia suunnItelmia meihin 

päin eikä yleenafildlln. 'l'ämI on yhtäpitävU. sen kanssa mitl. 

ulle Q,uai d 'Oraqlla v-1.hII.n TäUJL on toistettu. 

Tapasin toissapUvänl. pitkö.li.n eTeratI BACHin, ~oka 

kuvasti on ldI.ytettävisaäame ~a jolla on erittäin n.beiaet 

teet sekä Q,uai d'Orssy'h1n että sotam1n1steriöön 

taen. Keskuatelustamme ansaitsee mainitsemista a~ursava. HIll 

• lev-ib .. 1 allieerattujen halua jatkaa pohJo1a-Nor~an operat!ota. 

jonne ke8ld-Nor~aata poistetut ~oukot keak1teU.än. 

BrtUI.nl.aisekal hil-.,tykqltaen1 h&Jl kertoi UIUl& Tua

vaati harld~avan aiU. mahdollisuutta ettIL. keua Saksa D.I.k;n

keakittävän tavattoman run .... l1 lentokoneita lAnt.en. 

Poh~aDII8ren aatamiin8a aeJdl Tanakaan ~a Nor3aau, ei 

hnaadoODOttaaatta aita mahdolliauutta ettIL Saka.n a'pym1 kaeaa 

oliai piakkoAa tehM suuri lent9h.J!!sIr!p _Uanti", j9De 

.,U.. l·.eUahl1Jl val.aj9'lttoJh Sakaan lento.... suuri 

JAKELUOHJE: 

UE 1 : A 4. 

Jak.luohJem.II'J' : 

T_III ..... . 
T ... III ... n J. lI"ui mini.terl6l1 •• 
Ei .. Ikom .. edunuuen tledoltuuiln. 
Ei .. lkom .. ed .. .tukMn, mutt ... 'kOl.'linmin,.terl6n löedoi

t ... iin. 
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tämät6n yleIl1lllYY's Norj an sodaasa olisi antanut näUle suunni

telm1l1e vauhtia. KertoJani mukaan koetetaan tääl.l8. ja Lon

toossa tutkia, m1nki!. asenteen tällaises,sa rohkeaasa 

aa ottaisi Irlanti, Joka kuten tunnettua ei ole 

san kansaa. 

Kerron tämILn enelllllllin El titre d. documentatioll, mutta 

eräät seikat voivat sitä vahvistaa. ~aiksi se tosiaaia et

tä Saksan pääintresai kuitenkin ka1kitenkin on etu Bag!e-

nllle, viellipä. _lIm .... a, 

ei voisi WSSOLlNIJl hlU1rtJM.m1nen VlU.1mereeail. ja Balkanllla mer

kitä yritystä vetlili liittolaisten huomio linnestli poisp&.1J1, 

olkoollpa että. L~n BI.lDf tlnU.n lehda.IIII.ILl1, Juuri Lontooata 

palanneena, lauauu sen otakauman, joka tUl.lä on h.rättänyt 

suurta huomiota, että nä." ei tule odottaa mSSOLINIJl irral

lista to1m1D.taa. V1U1merellä., Joll.i 

.an suuri rynnis1.ys länn..... (JAon BtUM puhuu \d sim Bel.-

giaata ja hollannista). Kolmannekai: ul komin1 ateriöealf. minulle 

.anott11D. aU.1l että rah.kkoalOYaJdaaea on hyvin vlihän 

laisia joukkoja, .amoin J"Ugo.lavian rajalla-, jot.n 

atl .i odotata Sak.an 8Uu.rr,rJ1tiLystll. Jcaald[OOIl. 

K.Uean kertojan! sanoi VlU1mereat&. ettiL JOKU 

abk& englantUaiaten ja ran.kalaisten lai",ojen keakiUäminen 

U11 .. n_ 011 tapahtuDut joaaaiI1 lIIIULr1Il Norjan "'alitettaT1a1l 

tapahtumien hlil ... entäm.1.ek.l. 1Uttola1 .. t toiselta puo1n OTat 

kataolle.t tll&DJl.Ua. .ikal ... aka ... akal •• tu tl.llaisl1D toIm.JLpl-
x) 

t.1al1D o ... at ryht1ll .. t. Mltt., .anol kertGJaDi, luullUll 

Vol .uoa Dl.1Dal.1ea .tU Norjan lI04a joutwd.De1l takta-alaJL-
1. 011 a.all. Q7- Ja .eur .. aht ..... ftl.1aer.l1I. haYaitt ... 
..... UIl~ kanaT.. akti ... 1t .. ttu.. 
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11merelli tilanteen volvan aktivoitua kulteak1n vaeta ehkä 

noin kuukauden päästi. ja että WSSOLmIn vUmepUYilaet suur

eleet vielä ovat olleet blufria Sak.an toiminnan helpottaal

seksi muUla suunnilla. J:delleen kertojanl 

TAINin. tiiUlä paraikaa olle.um. r8Uhoittaneen hallltusta 

n11den huhujen johdosta Jotka ovat kertone.t "panjan valmia

tautuvan tukemaan aksella sotilaalllsesti. Onpa puhuttu .iitl. 

.ttä Bapanja olial vieny-t Marokkoon 6 div1aloonaa Ja .ttl. 

Vil1mare.aä slls kaikkl ollal sakaalaiaten puolelta JirJeat.t

t7. Kertojanl samo1nkuin ellen ministerl ROCBAr ulkom1n1 ste

rlösa! niitä aalolta koskevaan ~.ymwkse.D1 vaataaivat Ranskan 

Ja _lannin ryhtyneen kaildcl1n Yälttämittöll11D. 

ollakseen ViU1m8resal. valmilt kaiken varalta. 

Ker1ioJjanl arvelun mukaan Ranska ja KDelantl o'Yat pU.t

täneet ulottaa blokaad1nsa lQ'öakin Italla&1l. JOllka kauppa ku

ten tunnettua neljiLv11d.ao.alta kIl' meritse. .aUlan Ital~ 

tUOda ja vls41 aiDoaataan sen verran kuin mitä .. 

normaliter ltse taryltsee. 

Kitl. JIIIluten tulee Itallan ... nte •••• n niin en "01 ol

la toteamatta. että tlUdUiinen itallan ambaaaaa41 on o.oitta

nut ed.lt1. oirelta neuwa aita lihelli ole'Yl. henk1lölti pola. 

tuaaan ~ta. T1ec1l.n lQ'öakin .ttIL Italian tI.k&l.lLin.n kon8Ul.~ 

.. 1raato cm llLh.Uqt arkistcmaa poia. Lopukal tieau .attu

man kautta Etta Y&rDaluc1el.la .t1i& aaal.lakQu ja hnht1knu 

vaillt.ena er&I..U Uk&lli_at& gar-se'1ata oli TUokrattu 

taQllaaen1i& auto. 01.... ya1." a. tanUt...... Ya1kka noua 

altt.n peruutetU1n. ftnU.n lIhU ..... ' ..., ...... ta en.aUnen neu'Yoa 

rou'Y1.nea l...ue U) CuneaUal 
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Kävin eilen ministeri ROcaAT'n luona 

puhUlll&8sa tilanteesta. Kealcuatelu.me liikkui aeuraavi.aa aaio 

8af 

1) Nan1Jcin aililyttäminen on all1eerattujen vakava 

töa. Kun tähän huomautin Nanikin joutumisen pyayv&taeati 

liittolaisten käsiin ajanpltkään kait merklt •• ~ yhteenlak.

mistä nl1clen ja Saksan välillä pohjois-Ruotsin rancl .. ta _ en 

tiennyt sUU hetkellä että saksalaiset olivat lUrkene.1IJd.n 

pommittaneet - hän ei tahtonut slihen vaat§ta vaan aanoi 

sen olevan sen ajan huolen. 

a) Moskovasta puhutta .. sa hän vakuutti uudelleen heil

lä el olevan mitään tietoja jotka voisivat meitä huolestut

taa. 

3) Otin puheeksi kys~ksen misti johtul etttt Kuo~

s1a uhannut aakaalaisten hyWtldiJ'8auunnit.lma. jo~a Q.uai cl tOr_ 

• .,.11a parl viikkoa sitten pidettiin mahdottomana vältt.lL& Ja 

mistä dhkl:St1n. lLkJdJl väheni. Tähän kertojan! . huomautti ei 

pltävänaä mahdot~mana että Moskova sittenkin 011 

painostanut, mi.n.Idl painostuksen tuloa sltten 011 rrua1n tUD.

n.t'tU tolssapäl'din.n komnnmfjke.. Omasta puoleatani 11sll.1a1n 

.tU Uältäpl.1n katsottlllla plcU1.n mahdolllsena, .ttä kun nU

hin a1ko1h1n aaksalaisten .... t alkolTat olla volttola1a Nor

Jaaoa. Ruetala ei enIä tanittu lI.plknllnamaaa, tallGin Sak

.an el tarY~t Ruotalin h7KkkM*ml1ll vaår.mtaa r.udantuDntl-

1I&h40111mubl.. To1a.l ta pUOlen on tUlli V81'81DJdn lehti.le. 

h1I.. Jotka ltat.oTat ettl T .. a1n v-m lkea 011 JonJt1n1.a1nen 

TU'Otua -.JtI. ~ann1l1. .ttl Sak8&1le, 8.0. että IIGalawa 

aJoissa tahtoi. Terottaa D1UI 1 ..... tI .a. koalta .1l101Jl Jloalto-wan ehJrS tl7t71a1 yhtyi 
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Näissi olosuhteissa oli varmasti MOskovalle edullisinta aina

kin toistaiseksi saada Saksakin tunnustamaan Ruotsin neutr~ 

liteetti. On kuitenkin valkea pitää tKtK tilannetta muuna 

kuln väliaikaisena. .12!. englantilaisten onnistuu pysyYiLstl 

~uu.rtua pohJois-Nor jaa • 

• ) M1n1steri ROCHAT huomautti 

Venll.jän diplomatiaasa on havalttav1asa 

toi sel ta puolen, ettll. 

aktlvlteet~ia paltsi 

ylempänK ma1ni tussa aaiassa myöskin Balkanilla, mutta sanol 

pitävänsi tätK aktlT1teettla vielä sondeeraualuontolsena. 

ten kuitenkin että tlLmlf. aktlviteetU jossaln Dlll.rin hermDa

tuttaa Berll1n1K mutta vara1nk1n Rooma .. 

!5) M1n1sterl BOClUT vahvisti tiedon että. maraalkka 

PJn'liH on tlfJUlä rauhoittanut "pan~ aan nä.b4en. neenallJd.n 

hän plti Vil1m.eren tilannetta vähemmJLn huolestuttavana .. ~a 

WSSor.INI aielU yksinU.n ei vol ajatella sodankAyntl&. koa

ka Bspanja on kö:yb& ja koska Saksa ku1tenkin on kaukana. 

jotapaitsi Ranska kokemultaena tieUI, m1~en UrettömAn val

keata on v1eral4en hyökkl&jlen saa4a jalana1~a pohJols-Afri

kassa. Jossa sodankl.yntl on erinomaisten vaikeukslen takana. 

x 

Ranskan lehdistö on pl4ättKytynyt 

halll~ arTostelulata NOrjan v11me1sten tapahtumien ~~

doata. Tl.ytynMkin kalt lIIl'öntll etU auur1u edenaanu Nor

J aasa tapahtuu"ata Taato1nldl.;rm1".U on ~azmUl.. bul1n 

tKDIIn kulteDk1n erl&lU Ranskan a1aKpollt11kkaa tunt8Talta 

tlldLläiaeltK amb .. H4öörUt&. etU Paul RDNAlJl)t.. ..... a1 

ole n1.1Jl Tah.Ta kuin uloap&!A Dl,J'ttU ~a etU laUl kaari 
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kokoontuu viikon päästä, kritiikki häntä kohtaan voi 

~iäk1n muotoJa, osaksi t ietysti riippuen myös siitä miten 

CRAMBERLAINin tänUn alkanut puolustus alahuoneessa päättn. Se 

minkä tänään radiossa tästä puheea~a kuul.in, el ole tOdella

kaan kovin yläsrakentav aa, ei aSiallisestl, ei poliitt1se.~l . 
eikä muodollisesti. 

Ranskan p!äm1nisteriö syytetään lä.h1nni s11 t&.. että 

• heikon parlame~aarisen aeemanaa pönkittäm.1sekd l11an ke~e

lisest! heittäytyl Norjan se1kkalluUJl. jotta parlamentaarl .. t 

vaikeutenaa jäisivät varjoon, Totta on myös etU DALADIKR 

latassaan ~ /3 Lontoosta 011 p .. a1m1sU, kuten eda11iaealll1 

portissanl jo kerro1D.. Toisel ta puOlen vol tä.hll.n taas sanoa 

että kun kamari SUomen tapahtumien va~tultsen alla nJ.yttl huo

noa tuu1~aan DALADImi'lle. ae julkisesti · lausui toivollD1.ltaen et

tä Ranskan halll~ua oaottaisl 

tiin nlhden& 

Jos Paul RKYNAUD kaatulsi on vaikeata 

• nen elJ alleen tulisi. DALADp:R on SUomen sodan aikana s1ka1 

selvästi o 80itt annt mielialansa Moskovaan nlhdiln. että hän 

kin vol tulla ]qsYlQ'k ... n ~oa Moskovan uusi dlplomaatt.inen 

tiviteatt.1 Jatkuu. 1a bänbln aota1n1ster1Dl1 011 ~ö. vastuus.a 

Norjan tapahtumista. ~taan mTöa HIRRlDT'ata. 
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LlLhet~n täten kunnioittaen Ulkoaeia1nmlnister1öl-

1e raportt1n1 ~ar118111ta n:o 15 , Joka käsittelee a1-

hetta: 

Belg1an ja do11ann1n vuoro • 
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P Å R 1 1 S 1 SSA OLEVA LÄHETY STÖ. Sala :.. nen. 
RAPORTTI n : o l~. YcJ . ; 
Parii,,, 55 a .n p : nä touko kuut a 19 

As i a : .. ».181811 ja 01laxm1n vuoro' 

se minkä raporti .. an1 

4.n tapahtull1.ta, .ttl. nä.t .uur~ökklL7a lbl'M ol18i Pian 040-

tettaYi •• a, näkyy tot.utuvan (t.t. kirJoitta •• aan1 .i 01. 

ti.toa 8Ut . onko MUSSOLINnla aikomultaia ,,'p"ku1suti 

sotaiaiin toimenpit.i.iin ia'kk!01pIUroopa8.a~. XJa~. nou ... ~ 

aUU ouo liI'1'Llm1n pUtarkoitua to4ella rlollannin Ja Belgia 

kautta p;vrk1& RanKaan Ja .1ten k1.rtU Mag!no\-l1n.1a. 'l'III&Il 

1II11ka18,SU k.rtol .Uen .da luonani låLJDTt s.naattori. parla

menttiplireia" laek.lmo1taYa .tta toinen ki.rtorritya SV.lt.in 

kautta 01181 040t.tt8T1.... Monella tahOlla on t .... n .. 

tTa vallalla, .tta dollantl Ja B.lg1a oliaiTat p.lkkU 

• ~a, 3a .tU llag1not-1in3an lIIlrt.m.nen .1tt.nkin 01181 pUu1a. 

koska a.taa .uka on kek.i~ uu4.n murha-aaeen, JOlla a. Tol.1 

lIaginot-11n.1 an 1IIIlrtaa. 

To.laala on .ttl. erU.t ti.dot Bry-eseliat. ( .... 

puh.11nk •• kuatelua Bry-... 1iad ol .... an n.ntl Hyrna 3a 

11 HOLJI1n kanaaa) T11 tt .. at .Uh.n .UI. ~. B.lglun 

01. ollut n11n r~u Jm1a 111 ta 011 04ot.ta 3 a .tta .Dgl.atl-

1ais.t 3a raakala1a.t 3oukD' .10 .U... .11. ena1Jl&18eD& pI.1-

TbI.. ~t .ht1n_ .iaMa Bry.aelUa .ta taal·. teD.llrIl-

JAKELUOHJE: ' 

UE 1 : ." 

Jak.luohJ.mallaJa : 

T ..... lln.n. 
T ..... lInen j. IIdltai mlnleterllllle. 
EI ulkomaatduatuk .... tItcIoHuUlln. 
EI ulkornaatd .... uka.n. mutta ulk_hIInmln ......... Iltdol

tukan... 
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'eestl 30 rintamalle. TI1ldn kanaaa 

Jqöeldn kuulin par1amentt1pl1rel.~. että nlLet 

al 011s1 pl&st~ rio11antiin 3a vallata HOllannin rannikko vol

dakeeen sieltä hyödtIL tär.in -.o1m1n. 3a e.anaU:u1aeaU poh

Joisilta tuJdkohdUtaan. KDglannin ldmppuuu.. "1'lsU aal81 .. 11-

trkaend, miksi Balgiaa mu.ka aluksi .uatettäla1in 3a mika1 

1äDs1-nollannin eat.ten 3a tukikohtlen valtaamiaean ~t.e 

Tro3an hevoaten a~a k.akitottlln nlin pal30n tolvelt.. TU

levien pilvien tapahtumat tulevat osottamaan. *Dko nllesä lae

kelm1esa m1tlLän perU.. 

Sen l1dkal JIl1.nkä dhköUn eilan illalla monlen 

te1u3enl tulokMna (n:o 4.77) kerron seuraava.. tilell, sl1e 

Hollannin 3a Belgi&ll valtaukaen enaillll.1 .. DI. pl.lvld. eoitin 

n. klo 11 Ruotain läl1ettUlLIll.. 30ka suureltal ~atrka ... -

ll1 vlh.karl koko .. iaa: "Det ILr ~ bara atriLukott"l :a&Il 

30pa 1.b.mett.ll etteJ1D18 uakouet kurllr1ll voivan 10t81 Br7e

aellstl Ber111ll1tae Ruots11ll. ~ tiedä oliko tIlaA taktl1Jtkaa • 

8.0. Ber11ill1n uuslen rikok .. 111sten otteld.1l bagat.111aointl. 

- viralllsen Tukholman maa1 ] menkateomuk .. n mnkaenko' - vai 

oliko ae t~ista Uetämllttölll;r7ttä.Z ) . 

Minulla 011 eU.1l luonanl isohko lcnmae, 30... tol_

na kunnlavl.raana 011 SVeit.in llLh.ttU.... Bl.1l 011 perin n.r

mo.taut 3. lAhU kohta a7ötJUn. LI.DI. 011 lIQ'öe sancaaleh-

T. pa.in sen3ilkeell .attumalta ka4ull. Ruotsin eotU ... tta
.... roUTaIl. 30.. kanas. JdIrII&.~ k.aJalatelusta kI.'ri Ua1. 
eU.l q....... ollut toclal.l.1uIl U.\&IIILtUIQ7 •• 
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t 1m1ehll., jot ka t 1eal_~ kerwa hall1t uks.n kaatuvall ja aul 

RBYNA D'n DIllodostavan plenen sotakab1n.tln. Kuten t unn.ttua, 

tlm& ajatus plivln kulue.sa h71lttlln Ja illemplnl plAmi nla

t .r1 ilmo1ttl ainoaat een ottaneens. kaksl oike1stolaiata hal-

11tukse.naa ja vapaut t aneenaa 7hdekaln hallltuksen kolea\atola

ta alivaltiosihteeriata. Kiintols1n keskust.lu lounaallalll 011 

tunnetun kirJaillJan .Tulea BOIUINSin kallss.. Joka paljon har

raat.. polltlikkaa. fULn ti.al k.noa varaana llLhte ..... tta 

Berliinl vlt.. p&lviDl 011 ko.t tanut tehd& kaikkensa, jotta 

RanSka provosoitul.l llllt.1II&n Belglan avuk.l. Jotta sataa al

ten saial preteltsUa. TI.bän en... Ranak. el me~. 

'!'ule. k7S7fteeksl 111.. Jll&rin liittoutuneilla 01.1 U.

doaaaan UJIIL uusl h70~. .Uloin Itua v.k. lopa .. pU.tU .... t 

vetlL& Joukkona. pob TroD4h,1..u. .. u4uU'a. 011 II1t.n 011. 

'oalael. u..n.. .UI Narrik1Jl kohtalo DTt vol Joutua h...

d1n ra*kaistavek.l Ja .tta Norja-park. 

nee JUO GIUIl OD.naa noJ __ • 

Olko-'nS.,.rl0a81 .11en minlat.ri BOCRMr minull. uudel

leen vatuutti .tt.l h.111& 01. II1tlln mel. huol.atutt8Y1a 

tle,oJa ~akOY .. ta. 

Braenl_ llh.ttlllUL1L tapaaln aattwul ta .1 a 

vare1n katecoorl .. atl .1 a apon' .. ls.sU, .,ta .,.1I.-.... r1kan 

.1. k.akl-JMrika valtiot OYa' val.a1U suU.... a1lieera"u~a 

Jos vain ~allat Dl7\W'" •• 1aerkldL tIJDlUa, 11a&81 hI.Il, 

~U •• u_ TOl J&t1iI& maU .... puolustusta 

al"11kd tlaGpYal'aln aah4Ol11s111. PJ7\eUl.. .1011.1 .... ' Dl

cravall.' l'a. tule .ak ..... 

z 
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Olen roh,1eD.l1ut vUme1sten .114en vu04en aikana 8Un

nöllisesU tehoataa, etU A'uroopan koht aloon va1kuttavat rat

kaiaevast i ne he r rat, Jotka Johtavat Euolan ja Delsi8Jl 

kopolit iikk... Olen s anonut että BICX1n käsittämätön po11-

tUkka Ja lomiDgaa Leopol41n Ja JII1n1stert SPAa1Jl Salloro

bian merkeissä solmima av1011Hto. Jota nliJl kaunU8U GIl 

kutsuttu neutra1iteeUkai Ja Jota niin _nat pienat kansat 

OTat ihailla.t (.ialä eilen 10Wlaalla s.ai tsin liLh..ttUI.,). 

vlelä tul ... t JIIIlO40stWlUZl kallllk.1 lmTikai _Ule aa1lle 

itselleen Ja ka1k1l1e 1IIl1l1ek1ll. Se rikDksallhen luott ... 

iiI'l'LXR1h• Joka uae1lua1aaa neutraale1.a. JIl81saa 011 D.i1n omi

nainen, on DTt osottaullunut aik.l m1v. .. 011: t01 .. l1a n1-

me11l kul.tavaka1 S.man1a1n, cl7J1am18a1n Ja n.k. -reaallpol.1-

tUkan- 1ha1lukai. Miten toinen ol1å1kaan &\lrooppa tilli het

ke11&. Jo. Puola Ja Belg1a 01 181.at Jatku'Yutl PJ"81D8et 

kuperil.181sa& poa1t101...... a.o. Jatkaneet PUoluatuk .. u.a tur

vaam1sta Ranskan aVUlla. Sakaen vuokal lUOVUlltlln kol1ek:t1vl

teeU.ta Ja 16 &rt1klan kautta kul.JI::a»ikeu4e8ta, Jotta 't'aan 
'-' 

auututetta1.1. Olen kaiken t&mln a~t 

11se.1I1 raporte1a.an1 Belg1uta. Joten en palm D7t 

PyyUn e." lukemaan raporU1n1 "Bry.sel 1iSa. n:o 10-, 

Jo." parU1aQmMnallll shulla analysoin kunhkaAn 

po11t11kk.. tilI" kAnnalta katsottuna. 

Sanot.. etv. Puolaa 011 't'aikea _UM, Ja totta 

on 117Ö. etta "We k:an8a ~u .ttaa Puolaa um ~ha 
akrobaUsn JUkaa el ollut suuri. _tä Bels1~'" V1al& 

an·lama ... eaim. DUt141n aotU"aUu __ kano1 Bal&1_ 

't'&ftat8lltuva llalakaa .... t .. ) TUaa Jamkau'" o1o.tai Be1-
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giuaa (Y. li3'1) olivat suoraetaan kiuaalliaet. koko Bry.ael. 

kun oli nat81a1n ihailun vall..... mi.u. olen raporteiaaa1 . 

kertonut lukuiaia eS1merkkeJ&.x) 

Ja DYt kaikki kauniit unelmat oYat menne.t san tien. 

j 8 en_1mäiaen hädän tull •• aa ldLI.DnTtu.n ku1 tenJcU Banakan puo_ 

lean. !mtta yhteis.n puoluetukeen kannelt. on lII8netetty vuo

.ia .ika .en pahempi riittine etu. .ilmät B.lgi.... Yl1me 

talven kulu.sea ehtiYät .vautua. 

Olen myöalt1n var81Dk1n alkuvuoe1nanl Belgia .. a laaJ .. U 

analyaoiDut Hollannin onnetonta haluttomuutta lihennellä Bal

giaa ja Jqk.nemättöll!l7ttiL JärjutU Belg1an kanssa no1m1k81 
x) 

jUneet kanaTa- y.m. Iq~eet. Kollekt1viteet1n eeuraa,1a e11 

n.utrallte.ttl - aa1ancmai.n en8llllllLn taikka v&h8Dllll.n tiet&

mättä. fiI'J'LJj:Rin to1YOJIIIlltaien lIII1kaisesU - on allut e11D& I118r

killinen .ttä. se e1 01. aallinut .lea naapuria antaa t01-

aUleen sitona lupauJcala. Ka1ltki O,elo-r,rhmlLn kaunl1t puheet. 

Joihin aina olen suhtautunut .keptUllee.t1. todistavat Ddtl 

bämmi.tyttlvintl poll1ttl.en vaiston puutetta. 

mTt:r:r valitettayaati tq6aJcin tolet. ettl .e Ruotain 

Ja NorJ_ _UI Jcoht_ lIOU4atQman meuttalp JIIlUalla 1IM1l

.... h.rättllll anUp.Ua.. JODka ol .... ADlo on kiel ta.ltGn .. 

• 1 w1Dkaan 01. 'YiLhant1JlTt .. n kautt. .ttiL nlld g.-... t_ 

81a.. 11&1.... Joihin S8kaa Y11aek81 on ~ - arJa, 

'fanak.. Hollanti - petturi.n luku 011 ollut hAIIII.trtu.-. 

n.ui. JUt.Dkl.b.1Il aaianlait. 011&1 BIlota1... Joa nllk.1 tul-

1_' 
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CHAMBRRLAnan poistuminen nä~till101t& , - JOlle hJf.nen ei 

koskaan olisi pitänyt as-tua - on nykyhetken 

kuJ • elättä~issä va in on että hänen poistumisens. on 

myöhäinen Ja että tämän knmmallisen ei-anglosaksUaiselle ldI.-
I 

s ittämättömän vai t:Lomiespllaltu~an onneton kauai, Joka todisti 

mihn oike~ hänen edel täJienal. .BALDWllU.~ J a XDlNin poli

tiikka loppu Jen lopuksi oli, on maksava hekatombeJa niille 

kansoUl. Jotka ualcaltavat ajatella toisin kuin W1lhel.Jutraa.8n 
%) 

puolijumala. 

% % 
% 

riedän nyttemmin varmaata lähteestä että se puhelu 

r aul REYNAUD'n Ja ChAMBERLAlNin välUlII./ Jonka saksal aiset 

teet ~ä.ittbät tapahtuneen ~.k. 30 p:nä illalla Ja joka on 

täåltä Ja Lontoosta dementoitu, on todellisuudessa tapahtunut 

suurin pl1rtein niinkuin saksalaiset lähteet kertovat, Josldn 

sitä on brodeerattu. KUten muistettaneen siinä keskustelussa 

CHAMBXRL1IN valitti ettei WEYGAND vielä ole valmis Ja että 

Turkki tekee uusia vaikeuksia. irallisissa piireisel luullåBn, 

että tH.mil. keskustelu on vuotanut Jostakin lihety-stlh:t&, Jolle 

Lontoo sen oli ilmoittanut, luultavasti TUkhOlmasta. 

On mielestäni selvää ett.. Saksan vi~eiset sotUaal

liset toimenpiteet aiheutuvat seldl. siitä että Saksa pelkIII. 

toista sotatal~ea että sl1t11. että se tiesi Ja tunal liHto

laisten val.m.1stautu~an eri suunnUla, Saksan hyökk!l.y-amenetel.m1lL 

seuraten Ja hyväkalJtlLy-ttäen. 
% % 

% 

CBIM'B15RI.AIliin i8l., vallha .rO~, kirjoitti kerran eruJ.le y-.tII.~U1MD 
pitll.~nal po1ltaan.a NevUlea hyTin bK1DJtertalaena qk)'DIL Ja pane
vansa hILut senV1~"ksi JollonIdA keaJd.suureen ll1key-rlty-k."Il, Jo.sa 
b&Jl ei ~01 -~ah1Dgol Uaa ei l11ke-el.1IIIIL eUl. i .. 'ed .. -. 
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Saksan yl1mmAn sotilasjohdon suunnitelmat rlollannissa 

ja Belgiassa alkavat meistä jo tänään näyttäytyi.. 'l'ämän 

saapuessa perille ehkä viikon parin pääs~ tiedot näiatä 

suunnitelmista ovat paljoa selveJllllät. Tulenkin seuraavissa 

porteissani raJ oi t tumaan enemm1ln yle1shn huomio1h1n ja ar

vosteluihin jättäen detaljlt radion ja lehtien varaan. 

että täällä olemme senauurin vuoksi varsin aokkosilla ja 

että varmojen tietojen aaanti ei ole helppoa. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

.. II: A 4. 

arllsissa 17 p: n& toukokuuta 1940. 

Sy / Jo I f J . ;f> ''Iv. 

2yr yv 

UlkOaBiainm1nisteriÖ11e~~ 
H eI s i n k i • 

Lähetän täten kunnioittaen U1koasiainministerlöl-

1e raportt1ni arilslsta n:o 1 6 , joka käsittelee ai

hetta: 

Masa-joen Jättllälstals t elu • 
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p 1 1 S 1 SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Sala i nen . 

RAPORTTI n : 0 

Pariisi ss a 17 p : nä 
S''I)/O I 1 J . < • 'Iv . touko kuu ta I 9 40. 

~ /j' • ,/6 

As i a : MAas-Joen Jättiläistaistelu. 

Toukokuun 10 p:nä alkaneen Saksan suurhyökkäyksen tar

koitusperät alkav a t nyt näkyä. Hyökkäyksen t aktiikka oli 

piirtein kuten Puolessa tietysti mut~tis mutandis 

sai alunpitäen käden muodon, jossa sormet ova t toisist ~n ha

j allaan. Ylin sormi pyrki pohjois-Hollantiin, toinen Rotterda

miin j a sen kautta Hollannin sydämeen, kolmas pitkin . bertin 

ken va Sohelden suuhun päin, neljäs Namurin suunnalle Ja 

des Ardennien kautt Ranska n varsin isen Maginot-linjan ylä~ää-

hän (lilontmedy). 

Ei kanna t a puhu sen pi tel!llläl ti Hollannin ja sen 

meijaperan koht alost. ikään ei pareDDllin kuin tlää onnettomuus 

osoita , mihinkä vie sokea luottamus pelkkään neutraliteett11n 

laiminlyömällä puolustuksen suuren voimakkaa n n apurin liepeillä. 

uinka onkaa n Holl t1 järjestelmällisesti sulkenut korvansa 

kelta sotilaalliselta yhteisto~alt8 jota sille monasti on 

tarjottu. selvää on ettl Hollannin kymmenettuhannet sakaalaiaet 

Ja n atsit olivat mukane pelissä. ~a kun Hollandaohe Diepin yli 

menevä 1 1/2 kilometrin pituinen silta ei tullut r&jäytetytsi, 

vihollinen hJÖkkisi maan sy4lmeen etelästä koko puolustuksen 01-

JAKELUOH.JE : 

UI. : ... 

JakeluohJ.m.II.J. : 

T.v.lllnen. 
T.v.lII""n ja 1I.lk.i mlni.terlOlle. 
El ulkom •• edultukaen lledoitukalln. 
Ei ulkomaaeduatukaen, mutt. ulkoa.lainminiateriOn tiedo i .. 

tukalin. 
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lessa suunna ttu itään. Ken on kulke ut tuota siltaa ~är-

tää että einin suun ollessa sillä kohta jo meren näköi-

nen, joukkojen pää sy siitä ylitse sillatta on ylivoimainen 

tehtävä. 

uon~n kävi eilen orjan lähettiläs Haagiaa, jok 
l'aA. t.J ~ ja 

011 ollut ~ t p6aJ118SSa ulkoministeri KOHTia ja joka kotimatk 

l a joutui keskelle eteläistä sota-aluetta . KoJmen päivän ku

luessa hän näki ka iken sen mistä lehdet ovat lcertoneet kuin 

t aruj a ikään. 

Albertin kanavan murtuminen sodan toisen päiVänä oli 

liittoutuneille suuri v atoinkäyminen. Kuten minulle sanoi tä

käläisen sotakabinetin v ltiosihteeri Paul BAUDOIN, oli 1 sket

tu että kanava kestäisi a inakin viisi päivää. Joskin tiältä 

päin ka.1laotttma nayttää sl1 tä ettei 51 tä hytikkäysti, joka kul-

ki Albert1n ke n v a p1tkin, ole erikoisemmin intenaif1Ditu 

ainakaan ei ole tällä hetkellä vielä Antverpen saksalaisten 

käsisaä tuo murtuminen helpotti sen rintaman muodostumisen 

jOh'n Sakaa pyrki, nimittäin linjalle joka kulkee Maastriohtis 

tä Namurin j Dinantin kautta 5edaniin sekä sieltä itään 

Chiera-jokea mröden Hon~ drthin päättyäkseen Longwy'hin bel-

gialais-ranskalaisella rajall lähellä Lux~urgin rajaa. 

ti p.usONKN arveli ivan oikein jo heti hyökkäyksen 

että. Sakaa tulisi ohjaamaan hyHkkäyksen juuri näihin seutui-

hin, koska siellä varsinainen Maginot-linja loppuu j belgi -

l a inen puoluatus.rateea1 alkaa. Tämä liitoskohta on linnoituk

aellisesti heikoin ja maaatolliaesti hyökkääjälle edullinen. 

~atä nlke. m1~.n erinOmais.n kevytmieli~ on ollut Belgian 

varustautuminenf j a aihin on vien7t •• to.iaaia, 
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viimeiseen s aakka on respekt01nut Belgian halua pysyä puoluee 

tomana. x ) 

Kuten minulle tänään kertoi suurlähettiläs BULLITT tämä 

11nj, p itsi että e monessa paikkaa pääSi r1kkoutumaan en-

nenku1n r anska l a iset ehtivät asemi1nsa , murtui pahasti belgial 

sen Namur-armeij n täydelleen tuhoutuessa, josta vihollinen 

si heittwaään useita kolonnia pohjois-Ranskaan. BULLITT, joka 

ele11 Ranskasaa v1~e maailmansodan, huomautti myös siitä että 

tämä belgiala isen armeijan tuhoutuminen on suoraan verrattavis-

s e englantilaisen armeijan tuhou~iseen, joka a iheutti maalis-

kuussa 1917 suuren llieerattujen ryntäyksen epäonnistumisen 

(Cambra i). Toissapäivänä nämä irra lliset kolonna t näkyTät pääa-

seen :. ik pitkälle Ranskaan. Eilen tämä etenemi~en keskeytyi 

j a kolonna t joko tuhottiin taikka p kotettiin peräytymään. 

BULLITTin muk an Saksan motoriso!tujen joukkojen j a lentoaseen 

hyökkäys Belgian armeijan kimppuun oli ollut kiivaudessa 3 i-

van uskomatonta . 

Näyttää siltä t anään, e ttä taten syntynyt pus.i olisi 

sa tu suurin piirtein korjatuksi, mutta uusia samanlaisia hyök-

käyksil on tietysti odotettaVissa . ilanne .x tatä k1rjoitet-

taessa on sen vuoksi hyvin vakava jos kohta ei suink n toi

votoA. TilanAe on verra ttavissa Marnen ~aistelun r tkaisupäi-

vään. "enetykaet molemmin puolin lienevät tav ttoman suuret. 

Sillä välin edelleen t istellaan linjalla Antverpen

Louvsin - Namur, Jossa en1malkseen lienee englantilaisia Joukko-

On uskomatonta mutta totta että ~rysseli .. ä 
aä pass1iviDen puolustus oli melke1n ol_aton. 
011 tusk1A ainoatakaan po .. 1suoJaa' 

Ja ADtverpen1s
ADtvarpaA1ss' 
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ja vastassa. ~ommituksi sta huolimatta melni ut kaupungit aa

moinlruin ryssel ja Liege ovat edelleen b elglalaisten hallus

sa. Se seikka että Liege ei ole antautunut eikä linja Ant

verpen - Namur ainakaan vielä murtunut on helpottanut sotatoi

mia alussa mainitun katas troofin parantamiseksl. Jos Brysselln 

linja samalla olisi murtunut, olisi tilanne tällä hetkellä 

toivoton. 

Tämän kaiken kerron kuulemani ja bU'.U."'äxx lehtl-

tietojen mukaan, mutta llsään että olemme täällä kuln säkis

sä Ja ol en osaksi voinut erehtyif.. 

On niitäkin jotka luulevat että hyökkäykset Ranskaan 

vain preparoivat elg ian valloittamisen helpotusta Ranakan ra

jalle aaakka, jotta aenjälkeen mahdollisuudet hyökätä JIiIlglan

nin kimppuun, joka olisi Sakaan tärkeimpänä päämäärä.nli.. li

sääntyisivfl.t. ..Loisten mukaan taaaen päätarkoituksena on tai

vuttaa Ranska. Täatä on vielä mahdotonta l ausua mitään var

maa käsitystä. 

Reaktio täällä kävi eilen aamulla silm1nnähtävä.ksl. 

Kadut tYhJenivät k1d kaikkl sotllaaaines lähetet t iin r1nta

malle ja kun kaikkl autobussit rekvlroitl1n evakuoitujen, eh

käpä myöakin joukkojen, kuljettamiseksl. arii s in pohjoiseen 

vievät portit ovat siviilel1tä suljetut ja n.k. r'slon pari

sienne on jullstettu sota-alueeksl. 

Q,uai d 'Oraq oli osaltaan 871PIUL 81ihen että. e111-

nen mieliala ayn)d.styl. sl1l1. aen korridooreisaa huhu11 Uin 

enemmlLn ku1n .ID11ualla Ja arklstoa poltettiin julki.aU 1Ri

n1ateril:ln piILall.. JIIlbaasu4e11le ja liLJleytati:S1lle annettiin 
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hätäinen neu'90 polttaa salaista arkistomateriaa1ia, joka ei 

myöskään ole omiaan r auhoittamaan. 

tään paniikk1mielialaa ei ole voinut tOdeta, mutta 

paljon väkeä lähtee kaupungista varmempaan turva&ll. adu1l1a 

vUisee belgial aisia autoja ja evakuoitujen hoito tuottaa 

huomatt avia vaike " sla. 

.Hallitus ei suunnittele alnakaan vi~lä muut oa Parii

sista, mutta tiecllln että asiaa kalken varalta valmistellaan 

jottei yllätyksiä tulisi. len näissä kys~ksisaä yhtäpiätä 

yhteydesaä Ruotsin lähettUään kansaa menetelläksemme samalla 

tavall a jos il anne karjistyisi. 

uhn jo eilen .&hkötin alamme tänään pol t ella sa

laist a arkistoaineata, nimittäin monis t ettuja asiakirjoja, 

otte i vät esim. vlrkaveljieni iedoi ukset jout uisi saksa1ais-

t en käsiin - jos konta Suomen lähetystö eksterritoriaa1iae

na on oikeutettu vaatimaan aaksa1aiaUtakin tulla reapektoi

duksi, on tietysti vaikeata sanoa mitä okkupa~lon aikana 

voi aattua. OleIlIlle myös kaiken vara! ta varanneet rahaa ti-

111 tämm., ja tänään aaimme ariisin kaupungin lahjoittaman 

puoli miljoonaa frangia, jonka toistaiseksi pidä.mme 

Olemme täten toistaiseksi siinäkin suhteeasa turTatut. 

änne on aaapunut joukko Belgi ... a olevan llLhetyatön 
• 
,a koneul1Jwiraetojaame naisla, joista oa. on JlU1l:l7t 81'11-

s11n. He141.n kohtalo.taan .1 to1sta!aeke1 Tol mitILln var

muu4alla .&nia. mu.tt. t .... e k.1k:It8IIIIM .ttä he tUl.ll tule

vat toistais.ksl toiMen ja jotta h. pU.a1aivtLt llllt..ua 

.teenp&!n, Jos tilanne kärJ1am. 
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Kun ylläoleva oli kir joitettu s~e uusia tietoja m.m. 

s otaminlsteriöstä. jotka vahvi st~vat ylempänä kerrotun koskien 

tilannetta rintamalla, s.o. että. toissapäiväinen uhka on saa

tu a inakin täl lä kertaa vältetykai. 

fuutoksi sta ylimmässä sotilasjohdossa en ole vi1meölsen 

sähkeeni jälkeen kuullut mitään varmempaa. 

Todlstuksena siitä mitenkä tiedot suuristakin tapahtumis

t a rintamalla tänne saapuvat myöhästyne1n.il.. mainitaan että 

t oissa-aamuiset sähkeani (n:ot 484 ja 485) eivät ole t taneet, 

että Masa-joen linja 011 useaata kohti murtunut. Vasta 

päivän UtapUvänä .Ruotsin sotUaaattasea minulle siihen viit

tasi aamo1nkuin Louva1n1n valloituksean - tämä kaupunki 

kuuluu olevan uudelleen englantilaisten käsissä - emmekä ua

kaltaneet v i elä sen päivän iltanakaan aähköttää mitään pessi

mistlstä kuulUliatalllU. asta eilen tiedot huononivat. jonka 

mukaan sä.hk:ötin (n:o 492 ). vaikka tällä hetkellä voin 

että katastrooti jo sUloin oli korjattua 

x x 
x 

Mainitsen lopukai että sotam1nisteriön valtiosihteeri 

aul AUDOIN. joka toimii sotakabinetin pU.sihteer1D&. 

toissapUvänl. aanoi nyttemmin uskovansa. että MOskovan 

111n1n suhteet ovat kaikkea lDI1uta kuin byvlLt. mutta lisäsI 

pItä'YlLnlll. auurena ereh4TkaeniL luottaa auhteiden k.~eam.1 .. elle 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ ariisisaa ~l p :nä toukokuuta 1 940 . 

I ,V I 

5'1-/ /D I -IJ. j ''1J 

2jt - YtJ 

Ulkoas ialnminister i ölle, 

H eI s i n k i. 

Lähetän täten kunnioitt aen Ulko a sia1nm1nisteri ölle 

raporttini &riisista n:o 17 , joka käsittelee a ihetta: 

',lUutokset hallituksessa j a yl immässä sot U a s

johdossa .. 
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RAPORTTI n: 0 17. 
f'f 10 I .p,J . .) - 'ttJ 

arUsi ssa 20 p: nä touko ku ut a 1 9 Y; ,ycl 

Asia: utokse t hallituksessa 

ja . Ylimmäs sä. Bo t ilasjohdQ8Sa, 

r aul REYNAUD on toissapäivänä uudelleen korja1llut 

litustaan tällä kertaa erittäin klltettävällä tavalla. Tulee 

vain kysyneeksi miksi tämä ei ole tapantunut paljoa aikaisem

min. Vasta nyt DALADIBR'n poistumisen jä.lJteen muodo s tettu halli-

tue alkaa saada sellaisen konsistenssin, että siihen voi 

luottamaan. 

PBTAINin kutsuminen hallit uksen toiseksi varapresidentiksi 

j a r aul REYNA Dtn siirtyminen ulkoministeriös t ä sotam1nisteriöön 

tulee ant amaan heidän yhteistyölleen erit täin intiiMin luonteen, 

ETAIN kun de f a ato tulee t01mimaan sotam1nis t erin&. 

DJLJDIERtn sotam1n1sterikausi kesti nelisen vuotta. Tule-

vaisuus tulee näyttil.mKän · kuinka paljon hänen syykseen ån panta

v a siitä, että saksalaisten hyÖkklly8 pohjoisesta pääsi tunkeutu

maan niin syvälle Ranskaan. 

DALADDm on a ikaisemmin hoitanut ulkoministerin tehtäviä 

ja pidän häntä sUle paikalle sopivana, jos kohta häneltl. k~ä 

puuttuu Jossain !JIIlärin tarpeellista rutiinia diplomatiaa... Hlln 

on sitäpaitsi varsin suorasukainen Ja n11nku1n ranskalainen sa

noo aarr6 "nelialtulmainen" J omaten paljon tosiranskalaisen talon

pojan tunnusmerkke.1l:. Nliml.t ominaisuudet voiTat ehJdi sodan a1kel"a 

, 
JAKELUOHJE : 

Ui 2 : • 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Ta""lIInen. 
Tavallinen ja Illlkai mlnioterlll lle. 
EI ulkom .. edu .... k .. n tioldoltukelln. 
EI ulkomaaeduetuk .. n, mutta ulkOlllalnmlnleterll!n tiedoi

tukelln. 
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osott autua onnekkaiksi. Luulen että ~ voimme oll a t yytyvä iset 

t ähän vaihdok seen. 

DALADIER lienee asettanut ehdoksi anb assadböri LEGER'n 

poistumisen ulkoministeriön pää sihteerin paikalta. lIätä tapau'sta. 

.. on p i dettävä varsin suurimerkityksellisenä, sillä kaikkivoips 

LEGER on kulisseissa pel annut suurt a roolia eikä suinkaan aina 

Ranskan edun mukaisesti. hän ei koskaan ole ollut ulkopostilla 

muualla kuin Kiinassa, J a on sataprosenttinen s1no1'ii1i. seikka 

joka on haitannut Ranskan j a J apanin välisiä suhteita. roisek-

si hänen roolinsa Ås panjan sodan ~ikana oli mystillinen eikä 

ole Madridi~sa unohdettu. olmanneksi hän ei ole kyennyt paran-

t amaan suhteita# tali 8ll, päinvastoin. J a neljänneksi ja en

nenkaikkea hän on leikitellyt Joskovan kanssa tavalla joka on 

turhanpäiten luonut paljon viholl isia Ranskalle. Dlkoministeriös

sä kerrotaan yleisesti että LEGiR'n into meille anne~tavaan 

apuun heräsi vasta silloin kun hän saattoi laskelmoida ettei 

sitä apua enää voita1si lähettä.ä.~ 

Lyhyesti: LE ER'n poistuminen näyttämöltä ei ole liian 

aikaista; sitä on ilolla tervendittävä. 

rlänen sij alleen tulee ambassadööri CHARLES- OUX, 50-vuo

tinen mie., jolla on ollut kaunis karr iääri ja joka viimeiset 

8 vuotta on ollut suurlähettiläänä Vatikaanissa mikäli tlecUl.n 

siinä hyvin onnistuen. Hän on mybskin historioitsija Ja on 

laisaut Ranskan historian alalta teoksia. &l tunne häntä per

soonallisesti. äänen nimittämistään LSG~R'n paikalle tervehdltääD 

yleiseen miel ibyviUliL. Mielestän1 hänen vaa1insa on sikä.li vll-

aaa, että suhteet atikaaniin tulevat Jos mahdollista vielä 

lämp1mämm'kai. jota aitsi hänen tyttärenaIL on naimisissa italia

laisen !(ansaa. 
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Tämän aamun lehdet ke rtovat vihdoinkin, että GAMILIN 

on s yrjäytetty ja hänen paikalleen pantu WEYGAND. Tämäkin 

dos on saavuttanut yleisen hyväksymisen. Ollsi 11ian 

arvostella GAMELnUa, mp.tta on selvää että hän on ~)ö.onn1a-

tunut j a että hänen laakelmansa ovat olleet väärät. Onh.an 

käsit t ämätöntä että kun saksalaiset hyökkäävät siitä paikasta, 

missä kaikki klassilliset taistelut ovat tapahtuneet, tämä lin

j a IIIllrtui. Vaikka kuinka selitettäisiin että tämä kohta 011 

heikoin senvuoks i että .. iag inot-linja siihen loppuu ja että 

elgian systee!U joka siinä alkaa osott autui heikoksi, 

riit ä sel i t ykseksl . Sodan kahdeksan ens1mäisen kuukauden kulues

sa on pa1kkai ltu ~aginot-linjaa j onka pi~i olla volttamaton, 

sensijaan että olis i korjailtu pohJoista puolustusta. Saavatko 

etein ja leygand, tämän vuosiaadan suurimmat ranskalaiset 

tilaat :roCH1n rinnalla, tilanteen korjatuksi, on lqsymys johon 

ei vielä voi vas t ata. 

itkin t alvea on pUhuttu tr.AM&LINin ja Lm.ER'n poista-

isest , mutta ne ovat aina kyenneet säUyttämään asemansa • 

. ,:inull a selitettiin eilen täysin luote ttavalt a tanolta että 

s yynä tähän on ollut h eidän - vapaamuurariutensal 

Siaäm1nisteriks1 tulee .lANDrlJ:., Joka kauan on OOotta

nu vuoroaan ja jota p idetään vo1mam1ehenll. .I:Di.n oli viime so

dan aikana ~ClUUn oikea käsi. Luulen e ttä tämäkin vaihdoa 

- ~{DEL on viimeksi ollut al1rtomaaministeri - on viisas. 

Kun ena1mä1aeasiL al.hkeeaaän! uusien aotatapahtum1en alettua (aähJte 
n;o 477) aenoin GWJt,INin nyt olevan "kototapahtum1en herran-, tar
koitin siU. .1010& GAJlBLIN1n ennuatuk_~. Joiden lIIlkaan suuri aakaala1· 
nen r:ynnI.ttö Ranaltaan a1ka1aeDlllin taikka myöhemmin 011 odo .. ttSYiaa .. 
oaottautuvat oik.1kal ~a .ttl. GWlITIT aiia tavallaan on o1lut olk ..... 
a. kun b&n on v .. tuat8llU~ 'Y01m1en h8~ottam1.at •• atm. l&h.ttllllLlll. 
Joukko~a Syyrl..n. 



EVersti r NEN lähettää samassa postisaa katsauksen 

sotilaalliseen tllanteasaen, jota:~ siihen 

rajoitun lähettämään mainituata raportista kappaleen erikseen 

erra Ulkoasiainm1nisterllle. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ arllslssa 27 p :nä toukokuuta 1940. 

Ulko asla1nm1nlsterlölle : - L: b 
r 

HeI s i n k i. 

Lähetän täten kunnioittaen Ulkoasl a inm1nisteriölle 

raporttlni n:o 18, Joka käsittelee aihetta: 

Poimintoja. 

UI 11:.4. 
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~ 1 S 1 SS A OLEV A LÄHET YSTÖ . Sala i nen. 

RAPORTT I n:o ... l a •.... 
. ~~.~.s.l, ssa . .1 p: nä 

Asia: .. oimintoJa. 

J 

Sähkötin eilen salasähkeen. jossa kerroin kuuJ.1eeni 

WEYGAND pari päivää sitten olisi vakuuttanut pääministerille voi 

vansa taata .iariisin turvallisuuden. Kuulin tämän 

t ettavalta tanolta . n mahdotont a sanoa onko tämä kasitettävä 

niin että Ranakan sotilas johto ei enää pelkää saksalaisten j 

kojen pyrk1~n ar11sia kohti vaan merelle päin. vaiko siten 

että WBIGAND todella katsoi ariis1n puolustuksen sikai vahvak-

s1 että hILD. niLin uskaltaa sanoa. osiaa1a on että ae suuri 

auklto. Joka syntyi siihen rintaaan joka oli muodostuma8sa 

jal1. GaD4 - alenoiennes - 8IIlbrai - St.Quentin - Lat~ - Laon~ -

Montmåq ja jonka seurauksena 011 salesalaisten pI&Q 

• Arras'1in ja Q"tt8lllll1n 1:loulogne'1in. s.o. lb:Jglannin kanavalle. 

a;rnty1 aiten että Ranskan sotUasjohto (lue: GAMKTw) ei 

hetkellä viellL ollut selvUlIL pyrkivätkö saksalaiset arUa1a 

kohti vai merelle. ParUsia 011 kaiken varalta suojeltava Ja 

aiten heikkeni pUOlustus lännesaIL. 

Palataksen1 Pari1sin puolustukseen mainitsen ai'Yumennen. 

että lentoja on ollut JilarUs1n yllLpuolella harva se pUYIL ja 

etU pommeJ a on P140tet~ ar11ain ympILr1atöön vara1Dkin teh4aa-

aeuclullle Ja tärkeisiin lllkenneeo1 1!B11bin. To1ss~DIL 

JAKELUOHJE: 

UE 1 : A .. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lillksi mlniatenölle. 
EI ulkomaaeduatukaen liedoltukalln. 
Ei ulkom •• eduatukaen. mutta ulkoa.iainmin i.t.riön tiedoi. 

tukalln. 
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Pariisi voimakkaaseen ilmatorjunta-ammuntaan itse kaupungista. 

Lent äjätaholta olen kuullut että viisi konetta oli päässyt 

riisin yläpuolelle, joista neljä hävitettiin. Ne heittivät 

tolehtisiä, joista a i nakin yksi sisälsi seuraavat sanat: "Pa

riisittaretl Olkaa rauhassa. Kansall1späivänä (14/7) saatte tans-

sia kanssamme~. 

Täällä yleensä luullaan että rariisia ei pommiteta, 

koska se herättäisi maailmassa suuren myrskyn ja koska kosto

toimenpiteet einin itäpuolella oleviin kaupunkeihin varmasti 81-

ka isivat. 

Bversti BIISI kävi pari päivää sitten yleises~as8a, 

mistä hän kirjoitua erikseen. Mainitsen tässä vain että hänen 

tietojensa IIIlkaan saka81aisUla on HOllannissa, Belgiassa ja 

pohjois-Ranskassa 75 divisioonaa, joista 10 tankk:idivisioonaa ja 

2 panssariautodivisioonaa. Hollannissa on varsin vähän saksalai

sia joukkoj a enää. Bryssel1&aä on ens1mäisen armeijan (kenraali 

von Bock) yleisesikunta, ja M6zi~res' iSd, siis Ranskan puolel.-

• la lähellä sadan'ia. toisen armeijan (kenraali RUNDSTlWr) yle1s-

es1lomta. 

sen Jälkeen kun saksalaiset ovat päässeet Imglann1n ka

navalle on t ietysti länsi-Belgiassa vielä operoivan liittolais

ten pohjo1sarmelJan tUanne käYDY't vaikeaksi. Onnistuuko 

nokaemme linJalla LUle - Arras päästä yhteyteen Sommen 

taistelevan ranskalaisen armeiJan kanssa. s.o. eristiLen saksa

laiset läns1kolonnat pUJoukoisu. on tietysti mahdollista mu.tta 

kyseenalaista, katsoen niihin suuriin maBeo1h1n jotka saksalai

sUla on käytet tävinäin. 

SCIIDJD8n suun eteläpuolella ei liene saksalaiaia. mutta 
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e t tä sielläkin on toimintaa sitä todistaa ea1m.. että ieppeä 

pommitetaan yhtenään. Bräs tuttavani kävi eilen Dieppessä ha

kemas sa vanhan äitinsä ja kertoi että kaupunki paloi ja 

sat8lll.8 j a sema ovat mäBänä. Sivumennen mainittakoon että 

Amiens 'in ihanasta maailmankuulusta katedraalista ei liene mi

tään jälellä. 

Sillä välin Ranskan sotiI sjohdon näkyy 

da So!llllesta Maas-jokeen rintamantapalnen linjalla Amlena - L80n-

• Råthel - Montmådy, s .o. Somme - Oisen kanava - a iane - Maaa. Toi

vokaamme että edes tämä linja kestU. · ollei, rar1isi on vaa

• 

rassa. SUurin huomio kiintyy kuitenkin tällä 

Sommen pohjoispuolella linjalla (Jstende - ' and - Courtra! - Lille 

- Arraa. Siellä t apantuvien 

koko sodalle r atkaiseva. 

aistelujen t ulos tulee olemaan 

iedän suorasta lähteestä että kun YGAND nimityksen

sä jälkeen tapaa! GAMfliLIN 'in, tämä oli ollut mennyttä miestä 

(-une loque-). V~GAND oli hänelle sanonut: ·Olet menettänyt 

ainakin 50 mahdollisuuksistamnej sa~e nähdä voinko minä sen 

korlata; missään tapauksessa älä usko että kOrjaus tapahtuu 

48 tunnisaa.· 

VllfiGAND lensi kohta ensi työltaeen Belgiaan tavatakaeen 

kuningas Leopoldin .1 a kaikki allieeratut korkeat plläll.1köt sU-

lä rintamall.a. HI.Jl palasi Ranskaan sotalaivasaa. mln oli monta 

kertaa tä1l.lL matkalla hengenvaat-...... 

'l'UJ.lä puhuttiin viae vUkon lopulla Italien oaal

l1stum1ae8ta sotaan Sakaan puolella. Toissapäivänä luulUa 

1 
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yleisesikunnassa Ital ian alkavan. iedän Q,u ai 

että BULLITT jatkuvasti on toiminut ROOSEVELTin nimessä ja 

että Washington on Roomassa painostanut innokkaasti. Ruma

nlan suurlähettiläs sanoi t ietävänsä että Moskova on varot-

tanut Roomaa ryhtymästä mihink1ULn Balkanilla. koska sUnä 

tapauksessa ,~skovan täytyisi yhtyä leikkiin. Tätä kirjoit-

ta.ssan! talie ei vie1ll. ole mukana, mutta voi tämä 

tue minä hetkenä tahansa. 

BTAINin paikalle suurllLhettilääksi 'adridlln rtulee 

kreivi de la AUMllJ, joka pitkät ajat on ollut ulko~s

teriän kaupallisten asiain ylin hoitaJ aja viime aikoina 
x) 

tärkeä t ekijä blokaadikysymyksis sä. Tunnen hyvin sekä 

et tä hänen kreivittärensä; v aatimattomia, sivistyneitä. 

i uskonnollisia. ~äilen kuitenkin onko häneasä tarpeekSi 

akt iviteettia niin tärkeällä aikalla juuri nyt. 

anskan viimeinen suurlähettiläs Derliin1a-

sä. menee ambessadöörinä Derniin. 

&nt. pääsihteerille amb. ~ AR'lle on tarjottu tilai-

suus lähteä en misaion s peciale, s.o. propagandatarkoitukae 

sa Yhdysvaltoihin. Hän on kieltäytynyt. 

Eräs norjalainen dlplomaatti kertoi minulle 

Kun orjan sota alkoi Ja Norjan Berli1n1ss& olevat diplo-

maatlt pD.stetUin lähtemään kotianaa. lähettiläa scmxc ja 

lähetyatöneuTos STJlNG lähtlTät suoraan valoon. m1saä 

lien.'dt. m1JdI. mulssa norjalaia1.aa diplomaate 

Bl.nen vanhin poikanaa. jeau11Ua. kaatui JIIlUtma pIU

T1I. alUen Nardld.... Polka 01.1 Jo maaliskuU" l.Iå4ö .... 
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tänyt suurta hänmästystlL. unnen molemmat herrat b1TiD= mo

lelllll8t olivat 2O -luVUll alussa, huolimatta rikk:auksistaan. kOll.

munisteJa1 STJNG muuttui sitten niin nate1k:ai, että Jopa sak

salaiset tuttavani, Jotka ovat lUTLKRia ihaUiJoita, ovat 

nulle sitä inmatelleet. 
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ariisissa 30 p :nä toukokuuta H ltoO. 
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r- (Vb 
Ulko asiairun1nisteri ölle, 

H eI s i n k i. 

Lähetän ' täten kunnioitt aen Ulko asiainm1nisteriölle u;, 
raporttini ariisista n:o 1, Joka käsittelee aihetta: 

Eun1nka8D petos. 
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p R I I S I SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala j nen. 
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Asia: Kuninkaan petos . .......... _ . ...... ... .. 

f' {?6 

.1. oissapäivänä, maanantaina t.k. ?II :nä, oli klo 4 

noissa Utapäivällä tänne saapunut huolestuttavia t ietoJa 

kuninkaan rauhanaikeista. doskin belgialaisen armeijan &seet 

kettiin v asta tolaaayön kulueaaa, oli, kuten minulle 

holta on sanottu, jo edellisen Utapäivän kuluessa hälyyttäviä 

uutisia siitä mitä tuleman piti. ,.!1nun on toistaiseksi 

ta tarkistaa miten nämä. tiedot tänne saapuivat. Oli miten 

samana Utapäivänä Belgian hallituksen täällä olevat jäsenet, 

niiden joukossa pää- ja ulkoministeri, sekä eräät m.1n1stres 

dte.tat, kuten ent. pääministeri CARroN ~ VIART Ja ent. ulko

ministeri HIMANS. kokoontuivat Belgian suurlähetystöön neuvotte-

• lemaan tilanteesta. Tässä neuvotteluaa& oli Jo pääqsymyksenä 

mahdollinen kapitulatio, mutta päätti kokous yks1m1el1seDä Jatkaa 

taistelua. 

Samana Utana myöbiLiLn kokoontui Ranskan hallitus, Ja 

kokouksen päätyttyä puoliyöo Jälkeen ilmoitettiin että pMijm1n18-

terl tulee 8euraavana 8iis 28 p:nä lI8lJD1ll a klo 8,30 pull'Jmeau 

ra41o .... 

PlLlm1n1.sterin ääni on yleensä kimalrka 81.1dL yleensä eri

koisen miellyttii._. mu.tta _ 8&1 syvän kantavan väri_~ II&~ 

JAKELUOHJE : J.k.l .. ohj ..... II.j. : 

T .... lllnen. 
T .... IIi ..... j. 11 ..... 1 mlnlat.riOlI •• 
EI .. lkomaaecl ... I........ Ileclolt ..... Un. 
EI .. lko ........... I .. kMn. mutU .. lkoaalalnminl.tarlCln lledol-

1 ... IIn • .. : ... 
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t ule una.b.tamaan kun hän kansalleen 
( 

petoksen. 

Umoitti Bel-

Edellisenä i ltana vielä oli Belgian hallitukselle 

nen radio ilmoit tanut ~inkaan olevan sotil aittensa luona ja 

pysyvän kunniansa ja valanea edellyt täm.1lle velvollisuuksUle us

kollisena. Tiililä ~gial aisen radion ilmoitus oli ainakin iga-

rosaa eUisaamuna herättäen luonnollisesti melkoista i~ttelyä. 

• Eilinen p&ivä 011 synldmpiä mitä Pariisin kaupunki 

• 

kymmeniin on elänyt, ja päivän kuluessa kaavoi syytö8ten 

luku että sävy kuninga8ta vast aan. Itse asiassa on v a ikeata 

löytää motiiveja sUle että kun1Dgaa teki tämän 

tään neuvoa ottamatta. Kaikeata käy näet ilmi että armeijan . 

19 divi-tilanne ei ollut toivoton ja että nuot belgialaiset 

sioonaa, joihin tulee lisäksi jokseenkin yhtä monta 

englantilaisia ja ranskalaisia, olivat taistelleet urheasti, 

saavuttaneet paika11is1a menestyksiä viime päivini.. WEYGAND 

s1n oli, kuten n,-ttenmin varmasti tie4än, käyde8aäJLn yliJohta

j aksi tul tuaan Belgi8ltaa m.m. tapaamaasa ~aa Leopold1a, 

slUUlUt kuninkaasta erittäin epäedullisen vaikutuksen. To.iasia 

on että 1cun1ngaa, vaikka toiselta puolen on muka kaino, .... 

malla on erittäin itsetietoinen, aairaalolsen täynnl. henkUökoh

taisia ambitioita ja halveksuntaa muihin Ja muiden neuvoihin 

ltuul.in e Uen eri Ul.in brliU tA 

lähelll. yleisea1kantaa. että Belgian 

heti suo.twmt 19m1nkaan ehdotuk_ •• 

aanomalentitaholta 

armeijan ylin Johto 

Joa 

Toi on JmDSnka8n 

Ta.teltaTa lie~. lIaUUa mitkUll l1eveDD.7uet ei.' 

joka on 

011 
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sitä. että. hän teki päätöksensä ja pani sen täytäntöön sanaa

kaan hiiskumatta ranskalaiselle ja englantUaiselle ylijohdoUe. 

Liedän että ylipäällikkö ranskalainen kenraali BLANCHARD yhtäk

kiä huomasi belgialaisten ei enää taistelevan. 

Tulee kysyneeksi miksi kuningas näin menetteli. Eikö 

olisi ollut · parempi heti alussa kun aaksalaiset by"ökkä.sivl.t 

aanoa ei kykene~ vastustukseen, jolloin fielgia olisi sääs

tynyt kaikU ta hirDlll1l.ta( )4 jolloin ei olisi tarvittu Ranskas

sa vastaanottaa miljoonittain pakolaisia, jotka ovat hä1rinneet 

sotatoimenpiteitä huomattavassa määrässä. ja jolloin ranskalaiset 
( 

ja englantilaiset olisivat jääneet puoluatuslinjoUleen sekä eh-

tineet järjestyä. ottamaan vastaan pääbyölddl.yksen Ranskan pohJois

raj alla. v aikka kun1ngas olisi oikeutettukin sanomaan että apu 

jota hän pyysi 01.1 liian heikko, ei tämil. oikeuttanut häntä. 

käyttämäln aell81s1a menettelytapoja jotka hän val1tai. Sitä 

mikJlän historiankirjoitus voi pestä puhtaaks1. Olisihan hänellä 

myöskin ollut syytä neuvotella rlol1annin kuningattaren ja La-

.. x.nburgin suurherttuattaren kanssa ennenkuin hän teki päätöksen-

sä. !~ istuvat nyt ulkomailla marttyrreina hänen istue.saan 

taasen Brysael1sal vanhass8 palatsissaan, jonka riITLm hänelle 

8ZIIIIOsta on antanut aaumukseks1. ]Entisestä aatuprinaUatl. on tul

lut narrUnn'ngaa. 

ildtll. kullasien takana on tapahtunut en tunne. MUtta 

rlollann1n tlUåLlUun lllhettUILa kertol m1nulle tiLnI.iLD. 

luon.. eUen 011 JdL7D7t ulJroe1n1ster1 SPAa. Job 011 kerto

nut kgnhakaan mentallteeUn Tllu aikoina taya1n auttun_._

nuke'IrJc •• h&Jl ki.ttlLTt:rl oU .... ta mitailn nauToja T .. tasa. BI.

ne aktorltU..ri.neJl l\lGllteen •• , jota aina on Talltelt1l, 011 piULa. 

-Tt .... 1101lleea. 
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ilisen j älkeen ei ole ilmaantunut mitään 

uutta, joka puolusta18i kun1nkaan menettelyä. Joskin on 

eräänlaisell a v arova isuudella avasin tänään lehdUle antama 

t ys kuninkaan t eon esihistoriasta - lähetän sen eri kirj e8ssi 

s~assa kuriirl postissa Herra Ulko asiainm1nisterille käy 

kin siitä kuten muistakin tiedoista ilmi, että kuninkaan t eko 

jo use ita päiviä sitten oli päätet ty. 1.m. 011 hän jo pari 

päivää aikaisemmin lähettänyt 1 psensa, Jotka oleskelivat 

sa, ortugaliin, Jonne saapuivat s~ana päivänä kun kunink.88Il 

kapitul a tio tapahtui. Havaei n tiedonannosta, joka ilmeisesti on 

kokoonpantu Belgian hallituk sen eräiden j äsenten antamista yksi

t . iskohdista kuninkaan ment al iteet t iin nähden, käy niinikään ilmi 

että hän alust a saakka on pyrkinyt menettelamään tyhmänitsenäi

sesti muist a piittaamatta_ 

J"ättäkäämme var j okun!ngas Leopold sikseen Ja katsokaamme 

mihin hänen katala tekonsa on vienyt hänen kansansa ja lii t to

l aisensa • 

Tilannehan on lievimmin sanoen paradoksaalinen, kuningas 

HITLERin amosta istuu linnassaan Brysselissä ja luo itselleen 

uuden hallituksen jossa hänen neuvonantajansa sosialisti (1) DE 

MAN, ent. rah~sterl, ja kenraali VAN OVlmSTRAAT,. hänld.n ku

ninkaan intiimejä, tulevat näyttelemään pääosaa. Täällä Pariisis

sa istuu suurin osa hallitusta, m.m. pääministeri, Ulkoministeri, 

sot~isterl ja sisäministeri, sekä "molempien kamarlen presiden

tit, jotka ovat kuninkaan desayuoineet ja ilmoittaneet 

sille jatkuvan uskolliauutenaa. L1moge.'i1n kokoontuvat huomenna, 

toistai .. ksi epAvirallisesti, senaatin ja parlamentin Ranskaaaa 

olevat jäsene1ö. TI.mIl. eduskunta tulee r1kaoimaan 100ninkaan eta

tuutin. Olisi ennenaikaista koettaa en.nuatella m1h1nk1. tlllllL kah-
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t iajako Bel gian maan ja kansan v ie, mut ta sen v0i jo nyt 

s anoa , et t ä elgi an onneton kansa kuninkaansa merkillise n käyt-

t äytymi sen kaut ta on j out unut til anteeseen jonka j ohdosta on 

oikeus kysyä. ~ tuleeko Belg i a ko skaan enää entisenään 

duksi. Tunt uu l uonnolliselt a että HITLER näissä olosuhteissa 

toist a i s eks i tulee kuninkaan asemaa näennäisesti pönkittämään, 

mutta hänen lopullisesta kohtalos t aan ei liene epäilystä. Tu

lee myöskin kys yneeksi miten käy nyt Kongon. Ka iketi Ingl anti 

se n kohta ot taa hal tuunsa. 

Kuulin eil en että CHURCHILL olisi s ittenkin saanut etu

kät een tiedon kuninkaan a ike ista. Tosiasia on myöskin että 

Belgian pääministe r i t oi s sa-aamuna alkoi lukea radiossa 

tion, joka oli j ossain määrin ev asiivinen jättäen j oitakin ta

kaport timahdollisuuksia auki. Ranskan hallitus ei tätä puhetta 

hyväksynyt, ja niin laadittiin uuai puhe, jonka pääministeri 

piti myöhemmin päivän kuluessa. 

Tämän s aapuedsa perille lienee kait 

derissa toimiva snneij a , j onka v ahvuus lienee noin 1 5 divi

sioonaa, enemmän t a ikk vähemmän lakannut olemaata. Belgian 

mei jan laskettua ecsa Lillen suunta joutui avoimeksi, Ja 

liittolaisten jäIelle Jääneen armeijan on pakko 

tienoilla suojella peräytymiatään merelle. Taistelu lienee toi-

voton. 

Sillä. väli~ WEYGAND vahvistaa linjaa Somme - iSM. 

Luottamus \~GAND'iin on horjumaton, mutta itse~ myöntää 

että tilanne, vaikkapa linja Somme - Aisne s~tais1ink1n ~ossa1n 

määrin Vahvistetuksi, on erittäin vakava. Ka1ldti tuttavani rans

kalaisten ~a diplomaat\ien keskuudessa USkovat, että seuraava 
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isku tulee kohdistumaan ariisiin, jonka menetys paralysoisi 

Rans kan elä.mä.n j a antaisi urmeijalle jollei kuoliniskun niin 

kui tenkin pahan kOlauksen . n olemassa kolme mahdollisuutta: 

Saksa hyökk.ää Bnglanti1n tai Saksa hyökkää . ariisiin tai Saksa 

tekee rauhanendotuksen. Viimemaini t tua vaihtoeh toa ei ain~aan 

vielä täällä oteta vakav asti. 

Kuten olen sähköttänyt hallitus on päättänyt Jäädä 

meiseen saakkb tänne •• ariisi on äkkiä t yhj entynyt. ~_aikki 

ka voivat lähteä ovat lähteneet taiKka vieneet omaisensa muual-

le. 

:'.iehestä mieheen kysytään milloin tulee hetki jolloin 

Hanskan kansa, joka ei anna itseään vetää nenästä ja 

tottunut ajattelemaan, vaatii s elvän vastauksen siihen 

seen, joka kaikkialle kyte~ pohjoisrintaman murtumiseen nähden. 

Onpa niitäkin jotka puhuvat vallankumouksen mahdollisuudesta, 

toiset taas kuninkuudestal a1kki tämä on ennenaikaista puhett 

mutta voi tulla, Jos ariisia uhataan, äkkiä aktuaaliseksi. 

x x 
x 

llion1sta keskusteluistani viime 

keskustelun eilen Rumanian suurlähettllään kanssa.. HiI.n oli Lios-

kovaan nähden aivan samaa mieltä kuin m1nkII. ellen sa1aelLhke .... 

aän1 n:o 519 esitin Q.uai d'OrsayIl m.1el1plteen1l. Hän pual-,r.a ... ,., 

uskoi vakavasti että 'oskovan töreställniDgar Roomassa ovat vai

kuttaneet sen että Rooma ei muka ajattele sotkeutumista Bal

kanin ma1h1J1 vaan tule. kohdistamaan hyökJd!.Ykaeu& ]Abiw 
~. /L-~-.J 

J81ptlin, ~oka tp1menpid. tietysti i'b 1 , arkoi ttaisi BDglan-

tia Jättäen RanSkan ra~an aIDakIn tolatalseksi koSkemattomaksi. 

SUurllLb.ettlläs luuli Dij"ÖS .ttä Beaaarabian raJoUl. kootut 
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kot ovat lähinnä t arkoitetut varotukseksi oomalle. Hän arve 

li edelleen että koska Saksa ei nyt voi voi kutjettaa 

maniasta läheskään kaikkea s itä. pe t roolia johonka se on oi

keutettu, Saksalla ei "101 olla intressiä. hyökkäyksestä Balka

nllle tällä hetkellä. aistä 130 . 000 t onnista johon sillä on 

oikeus kuussa, se ei vielä koskaan ole kuljettanut Sakaaan 

enempätä kuin korkeintaan 80.000 tonnia.. On kieltämättä jota

kin l oog Ulista tässä. laskelmassa • 

Vielä sananen spanjasta. Yleinen käsitys diplomaatti-

kunnassa jtt. piireissä on että . spanj a j ää ulkopuolelle. Laltta 

toiselta puolen arvellaan että wUSSOLLiI olisi b8panjalle lu

vannut, jos se y tyy sotaan ja sota sille muodostuu voi~toi

saksi, että Boglannin on luovutt ava u.ibraltarista, jonka sit

t en ~S LINI kauniilla eleellä antaa spanjalle. .:ene tlecUi.. 

</,uai d 'Orsaylla minulle eilen avoimesti ~bnnettlin, 

että englantilais-italialaiset kauppaneuvottelut ovat seiaahduk

s18aa • 

;ros Italia yhtyisl sotaan hyökäten ;rugoslavian tai 

Egyptin tai jonkun t:lUun maan kimppuun, sillä tulee olemaan 

kauaakantavat seuraukset, jotka käsitykseni mukaan •• t1 tule

vat näkymään si1Dl että sota laajenee nopeasti V"ålimaran 

useimpiin maihin. jolloin Turkki ja Moskova tuskin voivat 

jäädä ulkopuolelle. 

i pidä ennustaa, mutta en ihmettelisi jos täml.n saa-

puessa perUIe suuri taistelu Pariisista on alkanut. ltfUtta 

tämä sotahan on täynnä yllätyks1l. 
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Tavallinen. 
Tavallinen ja 1I.lk.i mlni.teMlIlle. 
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P ARI 1 5 l .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 !~ ...... . .. 
årcaehon'!sa ~ p : nä ~aä kuut 40 ' 

. ,l~~ ... ;;', } D Y i -( .. . 
Asia : Ranskan 

Sunnunta 1na t.k. 9 päiTinä meille alkoi, kaikista 

pä1nvasTaisista viral11sista Ja puo1iv1rallisista Ta kuutte1uis

ta huolimatta" käydä. selTäksi etU. Pariisin kohtalo 011 Taa· 

aa aa ja että oli syytii l'UTe ta ajatteleme.an siirtl'lDi s U. Pari1 ... 

sista jos m1e11 s amalle puolelle mi ssä Ranskan hallitua 

j a tkaa t oimintaansa. Varhsin seurasTa na piiiviinä (maan an taina t.k.. 

10 pä ivänä) ss1nk1n ulkoaa1ainm1nis t e riöatä kirjeen, Jossa i1-

JllOi tet ti 1n että "eomme Ell i te a 1a demarehe etteotuee per Soa 

Kxoe11ence 1e Nonc. postolique aupres de M. le Sous-Secreta1re 

d~tat aux Affaires Ktrangeres~ J t a1 1'honneur de TOUS tatre 

connattre que le GouTernement de 1a Republ1que ne voit paa 

d'objection a ce que ~ les Chets des K1ssions dip10matiques 

et •• persoones qu1 do1Tent les accompagner qU1tten'i Paria 

pour .'1nstaller en proTinoe.-

Kirje 011 protokollapääl11kön min1sterin 

Tarten on ~.t~ Lo1re-laaksossa Le Breu11-n1a1n.a 

JAKELUOHJE: 

.... ....... ·~~~11A .. 

Ull : '" 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Ii.lbi miniat.ri6I1e. 
EI ulkoma.ecluatukaen liedolluksUn . 
EI ulkomaaed".tukaen t mutta ulko.aiainminiaterl6n tiedol ... 

,,*-lIn. 
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Tämän kirjeen 8O.avuttua päätimme lähtel Tarhain • euraaTana 

aaauna (s.Ot t.k. 11 päivänä) eteläl kohti. Aaetuln heti 

yhteyteen Ruotsln lähettilään kanssa (Norjan Ja Tanskan lähet

tiläiden asema on luonnollieesti ka ikkina näinl Tiikkoina 

to inen kuin 'minis terl HENNINGSin ja minun), jolloln hän il

mol tti päättäneensä menetellä s8IIloln (to.lasiallise8ti Ruot81n 

lähetystö kui~nkin lähtl jo .emana lltana). 

011 kieltlmli.ttä Tal1tettaTa erehdya ulkoasiainminis

terlön puolelta pysyä kiinnl 8ilnl muuttosuunnltelmaasa joka 

jo Tl1me syksynl laadlttiin sUtä TBralta että Pariisla tul

taisiin pommlttamaan llmasta elkl s11tl TBralta 

lähestyi8i Pariisia. Lapsikin _attol käsltUä ett». joa kerran 

Pariisi on T1hollisan käalsali., s.o. jos Sel'ne-jokl on ylitet

tT. vihollista el mlkään estä nopeasti alenemasta Lolre-joen 

laakaoon mlsal seuraaTa puolustuslln ja automaattisestl tarjou_ 

tulsl. Tämä (päänsä kokonaan menettäneen) protokollapUlllkön 

plä tös tuotti koko ha 11 ituakonei stolle ja dlplomaattikunna 11e 

pelkklä ja turhla hen,kaluuksla. Sens ljaan että 01181 piäa'T 

yhdeUI muutolla eall1le Bordeaux'hon auoraa. tapahtui pako nyt 

kahde.sa etaplssa, jolsta kuaplkin 011 pakonala1nen ja kaap1. 

~ aattui pahiMman ylelapanlkln ke8kelle. Kun käTä.in 13/6 

ulkoas1a1Dmlnlate rlösal (-"luei de la Lolre-') joka 011 

p1enehkDön linnaan lähellä mel,a, .aato1nkin todeta 

ei oltu cditty p8DDa muuttotavaroUa paikoilleen enneDkuln nii

U. l'UTettlin taaa s1iriälUUin TaDkkur.111e' 

Maanantaina (10/6) kello 17 tianolaaa päätin käyU 

T8.Dluuden TUoksl Q,uld. d'OraaT'lla llmolttallll8_ lIb4D.t ..... ltwl 

tulin ko)alnteen kerl"Ok .. en 111 .. 1 81jal ta.e polii tUna oaaato. 

e1 koko kerroka.a8a ollut ainoataka.. 81elua. Virkahuonelden 
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o~et olivat selko selällään ja odotushuoneet tuijottivat tyh

j yyttään. Näkemäni v aikutus oli va llan kataetrotinen: pakokauhun 

j äl j e t olivat liiankin vereks et. Jr1enin alaa e n sim.äiseen ker-

r okseen, misa ä si j a itsee protokol l a. Sieltä löysin kaksi 

kollaherraa , va.nhaa t u ttavaani, jotka 011 vat hakin juuri läh

dösai. He ilmoittiva t minulle ulkoministeriön jo puolenpä ivän 

aikaan lähteneen. Ei ollut siis mitään tekemistä ja palasin 

llhe tyst ö6n valmis t au tumaan seuraavan aanun lähtöön. 

lIuuttn Loire-laa laloon tapahtui jo aika isemmin saamieni 

ohje itten muka iaesti. Pariisin lähet:;s töli · hoitamaan j ä. i vät tuo

mari TIKANVllRA ja ro~a PELLINEN. Viime tingassa tämli järjea. 

tely aikäli muu ttui että läh etystön autonkuljettaja meidät ~ii

me h etkess». pett1, m1nkävuokai tuomer1 TlKANVAARA tuli ohja6if;o 

maan llihetystön suurta aut08. Sens1jaan jä1~lit Par 11siin arkis_ 

toDh01 taja PELTONEN rouvineen x). 

Läh 16 joukko 011 4-vaunuinen: pa 1tsil l ähe tys töa 

eräs hal tuumme onne ksi joutunut P riisiin syksyllä erää l t». suo

mala1sel ta jäänyt yksi t yisau to, lähetyaöneuvos IVALOn 

., toi sekli IRinis ter1 VALV.ANNE vaunuineen jossa 011 s1 tlipa1 tsi 

hiinen kälynsä rou~a AROKALLIO, rou'ft Tap10 VOIONIIAA sekli auo-

malainen palvelija. B~er.t1 HIISI autoineen ja perheineen 011 

1lhhnyt edell1aenl. 1ltana. 

Bn ole koskaan unohtava l».htöhetke».. Puol1piaeässä 

~.unut aullott1in täyteen ta~araa 81111i vlil1n kun valtavat .aTU~ 

ure" YyIIry1ViLt pohj01sesta yl1 Par11ain. En ole viel 

s1" .. l~Ule aUtA ol1T8tko nlllalit aaTU~yUryt pet"il1sin 

xl ParUa11n jähU Ja7lSald.n suomalainen vahtime.tar1 JlEBISALO ja 
suomalainen pal'ftl1jan1. 
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ten sytyttämis~ tulipaloista v in oliva tko ne r anskalaisten 

keinotekoisesti aiheuttamat , jotteivät evakuoituja tulvillaan 

olevat tiet joutuisi kuularuiskuj en maalitauluiks1, taikka oli

j o tta heidän vatko ne saksalaisten keinotekoisesti aiheu ttamet, 

yrityksens~ mennä Seine-joen poikki pa rsrunin maskeerautuis1. 

