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SUOMEN LÄHETYSTÖ ichyssä. p :nä t &nukuuta 1 J 'iJ, . 
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Llko hsiainministeri bl 1e , 

. elsink i. 

• Lähe tän t"ten kunnioitt öan Ulkoasia i lnisterlölle r8 -

porttini ichys tä n : o 1, oka käsittelee a ihetta : 

Uusi vuos i ' ichys sä • 

• 
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Uuden vuoden päiväksi oli arsalkka v litsevan t avan :nukaan 

kutsunut ka i lähetystöpäälliköt l uokseen tervehdykselle . len eri 

kirje essä lanettänyt niiden puhe i en sanamuodon, jotk vaih ettiin 

tu:lrsalkan a diplomaat tikunnan nimessä puhuvan aavin nuntiuksen vä-

lUlä. voi olla alleviiva ut t a sitä t s ia ia , et;tä näissä puhfJis-

sa tulee~ selvä ti 11 v va usko ans -an p ' ui saen nousuun. E:un 

telen niitä puheit a , otka v staaviss til · uuksi s pi de t tiin Ber

liinissä ma l..mansodan e.lkei nii vu s a ja j 1ssa pal ' 0 8 V tlTOV[jJ. em-

massa uodoss puh tt i san nous 11 suuksis ts , t~ tosiasia 

käy v ielä se1ve i • 

. !arsalkk oli t ä ssä t11uisuu ess ihmeell isen nuori, ääne 

täytt; i salin,{ nuntiuksen ää u, joka uute .on pieni ja imeä, oli 

tällä kert aa v Uus tu.m1sest . ja erään! sesta liikutuksest a taval1i t a 

ohuempll ) • 

eur avana ä~vänä sterioin ~raalkan luona. Läsnä oli kahdek -

s an vanhinta lähet ystöpäällikköä sekä hall ituksen johtavat äsenet . 

Jouduin kes'custeluun useimpien kanssa, ja on !l11nun önnettävä , että 

sain käsityk88D näiden herrojen olevan h enkilöinä korke~~la kuin 

monet niistä parlamentaarisista ministereistä, Jotka vuosien kulue8~8 

ariisis8a olen tuntenut. 
, 
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eskust elimme pitkään sotaminIsterI kenr aalI l:iuntzigerin kanssa. 

ruheenaiheena 011 m.m. viime talTlnen sot wruae, j osta hän aivan oikein 
itänyt 

sanoi, että allieerattujen apua 01i81/~aljoa aikai semmin ja paljoa 

tevammin t eknillisesti valmistaa. 

Koska täällä on j atkuvasti huhuiltu saksalaisia joukkoja runsa88-

ti kootun Rumaniaan ja lI1Uih.1n Balkanin maihin sekä tilanteen näissä. 

maissa äkkiä kiristynean (josta r a . ortissanl n :o 51 j o tein selkoa), 

puhut eI t avani nimenomaan lisäsi arvelevans 8, että nämä. joukot ovat t ar

koitetut pitämään 10skovaa a1soiS8 • Hän ke rtoi myös tietävänsä, että 

saksalaiset ovat itärajalleen koonneet n. 1 0 divisioonaa. Iuutenkin 

huhut aksan uudesta itäkiinnoata pysyttelevät itseplntaisesti elossa, 

lI1Utta meidän diplomaat tien kesken on olemas sa pal jon epäilyk i ä tällai

s en käsityks en oikeutukseen nähden . j" istä asioista luonnollisesti ~uo 

massa ollaan paremmin informoitu a kuin täällä . 

Istuin pöydäsSÄ s i säml.nisterin v ieressä a jouduimme keskustele

maan "kollUllllIlismista" Indo-Kiinassa • .o:." n täU "in öns i oik eaksi sen , 

mistä ai kaisemmin olen kertonut, että Indo- iinan "kommunism1~ on otet-

4t t ava CQm gr ano salis, s . o . että näiden liikehtimisten takana on lähin-

nä natsionalistisia pyrki ksii , tt a toiselta puolen hän väitti s -

kov an niitä lietsovan . Jyös vi1meaikai sist konmnmistisista Umiöistä 

Ranskassa, joita t rkkaan seurataan ja kovakouraises ti kohdellaan , hän 

sanoi Moskovan olavan niiden takana. Hän e i tästä arkaluontoisesta 

asiasta ilmeises ti t ahtonut enempätä sanoa, lI1Utt a tulee kysyneaksi, 

miksi näissä olosuhteissa hallitus lellittelee ~ ·oskovaa. Täst ä voin 

kertoa tuoreen esimerkin. Xräs baltilainan vir kaveljenl oli antanut 

katoliselle -Le Croix"-lehdelle asiallisen muistion baltilaiaissa 

sa tapahtuv sta kirkon sorroata. Lehti 011 l UTannut sen painattaa 

toilleen. V1i.hii.n aikaa senJ älkean leht i kuitenkin 1.l.mci tti sensuur1n 

sen kieltäneenl Olen nähnyt kirjoituksen ainakin eriUiaaä sveltsll&1ae 

aä lehdeasl.. 
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vuoden kaht ena ensimäisenä päivänä liikkui tää.11ä uudelleen voi

.a~ait a j a j op~ presiisejä huhu's Saksan aikeis~a vallata viisi 

t· deptorte e!1 ttia , laskeutua Iarseilleen y •• Varsinkin !.:nerikan 8!llb 

diss olti'n v ~va ti huolest uneita, s . o. kerrottiin uuri a jouRko-osas 

toj a kootun demarkatiolinjalle varsinkin kaakkoon vievien kulkuyhteyksien 

hdalle , j a luultiin aksan ~ ot akin suu ittelevan ennen uuden suurlä

hettilään s aapumista - häntä odotetaan t ä nne huomiseks i . Olin jo ai keis 

s a näist ä huhuist a salasähköttä.ä. , utt jätin sen loog i llisesti 1 skien 

.. ette i nä i ssä huhuis s a voinut ainakaan t ä llä hetkellä oll a perää . nuhujen 

vbkavuutta todistaa s e, et t ä D.:-•• katsoi tarpeelliseks i ne t ois päivä

nä deu entoida. oivumannen sanoen en voi ll a somat t a , että huhuihin oli 

vai kea uskoa senkin vuoks i , että suuri n osa alla ua ja varsinkin keski-, 

itä- a kaakkois- Ranska ov t me trien syvyisen lumen pei tossa, joka t ekee 

ahdottamaksi mel kein kaiken liikenteen . oell ista talvea ei ole näillä 

ln ainakaan sataan vuoteen eletty . Joukkojen suurempi Siirtely näissä 

olosuhteissa on mielestäni ~dotonta. 

L: nisteri rl8udoin 'iitti eilen erohWcemuks ensa, johonka marsalkka 

~ suostui. Tämä eroaminen ei tule liian aikaisin, s illä mi ehen poliittisen 

vaiston puute j a hänen loppumat tomien puheittens a kOlll.lUUIlikeoittensa 

onttous on jo kai kki turruttanut . Rouv a r ~tain sanoi eilen eräälle tutta

valleni, ettei häntä ko~aan muka le erikoise pyydettykään jäämään. 

mutta on hän alituisesti tarr~utunut kiinni. duomautan että tämä selitys 

ontuQ • . uuten kertoi rouva Påtain toisten samanlaisten erojen olevan tu

lossa, Ja luul~ kaikki enevämme direktoriota kohti , joskin siinä muo 

dossa että hävlävistä toinen toi sensa jälkeen hiljakselleen jättää eroha

kemuksenaa. Liian brutaalit otteet eivä t nyt olisikaan viisaat . lli.ssä mää

rin saksalaiset ovat B udoinin eroa ajaneet, ei ole va-rmuudella tiedossa-

ni. 

x 
x 



• 

- ':c -

un yl äoleva oli k ir"oitettu tap s in eisesikunnan II byroon 

p """ llikön, Jo ka on ollut viikon j oululomalla . än kertoi että hänen 

pois s aol l essaan t il annetta Yleisasikunnassa parina päivänä oli pi detty 

kriitillisenä ja että hän ei uskaltanut pi dent ää lomaansa . opa 011 

hänt ä kehotettu olla jätt ämättä perhet tään Rh8nen itLpuolel a olevalle 

maat i! leen , koska pelättiin näiden departementtien valtausta . n 

kui tenkin formuloi huolestuneisuuden v~hemmän johtuneen t arkkaan määr1-

te!tävistä toimenpiteistä Saksan t aholta vaan enemmän yleistilanteen 

tt huonon~isesta . iinpä hän toteai, että ies adenissa saksal aisten 

äänensävy viime v iikkoina on käynyt uudelleen brutaalimmaksi . ämän 

• 

k nssa on hyvin ähän sopusoinnussa attasea Tikanvaaran juuri 

t a soittama tieto , että siellä yleisest i a itsepint isest i - varsin

kin saksalais i ss a piireissä - puhutaan diplomaattikunnan paluusta a

r~1sirn t ässä kuussa! Otaksun ett~ kys eessä. on yl eis ön rauhoittamista 

t arkoittava ankka. 

':I. oisel ta puolen kuulen, että hallitustalossa . ; . B:n toissapäi

vä istä de entiaa s aksal ais -ranskal ~isten suhteiden muka katkeamisesta 

(kt s . yl.) pidetään todi s teena siit ä että "l ' nffair e Laval" on pantu 

ad acta . 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Vichyssä 16 ~~i;;~~)fff:1I . 
I i //1 t f J O. jg / 

.2.1/, Y / "1! Liiti. 
:: ,tW~ ~ ASIA 

Ul koasiainm1ni ste ölle , 

H eI s i n k i . 

Lähet än täten kunnioittaen Ulko siai nmini s t erl Jlle ra-

porttini Vichystä n :o ~ , j Okb käsittel ee aihet t b : 

Uu en hallltukse _ bDskassb. y • • 

UI II, a 4. 



........... ~ .... # ..... ..... ~ ........ f! ... +. ................ SSA OLEVA 

RAPORT T I n: 0 .. . -, . 

. iChy ...... .. ssa .... '1. ... p: nä ... t 

As i a : ... .It),\Q,feB llDl11tuk§e 

"lA NMIN I ST~'R~ ainen, 

tl / lJ f. ta.! 0.' Y I 

liitt. 

. . un ei en k"v in lko l:l. ibinministe r i "n ire ct-3ur polltie,.ue 'in, 

Ainist eri R chat ' n luona tiedoittwn&S8e ~~~~~h~~==l~i~tu~k~s~e~s~t~~ a 

j"" ttämö'asä hänelle enld ' kohtaisi!:! tietoJ uudesta yÖ," ' ni s eristäm-

me , "n kerto i Juur i s aneensa bIlsk&.D. Helsinjissä 

1'" tä sä hkeen , oss t fi ii t taaa uuden h ituksen t o oonpanon ole -

van !lä.nen ' el est ään e rinom:"isen . ulus" ~ tin tästä lyh~ es i . Olen 

'!erra Pii" llisterille it se leen 6 S8 os tissa su raen tehnyt lä-

he n e kOb t äst ä käynnistäni . 

Tämän päivän P i5- 1r sisältää hu m t~av l a pa ikalla uudes-

t pääminis1;eristä.InmB ir oltu sefi t 

ainen urheilulehti e G ston Bånac 

nka teki " 1:;. n tunnettu ranska-

ossa uusi äämlnIs t e rimme 

esitetään 'tä edulli im.au.asa v ossa. Kir<oitus B.heta .... n er1 kir-

jeessä Ulkoas1a1 nis t er1 ··11e. cluis a lehdissä on. t ist i seks1 ollut 

aio lyhyitä gsi 11s1a sähkeitä hallituksen muodos t aoieesta . 

_ slrustel un.l: mini ste r i Rochat ' n kansss siir t y i 61 tten t olail 

e aloille ja vars nkln n1ihin ltae~1nt als11n huhuihin , otka ovat 

1111rJruneet odotettaviss olevi s t a t apahtumista Balkanilla. ~.~nIster1 

Rooh t t ä llöI n varsin k~tegoori ses" muodossa dementoi k lkki tämän-

suuht uI et huhut • • ' tos in myönsi, J sen öntäii nytte.r:rmIn ös Un-

JAKELUOHJE, 

~._'-----"" -'-'--'~'--"'- '-""-'.'.'--'-- '~'-'---" ............. . 
IIE 1: • 4. " 

.Jakeluohjem.llej •• 

T ..... IInen. 
Tav.n .... j. Ildkal .... .. .. ..... mlnlaterllllle. 
EI ulkomaaeduatuben tledoltukalln. 
EI ulko ..... eduatuk ..... mutta ulkoaalalnmlnlaterllln tlecIol

tukalln. 



x) 
karint B , että ouks8Il oukkoj a on kulje ettu Cnkarin ja 3 1 -

. 
~' rian lä 1, autta hän ei luullut näiden jouk "okuljet usten ~rk1tsevän 

odot ettavi ssa lavaa uuttu yllätyst ä . Sain sen käsi t 

hPn todäl a t arkoitti :nitä hän sanoi 's että hän ei l uu! ut ne. den s 

sal isten joukko~en t arkoituksena levan nennä l~re ikkl:lan t i koe tt a 

"l ikuttas It il:l1l t ' :?pioiden äliaeressä alkaans aaman bal ' 

parantamiseen akselin hyv" ks1 . Viime tuntien huhut ~a uutiset viit t aa

vat kui t enki n siihen , että J1nist eri Rochat ' n optimiami ehkä ei ku1-

.. tenkl:lan ole t äysin erustel t av i s sa , aerli i n de e ti i sta hu I i 

1urkin suurlähet t iläs on v rsi ~olissaan til&nt een kehittymisestä . 

Kreikan ähet yst össä sanott Hn "nulle tänään, että olisi ihmeellistä 

jollei ~ a ähi t ellen ka1si re oida, oskin luultiin aksan ete-

l ään ähe t etty jen illllbVO ' en suunt aut uvan Afrikk" eikä Albani an . 

en5ijaan huo ss in ~iniste ri _ chat ' sta, et~e hän e ollut i-

van vapaa siitä käsit ks stä , e ttä näitä ~oukkokul 'e tuksia eluum:n1n 

on käs itet "vii osan s iinä. sarjas sa to imenpit eitä , joihin ekaa muka 

on r yht mässä ollakseen varuillaan , eniij äl tä päin ehkä t apah uv ien 

l ä t ys ten varalta , käsitys j oI a täällä on pal on k nnet t a jia . 

_ässä yhteydessä en vo i olla Kert et t e , et t ä Li e ttul:l1l ent . lä

hett iläs Klimas minull e eilen kertoi ti~t~vänsä , että i r ossa j Lat

viassa olevia venäläisiä joukkoj a on kes ' tetty Liettuaan , missä 
, 

hetkellä olisi n . estä, jotk~ s ivumennen sanoen vievä t me 

ta k kki elint arpeet ja t arvi kkeet. On selvää. arveli I<.limas , että 

näitä joukkoj a keskitetään Liettu en Saksaa vastaan. On luonnollista , 

että ministeri Klimas toivoo konfliktin pian syttyvän !oskovan ja Ber

liinin välillä, ja on ant eeksi nettavaa, jos hän nä issä toivomuksia-

saan jopa antaa mielikuvitukselleen 11ial ~ istakin 

xl 
Bulgarian lähettiläs oleskelee edelleen Pari i sissa. 
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ner i 1e .~. ös sen '1i '~ h:"'n 1e i . e ttä e.et j os se ainen ko. -

f'l.i::ti nt is i, :.i. i ";ti 

satOa ..;ruisto"in /J it.n ·, ista . ~un h.6. u t e l i :'lei "n . Wltt. a",-:.e iinä 

su lteass , v ·:s t !.t 1n vä t 5 e ä s t i kan . I;j otta I<tt a . J. et t uass v lit-

see: 1 51 lukaaL ny j ena~n t ikkd n nä.lti.nhätä . 

ei~es1kunnan yr on .... lii ' ~ kert o i ' ulle "ne n . e tt i::i. 

he i "n e ustulasans<J :Jofiass8 nytte:nnin ra:orto i 'ilel i ;..!l siel ä . 0 &. 

e Sb avoL~e t i r~e. itsi .ur.skan t a p iosta , vii~ 'ikoi 

ise ti ~uttu aen • 

• 'i teri _ dcini n ä.b. tö .l.er . it ee 1 . • itä . e tt" LE:! lituk5es t a 
) 

1st t vii ei en l ufobi . Luvulin ja hä e 01 tut -

t uo ~ 'lit~ksestu 'oi iiott lc~att ti sanoa . että viro 1 ses d~LWl Runs -

kussa e i ; lofo a J enii.i::. t pa • . :ui s tett Ui en ' "ta 

o:ortoin kotia L ' vdlin pärist ossä nllI e SUOrl:lUll sanotun ~ annin 

] iv an i ass!:! olevan iihi " ivini:i. pus. El ja 'l a i n v st s t uksen 

voivan kast .. i:i. korke intaan uuta.:li.a vllli:o a . Lehdis t c sti.ki.n äänensä. 

t ämän :ukaisesti on t"yde1 ~en uut t unut • . ~te.!:i.n b ~ti i5m,la 3er H 

ni i n nähden ei enää. näe , joskaan ei inoakaan lehti ole 1 tuonut pie 

n intäkään ilom erk -iä. itali a~sten tappioista Siinä s uhteessa sensuu-

ri on B.rilDton . å. t ä rvo s telua ei oi muuttaa se , että. esim.. Le emps 

t änä iltana tmkar sti syyttää. ~ l ant la b okaudin j a tkuvasta ulottaml-

sesta Rans kaan • 

• :inis t e ri b l:1udoin I i tä.ysin sop ton ul komin i s t eri ks i senvuokal , 

e ttä. hän on aivan liian kiihkoisa (pasai nne ) ja kunnianhi oinen . ulko

po i it t i sissa asioise a ignoranttl, i t sepäinen ~~ 1~ l:1ll no tkeutta. Sen 

isä.ks i hän oli epäviisaan puhelias . err n hänes tä. esimerkin. "s 

läamerikkal ainen v1rkaveljenl 011 kerran l71i::J.ist e r1 13audoinin luona, 

x 
Suomen lehdi ssä ainakin viel ä / 1 näkynyt uutinen , e ttä Lav al oli

s1 uude leen VichYssä jopa hallituksen jäs enenä , on tuul esta temmattu . 
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loin tämä. pesi ute ema8U ~te ä - Amerikan kant a a s .saluis- engl Lntlls i -

s een konfli tiin, ihin puhut eI t evuni vu -t si s e ol evan hyv in y s e

lise sti ~nulannin 'uo ella. naudoin ei ottanut tätä kuuleviin korviinaa

kaan. Puhut eI tavan! meni silloin rgentiinan ambassadöörin luo pyytäen 

t ä tä vaikuttamaan audoiniin ja samalla hänelle sanomaan , minkä karhun

palveluksen tämä maalleen tekee kaikissa til ~isuuksisaa aättiessään Eng _ 

lantia. rgentiinalainen menettel ikin näin , ja viikon Baudo~ pysytteli 

al allaan • . ämän j älkeen tiaudoin unohti neuvon ja jatkoi ent iseen tapaan

sa, siten turh~päiten loukaten täällä olevia sekä r ohjoia- että telä

Amerikan edustaj ia, jotka tietysti k kesta tästä uskollisesti raportoi

vat hall ituksilleen. 

al atakseni kesO s teluuni mini steri ochat'n kanssa hän my ' nsi 

Amerikan uuden arnDassadöörin dekl r at ioiden ja hänen saapumisensa tänne 

(hän saapui toissapäivänä ) s amo i nku in Rooseveltin uuden ~senteen suureen 

kysymykseen nähden -Pts $ 1 vo ivan a i kaans aada uusi a vaikeuksia ja deli 

kaat tej a ti anteita Ranskan ja Saksan SUhtei ssa , siten vahvistaen sen, 

minkä edellisessä ra~ortissani ke rroin. 