Oli miten oli , vaikutus oli sinänsä kaamea mutta itse 

sikäli meille kaikille edullinen ettei koko matkamme Tarrella 

aino atakaan Viholli sen lee tokone tta 

la. Sensijaan oliTat sek~ BllDEt 

tivU edellisenä iltana, jouWneet 

Tälill~ pommituksen uhreiks1. Savua 

ParU 81sta. 

näkynyt teittemme yl~puo~el

että ruotsalaiset, jotka läh

Pariisin ja Fonta inebleau'n 

jatkui n. 100 km etelään 

On turha koettaa sanoin kuvata si tI. pOhjatonta 

paniikkia joka noina päivin~ vallitsi nopeasti etelään etene

Tän rintaman ja Loire-laaksOll Täl1111Le Miljoonia ja 

joonia belgialaisia ja r anskalai sia maanteillä taikinan tavoin 

Työry1 etelää koht 1. TarVi ttais11n Danten kauhumaalauakyJcy sen 

sanoma ttoman konsterna tion kuvaamiseks1 joka kaikk1en s1l11lis tIL 

tuijotti. Kukaan ei v1elä kyennyt tekemään 1tselleen täys1n 

1JIIIIlårrettäTus1 että edeasimme 011 ehk~ suur1n tragedia m1nk~ 

aiT1Uynyt Eurooppa koskaan on elänyt. Tuli ajatelleekll1 Bo

aeroks811 Trojan-80dan loppukohtauksia ja Tanhojen etu-aaa1ala ia

ten aaa~valtojen aäälimätöntä vyörymistä naapurienaa y11. 

~oudu~e kohta Pari1siata lähdettyämme erilleen 

tois1stamme ja _aTU~ eri teit~ Ta\&" .Une Llhetyatön au1öo 

J1cs1n ~11 perille v1e1.~ samana 11 18:a. Teimme tosin pitkän 

kierrokaen Orleansin 14ät •• , mtte olin oike1n laskenut 81.111.

pl.1n OleTan TlhellUllllll tulfta te 1lllLe Kuu t Taunu1ö 
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8euraavana päivänä osaksi "f8sta monien va1keuks l8n peräst&. 

Lopullisesti oltmMe ke8kiviikkona, t.k. 12 päivänä, illalla 

kaikki koos8a Le Breun-linnassa jon.ka tila t onneksi meille 

kaikille (yht. n. 20 henkeä) riittivät. 

Semana aamuna t.k. 12 päi'Yänä eversti HIISI 

lähti vielä Parii8iin tilannetta tarkastan a an. Hänen kan8saan 

lähti tuomari TIKANVAARA, joka siis pläB1 Parii8iin 

80pimuksen mukai8esti jäi. Seuraavana päivänä eversti 

la8i Tour8iin mukanaan herra PELTONEN rOUVineen, maisteri SALO

NEN rouvineen sekä allekirjoittaneen 8uomalainen palvelija. 

Tour8issa ei tarvinnut kuin mennä hotelli-

korttelin nurkkaan tavatakseen Virkaveljiään ja muita 

joi ta Tour8i88a vUis!e Eräs protokollan h erroista istui 

man 08an päiv~ erään kahvilan parvekkeella, Jossa jakeli 

voja kaikille sitä haluav1l1.. Kävi kuitenkin yv 1Jl pian ilmi 

että Tou1'8i1n ei anää voitu pi tlellesi alkaa jUdI.. lentokone. 

taisteluita Ja polDlllituksia 011 yhtenään ja vihollinen "'eni ai

mo aake 11n. Kun tied.o t käVivät yhä huole8tu ttavimmiksi 

- huolimatta siitä että allekirjoittanut sattui 

maan .. . 1äh t~ eteenpäin Bordeauxta koh ti, si tä 

äkkiä sairastu. 

suuremmalla 

8yyllä kun jo 76llä 14-15 päivien välillä kello 2 tienoisaa 

ulkoaSiainministeriön toime8ta meille 80itettiin että hall1tua 

lähtee ja että maille on varattu paikka Bordeaux8sa ainakin 
x) 

muutamalle henkilölle. Kun 8illä välin sitäpait8i 

roun IVALO la.ten8a luota keski-Ranska8ta vaunu1neen Ja kun 

x) NId tieto vahvi8tettiin •• uraavana pä1Vänä (15/6) .lhkei .. ••• 
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olilllIJl8 sattumalta saaneet suureen vaunuun suomalais .. syntyisen 

tai tavan ohjaa jattaren, oli ohja uskys:ymys joka me Ule koko 

aj811 on ollut vaikeana pulmana , ratkaistu. Lisään että sillä. 

välin ministeri VALV NE auto ineen Ja joukkoineen 011 lähte

nyt etukäteen etelään päin. J4inisteri VAlWiIN'lEEN tarkoitus 

011 sanoa ",*0'" hyvästi Belg1 811 hallitukselle ja sitten 

kaa matkaa Sveitsiin pä in ha kien matkan varrel ta perheansä 

Vals-le8-Bains'ista, missä. se oli oleskellut yhdessä rouva 

HOLSTln kana sa. IUn i6 ter i VALV ANTEEN koh talo s ta en ole 

kuullut mutta otak sun hänen hyvin päässeen Sveitsin 

Rouva AROKALLIOn pi ti j a tkaa matkaa Bordeaux'hon ja s1e 1tä 

Marokkoon, mutta en ole hänestä sen koommin mitään kuullut. 

Rouva VOIO kehoitukses1ani ei lähtenyt Svei ts11n päin 

etelä-Ranskaan Da.x'Un tyttärensä luo. sittemmin Bordeauxn 

ulkoministeriön välit yksellä häneltl tulleen 

teelle päätän että hän on siellä kBikessJ\ 

sähkösanoman 
xl 

turvassa. 

En voi kyllin k~ottaa kaikkia nuoria 

maatteja ajois sa oppimaan ajamaan autosJ tällaisinä kriitil11-

• s1nä. aikoina kykenemättömyys 1tse ajaa voi olla katastroofi-

nen. 

Xnnenkun esi tyksesSitni siirryn matkaamme Bor

deauxthon halU8ll v1elä mainita että 12/6 myöhä~ illalla 
J 

pul kartanoomme Tours1ssa muu tamiks1 tunniksi sen isän1il., 

ImZABROIS, Joka koko sodan a !kana on ollut pääma j88sa eng_ 

lantila 1.8ten Ja ransmla1sten ilma voimien yhdyaupseer1na. Olen 

pariss. a1ka1._s .. raporl1saan1, hänen nimeään mainitaematta, 

xl Kun yllJLoleva 011 k1rJotetw, rouva VOIONYAA il.lllea'yi 
~oaohoni1n plkakäy.nn11le. 
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k ertonut hänen pit kin t alvea olleen .,... pessimL tisen 

sinki n mitä tulee ranska l aiaten l en tokoneide n l ukumäärään. 

ne. i l tana hän äkkiä avasl sydämen sä ja a.ntoi mlnun 

ymmär t ää että t alstelu oli to ivo ton. Hän myös, kuten seuraa

TaO pä ivän sala s ähkeessä , n :o 546, kerro 10, plti val1l8na että 

englantilaiset t ulisivat l ähi pä i Tlnä vetämä än Ranskasta pob 

11low ima nsa 1ru ta n jo 011 'ftlt tehneet maavo l miinaa nähden. En 

'YO i kieltää että pitkä. yöllloen keskustelumme en si kertaa 

minulle alastomast1 teki sel Täksi Ranskan sot ilaalll88n ti

lanteen toivottomuu den. 

011n jo kolme päiTää ennan lähtöämme Tours' 

ista lälE t tänyt konsuli BRUSINlo ja hänen slhteerinsä LISl'On 

Bordeauxhon valmi."ama8ll mel1le Siellä s i j aa. Jos koh ta 

Toursilo jäivät sikiUäi stä omai8\1ut...... Tal 'fOmaan herra PEL

'rONm rouvloeen sekä. suomalainen palvelijamme, oli meitä 

teDkin 15 henkeä, joten sijoittamlskysymya 011 saa tan rat ... 

kal s tuks1. 

Matk8DlJlle Toursista Bordeauxhon meni suuremmitta 

valkeuksi tta, josk1n bent&11n1pula, Joka piUvä. pii Täl tä 

alko1 .eklo 1uottaa uus1a hankaluuksia. LIh tömme 'lburs1sta 

pahtu1 onnekai plhänä .enjälkeen kun pah1n paniikki 011 pur@o 

kautunut. 

Saa'1U1Iame kaikk1 Bordeauxhon Tiell .emana 

aajolttuen o8aksi konaulimme luo o.aksi v1ranoma1aten meille 

järj estiillUn a.umukaeen. Bordeaux 011 täydellinen IIl'J.lll'aha1ape .... 

m11tei mahdoton .aada ruokaa Ja bentai1011. 

Ena1a&loen henk11G Jonka Bordeauxasa tapa.1. 011 

LtKpoqutn päätOimittaja JOka me1lle kerto1 ettl Htalo'1n hal-
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11 t U8 011 muodo s t et tu ja et~ä Petain' in nimi me:rk i taisi aa.

lepoa. Koska ke rtojani on hyTin lähellll yleiaeaikuntaa ja 

Petdn' 1Il, ymmärsin että aselepoa kohti kuljettiin. Hallituk

aen keskuudessa oli kuitenkin niitä, jotka olisivat halunneet 

jatkaa vUmeiseen saakke. Niitä 011 MANDEL , joka . syystä, jota 

en vielä täys in tunne, oli 

deauxn kB uden e ml i päivi nll. 

masti ei S.linkaa n ollut 

'neygand '11n, mut ta kB tso tt1in 

v a rgi ttunakin muutaman tunnin BGz'-

Paul REYNAUD t1 edtln sen var-

rikkonut 

että. 

välejään Petain'Un ja 

hänen nimena ä ei ollut 

paeksi vahva ottaakseen lre ns8D edesall vastuun aselevos ta. Siihen 

vitt1in Peta1n'1ä, jolre on yläpuolella lre1kSi arvostelun. Ilar

salkka Peta1n t in nä1nä päivinä näyttelemä 08a muistuttaa 

8U ur ss t1 me1 dän marsalkkamme ratka 1sevaa osaa sot811me viime 

viikkoina. Myös hänen lyhyet mutta naaevat sanansa 

ja lre naalle mui stu ttava t sotama rsalkk811me v 11mei stä kuulu1saa, 

ku1n maImor11n ikään hakattua päiväkäskyä. 
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lisimman pian Parii siin konsuli- ja kauppa-asioittemme vuoksi . Toi

vomme pääsevämme itse sinne mahdolls1mman pian, mutta laskemme oe

nevän kuitenkin ainakin muut amia viikkoja ennenkuin niin pitkällä 

ol emme. 

x 
x 

29/6. Sen j älkeen kun ylläolew. kirjoitettiin , sisäinen 

tilanne on monessa suhteessa kehittynyt, eikä suinkaan vain parem

paan päin. Eripuraisuus Englannin hallituksen kanssa, joka on saa-

ta nut i 1menemismuotonsa P~tain'in ja Churohill'in välisissä "kilpa

puheissa" ja joka on vieny~ .iihen, että Lontoon ja Pariisin väli

set diplomaattiset suhteet käytännÖllisesti katsoen ovat katkenneet, 

on luonnollisesti luonut mielipahaa laajoissa ranskalaisissakin pii

reissä. Joskin on t äältä käsin mahdotonta päästä selvills Siitä, kei

tä kaikkia voimia todella on Lontooseen siirtynyt - joka tapauksessa 

on sinne 3äänyt ent.ambassadööri Corbin. siellä on myös Leon Blum, 

joka ensiksi turhaan pyrki ~veitsiin ja Etelä-Amerikkaan, sekä pål

jon lentoupseereita - on kui tenkin ilmeistä, että niiden luku, jotka 

• tahtovat jatkaa sotaa a tout prix, on s ~urempi kuin mitä viikko sit

ten luul~iin. Myöskin Uarokkoon on siirtynyt tyytymättömiä. Niinpä 

Daladier , andel ja Campinohi l ent .laivas toministeril sekä noin 50 

p.:l entaarikkoa on siirtynyt Afrikkaan osa kait peläten repressa

lioita osa etsiäkseen uusia toimintamahdollisuuksia. Laiva, joka 

heidät kuljetti, joutui italialaisten pommikoneiden tulen alaiseksi 

Ja kerrotaan eräiden matkustajien saaneen surmansa. Toisaalta kerro

taan, että mainitut parlamentaarikot nyttemmin pyrkisivät takaisin 

Ranskaan, mutta että hallitus ei oliai suopea t ä lle ajatuksella. 

Oli miten oli, Bordeaux'ssa olevien parlamentaariltkoJen 

luku on koko ajan ollut liian pieni qvorumin aikaansaamisekai. Paul 

Reynau4kin lienee pyrkinyt maaata poi., mutta ei ole aaanllt Espanjan 

viisumia. Hän Joutui eilen allto-onnettomuu4en uhriksi lähellä Såte'ä 
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Välimeren rannalla. Varmuutta ei ole, oliko hänellä aikomus pyrkiä 

sieltä frikkaan , mutta huhut siitä ovat itsepintaisia. Kerrotaanpa. 

että "onnettomuus" olisi ollut järjestetty - - - • 

Sillä välin käy Bordeaux'ssa sisäpoliittinen tilanne 

yhä sekavammaksi. Laval näkee hetkensä tulleen ja pyrkinee pääminis

tedksi toivoen Lebrunin lähtevän ja P6tain' in tulevan hänen tilal

leen tasavallan pres identiksi . P6tain 'in ja Lavel'in rinnalla myös 

Bordeaux ' n tunnettu pormestari ~ .Marquet. joka a ikoinaan perusti 

uuden sosialistisen puolueen , mutta sittemmin siirtynyt oikeammalle, 

ja josta eilen tehtiin siSäministeri, näyttelee huomattavaa osaa • 

Kshitys on siten selvästi menossa eräänlaista direktoorir(gimeä koh

t i , mutt sen muodot ovat vielä protoplasmaattiset, eikä tule unoh

taa, että hallitus on parlamenttivoimien kontrolloima.- Bordeaux'ssa-

kino 

ieles.täni hallitus teki suuren erehdyksen s iinä , ettei 

se l~tenyt Bordeaux'sta ennen saksalais ten miehity sloukkojen saa

pumista. Kahtena viimeisenä päivänä Ranskan lounaiskolkka on äkkiä 

ja melkein huomaamatta täyttynyt saks laisista sotilaista. eidän 

vielä 26.6 niin rauhalliseen Aroaahoniimme tulvimalla tulvii edelleen 

saksalaista sotaväkeä, 30ka on vallannut kadut, kahvilat ja suuren 

osan huviloita. eidän huvil amme oli j outua saksalais en esikunnan 

asunnoksi, mutta asettUmalla suoranaiseen yhteyteen saksalaisten 

veltausjoukk03 en pälllystön kanssa sain sen ainakin toistaiseksi ss-

tetyksi. 

Saksalaiset joukot esiintyvät herroina, mutta ovat 

erittäin korrektit. On ollut kiintoisaa kolmen viimeisen päivän ku

luessa seurata ranskalaisen väestön reaktiota. Ensimäisenä päivänä 

/87.6/ esim. Bordeaux'8sa enlimäisten saksalaisten jowLkojen s .. -

pueesa valli tai eräänlainen uteliaieuna, johon tosin yhtyi apatiaa 

j. vAlinpitamättömJyttä. Loiren etelApuolella &Buva Ranskan kanea 

ei ole koskaan nAhnlt eakealaista miehitYltA. Sille Joukkojen saa

puminen oli alukei kuin filmiä iklAA. KuU. ellen. kun miehityejouk-
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Jojen luku vain lisääntyi, välinpitämättömyys m~uttui konsterna

tioksi jopa kauh~sekaiseksi turtumukseksi. Totuus koko alastom~u

dessaan paljastui äkkiä . itään kostontunnetta en huomannut, mutta 

nyrkkiä puitiin taskussa . Kuri oli moittee ton eikä mitään välikoh

tauksia sattunut. 

Hallitus ja lähetystöpäälliköt lähtevät huomenna ei

miehitetylle al~eelle , Clermott-Ferrand'iin ja sen ympäristöön. Oli

si varmasti ollut parempi, jos tämä muutto olisi tapahtunut kolme 

päivää sitten ennenkuin miehitys tuli Bordeaux'n seuduille tosiasiak

s1 . Kerrotaan syynä vi ipymiseen olleen osaksi sen, että alue, jolle 

siirrymme, on ollut s aksalais ten miehittämä - näiden piti poistua 

e ilisiltana • sekä osaksi myös sen, että sinne aeettuneet pakolaiset 

eivät halua poist~a antaakseen tilaa hallitukselle, joka ei ole kai

kissa suhteissa heidän suosiossaan. 

On paljon puhuttu myöskin siirrosta suoraan Pariisiin, 

mutta hallitus ei ~skalla asettua pysyväisesti miehitetyllA alueelle, 

jota Pariisi on. H~olimatta Siitä, että tämä ratkaisu olisi ollut 

käytännöllisesti katsoen paras ja että saksalainen miehityspäällystö 

on luvannut joka suhteessa helpottaa Pariisiin asett~een hallituksen 

kontaktia muun Ranskan kanssa, hallitus on pelännyt, eikä syyttä, 

että laillisen hallituksen vastustajat saisivat vettä myllyynsä. 

Figaro vaatii tänään hallitukselta nopeita p~ätöksiä 

ja toteaa, että jatkuva vitkasteleminen ei voi olla maalle hyödyksi. 

Ro~ian t~,ahtumat, joista olen turhaan koettanut saada täällä lä

hempiä yk*iyietietoja - tapasin eilen Romanian suurlähettil~, mut

ta vältti tämä eyventymästä aiheeseen ollen luultavasti hankin lä

hempien tietojen puutteessa - ovat omiaan nekin ylläpitämään mieli

alan labilisuutta, jota lisää se tOliaaia, että ra4ioläh.tykse~ 

Ranskassa tällä hetkellä ovat aselepoeop uksen mukaisesti de ' faoto 

kielletyt. Joskin saksalainen miehitys on tähän as ti ollut viisaasti 

hoidettu, alkaa kuitenkin kansa Ja 11einen mielipide hiljall.en huo

mata, miten sJTllle tosiasiallis.sti on painuttu. 
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Koetan uudesta asemapaikastan1, josta t01von saavani 

Gen~ve'1n kautta post1yhte~den Helsinkiin, selvitellä ei-vallatulla 

alueella vallitsevia mielipiteitä sekä analysoida niitä syitä -

pOliittisia. sotilaallisia ja sivistyksellisiä - jotka veivät Rans 

kan kansan tähän onnettomaan kuiluun. 

Tällä välin ovat aselevon ehdot julaistut. Helsingissä 

ne tietysti ovat jo tunnetut, Joten en näihin tässä syvenny. Bel

gian suurlähettiläs, Joka kertoi, että Belgiassakin miehitys on huo

mattavasti lisvempi kuin 1914-18. arvelee . että Hi tler antamalla 

4t miehityksclle tällaisen helläkätisen luonteen koettaa luoda pohjan 

kontinentaalisen blokkihengen syntymiselle . 
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Sunnuntaina ke Ilkuun 30 p,na. varhain aamulla lähti 

Bordeaux'sta pi t kä 30no Pariisin diplomaatl1aut03a p rkien miehite

tyltä alueelta "Ranskaan". Karayaanin etunenässä a30i PaaYin nun

t iua. ; öhemmin pä ivällä lähti Bordeaux'ata samaa tietä toinenkin 

kavalkaadi . enimmäkseen niitä diplomaatteJa. Jotka olivat Bordeaux-

kantena asuneet Biarritzissa. 

Viimeisenä ;önä Bordeaux'ssa ei ollut palJon· puhetta 

levosta. sillä saksalaiset kolonnat kulkivat koko ;ön Bordeaux'n 

halki matkalla etelään. Bordeaux oli saksalainen sotaleiri Jo me1-

dän sieltä l ähtiessä, vaikkakin virallisen miehit;ksen piti tapah

tua vasta lähtÖämme seuraayana päiyänä. 

Miehit;sJoukkoJa riitti Bordeaux'sta itään vielä lä

hes ~ata kilomstriä. Libournen Ja P'rigueux'1n yälillä pe lakkasi

vat Ja olimme taas puhtaas8a Ranskas.a. Vaikka miahit;8Joultot oli~ 

yat kaikkialla erittäin korrektit, oli kuitenkin halpoitua me111e 

diplomaateille tulla ei-miehitet;lle alueelle, 8111ä meidän ei ollut 

helppo nähdä ranskalaisten ;stäYien sisä iset Joskin hillit;t kärsi

UWkset. 

!Il;ty,J sanoa. että 11ainan mieliala asukkaiden keeken 

uwöe muuttui heti deaarkatiolinJ~ t01sella puolen. Bralnlainen 

JAKELUOHJE: JakeluohjemaUeja : 

Tavallinen. 
Ta"alllnen ja lI.nll mlnlateri6l1e. 
EI ulkom .. ecIu.luIt .... tledoltukllln • .... ........ .. / ..................... -.. -..... . 
EI ulkomauduat ...... n. mutta ulkouialnmlnlateri6n tiedoi-

tuk.lln. 
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huolettomuus pist i esille 3äätäväs täkin alakul oisuudes t a . 

K~avaan1mme päätyi La BouIboule-nimiseen idylliseen 

kylpylään , ont- Doren vieressä , . as :: i! cent r ali ssa, Auver gnen sy

dämessä . s umme melkei;. kaiItk i s amass a hotell issa. Lukll:.$e on li-

säänt ynyt. ~eitä on nyt: nunt ius , BraSilian , Turkin , Belgian, Ar

gentinan , Romanian , Japanin ja Espanjan ambass adöörit - viimemainit

tu asuu V1ohy 'ssä tai sen lähellä ollakseen mahdollis imman l ähellä 

hallitusta - , Hollannin, Li ettuan , ortugal in , Kre ikan, Suomen, 

Tanskan , Jugoslavi an, Viron , Ruotsin , Latvian , Si amin , Sve i ts in • 

Ha i tin. Bulgarian sekä erä iden Keski - Amerikan ma iden l ähet t i l äät 

sekä URSS ' n j a Luxemburgin aSiainhoitajat. Hol lannin lähett i läs 

ei siis ollut Jäänyt saksalaisten käs i in, kuten edellises sä r apor

tissani sanoin . Egyptin l ähet t iläs on l ähtenyt Lont oos een. orJan 

l ähettiläs on Barcelonas sa. Tanskan lähe t tiläs on uude s taan seuras

samme. f Hänen neuvoksensa on Pari isissa. toiset Bi arr itzissa; ker

r ot aan, että l~etystön j ä senten kesken olisi eriäviä mielipiteitä 

suhtautumisesta t i lanteeseen. Samaa kerrotaan orjan l ähe tys tön 

jäSenis t ä .! - Unkarin l ähet t iläs on edelleen etelässä valmiina läh

temään Ranskasta. Ruotsin l ähe t ystössä kerrottiin hänen ilmaisseen 

pelttelemältä vah ingon ilonsa Ranskaa kohdannees ta onnettomuudesta 

ja käyttäneen sanoja "som loke &nstå en hos den franska reger~ngftn 

akkrediterad dlplomat". Paraguay'n ja Venezuelan lähettiläät ovat 

hävinnest näköpiiris täni. 

Pari päivää sitten ilmestyi t änne Yhdysvaltain s uur

lähettil~s Bullitt. joka kuten muistettaneen jäi aluksi Pariisiin. 

Hänen tulostaan on ollut eriäviä selityksiä. Luulen asian yks in

ker taisesti olevan niin, että B. täten koettaa vähentää sitä välien 

kylmyyttä. joka selvästi on havaittavissa Ranskan halli t uksen ja 

Washingtonin välisissä suhteissa. /Kerrotaan hänen sanoneen eräille 

tuttavilleen Yhdy~valtain kolmen viikon pääetä olevan sodassa. / 

Koetan tavata häntä lähipäivinä - hän asuu kaupunkimme ulkopuolella. 
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Hallitus s iir tyi Bordeaux'sta ensiksi Clermont-Fer

randiin , mutta l äks i myöhemmin eieltä Viohy'hin. - Clermont-Fer

randiin Jäivät vain kaikk i puolustueministeriöt sekä par i spesiali

minister iötä . - Kukaan e i voi käsit t ää tätä pää ttämättömyyttä. Ja 

Viohy'ssä ei ole yht ään huonetta saatavissa. Viranomaiset eivä t ky

kene puhddstamaan diplomaattikuntaa varten yhtä ainoata s uurta ho

tellia, joita Viohy' ssä on kymmenittäin. Bourboule 'sta on Viohy'hin 

noin 100 kil ometriä. s iis edestakaisin 200 km - Ja bensiinistä on 

huutava p l~ute. veitain l ähet t iläs lähtee huomenna vi i koksi Berniin 

tieduste lemaan, mitä mailmassa tapahtuu Ihän ottaa mukaansa pos

timme/ , sillä t äällä olemme kuin säkissä tietoihin nähden Ja koko

naan eristettyinä ulkomailmasta Ja Ranskan Ul koaeiainministeriöstä. 

Täysin paradoKsaalinen tilanne. Kansalliskokous tullee kokoonkutsut

tavaksi vasta 8-10 päivän pää stä, Jos edes s i lloinkaan. Viohy 'h1n; 

vas ta eanjälkeen voimme t oivoa saavamme asumuksia Vichy'saä. 

salkka P~tain ei halua vielä kuulla puhuttavan Pariisiin menosta, 

ennenkuin hän on täysin varma, että pääkaupunki on vapaa miehityk

s estä. Emme luule olevamme Pariisissa ennenkuin joskus elokuussa -

ainakin siltä tuntuu tänään. Siis toisin kuin yksityiskirjeessäni 

Hsrra Ul koministerille eilispäiv'Jl postissa arvelin. 

On käsitettävissä, että nä issä olosuhteissa lähettilä i

den työ ei ole helppoa ja diplomaattien kesken onkin havaittavissa 

s uurta tyytymättömyyttä. Toiselta puolen tapaamme toisemme kymmeniä 

ke.L' toJa p'~1vässä - syömmekin kaikki samassa ravintolassa - joten 

tietomme ovat pääosaltaan oommune bonum. 

lt lt 

lt 

Kirjoitin jo Pariisieta. etten ihmetteliei, joe t&8a

Tallan kiTi~alka Sakean arme1jojen jaloissa joutui8i Taaru-:.. Tour

eieta paon aikana en oliei ihmetellyt. joe Tallankumou8 011 i puh

Jennut. TYlt7JD&ttömyJe hallitukseBD, joka ei ollut tyennlt j :.rjee-
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~ämään vähimmässäkään määrässä evakuointia, oli ra4aton. Aselevon 

jälkeen mielet rauhoittuivat ja ymmärrettiin, että sakealaiset oli

sivat käyttäneet hyväkseen jokaista vallankumousyritystä puut tuak

se en Ranskan eieäisiinkin asioihin. 

Joskin edelleenkin t yytymättömyyttä Jatkuu ja joskin 

sodan johtoon ja maan viimeaikaiseen yleispolitiikkaan kohdistuva 

arvo s telu käy yhä kirpeämmäksi - suurempia sotilaallisia kuritto

muuksia en tunne, joskin syyt Öksiä karkuruudesta on sattuout _ 

näkyy viime päivinä kehitys päinvastoin kulkevan toissen suuntaan, 

nimittäin nykyisen perustuslain "yksinkertaistuttamisen , selventä

misen ja tervehdyttämisenn tarkoituksessa. 

En uskalla vielä mennä sanomaan, mitä P6tain lopulta 

t 'llee Kans alliskokoukselle esittämään perustuslain korJaukseen näh

den. Ei ole vielä edes varmaa saadaanko kokous teknillisis tä syistä 

kokoon . Uutta selvää on. että P6tain, Laval, Marquet, Weygand ja 

useat muut hallituks en jäsenet henkiystävineen nyt pyrkivät Ranskan 

parlamentarismin kimppuuo. vaikka kauniisti puhutaan Siitä, että 

r~gime ei ole muka vaarassa. - Lehdet, kuten Le Temps, Le Journal, 

Figaro, Paris-Soir, jotka ilmestyvät t äällä pieninä lehtitynkinä. 

.. ovat selvästi ylhäultä i nspiroidut. - Uitä parlamentarismin sijalle 

pannaan - sen näemme. Kuitenkaan ei tule unOhtaa, että Viohy'hin 

ja sen ympäris töön on kokoontunut paljon radikaaliedusmiehiä, jot

ka varmaankin koettavat valvoa, ettei vuoden 1875 tunnettu peli 

uudesta perustUSlaista, jonka teki toinen marsalkka ja joss. ei edes 

mainita sanaa TASAVAL~ Isiten j ättäen portin auki restauratiolle/, 

uudistuisi nyt toisen marsalkan ollessa asioiden hoidossa. 

Elämme näköään piakkoin suur~a kiriä tasavalataisten 
v . 

per askäsi t teiden olemassao~osta. ott.en huomioon. mikä mer kitys 

ja vaikutus Ranskan r~imetaist81ul11a on l äpi vuosisatojen ollui 

muuhunkin mailmaan. 8i ole mahdotonta/huolimatta Ranskan tämänhet

kise.tä alennustilasta. e t tä tällä tai.telul~ voi olla kaikuja 
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ulkopuolellakin Ranskan. Ehkä t o i selta puolen Petain, jonka hahmo 

mo nes s a s uhteessa muis t uttaa Hi ndenburgin v .1915 näyttelemää OS&8, 

suurella arvovallallaan s aa oppsosition vaikenemaan. 

eist ä d i plomaateista tunt uu , että hal litus, jonka 

työky~ä loppumat tomat muutot tietys t i paralysoivat. ~ i kyllin 

vo i makkaas t i käy sisäisten t eknil l i sten probleemain kimppuuni tar

ko i t Oan evuuoinoin, el in tarvekysymyks en, transporttikysymyksen, de

mobilisoinnin J .n.e. j är jes t elyä. Ei t ule toiselta puolen unohtaa, 

miten Saks assa v :n 1918 Jälkeen kes ti vuosia ennenkuin sisä inen 

t i lanne alkoi stabilisoitua. Kun ~ähän sanotaan, että Saks a 011 

nelj än sotavuoden uuvut t ama, vo i nyky tilanteesta Ranskassa sanoa, 

et t eivä t hall i tus e i kä kans a ole vielä heränneet siitä yllätyks estä , 

minkä salamasota aiheutti ja jos s a koko maa vielä silmät ummessa 

kuten pimeydessä hapuilee. 

Ul kopoliittisesti me diplomaatit t äällä aset amme toi

sillemme sarjan ~symyksiä, jo i hin e i kukaan kys kene tyydyttävästi 

vas taamaan. Luet t elen muutamia: 

1/ ikä on Lontoossa to imivan de aullen "komitean", 

jonka Lontoon hallitus on tunnustanut ainoaks i Ranskan hallituksek

si. kokoonpano. - Tässä yhteydessä ansaitsee mainitsemista, että 

Le lemps /sen ollessa Bordeaux'ssa/ teki suuren numer on siitä, 

että Roo sevelt tunnusti Pd ain'in hallituksen ainoaksi lailliseksi 

hallitukseksi. Tämä tunnustus tuli erittäin otollisella hetkellä, 

koska juuri silloin saavutti maksiminsa upseerien, parlamentaarik

kojen y.m. pyrkiminen hlarokkoon ja Lontooseen. 

2/ Joskin Marokon kä.ltJnhaltija, kenraali Nogu'. on 

Pcitain' 111e USkOllinen, onkol.1arokon armeija demoblliaoitumaesaY 

Mainit t akoon, että aselepo sopimuksen teksti selvästi vielä puhuu 

Ranskan siirto~mpiresta. 

al Ovatko Ran.keD laivaston kaikki eskaaderit pyrkine.t 

ranskala1siin sotuatuiinY Eikö Ranskan Alexand.riusa 01 ut eska.a-



• 

deri jatkuvasti ole siellä rinnan Englannin eskaaderien kanssaY 

4/ Onko WWeygandin armeijan Syyriassa demobilisoinut? 

Onko Ranskan Syyriassa oleva pää~omissaari, ambassadööri Puaux us

kollinen P6tainille? ikä on oleva Syyrian ja Libanonin mandaatin 

kohtalo? alliiko Englanti niihin k jottavan? 

Kysymyksiä, joiden lukua voisi jatkaa. 

Ja suurin kysymys ksi.. kista: mihin Englanti perustaa 

vas tust*ksensa? Laivastonsa ylivoimaan ja ilmavoimiensa vahvuuteen -

tietysti. utta riittääkö tämä? itä voi Kanada , mitä dominions# 

tehdä tehokkaasti pönkittääkseen emävaltiota? <itä kei~oja Berlin 

valmistelee saar'.n nujertamiseksi? ~ikö Gibraltar ole maitse otet

tavissa? 

Belgian suurlähettiläs /joka jo oli lähtenyt kahdeksi 

päiväksi Perpignaniin , koska Ranskan hallitus oli hänelle ilmoitta

nut its ~ kin menev' sä sinne!/ ke ' toi tietävän.ä, että Lontoo tekee 

intensiivistä diplomaat~1sta työtä oskovassa ja Tokiossa. 

x x 
x 

Kesken tätä kaaosta putosi tänä aamuna tieto ranska

lais-englantilaisesta meritaistelusta Välimerellä. Diplomaattikun-
'1 

nassa syntyi tietysti täysi hämminki ja eräät kolleegat valmistelevat 

lähtöä paremmilla tarkastelup ikoille. Jonet luulevat, että takana 

on vain Ranskan puolelta jonkinlainen simulaors, erä lainen teko

hengitys elämän Jatkumisen todisteeksi. 'utta olihan Churohill f1n 

toimenpide harkittu Ja tarkoituks llinen . Paras odottaa selvempiä 

tietoja, joita on ollut mahdoton tänään hankkia. Uikä on oleva Hit-

1e.in reaktio? Olisiko todella mahdollisuuksien kehyksissä kont1-

nentaaliblokki Englantia vastaan? 

Tämä aota ei ole enää sotaa, se on yllätysten virvatul-

ta. TäytYi myöntää , että suurempaa mestaria kuin i tler ei mailma 

tässä suhtee sa ennen nähnyt. 
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P A RI I . ~ . ~ .. . SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORT T 1 n: 0 25 

Violq' ssa 11 p : n ä heinä k uut a 19 4OJio . '-." 

As ia: 

JännitykeellA odotettu kansalliskokoua kokoontui eilen 

~ Violq'ssä. Jo Bord.aux'ssa oliTat P'tain ja LaTal päättäneet toimia 

nopeasti ja ponteTasti per ustuslain muuttamiseksi lähinnä siinä mie

lessä, että nlkyinen parlamentaarinen edustuslaitos hylättäisiin ja 

siirrlttäi8iin korporatiivisen edustuksen pohjalle. Senjälkeen kun 

hallitus asettui Vioby'hin, nämät paAmAärät alkoivat saada lhä plas

tillisempia muotoja. 

• 

Jo Bordeaux's Ba, missä oleskeli noin sata eduamiestä 

ja noin kuusikymmentä senaattoria, hallitus saattoi todeta, että edua

taj'aton omassa keskuudessa oli vallalla vahvoja virtauksia samaan, 

perustuslain muutosta tarkoittavaan suuntaan. Clermont-.errandissa, 

missä hallitus viipIi vain pari pähAA, ja varsinkin Violq' ss&, edus

miesten ja senaattori8n luiu kaSToi ka8vamistaan. Laval, joka on uuden 

repre.entation varsinainen henkinen isä, jatkoi uupumatta tlöskente

lyään • piireissä". noin viikko takaperin hän saattoi todeta tlönsä 

suurin piirtein onni8tuneen. Ei tule tietlsti unohtaa, etta kamarin 

kommuni8tit, noin 80, koko a3aD OTat olleet ulkopuolella pelin - heil

t&b&D on Tiety eduatuaolkeua 3a parlamentaarinen immuniteetti - 3a et-

JAKELUOHJE: 

'aTallinen 

UI 1: ... 

oMIceluohja",.Uaja : 
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tä vasemmisto ssa, varsinkin kansanrintamassa. oli paljon niitä, jotka 

pitivät edullissmpana toistaiseksi pysyä varjossa.X 

Kun maaperä täten oli kypsä, kutsuttiin kansalliskokous 

/ tai oikeammin kongressi _ senaatti ja kamari yhdessä, kuten presi

dent in vaalissa / koolle Viohy'hin eiliseksi, heinäkuun 10 päiväksi. 

Hallitus oli käyttänyt hyväkssen jopa Espanjan radiota, Jotta tieto 

kansalliskokouksesta leviäisi niin laajasti kuin suinkin myös siihen 

Ranskaan, missä miehitys vallitsee. On miltei käSittämätöntä, että 

kongr essin n.920 Jäsenestä lähes 700 oli saapuvilla, sitä enemmän, kun 

Jo mainitsemani kommunistit Ja l.J.arokkoon menneet n.50 parlamentaar i k-

~ koa / s. o . noin 120 / eo ipso olivat estetyt saapumasta. 

Edellisenä pä ivänä /9.7./ kamari Ja senaatti 

neet valmistavat kokouksensa, Joissa Laval hallituksen nimessä teki se. 

koa Siitä, mitkä periaatteet hallitusta ovat inspiroineet uutta edus

tuslaitosmaotoa valmistellessaan. Nämä per iaatteelliset perus telut oli 

P~tain jo edellisenä päivänä edusmiehille jaetussa promemoriassa hah

motellut. / Lähetän tämän promemorian samassa postissa er i kirjeenä./ 

Senaatissa ja Kamarissa yhteensä vain 3 ääntä annettiin hallituksen es~ 

tystä vastaan. Näytti siis Siltä. että eilinen kansalliskokous sujui-

~ si hä iriöittä. edellisten päivien saavuttlsten muodollisena korollaarin .. 

ivan näin yksinkertaisesti asiat eivät kuitenkaan kulkeneet. 

Kun tuon historiallisen pa:ivän aamuna saavuin Viohy'hin 

/kts noo tti siv. 2 a./ sain kohta kUUlla, että opposition keskuudessa 

oli herännyt epailJkS1a. Onhan selvää. että oppo8itiolta ei ollut voi

nut jäädä huomaamatta. että reformin takaisen kuli8Sipslin sivutarkoi

tuksena ol i antaa e1 vain parlamentaari8elle mallmankatsomuJr.selle ja 

x Leon Blum, joka on pYSytellytnätymattÖmänä - luultiin hAnan menneen 

Lontooseen - 011 e11en taoselliskokouk8e8sa läanA. 
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nootti siv.:lle 2. 

Osa diplomaatikunna ta, m.m. allekirjoittanut, asuu 

vielä La Bourboule'ssa. Toiset ovat Jo siirtyneet Viohy'hin, missä 

vallits ee kuvaamaton puute asumuksista. La Bourboule's s~ on myös kaikki 

halvempaa. Katsoen siihen, että La Bourboule'ssa olemme varsin isoloi

dut hallituksesta. Ulkoministeriöstä y.m., lähtenen kuitenkin lähi

päivinä Viohy'hin ollakseni lähempänä ft lähteitä ". Asuminen La Bour

bo ule'ssa vaikeutuu myös siitä, että bensiinistä on tavaton puute. -

Olen muuten antanut Tours 'iin ja Bordeaux 'hon /reep. Aroaohon ' iin/ 

jääneille lähetystöläisille neuvon pyrkiä Fariisiin, jonne mekin s. o. 

~ La Bourbo ule'ssa resp. Viohy'ssä olevat, pyrimme niin pian kuin 010-

suhteet sen sallivat • 

• 



sen ilmenenmismuodoille vaan myös vasemmis tolle sellaisenaan ja po

liittistaloudellisena prinsiippinä armonisku. Tarko itus oli, että 

vanhat kamarit eivät eilisen j älkeen enää kokoontuisi ja että hallitus 

saisi valtuudet ei vaan elaboroida uusi perustuslaki vaan myös se 

promulgoida Jopa ratifioida kansanedustusta kuulematta. Uuden perus

tus- Ja vaalilain luomalla pohjalla valittu uusi edustus sais i pelkän 

oikeuden panna käy t äntöön /applikoida/ uusi carta magna. 

Kun kello 14 Oasinon suuressa, tilais uuteen erittäin 

hyvin sopivassa teatterisalissa kokous alkOi, oli ilmassa sähköä. 

Ssn sijaan on tOdettava, että Oasinon vastapäätä olevassa Hotel m-

~ bassadeur'in rUOkasalissa, missä "tout le monde" ennen kokousta lou-

• 

naili, ei olisi voinut havaita suurten tapahtumien olevan ovella; 

Sali oli muuten samanlainen kuin Vicnytn korkeasesongin min~äivänä 

hyvänSä, paitsi, että pöydissä näki tavallista runsaammin poliitt isen 

mailman edustajia' Oal11aux, ~aul-Boncour, Grand-Meison, isä ja po i ka, 

useita ambassadöörejä ja lähett iläitä y. m. Kaupunki vilisi järjestys

tä valvovaa sotavlKeä. Uteliesta katsojagalleriaa oli odottamattoman 

vähän. DiPlomaa~aitioissa oli 8 suurlähettilästä ja n. 20 lähettiläs

tä, nä iden joukossa ESiptin l ähettiläs, joka ei ole päässyt Lontooseen. 

Turkin suurlähettilä., jonka olen usein tavannut, oli eritt äin synkkä; 

" Val i tan, että pitää olla läenä hautajaisissa". On todella sääli 

Turkkia, joka sekä 191. että 1940 pani väärälle kortille kohtalonsa. -

Bullittin läanäolosta kerron erikseen. Tassä vain sana hänen auustuan; 

" Olenko Ranskan suuren vallankumouksen paijaiaiasa Y" Omasta mieles

täni olin hautaamaesa lähinnä 1871 Ja 19181 

Ta7tYl valitettava.ti tOdeta, attä kokouksen taao ei 

kohonnut sille korkeudelle, Jota oli lupa odottaa. TIbän oli suurena 

sYJnä presidentin /senaatin presidentin Jeannenel'n/ vanhuus Ja äänen

aä ri1tta.attöm11S, Joka hermoetutti eikä pien1mmässäka&n määräss. ko

kousta hallinnut. KaUenAllLkö1set turhat interme .. ot Ja rtlihuuAot -



• 

- jotka usein tarkoittivat parasta, s.o. puheen johtajan neQvomista -

olisivat olleet helposti vältettävissä , jos puheenjohtaja olisi ollQt 

tehtävänsä tasalla. On pakko myös -todeta, että paljon oli - kuten ai-
• 

na Ranskassa - Jäte tty improvisation varaan, sellaistakin, josta olisi 

pitänyt senaatin j kamarin istunnoissa edellisenä pä ivänä sopia. Ai

van kuten säännöllisesti Pala1s-Bourboniss a, nytkin ruvettiin kesken 

istuntoa vilkkaast i riitelemään reglementin sovelluttamisesta! Tästä 

kaikesta aiheut ui , että kokouksessa ei vallinnut sitä arvokkuutta 

/dlgnit~/, jota me diplomaatit olimme odottaneet. Sensuurista huoli

matta t ämän aamun lehdet rivien väliSSä valittavat samaa • 

Kok.o istuntosalissa en nähnyt ainoatakaan univormua, 

mikä todettakoon. Lehtereillä jokunen univormu - loistaen läsnäolol

laan. Että P4tain ei ollut läsnä, on ymmärrettävää, koska kokouksen 

hyväksymä pää tös teki hänestä de taato valtion päämiehen. ·utta Wey

gandin poissaolo oli outoa . Luulen, että näiden molempien sotilaiden 

läsnäolo olisi kohot tanQt kokouksen tasoa. Toisaalta ei tietysti ol

lut syytä antaa !!!!! kansalliskokoukselle sotilaallista leimaa; oli 

kait ehdoin tahdoin koet~ttu välttää kaikkea, joka ollsi hipaissut 

menetetyn ~ muistoja. Jätin sanomatta, oliko Weygandin poissaolo 

• tahallista, jokainen tietää, että Weygand ja Laval eivät kaikessa ve

dä yhtä köyttä. Weygand pyrkii luomaan selvän diktatuurin sotilaall'-

sella pohjalla./ On vaikeata käsittää, miten tämä olisi mahdol l ista 

maassa, Joka on kärsinyt Juuri sotilaallisen tappion./ Laval taas pyr

kii poliittiseen direktorioon, jossa hän itse näyttelee pääosaa. 

On niitä, jotka k1s1Yät, oliko tarpeellista järjestää 

juuri lllt tällainen 1I0111ttinen manifestatio, joka oli omiaan p8llemaan 

vanhat poliittiset intohimot liikkeelle. Eikö olisi ollut paremp1 ol

la koskematta edustuala1tokaeen Ja antaa kamar1en toimettomina jatkaa 

varJoeilmääneä, kunne. hetki muutoaten aikaanaaamiaeen 011a1 ollut 

l t .. stään kypaät Eikö 011a1 ollut anä panna aenaattori t Ja ~ua1 •• 
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het hoitamaan de artementtiensa ja äänestysalueittensa kipeitä käy

tännöll~åiä tarpeita? Tähän voinee syystä huomauttaa, että ulos- ja 

sisäänpäin oli välttämätöntä osottaa, että Ranska vielä elää ja että 

kansakunta osaa käsittää uuden tilanteen ase ttamat vaatimukset sekä 

että ennen kaikkea oli välttämätöntä osott aa mailmalle, eikl!jvähimmin 

Ranskasta paenneille I de Gaulle Lontoossa, Harokon tyytymät tÖmät y.m.~ 

että miltei koko edustajisto - kansakunnan valitsemat - ovat P~tain'in 

takana . Kansalliskoko uksen kokoonkutsumisen ja sen radi~aalisten sään

nösten nopea tempo onkin kieltämättä ollut suurimerkityksellinen. 

Toinen aaia on, ovatko kaikki nuot 700 kansan valitse-

maa täysin s elvillä siitä, miten raskas maata kohdannut kolaus todella 

on. Täällä etelässä, missä miehitystä ei t unneta, elämä ei vielä ole 

paljoakaan muuttunut. en puhu erä iden ravintoaineiden, bensiinin y .m. 

puutteesta, jotka vielä ovat sekundäärisiä ilmiöitä, vaan tarkoitan 

sitä, että,jos sota Englannin ja Saksan välillä Jatkuu, s.o. t uonti 

Ranskaan jatkuvasti tyrehtyy, ja kun rauhansop usvaatimukset koko 

alastomuudessaan kerran tunnetaan, Ranskan kansa pakosta tulee ensi 

talvena kokemaan puutetta. josta se ei ole voinut tähän asti uneksia. 

Lav&l'in toiminnan ripeä tempo on monessa suhteeesa siis 

• merkinnyt sisäistä jopa ulkonaista lUjittumista. Uutta sillä on mwös 

ollut luonnollinen reaktionsa, mikä näkyi Jo eilisen kansalliskokouk

sen periferioiss~jopa sen sisimmässä. Ranskan kansa harkitsee ja .ea-
I 

80i aina. Kansanrintama ei nyqään ole tässä maassa kunni.paikalla, 

mutta porvaristonkin vasemmalla aletaan ymmärtää, että tilannetta koet

tavat samalla käyttää ~äkseen ne, Jotka 1 &luavat kostaa kansanrinta

man suurst ereh4ykset ja sen kautta päästä toiainajattelevan kansan

osan kimppuun. Tämän heru.m1aen aaattoi tarkkaaja jo eilen havaita. 

Kanaelliakokous alkoi sillä. että presidentti . suori

tettuaan asianomaiset avaja1amuo401liauuAet, luli saapumasta eatetty

jen jäsenten aähkeet. Nii.tä herätti suurta mielenkuohua se, jonka oli

vat l~ettän •• t Marokkoon menn.et parlamentaarikot / n.50/, joista en-

: 



nen olen ker t onut. Sähkeessään he valitt i vat estedllisyyttään saapua 

suorittamaan kansalaisteht äväänaä. Huudot kas voivat, monet kehoitti

vat puheenjohtaj aa lope t t amaan, mutta vanha Jeanneney jatko i ymmärtä

mättä sähkeen l ukemisen ps ko l ogis ta er ehdys t ä . Seuraas oli pi inalli

nen interme zzo , j oka antoi koko '.tk:sell e heti tavallisen palaisbo urbonle:i:

man , miltä tacolta kokoue ei enää päässy t nous emaan. itä its e asiaan 

tul ee , selvisi keskus telus t a, j oka kohta leimahti, s e uraavaa. 

Her riot, kamarin presidentti, nousi lavalle ker toen, 

että larokkoon menijät oli vat s~eet siihen tavanmukaisen oikeutuksen 

K ien puhemiehistöiltä s ekä että hallitus itse oli vuokrannut lai-

van. Oli siie ilmeistä, että hall i tus silloin suunnitteli lähtöä Af r ik

kaan - olkoon et tä joukkoon varmasti liittyi miehiä, kuten .andel, 
. x 

den matkanpää oli muu kuin Casablanoa! Lavalle nousi sitten Laval, jo-

ka totesi häntä edellisen hallituksen todella menetelleen kuten Herr iot 

oli kertonut, mutta, jossain määrin desavuoiden edellietä puhujaa, hän 

lieäsi " marokkolaisten"paluupyrkimylts n ajautuneen sen vuoksi karille, 

että iesbadenin aselepokomissio, jonne as ia aselevon määräysten mu

kaan oli alistettava , ei tähän päivään menne~sä ole vastannut . Kaikk i 

tietävät kuitenkin, että Laval ei tahtonut "marokkolaisia" tänne "sot-

~ kemaan hänen ympyröitään", joten vetoaminen iesbadeniin ainakin minus

ta tuntui etsityltä. 

x Se halusi ilmeisesti varmentua siitä, että sillä olisi Afrikassa jo

kin varma ja sille uskollinen joukko parlamentaarikltoja. Tätä tallstaa 

vastaan katsottuna ymmärtää paremmin, miksi paavin nllDtius klltSlli 22/6 

l~etystöpäälliköt kokoon Bordeaux ' ssa /Perpignan !/, mistä raportisseni 

n :o 23 kerroin, mikei Paul Heynau4 liikklli Perpignanin selldllilla tunne

tun auto-onnettomlllltensa sattuessa /hänet nähtiin pari päivää sitten 

Viohy'ssä pää siteessä, mutta kansalliskokollkseen ei hän ottanllt osaa/, 

sekä my~~ miksi ei vain Belgian ambassddööri , mistä olen kertoDllt,vaan 

myös Brasilian ambaasadö0ri /minkä vasta nyt kllulin/ saivat hal11tukse~ 

ta kehoitllksen siirtyä Perpignan1in - minkä tekivät . 
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Tosiasia on, että Herriot, joka muuten sanoi tehneensä 

kaikkensa "marokkolaisten" palauttamiseksi. mutta turhaan, sai osak

seen näyt t äytyessään lavalla myrskyisiä suosionosoitu.ksia. Laval'in 

saadessa tyytyä laihoihin kättentaputuksiin. j oiden lämpö hänen esiin

tyessään vielä us eampia kertoja kokouksen aikana ei kasvanut. 

Seuraava i ntermezzo koski kysymystä siitä, oliko äänes

tyksessä perustuslain edellyttämä absoluuttinen enemmistö laskettava 

vain läsnäolevien edustajien luvun vai poissaolevien ja läsnäolevien 

yhteisluvun pohjalla. Pahan rähinän jälkeen edellinen käsitys - sen 

parempi - voitti. joten qvorum oli taattu. toinen asia on . miten tämä 

päätös oli perustuslain hengen ja assemblean reglementin mukainen . 

Kolmas interm~ zzo koski äänest ksestä nimenomaan pidät

tyvien &dustajien nimien julkaisemista virallisessa lehdessä. 

Tämän jälkeen Laval luki hal ituksen esityksen psrustus 

lain muutokseksi. Se ~uului: 

" L' seembl~e nationale donns tous pouvoirs au Jouverne 

ment de la R~publique. soue l'autorit~ et la signature du mar~ohal P~ 

tain, h l'effet de promulguer par un ou plusieurs aotes la nouvelle 

Constitution de l ~Etat franQaie. 

Cette Constitution devra garantir les droits du Trava~ 

de la Famille et de la Patrie. 

Elle se ra ratifi~e par la Nation et appliqu~e par les 

as sembl~es qu'elle aura or~~ee. 

C'est dono h la nouvelle Constitution qU'il appartian

dra de fixer. elle-mOme. les modes de ratifioation par la Nation ." 

Kaikkien muodollisuuksien täyttämiseksi tämä esitys lä

hetettiin erikoisvaliokuntaan. jonka muodostivat Kamarin "yleisen ääni

oikeuden valiokunta" ja Senaatin "siviili- ja rikoslainsäädännön valio

kunta". Klo 15-17 valiokunta työskenteli; se hyväksyi 47 äänellä 4 vas

taan hallituksen esityksen sen Jälkeen kuin Laval oli ilmoittanut hal-
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lituksen suostuneen kamarien ent. rintamamiesten vaatimukseen , että 

uuden perustuslain "ratifionti kansakunnan kautta" takaa , että kan

sakunnan ääntä vielä tullaan kuulemaan ennen fait aooomplita. 

Kansalliskokouksen uudelleen kokoonnuttua se vastaan-

otti valiokunnan raportöörin , senaattori Bolvin- Champeau'n erinomai

sen esityksen , joka oli paraBta, mitä pitkään aikaan olen Ranskan par

lamentissa kuullut. Esitys ei ollut pelkkiä fraaseja, vaan siinä sanot 

tiin suoraan, mis tä nyt on todella kysymys : ei vain perustuslaillisten 

säännösten muuttamisesta, vaan kansakunnan nostattamisesta. Hän antoi 

hallitukselle selvän huomautuksen, ettei tule unohtaa, että Ranskan 

on vienyt pe ikatoon sen sotilaallinen riittämättömyys jinsuffisanoe 

militairej , lue : eikä vain parlamentarismin heikkous. On paradoksaa

lista, että puhe t änään julaistaan vahvasti sensuroituna! 

Sen jälkeen ryhdyt tiin äänest kseen . iihen otti osaa 

649 äänestäjää . bsoluuttinen enemcistö siis 325 äänt ä . Puolesta ää

nesti 569, vastaan 80. 

Näiden 80 joukosta mainitsen seuraavat nimet : 

Senaat toreja: Chambrunin markiisi, ent. minister iitDor
o 

moy , Godart, Paul-Bonoour, Renault • 

Edusmiehiä: ent . ministerit Vincent-Auriol, L~on Bl um , 

Champetier de • ibes, r gaine, Uoutet, Ramadier . erre, ambassadööri 

Jean Hennessy , ~~ustier' n markiisi. 

norat . 

~idättli äänestämästä nimenomaan 17, joiden joukossa: 

ent. ministerit Herriot , Julien, MDnnet, Queu1l1e, Hon -

Poissaolonsa oli ilmoittanut jexous's/ 32 , joiden jou

kossa ambassadööri H. B~renger. ent. ministerit Paul Bastid, Campinohi, 

Del bo a, Grumbaoh, andel. aul .eynaud, J ammy ~ohmid t. Tähän ryhmAän 

kuuluvat uae1mmat"marok olaiset' 

PoiasaoleTia ilman ilmoitusta oli 150; niiden joukoa-

aa: 
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Chiappe, Pierre Cot, Daladier, James Hennessy, de Ke
x 

rillis, Lagrange, Lo~is arin, l:il lerand / ent.presidentti/ , Paten6tre , 

• de Ro tsohild, Ruoart , Sellier . Jean Zay . 

x x 
x 

V10hy 'stä palattuani Sähkötin salasähkeen n:o ,574, Jos-

sa ed~llytin kokoaksen tuloksen jo olevan Helsingissä tiedossa rajoit-

tuen siis pariin reunahuomautukseen. Eilispäivän kuluessa ovat sillä -

välin sslvinneet hyväksytyn tekstin monet sibylliniset kohdat , Jotka 

kipeästi kaipasivat lähempää tulkintaa. Tänä aamuna näet Virallinen 

lehti J~lkaisee valtion uuden päämiehen kolme ensimäistä valtio -oike~

dellista per~88äännöstä / aotes oonstitut10nnels/, jotka oheenliitän 

/ liite/ lehtien mukaan /Virallista lehteä on vaikea sa~a/. Paitsi , 

että san m~oto n NO~8 , Philippe Pdtain, --- " k~~l~u näissä 01os~tei8-

sa e.nakro.lismilta , on syytä kiinnittää huomiot seuraaviin kohtiin . 

Koska P~tain kerran on kansalliskokouksslta saanut kaik-

ki o ikeudet toistaiseksi har joittaa ylintä valtaa, on hänet katsottava 

j nhdonmukaiseeti sekä valtion päämiehekSi että pä~ inisteriksi. Tämän 

kävi P~tain itse eilen aamulla ilmoittamassa pres. Lebrunille, joka 

epäitsekkäästi kohta sen jälkeen luop~i hänelle kuuluvista oikeuksist 

asettaen ne P~tainin käytettäviksi./Lebrun poistui eenjälkeen 

Uudet valtiosäännökset eivät vielä säädä missä m~odos8a 
\ 

II kansuunta"tulee 'Tatifioimaan" ~uden perust~slain. P~~taa.n kansan-

äänestyksestä./Tulee tosin kysyneeksi, missä määrin referend~ln to 

pano miehitetyllä al~eella on käytännöllisesti mahdollinen./ Siihen 

nessä P6tainillä on kaikki valta, sekä lainsäädännÖllinen että ekseku

tii~inen. Senaatti ja Kamari jäävät vain muodollisesti eloon siksi, 

nes uuden perustualain edellyttämät kamarit /niitäkin tulee olemaan 

kakai/ ovat luodut./Täatä huolimatta ulkoministeri Baudouin eilen te. 

x Tunnetut lehtimiehet de Keril11s , Pertinax ja E. Bur. sekä kuuluisa 

rva Tabo~is ovat Lontoossa ja tietääkseni tuomitut menettämään kansaa 

la1soikeuhnsa. 
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ki Senaatin ulkoasiainvaliokunnalle selkoa ulkopoliittisesta tilan

teesta!/ 

Eilisiltaise ssa puhee saan ansalle ~tain on antanut 

muutamia osviittoJa uudesta r~gime stä. hallituksen jäseniä tulee ole

maan 12, provinsseille annetaan eri~oise t kuvernöörit /siis kait pre 

fektejä kontrolloimaan/, virkamie e '~en to i mintavapaut ta tullaan lisää

mään ja virkamieskoneistoa yksinkertaistuttamaan. "kansainvälisen so 

sialismin ja kansainvälis~ n kapitalismin välistä hämärää yhteistoimi n

taa" tullaan estämään /miten?/ j.n.e. Puheen sanamuodo n lähetän eri 

kirjeessä • 

Puheessaan P~tain myös antoi ymmärtää, että hallitus 

pian palaa Pariisiin ja Versaill es ' iin . yt kun hänellä on kansanedus

taj~ston suuri enemmistö takanaan , hänen ei tarvitse pelätä, että vas

tustajat h utavat , vaikka hallitus meneekin miehitetylle alueelle. 

Puhutaan, että Versaill es'ista uudelleen tehdään hallituskeskus . - Tä

män saapuessa perille liene ~ kysymys jo ratkaistu . 

Jäämme siis odot t amaan, mitä usi perustuslaki, jonka 

ei suinkaan tarvitse olla kalkeerattu sille P~t in- interregnumille , 

minkä eil isen kansalliskokouksen päätös loi , todella kansalle on anta

va. Fasoistisen val t i orakenteenko? Jos niin on, viekö uus i r~gime liit 

t oon aksel ival t iDiden kanssa? Vai j ääkö P~tain1l1e , ja vielä enammän 

hänen poistuttuaan . Dupo ntill e t a i Durandill e . vähemmän houkutteleva 

oikeus kut s ua i t s eä 'm " e, Hitlerin ja Viohy ' n armost a" ? Loppujen lo 

puks i kansan nousu t ästä alennus t i l as ta e i r iipu perust uslaeis t a , vaan 

sen omas ta t ahdo s ta ko r jata er ehdyksensä, joiden olem~esaoloa vuoden 

1918 j ä l keen ei vo i ki eltää. Täy tyy myönt ää , e t t ä lehdistön kielenk4yt

t ö t äs sä suhteessa on määrätietoinen ja kohottava. ~utta tie on pitkä 

ja okainen. Ranska on tosin monesti enn~in oll ut perikadon partaalla. 

is eä se ol ikaan Riohelieun tullessa valtion peräsime n? i ssä v .1789? 

Yis sä v .18l5? i~Sä v.1870? Eikä tämä sota ehkä vielä ole lopussa - --. 
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Ja onneksi Ranskalla on Pdtain , niinkuin Saksalla v.1925 oli Hinden

bu~~eg. Uutta onko sillä P~tainin ty ön jatk~jaa? Tämä kysymys on kaik ien 

huulilla. 

x x 
x 

Kun ylläoleva oli kirjoitet t u, saapui tieto siitä, että: 

1/ Laval on mä~ rätty P~tainin seuraajaksi, jos tämä on 

estetty harjoittamasta korkeinta valtaa. 

2/ uudessa hal1itu~ksessa , joka tänään on nimitetty , ei 

ole ainoatakaan n.k. vasemmistolaista. 

3/ ministerien kabinetit eivät saa käsitt~ kuin 7 jä

sentä ja että näiden tulee kaik ien olla ranskalaissyntyisiä. 

Saamme pian nähdä, miten poliit tinen mailma tulee suh

taut umaan uusiin oloihin. 



·OHi. del l es l exle. des rro i s premiers 
lesqutl. 1. marechal Pela;n d ee/are assu· 

mer I fs {" " r lion. e r hf{ de fElal {raI/l;ais. auec la ,,'.nUl/de 
du poul'oir g f.J u"t-rll t>nlfll /al . t't {iron l jusqu'å ta { ormatiCJlI del 
nOIll .ell" uSSflllblt'es ,. s l(l llll de 1(1 CI'(Imbre ei dll Senal. 

En "v ici te It.r/c : 

ACTE COi\STlTUTIONNEL N' 1 

NOIl8, PltiJipl,e Pelain, Jllureehal tie France, 
VII la loi rOllslilllliolln"lI .. ,111 ]0 juiUc:1 ]9-1-0, deduronl 

al8l1mc:r les f",wlioll8 ,le d,ef tie l'Elal frun~8i8. 

L'urlide 2 de 10 loi cOllslilutionllelle dll 25 fenier 1875 
eet ahroge. 

ACTE CONSTITUTJONl'l'EL N' 2 
FlXAN'f LES I'ouvorns DU CIIEF DE L'ETAT F~~.US 

• N.ous, Philippe Pelain, murechol tie France, chef de rElot 
nS~U8, 

Yu 1 .. loi conslilulionnelle du 10 jujllet 19'W , deeretons 1 

Arlicle 1" : 
§ 1. - Le chef de l'Etat franc;ais a la plenitude du IJOu

voir gou,· .. rneml'nlal ; iJ nomme et revoque les minislres ei se
cretaire. d 'Elal qlli lIe sonl res(JOllliabll'S 'lue .11" '0111 'ui. 

, 2. - II e"cre" Ic "ouvoir legislalif en eon;t' il des mj· 
nistrce : 

r Jus'lu'å la fornu,lj,," de nou,·" lIcs ass,,,,,bl,*s : 
2' AP""8 celle formaliou, en .. as de te ll sion ('xler ieure Ou 

.Ie ('ri~ inlt-ri.'urc gnn'c, sur 8n sco le tl i-cision e t dans 10 Ole lUe 

(urrnc. Daus 1t'8 '''';'In.'s ,·ir('onShUlct's, i1 l)Cut c. låclcr tuutes les 
'1I8) .... ili .. l1 ...... r,lre "1I,lgel"ire .'1 fi8<'al. 

~ :$. - II .. nunul,:,U! It,s 1uis et a SSllrr' I,-'ur ,,~ ~~(' ulinl1. 

~ .1. - II '''''lIll1e i. IUll8 I,·s empl"i • • ,;,·iI. ('1 mililair .. " 
llOur 1".'IIII' la la I"i II'" 1'''. I,rcn. ,1" lIJlrc mOlle de designali .. n. 

§ 5, - II di_I",. e de 10 f oree arlllee. 
~ 6. - II a Ic clroil tie ,.:rå.·c ei •. I'a llllliolie. 
~ 7. - L.~s CIl"u~'r8 t'l ltluhus~at..lcur8 dt!8 puissances e iran-

, - C8 "uul nt.·(· r(~.li't~S UUpreti '.Ie Jui. 
II lIe,.:,,..i,, t·1 ralific 1 ... Irailc~. 

~ U. - II l,eul tlCelarcr I'clat de sicge dons une 011 plu-
8ieurIJ IH.rliulls (,Iu lcrriloirc. 

§ 9. - II lIe 1"'ul d"d"rer 1" gllerre sans rass"nlim .. "t 
l,reala"le d"" a8".,mJ,lee8 Icgislalh'es. 

Arlicle 2, - 50"1 ahrogec8 toules di sposilio"s des lois 
collltilulionll"lIe. d"s 24 fcvrier 1B75, 25 fcvrier 1875, 16 juH
lel 1875, incompalibles avec le I,resenl aele. 

ACTE CONSTIT TJOi\"NEL ~' 3 
HELATlF AV CHEF DE L'ETAT F'RAN~AJS 

NOllS, "lliJil,),e I'elaill, marechal de France, e1,ef .Ie I'Elot 
fran<;ai8, 

\'u 1 .. loi cOllslillltiollnelle du 10 juUlet 194'(), deerelons : 

Arlicl .. l", - Le senut ei 10 Chamhre des Deputes 8us"is
teronl jU~lU'. ce que soienl formees les assemblees pre,-ues par 
ta loi colllllitutionnelle du 10 juillel 1940. 

Arlicle 2. - Le senat et la Cbamhre des Deputel lont 
ajourne. juaqu'. nou"el ordre, 

U. ne pourront de80'MIlaia se reurur que lur ronvo"atioD 
du chef de I'Etal, 
., Artlcle 3. - L'artiele 1" de ta loi conelitutionnelle du 

16 Juillet 1875 esl abroge. 
Fait • Vielty, II' 11 juillet 1940, 

(ligne) Ph, PETAIN. 
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P R 1 1 S 1 SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . ~alainen . 

RAPORTTI n : 0 26. 

Vioh7' ssa 19. p : nä heinl. kuuta 19 60~ 

Ycl . 
As i a : 

Snglantiin. 

C C I 

Minun ei ole tarvis tässä eritellä niitä valitettavia 

tapahtumia, jotka johtivat siihen, ettl. Vioh7'n hallitus katkaisi 

diplomaattiset välinsl. st. Jamesin hallituksen kanssa. Suomen lehdet 

ovat niistä yksityiskohtia myöden jo kertoneet. Tosiasiallisesti nl.ml.t 

suhteet jo sitä ennen oliv~t vain varjo eQtisest&ID, Englannin ambas

sadööri lähti jo kesäkuun puolivälin jälkeen Ranskan k,1'unaraltai Ranskan 

suurlähettiläs Lo~toosBa Corbin Jnootti l;~AmI.n raportin nootit ovat 

kaikki kootut sen 10ppuun/ - Ranskan kieltämättä taitavimpia diplomaat

teja - ol i jo sitä ennen ilmoittanut Englannin hallitukselle eroav~sa 

/ tämän hän teki ilman hallituksensa ohjeita, minkä vuoksi hänet on 

., pyyhitty karriääristä j. 

Minun on vaikea olla uskomatta - olipa Engl..annin hyök

käys kuinka epägentlemann~en ja oikeudellisesti perusteeton tahansa -

etteikö diplomaattisten suhteiden katkaiseminen ilman neuvotteluja -

mikä oli niin ikäl.n odottamatonta - aiheutunut ainakin osaksi Siitä, 

että Vioh7'ssl. aluksi todella uekottiin voitavan saksalaisia täten tai

vuttaa myöntyväisemmikei Wiesbadenissa. Vielä noina päiv1nl. /he1näkuun 

ensi viikol~J vallitsi tl.ällä, kuten olen raportoinut, eräl.nlainen 

JAKELUOH"E: 

Ta'Yallinen. 

UE 1 : A .. 

....... uoh .......... ja : 

T .......... . 
T ........... ja l ..... aI ...... idarlOlI •• 
EI u.~ tIadoltublln. 
EI u'komuaduatub_. mutta ulkoealalnmln18tarlOrl liadoi-

1 .... IIn. 
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optimismi Saksan miehitykse en ja aikeisiin nähden Ranskan suhteen. 

Poliittisesti hykerteli varmaankin Oranin johdosta käsiään aluksi mo

ni valtiomies täällä, Berliinissä ja Roomassa. 

Sen jälkeen on tosin paljon muuttunut. Berliinissä ja 

Roomassa kait sentään nyt ymmärretään, että - aselevon pykälistä huo

limatta - niiltä Oranissa on mennyt hukkaan kokonainen laivasto, jota 

ne ajan pitkään ~ olisivat voineet käyttää hyväkseen päävihollis

taan vastaan. Ja Viohy'sSä taas on jo ehditty käsittää, että Välimeren 

silloiset tapahtumat ovat. paitsi itse materiaalista tappiota, luoneet 

sarjan Ranskalle perin arkoja probleemeja. 

Ei ole salaisuus, että Yhdysvallat eivät lainkaan ole 

asettuneet ymmärtäväiselle kannalle tähän Ranskan vo im~aaseen reak

tioon nähden, samoinkuin ~ashington muutenkin aselevon jälkeen luon

nollisesti on l ähestynyt Englanitia Ranskan kustannuksella; eräät tä

käläiset Amerikan suurlähetystön jäsenet ovat suoraan sanoneet, että 

se aselevon säännös, jonka mukaan Saksa lupasi olla käyttämättä Rans

kan laivastoa sen entistä liittolaista vastaan, voidåan tulkita niin

kin, että sitä siis tullaan käyttämään Yhdysvaltoja vastaan /S10/J 

Bul11tt, jonka kanssa minulla 011 kansal11akokouksen käytäviSSä pit

kä keSkustelu, ~öns1 kysyessän1, että Washingtonissa todell& otetaan 

vakavasti huomioon sitä Saksan puolelta mahdollisesti uhkaava vaara 

/nootti a/. 
Olen pakomatkallamme seurustellut paljon • sattuma on 

laJ 
meidät usein vienyt a&moihin hotelleihin - eräiden etelä-amerikka!"sten 

virkaveljien kanssa, joi4en joukossa sattuu olemaan use1ta esprits tr~s 

tina. He ovat yksimielisesti sillä kannalla, että Vioh7'n hallitus 

SOi Oranin tapahtumiin liian ykaipuoliaesti. liian ROliittiaesti, ot

tamatta huomioon Lontoon todellisia. reaalisia motiiveja. He ovat e4el

le.n sitä mieltä, että jos Ranaka antautui.i 80taan Englantia vaataan 

ja liittoon Sakaan kanaaa, .en presttsa toko uaAas8a .. ilmaaaa karaiai 



siitä enemmän kuin menetetystä sodasta, ja että Ranskan asema, joka 

jo nyt on tarpeeksi arka ja Saksan hyoKätessä Englantiin vielä siitä 

aristuu, kävisi aivan kestämättömäksi, joe ee yhtyial Saksaan Englan

tia vastaan. Tämä riippumatta siitä kumpi voittaa: jos Englanti voit-

taa, s.o. pääsee luomaan Euroopassa uuden järjestelyn, mikä olisi sii

nä Euroopassa Ranskan asema?, ja joa Sakea voittaa, Saksan hegemonia 

painaisi kuitenkin Ranskan toisarvoiseen a semaan. Jos kohta viimemai

nittuun hypoteesiin voi mielestäni syystä huomauttaa, että se kohtalo 

kaiken todennäköisyyden mukaan kait olisl edullisempi kuin se joka si-

ta tä nyt Odottaa, Ranskan hallitus ei ole voinut olla ottamatta harkit

tavakseen näitä näkökohtia. 

• 

Lisäksi ·tulee sisäinen aspekti, johon toissapäivän sa

lasähkeessäni /n:o 579/ jo viittas in. Armeija, s.o. ne monet esikunnat, 

jotka hallitusta täällä ympäröivät, eikä vähemmän ne lukuisat upseeri

piirit, jotka contre ooeur tottelivat P~tain'in päiväkäskyjä, ei kui

tenkaan liene valmis kääntämään aseensa entistä liittolaista vastaan, 

olkoon, että katkeruus Englantia k htaan l orjan, Flande~in y.m. Jäl

keen on niin suuri, että "älistä 0 täytynyt todeta sen olevan suurelDlDe 

kuin Saksaa vastaan. Tämän . 
kalaieten upseerien kanssa 

kilökohtaisissa keskusteluissa rene

tOdeta. Ruotsin lähetystössä on se 

käsitys Vallalla, että Clermont-Ferrandissa olevan upseeriston keskuu

dessa - siellä ovat sotaminieteriöt - löytyy paljon niitä, Jotka hen

..!!!§A. ovat de Gaullen kannattajia. 

Mtös yleisessä mielipiteessä on tällaisia mielialoja 

havaittavissa. Ja lopultahan nousee itsestään kysymys: olisiko Ranskan 

armeija, jolta on viety jotenkin tyyatin kaikki sotamateriaali /yksin 

Flande~aaa meni hukkaan 1/5 armeijan koko aaei.tuksesta, lisäksi sen 

paras oaa/. jolta on 1,5 miljoonaa sotav8Qkina /nootti 3/, niistä pari

kymmentä tuhatta upseeria, todella taistelukykyinen? 

Varsinkin on Qwai d'Ors.,'n korkeiden virkamiesten kes

kuudessa - tämln ovat monet kolleeganikin todenneet - vallalla kä.it,., 



ettei tule kiristää s uhtei ta Englantiin eikä liiaksi luottaa Hitlerin 

l upauksiin. Tämä käsityshän on itsessään l uonnol inen miehissä, jotka 

ovat englantilaista lin jaa vuosikausien kuluessa ajaneet. Eräs niistä 

sanoi minulle pari päivää sitten: " Churohill on hyökätessään Ranskan 

laivas ton kimppuun - olkoon, että hänen metoodinsa oli brutaliteetis

saan vaikeas t i käsitettävissä - nyt ehkä saavuttanut een, minkä hän 

tahtoi ja katso i Englannin eduille välttämättömäksi. " Toisin sanoen: 

hän ei halunne kiristää suhdetta Ranskaan. siis odott akaamme jatkaakO 

hän. Ja eräs huomattavassa asemassa oleva henk i lö sanoi äSkettäin ruot-

4t salaiselle virkaveljelleni: " Ranskan ulkopolitiikka noudattaa nyt une 

• 

striote neutralit~ ", johon Hennings vastasi: " Olette siis omaksuneet 

Ruotsin traditionalisen kannan; valitan ettette sitä politiikkaa ole 

omaksuneet aikaisemmin ". 

Englantilaisvastai sta politiikkaa on ajanut lähinnä hal

litus itse, eikä vähimmin kaik~ivoipa Laval, JODka italialaissympatiat 

ovat tunnetut. Se on s i ten toivonut voivansa vai.. entaa Hitlerin tulevia 

lopullisia vaatimuksia /nootti 4/ . Se on siten myös saanut vaikenemaan 

Flandin'in ja muut Saks~ taipuisat poliittiset piirit. Toista mieltä 

on Weygand. jolle armeijan kunnian pelastus on 8. ja o. Tässä yksi niis

tä syistä - olen aikaisemmin puhunut toisesta - jotka eroittavat Lavalh 

ja Weygandin toisistaan. 

Oranin tapahtumien jälkeisinä päivin& hallitus johdOnmu-

kaisesti antoi lehdille ohjeet päristellä antienglantilaista rumpua. 

Saattoi niinä päivinä jopa tOdeta. että keakusvaltain sotilaallisille 
a/ 

menestyksille annettiin lehdissä huomattavmpi sija kuin Englannin voi-

toille. Romanian siirtyminen akselin vanaveteen j. Ruotsin tunnettu 

myönnrtys Berliinille koskien läpikulkuoikeutta nieltiiD kakistelemat

t. ja kommentaarioitta. 

Kutta sen jälkeen ~apahtui muutoe. Lehtien kirjoittelu 

Englannista tuli varovammakai ja Le !empa koetti ailitellä. Ne hea1-

taat10t. jotka olen 11e.pIn& koettanut e.1ttää, alkoivat vaikuttaa. 



• 

• 

Churohillin puhee t saivat sar~aikaisesti vähemmän provosoivan sävyn. 

Kun 16/7 kävin pääsihteer~n , ambassadööri Charles-Roux'n luona, hänel

t ä pääsi huomautus - hän oli yleensä sinä päivänä tuppisuinen ja sangen 

pess imistinen asemaan nähden - että Lontoossa" neuvottelumme ovat vai

keat ". / Näitä neuvottel uita on pidetty hyvin salassa./ Kohta sen jäl

keen sain eräältä korkealta virkamieheltä kuitenkin udeltua, mistä säh

köt in, ett Lontoon neuvotteluissa oli päästy siihen, että diplomaatti

sia suhteita kaikesta huolimatta jatkettaisiin offioieusement. Ulkomi

nisteri Baudoinkin ol i eräälle virkaveljelleni puhunut samana pä ivänä 

samoin. 

Tästä huolimatta on tilanne äkkiä muuttunut pahempaan 

päin . Jo eilen oli ViohysSä vallalla käsitys, että iesbadenissa neu

vottelut Pariisiin siirtymisestä eivät edisty ja että Lontoossa on tul

tu umpikujaan . Tänään lehdet sisältävätkin ulkoministerin kommunikean, 

jonka ml.lkaan Halifax olisi valmis uudelleen solmimaan normaalit diplo

maattiset suhteet, mutta että Ranska on vaatinut ehtona laivojen pa

lauttamisen ja Vahinkojen korvauksen. Tämä yllättävä uutinen vaatii 

lähempää yleis&seman tarkastelua • 

Tuntuu siltä, että kansal l iskoko uksen jälkeen su;salaie

ranskalais~t suhteet ovat huonontuneet. Saksassa vallitsi sitä ennen 

1/ t OiVO, et tä Ranskan suhteet Englantiin kiristyisivät, 2/ tOiVO, et

tä kansalliskokous merkitsisi sataprosenttista muutosta Ranskan sisäi

sessä politiikassa. Edelliseen nJhden olen jo yllä koettanut eritellä 

hetken tilannetta. Mitä jälkimäiseen tulee, Saksa ei ole t yytyväinen 

siihen, että uudessa hallituksess a on miehiä , jotka oikeastaan kuulu

vat vanhaan regimeen, ennen muita Pietri, itsessään miehenä parhaimpia, 

joka aikoinaan kannatti kansanr1ntamaa. Toiaekai on k1eltämätönt&, It

tä uusi hallitus, kaiketi kanaal11skokouksessa 11mennlln opposit1on vu~ 

si /kts ed. rap.~ 8i h8Jua koko~aan rikkoa suhteitaan vanhaan parla

menttiin. Niinpl. Laval ällhttäin otti puheilleen entisen Kamarin finan. 



• 

sivaliokunn&n edustus ton. Ja Baudoin 00 selos tanut ulkopoliittista 

tilannetta sek~ senaatin että kamarin ulko as iainvaliokunnille. 

Nämät tosiasiat lasketaan ';7ilhelmstrassella Lavalille 

miinukseksi. Ko l manneksi Lavalin t aipui s uus Italiaan - enemmän kuin 

Berliiniin - ei paina vaakakupissa hänen ed ukse en Berliinissä. Ja 

neljänneksi Berliinissä ei voi j äädä huomaamatta . että Lavalin Rans

kassa nauttima suosio ei ole suinkaan ehdoton. Häntähän on usein ko-

timaassa syytet t y aiitä - syyt ä tai syystä - että hänen suuri omai

suutensa on peräisin hänen poliittisen asemansa tai tavasta käyttämi

sestä . On niitä t äällä , jotka katsovat, että hänen määräämisensä 

" dauphiniksi " , P~tainin " valtaistuimen lailliseksi perijäksi ", 

oli poliittinen erehdys. 

Tosias ia on, qui~uid id est, ett ä neuvot t elut ' ies

badenissa eivät 9ujU. Puhutaan siitä, että laksa ei halua hallitusta 

l eikä diplomaattikuntaa/ Pariisiin ennen suurta offensiivia. puhutaan 

myös siitä, että Berliini suunnittelee Pariisiin uutta mieluistaan 

hallitusta I Quisling? Flandin? 'ene tiedä.j, Ja että Vichy'o hallitus 

olisi valmis myönnytyksiin päästäkseen Pariisiin tämän est~ iseksi 

/nootti 5/. Sauerwein s ano ikin minulle 16/7 pelättävän, että uusia 

• vaatimuksia o~ odotettavias a Saksan pUOlelta len tiedä onko perää hu-

hussa. että saksalaiset iesbadenissa olisivat vaatinest Pariisii 

• luovutuksen " ehdoksi Lyonin miehitykaen/. 

Diplomaattipiireissä on se käsitys vallalla, Ja oliain 

omas takin puolestani taipuvainen tähän käsitykseen. että ulkoministe

rin ylllma1nittu kommunikea lhänen kommunike&nsa alkavat todella olla 

liian taaJatl1 on seuraus ylläesitetystä tilanteesta. lue, Berliinin 

painostuksesta, s.o. että Vieez'n hallituksen uuei intransigeenoe Ja 

Jlrkänla1nen kielenk!zttö !nglantiin nähden ovat tarkotetut Berliinin 

lepyttämiseksi Ja Wie.badenin neuvottelujen helpottamiseksi. 

Olen kertonut tästä näin laajalti osoittaaltseni missä 

hermostune.ssa ilmapiirissä Vi0h7'n elämä li1ltiuu. V11me päiv1n& kiel. 
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tämättä ilmapuntari on ollut" vaihtelevan" kohdalla jopa siitä aleme 

pana. On niitäkin, jotka jo ennustavat Lavalin kaatumista ja vallan 
;. 

siirtymistä diktatoorisempiin käsiin. utta elkäämme menkö tapahtumien 

edelle. P~tainin asema ei ole horjunut Inootti 6/; ei tule unohtaa, 

' että P~tainin moniin suuriin ominaisuuksiin myös liittyy - iästään 

huolimat ta - vahva annos kunn ianhimoa. 

On tietysti tOdennäköistä, että hallituksen päätökseen 

jatkaa suhteiden virallista keskeytystä Englannin kanssa myös on vai

kuttanu.t halu siten näy ttää kansakunnalle, e t t ä Ranska ei ole niin sy 

ta välle sortunut, etteikÖ se reagoisi kun s itä loukataan laivan riippu

matta s i itä kuinka suuri Saksan painostus tässä asias sa on ollut/. 

x x 
x 

Sähkötin tänne tullessani, että diplomaattikunl, assa 

vallitsi yleisenä käs ityks enä Saksan joukkokeskitysten Espanjan rajal

la tarkoittavan Gibraltaria. Tämä käsityksemme ei ole mu.uttunut. Nor

jan ministeri Baohke, Joka viikko sitten odott amatta ilmesty i Baroe

lonasta näille malllfl IsUtä erikseen/, ke r toi nähneensä saksalaisia 

4t joukkoja Pampelunassa Saakka. Yleisen käsityksen mukaan Franoo 01i.1 

lopulta saanut Berliinin luopu.maan tästä aikeesta. Franoo olisi vasta

palvelukseksi luvannut Hitlerille vaatia Gibraltar1a Espanjalle, jon

ka vaatimuksen hän nyttemmin onkin esittänyt. 

Joskin JoukkoJa on lounaasta kuletettu Oalais'hen päin, 

kertovat sieltä tulevat matkustajat ja kirjeet, että seutu Bordeaux'sta 

Espanjan rajalle on kllin saksalainen sotilasle1ri ikäln. On vaikeata 

uekoa, että tämä kaikk1 011si miehityksen kannalta välttämätönt~! 

ti 7/ 
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Raporttlln n:o 26 liittyvät nootit. 

Nootti 1. Corbin e i ole de Gaullen komitean jäsen. i nulle on sanottu, 

että hän on jäänyt Lontooseen vain sen vuoksi, ettei ole matkustamis

mahdollisuuksia. ASiainhoitaja Cambon on samoin ominpäin ilmoittanut 

eroavansa . Hänt ä on sen johdosta kohdannut sama kurinpidol inen toi

menpide kuin Corbiniä . Uusi asiainhoitaja de Cas tel lane päässee lähi

päivinä Lontoosta lähtemään. - Lontoon ambassaadin sihteeri R. llargeri, 

tunnetun ambassadöörin poika, joka oli mobilisoitu ja Jonka P . Reynaud 

ta otti päämi nisteriksi tullessaan diplomaattisen kabinettinsa päällikök

si, on kuulemani mukaan lähtenyt Lontooseen /hänet nimitett iin heti as~ 

levon Jälkeen Shanghaihin ! / . - Kerrotaan, että ent. pääsihteeri, ambas

eadööri L.ger samoin olisi Lontoossa. 

Nootti 2. Ruo tsin laivastoasiamies kertoi minulle Amerikan täkäläisen 

lai vasto asiamiehen hänelle maininneen, että jo toukokuussa Bullitt oli 

saanut tehtäväksi ilmoittaa Ranskan hallitukselle, että jo s sotaonni 

kääntyy Ranskalle vas taiseksi, Ranskan laivas to voisi kerääntyä Cuballa 

olevaan lai vas to satamaan . jossa se tietenkin internoitaisiin olematta 

ta Saksan ulottuvilla. 

Nootti 3. Kaatuneita ei kait ole kuin noin 65POO. haavottuneita alle 

300.000. 

Nootti 4. Ulkoministeriön uusi direoteur politique minis teri Roohat 

I ministeri Charv.riat, joka oli liiaksi engagoitunut Qwai d' Ors~'n 

perinnäiseen politiikkaan, mennee suurlähettilääksi Romaniaan 1, joka , 
oli Ranskan aselepovaltuu8kunnan yleiss1hteerfDä Compi.gne's8ä, kertoi 

minulle, että valtuusklUlllan oli mahdotonta pusertaa saksalaisen valtuu • 
• kunnan jäsenietä pienintäkään vilttausta tuleviin rauhanehto1hin. _ 

Sivwmennen: Boohat oli monta vuotta neuvoksena Roomassa. Poliitti8en 

osaston toinen alipl.äll1kkö Hoppenot, L'ger 'n miehiä. on lähetetty lä-
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hettilääkei Lissaboniin. Paljon muitakin muutoKsia on jo tapahtunut ja 

toisia odotetaan. 

Nootti 5. Sellainenkin huhu on liikkeellä, että saksalaiset Pariisissa 

olisivat päästäneet vapaalle jalalle vangittuja kommunistijohtajia jo 

pa istuttaneet kaupungin valtuustoon sieltä erotetut kommunistit . 

Nootti 6. Hänen asemaansa lujentaa s e tosiasia. että Syyrian armeijan 

päällikkö kenraali ittelhauser ja Uarokon käskynhaltija Nogu~s samoin

kuin Syyrian ylikomissaari ambas sadööri Puaux ovat P4tainille uskollis& 

j jota raportissani n:o 23 "Bordeaux" en vielä tiennyt j. uuten tieto 

Weygandin matkasta Syyriaan oli täysin perätön. 

Nootti 7. Edellisessä raportissani mainittu kansalliskokouksen 

valiokunnan raporttööri. Calvados'in senaattori . ei ole nimeltään Bol

vin - Champeau vaan Boivin-Champeau. 

ffo( 
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P ARI l S ;r 

RAPORTTI n : 0 27. 

SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen . 

s sa ?Q p: nä hei nä kuuta 19 

As i a : V1.ohy. r n .ltuulumi.a . 

T.k. 17 p:nä saivat Viohyssä olevat l ähetystöpäälliköt 

ilmoituksen, että valtion uusi päämies, marsalkka P4tain ottaisi mei-

dä t vas taan seuraavana aamuna. 

eitä oli läsnä kokonaista 36 ohefs de mission, jota mä~ 

rää näissä oloissa mielestäni on pidettävä odot amatt<?man kauniina tu

loks ena. Läsnä olivat. Paavin nuntius, Bras ilian, Turkin, Belgian, Es

panjan, Argentinan, Japanin ja Romanian suur l ähettiläät, Hollannin, 

Egyptin, Liettuan, ortugalin, Suomen , Norjan, f gani stanin, Vir~n, 

Ruotsin. Latvian, Kreikan . J ugoslavian, Siamin. Sveitsin, ranin, ek-

sikon. Irlannin, Bulgarian. I rakin. Uruguqn, Equadorin lähettiläät se

kä Tanskan, Puolan,/kts al./ Luxemburgin, Yhdysvaltain, Kiinan, URSS.n 

ja parin keski-Amerikan maan as1ainhoitajat. 

Tanskan lähettiläs on täällä sairaana. Perun lähettiläs 

on Ranskas sa, mut t a jäänyt peJ.'he ineen jonneki n a~kamme varrelle. Ve

nezuelan, Bolivian ja Haitin l ähe t tiläät niin ikään. Täytyy sanoa, et

tä meitä lähelläolevista maieta ja niistä, joiden edustajat Pari is issa 

yleenSä näyttelevät jotain OS&&, oikeastaan vain Unkari~ lähettiläs 

puuttuil hänenkin odotetaan pian palaavan tänne, kts al./. Kaksitoista 

JAKELUOHJE: 

TaTallinen. 

UI 1 : A • . 

JakeluohJamallaJa : 

T a ... III ..... , 
Tavallinen ja II ..... i mlniriarl611 •. 
EI ulkomaaeduatuk.en Iledoilukalln. 
EI ulkomaaadualukaen. mutta ulk .... lalnmin .. I .... O" tiadoi. 

tuIe .. ln. 
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suurlähetystöä ol i edustettuna. Poi s s a olivat seuraavien maiden'edus

tajat / paitsi Saksan, I tal i an, Tsekkoslovakian ja Englannin/: Bolivian, 

Perun, Unkarin, ioaraguan, San Dominiquen, Venezuelan, Panaman, Gua-

temalan, Ha i tin, Salvadorin, Columbian, Etelä-Afrikan, ~anadan, Cuban, 

Co s tar i oan, Hondurasitl j a Chilen. Paraguaylainen on Viohysea., mutta 

hänen kr edi t iivin sä e i vä t liene kunnossa. Tämäkin luettelo tOdi s taa, 

että po i ssaolevien ed us tamat maat miltei poikkeuksetta ovat toisen tai 

kolmannen luokan valt i oi ta • 

Tule e kyayneeksi; mikä oli tämän vas taanoton tarkoitus? , 
Ensiksikin kait oli tarkoitus näyttää diplomaattikunnalle, että pako

matka nyt on lopussa ja että hallitusvalta t aas on konsolidoitu . 

Mutta luulen virkaveljieni tavoin, että tarkoitus oli 

myös täten i mplioite meille tehdä selVäksi, että uusi, poikke uksell i

sis sa olosuhteis sa valtaan ryhtynyt valtion plämies kat soo meidät eo 

ipso akkreditoiduiksi luonaan, ilman uus ia valtakirjoja. ellaisten 

vaatiminen vo is i ny yo l ois sa aiheuttaa joukon komplikatioita. Oli t~ma 

menettely juridiselta kannalta miten tahansa arvosteltavissa. käytän

nölliseltä kar~alta on meidän nyttemmin katsottava akkreditoiduiksi 

marsalkan luona hen -ilökohtaisesti. 

x 
x 

Nordan lähettiläs Baohke rouvineen ilmestyi tänne viik

ko sitten. He eivät koskaan olleet menneet Baroelonaa pitemmälle. Tämä 

vahvistaa aikaisemman tiedonantoni, että Baohke on koettanut noudattaa 
:Je 

varovaista ja odottavaa taktiikkaa. Rouva Baohke avopuheisuudessa&n 

x Hänen seurassaan oli lähetystöneuv08 Ber" jonka luultiin menneen 

Englantiin. 
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kertoi, että hänen miehensä oli jo määrätty lähettllääksi kenraali 

de Gaullen l uona! Ottaen myös hu mioon, että t oissapäivänä odottamatta 

ilmestyi Vichy'hin Puolan aSiainhoitaja, ministeri Frankovski /joka 

l okakuusta s aakka on hoi tanut ambass aadiai vas toin Quai d' Orsay'n tie

toja F . ei koskaan ole oll ut Lontoossa, vaan lIadridis sa/ , ja kun on 

tOdennäköistä, että myös Unkarin l~hettiläs on tuloss a tänne, ei voi 

olla tekemättä sitä johtopäätöstä, että P~tain'in hallitusta nyt t emmin 

katsotaan sielläkin, missä on toivottu sodan jatkumista ja "status 

quo 1938:n " palauttamista, ainoaksi la11 iseksi hallitukseksi ja et

tä " affären de aulle" nyttemmin on katsottava jollei liltvidolduksi 

niin ainakin vaarattomaksi P~tainille. Tämä sanottuna aivan riippu

matta siitä, että armeijan upseerien, varsinkin nuorempien, joukossa 

aselevon hetkellä ymmärrettävistä syistä oli - ja edelleen on - lu

kuisas ti niitä, jotka sydämessään palo ivat halua jatkaa so taa a tout 
." 

prix ja joille kunniaton ratkaisu oli ylen vaikeas ti nieltävä unilä~-

ke. !utta P~tainin pää tös j äädä Ranskan kamaralle - a selevonkin hyväk

symisen ehdolla - pelasti Ranskan. Toiselta puolen ei voi olla itsel

t ään kysymättä, tuleeko Berliini sallimaan, et tä P~tainin hallituksen 

siirtyeSSä Pariisiin sitä seural..vat sinne ollannin, Belgian, Tanskan. 

Puolan ja Norjan l ähettiläät! 

Norjasta puhuttaess a kerron, että täällä oleskelee Rans

kan entinen sotilasasiamies Norjassa. Hän "teki" koko f orjan sodan 

siinä haavoit t uenkin. Hän sanoi norjalaisssta vastustuksesta, että jou

kossa 011 paljon urhoollisia sotureita, mutta että mistään Norjån ~ 

meijasta ei saata olla puhettakaan. 

x x 
x 

Minulla 011 tänään p1 tkä keskustelu herra Serr1l38in ken. 

sa /tunnettu talous- ja panltk1m1 ••• kauppam1nlsterlön tralttaatt10saeton 
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ent. päällikkö, joka vuonna 1921 teki suomalais-ranskalaisen kauppa

sopimuksen. ko 0 sodan aikana hän on ollut erään vir allis en talous

off ioen JO hdossa/. Hän on vi ime päivinä tavannut useita hallituksen 

Jäseni ä y~m. Hän vahvisti täydellisesti sen kuvan, jo nka edel l ises

sä r aportissani annoin tilant e ~s ta /s .o. suhteesta Englantiin ja 

Saksaan/. Keskustelustamme alleviivaan vielä seuraavaa: 

1/ Berliini painostaa todella Vi~hY'n hallitusta sotaan 

Englantia vas taan. Suhteiden lopullinen katkaiseminen Lontoon kans sa 

ta on tämän kans sa yhteydessä. Tässä en voi olla huomauttamatta, että 

Ranskan demobilisatio - Jmmärrettävis t ä syistä! - sujuu hyvin hitaas

ti. Kiintoisaa on, että Saksa - sekin ymmärret,tävistä syistä! - ei 

insistoi sen joudut t amista. Tosiasia on, että seuduissa Vichy'n ete

läpuolella on uudelleen mobilisoitu jo demobilisoitua väkeä. 

• 

2/ Saksalaiset olisivat Pariisissa löytäneet kaksi so

s}.alistista senaattoria IH. Sellier ja aurizet/, jotka olisivat 

puvaiset siellä muodostamaan rinnakkaishallituksen. 

3/ Näistä Ja edellisessä raportissani mainitsemistani 

syistä Laval, joka tuntee epäsuosionsa Berliinissä haittaavan neu-

votteluja Saksan kanssa, eilen lähti Pariisiin saadakseen s)loran kon

taktin saksalaisten kanssa. Koska siellä ennestään on ambassadööri 

N08l , on ilmeistä, että Laval tulee tapaamaan jonkun korkean saksa

laisen /puhutaan H1mmleristä jopa Göringistä/. 

4/ Poliittista eli sovinnollista suuntaa hallituksess a 

johtavat Laval ja Pietri, Jlrkempäl P~tain, Weygand ja Marquet. 

5/ P~ta1n ja Laval olivat itse mukana jo lähettämässä 

nuot 50 parlamentaarikkoa Afrikkaanl 

6/ Uusi säAnnös, jonka mukaan jokaisen virkamiehen tu

lee olla syntJUlt ranskalaisesta isästä, tarkoittaa juutalaisvallan 

rajoittamista virkamiehistöasä /liaäID; ei liian aikaista!/. antiae

mitismi nostaa selvästi päätääD. 
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7/ Serruys vahvisti. itse lähellä olleena, sen ent. ul

komi n i s teri G. Bonnet'n äskettäin julkaiseman kiintoisan dokumentin , 
\ 

jonka mukaan Bonnet syyskuun 2 p:nä 1939. 30 oli saanut kaikki muut 

osalliset vallat suos t umaan neuvot t eluihin paitsi Engl antia, jonka 

jyrk.kyyteen vi imeinenkin r auhantoive hukkui. / uten muistettaneen 

G. Bonnet ei vain ~ohenissä. vaan lopp'tun asti on ajanut rauhaa. 

väittäen että Ranska aineellisesti ei oll ut sotaan valmis. Hän oli 

oikeas sa./ 

x 
x 

Uuudan korkea ulkoministeriön virkamies palasi l uutamia 

päiviä sitt en miehitetyltä alueelta /PaUD lähellä/. Hän vahvisti 

tiedon, että saksalaisten ensimäis et Joukot l ounaas sa olivat yksin

omaan SS-joukkoja ja ettei ollut epäilystä niille tarkoitetusta teh

tävästä. Francon saatua Berliinin muuttamaan mieltään, nämät SS-Jou

kot vietiin takaisin pohJoiseeni siJalls on tullut uusia lukuisi 
x 

• divisiooneja. mutta ne eivä ole 5 -Joukkoja vaan jalkaväkeä. 

Hän uskoi kuten minäkin siihen, että Franoo "osti" puo

lueettomuutensa respektoinnin lupaamalla Hitlerille vaatia Englannil

ta Gibraltaria. Hän luuli edelleen tulokseen oleellisesti vaikutta

neen senkin, että, kuten Helsingissä kait on tunnettua, Kentin hert

tua samanaikaisesti saapui Portugaliin pyytämään ma1hinnousulupaa 

englantilaisille joukoille. Täten välttyi P1renean niemimaa sillä 

x Hän kertoi myös sen, minkä monet muutkin ovat!!! osissa miehitet

tyä aluetta kokeneet, että näet saksalaiset sotilaat eivät lainkaan 

ole haltl01ssa&D saksan voitOista, vaan sanovat: "Teiltä sota on lo

pussa, meiltä se vaata alk .. •• Lieneekö mot d'ordre' 
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kert aa jo utumas ta sotaan. Franoo kuul uu vastustUksessaan olleen hy_ 

vin jyrkkä. 

Edelliseen raporttiini lisään, et tei tietääkseni ole 

todistuksia siitä , että Gibraltarin po mmitu set olisivat ranskalais

ten lentokone i den s uo rittamia, yhtä vähän että Bordeaux'n pommitus 

yönä kesäkuun 19 ja 20 päivän välillä olisi ollut i talialais ten ko-

neiden tekoa. 

x x 

Oikaisen tässä erään aiiaisemman t iedonantoni koskien 

ent. pääministeri Paul Reynaud'ta. 

Tarkoitus oli l ähet t ää hänet t ärkeässä tehtävässä Yh-

dysvaltoihin, mUkanaan kul taa ja s alaista arkistoa . Hän pääsi Espan

ja~~ , mutta sieltä hänet palautet t iin Ranskaan kultineen, arkistoi

neen, joihin espanjalaiset eivät kajonneet. Tämä selittää hänen oles

kelunsa Perpignanis s a pä in. Bordeaux's<a herätti pahaa verta, että 

tt hänellä ol i seurassaan ystävättärensä kreivitär X Ihän on äSkettäin 

eronnut rouvas taan/, jota pidettiin hänen huonona hengettärenään. 

Tämä nainen kuoli tuos sa auto-onnettomuudess a. Reynaud, jonka tähti 

on vahvasti laakenut, oleskelee edelleen n illä seuduin. Palaan 

Reynaud 'n sodassa näyttelemään osaan tekellläolevassa raportissani 

Ranskan katastrofaalisen tappion sIista. 

x x 

Eräs korkea upseeri.itse koko sodan ajan Päämajassa, 

vahvisti tiedon, että saksalaisten lÖltämät k11ntoisat ranskalaiset 

diplomaattiset asiakirjat ovat autent1set. S~1Pää tähän la1m1n1lön

ti1n ei ollut ulkoministeriö eikä 11ei •• sikunta vaan Päämaja. Palaan 
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ehkä t oisessa yhteydessä näih in as i akirjoihin mikäl i ne koskevat Suo-

mea . 

x x 
x 

On selvää , et t ä ei oll ut saksalaisten mahdollista koko

naan vält t ää Ranskan kuuluisien muis tomerkk ien hävittämistä. Ni inpä 

Amiens' in ihana kat edraali lienee pelkkänä kivikasana. ·utta täytyy 

myönt ää, että saks alaise t Joukot yrittivä t välttää turhaa hävitystä • 

Niinpä Reimsin kaupungin pormestari, ent. ministeri llarohandeau tä

nään Le Jour-lehdessä kumoaa väitteet, että Reimsin katedraali olisi 

kärsinyt. Hän luettelee todistuksia Siitä, että saksalaiset jopa 

välttivät ampua ympärilläoleviin puhelin- 1.m. keskuksiin, jotteivät 

kuulat vahingossa sattuisi kirkkoon • Vahingosta viisastuu! Marohan

deau kertoo myös, että Reimsin seudun kuuluisat shamppanjakellarit 

ovat koskemattomia. 

Pitkin Loiren laaksoa on kyllä ollut hävitystä, mutta 

mitään suurempia vahinkoja ei liene sattunut. Toursin katedraali, 

.. Blois'n linna y.m. kuuluisat muistomerkit ovat koskemattomat. Sully'n 

pieni kaupunki on hävitetty, sen linna pahasti kärsinyt. J.n.e. 

Saksalaisten kieltämätön korrektisuus Ranskas s a on iie

tysti omiaan vaimentamaan uskoa kertomuksiin heidän menettelystään 

Puolassa. 

x x 
x 

Belgian hall itua on YiohJ'aaä. 
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Liite. 
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Tapasin tänään erään aina hyvin informoiaUD henltilön, 

joka minulle otaalteas iasta ltertoi seuraava.,~ ei aikaisemmin 

ole ollut tiedossani. 

Kun joulukuussa pääministeri Da1adier Kamaris sa sai 

varsin niukan ääntenenemmistön /muistaakseni vain 325 ääntä/ , sii

henastisen sodankä1'nnin menetelmistä äänestettäessä , syntyi Lontoos

sa pelko, että"suunta Flandin" oli pääsemässä johtoon, mistä olisi 

ollut erikoisrauha Ranskan ja Saksan väl illä todennäköisenä seurauk

sena. Sen johdosta Chamberlain ehdotti Daladier~lle sopimuksen sol

mimista, jolta estäisi molempia sopimuspuolia solmima ta 1'ksityisrau

haa Saksan kanssa. Daladier vas tasi tähän 1/ että sellainen sopi

mU8 voisi ulospäin antaa sen käsityksen, että liittola isten keski

nen "avioliitto" oli rakoilemassa, sekä 2/ että Ranskan oli vaikea

ta suostua tällaiseen sopimukseen, koska todellisen sodan syttyes

sä Ranska yksin joutuisi 80tatantereeksi ja koska Engl anti ei ollut 

siihen mennessä mobilisoinut vielä miljoonaakaan miestä, RanSkan 

mobilisation käsittäessä kuusi miljoonaa. " Riskien ja uhrausten " 

ollessa näin erilaiset, Daladier ei voinut tällaista sopimusta suo-

aittaa hallitukselleen . 

JAKELUOHJE : 

Tavallinen. 
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Tavallinen. 
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~. 



P A. R 1 1 S 1 SSA OLEVA LÄHETY STÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 29 .. 

v~t . ssa .2a p; nä heinä ku uta 
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~-----~~------- ---~ I ~~A Asia : 
Vieläkin suhteista Sakeaan 

.4 •• ~ ••••• ~ .. _L ••• _u... __ ... _ . ___ ... __ n_ .... ··· 

Uonet eilie- ,j a tämänpä ivä iset keskustelun i ovat edel. 

leen vahv i staneet käs itystäni siitä, että aselevon ensimäiset reaktiot 

sekä täällä että Berliinissä ovat muuttumassa. Täällä luultiin alukei 

Saks an kouran j äävän pehmeämmäksi kuin mitä oli pelä tty ja Ranskan 

ne utral i teettipolitiikan sekä sisä i sen refor i lJalun riittävän tyydyt

t ämään Be liiniä. Saksassa taas toivottiin .. mikäli t äällä . olen voinut 

rekonstruoida sikälä ieiä mielialoja / mikä ei ole helppoa! / - Ranskan 
x 

menevän suhteissaan Englantiin neutraliteettia pitemmälle ja anta -

van r eformi halulleen, jonka merke i s sä ,nykyinen hallitus luulee teke 

väneä parastaan, r ohkeampia muo toja . Uo lemmin puolin kait on erehdyt

ty. Saksan rautai nen j ärj es t yksenvaisto ei voi ranskalaista fascistia

kaan miellyttä eikä Ranskan kansa voi kädenkäänteessä muuttaa omia 

vaistojaan - muut t ukoot kuinka tahansa perustuslait , ne ovatkin tässä 

maassa v ; sta 17 9 muut uneet 15 kertaaf 

He räämisen näistä erehdyksistä ei tarvitse mel'kit ä suh

teitten kriit illistä kiristymistä, mutta tosiasia on, että ~ het; 

kellä neuvottelut Wieabadenissa eivät suju. Lavalin kaksipäiväinen 

matka Pariieiin .. olkoon, että h alle oeoitettiin kaikkea ulkonaista 

JAKELUOHJE : 
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kunnioitusta - oli kait erehdys. Ko ska hän ei s iellä tavannut ketään 

hänen asemaansa vastaavaa saksalaista johtohenkilöä; niin ainakin 

täällä yleisesti kerrotaan. Aletaan myös luulla. että Berliini ei ha

l ua ~ hallitusta Pariisiin. Kerrotaan myös . että Saksa olisi Parii

sin vapautuksen ehdoksi asettanut vaatimuksen saada miehittää I tä- Py-
ei 

reneat saadakseen siten pääsyn Välimerelle . /Uinua on ihmetyttänyt . 

ettei tällaista vaat imusta ollut aselepoehdoissa./ Sellaistakin ker

rotaan . ~ttä Saksa aikoisi panna Ranskan seuraavan vaihtoehdon eteen : 

et ~ osanot to sotaan Englantia vas taan !!! ko ko Ranskan territoorin 

miehitys . 

• 

Luulen. että Raftskan hallitus teki erehdyksen . kun se 

ei he ti mennyt Pariisiin . vaikka aselepoehdoissa tämä edellytettiin. 

Olen ennen kertonut . mistä syystä P~tain ei sitä tahtonut. Oli miten 

oli . nyt Saksa sanonee~ kun ette sil loin t ulleet . niin meidän täytyy 

"hoitaa" Pariis i . Näyttää siltä . että Pariisiss a saksalainen aines. 

myös siviiliaines . on kasvamassa. 

Hitlerin puheen kaikua Engl annissa on täällä jänni tty

nein mielin s eurattu . Hal ifaxin eil isen puheen j äl keen e i enää ole pal

jon toiveita suurrynt äyksen vä ttymiS~ä. Yks i on varma: t ämä sota . 

tulee ol emaan säälimättömäQ julm~estrukt iivinen. /Täällä l iikkuu 

j os j onkinlaisia huhuja Saksan uus i sta aseis ta ja tais t elume toodeis ta 

suurryntäyksen aat tona . / 

llinusta Halifaxin puhe e i ollut viisas: sen r esignat i on , 
tapai nen sävy ja s en raamatull inen paatos olivat ehkä paikall aan oman 

kansan kannalta. mutta ulkona tuskin. iksei hän sanonut suoraan:"hy

Vä . keskustelkaamme. mutta meidän täytYi tietää etukäteen. millä poh

jallai mitä!! tarkoitatte Euroopan uusjärjsstelylläYw Siten Hitler in 

puheen kärki ol i si kääntynyt häneen itseensä. 

Eilen kävin ulkoministeri Baudoin'in puheilla. Aluksi 

tein hänelle selkoa tilanteesta Suomessa. On näet 

miit sotkemaan meidät balttila1eiin maihin. joten on t ärkeätä yhtlmit. 
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xl 
taa -korostaa erotusta. Tos in olen aivan ~an yksityiskohtaisia 

uutisia Ahvenan kysymyksen viime vaiheista, joista lehdet ovat sisäl

täneet lyhyitä sähke~tä - nekin osaksi selvästi väärät - mutta loh

dutukseni on se, ettei Quai d'Orsay itsekään, yhtä vähän kuin Ruo tsin 

täkäläinen lähetystö, asiasta tiedä mitään tarkempaa . 

Puhuttuamme myös lyhyesti siitä, olisiko mahdollista 

ajatella kauppasuhteiden vaikka heikkoakin uudelleen solmimista mait

temme välillä - ajattelen silloin lähinnä paperin, puuhiokkeen ja sel

luloosan myymistä meiltä Ranskaan - si i rryimme päivän polttaviin kysy 

myksiin . 

Hän myön s i saksalais -ranskalaisten neuvo t t elujen ole

van perin v~ikeat . Lavalin matkasta hän sanoi: "olemme asettaneet sak

salaisille joukon kysymyksiä ja pyyntöjä, mutta niitä tutkitaan parai-

kaa eikä vastausta voine heti odottaa . Pariisiin paluusta en voi vie

lä mitään varmuu ella sanoa. " 

Lausannessa on Baudouin'in mukaan todella neuvoteltu 

epävirailisesti saksalaisten ja englantilaisten kesken , mutta tulos 

on tuntematon. I Norjan ministeri tiesi eilen, että samanlaisia koske -

• tuksia on ollut myös Tukholmassa. I Hän arveli kuitenkin tämän todista

van , että Saksa ehkä sittenkin hesitoi, "sillä Englannin valloitus on 

un grand moroeau ja Saksan ilmavoimilla anavan vesillä ei ole viime 

aikoina ollut menestystä . Saksa haluaisi pian likvidoida asiansa län

nessä ja Englanti on kuin itsepäinen bulldog ekä nyttemmin hyvin 

ase istet t u." 

Koko keskustelusta huomasin , että Baudouin'in sympatiat 

ovat l ännessä enemmän kuin mit ä l uulisi hänen lehdille ant iensa kom

munikeoiden perustuksella . Tiedän myös , että epävirallinen kontakti 

xl Kun viime viikolla jouduin pitempään keskusteluun prof. Lapradellen 

ja ent. min. Pusten kanssa, jälkimäinen koetti selittää , että Suomen 

vuoro .!! muka !.!!!! ole tullut! 



Viohy'n ja Lontoon v~lillä jatkuu.yhä . 

Lopuksi puhuimme myös Saksan valkoisesta kirjas ta. Hän 

totesi päämajan erä~ pakojunan sortuneen ja yhden vaunun osaksi jou

tuneen hävittämättä. Niissä olivat myös nuot kuuluisat asiakirjat. 

utta koska päämajaan ei Quai d'Or~saylta eik~ yleisesikunnasta kos 

kaan lähstetä muita kuin sotilaallisia asiakirjoja , ei tarvitse 

että diplomaattisia asiakirjoja olisi joutunut saksalaisten käsiin . 

Tämä on omiaan rauhoittamaan lähetystöjä eikä vähimmin meitä , sotamme 

tt aikuisen diplomaattisen aineiston arkuutta silmälläpitäen . 

Vähää ennen käyntiäni ulkoministerin luona oli minull a 

keskustelu yleisesikunnan 2 osaston päällikön kanssa. Hän vielä enem

män kuin ulkomin isteri alleviivasi Saksan vaikeuksia viedä suurrynnis 

ty s Englantia vastaan onnelliseen tulokseen . Hän tosin myönsi periaat

teellisesti oikeaks i muodostamani f ormul an , että "Saksalla on ohans 

seja onnistua joskin. suurt en vaikeuks ien tulo~sena , mutta että Englan

nilla t uskin on ohanssej a sotilaall iseen voit t oon s . o . vaatahyökkäyk-

tt s en onnistumiseen , koska Saksa hall its ee Euroopan kon t inen t in l änsi

rannikkoa HUippuvuorilta Espanjaan", j ä ttäen tällöin syrj ään kysymyk

sen , vo iko Englant i ve t äytyä dominio ihinsa ja pitki t t ää sotaa t ällä 

hetkellä vaikeas t i determi noitavaan pisteese en . utta hän l i säsi: 

"soti l aana en uskalla sanoa, mitkä chanssit ovat suuremmat, sotilaal

~ t ehtävä on niin uusi, ettei kukaan uskalla etukä teen tehdä kal

kyylis i a ennakkopää telmiä." Hänkin korosti Saks an ilmavo i mien vi ime

aikaisten saavutus ten toiaarvoisuutta j a En l ann in ilmavo i mien vi ime

aikaisten "Saksan-matkojen" moraalista vaikutusta. Keskustel uste.ni 

sain saman vaikutelman kuin monesta muustakin keskustelustani nä inä 

päivinä, että näet Englannin voiton relatiiviseen mahdollisuuteen ei 

olla ainakaan kokonaan vailla toivoa. 
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Eräs tunnettu senaattori , jonka kanssa tänään lo unailin 

sano i toiselta puolen: " Uskon lujasti, että Hitlerin puhe, Jie sba

denin neuvottelujen pitkit t yminen y.m. ei merkitse mitään muuta kuin 
xl 

sitä, että Hitler odotellessaan lopullisia kauniita ilmoja etsii kai-

kenlaisia hermosodan laskuun luettavia t ekosyitä ja kaarteluita ". 

Uinun on turha l isätä, että sellaiset vlrkaveljet kuin 

Portugalin , Norjan y.m. lähettiläät ovat perin tyytyväiset Hal ifaxin 

puheeseen, täysin luot t aen Englannin lopulliseen yl i voimaan. Lisään 

tt ylempänä sanomaani, että jos Engl annin hallitus on varma aseittensa 

voito s ta, Halifaxin puhe ol i sikäli psykoloogisest i oikea, että Hitler 

ei enää kauan voi lykätä hyÖkkäyst än k~simättä prestige-tappio ta. 

Puhumatta siitä , että j oka päivä antaa Englannille s uur empia mahdolli

s uuksia vahvi s taa puolustustaan . 

• 

Lyhyen yhteenvedon ylläesitetyistä käsityksis tä ja 
~/ 

kutelmista l ähetin tänään salasähkeenä n:o 584 . 

x x 
x 

uomen lehdet kertoess aan marsalkka P~tainin uudesta 

asemasta kä ' ntävät sanat "ohef d' Etat" sanalla "jOhtaja", "ledare", 

mikä antaa sen käsityks en, että tuo ni mitys olisi kalkeerattu nimi

tyksille "duoe" tai "Fahrer". Todellisuudessa sanat "chef d'Etat" ei

vät merkitse muuta kuin "valtion päämies". 
~ 

x x 
x 

xl Vaatimattomasti uskallan sanoa, että olen ulkoministeriön herrojen 

kanssa jo pari viikkoa sit t en esittänyt tämän ajatuksen, jota ei kukaan 

silloin vielä ollut ajatellut. 

xxi Pyydän, että täslä sähkeeslä korjattaisiin l~ sana "paluu" sanaksi 

"paluumme". 
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Viime pä ivinä on näyttämölle ilmestynyt - kuten arvelin 

- Unkarin lähettiläs. Hän tekee kaikkensa piireissä hälventääkseen 

sitä vaikutusta. jonka oli herättänyt hänen kuukauden keat~yt tahal

linen pOissaolonsa. Hänen paluunsa tulkitaan todistukseksi siitä . et

tä Unkarin aluevaatimusten realisatio on pantu hyllylle "suureen pyy

kinpesuun" asti . 

Kiinan suurlähettiläs. tunnettu Yellington Koo . on sa

moin ' ilmes tynyt Viohy'n ilmapiiriin. iten ovat Corps diplomati luen 

• kaik ... i huomattavammat edustajat "paikoillaan". 

• 

P.S. 25/7. 

On kuvaavaa, että Ranskan hallitus tähän päivään mennes

sä ei ole uskaltanut oikeuttaa lehtiä kertomaan sotalaiva "Riohelie~ 

tuhosta, eikä liioin Alexandriassa olleen laivaston antautumisesta • 

x x 
x 

Ministeri Grosvald on Quai d'Orsaylla ilmoittanut ei t~ 

nustavansa Latvian uutta rtigimeä. Hän ei e~ä palaa Ri1kaan nykyoloi&o 

8a. Ministerit Klimas ja Öpik vielä harkit~vat menettellään. 



• 
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RAPORTTI n : 0 30. 

SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 

Vic.~' ssa 30 p :nä heinä 
1 •. 

kuuta 1 9 l~4" 
7-i :N'i Yu../?· . 

---
. '1J ., 
. - \. "',. . As i a : Suomi ja ' oskova. 

--1 
. :7 .~~" -~. - ...... - -- ---~ 

Vielä viikko sitten. t.k. 22 p:nä. käydessäni ulltomi

nis 'jerin puheilla tämä ei tiennyt mitään hälyyttävää 

ta Suomeen nähden. utta seuraavana päivänä alkoi lehdissä näkyä 

"blänkareita" Moskovan vaatimuksista Ahvenan 

den. Kun 25 p:nä kävin directeur politique'n puheilla, hän näytti 

nulle Ranskan l"oskovassa olevalta ambas saadilta saamansa sähkeen. 

sa kerrottiin ~oekovan vaatineen meiltä Ahvenen demilitarisointia 

sekä oikeutta kul~ettaa joukko~a ja materiaalia Hankoon junatse. 

keessä lisättiin, että "~älkimäiseen kysymykseen nähden neuvottelut 

jatkuvat" • 

Keskusteluissani virkaveljieni kanssa olin erittäin va

rovainen sitä suuremmalla syyllä. koska tietoni todella olivat ylen 

vähäiset. 

Samana iltana ~oskovan radio dementoi huhut, ~oiden mu

kaan Uoskova olisi ultimatiivisesti vaatinut armeijamme demobiliso 

tia. 

Seuraavana aamuna. 26.7 •• sain Ulkoministeriön salaaäh-

keen 25 p:ltä, joka vahvisti Moskovan radion dementian. Kävin heti 

JAKELUOHJE : 
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directeur politique'n l uona saattamassa tämän oikaisun perille. 

Uyös virkaveljilleni annoin tarpeelli s ta valaistusta. 

27 ~ :nä kaikki lehdet sisälsivät Havasin muka Helsin-

g istä saaman pitkän sähkeen koskien suhteitamme MO skovaan yleensä . 

Täesä sähkeessä , jonka toiset julkaisivat in extenso toiset lyhen

neltynä, on sekä totta että väärää. Lähetän siitä muutamia näyt

teitä samassa postissa eri kirjeessä . Oma luuloni on, että aineis

ton on antanut Havasille sen kirjeenvaihtaja Tukholmassa /Helsin

gissä sillä kait ei tällä haavaa ole omaa kirjeenvaihtajaa?/, ja 

sttä sille pohjalle täällä kudos on sommiteltu. Valitettavas t i tä

käläiset leht ipahaset. jotka ovat vahvasti sens uroidut, kaksisivui

set / sio/ , vailla uutishankintamahdollis uuksia ja varsin sisällyk

settÖmät, mielellään nielevät minkä saavat ja varustaen lisäksi 
- ~ 

vaatimattomatkin uutiset rohkein ja usein erehdyttävin otsikoin . 

Niin nytkin . utta sen jälkeen lehdet ovat vaienneet, lisäaineiston 

puutteessa. Vain Le Temps sisälsi toissailtana pääkirjoituksen suh

tees tamme oskovaan ! lähetetään erikseen/, kirjoituksen sävy on 

varsin pess imistinen näiden suhteiden kehitykseen nähden. joskin 

selvästi tuodaan esille sot~mme ansiot. Tässäkin kirjoitukse s sa 

Le Tempsin pääkirjoitusten laatija käyttää itsenäisyydestämme Mos

kovan rauhan jälkeen sanontaa "purement nominale" 1pelkästään näen

näinen"/, käsity s, jota vastaan jo olen protestoinut aikaisemmin 

keskusteluissani ulkoministerin pääSihteerin ja direoteur politi

que'n kans sa. mutta joka siis taas uusiutui. 

Taktiikkani on nyt olla "muina miehinä", jottei syntyi

si sitä käsitystä, että olemme levottomia. Tälle taktiikalleni antoi 

selkärankaa Ulkoasiainministeriön sähke n:o 182. Sen lisäksi olin 

27 ja 28 päivät poissa Viohy'stä hakemas sa tavarani La Bourboulssta. 

x/ Viime päivinä olemme onneksi saaneet tuoreita Sveitsin lehtiä. 
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Siten v~~tyin turhista keskusteluista. Tavatessani eilen p~attuani 

useita virkaveljiä en huomannut heissä erikoista huolestuneisuutta 

suhteittemme kehitykses tä . 

Kun ylläol eva jo oli kir joitettu, saapui Ul koasiain

ministeriön salasähke n:o 183 korjattuna , joss a annettiin aähkees

sämme n:o 589 pyydety t ohjeet s ii tä, mitä Ahvenas ta ja Hangon tran

s i to s ta on sanottava. Nämäkin ohjeet antavat vahvistusta suunnitte

lem~leni taktiikalle. ~enen kui tenkin pian directeur politiqus ' n 

luo pyytääkseni häntäkin valvomaan , ettei turhia häl Yltysuutisia 

tai -o tsikkoja tule lehtiin , .sekä utelemaan mitä tieto ja hänellä 

Tänään ei ole lehdis tössä muuta Suomesta kuin L'Oeuv-

ressä Bernin kautta tullut säh.lte, jonka mukaan venäläinen sotilas

juna olisi sivuuttanut Helsingin matkalla Hankoon. 

Jätän vastaamatta kysymykseen, missä määrin eräiden 

balttilaisten i .ntressissä on levittää Suomesta hälyytysuutisia. 

Täkäläiset b~ttilaiset l ähettiläät ovat luonnollises-

ti suunniltaan tapahtumista. Liettuan lähe t tiläs IUimas , joka mi nul

le on . llut talven kuluessa suure .~si t usksi kuin muut, on tänään 

• s uunni _taan Lie ttuasta juuri saamiensa tietojen johdosta. Hän väit

tää Liettuasta päässeiden USkovan, että Suomen vuoro olisi muka vain 

päiVien kysymys • . oskovan radion hyökkäykset kävisivät päivä päiv~

tä yhä kiivaimmikei. 

x x 

1 
Suomen ja Moskovan s uhteista puhuttaesaa en voi olla 

kertomatta seuraavaa. 

La Bourboule'ssa, pari viikkoa Sitten, mln. Kl1mas, 

joka koko patomatkammekin aikana, kumma kyllä, säännÖllisesti on 

seuru.tellut 8Oakovan •• t. asiainhoitajan l.ano.1o kanl.a, iatui 

tämän kanaaa kah.llan e48aaä kun allekirjoittanut sattui menemään 
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sii tä ohi. Moskovalainen huomautti tällöin Klimasille: "VieläkÖ 

Suomen lähettiläs märeksii menneitä ; onhan Viipuri aina ollut venä

läinen kaupunki." Klimas kertoessaan minulle tämän :.isäsi, että yh

tämittaa on pakko ihmetellä I vanovin pOhjatonta tietämättömy;yttä. 

Olen muuten tavattaess a aina jutellut Ivanovin kansse 

aivan kuten ~aittemme uudet suhteet edeLlyttävät. 

x x 
x 

Eestin l ähettiläs Opik vakuutti seuraavan intermezzon 

oikeaksi. Kun vi ime syhksynä Laidoner kävi Uoskovassa, Stalin hänen 

kunniakseen tarjosi aterian. Tässä tilaisuudessa Stalin nosti la

sinsa sanoen: "Läsnä on varmaankin henkilöitä /Ja tässä hän katsah

ti pariin komisaariin/ . jotka ihmettelevät, että tämän lasin juon 

Suomen itsenäisyyden kunniaksi ." Opik. joka oli kuullut ylläker

rotun suoraan Laidonerilta, arveli Stalinin tahallaan tahtoneen Ees

tille täten osottaa loukkausta /affront/. 

x x 
x 

1.8. Tämän raportin lähettäminen on viipynyt kuriirin 

puutteessa. Senjälkeisinä päivinä ovat täkäläiset lehdet kokonaan 

vaienoeet Suomesta. Ymmärsin käydessäni tänään direeteur politique'n 

luona. että hän on koettanut vaikuttaa hillitsevästi lehtiin. Le 

Tempain pääkirjoitus oli ilmeisesti jo sitä ennen kirjoitettu. 

Quai d'Ora&y ei ole saanut uusia sähkeitä koskien Suo

men ja Venäjän a11hteita. Eilen saapui kuitenkin heidän Helsingin 11.

hettlläAltAln aähke. jossa lYQ;veati mainittiin kommuniati4emoaatra

tiosta Helsingis.ä. Siinä aanottiin että Rkeskikaupungilla oli toi

meenpantu 4emonstratl0. jolla DIllti olevan kommuniatinen väritys 

/allure oommanlate/ ja joka pyrki lovjettilAhetyatön lähelle-. Ei 
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puhuta sähkeessä osanottaneiden luvusta eikä sillä ollut hälJltta. 

vää säVJä. Päinvastoin oli Quai dtOrs&y saanut siit ä sen käsityksen, 

että mielenosoitus heti oli saatu vaimennetuksi /oontenue/ . Sähkö. 

tin tämänmukaisesti tänään salasähkeen nlo 595. 

Koska täällä edelleen oleskelee nel~ättäkymmentä lä

hetystöpäällikköä, jotka tapaan pitkin päivää, olen kiitollinen jat

kuvista tilanneinformatioista, koska näet näiden virkaveljieni kaut

ta aina voin saad~ "ulos", mitä haluamme . 
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QUATRE-\'Jl'\GTIEME 

Clenllonl, le 28" juillet 1940, 

BULLETlN DU JOUR 
RUSSIE ET FINLANDE 

t-il rebondir? Ccrlaincs informa
lions, qui n'onl pa C!c dcmenli .:s 
jusqu'ici, por lenl å Ic pcnscr. La 
Finlandc, Y:lincue faule lI'une 
aide efficace en ll'mps ulile l'I 
f"ule d':lyoir Yli j ouCl' en sa f,,
\"e ur celt c solidaril e des Elals 
scanöinnyes qui ne ful j ::\Inais, 
Idl e qll'clle clait praliqllcc, å I'ex
c1usion de loul e assist:U1cc mili
laire, qu'une dangl'rcu'e fi clion, a 
dli s' inclincr, iI y a qllclqucs ll1ois, 
de\'a nt le ' cxigenecs de Moseou, 
Ampul cc d'lIn~ parli e de son ler
I'iloll'c nalionnl, obli gcc de cCder 
:1 I'Union so\'iI' liquc loul cs les po
silion s commandant son acliYilc 
dans la mer llaltique, I'hcro'iquc 
Finlande se Irou\'[} rrduil e it une 

lVI /' indcp ~nda nee purcment nominale, 
"LV' toule enlcn le uvee les 'Illlrcs pays 

du Nord pour leur d 'fcn~e com
mune lui clanl inlerdile, En railo 
ee pays se Irouvai l enlralne dans 
I'orbile de l'Union ~oyilWlfue et i1 
n'~ a,'ait guere d'illusions å se 
f:ure sur son a\'cnir, 

Les inquicludes qui seronl jonr 
aclnellemenl 11 Helsinki par:us
senl enlicrel)lcnl jus liliccs, L'in
Icgralion pUTe ei Slmple des Elals 
baHes dans I'Union soviclique, a 
la suite de la dccision des Parle
menls de Kaunas, de Riga et ,le 
Tallinn dcl ermince par les c l ~
menls bolchcvisles inrcodcs a 
Moscou, a pOUl' les Finlandais la 
, 'alcur d'un averlisscmcnt auqnd 
ils ne peu\'cn t qu'ctre altcntifs, 
d'aulant plus que Ic gOllvernc
ment des So\'icls multiplic dcpuis 
quelque Icmps dcjå les demandes 
ele nouvcaux a\'anlagcs d'ordrc 
polilique et cconomique, De' lou le 
cvidence, la Russie soviCtique 
s'applique å cxploiler a rOlld, 
aux Ii.ns de sa politique particu
liere, .toutU-les disposiuons dll 
ltaite impose å la Finlande en 
eonclu~ion de sa dCCaile. et quand 
Helsinki s'eITorec de dHendre les 
inlcrcls finlandais Moseoll l'ae
euse de ne pas inlerpreter rae
cord d:ms son vcritablc esprit, 
La lactiquc est eonnu~: e'cst 
eelle qui a conduit rapidemcnt å 
l'annexion des Elah baltes. 

Le Iransit des troupes sovieti-
å lravers le terri Hn-



rc ll c qlli a eondllit r ::lpidemenl ," 
l'llnncxion fks Etals halt cs. 

Lc transil des troupcs SOYi cti
'lll C~ , å tr:wers le Icrriloire fin
landai" "e rs la basc milil a irc' 
rll sse de Hangoe, la 1 i\Taison ti e 
I'olll illnge inrluslricl des h'rritoi 
res cc' rl cs :\ la Ru ssie l'l qui " u
rai t ele cn lr yc au cOllr, des opc
ration" cnlin Irs condi l ion, el e la 
Mmohilisa lion ti e forccs finl :on
dai scs, cc sonl ,ull anl de qlll's
lions rlon l ~I oscoll prene! prcl(' xle 
pOllr cxcrccr SUI" le gOIlY rnclll l' nl 
e1'Hd s inki un e prc~,i on qlli sc 
fa il cha<]uc jnllr plu s yi\·c. La 
F illlande a Mjll e{'rl e SlIr des 
poinls impnrl:onl s. Ellc :1 , nn
l:ommenl, consenti aux Sovicls 
le droi l de eonlnller, dll poinl 
ti e Yll e l)1ilitaire, les i1cs 1\13nd, 
'lucs lion Y i t ,lie pOUl' la sc
cu r it c finl andaise ; mais cha'lll c 
fois la RII_sie formlll e de, nollw l
les exigcnr es 'lue Ies Finlanrlais 
eon iel crcnl comlllc incoll1patibl '~ ~ 
'lYCC les prineipes fondal11cnl:Hlx 
el e l'inrl<\pcll rla ncr t'l dl' la ' 0 11\' '' 
raincl c de ICllr pays, La r onlro
Yerse prclld ain si un ca raclcn' r1e 
plu s ,' n plus in'llli c lanl. elon 1'1'6-
yoil I'hcure Ollia Finlande se 
Irouyer" lIcculec å la timite des 
conccss ions possibles s i e ll c lI e 
yeu I pas Sl! r <'s igncl' å la pcr le de 
101l le inrlcpt: ndnncc, 

Les informations d'Helsinki 
annolleenI 'lue s'i l dcyait en clre 
ainsi 1(' peupl e Iinlandais se rc
soudrait å reprendrd les armes ,'n 
\'ue r\'une resislance dcsespcrce. 

l\Iais ce suprcme sacrilice n.: 
s:llI\'ernit pas la Finlande, 'lui 
ne pourrnit escompler :IlIClIne 
nid e de l'exlcri eur, de In menacc 
de la dominalion soviCli'lue. L'in
l1u ence d 's Soviels s'cxercc d'ail
lcurs chez ellc d '1I1s 1" sens de 
l'l'xploilalion syslcmatique de 
loulcs les difti cult cs inlcrirures 
avcc Il's 'luelll's le peuple finlan
e1ais se trOllVC aux pl'iscs all JCII
demain dc la gucrre 'lu'il a d,', 
~ou lenir dans le< comlilions les 
plus ta aglque. C'cs l par ee tra
vai! inl':'ricur ,I ~ dissolution n:l
lionalc eI social~ (/u 'c! les Sovids 
onl brisc la I ('sisl:n1!'c des Elals 
baltes. " resle a aCl110nlrer 'lue 
cett~ mc!borle p"lIl donner les 
mcmcs rcsultals en Finlande, pe
lit pays donl I~ palriolisme et le 
sens prorond d~ l'csp~it nalional 
ne se sont jamais Irouv~s en de
raul aux gmndl's hellres dl' 5011 
hi sloire, Mnis J'irategration des 
Elals hn!tes dnns I'cnsemble de 
l'Union des republiqlles socia
lisles sovi<'litlues prouve å l'cvi
drnee 'lue Moscou poursuit opi
niålrcmcnl le retahlissement rlc 
1:' Ru-sie dans ses rronlicres de 
l'cpoqlle tsariste et 'lue. dan,; 
l'elnt al'lueJ des cho~es, ni Berlin 
ni Rom(' ne s'opposent å ees \'as
tes desseins. 



Hei Inki, 26 juillet.. - L'annexlon 
des pays ba ltes 11 I"U. R. S. S. esl 
r objel de- eommenla ire s qui ren ~
tent l" inqui~ l ude g randi ssan te des oh· 
ser"sleurs poli tiques. Ceux-ci n'onl 
po, IlIan ife I ~ d'elonn ernent de vant 
!e rnonque ele resisla nce des trois 
pui ' sanccs \'oi ines, d' une port paree 
que eclles·ci elaien l pra liquement pri
\'ee, de mo\'ens de ma ni fe. ter leur 
inelcpcndanee depu is les accords an
terIellrement conclus avee Moscou.et 
de I" au t ,·e. paree que leur possivil e 
Ali mome nt ele 10 gllerre fln lando-so
v1cl i'lue avait monlr~ qU'elles ~I ale.nt 
re- il!nees II I"emprise russe. 

L'olli lude de Soviets 8 I" egard de 
111 F inlande ~ I loin d'~lre rassurant e. 
Le m i nisl~re des a ffoi res elrnngeres 0 
M menti qu'u.n ulUmotum a it tl l~ pre· 
sente pa r MoscolI II Helsin ki pour 
" bl en!r 10 rI emohi lisollon immtldi a te 
de forr~s fi nla ndai scs . 1sis depuis 
que 10 F inlaorle n cMe su r la ques
lion nes !Ies d' Aland I s demsndes 
ele I·U. R. . S. se fon t plus nom· 
Il rou s et plu /l re sa nl es. Tan t que 
celles·ci s eront compa lihles avor 
I"h on neur du pa~'s . nn prcvoil qu'elJes 
seronl oeeerlees. ma is 5i I" in tegrite 
Oli la dignile de la F inlande etaien! 
menneees nombreuli: son t ccux 'lOI 
pr~"oien t un e r~sista n ee po r Ies 
a rmes. s i foible~ 'lue soient les ehan
ees ele sueces. La parlie septen trio
na le du pays serAIt ~vacuee et I'on 
pense 'lue I"a rmee pourrai l rcsi~ter 
a SH 10n!1lemps pOllr p rmellre I"~va
ouation \"ers 10 SIIMe des prino;· 
pales J~ chesses ei rI 'lI ne pad ;o ,tp IA 
ronu lnlinn . . 

I.a .iluo lion est d'a illcu rs co,npl'· 
'luee par les problemes Interieurs.LA 
ea mpagne I"hiver dernler a suscite 
des di ffi eultes eeonomiques : les pr, x 
on t augmenl~, retablissement de5 
CAr6liens 'l ui n'ont pas voulu resler 
~ur leu rs I~ rrcs npr~s I'onn cxion ei 
les indcmnil es AlIX sini.l r"s Ile In 
" lIerre exigeaient un effort 8uquel il 
~, t h peine possihle rte fnire faee. Un 
rerlnin meeonl entempnt en resullp 
Ilsn les mss.cs et I"on pelit Jle.Dser 
que r u . R. S. S. 'exploilern II 60n 
rront cel etAt <lP cllnses. - (HaVA'. \ 

Les priDcipales slipalatiODS 
de I'accord Paumloloto, 

Berlin, 26 luillet. - Le D. 111. D. 
publie une d~peche de Moscou, don
nant des delails sur l'secord signe 
ces jours derniera, par M. Paasikivi. 
miDls tre de Finlande 11 Moseou. ei 
M. Molotov, chef du gouvernemenl 
et commissaire du peuple aux altulres 
elran!!cres. 

1" II a ele convenu, au sujel du 
regime des !Ies d'Aland, que ce 
groupe d'!Ies demeurera d6mtlilarlse. 
Les !orlificalions. donl Ia. conelruc-

lioll u el e commeneee peHdan t la 
guerrc m'ielo-Ilnlandaise, seront ra
ees. L 'assu rance a ele donnee du 

"Me fin la nda :s que les !Ies d' Aland 
ne 5; ront cedees il nurune tieree puis· 
.<once. L·U. R. .. . ohticnl, en ou!re. 
le d m il d'eJl\"oyer regu licremen t un 
" Icnipolen ti "i re q UJ I"in form era de 10 
. illlali nn milila iJ'c (Ies !Ies d'Aland 

Le gOU\'ern emenl de Moscou /lvii " 
fail deux propM ilinn . nn de resoudJ ~ 
!e pro hl ~me : Oli bien demili larlser l e~ 
lIe. d'Alan ,1 1 d Iruire les forlrfi 
calinns, ou bien continuer la con. · 
Iru clion des forlifi ca lions avcc la Dsr· 
li cipa li on oetive le I"U. R. S. S: Le 
gouverneme nl finl nn rla i. s 'es! deci clt' 
pour la premi~re s olution . 

\,0 Les a ecords finlando-. ov!e tique 
comprennen! le t ransit Iibre d'un 
nombre r s lrein! de troupes sovleli· 
qucs. ainsi quP d 'cquipement mili· 
la ir ei ele rAvila illement, de I"U R. 

S. ps r \'oie terres!re 11 travere la 
F inla nd e vc rs la base maritime ru.sse 
ole Hangro. Le t ra ns il par terre a d l) 
01 re soumis h un rcglement, clant 
r!onntl que pendant les mois d'hh:er 
le I!olfe de. F inlande e~ t ge"! et quc 
IA rnmmunicat ion pa r mer de I·U. R. 

. S. II HRngce n'es t Jlos possible å 
cclle epoque. 

3" La F inlande doit rend re I1I'U. R. 
S. S. Ies machin S, les apparE!ile et 
les ins tallations Il ·usine. ~ lI" Ies Fi n· 
IAnllais on t enlcl"E! de. 'errUoire! oc
cupe pa r I·U. R. S. S .. nprcs la Iln 
de la gu"rre rtJs~o· finlan dsise. con
!rA il'pmpn t AII X slirll lntions du trQit~ 
de pai:\:. 



La sifuation en Finlande 
et l' aftitude soviefique , ... ( , . 

Helsinki. 26 jumet. - L'annexlon dea On connalt actuellement trois partles 
pay. b31tes • 1'U.R.5.S. est I'oblet do de l'accord : 
commentalres qut ren~tent l"lnqulCt udc 10 II a ~t4! convenu nu sujet d u regl. 
grandluantc dcs ob~n'ateuf8 polltlquea. me des lles d 'Anlnn d. quc ee groupe 
CCUX-Cl n 'out pas mani rest6 d 'l!:ton nc- d'Ues demeurcra dC:mllitarl~. Les rortI
ment dc\'an t le mnnque de r~sl8tance des fiC'ntlon . dom. Ja conslruct.ion a ett~ 
trois pulssances \'o151Ilcs, d'une part, commen cCe pcndnnt Ja gucrre sovieto
pnrce q\le celle. ... cl ~t,n.l e.n t prnUqucment fin lnndnisc. seront. rarecs. L 'assuran ce a 
prh'ces de moyen!: de nlRulfester Jrur tn- ru~ donnee du cOte flnlandals que les 
d~p~ndance depula lea 8ccArds ant6rleu- ties d 'Aalnnd ne seront cedees å aucune 
rCmcnt conclus anc Moscou ct , de I'au· tien'c p ulssance. L'U.R ,S.S obtien t en 
tre, pnrce q uc lcu r paJ!!l.Iv lt6 8U moment , outre lc droit d'cn \'oYl:' r r~guUcl'cmellt 
de la guerre nn ll\ ndo-!O\·t~tlque Q\'alrnt u n p len ipoten t.ia ire qul l'inJonnem. de 
montrc qu 'cll~ ell\ic.nt r~l§Jgn~es 1\ l'em, la situatlon InUitalre des lles d'Aala nd. 
prlse russe. Le gouvemement de Mo.C'cou R\'n it 

L·6. ltude des Sovleu ~ 1·t!i 8rd de 10 ralt deux proposltlons : ou blen Mmlll
Flnlnnde est Join d'Hre r , urnnte. Le t8,iser les iles d '.A11nnd (" dctrulre les 
mln l ~t~ rc des Atralres 6t rnngerca a dt. fortlflcatlons, OU bien conlln u('1' :n cons· 
mcntt qu 'un uHlmntume att 6t~ pr~sellte truc· iCln des (e r I i.!k"t j'>n5 ftvec Ja pn.rt i. 
par i\loscou lL Hels l.nk t pour obt enlr la cipntlon n::t 1\'c de ],U ~R 8 .8 . Le gou\'cr· 
e.;~mobll lsnllon I mm~clotc d t o'; rces tl n- I Ilcmc!l ftnlan~nts s'est decidc ponr 18 
landa 1~o;. i\lals dcpuls qllC la Fln lnnC!e premlPrt fol llt 10n : 
(\ cedc d Ir la qucstton des lIes A810nCI' I 2" Les nccord.; finlalld?--SO\' ie tiQuCS 
les .denuUldcs do I·U.R.S.S. se !ont. pluS comprcnnent 1c translt. Iibre d'un n om
Hombreuses et plus prcsnsnt Cli . T3Ul quc brc rcstr"Jnt. dc troupes so\' ietlques ain.ci 
cclles-cl SerOl1t compatlblca BVCC l 'hon. Q.UE!' d·~qulpemcr.t milltq ' rc et de ravi~ 
neur du ptl)'8. on pr~\'olt Qu'clles seron ta tllemen de l'U.R .S.S. par \'Ole terrcs
ncccpU:es, mats sl l ' lnt~gr~l6 ou Ja d lgnlt~ I tre Å tr!1.\'('fS 1a F'mlnn d(: "ers la ba~e 
de Jn F lnlande cta lcJ'lt Illennc~cs, noru· mArit ime r usse t!e H:u~oc. Le tTa_nsit 
breux sont ceux qul prholr nL une rc. pa r te;:re R d ll {>t Ie s;Rl1nls R un r~!c. 
slSlsnce por Jc!! I1nne!!.!1 !Jlblcs que solcnt I ment, etall t don ne n' pcndant les mots 
Ies chnnccs de 6UCCeS. La paetle Ecpten- d 'h lver te ~o1fe . lande I!St. c;ele et 
tr lonnle du pnrs serft, lt hncuf e et J'on Olle Ja camm cation pa r m er ne ;·U.R . 
pe.ll.."'.e q uc l'ann~e pourrBl t r~slst,er Assez 5 .S. A Hangoc n 'r st pas pos.C:: jble å cette 
long ClUpS pour permcarc l'~\·ncua.tlou epoquc : 
\'crs ln Su~de des pr lncl pB1 C5 rlcheues et I 30 La F inl0.ndr dolt r c.ndl'c n l'U.R. 
d 'unc I)art le de la popu la tlon . I S .5 . Ies mnchlnes. Ies appurpils et i('S 

La sl t uatloll CSt d 'olllcurs compllqu~e m~t.n lln lioJ1r, d 'usin es que Ies Finl~nda.ls 
par les probltmcB tnt~rleun. La campn. ~nt t!nle\'~s ~~ lerritolres OCCllpeS par 
gno de l'hh'cr dernler a ausclt-6 del dlt- I; ~Jf. '~ 'S,S" apr. ~ 1., nn de la gucrrc r~lS· 
ncult~!I 6conomlquCJ : tee priX ont a ug- -:: r.lnndalse, c~ntrairemCUt aux sHpu· 
men l'l~ , }'etabHssemcnt dc& Car6J1cns qUl 1,. tlons du t rolL de paix. 
n'on t pas YOulu rcstt' r Bur leunI t cr res • I 

~fn"I~~r~·~~e~~o'~u:;rele:XI~~~~,:,n~~h e:c:'~ ,Le. ministre. halte. • WasbingtoD 
nuquCl 11 est 1\ peJne po..alblo de rai,e refuJellt de reconnaitr. 
~,~~~ ~:WJc~~~n~tL:::o~t~~,:n;,~~~ ~:;; la lovietuatioD 
q uo 1·U.R.S.s. c.xplolt·era .. 80D protlt cet 
etat de chOSCI . 

La Finlande demand. 
a rivre pacifiquement 

Helsinki, 26 l ulllet. - Vu certalnes 
nouvelle.s pcssim iste.s r epandues a 
l'etrAn ger sur la polltlQue Inl er ieure nn
landalsc et sur Ies rclat ions nnno-so· 
,·leWqucs. II con"lent dc ralre le polnt. 

t;~Vj~~~;I~~ ~e~~''::a~~r:l~~e a~rt: 
cr!.se economlque resultanL du blocus 
nlll~ dans la BOltlque, du contre-blocus 
des pulssances de l'Axe et. d! plus, la 
MmobilisaLlon progressh'e de l'arm~e. 
rendent dlrf1clle le dCdommagement tks 
vastes pertcs subles par Ies CarCllens et 
parnlysent la reprlse ~conomlque, 

MoIs chnque Flnlandals, ehaque partl 
polltlque est d'Dccord pour reconnaltre 
la necesslt.! d'lndemn!.ser Juslement Ies 
Carellens eI sur le ralt que la dlHlcul
te de mlse nu po'nt d'une loi, ne re-

:;:':~ :: l!urQU~~~Ia:IsJ'eut::vov:r~sa~: 
neuvent supporter les !lnances des con
trlbunbles et de l'Etnt !lnlandals. 

Les Sovle!s declarent que la conclu
slon le 23 luin 1940 d'un tralle de com
meroe a mis un polnt flnal aux dlspu
tes, et qu 'lI a ~te le .Igoal du relour II 
I'etat de palx entre les deux paya. Des 
[rottemenlo Inevltables lol'!l de l'appllca
tlon du tralte de palx et du tt'll~ de 
front len. nouvellea n'out pu, evldem
ment, etre totalement evlte.tl. Vala Ila 
onl totl.loul'!l ete reglCs dana un esprlt 
de coU .. boreUon et ele conceMlon pacl
flque du role flnlandals. Les Soviel. 
n'ont lemals, depula la pall<, prt!!ente 
d'ultlmatmn. La FInland. demande II 
vlvre paclrlquement avee loua _ vol
slm, å reprendre tm commerce vltal 
avee Ies rlveraln. de la Baltlque et II 
contlnuer sa polltlque IICIIDdinave. 

Le tule de l' accord 
On vlent d'apprendre de lOuree Infor

no.. les detalIs aulvant.a sur Ies dernienl 
nccords conelua mtre Ies gouvernementa 
!lnlandals et IOvlitlq". : 

L'accord a e~ signe r.es jo\ll'!l der
r.lenl jl&r M . Paaaltlvl, minl.tre de PIn
Iande II MoerOtl, et M. Mol"to\', chef du 
gouvernement et comml!a~1re du peuple 
awt Affalres et~ 

Washington. 26 lumot. -
Welles • annonc6 quc le .'''o .... n'.m 
am~rlcajn avatt rappe16 lel 
EtaU·Untl en Lcttonle, 
Estonle. mals Ies 
Etatli boltc! å 
leur poste comme rr,,,c, .. n ... " 
\'erncments souverBln s aC:.UC llerne< 
contrBlnte. 
Cet~ d~clslon es t conforme 

tude g~n6r!lle des EtntB-Unls 
l'exp,Tcuton de M. Sumncr 
OPPOS9 • tout.ee lel !ormH 

Londr •• , 26 lulllot. 
pubUo la d~ptch. 

L'Aalembl6e 
veaux cr~dlts 
• prh do 13 
Ces cr6dlta eont 
restre., na\'ftles et 
Ies autres tormel 
nale. 



Face a Moscou, la Finlande 
I voit SQ situalion compliquee ' i;" 
I par de groves 'problemes inlerieurs 
L'evocuotion de 500.000 Careliens jete un certain trouble 

I que du pays 
! H ~ m 'c l, 26 Uli:('t. _ L'a,nnf'Ä lon d"~' 'oulu f...,:f<tf oSur )eurs t.eTrf'8 a.prk Jlan-
ra~'- ha it:,,,, å J't" . n . !" . S. r .. t 1'ob,let uf' nexion et If" indtmnil.~ aux amlsve. ele 
4"omm","UI ' !'I"~ q ul ~i-',"'nt j' inallj - Ulllr 1:.. InlU:-f! e.xlrr:t.nt un effcrt auqueJ U •• 
rrandl"anLe d t'S ob"irf rv:l t,eu r~ pol itlqu("".\ ~ pt"lne J)O'iSible de lalre fa.ce. Un cerlatD 
f' t ux- rl n 'onl p .. .!! mllnif!"!t.e d'etonnfme.nl '-rcontentm1ent tn rmlt.e d~ Ies IDU
det,,:! l le m:ln"uf' dr r;' I ~ lan t"! drs lro i.. .. ~,., et ron pe.ut JIe"SU que I' V. R. 8. u

I pl:~"r~ ""l'§ill :-..c . d ·u",. p .. lr' pan' f! que I t:Joltcra il 50n profU eet itat ele choR. 

I ~~~:~~I (::a:~~,r~~!~q'~:~rM1i~d~~~n~: L'evacuation 
depu; 1 .. acrord •• n" ,ieurcmenl cDnt lu" I de 500.000 Carelienl 
~nc: J\JOStOU et , de I'llutre, par(' .. que l"ul I , . . 
ra ''''- '''Ui au mom,.nt d~ la g-uerTe f inla.ndo - ' En ef'f'~ , I ~''''Gualion de 500,000 C:cl:-

1
1EO,.tefique a\'3imt montr;' qu '~:les il3ien~ I Ii:n~, . a~rH 110 ~t"I de ~ to~ 
rki,'nies it remprlse ru.-se, ;\Jcr.: te~ a la ('rl~ economique rsulfant du 

, bloc-u., allie dan..~ Ia. B3IUque, du CDlttre· 
L'ottitude des Soviets å I'cgard '1 bl"'u~ d~ pu io"'."""" d. 1· ... et. d," plaa. 

I ~e I~ . Finlande ~n~;:;:o~~~~~~::nla P:~v~u d:~=~ 
est 10ln d ehc rassurante I J;(l:n~nt dt_ " :a!;1~ pt":rl~ subJes par Iee 

t: aUitudft dM ~n\' if"tL1II å r t'cnnl de II. C~T(;II,.n !li ~!. p:tra· , :.enl JA reprise eeono" 
Fin'anf4. ,.1II t loln d 'Ctrr ra"~:Jrante. l oe ml - 1 m'Que et I r lolrnement du choma,.e; . maiti 
n i" t f.~ d~ AJt:tirM i- tran::iorN a dr m ftfll i I rhnq~e FinlnndAl~, chaque. parU p!hUqu~ 

' 'lu 'un L'lI lma 1um ni! rt fo prt sen t ;' p-'lr MM_' ('~l d :arc~:d pour rC'ronna lt~ ':' neefJ56ite 

r ou it IIft t_fnk i pour ob~ni:- la diomobiU- d .indcms:u-<\;cr ju~temenl I~ Ca,:"llen8 et la 
I ,,-'\.tion Immediatt d ... ~ rnrr~ finlanda i~ dtU!fI:JHf' tie ml.~ a u polnt, d une Joi ne 

I\tak d f" pc l" quC! 1:\ . ·inL'\nde a (' rde' SUI rn~ p.'t~ sur d~ dispu~ poUUco.pa.rtJ· 
la qll~Unn d~ ilf' 'i d':\n':\Od , 1~ rI ~"m n. 1 r:\ nr .. m :u .. "l ,wr 1:.. qU~M\ de .1"OI.r ce 
dM d C! ),ll. R . S. S . iirf lont pl u~ nomhreu. que Jlf'Ul'r.nt sUPPG;-ln 1e." ~na.nCf'l dm en-
St"'" f't plu'! p l' .... :-lOt("... . lrib.ul\bl ..... ,.t df' . 1 Eta.t financial! . 

T ::., ' ( quC' .... Ik: -ei s~ronl romp.. .. tihl _ Un. Arrol"d drfin.'hf et UM 101 ~ 
:ln r I'honnrur du p.."Y', on "r""oit, qu 'el . No,rt.alltf"DIenl trou1'tS raptdftDmt. 

II,. sf'ront ;\ r("rptf~, ma :~ s i I'in ti~rite ou La Finlande demande å yi.re 
~.ee:.Il"'n!:!b~;U~· !~~Ia::~ e~~M;ri-::t:; en patX ovec toua sel yoisins 
une ~i5t.."nre p:ar 1M arm~. tll ' aiblewt Ln So,'ietA derlarent que La conelUSlon. 
qUf! "o",?' ~ chan('e§ de 5UC('es: 1.& ~rfJe lie 28 Jutn 1940, d'u traJW de toIIUIMI'ce. 
septflntrlonalc du p3 )'l' sp.nlll "l'a('Uf'f! ei a mM un .polnt linal aux dilputt- et qll'U 
ron JW'n~e que I'armte pournlt re&lst~T a He Ie A1 K'11a.1 du retGur å 1-etat' de pa.1s 
"Mln lon;rt.em~ pour J1Innettre I'e, .. cua . \ cntre Ies deus: paJ'tl. ~ lrot.temf!ftte me .. 
ilon , ......... 1. !'uede de<t J'lrinf'iPal~ rlches'!e3 \' Ilahlf'..~ IIm$ de l'appHcatJon ele tout tralW 
et. d 'ultfl JMl 'l'Ue de Ia. pojlul.tlon.. de palx ~t du traee de 'roDt~res DOUmJe. 

DE HOMBREUX PROBLEMES ~;.r~. ::'~'I' f~I~':''::.~~;'r:~~ ~J~.::! 
IHTERIEURS I,'n .. prit d. <ollaho~tlon .t tie oen.,..-

COMPLlQUEHT LA SITUATIOH ~.\:~ ~~~:).~:~:::'u'~n1~: ~~; 
La situat,inn fO",l d ';a.iUeurs compUquk d ' uJtimat::m . La Flnla.nde dema.Dcle 1 nw_ 

par Ies problt.mts intirieu.u, La t;ampaKl'f' parlliquetl\Ull a,-eC'! tous st5 volllM. å re
de I'hh'" dn-n icr a ~::scit.e des dltriculte! prundre un rrmmUce ,... ... ~1'M 1M rl\ .... 
f'rttnomlqUf!l : I~ prix oM aurmmU. l'e · rat~ de 1. lbJU"ue et å eonUDaer - ,0-
Iab'-ont d.. car.:tens qul D'onl .... "U .... seandlnan. 

LES (LES AALAND SERONT DEMILITARlSEES 
ET LES FORTIFICATIONS RAStES 
Que/ques precisions sur le recent accord sovieto-finlandais 

BerUn. 26 julllet. _ L. D.N.B. publie I <kux proposltlons alin de rUoucl:e Ja 
la ,ttptchc .utvante d. NoStO": prob!lJme : ou blon d<!mllltarloer ka lJea 

On .Ien! d'appre.ndre de dUrte Inlor. \ d 'Aaland et. detruire les fortiflca.tJoDa. OU 
mee Ies detaJh luh"'a_nu tur Ies demlers b:en conUnuer la. conatruc.t1on del fortl
uuorda conclu entre Ies IOllveJ"nemen' . lications n'·eI.,; la pa.rUci:paUoD actt'V8 de 
'lnJalda' • • t . .. IHlqo. : I'U.R.S.S. Le gouvernmlmt t\DIaIId&Ia 

L· ........ d •• 1<i .1 ..... < .. joun d.rnle" l s'est deelde pour Ia prmUm ..,11IIIcD: 
rar M . PuSt'tkh1. minUtre dl! Fla:aade Z" Lee accordl flDbnd •• ..,..' ....... _. 
å Mo.roa, et 1'1. MolnlO\', ('bel clu l'OUyer. r.renDent Ie translt Ubre d 'an __ ,.
_, et Co'!'mlaalre du I,"ple aas Ilrelnt de """_ ~u.aea aIMI ... 
M'.lres .lnn,e..... d· ..... I_ent mllllal .... t tie .. -.-. 

On tonnalt ac t".lI. menl trola parUes de I·u.a.s.s. par .... ternotn ......... 
tie 1 """,on! : Ja FlnlaDd ... ra Ja ... __ .- .. 

I I II a ete ('on,·tnu, all nJet du rr,:me Ha.aree_ Le tran!JJt p&:" ..... a .. .... 
d .. Uo. ".I ... d. qo. co I"oope d·u.. do- :::::!t·:,.n ~~ "::"' .... ~ = 
:::tra;: =~~~~ !"'" oJ°== Iand ... t reJO et .... Ja _ ' .... 
....... t Ja pm-o 1O.1~"-lbIIandalae ••• _ par m.er Ik I·U.Jl.S. • ~ .'. -
... , . ....- L· ........... a He _,., do poulbIo a eelle ._: 
06~ fta·~ ... 1 .. 0 .. d'Aalaad n. 3' La Finland. dolt reDdre • 1'0.& 

~~.~r.- !;:u':, u::. "Io~'::i S.s. \eI JIllIcl1Wo. laI a~ .t - IDa

d· ..... 1 .. r~l1IlIl_l •• ~nl_- :~':~':"=I<>= ~'tJ~ 
lIalre "'" 1'1"'..-.. tie ta oI'utlo. ml- S .B. aprä Ia !In ele 1& ....... ~. 
U\aIre doo lIa d'''_ 1&ndalIo. eontralftlSlelll; AUX .~ ... 

du tralJe de palx. 
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SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ~l ... 

Vi oh.7 , ssa e p:nä elo kuuta 19 40 • .' 1 : • 

As i a: 

P'ta1n& ·· v.ni •... dö.1 ....... v.1AAl.L .................. . 

Kesä kulkee loppuaan kohti. mutta muutosta tilantee

seen ei ole tullut. ei Ranskan suhteissa Saksaan eikä Saksan Ja Eng-

lannin välisessä sodassa. 

Mitä edelliseen kysymykseen tulee. oLemme suunnilleen 

samassa umpikujassa ku i.n pari kolme vi;kkoa sitten. Lavalin ens1mäi

sen Pariisin-matkan Jälkeen. S.o. Berlin ei halua ainakaan n1kyisen 

hallituksen paluuta Pariisiin Ja p,tain puolestaan ei tahdO hallitus

taan paikkailla. Yleisesti luullaan täällä ffilös. että saksalaiset mie

lellään näkevät. ettei hallitus tule n1t Juuri Pariisiin niin kauan 

kuin suur~ökkäystä valmistellaan Englantiin. 

,Viimeisenä parina päivänä on kuitenkin ·piireissä" 

/s.o. hotelleissa "Paro", "Lilas" Ja "Ambassadeurs". Joissa poliitti

nen pörssi kukoistaa/ luultu eräiden valopilkkuJen ilmestJDeen tai

vaanrannalle. Laval lähti näet tOissapäivänä Pariisiin neuvottelemaan 

ambaesa4öör1tsi korotetun Abetlin kanssa. Olisi 10ogilli8ta laskelmai-

4a, että kun kerran Laval lähtee uudelle matkalle. hänellä on edes 

Jotain positiivista taskussaan tai että hänelle on s1eltakälin teht, 

.. "KELUOH .. E: 

'avallin811. 

UI 1: A .. 

............. J-I .. J.: 

T-'",-. 
T-'I'-t ja IIeIksI ...... 1etwIII1 ... 
II uIkom .......... _ tIedoItubIIn. 

EI u"'~_ multa ui" ............... tIedoI......... 



utfästelser matkan i nakin relat1iviseen onnistumiseen nähden. Mat

kaa oli kyllä s ikäli valmisteltu . että sekä ambassadööri Noel Parii

sista että kenraali Huntziger ~iesbadenista sitä ennen oli kutsuttu 

Vichy'hin raportoimaan . Tuntuu tosiaan siltä. että jos Laval palaisi 

uudelleen tyhjin käsin Pariisista. hänen asemansa olisi vakavas ti 

uhattu . 

Eräs tuttavani. eteläamerikkalainen lehtimies. joka 

ulkoministeri Baudouin'in ulkomaalaisille lehtimishille eilen tar-

tt joamalla lounaalla istui Baudouin'in vieressä. kertoi minulle, että 

Baudouin ei ollut erikoisen optimistinen Lavalin matkan suhteen käyt

täen s i itä sanoja "bien en l'air" /jokseenkin yhtä kuin ins Blaus 

hinein/. Tähän on toiselta puolen huomautet tava. että Baudouin kai

keti on Lavallille katkera siitä. että tämä lienee valmis hänet ja 

eräät muut hallituksen Jäsenet uhraamaan /toiset sanovat~ pelastaak

seen itsensä/. uutenkin on saattanut vaikeuksitta tOdeta, että pää

minis teriön /s.o. Laval'in kabinetin/ ja Quai d'Orsay'n välillä on 

olemassa hankauksia. 

• Olen monasti itseltäni ja muilta kysynyt, mikei juuri 

Baudouin on Berlinin epäs uosiossa, vaikka hän ainå on pysynyt ulko

puolella politiikaD /hän on tunnettu finanss1mies/. Totta on. että 

Baudouin, samoinkuin rahaministeri Bouthil ier. Paul Reynaud'in luot· 

tamusmiehinä ovat eo iP80 kompromettoidut, hehän ovat viimeisen so

danaikaisen pääministerikauden viimeiset jätteet vallan huipuilla. 

Mutta olen nyttemmin saanut loogillisen selityksen tälle tosiasialle 

/tieto on hallitustalosta/. Saksalaiset näet loppujen lopuksi ehkä 

vähemmän "pelkäävät- entisiä parlamentaarikkoja kuin suurteolli8luden 

ja finanssin edustajia, näillä kun lGppaJ8. 18,~ei kieltämättä on 

suuremmat aineelliset mahdollisuudet vaikuttaa maan yleiseen mieli

piteeseen ja lietsoa sanok~ revanohe-henke&. 

Bawlou1o' in seuraaj ana mainitaan m.m. 'land1o lma1ni~ 

taan lQÖS Laval'in eeuraaJana/ j a Georges Bonn.t. UU8ina hallituksen 
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3ä seninä mainitaan IIl3ÖS D~at /josta a i kai s emmin olen puhunut/. Doriot 

/sos ialismista l äht eneit ä nazihenk isiä j Ohtaj i a/. Bergery y.m. 

Laval pal annee Par i i s ista jo l ähipä ivinä. Huhut 

ja Hi tlerin t apaamisesta ovat viime päivi nä taasen vai enneet. 

" itä taas tul ee odotettuun Saksan suurhyökkäykseen 

Engl ant iin , elämme täällä kuin säkissä. Kai kki i hmettelevät mikä 

on syynä sen lykkäytymiseen ja huhu3a jos jonkinnäköisi ä le i -

j ailee ilmassa. Puhutaanpa 

dion t ieto j en perustuksella 

amer ikkalai sen ja venäläisen ra

että maihi nnousuyr itys olisi 

epäonnis tunut, kaksi saksala i sta divisionaa tuhottu englanti

l ais t en uivaan masu ttuleen y. m. On s yy tä kysyä : j os niin on, 

mi kse i Engl anni n r adio signaloi voittoa? Helsingissä on var

maankin jo tällä hetkellä näistä as i oista l uotettavampia 
x 

tietOja. 
Täytyy siis jatkuvasti odottaa . 

Jos Lavalin matkan s eurauksena on e t tä . hallitus 

uusitaan Saksaa tyydyttävällä tavalla , on mahdollista että hal

~itus piakkoin palaa Pariisiin. Loppu3en l,pu' sih an hallitus näis 

sä oloissa - SakSaD armosta 3a ilman armeijaa - on korkeintaan symboo

lie Niinpä t ä llä hetkellä kaikki yh teydet miehitetyn ja vapaan alueen 

välillä ovat miltei hermeettisesti suljetut. Paavin nuntius, joka t.k. 

3 p:nä aut ossaan. missä mwös olivat Irlannin ja Liettuan lähet tiläät. 

pyrki pikakäynnille Pariisiin. palautettiin aluerajaltal Hän oli ollut 

tapahtumasta kovin suuttun t. mutta tulee kysyneeksi, oliko hänen mat

kansa tarpeellinen ja oliko sitä tarpeeksi valmisteltu. Saks&la1n8n 

xl Tätä kirjoittaessani saapui suomalaisia lehtiä Iviimeinen Helsingin 

Sanomat t.k. 3 p:ltä/, joista käy ilmi. että vielä silloin odotetusta 

euurhJöktA1keeetä Helsingis8ä tiedettiin yhtä vähän kuin täällä. 
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rajaupseeri 011 hänelle kohteliaasti huomauttanut~ "Teidän pa1kkanne 

on Viohy ' ssä Ranskan hall ituks en luona. tämä puoli näet on Saksaa"! 

/Liettuan lähettiläs on tämän minulle kertonut ./ Kerrotaan tosin myös. 

että matkan tarkoituksena olisi ollut neuvotella saksalaisten kanssa 
ranskalaisten/ 

Pariisissa olevien/kardiriaalien kOhtalos ta, mistä liikkuu huolestut-

tavia huhuja . 