Jä~e odottamaan ten ne tosiasiat, j oihin Ylempänä olen vii-

• tannut, ajanpitkään tulevat vaikutt~an aksan kantaan anskaan nähden , 

lisäten kuitenkin Siihen, minkä e ellise.sä raportisaani sanoin koskien 

Saksan mahdollista l as kel ma opportuniteettii~hden nyt vali ta koko 

Ranska~ että sell ainen toimenpi de jaisi kaiken sen mitä Ranskasta on jä-

ellä, yhtenä miehenä toiseen leiriin. Tämä riippumatta siitä e ttä aul 

Reyn ud Ja muut syytet yt, jot a vaativat sodan j at kamista Åtr~st& käsin 
b;;:> 

e ivät ainoastaan nauraisi partaansa vaan ilmeisesti äästettäisiin va-

paalle jalalle! l.11käli ymmärrän, UUhelmstrassella on päädytty pitämään 

oppor~un1sempana 011 t oistaiseksi ulott amatta valtausta pitemmälle Ja 

lykätä lopullinen ratkaisu mYöhempään a jankOhtaan. On niitä. jotka laalcel.

moivat , että tähän akaan kantaan on vaikuttanut ~Ö8 se seikka, että se 

Rltää v meuttaan Balkanill a rimäärisampänä t arpeena. 
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Siihen minkä .'1 enpiinä :;u; lni tsin - -l!:lIlnin b okC:lsdin 

ulott sesta .• C:Il.:.skaankin sekii s i hen 'nkä r portissani ;0 6 ker-

r ln elintdrvetilanteestb t "älHi" lisään että tiedot el i n t rpe iden ja 

t rvikkei e s ant i~andol i suuksistu iehitet llä alueallu ä~iä Vbt 

}:äy-neet perä t huol estut t .. :. si . 

helines sa , että ariisin r 

s aada ruoka . S- s 1 t 

_' _ . Ii va arb kert i ti:i.nään 

kaa 0 lIu vbikeuksia 

v ieneet k iken . 

',' ' chyn haJ i tus onkin eil e ar-....n p ''' :töksiä 1 rli in en 

on ympärist ön elint arves aannin elpott · ks • _'ä t " tuusta v<.. st 

my " kin k taottava yle p " nä inittul:I Le Te irjoi tusta . ·uvas.-

Vb:18 tilanteelle VI:! BB Sb .'t::.nskas s in J v.i itsen , e tten le tee 

lru'..lk!:I.U teen kertaakaan n"hnyt v i pal ustaka ssä ' Di i tä hotelleis-

t a joissa olen ollut ..,>akotettu as aan , ei 11i i sOkeria , pe runoi-

t C:l ani~rvo in. Täällä ova t s -alki neet kortilla,. Ei a-

... dote t ClaD ka i iin pukimii en • 

x x 
x 

U hen inkä äskettäin erroin. an kan ankki e talletuksista , 

lisään että Ranskan k~salliset sä~st~kass t ova t ~xkw ••• Xx alentaneet 

korkokannan , JOk' vuosik usia on ollut 1 ,: :iin. ä.oä t ol -

menpide todistaa et tä, syistä otka jo len maininnut, v aat rah 

on runsa asti. ArVellaan , että on od tet t visaa l"hl tulevuiauudessa 

kondnen sarja toimenpiteitä, Joi den t koituksena on alentaa korko

kant aa leensäkin j varsinkin voltionpapereihin nähden , oiden korko

pr osentti t ällä h t kellä on edelleen v rsin korkea. 

x x 
x 

Vicb,yn hallitus ll.IllOttaa vi rallisesti t y "tt "IIlien luvusta seu-

rasvaa: 



O~ 

- ö -

1 p . 10kak . l ~' 

!lehi"tet llä alueella 
"apa 1a " 

'iliteensä 1.05 .u 0 

1 p . jouluk . 1 9 

,'iehite t yllä alueel l a ? 
a abll~ " 

fh t eensä 8.~ .OO 

X- x-
x 

• 10 . I . ariisist a kuulen , että sikillä.i e ',ak 6.l!1is t il.väl1inen 

le distö ( uC~bire , at y. . ) t aasen voi käy et a inin hb!li -

t uksen kimppuun syy tt"en sit ä toimet t omuude t a " & aksalto1s-ranskblai -

sen "yhtei s työn" sabotoinnista. Lav oka e elle :::l oleskelee 11-

s1 s a I ei olisi näille intriigeille vier s . al an B& i 

x x-
x 

enre.. i Laure ,. marsalkan sotil askabinet i n pWUlikk " , kirjoitti 

äske ttäin varomattomasti kyllä er äälle ehite t yll Oo alueel Ii levalle 

• yst ävälleen kirj e 9D , jossa hän voicesti ertoo anglofi1iast en . Tämä 

kir je on joutunut sa~s ~iste käs iin j n p&h&ati rkyt t änyt 11 

, arin. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

· T • . . 

Ulla: A" 

.,... rt t i "ie .• ;' 

T 

, ie.· ~ sS. 1 : 1 " tu ,u kuut u vu . 

L~~: ~ 1 ! ~ ! J : ',' ., 'II, . . 

N/;-YI i . ": 
.. , -- _ .. _-- I • , 

. r!l". j -:: t .,] ~ • 

~eri vl ~;) lee 
he I i n 1 i. 

n : :3 , it' a ee ui e tte : 
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....... .. ..... 1' ... .. li ..... 1... .................... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ , Salainen, 

RAPORTTI n: o ..... ~~ ... __ 

.... .. .l.~ ... - ....... ssa .. 11 .. p:nä .. ... t 

Asia: 

E: 

S • s t ,, ~ 

i 

t t 

':";~i .... t 

t 

.... . kuuta ~.~.:~ .• 1 ! IJb !J.: 
l J.v// 'Y/I~, · : : ; ,. 

:tti. .......... . 

i , ~ 

C='--r0' ;~i 

tie ~ 8 , on ta 

w..se l v 

1 tet t u van 0<1 Idel teinen uhtau-

t a mnen - ui ri re 1:11 ... sten 

v en ( ~ohon v ikea s ' te ~ t4 e.1ä.e lli!:iet i t 

0 s t vailrut t eet ) , u tk i n sei ' at '. a t j s s ' n 

ltä ' sv av a c.rv ntunt a,'okl:l ko 1 t ii.ä.ll· 

iullu 1 ~ huv~itt bvissa. iima äiv ien ke shust 1ut ei se silrunna 

j rc.: ~ kcll;isten tt:..tt t.;,ie i kansE;8 viitt aa et iihirulä s i en , 

että. tä" ä. pu l e t suurta rht eisrynni t t.ä 

~ai ill niil l ä int 1a, joi e voi en ats a vaikuttavan 

in ikke a~ sea , oska i e ti niin inskin t ven '-

t ue aaa kevääksi. 

Kuk.s6Xl ei "ä.ll ' 18 selvillä. l1t" ~ re ltuu, tta 

lii nen käsittää. että t '· et ken t 

J AKELUOHJ E. 

---------_ ...... _ ....................... .............. . 

, ................ __ .... ~.~ .. ~_._ .. _ .. ~_._-----_ ... __ ._-

".,'" 

o S ml rynnist .rksea8ä. merkit-

Jalteluohjemaneja: 

T .... n .... . 
T .......... ja' ..... ....... .. ... ... ... ............." ... 
EI .......... 1 "'"'- tledoltublln. 
EI "-'-llldl . '" '" mutta"'--"""lnIstwIOrI tIedol

"*-IIn. 
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sae '7 st .:t 

!l .sz a lim..u.1<.i t ... as ut ytir 'ei i ti:ää ites' uste1ua, u ä -

k- Y t ''Juvan 51i 6:1 l.ti.s ' t ks een, et t ä. la s a 

i:i. ov t ;';'"t 50ttDV' t ve,roka inoksl rs.., · " n :7 .. t + ~ , _ _ ~ ys. n v r~ ta , ~ottL 

v~rov ~suu ", ri t ~n 'ädet iwiv ' t -n...:,d 11i i.':LUfi v :' ut . L se t 

puolen 0 1u t ipuvt.i si US O!llcl , että :>\11 ,:: ri o isi . iuut ase -

oitUG n i1 se d10 f fin tu 

ta uheesta , j 11e1 sillä 

nojaa • . erro t en ttä eu ott 1isl .... :;t ät. se n 

tiin... ' utta , ptin , ~ul.u , u ite-.kl ie:;. t "iin 

dottonana . 

ei sä olo uht &Su jä.' B' <; tu'- . ain .:~! s 1 .ll: d lizuutta: 

1 ) äys Kreikc..u. se itä:>ClO ( t 

t ) ,,» ok t s a . ...J..l settuis i .... sp 

an l'ait ee co plin et en , ~s:iau ltt ut sel -

v·· 'i h ua p syä on lla. 

riis s a on jo uuan 0 lut ~os 

_'arsei e l' ulon r L al wu ot ... .:.si iali 

'" ituksen p ariisissa , huhu johO i d t istai s ks i 

iinnittää 1il n p jon huo 'ota, ol oon e t ä 0 isi houkutteleva 

l ä , et tä S~~sa Lav 1a kannatt a j !ei hott 

Ranskas s a s 1sä i s ' e~i.m.ie ' syyk iä , saisi etsi .. ttö·· til 

sekaantua sen sisälsi nkin asioihin. '!'i:i. .... n ' errotaan e ttä .k>et n Ii 

' s t' uviss a neuvottelu saa S liks sasta 

ahdollisesta koI abor t iosta, 0 
ett" Ltlval uudelleen 

x) 
astuu hal1ituksean. 'l'01 se ta 

' tain vielä pur1 'ivää 

sitte n sanoi eräälle vir avel e11eni L~v ista, e ttä " tämä todella 

ti nut ~oi ttaa (vainc.re)". verra . 

x) jonkinlaisena "auper-Brinonina", eduataen hallitusta Diehitet ylli 
alueella, tai jonkiDlaisena "::U.n1.stre pour la &lm8 oc:.oup'.". , 
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s n e,_k& l lio te t UI.o ano kuten e .. S }r.orr:~a ll'"' S eri :Ux:.ul a a -

noi, ettt" " -' .su 5';11 ä sae ni tii /:lbroi ta, jetkb i n liittyvät 8r-

.ei en oL:et t uuteen , on u1.: tet tu h' -e:_D. it :sel s s uden ,-lhol11-
sen", uitsnkin tt:.ssä. p eass sikä i -'erää että i se 'w," sta 
l uul D n,yl:c:,r i se -en voivo.n ~:. uwn ~·.t a . _ ... :: 01 i . n lnvu 1 

riip_u edel He nii st ä op. ortunita ttil ::;:-e 1st ihin p a -
riss adellise sä. .. "'0 t ::;5;.'1 0 e vi i t ut ) se:.ä iitii. uu eeko !3t..i1: 

vl:laran i t s lleen 11nä j t t uv .. s lie1 1p ' t 

• P 1s sale al is-l i alta , ::likä 11 1e e e ori son e -
sa 0 5 a ei ~un 

ku Llsessu to i~nnas s 
on te -

rt:.st .. • i s eks1 , L t ta.- i' k:-ee '. uld.l. t r.e ... s 
a) , 

~ ~ ~ ui s~ ~is ~ .iihln r i 

le s _onu t erää si! ii lsisi t f~ r a .. o.'t istani , t t .. ,'.ldoinin l äh-

de t tyä. h it J.:"se:st a "v i ' s ä poi tui" . l'iiJ:!l.i:j. e l kui t 
k a täy l n pi -ä .ei.kl:l sa , sl en tuon v .. itt '3D. kir 1-

tin , 0 n ä ä s t se. i l a sl itä että ai lst e r Darlan a t ruv a~tj 
on v Vu tn lofobi . lin hänen lu ne t issa~äi änä ?yytämä .. ntä pie 

ehkölle l ouna l e il d n V ko l san .uusun s ane i de r n S:-al isten upsee

tt rien ja diplomaattien kunniaksi, jotka asustavat iChyssä (niitä on vain 
x) 

kymmenkunta) • ouduimme keskus telumme kuluessa pUhumaan s odas tamme, jos-

t a teen toisessa yhteydessä selkoa. ainitsen t ä ssä vain, että hän pani 

englantilaisten niskoille koko syyn Siitä, e ttei t ammikuussa la1vastolli-

. -sesti ~äämeressä Suomea autettu. Tämän yhteydessä hän t Valla, joka pe1t-

telemättömyydesBä hakee vertaansa, minulle kertoi pitkän elämän varrelta 

kokemuk8iaan ainaisista hankauksista 3Dglannin amiraliteetin kanssa. Olin 

tästä anglotoblasta kuullut, mutt a en uskonut sen olevan niin vOimakkaan. 

ä.mä sel1ttu: miksi häntä marsalkka viime aikoina on käyttänyt valkeissa 

neuvotteluis88 aaksalaisten kanssa. tltta se seli ttää ~ösk1n. miks1 a1 .. 

van v 11me päiv1Dl. marsalkan Ja bil.nen vällllU,n on .ynt~ er1lll1el1ay7tti 

x) Tälle lounaalle annan täysin intl1m1n luonteen ilman puheita. varova1~ 
suuaayista jotka kotona ymmärrettäneen. 
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siit ä , olisiko Rans an l aivast n- t ' 0 kcl en varmuu den vuoks i ahdol-

l is im~an kok nuis ena s aa t e t t v a t urv apai kk • On v rmaa e t t ä osa 1 i-

v8etos t'a jo n" ' 0 s in", mutta 'äl i l en kuull u t Darl an ei ht1J,u i i 

t ä. t ä to i ne ~i e tt" ulot ett!:jvaks i niin , it källe kuin t b , too ,0 r s alkka .. 

ups eer i sto t iist" yystä i ole Iin ;:)ur bDi .. kUllD. tt bv a ku i 

lUulisi , ' t vas t oi n v~~Gin s ri sa 1 i v&s t o ups e e r i s tos ta on ar

ani n t kanb . he i dän n vai kea unoh taa Jer s - el - Ke irin t u=-, :...: tumia, a 

le. i n la v;..S t i nen ahnau.s ei s itte .... n näy t .. s in 

!l' u t l:lutuneen • 

r ie s Silll i i 0 e , ' t ä Th sval t " in uud ' t ui n il -

1 e t u :na a. 0 seve t in e s t t u , t tti Ii. rl:i ' i Le 

sair bst U2dn n he t i t ä n .. 'ri v i ent unut s itä 

ent s i Uht i den , uru 

t · ennen ole 'vi:lavaa, ttä v päi v" 

l eht i n pääs t et t ii Ros evaltin ut uin1ll.e uu de si ek i 

onni t t el usähke, 1hi l i e ee vai kutt , ut s"hkeen v i i..leinen 1 u e , ossa 

t i vo taan e ttä .aDs ka p i uu e l l ee sa~v~tt~ ru ~ull ise 

" Vl:lp aude , veI ey en j!:i poh la'.!! er-

;,dll i seen t e rve k s ee et a in vastas t ent tiivi 

J ne t uut kin eikl:l t Utta v t iihen että V c yn b ..J.l itu n 
:x) 

tullyt vbrovais~~si . Hall i t u s t , e i uu steltu , kl:i i -

ke s s a koetet aan vä lttä ' ant am s t Saksalle p i eni nt "kään aibe tt 

aselepomäär"ysten n oudatt sta, k ea Msal a i s iss a 

herättää pelko revanche - aj atukaen j o c l ev an en hl • ' ar i k 1 e v iik-

ko e sitten v rsin hu o ttavien henkilöiden s uust a kuulin, e ttä os 'ak-

sa puolest a an aselepomääräyksiä loukk a , 

enetallä h rkintans a aukaanl Saat ~oip 

s~ k~t soo it ensä v apaaksi 

ull li s ellais t in (wut a 
I 

PäiVl~~ul.in 8e!l esim.kreivi de DSllIf4.l.ta, j onkå poika mikäli t 

dä.n on B'Pck m rielsin issä olevan sotU aattasean 

:x) l'ule e kys '/Deeksl onko aksa näistä. Ran$kan sisäisistä kyS 
todell nlln kiinnostunut l 
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t ::u. tt isestl 

iru..Jou se lls e t 

'0 Cia s en 

nyt sillä' t 

1 ku 

, n t~ 

v,-,sti . l'ulen 

- j -

e it yvä t siih(;n su t t ii. _ .s kan t äyt y v :il..lilll-

ou sta. }I ri i s i sw.:salui - s t i? v':'lli t ä kopl aa vast a 

e ro it~ s ei . 1 11 e p" sel vii . 'i ei 'e s lrunn ti l e 

. k _i.3e 'lin r: Ctl l i s ti . rvans .. tt "nt ap ' is 1-

u t Vi.. r ott v ää.ni " , 'o t k a t 1 itsen ni että <;1 tä. -

v ik~tt aa di utt1 ru~~ i tt 

uin <lte. koliseva 

lofob i an ~"..lr j.: ... u s ...llista? 

ilul i~en ~ rk~~ pre ti vaikut ta~ t e rv e 

et t ä ~~rli l s s . ~rb~ sä. suure 

t " ällä .1uut :'..ll", :.:l.... öluu s ' i t 11 

sie t ä i stua S&~l 05 ' se u 

_ uikt.j. .. tt ri v 

e ttä t .... Ui v~lit e tt va , e i t t .. in val<::;. · 1.1 

1 in 8 . _ eisesikunnasea ei detä al t uukse 

l;tWl 

.. 
f . ul 

i u es t 

tt i sta ko 

Ranskaan:nu:... tt :.lh.."1I.1 , skaan e aH: uhk ' vtma . , ikkea turh aa pt' -

~ koete t · &n v_ ent a • 

Al a , s sä skl;t toi i ' i ~ n i1. 

;.w.a' lah P y ttEL.liöest ä. v...hv; s t se t .. Yh t eys '. ie yn " EI. 

t:lfrik: Listen 8ii en v" illä n erittä i intii .. J lukuun tta -

mutt erunia , ong a ju .i'sha iEa , iss s it .. ::> 1t 1 rs ' tio n käy -

r~ssä , nä ttää siltä että h t imen lteet kont av a t hedel mää. . 

ävin eilen aseudull t paamass e r äst ä r n s k ul ~ ta sulrul:..i st • 

u seeri j o a juuri on de ?bilis itu. Kys my e iini koskien de obilisat1o

t , josta yl eonsä on v ai sa t äällä päästi:> s lville , hän V t:! t t:is l 6JlObi-

lisation olevan jokseenki n täy ellisen . tt on ollut pt:ikko t asen kut -

sua Jonkun verran jo de ob il isoitu upse e rej Ja s pesialis t ej a asei

siin, ko ska oli vääri n l aske ttu siihen (L al l) että sotavankien vapaut-
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u..li en t _ ·-:t ui_':' , _,9 n lJ.1n n us i anl i t a ' b e tt~ va~aut 

e:"s t !l 5 v lt "' ''' si · ,. ~.ii. t t ää nii sisä stä j~r:esty t ä t~r~ i t 

t i ':' t a' ... t ··v iin , oti~u a ~rt etään . } u e i 

ole "Ii " t , n 1 ut ... idl: l'3, etell ~ :'1 :.. <Jir.i t ul ... t . le . t t a 

:"l ~ i t t ~ t u u t. 'utel 

iirt a a" len 

s e 

u. 

:.e. t y si t .. v ... · t i l.. 

' l e e t cle l LI . · ... .:.t:r 

( sut ' laal i est oJ 

s t t a ... el-

o eäe -

1 

";~'i: iä ..ndol -

:, ..J. lt Kssl l i a t ... f i -

:,· · t ä. t u 'st ti Vu!; t a ... i 1 ,,",,5«1 : t", tt ... V...l • itä. e r c:d s t a 

lul l i t u koe tt ö~ es t~~ ~ u 1 o- 1<.ii en ve. -

11s :l 1 on 1 iktin k;';' ~ . s t y st" . !D i e vain une ':LU 

tion a pr s ti e vaan u ~ us . ~ut e p i t ue , s' llä pe ' -

se. !l s U rt ,laav ... l <ill. 01 a t a i ei ll a . 