Uusia asetuksia ja säännöstelyjä satelee. Paitsi ben-

siiniä . ei voi sanoa ainakaan täällä tarvikkeita puuttuvan. ut ta jos 

sota ja Englannin yhä kiristyvä blo kaadi kes t ävät ens i talven, tulee 

varmasti puute tta, Jota hallitus e tukäteen koettaa Säännöstelyllä 

välttää . 

Koska näitä ase tuksia uusitaan Ja muutellaan yhtämit

taa, ei niitä kannata selos taa. Tulen sensijaan myöhemmin. kun pää

linjat alkavat saada lopullisia muotoja, selostamaan niitä periaat

taita ja t oimenpiteitä, jotka tarkoittavat"paluuta turpeeseen". työ-
x/ 

olojen uUdistamista, alkoholin vastustamista, perheen suojelua y.m • 

Kaiken mielenkiinnon keskuksena on tänään Riomissa 

/40 km Viohy'stä etelään; siellä on hovioikeuden istuin/ alkava oi

keudenkäynti sodan "syyllisiä" vastaan. Tämän tOimenpiteen välttämät

tömyys juuri nykyhetkellä on sangen kyseenalainen. Se voi aikaansaa

da odottamattomia liikehtelemisiä. herättää tyytymättömissä tarpeet

tomia intohimoja ja laajentua jättiläisprosess iksi. Sillä missä raja 

käy? Onko sota-aikaisen hallituksen jäsen syyllisempi kuin edusmies? 

8nko ent. presidentti Lebrun syyllinen? Onlto sotilas johto syyllisampi 

kuin sisäministeriön alainan administratioY J.n.a. Mandel kuulemma 

tuodaan vånkina l.Iarokosta Riom'iin. Paul Reynaud on valvonnan alainen 

./ Viitisen vuotta sitten ennuetin R8nskas8a osittaista kieltolakia; 

olemme jo hyTällä tiell&S 
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ja Daladier de faato vankina ~arseillen eräässä hotel lissa. Jos gil

jotiinia ruvetaan käyttel emään , voi veren haju helposti kiiho ittaa. 

Lasketaan oikeudenkäynnin kes t ävän kuukausi a. Palaamme. 

Saksalaisi& upseere3a on viime aikoina näkynyt t äällä

päin Ja etelämpänäkin . Luulisin heidän val vovan demo bi l isation to i 

meenpanoa - olen aikaisemmin kertonut, miks i tämä val vont a t ähän 8 S-

ti on ollut hei onlaista • 

.. 
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P ..1 R 1 1 S 1 SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 32.. 

Vioby'ssa 18 p : nä elo kuuta 19 40 • 

As ia: .Tilanteesta! . . 

Kuriir ien puute on taas meitä pahasti vaivannut. Yli 

viikkoon emme ole saaneet postia menemään Sveitsiin. 

x x 
x 

Laval palasi 10.8. Pariisista. Taskussaan hänellä ei 

ollut mainittavia. Päinvastoin oli betz häneltä tiukannut 8 halli

tuksen Jäsenen lähtöä - siis miltei kaikkien muitten paitsi kenraa

lien! P'tain ei ole tähän suostunut. vaan odott~ Englannin sodan 

kehitystä. Abeta olisi myös sanonut. että "Pariisiin palaatte vasta 

noin 6 viikon perästä". Radiopuheessaan 14 p;nä P4tain sanoi. että 

Pariisiin meno on vain aJ~srm1s /une question de d4lai/. T&ällä 

moni Jo valmistautuu siihenkin. että hallitus Ja diplomaattikunta 

J ~ ävät eteläpuolella demarkatiolinJan koko talveksi! Kuulee paljon 

valituksia siitä - Ja miehitetyllä alue.lla kuulemma tämä puhe li.

nee yl.inen _ että ei-mi.hitetyllä alueella ei vi.lä käsitettäisi 

tarpeeksi aseman koko vakavuutta Ja .ttä elämä Vi 0117 , ssä on liian 

helppoa. 30pa muka liian surutonta. ~otta kyllä on, .ttä täälll .sim. 

at.rioiden aikoina suurissa hot.ll.issa vallitse. eräänlain.n huol.· 

JAKELUOHJE: 
~avall1n.n. 

UI 1: ... 

JaIt.luohjem.lleja : 

T ..... I ...... . 
T ..... I ...... ja IIaIkai mInI.twIeIl •. 
EI ulIcomaaedu8tukMn tIedoItvbIIn. 
II ulkomaaadustult-. mutta ulk_laInmlnlaterlan tiadol....... 



• 

ton mieliala, mutta se riippuu mielestäni lähinnä k~itenkin siitä, 

että ihmiset t äällä , joilla e i ole mitään muuta dis traktiota kuin 

työ tai vedenjuonti , aterioiksi ikäänkuin huokaavat helpotuksesta 

nähdessään kanssaihmisiä . Ranskan "pääkaupunkina" Vichy sitäpaitsi 

on tulvillaan ihmisiä - n . 175 .000, kaupungin asukasluvun ollessa 

25 . 000~ormaaliaikoinaJ kylpysesongin korkeimmillaan ollessa 

n . 125.000 - Joista paljon ulkomaalaisia. Sellainen oonglomeratio, 

joss a kaik i asuvat hotelleissa ja useimmat tuntevat toinen toisensa , 

saa helposti keinotekoisen leiman. Ja tyhjäntoimittaji., hallit uksen 

ja diplomaattikunnan liepeillä aina häärääviä 10isia,on liikaakin . 

Niistä pitäisi Vichy 'n vapaut ua . 

utta kansakunnan elinhermon kannalta on ehkä tähdel- . 

listäkin , ettei kaikki elämän toivo koko alueella ole mennyt maan ra

koon. Tältä psykoloogiselta kannalta on ehkä parempikin, että maan 

"pääkaupunki" ei ole Pariisissa, missä miehitys hel pos t i heikontaisi 

uskoa tulevais uuteen . Oli miten oli, on mahdol l ista - j a ehkä niin 

parempikin - ettei Pariisiin siirrytä lainkaan ennen lopullista rau-

et hantekoa. Viimeinen uutinen on se , että jollei syyskuussa voida pala

ta Pariisiin, hallitus s iirtyy Lyon'iin, maan toiseks i suurimpaan 

kaupunkiin , olkoon että siellä hotelliolot ovat kaikkea muuta kuin 

hyVät . On myös puhuttu Qannes ' is ta, mutta 1/ Cannes on liian lähellä 

Italiaa, Ja 2/ Rivierasta voidaan vielä suuremmalla syyllä kuin 

Viohy'stä sanoa, että elämä sie~lä helposti saisi liian huolettoman 

muodon. Viohy'stä taas on todettava, että useimpia hotelleja ei tal

visaikaan edes voida lämmittää. On myös selvää, että täällä olevat 

"maattomat" diplomaatit luonnollisesti tekevät kaikkensa , jotta Pa

riisiin palattaisiin niin myöhään kuin ~kin. ' 
Ylläs&ootun vastakohtana t~s on syytä mainita. että 

kir~,t ovat tulvillaan täynnä. Kun tänään, pyhänä. koetin päästä 

k1r~oon, oaottautui tämä mahdottomaksi. Väkeä oli laumo i ttain,jopa 

kirkkojen portailla ja Pihamaalla.Z//Kts alimuist. seur .sivulla./ 



Palattuaan Pariisista Laval otti vas taan Vichy'ssä 

olevat ulkomaalaiset lehtimiehet. S~urta huomiota oli herättänyt 

_ olen sen kuullut kahde lta taholta , m. m. Suomen Sos ialidemokraatin 

täkäläiseltä kirjeenvaihtajalta, herra Rosenthalilta - Lavalin sana. 

että "Englanti maksaa tämän sodan viulut". Kun sii.hen joku oli kysy-

nyt "missä suhteessa Englanti on ne maksava", Laval vas tasi; "kai

kissa". Jonkun tehdessä tähän vielä kysymyksen , Laval vas tasi: "Äl-

1ää puhuko minulle Englannista , se minua kiihdy ttää" I Je m' en exoi-

.. terais/· 

• 

n oikein usko hubuun , että ~tainin ympärillä olisi 

vi~e päivinä puhuttu neuvo ttelujen uudistamisesta F~glanDin kanssa 

jonkinlaisen modus vivendin löytämiseksi. Äinakaan ei t unnu luo nnol

liselta, että j uuri nyt sellaisia neuvotteluj voitaisiin vuksvasti 

ajatella hetkellä, jolloin Saksan ja Englannin välit ovat ehkä rat

kaisevass a vaiheessaan . siantuntijat tosin väittävät . että ulkomi

nisterin toiss apäivänä lehdille antama kommunikea Englann in blokaadin 

s uur i s ta haitoista elintarve- ja muiden tarvikkeiden probleeman rat

kaisulle - joka ko mmun ikea oli eräänl ainen ko entaari P~tainin jo 

mainitsemalleni puheelle - ei ollut niin jyrkästi antienglantilainen 
xl 

kuin hänen aikaisemmat kommunikeansa ja että Le Temps 'in eilinen 

pääkirjoitus "Blocus" oli niinikään sopivasti sordinoitu. Sensijaan 

Maroel D~at ja hänen L 'Oeuvre-lehtensä jatkavat vahvasti anglofoobis

ta propagandaanss ajaen jotenkin puhdas~ naai-ohjelmaa. Joskin on 

totta, että fas est et ab hoste dooeri, alkaa tämä entisen vihollisen 

liehakoiminen tympäistä - luultavasti myös Berliiniäl 

xl ed. sivulta./ Varsin ihmeellinen ilmiö Viohy'ssä on se, että pro

testanttinen ja kreikkalaiskatolinen jumalanpalvelus tapJ.htuu samassa 

kirkossa. 

xl On kyllä myös ilmeistä. että Baudouin, joka tuli hallitukseen 25/3 

Paul Reynaud'n miehena, mQtta sittemmin siirtyi Pdtainin leiriin, ha
luaa pelastaa aseman.a, jolta It~ten tunnettua on uhattu, olemalla mie-

leen Berliinille. 



Entä rauhanteko? Paras olla siitä ennustelematta. <ut_ 

ta nyt jo voinee , tarvitsematta pelätä liiaksi erehtyvänsä, aavistaa, 

että jos Englanti ei kykene puolustautumaan , 

11 &rikoisrauhaa Ranskan kanssa ei tehdä, vaan tulee 

se sovellutettavaksi yleisiin Euroopan " uusjärjestelyn" puitteisiin, 

21 uuden Euroopan hahmoa etsittäessä ei tämän työn 

päämääränä tule olemaan , kuten oli laita ienin kongressissa Napoleo

nin kukis t ut tua , luoda "une Europe equilibree" / tas apainoinen Euroop-

• pa/ vaan "une Europe dirigee" . sekä että , sanokoon Popolo d' I talia 

mi t ä tahansa , tämä rauha tulee olemaan - saappaitten ja kannusten rau-

• 

ha" ; 

3/ huolimatta kaikista aikai semmista vakuuttel uista, 

ettei Saksalla ole aluevaltauksia mielessään, on ilmeistä , että El s 

ja Lotrinki ja osa pohjois-Ranskaa lohkotaan Saksaan . Se seikk , et t ä 

näissä maakunn issa /samoin kuin Luxemburgis sa/ jo vallitsee saksalai

nen siviiliha1linto , on t äs t ä v~rsin signifikatiivinen todistus • 

x x 
x 

Hallituksen suur i uudistusohjelma alkaa kyllä sa da 

visse jä plas tillisia muoto Ja. Lähetän eri kirjeessä samassa postissa 

NeueZl1rcher Zeitungin as iallisen yhteenvedon näistä suunnitelmista. 

Tänään julaistaan uusi asetus tsollisuuden uudeksi magna oartaksi. 
xl 

Tekstiä ei vielä ole kokonaisuudessaan julaistu, mutta lehtien etu-

käteisuutisista voi päättää, että uusi laki ei ole enempätä eikä vä

hempätä kuin kansallisen teollisen tuotannon valtiollistuttam1oen 

korporat11v1sen mailmankatsomuksen pohJalla. Ab hoate dooeril Tarko 

tus on ~ös tappaa kaikki ayndikaliam1 sekä työnantajien että 

xl 19.8. Tekati on tän~ Julaiatu. Lähetän sen eri kirjeessä. 



.. ' . 
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leirissä . Ankara valvonta pannaan koko teollisuudessi voimaan. 

Tulee tietysti kysyneeksi , onko toiveita saada tämä 

individualistinen kansa todella päivästä toiseen vakuutetuksi ja 

mailmankatsomukselliseeti käänne tyksi. Siihen on parasta olla vas

taamatta. Uutta selvää on jo, mihin tämä hallitus pyrkii. Riitt~kö 

tämä akselivaltioiden sisäisen rakennelman kalkkeeraus , jo~ tosin 

voisi helpottaa sen yhtenäiseen sosialiseen ja taloudelliseen muot

tiin valettavan uuden Euroopan luomista, jota Berliini Ja Rooma hah

mottelevat , Ranskan kohtaloa helpottam.aan - siinä toinen kysymys. 

Varmuuden vuoksi laki on "provisoorinen", sillä Parii-

sista eri tahoilta tulevat uutiset kertovat yhteen ääneen , että si

käläiset saksalaiset valtausviranomaiset ovat menossa vielä paljon 

ankarampiin menetelmiin. Pitääkö Ranskan kansaparan vielä kärsiä se

kin onnettomuus, että sen eri osissa elämä alkaa kehittyä erilaisia 

uria~ Onko tämä Saksan tahallinen tahto? Kerrotaan, että miehiietyl

lä alueella saksalawet tieten taiten koettavat lietsoa tyytymättö

myyttä Viohy'n hallitukseen. Sellaisia huhuja liikkuu ja uutiset 

• Pariisista synkistyvä t päivä päiVältä. 

Odotamme ~ös lähipäivinä kieltolakia, joka ilmeises

ti tulee mullistamaan nykyisiä elämäntapoja syvästi. On oireita ~ii 

hen, että mentäisiin alkoholismin itsessään perin oikeutetlE sa vas

tustamisessa niin pitkälle, että salakulJetus, -poltt o Ja -anniskelu 

voivat saada siipiä. 
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Vichy' 
ssa . p:nä kuuta 1 9 

As i a : En.~lannin kohtalonhetki y.m. 
"", -

-itä tulee suursodan pääkysymykseen s.o. miten vahva 

Englannin puolustuskyky on, menevät täällä käsitykset varsin hajalle, 

s uur eksi osaksi riippuen itsekunkin omakohtaisesta toivosta ja tem

peramentist a. 

Luokseni tuli viime maaliskuun al us sa nuori , innokas 

ja impul siivinen oikeistodeput e Tixier-Vig1\arlcour , johon tutustuin 

kesällä 1939, jolloin saatoin todeta hänen nyv in vähän suosivan llos

kovan ys tävyyttä . Hän tuli utelema.an minulta käsitystäni Daladier' sta 

ja t ämän aktiviteetista uomen as ias sa. Vastasin hänelle totuuden mu

kaisesti , että Daladier l uultavasti oli Euroopan kaikista valtiomie-

histä se, joka i nnokkaimmin ajoi Suomen auttamista joka suhteessa. 

Tästä s amoinkuin muis ta samantapaisista keskus t el uistani noihin ai-

koihin olen tehnyt selkoa rapor teissani. Taktiikkani oli näet sil

loin koettaa vaikuttaa siihen suuntaan, ettei Daladier kadtuisi Suo

men kysymykseen. ~o dollisesti hän ei sitä tehnytkään . /Tulee ole

maan kiintoisaa nähdä s ukelt aako Riomin oikea: enkäynnissä Suomen ky

symys Daladier'n nimen yhteydessä esille - joko siinä muodossa, et

tei hän muka tarpeeksi i nnokkaasti ajanut Suomelle annettavaa apua 

taikka päinvastoin siinä muodossa. että häntä syytetään Ranskan ase-

JAKELUOHJE : JakeluohJemalleJa : 
Tavallinen. T .... lllnen. 

T .... III""" ja lIa1kai mlnioterlOlle. 
EI unc-........... tlecloltukalln. 
EI ulkomueduetuk ..... mutta ulkoa.lalnmlrl1iterlOn liedoi-

tubIIn. 
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materiaalin heikent ämi sestä lähettämällä sitä Suomeenkinl/ 

Palaan Tixier ' hen. Hän on ny t Lavalin kabin~issa 

radio -, elokuva- ja kirjallisuuskysymysten valvoja. ll . D~at on ä s

kettä in L ' Oeuvre ssa paljastanut , että elok usea 1939, tilanteen kär

jistyessä . Kamarissa n . 15 eri puolueisiin kuuluvaa d~put~'tä liit

täytyi yhteen raupan pelas tami seksi . Näiden joukoss a oli . paitsi D~Qt 

Tixier , Bergery /KrasSinin vävy, joka on P~t in- Lavalin suosiossal / . 
~ 

llontigny , nykyisin Lavalin lehtipäällikkÖj /entinen radikaali, jonka 

.. G. Bonnet- j a ti~chen -puolustuksesta kirjoitin raportin joulukuussa 

1938 ; hänen poikansa oli nyt puolustamass a Saumuria, pelastuen raaja

rikkon .. /, y. m. Nämät herrat, jotka kutsuivat ryhmäänsä "Jomit~ de 

liaison", mutta joiden toiminta ei silloi n kan tanut hedelmiä, tapa

sivat toisensa, miltei täyslukuisina, kesäkuussa Bordeaux'ssa aset-

• 

tuen het i P~tain in j a Laval i n taakse puol ustaen separaattiaselepoa 

ilman Englantia y. m. Näiden herr ojen ansiota on paljon, että Riomin 

oikeudenkäynti aikaansaatiin; he syyttävät nyt silloista johtoa maan 

kevytmielisestä syöksemisestä sotaan ja naivista uskomisesta Englan-
x/ 

nin apuun. He ovat kaikki anglofoobeja ja uskovat kansallissosia-

listisen mailmankatsomuksen olevan ainoan pelas tuksen / kts mitä ed. 

raportissani sanoin D~at'sta ja Lavalista./ Nämät herrat muodostavat 

~1 Lavalin lähimmän ympäristön. 

Tapas in viime viikolLa pitkästä aikaa Tixier'n ja jou

duimme pitkään keskusteluun. Hän oli, kuvaavasti kyllä, varma s ii tä, 

että Englannin rannikkopuolustus vähenee päivä pä ivältä ja että ilma

herruus Kanavan yllä parin pä ivän päästä on oleva saksalaisten käsis

sä. Hän katsoi, että vaikkapa Englanti voisi pitkittää puolustustaan 

y11 talvenkin, sen siirtomaavalta ja imperiumi nyt jo ovat "atteinte" 

x/ R; pidä mahdottomana, ett~ T1xier'n käinti luonani maaliskuussa ta
pahtui tämän komitean laskuun. 



• 
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/iskun sa~neet/ . Hän katsoi edelleen, että Churohill luottamukses

saan Engl ann in vo imaan nyt on yhtä nQivi kuin oli Daladier talven 

kulue ssa. / Hän pit i muuten aivan its eetään luonnollisena, että me 

j är j es t ämme l äheieiksi s Uhteelnme Saksaan./ Sähkötin tästä keskuste

l usta, vaik a olin selvillä s en osittaisesta yksipuolisuudesta, pa

ri lausetta salasähkeessä n:o 609, koska mielest ni on tärkeätä mei

dänk i n tietää, miten Lavalin kabinetiss a suhtaudutaan suure en fkon

fliktiin~, mistä meidän suhteewme Venäjään on ainakin osafunktio • 

Tixier väitti myös, että mitään saksala.:iB ta maihinnou

s uyri tystä ei ole vielä tehty ...,.nglannin rannikolls, minkä vuoksi on 

erehdys puhua s uurista saksalaisista tappioista.. amaa on minulle sa

not u uai d'Orsay'llä. 

Tästä huolimatta on taas aivan viime hetkinä levinnyt 

tieto, että saksalaisten hyökkäykset eivät ole onn istuneet laskelmien 

mukaisesti ja että ratka i sua ei tule odottaa tänä syksynä / ja että 

me siis emme tule pitkiin aikoihin Pariisiin! /, 

ielestäni asia on niin, että Hitler vielä vain son

deera nähdäkseen missä Englannin puolustus on heikoin voidakseen 

tehdä loppurynnistyksensä - joka ehkä saa aivan toisenlaisia muotoja 

kuin yleensä ajatellaan! - aikana, tavalla ja paikalla, jotka hänel

le ovat edullisimmat ja halvimmat. Tämä ei estä saksalaisia olemasta . 

"vakavia" suuren ja oudon tehtävän edessä - tästä "vakavuudesta", jo

ta kaikkialla vallatulla alueella on todettu, on näet täällä tehty 

s uuri numero. 

Ruotsin laivastoattasea palasi pari päiVää sitten 

BiarritBin seuduilta. Hänen käsityksensä oli, tavattuaan siellä pal

jon saksalaisia upseereita, että tehtävä on saksalaisille vaikea, mut 

te i mahdo ton. 

Kuvaavana llläkerretull. ~initsen, että sen kirjoi

t.ttuani tapasin kolme henkilöä, jotta tillant ••• ta antoivat •• uraavat 

kuvaukset: 



a/ Kamarin ulkoas iainvaliokunnan presi entin , herra 

~istlerin , joka arveli , ettei Saksa voi ennen t alvea lopullisesti 

ahdistaa Englantia . /Ul oasiainvalio un taa ei enää ole kutsuttu 

koolle 5 viikkoon ei ä sillä enää ol e oi eutta vaatia ulm oinis te 

riä saapumaan teLemä n sel koa til antee s1a t. mutta ~istler on siit ä 

huolinatta au eourant tapahtumista Quai d ' Or say ' n autta . t 

b/ Gr ingoiren t unnet tID p~ toimittajan Carbucc ian 

rouvan /Chiappen tytär ! / , jo ka tiesi , että eilisen yönä 8 . 000 / 1 
saksalaista l entokonetta oli Lont oon yllä . 

e/ erään t mnetun arg81 tinalaisen l ehtimiehen , joka 

alleviivasi miel ipiteitten eroavaisuuksia ja painosti LavaIin ka

binetin yksipuolista anolofobi~a. 

Tämä on täällä uutistilanne . 

x x 
x 

Lehtipiireistä kuulen , et t ä Indokiinan kys ys jo on 

de faeto päättyn t siihen, että Rans~ Japan in ja Berliinin painos

t ukses ta olisi tullut pakotetuksi sen l uovuttamaan . Suuri ko l aus Rans 

kalle. Ja Baudou in 'ille uusi vastainkä minen . ~ tiedä, onko Ranskal

le l uvattu mitään tilalle . 

x x 
x 

Kerro taan, että noin viikon päästä balttilaiset arii

eiss a olevat l ähetys t öt l uovutetaan Ranskan hallitukselle , joka puo

lestaan sitten ne luovuttaa sovjett1ambassaadille. Ranskan hallitus 

on pyytänyt balttilaie i a lähettiläitä , etteivät nämä senjälkeen enää 

harjoittaiei lähettilästointaan. Tähän ovat mainitut l ähettil äät suos

tuneet. Kuitenkin Ranskan hallitu sallii, että he edelleenkin epävi -

rallisesti /off icle'.l8ement/ voivat Jäädä tänne. '1ten tämä epävlralli-
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nen asema on t lki ttava . siitä en ole täysin selvillä. 

Opik on Pariisissa. Grosva1d ja K1imas ovat täällä 

eivätkä tietysti palaa kotiin. 

'ainittakoon. että Cielens. Riian parlamentin ent i nen 

puhemies ja Grosvaldin edeltäjä Pariisiss a . joka U1maniksen aikana 

ele1i Ranskas s a pakolaisena , on palannut Riikaan. 

20.8 . Tänään tätäläinen sovjettiambassaadi julkaisee 

tiedonannon. että vain ennen 7.8.40 annetut virolaiset, latvialaiset 

ja 1iettualaiset passit ovat voimas a se ä että pääsy ba tianmaihin 

ei ole mahdollinen ilman sovjettiambassaadien viisumia. 

x x 
x 

Täällä kulkee huhuja, että Noe 1 j JA ttäisi paikkansa Pa

riisin neuvottelujen vaikeuden vuoksi. Samoin kerrotaan . että kysymys 

ranskalaisten so t avankien kohtalosta mutkistuu : niiden elättäminen 

nostattaa jatkuvia probleemoja , puhumatta siitä, että täällä aletaan 

vakavasti kysyä , mikä tulee olemaan 1,5 - 2 miljoonan nuoren miehen 

• vapauttamisen hinta. Uudistan. tilanne ei kehity valkenemisen merkeis 

sä . 

x x 
x 

He~ i ngin lehdet ovat tietysti kertoneet. että "salai

set seurat" ovat Ranskassa ankarasti kielletyt. Tänään Virallinen Leh

ti j ulkaisee kahden suurimman ja t unnetuimman vapaamuurarilogen hajoit

tamisasetuksen nim. nGrand-Orient'in" janGrand-Loge' n". Toimenpide ei 

tule liian aikaisin. 
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Suomen Ja Venä j än suhteista. 
Asia: 

Senjälkeen kuin pim Jari viikkoa sitten kävin Quai 

d'Orsay'n pääsihteerin luona kiinnittämässä hänen huomiotaan siihen. 

että täkäläinen lehdistö on kirjoitellut Suomen suhteista ~06kovaan 

siinä äänilajissa kuin jos kohtalomme muka jo olisi ratkaistu baltti

laiseen tapaan /pääsihteeri on minulle myöhemmin kertonut . että hän 
0/ 

käynnistäni teki muistiinpanon servioe'eilleen/. on lehdistö suurin 

piirtein meistä vaiennut. Poikkeuksen teki kuitenkin viikko sitten 

kaikissa lehdissä ollut sähke Hel singistä, jossa kerrottiin 

1/ että 'oskova on koonnut rajallemme 28 divisionaa. 

2/ että mi nisteri aasikiven kotimatka tapahtui äkil

lisesti /brusquement/ ja että hän toi Helsinkiin uusia ryssän vaatå-

muksia. sekä 

3/ että Turussa oli 7.8. ja Äelsingissä 8.8. ollut 

kommunistisia mellakoita. 

Uinulla on se käsitys. että tämä sähke tuli !l'uJtholmas

ta eikä Helsingistä - ehkäpä jonkun ~ftonbladetin tavanmuåaisen hälyy

tysuutieen seurauksena! 

JAKELUOHJE: 
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Kun seuraavana päivänä pari lehteä varusti uutisen 
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sls "Amerioan Legionin" lähdöstä 111säksi muka Helsingis täl tendens 

simäisellä 0 sikolla " Amer ikkalaiset Jättävät Suomen", kirjoitin pari 

riviä ( uai d ' Orsay ' n ireoteur pOlitique'lle selittäen tuon laivan 

esih istorian. Lukuisissa kaskusteluissa eri henkilöiden kanssa 

olen vakuuttanut, ettei minulla ole vahvistusta tuon alu~amainitun 

hälyytyssähkeen tiedo ille . 

oiselta puolen on lehdissä näkynyt myös virallinen 

sähke Helsingistä niistä toimenpiteistä , joihin Suomi on r ht nyt naa

purisuhteitten parantamiseksi. 

Vaikka ymmärrän , ettei meidän sovi ~uroopan edessä 

alottaa lehtidue l lia oskovan kanssa , l uulis in kuitenkin , että täll 

sia asiallisia tietoJa sisältäviä sähkeitä olisi hyvä saa useampia

kin julkisuuteen. Ainakin täällä on olemassa käsitys , että jo olemme 

hukassa . Suomen Sosialide okraatin täkäläinen kir jeenvaihtaja on sen 

vahvistanut ulkomaisiin l eht imiehiin nähden. Samoin uuden Effort-leh

den Itavallaan Le opulairen jatka j a , päätoimittaja ent . 

sosialisti Spin as s el ulkopoliit t i s en osaston toimittaja, herra ossi 

Inimimerkki xxi, joka kOKO s ot amme a ikana oli harras ystäväl~e ~ jo-

~ ka tuntee erinomaisesti olomme, totesi, kun hänet tOissapäivänä tapa

sin , että lehdet ovat aikaansaaneet eräänlaisen hämmennyksen mielissä 

julkaisemalla meistä moskovauutisia . IRossi kirjoittaa 

asiat oikeaan valoon asettavan kirjoituksen meistä·1 

Rouva Legu~ , Ranskan Hela ingiesä olevan 

rouva , Joka on täällä, sai eilen kauppaministeriössä sen neuvon , et

tei hän pyrkisi toistaiseksi Suomeen ! 

Luulen , että - sen pahempi - balttilaiset ja skandi-

naaviset kolleegani osaltaan ovat syypäät tähän käsitykseen . Kerron 

seuraavaa : 
Eilen muuan ruotsalaisen lähetystön jäsen - heitä on 

täällä kymmenisen henkeäl - kertoi, että lähetystössä "vain hän Ja 



.. " . rouva Hennings katsovat Suomen kohtaloa hieman valois&runin kuin 

muut". - Kun eilen tapasin Kamarin ulkoasiainvaliokunnan presiden

tin ja hänelle es it in til nne tta varsinkin eiltä kannalta. että 

Ruo t siss a näkyy heräävän pelkoa omaa maata uhkaavaan vaaraan nähden . 

tämä sanoi : "niin , keskustelu*sani eilen ruotsalaisten kanssa . s in 

sen käsi t kaen . että he Suomeen nähden olivat vähemmän pessimistejä" 

Imoins noirs / . 

On tämän vuoksi erinomaisen hyvä . ett lehdet toissa

päivänä ja eilen ovat julaisseet uutisia siitä että m. m. GQntherin 

4t äSkeisen puheen se kohta , joss a hän puh~ Ruo tsia uhkaavasta vaaras 

ta, on tulkittava Suome a kosksvaksi , sekä uutisia "Der Bund" - lehden 

artik elista /kai 17 . 8./ , jossa todistellaan , sttä jos Venäjä hyök

kää Suomen kimppuun , sen tarkoituksena ei enää ole siten järjes tää 

balttilaisia vaan skandinaavisia probleemoja. Lähet än eri kirjeeesä 

herra Ul komi nis terille näistä uutisista pari n :.:.ytettä . Tällaiset uu

tiset ovat omiaan muuttamaan jo juurtumassa olevia käsity ks iä - yk

sinpä ulkaministeriössä - meidän eristet stä asemast~ • 

Joskaan täkälä:!s ten lehtien uutisilla ei ole suurem-

4t paa yleiseurooppalaista kantavuutta , on mielss täni kuitenkin , aikana . 

jolloin seneuuri vallitsee kaikissa naissa ja lehtien kir joitt elut 

senvuoks i ovat yksipuolisia . tärk~ätä, ettei näi t äkään lehtiä laimin-

lyödä. 
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Salainen. 

. , 

i · .~ · . 

~lokuun 21 p:nä, juuri kun kuriiri oli menossa t äältä 

Sveitsiin, Le Temps sisälsi pääkirjoituksen " ~;os ova j a Skandinavit>". 

En voinut enää raportis sani n:o 33 t~tä kirjoitust käs itellä, mutt 

saatoin samassa post i8 s~ mennees ä ks ityiskirje ssä err~ Ulko inis

terille 1 ett ä sen lei ke leenä. / Sen jälkeen ei11' ei ole ollut 

kuriirimahdol1isuuks ia.j Tämän johd~sta seur ~vat huo .autukse t. 

Jos in kirjoitus päät t i siihen , että Suomen ja :':os-

kovan s uht eiuen kehi t s ei en ä ole pelkkä Suomen sia, vaan skan-

dinsavinen probleema , j a että uotsis sa aletaan t ä t ä y r tää t se 

kuitenki n antoi turhan synkän käsityksen t i lanteesta. On kuvaavaa, 

että tavates sani saman~ aamuna erään balttil isen kolleegani, tämä 

kysyi Le Temps'in kirjoituksen johdosta: " Tuntuu aivan siltä kuin 

olisi Le Te ps pettynyt siitä , että itsenäisyyteMe vielä on olemas

sa "./ Luulen kyllä, että todell a l öyt yy s lla isiakin, joiden on vai

kea suoda muille sitä ikä Ranskalta väliaikaisesti on riistetty./ 

Kun kohta senjälkeen tapasin erään ulkoministe i ön korkeamman virka-

iehlm/ vanha tuttu , ei poliittisella osas tolla/, kerroin hänelle 

minkä bal ttilainen kolleegani juuri oli sanonut. Tuttavani 10unai11 

J"KELUOHJE: J ... eluoh.J-lleja : 
Tavallinen 

EI ""'~. ""'""' ulle.,1 '_ ............ tIedoI-........ 
UI 1: A .. 
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eamanl:! p'.iv!l.nä. Le 'le_pe l in po:..··toi. ittajan unssa. j a tiedän ' nen vie 

neen perille t~ll t ervei: eni . Sen ä1 een ei Le Tem e ' iss~ le näk -

nyt ~it~än Suomu~ta. 

'un ylUi.r.lsi r.i t.ljen Ku ..; .uste l ujen . lke n - edell en 

sa ... una 1'1i ä.ä - ävin IDui ss bsiois tl. ul::o::!inisteri 'j sä , asin 

kä tav~s sä d'rec t eqr olit ique ' n , mini st ~ i Rocha ' n o j Okb ke toi 

~ir.istur i ön s~aneen asiano a i siltu l _hstt ilä ilt 'än u~ en ko skev ia 

ti toja , oidon mUKaan 

1/ as l sin i ss~ v~llitsi vis s i l e ott o nuqs ~ 

2' Ruo t sin mielen~iin to Suo~en ja Venä j_n v lien e -

hi t y' Eeen n t on suur pl. kl1in viime alvena ; 

3/ elsin 'issä v llit ee suuri e t ~ ys Saksan desin -

t eresse~entin j ohdos t a . 

~iD ist er i ~o chat uteli myö s ministeri T nerin ron 

todel l isia syi t • V~s i n välttel evästi , DUttb ol en saat t ut huo-

mato. s e ' mi ni s ter iössä e t ä r.luuall a , et t ä el' O on her !i t n t me l kois -

t UO l'J iota j o että se onti.;; itett " i.:oskovtUl uude;':si voitoksi " 

:En j ksa uskoa , että s i a on ni'n y sin "e rttJ.inen uin 

l uu.li c.r·äni:i. pä ivän ministeri H nn in s . ni. ittä in ett "do har så 

l i te att s riv om" . ":i nun , jo aikai ss .Jlllin 1 us umani epäilys mot 

d'ordresta on sitäpai ts i vii e päivir ' saanu.t lisä l a i s t us t • 

:~initsin r uportissani n : o 33 , et t ä L' Effort - l eh en 

t oi.ni a ja Ros s i /ni~imer ' ki XX , jo 1:1 nen oli Le 0 Lu~iren ulko-

asiain t Oi .r.ittaja/ eille 1 I:>si ir j oittaa Su.ome s t b kir j oitu.ks n 

oikeaan henk en . me ilt saami osa va.l &. isevien tieto j en p rustu.;.sel l li . 

Tät ä kirjoitusta ei kuulunut, u.tta k llä aks i muu.t a Trotsk 'n kuo

l e an h teydessä . ~uutama pä ivä t ~per in Ross i tuli l u se e k -

ey en eräitä lis tietoja Suo nes ta. i~e s n käsit seD, että hänel -

l ä li ollu.t vaikeu.ksia oe t tae s aan sa d jots ir>.(Su.omeste. leht eensä. 

kertoi myös kir j oi ttaneensa kir j oit u.ksen . jOS~ palautt mie

leen että , u.n on puhe suursotaan syyllisistä, ei tule u.nohtaa Stal i -



ni • Tä 0 kir joituksen sensuuri p hki okon en . un hän uteli p h 

kimi , en S' itä , sensuuriss h~nell ilm itett iin sill ä olevao ohjeita 
'!>. 

ei salli ,it~~ sell istu , LikU voit isiin . sitt~ St linio er -

soonau v "tl;l n t!l ::. tykS'i ! . 

mikä on t mo t d ' ordren to e linen 

v ikutin . ViirIn i on osaksi en t ~na Vbn a l!1 ~k lma Ven' j ls t 

S kaan lu r.nollis~ na vihollisena , nebulöösi toivo vislä sa da sieltä 

apu , 

lujitt~list , ehkä 

e ~t~ä ~os OVbn ja Berliinin ys t äv- den l iiallista 

ÖS pslko ~n'lannin 'os 'ovan - flirtin tulo sis t e. . 

:':ene t ed • :':ut t a ht toaenn "ist~ on m ös , ttä 11 'kuvattu sen-

ne j oht uu pel s t ään t ai os si halusta ei 10' a t aks~~ liittol~is -

t , vai k. en se t än us oisi S~ks llituk en esitt ~en täs -

s suht eess s~oranaisi toivomu sia . ~ t llaisil1 toivo~uksia to -

aell~ on lausuttu tai l ausutaan, ei 0 C k!:!.'.:.n s' itä , et t 

tä e imätt s urat aan . ~inuet~ tuntuu , et t k s ess on ensi ä'es s~ 

kai niist moniwt un rteluiata B rliini~ edeas , joihin olemme 

Vich ' 0 hallitu sen puoleltl;l jo tOttumbSS j a j oiden v ltt ttö s 

• ei me ille tällä oleville di plo ~ateill e in olu 3elvä . 

Yll sano t ua vohvis t a m-ös ss t~pa , jolla RanSKan 

halli tus 00 kohuellut bal tilbisia l äheitil itä t äällä , ro is t jo olen 

i j ittanut . Ni inp Lie t t uan l ähet tilä s oli .. ino o.i en suuttunut 

siitä , ettei lehdistö ole ottanut nl s t oilleen rivi -än siitä l1ineis -

tost , min'ä hän sil e on jät~ n t j l;l ossa hän on esittän t äs-e iset 

t ap . t umat Liettuass o i eUB9 v 10Bsaan . äkäläisissä r~skal iaissa 

p i ire i ss onki n niitä , jot' a l uulevat , ett liitt ineo sov j etti - liit-

oon on tapahtunut ain kin osaksi huouattavien ans,anosien suostumuk

sella j a v p aehtoisesti! / -"'inä t osin en t ällä vo i luo ' l1 its elleni 

selvä ä kä sitystä Siitä , onko ~s ovalla t o ell~ ollut tukea no issa 

iasa vallinneen dik t atoorijärjestelmän vastust~ ' ista , j o i den ääni 

vi' vuosien ul uessa ei ollut pääss t uuluvills . j Si ten esi 
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balttil isten m i ~n vanhb ' stäv~ ken li e Rond , j oku on t~äll , 

äs ettäin sanoi ~r_~lle b~lttil~iselle vir velj ell cni t ~suv~lsa . 

että ub.l ttil isis'!1 r':t!.ic s vur,nann in ollub.n t ' yt väisii:!. uut en ti

l unte~se~o , kos b. 3e sUJ jel c niitä Sa Sb& b , t b.~ /sio/ . Le d istön 

Yd:si uolis uu~ on o.nia~ lis ' 'i.m!iän t t ä usko .. la t ontt> tiet' "ttör:. ' ttä . 

~: i itsen täss!i yh te ' es sä . että eräs eidän konsuleist e . 0 a 

eilen ':vi Vichy ' ssä . l uuli . että Suo e~ s a v~l l it s ee ve[ l äin n leh

ti s nsuuri I 

l..uvaav a on ös , tt 23/8 Le Te s e i 'ul i ssut s&-

n!:t uan venliläis - sak albisen sO;:i . ' sen V 'l s ip" iVi:l.stä . V s t seuraa-

v~a p iv n!l. e j ul k i si sähke n " oskov s ta . jo s seloste ttiin si-

kiHäisten lehtien ir joi tu ' sia me r ' ' i ä ivän j ohdon t • Tro ts 0 kuo 

le e ta 00 puh'.lttu sanoin , jot a var ,!:os t i eiv t St lini u l ou 

uo ts i n so tilas t tase e toi minulle _s ' ett in seu-

raavab. eokus telusta~ ',;oskovan t~käläisen asianhoit j ~ 1.10Sl:' • 

äml:!. oli r uo ts l a i 6elle vakuut ~ut , ettei ~.:oskoVt, haudo mitään h Ö -

_ ssuunnite l mi Ruo t i a v s t a~ . " ei uo ee aan vadtl.> , jos tä 

• p s t +el e erHl än Sa,KSb sta" . ~un l'uotsbl tdn n h.lO autti täll1!ln vä i t -

t een epäloo il isuu e ta , koskah Saksa on ~o s ovun s täv, Ivanoff 

s~oi tämän s tä yden olevan kai es muuta uin l~mpi • S an 

atsov~ karsaasti ~os ovan laa jentumis t Itä ~ren rannoil l y •• 

:':uistelen , ett 'i Ivanoff ennenk in , es' . inisteri Zli 6s ' ille , on 

puhunut sam ~ henk en . 

Puhuin B ltti l ähe ttilä i s t ä tääll . eidäo l ähe t s -

tötalonsa Pariis iss a ovat n t refektuurin v~lit ksellä siir t neet 

sovje tiambassa din huostaan . Latvian j LiettuM l "hettilää t ov t 

en~ä vain epävirallisesti t äällä. Viron l ähettiläs Op ik on jo Parii

sis s a jhän tosin äsken kävi t ' ällä j l:i Genhessä / . Hän s~oi . nulle 

ha evansa työtä "sa salaisten avulla"/hän on kait hyvi s sä väleissä 

erliinin kane ca/ . uulen , että hän ai 00 eiirt äkin Berliiniin. 
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Tä sä yhte- de" I.1 tii n it"~ en , ottI!. SflkE nYlYä n vah-

v s ti !1c:t.i "1os ttiu Vichyn el ::' i ota , jot a t ä.m:i. ei enä sallis i 01 -

1 nnin , , orj ar ~ !.. 1. "l') lan 1 het iläiden p s mistä l:l.irJ_ e i oituina 
~i 

t ll!L Voinee pi t ,L SIOl:l.na , e t eiv!1t he pala al it il sen kans a 

Pl:I,riisiin . ~m:'n I:er i 'l i nulle ~olla.nnin l i:!.hetti l !3.s , 1.1ut eritt in 

lil ukse liseeti . Sen sijti n Be gitil1 b~ssadö cri ja Tansk~ l~-

he i l ää s anevtit j ä "d • 

x x 
x 

31 . 8 . O. Tänään L ' ~ffor t -lehti julka isse ossin kir 

joituk an SUo wss a j l ähe tän sen eri _irjeessäj . Se on asiallinen ja 

me ille sympaattin n , l eusuen kerran~in , että suo~ ~luis -ven l Ois t en 

suhteid n rauhallinen jatKumi nen riippuu .':os ova., t a. . Olen 110in n , 

ett ~ensuur i on t ämän sallinut , mut ta on "uva V~ti , ttä · irjoitus 

ei ol e i t s en inen , vaan l iitt- lopp'" aneettina ite .p·än 1 opoliit -

t i ~ ecn katsau seen . Otsiko so ei ole Su uen ni~e~ ! 

x x 
x 

1. 9 . 40 . "inulla on s t 01 ut pari 

kiin to isaa ' eoku stelue. , j oist k rron s e uraaVti f1 . 

Eversti anev 1 j I pteeni l uudot , jotka l ähtivät 

Hels ingist ä elokuun 22 p:nä , saapuiv t t änne jo pari p&ivä~ sit t n . 

Olin kutsunut heidät t änään lo unaalle j a s i n til~isuu~en E us t 1 .. 

heidän kans s aan " laajalti . ~n ole use ~ en ku auteen tav nut ~ t än 

Suom ssa viime ei oin 01 utta h n "ilöä , j o ten minulle oli eri io 

t ähd llist s aada täten kotoa ensikäden uuti s i • tsoen siihen , et -

t ä eversti Geneval ei enää pala Suomeen, hän oli t'n än avo i 1i-

s mpi ja vähe n pidättyväinen kuin aikaise in . 
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'~e .i l l inen toteamus , jon ~ hän toista~i s t~an toist: , 

oli ge~ra&V a . r.o l~iscn viikkoa s it n oli til~ne el i ngissä huole s 

u ~ _. _,ra ol i olemaa . a . /Sain ~~neltä uI111a , ett min iste i 

T8l1nerin ero li ,_oskovan v:;.ati.Ja t oimen ide . e ttä :!Iin iater i a s1-

. ivan k1 tonukäynti to all oli il antee v '· vuuden a i ' e~ t 
, 

.... J · ~ · I 

:"ut a ämä vaara on eversti ''' aneV6.l ' ::'l it".si t ;._ .... n :3U .b!:1n ny : 0.' io 

suuresti vä1lent n t , varsin.,in se älkcen , ,:un ryss·t oVt.t kuut -

aut ~ne t siit~ , e ttä me ole val::liit 'l~u ",lle • t/:.i .J t ... l e, an , joo 

• ....1l!:p 'lu.ne hyöktJ.t~:!in . " Sotilaå1lin n u.hk 1iun" t ll!l 11"t:"sll2. 

elL.inoi tu o r ' ssä ko tte !l t s i säisi' , ino j a k!:iytt[Ln SU&Vut tsll 

• 

~ o tain i.':H\.r iä , utta se joka tun tee vähän :.: _v r Suo en oloj • m-

n rt a , ttä s e oivo on rettävä . " ~versti ~un v 1 uo~autti , ett1 

vai ka hän ' l e~nsä on l~hinn~ tt.i uisa pe s i misuiin , hän e i ole pes -

s1 .. 1s i t ul cv . S'lut ee- 1e nähusn , se .. ~ in:' in ottaen huonioon uinka 

ole!JlllJ vii.. e uukausi v~rust utune t . " - 1 lavoi,anne ovat nyt 

k ,.men n ker t vahva at uin !llul'l'askuue s8 , t ' i ·t önne uus i ',e r -

t l:it . II 

L h esti : än oli vursin t ' yt v!:l.inen til~t eseen en -

kä usko , että h~n sanoi in 11e ois t a in e i ' iehille t ä 'llä . 

.• . .:.0 niik i ',I e ' andin e ilen jc. tän aamuna u i a. ' 0 ' n ' ire~teur 

pol itique ' n , ministeri Ro chat 'n , jolle. h n sanoi eeit änc en sä &.si t 

samoi kuin "inuli • 'ertoi nä e eneä oeh t ' n l 'lonl1 de V/;1UX - St -

til j uuri sa puneen säh aen , joss a tä, . esitt!L .. tilanteen eill St -

mas. a valo s a kuin mie s~ hän itse inul e on !:1sie.t e s it ·i.n t . 

Eversti ~an al tiesi yöe , ett Lakea oliai antanut 

Ruo teil l t äde t m ~ tel1ä Suome asi ssa arh~ 

sa t avall • 

T.> versti Ganev +1e:si vi 1 , t t ä hänen mie l es t 'än 

k eä - he1näkuun vaih tees sa oli huo attav i ssa ~o e esu eräänl inen 

yleisön välinpitämät ömyys . kyl1äst roinen ain iaeen uhkaan Ja pel-

ko tulev~is uteen , utta että t ämä ilmiö nytte in on muuttunut . 
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s . o . e t puolustus t ahto uudell •• en on teriö-st ll:1t ; tähän l'Juut ol s een 

n ollut v~ikuttaw~ssa varsinkin Äa~si sei~aa : B~ltian 8i~en koh

tal ~a ,;: _' istihaihattelut , joilla h nen lJiel st!!s.n on ollut ai

van päinvastainen vai ' ut s kuin minkä r ' ssä oli k 1 loinut . 

un kari telen pois a i en ohteliais uuden eve r sti 

-iWlev 1 ' ::' san ieta - hän ei ole t IlIhien aunopuheiden orja - jäi 

c onituntieen kee~ s el umme 10 puvaikut ' seksi s e , ett hän ei ollut 

pessi~istinen Suo~en tulevais 'uteen nähden , ett hän antoi täyden 

t Ullnustuksen vii.] kuukausien saavutuksiller.. e ja että hän l uul i 

;'os ov~ , jo s vain p se!:1.-:le 10 a uuhun , ei r htyvän sotil aallisiin 

toi!~e npiteisiin eit!l vash.an . pteen i lau ot , jolla nä y olevan 

ai omu' sia m~hdoL. isi..man pian pääst ä j atko aan k Tpbollisia. suht e i 

toan ma ~~ , säesti oversti Ganevallia joka su te ss • 

Luulen , et t ä , katsoen siihen mi nkä ai aise~in ja 

tä,il:in raportin alussa olen esi t t är: yt rWlS c.lai sen lehdistön suh tau-

t wnisesta ys saemme , ever s ti (}aneval ' i n käynti t · ä llä ei ole 

ollut mer itykeetön • 

:x: :x: 
:x: 

Tapasin t änään ulla ~oskovan asiai nhoitajan I v -

noi f ' in . Joudui me pi t kähköcn kes~us el uun . uhuttuw.me ensiksi 

yl eist ilante eta , Sakean aset t amis t a. ehdois ta Viclly ' n hull itu s en 

m.lutteJllise si riieiin , SWcsan !!:n ~annill te e lnis t ä j? rauhan

ehdo ista y •• /mietä seuraavass a raportiseani lähe~in/ , totesi.mme 

mai te l:Jllle välisissä suhteis sa. tapahtune en detenten . Kun sanoin ei 

dän jatkuvas ti hartaasti haluavan kehittää näi t ä suhtei t a joka alal 

la s amaan ra anomaisee r. s uuntaan , joka aina on ollut luonteenomai 

nen eidän euhtautumisellemme kaik~iin naapureihimce , Ivanof f sa

noi /k t en .. uotsin sotila s s ia.r;,iehelle / meillä 01 van tap umuksia 

" kuunnella vieraiden s uurv al taiQ neuvoja / aO "lseils/" . Znnen tämä 
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euurvtllta oli ~nglanti t nyt " eräs t o inen" . "Im tähän uekal sin lau-

sua ep~il" s eni . h~n parilla ~leollä osoi ti ei uskovan s a v~~ ltus 

tani. I ~iv \ll:!le nnen sanoen over ti vt:illo va l ei ' a t eo nut stlksele.issuun -

nan meillä suh e et 
xl 

nes sä, mu t a hIi 

.asti Äasv~een ~aksan vo ittojen j 1 een l än 

peittän , ett ä Ranskan l ähetys t ö ei ole voi-

nu t olla ~ote~,attu ~i ten nuori . sa ruotsala isissa , joil a on suuri 

va i.rllt s 'bl : iin - hän main itsi erää n ir: cn in - , saks l aissuunta 

pyr cii liia s i mftAräämään . ~in puole . tani :iinnit i n hän~n huo ions~ 

sii' en n i kä e h t vä Ranska la voisi oll~ n t i n t en mai~en l uona . 

' o id n koh ttilo ehkä ei ole uiv an inco j.J:l nsurabbeli Ranskan oman koh-

t a l on ' anssa - Talle anä ',o'ien i s sä esi er Äkinä ! 1 
f 

a l a ...n lvanoff ' iin . i k , iä hän sanoi : tI Ko ko s ksyn 

.uuassa ol en oe t ·n ut .... oe ovass a toito taa " s tävilleni" , että 

Venäjäll' ei ~~.ärretä 8uo:. on ansan s vät• kansullistunn tta . öen 

s lur ta p triotisl! i ja s en halua el '.j, omt:.a l ämä nsä • • ~os ovas s a, 

mi nulle naurettiin j b anottiin , et t eihän pieni uo ... i voi Vb t ust 

s ur t a Ven j !...ä . - :':inl'. lin oikeass a . " 

Kysyn , mi ss määrin ; :oskova on Wl t tinut asianomai i s s ~ 

mais3a oleville d:i. 10 ... a te illeen käs yn si ttää uo r n a s ia t ässä 

val o e s a . siten a/ her'~tt 'äkseen sen harht'lluulon , että :'::os OVan ja 

Berliinin vä lillä on ehi t !~ eli eripuraisuu sia t ~ekä bl siten 

l 'loda seen R~s ' :l J EngI ann in antisaKsal i sissa pii issä cpäl uu

loj neihin nähden . Näissä antisakstllalsls oa iireie s ä on sitäpait

si var aati niitä , jotka la i...ev a t r;äin : jos l:os OVt:l enee pohjoises 

sa " raumissa " nykyistä vie l ä pite!...lllä l e I CuOTJi! / . sHt ii voi olla 

seurau s ena itä- auroo p&lainen konfli ti. jo a v n t äisi painoa 

J.ännessä . 

xl "än atsoi kauppasopi ukse .un6 ..Jl:i.ksan kanssa pel ottaneen k s i kaup
pias s ätyä/? l . 
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x x 
x 

: i ~steri Kli~~E kertoi ~inulle tänään seuraavaa . 

Liettuan l ähet'stötalo Pariisissa oli t hjennetty ennen sen joutuci s -

ta sovjetin huos ta~ . Siinä ollut Lie , tuan valtion omaisuus oli siir

rett' turvapaik aan . läh~ttilään omaisuus sensi j aan va_tapäätä ole-

.. vaan yksityisgaragcen . ~ilen sovjettiambassaadin edustajat ovat saa

neet l ähet stötalon talonmiehen - uhkaamalla tai lahjo ,alla? - il 

moitt~~an heille lähetti11än o~aisuuaen piilo aikan . jonka jälkeen 

tämä owaie.lus siirrettiin takaisin lähet"s t öt aloon . ':i ni",tori Kli-

4asille . jolla tietää seni täällä ulkona ei liene paljon muuta omai

suutta . tämä on j ul ma isku / . m. hävisi hänen huomatt Vb kir jastons~/ . 

Hän on tänään j yr kästi protestoinut uai d ' Orsaylla rans al a isten vi -

rano !.1aisten valvonnan puutteen johdosta , vaatien oLlaisuutensa palaut

t ami s ta tai sen korva mista . 

4t orjan lähetystö alkaa olla rahan puutteessa. Lontoo 

on tosin tähän asti m&ksanut pal ' et . m., mutta t ä lähde näkyy vai 

keutuvan . :':i 1 isteri Bachke on t ämän vuoksi käynyt Clermont-Ferr~ndis

sa , pankki - cityssä . mutta tulos näyttää heikolta. Lähe tystöneuvos 

muutti tänään kaikessa hilj aisuudessa vaatimat tomaan hotelliin , missä 

ei ole muita diplomaatteja ---. 
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R 1 1 S 1 SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen . 

RAPORTTI n : 0 3<? ~ 

Vichy ssa .3 p:nä s S 

As i a : .s.odal1,1uJJ.§.1;gJq!~n ens i 

vuo _ipäi \r!!. • . 

kuuta 19 40 . 

" J._ , 'tv 

On sanomat t se lvää , ttä Vi'h ' n lehdistön äänens:.vy 

tänä vuosipäivänä ei kulj e duur issa. ~i voi l iioin v~ittää , ett ä poh-

j asäv el enä olisi sur ara s i , utt kylläkin s lvä moll , sanoisinko re -

h&llinen moll . 

Tääll alkaa jokain n y:märtää , ttä s ak alainen val 
\ 

t aus on todellisuus , j 0t on kat so t eva suor~an silmiin . S s an vul -

t aus j ohdon mil t ei kuuro j a hä selvempi indiff erenssi Vichy ' n h ll i -

t sen toivomuksiin nähden sekä Churchil 10 its : käs intranei anoe 

aeett vat _ ~ tainin hal ituks l~n erittä in piinallis een vlUik' teen . 

l an l uulla , että Ranska teki erehdyksen , kun s e ei 

heti asett unut - rii iin . • t alk käydä s elvä si . että Saksa eeet -

t aa uueia kovia ehtoja P~riidin palulll l e. Nämät ehdot lienevä t: ar 

s ei11en , Casab1bncan j a ~ adirin e t amien ont 01 i /s . o .b fri an 

t o a - em iren valvon t a : / sekä veitsin ja Espan jan r j oj n Kontroll i . 

Sen sijaan n yin n allleraja ja siis zone - j rj est loä hävi ieivä t. 

~_ 'utta t ämähän e_k i tsee sitä , että ko 0 Ranska. joutllU i ehit sa.lue 

P~ t ain vastustaa nä ihin ehtoihin uos t umis ta. Laval 

lienee valmis ne h • Luulisin omasta puoles tani, että Laval 

on oikeassa , sill ä onko ::.itään takeita siit ä . e t te ikö S&.k a j oka t a -

JAKELUOHJE: ............. J.maIl.J. : 
T vall inen Tavall ....... 

TavallI_ ja IIaIkei mlniaterlOlle. 
EI u~ tIedoltuk ...... 
EI ulkome.eduetuk_ mutb ,,11t_laInmlnleterNln tleclol. 

Iuk ..... 

UI 1: .... 



pauksessa ulota val t aus t ", an yli oko tel'.L i too r in? J a yhä sc lvehJnä.ksi 

käy yleisön vaatimus zoonir5. j an o is t /:l.!'.l isest a . se kun p~ralysoi kan 

saklmnan ko' 0 el äm_n . va. s in il"l ttilo udellisen . sam~lla kun Saksan 

vsltausjohto Pariisiss a tb it llv~st i kylvää eripur~i~uutta n ie itysal u

een ja Vich ' n välille . Suo s iellä , vetel t ääl lä . "rEiä t L val in 

in s!li r o i L,at l ehdet val mista at jo yl eis t ä iel i pidettä siihen, sttä 

ehtoihin tulla~~ suostumaan . 'ihin ehtoihin 1 uluu vi elä huomatta-
• vien henkilövaihdosten tote uttaminen halli tuks en riveissä . 

Luul en myös , että Berliini teki kohtalokkaan er eh

d~ksen kun S6 'e r s - el-Ke bir i n surullis ten t apahtumien j ä l keen ei käy t-

tän t hyväkseen miltei oko P.anskassa s illoin vall innut 'a katkeruutt~ 

~nglfiDtia oh taan . " yt on mieliala , val taLlk en kiris t e ae. , hilj t.k

seen mut ta selvästi ouuttumassa. oivo et t ä Bn~lanti voi t taisi tai 

aina"in , että n~ks ei voittaisi. kä hä " leisellllUä s1. Jo s in muudan 

vanha wnireali, Engl ann ille katke en • suor~an s~noi toivovans Sak-

san voittoa . jo s in Lavalin J pärillä elle n vallitse e usko ett ä 
xl 

Saksa pian on il:noj en he r • j josk i n EHain itse par i piliv ",ä s it-

ten sanoi erä lle virkaveljelleni uskovans Engl ann in puolust u s en 

olevan riittämättömän . jo s Saksa aIka s e da j a l ansi j a En ~l nin 

rannikolla , n iin on kieltämätöntä, että t äällä yhä yleisemmin aleta an 

uskoa siihen. ~ ttä Saksalle on noussut 000 tamattomia vas tuksia ja 

että sotaa tulee kestämään vielä kauan . jolloin "pal jon" ehtii t apah-

t ua . 

Bn tahdo tällä sanoa. e t tä r 6vanche-ejatuksia alka isi 

t äällä itää - olkoon. t t ä jotkut puh'l,vat uudesta. mo bilisatiosta Imi
kä on sotatekn ill inen mahdottomuus !/ ja olkoon että ue ' sulle'lla on 

xl ~oiselta puolen tiedän, että n.at'a on "ylä11 oista" p yde t ty kir 
joittamaan vähän vähemmän anglofoobis s t1 lehdes sään . 



x/ 
varsinkin nuoriss a h iljaisia kanna jia mut a toivon kipinä on 

sslvempi uin :', kausi sit en jota tunne tta paisuttaa Saks an sGtilas -

komento , jo a mieles än1 ei käs itä ps' ko l oogista mooenttia , mikäli 

a.nia ei ole niin e t !i Saksa , silt varal t a ettei se k ken i a i 1l'ngl an

tia n u j ert~aan , kai en varalta vara~ jo nyt itselleen anskassa 

t ar ecllis t a komp nsa io ta . ? ' _' t u .... n e i m. siitä , ett ": i esbaden vas.-

t ii puol i roil oona~ nautaa v ap~aste zo on i s ta rekvi s itionoit avuksi . 

S&moin , e t !l.ske t äinen laki puut avaratuo t annon lis " miseks l 50 0/0 : 

11 / lalri men ee e -i kir j a n~ sam ssa os t isea --l koas ia.in i ni et r i öl

l e rii puu saks i sii ttl. , e ttä Saksa vaat ii puut av ral"everansseja . 

Näm t huhut minulle tänään maanviljelysro i nister iössä vahvistettiin . / 

Kuvaavana esimerkki nä ylläsanotus t a n init den , että 

tänään t pas in ~as s iglin, Ranskan ent . ambas sad " ;'r in Turkissa, jok 

juuri t uli ulos ha.llitust losta , hän suoraan sanoi minulle : "Tuossa 

t al ossa vallitsee keinotekoinen ilmapiir i", s illä tar oittben sitä , 

että siellä uskotaan Saksan kyken ev n pakott amaan ~glannin polvilleen 

Vi ime p' ivinä on nous sut uusi pula: huoli si irtomaista . 

On pidett ävä var-.. ana , että , kaikista de entioist a huo

l i i:lat ta, Vatikaanin j a -,iashi ngtonin välit sellä on ollut rauhanson

de r /auksia. Saksan tarj ous olisi Beuraava: Engl~~nin empi r e Jää kos 

kemat tomaksi, osa Puolaa r es tituoidaan " i t senäisenä" valtiona, ~utta 

Saksan"tal oudellisen raumin"puitteissa, myös Tshekkoslovakia, sanan 

ahtaimmassa me kityksessä , s aisi er~änlaisen its enä isyyd'en Isn tunne 

yksityiskohtia / i Ranskan ja Bel gian siirtomaat annettaisiin Saksal

le. I?r"än tarkista.'7lattoman tiedon mukaan Churchill olis i vas tannut 

x/ Tämän yhteydess ä voi olla mainitsemisen arvoista, että monet tutta
vistani eivät lähetä-mIeh1tysalueelle 16-Zq v.iässä olev ia pOikiaaD. 
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olcvl:ln ·' a pe.ciaattecss& val i8 ne'lvot elemtt.W1 tällä oh lla , mutt&. 

ei i s t~btavans sar.laun neuvo tt el llpöyt!1 Hitle i n kanssa ! / 

Yle~p~nä mainittuj n sat . ien kontrol l i oi eus se 

t'lstä - jo s huhut ovat oikeat - selvemmän taustan . 

T äl lä pel~tään - ikä s ttä - et t Churchillin 

eräät äs e t~is t eleet /bloka din ulo t i nen Ranskan eiirtomai

hin , kir j e e vaullelle y . m. / tähtä"vät ranskalaisten siirtomaiden 

"turvb.a .. lis en" S s an p ytei t ä vastaan . Tosiasia on , ett!1 de aullen 

• Dakariin 1< hettt'.!Ilä eversti C1 e Larminat / "an val' i n l äheisiä s täviä 

ja hänen sanojensa u aan rittä i n lahjakas upseeri/ on onn istunut 

nostatt aan eräissä siirtomaake skuksissa 1 votto . 'uu sia J.oihin 

Vic j~ ' n hall itus kiinnittää suurta huomiota Ja j oiden rauhoi ttami-

seksi se tekee ka i kkensa. utta vaara on l ähellä , t t ä täten on spn

tyoäs sä saksal is - en lantilainen kil pa j uoksu Rans an afri al isis t 

Siirtomaista , mikä - muusta puhw tta , J a vai ka Indo - iinan as iassa 

Ran skm toistaiseksi on onn istunut säilyttää suv ·en iteettinsa .. voi 

vaar tae. nii t ä tOiveita, joita Ranskas sa on kaavan elint arve- j a 

t arvi epulan lieventä ise s i siirtoJnl;l, ittensa avulla. 'symys kompl i 

koituu sikäli, että .nglanti nyt - kuten j o sanottu - ulo t t aa blo

kaadin näihin siirtomaihinkin j a että tois lta puolelta Be liini, 

vai KS s e' on l uv annut, että Ranskaan siirtomaista tulevat laivalastit 

var a t aan Ranskan o mien' t~' peiden tyydyttämiseksi, onki n itselleen 

siepannut erä itä tällaisia laivanlas tej a , mikä tietysti antaa En lan

nille aiheen kiris tää blokaadivyötä. ~initsen sivumennen, että kun 

ohjeitteni mukaises ti äSkettäin demarohoin Quai d ' Orsaylla suoualais

ten laivojen INHAN ja AHNEBERGIN kohtalosta Casablanoaosa j a Dakaris -

wa / sä keet n;ot x 2742 Ja 2?43 1, minulle ministeriön kauppaosas -

tolla sanottiin • että näiden lai~o3en kohtalo ei r i i pp1xne vain rans-. 
kalaisten paikallisten v1ranomaist~n toimenpiteistä - joihin luwattiin 

, ~ 

vaikuttaa - vaan siitä painostukse8ta, Jota Sak8a nä i ssä ky8ymyksi88ä 
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har j o ittae . 

ämät e ~ i'!1el'kit osot vat selv' ti , ihin umpi u

jiin Ranskan halli us ja viranot ~iset oVbt a j aut assa . ~i vo i i el 

täq ettei ö hal litu sellb olisi h'vä~ t ahtoa oettab selviytyä ede s 

pahi •. li sta vaikeuks i s t a jb etteikö sen one t otteet j älleenrakenta-

1 iseks i todi s t a i s i jopa l~~janäköistäkin ohjel m luo nnos t a . ~utta 

niin kauan ku in engl tiDtila is - ss ' sal ainen so t on ratkais ~mbtt • k i~ 

ki toi ... enpi t et tulevaisuud en se l v ntäc i st:. si J_ävät vaille r tl.hdolli -

~ suut ta voida vai uttaa kansaan t äysin va uutt~vbsti . 

~ 

J ouk -o set uKsia , v~stat en LavaIin j a hänen ympäris

t ön sä t unne - j realitee ttipohjaa , on LYÖS j ul ~i s tu tar oituks ellb 

val mi s t aa R~s n talousrbkenne aallui s se sopeutuisi Sak-.~~~~~~~~~~~~~~~~ 

san s 'tunr i tt l ewb.an uut een ylei seurooppal tlise n t aloussyste e. iin -

. rporati sl!lin ohjallb - j a er :~ ·t l ehdet s arna vat t 'cmi:!.n ohje l man 

väl ttämätt ö. ttä /rinn6XJ niiden tal oudellisten toimen H a i ile 

jot aiheutuvat sodan eurauksi st, kuten elintarvek s , ulje -

tus symys , m anvilj el kssn uud t problee a t. ysymys työn taka ise s 

ta t ö t ömille y . m. / . ~utta käy j ollai n t avalla sääliks i hallituksen 

kiitet ävi4kin otteita , sillä ne jäävät kui '~,i ehuo ~l i'i 51 , t oteut 

t amismahdollisuu sien j at kuv eti ra j oittuesea j a koko miehit salneen 

j 'läde s sä ulkopuolelle uud istust n va i kutuspiir in j a mtlh ollis n siu-

nuuksen . 

~n tiedä missä mä~r in S ksas aa al e t ~ epä illä n ~uden 

Ranskan" mahdollisuuksia l uoda uus i, Saksalle a j anpitkään ehkä vaa

tallinen, kansallisen elämän läht ökohta . ~ ny y-Rans asea 01 is1 

,muutak i n ku i n intelligen5siä , ennen kai Kkea bon sensia, sillä olisi 

j ri nyt arvaamattomia tilaisuuks i a luoda uus i a formuloita sen Eu

roopan uden &ilmankat~omuksen konsolidoimi s ks i, J o t~ fasoismi Ja 

naa ismi osaksi ~enestyksel11sest1 ov at oyr1ttäneet. tta tähänasti

set toimenpiteet eivät todista suurtakaan its enäiat mielikuvitusla 

eikä kykyä nähdä y11 päiV~ vaatimusten . Uuai formula: n perhe, tye , 
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isän aa" on varmtoanki n 1i t o i sempi kuin vanha "vapaus , velj eys , 
• tasa- vo is:.l.us " . j a 'Et t Fran~ ais " on van a ti !ltore, as ea lJt:.ine s sa 

n t Kui n "Rdpubl iq '.le 'r an ai se" ; SSJ , in on "pal uu .aael än t erveel 

liseen il~ap _ i ri 1n" erin"~ai ~ en terve t ullut , j o s ~ in - hdennellätois t a 

he t kell ', keksi t t s l o -an . _:ut a. a i .: i nämä ovat sitten i n seKundl!.ä -

r isiä , n lt tilan t e t: n vto l..otil"' i a al us t i a t oil' ", n i t ei t , j oiden reali

s i n t i 0 v111 t täJ.Jät ön edell t , s " uuden Ran si-. an" l uomise s1. Rohke -

n i i n sens ij a.an ä i t tää , että t ltä itse s s~~n ii t ett vä l tä s uunnis -

t uks el t uut t uu un i ve sal..ol i suuden s i i p i en s uhahdus ! Ja se ha iskah-

t aa epäil t t ävä ti 

lil t 1 

el i val tioiden t unnett uj en i usano J~n arsenaa-

to iselta puolen vähe s ' ö a litu n v0.1 -

euk i . V udita6.n IU ' une uv() j n saat t (:l is t a uuteen J.Il oon . 3: v , 

mutta kun 700 siltaa on r ä j ä t et ty tai hävit tt ! V ~ ita valtion 

avus t usta j ä l le n kent ~ise ~n . rt vä , mut t a valt aus y sin lJ Ls a 

R&ns a l l e no in ~OO milj oonat:. fran ~ ia p'ivä SSä l / s elevon mää ä 

s l i ol e n e t def inioi t u äs itettä "mi hit s j o otIt ; n t n i ihin l bs -

et aan my"s ne Han s ' a , s a 0 v t j oukot , j ot a t ais t el evat '!1'n l an tia 

• vastaan . / 

Eräs suuri a l;;. : 'et inin hall ituata . S n~e t, 

et tä arvopai koille p r kii j a p~Lse oikeis ton korJfeo j a , jotka vuo

desta 1924 ovat olleet el i i no i dut lihap~doilta . i is pelkkä mie s ten 

vaihto? On oir eita Ol emassa , et t ä tähän 01 aan meno ss a , jollei hal 

litus tarkaan pidä s ilmi~än auki. ul ee es 1m . kysyneeksi oliko todel

la äskett 'asessä diplomaattipuhdist lJ.k:ses ea , j os a l äh e 100 mi s tä 

yhdell ä ke r t aa pan t iin varjoon, t ällainen he kato bi t ilante en vaati -

a . On tOSiasia, että Ranskan diplo a tia vuoden 1918 j ä l keen on ollut 
~ 

harvoj a yk ilöitä l ukuunotta atta kurja , /kuten Saks an vuoden 1871 Jäk 

I keeni uttå kun panee poistetut ja uudet oiehet tois i aan v&staan vaa-... 
kakuppiin , t äy tyy kysyä pliko uusi todella a i n arempi? 
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lehdil l e antru: a l!lo tivolnti t oiLen iteE::lleen 801 ahti -ln erin ontol

ta . 3n t ä oliko väl tf:~!.in t ön t e ennen tiili. ee 0 i 0 viisas t a panna 

ä sket ä in 155 kenr l ia yhdellä kertaa r eservi in? Ih' e ös että lei 

sen r ealt io oli vä itön • 

• Jär:lä näkö ' ohdat riitt köcn t!!.n!::. n . :r l &. ...rl se:ua vas 

sa erä~s'in eri ' ois ' s ' -keiin tämän 18 an aineiston reunapieleseä . 
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Jo ten~ in 0 ottamatta t uli 7/9 tunnet ~i . e t t ~ ~ tain 

lopulta in 0 1' p!Ltt' . t uusia ha.l itus tdan . 'unnettu 0 i , ttä h" -

nen j 

ta oli 

andin t oisal t 

uan v llinnut tI 

olelta ja L~~ in v~ ill t o ' alta 

ttä t~ n uueimi s ~n 0 

tiet • cQelli ~ t n kivät s'inä l iian suu t~ . önt v i 8 ttä a. salle . 

j !11 i mU,inan ettui s ' lle rauli oliitti ell ann le . t t ei 

in~ nyt ole it~än r ahäol isuu' s i a V ' S u8 t ba aksan yh 

v atimuk"da . ..... räe uI 0 ini te i"n or .. i t a. vil'k i? ... hiä , Jonka ktmssa 

ol en vii e ~ivinä pariinkin otteeseen tuttav!l.llieess seurustel ussa 

n~i~ tä . i ois t a e ~ us t ellut j a joka on vahvistanut pääasias ea sen . 

minkä aikaise~isaa ra,ortei s sani ol en niist ks_tonut , v itt· ä t o-

a i n . että 'aksa ei ole settanut he it sen uusint 

ehdoksi . mut t a että s e on lausunut siihen äuunt an kA viä t oivomukei& 

Erohan nykyolois s a on varsin s ubti i li ! 

Hal lituks n uusinnan mer it stä oetet tiin yleis ölle 

sillä liev ntää . että s amal l a l uotiin yhdeks~stä uuteen hallituks een 

kuuluva~ ta j äsenes tä konsslJ i. joka rat k isee useimmat 

t aen vain t ä r ke i umät marsalkan hyväksyttäviksi . Osaksi kait t ämä toi-

"AKELUOH"E: Tavallinen. 

•• : .4. 

".ke".ohJemallej. : 

T .... II ....... 
T .... III_ ja lial kai mlnlaterlOlla. 
EI ulkomaa .... tukaen lIedoltukalln. 
EI ullr~ulraen. mutta ullr .... lainmbtlaterl6n ....... 

to*aIIn • 
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menpide rii ui siitä , ett ä m rsal &. 'lu t u 11 omant unn onttJIkas -

t i j oka i a viiv ttelee p1Lt ö siä j a että hän vii e ikoina on 

osoi ,tanut sel vi' v~ yne i syy en oi eit a . ::ut t a to s iaaia on , että 

t i :nenpi -c; as !lars51' en 1 hinn t astiv ltai5 n ml:1en p e i entin 

a s emaan / -andaat i nsa to sin aas l en j ~' dess ttomaksi! 

J et t h 1 itu n " va.repre.:; i dentti" ;' . 0 . :'avo.l! Sa.u lisät 

j a toiLeenpt.tnova 1an b. ntist~ UUl' _ n vah,utuks en vl;/.ltion 5ioi -

en ' 0 i t on • 

-:)n dt.: lle cn s elvä!!. , ett!1 Lo.v 1 , j on etti 

ei ol e ke.n s allis asvI:J.D t i ts rap . n ; 0 25/ , ikem-

mi n' i päinv s t oin ' ncnt nyt . hallituk s En uusinnan aut t on on-

ni t u t vapu.utumaen niis t~ ain kSis ta . jot a al itu' ;3en sisällä 

selvi~in ed us t ivat häneen ohd i stuv _ r it i 't iä . äistä on init -

t v en i kä e ~ s ä ent . s is inis t i ue t , L vblin kU.nn ianh imo i -

_n i1pa il i j - ul kon i s es a ome b.s sa assään -in ~avalin 

vastakohta - t Bordeaux ' n t unn ttu Ija et eväk i t unnet tu/ pormestari. 

jo a jo pariin k t aan itse on uhI:J.Dnut l~te t Jn L&.v~l on vastus -

• t anu t hänen erä it .. t o i enpi it"än EI. ministr tion puhdis t i seksi 

pi täen niitä lii I i vinä . Toisek i on ainittava so ta .i nis teri . 

enraali ··'er·and . jolle tosin on annet tu t är -eä t htäv _. fri an siir

tomaaemp iren puo l ustru ise si Ijonka ~e~ it stä painostin jo edelli 

sessä r a 0 tissani/ . tta jon a erot?. inen on s eUl' us erimielisyyk 

sistä euht au t umi se ta aksan vaat i uksiin. 

, ey andia l ukuunottamatt useimmat muut syrjäytetyt 

ministerit ovat kuvaava sti kyllä entisiä parIa nt~&.ri ' oj a /kulKu

lai tosminis teri Pi~tri. siirtomaami ni teri Lemery . "nuorison J a per
xl 

hesd' min isteri Ybarn'garay. opetusminis t eri Uireaux sekä jo mainit-

xl Uudessa hallituksessa "nuorison Ja perheen min i t t.:r iö" t aas on yh
distetty opetusm1n1steriöön. 
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semarnme sis!!.minis t eri . e.r u t 1 . . is t ä - k,litenki n silmään, että La.

val it s e on vanha p rl enta rikko , jonk "päätä" saKstllais t ari 

uuk ut s i en v~ativat ! vin l uovittu siis . Toinen h vä l uoviJa 

on ulko i n i ts _o i Baudouin , ~ ka samoin oli erliinin epäsuosioss 9. 

j a joka t uli hallitu s een suosijansa Paul Re naud ' n aikan ja to i mes

ta. Hän kielsi jo keseku s s a estarins ! BaudouL: c. s uur i työnte

kiJä ja o m~a 1 aj t tiedo t , mutta häneltä puuttuu okemust a ja ru

tiinia sekä , huolima.tta er~änlaise s t a brutaelise s t a h ikäilemättö

myyde s tä . l uovsa fant asi a Ihä en usein naivit omounikeans muis 

t uttava t pahas ti ko ulueine it 1. 
Uus ist a mi ehis t ä ~ain ittakoon sisämini s c~ i P yrouton , 

Tunisin j a :: rokon entinen k sk nhal ti ja, entin en bas s ad ö~ri • ios -

sa y . m. "l'nsil uo kain en voi.. , häikäiler.ätön , vanhan re i LJ n Vf,. S tlS -

tajia , jota ennul:ite l en °ll ko:::Jil~ i s td _ i s i , k 1 h&.l l itu toc..ell rran 

lusi t a n - o: s p ap! iv~inen oli vai uo i mesYl i - jol ei silloin t u-

le s il le paik 11e iHan in ! 3cid i..e n : k n al i Tuntz i 'erin tulo 00 ies -

badenis t a sotemi nis iks i l i yv~ v a ]i . ~uista us i s t ti ei k nn~-

t a uhua . Ov ~t 0 e ltä jiään par ia'i' 

l':ainitsen vie lä - ene än kurio s ite ttina - ett huhu 

tiet_ä kertoa uudss &a hallituks d Se. olevan r oyalistisiakin pohjaväre~ 

t ä ! 

Saamme nähdä tuleeko yhteis t ö uu e ~ ~ a hallitu aessa 

ol~ t oivot ua vastaava. P t a in sanoi kerr$O tuskas tuneena van-

has ta ha.l lit s eata erääl l e tuttav lleni: " len kyllä s tJn t kollabo-

ratöörieni riitai s uuksiin". Kun t ällais t a tapahtuu t uoree ssa puussa 
nl 

___ • Olen enneXin sanonut. että t ämän kansan individualis tisia 

helmasynteJä ei se.~da muutetukei parilla asetuksella. 

Hallituksen uudistus on otettu vastaan varsin sKsptil

lisin tuntein . Kaikki yvmärtävät. että se on seuraus sis .i a i s tä han

kauks i s ta j a Saksan painostuksesta. siaa ei suinkaan paranna, että 

uuden hallituksen ensimäinen toimenpide oli riistää kansalaisoikeudet 
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us eiM~ilta qotschil de' lt s e er ä iltä ~ il t t u .netu i l j uutal i -

"ilta ku ten:!) vid ; 'eill /t , Il' e 1;1 ai te en V~t.lij 1, Jo n e / de . ute. 

S '1'.oin &i ben m i j~ . :::un 51:!:1n t unn e t u' , an tt:l. 'l uex!',el' in vel"! . 

Leon j ..1rio St rn . Tä. n to 1:,1en2 i t en t a anf.l. on s t i e.kEa • 

Vt>i,.( lc k'l '!nU I 1. el:1s~ a ellev1ivet 1i'1 uuo.en luulit kben ri e t!1 toi -

:ni n t aa ! :.uoao l l i s :;; :,; t · s' t ä r : telt iill si 1 , .. t t nä n t nen h i l" t 

10 , - - 30 Ö V i5 nä !:li kt>Da ova.t oistuna t n e. !:!s t t> . "'räo t ut t i::iv tmi 

h u autti oi ein , 

- ri5 t on v oS U." . "11 ,iEIn ;".".tlua , lie . ~ ~ iIHlt !:l h. Wl t W"lut ::.sill ·n . 

J o t!i t~ ennen o l i h till it '..l s peruuttanut ase t nk., n n .l.h ti~uult 19 O. 

a ' ä ' r ~s i r n :rai e uk s.::: n ni 11 e , jot t:I. ii oitu' s _n t t.ll' oi t ' scs -

se. p a j a v~t t ai solv t:l.V t gell1:1.i8i h nki l öitä . 'jotkl:1 ro unsa _i 

uskon t on s l:1 k utta kU' l 'lv t mM.r :... tt, n k. s a l aisr ' l. 1&än ' / tar c itta t:l. 
xl 

ju tahi s i !l. / . 

Kan s a l i soi"e us on riis te tty ' ös 0 teo s en ~ nn il t a 

l eh t b ie ilt IB" e, I er tinax , ::110 Bot s j : . .:ne T bouiS; se ä enti-

sel tä l entomini s t er ilt • 00 iilt • j e ~a sa 'l i n u :n vi l . eil en len to-

:-. i i s t o i u' L e..'!lb r e o n s et ·u ::: ior.i n t 0 ioist J. i. 'en ete n 

/he ovat mol t lmat ~meri bos s e / . 

Toin en t o i enp i~e ol i t:ls e ttau ~ el i~ , DE:ll ie r ja 

? a ul . eynaud v r ti~itaviks i e ä~seen k sk iai~!:1isean l i nn an Vieh ' n 

l ähett vill • Linna ei ole su inka n van ila , utta. t o·i.r.lenp i e moti-

voi aan sillä, e t t ' ain i tut h 0 ' il ~ t 'u' t> ov a t v a::'u' t11 i s et "kansal-

li 5 lI e uol us t ' 3 l I e ja leisel1e t v llis~u elle"! On i hweellis-

xl 11.9. 40 . ~ilan hallit s on p r i aatte SS ti hyväks nyt sarjan lakej 
ja ase t uks ia " '~lkomab.lais ta a lkuperää" olevis ta henkilöistä ja hei
dän käyttämi s es t ään julkisiin tehtäviin. J okainen käsittää, e ttä 
toi~enp id e kohd i s t uu j uutalaisiin. ' iinpä ei enää kelpaa a sianaj E. j ak
ei 1UU kuin "ranskalainen. jonka isä on ranskalainen"! Swoa määräls 
on jo olemas s a l ä käreihin nähden. Viohy'e sä on erä i de n j uut a l e is
liikkeiden i kkunat rikottu tai n iiden seiniin kirjoitettu "juif". 
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t aj a te11 a , että t !:i.:., ',n t i '1er. i t &e n pä r, t ' j i en ' nu' OEE: on ulh. omi -

ni s t eri Bo. d uin , . aul :: n'.iIt ' n suosL,;" i j ltiosih -

t ee i ' ~ui d ' Or s ayll a j uu 

Tän~än v !:1 t ii ~; . Det;.t 1 ' Oeun'e s s a " s .;11i s t en" 1u un 

1 i s _';1, i S·vä . J o s i n j 'lUr i lent o:'!l in i s t cien s t ev e n ano ehk t o 

d i s se ::l ihi n s uun t aWl e i t een Ri mi s a pro " ~ i dti /s i is ei v i n po 

l li ti.,e .; ti. / , n iin t uI _ ' '1 it ell ' i n k ' s . ne" k s i ; j S flt;. ' li us t !:l.htoo 

pä ä s t ;pol i i t t isto in v e t 'l t a. " OLlb k irlPPUun , nii aikoo ko s e n -

t a tälle k i n pel'lle j uriid i s e uon t c e n t!:l. i ul ' ~r an -'an '? :.: .lu ten tie-

dä n , e ttä ma i n i t u se. l innas s j on m~i t a. i n vtilvo ~n 

xl 
a rm heidän ni , ,i ä !!n i ole j ulai s t u . 

u11f1. , . 0 8 -

'Cl kou i n i s e.- i Ö::JE :" '1 i nul 1 e n e ~ r o ttu , e t . iomin 

uude n t uomi oi s u' ::len c n s i t ö oli - , t ä 'i ulkor:l i n i st , i " tä ai.rKi 

s aa t vi s ~ a ol ev t er i maid en elt . i s ,t, viha iäiset . w. ir j a t . 

:,:i :i äär e t ön t Ö, j o s t 'l orJ io's t uin t a aikoo ruveta t utust laan 

viime v uosien dipl omuatti s e (,o p l i in • ... uroo IlS 

al !:l8n uuteen' bllituksesn . JO S~!:ID allitu sen uus i-

mist!:! ei ole a tsotttl V S",kSbll vaatimu kseks i V!il;..n toivoo s eksi. on 

t i s ~lta puo l en s elv ä , ett se oli ~ariisiin paluun edel y t ys • 

. ~ lus <: a mai nitse .. uni l k minister i ön virkamies , j okt:! sivumennen s a -

noen peit elem tt pahe eui "Riomia" pitäen e i t ' va rallis ne 0 -

l ii t ti s en!:l mene t e l :nänä , kertoi e ttä neuvot~, e l ujen t ä rnänhet ' i nen pää -

k syn:ys on , ei ok upaetion , vaan kontrollin ulottw.,in en v apaa s enk in 

zooni in sek~ t äm' kon trollin sisäll yk sen ääritt e l y . Jo s , ut en 

s dellis s sä ra 0 tis s ani kerro in, Sveitsin ja ~sp~jan rajojen j 

. arseille ' n s a t man kontr oll i k u.ul un!;:e Saksan vaat imuicsiin. niin oli-

siko Ranskan hallituksella enää mahdollis uutta olla shifferi- ja ku

ri i riyhteydessä ulkomailla o l ev i en edustus tojens a k~nBsa? ~iten käy 

xl 12.9. 40. Tänää n lehdet kertovat, että ~del on tuotu l1aroko s ta 
s amaan linnaan. 
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~ t b.in in ha11it '.l s n l 'lofi!:1 k red i t i ta ' n t:.i p10 .. e..... it;n ä !:isä 

s:til tees8a~ ? n t 3. puhelin '? J os ir k :" l,l eL'-~~ '" it:.ab t>ä. t:: nisf>fI. 

ei ; ~&. , hal li t us 

n!;;. t y," vi H. e. ~ r :: ivän . :!:' e=Hi t än m. m. et t !!. , kun l-.on t oll i 0 j Sf>, ' t u 

e 1' i 0 i i n , SI;! ss. " u(,e= l i t:. (; n otuEL 'i äntc:5n 

z oon i j a n . Tä~~ r a r i n sa~ S~ "r ille ::-:'1 p';" ce kait jo t un -

ne t n . L val' n v i n 1 · t::. ~ t~n i vii El. s i ic n , e ä Su"st.n V t'1a -

i '1uksiin s .w r i n i i tei ,~ su s :lh,t:4 .. Sil lo i n I i n e_.I:le k u un v i h -

t e a s a t s e PLr i is i ss f>, . ~in uo e s Ln i t ul en . 1 h. &.k n t e= t uL1J . s i 

s ii t~ , et ~ j'1 ä,., ' h 11i '1'; e i pal a ennen t a l vea:' r i i ' i i n , se 

'lsl, i sinne n ' ':!. a~ oi ä 8S muod SSä , v ~n Pa-

r i is iin e ~'u s a t aWl uu s i hbollitu s . n m ö v i l{ t t.t v lJu lla.ell -.. 

s an s. i .!l. 1 p 'J l t a on ',:ilhel s tr usoen i t s en s~ S " V i n t a r i us näin 

pel te s saan • ah t oc' 0 se ensin 11 va rr.: vo i t o a t a an ~ne; l b.nti 
x ' 

va staan? J a a al , j on a - ~r i st ö ~ ' ell n 1 t S e e Sti s an voittoon, , 
x I 

panee Ir iken t ä lle kort iJ l e , L'iip) r:lz.tt t.< siit , että v pa an zoo -

n in a s u j mi s to , . öS'::1' 'eu ' 111 , . -31 i 1 : 8e, :min on mu' ttu-

m ~ an 'lofi i l· ks i . ~Mä tiet" sti l ehdi s t ä ei näy , mutta tied~n 8UO-
Ei 

r s ta 1ähte stä vl ermot - e r blld i ta , miss li. s ij t.ii t sev _t us L~l ien 

l e htien t i ,i ~h s e t /ki r j 

ct ion r~~ a i s e Li~ o 

vallit e e e s uu i ty t 

si . vain Figaro 0 L onissa . 

vr i r ' o ir ..Ii 0· .. il les s4/ , et t ä niissä 

s h llit s e n , jo nii L pakottaa. 

väl ttä .... b.än kai kea , j o a vo i s i nä t t ä Ss s an kr i tii il tä tai S k -

sen voiton ep ile iseltä . 

n t urh lisä t ä , ett ~ o halli us 6uostau Saksan 

ehtoi in . se wer ki teee sin!U1sä VäliLl l 'enkin i kunan sulke tu:..is ta 

Ranska1ta . ' u t ta arv e l en Lava1in l askevan ni in, et tä vastus t us ei 

näis ä oloissa k uitenk en ole mahdollinen vaan jopa vaarai i nen . 

xl huoli=atta Saksan a eiden kie1tämättö~istä vastuksistakin , jotka 
tekevät todennäköiseks i sodan jatkumisen yli talven . 
xxi On kuv~avaa, että m.m. Baudouin noin 10 p . sitt en sanoi eräälle 
virkav e1j c11eni , ette ' hän usko Yhdysvaltain kY~Jyn todella auttaa 
Englan is . 
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ot paitsi Se salla j o n t on de fa to _ S~r~äl isv l t vQpe s a~in 

Z onissa . L- v lista va r"" tt:.. ..;1-: j '..l.tuisi;;:8. t - 0 lei iin 

/ _ceellisosti en uulis c ti/ on suure i kui ~ontr in 1 i e-

s I oH::oon I e tt!! tä " ei perust 'l aselevon e t oihin . lko. inist i ·· 

sä , ~iss~ olluan kai ' es t tapahtune e t e~i t täin all päi n j a jo ss 

pare:'1rnin 'lin::l uall a tiede t ään mi t n Saks k i essf.< on intransi eanto 

e i neil t ä pei t e t!l. VUu us uksen t 'lrpuut t • On ehk~ to 10 t tiikka 

ulh:o, i ni er· en uo l el t ~ui e s t a s no Tl nili i l oss us Tl - se v 

t aa us il V lv l l i sl de s t . 0 an t epi:!. ~,iell ·ttä vi s s j&. t ul evti.i-

suutt - - sy~. ks i ssä ! 

Tu l ee var an i n vie l~ 01dm8an n i it~kin . jotka sanovut 

K oskan j o 00 viisa st i leskelooin ~n perä tye ssään , 

derin sot oli h vitt t nope ~in ui 

solmi es s an nopean el ev n : tätenh~n 

hävi öi ltä j a t s e ti.n t t i sten Vä 5 

11s i ol l ol t t 

Sääs t i itkän sodan 

it se än , lisäksi kansojen , 

jotku e i vä ole 1 tin l &. i s i • Olen v m sii t t ttä t lla1sia 18 -

l oia ei 011 t Bo r ~ aux ' s a , . utten ol e suin an var a iitä , ette1-

• kö Laval ny t nä i n a j atte ::" is i; Pal' 1' i s iis an tti t oistaissksi perää , 

t ul eo eh ä vi el ä u 's i aik3 - - - • 

x x 
x 

12. 9 . 40 • .11us ",a ! , a1nittu ulko -i n ista i ö virkumies oli kutsunut o i-

nut tänään lounaalle. Neuvotteluista Vichy ' n hallituksen ja Saksan 

v':lillä hän kertoi s uraavaa . 

Uusia vaikeuksia on ilm an tun ut s1k_li että saksalai-

set, ilmeis esti 3n ,lannin souan vuoksi ja t soen ariisin kes Kei -

seen asemaan t ämän sodan selkäpuolella, eiv t näy tahtovankaan Rans 

kan hallitusta n t Pariisiin /jota koko ajan olen epäillyt/ vielä 

vähemmän haluavan evakuoida Pariieia ja sen l äheisintä ympäristöä. 

j ota ilman P6tain ei katso voiv~sa s1nne lähteä. euvottelut ovat 
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n t jout~eet kuoll e e seen is t e, een ju K rtojdni sanoi e i -lu~evan

sa vnit van l ähit levt1 ' s uuds Lsu altlta ? iisiin . T'h n s , - j o. s eu

raus ' h t e te en a s etan keksi j uuri knuleml>.l;l.Il i . ~oinen on , että Lav o.l -

in jät IHsi hallituk. en , ikä olisi seuraus hUnen m ön t v' i s ' apo

li tii ans a ep onn i s t u, ' is s ta . H nen olmas tiriis i n - mat ansahan il 

moitett iin lehdi s sä in j a lii ' eelle päästet iin jo tie toj matkan 

onn i s t umis ta . To i n n ' uleman i on , että 0 i n i s teriön ' proto 

p~!11 1i ' ~ ö hakee itselleen n 'lon tOE. t s.lveks i t ä l1ä . 

.. Ylläsanottu todista ös , et tä Sbksa its e ei 

1 s e s odan ai pian lo p uvan . 

Le ' tojani aino ti ös , ene uän k~in eu llis 11 er -

rall , että h l1ituksen v i hnos e i 01 u t Saksan vaat ima j a että se 

lähinnä johtui sisäisistä bi li6' s i a tä . 
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Lähet än kunn io i tt&en ohe i sen~ ,i n i s t eriöl l e r/:l.portti-

n i n :o 3 8 : "Kodittomat diplo tAl:l t i t" sekä r /:l. por ttin i n :o 39: " Suo-

mi j /:l. i.:o skov " 

Liitteitä. 
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,1 C:b 

Kuten olen maininnut, t äkäl ä i s ten di plo a tti~ten j ou

kos sa on useit a joiden resp. maat ovat joutuneet Saksan ikeen alle j ~ 

joiden asema Vichy'n hallituksen luona jo kauan on horjunut . 

Syyskuun 5 p:nä menivät umpeen Belgian, Puolan, Norj~ 

j a Roll~in täkälä isten edustustojen diplom~ttiset privileegit. Nii

den päälliköille j a muille j äsenille /Belgian suhteen ktS.~l./ on ~ön

netty oikeus jäädä Vichy'hin lokbkuun 5 p: aän asti. Reitä ei ole kiel

letty j äämästä RanskaGO, mutta heidän ase anSa tulee siitä lähtien ole

maan sama kuin muiden ulkom~la1sten • 

Ranskaan j ääkin Hollannin vanha lähettiläs Loudon 

jokG on ollut täällä vuodes ta 1919, Jonka mGatil~ Haagin lähellä on 

saksalais ten käsisssä ja jonka 0 isia usuu Ransk~ssa. BADen apulaisia

taan eräät ovat jo lähteneet, mikä Espanjaan mikä Englantiin. 

Norjan lähettiläs Dbobke - joka oli lähettiläänä Suo

messa 1924 - 27 - lähtee n~inä päivinä Yhdysvaltoihin, jonne hän on 

voinut siirtää osan huomatt avaa omaisuuttaan. liänen apulaisens~ ovat 

hy'-10 vaikeassa asemassa. 

Puolan ambassaadin j äsenet pyrkinevät yrene1tten poikki 

oIAKELUOHoIE: ~a'Y d.1liAen oI .... luohJ ........ jII : 

. T-.I'''-. 
T-.I'''- J. IIdkai mlnleWllll ... 
II ... ~ tIedoItubIn. 
EI II ................. , mutbr lIIIra •• r.lnmIn ......... tiedoi-........ ... : .... 
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j a t k alcs e n mi k ,_i nnekin . Vi el t änään elite t t iin inull a uolan 

~bas : ~ad i s s a , ett~ heille t os i n e i ~e unnettu mitään aik~i iittiä, 

kuten I uil l e yllä ain ituille edustustoil le, mutta ker r ot tiin, että 

Saksan pai no s tus he ihinkin nähden on s uuri. 

Belgian suurlähettiläs lähtene t akaisin Belgiaan ! 

Täkäl ä inen Belgi an h~llitus on ~jonnut: toiset j äHnevä tpänne, toiset 

l enevä t Engl antiin, Kolmannet palaavat Belg i an, kut en s uurlähettiläs . 

Mikäli tiedän on t äs t ä Saks an virano aisten kans sa nimenomaan sovittu. 

En syvenny kys~kseen, onko Ranskan allituks suh-
xl 

tautuminen mai nittujen edustustojen privileeg i en riistä iseen kat-

sottav t äysin kansa invälisen oikeu en mukaiseksi - siitä on t äällä 

eri k" sityksiä - utt h", l itus ei ole muuta voinut Berliinin painos

tuksen ~l", . Hallitus antoi pari pä iVää sitten lehdille uutisen sekä 

Belgi an hall ituksen ha jo ami se t a että mainit t uj en edustustojen l~ ut

t amises tb I j älkimäinen ko , unikel:lo oli s anut varsin hat artlll 

AySeessäolevien edustustojen erikois en upeat tl:lolot Pb

riisissa ovat saksalaisten vultaam t. I orj alla tosin ei ole 0 aa t a 

l oa Pariisissa , mutta lähettilään kaunis koti Boulognen metsän liepeil

lä on mennyt sen tieni. 

Erikoisasemass on Tanskan edustusto. Täkälä inen lähet-

tiläs, kamariherra Bernhoft on huhtikuusta saakk~ pysynyt mahdollisi _ 

man hiljaisena. ottama'tta kantaa . Hänen suhteenscs. Saksa ei ole e s ittä

nyt vaati uksia. Hän jää edelleen tänne lähetystöineen. mikä on sopu

soinnussa sen tosiasian kanssa, että Kö öpenhaminassa edell een on diplo-
!?I 

mattikuntua. On niitä Jotka vä ittävät. että TQDsk~ h~litU8 01is1 ol-

lut etukäteen selvillä valtauJcaesta ja Saksa samoin etukäteen VUl'1Dci 

siitä, ettei vastustusta ede. yritettäisi. Tapaein tänään erään diplo

maatin lasuu S.eitsissä, oli vain kälmä.illään täälla/. Jok~ eduti 

maataan Kööpenhaminaesa viimei.een asti. Hän kerto1 a inulle aaWleenSia 

Jo vuonna 1937 .en sel'f'än käsityksen, että !anakan hall1tua Jo aUloin 

x7 VarsiDiiD Puolaan nähden. Josta vain 08. on Sakaan 'f'alloittama. ~ 
,W)ako'f'& ei ole asettanut tällaiaia 'f'aaUmaJta1a Ruolan eä.uetut."'Nen 
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oli eläytyny t jatukseen olevans kstul tU' L O i 

t ämän oli hänel l e jo näe t si l o in sanonut s am 

10 in Tan s o_ i n i s t er i cn seoret ir gener 

altt il i s ten i plo aut t i e 

/ l l? me rci d erlinj; 

ar i hel'ra Be ' hoft, sil-

se2~ on t unnettu. Se on 

sikäli ed ul i s empi al s sam in ittuj en koht !o~, ett jos in anskan h 1-

litus on l uovuttanut .. oskoval le heidän ariis iss olev t l !:l.h ~ st"t lon

s a - Lie t t uan l ' h ttilä yksi iso "" i slluskin on, ut en jo olen k r tonut, 

petoksen kautt j outunut ov jetin c..ustustolle - j vl:l.ikka 

.. tetty oikeus t ääl ä edustaa asianomaisia ait an jmikä oli luonnollistaj . 

heille on sä ilytet ty i plo aattioi eutensa, s.o. heidän diploma ttip~ s- , 

sej ~an respe t oi an j he suv tee 1 en hallitu' s n rekvisitioimissa 

hotelleiss • - Useita bal t til isia diplo attej b on uuten siirtynyt 

Sveitsiin, joka ei ole oskovaa tunnustanut. ii.npä Latvian omistamo 

· l ähetys t ötalo 'eneve ssä on lähettilä~Fel ~s'in h~llussa t ja sinne 

ova t j o aset~unee t myö s l ähet tiläät Schumans ju Ekis . 

Romanian s uurlähettiläs on var s in murtunut. Amb SSl;l.l;I. in

Sa on alennettu uudelleen lähetystöksi J hänet its ensä on kutsuttu ko -

• tiin lokakuun 16 p:stä l ähtien. Jos ·hän ei pab,b. kotim ahansa. on tie

tys ti vaar t urjoll, että hänen suuri 0 aisuutenscl tbkl:l.vurikoi d an. 

Ranskbll uusi ~bassad"öri Bukarestissa, ent. direoteur 

politique Charv'r~at. on matkall~ · em~pl;l.ikalleen pysähtynyt SveitSiin . 

missä hän odottaa tapahtumain kehitystä. 

On sanomatta selvää. että ieli~a Viony 'ssä ei näistä 

tapahtumista ole noussut. 
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.z., ~/6 ... l/v , 

r b 

Suo~en j a ~oskoven valisten vii e aika i s t e I t pbht umien 

ki eltämät ön parunnus on s anut ~ik un s en , ett · lehuistö use bll i11-

kon ulue ss ~ on Suomen ysrwyks s t ä v~iennut . Tähän ov~t i l e i s s ti 

v i uttandet myös Suo _es t~ ä skettä i pul anneitten r onsk l a isten upsee
xl 

rien kertol ukse t - everst i ~~ev l ' in m tkus ~ oli kokon inen seurue -

jotk ov~t t ä l l ä esiuno~ isisse i nister i öi s sä ~tune e t tuke~ j ~ re

liefi ä niille t os i s io 1hin° perustu~ille selit yksil le tilantees t , 

ku l ähetystö - luonnol l isest i v lt t äen lii llist~ optimismi~ - on 

kin matku~ ko ettanut ant~a • 

Va in Fig~o - jonk~ to ~~ itus on Lyon'iss eikä niin 

Vichy ' n suoranaisen v ikutuksen all ~ kuin uut l ehdet - julkuisi noin 

12 pä iVää sitten roomul ise s t b l äht ee s t ä sa~unsa uutisen, jonk ~ mu-

kaen oskova muk uudelleen ke skittä isi joukkoJ ' r a j allenme. Uutinen 

ei t äällä herättänyt suure~aa huomiot • 

Ryömä j a K:nin tuomiosta ei lehdistö ole sisältänyt 

s an ak an. 

Rautatiesopimuksestakin vain Le Temps sisälsi uutisen 

kertoen yhteisesti sovitun yhteisliikenteestä. -myös koskien l äpikul-

T .... lllnen. 
T .... lllnen J. lIal kai mlnlatwi6l1 .. 
EI .. Iko ..... eduatuk .. n tiedolt .. kalln. 
EI ulko ..... eduat .. kaen. mutta ulkoaalainminlatwien tIedoi· 

tutaiIn. 
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kuoikeutt Ruo tsiin"! ~tä lehti t ällä tarkoitt~u. j ääköcn sen s -

laisuudeksi. Hangosta ei s~aak ao. 

Eri tt"in valitettuvaa oli. että D B julkaisi uutisen 

residentti e muka t apahtuneest a kuole asta. Se herätti t äällä häm

minkiä sitä suure mm 11 syyllä kun Italian radio p ri pä ivää i kui

s emmi n oli julkaissut väärän tiedon kuningas Carolin kuole us t b . O~i 

l ähellä v~aru . että yleinen mielipide t ähän uutiseen liittä isi poliit

tisi kannunval uksi~ . Sa imme tämän kuitenkin e tetyksi, j olin yhtä

mittaa yhteydessä ~u~i d'Orsay'n kanssa jok sekin kohta yomärsi mys

tifika tion sattuneen, koska kreivi de Vaux- St- Uy r ei uutist v~vis-
/ 

t bQut. "utta oni luulee tänä pä ivänä , ett" D B:llä 0 i j.oku hämärä 

tarko i tus tuon uutisen l uode s s ~! 

~aottelu, osanottou~e Saksan messuihin, neuvott elum,.. 
e Berli inissä y •• tunnetut t !;lptihtumb-t ov t an t ane et Le Temps'in kir-

jeenv i h t a jalle /joka istune e Tukholm ss~/ /;I.iheen pari pä ivää sitten 

sähköttää lehdellsen, että Suo essa on havaittavissa selvä uussuuntau

t uminen Saksaan päin. Lehti puolestaan vGrustaa uutis en otsikolla : 

EN FIl,LAN DE 

RETOUR L: POLITIQUE PRO,\LLEMANIE 

Itse sähkeen sanwmuodon lähetän samassa postiss Herra Ulkoasiainminis-

terille. 

Luulin ensiksi, että tässä ehkä piili to" ituksen puo

lelta jokin perfiditeetti: meitä ko promettoidakseen sekä täkälä isten 

vanhojen ohbuvinistien että Moskovan sile issä /viittaan raporttiin1 

n:o 35/. Luulen kUitenlin. että tarkoitus on ollut puhdas, JoP halu

ten sienellä silittää aikai8.mpia kÖmmähdyk8iään. sillä lehden 

pääkirjoitus, Joka on varustettu otsikolla "Dana le Nord de l'Europ.· 

/lähetän sen samoin leikkeleenä s~a post1aaa Herra Ulkoaaia1nm1nis

ter1l1e/. toteaa Suomen ja ~akDvan väli.n aelvästi parantune.n. edel

i) tin Haili. Olivatko nekin aUnI. kuuluisasB ... RanlltaD pUmaJan lql
tI&IIIL.s" JunaV&lU1U8aa. mia8ä olivat .mb&88a4ööri JIaIIa1alin '7.m. toa
proaettoivat raportit! 
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leen tosin painostaen s uunt~utumistamme " uuQelleen" Saksa~ ~os~ovan 

vas t apa.inona . 

Vicby'ssä tuskin uka&n muu kuin ehkä joku kenr wali 

Le Rondin t ap inen parantumaton ohauvinisti i hmetellee t ä t ä oriento i 

t umistamme. Suone! lehdissä ei varmaankb~ ole ollut yht ään sella is

t a di~rambista Saksaan orientoitumisen välttruJä t t ömyyttä puoluet~

vau ki Lj oitusta kui n ov t ol l ee t - sens uur i n hyväksymät! - ' . D~ at'n 

kirjoitukset L'Oeuvre ssä. Tänään muutta~in lehti Pariisiin - sen 

bysanttinis i alkoi t " l l hall ituksel lekin l i i an paks uksi. ' 
.p 

Näissä olosuhteissa , j a kun ol en voinut h v bit~ , että 

di plomaattikunnas sa j ... "piireissäkin" on s uuresti heikennyt -p~i kuu

kautta s itten vall i nnut vars i n yl inen käsitys, että koht alo . e Jo 

oli uka sinetöity, tahall~i en ole ul omi nister i össä käynyt tois

t amas sa va.kuutuksiani, v~ ~ts.nut t apaht umi en vai kutt a omt;l.ll p i

nollaan. Luul en, että t ä ssä suhtees s~ on hyvin otoll inen h~litukss

ni päätös, että l ähden purin kolmen viikon 10 t;i.lle, koskb se todista~ 

ettei ole olemass ~ momentteJ a , jotka estä isivä t lom~le meno t;l. . Elä 

mämme • train"issä en liioin ole osottanut itään sellaista , Joka voi-
" taisiin käsittää huole tuneisuudeksi, mieluummin pä invastoin. Olen 

kuite~in lähtöni aatoksi kutsunut ulkoministeriön dir ec t eur politiq 

intiimille illallisille, Jossa yhteydes sä saan tilaisuuden tutte.vu.lli

sessa seurustelussa kosketella viimea ikaisia tapahtum~amme. Tulen 

hänelle ~ös oikaisemaan ev. Ganevalin v~litettavat ereh~ykset kos

kien ministeri ~annerin eroa 1.m. 

~ahdon toiselta puolen mainita, että olen voinut to

deta Uoskovan täkäläisen ~sia1nhoita~an nauttivan suosiota Quai d'Or

s81'lla. llinulle erä. korkea mainitun ministeriön virkamies sanoi: 

wliän on hieman brutaali. mutta varsin hJväpäinea. ~a intresaantti. V 

ka p1sJ1itelee .Jr~äasä. hID valvoo 'IFk!teD ka1krea mitä ViohJ'saä 

pahtU1lw. Kurioa1t.ettina l1aälLll. että kun tapa&IIIIM Jq1&ll .... hän on 

minulle er1tt&1D kohtel1aa ~a 7.tävlLlliDen. 
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.2. y;,~ .. tJ Asia: Erä itä r eun amuis tutuksi • 

J uuri l ähdöss t:. 10m 11eni panen perille muut amia 

reunamu istutuksi e ell isEn rll. orttei' i ni v 'ime ' si kuul emieni 

pohj 11a . 

P iv~ll isilläni t än iltaa di ecteur ol i t ique ' n mi -

nis ter i Rochat ' n ans s in t il isuu en 1 h esti kos tell a Suo-

men j 1ios ovan s uhteita . l:I n t otesi , että. n ä t suhteet ovat , mi-

nisteriön saamien t ie tojen mukaan , salvää selv in parantuneet . 

Oikaisin eversti ~anevalin erehdykset I kt s . ed . rap . 1, mutta 

saato in t odeta e t t Gan eval ol i t~äll olle s sa~ an tanut yleensä 

oikeita j a rauho ittavia t ie toj a oloist e. llinis teri Rochat ni-

meno maan huo mautti että ~inisteriöllä on se käs itys että ~skov. 

nyt välttää eteiä tekosyitä j a konfliktiaiheita, että se jopa ba

gatellisoi raj all sat tuneita kahnauksia I hän puhui eraästä mi

nulle tuntematto~as t~ harhalennost amme jot UOskova olisi voinut 

suurennella jos olisi tahtonut I sekä että wo skova on ant~ut 

Suomen kommunis teille ohjeet pysyä al llaan. J ään edelleen epä 

tietoiseksi siitä mi t kä kotimaiset voimat 6-8 viikkoa sitten koet

tivat luoda Englannissa j a täällä mieli~laa meitä vastaan. 

oIAKELUOH.JE: 

Tavallinen. 

.. : ... 
oIakeluoh.J-Ileja : 

TanlUn .... 
T .... lllnen j. lIalkai minist ..... u •. 
EI ulkomaaeduatultaen tledoltultalln. 
EI ulkomauctuatu ....... mutta ul .......... lnIe ....... tIeIIaI

tukaIIn • 
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~nisteri Rochat kertoi ede lleen että ~oskovan tä-
, 

vl ä inen asiainhoitaj~ useassa tilaisuudessa on puhunut ~s "ovan 

j a S ksan v lillä piak oin t ulevast erimielis ~dcst~ Jopu sodas -

t a . Uudistan ett l uulen hän en näin puhuvan ohje it en mukaisesti . 

Onhan näe ih eellist~ että kun n inä p~ivinä : r~entiinan j Ru-

ani n suur l~hettiläilt~ sekä Bul ari n j I rI i n B.hettil il t 

on evä.tt riisiss a , "os ovan as'tinhoi t~ ja s e. v!.. i -

v -tte lUVWl I:l.t ' llstell Vichy ' n j a Pariis i n vti.liä . 

H vittavaa n iss~ olos uh t issa on et ös Tans -

_ n l äh t stöneuvo huo~enna 1 htee ariisiin , sa salaist lu-

vaI 
"--

iluut en kertoi Roch t , että saksal iset 'oliv t al u -

si vaati cet ett Ho llannin , or jan . lIi • l~hettilää t "vi ho i is -

:naiden e u t j ina" i n ternoit isiln ! 

... r . S toinen kor es vir ie uI 0 in isteriös s~ ker -

toi - ja t r.d lienee inister 'önkin sit s - ett Rum n oh-

talost Ber1in j l.:oskova olivat et lI,teen so ineet. UoSkOVWl 

ase iden alist~lu s ~ai uis st' R uni r j~ll oli t r o i tt 

nut Buke.rdstin intimid inti : s .o . "OS ov t Wltoi sillä Rumanial -

1e osoittaa ett ä t~m oli kahden t ulen v lil l ä j a että v~s tustus 

siis oli turha . ~utta Neue Zarcher Zeitun- julkaisi näistä asiois 

ta 12/9 v~s in kiintoisan p~~kir j o i tukaen /" Das Schwei en ~s-

k us "j , jossa ivan toisin koete taan todiste1l& että lloskova ei 

oll ut Ber1inin kansas " arbitr esta" et ä t een sopinut , vaan että 

oakova päinv stoin pelkää akseliv ltioiden ynteistoimintaa kae.-

kossa. Kirjoituksessa sanotaan edelleen että Egyptin Ja S yrian 

y . m. t apahtumat pako t t avat ~oskovaa .tu- asiassakin olemaan entis 

t ä val ppaammi n varuillaan ja että sen t ämänhetkinen vaikeneminen 

Poh jolassa riipuu siit ä et t ei se uskalla ottaa mitään riskiä muu

alla niinkauankuin on odo tettavissa akselin l eventelemisyrityksiä 
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akos s J a t u- asiass~ . 

virka.i s to i e t~ ~in ister iön tietojen mukaan 

Berlin on koettan ut sord in id Roooan elei t ä Kr ikan uI 11 To 

siasia on ett~ r om 1 is - r e ikk~l ises ta onfliktist e i en~ uu-

tamal:l!l v ii;;: oon ol e mi t :Ln kuul unut . H n r toi vi el~ ett r heid n 

t i a j ens oh Jois - .• lbt1n i asst1 tode lt> ol i s i sattunut ' api 

t t~ Roo a , v t~ 'seen poi s huomion n~ i s tä , p is ut

t yli luonnollis t n mi t tojen . 

i nisteri Rouhat t &asen j o !1 on I t alian e ikoistunti -

j a , s oi I talian s :1k us sa tull een ~.uk en so t t.a.n se iinj ol le 

siinä l uuloa a että sota i an lo p ui 1. "s inen" , h!1n s~-

noi , "on It 1i talo Uo ' el l e ova 01 us j koetus". Tä s häntä 

säesti pö d~ss~ i ÖS 01 ut . l pes ' ~itimes ' in / s . o . izz!1O / 

prefekti / m~ her ~ j , van ' i m f~ t uttaviani t äälla , ibiere 

/ oincaren ent . kabin ttisihteeri j . 

Ol ' n t 'n än ut s unut 01 n 1_ tti1ä~ n / ole e 13 

~~o t t a 01 eet h vin 1äheisess~ k ISSak nnissä I j ä h väisloun el 

l e o Hän oli, kuten niin moni m~u ' in diplomaatt i tääll~, sitä mi 1-

t ä e t tä ~iehyn hallitus mennessään ' h_ piteomä l e myön t väi sy essä 

"oko a dossier ' n its eään vastaan r uhanne uvotteluis a". J äähyv:1iS 

k'1ynn illä!l.n eilen ul ominis t eriössä hän ol i t ämlLn s uoraan sanonut-

. kin o N istä asioista ~uessani t!1nä i ltana Roe' at ' n kanssa tämä 

puolestaan uudelleen vak uutti että Saksan edust jien esi in tyminen 

liesbadenissa on niin intransi eant ettei ole ranskal ais illa edus 

tajilla itään valtaa t i voimaa panna vastaan . Bsi erkkejä? Tä

nään Le Temps julkaisee t i edon että saks l a iset t. k . 15 pä iväs t ä 

l äh tien eivä t pääs tä vallat~le alueelle ket än "ulkomaalaista , 

Juutalaist tai ei-valkoihoista". Tieto oli Jo neljä päivää sitten 

sinikyn~11ä Ju1klpantu Viohyn asemat~lon seinässä! - Saksala iset 

ovat vaatineet Relmaissä 12 mi1J. pulloa samppanJ aa polkuhintaan. 
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. oko sam &n j amar kK inat ovat siitä luonnollisesti joutune t se -

kaisin .- Paitsi ilj . naut a s salaise t ovat vapaalla alueella 

vaatineet miljoonan sik~a . läit sei er - ej~ voisi j t aa lo ppu-

a ttomiin . 

x x 
x 

anin . lem nä le' ~ mer Keih i n sanan "ar itra e" . 

puhue s~ i Wien in Ton vanm iden ohttilo ~ j_rjestävästä päät ö sest • 

"arbi tr e" vae.n "i!!! os ' tion utori aire" • 

. . ikkihan oli etu ä teen p~'l tett I S n j ens i minull jo 4 vii'.ko 

aik ie !!lEi n nkarin lähet t · l äs . StiJ oess~ ett~ unkari l is - rumania-

laiset n ~vottelut eiv:t tule vi e 

1st i nt rvenoivti. rb i tr attor",in ·1 
n t ulo s en jo loin ckselival
x 

Kansainvälisen oi euden pr i siip ien ann lt on tä t ä 

näkökohtaa alleviiv t va . ~räs etel~ameriikk~lainen vir aveljeni , 

kans inv~lisen oi euden eri oistunt ij a . on minul l huo autt nut 

ten Wi en i n päätös voi influo ida es im. par il an vireill ä 01 vaa 

al uerii t aa ~kv atoorin j a Perun v' lillä, n~mät kun ov t j ~ttäneet 

riitansa esidentti Rooseveltin arb i r eer ttav&ksi . 

x x 
x 

Siihen minkä i n i s teri Yrj ö-Koskinen on ' ertonut Tur

kin j a 'o skovan euht eist • sallittaneen minul le pie i l isä . 

On kieltämätörttä että ambaseadöör i ~ssi lin r apor

teist~ ilmenevä liittoutuneiden aj tus p_äetä Kaepian meren ranto

jen ölJyrikkau.ksien kimppuun, oli Daladier'n rakkaimpia suunnitel

mia • . oniesa keskusteluissani hänen kanesti.an tämä s uunnitelma oli 

Hän on minulle mlöa sanonut että ~ienin päätös ei tule olemaan 

lopullinen: 
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osana suurrynnisty aeatä 'oskova vastaan. HyÖkkä s poh joisesta 

j a Syyriasta rinnan - sehän oli Dal adier ' n une l a / s anon ; unel ma/ . 

~eidän rauhamoehan häneltä ve i poh an ko 0 t ält ' ra ennelm~l t~ , 

jon' a t arkoitus oli iaoloid Saksa . ~uis tuu mieleeni iten h~n 

er1:'l.nä pä iv n muistaaksen i bel ikuun l opul l a , puhuess e Bakun 

olj al ue 11/1 s ttuneis t tulip~loist/l. , soi : n;Jinähän ne 01 n s-y -

t ttänyt" . =..;ussi lin tehtä vi:ö. oli s&l3.da urKki sillä s.steell mu 

, an sot~ • T ~~ D lad' er ' n diplom&attinen suunnitelma sor t ui 

En lannin v~linpit .. Y, tt ö ' teen j a Daladie ' n yken .. t tömy teen 

- s e on ait n t myönn ett"vä - realisoida n~ in suuri iirteistä pe -

liä. 

x x 

x 

E'udouin , 1 oministeri, on s e ttäin kä n t P rii8 i s -

s • Tulos ol i l aih • Abetzin ~ssa t utkittiin m hdoll is uuksia pa
./ 

lata Pariisiin , an t aa pehmeämpi muo to r aj&kontroll il l e • • m. Hän 

palasi entist ene:!l 'll~n anglofoo bina • .!betz oli hänelle stononut _ 
"-

tiedän sen var mois t lähteist~ - että n l ann i n 10 ullis t a h ö äys -

t~ valmistell/1an , että Saksan arr.leij j a yle inen mie lipide vaativat 

nope i t toimenpi teitä / sie/ j a että näissä oloeuiteissl3. e i ole pu- . 

he Parii iin palu~sta . Lavalin politiiktosta tässä suhteessa laitan 

eri r portin - a ika ei sitä n t myönnä . 

Harri Holm . 
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• .. R. 1 1 . 1 . . SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . \ 
·Salainen. 

RAPORTTI n: 0 41 .• 

V:j.chy ' s sa .:1,.9.: p: nä .~ok kuuta l 9 O. 

As i a: lllO ssa? t/u 

-'iv " 
1, . . .. 4 ... _ •... . .•• •...• 0_.... • ............ ................. ... . ~ •..... ". ,h:,::; I ~ -'-' ~ 

r i et 
S lit' kse~si sblas - eese en no 6~6 oski n otsake siea 

erro eurd.t. v a . 

T •• 11 p :nä t~p i. s /:I.ttum lta lässä ~oskov6n asid.in-

vanoffin . u ' eutui Ke s us t lu : h~ oli ollut kaksi 

vii ' ko iisissa /oli h vi tyv~ inen oloons s iellä! t minä sa-

moin "10 11a" yrenei tten . e' im 118. . muli e ve r ' .neeks i LisstLbo-

ni j ets oa t ä r keinä li i ekea uksina . Tällöin Iv off tokaisi : 

" ets ossahan 0 r uns sti s ksal tLisi JOUkkoj a , mitä ne siell ä teke

vä t ?" Tein suuret silmät , mikä ei 01 ut t eeskentel ä. Väitin kiven-

ova&n huhun vääräksi . Iv off P syi yht ä ivenkov v ' it ~eessään , l i -

sät6n : " 'oskov 11 on ny yisin it ti:l. in hyv:ät Buht et ek" 3n l antiin 
xl 

Ivarsinkin Cripps iin! että Yhd sv ltoi in ; voi tte siitä päätellä, mi-

t ä Saksa n:'Ulä tOio en piteill ään t l' ::. th.a ." Tässä tuli vielä pieni 

viittaus äikkeliin, mutta v ltin tät~ keskuetelunaihe tta . Kuten en

a enkin olen ke.c tonut, I vano ffin keppi hevo ena on esittää Saksan ja loioa

kovan s teet klreiks i, mutta olen nyt t e lIDin varm siitä, ett ä koko 

tämä ään ilaji on " oskovasta käsin tullut käsky, er i koiskulutusta var

ten Vio~ 's sä - toinen a , ia on, että Ivana!f t ämän t ehtävän s or ittaa 

elestäni liian lä inäkyväeti. 

.... .......... ·· ...... ·.m-...all·1A.a .... .. 

" . ............. .... -.... . ............................. ................... .......... . ... : ... 

..... ....... feo-I ..... ' 
T ......... 
T .......... ja .1eIbI ............. ""aF ...... *_ .............. 
II ...... 11.*_*_ ................................. tIedoI........ 
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.:>e ~ik mi nut k<. s 'lstel ur.une ikana pani S!l.psähtämään , 

oli että Ivuno ff väit t i ~uai d ' Ors~ ' n h nel seman pä ivänä v hvis-

tan &n 11 er otun tiedo • 

anoin ' oet 'vavao i i nfo u:oi t u ;'iao i" e s ta 1ui as t • 

:::n voin t olla l isääm" t t ot kSUVWli , ttä ~Loskovan j a. aksan väl i::.. -

1ä n i s ~ä i n a ~ i i s val l i tse ~ hteis r1' s jb että it "':oskova 

olis i ä lähtän -t ., jos se näkis i Vb piilevän! 

L8s 'us te1u j ä t t i ~in ' un vis ~ in sivum~un . jon vuoksi 

saman päiv' n pist ' d in ? otsin 1ähet tilä"~n l uona h - olin menossa 

muuteri i n hän en l uo s ean tuo aan t rveisiä h n v irk~vel ilt än 

reneit t en et äpuo l lt . uhui -ets a:!lost • n ei us onut i inkaan 

s jou 0 j olevan mutt k toi er i tahoilt kuu~ 

1eens , että saksl:l.l i s t n j ouk 'oke sk i t se t ohjois "'~ or j am /myös juu-

ri Suomen utt / ovat vo im kk at . 

Lun s uraavana äivänä ävin ulkomL ist iöss t!. <i i c;ctelr 

politique Roc t ' n l uona il:!lo itt ut um s ~ p l aon oi Jatkalt i , otin 

puhee ei Pets~~on asian . Sano i~ uull eeni r" ält vi aveljelt o i -

I vano!f oli nicenomaan p t än t c10u ei :.. 10i t s maWl h!i.n oi e"än 

' u i d ' Orsa " 'l~u u a v l litsevan seo sit'" sen, ett s ks 1 ista so-

taväleä on Petsamossa . Roohat vastasi, ett t mä huhu ei ole o ike~ , 

s .o. että uai d 'Or s ' l l a muka olisi sanottu sa sal isi j oukkoj a ' ol~ 

v ets ossa. l':utt önsi heidän 1ofor t ioidensa kä vän sik li 

yhte n , ett Pe t samossa j a uuallu uoman Lapis s a . jopa Rovanie essä, 

olisi saksalaisia insinöörejä, osaksi nikkelikaivos ten valvomiseksi, 

osaks i ilmapuolustuksen /!/ tehos t i seksi, sekä ett~ s aksalai et ov t 

runsaasti käyttäneet hyväkseen l äpikulkuoikeuttaan . Pysyttelin kysymy. 

sen p riferioissa snk 

1:innas taa 

selvä ohjelma. 

us ta, että Joskaan Roohat ei t ahtonut 

t loa Rumaniaan Petsamon tilanteese.~ 

lak,an puolelta on kyseess& 

keliaaiast •• ollen selvill& sen a1ka~ 
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s e a s t & L nus ta 160 % - 40 6 0/ , s siit , ett ' _ ~s~ov j a 3uksa 

ol i vat A . tin ~nteist sopinee t . 

v s a t IDän ke'..kus tel un j ä l een sain U - ;n 0111 t isen 

tiedoi t · s n jo seo. kerrot aWl oa;..herra !iillil n kest..u tehlis t a no ja

lais~n vir veljens -anasa . 

Ylläolevasta 1 he tin 12 . 10 . sal s h~e n n :o ~6 . ~ ; n 

eilis IJ v&.s ta.lksen ki t sen n~in ; 

1: 
I :. etsa llOSStI. ei 01 SbAB ltiis i!! O..l _ ,~oj!:l . 

... ' Siit ~I , mit!1 L 9 se mUllte! t:l &ht uu , on araS vt-iet 

I 1;i. ;'elik:;s ' m s on 2 ; vuoks i 11 'o uttll~ut uut n v_i -

hee "een . 

. ävi l uona.n i ... uu en liiket:lies , jo a 

"ös uo J 
j 

uur i tuli .... ts i s t& . t-'n vi keS:.i.ll j a s 

än oli ennen lö.btö!.~än :?, 'lots i s t S -l u t sen ttä S sa va-

~tuu - 0 j ~is -~orj ssa "tulu~ ia t . t aviä" v 

si asettuu 'ös uom n L ~n a ennel l en 

vosille talv • s i . Sen 01 n ' uullut Ö~ 

Sb nen i koin i ku 11a , 

Olen t ahtonut va i n niistä täten huo~uutt4a ena 

tt:. 0 

h ille 

on 

iit· , 

tääll~ sburat aan suur l i e. isI en ' i ~nno la 0 joie - Slandina vi 

t urn i • 

x x 
x 

j a he -

r!l~ . 

että 

t a t.b -

Suo en plois t l ehdet ov t uuten vaienneet viime a. i o~ 

ne. itsi .:..hvenan kys I en j ärje telystä , josta ne ov t sisältäneet 
ui 

I>.siall is a tietoja 130 a ov t j l aisseet itse t eks t ini . so i r:.usta kui -

·tenk an ko_ en t oi att • 
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.I.' ... :~ . HI 1 S 1 . . .. SSA OLEVA LAHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .. ~.~ .• ..... ...... 

....... Yich1 .t... .. ssa 20 .. p:nä .l.ok .......... . kuuta 19 .. . ~ .• ?J/ /6J' "lJ i ' 'ta ' 

fl l l • a Asia: .:tIlli .. sUl1lJla? ... I ...... .................... _ .. _ .......... . 

l~ttuani . atk~lt~i P r neitten ni mi mb l le olen 
1 

koettanut ~erehtyä täkäl~ isi in i~li l oih in j n i iEo ~ 'ois e o lese~ni 

mahdol lis _sti t a t uneisi i n • uto s i i n. Se ura~vaso~ e ~ i tän l yh esti 

hava i nton i t ' e~ s uht e ss_ . 

On ie l tä ä t öntä , 

pr s t i e edelle n on aiki esa i ' re i s ä nuuttw aton . Laval i popul~-

riteetti ei ole v~hent n t , ehkä mielu~in uut am n t Cln noussut . 

On s/;ii~o il, . lt"mä t öntä , että h~l ituksella on hyv ' 

t ahto koe t t a to ke t he be t of i t, j ~ ett ä t ä 1 t aato, huoli e t ta 

vaikeuksis t a , jotka monasti näytt'vä t ylits epääsemättömiltä , ~ös 

on l ö t äny t monta onnellista ilmeis~uotoa. Niinpä täytyy jok i s en , 

a vi oit a objektiivis s t i tark~v~ myöntää , että es im. pakolaisten pa

l autus asuinsijoill,een on suoritettu loistavas ti. ' inakin 3 , 5 mil

joonaa ihmistä /ei i s lähe s Suomen ko ko asukas luku/ on 3 kuukaudessa 

palautettu Jliehitettyyn zooni in. Täh" .n tule e lisäksi n,oin 1 ,5 milJ. 

palaute tue bel ialai s t a . Palatessani atkal tani a j oin onien kaupun

kien l äpi , jotka kauhtlkuukausineo. ol i veo.t pah.o l a istulvan kes kuksia /Uil

lau , ~ende . erpi nan y . m./. yt oli elämä niis ä palaut unut täys in 

nor aliaikais iin uo -iinsa . Suurissa as utue- j a li i kenneke kuksieea, 

oIAKELUOHolE: 

Tavallinen 

•• :.t. 
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uten yon , Viuh , ~ 'o n tpe11 iel', ~.:ars ei 1e, i me e , Cl eJ. 1:1 n t - ..:' errand , 

y . m. on sensij~~ ~ ell e n vahv li~sutus t - e ttbvis ~a ja v ~p it 

ho tellih 'loncit do o. l öy t!1ä . 

j' uo cioon kasv tttu sen 1 11 _ h 11itus -i lt~-: ttä on 

oi e alla 01 11 • -'y sillis en kasv t u.keen j a sen mer sen teho t~-

mi" 11 ,:1 0 uu6.en R SkttD ohjel as e a aivun e tu l al1 • A. ak t ä ä rin muok-

k ~mi, en p n an ed 11e ulttuur' n tie to äär n i :- isen . Juor i -

solei j ~ ylläpi - t ään , P rtio1i i että ~ uositaan . olla an Ei l uo a s sa 

j0n~i t 1ais t u suo ' e lu~ un ta j 4r je ' t ö'k in , u t t~. ~ l ienee vielä s u~~

nitte1 uas te e l1~ i~' sii t ä j ulkisesti pWlut a . 

- ouluonjel~an j opett jain valmis t u sen U~Q ~stussuun-

nit l ma on samo in mars 1 an r i~oisen huo lenpidon ke s k i piste nä e Tä-

m h ln on 1 uonnollist mf:j a s a , ::l iss::.. :UlS ouluno ett j ien ener.llII i stö 

V B._ e hoiilin oli 0 ~ unistinen eikä ko u.l uis s a enää opete ttu. å. :: 
xl 

usko nonhi s t ori a I 

':o n~e cis suht ees .... käy Ranskan n ' t ut en l:äna voitet un ; 

se koet t aa muk u.tu voi ttaja ns an el!:!. änk it ks "n uk en •. iinhän 

Saksassakin 1918 hei ttu Jtti in "länsill1 i e o.emokratian" h.a.tkimi s een. 

l ri t ys epäo nn is tui, lr eka Se: S~ jb. ' ''länsio inen ceookratiu" oh j im-

maltaan li nevät kaks i e i käs itGt~ä . Lariisi8s~ l'Oe uvre -lehdessä 

Flandin avo i r .cs t i eaarn!:ls n!:izismia ja 30rde ux ' n porme :.. tt:U'i ~:Ilrquet, 

pal !:ittuaan hallituksesta otikaupunkiinss , on äskett'in itänyt pu-

heen , joka oli selvä uppslutnin~ nllzis i n p rus ä sitteiden ym ärille. 

Hitler-Ju endin Ja g iovinezzan mat k i inen ku' luu tähän 
~ 

aihepiiriin. ~inulle o ' sanottu, että Rooma se ur a ilisi t ä tä ilmiötä 

joss ain m~"irin l evottomana . 

xl Kerroin e r s sä raportiss ani, miten kirkot täällä pyhäisin ovat tlå 
'villaan' kansaa. Tämä ilmiö Jatkuu muuttumattomana . Olen as is.n't1l.Oteva~ 

ta t aholta kuullut, että raamatttJen menekki on t avattomasti kusva
nut. 

• 



On ehk9. li i ks i /t i v '.~ti.r in /· kg, tett n 1 lOMaa orpor -

t iivinen" heen l l en ?.!:l.nz' !m uud en talous E inän uovt>. i lusta . Us kon 

e L. is 'lUS- j & l i i 'e - e l !l.o:':'n al alla to i . . eenp ntu . ud istua j a terveh -

dyt tämisyrit' s v:'it t ti eii er. . :':u ·t "l i ole t '!n i Ne ue Zlirc.:h r '7eitun 

osuu o i e~ n _ ,e s s t i:1 , vaih. ,.ak i n o i r ei t a 0 j 1 o as s a. lw or/ll. -

b.lo·.ls e l än eri !110 ill , s e r.l i h i n hb.l l i tus 

o i s ~ i s h.e i n r ' h t yn t e i ole .!? 8.1 .~ o r. muut k 'l in s ota- t i h!l.täa je.n 

pa :os t a i ueut 1illutt u sot t loutt~ , s . o . t t hallitus olosuht ei en 

p!1 i non a l l on p a otettu p~u t uroa 0 ",,0 tul o 'l e l ä . 'n l~ o nE; i..> t o on . 

Orf6.!l i satio ' O.~ite t , ' llitusko i s s arit , hlillit u,:6<:;n l..l ä r _ r.lä t toi-

.-eenpandvat tir~htöcrit . I!! . oVt/. t t~L ' n ~~o t ilt:n il:aais u j • Vain 

.aitot_l 'Juci S SIi> toL e ~npan '.l uusj är j <: s tel 0 ;1 r. t s o 

vi s l uon to i s _ks i. l :uu 11 on o ist ise s i t ei tt . i S6& v in uusi ;nuoto 

v lt iot~lo udellis t a. i nter ventio!. is! .. ia , jonka tosin vo i sanoa ulottu-

van eli k i o elä~ än aiKil l e aloille . 

T öttömy y en ut ~: i s e si j~ vähen t 1Liseks i hallitus on 

r "ht n·· t l ao jo i in 8UW ni t 11 iin. 11iinpä on a.80vil jely s _n kohot -

'!;a i~s e ksi myö nett:; 18 nilj a u i a , ulkulaito s ten o rj/3.emi~ B si j 

p ar nt ;;11s e ' s i 8 o iljaa r cl i a j . n . e . Yleisiin t"ihi on ai e n kaikh.i en 

önn e t. ty n . 50 milj a r d i a i ran · i a . Tä ä kai •. i on b vä li ja iitet t ä -

v·ä. sillä k o un ismi nost~ vas t i päät 'än ... le.n i n puolin 

zoon iraj a , mistä tosin hb.lli t us on t y sin elvillä. ;';utta me j Olldum-

mekin t ämän kys -- ks n a tto. s uur probl e an y in tä, 

mistä l eenaä vaietaan . 

11 ;,:ist'i ottaa n uo t 50 !:lilj a rä. ia? Kana ltuko. joka ei 

has~te n saakk enevän ene uurin vuoksi tiedä palj on mitään muuta 
A-.J.J: IN 4~ 

maan a s iain hoidosta. kuin i nkä se kykenee toiroenpiteiden ylenpaltt~ 

eieta 8uitsutuksista lehdistössä "lukemaan ulos"? 

2/ Sensuuri on muodostumassa hallitukselle kaks1terä1-

seksi m1ekakei: kansa - 3~ Ranskan kanea,vaikkakin siltä kuten i leen-
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sä 1 tin 1 i silta k soilt uut 1U l e eens soch..l /Ii) i • me.i äl ä i -
~ 

sc ss~ , ia l~ s s /, r. t o tunut j'.1. I:l jt:<t t e l el.lli n 

t i t äl!!ät+Ö::l.t - e .,s :~ , " Lr::" tiin 'os t b.a ita nsä . j ot en olletm jo t \.1 10s n • 
se aii h ctt~ '<-llit ' l':: ~ n itston s kin k- lI vai eaks i enli' miel ipi'dettt 

vala i s t / 

3/ i..ara 1 an puhe 10 äiv~t. sit ten l ' s lv :::' ilmaisu 

si i t tos i siesta , e litus i t Se ms i l oi on .. vans a 1 is ':stä . 

?uhe lo i l..1Uu t · i oivi;l " r~uttt. liw lA i il:1 ui k' uus i a -

näkö 10 ja . joita Suor okin lehd t ovat selost an t , su ritetus ta j~ 

euo i t e ' t /iVIi tl:l taip l a-:: sta . ::utta kun l. !i p'\huu uua. n I':1:ill & an 

yi1t i s' ·.<J1t " : j " 3t ' 16 s M. "h i r kien so sia 1isel1<. 0 j al1a". en :i:-

nai: n inä y . .!. ärrä :1i t y. eil1 ti:1-J. k.o ' t e t l:lun . ~ 

/ ~ tl:lin Yiitt~si uhe ~ S~Wl k o .:: anottoo n 1.1<>- n 

a i iJen hoi t oon. Täs s on v 6in ark ul ~ h llitul:s 1:;' e. essä:;,n . 

::uistetta.neen ett ii. Zl:lTIsalli sk:okous 10/ 7 plLtti että uutt perustue-

1a' ie l uotaes sa" ' &nsaa tul aan ' onsulto:' ::Jas.n" lent. rin t ami e: ten 

v _timus/ . Ty t~ ättömyyttä on herät t n t että t aI ' p!!.~ t ö s toi t i-

s ksi on j ä':.n. t i::uol1ecksi per ra fiksi . 'l'i ol e s a t t UlJla , että ::ar-

( oel D~at / joku e i o l ~kaan seurannut i 'Oe uvre-lehteä Pariisiin j f:1 joka 

kuutisen viik,,-oe, sen r empi, on pys 'nyt Vb.it i / t o issapäivänä l ' .::; f-

fort-lehde ssä /tav llaan Popul uir -lehde n peri j j ulkai see p~ kirJo~ 

tUksen, jonka ivien välis t ä voi l UKea varsin s elvän v tim ' E ~ t ä s

sä Suhteessa, alleviivat en nyk- isen regimen väliaikaisuutta, j joka 

loppuu seuraaviin sanoihin: 

" 3i tler et !.:ussolini avaient derr iere QUX des centainfll 

de mi l liere d'hon~es, qui avaien t c~mbattu po ur ~~e r evolution et ile 

disposaient sane doute d'~~e foroe s uf isante pour i mpo ssr leur volo~ 

t~. lls ont tenu po~ant & ne jam&ie rompre l e fil e la l~galit~. 
C'est le ro~ qui a appel~ ~uesolini. eleet le marechal Hi ndenburg qui 

a eonf~r~ & Hitler lee pouvoirs du Chancelier. ~t co. deux oonduoteua 

de peuplea ont pareillament d681r6 qu. 1eura aotea fuasent p~rio41q.: 

ment ratif1d per 1e oonaentement populaire. II y a 1& une grande 1.-
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qon; bonne a medi ter 

subtil:tå ur idi ue . 
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Vic:h CO"lt!e a. ?6. is o 

'a is de 1 ch ir e t d 

5/ L hy s t i : on s~ · tl epäi~l 

Vic ' U tttuu sfin si" s i, I I aa osott 

Car i1 ne s ' it pas de 
xl 

s ~n ' des _ran~ is o " 

j os s ille 

ttä . 3 11 i s t 

on jo ljon huor.: - 1 t v i ssLi. , v s i nk i n maa.l i sv es t öscä . jonkll elin-

, eir ov p utt& elintarvepulan vuo si - j o:a e VU O ' EI <.LI u tul ee 

Wl~s ti ir ist- ~ n - eh" ns LO , 1sanl u.o ~ ' ien v aut-

t r j it", t aan l uk i.. .. ... tO L111h. us etuk:lill räyksil l ä . Tässä '1 -

m piiriss3. on ko , ~~:unis 111 

on vai eate v se n :'likä ol isi s u bn massan reaktio, jos 

konsu1tatio te l t uisi . ; Voit :s" 0 uut n Eb. b. ks a1aise t rnichi -

. åt e.inil e tiet- sti n ,ut ... a.n ~_ie1 11 [.n t eoksi se p -

t", l aa1inen , e t en s!iDoisi ... t.cil.- h. a.!>linen , 3 äv~ - T.ui stel en ti 

Hinde bu 1..:. ! - jo +arut isoi - t:.r. n sanojaan ja. to iI..:iaan . 'utta 

un t 'm is ll ~nen huo l np ito antaa 1 im~ a myö ~iuen nuo - 6 pien 

hal1it ' sen jäsen ten esiint-mise11e, k~s y ui n juuri t oä 

kan sa siihen mukautuu . Va~ra on tietysti tarjoll , ttä näis ä me r 

keissäkoetet en v äntä k - i t itsen pyörtl.~ taaksep' in . jo b varsin 

t Liv~nho illisE;en su.unt an - samalla kun t äll e kehi t kelle etsi M.än 

t otal itaarisen ffia i1mankatso uksen as evar etois t a so ivia etike ttejä:

Viime puhees aan s t ein puhui miten on väärin l uulla. et t ä k i ki i h

mi set ovat samanarvoisia . T oä sanottu maas sa , joka on el änyt 17891 

~räs t~ettu ranskal a i nen l ehtimies - e i lai nk~an r ad i kaali - i lmai-

s1 minulle eilen syvän huolestuoisensa nä istä oireis t a . 

Tähän käsitepiiriin ovat l uett avat myös er ä t äSkettäi-

set lait j a ase t ukset, jo i den tarko~tukscna t osin ~ kä e sä on es-

f6:J 
xl ~i t ule unoht~a, e tt~ Jatkuvasti on Lavalin ja Saks an-läcentelyn 
kannattajia ja ?~tainin ~mpär1stön vast~staJ~JM-Jonka ;mpär1stön vah
vimpia vo i ... ia nyky?!än on 13erger;y l~ase1n1n ~/. Zri mielisyys n 'r.i
den " ympäristöJen " kesken on ilmennft moneS8a mu~s8&kin tila1suude. 
sao 



xl 
t~~ ty ö tö~' ~d 6n l i sä~r. ty~ i st • 

::0 inn"' k' n se t :u: ... oski",n työn s t5.t uutt ia . " Jo ainen 

on vel vol liiten t ' 6. __ '·n t 'öt , :.lu t t lO j o...:~isell on _' ös o i ke us vua-

tie e t hänelle ann" t an t ötä . n T_L s ti on ooå i fioitu en-

t i n n 1 ' i ur 1 ~es s o i ale ' ta . jo -Qt n uis t ettaneen ' y:meni -

sen vuotta ~ i ten pit i r i it ' en j' 1 en R _skas s8 W1ti1n voi'-l&an • 

1!u"' i l ak i si (.;. 1 t "ä j aul on v r5il rr i: vi:... pru.'W" nu s i , muttEl s mää-

r ää ~ . m . ett ÖO v . t on v lvol i nen 1 

teo t • sb.cl.cie 3 . 00 fran -i a vuot ui s . eUli::" (. n . ' iis 50 fl'a'l i8 

S Ii ! T 1 is en aset sen sovellutt i nen kä t äntö" n 0 mM-

cioton . 

To i n n a etus _0 6 ' &e 

hen . S dus t aa ~luut~ oloihin oloni ! ~ as sa . missä 8 mi~ 

j ons nai s ta se itse e leipäns • : s te ' o~o n Mista 3 ~ilj o on a on 

l i i~keen jo t jiat ? ~ tain in 'elmelM~ i t on "kotilie n s~attru~i en 

n t · aen voo san. Siinä suilteeesa ausi ilaJ. l1t llS t h. k 1.,: ... ensa 

varsin ' 1n niin ri ,0 sel 1 ' s " sti l /li inl' ö ;>:n ma .. udun as urlt o-oloj en 

par nt . i 3eks i j maallepel iihoittamiseksi /my "s muut t au 

la erintöl aki • jo a kiel tä:nä t tä l iiaksi suosii p"rintö ,10M pirs tou

t umista kann tt~ atto iin p i nt iloihinj . ~u~ta pelkään . että m as aB . 

issä nai s en t yö ny t t emmi n on ol e l 11nen ~kiJä yhteiskunnan raken

t ee ssa Ivain yl i. "issä piireissä on nai en työ t ä pidet t- sopimatto

an 1. kotilieden ympärillä synty kat keria eri uraisu sia l akia 

sovellut ettaess a . 

En l uul e er eht vän i kun sanon , ett ä näi h i n puoliin h al

lit uksen toi ~intaa pian t arv i ttaisiin kansakun nan i t ensä puo l elta 

kontro l l ia. Jos kansakun t~ s anoo "Juu Ja aman" - ja es i m. feminismiä

h~ viha vat t äällä nais e t us ein har t aacoin kui n mi el e t - ni in s en --------xl T""tä t yöttö' >, den '.lhka& e i vo i I.:: i kään valt i omaht i estää, kun kerrc 
so tavangit, j ista on l ähes 2 miljoonaa. palaavat1 



pare 

"..; 

1. ::utt~ htdlitus ot t !;.1:> S.l1..d r ' s' . L li en jat -aes eaan ~~: . 
on olli t 1"a t ö.t S lln taa . Sen v ' ol:si lisi .8.11i t ' sen l uu ar ii-

s iin j ::0 nL'e. jan oistani . n/ ri t "' :.a J t ärke" . jo t a clIillitus voi -

, i 1.0. s:J.l t oid ~ kans ak 'm t aa t v~ is ~ud6n s uri s t l inj ole t a . ' 

s i,(:i". on jul i tu ' e uen va._l!! istel tu j 'l" t a l ±s ten 

1 ' L en -:.ä ko hdtl. t vat ru;.J. olle~t s l os tut ..... 
Suo~enti. l eha i ssä. On j au al a 'sia V'eh - niitänän tääl ä vili-

see - jot !::. ' 0 t !lva t v'1i ~ S:i::. le. in ::Ier . 1 t s t ~o sL~ se ei r'i t~ 

he ilt~ irun.sa l iso'..;:eutta , r., it~ oli e: l ::ltt . 

- :1 rtl 

ve i s i meid"t :'i i en it ä lle, to eana 5tHl ra V a: 

1/ ~ i 010 s tä 01 1 1iuks' 0 ti istin en l ain merkit ~ 

een ja ant a v utee nähden , 5 i l l::" mi lFn ei e s tä ä s-

t 'i uo "ennl:i. pitelTtr~ll e n' t l oi 6tull l1 l' 1::. j l1s . 

2/ 'n i ltä, t ön t " - t ä juu l lo<ist e: ja v pa'..muurf:;.Iien 

, i 11 i tt"IJäll vallan' i oolle oli l:>.l1 b.va tenä. Täl ä t ä t ; n iiden in 

myön t ' ä •• 0Ule r o tu e;)' iat ot tvat vi r aa t. L:u t ta mit '~ eMO s iitfi. , 

t t" un " ilalli us alon "/:l.6tbl u P rcl läk rroiss v l mistella6l'l 

j uut a l islake ja. s aman talon r uo' salissa Eot ri ide!! Eoi an on ainakb 

60 0 ' 0 j .m tal 1. ia 1~1nwl h t e l:' i i e!le än!/. j oiden s e uraan vir-

a.."1iehe t ja usein a11it 1.. n j äs ne t t u.l evat t "nsU päätett ään Il.t e -

rioi uan ! 

3/ Ranskan Pank in pää jo tö.ja, joka joh taa '" i btl.å.enis -

sa Ra."1 ~: a"1 t lo u ellista vaI t uus ' u.nte.a, vä itti m1 .ulle kiv nkovaan, 

että Saksa ei ole e s it t~~yt mit~'n vaEotiroufs i u juu.talaistcn koh teluun 

nähd~n. Samt;<a olen kuullut uual takin. 1:u.tt&. tuntu ' kui tenk i n ::lerkil-

liseltä, että l ak i pro ul oitiin j uuri hetkellä, jolloin Laval 'lähti 

Pariisiin tärkeisiin ja. ikäli koskee hallitu.ksen paluuta PE>riisiin. 

ehkä ratkaiseviin neuvottellot-i.h1n. 

4/ Cn v alite .tavaa. että r.anskan uusi hallitus. astues

saan tälle okaiselle tielle ei ole sen enempätä kQin muissakaan made· 
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se. on ol l u t l a ita edes PY1'kin' t pe nt;. ä än uJ. t a.l t-.iSk 9 k s en 

'syn t y i h i n s . viin. j i t u t ' eu.tta ,, ' !:l. ".n r ta: isu ei voi 0 l a :P' s. 
x/ 

v inen e _k'.\. tast>. '.to I inen ei1;.' onnell inen . 

! iiden 1 )!'.u ~sve.a . jot' !:1 vw,av s t i pel '!: " v~t 1 all i -

t ukson kan" a :vkseesä . "'; r ä s s!! ai ai8 e __ a s ea r a -

p rti ssani enn'..lstelin hallitukser.. ian 1 ,.., C/iVWl poli i ttis t en vas us -

h,jiensa ahdi Etamise en . ~ iin on r t äy" yt . Sal aise t l'ehe l l h: t 80 -

s ial i sti t ' r i n Gl'umbach . Vinc tn t - 11' i ol y . ' . is t UVb.t l u" ,- o n t akana . 

J ne i U l !l~!ll1 sa on s uurempi k '..lin :. t !:i. illmet .. n leht ien ke t oa . ,'y t -

hän s~ite tään e i. . entis tä pä;;" ini s ter iä ul R yn Qd ' ta v al tion v a.-

rojen av l I u' s t a ! Urk:ijoita on l iikkeellä ja. i er. in in 0 posit i o 

t ukahdutetae.n. 

En ole yllä levalla i tenk~~ t aht n ut mustata h 1 i-

t U6 t~ tai etsi~ s n vi ko j • ~utta mi n u l la on ~ k sit s - j ~ e vah-

v' e t 'li oll essani l ähe e Z vii;;:h.o uI ' 0 aill ttä Vich ' n hall i tus 

t' ä l lä istuu hotellissaan el'ä i dan uskol l i s t en, ne uvon tajiensa mpä-
40 s:; i. :nä' rin/ 

r Öi mänä . ; weltfremdlnä . näkem ttl!. mets_:;, puUt . tarpe eksi t un t emat -

t a . a s s l ii:, ·uvi a. L' iel' l o j • S ns ..lU i no e tt. t t b.a. t t ä l uon o t on t 

mun i • ~a.ik i t !$ on valit(;t ::IV a . h.o sk". ;1 t>.11 i ~ bn t ah t o k ieltä -

mät tä on vä ~a sen s Ull.!m i te l on es sa suht e S 6 te l v e t j kansa-

Kllnn to dellist!1 p r a s ta j b. 1 t e i s untlie l .,.:!in v!H tT!\: ,·tön t .. puhdis-

t 

u ~ t - tarkoi t t avat. ~ i saa ar vost ltaessa l iio in unoh t a , ett' c iehi

vi r a.!10 :.1ais t e ivät väh i mm ... s ä~ään m!l.ä räs ä h~lli t , ' sen t ötä hel-

pota. 

x x 
x 

Tulen tämän rapor t i n t o i s essa osass a kf-.sittelemään he.l -

lit 'lks sn n~lkyi stä ulkopolitiikkaa. Sitä suure , I:l. ll!:1 s" yllä kun Laval 

ei v ie l ä ol e p~lw ut Pari i sis ta. Hän käväisi to i s6~yönä t äällä ne u

votellaks een hallituks en kanssa, mutt~ palasi t aas eilen Pariisiin. 

xl L:äa1ttelen tät ä " ysy~ stä erä' ssä tekeelläolevassa tutkimuksessa. 
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a k s an a s e . t~.1at u"ldet -, iisiin luU!: e cI.:> t , joe .:.r.nbk 'otieuo t ove.t 

0i e t , tur.tuva t mahil ' 'J ':' lt_ : 

l' "e t flin &. ilt:>.llitus pal e.& t Vera illbs ' i' n , ul1:ooi -

nis ' i:;in dipl ma tti~ uma.n ' i' ess~ Vichy ' hin. 

vi 5 i /t~':l'J..n 

dol l is uteen v 

ni teet .i.s t ? 

2/ E ib.. n.. i .,:..n5~!iIl L'aut tiet a etet!:! r: S!:!ksan ä. tet t ä -

ss !:\. " r otaan , e t S " 5 0 1 ' 5i vii te.n. ut :nah-

2ans}. lt.:. suoran i s t6. pu.:.. ~ni;llintib v~ taan/ . 

• ~ r ~ eill l uovutb t taisiin 

::ysyn : :':i~ä sillo i n j~i si e t inin h",llitu s n BUV re -

23 . 10 . J.!:!t:.rl j uuri e nnese,ä n inoon Tl , levi:i ' . u u , et-

t ~ Laval olisi t a nut Eitlerin j a _ ibben tropin j e ä po il " se ~-

r aattir \lhulle S se.- n5k - Itali • R sb..~ rlidio en-
t~ . uhu i lle t r eietä p~ätc sie t ä v~vistus t • 

]f 7f,/~~ 

, 
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Vii t t n SaJ::l"'S U :I. os i ss l!l~nev t: ~r. rt:<. ort i ' n i ; 0 

2 p' yd n ::i nbt l' iöt . s t · v!1 l is t:s ti ,.0 ' uuo", n S "UL·!:1. vut r_-

~ rttinl ' ohd t : 

o 0ivul ~ 3, ot:l j nn lIu rivill ",1 ault~ l ukien , ~ 

~ n~ - s ~n an j _l e D li s tt ävä : 

20 Si v ~ll~ ~ . t oi n ri v in noot i o e ~ki &v oi5, 

:1 lj n ne l1': r1vill' en Y..!:l. - S t.n j !!. l · ." .. n l :' s t:i.t täv· : y~. 

3 0 ~iv ull!:T. 5, ali i stu UR s ,m ensi 'L isellä rivillä että-

sanan j lke.::n l is_ttävä : D~8.t, S/::l un f:.lim is t ;) u 'en kolmtln nel 

ri v ill sul uis aolev ~n l~n o - sanan tilull a olt/::lva : vävy ; 

..,0 ivull ", 7, seitsemännen rivin al i I:J ~is tutu smt:; .L'kk i 

hittä vä pois . 

L.ll ttiH!.s ; 

•••• 6. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 1. ' Q1. 

Yichyssä 1 p ;~ 'A~PP •• kftt'l l~~~' • 
. " ' . J .;" AtNlIli't !·-_, 
.·11/0 J' :d ... ~~ ,/a . 

''0J - () . \ L i· ", 

Ulko bsiainministeri lIe, 
~:..... ...... _ .... ----.. 

He I s i n k i. 

Lähetän täten kunnioittaen Tlkoasiainministeriölle 

raporttini vichystä n :o ~3, Joka käsittelee a ihetta: 

U'oi sumus? j;I • 

. ,,: ... 
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P .A R I . I. 1 .. SSA OLEVA LÄHE-.TYSTO: l_ :-'.'J.' ~ ' AINM IJ, : : S-alainen. 

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

..... V.1.~y .... ssa· .~L p: nä .. 1.".:k.ti . 
40., 7J .. /OJ f.j , 

kuuta 19 ..... /... . I 

'I/~ , () : .. ~ 
Asia: Ubi sumus? n. 

Täytynee sanoa että aselevon jälkeen Ranskall a ei ole ollut, 

eikä voinut olla, ulkopolitiikkaa sanan varsinaisessa merkityksessä. 

f Tai ka olisi ehkä oikeampi sanoa että. lukuunottamatta Påtainin halli

tuksen usein erittäin vaivaloisia yrityksiä estää sen siirtomaavallan 

t äydellistä luhistumista ennen lopullista rauhantekoa. Ranskan ulko

politiikka on ollut j at kuvaa luovailemista voitta j an sille asettamien 

aselepoehtojen täytäntö· 'panon hel pot tamiseksi. Vars inkin on yhtämit-

, 

, 
taisia vaikeuksia tuottanut yritys välttää miehitetyn alueen j a vapaan 

alueen välisen raj an liiallista sulkeutumista. Täm yritys on kuten 

tunnettua vain osaksi onnistunut. Kulku-. posti-. sähke-, puhelin ja 

transporttiyhteydet tuskin saattaisivat olla vaikeammat kuin mihin ne 

ov at viime aikoina kehi~tyneet. semminkin engl antila1s-saksa1aisen 

sodankäynnin kärjistyttyä tunnettuun nykytilaansa. x) 

Olen aikaisemmin tehnyt selkoa niistä ylen vaikeista neuvotte

luista .. joita viime kuukausina on käyty hallituksen Pariisiin paluu.n 

johdosta. lllnun käsitykseni on. että hallitus pitkittel8mällä näitä 

neuvo.tteluja on kyennyt estä.mlUi.n tilanteen pahenem1sta. jota kuivCJJ~.II 

kalkitenldn olisi merkinIlyt suostuminen saksalaisten tunnettuihin 

toihin (voittajan kontro1l1olkeu8 SVeitsin ja Xepanjan raJo1h1n, l!ar

x) On melkein hullunkuriata. että diplomaatte1h1n nähden Sake_ vi
ranomaiset ovat vielä .ukar~t tä8sä suhteeasa kuin ranskaJ ais11n. 

JAKELUOH.JE: 

..... ................ ..................... ... \ ........................... ................ .. . 

. ,: ... 
J"'eluohJ-"eja : 

T.vaI' ....... 
T_II ...... J. 'laIkal ",1nIaterIOI1e. 
EI .. lkoonaaMuatuk_ tledoltukalln. 
E1 .. lkon.Mdlla'"*-.......... lkaaala' ................... 

tuklliln • 



« 

.. 

seil1en, CasabI ancan , ehkäpä Dalcurinkin joutuminen Saksan mää.räämis- j a 

käyttöval taan), mikä helposti olisi voinut johtaa Saksan lopulliseen pe

siytymiseen· näihin oikeuksiin. 

x x 

En erehtyne väittäessäni, että Ratlskan suhtautumisessa ~lanti1n 

on viime kahtena kuukautena tapchtunut oleellinen muutos. Yeti · selevon 

jälkeen kerroin raporteissani , että Ransk~ molemmill e alueilla vallitsi 
, 

kieltämätön Saksan voiman kunnioitus jopa ihailu sekä selvä taipuvaisuus 

yhteistyöhön Saksan kanssa~ 3d että varsinkin heinäkuun alussa sattunut 

tunnettu välikohtaus Oranin satamassa nostatti täällä englantilaisvastai

sen mielialan korkeimmillaan. Tätä psykoloogista hetkeä Saksa kuitenkin 

jätti hyväkseen käyttämättä. Rans an taholta ei liioiteltu, kun niihin 

aikoihin leh~et väittivä~ Bordeauxt~ hallituksen nimenomaan awettaneen 

a8eleposopimuksen ehdoksi, ettei Ranskan laiv~toa eikä sen ilmavoimia 

saisi käyttää. entistä liittolrl::,ta vastaan. 11ikäl1 tiedän. R~ asele

povaltuuskwmalla mennessään Com~iegne'iin 011 tiukat Ohjeet olla tä.ssä 

suhte88aa peräänantamatta. Arä,s saksal ainen sanomalehtimies. josta alem-

4P pena ker~n l!hemmin, on minulle tosin väittänyt, ettei Hitlerillä kos

kaan 'le ollut tarkoituksenakaan va~tia Ranskan sotilaallista oaanottoa 

Saksan ja Englannin välisean sotaan. 

Olin Espanjaasa Dakarin vällkohtaul!ll en sattuessa. On käsittiLmiLtön

tJL. miten Churohill perl\stäpJLin s84tt.oi sahoa, että 3ngla&dn amiralite 

ti ei muka ollut tietoinen ranskalaisen' vastus1mkaen voimasta. ~1ks1ldn 
~ 

voI, ku.ten 30tkut lehdet tekevät, tähän huomauttaa, että J.;vllä.piL ALI~tw.lu. .. 

amirallteetln tle401tusto1m1n~a on huonontunut kun sellaIsta myönnetl&D. 
\ 

Toiseksi ltokD maa1l.man leh41aU lIII1utsmia pJLlviIL aikaisemmin tiesi kertoa. 

et. ranualainen 1eohko laivasto - aen koltoonpanok1ll UmDtett11ll - 011 

~l1htenyt Touloniata Ja a1vuu.ttaan Gibraltar1Jl aUW1taai matkaDaa Dakar11a. 

Ahoa sa11t;r8 m1alaat&n1 GD., e'. Lontoon 30htoh8nkUö~ luk1Ta' v&&r1Jl 
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arvostellessaan de Gaulle 'in kannatusta j a populariteettia sekä ~teriaa

l1sia a~dollisuuksia Afrikassa. Olkoon että de 

juhlallisen vastaanoton Kamerunissa ja että varsinkin siirtomai sa 

massa aljon anglofiliaa, tosiasiana ?ysyy että suurin osa Ranskan 
, 

maista on pysynyt VichylIe uskollisena. Weygandin nimitys kaikkien afrik-

kalais ten alusmaiden ylinmäksi käskynhaltijaksi oli varmasti onnekas aja-

tus. 

Kun alattuani ~spanjasta utelin täkäläis l ltä virkaveljiltäni, 

kä vaikut~seD Dakarin t apahtuma oli tehnyt t äkäläiseen miel ialaan, kaik-

, ki poikkeuksetta vastasivat tapahtuman aiheutt aman miel ipahan kestäneen 

vain päivän tai kaksi. Yleisen mielipit een kehitys yhä anglof'11lisempään 

suuntaan ei kumma kyllä Dakarin tapahtuman kautta häiriintynyt. Tämä on 

tärkeätä todeta. 

Tulee kysyneeksi syitä tlLbä.n mielialan sUm1inpistäv··än muutokseen 

J. ähän on kait vastattava, että joskin saksalainen m1ehitys on ollut ulko

naisesti korrekti. Ranskassa kuitenkin hiljakselleen on allt~ ymmärtä~. 

että miehitys jo nyt on maksanut sl1le suunnattomia summia ja että saksa

l aisten "ostohalu~ on vienyt varastojen tyhjenemiseen mitä arveluttavim-

• malla tavalla • . Toiseksi on Saksan kykenemä.t:tö~a laskea joukkOja Englan

nin rannikolle vallat akseen saaret herättänyt moniaalla taholla uskon., et

tä jos sotaa vain kestää. Saks an voittomahdollisuudet pienenevät ja ~

lannin mahdollisuus pelastua (en sano voittaa) kasvavat. Olkoon tämä las

kelma oikea taikka väärä,. tämä käsitys Englannin mahdo.llisuuksista kovaa 

päivä päivältä. Kolmanneksi Yhdysvaltojen yhä kasv ava solidaarisuus (Jos

kaan ei ainakaan vielä sotilaallisesti) BDglannin kanssa vaikuttaa tii.iLll.IL 

.amaan suuntaan. MYös Etelä-Amsrikan val ti01den, demokraattisen maå.lman

katsomuksen pönkittäm1staht~ kaiketi pe~8tuva 

on aor41noinut anglotob1aa. Lopuksi tietyaU JQ'Ha eDg!antila1nan Ja d.e 

Gaul1e'in propaganda tekee tILillä hedelmällistä tJötll. Jolle. m1kILl.1 

voinut todeta; e1 ole 01I11I8II .. mainituvaa sekaalaiata OY_&paino .. 
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Edellä hahmoteltu utos Ranskan yleisessä mielipiteessä 00 t ärkeä 

pitää mielessä aivan viime päivien huomatt via ja uusia uria ehkä avaa

via ta:pahtumia arvostelt aessa. 

Juuri het kellä jolloio edellinen ~aportt1n1 täältä lähti - saa

toin sen vi~eisessä ks_psleessa jo siihen viitata - saapui täydellisenä 

yllät k enä Vichy'hin tieto Lavalio neuvotteluista Hitlerin kanssa Pari 

sissa. yttemmin voi erinäisistä seikoista päätellä, että näitä neuvotte

luja jo oli jollei valmisteltu olin ilmassa vainuttu. ltarsalkan kuuluisa 

., puhe lokakuun aluss , johon jo edellisessä raportissani viittasin, tarjo-

51 ikäänkuin sovinnon käden Saksalle. Tarkoitan sitä kohtaa missä hän, 

vaikuttavan arvokkaasti, sanoi Ranskan kans an nyt odottavan Saksalta ti

lanteen ymmärtämistä, samalla tunnust aen voitetun olevan valmiin suostu

maan suuriink11n uhrauksiin, mutta ei sen historia11isper1onäistä arvoa 

loukkaavaan kOhteluun, ja selittäen kansansa mieluummin kärsivän pahim

piak1n koettel~uksia kuin alistuvan arvottomaan rauhaan. Ilmeisesti nä

mä äänet j a Lava1in viimeinen matka Pariisiin panivat Lontoon epäilemään 

jotain olevan tekeillä. mistä saa selityksensä. "Clliurchlll.in puhe pari 

• 
päivää ennen pariisin neuvottelUja, jossa hän kääntyi suoraan Ranskan 

kansan puoleen luvaten sille apuaan ja kannatustaan. 