Lis' ä e tt .. r ... v i nt o llä-

::; it··..llä.än t yyt mE:. tt " .." ttä, UO t t .... v s ti !,..:J.e t u u t v iiue r a::- o ti 

i äl ke n . i.'iiE t s 1n e i Ci", ~e:le a11so i d , 0 k on a että. n 011 t 

_ ä i v iä , '11oi Pariisi ~rhai ss ' in r avi s a n oll ut t ar ona 

a i n ~ksi ruok a i , 11 ä k upuu ?e i s 4 U ursink in suurkau) 

, nn t to an l umen t ulon j a ,akk· ten sekä nä i ' en aiheutt je-

tusvaikeuks ien uok i r avintoai iden saanni t yreht 7 nen tu tuu vä-

li t t ".IIlä.st"i j a joa k2.peä mm1n in me audulla . rittäln uo est ut t a-

v akai on käynyt 'vs kin h iilikys' m,ys. alven heikentye s sä a evään , 
ähest essä on tosin t ässä suhteessa 0 ote ttavissa purannusta. mut ta 
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18.i:t1t e 'l ..,5i 16 ,}. ",";t·' .~ _ ' di:.:Uc· a taIliss 

ollut a untoh.lonel wd V ln " <=unen I ä.upuaat j 

t;;·, :'elpost .i :I1li::" tll on tw. S&, 

e n eräinä:.. u i na 
MI"A!d~: 

), ..... ~~ 

is Si.J e.i .ili " e itii. 

19/1 . : :1 tii t'-las tulee al S SIJ .dni tuun 't is en I:ili 

(,k~ti Sa.l. -ei ii .reik 

..:rri.a t e , n . ..lnun n 

ti:i uod i se :"ee s t ... :-' et:tpt.· kuvua kuin 

t • l':e t et.r C1 a L 'ustelu , , b . • 1 ull 

e ' 2en 1 t'" "li.:.isen suurl"hettllä.'· l.. nl> a . "li 

, .... tt v:.. 

t 8 ~r1i itse vi 

'1;:1' ' s':a ( 1 ei3 s t l s~t t tkb liv t P<J. i v 

itte ) , su illlettil" .. lt" ti 

t 

.. einta:m 

~nia1 u ' e r nnut ova t tulvllI 

51 ";jri ~ a, otkil valz i t e eV<..I t 11 tat "itä 

. än uurIähe ta~ lo:? u~ tln 51 t" " 

ko~en ke sO ' tys t a;>, tuu , "n v s t " ak va8 1e i ';" v~-

t · &.Il". :r.un s iihen s anoin ~ " . t ä E:reikk' a v s t nn?" , uurIähottil " :; 

ast asi ~ "T" ,. s isiil t yy j s urlähettilä s e i 

~tthnyt utään epäse vyyt t ä i itä , et t ä sli ~urkin ' 0 talo a Kre1-
x) 

k· 0 talo ov a t t oi sl i s a l iite t yt . Suurlähe t til äs ~,oi v1 ä ::os-

!co ssa v lltse an e id.t:.n ti eto ensa aan uuren)e klruuden ak-

san a1keisiin n " den . Ja lopuksi ä.n s an i ja uudi s ti sen vielä 

kerran: "Ole nytte n aivan v arma siitä , ett ä S8 ei tule t ä tä so-

x) 
K t ao i.n ai ee li seksi täst ä täni:iän lyhyesti yl säb.k"t t äli . 

; 
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.. . a voit t8Jl6an" . L'b .. !1 rv 

S8 risti iidassa sen kansa 
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sen se vä ,uha ei v ine 1 suu remo ' -

tä tel aan . 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ iOhyssä ä tA uut a ~ <ll . 

1 ! 0 
'lJ . ,:) VI [ Jt~ ... , ... 

, /0 IJ { '6, ,., ':. . .. I I 

J/: ._ vI 

1- (D r) 

'lko :.Jsia inmi n l st eri t..l e , 

Helsink i. 

• Lä.et än ä ten kunnioi t t ~en ko ·,sL.dnuinis ari ol e r .-

!)o r t t ini l/ich' s t ä n : , "' , jOt-' ~. "s t telee " ihett u : 

Utval • 

• 

UI ta. A 4. 
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............ . ~ .... ~ ...................... ~ ..................... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ..... :?>.f\ ....... . 

. ... . ~.~ .............. k u u taI 9._.jJ,.· /D/ /Jt IJ. j ~ Y; 
I 

Asia: ..... 1 valo ..... _ ......................... _ ....................... . '/:. .- vI 

. n 
..--

meni huhu marsal an ja 

t eO.el11se aport t 

L val ln 1ä.b.entelJstL. i pIa 

T.k . l mä näet "" ini tut her r t tap' slvat t 1sen6 

Tie yn liihett .. il1ä . Tulos ttis t " 

niice ssa ke rrotU' te l 

t vi j ulwmi~ t 

heid'n v t -Iu:estä . 

ott 

ToisertäPuole ehyn ev tt 

l itsevan huolestutt v an tU e it 'ksest .. . Luultava t i 

dessä ovat &ik ansa ee· tämän t k isuu . Jok tiet st 

reissä on he .. tt"nyt ihmet ys t ä jopa aha verta a 'oka, 

. ie1 t ..... on osssin ln vaikutt ut arsalk 

si ä , . tse -

11-

tä e1 voi -eI tä.. Ku-

e sal&sähkeessäni n :o hu me tiD. . li ta kui ten1d.n 

ne viis s val tiotnlehen teko marsalkan _uolelta. sillä , 6 t takoon mi-

-----------------------. tä t ahans8" PysJD. edelleezi'" ensimäiaessä arvoste luss siitä, mitä ta-

paht ul j ou.lukuun 13 p ;nl!., että. näet narsalkk a enettel1 Illan Jlrkäati -ilmeisesti eräiden neuvonantajien vaikutuksen alaisena. Uudistan 

senkin että Juuri noina viikkoina täällä a..Uco1 syntyä optimistinen ua-
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ko Saksan v l' eu',aiin , ikä lisäs i ot tIllarvontunto a a r ohkeutt a to a 

itsen·'ises".: i, vaikka .-:lie e st .. i . iti olla selvi " , e t tii S'$ ei v ikene

mat t e. suhttllt<lisi Lavalin poistum ' s en . ~ttä A e tz. , onk 

t91e~ä os on todennäköi sesti suuremp i kuin Be r iinissä nä ttel~änsä , 

t>mtisi it sensä louka tuksi , 01 samoin se viö . j uulenkin e ttä Lovalin 

alu sean on vaikutt anut pal jon Abetzin ta to el a taa 0 !1:::est' ensä . 

n liikkeellä jos jonkinnäkö1si ä huhuja L v&l in uudesta se asta . -errot en jopa , että hän sa u isi t ä nne ähi .äi7i ä ukana 3erchtes a -

deni sa toissapäivänä '"'"itle r in ja :Ussolinin viHti ä sovittu 0 

kan nä tel t äväs t" osasta . Olen trutpuvainen usko aan ~ ttä 

ole a ino Cl.staan Lav lin nstuzni s e st a uu eI een kabinettiin a t·, " 

i se sta uud ' s t ' se sta, va an että to del & on ' ysymys skan :'leisestä 

kannasta sut:.riin ak t uaal i s iin _ roble eme ihin" s . O. ttä R S1\:bIl tä tyy nyt 

ra:~, haluaa ;ro se vakav ... s ti j D. t sa si t ä J tei s t y " tä , 'ota kolme kuu

. sutt a sitt n P.:tini j :iitleri n viilillä suunniteltiin'. 

Tämä kai" i on sopuso innussa s en :<:tIDssa, nkä edel_isessä r apor -

Ussani kerroin t" ällä avai ttavasta selväst ä herä" s e4> tä sitä tllan-

teen yliarvioinnista , josta - lempänä jo puhuin . Pu uta.;,.tl. selltsi takin ~ 

ett ä suuTlähe ttilä s , jos tilanne keh i ttyis i Saksan & R~ skan 

'hteist " ksi~jät täi6i pai ansa . Tämä -jos on perää n i issä h~huissa, joita t aas on levitelty j joihin diplo-

maa t tikunnossakin eräissä piireissä usko t aan , et t ä näet ll i tus a dlp-

loma ttikunta pian a settuisivat f e rsai l l esiin. Lisään että omas ta puole s-

---tani suhtaudun nä i hin hublIih1n mitä suur1n:n.all epäilyksellä. ' 1iden al -

kuperä on tietysti l ähinnä si inä, e t tä kun nyt hcl..l1tuksess a tulee ole

maan sekä Flandi n e ttä LR.val~ siis molemmat s aksslais - ranskal alsen l ä -:;;.;;;=z ... 
htenelamlsen huomatt~~~ esi tai s t elijat. t ämän e i p i täisi e stää halli-

tuksen po iStumis t a 'lichystä. Lopuksi: huhu ke r too, e t tä Laval tulisi 

s 1sä - e ttä ulkomini s t eriks i ja e ttä Fl sndin s iirtyisi t aloudellisten ja 
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finanssikysymysten oitoon , n i kä l uonnollisesti t oisi ukana8n huomat 

avan :luutoksan hall ituksen sisäisac .. r entee s s a . l oi se_t -tunnu luonnotto~alta . attä P~tain o st ~ viisastuneena tulee p ro -

----' sado an v~isa z ti a etapittain uuden apul isk r onsa kokoonpanot! 

10 ullisesti suunnitel t ass sa. Sitäpaitsi mar s alkka atkuv asti odot t aa 

Hitler· tä vast usta siihen henkilökohta iseen ki rjeeseen. onke laivaa-

tomlni s t eri Darlan vi ime joulukuun 25 p :nä jätti itle ril e . 
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. ' !li::lit s i r s? orti s s i n : o , e ttä -ä dessä n i 'i s i{e tttiin lu ivs s -

to inis t e r i, ~ ir8 1 ~rlanin pu e lI u , .. - rto l inu le e " itä 

yisi t yi s ohti 5 0 a t~e , 5 . 0 . ~e il e suun it llust 

t u ses ta . 

t.un keskus t a l l:uluessd .. elle Iillne t u su o 6. 1 ~ n kun -

i w:te r k in johdos t · - puhe käänt 1 so t atA.le , hän usea.n aan kertaan v ... 

li t ti 5i tä. et t " ~ngl hit us j a uttomuu i hinkään se 1-

l a i se en , mikä olisi voinut .oskovaa lou a ta , teki kal- i yritykset 

t yh jiksi . Jo joulukuuss a oli ollut puhe tta - ku t en r aportelstani 

mu i stettaneen - Dal ad i e r ' n j a ~lannin ami ral iteetin ke sken s iitä , 

e ttä oe t ettaisi in Petsamon kautta autt aa uomea , IlDJ. t t a oli Dalad1er'n 

suunnit tel ema yritys au t t aa me itä l a ivastotoimenpiteil l ä Jäämeres sä 

saanut ~nglannin puolelta v a r sin kylmän v astaanoton (v i l t t aan myös 

keskusteluuni Jmgl annin suurlähettilään. kanssa j oulukuun 21 p :nä). 

Sa in tos in sen käsityksen ett ä Darlan itse ei ollut Juuri p et8lllllOsta 

erikoisen kiinnostunut, pitäen sitä yritystä vaarallis empana kuin eh

kä muita mahdollisia toimenpiteitä Jäämeressä. 

Tammikuun a ivan alkupäivinä Darlan oli sanonut Daladi e r'lle, et

tä jos SUomea koeteta an autt aa Narvikin kautta, tämä e i yksin riitä, 

koska arv1klsta on olemassa vain yksi rautatieIin a itään lisät 

"AKELUOH~E I ....... uohJ.mall.J.: 
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että Jos apua Suomelle t ä t ä kau tt annetaan, on välttämät tä vullatt v 

:ny"s Trondhjem, mahdollisesti muitakin t ärkeitä norJal ais i satamia , 

jott a j ou kO'en nopea kul je tus omaan olisi t aat tu. Tämäkin aja t us ku-

ten tunnettua jäi vaille conse ll supr&metin hyväksyntää j~ h ut au t ui 

s iihen . i r al i D' rlan pit i ihln.eellise~ä sattu ana , e tt .. kun vihdo in-

kin helmikuun 5 p :nä conseil supr3 e päätti l ähet t ää pu ~ omalle , en _ 

l cntil' iset ilooittiv , t sen avun voivun l ähteä v st~ aliskuun 13 :nä , 

si i s päi änä jolloin ruuhamme alleklr oit ettiin l 

ra i e rlan sano i vielä olleen vai kea sa ese ss sen ku t -

t , e ttä. nglannin a; rt-il itaetin toivo ksen mukaan 8_uretke 11 ääl -

l i kkyy5 ol i CiIlIle tt V B eng tll &isille . - än uo ut U , et tä tämä tosi 

e isesti 

hänelle 

sk!.l tämä eina kun :Jc.rl en 

kri~l'o iv sti hänell e soi : 

n lip' äll ikk sn . 

hu-

en vahvi s ti sen inkä tiedämme , e tt ä heI kuun 1 pulla k 5i 

r ensk ai stu divi ioon a oli vtll. ina lähte:nii"n o een . Tunnen oukon 

ran kalaisiu u seereja , 'otka oliv t ilnott su tuneet v~ aehtoisiksi Su _ 

n ret elle i moni niis tii joutui sitten l:orj en • 

x x 
x 

Amlr w. i rl an initsi vielä e .. itä 'sityi sseikkoj s11 tä , mi-

t ä t pahtui Dunke r uetissa , j varsinkin mi t en e ~lantilai e t jOhtajat 

it se ol ivat, kun peräyt ymisohje p Uin paperille , v' atineet eidän 

j oukkojens a j ät tämis tä viime i s eksi; kun s itten tult iin from sounds to 

t hings , nämä l ä tivä tkin e si::Jäisinäl Varsinkin itti n e alord Ale-

xander in siintymistä . Amiraali Darlanin , t odellisen merik rhUIl. , vi1m.ei---set (ehk" vähemmän valitut) s anat ulle olivat seura vat: "Kun lopulta 

kaikki oli suoritettu, en katsonut olevani velvollinen engl antil aisia 

k11 ttämä.ii.n, jo siitäkin syys tä että jalkani oli tullut suoraan .anoen -
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kipeFl·si kaikista n i is t ä potkuisttl , jot i\:a nun oli PaO::o heill e taa 

(aie )! .iutte t ä " e i 01 ut l11nulle .litää. uutta , 11 " koko p it kän l a i -

v s4l0urani alkon ei ull a ko skaan ol e ollut u t ' :uin v astuksi a 

e ~ l altiluisis ta. Olen en 6ille MOntls t i s:monut , he t i e t ävä t h 

niten 5 j tte len" • 
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Tilanne e i ole selv i y t ' nyt siitä kun v i Ll!eks i t ä ä l "ises t .. t i

an t e est r tlpor toin . , 5.eluununin pä inv a s to in .. J s 0 k i nn" kb iai ä huhu -

j on i~ut j liikkuu , crutt u nä i den ?uikk 

..1elke i n poikkeuks e to . .. ' i in_ ä t i s s iltan hotel l i s s 

s on 

e tie -

de ttiin "mitä suur~l v~~udella", e ttä L~v 1 j be tz ill n ku-

lue s s", oliv a t s ... upuneet t änne t eur uvan .. . UJmln ' käv i 11 

oli t" e _rinon i b on od t et tu Jo ' u~ ' oku ä ivä s e -

puvaksi , :nutt · hänkään e i ole s a unut .. :f"n l i e e e ollut B~ rliiniasä 

otta~seen henkiI ' oht 

Sensija an on allltuksen a ikk u at ·· tä hlljuksell een j t ettu , 

il- Em suuria el e itä j brU.~aal ia o tteita ku t en rvel inkin t p tuvan . 

iinpä oikeuSI:linis t eri Alibert, L valin vihanties , on poi tunut -nen s ijalle en ~~llut tunne ttu ? riis in 1 inop i11isen tiedekunn 

J. Barthåle~ , t e it va oikeu oppinut , loistava kynäniekka , s ent. 

poliitikko j a edusm.ies (mikä osas in määrin hä.mmäs tyt tää), Le Tempsin 

ohtokunnan jäsen ja ajoit t ain sen puheanj oht ja, Instituutin jäsen. 

Barthålemy on oleSKellut t äällä jonkun aika a ' a an t anut inun ymmär
x) 

tää - tunnen hänet hyv in - että marsalkk "häntä t arvitsee" .. Omas-
x) 
~ 011 t äällä myöskin p1ki m:nältään käyneen t'.mne~ p rot. de La

.. p r delle 'in kan ssa pari päivää sitten v i e r 3D.ani • 

.lAKELUOH.lE: ............ 1-I .. J • 
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ta ':lU es i i itsen .:;.i.itä c t t.: t"mänta!l ~ist Ii p i s tovil. ee. aa 0 -

koontu "W rs alkaz:. :mpi:'.ris t öön , sillä t ä hä n s , J. ei mi e e'" t än t ä tä :m ä -

r i · t ·· ·· OV !:l t h linneet aivu."l lii& s tekn i ot , joiden hen -

-' enI ah at ova t kiis t ä " t t ö . t utta 1 !:Ijaka t seisuus .- seen ainen • 

. ' vsk in t . ö · n i s t a ri ..;e in , o t a suu r e<' t i yl istelti ' kun hän u

t~ kuuk ' u s i a t !:lk~perin t uli sille ? u ' k l e , on l ähten7t . "änen uin is -

t e riönsä on j !:lettu . tia : toinen k .. ~ ittelee työ- j oS i hJ 5i 

s ä , t oin n t ou~elli5 tu tuot ~toa . ~delli5een on v ti siht e e riks i 

( s . o . min i s t e riks i) kutsuttu herr a ~ar , ~as -de-Cal ~is ' a~att'yh i 

k -

ten pää Sihte e r i, r l k ' " iseen te 1 - et lur i -

sen teo llisuuden ova t k i rj itt ot t 1a ehti .. . 

,1ä i t fi. ~luutoks ist n tehty kuite 1n pien i nune ro , . i:ca~ 

d tt ~ ti on ollut ~si ~le e"u l ll t , k os ka allituksen ~se ten v i t tu-

vl:iisuus ~a jul k i sen eI " "n prov oo r i suu olk&vt.t t ltl "is t ä , jop 

t u tta a . 

ol e -

ru;ot 'Jyuskin 8-c t ä t Lne p iteisiin n r hd tt , 'o tt l:! L 

heI i t uk s uu uo 0 tu a vähelll!:län 

r it c compli , joh n uV e i enää v i si kaj t a • inen iS:ysJ s 0 , ik" 

tul ee ole a an 'l an inin ja vielä enemmän s i s" inis t e ri e' routonin asenne , 

jos L v· l pal a . liks i Lav 1 to i st i a eks i e i ol e edes s aapunut t änne on 

rvoitus, ohon tällä het kellä en kykene vast a en . 

SUu . t a huociota s ens.j aen on herät t änyt se se ikka , et t ä v iikko t _ 

k e rin jokseenki n odott~atta vir all i nen leh ti i itti kansallisen neu -

vos ton ( conseil nation 1) tull een per~stetuks i j s iihen kutsutun 188 n i-

e tt yä henkil öä. X
) Sano t a an e ttä D<! r len j a .c l andin olis iva t t äI!lä.n lis tan 

l s t ineet. Oli miten oli, on luonnolldsta että vaikkap a uuden institution 

t eht ävä tul ee olemaan puhtaasti konsultatiivinen, ja vaU:ka sen olsmaasa

olo sinänsä on provisoorinen todellista kansenedustusta odotellessa, lÖ7-
x) 

Tarkoitus on nost a a tämä luku aoO:aan. 
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tyy tuhansitta in ' tu s tuhansittain niitä , jotke kats vot tml} •• j outu

ne ens a s rjäyte t yiksil euvo s ton ko oonpano on tavall an ki intoisa. ~ it

täin runsaasti on m vil elys edustettun • Se s1' en p ljoa vähemmässä 

mä " " hen i set alat ; yliop i sto- jl:1 ano aleh timie ä sekä henkise 

_ ' ilman edust j i s aa _ 1 tei hake akea. t . polii tikko on pl -

isens ata a , n iiden joukossa~ •• u e r e s 30nnet , Daladier ' ul omin ste 

r i , mikä n" " s t yttää • 

• Arvelen t t " t ä mä U Po v s t o, j nk ri: - 0 n?ano . us t jos -

sain " iirin hti. t ä i sel t ä , on ' e tett p 111 ennen 

st • J ouko sa on usel t~ j oit L' val van ~s ti e i lisi 

. ui~esti marsalkk t tenut errut :: rrio ' t.I J ene 

E: "1 rin j i:! '=ia at puha:ai e e tt 

l.,n ui t enki iL.nai t' , a ttä 

ta itselleen ~ ~ ' dollisuudan ed sv stuu 

r t ' eieu ' en a essä , ot t a ell sla k'mmä' dyk i " 
1 

i uudis t u i s i . 