Oli miten oli, tieto pariisin neuvottelujen positiivisesta 

käänteestä tu1i täällä täydellisenä yllätyksenä. :&nsimäisen tiedon sai 

VichYn diplomaattikunta Ruotsin radiosta, jonka Ruotsin lähetystö oli 

kuullut: 
!!i.visi l11an pitkäksi ruveta tässä esittelemään kaikkia ni1tä 

mielialojen !dlahduks1a ja sitä huhUjen valtamerta, mihin ole1llll8 v1ime 

päivinä olleet hukkumaislllamma. Vielä tänä päivänä olemme sakeaaaa pi-

meydessä silti. mitä kouriintuntuvaa neuvotteldsta 

tenkln todeta seuraavaa. 
n 

Hitler on kait tahtonut t&l1ä -rauhaottensliv1l1aan-

da Buroopa8Sa st.Uisatiota ennenkUin talvikaual alkaa ja ennenkuin 
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Yhdysval tain preside t inv al i t apahtuu • • oinen kysymys on, mitkä motii

vit tähän ovat vaikuttaneet. Unkarin llihettUlis mitJ.ulle sanoi luulevanaa 

että Hitlerin j ohdattimena on ollut pelko Italian sotilaallisesta ase

mast a j a sen kyvystä viedä V"ålllle ren itäosissa alkamansa sotatoimet on

nelliseen pää tökseen. Tietysti pUhutaan myöskin Hitlerin omista muka 

kotoisista vai keuksista, armeijan hengessä vallitsevasta entusiaamln 

puutteeata, mihin kaikkeen t i etysti on sUht uduttava mitä suurimmalla 

varovaisuudella, olkoonpa että on olemassa selviä todisteita miehitys

joukkojen mielialan huononemisesta . ... ..J.nusta on yksinkertaisin selitys 

se, että Hitler täten koettaa saada Ranskan vedetyksi lopullisesti pois 

Englannin vanavede s tä ja liitetyksi siihen eurooppalaiseen uuajärjeste

lyohjelmaan, joka on Berliinin suunnitelma. Tätä hän ei voi toivoa ai

kaansaavansa ruoskalla mutt a ebldi. sokerUeiv1l1ä. 

T"åällä pidetään. todennä.kö!seDä, että itlerin t apaaminen P'ranoon 

kanssa lähinnä oli lavastusta, ko s ka hän tietystikään ei voinut tulla 
vain 

Ranskan alueelle/ tapaamaan Lavalia. 

Tosias i a on, että Hitler ottaessaan vastaan ~eta.inin täydessä 

marsalkan unlvoxmuasa t ahtoi osoittaa haluavansa yhteistyötä muodossa 

, 

• tai toisessa ja ant avansa kunnioitusta ent. vastustaJalleen sekä kohte

levanss voitettuja johta jia toisin kuin mikä tuli sen pahempi v. 1918 

voitettujen saksalaisten edustajien osaksi. 

Lå'f&1.1n koko pol1t11kka on tähdänny1ö sakaalais-ranskalalseen 

yhte1styöMn, ja hän voi. vaikka epäonn1stu1s1kin ja poistuisi näyttä

mö1t1., ylpeydellä vedota siihen että hänen politiikkansa on alkanut kan

taa hede1m1ä. Tämä on sitä suuremmalla ayyllä todettava koska. minkä ai

koinani mainltslnkln. Laval .1 suinkaan alusss ollut Berliinin suo ..... , .. __ , 

Tiedän varmasts llLhtees1iiL että kun ?eta1n palasi Tours1ata. 

lehtimiehille säteili tyytyväisyyttä todeten 3ota1n positiivista nyt 

tapahtuneen. 

ha1mlLinan vaikutelma tUlli. Oli. 30uaan ei myönte1nc n11n 



kuitenk n sikäli helpotuksen s anelema - varsinkin kun ~etain itse 

lähteä Hi tler1ä. tapaamaan - että pitkän toimettoIllUuden ja odotuksen 

tunnettiin jotain positiivista ja uutta vihdoinkin olevan 

tämä vaikutelma muuttui pian,kun alkoi kuulua :iSnglannista 

ta voimakasta re aktiota j suoranaisia v erotuksia. RooaeveI tin ja ~an

nin kuninkaan suorat kääntymiset marsalkan puoleen eivät olleet tekemättä 

vaikutustaan. Yhdyevalloista on jopa uhattu sodan ahdollisuudella, jos 

Dakarista ja Antilleista tehdään saksål aisia l a ivastoasemia. Olen viime 

päivinä seurustellut paljon täkälä isten amerikkaldsten lehtimiesten y . m. 

~ kanssa. ja nämä ovat yks imielisesti valmiit heti j ättämään Ranskan, jos 

erikoisrauha tehdään. pöydä.ssäni oli toissapäivänä tunnettu amerikkal 

sanomalehtimies Sohoop, p ariisin kuuluisan ja huomattavaa poliittista 

osaa näytelleen ranskal ais-amerikkal aisen klubin p~esidentti (jossa sivu

mennen sanoen sotamme aikana minulle kahdessa juhlatilaisuudessa osotet

tiin ylitsevuotavaa sympatiaa) sekä Hooverin läheinen m1e s Stephen8. joka 

sotamme aikana oli Suomessakin. Toinen on republikaani, toinen demokraat-. 
ti, mutta molemmat yhtä. kiivaasti ja jyrkästi erikoisrauhaa v · staan. 

Oli taktillisesti väärin antaa yleisölle käsitys kyseen olevan he-

• ti erikoisrauhasta. Kun Petain palasi Vichythin. hän huomasikin selvästi 

mielialan olevan erikoisrauhaa vastaan. Siitähän ei lI1tlerin ja Peta1n1n 

kesken oltu puhut1nkaanl Mitä. taas Saksan ehtoihin tulee. kulkevat tie

dot; täällä vallan ristiin. iedän erinäisistä lä.b.teiwtiL. että. Hitler ja 

Petain keskustelivat ainoastaan suurista piirteistä. yksityiskohtiin 

l ainkaan puuttumatta. Sensijaan on minulle saksalaiselta taholta tä.Dii.än 

sanottu, että. Laval on tietoinen ehdoista tai ainakin niiden suurista 

linjoista. AluevaatiDWtut BuroOpa88a eivät oliai kohtuut., mat • 

.. 



• 

• 

- 7 -

Fetaini n j a Lav31in pal~ttua oli hallituksen i stunto, j os sa La

vali a -annat t i vat vain harvat. Eun yksimielisyyttä eiXiIB saavutettu, 

päädyt t i in l opulta tunnet tuun kommuni keaan, jossa puhutaan vain siitä, 

et tä Ranskan hallitus yks imieliesti on yhteistyön (col l aboration ) kan

nall a Saks an kanssa . i_i tä tämä. merkitsee, siitä emme ole vielä selvil

l ä . Laval on eräälle hyväll e tuttavalleni kertonut. että luultavasti 

päädyt ään sotavankikysymyksen r at kaisuun, mutta mit ä myönnyt ykSiä. vas

taan, e1 t i edetä. On siVUclennen mainittava , että joskin sotavankien pa

luut a täällä tullaan t ervehtimään suurell a riemulla , työt t ömyys pelot

t avasti l1sääntyy , ' jotapaitsi on l uult avaa, että sotavangeista hyvin 

huomattava pr osentti on valmis omaksumaan de G ulle tin kannen, enemmän 

~ailmankatsomuksell ise sti kuin juuri de Gaull etin persoonan hyväksi. 

Laval on l äht enyt uudelleen pariisiin, j a saanemme pian uut 

Kuvaavana häntä vastaan vallitsevasta animositeetista mainitsen, että 

eräs korkea virkamies minulle s anoi Lav,alin pä ivien olevan l asketut, 

j os hän 'jatk aa t ällä linjalla. 3rä,s tuttavani on sen s anonut Lav alill~ 
itselleenl Toiselt a puolen olen -tavannut e sim. t~än r auskalaisia. 

jotka kat sovat, että Laval on ainoa r anskal ai nen "neuvottelija, joka 

1ä hetkellä ansait see sen nimen ja ainoa josta voi aj atella, että hän 

neuvotteluiss a olisi Hitler1ä.kin vahvempi. 

Tähän jo ylijäpn1tettyyn t i lanteeseen putosi eilen pommina Ita-

lian hyökkäys ,Kreikkaan. Ettei tässä. maassa kukaan ole sitä paheks\lDl4t

ta, on selvää. SUhtaut1lmi nen Italiap on tää.ll.ii. kesäkuun tapahtumien 

johdosta lähinnä halveksuntaa. Italiasta tuskin puhutaan lehdissä. Sen 

silloista käyttäytymistä pidetään gentlemannin eleen vastakohtana. 

hyö~ykset Etiopiaan 3a Alban1aan OTat vielä tuoreeasa muiat1aa., 

UUdistuu" sanotaan, Kreikaasa aama, Moskovan tapo~a mu.1stuttaTS J. • .a.A~. 

Kerrotaan - relata retaro '- et'U. l6lsaol1n1n hyökldi.Ta Xre1k:

karm oli81 johtunut katke1"llU4eata aUtlL. ettIL Hitler neuvotte1u1aaaall 

Lava1.1D. kanSa. ollsl vaatinut sikal vähän Itallalle. Laval on todella 



• 

• 

- 8 -

sanonut j o mai nitaemallen1 tuttavalle, että Välimeren rantaa e1 I t al i a 

sai si kuin ientoneen. Kerrotaan oyöskin, että ~ästä kztker ana llus solini 

pyytelee omin nokkinaa korvau st a i demmästä. Täällä luullaan jopa, että 

Hitler on mennyt irenzeen llssolinis r auhoittamaanl 

Ei voine kieltää, että. Lav alin neuvotteluille Pari isi ss a Italian 

hyökkäys Kreikkaan on tullut sopimattomasti. Sanotaan: Laval on erehtynyt, 

hän kun laakee sodan pi an päät tyvän - Saks8l1 voittoon -, minkä vuoksi 

a joissa on toimittava s2edet tävän rauhan takaamiseksi. yt, sanotaan, 

osett autuu koko r auhanorrens i i vi pelkäksi b1ur riksi, koska hyökkäys Kreik

kaan, vaikkakin yr i t ykset italia1a~~-kreikkal aiSen sodan lokaliso1m1seksi 

onn i stu1sivatkin, e1 sui nkaan voi tifl a omiaan st abiliso~aan uutta järjes

telyä EUroopas sa , jota sekä Saksan että Ranskan viralliset ( ja tietysti 

inspiroi dut) kommunikeat j a pääkir j oitukset ovat toitot t neet. Lhltta löy

tyy niitäkin, jotka l uott vat Lavalin kaukonäköi syyteen ja jotka näkevät 

hänen toiminn&ssaan johdonmukai sen yrityksen substituoitua Italian sijal

le Saks an ystävyyspiirissä, siten a jaakseen killan akselivaltioiden vä

liin. Se seikka että Laval ei nauti populariteettia (vaikka se mielestäni 

Bspanjasta pal attuani oli l1sääntymäisillään, nyt ehkä taas laskeakseen) 

e2 suinkaan its essään ole merkki siitä. että hän on väärässä. olkoon että 

tietysti hänkään ei ole vapaa henkilökohtaisista vaikutteista, joita vas

tustajat mielellään suurentelevat. 

Luonani kävi tä.nJLä.n eräs saksalainen sanomalehtimies. joka tutta-

vien kautta introdusoitiin. Hän edustaa täällä "Zeitungsdienat Graf 

Reischach"-nimist& natsipuoluesn uutisto1mistoa.åI&(Olin tietysti erit

täin varovainen sanoiaaeni.) Hän halusi valaistusta siihen. miksilcä voi

tettu kanaa ei lÖycllL p1enintäldLlln entusia.am1a, kun sille li.kIdA tarjotaan 

• yhteistoimintaa js pelastumlata alennustilaetaen. TiLa. cmldn Jq8~kaen 

koDlplikoi4u1n ydin, jota ehkä saksalaisen on v~ea JDIIlLrtAIL, ja joka, 

pelldULn miDIL, voi vie. jopa a11ban että Hitler loukkaantuneaa lLJdd.& 



kääntää takti:Lkkansa. Tähän ovat to s in os aksi syynä. Saksan omat viralli

set kommuni eat j a Hitlerin omat sanat Ranskan merkit kseatä, jotka tääl

lä äkki ä ovat nostattaneet it s etuntoa! Kertojani sanoi myös saaneensa sen 

äsi t yksen. että" aro-hotellissa" (hallitustalo) lähentelypolitiikan v 

tustus on pi enempi kuin atel des Ambassadeurs'issa" (missä 

mat diplomaatit). s eikka joka ei tule helpottamaan, jos tämä käsitys on 

vall la Berliinissäkin, meidän paluut a.mm.e ariisiin, mistä luonnollises

ti erikoisrauhan solmimismahdol isuuksi en valoas on toiveita. 

1'ämä.l:I.hetkinen käsitykseni til anteesta on, että erikoisrauha tosin 

• ei nyt syntyne. mutt a kylläkin jokin väliaikainen sopimus eräiden kestä

mättömäksi käyneiden ja molemmille asianomaisille vaikeiden kysymysten 
• 

(es b . sotavangit ) ratkaisuksi. Vika on ollut siinit että leiatä mielipi

dettä ei oltu eikä voitu vähimmässäkään määrässä preparoida. Tässä on 

uusi todistus siitä. minkä v11m r8.ortiasani sanoin liiallisen sensuurin 

haitoista. se kun aina aika.isemmin taikka myöhemmin kääntyy niitä V" A,r: .. ~m 

jotka sitä käyttelevät. Vaikka esim. hlonitnr-lehti (Lavalin äänitorv!) 

ja Le Temps y.m. byzantiam11n saakka menevissä. k i r joituksissaan saarnaa

vat ha:1lituks.en viisautta ja va,rov isuutta j a odotuksen vä.lttämättÖmn-t-

• tä, eiv··t t ä.llaiset kirjoitukaet vaikuta hituistakaan tä.bä.n yleisöön. 

3riis Lavalin ympäristöön kuuluva henkilö myönsikin minulle eilan, että. 

toi atus yhteistyöstä Saksan kansaa ei ollut vielä kypaii. ja. kaipaa valmia-

talua. 

Ulkoministeri Baudoin on näytellyt näinä viikkoina toisarvoista 

osaa. Uin1steri HanniDgs on jo kay.an hänestä sanonut. että hän on palJoa 

anglo1'iU1mpi kuin mitä hänen kommIJD1Jceansa ilmaisevat. Hä.n oli äsket

täin sähisB;rt vihaa saksalaisille kun Renn1.Dgs kävi hänen lUODaan. 'l.'ILDIIL 
/ 

kait on ollut snuä s11ba1l. että. Laval ei ottanut bl.ntä lIDJkaansa Par1!.-

a11D. Ja että hänet on kaikesta tä.1"81n sJ'rJlLl"tetV. Tähän 'W01 lIIföaldJl 

vaikuttaa Laval1.n vak..-,ul. ettlL bILI1 e1 suurten val18llp11iiL.11en neuvotte-
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luiss a täytä mittaa. Suuttuneena 3audoin pyysi eronsa, joka hänelle 

nettiin, vaikka hänet siirrettiin auoraan et ainln alaiseksi ministerik

si jonka toimiala ei tietääkseni ole määri telty. ~ellaan, että ei ole 

t ahdot tu kokonaan heittää häntä oJaan, jottei s ntyisi käsityksiä halli

tuksen sisällä vallitsevista eripuraisuuksista. 

uli loobillista, että Laval näissä olosuhteissa 

nis t erinkin salkuD.. 

x x 
x 

lsken' mainitsemani sanomal ehtimies kertoi muuten esällä i956 

käyneensä SUomessa ja saaneensa siellä varsin selvän vaikutelman SUomen 

kriitilliaestä suhtautumisesta na tsismiin" joskaan ei salcsala isuuteen. 

Koetin häntä valaista. Puheen ollen nyky tilanteesta SUomessa hän kahteen 

kertaan hyvin kategoorisesti sanoi Venäjän uhkaa nyt voitavan pit~ 

r auenneana. 

x 
x 

l/ll. Sen jälkeen kun ylläoleva kirjoitettiin, on sattunut 

• seuraavaa. oissailtana marsalkka piti puheen, joka on herättänyt suur

ta huomiota varsinkin sen kautta, että hän siinä s anoi olevansa se joka 

yksin kantaa edesvastuun ta_ahtumista. "Tähän saakka". hän sanoi, "olen 

puhunut tei le isänä, nyt puhun johtajana. 'Yhteistyö Saksan kans.ss on 

periaatteellisesti päätetty ja otan sen edesvastuulleni". Täten ~etain 

on katkaissut kaikki huhut hänen ja Lavalin välisistä periaBttea1lisis

~ erimieliSYYksistä!) Hän on täten ottanut pILä.lleen SUl,l1"en edeavastuun 

j a viitoittanut uutta tietä. U1eliala täällä on huomattavasti rauhOittu

nut, ja ks1klt1 odottavat helpottuneina Lavalin paluuts ParUsista. 

saamaansa tosin ei helpota se, että saksalainen lehdistö tulevan yh 

työn koDImantaareissa va~ Ranakalta .e1~ kannanottoa XuglantUnldn• 

Johon minlkin ezä&a.a aalaSlbk ... sln1 viittaa1n. 
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:a ole kait sattuma et ä Stefani on julais-sut klilmrmlDikean, Jossa 

de entoida an tiedot akselivaltioiden kesken muka vallitsevast a erimieli

s yydestä. 

s uomlota herättää, että etsin ei ole vastannut ei Rooseveltin ei-

kä 'inglannin kuninkaan me s sage1hl.n. 

Tapasin t änään ulkoministeriön pääsihteerin, amb. Charles Roux'n, 

joka on pyyt änyt äästä diaponibiliteettiin, mihin myös on suostuttu. 

Täten häviävät yhdellä kertaa ul koministeriöstä IIIOle1 at korkeinmat jOh

tajat. Charles Roux sanoi minulle avoimesti lähtevä.nsä. jättääkseen Lavän:-

1e, jonka kanssa hänellä tosin e delleen on hyvä t suhteet, tilaisuuden 

valita oma. miehensä 1äbi_mäksi avustajakseen. Jutta samaan henkeen hän 

myös antoi ymmärtää, että hänen oltuaan parikymmentä vuotta eri edustus

tojen päällikkönä, hänen on -vaikea enää mukautua pelkäksi käskyläisekai. 

Hänen paikalleen tullee joko dlrecteur politique, ministeri Rochat, jos

t a raporteissani niin usein olen puhunut, tai, mikä on 1uultavampaa, ent. 

a:nbassadöcri Varsovuaa No15l. Kaikki nä.mä toimenpiteet, aamoinkuin Pe-
, 

t lnin toissapälvälnen puhe, ovat luonnollisesti Lavalin politiikan voi-

toksi katsottsvat, olkoon että tuloksia ei tule odottaa päivästä toiseen 

täytyyhän yleistä mielipidettä hlljakse1leen muokata siihen uuteen ul

kopoliittiseen suhtautumiseen, jok kaikesta päättä.en näinä päivinä hah

mottuu ja johon Laval ellis'ssiå puheasaaan selvästi .viittasi. 'Sn pitäisi 

liioin mahdottomana, että Laval koettaa venyttää neuvotteluja ensin näh

däkseen minkä tuloksen Amerikan presidentinvaali antaa. ViikkO sitten 

luultiin täiUl.I., että Hitler teki alotteanaa juuri päästäkseen 

sean tulokseen ennen presidentinvaalia. 

ainitsen sivumennen, että Turkin ambaasaadissa kuulin: "Ranska 

pettäK. nyt Turkin toisen kerraJH ensimäisen kerran sotllaall1aestl, toi

sen nyt diplomaattisesti"_ Tti.saä yhteydessä. en voi olla kertomatta, 

Turkin täkäläinen 8uurll.hettlläa muutamia päi'rlJL ennen Italian by'ökkl.ya-

tä Kre'Jck .. n edm. Tirkavel~nlen1 sanoi ',l'l11'kln ei voi.an jllLclI. ~ 
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jäst äkatsojaks1, jos Italia y"kkää Kreikkaan. errotaan, että hän olisi 

'uudistanut ua i d 'Orsaylla hyökkäyksen ~ älkeen nämä. sanansa, mutta 

s aanut sille va~vistus ta. 

x x 
x 

kinu s t a on selviö , että jos t odell a aikaansastaisiin Saksan, Rans

kan, Italian ja s:,:>an jan yhteisymmärryksen kautta j onkinlainen atabllisa

tio roopasaa, jossa sitäpaitsi Ra:.1Ska lyhyen - monen mielestä liian ly

hyen - nöyryytyk sensä j äl keen jälleen saa paikan suurten neuvospöydäasä, 

• tämä m.: kait ei voisi SUo en ja Ruotsin kannalta olla muuta kui n edullis

ta~ koaka sell ainen konstellatio olisi terveellisenä vaatapaimona Venä

jälle • • ä 1n aj attelee myöskin ruots alai nen virkaveljeni. 

Ranskan ulkopolitiikast a puhuessamme olisi v ielä 

k emmln tilannetta eri aft ikalaisi ssa allE maissa ja I ndo-Kiinassa. Teen 

tämän myöhemmin eri raportis s a . 

x x 
x 

/ 11. Laval palasi eilen 'erilsista, j on.ke jäl keen hallitus ko

koontui. Kommunike assa sanotaan v a in hallituksen yksimiel i~est1 hyväkay-

• neen marsalkan ja Lavolin tähänastisen toim1nn.an yhte1styön l öytämiseksi 

aksan kanssa. Lavalin kokoukses sa ant eta 1 a jasta selo stuksest a vale 

taan visusti. 
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' ii.e vuosinn j ~ var s i i t "'-3 - 39 kuluess a tie 01 tin 

u ::ein l ukuisis t a ke skl.lst eluistani erään s aksal : is cn: t . diploma atin 

kanss , jot3 ' tsui "saksa! ai se s i l ä te ekseni". 

tanut , "tenkä. hänen tie onantonsa .'l ee sä olivat 'PaL~~t!nsa p i t ävlLt, ja 

v: s t a l S36 l ä tien - s 'll binki n kun en kcdkke en : iel ä uskal t anut 

us oa - hän on llut kuukau ia etuäteen selvillä useiomist a ta L 

ta roopan _olitiikassa. inoan s uur en erehd'k sen hän teki arvelle s 

saan Hitl er in TShek oslov akian j ä l ke en suunni ttelevan 

t 81::lista. 

Tutust uin häneen jo ~erlii i ssä pi an JO • t aka erin ja l~9 

auan yhdessä. arii s issa, missä hän oli toinen 8.l:lb assaad.ineuvos. 0-

l e 1:5i juutalaissynty i senä hänen täytyi v . 1 :125 j ä ttää diplomaattiuran

s a, jääden ariisiin ~tt s ä ilyttäen j 6t kuv sti suht eensa , e rliin11n, 

missä hän usein kävi, j varsinkin saksalais iin sotilas- j ~ diploma~t

tiptUreihin. 

Sodan s ttye s sä syyskuu sa 1 ~ hänen täyt i jättää 

ka jälkeen hän oleskeli vuoden Sveitsissä. Geneve'issä hänet t a , asin 

DWn. viime j oulukuun yleiskokouksen a llcana. :::lokuuss t änä vuonna hän 

pal asi Pariis i in, jossa hän j tkaa aikais empaa liikettään, mutta 

van a siitä että hän s amall a ke rtaa on jatkuvasti poliittisessa 

JAKELUOHJE: J.keluohjemallej. : 

T_III ... ". 
T .... III ... n j. lIa'kai mlniatertOIl .. 
EI ulkomaa ...... tukMn tiedoitukalin. 
EI ulko ........... tuk_. mutta ulkoaaialnminiaterlOn tIedoI· 

tukelln. 

UI 1: A 4. 
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nassa hankkie 1 ajan tuttav apiir sä kautt a aksan v irano ~ isille 

dyl isiä ~ ietoj a . Luo i ' ävl pari viikkoa si tten uomas s a häneltä 

veislä nuori s aksal a L~en diplomaat ti Geneve 'istä, joka puolestaan in 

dusoi l uokseni s en saksalaisen~ s ano 

r aportissani 0 1 pu e. 

ehtimiehen, jost u edellis essä 

~n s ao~ui tois s apä i vä nä Vichy ' hin srii i t nuk voi dakseen 

tä"" tä p" remmin s itt aa rouvalleen ~'veit sissä , utt :.. ei esti S l:1t1Ju.!:II~-

sean täältä uutisia elialoista. Ryh yin vurnuuden vuo's i siihen toi-

enpmtees een, että ~ainit sin hänen tulos t & e~~äLle yht e i selle ystä-

väl l el!l!lle ::.,u ... i l ' ra a ll.a, mutt t"" m.än uona hän 0 Ii k""ynyt heti tul

tuaan j tämä oli j p jo kutsunut hänet louna lle 1 Hän on t8v~Ut 

t ä "" l ä ÖS Unkar in , ort 81i - .m. l ähet t iläitä . 

_odettuamme mite n 011 t a,au6. "i a ennust ellut - ~ua " d ' Or-

saylla lnulle on kerrottu että kesällä 1 3 hän sanoi sodan alkavan 

syyskuun ens i päiv inä j a e eve'issä vuosi sitten hän s an i keväällä 

aksan suuren rynnis t yksen 81k v an - -e skusteli e päivän suurist a ta

pahtumista. Seuraavassa lyhyesti minkä hän ke~tol. 

1) Saksall e on 7ngl annin sota kaik' -i ka i -essa. e on kai ' i s t a . 
symykdst ä n~o 1. ::uo asin, ettii keskustai e kuluess 

Itä palasi kysymykseen, voiko ~ngl anti ~ a miten kauan puolu t u tua. 

~1ärsin että hän'iln koko matkans a t ~rk01ttl pää stä selville siitä, mitä 

tästä. kardinaalikysymyksestä Vichyssä ajo tell aan. Vast sin vältellen -

kuten välttelin suor1& v ast auksia koko keskust elumme aikana -

chyssä. kukaan ei ole siitä todella selvilliL - mahtaneeko 

ja Berliinissä. olla toisinl Saatoin huomat a ~tenkä hermo 

salaisissa piireissä kuitenkin ollaan Englannin puolustuksen pitki~

tyessIL. ~ä.lle kolleegalleni hän sanoll "Jos Bnglanti jaksaa estää 

Saksan byökkäyksen saarille 3a Saksa siten kärsii moraalisenX:Ul tap

pion, paljon voi jNroopassa muuttua'" Ennen ll1htöään hän sanoi minul

le' "Olitte oikeassa: Vlchyssä. kultaan ei tiedä Englannista mitään sel 
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l aista mihin o i si rakent a ". 

2 ) un ~aikkialla ihmetellään, 1e kb.i ki. t a. valloitetuist a 

t a varDst ot ja ri .kaudet tiviävät, puutteen vain s . k [l vaessa JO a llUl assa ,. 

o e in s " ihen vust nut , että 0 ensi "dessä koetet t avti tehdä itsel

leen selko siitä , mi t kä ova 

puol s t ani I:itl eri:; ')yrkivän 3uroo'O ja e ä ouide~in naanosien domina-

t ioon,. mi ä tulee vi "än OSia , ja minkä vuoks i valloitetui sta maista 

saatuj a v r' s toj a on edelleen var ös t itava ja ' 0 servoit ava. vIen use as-

• ti eLdl ä sanonut 30dan .es t ävän "30 v iikkoa t ai 3 vuotta". "män kä

• 

sitykse 11 'ert o "ani v visti . =. itler pyr Ii - . oliitt isesti ja 

ise sti - ~~oopan Y dysv to e luomi aen kaikki ne siihen kuu~uvine ap 

pendixeinaJ3n Afrikassa ja Aasiassa - lise.isin : kä sitt äen sii s ksikki ne 

maat 2Uxoopassa, joita vo i ' aan kutsua s~vistyneiksi, sekä 0 jois-Afri-

an a etu-~asian, mihin t äytyy pakos t a mut &tis out dis verrat a aooman 

valtakuntaa sen suurimmillaan. Tähän pääse "nen ie ditl eriltä , sa oi 

kertoj i, n . 7 Juott a. GÖrin.3 in uudet nelivuotissuunnite1 t v iittaavat 

aamaanne. K ko t ämä suunnitelman toteuttami en r ii puu sekin 

sä tiet yst i siitä, kuink t i kestää. n i t sest ä än 

tä Zuroopan '"lhdysvallat olisivat Sanlivallan al aisia. 

3) Hän kumosi jyr " sti huhut siitä, että Italia olisi 

käyksensä Kreikkaan omin nok.~.insa. Päinvastoin kaikki oli etukäteen pää

tetty. Ilitt a hän ei ki elt änyt, että on ole s sa vissejä erimielisyyksiä 

Rooman ja Derliinin välillä rauhanehdoista. 

4) Bän väit t i kivenkovaa aivan viime piivinä sovitun hallituksen 

paluusta Versailles'lin ja vältti saaneensa tä le vahvis tuksen itse "ua1 

d'orsaylla eilen'" huomautan että diplomaattikunnassa ei ainakaan vielä 

tänään kukaan si~ tiedä ja olen edelleen Tuoma8~ Lisään 

että kertojani on mitä läheisintä pataa kenraali " aneasen Ja everstl 

delin k nasa Pariisissa. Totesi diplomaattikunnan k~htalon 

telu1ssa pahana kompastuskivenä . 
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5 ) - Driisiin paluun y teydes "" tullaan sopimaan seuraavist 

ta. Saksa Saa aino staan .;1sassin j a t.otrin.:;in (:toi ten nrukaan ei 

ko onaan , va jäisivät l'anc j :et z Rb.!lS alle ). Sensij aan ekaa 

dl mi t ään ohj01 a-Ranskasta. Zooniraja Siir\(y luultavasti Loirell e • 

. aikki Saksan et . silrt ouaat palautetaan. anskan siL--tomaavalt ei 

kaa ~ nuttu ~uuttuu . sasta Afrikan alusmaita t e täisiin kon ominium. 

roko st ~ o sa ~span alle , . stä vielä ke skustellaan. It&1i n vuu t~uksista 
x) '> 

s&~ ln elä eskustellaan • 

6 ) Kun kys 1n oliko aksan viineinen suurlähettiläs Pariis ia a 

kr_lv i ".1el czeak todel la vakuutettu Ranskan a ei jan olmasta ja onko 

ta, et t ä h"n Ti ' meisee saakka vClkuut t 1 all i tukselleen Ranskan 
, 

vastus t uksen olevan y1 1 k iken rvo stelun, kerto jan1, or~ hyvin tuntee 

suurlähet t ilään, vakuutti as i an näin olevan . Kertoip vieI"' tavcnneensa 

. arii::issa c.ivan äske ttäin kreivi ~1 :n, joka oli s eI 6. hake::lB.s sa tava

roitaan. Täll "i n kreivi 'T. ol i sanonut :ertoj ' len! : 

ti tässä suhteessa t äydellisest i erehtyneeni" , jo on 

t annut: a i n minäkin". E:un tä .. n kysyin, ll1i tä. hän itse arvel i katast 

4t f i n s istä, hän vast asi k€tsovansa kahden seikan erikoisesti olleen sii

hen sy. nä: 1) sen tos iasian, jot a ei allskas sa t arpe9~s i käsitet t y , että 

sekä nats i sti- että kommunistipropaganda ( j6.lkimäinen s aksol' ls-venäläi

sen s t ävyySliiton ~eurauksena) oli paljoa vahvenpi kuin mitä ra~skalai

set ja Ranskassa asuvat luulivat ja käs ittivätXX); a ) upseeriston käsit

t ämättömän kehDouden, joka tuli kai ille yllä t ykseniL. Kuvaavaa esim. 

että l eisesikunnaaaa paniikki oli niin suuri, että II osastolle j äi 

xl Voi olla hauskaa tOdeta, että taaoistirågimen julk i sema suuri ftJDl ... 
cyoJ.opedia Italiana" ei sanallakaan puhu Italian historiallisis t a oi
keuksista Savola'en. 30sta nyt on tehty iskusana. Tunnen viidellä sor
mella Savoie'n. san r ans kalaieempaa seutua e1 löydy. 

XX)Tämä on myö s eaim. B~lSlan (täällä vielä yksi tyisenä asuvan) :ambSS -

saåöörin käsitys. 
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koko sala i nen arki st o, jo' , jot a en tiennyt , nyt 

sä . "ert ojani lisäs i t ähän , e ttä v il ka s~sa1ais et ol ivat sel villä 

l:esta i t ä _ ansk ssa t e.!" ",htui, Itvi i l!le i s t ä housunnappi 

8 . e i j vast ust uskyvytt ömyys oli s s al uisill ek l n suuri yllä tys . (Tulen 

a : telleeks i , e t t ä se is t a anuei jaa i t le r ei el kää j 8 uskal t aa s en-

vuoksi t ehdä. Rdns~ull e sen suuri plirte i sen el een , jonka n n tehnyt. 

! ee my "ski ky ~rnee' s1 i t seltään , ik" 1 ppu jen opuks1 L val , jost 

yl eensä sanot aan et tä än l ~skee sodan _un 1 ppuvan , l aske ai vun p~in

vastoin s •• sodan kest äv"n kauan (kt s . yl e p ä nä. ) 'onka vuoks i on 

t a a jois sa ärjest ää suht eet e r i v i holliseen, j onka lopul l ist a v i t toa 

hän ei epä ile .) 

7} Y.:erto jani sa:loi :: s ovan j a .ier iinin suht ei den olevan 

s at a p ozent t ia läupi~t (" s anon s t a enkä J_~ ek sänk 

Ilo i t si SaAs an ja uo en hYV i s t ä ~äleis tä , mutt a pe kä 

t a ' idän lrul;nal axn.me . :1än vä i-cti VO e ' 0 •• uut ami a ukl:iusi a takaperi n 

Suo. kuuluneen enä j än i tres sip1 °r i in, t -c a ' ' ns i uo 

'1ii eaikuisen ys t "vyyden ~ahdollise sti vaikut t aneen t ämän tilant een 

• uuttUl!lis een. l ' sityksen1 on , ette i hän ol l ut t ä sin s elvillä. pohjois -

~uroopan ' ys myks i s t ä. . 

x 

7/ll. l apas in " saks al ai sen l äht eeni" viel ä ,pi ' 1mmäJ.t ä tä.nään en-

en ~aluutaan arii s iin. On kerto i saaneensa Vi chy st ä kol~e vai kut el

maa. ~nsiksi, että. t äällä tunnet aan oioita ei ain kaan pat'emm1n Vaan 

~eluumm1n vähemmän kui n ar i i s i ss . Toi seks i, 

ja puolustuskyky on vo1m.akkaampi kui n 

Ja kolmanneksi, että on odotett avissa pi akkoin ensimäi nen et appi Rans -

kan j a Saksan yhteistyön tiellä. jossa ratkai s t ai siin ne kysymykset, 

jotka ovat r at kais t avissa (paluu pariisiin. zoonirajan IlDluttum.1nen. 

sotavankikysymykse n osar~tkaisu, y.m.). 
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Lisättäköön vielä ~ e ttä kerto j uni uskoi sen porvarillisessa maail 

"llanltatsomuksessa (bourgeoisie) t a "Osht uneen : riisin t a i val lankumouksen, 

joka maa ansodan ' ä lkeen on tehnyt voit t o :u1kunsa Euroopan mannermaal -

la, va . a s ti tulevan p i anki n a j ohtaiseksi myöski n anglosaksisissa 

r:J.aissa . Tä "n pyrkiik i n tietoise s i Hitler .. j a my"nt e isessä. tapauksessa

han hän sillä t av ~ 1 a helpommin on saavuttav a sen päe.mä.ä.rän, johonka hän 

ase"n ei pääsne muute n kuin pitkällä sodalla. 

x x 
x 

aksi reunamuistutusta. 

Eu,.;>l anni n radioinnit ov t Rans an v apaassa zooniss 

kisis s pai koiss • ~iin p itkälle on siis tultut 

n av a 'issa on t apuhtunut uusj ä rjestely. Hav as '1l1a on ain ollut 

kaks i toimint amuotoa, to inen uutis toimisto, toinen il 

kimäinen t ulee säilymää n avas 'in ni mellä, mutta s en o sakkeet ov at jae

tut (luulis i n tasan) Saksan j R~skan välillä. Uutist imis to 

lee muut tumaan erilliseri:si toimi s to ks i (tiet"äkseni uudella nimellä.) , 

• Ranskan hallituksen ainakin os aksi omist araana ja johtamana. Tä.tä. v arten 

on kutsuttu kokoon - av s'in yhti"'kokous lähiajoiksi. '.I.'oivott vasti Ha

v astin uutistoimis to siten tlll:ee ranskal a is6lllIlaksi, sillä tällä net kellä 

se on lähinnä katsott va D. l . :!:l :n haar osastoksi, niinkuin se viime tal

vena ainakin osaksi kävi fuskovan asioita. 
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Tänään 22 vuotta sitten allekirjoitettiin Compiegne'i8sä asele

tt posopimus. Tät ä päivää , on aina vietetty Ranskassa suurena kansalllsena 

juhlapäivänä. Tänään ei vallitse juhlamieli eikä päivää liioin viete

tä. iarsalkka on mennyt Clermont-Ferrandiin laskeakseen kukkia maail

sodass kaat ei en muistomerkin juureen. Virastot j koulut to~i

v t kuten t avallisesti. 

tt 

ehdistä useimmat aikenev t ä ivän erkityksestä t ikk 

s iitä ylinalka isesti syvent J ,·t t ä. surull iseen aiheeseen. T!Jiset, kuten 

kreivi La ~ocqae lehdessään, kehoittavat . lukijoitaan ohjaamaan katseen 

sa pois menneisyydestä j a luottamaan tulev isuutean. Le Tamps kirjoit

taa m~. "Tämänpäivä inen vuos imuisto käy surunvoittoisuuden ja . artau

den merkeissä. Suruli' umoe kumartuvat edellisen sodan kuolleiden 

muisto erkkien ääreen. :::äitten kuolleitten muis t c eissä kummittelee, 

t uon ylevimmän uhrin muisto, johOnka he alistuivat j a ~ oka , -aikesta ' 

huolimatt~ ei ole osott utuva t rhaksi. !:ansakunnan kokoonpanossa on 

enemmän kuolleita kuin eläviä - j a viime sod.an 1 l/a miljoonaa kuol

lutta, joihin liittyvä t viime taistelujen uhrit, muodosta~at kärs1mya

temme surukulkueen ja pelastuksemme takeen". 

'Eräs marsalkka _ochin nimetön työtoveri kirjoittaa Le Jour-

nol 'issa arvokkaaseen äänila.jiin. huomauttaen että tuona aselepopäiv~ 

JAKELUOH.lE: ".keluohj_"ej. : 

T_"iMn. 
T ..... 11Mn j. lIalkal mlnl.leriOlI .. 
EI ..... 0 ......... 1 __ IIMIoItukaIln. 

EI ulko ......... 'uk_. mutta ulkoulalnmlnlalerllln tIedoI· 
tukaIIn. 

M.:.4. 
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a una 1.1 8 Pe t ai n i n _ ··ä.tla jas 

suu s kcm h[ne11e esit e tt i i n t 

:' rovins ' i ssa vallitsi j uhl allinen ' il j Cl i 

ukaiset a ur a o rt it - j ' -a i nen nä et 

ymmär s i .minkl:: hinnan ,r it t o 01 i _ taksanut w.skd le. Klr' oi tt a . s anoo 

edel een : " ot e i r a t ~ise i t ää i t s essään , se e1:1e t brj o a votman 

negat iivisen aspektin . e häv it t "ä ' 13 • okkaa uus i! e .,)01v i11e iata . 

t er i isoi ih . skunnall e t us ' i ssa- synt yn i s en verlsea ope t u k sen. ::enes

t k sen samoinkui~ ris tin t ie nousee kärs L :ys t en ' 8 vai vojen kautta . Se 

ei tunne uu t l:l. ilo a kui n sen . . nkä. uovat sko, "l uott amus j a t oivo. 

tt ei j ohdat a ml' i nkään louput ulo ' s een. Se ne ill ~vaa vain ahtaan ?or tin 

t evu suut een . ~ätä e t :J.e i s t .. e i vä t ol e kä s i t t äneet. älit t ömän on-

en ~.a ipuu, jota 1 hyt näk"inen j kes i nkert ai nen f ilosofia t toi rea

lisoida t oimettomuu en avull a , on enemmän t Clikk ve emmän ~sk Ssa ku-

r L t ut ty"n. kohtalon. eks. ole o1hi nlC Ei. - en " l keen r' t ynee t j ota 

e i ol is i karakt eris o i nut hel ppous". 

'I'iL sä on yhye st i j 1'e ellises t i ;~aikki s nottu. J - llii.Inä t totuu-

den s t tulevat hyvin l "hel le mars sl ;:an s anoja e_ s i näisessä puhees saan 

. ansa! e . C l i i aks i l u t ettu s iihen, että :naa tlansodaSsa aat uneet 

tt 1 1/ ... miljoonaa olivat uhrannee t he ensä jotta seur aav ot polvet s a isi

vat elää sodatta. Tälle va1he ~ohja1le rakennettiin eikä kat sottu tosi

asioita silmiin , v aikka näcä tosiasia t oliv at jok isen mie en ;:ä s itysky-

vyn ulottuvissa. 

~ig rossa eut . sen attori Le Cour Gr andmais on, tunnettu oike i sto-

l ai nen, menee pit emmälle sanoessaan, että Rans' a voitti ma~ilmansodan 

kiitos ar.leij ansa urheuden ja hYVän diplomatian, huol imatta siitä että 

jo silloin k ansakuntaa hallitsivat periaatteet j a etoodit. 

teoreettisesti p itänyt jo silloin viedä erikatoon, utta jotk a eivät 

vielä. olleet ehtineet kansakUnnan Juuria kokonaan jyrsiä.. Hän tarkoit

t aa s1111!. tietysti kol:nannen tasavallan ja Ranskan v iiJae aikais en parla

mentarismin epä.IllUodostumia. Ja hän on oikeassa kun hän väittiUL. että 

1 918 j älkeen nämä ominaisuudet istutettiin kultatuoliin, koska pe oliv 
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"iseat i v ienee t .;: ~san vo ittoon. on oi i::e as sa s envuoks1 , e ttä 

.k&. '. :..ts t tiin . a :..l ', .anso t au "u sen vo ittoa 

ukse1 'l r ia-täytte ise s1 tulokseksi, sen 

tä~n :ats uk~en i eksiki n i l uai -

'.a '.l&.n " U i un 

:.. i ", en C.aa 

, i 5e::si 

s ilks i . Cnhan to' i Iin että ::. r a; !e;~t (;jri s ' n pe rus t t uuks i a e i s illä 

t uo:nita te n sa- t a i i unis ~unnu e uar l1siks i , et t e. soiteta an 

. r _ru:ii. v i v:' t -: iiden onne t kä ttele en j a lcyke ne 1ä.ttö 

iit ' y :..ns alliseen :u :_<: sai t.:.liseen el" "Ln . 

1'ot :. !': i:l :ni e ihyv"ksen i ei en , kun ens i " ert a nE' i s t ä asi i s t 

'ru,s t in " s . au j a asiai o i t ~ a }: 'm ssa , et t ä ,Jin s :?ontaani ses t1 sanoi 

kai 'en nnet t ~uden .ans E. alle ' oltuneen lii otellust a c rtesianismist a , 

a surditeettiin v ied'Ts t ii oo,::; i1. i s est a 8' a ttelus-:'a '8 on s truktiosta. 

en it se ä yt t myt "l as ti s an aa kat astr of i n syitä pohdittaes-

S 8 . 0 _ n n"et, vl:l rsinki n uettuani y llisyyskys ' sest ä jokseenk i n 

, kai ken se kä t ä" l l ä vi >.'1e ' uukausina n .. jul' a i t u, yhä ene!lllllän tul. -

lut s iihen t ul o seen e ttä nilnä uL a isut (joih i luen my0 s Andre l.!au-

r is'n s uur t uo i ota erä t t " ne et ' ' rj .i..tukset ) eivä t t unkeudu asi01-

den t b een v a an pysyv" t se ndäärisissä pint ' lrniö issä. Se itettu c ar -

te i anis i, s . 0 . 100 -n : i s uuc.en j a s Y"n- j a -seu r auksan-lai n s atapr osent-

t inen , sokea s ov itta'Uinen vär"ht e1eväs.n el" .. 'n sen kaikissa haarautu-

s s a , tuloksista piitt aamatt a , ol i vienyt tämän an ka eaan ja ' ai-

ke s t a ulko aises~a liber ali s uudesta huo i :..tta byperkonservat i ivisean 

eliimänka t somukseen, jonka duke. t ä ydellis T s a i siet"nyt uudistuks ia ei 

a j ~tt elus sa eikä to~innas sa . 

Rans an administ rutio on minun käsi t kseni t'!u.kaan syvimpänä 

kat s troof 1inj se l as 1 rask an kät ensä myöski n ar me ij aan , jonka 

s~oinkuin h enki kin eli ~enneissä aj o is sa~ t ht mat t a ja ky e emättä 

. ukautumaan n i ihin uusiin teorioihin ja nii en sovi tt amisean 

~ ede11yt~ siin, joit a Versail1es'in rauha oli valmist anut. Turkoi

t an sikäli valmistanut, että. kun rauhanteossa Saksan armeija supistet-
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tiin 100 . C' 0 .uaheen , se t äyt yi 1 6 t ä ä uus:;' u i " voi ekseen , omaawatta 

'an Q ~okenutt a u s e er~ ~t v a , 1 9 iv~ sto a y •• , osott t tU ti kui t enkin alnak 

J . t ä ahvWs:si :ui n ' i ho: ,i '3n Dr:J.eij s , !'Ji 'ä 0 i :1' :ido1l st vain et imäl-

1" ;8 löyt" "11ä uusia s r, da "ynt t e rioj a j a uuden t a tiikan. Berli i nis 

sä ollessani j a n', ' des L"..ni ::ait en kenr:.l al i von Seeokt - jonko nimi nyt 

niin se i n unohdetaan - val:niste1i Reichswehrlä , viitt -. sln usein OOi in 

t osiasio ihin . ~ i voi uuta k~n i~ etellä, että .ans kan sotilasjohto el 

t ä t äkään huomannut. 

T;;,ällii on n' kyään uodis~a :' iskusanana syyttää kansanrlntamaa. kal-

est e onnetto uudesta. ~n l e _uns anrint uuan puolust jia, tt tosiasia-

na pysyy, että kans rintama oli sekin v 1n yllä ~oteltujen peruskysy-

mysten val itett 8va seur aus , jot i icl:1.is e t $ ' lD.it oliv t valmisttiDeet. 

~~s sioit a kJxi yl eensä hyvi t unteva rans~ uinen upseeri sanoi 

y",ri päivä '· sitten \L ee en ollen P.an.s l:an kaupp polit iik onista har hais-

kui s ta vi ime vu s ina : "~IDS int silläkin 81· la 

laa". ]n S8 ttanut o~~att uWutta, että , a~ s~an onneton kaup -

pafolitiikka alko i pal jon aiR ' isemmin, jo Tardieutstä, j ok toki e i ollut .. 
Jl:' sanrint a-lC);:). mies l Y.:erroin hänelle '· skin., h.-ui nk' usein nyt päät t yneen 

'uosikyn:nanen ensL ~ä.isinä vuosina sekä r anskal aisille tuttavU1eni että 

otona ennustin Ra!: s~an ahtaan j lyhytn· kö lsen 'aupp _ olitiikan vievän 

sen vielä moniin i käviin 0 f i t eihin ulkomai en k~ssa, joiden rakkaus 

_ :.makaan oli v'henem.ässä ei suinkaan vähimmi n s iitä t av sta jolla niitä 

keuppaneuvottelulssa • • ohdeltiin. Tulen t ämän kautta alkuko teoni, 

v" ittäen ett" t ämäkin onneton ymmär tämättömyys jOhtui suuJ.--elta osa! ta sli 

tä että kauppapolitiikk a j a kau_papoliittiaia ne~votteluJa hoitivat 

4asmieliset vir~amiehet. joill~ ei ollut aavistuata kansainvälisistä 

?8?0Iiittisista linjoista ja jotka 

piait84 Tämäkin oli seuraus onnettomasta administre~ ioata ja sen 

dostum1ata. Oli mahdotonta saada Ra;llS&n johtavat henkilöt tätä 

j a jos Joku heistä osoitti ymmä.rtJf.mYstiL kuten eaim. nanc11n. hän pian 



hUO .. 8Si vui -. "'; c u. :r utens 8 a .1in' s tr",tion j a v ir':~~st e;'l ede s s ä . 

".lli:.t h Orllot riitt i.·.k ö<: t t " lli:. ker t , t änä surull isan... s-

tOj,)äiv"nä . 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 1.. 7~ 
V1ohysa& ao p:DI. marraskuuta l~~. 

Ulkoaa1a1nm1n1sterlölle, 

R e 1 s i n k 1. 

Lähetän täten kunnioittaen Ulkoaa1a1nm1nlsterlölle 

raportt1nl V1QhJaua n:o ~6, Jok. käs1ttelee aihetta: 

Moaailskia • 



·- SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Sala i nen. 

RAPORTT I n : o . "t •....... 
. Yl~ . ssa l.~p : nä .... !U1"1' .. kuuta IQ ... fIO .• !J.,6 , Yd . 

~I 
Asia : . _ .liOlailslE' " _ ....... -... _-... _ ................. . 

f 
'lMll1l. Jatk_e ..... OdOtultU", Joka OJl tlI.JdLlll.1lU. eU'" 

Jo kuukau81. karaJctal'l80uut etteJl lanol81 m;rrkyt~. 1Jr.,.,. 1'80."-

lala-atklala18ea ·yhtalltyöa· mgdallteatalat. OJl t ... Tih ....... ktr-

1"Ilttuut alallA, ai1111. Mnikaan el eJliLlL u.kalla u .... 1. 'Ylnb nu-

re.p11Jl poalt11'Yl.11a tuloka11a. Vl1m8 'Yl1kolla a.ttuaut 10tl'iagUt1.

tea karkoltua, JOk. kOlkea ~ll1.tubaJlal., el ole auinkaan tol'Yalt. 

parantanut .. NlLu aa1.a .1la1a to1asapiLlv1LD& Lyon'1a .. , Jonka kautt. p.

kolai.at slJoltet.an erl olUa al-mehltatt;riL aluatt., uaeldea pako

lailJuai_ la1ao'YaD _--.1.1. oGott ...... 'Yal'tIIUIlU. matkana. pU.lu.. 

N. 6.000 pakolaista oa diM pl.1'Y1nIL kulkeaut plLlv1ttILia LJon'in kaut

t .. Ne Junat Jotka D&1a. el_t tOlin m1ale.ual ollaat ar1ko1aen kur

J .... Tall ..... 011 II1.ten 01.1, t.pauI tull Vl0b711e ar1ttILin ap-.,s.a

lulaana yllll.tykaal. ... kun utol ntti. nilden DlTllna Jotk. L8'Ya1.in 

pollti1Jdtaa kr1tlko1'Y.~ Kuten mon .. ti olen hUClUU.Uanut. Berll11l1n 

hallitul .. tId.1. 1'lDtIkala1aten 0111. _too_J' Tllt. 181a. 

TolTalt. ~telltTIa· talokal.t. al 11aIIL m7öatIEa .a 

atUo )1Lte,..t Ml_plen alua14_ TUUla Ti.1_ P&lTld R.t eaUl ...... 

TalJtntuun.l'an1nJth on kDTeautta ~1& kGaJtlea .Une. 111..

hltat,.Ua aluMlt. 'Y'P'.'. Ilu ..... , Id.k& tiety.tl •• 1 t&4 ... 

kU .... 1_. aua al haluta ..n1aieta Ja _.alta, ala .... &kallel.la 

.JAKELUOH.JE : .J.keluohj.m.lI.j. : 

T ... ll lnen. 
T ... III ..... j. lIa11t.i mlnlateri611 • • 
EI ulkom .. eduatuk .... tledoltukalln. 
EI ulkom .. edu.luk .... , mutta ulkoa.lalnminl.terI6n tIedoi-

t •• IIn. 
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0., turhia t1.to~a 1.'Yltettl~'''ul.kOaa1ll.-, a.o. 'Yapa .... alu .. ~_. 
Samat am o'Yat kait lI!TÖald.Jl aUh.n vaikuttaneet, ettl eU18p1LblLad. 

aallldta dlplo .... tltlcaan sivU aaa l&baUIUL k1r~.1t1 Vl0blU Ja Parllala 

'YIUUlI. JmUlla ta'Yalla lcu1n a1ten etu. ldr~e.t, ~014_ pitU olla r.a

kan- tal u1taanltlellall., ..,o~du Jl.tetUJl tI&lll. JlUJlUuk_11., Joata 

poat1alLldtl kenu pl.lvl.a __ ne. Parilal1Jl yh4 ..... hallltukaen po.t1Jl 

Itua ... lIIArll.p 'Yaik.utt .. _lkel .. aU yhteyula- Par11a1Jl k ..... ~a 

'YaralnldJl ae .atU. JUlt1 ll.h.ttl.ll&atl. ltutell tlLblJl aaakka uflD1I' .at_ 

klrJe1t1 olla1aUl.en Ja tutta'YUle_ to18.11a alueell .. 'l'olMlta puole. 

on yh1öe)'Ull1ae alkUl helpotettu, et. paltat puheU,lQ"ht.yttl. alJakeyh.

teyaltlJl on elllapILlv~atl a~ - tletyatl ell olalr - uh40111atutet 

On am~ luulla .ttl a.aalai •• t biUnlltUDeu Lot1Dcen1Jl ~u'l1Ul 

aihwttaaaa 111.11,... O'Yat IdJ.reh.Uu.t .. 1IIILbtl. .tappia .tavaJlkl •• 

'Y..-uttaalaeka1, ~oJlka ylta1tylak0h4at tlDlULn Oll Julaiaa. 011 yle .... 

lUl1l.t1l, ett~ tI.III tolaenpl_ tullal 1IU04oet __ oa. laa,1 .... ta .t .. 

plata -yhtel.tyta- alalla. Slt~pa1tal 'Yapautetta'Yl_ 'YaJlldeu ~ta.a 

lllkn="'" on oaat ta. to41atukau. a11tA .,. 1111,,' neu'Yottatllt 1Ikol

laboratloa- U.u.& el'YlLt au~ll .Unkuta 011 04otettu. ('l'U.ll1. laak.t ... -

ldJl aUla .. , .tu. ol~ Vl0b78a& tula. 'Yle1.1. ~atln"aM kaulllllda, kaa 

tlvaatola ParUaiaaa nl_lai... 'Yl1kko1Da Oll val11lm1lt suurl opt1a1.-1 

~opa p14et~ hallltuka_ pala'a alla 'Ya-Ma, .UI. ahl"Satat.n Pe7-

l'Outu v11ldtD d\teJl lEa,.... ..... Peilata .. ~1Ilk1a.aU aa1D1tl1 palaa 

ol.v. o401o.\'-1 .. a at-.D lI.hla1blaa.) n.1a_ lEaaltya MkI,lIi.aa& 

41p1 ... ttikPu ...... 1e11a -'ak1r71a1daJl -.apautt.' aeata Oll _. et'" 

., •• pul.la Oll pl4a\t7 tarp.e1.U ... tar~.\a 11.1aDll. M_ JO'ala 

\o41atutas.. _u. '\e1~_ poalUlviaena Jatk1la1.n .. 8D1~ .. 'aallr:b ... ro1~ 

\e1ll~a Bvll1a1aaa _ ~ .. ..,.1. o1kelateAQå6. -.11l1li 
I 

.... t .... --''''-P, IdeILMlLa 'J7PPl, ~_ ...... _taa 011 RM •• 

..... ~a n ....... a1a ..... ala1 ..... ria,_I .. taa 1'hd1a\7t ....... -
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tl.D&an lehd1a1ll antanut jultUaU8uaa. j08sa puolustaa tuloata ja jo .... 

hän lIl1ehekklUL.tl uakal ta •• anoa' "Ol_e v01tetut _1dL saa ... 1010 .. v~ 

tillutal8III.IU 111an korkealle". TäbAn 11all.1ain, etta Hitlerin ja P6ta1n-La

valin teaku.atelujen jll.lkeen DIOnet monet ranatalaiaet ov.t tohottaneet ne

nUnal., uakotellen itaelleen ettl. .dltle.in lIIllta 011 pakko tenU tuo el. 

Ja etta Ranska ei ole voltettu niin kauan kuin J!iDglanU taiatele •• K1ele.

t&nl V1Ohyllll. on vain taksi vaihtoehtoa, 1) Joko III,YÖJme1i&b etta 0. bJL'91t-

~. ollaan neutraaleja Ja neuvotallUll .Ull. pohjalla, tai 1) ulllcoMu. 

Jatkuvasti bglaDll1n volttoo. - _tta otetUD .11101. JQ'ö. r1*1 eUS 040-

teta volttaj"'a 3ala.1e11.11. etuukal-. 0. mahdotonta aJaa rtpp'p JliI.1t& 

IIOleapla menetalll1&. TIltll. LaTalU. MGntigD7t (tt •• al..,8a), 8Oap1n1t 

Y.IIl. koettavat kanaakwmalle aellt1iIUl. ~. tuan.ttu 8aDcaalehUm.e. tI.

lIoI&IL a1Jlulle ealUl • .-oJa D&tötohtia, "U taut 10011' 4e .... 'tra jU' •• , 

huomautt ... 11. .... tu. r 6ta1Jl .aa "aalai.ten Il.itiUUl aanaaatu - aaelepo

han 0. edelle.n v01aa8aa, e1ldL rauha' - Toulou ..... J. Jl7t L70ni ... '9"

ta8DO'~ aot.jou.IdEG-o ... toJe. paraa41.~ lCrönnettll.töÖll eUI. v. llUi 1*111. 

ollsl ollut sata .... I18hdotcmt. (to1wel ta puole. tau Ber111n1 ..... 1 to.-
• taan ollut ru.k alals1a JouttoJ • .-laTo. JiLU:HIl). 

Pe •• 1II1&11.11 "Yhte1at7D." IIOdalU •• ttie. jlrJe.talJll auhte_ 11alUL 

vlall. takal tO.188iaa. Toinan 0. lllaaol1n1Jl eU1nan paba, Jota el UIlWl'. 
~ raub'Dabto1h1Jl nlMa. ToiDe. cm .. vallta1ot ... tos1aa1-. .t. p.
rU.l ... 0Il ollut 1110pp1la1tten tahOU. '9atnia lI.1elenoaotukal •• lIkaalai

.1. vastaa - tllllLtin uusl ~41aaa uNl. all.,U'V .... tUll U&lotUl_ 

taava1.eat .. .ro. JOIIt1Dn&tOial1. hUlm.,ja 0. Dl.1ata II.1alao.otutaiat •• Ull 

Imltnu~ Toal .. 1a 0Il - ... tenetl _hUU. '91n111a1 •• pS.1zaia ... Pal'11-

.la .. palJOIl ll1lda1v. ftot.a1a1Ml åIIIII •• apaa •••• eUe. Vlch7 t h1a •• t· 

tIL ~arU.l. 111opS. •• M1ataiMka1 _ aulJ.U • .1. edUI. ylloppUaltA 

"a11na'Q" •• ka.-... 011 ..sa .n -,. lIDDl' aaIEI. a1al.UOllOtuk .. t ntIL 

.114_ mtah4UU_'" 
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Kun .11aa v11kolla platäydyin ykaltylaaa101.aa S.eltala81 kä~la 

sern1aa& elgian .ikälälsen lähettllään puheilla. ~oka on vanho~a ya 

n1, aina hYVin 1nformo1tu. Ve1n hi.nelle k1r~een Belg1an tiiJdilU_ltA 
x) 

8UurllhattillA1~. Lähettilä a on nilt& harTo~a, ~otka he'l alu.ta a_t-

tuhat p1.rlota Ja Spaalt1a .astaaa. n&J'& Itob ajan -lcun1Dgaaa1e11aeD&·. 

Hän lähett1kin minun kauttanl terYe1a1ä t&kalä1aelle .1rkavel~.lle.n Jt.

holttaen tätä tul ..... ave1taUn, -koalta ei ole anokaata (41pe) ~u.d& 

T10hY'hia Dii.aä 010.uht.1 ... •• Toalaa1ahan on •• ttä vl~ hallltaa oll-

e .1 .01mlt kIL7'~y& tolala kaikklen ni14en ma14en täJdUUaten e4U8taJ1ea 

suhteen. Jotka o.at ~outWle.t SaIt.en tai TeDI.~1A kourl1Ja. ('!'Ula ku1tu.

kln 1tseltlA1 ky.yneakal. ota bernUä1Den llLhettUä ..... 10_. ko*a Bel

g1an hall1tuata ei nylqlJLJl ole 01 ....... TleMn eUIL 1iIJdiläinen .".~".IUI,.~ 

t11äa el .DU uae-.pa& Jamk:8I1tHn .aia. ole aaanut palJdtaaa ... ) 

pltkistä keakuatelu.t .... anaaitaevat .. uraavat .eikat tulla ma1D1-

tu1k.1. 

Xuten twmetma ltallalaiaet ~~~ Jo luopua_t .aatiaaata sa.o1.' 

n.enaIL kenotMll. et tA l:i1 tler 011.11 "lalma .uoatuaa& 'l'Wli. 'u.. ehkI.1JI. 

• ltor.1k_. III1tta .1 N1z., •• 'l'ähiLn ~uolUlltt1 llLhet"Uäa .r1t1i&lIl 1qYlatIL 

."alai81ata llLhtaiatä kuu.1I1~n_".III-•• • l~ .;t1Uer p&la"lutola 01181 "lala1a 

IQ'lIn" .... Itallalle ~uarl Ii1zaaa. .. ur....,l.ta a)"'htIL. HlU.rille OJl ollut 

tlLrltaILtIL •• ttä JlD1Ulllat laUJlalaia.t a1aazk8l1--' o"at i~ol.Ul._ "lu..1.-

11 .• 1&. 'l'ImI kait GIl H1U.r1n huc.aUuillp1a 41pl .... t.1.1. aaautukai •• 

olkooJl .ttIL Raaka .1'IL&' r.41kaa11pl1rlt ldLIltIL th.~ aulL'--aa o"lat ... -

raati _1ft ... ,. HI.Iaell. oa t&åeILtA •• 'tIL t~ at.uIt.aoJ_ .rilllrå

RU Ja~ "Jmlou1 b&Jl 011a1..a. "lale1a _, .... lilua It&1.1&11., 

_ a111ä bIa tie ... et ... _zJd.tal.1 .ellUa" balWa. Kaak_ zmaaUa ... 

ettei •• ~UlI »ar .... 
II1tIL r..k&1.ala-a •• ala1a_ ylltab'~'~ ~ ... Y·kb uekol .,. 
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Hitler halu ... tabUiaat10ta ecla. Jo.aakin 0 ..... Ii.'Urooppaa. Kait '"'"'~"~~III'_ 

k1n kerran o.ottautuu vaikealt.1 p1tlUl. A'Urooppa Jatku'Y .. aa pr~l .... tU"

... Al1tta hän 1hmet 'tel1 81tIL, Ja täälli!Lk1n ka1kk1 ovat ibMtelleet ...... 

ettl -kollaborat10ata~ aletti1n Julk1 .. st1 pQbua ennenkuin valmi.teluJa 

011 ehd1t1;T .aattaa Jonk1nlai ... n ___ Wl .... tulok ..... Kuten eu1lllU-

. alati. dhkeiatiLni a1koinaan käv1 Uai, luu! ti1n tU.ll1 yle1 ... ti ettA en

nenkuin Hitler Ja Petain llLht1vlt liikk.elle, Joatain po81tl1v1 •• eta Jo 

011 suunnitteluaatean 111 eh41t t, sop1a. K1elta.&töntl. puhRteltaYanl mi.
l.atl oa. että Hitlerin pr.at1g. on -7hte1atlöa.a- engag01tUDQt tavalla, 

Joka epl.onniatua1sen tapauk ..... vaatii vaatapaiDokal Jotain mIlut. _n •• -

t1'.t&. ('!'ulee kl.yneekei, oliko l'4olotjottiA aatk. o.M81 tiltenJd.A .el1tet

tlvia .... ) Olla.ta puolestani olen pellf.nn7t •• ttl Jo. H1tleriA 1t .. rakkaut

ta tIL •• loukatau.. hän rlhtn 'Ya.tato~np1te1a1in, .. 1IIl. koko 1taI18ka 

alueen val tault .... 

.Puhut.l tavan! 011 Il1Vln varma aUtA .ttl. Kreikan .ota 011 H1tler1ll. 

aj'pkeb '., vallt.emi.en kannalta yllätJ'8 • 

Jo keakuatelwame alue .. 11.he1ötUI. a1Jlult. alkol udella tUaDD.tta 

SU ..... kerto. o ... &11.a 1l1V1nkin tarkkoJa t1etoJa .Maalai.t. Jouko1a

ta .. Ulf. 1.m. Va1ldta artoJaD1 aina 0. ollut fhDkofobl. za,11nkuiA lL1iA 

.... t b.lglalai •• t 41pl. ... tU. hI1IL Uet1'.t1 ~ toivoo Sak •• tUaateea 

Ya1kwtUll1.ta. Ja ... toiA hu ... ta .ttA bILIL laakl p1akkoia ••• r1m.el1a".

t •• aak •• Ja a&.1&IL 'YUUlIL. 'l'&.u. 1llua10JL1.ta b&lLtl Val'Otin .-.11a 

kuIl IIID.ll. aIIIUIU eel'Y •• tlvllL U.to~a .ak.alai.t.n JeuldtoJeIl -u peu,
tp1 ... ta _..... olkooa et •• ,"1 .piA uskoa aakaatai.t •• 1Jmoa poll

Jo1a~I'J"- .1 ...alla ol.'YaD 'Yalalatu.ta Ja1l.1 VenlLJU 'Yut ... alJa , 
atneJrtn •• tUk .... v..a~ .. tuaaut1.lll1 ... po~ol.1aua ~PP'" llrib1-

.. etl påIltal t __ kefto1 ..uatalaua l&U' •••• Belclaata M"tuwa-

alta •• Ula kall1l1olM~a ........ ~o .. ~ pitl _pldr'" ___ • kU _." 

..... ndlU.lIL _Ul. JUa tllDk_tuaa\ae K81'NSa 111_11 • l~.U .. 1-
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dan kanuunoJen hlatorian. 

Lialän t&hän .tt& poleaa oll.a.ani er&e tunnet~u sanomalehtimie. 1&

hetystöneuTo. Ivalolle kerto1 .~ m1nkI l&hetya'ö e&hköttl .alaa&hk ••• .aaa 
n:o 1. 'J ko.klen Mo.koTan Berllini .. i tekeml& hUOIUutuksla saltaalaia1ata 

Joukol.ta maillA. TImän pilvin Parla-Soir si.l1tl& aeur..-an uutlsen' 

"La pr •••• 81164.01 .. amumoe: ciJlq mUl •• oldata allemanda provlaol-
(. 

rement oantoDll6a en Flnlande vlennent d' 'tra rapatrl6a. On .. rappaU. 

l'.&llemagn. avait obtenu d'Rela1Dld 1. drolt da paang. å traTera 1. 

• toift tlnlanda1a pour d.. troupe. •• rendaat en No"~. a.pt.ntr1ozaa1 .. 
I 

• 

Dh .a INblloatiGll. l'aooord. en qu.ation Pait tait l'ObJ.' d. 00Il

Ter.atlou .ntre le Xrelll1å .t BerU.n. 

PrelII1.ra riaul tata 48a entretien. gcwawt rua .... • 

Suure.ta ky8YlQ'ka.aU kertoJanl aanol DIl1n: Jo. kniLUlI. Yhd7nal

taln Buglanni]J e lupaa. apu oaottautuu tehottoaakal, Knglanti tule. ,.,r

kll111ULJl akorcl11n Saksan kana .... uoatuen s11han .tu. Buroopan kont1DentU 

JILä. Sak .. 1l yks1n1ntre .. 1ka1., Wllalnen reall.Unen ratkaillllhall GIl DSl, pal 

Joa anglantllai.en kar~1n mukalata kuin bulldoag'·.iUU lta.p&laY7· • 

LiatULn etu. tiULll& Vlob7a. uakD BDg!aDIlln puolu8tuno1aam taaa on huo-

.. tt&Taetl ka ......... ~l ••• tl iDaplroltuna ent. al.··tni at.rl ao.la-

U.ti 8ph ... 1.hd .. .a1D L'.uon u.n&b Julkaia.ek1n .nal palkalla kir-

Joituksen, Jo ... biLJl Takavanl .... lUaa ualcau-ta .&IUr1Jt8ll apll1Uk BI.Jlen 

arsu-ntUua net .. ura.-et. IDJL Yh4"nallat .8DOTat 01."_ ... ala11t 

vUll&. ta1'ltolttaa talli Tala __ pao1uatuk_ Ja oaan kontlDentla T.-1-
. 

lUIl _taTat.naa ... U_na a;riq1aen a04aaJdl,.mda t .. all •• 10. Hn 11-

8ILUloa _t.ttaTa ~anU .. _ r_ezm.U.-a .ala tehtaita, J&rJ .. t.t 

TA tnnaporttUalnlE7a:r-P .... t.ttava ~aala .at ... t uuteen IaUlt ... 

7." a1t&paltal l'h4YnaUoW. Iao 'Yalt_ri alaa uar'tU. au~ 

ala AU .. td.. Jota toalul .... iaM. JIpla wunel ... oa _.a ."a 
kirJo1tu, Jonka av ... pU1l.ld.rJ.1 .... - "bI'k01U.. • t .. t..s.,· 
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on Laulin ym:piLrietÖJL 1D.aplro1aa yritya k1l.mentlLä kaavavaa anglotUl ... 

x x 
x 

lakelalln todlateluih1n1 .yhtelst1ön- heikentr-1se8~ volal ehkä 11-

aätä .euraav ... Hitlerin. P6ta1D1a Ja Lavalln tap.-1aten JiUkela1Dll vUk

koina jll.1 lU.oJUn oikeudenlåiynti äkk1l. varjoon. Onhan todennä.kölau. ettl. 

erlkolar.uhaan tai lIIluhun .entapai"eIl JlLrJ eatel.na 01181 JI..&.t,.. ItJ'&Jllira 

Paul Rernaud'n. Daladier'n. Gemelin'in y.a. ·an1l1and •• U - olial kl.JD,Jt 

• toiaarvoiaek.1. T11ae plf.lv1DlL on kultenk1n 1.ItIt1l. tl1IM.kb kJ'8J1IP nouuut 

p1Jmall. llLhlnnIL .11DiL lIDloc1o .... ttä G .. 11JL. Dala41er j. Uon Dl_ on 

.Urratt,. tut~avanlt1laan aw.tt71DiL velvolllamablena. tlLrttbl.tv. 

tbia..,U (d'avoa trahl 1eur. clevolr. de oharse). -oaakai kanaaUs..&n 

luatukaell la1a1DlyöDDJ.au. oaakal aan suoranalae.ta ltaaprometto1JaaUta •• 1-

lal.en pollt11kan Ja .ellaisten plätö.ten kautta. Jotka OV&t oll .. t kansaa 

oleelliat.plan 1JLtresalan vaatai81.-. On ol.tettavl •• a .ttl. tutkt.u. llå1-

aikoina alkaa kJ'paJ& 10J'lll1 ... n klLalttalJ'1!L oik.ucle .... 

'rI!.ulL yht.,d ..... ansai t ... aa1n1ts..s..ta ~öa •• tv. Lavall. ~ 

• llLh.lllL o~eva .nte ra41kaall Jll)nt~. Joata IIOnaatl eDlL&Jl ola pmnPUt. 

juurl on jula1sllUt It1rj8ll "'route la Teit'-. Kirja on ael.Tl.aU propcan4aa 

Lavalin puol.ata. Sen lt1intolain o.a. Joata tlLb.ILIl .aakka on ollut vala 

puutteell1.1. t1atoja. on a. JO." biIl k.rtoo kIaliaalan takai ... ta tai.t.

luat. Borclaaux .... n1ldu vlllUlIl. jotka tahtolvat lahteA .&trlJtlre- -

n114_ jotk. kuta p'tain J. Laval. vaatlv.t lanu.an Jua1 .... J • .-J,..on 

pJ)"tlLa1aU. KrlUI.s.n klintolaa on lQ'öaltin laka. Jolta kI..itte1_ Lavalla. 

,"par.toor18'. t,.otA TlohJ' .... kaDae11la1toltouDeIl eta111.1DI. ,alv1D& • .. 

Joka on t.pahtUld.. Dl.1D& ltUUltaUa1aa lIll.lv. aeurannut. on pako.ttu 

.... Ul. It1rJ. auur1n p11rt.in o. v.,.dIIlU, .... a.na1j__ - oa paikoMl-

1e1l vahvaaU aubjelttUd ..... var.bId.a Jma kol M
• pN814Utua. ala. t .. 
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artiUli ImUlaldn llLh.UUl.illl on s. JdLa1tY'a, .ttIL Dlf.l .... · SY1'töul.aa 

lfont18n,y on 1110t.llut ln maJorem Del glorla. !olltta klel talL ei vOl, .U. 

kö Lanl ollal noina pl1T1DIL Dif.hDTt olkein Ja .ttIL hlLn.n an1Tlte.tt1JLaa 

011 vlLs)'Dlltöntl. LuolIlalla yaplLrUle8D. uskoll1a.n parlamentallriilaa~oukDa, 

JOka P6talD.1a Ja hlLntIL k8D.llatU (tlLtIL Joukkoa on kutsuttu .attuvaaÖ -Coa

JIIUD.. 4. BOr4eaux-. Bor4.auxt n ko-=uD.1), hlLn ~tellen .&1 altkellll tol

minnallaan vastustaJat va1k.namaa. ·.loin.n aaia ~;Il •• ttIL vanaaat1k1ll Oll 

Ja alna tul .. ol ... an palJon ranakalal81a. Jotka tulevat JlDltt1aMD. La-

• valla a.JdL Ranakaan JiIUiJI1_ata .ttIL par18lll.ntarlslll1n hävlhäa1 .. a~. imUa 
JoutUJUlt 

tlLTt1'1' kY'aJIL a1h.1n Ranaka olia! .... " aUllL h.tk.Uä Ullan La'Yal1D. vo1aa-

kaata inten8D.t1ota. Kun .aDOn kirJan olevan propagan4aa hallltuk_n puo

l.ata,tarkoltan .1111 ~ö •• 1ta .tta .1taA to41.t.taan ael'YII aelv.aa1a _ 

aenhlLn Jokaa.n lap.1k1n .Uhen aikaan ymmI.ral - etU aotUaallln.n tUau

ne Bordeaux'n aikaua 011 JdL7U7t' k •• tlLmättöIllk81. Kaikkien .0tllaaaalantWl

UJo14 •• 81101nlcu1D. 1111a1n aotilasJohdoa •• 0 ••• Y'gan4in JdLait,.. 011 U .... 

SUht •••• a J1'l"kkJ., •• 0. tai.telun Jatk8lll1D.en 011.1 oUut hulluutta. ftU 

ko.ttavat U.tY'.U Laval Ja bänen mieh.llel JuurNttaa yl.l ••• n a1.l1plt.e-

••••• 
Main1 tein •• 1tY'ka •• aif.n1 kanaalllakokouk.e.ta (..,. n:o "i' ), .tta 

kokoulc.8D. erlkoiakoai.a1on1D. raportöörln puba kanaalllakokoukaaD .dea., 

Joka puhe va1JuD..l wurelta o.alta oppo.ltiota ••• uraavana pf.1vlLd Jula1.-

Uin o.ak81 .anwro14uaaa JmOdD .... 1I01lt1aJa1u kirJa &Iltaa .ellt1kHll tI.ll.. 

ou40ll. lIlen.tt.l711 •• ltWl.a ...... t raportöörl taitavaati .1aI.l.l.7tti åII:. 

g1aen ."'Ja Ja suurla aikaall.a .... oka1a. Job .1'Ilt1'1 v. 18"11 Ja JOka ~ oa ... ie_ haUtaa, .aa ... 1h_Q&. TlLtl .1 ._auur1 pII.UD.7' Jalklsullt ... , ti 

tul • .,.öakUa waoIlt., .t. Iaua 4. Gau.'1a lQ't parJata&ll Mlb1D. lSelse1Aa

lt1ka1. Parii.ia lehdiatö .1 l~ tU'JMka1 k11ttl ... 1& ... Ja k1IIl lIbn 

1'IIll aaTD.a4 Dl"O"1 a ... a .. lata lca~1Dl Ja 0"1 1lall1hDlua ao1a.lIaia. 

tarik.l Dala41a1"'1l a1~aU •• H&ua ku1llulaa k1rJ_.be • .auta _IaILldlpdl.~ 
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ta oli er1ttain kaukoDiUcöinea. S11tll. on otettu Ran.k .... k.ikenkaikk1aan 

:5.0uo kappaleen paiDO., ~osta suurin o.a 0Jl vielä JllyJlllLU& m.tua.taJallaa 

SensiJaan kirJa käännett1in .ak.aks1,~a .1~iI. lev181 81e1111. ~niät~

.ia kappale1t .. Up.eeristolle si~ä J .. ttiin. Minulle eril.s tlkllll.inen dip

lomaattl, ~oka tuntea Sakaan, kerto1 ettil. 4a liaul.le'in kir~a 011 Sak8_ 

IIOtor1s014un .al ... odan mallina, Jota seurattlin kaiki8" ea1kwmiaaaa 

Helaingi.aiI. l1enee tunnet~a,ett& englantilaiset ennen MOlotott1a 

matkaa ol1&1vat tarJODDeet Moskovalle kol_ etuutta' 1) ~öl[l[lIm1!UÖIQ7.

sopia., a) Moskovan oikeus osall1atua rauhanneuvotteluihin, ~a:5) bal tti

lai8ten 1Ia14en val tauk.en tunnu.t Ulinen ( .. n8i~aan e1 PUolan 

b1c). 'i'il.JåWLi_t bal ttUaiaet koUeacani ovat tiLatiL JiL1'Iqtetty~&. 

Molotott1n matkaata tolate. Sea kautta Ja Hoo.eveltin vaalin ,,_~._ 

e1 ka1t aDiI.ä ole maailmaaaa ainoatakaan suurvaltaa, ~oDka "87111Patiat" 

televiin nil.h4en eivät 01i.1 tunnetuu. 

ao.xI. TiI.iI.l.lä kerrotaan, etta kuD.1Dgaa l:S0r1a1n ~a h1tlar1a tapua1-

neJl tarko1t\aia1 Bul.&arian kehOittam1sta l11kehtel8IIILiI.D Kreikan raJalla, 

s.o. Italian 80tilaalliaten vaat01nkil.7JI1sten bälventlUl1aeka1 e1 tahdottaia1 

ryht,& niin suur1in sotilaall18iin tot.8nplte1a11n kuin mitä merkit.1ai 

Sak8. yht;vm1nen sotaa. Bulgar1a .ala1 paltk1oka1 plUL8J1l _e. urella. 

IIolotott 01la1 Ritlar1l1e luvaDDut p1t1& (diplomaattiae.tt) 'fUrk!å 

va1klcaldll Bulsaria l11kehtel1al. 

14lut huhut Kolotott1Ja aattaata OTat ... 1elll. 111. hatarat tullak __ 

~o D7t erltelly1k.1. 

Suurta buoaa1ota on hezl.ttil.QJt n_41Ja1a iLabinen puhe D1~on1a .. , 

~oa.a III.D. hamlatautu\l P'tah1a ahtott.l1a kaIIIlaUa,1ua. 1'IIIIL k .... nta 

_rldJmee lq11& a1tllWa, et. III.D. Utu va.1elltt.tuu ~oak .. ebka1 I.aYalla 

"uraa,1aka1 a11a Jm1tallk1n vuftwlalaiaUa tehtll. ... u.. 
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Kun v1t.8 raport1.san1 sanoin ettan ole löytänrt kirJalllauudaata 

mitään v11ttausta a4m1nlstrat lon kurJuute~ puheen ollen blvlön a71ata, 

on mimm Heittävä atUL, m1nldL vaata n7t IiIOntignyn klrJaata lu1a, J'lan-

41n kanaal11skokouksen e4el11aaD& pl1vIniL Kamarin 7hta1alatunnoa .. ni

menom.an v11ttaal a4m1n1strat1on osuuteen. Bllen on muuten Julalatu la

kl, Jonka mukaan Ranaka tulee Jaett.nkal 6 - 7 clepartementtia kiLa1tta

vl1n hallintoprovina_1h1a. Joita kuta1c1n. ~oht .. hallltuk_n IIII&rii&IIIL 

kuvernööri, Joka puoleetUll IIIILI.r1L6. pretektit. Hallitua lIIILI.rii myöakin 

tästä llht1en pormaatarlt. !I11ä tavalla koetataan eatIA pol11ttlat~ 

pyrk1lDpten va1kutuata tärka1ap1en hal11nno1.llaten pa1kko~an täyttlll1-

aeu. 'l'ILytn lQ'öntU. että vanhan rig1un aikana täaaiL pllll erittäin 

valltettava eplLkohta. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMA· J 
• _ ••••••••••• 4 • ••••••• • ........ . . . . . ... . . .. .. . .. • •• · • •• · •• •••.•• • • 

OSASTO: .......... 0???_ ................ .................... . 

• ASIA: ......................................................................... . 
• 

• 

. .... CJ:..~ .... ~ ..... !.~ .... IJJ!:f..~.: ... !?! .. :: .. ~.~;_ .. ~ .... 

~~ -_ .. _._--•.•...•....... _ .. __ ._._ ....... _ .. __ .------... ----_ .. _--_ .. _-_ .... _ .... _-_ .. _ ... _. __ .............. -.-.... __ .•.•. _ ...•..... _-------_ .............. _ .. _ ..... . 

y~,~; tJ-I1/ L? YtJ . 
................. ......... ...... .... ........... ...... .............. ........ ......... _ .. _ · ··· · ·· · ···_···· ···· · · ··· ·:·~ ··· ·· · ·· · : ··r··c._-..\!···~_ ... _--+..:.._ ...... _ .. _._-

". 

.. 



• 

• 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 
;""''"'(/ N :o,,- --'1'. 

iohysBil 

--- - ~-

. '7/'1- ''-(0 ___ --1- _ -

UlkD"lainm1.1st.r~Öl~:. -: "c {, \"'" 
H~.e 1.. ..La....... .. ~ 

..11 •• 4. 

Lähetän täten kunnioittaen Ulkoasiainministeriölle 

raportt1D1 ViohY8ta n:o 47, Joka käsittelee aihetta: 

Intlatioko Ranskasta' 



.p .,aII6..1 SSA OLEVA LÄHETYSTCr. w~r~en . . !, 

RAPORTT I n : 0 ftl .• .. . 
; 10 .. V:~.OV. 

a /lJCJ /o{., 'fJ 
55B a.:$ . p : nä . ~~u. kuuta 19 . .0 _. _ 

. :O/!t - y d ______ L . 
Asia: .. hnat1okp RlRlkee •• ? .............. . 