SUurt nuo ot n e r i:l.t t " t 1 

tu s n jäsenten , virk~iesten j 

tl;<vall v r~ -

u suurta 

lijul un 13 

,,'lii" i ttel tilli-

s tuun . ·ud n 

a1n jok isen v stuun u1aen e k11ön ade v st u on ata r s entti-

nen , j h"nt ä voi val tionpä" ran 1st :10nel l e r i t valla k r . Hu -

saen j a 0 i suudan :nenet t ä s een s a 1 • ls'e ttä in pe ruste tun kork im.marl 

e r ikoisoikeuden tuo ovalt ulotatban tämän 1 in k utta v ltion äämi haen 

ka ikkiin e.mmois iin rikok iin nä den, jot a t u l vaisuude s e v s tuunal ai-

simmill pei ollIa olav t henkilöt te evät vir to tu sessaan virk v -

1 ansa ves t en . Liene e tus~in ae lllllElssa , diktatuuri itQ lukuunot t tt 

inoataka an ta,jossa v lt ionpäämi e hellä olisi niin r jattomat valtuu-

det kuin on tällä. he tkellä mursalkk P å t lnilla. Tul e e huolestuneena ky-

syneeksi itsel tE!-än . mi.kä tulee olemaan tilanne kun rsalkka a ei enää. 

ole olemasaa ja Joku muu astuu hänen tila leen. Alan ymmärtää täkäl.älslä. , 
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t r ':ki l , i l a ' t ' t! : utsuvot r alkku8 rlodul - ' t ain ' 51 ! 

Vastoin ens i vuikut~ksen ~ ist~ tul int aa, j onk& lu k~~ laki 

5 i k <l ollut tUe! " tiv t ä s t ä päivä s t ä s e ' u , se to s lullise s ti on 

v~s t u tulevtii uude s~ t a ehti v8 , 1 vuode l ~tituudilla . 

us' in on arvel tu , e tt .... : omi t u o!lllois tuin tämän l a i n kau tta ---lakkai s i , ~ itä sUcu' , lu s yllä kun lain voi &an8S~en a ttui 5 8 -

.m 11 ' aan kuin 0 libe rtin pOistuninen , "nt ä kun on 

varsin iseksi alkuun äIl i 1. Tämä t u l kintu on e rheel -

• linen . R'o ih oikeus uttu jl:lt u, rmtta . on lt t lolta olen kuullut , 

" 

e ttä h' l i tuspiireissä t lvo ttalsiin sen h i ljaksalleen ' outuv jo e un -

hola l'iedän lähte e s t .. , ' ot ... ) id'" Vti:rnum , ttä ~cl ' d ier ' puolustu 

n ollut e ritt:':' ta t v~ . IJ at Ou ai vo 4 ui . 
l/~ . -' l en 111&11 D lähtee t ä tie t .. .. , et t ä 

uurl ähetti l b.s de .Dr ' .on oli s iich "hin ' /: että hän tol 

:;,:Jä.ä iirte et :1itle rin v a s t uk'se ta urs&_kk in l1le t ämän hänell~ 'ou -

u h.'Uun 5 : n" l ähe ttä mään. e ssace ' iin, S8l:J.O kuin e tt" v astaus on puet -

tu ankar al:iIl otoon , kut n itse U 1 ssa ol i od tet t avis , j3 ett i 1 -

tu tU.:ldottu : u:.rsal alle viel" i l itt a ' o k t uutt a . V:..r ast!;. l äht e _ 

t.. l e • uilu t, et t ä va s ta s e i 0 e l uudit tu ' i rj liseen 0-

toon vaan on ähinnä puet tu be tzin Be rliin i s tä s aaniin j a de ,r i n n ille 

an t a in uulllsiin ohjeis iin . farsal k:en r e cJc tio ol i ollut • Tä-

t ä k irjo ittt.essan i en viel" tie dä, itä t ä ssä v s t u sessc todella on ol

lut , mutt a en ereht. ne luulle ssani ette siinä va~dita&n L~ al in t äydel-

lista. r eha ilittl tiota j a "ne astumista uude een hallit ksen johto 

riin v s t 1 kuin t äällä l e en s ä mi tää.n. voi tie t" ä , luulen u skal t avan i 

sanoa, että narsalkka tulee !c1el t" y t ymään nenemästä Lavalin rehabillta

tio ss p i t wmälle kuin mihin hän Jo on mennyt. On vaike käsittää , mikä 

ilo Lavalilla vo lsi 011 pal amisest an edelliselle p aikalleen, hänen 

kun t ä ytyy kuitenkin tietää, että hän on erinomaisen impopuläär1 nyt ka l-



En äs ke ttäin en i äynnill ä ..:hd:t svalt in uuden suurlähettil 

l uona . Teimme nope an t our d' horizo. yleis t i lanteesta , cutt b totean 

että amiraali ei ollut er iko i _ n puhelias . Hän kuiten ia s anoi hyvin 

euurella v muudella luul evan sa, ett ·· SE:. sa ei s uunn i ttele Ra s k 

uutt ~ l aajenne ttu v lta s a . 

?~itE i ylempänä m init t uo t~sallisne uvo oa on y t tc i~ viral

lis es ti perua ettu myöskin toist i eksi 40 mi s tä käsitttivä komi tea . 

joka vaI ishlae " k.-.tIlS llist kokoomusta" /rass G blem t t i o al/. 

T män j ohtoo tulee e t. edusmies ja marsal' ym äristöön kuuluva 

Tixi&r-Vi nancourt, j onk huolena on vi im aikoina ollut radio~ ja 

alo kuvi ,- ho ito j a s ttamiR8 kansall i s eksi vä likap .... 1 1. T s t t:ö. 

oimesta hän r OEi ~ske tt~iD nähtäv' <ti vaI i stautuakKe n uute8A 

tehtävä~ sä. 1s r oitus on ehitt~~ t ästä " k s alli 9st kokoomu s es~ 

ta" en tisten puolueiden yläpuolella 01 v virallinen "ainutpuolue". 

t uttuj en es ikuvi n mukaan . Son t evas t a 

varmempi a uutisia. 

i ole vielä 
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'tsottui iin hänen pä" sseen 

vain s aks uis ten avu la . 1. l ee 1:' yne '3k d 't ~el t ä än , t a:. to k . l llel --str sse t"llä t avd l a '1 "pitää e ri uraisuutte • ea . 

J:>u ut en ,1Yöskin si itä e t tä s aksalu ' et v8titisiv t e ob l i s a t10 

ankaram:pai;! v&.lvontaa. l en t'innut unOht .. ä s ini ta , että 

ten tulk ' nns a on sovittu 1 ehen 81"71e1 'an 'a tkuvl:Ist~ s "il:rnises -

t ä itse R skassa . Ei. ää ... in t .. t ä 

s anoa , nutta voi l a e t tä s aksala iset vu~t ivat k' i kki e pur '11tä ' r1s -

t en odo t u ien ,,0 tu t a u 1\ rikan in j en tttrk i s t u t • 

1''':nä. on m iten' in 

liuh'..: il _~'Ls V i;!~ t CJu . s esa puhutt van . r sei len kontrolli s ta , 

uhun l uotett vuu este . 

v i elä Ii ään ttl::. jo on :?erä" huhu1sss , jotka 

ke rtov t suuren r yn i sty se n luonnol-

lista e t t ä '-iltl er t aht oo s aada CCldolll t"yden s RWl"kon 

to elllsest kannas ta . n to äe't 't8v a , että n&r s al on ut v i tt 

aikaa j olla ottamatta l opullista se e tt s e " ett" tä "n autta. vii e 

viikko ina , s •• L val in poist se t s aakk ul mun puol iv" i s sä , Vi-

ch ys .. on v linnut epätie t isuuden 'a epäv C:t.r::luud til anne. allituspu-

l an ja t kuminen on t i l anteen 1 bili t eettia lisännyt,j a Y ri is in leh ls t ön 

e t va t hYÖkkäykset ~lchyn halli t uksen kimppuun on t _l annett osal t aan 

s amen t anut. 

iliseltä loun~ ul tani, jos s a dekoroin useit r anskal a isia j ~osta 

t e en se koe e ri irje essä, e rron seur aavaa. 

seiden upseerien j a minun läenäolle ssan.1 l aiv astominis t eri, ami 

Ii Darlan k ahteen otteeseen sanoi: WVakuut an teille, hyvä t herra t. j a 

olen sen sanonut myöskin marsalkalle, etten enää kosk an elä.mä.ssäni tule 

ojentamaan kättä enb l antllaiselle erlupseerille-. Tulen uudelleen kysy

ne eks l Itsel tänJ... samoinkuin pitkän ke s.kus telun1 jälkeen hänen kan ssaan 

'-
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p ari viik:ko Cl sitten , :::lis " 0 en tehn yt s ~ lko a ra? ortis s un i n : 0 5 , onko 

t ns ä QVomie i syyde ssä t ahalli s ta toktiikkaa, s . o . j otta uksan epäi-

l ykset Vi eh anglofi1ia s ta ai !;1entuisivat J t a i kka sikäli e t tä hän, ku-

ten :::lonet uul evat, valmistau tuu ottaoaan ohjakse t käs iinsä 'os 

ka poistuisi, mihinkä 'ihdollisuuteen tiet s ti selvä anglofobia Saksan 

sil:::lissä olisi eondi tio sine ua non. _:ene tiedä. 'un h"nelle t j o s in 

en~lantil a1sen savukkeen, hän k iitti sanoen: ~Liitän teitä, mutta otan 

mieluummin omis tani , e i v in senvuoksi että te idän avukkeenne ovat 

• allöl antila1sia". Amiraalin olemmut 1 useat herät t 'i vä t l::u ten on ynmär-

r ettävissä , huomiota . Pöydässä amiraal i 
t E-ppioi t 

"skin puhui avomielisesti 

siitä , et t ä enel an tilaisten t~tat merellä ei voi orva t a v staava 

conni s ton lisäys. 

irecteur politi ue mini steri Rocha t s ano i tietävänsä, että Ruma

n i an viimeaikaisissa levottomuuksi ssa, jotks ~erliinille ova t tuottane 

epämiell ttä vä n yllä tyksen, on ollut bolsheviik:kien sor enjälkiä . 

ra i Aiehelier ke rto i, että '/iesb deniss a l eensä k tsottiin 

; 'olotovin käynnin tulosta erl1inissä t odistuksen siitä että '.Ioskov n 

• s uht autumisessa 3e rliiniin on t apahtunut muutos aksalle epäedulliseen 

suunt · an. 

fuuten kaikki läsnäolleet r an sKala iset upseerit pitivät selviönä , 

että pian on odotettavissa suuri saksalainen hyökkäys ~lantiin. Tois

ten mukaan se alka i si jo helmikuun lopu.ll~ toia-teJ:i. lllUkaan keväämpänä. 

~räskin huomattava up seeri sanoi 1 skevansa siihen, että ensimäinen 

joukkojen siirto ~lantiin t ulee tapahtumaan ilJllQitse ja että kohta 

sen jälkeen tai saman ikuise s ti myöskin 1 ivoissa yritetään viedä jouk

koja yli kanavan reittejä myöten, joita valvova t uudet vedenalaiset 

sankkana häkkinä, joten kuljetuslaivat kulkevat kuin esplanaadia 1käii.n. 

Halata retel'Ö. 
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Vi chyssä , 17 p ; ä h~ i kuut 1. 1 . 

; , / IJC 10..1;3 'Y I 

J 13 ' 

He sink 1. 

ichyn- 1 00 he tys t ö t ä t en kunnioi tt ~en ohe i sen a lähettää 

UI II: a 4. 

min i s t eri IIol Irlll ra o r t in !Jriisis t fi n ; o 7 , jo u kOOsittel ee 

uihett : 

l.l;. .. rl 

To i meksee n Sban eena : 

tti Lis to . 
"uns li~ - a ul~inen . 
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...... p ....... R ... ;;; ... l .. $. ... ;J; ............ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Sala j nen. 

RAPORTT I n: 0 .... 'J ..• .... 

.~ ··li.5 i .. s s a U : p: nä _ e l 
/G / /3(, fJ . .3 • '1/ 

kuuta 19 -U . JIJ 
- '1 ( 

As i a : .:!:Lrl 

tä :,:a l ' r:u , . p'. iv" .. 1 ä:rt ti tu [. ." u l u i 

?"3r :..ntu1 13 p : .. " S :'D. tT -t t 11 ...soJ. ... is: - rLJts' .... 1 _ · Si5 :. 

uv~ t • Tosin Ii i ~ s tä , 

t lss 

S8 ullis e ti e1 .~ k1r llis esti , e ' t euv t t e _uill 

le v...kuu t ti 

... " s l ä t e 1" , e ttä L 

v Iin ikin~uo11n n r e Q llit tio ku ' 

t en e~ten • ~ iselt ~ ~u len t en lraa1i ~:..rl in 

r lis1in vlike kulusss tod i t , et t ä neuvott 1ut e ' v"" t 11get e -

e tyneet • • tte v to . atc. , e tt"" n "" U ä ur1 ... t keill 

lut • 
Helmikuun 8 äiv s n et i oittivat 

tunee.n eikä enää pit ävänsä Lavalin p uut ... eh ' tt cnun s ov 

v 8D. U OS tu l.m.s s iihen että j) rl yn h tJ.litukse s.s ette. 

se Levt.lin . e rinn""D. , Jo ~ /.. v i5' D....rlWlille t eh . .. n 11-

t.. önny t yk51ä. . joita L vallile 011 1 anne ttu. eur~avan pä.ivänä 011 

iChy5sä al11tukse rrsk 1sä kokoua. JOSS8 äätettLn tehdä Darlunis-

ta h 11tu sen var~ reslde tti (pysyen 1 ivastoministeri nä ) . Samall 

kert •• t rj ott11D. Leval1ll.e 

oIAKELUOHoIE : 

_II." 

.......... ~ ..... 
T ......... 

ouksen 

T ....... ja ....... ........ . ...... ........... II .... 

••• 1 •• '_:.:.II: •. ~t: .... = ......... ...... 
••• 1 .. 1t1' *_.......... . ............. 0 ...... ........ 
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. · l kh5i . T" ll b i s t e r i 1 s ... ::1 illa • 

)er a t i an l uon: 12.is6 .J. ede11:-t -rk&6:tti. Ii , e tä kuten t unne ttu. 

FL 05 i n 11 ~ .. t änyt .l lkk :~ rsulklill 

k1i t e t t ........ Ls i • 

i n seikk .. V' c_.yn h~' ituic --en pä.€. t ökse sä , jo po iLkasi _ ri-

... ttea l i se t i iit ä mi s t ä ~r1 öiss Ii i ttu , oli s e 

e U 0 5t1 u t i 

r<~p'"ä"' . i s t e r 1ks i , j 5 koh t c. . t o in bU s t u l perus t u l .., in.luo t oi e l -

b t ~n~it ellä t eke ää D~ lan i s t ku t e Luv ;..l ta , 

Et ur a<>. '@ls a , 

an kunn ' uu t ksaen tule ~ ' u t e:1ee' i 

1) 3~ks e 1 t t nut ~ u t t u i.. r ii i , s . • t · t on t 

r j t yä uus i i so til~hllis" v l t u sellisiin 

k L V a t an , t e o e enk in 

I:In er::p i vo i el e s t .. 

ve tää , 5i johtop .. ·· t ös tä . t isan sen et t ä :-itler eI l e kokona l uo-. 

~ punut t o iveeatnan sk t l vu t e t uksi " t i s t .. 
än lt j . t o i s n .sen e tt .. 

Ilks v - s telee jot in suur ' ökkä 
x) 

s tä, kä. aatt 6. s e e i ~ olu 

uusia kan l1k~eja; ja olis i ~ 1 u j en lopuksi 0 5 11si t o.h-

tonut , jo ikoj ' s itten vo inut r h tyä ~ Runskan its enä i 5 den ar~

l y ointiin. 

a} erl11nissä on k it attu ~ä tää. että Lavalin persoonalli-
.......... .. 

suus eI enll.ä ollut om! an edistämään yhteistyötä vaan päinv stoin si .. 

t .. v hingolttamaan j a. hldsstuttamaan, koska hänen t ni:lokseen eI enää Jää 

montakaan kunnon kansalaisen nimisai käyvää kann . tt a j • Toinen 8s1. -on, aikooko Laval t ääl.l.1I. Pariisia .. ruveta ets1mäå.n keinoja perustaa 

xJ .&räs täkäläinen Baksalainen kauppa-aaioita hoitava upseeri amoi 
aelluloosUtllllS edustaYa1le r anakelaiaell.e etu. tulisi kiirehti& 08-
\oja Ranskasta, Jcoåca keTUmp&n11 -)'DIIIllrrahll.Vistl. S11sU,- tulee 01.
lIl88I1 vaikeuksia aalllla rCl1ietle'Y8LUl11.1al 
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o . il 111~ sen a. hulUuisi 5 11 en vlel" uskoa ,j 

se t0S ' uS ' , a ~t~ t~l ä in on pe rus tettu U " u.inU '" u lue " (r 13 em.-

1e n t '1 • opululre ), joka t ie ' litu ' . .e 1e ;> it .. .. n 

v käy ä v bI' lts ek.si v atiessaan tun.. u t . i s t i noona " kWlS{lllEiäne n 

11 ' l suibuoton a" yvs L::..valin s anoneen , ettei 

a litukseen ennenkuin t · .. on 

3 ) s:' ksi k ts n , et t ·· De rl ... i ~ sä on tul t u v c. ruu-

tetuksi &r st s t 9..rl art o. 

usk ow itäkin että , v i ;ne 0 r:JIL ... j v ii t a 

. ::ein j lkisest' in 0 

t ra illa t lt tt nut, 5 . 0 . että 

lise . ti 111 ttele ~~ suh :...u t san :;>e.ä.vi 0111 ee 

hull se ti n k e t e tt l uo Lav in .;)uKS Wl si 

k r:v ta.. 

__ erliinis s ä Ii t i v tt , t t ä te' lllällä. jj 

e i k ä. v ri v ull ich ssä selven i i , s .. t -

t ä. P rsalk t tulis i v {.tin vw. tio pää es s eura VB 

litu' sen todell rsbl b e suo , tunu t, ;; i täe 

l een i dol i uuks l a to ' t i1 toID. Len es t i. Par i sin leI1. ! -

t' nosti tästä s uuren p",uhun . 