Sea .uuren cl1ploaaatU'8Il peliA tulou1a odot.11 .... , Jotk. &1-

heutuat Saltaan va8t01n.\ål7Jl1..1atiL '04"8" Englantia ·u.taaD. Ja It.
l1an odottamattomi.ta v .. twkt1.t •• 0481t&aB p1.nta Kre1kkaa va.t .... 

JoDlt. 1åJappu\Ul lI70klr8lm1n.n lIU1atuttaa VeDäJiLa h7öltkJ.;yatä me1diiJl k1ap

pllW111118 vuoai 81tt .. , on ehJdL 'ntl. t .... n kliJm1ttiLä buOll1.ot •• ri1s1ia 
z) 

.1ak1.1in k7.~k.liA DTk7-Ran.k ..... 

Raportl •• an1 n:o ~ arvo.telin .räitä ottelt. V1Gbyn ballltukaem 

1t ... ~ perln k11t.ttä~lai aakartelUl.a Ranskan herittäm1sek.l uu

te.n el" .... DDl1!otoon. aturin p1irt.in .1 ole ldLs1t7ks8Il1 .11U. llbUen 

lIII.luttunut, 1'9bk8ll1.iA Jopa k7';yIL oDlto oto1111ta .ttl. ballltu., JOka 

kulteDlt1n ka1ldtenkia on pantu lIIUIl .. loita hoituaaan asel.von aJaltal. 

tlllAn tol1 .. 1an .bk& vi11.tI. unohtaen llbte. n11a .uurll1UUD.ta1aeea 

ptr1 •• Ue1U". uu41atu.tebtl1vlULll kuin on l' JI1nIdi maraalilt. J' bIL
nen b&ll1tubc'a ovat p8J1l18et p" ... lirik ..... 'l.'akäl1L1alUIL cl1ploaaa

hUla Oll •• JdLt1t,... etta - va1kka POs..aU oa IQ'ÖJlUU"~ t~Ul.l

.. 'II JIL11.crakeatal't,-Gttl , .. wt.ftJa OItktl lI7Tin kaunilt. tulok

,1. - Wl.. ltaJakant01eelle .1,UHll. uu4latult7öJ.le .1 ole 01 ...... 

tarp.eka1 &1ue1lla1 •• 1IdL p.)"kDl.ooglala .4al.l7t7u1&. On lUlOh4.t •• 

• 111 l1t1.ka1 JIiDIdL 01 .. a1kt18.-1n tl.U .,l .. t. klrJ01tt&llut t .ttlL J" 

z) V11M I'N8rtlaHDl ,&tai tulia 'DOIIt __ l 

JAKELUOHJE: 

.. : ... 
JualuohJ-lleja : 

T ..... lln .... 
T .... III_ ja IlaIkal mini ........... 
EI u ... om ........... _ tladoltukalln. 
EI ulkomaaaduatukaan, mutta ulkoulalnm ..... tarI6n tIacIoi

tukaIlo) • 
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DTkTa1k:ana haluaa rak.ntaa uuden maaUaaDltataollllk: .... ~a luo4a .11hell pe

ruetuvu val t10111.eIl ja ;Yht.1altUJma1~ia ... uutiavUj.l;yDeIl •••• 4el17-

tyks.ni 011 kak81 vaihtoa.htoa; turvau4utaan ~ .atapros.lltt18.s~ tota-

11tää r1s11n ~a lIlktorltat11 ... 1.11n melletelml1ll. kutu 011 tapahtwwt Sak-

8"S8. V.DI:~i1lii. ja Itell ..... s.o. kaiJddnaiull oppo.ltio tnkU4ptataaa, 

l.I!. ... &Ilholh11l _tood.1h1a. 80. toetataa 1ehdlsUla ja ;yleis.n mia11pUeell 

" kautta va1a1.taa maaperl&. ltwtpaistaka&ll m.too41a el R8Ilsk ... a 01. IlOU4a

t.ttu. Opposltiota el 01. tukahdut.ttu 811DA mi.l •• ei Joilta tUDJl.... to-

• d.11a to~1tUr1s1stä mal.ta. vaan 011 t17d1'tt1' puol1mea;y;yralh11l. Vloh;ya

d Jokaill.1l .aa lauaua lIi.llplt .... UJl.1U1 kuankUll al1t11. pl1U ..... U .. 

'1'ols.l ta puolc 10 ... l.hti.töl. .1 01. 01 ...... 8mBll tav8IUll1lka1s ••• a 1Ii.

l •• d. ei .cla •• 111lä mi.l •• _ kuin B.rl11n1.'" ja RoolIIaasa. n.1söl .1 

ole IlI.lllo11e1l titll. tletll. voltu kanatt.a ja vallli.t_ lli1h1ll uu41atuk.11I1 

km.el11 •• 1l al .... n kaikUla aloUla. ~01h1Jl P6ta1ll1n ha111tu • .uUllBitallla 

tlhtlUl. 

Ra~oltun tII.lllL k.rtaa otsiko ... ma1Jl1tUll k7.1DIYksell erlUalna. 011 

• h.ttU ~01101n alm aplLlllA •• ttIL budJ.till tIL7ct.l11nu olemattolDUus Ja 

h .... 81'O~.n tlL74al11llu koJltro111tto-nae loppaJ.1l lopaksl peru..tuu taha1l1-

•• a. t .. ä4ldr .... t, •••• ttIL R8Il.ka I17t Jo alk_ matkla Il11tiIL tot.llpltei

tiIL Jotka TUO.iDa le&l-a:5 .... bU Sak.m rah_ .7T' .... D kuUu1IIl ku1Jl .t.h1Jl 

tihlll .&llkka .1I'IID raha lHD •• vaipulUlt. Ai"'8Il kutu tiili polltiikka 

..... 011 taha1l1uJl - usein kuultu -.J.t •• UI RabriJl valtaus ja HIl P

t.J4eaeIL ol .... at .~ oll.l ... at "11 ~utt8ll •• t 011 Jo h1storlall18 .. tl

k1& ...u.k - n11l1 ola. 1iIIl.l.1Jd.a par11& 0""''' JOUtUllut klu."1r __ 

ap&Ul.~ .ttlL .die. tos..pU.1e_ • .1olhiJl tlUlI on rTbqtt7. , piU_ 
, 
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määrätietoinen, joskin t ietysti hyvin diss1m1loitu, pyrkimys Ranskan 

gin alentamiseen - ehkä loppujen lopuka1 ainoa tie vapautua satoihin mll

jaarde1h1n nouseTista valtionveloista. ~jattelen silloin läh1nnl aitä to

siasiaa, e t tä täällä syydetään rahaa e.~ yleisiin töihin. rautateiden 

jälleen kuntoonpanemiseen, rautatieverkon laajentamiseen, s11ta-, kanava

ja tieverkoston tehostamiseen, maalaiael.ämin Jl1'ky1atyttäm1seen, keaanto

maan jälleenv11jelemiseen., teol11suuån desentrallaoint11n. stadionien 

kentamiseeDX)Y.m. ti)net nä1atä UlDiö1atIL 0'1'.10 m1D.ul.le tuttuJa BerlUnin-

'. kauteni ensi ajoUta, jolloin toit.tetusta kurjuuc1aata huolimatta rahaa 

riitt1 joa jonk1ppäkö1aiin yleisl1n rakennuksiin. (TiLtä ei muuta se se11t

ka, 'että sUloisen kuDnallisen rakennusto im1 nnan takana usein 011 amerik

kalaista lainarahaa.) IQm ottaa huom1oon 11säkal 8811, että valtaus Rana

kalle makaaa 400 miljoonaa frangis pl.lvässIL, 8.0. 18 mllJaardia traJlgla 

kuwlaa, valtion koko normaalla1kaiseD Jcuukausbudjetin ol188aa s11ti. vain 

n. puolet, ja että. alla tähän mennessä Ranskan Pankld on täbiLn tarkoltuk

seen tresorerlau.e sl1rtäJl1't 65 m1ljaardia traugla, saltl. ottaan huOlll1oon 

kalldd. ne lUOJlllOlllset menot, jolta valtl0." ja yhte18kwma .. a el volda 

vältUUl. tulee ltseltUll lqaynealtsl, onko uudiatuat7ö tässä laajuudessa 

todella tarpeel.l1naD ja onko es1m. oikeutettua nä.1saiL oloauhte1Asa vapau 

ta. kolme-lapslaet perheet perlntöveroat ... m1kiI. juurl on tapahtunut. 

On toain selvl.& aalvemp~,että Ranska ets1gäll& etsii ke~j •• miten 

keventl1ä velkataakka8l18a aekä aotUaalllaen tapplon Ja mieh1t7k_ ~DllllO· 

108111&& raakasta kuo1"lll1tuata. BD pUse siiti. va1kutelmaata, ettel Jl1'k:;yi.DeJL 

hallitus d1asl. oloauhte1aaa, 10pgll1ala rauhaneUoJa odotellea ..... 11&

tä.Ue ea1&. uuden veroJen elätlilR1a1& 'l'aan Jd.eluw.1D pI.1D'I'aato1lL aUI. 
" välttaA alten helpott ..... aella1aten -taloudell1aten e4ell7t7aten luo-

lI1a1o ... JOiIun ae '1'01 p81"U1oaa UI14e Ren __ QDP .. k& kSIlaa1llaeai1 e1o-

1& talou4ell1aea1ö~. 

kj a&a .... e1 eht1ll1 .. br1öol minulle, a11oenkl. e81ll. tealtl-R8Daks·. 
ell •• t,. pflrlnlk su.paDS1lL 1.110 .. _ nt __ ,. Avl ata41oa. Joka U ola 
pien' .......... MJLt ..... kapaJlC1lL 8U1Ift1LU.. ..e1J-- kIIa oUe1 10111._ 

" _ ••• W'& Jal'- ....... ..-uIda p.tt .... Md11a 1.1kk1- Ja U'ba1-.l==r. ~ .. h~l1~ft. lO"II~d btc:.l IIlltaft«t. U, etelle1l1n ~-
- Q .... ~ 
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Tässä ei ole vältettävissä vissii dualismia: Joko kiristetä&n nilkävyöta 

ja kärsitiän !!! luodaan vaikkapa keinotekoises~ hyvinvointia metoodei8-
I , 

ta ja tulevista takais1nmaksuvelvo11isuuksista piit~aamatta. Jä1k1mäisen 

'&1en valitai Saksa v. 1981, Lontoon diktaatin jälkeeIL. Eikä voi kiel~ . 
että lukuiai.ta sälDnöatelytolmenpiteisti huolimatta - missä ma ... a ni1-

tä el ollsi? - ellLmä vapaassa Ransk .... suurln piirtein alkaa palautua 

vanhoihin uomi1naa. m1h1n tulee liaäkai.e - Saksan johtoa varmaankin 

.. karrutt.va - toalaala että Ranska pääsl varsinaisesta soda.ta helpoin 

• hlnnoin eikä enIJL l/a vuoteen ole ollut sodas .. vaan saanut JärjestM& so

dan piratoamat olonaa. 

011 miten 011. hall1tus on vlime piivlni o11ut pakotettu ryhtymii,a 

toimenpiteisiin innatiovaaran estämiseksl Ja jonkinlaisen t .. apalnon 

kaanaaamisaksl budjettiasiolsaa. Jälk1mä1sessä suhteessa ae on as.ttanut 

laajahkon komitean. jonka tulee tehdä. eb40tua budJet1kal. TIiJD.Ii. m o11a 

.altel parempaan plLin. lqÖs on hallitua ryhtyny-t varain pltkäl.le menev11n 

toimenplt.lalin eatiika.en •• telikat~en l11alllsta ka~~ TILsSi auh

te .... se on ni.Jllenomaan sä .. tIL~, että suurempla maksuja kuin 3.000 rr. 
" el aaa llUorittaa rahassa vaan ahek1lli. dl.m1I. taaa ec1.1lyttiLä aanakelle 

niin vleraan ahekkljärje.tel..aliUl ottamista käytäntöä. Sama lakl säätU. 

lQ'ö. etti TaltlOA makauisaa 011 otettava kl.ytälltöÖll trattajlLrje.talJll,. 

DIILt tratat ovat ~ntoltavi.aa. On kuTaaaa ettIL L'attort lehden pU.

totaittaja Spin .... (soalellstl. ent. aiaH mini sterl) jo arTostelee täti 

uuUa jirjeatelm&JU 

Ranskan raham1n1sterI on parl p&lvU si Uen antanut lehdIlle 1..-

Jan koaaDmike •• joa .. h&Il jyrlt1l1 ottein llLhte. taloudell1aen llberall.

a1I1 hultalr1ko." Ja auta:tklan Täl tUm&ttöllQ7d •• tl.. Hallltu. 011 aenvuolt-
. 

ei ollut pakotettu rrhtJII&IL ar1Dl.1alin DIl1h111k1a eUmLöatalytos..apl 

.u.a - e.ia. ula-. __ p8l1 kOl1vollos..1aeka1 - Joita - kuUenk ... 
-

,.. lwIttala, koalta •• aiTat aiall.l& IIltI.i.JL uutta Ta& OT.' Jo .... t. 
. . . 

.... ' • ..-ta twmetu'. BÅilltukap o. 1l.IILei ••• U ollut .,akIr.o tA, .. ra-
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hoittaa yleistä mielipidettä,Joka alltaa pelätä. intlation olevan o~ella. 

n tosin luonnollista että. ulkomaankaupan supistuminen mitättöm1in 

on vähent.lI.nyt ulkomaisten valuuttain tarvetta. On myöskin 

lituksen hintavalvontato1m1nta on saavuttanut erlänlaisia tuloksia. On 

myöskin totta, Jota ei ole missään kirjallisuudessa edes mainittu mutta 

mikä Saksan esimerkin peru.tukalla ets1m!ittä johtuu mieleen, n1a1ttäin 

että armeijan menot aselevon Jälkeen ...s luonnollisesti o~at supistuneet 

verrattain pieneen os.an normaaliaikaisesta, Joskaan tässä suhteesss ei 

tI liene helppo saada tarkkoja numerotietoja. 

~tta edellyttäenkin että hallltus todella tekee kaikkensa 1nt1a

tion vastustamiseltsi ja Ranskan frangin sisä1sen ostokyvyn ylläpitJ.m1su-
x) u, on kuitenkin vaikea käsittlUl että inflatiota aJanpitldUi.n voltaisiin 

välttlUl kataoen niihin astronooa1s1in menoihin Joi8ta hallltua on vaa

tuu.asa. pöraala'" vallinnut vahva nouauauuntaxx) .. mihin taloudellinen 

tilanna, menetetty sota Ja tuotannon pyaähcI,JS eivä.t miUIUI.n tavalla ole 
xxx) 

aulaneet aihetta -, rakennusto~an kasvaminen Ja innostua maan-

omiatuksean varslnkin vallatulla alueella, ovat ka1kld yll&sanotusta to

distuksena. SaIaoin on to.laaia että. frangia Jo kauaD on mu.tassa pöraal.

ei. JQYty pal~oa alempiin hintoihin kuin minltl edell1'ttlUl .s1m • 

• v.ltsiläisessä clearing-aop1mukBes.a mlärätt1' kursal 1 SW.tr. • 10 R.tr. 

'l'Ul..l& aa)cs.taa ldLdaatlL kAteaJl 4011ariata .g traugin .i~aata BO - 100 l 

fraDgla. ~a SY.lt.l ..... aattaa pank.lsaakln o.taa 1'11 JO a.tr. 1'h4all& 

x) 
kanakall ~a Saksan v&lilll ~uurl .0l.a1Uu ankaranluontolJulIl ":S

.... ~oka kl1DD1l.J6 1 lIIIk • ., trugia. tul .. tietysti .stllllla --
aiOlIum p~ lDtlatlooa. b 11101ll "'a etta Saltaalla 011a1 .uua 
lntn • .u 1ntl.atio.ta Ranskaa ... 

~)Varll1nk1n kot1u1a1 ... vaUloapapania.a ~ .. ullromaalaia1.sa 0.~.18-
.a. 
UZ)'l'I.tI. tolldlLtu vaikeuttaa U.tpti aivan .r1kolaa.aa 1IIILI.z&a_ r"'
.... a1Mi4 .. laal.~atuna1keu .. '. 1lth"nl 'aa.l11l1a PUllta ~a lUldDlvan r_
taUakalutOll npiat1lll1aa « 88kaa.ba 0Il ,akkov1e_ •• to~at1lhaDala v_-
Ja1l~.). 

r , ; ., 
" -
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av.trangilla. Joskin hallitus on elintarv1kealalla voinut jossain määr1n 

pitää hintataaoa sied.ttäViLDI. - joka tietyst1 on vähentänyt hallituksen 

maaaeudUl.la nautt1maa popularite.tt.1a - on toiselta puol.n kil.yttötav 

hintataso noussut pltlln linjaa ei va.iD 50 'fo vaan jopa 100 ja aoo 111. 

On luoDDollista että työttömyya, joka tällä~etk.llil. on Ranakan ao

siaal1po11tiikan keakipiateeD&, sekin aiheuttaa menOja j01ta e1 voida 

vä!ttiä. Vapaalta alueelta minulla e1 ole til.~1a1ä t1etoja työttömien 

luvuata. Sensijaan kerrotaan että vallatulla alueella 

~ see n. 1.8 miljoonaan, j01sta puolet Par1181ssa ja sen ympil.ristöaai. Kai

ken kaikkiaan vallatulla alueella 011si n. 350,000 työtön. metalli 

tiL, jossa p1ilevil. vaara on sanomatta ael~ katsoen s1ihen että Ranskan 1118-

tallityövil.k1 yleensä on ollut Jconummiam1iD taipuia •• 'l'ietYllti 7leiaten 

töiden laajuus, a8ll101nkuin naid.un naisen työoikeutt. Ja työmiehen a11rtIL

mistä eläkkeelle 50-vuotiaana koskevat uuclet däDDökset ... il.hentäVil.t työttö

nu lu..ku.~) mutta tä.m!I. näeDDil.inen helpotua vaatii t01sel ta puOlen huomat

taw1a aummia, jolta suunniteltu uusi s081aall ... akuutualak1 vain ajan pit

kään ... 01 ... ähentU. Olen eDDeDk1l1 ma1n1DDut, miteILr- aot .... 8Dltlen vapauttami

nen on kakaite1'i.inen miekka, ae kun l1aäis1 työttömien lIIIILärU. l1U1lteasti. 

Kun yllil.ole ... a 011 klrJoitettu Joutui käalln.1 lak.1 lokakuun loppu

puolelta. Joalla mU.rlLttU .• eotl1aamenot UIdD """oden tobekai .... , ..... J!Uo'''~" •• -

kokai. V. l~ 7le1ebu4Jetti alaälai kyll& ... ara1naiaiiD aotamuo1h1n DiLb.

d .. koko vuoclekal tikaol4un "'J'l.rahall. IIIlUa sodan puhjettua todell1aat 

aotakra411t1t IVöllUtti1ll nalJILDn.nuoa1tta1a. TIiIIID. 'VUoden kolmantaeIL 

nalJlLDnekaaan nlLb4u lob71l hal.litua. asel .... o. jälkeen, Jo JIrJanl pl'O'Y1 

aoorbu yliaaDOlli Uual lakl rasulariaol zqt )colw."a. nalJiLnnakaaa alk.a 

suoritetut IUIIOt Ja k111m11J'1 nelJlDnan nalJ1nnaka .. JIII.1'&rahat. 'l'o1aen 

zJ ' .. 
N11IlpI. u-Dtat .. MD.D. atta LJoa1a laa,1a1n uu41a __ '''' __ k

.... kapQll&1aaa a1 ..... 01. aboatakaa '7luatU '. . 



vuoaipuolilllcon menot nousevat vain aa.7 m1l~aard11n trangiin. ~oata 

arme1~an oaalle 18.6 m11.1aarcUa (alihen al.sä.ltn a mU~aarcl1a aotavan

kien holtoon aeki demobUiaatlon meno~). laivaston oaalle a.4 mU.1aar-

41a ~a Umavo1m1en oaalle vain 700 mUjoonaa. Ottaen hJlomioon että näi

hin allwHn ~öa on aisällytettlLvlL makaut materlaal1tl1auk*1ata ~a -1.

verana •• lata ajalta .nnen aaelepoa aak& että sotilasm8not tlmln vuoden 

ensl puolisko1ta noualvat 110 mU.1aar411a. osottautuu ylampILDIL ma1n1t

tu otakaumanl suurlsta aälLatölatlL aotilasbudjetisaa oikeutetuksi. Bri-

tt kois.sti ansaitaee tulla mainituksi •• ttä toisen vuosipuoliskon sot 

budjeUaaa vain vähILpiLtöise.al IlliULrlLsal on ot.ttu huomoon ~ mate

riaalin hankinta, m1kiL on sopusoinnussa aaalepoDlll.lLräyaten kan .... 

lt x 
x 

Täa_ yhteydea_ pari aanaa erilJi.atIL l81ata, ~olla vameNl tule. 

olemalll1vaikutuksensatalouaallLlllUf.n.TarkoitanDi.etlalda ayylkuun 10 

p:ltä aekä tlnQ.n .1ul81atua tlLy'-JlIl18lakia, ~olden tarkoitukMJla GIL 

klttlLä oaak.yhtlöltten to1m1nta yhden tai harvan .miehen käalin. a.o. 

levllTata tUhrer-perlaatetta ja lls1LtA e4e ... utuut .. 'l'ästä lähtien yh-

• tiön hallintoneuvoaton puhe~~oht~a on a .. • n aikaisestl .an pIf.IL~oht~a. 
(~o1kkeust.paukalss. volv.t DImä tot.at olla vällaikaiseatl erl käsla.., 

JII1tta tILmII. tapab.m-t'hallinton.uvoaton puheen.1oht~aI1 hanld.l.ökohtaiaalla 

e48 ...... tuulla.) 'l'!aU 1.ht1ta .1 kuk.. aaa 9!f!J1 p.rsoo.·.·. Y1:L41at&1L 

.""Ip kutn k.kal he11intonsvoaton pu.h.!Iljohta.1M tOiath llHJln't ... 

Dl.hdan kuulu."'. kuut ... hallintoneuvo.tOOlL on kork.in .&1.13-"u lII&rI.. 

Xonkur.aitapaukM8 .. hal11llton .... o.ton p1lha_~oM~. on s..,~.a raka1-

.r- auto1aallplte1d .. &1.a1Ilea b1Il tlLbln aaakka oa ollut yult,.iat8llpp1aa. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

:0 l ~Yf. 
Vichysaä 2 p: nä marraskuuta 1 40 . 

• / 0 I )DC, ' !aJi '. -ta 
, / 

I / ~. ~ '-!J>, 
Ulkoasiainministeriölte; 

H e 1 s: i n k,JL: 

Lähetän tlten kunnioittaen UlkoBsiainministeriölle ra-

port~ini Viohystä n:ot 48, 4~ Ja 50, Jotka käsit t elevä t 811a

mainit tuja aiheita: 

N:o 48: Saksalaisten joukkojen 1äpiku1ku SUcme8aa' 

1 :0 4g: Indo-K1ina. 6 Si~- Weysand. 

N:o 50: Hallituksen mahdollinen Paluu Pariisiin. 
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• R I S I SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . S~en . 

RAPORTTI n :o .e, 
1cb,y ssa 15 p : nä marr.aa k uu t a 19 \,0. ) 0 I 

Ii Yö 
Asia : .:3akaala S.t.en..-Joukko.ien. Upl-

.. kulku SUO/llt.U . ......... .-.. . . .-............................. ... . 

" 

/!J /, 

.(.:. ~ _ . 

~äv1n kolme pä1vä& s1tten Ulkom1n1ster1ö.ai d1recteur poll

tiquetin ministeri Rochat'n puheilla, JOka tällä hetkelLl ~ö. holtaa 

pääsih teer1n tehtävl&. liysel in hänel tI. oliko ~uai d 'Ora~lla tuoreita 

tietOJa kosk1en Suomea. Kuten Jo salasähkeessinl n:o 6SO t1edottn, 

hän oikeut t i minut ilmoittamaan, ettei heillä ole ~skovaata, el Hel

aingisU eikA DILlualtakac mitään tietoJa SUoma.ta, ei; yleen8äkUn el

kä sak.alaisiata JOukoiata. Sain keskuatelustamme sen aelvän käaityk

.en, ettii. hän ei minun mielik.eni mlllilLn tavalla lUotellut. Kerroin 

hänelle DILlUtamin piirtein, miatä käsitykseni mukac ovat aiheutuneet 

ne monet huhut, Jotka ovat tienneet osan Suomea olevan Jopa 

ten JoukkoJen valtaamåDa • 

Saman plLivl.n UtapIL1vliJ.l.&, keskuatelW111118 Jälkeen, .aapui Ulko

aaiainm1nister1ön aalaaiLbke n:o C 165, Josaa kerrotUo1ll 1 181LIOP.l.llll.Llf.llIlIll.· 

ta SsJcaan kanssa Joukko'. kulJetukaest •• 8enJälkeen en ole m1nlat_ 

riö .. ä klLJU7t. 

Seur.avana p&1v&d. a.o. toiaaapil.1vänll., bulgarian llLhettUb 

minulle ken01 .terio1ne.aa eriiti. vUkkoJa sitten a111018_ ulkall1-

niater1ll i'aul Bou4~1n1J:l kana ... Tam& 011 kaSkkhn. mullen .&nOllut 

neeD." aella1ala t1etoJa. .ttA .akaala1aet Joukot .aka ovat p .. l~

lliaal. SUOMa. Kuul1J.t olivat olle.t lLieman blallll.at7D81t& t&.t&. ~ .... 

JAKELUOHJE: 

..... : .... .......... ........ .. -

UI 1: • 4. 
................................................ ............ ( ............... . 

'> 

J.keluohjemall'j. : 

T ... lllnen • 
T ... III ..... j. 1I.lk.i mlni.teri611 • • 
EI ulkom ...... tukaen tledoltuk.lln. 
EI ulko_tuk_ muU. ul ...... lainminl.teriOn liedol. 

, tuk.lln • 
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aen uusi todistus siitä. jota monet diplomaatit näinä kuukausina oTat va

littaneet, että nim. öaudoin ulkoministerinä oll.saa&n yleensä puhui ai

van liian avoimesti jopa asiOista, joista hänellä ei ollut tarpeellisia 

tietoja. idä n monessa suhteessa onn.llisena, e ttei hän enää 01. ulkomi

nisterinä Ja .ttä ulkoasioiden hoito t aas on. katsoen Lava1in moniin lIII1i

h1n tehtäviin ja hänen viime aikoina miltei yhtämittaiseen oleakalUUD.aa 

sriisiasa. keskitty,ayt ulkoministeriön tottuneiden virkamiesten käsiin. 

Iin eilen pöytllni kutsunut kaksi SUomesta t.k. 11 p:DI llLht.D,yt-

tä ranskalaista .a1raanhoitajatarta, jotka oleskel.vat vichysal. He 011-

vat täynnänlliL innostusta SUomeen ja SUom.n smeiJm urlw.0111suut.eIl. -SUo

malaiset sotilaat ovat todella miehtl (d •• hommaa) Joita .i juur1 muualla 

tapaa. ei tl e1 v01 lIII1uta kuin ihaill.-. h.esku·stelun kulu ••• a ha ku1ten

kin ta'Valla, joka minua sä1kähdytt1. kartolTat tietäYilld. saksalaisten 

jouldtoju. pea1yt,._ pohJola-aux_u. Tara1nJch RoYm181UeIl .11DiL 1llU.r1D., 

että haU täkin l1paaht1 .ana ~al tao-. XartolT.t •• 1m. .ame ..... tutt.

vUtaan Rcrrm1 .... tIL kirjaitä. j01 ... vallt.tt11D. .aksalaisten hamatru.

ne_ kaiken JI1tä 011 ... t&Tlsa •• Koetin parhaani ·'kaaa heme selnUlU. 

• tUannatta. LäanIL 011 JII7Ö8ldIl Suomella llLhat.tVjen aotatan1kkelda1l llan-

k1Dnoiaaa .rittILln analoitUJlUt mbs avarati G1&odo~. lenUjlt, ja tallI. 

hetkellä korke .... 88&11&8 •• !entoJl1n1.t.rlö .... ja II b)'1'Oo.sa. RUmaa1a 

hlLnell vaik.nem1 ••• t .... ett.l bknklUin ollut aiTan n.r ... a1.ra8Dboltajat

tar1en • ...all. käs1tykselle. 

Tuntematta tarpeek:lll lqaYJII,Ykaen ka1Jdda yka1ty1akohtla, robbna 

kuitaDld.n k7a7&. olla1ko 01.11888& mahdolllauubla lOpiTalla taTalla ulko

maUla u.nto14a. huo11lllatta lqaJJQk8ell dallJcaat1ata lu_t ... t., •• alIIa 

bqbPla .. on TäILrlUL. Dalwa .t. ahclotukMlll ab.kIL GIl mah4otoa tot.uttaa. 
4 

lIII1tta katsoa ftlTOU1au.ua.ka-' Jllamtrtt_ •• t • .Jl1S,c1a ja~ ... _1 

ajaJLp1~ _1ti. v8h1Jl&oltMa. B11IlJI. HDOl11Dkar1D. llUt7stÖUUTO. pm 
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päivä'ä eitten kun keskustelimme Unkarin l1i ttym1sestä kolm1val tapaktl1n, . . 
että · pian kait SUomi noudattaa esimerkkHimme • Venäjän vuoksi tälla1s_ 

käsityksen syntyminen (olkoon että l1ittymisemme aksellut~auhan.op1mQk
sen vuoksi on mahdoton) ei voi olla meille e dukal. On s1täpaitsi Joka 

maasaa nykyään n11tl.,Jotka t oivovat Sakaan ja Venäjän rl1taantumista Ja 

jotka mielellllJl näkevät nä1s_ lNhu1asa entaen, Jota t ahallisesti Joak1n 

ehkä tietämät~ liiottelevat. 

~ Lisään että alussa mainitsemassani keskusteluasa ministeri Roohat'n 

• 

kanssa Ulkouiainm1nisterlön sähkeen n:o C 16' pe1Ustukaella dementoln 

sen h11hWl, että Moskova olisi Berl11n1saä folotovin aatkan yhteyd.a'" 

v aat1D.u.t saksalaisten joukkojen poistamista SUomeata (kta. raporttian1 

n:o 46). Ministeri Roohkt oikeutti minut lII1"ös ilmoittamaan, ettei Q,uai 

d'Oraaylla ole mitiULn konr1l:matiota tälle huhulle. 

88.xI. TH.miLD. päivän Le Tempa'1aaa aen kirjeenvaihtaJa Belgradiaaa 

1l.moittaa lehdelle •• ettiL MolotoTln kl.yd ..... Berl11n1saIL oli81 m.m. 

tu. että SUOlll8l1 nylq"1aet raJat ovat lopulliset (46th1 tina) • 

, 

. . ,. < . . _ . . 



'" 

ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMA· J . . .......... ....... .............................. ............. . 

OSASTO:· ............ (?~ .. ...... .......... ................... . 

• ASIA: ..... ..... . ......................................... .. ..... . 

. ........... v:..~ ...... ~ ....... !.~F:~~.Jh.~.~.: .... ~.~.~.-.... 'tt.: 

. Ih ' 'L ' ~ .... _ ........ _ ................ _ ... ____ ..... _ ............. __ J.._!~ __ ...... __ .. _._._ ...... _ ... _ .. ___ ..... _ ..... __ ....... ----.----...... --... ---..... --. 

~~A-1nr)- .!.//I/I,6Yu ' 
•• ••• •. • . • •• ••••••• • .•• . ••.•••••.•. •• .• ••• • .•• ••• •••• •• ••••••• ••• .•. • ••.•••• ••• • . •••• _ . ....... ... . . ..... .... . . ..... ..................... ... .. _ •• _~ .:.. •. ~( •• '! . __ ... .:: • • _._ •. _-_._ ••••••• _-.- -

• 

• 

.......-•• 11 .. 



• 

R I 1 S I SSA OLEVA LÄHETY STÖ. Sala i nen . 

RAPORTTI n : 0 4. • /DI jOb 1. ... 
v iohy ssa 25 p: nä marr as kuuta H~ ,.40. 

/1 ' YJ 

Asia: llldo-K11na.. - Slam.- We:ygand. 

Olen silloin tällöin koettanut Siamin täkäläiseltä lähett1lääl-

t ä udella, mlllä asteella ranskalais -siamila1Bet suhteet tällä hetkel

l ä ovat . Lähettiläs on kuitenkin itämaiseen tapaan välttänyt vastausta 

tyytyen selittämääD~ että kysymya on tällä hetkellä kuolleessa pistees 

sä ja että Siam puolestaan ei vaadi muuta kuin Siamin ja Indo-Kiinan 

nykyisen rajan eräitä oikaisuja. 

Olen Joutunut viime päivinä keskustelemaan erään siamllaisen 

diplomaatin kanssa, joka täällä on läpimatkalla Ja j onka tunnen 

taan. än oli huomat t.vasti avomielisempi Ja kertoi seuraava&. 

Slam.issa on vallalla kaksi suuntaa. toinen sotsisampi toinen 

rauhanomaisllllpi. Edellinen haluaa kaikin tavoin päästi. alueriidan rat

kaisuun vaikkapa sotilsallisin keinoin. Toinen ta88 pyrkii neuvottelu

jen kautta siam1laisia tyydyttäviiJi.n. tuloks een nUDkuin. kuten hän aa

noi. Japani on voinut SOpimUl ·,ieti. ainakin väliaikaisesti järjestää 

Ranskan kanssa intressiristiriidat lndo-Ki1naaaa. 

?uhuteltavani. Joka ilmeisesti kuuluu Jälk1mäiseen aJatusauun

taan. vakuutti samoin kuin täkäläinen lähett.Uäs, että kysymys on 

hetkellä kuolleessa pisteessL. (Edellisessä raportissan1 mainitsemani 

eversti Gigo40t puolestaan sanoi -Kuolleesaa pisteessä- olevan jossain 

määrin eutemiam.1a, IIIIJ.tta ei ollut halukae tätä lähellllll1n kommentOimaan. 

JAKELUOHJE: 

UE 2 : A" 

Jakeluohjomalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lialkai mlni.teriOlle. 
EI ulkomaaedu.tukaen liedoituk.iln. 
EI ulkomaaed"atukaen, mutta ulko •• iainmini.t.riön tiedoi .. 

tukoIIn. 
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{Arvelen hänen t arkoittavan niitä rajakahakolta, Joita on ollut yhtämit

taa ja joista SUOll1.enkin lehdisail on kerrottu.) Keskustelust81111118 kävi 

edelleen 1lm1, m.11di. on oleellisena syynä siihen. että Sian. ainakin täJ.l.ä 

hetkellä pidättyy ajamasta vaatimukaiaan pitemmälle. Washington näet rea

goi heti kun Slam alkol liikehtiä ja e.ti petroolin tuonnin Siam1in aa

m.o1ntn1n se on menetellyt J apanJ.inkin nähden. :t>ubnteltavsni 1iaä.ai, että 

Slam on oleellisesti riippuvainen amerikkalaisesta petroolista. minkä 

vuoksi aen e1 auttane muu kuin odottaa. '.l.'ä.mä luonnolliselta tuntuva 8eli-

t1'8 todistaa myös. että ei ole perää huhu.1sa:a Yhdy sv al ta1n, XDglannin 

ja Siam1n ystävyyssopimukaesta. Siam1n linj a ei voine olla muu kuin Ja

panin. 

wiluten puhut el tavan1 sanoi vak8Wlll.lkaenaau, että Japanin Ja Yhdys

valtain välistä sotaa ei ajan pitkään voida vä1ttiä. 

Mitä Indo-K1inaan tulee cm kaiken llsäksi aen taloudallJ.nepk;1n ase

ma pahast;!. uhattu. varsinkin aen kautta että maa nyt on kokonaan erotet-

• tu emämaastaan. Bnnen sotaa enemmän k:u.1.n puolet Indo-Kiinan ulkomaankau

pasta tapahtu1 Ranskan "MM'" kansaa. Sodan alkaaaaa kats01vat liittolai

.et, ail.il.atil.lkaeen tonnag. t 1aau. ecJul.l.iselllJlaka1 koettaa bADkk1 a Indo-K1J.

naata tuotuj a tuotteita maiata. joihin mar1tie on lyhyemp1. IndO-KUDfIoll 

taas p1t1 koettaa myydI. liikatuotantonaa .Aasiaan ja Alller1Jdcaan • SOdan en

s1mAiaiD1L 10 kuukautena Indo-K11nasta tul1 täten Ranskan si1r1öoD1.aaYallan 

tärke1mp1& ulkomai.ten v&luuttain hankk1j01t .. Ranskan osuus Indo-Ellaan 

ullrO'l.-klllpuaa väheni kolmanteen oaaan. 

. Ranskan häv1Ö1l kautta Indo-lt11nan kauppa emlimaan kanssa tp:oelity1 

täyde1lia.~. Sen kauppa britt1lA1a. _sUmaa kanaaa a8lllDin hupeni TaI"

sin vä.häiaeka1. V11M1a1D& kuukausina OTat eagl.antUa1 •• t rqöntILU.t IJl

do-Kllnalle e1'l.1.DJ.a1Mn eriko1 ...... • e1T1.tk& kAa1U.le 81. T1ho1lia-
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maana. He sovit tavat kuitenkin siihen uutta tuonti- ja valuuttaltontrol-

1iaan, josta Indo- inan aasialaiset vUjamarkkinat käraivät. Seuraus 

tästä. on. että Indo -Kiina ei pääse vapautumaan riisi- ja maisaiy1ituo

tannostaan. iialci eaaaan uusi a markkinoita s e ensi kädesaIL on koettanut 

suunnata vientinsä. J a aniin. joka t änä vuonna on v U jnn tarpeea.a. .loi

selta puoleni juuri J apani on Indo-Kiinan pahin potentiaalinen uhka, tä.

mä. kun vain odottaa hetkaä. voidakseen ryhtyä. voimakkaampiin toimenpitei-

siin sen saattamiseksi omaan intressipi1riinaK.. Tosiaaiallises'U tämlbl.n 

jo on osakai tapahtunut ai.käJ.i että. apani on, Ranskan kanssS} tekemänsä 

"sopimuksen" lIIIJ.kaisesti, jlir j estänyt tukipiateitä Indo-Kiinaan. 

1is1h1nnat ~a1gon1a88 noteerata an 5 - 1 -;. alemm1ksi kuin juuri 

ennen sotaa. Indo-Kiinan si1rtomaahal.1itus on myös pakotettu saattamaan 

maan vahvem.paan puo1ustustUaan, m1lcä. sekin kysyy suuria rahoja, joaN 

suhteessa sUlä ei ole odotettavissa mitään rahallista apua ei artisis

ta eikä. v iohyaU. 

Noin 10 päivää sitten lähti oulon'ista ranskalainen laivasto me

r ille päämäärä tuntematon • .tiUhU1llaan että se on auunD.8DD.ut kulJcunaa In-

( , clo-Kl1nan ves11le. 

- ' 
x 

Mieheatä. mieheen on udeltu. onko kenraali Weygand11la. jonka ldi

sinä Jcuten tunnettua on Ranskan kaikkien atr1kalaiaten aluama14en k0r

kein aotUaall1nen kontrolli. ahJdL itaeldrJL1t1Jd.n auUDJ11.tel.lll1a. s.o. ai

kooko bILn. de Gaullen kanasa tai tUli 1lmaIl. koettaa irroittaa Ranskan 

alu .... Vichyn hallitulr.ata .iten pelaatuka84lJl nlltl. joutwuata •• -

aalaia11le tai italialaisUle. Uskallan Yara1n ~a Y8J'l!lD1I4alla viLit 

tl.lL. että nIliaali. lwbllhaa ei ole padA •• ...:linknSn taä.U&p&1n katsottuna 

niLyttlä. aUu. etu. huhut 48 Gaul.1en Dl8J18&tykaiat& oyat 111otellut. 
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Tämä tietystikään ei e s t ä laajoja piirej& täällä, kuten ennen

kin olen raportoinut, sympatiso1masta periaatteellis.sti de uaullen 

kans sa. Ai kaisemmin mainitsemani everati Giaodot. aanoi, .ttä 85 ~ Rans

kasta kaikessa hUljaisuudeasa antaa de Gaullelle kannatuksanaa. Totta, 

mutta tämä ei merkitae sitä että Dl1mä. 85 ~ eivät olisi u&kollisia P 6-

t 8in11lel Tuntuu kuitenkin siltä että kun J;!:erran tämän hetken kolme 

Ranskaa: vallattu alue, vapaa alue ja d. Gaull., olojen muuttuessa tai 

k.M ttyesaii. jälleen pääsevät yhtymään, de Gaullen näy tt el emää. oaaa eh

kä ei tulla niin ankarasti arvostelemaan kuin tekee vapaan Ranakan 

lehdistö ~kyhatkellä, joskaan ei tule toiselta puolen unohtaa täa. 

yhteydessä, että on helppo nyt sanoa, että olisi ehkä ollut vlisasm.paa 

olla tekemättä aaelepoa, antaa Saksan vallata koko Ranska ja jatkaa 

sotaa Atrikasta. SOtilaallinen tilanne kesäkuussa oli niin toivoton, 

että jos Afiikaan menneiden .1 a sinne mennä tahtovien neuvoa oliai nou

datettu, Ranakaasa olisi aJIltynyt kaaoa, josta sen olisi ollut vaikea 

ehkäpä. koskaan uudelleen nousta. ~atisoida de Gaullen kanssa- on 

senvuoksl sana jota on määriteltävi: ne aympatiat joita omaavat nuo 

• 85 " , ovat käsltettävät niin .ttä miltei jokAinen ranskalainen pat

riootti a;:r4ämeaaiUUl toivoo Saksan häviö_. Tästä on pitkä aakel suora-

nai •• en P6taiDiD. hallituksen vastuatukseenl On ayytä käsitteiden sel

vittämiselta1 tätä painostaa. Ja tätä taustaa vaataan ldI.aittiä JllTÖakiD. 

sen ranakalaia .. joka minulle kerran sanoil "YkaiD.piL petaiD.1D. hall1-

tukeesaa iatuu Gaullelaisia-. HiI.D. tarkoitU "patrioott.ja. jotka ti"llLt 

hyväkq LavaliD. voimakasta &IISloto'biaa. TUen d. Gaull.ata on taval

laan tullut lQ'DIbool.1. - m1ldf. ei eatä olemasta ni1tiiJciD. jotka kal''lat-ta-

vat. jopa bliD.en tekojaan ja P'ta1n111 • juJ.1atamamaa ... .u.1ata opposi

tiot.a. 
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.... . ~ A RII S I . SSA OLEVA LÄHETYSTÖ: Sala i nen. 

RAPORTT I n : o 50 ... ... • 10/ lo /, 

. .vi9~ ssa aa p: nä arraa ku u ta 19 .4D.e-;2' Y , . 
Asia: . ... Hall1tuklllll mebdplliMn .. Daluu 

.'pariisl I D ' ........................................................... .. .. ... .. --
Viime viikot ovat olleet täynnä vastakkaisia huhuJa liiti, tu

leeko hallitus pian pala_aan ParU.11n vaiko ei. On ilmeistll. ettll. 

parisen viikkoa sitten hallitua oli päättänyt lähteä Veraai ll .. 'iin 

jättll.en tänne vain ulkom1n1steriön ja diplomaattiku.nnan. T1hnHhän oli

si ollut suvereniteetin itsemurha, koska hallitusta jota ei ympäröi 

diplomaattikunta, ei voi pitää suvereen1sena. Marsalkalle tehtiin yk_ 

sityistietä selvää tilanteesta diplomaattikunnan kannalta katsottuna 

ja annettiin hallituksen ymmIirtU., että useat diplomaatit tuskin suo.

tuisivat tällaiseen Iohteluun. Vaara oli tietysti ~öskin tarjolla, 

että ainakin eri&t hallitukaet olisivat vastavuoroisesti käsitelleet 

Ranskan edustaJia toisella "tavalla kuin muiden maiden edustaJia. Tie

dän varmuUdella, että Jotkut etelä-amerikkalaiset lähetystöpiälliköt 

olisivat aaettunee' "panJan rajan lä.helle, es1m.. San Sebaatianlin. 

Vaikka meUle lähetystöpU.lliköUle ei ole tehty miti.&D. viral

lista ilJIK)ituat.a asiaata, pilli tynee ku1 tenldn hallitus seuraavaan rat

kaisuun. Paitsl raham1n1sterlöta, JOka Jo kauan on ollut pariisis ... 

siirtynee sinne piakkoin Joitakin DII1italdn tekn1ll1a1& m1n1ater1UtI., 

30ta vaUoin mara8lJdta lUe, k&1ldd puolustulllllin1sterlöt Ja ulkoe1nla. 

teriö 311.vät t&mLe. Xc_a _ 01_ akkN4itol4ut vel tion pIULaI1ellen 

luona, on 3Ua1se_ VlcbT'hJ,n tILIIILa kautta ratkaistu. nyttu. n1a. 

JAKELUOHJE : 

UI 1: A .. 

Jakeluohjemall.ja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lia . : mlnlet.rllIlI •• 
EI ulkomuecluatuk .. n tledoltukalln. 
EI ulkomueduatukaen, mutta ulkoulalnmlnlaterllln tledol· 

tukalin. 
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sUtä, että saksalaiset eivät mitenldULn halua toistaisek.i 41,lomaa't

tikuntaa ParUsiu. koska he pelldULvät n!Un luJcu.lsta, ene!lll1äD tai vti.- 

hemmID. objektUvista obsenatöörlkuntaa. Vä1tetl1tLn että maraalkan ja 

Lavalin välillä ollsl ollut huomattaviakin er1m1el1syyka1JL& Laval on 

näet Parii.iin paluun puolustukse ... nlytellyt pläosaa. Peta1n sensi

jaan on hesitoinut. 

3'os tul.oa tullsi olemaan toinen kuin yllämainittu ja ennenkaik

kea jos maraalkka aikoo s11rtyä PTsyviLise.U arUsiin taikka Veraa11.

les·11n. nlin 41plomaatt1kunnan auhtautuminen tällaiseen ratkaisuun tu

lee varmasti oleDLaCl toinen. Mitl.än kokousta d.1plomaatt i kunn alla ei ole 

ollut. vaan on asiasta keskusteltu miehestä miehe .. 

Näyttää näinollen siltI.. että oleakelumme täällä tulee viell. 

pitklttyml&J:l. Kumma qlli ParUslaaa ja varaink1D. ParUsln .akaala1aia

sa pUrel.'" - minkä lIij"öaJdn. miJlulle kuten mu.iatettane_ "aata&lailum 

lähteeni" kertol - on oltu viimeiseen saakka varmoja halUtuksen. ja 

cl1plomaattllnannan piakkol88sta_uusta ParUsi1n.. Tästä kait oa •• l OIL 

aiheutunut. että matkalupia par~8UIL sakaalaiset eivä. t Ti1me a1koina 

ole lIIII11le antaneet. Tästä DI.k77 nyt tehtävän poikkeua1a. kollka erl.äl-

1e virkava1jel1eni parl piU:d.ä eitten ja miJlulle eUen 1l.IDolteU,i1JL. 

että lupa käVl.iatä ParUslssa OIL myönnett~. Olin puolestani jo lIII1uta

mln vlikkoja .ltten aaltsalaiaten tuttari.ea.1 kautta P81'i1a1asa 1lmoltta

nut (en anonut) mielell.iD1 plstäytyvtLni ParU.l .... LlLhdiln s1nn.e hl»

lIIIIUlLa taildta ylibuOlllllDIL& " - 5 pilVl.kal. osakal hoitaakseni 1I.het~.tölL 

.. loita. jolta en 01& vo1na.t plan l/a vuote •• eurata., osaltal ~a pa

nakaea.1 kotini talv1JaU1tocm. Olen myö. er1ttäiJL utelias näkelll.lLJL, 111-

1ai.eksl eMIIIl ParUal.& on .ao40lRwlut, m1ki on tlLrkalLti .Ula JODka 

tahtiL'IILnIL OIL raportoi4a Ran.altut .. 

hel Jamn al.la1puolella lihtan.a toaiJL maraa1kka T~ pi1T1kal 



• 

Versailles'iin tutustuak.een oloihin ja mahdoll1auu.laliin siirtyi. sin

ne, m1n.IåL jUke.· bI.n palaa Viohyth1n. Senjälkeen otetaan uudalleen. 

esUle )cySYIQ'*a1lituk.en ja 41plomaatt1.kuOlnan mahdollisesta sUrty

m1sestä Pariisiin • 

, 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

UtE II: A 4. 

, 
t ___ . 1 

UlkOUSiainministeriö~e, 
H e 1 Sa.i_ n ~ ~......, ___ ~-_ .... 

Lähetän täten kunnioittaen U1koasiainministerib1le 

raporttinl ,richystä n:o 51, joka käs ittelee aihetta: 

. ilanteesta • 



. \ 

. PARI.ISI 

RAPORTTI 0:0 5~~ .. 

. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ .. __ ....... __ _ 

v :l,chy ssa as p:nä marr a s kuuta lQ .i()! JOL!O , -iJ 
I 

Asia : ~te8sta . ............. ........ .......... _ ... ; 11.. ' r,tJ, 

8'i<1!ri '0 en. 
.' I 

Raportin kirjoittaminen täältä poliittisesta tilanteesta BUroo-

• paas a on jo itsessään t ällä hetkellä vaikeata ja. lisäksi tavallaan eh

kä turhaa, koska tilanne varmasti on jo suuresti kehittynyt nykyises

tään raportin tullessa perille. Muutamat näkökohdat ansainnevat ku1 

km huomiota. 

• 

Italian sotilaallinen epäonnistuminen Albanian rintamalla on 

täällä herättänyt er~ttäin suurta huomiota. Suurlähettiläs Masa1gli 

noi minulle tänään aen hänestä merkit s evän ldI.ännestlL suursoduaa.. V 

ka ymnärretäiLn, että Saksa tavall a taikka toisella tullee "kurittamaan" 

upp1n1skaista Kreikkaa - kuten se antoi vis a1in aateeseen Moskovan 

"kurittaa- meitä - on kuitenkin yleinen mielipide s., että Italian 

maa-axmei3an prestige nyt on kysees_ ja vakavesti kyse •• aIL. sitä suu

remmalla syy1l& kun on täysi syy olettaa että Englannin laivasto tällä 

hetkellä ei vain itäisellä vaan myöskin keaki-V'IiJ.1merell.ä on vealen 

herra. Yk81npä. Unkarin lähettUäs ilmaisi minulle tyytyvä1ayytend. 

tII. että Italia epl.onn1=.-tuu; painostu. 81el tlLpl.in s11s vähene •• 

Ransk an kannal. tahan Italian vU'b:linkäymiset luonnollisesti 

kitsevät auurta plua1a, koska sen kautta Italian vaat1mukset tulevi ... 

r8UhanneuvoUelui ... meneUä.~ t pont~ .. VlLhimDdLaaäkl.lLn lIdI.I.r&.aä lUot

telematta Tol •• 08, että Italian sotatoiJunt Ranskaa vastaan keaM.'nnm 

JAKELUOHJE : 

UI 1:." 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Ii.lkoi mlnl.terjölle. 
EI ulkomuedu.tuk.en tiedoltukolln. 
EI ulkom ... du.tukoen. mutta ulkoa.lainmlni.ttriön tledoi. 

tuko"n. 



• 

• 

il. p :n, s.o. sOdanjulistuksen jälkeen eivät kantane.t mitään hedel..m1l.. 

An ole tahtonut siitä rapor teissani mainita, mutta olen nyt sotilastahol

taX ) saanu t täyden vakuuden siitä että kun heti SOdanjulistuksen jä.:Lkeen 

italialaiset Ransken kaakkoisimmasaa kulmassa menivät yli rajan, laauu

tuen Saint-Louis-s11lal ta siitä kUometrin päässä olevaan ...... enton 'iin, he 

.. lvät edes kyenneet tätä val t amaan. ~skala1nen vastahyök.ldl.ys onnistui 

täydelliseati ja italialaiset lyötiin takai sin rajan taakse. Samana1kui

sest.! Ranskan laivasto asettui kuuden meripen1kul.man päähän Genuan edus

talle e stäen siten mahdollisia apuliikke itä. menI tä päin. 

ruinusss on vakautunut käsitys että. rlitler tahallaan pani Italian 

Juliatamaan sodan Ranskalle hiin myö~. ettei kukaan voinut sitä käsit

tää muuksi kuin puukoniakuksi kuolevan selkiULn. i8kuksi jota Ranska ei 

koskaan tule unohtamaan. TlUlä.k1n tavalla liitlar koetti kylvää. eripurai

suutta siaark:ansojen keuen. mistä eräässä aikaisemmassa raport1saani 

äskettäin puhuin. 

x 
x 

;-Ume tapahtumat Rumanlaasa. s.o. poliittisten vankien joukkoamr

ha y.~ OTat täkäläi ... .a rumanialaiseas8 lähetyatöaaä her&ttmnaet suu

ren levottomuuden. Siellä minulle tlDl.ln peittelemättä S81otU1D., ettl. 

DimI. tapahtumat voivat olla &1.lama Rwunian häv1lm1selle " -"Ei'. it

senäisenä valtiona ja jakautWllLl.selle Venäjän ja Saksan keSken. TUanne 

alkanU] a ja xtu-Aasl .. sa voisi silloin yhdellä iskulla muuttua. 
x x 

x 

x) LiLb.teenln1 m.m. usein mainitsemani eV81 ti G1go4Dt, Joka Dl'tt8llllll1n 
on Yleisealkupn_ n byrooD. pIiUl.1kkö. 
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l ääl.1ä on suurella ilolla vastaanotettu tieto uuden xhdyaval tain 

suurlähettilään nimit tämisestä, s e mmink1n kun tälle tärkeälle paikalle 
x) 

on nimitetty sikai huomatt ava henkUö kuin on amiraali Leaby. 'l'äs.& 

nähdään syystä totiatua siitä, e t tä. Ranskan ja Yhdysvaltain suhteet 

ovat paranelll88aa. 'Iiikälä i se t amerikkalaiset aanovat Leahyn olevan par

hai ta mieh1ään ja vahva angl;0t1ll1. Sivumennen aanoen on luonnolliata, 

että annan nimitystä. Washington on uai d'Oraa.ylta aaanut vakuutuksia 

4t siitä ettei täällä aiota ryhtyä sellai8iin varaaattom1 1n to1aenpltei

s11n m1h1n ed81lisea .. raportissanl vl1ttas1n, että nimittiL1n marsalkka 

ja hallitus aaettuiaivat lllUua11e kuin ms .. on ·d1Plomaattikunta. 

• 

TälcäJ.äinen uusl i)akovan aala1nholta,1a Bogomolcv, jonka kanaaa 

olen ollut protokollan ~ai81ssa, joskin varsin pitk1kal venähtä.nel.~ 
xx) 

tul1a1uealcusteluiaaa J sanoi minulle t018sapälväDiL par1inkin ottee-

seen Saksan asaman olevan sellaleen, että. ".dltler1n täytyy kyllä olla 

nyt perin varovainen (prudent)·. 

Bulgarian epäröintiä. ll1Uyä kolm1111ttoon. m1h1n moniasa p11rela 

sä luullaan · ioakovan vaikuttaneen - ministeri RoChat toain e1 tätä. 

x) 
Suomen lehtien t1eto, että. tänne ollai nimitetty aaia1nhoita,1aka1 

1iilrpbT el p14i! paikkaanaa: Lllrpby on auurllJletyatön monivuotinen eu1-
mäinen neuvoa.!. .. ~oka kolmen nimelsen 1llUuk8u.4en a11cana on oleakell.ut 
kotima .. aan. Hän palaa tänne 1äh1p1f.1v1Dl.. 

xx) 
y aatalåJ,ynn1l1iLn1 tarjott11n kahvia, mikä tääl.l.l. e1 y7 .• enaä ole ta-

pana! 
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x) 
vahvistanut kun tänään olin hi.nen puheillaan -, Kreikan eota , Italian 

laivaston osittainen sulkeminen Adrian mereen, Turkin itsepäisyye olla 

luopumatta Englannieta, Italian hyökkäyksen täydellinen ee1aahdua Libyaa

ea, Es panjan epäröinti, sekä eräät muut samantapaiset seikat - puhumat

t .l:.Dglannin vastustuksen jatkuvaiS1.udaata - ovat täiUl.l. aytyttäneet 

uuden toivonldp1n&n. J,'ästä kait ainakin osaksi aiheutuu sekin, että rana

kalsls-saksalaiset neuvottelut "yhteistyöstä" näyttävät joutuneen kuol-

• leeseen pistee.een. Löytyy jo nlltäk1lL - aa1m. eilen ent. ministeri 

tunnettu oikeiston johta.1 a Louis Marin - jotka puhuvat sisäisistä vai

keuksista Saksassa ja Italiaaea. Kanadan l&hetystön neuvoa, Joka juuri 

on palannut tänne Lontooeta - on kuvaavaa s1.DiLnsä että hiLn i.kId.ä. on 

ilmestynyt tänne Lontooata, s1llä. Bordeaux'n jälkeen ei Kana4al.la ole 

ollut tii.ällä. mitään eclustueta - kertoo kaikldalla miten Lontoossa elä

ml kulkee kuin ennen. hiLntä kuullaan tarkkaavaati. '.roisa! ta puolen kyl

läkin eräs huomattava diplomaatU Lavalin ympi:i.ristös1öil. tänään sanoi ole

vanaa vakuutettu siitä. että Englanti ei kauan vol jatkaa vaatustustaan. 

• Tämä ä.ii.n1 kuitenkin hukkuu ylei.een konserttiin &lglannin kyvystä puo-

lustautua vielä vuosia. Johdonmukaisesti alkaakin kuulua ään1&, jotka 

varovaisesti antavat ymmIf.r~ että Ranskan ralli ehkei vielä ole pelat-

tu loppuun - - -. Uaeat vl1m"i'saiset lq!skw!telJmi Ueiseaikuppan n. 
o,a,. nM-111 k'r ken-" Vahvistavat tl tä käsi tntln1. äytyy myöe ~ön

tU. että virallinen elokuTapropaganda, joka ea1Dle Umanee "actualit6a"isa. (päivän uutiset)/ varsin taitavaeti ki.ytVJL hyväkaeen marsalkan matko

Ja, jolta mainlosti lavaatell.88IL. urhellutllaisuu.kaia. eotavankien brläk

x) 
TIiLllä vä.ltetl.l.n i tsepintais8stl, että !.tJ.aaa1.1n1 alottl tIf.mIf.n sodan 

vaatoin yleleee1kw1tansa neuvoa. 
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a1 järjeste~~jä juhlatilaisuuks1a ja rahakeri1yks1JL, y.m., luodaksMD 

ja Y,lläp1tiUUtaeen 1a1Lnmaall1sta mie11alaa "uuden Ranak8D." markeiaall. De

m6blliso1Dnin hitaudesta minulla on vain haj8D.ais1a numaroita, mu.tta on 

ilmeiatl. että kontrollivapaalla alueella se ei ole effektiivinen ja et

tä aaelevQ11 artiklaa 7 (joukkojen pysyttäm1nen lippuJen alla "yle1&en 

järj estyksen" vuoks1) koetetaan tuJildta mahdoll1simman laaJ asti. 1&18-

telan miten Saksusa v11.rDe sod8D. jälkeen esim. neisea1kwman palkkä 

olemassaolo 011 kielletty' 

Kaikki nämät seikat lu'vat Udt .. erli.lI.nlaista opt1m1am1a ViChys

aIf., jota tarkkaa.ja ei vo1 olla huom.aamatta. Onko uusi pettyJQ'a, 4ea1l

lusioni. oleva näidenkin mielialojen seurauk_na. aen 8&a1111118 aikan81111118 

kokea. 

Pyydän että tiiDliLn raportin loppuoaaa e1 mon1stettaisi. 
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SUOM E N LÄH ETYSTÖ 

;ol <// 3. 
V1ohys8ll 16 p:nä Joulukuuta 19ikO. 

~ /13 f ' ta--! . J ''t I 

..... 4. 

Ulkoas i a1nmin1steriölle. 

R e 1 8 1 n k 1. 

Lähetän t ä ten kunni01ttaen Ulko8siainm1nisteriölle raport

t1n1 V10hystä n:ot 52, 53, 54 . 55, 56, 57 j a 58. jotka käsitte

levä t allama1nittuja biheita: 

N:o 52: Käynti marsalkka Petainin luona. 

tt 

" 

" 
It 

It 

It 

53: Halli tukaen paluu Pariisiin. 

54: Hitlerin puheen täldl.läinen kaiku Ja Italian 

vastoinkäymiset. 

55: Rpakp. lmrrtlUahall1nnon uus j ärjestely, 

56: :iräs keskustelu. 

57: Lavelin eklipsi. 

58 : ~lisi hakaristin mer keissä • 
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P .A R I I .S . I.. .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .... ?"~ ....... . 
.. . " ielly. .ssa .la p: nä .. Joulu. kuuta lIL .. 40.. :LI jJt i J . .6 '1 /. 

Asia: KlI.Yhti marsalkka f' eta1n1n t· 1 .... Y I 

.l.uQAa, ............................................................... : ................ . 

Lähtiessän1 !>ariisata, misaä oleskelin t.k. 9 ensimäistä päi-

vää. suurlähettiläs kreiv1 eretti de la Roc~a, jonka (sodaaaa haa

vo1ttunut) poika, lentäjä, on naimisissa suomalaisen kanssa, pyys1 mi

nua v1&mä&n Vichy'hin marsalkka Påta1nille jäljennöksen hänen viimei

sista pä1väkirjamuist1inpanoistaan. Koska paperit minulle jätettiin 

avoimina ja sain tilaisuuden ne lukea, en katsonut olevan mitään es

tettä suostua pyyntöön. (Toisesaa yhteydessä kerron keakustelu1stani 

måinitun suurlähettUiäD. kuten monien muidenkin henkilöiden kansaa 

Pari1sissa. Rajoitun tässä sanomaan että suurlähettiläs, joka, josldD. 

eläkkeellä, koko sodan ajan on hoitanut erikois1a tehtäviä ulkominis-

• teriösaä., omaa1ta alotteestaan j&i yksin Q,uai d'Ors8l'lle sitä valvo-

Jl88n ulkom1D.1steriön lähtiessä ja saksalaisten tullessa. Hän oli ensi

mäinen ranskalainen viranomainen, jonka luona val tausarmaijan kärki

Joukkojen es1lamtaupseerit kävivät. On vam aank1 n suurekal osaksi luet 

tava hänen ansiOkseen, että ulkoministeriön rakennukset eivät Jou 

saksalaisten mlehittälll1ke1. • .Ainoastaan vahtimestarien pienead pavU-

Jongi ... on saksalaisia sotilaita. l61tts ulkoministeriön pliLrakennuk-

aen " ... 'h, kuten III1'ÖS sen viereasl. olevan parlament1n preaic1ent1n 

palats1n katolla liehuu hakaristUlppu.) 

Sain m1D.ulle osotetun luott8llllka8n kautta ....... ttÖllllLll aih .. 

JAKELUOHJE: Ju.luohj~l.ja: 

T .walli ... n. 
TanllI ..... j. 11 .... 81 mlni.teri611 •• 
EI u1ko ..... adu.tuk_ lladollukalln. 
EI ulko~_. mutta ulkoulalnmlnlaterllln 1IecIoI-

foIk.lln. . 
.a. .... ....................................... .. .................................... ....... . ... : ... 
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pyrkiä marsalkan puheille. Heti palattuani toissapäivänä Vichy'hin kävin 

Ill8rsalkan sivill1kabinetin päällikön luona, ja sEluraavana päivänä, 8.0. 

eilisaamuna, minulle il.moitettiin marsalkan ottavan minut vastaan Paro

hotellissa vielä samana päivänä. 

On syytä huomauttaa. että sain lupani mennä Pariisiin saksalais

ten ystävieni kautta suoraan saksalaisi lta sotilasviranomaisilta. Diplo

maatt1kunn~ssa hieman ihmeteltiin tätä muka ·privilegioitua" asemaani, 

minkä vuoksi pidin viisaana siitäkin syystä mahdollisten väärinkäsitys

ten välttämiseksi pyrkiä Ill8rsalkan puheille. 

Kun näkee marsalkan kaueapaa., esim. kävelyllä tai jossain Juhla

tilaisuudessa, hämmästyy hänen nuoruuttaan. Näin hänet sattuma! ta eilen 

kävelemässä pUistossa, mutta en uskonut silmiäni ~nnenkuin olin aivan 

lähellä, koska kauempnta päättJin kyseessä olevan korkeintaan 70"""VUo

tiaen. Sensijaan kun näkee hänet aivan läheltä, huomaa kuitenkin vuosien 

jäljet. Lie'YiL kuurouanaa pakottaa käviJIi.n korottamaan ään.naiL Ja ~en

painoon on tullut vias1 cadenoe • .Ajatus sensijaan on täysin kir ... , Joa 

kohta täytyy ~öntää että keskusteluaiheidep rajoittuneisuus osaltaan 
(.. 

• todistaa elastisu~den heikentymistä. 

Koska minulla ei ollut nimenomaista virallista 

alotin keakustel~ sanomalla vain, ettei minulla ole ollut tilaisuutta. 
I 

-sen jälkew. mitä on tapahtunut Suomessa Ja Ranskassa", hänelle esittää 

henkllökohtaiAt.kunnioituatani. Sanoin myös voivani Vakuuttaa, että 

men kanaa ehtymättömiJ.lJi, lt11Dnolla a~aa sitä Jälleenrakennustyötä. 

ka Ranskasaa nyt tapahtuu hänen eg1icl1naa alla". Olin odottanut 

tälll.n 011si sanonut jotain aodaat8111118. IIIIlUa hän väl tU. ehlåLpIl tahall1-

.. at1, puhua aotatapahtwa1sta Euroop .. sa yleensä. Bena1Js811 lII.Il paiDoaU. 

ldLJden 1d1nD1. sana.l .1lJ.leenralcent8lll1s.ata. tekevänaä ka1tkenaa uudMl 

pohjaIdLa1tylts8n luomiaelta1 R81laltaaaa, alUa 11&äa1 ettl "Joe kohta yhtä 

Ja toiat • .10 on eaavuteU,u. t.1TaJ. Oll pUki. Ja eriUl.lIl IIIIltJdlt .. •• 
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.. 
I ästä siirtyi keskustelumme mahdolliseen kollaboratioon Saksan 

kanssa. Kun näet olin sanonut saaneeni Pariisissa sen ldi.sityksen. että 

tällainen kollaboratio tuskin on vältettävissä. ja että' se ehkä on mahdol

linen,. hän kuvaavasti kYllä valitti olevan niin paljon ranSkalaisia. jot

ka eivä t ymmärrä, että sellaista kollaboratiota ei voida aikaansaa4a päi_ 

västä toiseen ja ettei ole lupa, sellaisen tappion jälkeen, odottaa vä

littömiä tuloksia ja luulla kaiken voi.en kädenkäänteesaiL palautua en

nalleen. Vanhuksen suusta lähtene1n!f. nämät sanat todistavat, kuinka epif.

egoistisesti ja yksinomaan maan tulevaisuutta silmälläpitäen hän tJatta

lee. Hän osoitti tässä kuten puheissaank1n selvää tyytymättömyyttä eri

näisiin piireihin tässä maassa, jotka eivät ymmärri että sota on hävit-

t x) 
y. 

Puhuimme tämän johdosta myös hallituksen ja hänen itsensä mahdol

lisesta siirtymisestä Pariisiin tai Verss111esiin. Kirjoitan siitä erik

seen. .. raportissa n:o Ss. 

Hän kYseli senjälkeen 010j8Illlle ja tein niistä lyhyeati selkoa. 

Huomasin et.ta hIi.n oli hyvin vähän selvillä Suomesta. sekä historiallises-

• ti että nykyhetkisesti. Eipä hän näyttänyt olevan aivan selvillä siitä

kään, että itsenäisyytemme on täydellinenl (Täsaä yhteydessä en voi olla 

huomauttamatta, että monen ranskalaiaen on ehkä. katkeraa myöntU. että 

meidän itsenäisyyteDUJ18 tUlli. hetkellä on suurempi kuin heidän oman maan

a .. ) 

Kun kerroin maraalkalle', että 018I11III8 j~uri dekoro1maasa lukuisia 

ranakalaisia upseereja klitollisuu4en_osotuksek81 siitä mitä he tek1vät 

h1V~ksemme aot ... ailtaDa. DALin että bILn hiukan al.paiLhti qsyen mitl. up

.. ere~a ne OYat. Kerroin san b&neUa ja 8anoin antanaen1. luettelon var

lIIludell vuoJtal ylaisea1kuntaan tark~tettavaJta1 - täatä kerron eri Jt1r

x MUut..- itvl. aittan Saksan Ranakaaaa olavaR teoll18uusjlrjeatGa pI&L-
11Jtk1 ltUlla ant01 1eh411la Jcownentaar1a S~S8Il ja Ranskan väl.1l1& &a
ket.in sovi tuJen maksu- ,. ••• aops..aten ~ohdost ... 811DAL h1nkin 'Yuotti 
ualtGlll&fta 1lIMlalin 1IJLantel,-po11ti1Jtaa ... Ma.uten hIi.n 88D.01ettIL Ranual-
1a 'Yarata. ailla kuuluva paSkka uwlaa .. talouaeuroopaaa .. 
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j ees sä " misä hän rauhoittui. ftltt a kun kUtin häntä kaikesta 

Rans ka s t amma aikana t eki hyväks emme , olin huomaavinani ettei tämä kes

kustel uaihe hänt ä täysin miel l yttänyt , mikä on ymmärrettävissä kun ajat

tel ee, että useat Danskalaiset johtohenkLi öt, jotka eitä silloin ~uttoi

vat. nyt istuvat l~j en takana, marsalk.<m haJ.lituksen omasta to imenpi

t eestä. N"å i tä henkUÖ i~ä.hän me emme dekoroikaanl 

Se mikä oli kiinto i sinta keskuste1ustamme mutta samalla minulle 

hemmän ylösrakent ava a, oli e ttä s elvästi saatoin huomat a marsalkan 

j onkinlaises sa sokeassa uskossa bo1sheviam1sta vapautuneen Venäjän 

t a t ulevasta mer kityks e s tä.. Hän kyseli eht imi seen Venäjän oloja, johon 

vastasin yht ä säännöllisesti en niitä tuntevani. Hän eli selvästi v i elä 

1914 a jassa. uhean tullen, t osin v r s in yli alkals essa muodossa, tilan

t eest a yleensä hän huomautti, ettei sota vielä ole loppunut, että Saksal

le vielä voi koitua Itali ast a y .m. vaikeuksia, ja että Venäjän kysymys 

voi koitua Saksalle vai keaksi pä.hkinä.kBi. Sitä tosiasiaa, että Saksan 

dellinen häviö ehkei olisi Euroopalle yksinomaan onnellista, ei kylläkään 

marsalkka käslttäne • 

~ätin marsalkalle lopuksi myös muutamia ä skeisiä r ans kankie1is iä 

julkaisuja Suomesta j a SUomen sivistyshistorla.sta. Hänelle oli tiety sti 

täysin tuntematonta, että SUomi j a Ranska ovat olleet Jo keskiajalla lä

heisessä henkisessä vuorovaikutuksessa. Ja kun lopettaj.aiaiksi sanoin 

keväni parhaani näiden historiallisten muistojen ja sivistyksellisten 

teiden yl1äpitämiseksl, marsalkka hieman halkeasti aanoi: 1tN11n, suhteem

me tällä hetkellä. eivät vol olla muuta kuin sivistykselllse~, mu~ta e11e

vilvaan sanoja tällä h'~f11&. sillä ' me kyllä seuraamme oloja teidänkin 
II 

sUUDD.allanne· ~ mu1at1mme el petl.. , 
Keakuate1umme kesti runsaan puolitunnin. 
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Asia: ... liall1:ty.k sen. Dal,UU .Pariisiin. 1/1 , v ( 

Viitaten raporttiini n:o 50 otsakeasiast kerron vielä seuraa-

vaa. 

~arlisi s 5a olless ani vakuuttauduin siitä. että tuossa rapor

tissani esittä.män1 selos tus tilanteesta vastaa spurin piirtein todel

lista asianlaitaa. 5.0. että hallitus muodollisesti edelleen j ää Vi

ohy'hiD.. vaikka joit akuit a ministeriöitä tai niiden oaia siirretä.ä.nkin 

arl1si1n resp. VersaUleaiin. j a että marsalkka itse aamoin jä.ä. pää

asiallisesti Vichy'hiD. tehden vain lyhyitä käynte jä Ver8ailleslln. To

siasia on että Veraa11lesla on alettu evakuoida. j a täällä kerrotiin 

eilen että g arde mobile - kutsukaamme sitä presidentin henkivartioa-
x) 

toksi.. valmistautuu jättämään Vichyn lähteäkaeen Veraa1llealln. 

Kun eilen kävin marsalkan puheilla. mistä olen tebIl,yt eclellis 

sä raportissani selkoa. hän otti itse kysymyksen puheeksi sanoen hal

lituksen ja bänen itsensä Jäävän tiiJme. "Joskin tulen tekemIän pika

käyntejä (boll4a) VersaUlesi1n nähdäkseni vo1s11to sinne asettuaR • mLn 

lisäsi että mika Versa1lles1saa e1 ole paikkaa kaikille m1n1ateriöU

le eikä cUplomaattikumlalle. Ja koska Dl.itii. ei voi sijoittaa vallat

x) 
~s tuttavani upseeri on saanut käaQn olla miehineen hevos1ne_ 

17.1.&. 'VeraaUl.ea1s .... 

JAKELUOHJE: J.keluohjemallej. : 

T .... lllnen. 
T .... llln ... j. 11 ..... 1 mlnl.t""'II •• 
EI ullto ......... t ...... tledoltukalln. 
EI ulko ......... tuk ..... mutta ulkoa.lainmlnleterlOn tiedoI· 

tukaan • ... : ... 



• 

tuun ariisiin, sekä koska ei ole todennäköistä. että Pariisi tulee .~a
x) 

kuoiduksi ennen sodan loppua, on t äyt ynyt j ärjestää asiat näin, huo-

aut t aen t osin, että r at ka i su e i tietysti ole ideaalinen. 

~ari is i s s a ollessani puhuin t ä s t ä erään v anhan saks al a isen tutta

vani kanssa (ei ~saksal aisen lähteeni"), joka on asunut ari is i ssa 15 

vuotta j a j ol l a on läheisiä suhteita Saksan nykyiseen amba s s aadlin. Hän 

oli kanssani samaa mieltä siitä että aksan viranomaiset tekevä t tyhmyy

den siinä etteivät halua diplomaattikuntaa Pariisiin pitäen diplomaatte

j a muka vaarallis ina t arkka a jina jopa vakollijoina. Llinun käsi tykseni IIII1-

kaan, jonka hänell e myös esitin, on t yhmää pitää diplomaatteja täällä 

t yytymättömyydessä, kun he Pariisissa Olis i v a t omissa kodeissaan pal joa 

t yyty:väisemmät ja öskin hel pommin ehkä kontrolloita'lissa. Voipa a j a tal.-
\ • 

1 8 s itäkin, että he Pariisissa joutuvat saksalaisten s elåL diplomaattis-

ten että" sotilaallisten viranomaisten kanssa kOSketuksiin, mikä V ... 'AOa.~

kaan ei olisi hait aksi. Ti edän että saks al aisten v iranomaisten halutto

IIII1US nähdä diplomaat t i kunt a ariis issa kohdistuu ensi kädes_ Amerikan 

suurlähetystöön ja Paavin edustukseen. Edellinen on ymmärrettä~issl, ja 

olen t änään kuullut että ~rikan ...z vastanimitetty suurlähettilä. 

täällä aikoo nimenomaan asettua Vichythin. Mitä Vatikaaniin tulee -

• Jo keaällä kertonut että nuntius, Joka samalla on diplomaatt1 I01DDan van-

hin, kerran kyörätt1in takaisin Vichy'hin clemarkatiolinJalta - on tl.ml.

kin ymmärrettä.T1a" kataoen atikaanin ja aen .clustuaton uni~eraaal.1ai1n 

suhteisiin kaikk1in maihin Ja n11den hallitukal1a. 

x) 
Oma kla1tyksen1 on lII1'ös että. tämä on mahdotonta niin k_an ku1n JIDg

larm1a 80ta jatkuu. sU1~ Parl1aiata on tullut t&rkd •• bldL tärke1a ._
.alaisen organl.ation keakua Ranakaa .. , ja s11. ~ö. sotilaal11s.at1 
uhattu stu" Oll •• san1 ParUsia .. 011 erU.DI. yöDl.U mahiUJYtl". J. to1-
aena yöD& •• 01.Dmae tout',_,-ttä. va1klta bälJYtystl. .i Ollut. l'arl1s1n 
ymplr1l1& ol.~1. t.h4 .... u~a poma1t.tt11a. 



bU1l0in marsalkka ensi kerran lähtee VersaUlesiin, siitä liikkuu 

paljon huhuja. :t-äivämä.ärä tietysti pidetä.ä.n. salaasa varsinkin sen onnetto

muuden jälkeen joka sattui Chiappelle. JOnka matkahe~ kumma ky111L 011 

etukäteen lehdisai ilmoitettu. Kerrotaan et~ marsalkan käynti Marseillea

sa Ja 'rioulon1aaa, mlaaIL. vars1nlc1n jälkillllLiseaai paikaaaa. bl.nen osak .. en 

tullut kunnioitus sai aotilaallisiakin muotoJa, oliai hermostuttanut Ber

l11n1ä Ja että häntä olisi pyycieU7 l7kkiUlmM1ln mUkana .. Mene tie •• , 
Oli mitan Oli, ylläOlevaan viitaten arvelen JlLämiaemme tänne nyky-

muodosaa vielä pitkittyvlLn ehkä kuukausia, jollei satu Jotakin erikoista. 

tai jOllei Umene ettlL Tanhan marsalkan sukkulatehtävä VersaUlesin Ja 

ta Vi~ vä11llll. ajanpitkään käy mahdottomaksi. 

Tässä yhteydessä ansaitsee vielä mainitsemista. ettlL olleasani Pa

riisissa tuli uusia rajoittavia määräyksiä sikäläisten diplomaattien Ja 

konsulivirkamiesten l11kkum1s:nahdollisuuks1sta vall s tulls alueella. Niin

pii. eivät he enää ilman erikoislupaa saa lI18nnä es1.m. Rouen'iin Ja Bordeaaa

bon. låäissä piireissä tulkittiin tämä. niin, että. tahdottiin tehdä tämii. 

rajoitus ~ dlplomaattikunnan paluuta. Toisissa piireisali. taas tulki-

nea". jota halutaen"kamutloida. 

~ yhtäpäätä joukkoJa siirrettiin kaupungin läpi lä.n.te~ Nämä huhut saivat 

vahvistusta senJdn k'lutta, ettlL eUen 4amarkatiolinJa äJddJ. sulJettiin 

kaikUta. (KulJin it •• vähän aikais8llll1n -rajan- po1kld paluumatkallan1 

Par1is1ata. Ja totean, ettlL ainakin minua kohtaan salål. lI18nnen että tullen 

osoitettiin suurta kohteliaieuutta aaksalaisten viranaa.1sten puol.lta e1- r 

låi. m1nldlinnMkÖisill. kyselyjä teht7 ~avaroideni suhteen. Olin t08in kaiken 

varalta hyvin varoTaln8n siihen Dilhden mitä kulJetin mukanani, Ja n1i8ti

k1n papereista, Jotka toin maraalkalle. ei käynyt m1ll1Uln tavalla 11111 

mistä ne olivat llhtö1ain - ne ol1a1vat yhti hyvin voiDeet olla CIR1a Dalia

tiinpanoJani&) Olial tietysti 1~1l11at ... ' ettlL aaka81.a18et hetkelliL J~-

• 



- 4 -

loin liittolaisen käy kaikkial l a huo~sti~ 

tosiasian vaikutusta uusilla hyökkäyksillä Engl antiin. ~1 liene myös

kään pelkkä sattwna, että D.N. B. ll/ l.& dementoi Göbbelsin muka sanoneen 

ulkomaalaisille lehtimiehille suuren hyökkäyksen l antia vastaan ole

van lähiaikoina Odotettavissa. 
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~/t I 
Asia: itlerin ;euheen t äkäläinen 

~itlerin toissapäivä inen suuri puhe Julkaistiin jotenkin täy

dellisenä eilen Le emps'issa. Puhe on eräissä suhte i ssa herättänyt 

.. t ääl ä huomiota. Eräskin t äkäläinen suurlähettiläs kahdenkesken ate

rioidessamme sanoi seuraavaa. 

• 

~ ensinnäkin Hitl er puhui? SUurlähettiläs katsoi puheen ei 

olleen ehdottomasti t ar peellisen. mut t ei uskaltanut kuitenkaan siitä 

tehdä mitään jOhtopäät östä . 

Puheessaan tlitler ei kosketellut sanall akaan Italiaa eikä ak

selia. Koko puhe oli kohdistettu ngl ant ia vastaan, j a sen koko sävy 

oli mi~-täyteisampi kuin koskaan ennen: minä yksin olen vastuussa 

kesta. minä yksin vien sodan voitokkaaseen lOPPUun, ~ yksin lIIääräii.D. 

tulevaisuudesta Ja rauhasta. SUurlähettiläs alleviivasi erikoisesti 

puheen lopusaa olleita sanoja: "Ta_ahtui mitä tahansa, Saksa suoriutuu 

voitokkaana t a istelusta". tlitä merkitsevät sanat "tapahtui mitä tahan

sa"? SUurlähettiläs luuli niiden merkitsevän Italian eciesaä. olevia 

vtikeukaia. Hän ei sanonut: akseli suoriutuu voltokkaana taistelusta. 

Ei liioin että akseli tulee määräämIiän lQll'Oopan tulevaisuudeata Ja 

rauhasta. On aivan kuin Italia Jo 011s1 eliminoitu pel1stii.. Näin suur

lähettiläs. 

"'AKELUOH"'E : ....keluohJ.mal .. j. : 

T.v.lllnen. 
T ... "' ..... j. n.lkai mlnlat.rlO" •• 
EI ulkomaa .... tuka ... tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatuk ..... mutta ulkoaai81nminlaterlOn tiedot-

"'al,". 
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!jyöskin muiden kanssa keskus tellessa on minulle t ällaisia mieli

piteitä esitetty. iinpä yleise sikunnan II. osaston päällikkö minulle 

s anoi Hitlerin ei kolmeen vuoteen pitäneen sellaista minäpuhetta - s.o. 

aks elin syntymisen j älkeen. 

TIIllä j a vielä enemmän Pariisissa väitetää n kivenkovaa, että Ita-

lian yleise sikunt a ei ole Kre ikan sotaa t ahto~ut vaan että. sen 

puolue j a siis myö s eiano. Tappioiden seurauksena puolue nyt v aatii syn-

t i pukkej a armeijan johdossa. 

BUhuil1aan tie t ys ti taasen siitäkin, että. Hitlerille Kreikan sota 

olisi tullut yllä t yksenä ja neuvottel ujen vuoksi Ranskan kanssa erittäin 

sopimattomalla hetkellä , j a että hän ei a ivan vastenmielisesti näe 

1i8O heikkenevän - vo i dakseen helpommin ottaa Triestin& Huhuist a 

p~ta on oikeus kysyä, miksei rlit1er tee mitään Albanian skanclaalin 

estämiseksi. 
Kun ariisissa keskustelin erään tunnetun ranskalaiS8ll poliiti

kon kans s a j a tulin puhuneeksi Itali asta. hän hypf&sl pystyyn ja pulden 

nyrkkiä sanoi: "Me emme tule antamaan I t alialle a inoatakaan tuumaa ter

r i tooristamm ... ::1e1uummin tappelemme uude11een-. On selvää että. täällä 

jokainen Kreik an voitto merkit see Ranskalle yhtä naulaa vähemmän sen 

ruumisarkwlsa, jos tulnal1e rauhalle, anamme tämän tosin ehkä l11ot81-

1un nimen. 
Kerron seuraav an aivan v arman t apahtuman. 'räldUäinen Kreikan 

ent. sotilasasiamies kutsuttiin jo aikoja sitten kotia. mutta hän olisl 

t ahtonut käydä välillä Pariisissa järjestämäSsä aaioitaan. 

pujen lopuJtai ai sinne pU.B~ ja kun Kreikan 80ta syttyl, hän ll.hti 

BarnU.n. meni sielU. SakSan ll.hetystÖÖD. ja sai DIlutamaasa tunn1aaa luo. 

van JIWUlI,. SakSan kautta Kreikkaan. pari päivää sitten .aapu! hänel1iiL 

ltorU ... ta t&ldLlUselle lll.het1stölle tervehdysel.hköBanomal On sa1v1.ä, 



• 

- 3 -

että Saksan Jåhetystö ern1ssä tiesi minne mies 011 matkalla. Toinen 

samanlainen tapaus on sattunut parl1sisaa, jossa eräälle kreikkala1-

selle kenraal ille annettiin samanlainen lupa. Hänkin on nyt 

t. ä iden tapausten todenperäisyydestä menen takuuseen. 

Kreikan täkäläisessä lähetystössä minulle kerrottiin myös, 

t ä Englannin hyökkäys Libyassa t arkottaa seuraavaa. Tammikuusaa alka

v t hiekkamyrskyt paralysoivat kaikkl todelliset sotato1menpiteet Li

byassa. ~tääksean itallalaisia kuljettamasta joukkoja jo nyt Libyaata 

Albanlaan. hyökkäys alotettlin. Se oli italialais ille epämiellyttävä 

yllätys. 

Yleisesikunnan II. osaston päällikkö minulle sanol seuraavaa.. 

De Gaulle l l a ei ole montakaan sataa ranskalaist a upseeria käytettävä

nää.n. ~lantiin tosin meni toisiakin, jotka t ahtoivat jatkaa ta1ste

lua Saksaa vastaan mutta jotka käänsivät De aullel le selkäns.ä kun ha

vaitsivat hänen toimivan oman persoonallisen kunnianhlmonaa virelssä. 
x) 

åmät upseerit ovat pääasiallisesti 3nglannln aroeijan palveluksessa. 

Jräs näistä ranskalaisista kenraaleista johtaa nyt ji.:ng] annin sotatoi

mia LibYM!&t Kuvaavana yleisesikunnan miellalalle ~lant11n nähden 

• mainitsen. että puhut eI t avan! 011 tästä sekä tyytyväinen että ylpeä. 

Kreikan sotilasasiamies on minulle hieman pal jastanut 81'11181-

janjohdon strateegisla suunnitelmia llbaniasaa, mutten ka tso voivani 

niitä tähän l ainailla. 

~åällä koko Vichy nauraa Rooman sotakommunikeoilla, Joiden ve

roista lapsellisuudeaaa va1n harvoin on kyetty luomaan. Varsinkin 7a-" 

rinacoin viimeinen loistopalal -Italian armeija e1 odota muuta ku1a 

käakl& v01ttaakseen- hakee vertaistaan järjettömistä sotabulletine1at. 

niin rikk ..... sotahistoriaaaa (aaayrialaiahta kuningaaannale1ata 

UenU. 

XI On IQ'öa kuTaa-.. et tI. n. 405 n1IUI. käa1ttävllssä luetteloa..- 80-
t_ 3ohcloata clekoro1iniata r_akala1a1ata up .. ereiata ei ole a1Do ... 
t~ -s.a11elalat.-. 
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En voi olla i nits ematt a että Unkarin t ä käl ä inen lähett iläs 

ei sui nkaan kuulu pienimpi in naur aj lln. hänen 3udapestistä juuri saa

punut rouvansa on avoimesti antiakse11lainen . 

13. 12 . 4i1ispäivänä ja varsi nkin t änään Vichyn ilma on täynnä 

mit ä ris tiriitaisimpi a huhu j a I tal i an Libyas s a olevan armei jan t äydel

lise s t ä paniikista. l evottomuuksista emämaassa y . m. Samoin ilmassa su

risee huhuja Vichyn hallit ukses s a vallitsevista suurista er imielisyyk

sistä j a hallituspul l4.sta, Joka jo vaanii kynnyksellä . Lav al Siirtyisi 

sisäministeriksl ja f'landin tulisi ulkominis t eriksi . Flandin ja 

quet , Bordeaux ' n pormes t ari, ovat t äällä oleskelleet v i i me päi vinä. . 

nul l a on ku itenkin käsit ys et tä åt ainilla on ohjak et kä siaaään . 
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~, YI Asia: .. Ranakan kunnallishallinnon uua-

.. Jär je s t ely. .. ........................................ _ ............... ... 

r 

ti al l i tuksen toimenpi t eist ä Ranskan sisäisen elämän puhdistami

seks i j a kohottamiseks i ansai t see eri koi s t a huomiota kauan suunnitel

tu J a eilen lakina i lmestynyt kunnallishallinn'n uusjärjestely, j oka, 

kut en seuraavas ta näkyy , vä hent ää minimiin sen turmiollis en poliitti

sen v ai kutuksen, mikä kunnallishallinnoss.a- vallits i anall e menneen 
x l 

r egimen aikana . 

Seur aavas sa l YhYesti uuden l ai n s isäll ys. 

Kunnissa, joiden asukasl~ on yli N'OOO mutta all e 10 . 000 . 

prefekt l määr ää pormes tarit ja hänen apul a isensa, sitä suuremmisaa 

kunnis sa s isäminis t eri. 

Kunnanvaltuustoi sta (consei 1s municipaux) säädetään s euraavaa. 

• Kunnissa, joiden a sukaaluku on yli 20 .000 mutt a alle 50 . 000, kunnan

v al tuuston j äs enmäärä on 18 - 30. Sen j äsenet määrää prefekti pormes

t arin eh dot tomasta listasta, joka käsittää kaks i kertaa enemmän eh

dokkaita kuin on valittavia. fli ::> .000 hengen kunnissa kunnanval 

ton jäsenten lukumäärä on 32 - 24, j a sen jäsenet määrijä s isäministe

ri pretekt in ehdotusten pohJalla. Kunnissa alle a.ooo hengen ~i.ä val

lalle nykyinen vaalljärjestely, mutta vaaliohJe1m1en tulee pysyiL puh-

taaati pJDDalli ... loiden puitteiaaa. 
x) Toain L. Romier tl.la.lULn Figaros" ei aivan syyttiL huomauttaa, ettiL 
loppujen lopu.ksl kuDnaUiftiranomaiaet kftlLän ja kedIL räikein& pula
vlUkoina4l8Oittivat au~aa .ed vaistoa että sel'd..Däköisyyttl. kuin 

JAKELUOHJE: Jak.luohj.mall.ja : 

T.valllnen. 
T.v.lllnen j. 1I.lksi mlnl.t.rillll • • 
EI ulltomaa ...... tult.en tiedoltultalln. 
EI ullto ......... tult ..... mutta ulkoa.lalnmlnl.terllln tItdoI· 

tult.lln. 
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r artisiin, Lyoniln a Marseilleen nähden säädetään myöhemnin eri

koinen regime. 

Erlkolsmää. " yksistä vielä seuraavaa. 

okaisessa kunnanvaltuustos sa tulee olla: ainakin yksi runsaslu

kuisen perheen pää; ainakin yksi työväen ammattiryhmien edustaja; aina

kin yksi nai~en sosiaalisesta huollosta ja hyväntekeväisyydestä aiheutu

via tehtäviä varten. 

l~ aisten kuuluminen valtuustoon on sallittu. Alin ikäraj a on 

25 vuotta. 

iel ä mainittakoon että kunnanvaltuustoon eivät saa kuulua (en

tisten kamarien sijalle t ulevien) kansanedustustojen jäsenet, aktiivi

sotilaat, henkilöt, joiden alkuperä ei ole ranskal ainen, bätääkä.rsivät 

(tarkoittanee sel l aisia jotka n ut tivat bätäapua), y.m. 

Lain kaikki muutkin säädökset keski t t ävät ~unnallishallinnon val

vonnan prefektien j a keskushallituksen käsiin. Kun prefekti on keskus

hallituksen aaettama ja keskushallitus puolestaan on valtion päämiehestä 

henkilökohtaisesti riipPUVainen, on ylläsanottu selvä. 

Eaitsi että täten politiikan vaikutus kuten jo sanoin melkoisesti 

hupenee (en uskaltaisi kuitenkaan sanOa OlemattOmiin, varsinkaan maassa 

jossa h.nkilökohtaiset näkökohdat ja pOliittiset intressit ovat siksi 

etualalla kuin anskaaaa) on myönnettävI., .ttä uusi .1l.r.1.etel;r PJ'l'k11 

antaJIaan kuDnalliahallinnoll. ena.in todelliata aaiantunteJll1sta ja e41-

litääriatIL rakannetta. Paitai aa1atan oikeutta kuulua kunnanValtuuetooA, 

mikIL Ranskaaaa merkits.e eosiaali .. et1 a1.IaD auel ta eteenplUn .. OlI. viell. 

tocla1itava .tU p1ldtuJDmtain py.yt1ilLm1nen er1ko1aaaaassa _ p1kk1lkwl

tain Joita ei voi pitlLä kaupunte1na vaan läb1nnl ..... utuna _ on uuai 

todbtu •• 11_, ettIL hallitua tIJ.l.iLld.n tavalla koettaa suosia ..... utua 

x) (.1atk. edell. sivulta) 
parlaMntaarikDt. Hä.n luk.e tiLIIID _n laakwm, ettiL kwma1.11 .... irancaa1-
.et vaaran a.tkaLliL olivat liLhampin. Yali\a1.1oitaaa. 
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Uusi kunnalllshall1nto mulstuttaa monessa suhteessa sitä kun

na1lishalllntoa. joka säädettiin suuren vallankumouksen VIII:na vuote

na. Vallankumouksen edellä, s.o. kuningasaikana. Ranskaa.a vallitsl 

kunnallishallinnon alalla, suurl kaso •• ,. useimplen kuntien nauttlessa 

omaa erlkolsasemaa. Vallanlrumoulcsen erl etapelsaa säätämli. kunnallJ.I:IJluu.

llnto ell suurln plirtein vuoteen 1884 asti. jolloin astul voimaan se 

polllttlata vaikutusta kunnallishallintoon suol!!.!va järjestelmlL. joka 

nyt puolestaan on lakannut olemasta. 
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P ARI I I .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 
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Asia: :sr.· · 5.. eskus.t .el.u. •....... ... _ ................. . 

.inull a oli eilen pitkä keskustelu erään vanhemman kiinalaisen 

diplomaatin kanssa , jonk~ olen tu.ntenut e r i paikoi ss pian .arikymmen-

.. tä vuotta . Rän kertoi minulle seur~avaa . 

• 

Kiinan rl erliinissä oleva suurlä het tiläs on hallitu.kselleen r a -

portoinut seuraavaa ~lotovin käynni st ä . 

1) Hitler pyys i ,skovan yht ymistä wkolmisointuun". olotov ei 

ainakaan v stannut my ··nteise s ti 

te is es~i va iko väl tellen . 

toinen asia on, vastas iko hän kiel-

2 ) itler pyys i -, skovan j Ja"\) anin vä.listä nGinagr ess iosopi.mus-

ta. ':.olotov ei suostunut. 

3 ) olotov pyysi k appaleen arpaat tej a ja 'l'onavan suis~amoa. 
x) 

~it1e r ei suostunut • 

4) "oolotov olisi vaatinut saksalaisten joukkojen poistamista 

Suomesta. 

u.n viimeiseen nähden koetin selittää todellist a tilannetta, 

huomasin ettei kertojani minua täysin uskonut. Hän jopa tiesi ; ...... , 

että joukkoja muka olisi vähennetty olotovin ollessa Berliinissä. 

x Unkarin täkäläinen lä.he'ttUäs vahvisti minulle sen ministeri Vuorl
maan raportoiman tiedon, että bolshevikit ovat ka1kes~a hiljaisuudes
sa vallanneet L'onavan kesk1mmäisenkin suistamon siten vahvistaakseen 
asemaansa Tonavan komisslon1saa. 

JAKELUOHJE: 

UI 1 : A .. 

J.keluohjemalleja : 

Tavallinen. 
T.valllnen ja lialk.i mlni.leriOIl •• 
EI ulkom .... ualukHn lIedollukllln. 
EI ulkomauciu.lukMn. mutta ulko •• lainmlnl.I .... On tI ... oI

luk.lln. 
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5 ) Dardanelleja koskevass b kysymyksessä Hitler olisi sanonut ~_ 

lotoville näin~ koska akseli jo nyt enemmän taikka vähem.mä.n hal litsee 

sekä Suezia että Gi bral t ria, on Venäjän t urha pyrkiä Dardanelleille, 

Välimsri kun täten jo on aksel in myö t äva ikutuksella Venäjän käytettävis

sä . lämä tietys ti ei ollut ~olotovia tyydyttänyt eikä hän ollut ollut 

e r ikoisen kiinnostunut niistä lupauksista, jotka itler hänelle t arjosi 

..:!. tu-Aasiass , v rsinkin - ersianlahden ympärillä. 

Omast a puolestaan kerto jani, joka täällä on l akkaamatto ssa yh

"& eydessä Kiinan ambassadöörin, tunnetun Wellington Koon kanssa , lausui 

mielipiteenään, että aksa ei a inakl:!.an tois t ai eksi hyökkää ' urkkiin 

siitä syys tä, että se viel ä toivoo voivl:!. sa tb.ivuttaa l urkin akse

liin diplomaattist tietä ilman sotaa. 

~nglannin vastustuskyvystä ei kiina! i sen diplomatian käsitys ole 

muut t unut viime viikKojen tapahtumist a v an kutsoo se edelleen Jngl annin 

vastustuskyvyn voivan kauan j tkua. Se ei l110in pi dä huol estuttavana 

Amerikan suhtautumist a so t aan , 'joka onissa piireissä viime aikoina on 

käsitetty muuttuneen Anglannin epäedukai, sillä kiinalaiset eivä t ole 

hetkeäkään uskoneet, että ooseveltin vaalin j äl ke en t'° mä, suht utuminen 

4t sais i äkillisen käänteen • . u tä tulevaisuuteen tulee puhutelt avani piti 

selviönä , että Amerik a a jan pitkään ei voi jäädä ulkopuolelle ja luuli 

jopa,että se vielä tulee lähettämään laivastonsa Euroopan vesille. 

Oman maans a asioihin nähden hän oli optimistinen. katsoen että 

Jananin painostus on vähentynyt. l/a - a/a Japanin Kiinassa olleesta 11-

malaivaatosta on lähetetty muualle. ~annin uusi suhtautuminen Kiinaan 

kolm11iiton Jälkeen on sekin luettava Tahang Kai Shekin eduksi. Hän e1 

tahonut lähteä arvailemaan. mitkä syyt ovat vaikuttaneet Japanin painos

tuk.sen hei kentymiseen. hän halusi sen valn tOdeta. 

Siamin ja Indo-K11nan riitaan nähden hän vahvisti sen minkä ker

roin raportiaaani n:o 4». että näet Washington on kieltänyt petroolin 

viennin Slam1in lisäten että tämä kielto k08kee 



• 
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tä artikkeleit a. 'rotesi Ja_anin olevan Siamin liikehtelemis en t akana, 

mutta ei uskonut j a anilaisten pyrkivän sinne yhtä vähän kuin Singapo

reen, koska kuumuus niissä seuduissa on hirvittävä, ja . panil iset ku

ten tunnettua eivät siedä kuumuutta. 

Täs.sä yhteydes sä lienee syytä huomauttaa, että Vichyn s i irtomaa

ministeriö puri päivää sitten antoi lehdille pitemmän kommunikean. Jos

sa myönnetään erinäisissä. !ndo-Kiinan osissa ja varsinkin Kochinkiinas

sa ja Annam1ssa todetun ko~~istilevottomuuksia. Tulee kysyneeksi, 

ovat ko nämä levottomuudet olleet todella pelkästään kommunistista laa

tua (joskin Indo-Kiinassa vallitseva taloudellinen pula ainakin osaksi 

antaa tällaiselle selityksen luonnollisen taustan), vai eikö niiden ta

kana ole ollut, kuten jotkut arvelevat, japanilaista yllytystä. Uuuten 

ranskalainen valtuuskunta on paraikaa tkalla Tokioon neuvotellakseen 

Japanin hallituksen kansaa Inäo-Kiinan kysymyksen järjestelystä. 

Huolimatta KiJhan nykyisestä astenteesta j a viimeaikaisesta si

sä isestä kehityksestä kertoJ ani ei suinkaan ihaillut demokraattisia ja 

liberaalisia prinsiippejä, vaan päinvastoin o1.i taipuvaisem.pi USkomaan, 

että totalitäärinen maailmankatsomus loppujen lopu.ksi antaa massoille 

edes jotain elämäntäytettä. minkä demokratia antaa ~ain maissa. joisaa 

kansan yleinen sivistys on hyvin korkealla, jos edes niissä. 
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rc 
~ilis en salasähkeen n:o selityk seksi kerron seuraavaasa, 

mi t ä t äällä viime i s en 48 tunnin kuluessa .:>n t pahtunut. 

Kute n on1asti olen ::taininnut, ' t ainin J Laval i n välit eivät 

v iime ai koina ole olleet niinkuin niiden olisi pitänyt. ivan viime 

päivinä on yleisesti puhuttu hallituksen kokoonpanon muuttamisesta sii-

en suuntaan, e ttä Laval jättäisi varapresidentin Ja "dauphin"in pai

kan J siirtyisi sisäministeriö · n. Odote~tiin toissapäivänä myrskyis

t ä hallit uksen kokousta, Ja ... l an inin viimeaikainen oleskelu Viohyssä 

on tietysti näille huhu1l1e ant anut uutt viriketti. 

Toiasailtana Laval aterioi Parc-hOtellissa. räs tuttavani, Jo

ka istui viereisessä pöydässä, sanoi hänen esiintymisessään ei olleen 

mitään outoa. Sensij aan toi.essa naapuripöydäaaä istui yleisesikunnan 

n byroon päällikkö, Joka minulle kertoi hälII:nä.styneensä Lavalin mUtei 

vääntyneitä kasvonpiirteitä. Illallisen Jälkeen jatkui hallituksen ko

kous. Päiväjärjestyksessä oli ensin vallan vähäpätöisiä juoksevia 

asioita. lkkiä marsalkka sanoi haluavansa hallituksen jäsenten yhteisen 

eronpyynnön. Bronpyyntö kirjoitettiin kohta, j a kaikki allekirjoittivat 

sen. Ilaraalkka saatuaan paperin käsiinsä huomautti kylmästi: "Hlväkayn 

ainoastaan varapresidentti Lavalln JE!- opetu8llU.n1steri Ripart'in eron

pyynnön-, Kun Laval bämmästyn.eaDI. buolll8utti ei ldLa.1ttävlLnal. marsalkan. 

JAKELUOHJE, 

"II." 

....... uoI1JemaIl.j., 
T ..... ...... 
T .......... ja 1 ..... .......... ......... m ..... t.rIOI ... 
EI ~ tIedoItukaIln. 
EI ..... 0.....-......-. mutta u ...... nm ... I ......... tI .... 
• tuUIIn. 



limoitusta, tä.mä nousi pystyyn sanOen jatkuvan kylmästi Lavallile: tt-: t

te nauti enää minun luottamustani. " ä.oä ri i ttänee". Laval lI11tään sano

matta nousi pystyyn ja läht i kokoushuoneesta. Ovella kaksi poliisia 

pyysi häntä seuraamaan t arjoten hänel le "turvaansa". Hänet v ietiin Vi

ohyn lähellä olevall e maatilal leen , jossa hän edelleen on valvonnbn 

alaisena. Samanaikuisesti pidätet tiin ariisissa Laval in luottamusmies, 

suurlähet tilä s de Brinon hänet päästettiin kuitenkin seuraavana päi-

vän" v l:lpaaksi sekä L' euvren tunnettu toimitt aja aroel D6at, joka 

• j äl kimäi nen viime viikkoina lehdessään on käynyt hallituksen ja varsin

kin marsalkan ja sisämini sterin kimppuun siit i:i. , e tte ivät nämä ymmärrä 

Saksaan noj aut uvan politiikan välttämättör.oyyttä. Täällä pidätettiin Sa

m l a 7 Lavalin informatiot imistoon kuuluvaa väbäpätöi sampää henkliöä. 

• 

Luten j o sähkeessäni huomautin on tämän oudon tapaht uman pää_ 

usialllsena syynä, se, että Laval lienee ys t äviensä kanssa viime aikoina 

::?yrkinyt muodostamaan uuden hallituksen J:arUsiin ilman marsalkkaa. La

val , joka viime aikoina on ollut valmis tekemään kaik ensa, jott hänen 

Saksan-politiikkansa antaisi hedelmiä, on niinikään ollut valmis suu-

riinkin myönnyt yksiin Berliinille . ~alkkiona muka Olisi ollut hänen nou-

semisensa Valtionpäämieheksi. On mhdotonta toistaiseksi sanoa, kuinka 

paljon näisaä väitteissä todella on perää, mutta j otakin 

Syyt ovat kuitenkin ehkä syvelIldllä. imsinnäkin siinä, että marsalkka 

haluaa saksalaispol1t1lkan hll.1 aista kehittymistä limen jyrkkiä ja IUan 

kiireellisiä otteita. lässä suhteessa Laval viime aikoina todell a lienee 

j outunut ajamaan omakohtaista politiikkaa viedäkseen nopeaan voittoon 

sen katsantokannan jonka hän on omaksunut, huomaamatta ehkä. että varsin

kin Kreikan tapahtumien jälkeen aika työskentelee Ranskan hyväksi. Toi

seksi marsalkan on täyaYJl;Vt hllOJll8ta. että senjälkeen kgn bän kuutisen 

viikkoa sitten rauhoittaakseen yleisöä • mikä silloin oli kyllä tarpeel

lista - Umoitti olevansa ka1lcen sen takana mitä Ranskan Ja Saksan -.u.-
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sissä neuvo t teluissa t apahtuu , sit en it se asiassa ott~en päälleen edes

vas tuun Laval i n politiikasta, hän on ~ enettänyt vapaassakin .anskassa 

jonkun verran suur t a arvoval taansa s ekä huomat t · van osan t ä t ä arvoval-

t auns ariisissa . se i kk jonk saatoin siellä ol lessani s elväs t i tode-

t a . 

Tät en oli s ntynyt . opa etainin ju L valin väliin, j a etsin 

päätti sen lopettaa. R san viime ik~isess a historiassa on 

lituksen uuto s t pahtuu näin brutaal isessa muodOssa semminkin kun 

tt 6t ain heinäkuussa väliaikaisen !perustusla1n" puitteissa nicitti La

valin seur ajakseen, dauphin'iksi, toimenpide ota. kuten muis tettaneen . -, 

• 

jo s illoin ankarasti arvostelin psykoloo isiha erehdyksenä. 

l apahtuma sinänsä on kui tenkin tavallaan 100 i11lnen. Kun ei 

enää ole ol emassa parlamenttia, kuka 'hallituksen, kuka päämi ni sterin 

kaataa t a i määrää? Se on periaatteellisesti verr tt avissa siihen veri-

löylyyn, jonka t1er toi eenpani kesäkuun 30 p . l ~ ~; toi sen tai toi-

sen piti poistua. ~i-parl amentaarisiss mai ss a tie pidätyksestä veren

vuodatuk seen ei ole pitkä . 'tain on t ä ten astunut desl'otian tielle, 

mikä kuten sanottu on 100gilllnen 

lakkauttamiseata. Oli Laval in kohtalo tästä l ähtien mikä tahansa., tosi

asia on että tämä. t apahtuma, joll a ei ole Riomin oikeudenkäynnin histo

riallis ia edellytyksiä, avaa tien vaarallisille perspektiiveille. 

Petainin eilisiltainen puhe. joka pani .' •• ~tån väliaikaisesti 

pisteen 4 tuntia kestänee11e pulalle, ansaitsee sekin tulla eritellyk

si. Siinä tietysti ei sanallakaan mainita Lavalin henkilökohtaisesta 

kOhtalosta. oiseksi siinä sanotaan tapahtuman johtuneen "pour de. 

hautes raieons de la po11tique inter1eure". Joiss~ sano1ssa hämmästyttää 

sana~, "politiqu8 inter1eure" val tionpui.m1ehen suusta. Joka Juuri on 

aaarnannut maan vapauttamista poliittisesta pelistä. (~ mene tosin n11D 
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pi tkälle kuin eräs kOlleegani, j oka sanoi että kun ko ntk........ sa

notaan "des hautea r aiaona", sen laatijan kielellä v rmaankin ~n pyö

r inyt sanonta "haut~ trahison", s .o. valtiope tosl) 

3:del een valtionpäämie s sanoi: "je r este a l a barre", 

ede l een remmiin , josta voi päätellä siia kysymyksen todell a olleen 

toisen miehen astumisest r emmiin. Lehdille annetus sa virallisessa 

entaarissa sanota an, että Flandin t ulee toimimaan " ave a 1 'opinion", 

s . o . yleisen mielipi teen tukemana, mikä suo raan viittaa ylempänä mai

tt nitsemaani tosiasiaan,Lavalin popul ariteetin puutteeseen. 

• 

KO$JUD.ikean j a ko ent aarin l aatija ei ollut täysin teht ävänsä 

tasalla, m. • kun hän sanoi t p htuman ei millään t avall a va ikuttavan 

"suhteisiin aksaan". Vähänkään J;aitavampi kynänkäyttäjä olisi sanonut 

tapaht uman ei u illä.än tavoin vaikutt van "suhteisiin ulkovaltoihin". 

Löyt yy niitäkin jotk a tästä päättelevä t sen siis vaikuttavan suhteiai 

Ita1.1a anl 

Oli miten oli, t äällä pelättiin tietysti aluks i Lavalin , saksa

l aisystävän, pidätyksen herättävän pahaa reaktiota Berliinissä,. ja oli 

niitä Jotka ennus tivat saksala ista valt austa Viohys8ä. Flandinin, joh

donmukaisen sakSalaisystäV.än., tulo ulkoministeriksi tö.män pelon pera

lysoi, koska s e itsessään garantoi Lavalin ulkopolitiikan j atkuvaisuu

den, seikka joka toiselta puolen vielä selvemmin ~al j a.taa sen tosi

asian että eron syynä ov.at o~leet persoonalliset näkökohdat. Muuten 

kerrotaan minull a tosin ei ole todistusta tämän palkkBnsapi täv.äi-

syydestä - että Göring olisi llandin1n kanssa tö.män· ~allankaappauk

sen järjestänyt. 

SiSiministeriksi jää Peyrouton. jonka väiit Lavalin kanssa v11-

me v.iikkoina ovat olleet lH,binnll kisaan ja koiran. 

Opetuam1n1star1kal on ~alkka ottanut Greboblen yliopiston 

professorin Cb.evaliertn. ~oka viime aikoina on toiminut opetuamiu1ste

riön yleiaa1hteer!D&. Hänen vaal.1nsa on aikäli o1reell1nen. et1ll. lII.n 
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ä s kettäin on julkisuudessa puolustanut juuri voimaanpantua uudistusta 

moraaliopetuksen alalla kansakoului ssa. On ilmeistä et tä. t ämä. uudistus 

on ka tsottav a e nsi askeleeksi uskonnonopetuksen perusteelliseksi muu

t Oks eksi val t ion kouluissa. len monasti aikai s empina vuosina huomaut-

t t:nut , mit enkä. . . 8Ilskas sa va semmis t u' uol ueissa kä site laiciteetti on 

lut arka poliitt inen kysymys . itä t odis taa my"skin s e varov ai uus, 

jolla allitus t ä ssä. &sisssa etenee • 

. aiketi on sanottava , e t tä vaikka Lav al on t a itav a neuvottelija, 

• hänen ai kansa oli lopussa, sill ä hän ei enää viime v iikkoina ollut 

kyennyt mit ään a.1kaansaamaan. Fl andin on tait ava mies, ja hän oli j o 

usei t vuosia ollut Saksaan t ai puisan politiikan innokkaimp i a kalmat 

tajia. vaikka hänellä on ollut paljon hyviä. ys t äv iä. Lontoossakin. Flan

din ei ole liioin erikoi en populääri henkilö, mutta j oka tapauksessa 

populääris empi kuin Laval. Laval on kuluttanut itsensä loppuun. kuten 

jokainen julkisuuden mies tällä hetkellä anskassa tahtomattaan kuluu. 

Olisi kuitenkin ollut Ranskan prestigelle edullis empaa. jos vaihdos 

Oli s i tapahtunut t oisessa muodossa. J1'1andin on brutaali henkilö. hänen 

tt tulonsa Lavalin pa i kalle, Joskaan viisaasti kyllä ei varapresidantiksi 

vaan ainoastaan ulkoministeriksi. kantaa selvää brutaliteetin leimaa. 

mikä voi olla tulevaisuuteel.l. nähden oireellista. Ji:ttä hän Jo kauan on 

valmistautunut tähän on ollut tiedossa, j a olen siihen eräässä 

massa ra~rtissan1kin viitannut. Mainitsemista ansaitsee, että 

George BoIlIlet on taasen pyrkinyt tälle paikalla ja että kolmisen viik

koa sitten ariisin JOhtavin lehti Lea ouveaux Temps kävi hänen ldmp

puun.a 1lmaisesti siten tehdäkseen hänen paluunsa mahdottomakai. 

Kerrotaan myöskin seuraavaa. apoleonin poJan. Raichstadtin 

herttua. maallisten JIULDJlösten sl1rtl.m1nen Sak.asta .parHsiu (Napo

leonin maallisten ~iLiLDn5ateD. Ranskaan ai1non aa4antena vuoaipUvtiDI.) 

oli Lavalln lII1e1 •••• rikoisen .opiva tilaisuus sovittaa maraalkan pa.-
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luuseen Veraaillesiin. Hän olisi jopa luvannut saksalaisille järjestää 

Invalides'in edessä suuren manifestation, jossa ~etain ja Joku Saksan 

huomattavimmi sta miehistä - puhuttiin jopa itleristä - olisivat vas

t aanottaneet yhteisen r anskal ais-saksalaisen paraadin. Tämä lienee ollut 

viimeinen pisara pikaris sa petainllle. ~ uskalla vakuuttaa asian näin 

joks suhteessa olev e~, mutta yleisesti puhutaan Petain1n aikoneen eilen 

mat kustaa Versaill~ siin. TUmä et ka jäi nyt t ekemättä. lalloin hän sinne 

menee, on tie t ys ti näis sä olosuhteissa epävarmaa. n myös kuv aavaettä 

julaistiin Reichstadtin herttuan usiasta erikoinen kommunikea, jossa il

moitettiin mer1mi ni s t eri Darlanin ainitussa juhl ' til aisuudessa edu.sta-

v n rsalkkaa tämän ollessa estettynä. 

Tieto Lavalin pidät yksestä levisi t oissalltana myöhään klo 11 j a 

12 välillä. Vj,chpl diplom attihotel1it olivat kuin t aikasauvan iskun 

saaneet. Tä t ä varsin ihmeellis tä ~elial aa kärjisti se tosiasia, että 

kaikki kulkuyhteydet s8Inoinh.-uin puhelin- ja sähkeyhteys keskeytettiin 

24 tunniksi. Vielä kun eilen 11lalla puhuin ministeri Valvanteen kanssa 

Bern1in puhelimessa. siellä ei tiedetty mitään ~iitä mitä oli 

Tässä yhteydessä levisi myös jos jonkinnäköisi& huhuj a Italiaata: 

faaoism1 kaadettu, Mussolini murhattu, saksalaisia joukkoja marsaii mu

ka Sveitsiin y.m. Tänään on kaikki taasen rauhoittunut, mutta uskallan 

vieläkin väittää että ne huhut. suurimmalta osaltaan väärti. joita tääl

lä viime päivinä on levitetty Italian sisäisistä oloista ja jo111e Fari

naccin y.m. puheet ovat antaneet aikalailla aihetta, kiirehtivät niiden 

päätösten ratkaisua. joita Petain näkyy jo Jonkun aikaa hautoneen, jot

tei mahdollinen sisäinen maanjäristys Italiassa sattuisi sisäisesti eri

mieliseen hallitukseen tääll&. Jätän kokon .. huhujen varaan uutiseJl, 

että Laval ol18i ollut valmis auttamaan Hitler1l. Italiassa mahdollisesti 

syntyvän vallan1cuaK>u.lcsen kukistamiseks1, m1.kIL tietysti .1 vo1e1 olla 
J1 

P6tain1 t1; ja hILD.'U. k8DJ1attav8Jl R8JlakaD. etujen mukaista. VlL1teVJLJl kui-
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tenkin, että saksalaisia j oukkoja olisi ariisista Jo l ähetetty italia

l ais -ranskala i sel le rajalle. Tätähän R~ska ei voi tällä het kellä estää, 

eikä se sotine myöskään aselepoehtoja va_tean. 

x x 
x 

llit ä muuten tulee r anskal&.is-saksaluiseen yhte i styöhön. lienevät 

seuraavat s ana t paikullaan. Neuvottelut t ä stä yhteistyöstä. ova t t ällä 

he t kellä Jotenkin kuolleessa pisteessä. Yksinpä Moniteur-lehti, 

• ollut Lavalin äänitorvi. on hillitympi. Rans ' al ai s elta t aholtahan on 

v i keata enää mitään ol eellista t rjota, mistä t aas aiheutuu, että 

• 

san hallituksen myötämielisyys vast avassa määrässä rajoittuu. arsalk

ka on ä skettäin antanut pariisil aiselle viikkolehdelle "Gerbe" haaatat

telun. jossa hän sanoo että yhteistyön tulee olla "orgaaninen eikä po

liittinen". 

Luonnollisesti saksalaiset voisivat auttaa Ranskaa puolustamaan 

afrikal aisia alusmait engl antilaisia j a de Uaullea vast aan; mutta 

sen kautta Ranska joutui s i sotaan, ja Pariisi ja muut r anskal aiset ka~

pungit joutuisivat enol antil ai s ten ilmahyökkåysten uhriksi. Italian jat • 

kuva PP.L'alysoiminen Väl1meressä muodostaa eräänlaisen Vu~ t apainon ~_ 

lannin pOmmituksil1e, jonka vuoksi ranskalainen yleinen mielipide on ' 

täll~ hetkellä enemmän kuin aikaisemmin taipuvainen odottamaan ja katso

maan, mihinkä sota loppuJen lopuksi on päättyvä.. 

Tällainen mieliala ei tietysti ole yhteistyölle menestyksellinen. 

On toiselta puolen sel viill. että Saksa va.atii yhteistyötä ilman taka-aJa

tuksia. ja MOnlteur-lehtl myöntää. että Saksalla on oikeus vaatla rans

kalaisUta varmuutta slltä. mitä näml.t todella tahtovat. Moniteurin kä

sl tys on täml., ke8ä.kuussa Ranska ollsl voinut kaiken menettää. voittaJs 

o11si voinut Jopa pyyhk:1& Ranskan kansata; 
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kas vast aan ovat vielä mahdol l i set ; Ranskan aino ase on s envuoksi jo

ka suhteessa ehdot on lo jalit eetti. 

Mainittava on yoskin, että aivan vi ime aikoina s ekä Lucien Ro

mier i igaro tssa että Le Temps ov t s i sältänee t as iallisia kirjoituksia 

yht eistyön mat eriaal i si sta dOl l i suuksiata. 

emme pi an nähdä J missä "ärin uusi ulkomini s t eri kykenee näi

tä kysymyksiä , en sano nämät kysymykset, r atkai semaan. 

x x 
x 

1 6/1. Tänään vallitsee r auha maassa . uhut Italian sisäisis

t ä levot t omuuksista ov t vsoittautuneet vääriksi, joskin s iellä ilmei

sesti ki ehUU. Kulku- y . m. yhteydet ov t taas pal~utuneet. Laval ystävi

neen on vielä pidäte ttynä. Tänne saapui t änä iltana Abetz mukanaan kym

menis en a s iant untijaa, ilmeisesti neuvottelemaan, mistä , sitä ei kukaan 

vielä tiedä. Flandin makaa 40 asteen kuumeessa, mikä ei tilannetta 

suinkaan helpota • 
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Eun näkee Pariis i n ensi kerran saksal ai s en valtauksen 

kulkee aluksi kui n näyttämöllä, johon konemest arit vahi.ngos sa ovat 

l askeneet eri kappaleis iin kuuluvia kul i sseja. ~ksalainen vahtiparaa

ti keski päivällä llamps .uysees 'llä ja Concorde 'illa ei ensi kertaa 

vaikut a vakavalta, vaan täytyy hieroa s ilmiään, ei vähimmin kun tämä. 

v t i paraati säännöllisesti Concorde 'ln poikki t ullessaan s ittaa 0-

ril aIsten !arIIsial Ul komaalainen t "hänkin tottuu , mutta ymmärrän että. 

rans al aiset mieluummin vt:ast a imeän tultua liikkuvat ulkosalla. 

tinen katuliikenne on seisahduksissa, miltei kaikki autot ov t saksa

lais ia sotilasautoja. • kä. vaikut t aa oud. immalta on, että suurin osa 

valt ausjoukko jen upseerej a j a sot ilaita ovat näkyvästi l aiskoina, kul

jeskellen katuj Ja t äytt äen puodit, mikä. r iippuu siitä että. Pariisi 

on etupäässä lentäjäjoukkojen lo~apaikka. 

Vakavuus, jopa alakuloisuus on selvästi näht ävissä sotilaston 

katseis sa ja elaisae.. He Joukot, jotka kesäkuussa näin Bordeaux'saa 

ja AroaChOnisaa, olivat pal joa tuoreemmat j a iloisammat. Tästä ei kui

te~an voi vat&& muuta johtopäätöstä kuin sen että Jokainen luonnol

lises~i haluaa kotiansa. Mielestäni on lapsellista puhetta S8, että 

Sakaaa sotilaallisesti uhkaislJ väa~. XUinka voittoisa ~eiJ. aor

tulsi sellaiaeen' Tilanne muuttuu tietysti. aivan kuten Napo18oniD. a1-

JAKELUOHJE. 

--_._---_. __ .. _-_._._.- ._ ............ . 

.... A4. 

....... luollJemaneja. 

T .... n ..... . 
T ......... Ja IIdbI .... . ... ... . .. mlnlaterlOn .. 
EI ulko~ tIedoltultalln. 
El .... ~. mutta ulkoulalnmlnlatwton 1IecIoI

tubIIn. 



kana , jos annei a kärsisi suuren t appion. Uutta Hitlerin suurimpia ne

rovetoj a onkin ollut olla ryhtymättä mihinkään sellaiseen , joka voisi 

pettää . ' voi kuitenkaan olla kertomat ta että mennessäni ariisiin 

junassani "rajal la" , es ellä yötä, saksal aiseen t ~rkastuskomissiooniin 

kuuluva nuori aliupseeri inulle vilpittömästi l aus i i lonsa tähän kol-

me kuukautta kestä neeseen yöteh t äväänsä sanoen : "es is t sehr sehön 

hier , ei minun t arvitse äkseer ta eikä sot an • 

ulen jo erää ssä aikai semmassa ra~ortisseni onut, etten usko 

ariisia voitavan eva ruoida enne in s ta Englantia vast en loppuu. 

.18ail tapahtunåen tasall a pysyminen on ariisissa erittäin val -

keat • Lehdist ö e i ensaitse t oot ä nimeä . Lehdet eivät painIit a edes toi

sen puol en viral.lis ia kommuni1 eoja • .ä inoa vähän pa r empi leht i on "Les 

Nouveaux emps"; sitä t oimitta a Jean Luchaire , tunnettua perhe ttä, 

ka koe tt a ant aa l ehdel leen edes j otain sisältöä. lUi sta l ehdistä e i 

kun ata puhua. l'a1 k nnatt isi ylläkin niis tä kertoa kulissientaka isia, 

mutt a jätän ne täll ä kertaa. 

Niis tä henkilöi st ä jotka t apasin .t'sriisissa , mainitsen erikoises-

tJ ti ari i sin prefektin, ent . tlelsingin-Iähet t ilään llagnyn, suurlähettiläs 

kreivi eretti d8 la ocoan (kts. raporttiani n :o 5 ), pari tunnettua 

ent. parl ament aarikkoa, joitakuita diplomaatte ja, 

y .m. Iin muuten järjestä nyt mat kani niin että olin ariisissa it senäi

syyspäivänä, jolloin näin luonani koko supistuneen siirtokuntamms sekä 

lähetystöä lähellä olevia skandinaav eja ja ranskal ais i a, yhteensä puo

lisensataa henkeä. 

Kun perästäpäin ~oetan lyhyesti te dä yhteenvedon matkani vaiku

telmista. täytyy myöntää. että mieliala ariisissa on toinen kuin vapaal

la alueella. Ajatus on raskaampi, mutta ehkä pitempi. elestiini siellä 

katsotaan pitemmälle tulevaisuuteen kuin YichyslliL, misål. elämä kulkee 

suurelta osaltaan vanhaa latuam. Kun onnettomuus Joka hetki Ja Joka aa

keleella on e48s8ial, et pllae edes minuutiksl painaJaiseata vapautu-
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maan. ,u t t a tämä tos i se ikka myös varmast i jännittä ::' enemmän ajat uksen 

j ousta. Vi chyn hallituksen monipuolista , eräis sä suhteissa ki el t ämättä 

onnistunutta ~uden anskan" rakennustyötä katsotaan ari i sissa skep-
~ 

till i semm1n. Siel lä kysytään ensi kädessä toi menpitei t ä talous el ämän 

pelastamiseksi nykyi sest ä suosta . 

Laval ol i ariis issa l ähinnä vihat t u , j a l'å t ain1n pres tige siitä 

vakavast i kärsi . ari isi ssa ollaan vielä enemmän anglo f i i leja kuin t ääl 

I ä, mut t a, j a tässä miel estäni on arii s in e tu, s amall a ymmärretään, 

et t ä yht ui s työ Saksan kans s& on väl t t ämät ön. T~oudell ise~ mol emmat 

maat ovat huomattavalt a osalta komplementtisia, s . o . t oisen taloudelli

nen me nestys ei sinänsä vaadi tois en l amauttami sta. r ariis i ssa ei ku

kaan mai nitsami s tani herroi s t a puhunut suuresta poliit t isesta lähente

l ystä vaan pysyi vä t he tosia.s ioiden pOhjall a syystä peläten talous elä 

män kit istyvän, j os nykytil anne jatkuu, j a t odeten saksala isten j a r ans 

kal i sten välien vall atulla alueell a olevan siedet tävät - prefekti 

käytt i niistä vielä positiivisampaa s anontaa. Luulan et tä Lav&lin tois

aapiLivä.1nen häviiLDl1nen tulee paljon helpottamaan molempien 2D onien yh-

tJ tym1stä Peta1n1n persoonan ympärille. 

Pretekti katsoi muuten, että marraskuun 11 p:n onnettanat katu

mellakat sinänsä kuitenkin olivat vähäpätöiset (1naignifi ants), j a ensi 

viikolla yliopisto uudelleen avaa port tinaa. Mitkään viranomaiset eivät 

ole voineet e.tää DäDä aikana professoreita antamasta kodeissaan "yksi

tyisopetusta" oppilailleen. 

Työttömyys tuntuu, ja etukaupungeisaa jonotetaan 

ei niin paljon kuin olin luullut. Oikeaataan vain lihan 

la vaiketa. Olin kuitenkin liian lyhyen aikaa Pariisi~sa voidakseni 

eä suhteessa luoda i tseUen1 täysin objektiivisen kuvan. Kaupungin por

varUliae.aa keskustaan Ja sen ravintoloissa saa ruokaa parellllD1n Ja 

helpommin kuin Viohy.". 
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Saksalaisten ostovimma on ehkä jossain määrin t a saantunut t a i 

oikeammin s aanut siistimmän uådon. l ä ill ä ostoksilla, joiden arvo nous

see tuonne 100 milj a ard1in frang iin j a Jotka maksetaan Ranskan hallituk

sen. lunastettavllla pa, eri.rahoilla, jotka eivät ole käypiä muualla kuin 

Ranskass s ja Bel g iassa , saksal iset ovat itselleen jo taanneet kaiken 

vsralta huomattavan sotakontribution, vahingosta (s.o. siitä mitä tapah-
pelaten 

tui Saksassa maailmansodan j älkeen) viisas tuneina, *w*",1IM "'+4ti. että 

Ranska tulee tekemään kuten Sak sa silloin kaikkensa lopullisten sotakor

vauksen suorituksen paralysoimiseksi. 

SUurlähettiläs Peretti de 1a Rocca kertoi minulle suoraan sano

neen.sa Abetzille ja Gör1ngi1le~ asettakaa eille 8Otakontributioita, Ple 

voimme ne maksaa; viekää meiltä tavaraa, olemme rikkaita. mutta e1kU 

viekö meil tä territooria. se vie uuteen sotaan; löytäkä.ämme siis formula 

yhteistyölle~ joka poistaa uuden sodan vaaran ja joka tyydyttää meitä 

mo1empie taloudellisella j a muilla aloilla; olemme valmiit loj aalisesti 

nämä velvollisuutemme täyttämään. SUurlähettiläs lisäsi kuitenkin, että. 

t ä t ä ei läheskään kaikissa piireissä Saksassa ymmärretä, olkoon että Hit-

• ler itse lienee taipuvainen sen käsittämään. yistä miksi Hitler abkä 

ti.Dlän käsi ttiUl. uen aikaisemmissa raporteissani puhunut ja v hvistun 

käsityksessäni, että Hitlerille olisi suuri ehkä 

ka mukaan ~roopan jälleenrakent:am1sen ja stabiliaoinnin yhteistyöhön. 

~s saksalainen sanoi toiselta puolen~ saksalaisissa sotilaspiireisaif. 

on se käsitys vallalla, että Ranska on une quantite någligeable. Ja ne 

saksalaiset, joita pUhuttelin, olivat varsin pessimistiset "Yhteistyön" 

mahdollisuuksiin. He olivat kaikki sitä lIiel U, että Lavalln mahdollisuu

det menestyi. olivat käyneet erinomaisen pieniksi. Tämäkin osaltaan selit

tU niitä tapahtumia., joita edeJ.lia.saif. raportissan1 (n~o 57) olen sel.oa-

tanut. 
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Ulko~siainminis teri blle, 

H elsi nk 

Lähet ä n t ät en kunnloittben lkoc sla inmini s teri ölle 

r a '1ort t ini -ichystä, jotk~ käsittele ä t seuraav ia t, i he ita : 

f· :o 5 Presidentti .al lion kuolema. 

Pulan kehitys. 

X I Q. . 
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A s i a : .l:r!loS.1dSlnH.i Mllign ls!rtQlQm1;\ . 

~reside~ttl ~allion traaglllinen iuolema on tääll' vapaassa 

Ranskass kuten kulkk:lall!:l . uuallakin au ilmas!'\' herättänyt syvän ja 

todellisen ~patian tunteita kuolleen muistoa ja koko aatamme 'oh

tban. ' eskusteluis "a ja eri l ehdissä allevilvataan , ~ten hän kuol i 

kunnian kent ällä tärkeän päivätyön täytettyään ikäänkuin ol i i vain 

odot1:anu1, seur aj sa vaalia. !:1änen kuolelIll:!nsa ja se todella draamal 

linen kehys , jossa se 1:spahtui, on sinänsä kuin vi'meinen palvelus 

isänmaalleen, sillä kaikklen katseet siten taasen kääntyvät maahamme, 

ja viimetalvinen sotamme palautuu taas kaikkien mleli1.n. Jokainen on 

voinut jälleen tOdeta , että maamme on itsenäinen ja kohtalolttensa 

herra. Tästä vl1malsestä palveluksesta on vainajan mulstoa vielä eri -

• kolsesti kunnioit ettava. tinulle sanoi eilen eräs tunne t tu lehtimies . 

että monesta muust a roopan val tionpääm1ehestä. ei varmaankaan tällä 

hetkellä ol1si niin pal jon kirjoitettu kuin nyt on tapahtunut presi

dentti Kallion kuOllessa. 

Lähet än eri kirjeessä muut amia näytteitä siitä , mitä. lehdet 

täällä ovat kirjoit t aneet. 

JAKELUOHJE: 

UI! 2 : A 4. 

Jak" luohJemalleja : j 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lIalkai ... mlni.t"rIClle. 
EI ulkomaaedudukaen tledollukalln. 
EI ulkomaaedU8tukaen, mutta ulkoaaialnmlniaterlCn liedol

tukalln. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: .. ............ r:~ ................... ........ _ ........ . 

OSASTO: ............ c..f:: ............................... . 

• ASIA: ......................... ............. . 

........... yt='~~ .... ~_ ... l.~r0.!l~~-";'"-{,p . 
/JA> . -A . ~ 

......... ___ ._ .. _ .. ~ .............. v..!!{ .. :!::~,.f:~. __ ............. _ .... _ ...... _ .............. _ ................ _ ..... - .. 

V~ J.J..Il. t /'9 YJ .... ............. ......................... .......... .. ....................... .................................................................... (.7._ .. / .. -'- .. _ ...... L_ 

• 

--.. II .. 



• 

\ 
~ 

....... ............ )?: .. 4 .. JL;J: ... ;!; .......... 1. ........ SSA 'OLEVA LÄHETYS Salai.nen. 

RAPORTTI n: 0 ..... .60 .. ...... 

...... 'lJ<?q .... ssa .... ':3... p: nä ... ,j .9.~l.'L ... k. u u tai g..... 3 J / J J .... t J . i , Y I 

J II' ~l 1 _ 

Asia : .Man kehltn . ............................... . 

Käv i pian selville , että marsalkk Petaini n lN/l radiossa l u

kemasta kommunikeasta , jonka v"hemmän onnistuneisiin kääntelsiin jo 
x ) 

ra_ rtissani n : o 7 viittl:<Sin ( ilmenevä optimismi aksan reaktioon 

nähden , siinä kun sanottii n L~valin poistamisen ei v~ikutt van suh-

teisiin an, oli ennenaik~inen . 11 l s esti ol i u ohdet t u, että 

suurlähettiläs betz ei voinut olla l oukk'antumatta siitä mitä ol i 

t P t unut , sillä Lavalin aj Qffia pol tiikk oli suurin pi irtein hänen

kin pol itiikkansa, joten Laval i in kohdistunut cenet tely oli samalla 

suoranainen loukkaus hänt" in kohtaan . Abetz tulikin he t i t änne ja 

~akotti hallituksen vap utt an Laval in. joka läht i arii.siin, 

sanottiin ksityi sasioissa. äällä on hdoton päästä selville s i i tä. 

tt i t ä hän ariisissa tekee . mutta j ät t ä isin in in t oi st lseksi huhu

jen romukoppaan väitteen s itä , että hän arii sissa ka t kerana j a kos 

tonhaluisena valmi s t el isi uutta hall i tus t a omin nokJ~ insa. 

Ii miten Oli, t i l anne on j t kuvasti er i ttäin sekava, ja pari 

x) 
Lehtitaholta kuulen että t ämän kommun kean t ekijä oli ni st eri 

~Ud~~:'jOnka poliittisen vai ston puutteest a monasti ennenkin ol en 
~Hänet on määrätty Havasln SauiUtMllvlralll en Office hnn~ 
~ais d 'Intormat ion'in (O.E.I.) päävalvoJ aksi. Moni i hmettelee t ä t ä 
vaalia. 

JAKELUOHJE, 

• a, .4. 

Jake'uohjemalleJa, 

T .... II'--
T ............ Ja lIalkal .... .. . " .. ....... minlde .. UIII .. 
EI u.ltomaaduatuk_ tIecIoltultaUn. 
EI u.lto~. mutta u'koulalnmlnld ... IDn tledol. 

tuItaIIn • 
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päivää sitten pelättiin jo saksalaisia Vt,tst toimenpiteitä . : likiili 

hyviis t oo l.Iihteestä olen kuullut jat kuvat neuvottelut edelleen. niiden 

iti pälittyä to i ssapäi vänä , mutt t ulokseen e i pää sty. Saksalaiset, 

jotka ilmeisesti vähemmän t ällä he tkellä välittäis i ä t okkupat ion 

' l ua entamisesta ja ist~ se t ap i s ista uusia joukko b s itovista ja 

Ranskassa suurta pohennus t a he r ä t t ävistä toimenpitei stä, olisivat 

v8 ctinee t ensi kädessä Ranskan hallitukselta suos t umus ta niihin t a-

loudell i siin myunnytyksiin , otka Laval, kut en s anotaan ainakin osak

si marsalkan sel än takana , 0 oli luvannut . ·tkä nämät l upaukse t 
tä 

ovat, s i / en tiedä , j a hallitustalossa vaietaan t ä ydelli esti . S ln 

on me idän tääll ä måhdoton i:i.ästä vurmuudell o el ville siitä, onko 

todel1 ~ saksal aisia j oukkoja viet Ranskan pu l eiselle Italian ra

jalle. ieltä päin saappvat tiedot eivät huhu8 vahvista , ja varmuu

dell a tiedän, e ttä junaliikenne kaakk&is -Ranskassa kulkee hälriinty-

mät tä.. , 
R joitun tällä kert aa ,~initsemaan , että . k . 13 p :n t apaht u 

mat eivät todistaneet RQUskan hall ituksen puoleltb sellaista arvos

telukykyä , jo t a toollä he;tkellä t äyt yy voida odot taa maan j htavUt a 

ehil tä. On myö pe~in v&litettavaa , et t ä marsalkka et alnln ja La-

v 1n ys t ävyys , joka sai kunsa jo v . 1 35 ilsudskin hau taj aisissa , 

t äten on mennyt karille , j että Lavul ilmeisesti henkilökoht laessa 

kunnianhimos s aan, josta niin paljon on puhuttu mut t a jot ~ öskin 

luulin ll1otelluksi .. näky toim1ne en t avulla .. joka on ollut omiaan 

ikaansaamaan nykyisen valitet tavan pulan. Uinun käsi t ykseni näet on 

se , että mal1ialkka, joka vi'tmeisean saakka l uotti Lavaliin ja hänen 

lOjaalisuuteenaa. lopulta tuli vakuutetuksi tämän ajavan henkUökoh

taista politiikkaa. hIar8alkka suorana miehenä ja soturlna t ahtoi tiU

löin siitä tehdä ostentatiiviaesti lopun. M'I~C*I*AlXrx~x On inhimil

listä, joskin Valitettavaa, että hänen neuvonantajsnaa, Jotka Lavalie 
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eivät rakasta , käyttäen ~i16isuut~6 hyväkseen tövallö jonku tunnemme , 

johtivat hänet tielle, joka tuskin saat toi viedä muuhun lruin uuteen 

valitettnvaan konfliktiin voitt jön kanssu , voit t jan, jonka kanssa 

ei ole eikkiminen j& joka on tbrpeeksi vahva osoittaakseen voitetull e , 

missä hänen paikkansa on . 

betz on puraikua ~er iinisaä te emässä selkoa neuv otteluista 

Ranskan hallituksen kanss Ratkai suH tuskin on odotettavissa ennen 

hänen paluutaan sieltä . !a.rsalk täytyt- mennä canossaan Sikälikin, 

• että. Lavalin l uottam.usmies eriisissn de Brinon ei ainoas t aan pal au

t ettiin entiseen asemaan a vaan sai lösjennet ut vHltuu et edustsen nyt 

Pariisissa ei v!1in L val la vaan oko Ranskan hallitus ta . Kenraal i de 

Laureney , joka e ustl ari i siss täkäläisiä sotll ssv iranomalsia , näet 

pois tettiin, j hänenkin vHltuutensa siirret tiin de r inonille • 

• 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N: o 'i.f 
iChyssä 3 p :nä tammikuut~ 1 41. 

lko bs iainministe r i ölle , 

y IIJ J' /J.,..)' ,y / 

7/, '1/ 

• e l sin k i. 

Lähe t ä n tä t en kunnio ittben Ulko as i ainminis t eri blle 

raoortt i ni Vichystä v :l ta 1 940, n :ot 61 j a 62 , jotka käsit

televä t al l amai ni ttuja a i hei t a : 

" :0 51: Til unne \ i chlSsä vuoden vaihte essa . 

, : 0 62 : Ki1na1ai s t ~ . 
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ari kuukau t t a sitten puhuin eräässä rapor t issani l dsjemmalti

kin si i tä , mit en a j anpitkään edss Jonki.nlaisan kansane dustuksen olemas -

tt s8Olo voi käydä ~et ainin hallitukselle väl t t ämät t ömäk i. On t ä ssä suh

t ee s sa kiint oisaa todet a että nii den dramaatti s t en t pahtumien j älkei

senä päi vänä , j olt a l yhyesti voimme l..-utsua "perjanta i 13" t mar salkka 

ot ti kabinettinsa i s tunnoss a alustavasti keskusteltsvs' si kysymyksen 

konsultat i i vi sen kansanedus tuksen luomisesta . ' ämä kronolooginen totea-

• 

m1nen tOdistaa, e t t ä m rsalkka itse käsitti sell ai sten t ap htumien 

kuin oliv at "perj antai 13" olevan Jollei välte ttävissä niin ainakin 

lievennettävissä, ~ .edesvastuun Jakautuessa suuremman kansala i 

ryhmän kannettavaksi. 

'oistaiseksi on olemassa vain eräitä ennakkotietoja uw.en edus

tuksen kOkoonpanosta, mutta varmana pidetJUl.n, ja marsalkka on iUe sii

hen viitannut. että •• tulee luonteeltaan olemaan pe1kkä konsultatiivl

nan 88samblea. JOlla itse1l1än ei ole aloteoikeutta. Sen kokoonpanosta

k1n on ~ uutla1a~ 1. JäsenU.. Joiata puo1et ent. parlamentaarik

koJa. loput edustaa ka1kld.a yhteiskunnall1sia aloJa Ja luokkia. Voinee 

p1tää Jotenkin va~a tai ainakin tOdennäköisenä, että uusi eduatua 

aaa lähinnl korporati1v1aen luonteeD. 

Tässä yhteyd •• 8i l1~ aikaisempaan raporttl1n1 n:o 

"'AKELUOH"'E, 

"1:." 

....... Iuohj ........ j., 

T.""III ..... . 
T .... n ...... ja 11 ..... 1 .... . . minin.,,",," • • 
EI ulkomueduatul<..-. tledoltukalln, 
El uIk~ mutta ulk_lalnmlnlaterlCln tIedoI

....un. 
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kunnallishallinnon uusintaa . s ekä siihen mitä olen kertonut prefektien 

asemast a uudesaa Ranskassa. että prefektien to ival1an l aa juus ny1ttem

min on uudell a lailla määr i telty siten että prefekti on kaikissa muissa 

kysymyksis sä departementtinsa korkein instanssi. paitsi luonnollisesti 

oikeudellis i s sa ja lainkäyt t öasioissa. 

x x 
x 

Salasähkeeni n .. o 71 kom 19ntaariksi. jossa toissapäivänä l yhyesti 

tein selkoa saksal ais -ranskal isten suhteiden nykyhe t kisestä tilantees-

ta, mainit sen seur avaa. 

w" nussa on yhä vekiintumassa se käsi tys, että Lavalin ksatumåta 

ja Flandinin nimittämistä koskevassa tap u s ikermässä on ollut vaikutt -

massa myös erä.änlainen erimielisyys saksalaisten kesken. s.o. että sa

mall a kun Abetz ja Laval koettivat löytää. pohjan "yhteistyölle': Berlll

nissä oli toisia voimia jotka ymmärs ivät sell ai sen yhteistyön heikkou

den, jonka ranskal bisena seppänä on mies, joka ei nauti kans&asaan enää. 

vähintäkään luottamusta, ja että eräät berliiniläiset johtohenkilöt 

(Göring?) Abetzin ja Laval in selä n takana koettivat l UOda toisia henki-

.. löllisiä edellytyksiä yhteistyölle - mikäli yleensä n.k. "yhteistyö", 

"kollaboratio" enää. ansaitsee tulla tä.llä nimellä kutsutukai, ko eka sii

tä mitä Hitlerin, Petainin ja Lavalin :cesken pari kuukautta sitten suun

niteltiin, tuskin enää on mitään jä.lellä. :Ettei ll'l and1n1n matka tänne 

ollut s atunnainen, on UllI8istiL. Tulee vain kysyneaksi itseltään, missä 

määrin Fl.andin1l1a ennen tänne tulo8llsa o~i ollut kosketusta niihin sak-

salaia11.n ~ohtohenJdJ,~U"h1n, joihin v11ttasin. 

Tätä taustaa vastaan ~rtll.i. m;rIak.1n sen selvlLD. rid1rl1taisuuden 

Petainin ens1mä1.s8Il lcomnamikaan (~ossa hän san01 Lsvalin poistumisen e1 

"" vaikuttavan suhteisiin Saksaan) ~a S8n väl~1L mitlL sinä seuraavana pILi-

väniL t apahtui. Luulen todella etU Flandin1l1a 011 jonkinlaisia garant 

~a Berl11n1stiL käsin. ~a lQ"önnettäväbl.n on etU WUhelmatrease ~a Ber-
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l Unin lahdist " ovat pysyneet, mikäli täältä käsin olen voinut seurata, 

a inaki n ulkonaisesti erinoma isen indifferentteinä koko kysymykseen. 

Sensijuan Abetz , jonka preatige oli pahasti kyseessä - olihan hän koko 

ajan selittänyt 3erliinille neuvottelujen edistyvän - ja jolle isku 

Lav alia vastaan , kuten j o !:1ikaise n olen sanonut , luonnollisesti oli 

kOl aus , riensi Viohythin ~aikan pääll ä tutu stuakseen til nteeseen. 

betz s aapui tänne 17 p :n illalla kuten yleensä kerrottiin "huonolla 

tuulel la". aänellä oli mukanaan suuri suite , ja liikkui hän k ikkialla 

loistoautossaan t oisten loi stoautoJen häntä seur atessa. eura_ avana 

aamuna hän oli marsalkan l uona, jossa hänet 

sin kunnianosotuksin. 

Täs t ä keskust elusta olen kuullut erittä in luotett avulta taholta, 

että etain oli ollut iästään huolimatta erittäin a 1 hauteur, j _ 

hän selvin sanoin oli antanut Abetzin ymmärtää. ei voivans a suostua 

menpiteensä . eruuttamiseen sekä että, jos t odella 

t a koko Ranskan, hallitus lähtee Vivhytstä Afrikkaan j a että laivasto 

itselleen pidättää toimint avapauden. Tämän sielullisen voimanponnistuk

sen j älkeen marsalkka oli joksikin aika väsähtänyt 

• . anhuu den oireita. Tosiasia kuitenkin on et t ä Laval heti senj"" keen 

päästettiin vapaalle jalalle (on kuvaavaa nykyisell e salaperäisyydelle. 

että Suomen lehdissä vielä 16 p:nä varustettiin kysymysmerkillä uutiset 

hänen pidä t tämisestään), jonka jälkeen hän lähti ari1siin. missä edel

leen oleskele •• 

Tosiasia on, ja sen vahvistavat minulle lentäjäupseerit, että 

menkunta lentokonetta siitä lähtien on ollut ja edelleen on valmiina 
x) 

viamää.n hallituksen ViChystä m.uualle. 

Puhutaan et1.il Laval de Brinon' in. Dut 'n y.m. kanssa suunnl ttel •• 

Pariisiin uutta hallitusta. Tähän huhuun on kuitenkin suht uduttava va
:JJQvaatl. 
xJ 

ikä tällöin tul.1si olemaan cUplomaat tikunnan kanta, aUtä. ei ole 
olemass a mitään VarmRutt .. 
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J oulun tienoissa Abet z käväsi ner liini ssä. r apor toimas sa ma t kaa-

taan j~ tilantees"a yleensä . attuaan ariisiin hän te -i selkoa Bri-

on lille Berl iinissä kä mistään keskusteluista . amoin joulun tienoissa 
ki n 

~erimini ste ri arlan/kävi ainaki n ~erran jolle i k ' si ariisissa. liån 

"a"'1a8i t äl l\ tkall aan it se _itlerin. 'eidän kesku stelunsa ei vienyt 

mihinkään po 'tiiviseen tulokseen . err t ~an päi nvastoin , et tä 

suht aut umi nen ol i s ' ollut tylyhkö . Ii miten oli , nämät kysymykset 

j at kuvasti oll eet hallituksen keskus telu j en oht eena , utt a näi stä e i 

ol e v ielä t ar kempi tietoj a päässyt vuot~an. 

Zräs e t . senaattori , joka on marsalkan suosiossa ja ost~ jopa 

on puhuttu uuden konsultatiivisen edustuksen pr esident tinä , sanoi pari 

päivää s itten eräälle virkavelj elleni olev~ varmaa , et tä hallitus 

t ääl t ä häviäisi kOht a , jos saks al iset rupeai ivat miehittämään ' arse 

l en ja ~ oulonin. emoi lbivasto heti l ähtisi välje . le vesille j a 

yht yisi lannir 1 i vas toon , minkä jälkeen Välime ren sot a l aajenisi 

itse Ital ian ni e' elIel .err on tämän , .koska se kuv astaa onessa r ans

kal aisessa nyt j uuri liikkuvia t oiveit a , olkoon että suurell a v roval-

" suudella edelleenkin on suhtauduttava kaikkiin täll aisiin kertomuksiin 

len tos in j o aikaisemmin maininnut yleisesi kunnan II byroossa saman

laista joskin vähemmän presiisissä muodossa kuulleeni . 

On selvää että tähän uuteen käänteeseen s aksalais-ranskal aisis-

sa Suhteissa, mistä "ll 8ff ire Laval" sittenkin on vain yksi joskin 

t ärkeä ilmaisumuoto, ovat vaikuttaneet monet tekijät, joista ensimäi-

nen on lannin j atkuva vastustus, toinen italial aisten j atkuvat tap-

piot, ja kolmanneksi Yhdy svaltain yhä selvenevä kanta. Kuten jo sähkö

tin, on minulle l'hdySVal tain täkälä isessä. suurlähetyst ösaI., Jonka Jäse 

niä tapaan useaat1 piivässä, peittelemättä myönnetty, että 

tio, Jonka Amerikan uual suurl.lLbett1lJLa Ransltaaaa amiraal1 eabJ' anto1 

1 •• York1sta lihti.a~, oli selvä avert1a~\ Sakaalle ajatella 
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toisenkin kerran ennenkuin se lähtee oklrupo1maan koko Ranskan. i ässä. 

deklaratiossa on huomat t avin koht a se, jossa amiraali Leahy sanoi, et

t ä hän ei tule v ichy ' h1o pelkkänä tavallisena suurlähettiläänä vaan 

auttamaan marsalkkaa tämän jälleenrakentamistyössi. roinen asia on, 

ko t ämä käsitet tävä niin - ja jotkut vast aavat siihen myönteisesti _ 

että amiraal i ~ tulee suoranaisesti uut tumaan Ranskan s isäisiin 

asioihin. 

" resident ti ~ooseveltin .ilinen suuri puhe. jonka t eksti vannas

ti tunne t aan par emmin 10 extenso Helsingissä kuin täällä, on sekin 

omiaan vahvist ama an marsalkan asemaa. joka betzin t änne tullessa j opa 

näytti uhatult , koska pelättiin että se canossa-retki, j ohon edelli

sessä raport issani viittasin, j at kuisi. Tätä kirjoittaessani näyt tää 

siltä, että tämä retki olisi pysähtynyt . voi olla . ainitsematta et -

t ä halli tust alas s a on oli tä, jotka pelkäävä t amiraali Leallyn toiminnan 

t äällä voivun jopa vaikeuttaa Ranskan hallituksen suhdetta aksaan. Ja 

rumanialainen virkaveljeni lausui s amanlaisia epäilyksiä lllUun diplo-

aattikunnan asemaan nähden. 

T. k . alkupuOliSkolla alettiin evakuoi !. • Versaillesia, jonne r

salkan piti tulla ensi käynnille j a j ohon osan hallitusta, mistä olen 

aikaisemmin tiedoittanut, piti settua. Versailles on nyt uudelleen 

miehitetty, eikä ole puhettakaan mistään rilsiin paluusta. Valmistau-

dumme jäämään tänne v i elä pitkäksi aikaa. Marsalkka on t ammikuun alku-
. x) 

puoliakoksi j ä rjestänyt useita lounaita y.m. diplomaateille, josta 

myö s voi päättää, ettei ainakaan toistaiseksi ole puhetta hänen poistu

misestaan Vichystä. 

rään täkäläisen amerikkalaisen pankin virk les, syntyään nor 

lainen, kertoi minulle ä skettäin luottamuksellisesti, että Ranskaaaa 

x) Sivumennen mainitsan, että kaikld. suurlähettiläsrouvat OTat \l lchya
tä nykyi.än atällll.l. - toisat kot1ma1aaaan. toiset Välimeren ranno1lla 
- joten rouva Holma tällä hetkall& toimii 41plomaattikunnan doyanne' 
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olevat a~ i kkal aiset pankit hilj akselleen likvidoivat , koska erikan 

fhdysvaltain yhtyminen sot an 'on mahdollisuuks ien rajoissa. ruhutelta-

vani omasta puolestaan uskoi varmasti niin käyvä n . 

Tässä yhteydessä ansaitsee erikoisesti tulla ~ inituksi, että Yh

dysval tain ensi3äinen neuvos ~rphy, joka ~ullittin l ähdet t yä elokuussa 

ensiksi toimi aSiainhoitajana ja j oka sitte n, muistaakseni syyskuun 

alus s , hänkin lähti Yhdysvaltoihin, mi stä palasi v l:lsta noin kuukausi 

taka:;>erin, on lähtenyt Afrikkaan , kuten virall isesti sanotaan "t ~rkas

tamaan sikäläiset konsulinvirastot" • TåJnä matkahan tuntuu varsin omi-

tuiselta tällä Gtkellä, eikä kukaan t ähän i ralliseen selitykseen usko 

Yleisesti kerro t aan , että hän on lähtenyt t palllIlaan kenr. ·tleygandia. 

j op et t ä hänellä olisi Imlkanaan ooseveltin henki2ökohtainen viesti 

(message) ~eygandille. Jos t ässä versio ss a on perää , on helppo kuvitel-
(j 

la mist·· hänen j a i'eygandin välUlä keskustelu t ul ee liikkumaan. 

x x 
x 

SUomenkin lehdissä näen puhutun siitä, attä anskan hallituksen 

helmassa pi akkoin tulisi t apahtumaan suuriakin muutoksia. Varsinkin on 

~ puhuttu direktorlosta, jossa etainin j ohdolla olis i vat vain F1 andin, 
o 

sotaministeri Huntziger ja me riministeri Durlan. Sivumennen mainitta-

koon, etl;ä Lavalin kaaduttua Darlan näkyy olevan se, jot :larsalkka eri

koisesti suosii ja käyttää t " r keimmissä neuvotteluissa. oiselta puolen 

vä itetwän viime päiv inä, että tästä yhdiatelmästä tulisi puuttumaan 

Flandin, ja että rsalkka itse , untziger ja Darlan muodostaisivat 

tri~iraatin. Jos näin käy, on alleviivattava tämän kolmikon puhtaasti 
x) 

sotilaallista sä.vyä, sekin sUloin merkki uusista tuulista. 

x 
x 

x) 'Viime päivinä. on Viohyssä oleskellut tunnettu "natsi" Doriot. Heti 
syntyi huhu hänen tulem1sestaan hallitukseenl 
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1äkälä inen tL~'arila inen irka eIjeni kieltä' j rkäst i , et t ä Cn

karin äpi olisi marssite t tu saksalaisia Joukl;:oj a . llutt a huhut pysyvä t 

itsepint aisesti elossa v rsinkin eiteis sä, j a t ääll ä kertovat henki-

l öt jotka tul evat ~alkanin maista, että s ekä Unkari ssa että rlulg urias

sa ~lisi JOukkOkuljetuksia. !oskovan täkäläi nen asi~inho it8ja oli eile~ 

kutsunut luokseen teetä juoM8an uotsin asiainhoitajan j sanomal ehti -

attasean sekä alleki r oittaneen. ~8avuin hienan myöhemmin kuin ruotsa

l ai set, j oille isäntä oli kertonut tie t ävänsä , että Rumanias s a on n . 

• 350.000 aaksal ois1;a s otilasta lisäten että "tilanne ..Jalkanilla 

uudel leen kär jistynyt". 

• 

" uten kertoi Unk rin lähettilään rouva, jo~ n.:3 viikkoa s it

ten saapui .:rudapestista ',uiestin j a . .il anon kautta t änne , että hänen 

oli akko jäädä illanoon ko aKsi päiväksi, koska siviil i ' unia ei kul 

kenut. uuri a sot ilaskuljetuksia näet paraikaa sitä tietä , samoinkuin 

Triestitse, ohjattiin niinkuin hän luuli pohjois -Albaniaan. 

x x 
x 

~allitustalosta kuulen ,että siell ä val litsee käsitys ~panjan 

suht autumisen ' ichy ' h in muuttuneen viime aikoina r ki..nä isel le edulli

selillll8.k:sl , mikä olisi seuraus yleis t ilan t een kehityksestä. Li sään kui 

kin toi s e1 ta puolen, että miehitetyl t ä alueelta tulevat henkilöt kerto

vat lä!isirannikolla olevia saksalaisia joukkoja lähetet yn j tkuvastl 

spanjan rajalle. On luonnollista että tilanteen kehittyessä akselival-

1011le Väli eressä yhä epäedullisemmaks i spanjan ja u ibralt rin merki

tys kasvaa j a että samassa määrä ssä Aadridissa ynmärrettäne8D, millai

siin kompllkatioihin myönnytykset Saksalle voisivat v iedä maan. 

x x 
x 
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l apaen useasti päivässä summa s amassa hotellissa 

euroop alaisen pääasiamiehen Stephensin , Suomessa hyv in tunnet tu so'bam

~e ajOilta.X ) Stephens kertoi minulle pari päivää sitten aterioineensa 

täkäläisen elint arveministerin ~chardin kanssa. Dämä oli erittäin huo

liss an siitä , ihin elinturvepula keväämpänä tulee viemään. :aikista 

neuvotteluista huolimatta englan t il set eivät ole suostuneet päästä

mään t änne blokaadin läpi muuta kuin lääketarpeita . chardin mukaan 

Ranskan rautateiden liikkuva kalusto käsit ti ennen selepoa n.4O .000 

• vaunua. 1 ii stä on Ranskan hallituksen käytettävissä nykyään vain 

• 

sillä n . 10 • vaunua saksalaiset ovat takavarikoineet, 60.000 vaunua 

on miehitetyllä alueella miehitysj oukkojen käytettävissä ja n. 40 . 00 

vaunua , jot a välittävät kuljetu ksia anskasta Saksaan , on enemmän tai 

vähe~n kateissa. 

Stephens ke rtoi, etteivät saksalaiset halua mil lään tavall a Ame 

rikan auttavan aksan valtaami a maita, mistä yhä edellee neuvotellaan. 

Stephens omasta puolestaan on saanut ooverilta määräyksen ennä Bel-
~ 

en ja nollantlin elintarvetil annetta paikan pääJ..lä tutkimaan. Hän 

odottaa jo kauan saksalaisten lupaa t älle matkalle, mutta toistaiseksi 

turhaan. Olen muuten hänelle antanut joukon aineistoa SUomessa vallit 

vasta tilanteesta, jonka aineiston hän on lähettänyt Hooverille. 

x x 
x 

Aikaisemmin mainitsemani budjettikomissio on nyttemmin saanut 

valmiiksi bUdjetin uuden vuoden ens1mäiseksi neljännekseksi. Hallitus 

on sen hyväksynyt ja astuu se voimaan t8lIll11Jcuun 1 p:Dä. Sen mukaan on 

vakinainen budjetti uuden TUoden kolmeksi ens1mäiseksi kuukaudeka1 

2 •• :5 m1l.1aar41 .. Kuinka suuri Olla tästä menee sotllaatarkoitukai1ll .. ei 

x Hän kantaa aina naplnrell.asllän Valkoisen Ruusun m1niatnrriä. 
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käy selväs ti ilmi käyte t tävissäni olevista lähteistä . Tämä bud j etti vas

taa n . 1 0 miljaardin vuos i budjettia, siis n . kaksi kertaa korkeampi 

kuin viioeinen parlamentin hyväksymä . Tähän tulee lisäksi ylimääräinen 

budjetti, 15 , mil j aard1a, josta 1 ,1 milj aardl enoih1n , j otka i heutu

vat s odan likvido1nnista , ja 3 ,~ miljaardia yle isiin t öihin ja työttö

myyden lieventämiseksi . 

Kolme suurint a tallet uspsnkkia, Crådit Lyonnais, o~iete ånerale 

ja Comptoir 1 tional d' scompte ovat j älleen alkuneet julaista kUukausi-

katsauksiaan. Niistä käy ilmi että initut kolme pankki a yhteensä ovat 

voineet lisä tä talletuksi aan siten että näiden noustessa maaliskuun 10-

pulla n. 43 mil jaardiin f'rangiin, ne päättyvät nyt n . 5 milj a diin. 

ousu on n. 20 ,. tt aen huomioon että näiden pankkien t alletukset yh-

teensä normaalioloissa ~odostavat puolet koko maan pankkitalletuksista, 

v9i pyöreissä luvuis sa sanoa pankkitalletusten tällä hetkellä nousevan , 
n. 100 miljaardiin f'rangi1n. 

Kuten muistettaneen asetti Ranskan ankki aselevon j älkeen halli

tuksen käytettäväksi miehityksestä aiheutuviin kuluihin 50 milJaardia. 

Katsoen siihen että miehitysmenot on määrätty 20 miljoonaksi saksenmar

kaksi eli 400 miljoonaksi f'rangikai päivä.ä kOhti, nämät 50 miljaardia 
Lokakuun lopulla 

eivät rl1 tUne et kuin 125 päiväksi. bkd1dth Ranskan ankld myönsi 

uudelleen 15 milJeardia. jotka riittivät 37 1/2 

ken Pankki on uudelleen myöntänyt 8 mi1Jaardia. jotka eivät riitä kuin 

ao päiväksi. Syynä siihen että viimeinen siirto on siksi pieni mainitaan 

että Ranskan hallitus paraikaa neuvottelee Saksan hallituksen kanssa 

m1ehitys~enojen kalkylo1nnista toiselle pohjalle aamo1nkuin muista sen 

yhteyde8sä ol evista f'inansslkysymy.ksistä . Jos laskemme menojen alkaneen 

kesäkuun lopulla, eivät Ranskan Pankin tällän 8aakka tekemät sllrrot rii

tä kuin vuoden loppuun. Tammikuun alusta täytyy sils turvautua tOi811n 
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keinoihin . Kuinka suuri a määriä mieh ltety11ä alueell a on liikkeellä 

niitä saksalaisia rahoja , jotka ovat voimassa v in miehitetyssä Rans

kassa ja 3 e1g iassa, ja jotka Ranskan osalta Ranskan ankin täytyy jat

kuvasti lunastaa , ei ol e tiedoss ani. 
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Ollessani eilen venäjän asiainhOitajan luona teellä . mistä 

edellisessä raportissani olen kertonut, liikkui keskustelu suuremmalta 

• osal ta K uko-Iciän kysymyksissä . Kävi elvästi Umi , et tä isännän sym

patiat ovat vahvasti Kiinan puole la. ihteerinsä jopa kertoi ruotsa-

lais111e skovan j atkuva sti suuressa mittakaav ssa auttavan aselähe -

tyksillä Kiinaa. Kävipä keskustelusta Umi , että isäntä puolestaan 

koi Kiinan kykyyn j a tkaa Vtlstustusta, joka JapanUle muodostuu yhä 

vaikeammaksi. ' tta ei siinä kyllin. "n uskoi vahvasti siihen, että 

Kiinan sota on luomassa uuden Kiinan" uuden "kiinalaisen hengen" ( @.me ) 

ja että muut aasial a isen kontinentin itäl iepe11lä asuvat kansat tule

va t tästä soqasta saamaan uutta luottamust a itseensä ja v astustusky

kyynsä , mikä ajanp itkään tulee muuttamaan Kauko-Idän poliittisen ja 

geo-poliittisen kuvan . Hän luuli tosin Siamin sotaisen hengen toistai

seksi laimentuvan, ko ska Amerikka on kieltänyt pe troolin y .m. viennin 

sinne, ja kaiketi myös koska pelätään Japanin helposti saavan liian 

s uuren vaikutuksen Siam1ssa. fu tta hän puhul laajasti auko-Idän k 

jen nousevasta patriotiam1sta. un tulimme kadulle ruotsal aiset yhteen 

ääneen minulle sanoivat ihmettelevänsä, että isäntämme kä.sityakannan 

mukaan sl18 oskova toivoo Itä- asiassa aellaisen patrioottisen 

syntyvän, jollaista Venll.jiLn liLnsinaapure1h1n nähden ei sallit~ Jota-

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja 11aIk.1 .... miniderllllle. 
EI ulkomaaeduduk .... liedollukaiin. 
EI ulkom .. eduatult ..... mutta ulkoaaialnmlnl.lerilln Iledol_ 

Nkalln. 
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paitsi tulee kysyneeksi, eikö tuollainen nousu janpitkään käänny 

I113"ÖS Venäjää eikä vain Hanskaa ja .Jinglan tia vastaan. 

selitteli kategoorisesti, et t ä i oskovan suhteet sekä iinaan että Ja

paniin ovat mhä parhaimmat . 

Olen kertonut tämän, vaikkei siinä oikeastaan ole paljon uut

ta, siitä syystä että on täysi syy odottaa näiden käsi tysten olevan 

vallalla Kremlissäkin, mistä asiainhoitaja kaksi kuukautta sitten 

ti 'v icby 'h.in. 