~e.in lien täyt ynee tOdeta, n l inku "saksal' inen läht ee 1" minul-

le jo p r i päivää sitten sanoi, e ttä 3&k a on t 

----~------------Riiakz ". ih"äs toinen tuttavm.. i että. På----tuin veti pltemDJän korren näiss" di IOlll!1&.t t.isi s ne lvotte1 i s.a. Pä-

t a in 11. i sesti ärsl, e ttei Saksa t ah tonu t kiristää tilannetta sli-

han määrä.ä.n , että hänen olisi täytynyt lähteä. Kuk näe t 011s1 tullu.t 

hänen p~lkal1aen' Olisiko Saksa sUtä ~ötynyt? 

xl Kun edellisaseä raport1saan1 kerroin ·&1nutpuolueen" valmJ.stelusta 
Vichysd en ti'nnj1; aamaa täällä. Jo aJetun enkä Illoin että ~ll.1-
nan a1nut~perll.t.tt11l1 par11sU&.1sen vasta!? in,,1. 1'1C85:
d1a\G ei .t hllakunut slIIlaalcaan koko asiasta l 
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1 ull a 0 e : :':'sity , et t b. ri i s i e~ d ' t ö , . k on . :s nl ui -

ss-p ;:uin s . ... &1 luen , t. jdi on ka::'k t::..voin !... unut 

t v rslu sopi n t ont kl s t ä 

ta , pll en ro. t kea::rls n o a tton6 'opu itse , <::.rsa l kls t , 0 nolo . _l i i "pä t ä 

'ä.ä.n !! rcel D ·a.t L' Oeuvr e sään kertoilee , e ttä. T LV ille 0 0 i i l uv t -

tu. SU\l.:::-e v, .. n.'-i:Däärän v aI> u tt i st. ' •. • a t uuksi • v i I t tts , 

t t · . ' a t un t u lcs r t o a ~ L ... o l i..:; s a anut t e.st· _luks ~ lönn 

s ti. . Koko 9J.1 s t av (-e i a t .. t ';' se lt u ~uolen ' s 

h.'UP ti 1 - ~en t .:.tUl.ises t t i oo l t l pu l en .1inus t t< k.o ollut V;.J) -

t LWie en . 

U k .. ·· e ku i t e nk oCl.ll l iioltal tiI f.lIl t eer: ·:eve. . s t " , illä. ol em-

m , u olin 0 n ... i tä , j o tka t a e .. t k ik ens s o ' ny t L :r.;J,lärry "S 

t .. ·· se s i t · 1 ' e::: l sak: i t nv lIe , joka e i v~t ;.. . nn kl..!ll Em uu-

r n ene i e t ö 1i e11 i dettä. 

D' r lanin ens i~is ä t eh är est ää. r or_con a . . r s alk 

. t apa lue , jok< eil en t t< ahtui "in ~ n t e I i e r ' sä rtJlcon p~ {; t e ss 

ka l a i s - it aiselt raj alta, i sä hän oht as i :·ussolinin . 'iit ä tä 

nä i s .. keskus tel u i s s o on pu hut t u t 1 sov i ttu, puhun "her:min kun tiedo t 

k i r k stuv t. ~tt 8 t ap inan on jo s i näns ä aske l e t eenpäin . (~uul eep a 

v i ime ikoina p~uttav~ l a t ina l a isten k soje~ paremmas t a hta is~~

rykses t ä y •• ) Oli mitan oli, Fran con mat ka j a pysähtyminen Ranskaan P _ 

t inin vieraana e i diplomaattis esti voi olla .::!ngl annille , j onk v as toin

käymiset Atlannissa j a tkuvasti kasvava t, t e rvetullut. Kosk sitäpaitsi on 

lUultavaa, että Francon j a . ssolinin v älillä ansi kädessä on kosketeltu 

~äl1mer1kyaymyst&, ei voclne olla asettam.aUa jonkinlaiseen yhteyteen Dar

l8l1n 8D&lotob1aa ja Marsalkan matkaa eteliiän. 

Kerrotaan että Flandin raivoissaan lähti. Hänen aikansa ei ol1~t 

pitkä eikA loistava. Puhutaan muistakin siirroista ministereiden keskuu

de.sa, m.m. etta si8&miniateri Peyrouton menisi suu.rlihettiläHksi Argen- . 
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tiinaan . FlanUinin j a Peyroutonin pois t uminen h llitukses t · on tiet ys 

ti kat ottav t..st " ""nnytykseksi s sal:::isille j a Laval ill e . 

H. H ol a : 

k : tta 

~~i, 
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Ulkoaa1alu1nlateriölle, 3 r 
aela1nk1. 

Llhetäa titen kunnIoIttaen UlkoaaIalnmjnJsterlölle ra

portUnl Vlohyatl. n:o 8, Joka kiI..1ttel .. aihetta: 

Ml tM. on Jl.lellll Rtn8kan la1 ..... to.ta? 
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RAPORTTI n :o .. ~L 

... 'Y.hlU' ... ss a ~ p: nä 

SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Sa l a i nen. 

hellL1 k uuta 19 ~. /11131 I J . j 
)1f3 ''f( 

• Y I 

As i a : 141til. on jäl.ellil. Ban_kM la1-

JUSO"·7 .... 

K1Jlw1 cm turha tl.aeIIL palautta. a1elUa. ku1Dka u .. lA rtt. 1Na.

k .. 1_ kulueaaa on ollut puhetta RaDakaD la1 ... toata. Jonka P6talA 

anleponeu.otHlul8aa .a1 pelutetuka1 Joutwaaata a&k.ala1aten kI.,-tet

til..l.kd Aaalant1a .a.t.M - .a1ldta englantilaiset tI.IIIn uel~ 

ri.Jka_ .Up1t~v. ehU uakolL8et (lIe ra-el4ab1r. Dakarl) • .A1nn 

ns. a1koSaa tau. La •• Un po1etua1 •• JI.a.... k7aJll78 118h401l1ab

ta .akaal..1a1at •• ut.tow.npUe1av. cm no.t.UMut lmhuJa •• kI. sakea 

aikeista 7rittIUL pl.l.a1il. tI.JIIIl la1.uton urrakl1 et1il. ranakala1aten 

JIIh4. halu.t ...... a la1.aato kaiun .aralt. tu"al11 ..... auoJapa'kkla. 

X8rrotaa ~öa. a1kI SuOlle'.a 11ene. tUDll.Uua, etu. eus1antUai.ten 

l.akettl.1ne. GeIluaD ~tu. 011 .. 1 tapahtunut aennoul, etu. eD81anU

la1aten tietoo. 011 tullut .tk.alai.ten aikoYaå aellUM kautta Uuttaa 

apu.foukkDJa PohJol8-Atrlkkaa Ja 8IlDenka1kk .. P1l'k1l B1zert_ ..... -

kM lUIlftIl Ul'keIa poh,1ol8-.tr1kkala1a •• laba ........ oa1a1iu.k.en. 

Jcmka luonttuda •• t:uldkoh4tkd .&k .. la1.me P'tdnlA hallU .. e1 

koakaa tule RO" __ • (tJakallap •• &k ..... U eJli.UlI. ._ hIlIam to-

4cperi.1am_. ~aka .ta_ Lpal 01.181 .Uhan ollat Roatama.) 

0. antl. 11&111& ololUht.la_ tarkaata., aiU. OJa JUeUI 'u-.. 

104_ .,-tt,..... k1al tIIIIt_ ,,,'''oIrIr.1a •• t. la1 ... tio.ta. 

"'AKELUOH"'E : 

, 

• " A&. 

... aIt.luohJ ..... U.J. 

Tadll'-. 
T ..... II ..... Ja IIaIkaI ... ...... mlnleterWlU • • 
EI uu. ............... n tledoltublln. 
EI ulk ................ mutta ul" ...... nmlnleterlOn llecIoi· 

tut ... . 
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Soclan syttyeaaä Ranskan laiTaa'toeaa 011 7 panaaarila1Taa. nimit

täin Courbe t, Paris, Bret8gJle, Pl"OTenoe, Lorraine , Dwlkerqu Ja straa

bou18. Häistä C~bet Ja Paris 011Tat nnbi-.t, rakennetut H13-l", 

molemmat 18,.-,0 'tonnia, kaksi :505 mm kanuunaa. Bret8gJl., Pl"OTen08 Ja 

Lorra1ne o.at TUoailta li15-1.6, _tta kaikki kolme ua.apam ken ... 
modernis014ut. Dun.k:erque Ja Straabouzg oTat TUoa1lta li37-Si, edu.ta_ 

lahaa'toteJmUJcSl T11JU1s1lL s&aTUtuka1a. molemmat 26,500 toDlL1a, 10" .... 

• 8Idn 8 raakaata 3:50 DR kanuunaa. 

K1ti. nä1 •• laivobta, Ranakan lahaaton selklLranga.ta,on JlLlel-

11., Courbet Ja p~ia ov at Englannis ... Bre~8gJle Joutu1 Mara-el.-bb1r1a

af. dJlliQ'kaen u.hl'1ka1, Ja sama.aa paikassa Provenoe upposi. Lornin. - -
on Alek.andr1 .... englantilaisten valTolUlan alaieena. Dwlkerqu. uppos1 

e...,in Jlilre-&l-Xeb1r18eiL. Josta euglantllaisten loukusta Ta1n st~:.. 

bou18 plLlai pelaetuJlaaJl. Strubou!&, nykyUn 'loulon18aa, on tlLlllL bet

kell.l Jlanskan linJalaho1eta ainoa kl.yt.t1ili.T1e8iL ole.a. 

'ftLIIILn l1alLkai on rakennukeen alla nelJIL uutta linJala1.aa. 111-

mit1illin Riohe11_, Jean-Bart. Cl4menoelll Ja G .. OOSZW. ltahden enas.-&la_ 

piti vela1ema 1140-"1. t01llt_ li4ol. JeanlBart oU llLnairannSkoUa 

St.B.aire'in lDlulu1e1aaa tel_ola_ rakennetta .... ValII1atua oU .ik-
.i p1tklLll. keh1tt~. etU Taaran llLhest,. ... la1'Ya voitiin vie. 

TILlla1kalein kallein c ... 1.en __ • a1ad .e nyQUn on. Koska C ..... 1&

o .. e •• 1 ole tazpeell..1a1a l'akennuatelamU., 1.~Ban puol1.al.s.1na 

olDUaa PaNllP1a .UDJ. Tala1atuakM_. Sen a1aarlain ll10~11eu (.-

1 __ t 315,000 tou.1a J •• a1"l19te_t kahdekealla sao - kanmma1l.) 011 

te8lll.& tilanteen klrJ1at,..81 Ja ele G.IDll.'in ab41at ..... Dakar1a tIa

ei •• t __ .. , eakSa puolbahdtll' Ja". ltu.ltenIdA pla",lle l'8ku1l.-' 

tae min 1.DBan. Se 1dLr.1 .,.r101ta ta1et.laUa olla Dl'Jauta 

tazpe ..... ika To181 tall& utkel.l& ot~_ 0 .... s"IIM'. ta1.'~ • 

• elkka .UI tola.lta plol ••• 1 ale tatao"_. _ •• t,ale 01 ... • ... 
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ja Guoogne'ln ralatnnuströt oliva t vi.1& alkua.teell •• 

Ranskan lainaton 18,sta riat.llijlata ('1 raakasta ja 11 k.~

ta) i on tIllI. hetkell" Toulon18 ... Ouablanca •• a ja Dakaria ... 6 1Da

laun1 ... , a Anti11.i11a ja 1 Indo-Kiln ..... KrlLid.n tietojen llUkae 

rk.i Däiatl, n1lll1ttlln suttl'en. ol18i UPODllut. Xa1tlt1 IlUUt OTat kI.rt

tökalpoia1a. __ riateilijlLt ovat kaikkl uudempaa mallia, rakenn.'tUt 

vuowJna li86-:s'7. 

<, Ranakan kahd.ata em.ILlalvaata toinen, B6aI'Il, on bloke.raUUDa 

MarUnlqu.'l11. ja toilwn, OoJllllllll4at-Te.t., karei vaurioita Mara-el-

• 

lteblrl .. l.. 

Ranskan laiv_tasaa 011 sodan .rtt,. .. 1. :Ja en.Uuokk.l.t. to]~84" 

4obILv1ttl.jU.. lUisti. 6 on upoteUu (B18on, J-suar ja Chaoa]. uppoa1vat 

k.YII.l1lL ~erque '1 .. 1.). 6 on ~t1a'" tai Kng!azmiaaa. Loput ao OTat 

P't.inin ldLrtettav1a .... '1'orpee40laivoja 011 ~ jl.le111 b7V1. tua1na. 

Ve4analala1ata on vaikea .aada luotettavia tletoJa • 

Mainit.en sivwuDDa, .tu. Journal 4e Gen~v.'ln twmettu ulkopo-

111 tti_te klrj01tusten t.k1jl. ReP. I.BkettILln leh4.a.un kerto1, etU 

• Italla hal11ta .... v11_ k .... lDIIla- pIIttl katkaiBta IlUht .... RaIla-

kalll Ben johdo.t., etta Ital1an Panlsia .. oleva auurll.lwtt1ll... aK 

w 1a41.odt1M, 011 ... ut t18toaDa •• en lI»braall WerpD41a kulIlui

.a pe.a1a1at1.an rapon1&, jo ... 1'4IIi .. t? ,.a.tahten Ra,nau4t Ue 

•• Utl.l. aotllulU". aah4otta_Mn jatkaa ta1Btel.laa. 'fIII& t18to 011 

a1alk1& ainull. uul. 
saa klrj01Ua,j .......... kirjoltuk •• --. etta "uai 4 t Or-

•• 1& jatkuva haluttoau _0 ... l'alla IIDlLts111aSIIIPUpka- J. kir-

JOl"aj _ alel ••• .,n.t • .ua ..... IIDlLtau111aUa vaaU_k.Ua -
~ 

Jo1ata B.U,ta kerna oUal ..... ' Dal8A1e~tU.. ettel bIIL ,..ana 



• 
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miksei Re.nsk h!:ll litus o t t anut niit~ v...kavan huomion al i se s i -

a joi muka ' ussol i nin Saks an s liin. Tähän vo i mi el s tän i kuitenkin hy

väll ä syyll ä . t uhtomatta puolustaa Haaskan n l i t uks en ei sui nk an joka 

s uht ees s puolustett vissa olevaa ene ttelyä. sanoa . että ~soJ en his

t oria s s j ok i nen v psaeht o i e alue- t ai muu l uovutus helpost i atso 

t aan heikkouden merki ksi. se ä toi sel t a pu.ol e att :· se t apa . jolla ta

l ia nämät vaatimuksens a es i t ti. ei voiaut 011 Ht:.n skoa lou j., amatta. 

/ Tulee v~is tomui se st i t~s s~ j at elleeksi t o ista meitä vursin l ähellä 

ol evaa es" arkkiä iv viime a joilta t i t s ti mututis mu.tendis 

ni mittäin omaa suhtuutumistamme s ks] llä 1 939 Venäjän. erä iden silmissä 

"kohtuul l i s iin" . v at i~uksiiD koskien annaks en "rajan muutosta"./ uu

tenhan on s elvää . että samassa mä:1r~ '~ sä kuin nglannin voitot VälimereJl 

r annoill a j t uvat. itali laistan alk"perä iset v a timukset ~lskaan Jläh

deR. Hanskan t appiosta huol imatta . hp. ik e ev t kuin t uhka tuuleen. uten 

t unnettua it i l t:. iset eivä t ~aaneet rans ' alaisista kesä kuussa pienintä-

kään voittoa . pä i nvastoin itali iste~ ei oaais tunut tunkeutua Kaak-

kois-_ atl skaan kilometriä pitemmälle saad~n jopa ranskalais i lt tuntuv as 

ti selk~ sä. Nämä tosiseikat panevat v avasti hark1tsemQan . oliko to

della anskan kielteinen kanta I talian vaat i muksiia nähden siinä määr1a 

t uomittava kuin miksi sen yleinen ielipide monessa maas sa sittemmin OJl 

esitt .. yt. nnen akselin syntyä • Ja niistä ajoista tässä e. puhe 

Ranska näet saattoi olla var ma sotilaallisesta ylemmyydestääa Italiaaa 

.&.hden. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

. ..... 

/1/ 13;- IJJ-YI 
/ , _'-li 

U1koaa1a1na1nlater1ölle. r - ru l ~) l {o 

He1.1Jak1. 

Llhetlll täten kunn101ttaen U1koaa1at..1a1ater1ölle ra

porttln1 V10hptA n:ot i Ja 10. Jotka )[&el Ue1e~1Lt al1_a1n1t

tuJa a1heUa: 

N:o Q: V10lmL uua1 hallUu •• 

5:0 10, ppU Parll,1a ••• 



PARIISI SS A OLEVA LÄH ETYSTÖ . Sa la i nen . 

~ ... /J. 
I 

RAPORTTI n: 0 

Vl~ SS'3. 1(1 p: nä helti kuuta 19 

As ia: Vlgm uua1 hall1tua. 

018_ täUlI ta.. - JIOnunako kerran - ratkal .... t halli
x) 

tuapulan , "'liE kertaa tavalla Jolla l1enee laaJak:antoieempl _rJdtya 

kuin halU tu apul 111 a yleenaa. 

Tlt.n on puol1k:olllatta JaulkauU. keatän,yt ... IIUUa auw loppu

maan tavalla, JOka ainakin auurin pUrtein ty74TtUne. Berl11n1lLJt1.a. 

ltJ.'atta1re Laval- on ainakin toistaiaekd pan"- a4 aota. 

Koska otaJtaun että Suo_n l.hdet cn-at .elosta •• t uuden halll

tuJta.n peru.telta Ja kokoonpenoa, raJ01tun MuraaYaa.a Ialut .... buo

lI&utuJtM". 

Olen pUkiD talv.a ualcaltanut lau.aua JtäsltykMn&n1, etta oloJen 

pako.ta hal11tusky.1JQ8 tlUlI kehl U1T dlrektorlota kohti. !IIII on 

suurin pUrteiD nyt tapahiunut. .Jos kohta uus1 hallltus Jt&alttM 15 

valtioa1h~er1&, nliD n11ata a1Doutaa 5 IIIIlO4ostaa toä11ls .. halll

tulta_ kant..,. sllUl.la JIl1n1s'erln tiUallll.. NIIlI 0"'-" aairaal1 Duo

laa, Joka _ on aema1lakert .. halll1alkMnvarapreddentU.ulto •• II18_ 

'eri, aiel,h1ater1 Ja la1v .. ~.e1n1a'eri, aot_1Iabter1 Huntz1«er. 01-

kw_lnbterl Bartb61..,., kanaallla.n talou4.ell Ja rah .... la.1n .1aiat.

r1 Bouth1ll.1er, se1l& --",UJelya1laiat.r1 OUlot. IiI.IIIt hall1tukaa 

x ') 
BanaJt_ parl_ntar18J11a a1.kaDa ei u1da luku ollut Mll auar.-p1. 

JAKELUOHJE: 

na,A .. 

Jak.JuohJ.man'Ja 

T"'IInen. 
T ... I ...... J. 11 ..... 1 .. . ml ... erllIlI • . 
EI "Ikomaaeduatuka.n tledoltukelln. 
EI ulkomaaeclu.tukaen, mutta .. lkoulalnm ..... terIIIn tledol. 

tukelln. 



p;ylriJlt oliT .. , lta11dd .clell1s.ssilkin •• llituks ..... _ut paitd Bar

th~.., jo Vlob;yn "eteraan.ja-. 

Kataoen aU.h.n .ttll. amiraall Darlanl11a tllalLn l1al.ka1 on u8e1ta 

er1k:olnalti081hteerejl. auor.an alai8inansa j •• ttl. maraalkalla sen81-

j.an .1 enlll ole ainoatakaan valtlos1hte.rll auoranaise.tl hineen kl1n

nltettynll. •• 1 pUs. s11 tä vaikutelllasta. että Darlan tälll. tavalla on 

koettanut k.sklttä& nlin paljon kuin su1nkin .ksaku)oorl ... ta vallaata 

hallituksen pUa1euen. jopa vaataan.tt val tionpUa1ehen vallankll.;ytln 

~ kustannuksella. lakettll.laeen raporttl1nl Parllaiata (n:o 7). jo.aa 

tein ulkoa Darlanin n1m1t;ysedell;yt;yka1atl., on llaättl.vt. - jota en 

Parilsissa tienn;yt mutta josta polsaaollessanl lähet;ystö 011 aalaall.h

kött&n;yt (aalaallhke n:o .3 '-1 . ) • että DiL.t Darlan Parl1a1ssa ant8R8l1sa 

lupauks.n lIDlkais •• tl tllnne palatw,aaD oli koettanut ka1k1n tavoin aaa

da Jl.arsalJtan taivutetukai 811hen .ttl. bIn.t n1a1tettl.la11n konaalJin 

pr.sidentlksl .ikI. varaprea1d.nUlta1. _tta ettll. Dl8rsal.ltka .1 ' iIlhln ol

lut suostunut. IlJulstl. Oll, ettl. saksalaiset t&tIL vaat1Jl.alla tolvoiTat 

saavansa maraalltan hank1lGltohtaiaen vaikutuksen hallltuk •• n vähan." 

lIIII.n. llaraalJdca puoleatun el täbln vaat1mu.kaeen suostunut 811tIL sn-

U, ettl. b&Jl tahtoo pUU auki lta1Jdc1 aahdoU1awclat itae henldlGltoh

tai •• U vaikuttaa hallltuaaa101clen ltu.l.kuun s11tll. varalta .ttä am1ra.. 

11 DarlllD poiatula1 nJ.;yttaaGlU Ja alJall. tulisl Laval tai Joku. au 

tiliin MDgenheislainen. Kim Darlan n;yt uucl .... hallituk.ssa lteU1ttaa 

0IIUIl p.raOOllaanaa ailtal 8UU1"&I1 oa. val1a lt&;yttöl., n&en a11n1L ;vrltJtt+ 

... L-.P7ttll 8altaalaiala, Jotlta luounollls •• tl .1vt.t oll •• t 10771791181& 

a11l1a. .tU Darl. 011 ml 'aut perUa. 

JCrI~TabIa oa sanalle tahtT alinlLltill, eiotll. uute_ hall1tultaaea 

.1 tullut ")'1'Ou'-, Jota an-taUla LaYal.1a tol'pado1lut.ia-. 

BUom.ota .a&1t .. , etU cl1n1ttol'loaaa oa kaks1 talouael'- HU

t~ ... l'ab- t alateri Bou~1ar Ja .... VU~elTa1a18teri C_lo~ -.1-

llaa ta.11a oa ltaaJd. ".JaT' JoåD .1'1kIo1"'~Uoa1hteeri.UJ.J U,.ta 
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Tal tl0. 1htevhtl. kokonai.ta 7 edustaaJdn talousel ...... lIUI. lIa&YllJa. 

ly8Dl1n1shri on 41rektorlO11 JI_n tod18taa puol.8tae. aiten suurta ur

ldtys1öl uud ••• a Ransk .... pannac maanTlljelyksen ja maas.udun 0103en 

t ervehdyttlm1 •• lle. 

lInt. opetusm1niaterl Ch.val1er "on saanut tois.n valtioslllteariatÖJl 

hoid.ttavakseen. n1m1t tain -perheen Ja terv.yd.nhoidon·. Saltsalais.t .. 

.ta OYat tosin oll •• t tyytJmättömil Ch.vall.r'beD .ilt1 syysta .ttl hIa 

klrJaaa-..n Desaan.s t 1&t. on t.hnyt .1'I.IV. Sakaall. loukltaaTia huOlU.Utuk

si .. Hänen sijalle.n opetusmin1ster1kal tule. lIoola Normal.'in t1rehtö~

ri 3a Pariisin ylloplston 'ti111aikain.n rehtori Carooplno. twmettu hia

torloiti13 •• 

Jlriko1sta huoa1ota &nsaita •• Tiell se selkka •• tta hallltuk8.n 

el1mell18.an yhteyteen on perustettu toimi, 30nka haltiJaa kutataan 46-

lfgu' gmåral 3a 3011ka t.htivil.Dll cm .rikois.sti valvoa ran.kalais-.ata ... 

lai81a nWToUelu3a 3a ·Jb.t.iato1m1nta ..... 'l'ILsaI!L nlen myöakin myöDD.y'tyu.n 

B.rlUnt11e 3a selvin yrityke.n Darllllin puolelta .ta1& mahdollbuutaia 

Jatkaa 81tl -yhtelstyöta- 30ta sykeylll suunnlteltiin. 

ftbln to1llean 011 kutauttu lwrra Barn_4, paDkk1a1 •• , yka1 WOZll81n 

pankin kolM.ta a.1.ta,1 aata h_ut OTat R1ppo~. woma 3a r.1'O" IMuri.). 

Bamau4. 30ka pulwIl .ak .... 011 .odan aikana ollut R.nskan hell1tukaan 

.kandinam ... talou.akoIa1tean JOhta,1ana. 'l'Iume biLn.t .ot .... aJoUta 

Jolloin kuten t\lDD.8ttlla 'fo1ll81n pDldti ko.tti .W. o.oittaa •• htl.pI. 

TIb&Jl 111_ 1I.p1n&lqvast1Jda, .uurta kUntoa. Ba:mau4 t n n1a1t,.. on .p. 

todi.tu. s11ta .tta n. panldt1p11rit. Jotka o11Tat Paul bynaud·. Ja Paul 

Baudola'1a ,..ar11l1.. JIJ.1- ovat ..... t ai.heJl r ,tp. 
0. lv_no1118ta .t\l. uu4 •• a. hall.ltube ...... kI. ... rakentaa ... 

• tv. kDkooqano .. _. on palJOA .t..ur1a\l. Ja oloJ.n k.bi",. ......... t-

U •• U bl.nl. ....... tt ••• GIl lIIl"'ulda .. 1 ... 1 .UIIn __ "-. Jo'-

Y10Qa ballltu .......... __ t._ oa .. tt_ut aJaa. e.o. J'I'ltp 



• 

• 

keekHtlUL ha1lituaohJakae t ei polllttieten henltllöida 'uan uiaatunti 

clen ja ammatt1m1esten Jdls1in. Sitll.paitai kuten jo sanoin sen d1.reItWor1-

suunta on kieltämA"tön. 

x x 
x 

Kun Darlan 10 pUvl.ä s1 t ten äkk1& uudellen llLhti Pari1.Un - lI.hdin 

Pariia1sta s llllana Utana - leT1a1 huhu sUta et. Laval ja hIllen rata

vtLnaä t aasen ·oliTat li1ltkeellAtt • TiedeUl1n lQ'Ga kerto., 8ttl Darlan lIIl

ka oli läht enyt YiClhyatl sanomalla h1YlLat1 mara.Ucalle (1) selc& ettl lIIl

ka Laval ei olia1 t ahtonut hlntl ParUs1a .. nlhdA. nemplnlL erltelt7 r.t

kai8U. tOdiata., miten Täärl.t nIIII. huh11t 011Tat. On tietysti lucmn.o1l1sta, 

että Laval on katkera ja ettl hlnen s.t.lllltthaa Pariisia .. OTat nJLr

klstyneet pelina& eplLonnistlJlliae.ta. IIltta en luullai LaTalin tilli. het

kellä ajavan caaa hallitu.ta Pari1811n. Luulen mie1111Dlll1ll, ettll. bI.n odot

ta. aika ... , ~tlen asemans. tHelnhetkieen IlahdottoJlD1uden. av ~ kan

a .. t. kwl pitl& bJLnta luopion&. 

Kerrot.an ettl Darlanin vi1M matka Pariis1in, jo.ta pulw.1n. tarkal 

ti osaksl kaeJcutelua .lbetzin ka ... nyt tapahtune •• ta r.tkaieuata ja sen 
kohdiat. 

yksityl._ •• '........ o.aksl k7~stl Taltauajoukkoi.n kOrTsuamaksuat. . ~ , 
jota hallltua kaikin _kaIIh koettaa aaa4a alennetukal. Xerrotau ettl 

'Yit.e viikkoin. aakaut OTat ~lIAe.t auorU'-att .. 

Hallltuaaen toIa.~IIY11s.s •• kokDuta •••• 011 Takav .. k.skustelun 

alai.ena tilana Indo-X11n ..... Japmin Yll1tyJcaell.l. Tlrel11e PaJDlt neu

TOU.lut Izulo~1na ~a Sia1n hallitust •• TUtU' ddt d.t l.inb_ 

ota _ ... ~. a1k& ~OhWu .Ut& .ttA Japania .hdo" __ • D.'IYa,1:~I~III

pob.,1-- on t.niten.al18i. Taattwlrai., ~olh1n In4o-X11a& hallitus ei 

ko.kun TOI auonua ~. ~otk. ~opa 71IU&91t .a lI1aIIa .1 .. Uat. .. t ltaa 

taIltllkUa ~u .. T11 .. qkaJll& pna!91t. AMlepo'&amJU ..... .10 117' kah-
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.......... P ... Å .. R .. I ... I .. S ... I ......... SS A OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTln:o ... )"Q.L ... 19/ I J J j ' y; 

..... n .OT ..... ss • . 18 ... p ' nä ""1.1 .... • uu'" 19· f!?l, '11 } 

As i a: ..... .J0mt1 fN:l181!Ht ......... ...... . 

Ol.ak.l1n t.k. alkupuolella kaksi 'Y11Jt1coa Par11das_ pU .. lal-

• lisestA naU'Yottalemaaaa maister1 Jalann1n k .... ol.ar1Dgeaop1JmJt ..... 

te, ~onJta enalJdlaen os_, 'Yar.1na1ean makauaoplmJtaell.., all.eklrJoUan 

buo_nna tlLlLll.&. Par1181ssa oloatan1 •• ur....,. ... a par1 reu~._ ... nl ........ 

• 

Ka~.lla& Parlls1ssa 011. ael'YIstl 'Yllkaa~ut. S1~lli'YIestö& 

nI.k.a ene..an lUkkaena, olDolI. .tu. sUU huoaatta"fa prosentt1 on 

aakaalaiaia. Jotka tartu..t radlltolat Ja teatterU. 

Salt.alainen aotari.ld Parl1a1s .. 011. nyUammin suurelta o.al taan 

noaWdkal ••• 0. akt11'Yi"l&ld on .UrretV JIIlualla 'Yar.1nJt1n lJLJltean. 

Ranaka pohJois- Ja luoteiaoa1 ... ol..,.at 'YaDld.l.ir1 t tyhJenn.tllD. II1n

ta ehdl tI.IIl. Jotta aalaiat.ttaiiÅ1D. Ulaa 'Yara1na1.U.le JoukD11l. Joi-
, 81.11& 

ta tardtMll kglanUa 'Ya.ta_. SotaTlJte& oU Parl1aiaaa/oll •• aan1 ta-

vat~ ruD.8 ... t1. 
parii.is •• ol • ."a .ak.al~ up ••• r1sto on .. taprosentt1.eati 

'Yaaa .Uta •• tta D&lant1 Jo D.7t on -a:rl..41gt- Ja .tu. .. ei taaD. 

.dl!. T01 kaa'" Sakaan Tili 1ntanallT1.-rr',",1 ta,.-1a hTökkI.7P1&e ... 

pnfaJtt1 ~ Ja .zaat t\DLJl.1öut-Jht.1atT'.- aJaa" r_aka1ai .. '. 

ka loua.n a 11&_11. luoJlUll t .. ula. 011."a' aita lI1e1'a .,ta KD&l_U 

.1 T01 ltau& Jat.ltaa ." .... tu, ..... alt8ala1M1I. 1&hti.an1- ---!Jaa 

"".1 aaaa .1 .,,01y_ a.clanUa l.a1ati ... BIa .i uskoa' a.e a1a1 .. 

.lAKELUOH.lE: 

U& 1: • 4. 

.I .... luohj.m .. l.j. : 

T .... n"*'-
T .... III_ j. 11dIt11 _ ..... . .. mlnlat.rlIIU •• 
EI ulkomaaedualukaen tledoltuklnn. 
EI ulkomaaedualukaen. mutta ulkoaalalnminlaterllln tIedoI· 

tuk.nn. 
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t.u a1lcoTan pym1lf. aa1h1u ~annin rann1kolla. e1ldL 81tl DlTö.d&a tu.nl 

nlh4l1Jcaen1 Quai d ·Or.aylla uskota Taan luullaan 1lma-ue_ Ja Tedeuala1aen 

.041111 inten.b01tuTan p1akkoin tavalla. Josta tähln .aakka e1 ole Toltu 

unekaiakam. 

Sekl Parli8i.sa ettl V1Chyaa& kulJe.. tiet78t1 Jo. Jonk1nnjlkö1.1& 

huhuJa aUU aJankohdasta, Jolloin luullaan SaJcalll1 suurq6lddLJka_ alJcann. 

On t1et7.t1 turhaa ta.ta Talaa kanuuJa. 

RaYintopula Par118ia.a on ankara, _tta hieman parantUDllt aUta 111.

aä oltllu tamilamu suurten pakkaaten aikana. L1han .aantl on er1Jto1ae.U 

vaik.ata. T771i7Jllf.tta.n-a kanaa, JoaJtaan .itll aieleatlln1 ei .aa lUotana, 

~~ kODlllW11am1& on, Jo.kaaA •• e1 pU.e ~11n. 

LlLht1e.alln1 Par11a1.ta 011 m1uuUa •• Taiku1iel_, 

p.ruat ..... 1JtilI1eta -ainutpuoluetta- e1 tule ottaa l11an TakaTaatl. 10 

TI& .itten leakett1ln puolue •• aa olevan n. 10.000 JI.entl, JOQJto ••• tuak1n 

ainodakaan buouUaTaa henki1u.. II1tl on 10.000 ..... a. ai ... aauu ~ 
x) . 

uil JIlilJoou1&t To1aelta puolen on k7UI ol ..... a t71'1i7JllttÖlQ7UI 1aaJo1&-

.a pUrel." Vloh7U hallituJu .. n, joka par11aUal.ten ll1eleetl .i to1a1 

• tarpeet.i 1DnoJckaaaU zooulra,181l po1&taa1eeJtd Ja talOllclllUl_n tUeta_ 

parautaiaeta1. b uato kuitanta_. ettll D.J'ky1un kahtiaJako Toi aJanpit

kIlln TailDltua, RanaJta eri Ollien Ja eri kan.aD17ha1en Tlerottaa1 ••• toi

a1.'-aD. 

Suht .. t lI1.hi t7.JoukD,_ Ja .b11U ..... tön TI1111& n.t auurill 

pl1rta1l1 b7d~ IDI" .. T11JI:to takaperin T8D&Ut11n lmltankiD poU1a!pre

tetti LaDgel'OlL aat.alai8t.n toiMnplt ... ta. Xerrotaan .ttl blDllt ollal Tie

tT Sak .... 8T1d tiliin auurta bIl..s.ota u:rl.ttau •••• nllgitaea1 __ 11&1-

Dl"" kalat!, .. 1b1k1a, .t •• zoaUI po1.11abMP,l1. d. Oll t .... ettu ... 

1&181& .... 'ar .. w~ .. Xe:noua. _U. en ole d. yolaat Tu.lltaa, .t. 
xJ 

VlolQa 1.hcl1.U Ye1D ... tlJ'cleUs...nl ta •• ~a Par11811L hpalaWlll •• , 
Joten Oll UlaAo1l18ta .tta tU .... _ ParUa1a. l&IltlR1 ~',lk .. bh1ttr
IiTt taida _111 1bU .. aIa1 laIta. 
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Pariis in poliiailaitoksen ylilääkäri, tunnettu prote.aorl, aamoin 011a1 

vangi t tu j opa 811111Uttu. Totaena ayynä Lang~ronin vangitae1ll1eeen mainitaan, 

että bän on ollut t i e toinen nuorten aieaten kato8Dl1aeata miehitetylta 

alueelta matkalla Af'r 1låcaau tai de GauUe'in Joukkoihin, tek.mltta mitU.n 

tämän t r at1ikin eS~8eka1. Tänään julkaistaan Jouma! Ottioiel t la.a 

.. etua, jonka mukaan Lange1'On vapautetaan nykyiee.tI toimeataan j a o1keu

t .taan naut timaan ellkettä. 

Koska minulla helm1- ja maaliskuun kulueaaa on aakaala1aten minuUe 

• antama erikolaoikews Jculltea ParHain ja VIohYn väl1& milloin vain haluan. 

_nen 7 - 10 pll"tiLn pustl uuclelleen sinne palatataenl Vlohy'hin Taata 

malat. Jalann1D. palateua Li •• abonista ja Kadridi.ta. To1a1ntaa ParHd.

sa haittaa toain .. valitettava toaiaaia, ettl lehdet e1'YiLt aiailll m1-

tU.n ja attlL eieUI tietoihin nlLhclen on tiLyclelliaeat1 sI.kI ..... Jollei 

ole -erikoisia auhteita-. Lehdet eiTät painata kuin akael iTal tojel1 eot&-

ko·nn'keat. TlLytn lD1'öa olla erittäin v arovainen Taataanottaea.aan kut-
", 

au.,fa, koska n.k. seurapiiri on varain kirJaTa. )(itä aanoa eaia. a11tl., 

että Kreikan a1kAlUa en lähetyatön jlaenet oliTat kutsuneet ainut e1"l&-

• ..en tunnettuun raTIntolaan yh4eaal - a1Dnn alta tiet&aiLttl - H1male

r1n a.o. Geatapon Parl1e1aaa olevaD. pU.e4uataJan kansaN Koaka ka1Jdd. 

ravintolat OTat tlynn.l molemm1npuol1aia vakoil.1.joita, tieto "-1labeata 

!eT1Ia aa1eaan nopeu4ella. 
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v SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala inen . 

RAPORTTI n: 0 1 .• 

Vi~ ' ssa 11 p : nä me.alis kuuta 19 41 . 
~/Jf jJ. J ' '1/. 

:!.fj J - '11 As i a : 

Tilanne Vieh ' ssä on uuden h~lituks n muodostumisen 

j 1 een n!1k" j ä.~ rauha inen jopa hilj a inen . r äänl liinen turtuminen 

viL.e uu usien intohi mo j en r eb.ktiona on kiel t !1ml1t ön. i.:utt lJ. piJinn 

5.11 on 11 n i n 0 o t ttav ie 8 voiw~~ ~it in virtau si ja vas -

tevirto j a , jot ' , it ':v t t ä l _isiä oloj j t kuvlJ. s ti b ii i t iltts sa. 

Tar it ähinnä s it vU.va t ~tt" . ttä , 

joala joiest>. kl:Uls ispiire issä s uuntaut uu Darl in hä peit t elemät-

t C5 ·r~pään an ~ ofo bi b.an . : :i nulla on 01 ut vii e päiv:inä kl1ytett vänlni 

par i ri .0. i s t 1 hd tt ...l. '. joiden ti toihin seu!' av selostus osak

e 5i akcn t uu. 

~ainits en en iksi , e ttä ~ur in bas .aad i n i ltQkut-

suissa pari p' ivää sitten Darlen isännälle p uhas i tun ettuun tapaöD-
sel 

sa :::n l c.ntia vastaan, siinä määr in, ttä silr innlUltävästi pahoitti 

t ä tä. Samass a tilaisuudes8 isäntä puoles taan selitti er~il1e kolle

go illeen ....nkaran jyrkästi pysyvän kt>.nn llaan En lannin liittolaisena 

ja samaa olen itse ambas aadis sa sä' nnöllisestl uullut. Täkäläinen 
-, 

ambas .. adö C:ri on siinä suhteessa aivan järkk 

[omasta puolestani en uskaltaisi ollu nilA varma rur· 

JAKELUOHJE: 
'i.'aTallin •• 

Jalceluohjemalleja : 

UE 1: A .. 

T ..... IInen. 
Tavan .... " ja lI .. kai mlnloterlOlle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoHu ........ 
EI ulkomuacluatukaen. mutta ul .. _laJnmln ......... tIedoI......... 
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kin k~naa t : jo s n et s ille anne t i1m ise ' si u riu ~uur il o i 

v h "- p riviholl i s t a :. rabLl~ v s t uWl - jonk ... G • ...nsioh lU/ l bn 

oud i n j : "n poj v...hh~bi t is i sr -keiss!:!.; voi puh .. 
!; 

j eta uu tee . • ubt un us onnon l ipun ull a kulevaUl j na pt' i mai t a 

v l l oi usre.tkeen . jota m dol is ulltta l ur~,:d ei voi ol l a 

ottumatt huo~io on - niin 

halua s e kädess~ ~uolu8 t 

t ana olevi~ e oo pp ~is i u 

uita ku in 

i onko Tur kill a to ella 
v v 

toolis i j a 0 tulgal in j 

ueitaan , sa t i ~ 1 aua . ua i d ' r -

• s ayl .l.B. 1uo,mollia s ti v kuutetaan . ett il. S rio. 1 01 V B. r as s a . mutta 

• 

n i~~e tteliai . jo s s ek 'eks tt ll ·n~i · ti s itä t jo i lis i vat ?ur-

'- il1e - _ ' u~t , nu ' s e11 • . ois elt ~ uolo. - ua i d l rs ay ei näy 

in halus t a t~rttu u~ eisiin , jo l lei s en 

ki puun s l~o r s t , inlä vu s i 5iel1 pi et~~n vas t v s -

t i ~reik~ j a JUJ os vien asem eri 0 ;11 i s n uhattuna . - :':uu.ten evers -

ti onovan otiw t k sanoi er'· 'i.l e tntt~v eni "'adr id i E: .: a : 

1, ott ~ Tur --1 i tul r 

s iinä . ett_ s en ki :i?uun käydt'.." 

tella . m ksoi minkä makSo iJ 

a5eisii uus c t a auksess~ kuin 

2/ ett~ ' rei ' I a on p ~tt~ t t a is-

Yhd swalt 1n suur1ähe t t i1".s sanoi ninull eilen . ettl!. 

Dt.rl 1 ede os e -lanti • On 0 do l lista n iin v han i kar-

hun? 3i.kö arI taas entela oppi . t t omuutt en? Oli miten 

oli, ennen hallitusr isu Darlanin luon kävi 1 "'oulon ' 

ist a s t verott as sa jousen liial is t j itt~ i sestt:. . 

Sanot en . että iupse eri5tost a v 1n no 50 % häntä enää seur a . 

'aa-armoij ae ~ a pros nttilu~u on p ljoa ien l1l i . 1. vo~ien upsee 

ris to on miltai oi kau -set t~ h!1nt .... v s t en . osi i 0 • attö. ._fr ik8Jl 

jou~koihin täält~ yrlii yhä kasv v m ~ä lentäj i t t :.:. s sa-

1 a l äht ee nuo.te. väkeä skast " ul ko aill e n. II ailuministeriös-

eä on t paht unut "j uk osiirtoj a". m. m. on po i s tettu toisen byrooa 

pä llikkö, hyvä tuttavani eversti Gi godot , 30nka an lo filias ta usein 



• 

• 

olen r a ortoinut . Darl ei h~ikuil e toi ni rip ~sti • 

. toteutulut tai t oteutuw&ssa ervel un i , et t ä D~-

l un yh:i aue,:..,än ott:..a ohj ks t k siinsä , .... j .;:.o_.,..:;6.~=~==:....::;:,;:;::..:.;=::.::;=-

sella . H··.n jOll PY ken Ipäris t öst mi ehet , 

joiri n vt.. i kutus t t..h!ln 6i ole !in 1 •• iel" Isä . 1 iin 5. 0 etusoi.'1is t ri 

C ev lier ' n siirto toise ~n iste ~ icön ei ii)pun t sak5 l~isten 

tahdost 'kut en e14ellise!:sä 8.4 rtiss ani sanoini 
/ :!)brl in t ah-v ... n 

dos t . 11a..'1 usko ... ton on niat tieto on va. uu· i! 

~osi . :.:.nen ::'10 iitt i s et " te ce '.::nt i sa eivJ.t ole ka1J. a -

n a.n kansanr int :. t . Hän n vu1' .. an ' in" ve.nhojen iirien" 

t aas p~:·.s vän urinko on . Chev Ii r ' n us on_o11is t es t llr tio ullh t 

eivä t olisi s envuo 5i n ' ~ie1uis t Vich ' n uu e 1 j ch to :unn 11e • 

.:1 v:ihi n U8 oa , että :-:it'" to l.L i s t val ;;.n ' umousta - . syn onko 

rs ken i s rlls ana Revo1ution ~tion~e todella onn 11 ' en e106an? -

ei hevin voi j a joll i __ ~ __ uutu . P~ ta.in ' 10 val kunous on 

in viel t t1!11lä pelkkä eu.femi smi . oisin to sin toa s ivutt i n osi-

ej ~ siit miten s t abi1it ettiu llh' u s i s_in n ripur isuus , j o -

t t a.ise . eiv!J.t n y pl' ' s ev n . :':utt siitti. on va.ll an-

kumOllS vielä u en • ~enkilökoht is t e i .:2i lisy./de t - vaik. apa 

1 al1ka.tso~ uke liist 1 atua - i vät sinänsä l uo revolution poh j a . ä -

k olevan r s a1aisi1 e vie l v i k hall i t ilman v puat a leh-

distöä . il .an yleist ä i li i , et t ä ja il parl enttia kuin nii en 

avulla! Tai ehkä on oike&p~a sanoa , että ~t~~~ kerr valit a : Jo ko 

di t t uur i 100 0 0 t a.i emokrat i a 100 01-0 . V··.liuuoto 

Si!;lOiseäi!.n uy yranskan akeLme - ei n oloissa 01 

j sit on ei

ahdol linen • 

.... 1 t U e tosi l 1J.noht a , että val.lott jan k01J.ra on kai

kos t a korrekt1e u1J. es t aan huolimatt a kovu ja että v.ris t uks et a saa-:me 

tääll ä hyvin v~ tiet ää - suurelle yl e i sölle se j ä' ~ s llrin ii ' t ein 

t~temattomaksi . ikä hel pos ti synnyt tää i l l1J.sione j a . Toivoka e . 

ett:'. kai _. i nämä epät erveet j a luo no t tomat olo t j u ll!l1iöt ht yne inä . 
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j os vie1~ on kest tt~vä ' hden t i use .~an t ven p~: bsat j elin-

tarvevuike ut..et , i vä t Fi.:. ··.dy tOG.ell.iscl..n va.l l ankvL.ouks e n , a. 1 1789 

t i 1917. Olis i ko s llainen ohit' s Sake joht jill ep ~ i l uinen? 

Ehkei juuri n t , mutt · so_ivan hetken tull ? E iv~tkö Yhdysval lo i ssa 

j U'lri tUll _ ho+kell , s . o . 'e t alU., j olloin I:l on sUrt nnäs s ä 6U -

hen mi t ra~9 l~inen ~ute au pr~bel~i er ca , puh j å neet sos i a.l ise t 

por e i lut ole a.l us oitto siit .. an l osaks ises t sosiaslises t a oaan j ä -ristyksestä , jon a er~::.ssä rapo rtiss liIli s ks l lä uskalsin s anoa ole-

• van ' erli inin t avo tte na? 

• 

~s ett~in saksala i set ovat uu ell een vö tina t Vi chy ' n 

hall itukse l t a j yr empi ä otte it 

Hallitue: pelas t u ::' t !il l'" r t 

j U'lt alais i v et an vrt. ollantia :j 

s illä , t t 1i. se pel'usti eriko i s en ins-

t anss in ee cr åtar i a t sp~ c ial/ j u':talais ~:y s . ys t ä vl:U'ten . 

e il~iöt, jo ihin lempän~ 01 

s o in:"'u i n zoonij 0 ~. irous t ev' t Vichy ' n i l 

lyhyes t i vi i t t ill ut, 

iir in j t 'uv sti r as -

k t:..ksi . BarthtU e I , oi eus~.i ~: iste ri. " y ' si vii es t ä" ol i in par i päi

v:.Lil. s ii.ten sUn!:!. mää. i n 1 :l.lo i nen t il t e s t a , ctt:J. h n 1 t l!. lip-

seh~iv t s an t: "v l a t koot koko . s kan niin t i l ann ainakin s lve-

ne o ." 

~is sä mz~rin Darlan t o lla nauttii arl i i nin l uotta-

ous t a on ' sy St jota t äältä on vaikea arvos t ella . än koett aa tosin 

oles el emall us e eti Par i is is a pit~ "yht e i s t yö t ä" vi eillä , mutta 

onko Saksas ~ t 1 ~ hetkell ä todellista ki i nto t~än yht eis t yöhön, 

Jo s t a ariis i es a on s eur~va wita: " anna minulle ke losi ni i n s anon 

sipulle mi t ä kello on." Voi olla loppujen lo~uksi traagill is int a 

Darlanill e itsellean, että hänen hyvä tahtonsa ehkä nä issä oloissa 

ulu:l kuivi inI S111a tokkopahan Darlall saksaJ.a1s ille näyttelee mu.u.ta 

osaa kui n s itä että hänen anglofobiansa on takeena Ranskan"k iltteydes 

tä" ratkaisun hetkellä. 

LaYal oleskelee maatilallaaa lähellä Viohy'tä . 
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V 1 \.i y I 
.SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTT I n: 0 ... ~.~.~ ........ . 
u . ~//J} 

IJ.. f/J_'I1 

lJ. t -7'1 
V~c.h.Y 'ssa l~ p: nä lis kuuta 19 

Asia : 

skun suurl än ttil äs Toissä 1 usui kate -or i s a t i 

us ovans - j mi nul le on uai d l r a yll s S ot tu - ett!i 'osko-

van nootti.... ofi lle ei sa käsitt ::t1i i s iln : uu 5i uin " e t l~s la-

vil isten It t ar oit t u 8i ~ s i , s . o . jottei nä i s -

sä m i ssa luot tbmuS V nä j - it i in kärsis i kolahnus t • /Unkar i n t äkä l ä i

n n l~hett il s , jonka kans u n kyisin p jo & urus t en j j onka po-

li ttinen v,,"i s t o on huo ... +t va , on puole s t a n iv tois t i ltä vä it-

t !! n tie·tä v!insä , ett!1 . ..oskov le fSul arien t paht ' t ov t oll ee t s uu-
1/ 

ren huoles t i sen ainevna./ 

"P.de hen s .lUrlähettil · s luuli , e ttä ;,:oskova nootin 

kautta toivoo voivansa ylläpitää Buloar i s sa val ~ it s v ol sohevisc i a , 

lisäten, että jos saksaJ.ainen re6'ime j ä.. ulgarias sa pitkäa.ikaiseksi, 

se tOdennäköisvsti tule ~ vain lisäämään panelavisti~tb j bolsohevi

kista mielialaa kansan syvisSä riveissä. 

Suurlähettiläs k rtoi m;ös Saksan l ähettilä " ernissä 

puhuneen, että Bulgariaan l ähe tetään miljoona miestä i oman i e a ole

vien puola miljoonan lisäksi/ j a että t ämä arm~ij siell ä . pysyy "lo_ 
S/ 

pulliaeen rauhawn saakka". 
x 

JAKELUOHJE: 'l'avallua. 

.. :" .. 

x 
x 

Jakeluohj_neja : 

TanJllnen. 
T_lllnen ja 1I.l.kai mlnlaterl6n •• 
El u'komaaeduetukaen tledoltukalln, 
EI ulkomauclualukaen. multa ulkoaareinmlnl.twIOn tIedoi

tukal .... 
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Viisi uuk utisen frikas s a olon j ä lleen nr l:l.l:I.li 

·.!eYGand on oles e lut p ri p::. i vä1:i. Yichy ' ssä 1 i nnä ra ortoia. s e ... n 

m rcal lle toht väns~ tuy tt'~is stä j ott 
3/ 

uen uuden h llitu sen kans s a . ua i 

se en hen rilöko t oisen 

on v -

uutettu , tt J ~t tarkoituks ena i ole ollut S s ta . 

ru~ orttian i ' , jo t;. i .oistuntij tos' on . I ~o sin 

huhu:" 1_ n , et t ·· .. e . 'Åi 0 i s i "XY ett , ne ··.n tar t usr.::atkalle 

5~y ri e. , :Jutt · että 11.::.n olisi ieltLyt~! t ' l 

S011 sija i voi 0 l t;. . uo iot h ~t t ä ttä , ttä 

h ti h~n n t ä l:!. 1" jul istiin o. _ unike s j oh-

dos t t t ä l in t ar v i el ivo j ' joutuu en 'l~til~i ten '~-

siin . ~iin~ uhut Jn j ~ es taä n~ill 1 ivoill 0 t~

===;;...;:;..;;.....;;;;.;;....;.;;;.=;;;..:..=-=~=..;;.;;.t . On oletettavissa , ttu t ä ; . . o l _~uni e , 

jonk oli joss , ttänyt Y.hd s -

va ltwin t~ l a is t l suurl~hettil~ t ~ , tul e alla.", varta 

t vi t onk in väli ont~us voi i hel osti provosoid 

t istelun enbl~til ist n j TWlS ' al i t 11 S tul e;.. VO en sk n . 1'ul ee 

oks i :'lissu " .rin t;;.ks sor!:J i on t !l. • v rsin ' iJ. j os on 

tott huhuise , t t " in olisi t sen y i hi:i.n t s a-

da? sk a ul a.n so t aan -::nt!l ti puol 'st . i en to sin 

o t a tt.:.h huhuun us 0 ' 50. i ' • 

asablenc ssa or. parail1 an saks 1 en asel ~ o ontr ol -

l ikomiss io , Jhte ~nsä 160 henkeä . ' ikoo :o _n~ l ti r s" al ~ isena t 

sall i '{ huhut , jotka kel' t ovl:l.t !"tanskan jo önt~een S ' s all e tuki-

kohtia :.frik s sa , ov t ehdottom s t i väär ä t . / 

Ranskan s uurlähettil':'s hernissä , jok viime syks yn 

se.akka ol i ?~t in ' in s e ur !.. j ana suurl 5.het t il :.:.n pa.il.::::.ll a :.: <ir i d issa . 

inull e kertoi, ettl1 h5.nen Ja .... n l w . in 6i .l !:i. isen s'lurl ähettilUän 
yhtei. 

Sir Samuel ' oaren välillä vallitsi erino. !.Iinon suhde j o. että t ämän må-

t,en seura.uksia 011 Ranskar. j a En annin vtl.l. ieten s uhteitten parane-
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ninen : ers - c:L - "": birin j!.. ::Iakc.;r in ~l. Li. s kUo tt n::.ilien ~.ai -. n 

e :.vi:r l isia d i 10..laat ~.is i sl\h t i t u. oit ti ne~ i n ' 1 . p i-
4/ -

u t ti1o . ... i6tri tul t'..lu saurl i.:.h ttilti · 5 i :: ri(~ iin tt:.mä tilru ne 

val t ... ti antie on uut t unut : liiuen 

s uh t",il.en 

Ja. i ll vaav 

x x 
x 

1n o.::i· nWl t.. 'l'hail H.t.in o..1h on t : .. : 1-

• l~ '. 1, ttu se ... i l1 n . a oto. : tti:i. nu i .vleis ö i vie l 

• 

:1 " its ev8!' L''J.l ttt>.v", · lU .J n<:ty5 tä _ cJ.DS· /n . ll . 000 . ,3/. 
on LJ(..net t :::l t Uu n 

j n ti s/:l. o:!.cv t ulv.s.= ... nsa sek:'" kvoto -1 li - ,frik sa , 

ne ~ siirt om ~v ll~ suu-

r :n j arvokk i l1 os on c.. 110 _e t i . ' i 1 . .llallitu,.s 11 L.lllus s a , n i 

o s a n o_iin • .<Iän. i - .• i'ri · jD rar , 

s e !i ko 0 oh jois- .: rii::"'l.. i :::u:1 is • • 1 ·eri • o ~ko s ~10 in . :'l in S" -

r i an :Jand- ~tt1 ue • 

x x 
x 

:"'inulla oli t 'n " n p i t k ' skust lu oow in dust~-

Jan j ••••• hra St e hene ' i n kanssa , 30k j uuri pal si -7 vii on t 

kal t aan Hollantiin , Bel i b.iUl j S ksa~ /hl:l.n ,- rtoi aljon i l en

ki 4 t 0ista olo is t a nä i ssä ma1ss / . tephens , jO "S on h t ä. it ~ vh

t uessl1 Yhd sval t a in t äkäl ä i sen . b s _ . 10 kanssa, uvasi '. :I:lshin 

tonin suurt p!!.~. töstä seura:..v in san in; "Kehotus Saksalle julistaa 

sota Yhd svalloille". 

e, jot a l uulivat Saksan suurhyökkä~ ksen Enblant1a 

v s taan alkavan .!!!!!!! 7&shingtoniJl suurpä töstä - j niitä 011 a

riis1ss8 vi ioeka1 käidessäa1 paljon - OTat a1ia erehtyneet. 
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~uol:;' .. :<...tt . i t s in ';.:. Ei L.is .. ::. ,. <-_,ortis' n i B -

1"'01n s kS!;i.l_is -r~ ",' -1 ::' s n n. i. t ' is t Dnn v iK ' sist - 0 lJ: it nk in 

l~lla tOD tt~viss _ C it~ ~dist:s~s:el ita . 

Te ~t' 'liteol iS l~~ r • lt:. or. j_ s .'.s1.\h.is t en v~lil -

L.t. ~ to u ,", 1 n ..... e1st · ötJ. . ~ .c..ns ht.... t luvt -

t r.;. n01n 25/ ovat b. t.:?n ~ t n:"r;,m c ~ ~· onne n - n1] 1ee • . 

j c,llk, :":·,oPla 01 l~ . 50 mil j . frl::-. O' i j vuo itU:l t l:l1l t o 25- 3 0 . (., t on -

n1t> . ::' s·l .... i..cn n:;e1 .iO 1e - una. s t se1å.e-::-: i r . n o.li s t <- t :lstä p' ä -

on 3t n . O 0,0 . T t ' st ö , jo~~ ulettuu s eL:~ r ... · O'- 3oin 0 t oihin et-

• t ä tu')tu.ntoon . "mtiin . t pahtuu o:':'io. ·n zunt:L .... ien !;i.ut t a . 

.. si · t u..tev lt taho l t a u :l en , tt!i ..)" "s aut e1teol-

l i e uuen l:-U.l jol:'n t .. nt!llJ 1 ,en f or1..lul on t h.eil l . :.sit· i 5-

koh~ i el viel~ tunne . 

J. ' , • 1 7 p : n~ aVat a . - <..riisi.: 0$ epcr ss i , '0 ' t tl. -

:m c:!sti on 01111 t Sll ettun - yonin j ... Bor e llx ' n os~e:p" ssit ov t 

jo 1 uan to L in e t/ • . " , sseiss .:i. v allita muu t n j !;i.t uv sti nou u-

suunt varsin, 10 v ' ltiop erien , ot i iaten ob i ~e.tioi en j ulko-
5/ 

~ais ten 06 ' ~ei~en l a . Rah runsautta ' uv~a j at .uv~ is onton 

• 1 s ku . O'oli tiol i no j a on äs e t t_in emittoitu jop ..... ~ %: iio . 

nol' a~l inen vilj un " ul utus on 2 , mi l -

j oon _ ton~ ia vuode ss , s e. tuotanto 2 , ilj . tonn i a . Vi' e vuo en 

t uotanto 01 v in 1, 1 i 1j . t on, i a j t~n vuo den sat o tu11 e ke s -

si s 10 . i n c 111 e 1 e . 

x x 
x 

• io 10 a C1.ur~ ros s ::: 1 u1nuu . ::er"ot tt 1 l"y-

u t ä j ur iidis i to 1etuskap ale it . au1 .. eyn u ' t ei -g, , an eli Vb.S-

t s.an ! 

Cons eil Jationalin kokoonkut s\L;li se t i uul u mi tä8.n • 

e 1 l iio in ainut uol ue en , R a s e bl ee n t 1on&le1 pl astillisest a mu.ov i

l us t n • . :aht ane ko Darl an niis t ä k iinnostusJtaan . 



• 
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Lo p ks i l ' use , jonk ::< .: lin & .. !10::' er::1il l e t ut t l3.vol -

le i oÖOXl,e.,Xlt 1 6 u u.sclovo ",i n : "1 t:lty :' n 6 . st.c l.. .• ntin vos t 

/5 . 0 . a r .. ij .... t t t./ . j o :.. ol i .J inu . ~~e i ssäni. " oi ~~o i t s~ t e s ol.l 

t !it ::. j nl . e .1 i' 

,;ooti t. 

1. Ln r in l~h tt i l:1.s or. !:Li 01 u t n.' vin i f o no i t u 

It~li . 0 J ~6 t . !in uIl •• i n ulle vii:! v i i L oine 

::anon ut .... u" asti u._ .i n lste ..:ic s ai<. 6 il ;·. s i t k "n , ttä 

6 i 6 ~iin n tilanne I tl;L.1.i ... s " j a t · u t;l.Et i .... i r i st· j u e t t · i t l rin u 

. t a J.i J. l ollja~n tuu nsi · a.es ~ ä pe oon , ttL t p i o t voi iv t vie-

2 . Us ' ~ll~ t osin 

1 ... Jaksa"101n,l l i s t "r!;Luh '( .; ikö 

. ' bpansioh u /sl:JJr.s 1 i 6 n sanor..n 

v s t o i n _rtt an t i k' i a ennen i k i 

;': ' ä en vo i olla ol en.· t t a Toomas , jo ' 

lu~ ' o 'tode -

i vi l ä s t a ttinan 

siop ;;;.k ' 0 / t ule 

ehtc i sia r a j oi t u si ? 

j ttele-

va t i hm ' s et PW1UV t tul ev s t a r t;l.uh s t k1 a s s ilJ. i s ssa ~iel e s sä . 

3 . ·yvä stt!. l äht eestä olen kUUllut, e ttä e r .. t .iey

aud in r aportit eiv t koskaan ol e s atLpuneet m~salkan käsiin, vaikka 

kylläl:in Viohy 'hin ! .. ",;ey andin j a c.rlanin välit eivä t 01 erit t in 

l ä. 1_ i ä t: mole . .:mat " r uununtavoittel i joit If. DarlaniIl kunn i anh imo on 

vin huo a ttava tek ijäI 

4 . uhutelt van i vakuutti ös , t tä vein ir S 

t _1tava di lo~aatt inen peli sai v i i e tin as ea i t;l.~ sen. että s ak

eal i a et j ukot kesä kuussa aselevon jälkeen eiv t t unkeutun e e t Bia

kayan rannalta ,tispanjaan. On niitä, jotka varmas t ik an ei a ivan sn t -

t ä v ' it tävät, e ttä tämä Saksan heti aselevon Jl1ke&O suorittama aopea 



., ,' .. 

• 

• 

rl r ae1 Bie '-, an r annoill e pllli..1!iär än "spanj a oli e -ynä siihen . että 

kaksi muut t~r eät~ ~~~~~r ä pcnt1in f a t alis ti jo s i n hetkellise _ 

ti h ! lylle : 1 Ranskan ..2...E. t .I."i.' itoor i ol i s i näet e:.:t1i n i tlerin 

kenra lien ne uvon muk pit~'t vell t a . 2/ ~~lannin kim puun olisi 

01 ut ~ kä t ä vä . ~'oiBe t l is~':Vätkio . että _.ans an s a t umaisen no

pea h viö a i k li pe l as ti ~n'l n in . että h~viön hetkellä ake a ei vie-

1 . ollut t ysin ve.l i5 j t a::;;aan h ti ..... nb'l anpi v c' t an . ~ässä para

do silta uul nva s ;. a v!l.. itte ssä vo i ol l a p r ii." i n . 

5 . · otimaisiin osa ' ei8iio n~den h u se on ollut v _ 

roy iseopi , senjoadosta ett niiden 

B " s i i ra j a .!äär tty • 

nti on ontroll oitu j osin- on 
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ULKOASIAINMINISTERIÖ 

r RyHMÄ.: ........................................................... . 

OSASTO: ............... ~:.( ................... .. ........ .. . 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ VichysBl 6 p:nä huhtikuuta 1941. 

N :o ~l!l:t 
). / I / J ' . YJ. i ' ., I 

~/A· 'II 

• .. , ,4. 

Ulkoasiainministeriö1le, 

Helsinki • 

Lähetän täten kunnioittaen Ministeriöl ·.e raporttini ili

ohystä n:ot 13 ja 14, jotka käsittelevät a11amainittuja aiheita: 

W:o 13: Nemours'ln välikohtaus ja ranska1 ais-englanti-

1a1set suhteet .. 

N:o 14: Parlsiana • 



P ARI 1 S 1 SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . 

RAPORTTI n: 0 13, 

Viohy ssa 5 p:nä huhU kuuta 19 41 . J./ / Jjf 

)../ '1 ' ~I/ 
As ia : Nemours' 10 välikohtaus Ja 

.ranskalais-englan til aiset suhteet. 

Sala i nen . 

fJ. :/'YI. 

Kuten tunnettua sattui maaliskuun 2g p:nä uusi välikohtaus 

• englantilaisten ja ranSkalaisten, jo aikaisemmin monasti kovalle koe

tukselle pannu1asa virallisis,a sul?-teusa, kun nlLet Oranin eduatalla, 

erääsd Algerian NelllOurs-n1m1se.d IlLnsiaat81118ssa englantilainen lai

vasto uhkaUi ranskalaista laivaaaattuetta, jonka turvana oli hävittl.

jä. Onneksi ei välikohtaus saanut sen pahempia l1IlotoJa, mutta se to

distaa, m1n.IåI. jo erääsd aikaisemmassa raportissani sanoin, ku~ 

Ranskan hallituksen päätös antaa kauppalaivasaattuail1ean sotalaivoja 

turvak,i helposti voi aiheuttaa tapahtumia, Joista paluu on valkea -

sitä suuzemmalla syyllä kun Lontoon Ja VichYn ~11l11 edelleen el ole 

• nomaal1sia diplomaattisia Väl~l, seikka jota tlLytn valittaa. Tlkl-

llhet amer1lckala1set tuttavani arvelevat, .ttl la1voitsa ,1ttenkin 

on ollut 80tata.rv1kte1takln, vaikka ranskalai,et sen jyrkättl kiel t l

vU. LiLhempl tutld.Ee kait on osoittava, onko VIlU .... perlA. 

BIlglantUaieten kanta tbd a81aa,a on seuraava. ltoaka saktap 
la1sat v1e~t vapaa.takin Ranakaata enaJlllllin taikka vlhaJllllllln jlrja.tel-

JDlLl1lae,tl 8uurl~ .aärll elintarpdta - tI .. a ~lttee,. On kuten 

8WmeUua parIA - on s1it yhtä. paljon tai enelllllln salt,alaitan ula 

luopua tILata politlikaata kuin on lDglannin ve1volll.uu, ~ ~okal 

tehdl. po1ltkeulcsla _aarroat .. 

JAKELUOHJE : 

• "A6. 

J.kefuohjtmall.J' 

T ..... ...... 
T ....... _ J ........ 1 ... " .. .. ... . .mlnlaterl6u .. 
EI ulkomaatdu8tuk .... tIedoItuUIIn. 
EI ulk-.dun"btn, mutta ulkouloolnml .... t.nen tltdol • ........ 
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Maraeille on tämän kautta tullut vaaralliseksi aaart overkon reiäk.i. 

Alahuoneessa ministeri Dal!ton 1/4 antoi seu raavan selityksen Marseil
n 

len roolista (siteeraan saksaksi N. Z.zuDI mukaanh 

-Nach Offiziallen Ang aben luden während der Manate Dezember und 

Januar '50 Handelsschitte ihre Ladungen m Haten von Marseille aus, un4 

400 Schitt e mit Ladungen von ungetähr 136.000 Tonnen verlieasen diesen 

Hafen. Vi ele d i eser Sohitfe hatten nur eine geringe Wasll8rverdrtl.ngWlg. 

:ls 81nd una von varsohiedenen Seiten Intormati~nen zugegangen, die 

4t keine Zweitel darUber beatehen lassen, dasa die Deutaohen das Vorrecnt 

haben, uber dle ankolDlll8nden Ladungen zu vertta_ , während die Italie-

4t 

~ 

ner nur nooh aus dem Rest aU8wählen könn8n. Di. gleicnen Informationen 

stellen te.t, dass mehr als die Hältte dieser Ladungen von den AohSen

mäohte sogar 80 Prozent betragen. Die wioht1gaten importlert.n Waren 

s ind Getreid., FrUohte, GeBlae, Flsohe, :lier, :IrdmlS88 sowle Kopra un4 

Zuoker, Kakao, Wolla, Wein und Sprlt.-

Jos kohta on ilmeistä, että. ministeri Daltonin sel1tykaisaif. on 

erinomaisen palJon liioteltua, on toisalta puolen tosla.la, että Vl

ohyn Ja Berlinin välillä on olemassa tavaranvalhto-sopimu.

mu.s tietystl tisd tapauJc IIIIssa käsl tettä.'t1L olk.usa valo".aan&), Johon 

Dalton vllttaa1kin alahuonee •• a. 

XDglantila1set viittaavat e4elleen 8ilhen, että. Casablanoassa
x) 

kin on luonnottaaan suurl sakaalainen kontrol11llDm1ss1onl. 

Tähln :lnglann1n reaonemanglin vol syystl huomauttaa, 

ka er&1aiin tarvikkeia1in nl1h4.n el kaakun ole tullut toimeen om111aUl 

~a on siis tuonnin varaa ... Toleekal että ky_ .. '" olevat laivat 

.1inUrpelta toi ... ta koloA1uta tois.en. Kellaen etU vaikka J[a~IIU.JlL

valinen o1bis ayönta& blokaa41n, •• 

tatavarlkol4a ranakala1aia laivo oia •• enslantlla1 •• t itae "at 

x 'l'I&1lä kerrotaan Jmuten yleise.ti, .tU i::..t-r1kta to4ell. tuU.al 
eotUll, O ... blenoaat. teh1ilLl.Un nurl _r .1a ... D&lantUainen 
vaatotuk1lcollt .. ftelnkSn TUonl aakeala1_t vaativ.t Jo D7' tuk1pla
tai1ilL el vaan ftl1aere .. ' vaan lIl'ö. Atrlkc liLnalrannSlroU .. On .Ulo-
att ... lvii et1ilL .... t1llllIl'J._ olkoon J'lllaa1nltu1a •• huhus.. •• 1r:u1n

k. paljon perILl tahonsa, e1 helputa RaDAikan ....... 
I 



• 
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todenneet sotatarpeita ei olevan, ja kaikkein vähimmin tYhjiä laivoJa, 

milåi on tapahtunut tämän vuoden alusta tähän päivään ainakin 14 ranaka

laisen laivan suhteen. Sitäpai tsi Englannin tulisi ymmärtää, minkä erin

omaisen vaikean painostuksen alla Ranskan hallitus ja kansa elU.. fiU.

maloi ttu vaih t osop1m.ua ei ole kahden samanarvoisen vallan tekemä. vaan 

pakkosop1mu.s. 

Poliittisest i on vaikea ymmärtu., että Englann1ll~ olisi halua 

jänni ttää jousta, s.o. tehdä Ranskasta uuai Yihollinen. Sillä vaikka 

D lan olis i kuinka englantllalsvihsm1elinen tahansa, hän ei silti ole 

germanofilli vaan rans kal ainen. Tätä on syytä alleviivata hetkenä 

amb. 4e Brlnon käytyään tarkastusmatkalla Bordeaux'n seuduiasa Ja anoo 

Jälkeen tavattuaan marsalkan, on antanut haastatteluja lehtimiehille y.m. 

alleviivaten tosin Ranskan ei j outuvan sotaan mutta samalla myös marsal

kan halua yhteistyöhön, j a ennenkaikkea V"ålimeren ja Afrikan merkitystä 

saksalais-rsnakalaisessa yhteistyössä -.uroop an rswnin luonnollisena jat

kona etelä.i.n-. Ranskan joutuminen sotaan tosin antshi Englannille 1l.ma1-

seksi Joukon uusia sotalaivoja, mutta atlee monesta syystä kysyneeksi, 

riittäis!kö tämä korva8lll8an kaiken aen negatiivlaen, m1nJåI. 

maiden välillä aiheuttaisi. lskettäin on Parii8i~aa julais tu (vapaasaa 
. 

Ranskassa kielletty 1DIltta Sveitsissä repro4usoitu) klrJoitua Lavalin 

aaialliseksi puolustuksakal, joata tosin voi rivien vli.listK lukea että 

Lavalin tarkoitua Oli/JO kesäkuussaå kokonaan Daluttaa Ranskan ulkopoli

tiikka Ja ehkäpä yhtyi. Saksan sotaan Englantia vastam. Mutta on vamaa 

ettei eele. 1 • RanKan kan .. at. ole sodan puolella. tikä m1aaU.n tapatlt

s'aa. P6tain. sanokoon ParUsin lehdistö m1tl. tahansa. 

Olen taipuvainen uskomaan niihin jotka s8Jlova' etU Darlau Ne. 

lIIIOUft'in vällkohtaukseata tahall.am tekee nI.1n auUl'8n nuaeroll, 

hankkiakaeen UseUe_ aUDI. lIII.rin aaksalaisten luottaauuu, et. _ 

todlllla tunnustavat blLnet dapl:a1n'ikd, jota tl.hlLn a&akka ebiLt ole tah'o

_et tebd&. 



Täsaä yhteydessä haluan main1ta, että suurlähettiläs Abetz isket

täin eräälle tuttavalleni sanoi Berliin1n ei enää laskevan Lava1in pa

luuseen. Lisä1s1n: ei ainakaan tällä hetkellä. 

P.S. Pariisin saksalaiset riittävät, että 

suurlä.hettlllUi.n, amiraali Leahyn va1lrutus Viohyn hallitukseen on erit

täin suuri. nläker'rottu .i vahvista tä t!L kl.si tystä. 

Joskin kiitos Leäbyu intervention Marseilleen on pääs~t tulemaan 

3 ameri~kala1sta laivaa (yksi tuoden lUJdcelt1.. kaksi elintarpeita). 

• ei täti -tane vielä pitää. muuna kuin po1Jdceukaena -säännöatä. 

Kiintoisa on Darlanin äskettäin antama tieto, että näet PohJo!a

Afrikan Ja Ranskan väll.merlsatamien välillä nykylULn viikottain kulkee 

noin 75 laivaa. 
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PARIIS I SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala i nen. 

RAPORTTI n:o ~,. 

Vioqy ssa 5 p : nä huhti kuuta 194.1 . J../ IlJ'f iJ. , '( / 

Asia: Par1siana, 

Oleskelin Pariisissa maaliskuun kaksi viimeistä viikkoa. 5en

Jälkeen umpeutui olo1upani enkä ole halunnut pyytää. sen pidennystil., 

ko ska Uiallinen oleskelu PariisiBsa voisi tö.ä.llä herättää huomiota. 

Oikeastaan en Pariisiin johonkuhun a1ka8Jl haluakaan, sillä siellä on 

vaikeata pysyä maallmantapahtumian tasalla, lehdet kun eivät Julkaise 

m1 tään muuta kuin minldl. saksalainen sensuuri aelll1, Lehtiolot ParU

sisissa ovat todella kurjaa kurjem.mat. Toiseksi ovat saksalaiset teh

neet vaikeuksia ci1plomaatUen siellä käynne1ll., eiki .1e11& tepaa ke

tään kolleegaa, jonka kanssa voisi vaihtaa ajatuks1a. Tapaa tietyati 

sa.lasalais1a ja ranskalaisia h.UomattaYissalcin asemiaaa ola Tia herroja, 

mu.tta puheen varovaisuus on silm1inplBtä •• '1.1f.mä. jOhtuu siitäkin. et-

• tä s1viUipu.lcu1ala saksalaisia kallck1alla Tiliaee, enellLlllln kuin kcia
x) 

kaan ennen, l4";röa IlOt avlUcell. on ~omat toman paljon, Joskin a11 tIi. lmo-

mattava osa lähinnli. kuuluu nostoTlkAlwokk11D. 

Kauppa kulkee hitaamp1a latuja kuin ennen. mutta ei ole kokD

naan tyrehtynyt. Vareinainen wl11ke-elJl.mJL- aena1jaan ku.koiat .. pIa_ 

asiallis.sti Taln aalaisena tai bIIJIIU.oilperiLlae~. Jokainen koettaa 8Il

aaita tavalla: taikka tois.lla, uhan_en to1a.ell .. Jalok1Tlkaupp1aat 

teb~t loistaia atlULreJ&, Ja salakaupa .. a 'a.lI1. na. L1111: • ...a-z) . 
lCdelleen palJon loaalla 01«1a le.-,111 • 

"'''KEL.UOH'''E: 

11111: A 4. 

.... k'lu .. hj.m.lI.j. 

T.Y&IIu.... 
T.ftIl1nen j. II.altal - .. mlnlateri611 •. 
EI ulkomaaedu.tukeen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukeen, mutta ulkoaalalnmlnl.teri6n lledoi. 

tukalln. 
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IDän epäterve luonne muistuttaa paljon oloja Berliinissä heti maailmanso

dan jälkeen, joihin silloinen lähetystöllIII8kin kuten muistettane en joutui 

valitettavalla tavalla osallistumaan. 

Elintarvepula on hieman helpottunut , Ja ravintoloissa aaa kaikkea, 

mutta etuksupungeissa varsinkin pikkuväen keskuudessa pula on Jatkuvasti 

ankara. XauppaneuvotteluJemme yhteydessä sain muutamia numeroita ensi 

käden lähteestä jotka kiinnostavat. 

Saksalaiset ovat ostaneet konjakkia 8000 hektoa tynnyreissä sekä 

• 12 miljoonaa pulloa. Toinen 12 miljoonan pullon tilaus on valmisteilla. 

Viinejä saksalaiset ovat o$taneet 2 miljoonaa hektoa. Uudesta sadosta on 

70 ~ varattava saksalaisille. Jos joku mukiaee, hänelle tehdään ammattin

sa mahdottomakSi, sillä kaikki , •• tka_k •• lasi- ja tynnyriTaDastot ovat 

aaksalaisten käsisllil. 12 miljoonaa pulloa s ampanj ss ovat saksalaiset 0 ... 

taneet . 

Sana ·ostaneet" on varsin eutemist1nen, sillä hinta on tietysti 

pakkohinta. 

Onko näinollen ihme J e ttä alkoholin Ja _iinien hinnat nousevat 

• huimaavasti, tosiasia joka tuntuvasti vaikeuttaa paraikaia1a yritykaiäm

me aaada inh1m1ll1siin hintoihin Ranakasta ostaa meillä puuttuvia juomia. 

Bi ole liioin lrumm.a jos näissä olosuhteisaa, lta1keata VichYn h&l.

lituJc_en, välistä oikeutetusti välistä syyttömäati, kohdistetusta kri

tiikistä huolimatta, vallatun alueen englantllaiamiel1ayya yb& vaan on 

kasvamaasa. Tätä ei voi Darlanin po11tiik:lta eikä eräiden Parilsiasa huo

mattavasaa asemassa olevlen ranakalaisten yhteistyOtahto muuttaa. Onhan 

•• lvt.a että Italian jatkuva1t vaa to1nkB.ymi.et, Jugoslavian vallaDkaappaua, 

Italian laivaaton menetyltl'Jltt vl1M ku14 lopa.lla. jold1an tulotaena voi aa

noa Italian laivaaton koDlpakt1suuden bl.v1DDeen, y ... . . h räUävU Parii-

8ialaaa tolveen kip1nlDl 

WiJl Parl1s1ssa tuaka.tuttaa on tod .. ia ettl. 1la1anto~lr~e.telaA 



on viety huippuunsa. Saksalaiset tuttavani sitä valittavat. Samoin on 

erittäin valItettava ilmiö , että ranskalaisten hyvienkIn pii~len jou. 

koasa on alentava taipumus tarjoutua saksalaisten palvelukseen tai aina. 

kin pyrkiä heidll.n pöytänsä ääreen. Tästä ol1si monta esimerkkiä main1t

tavana. Toiselta puolen taas on korruptio huomattava myös saksalaisissa 

piireissä. Siten esim. on tavallinen ilmiö, että matkustuslupa toiselle 

alueelle ja slel tä takaisin os,etaan jopa pllkkahintaan. 

Kaikki tämä vähentää 110a o18kella Pariisissa. Kaikesta huolimat-

• ta on vapaassa Ranskassa kuitenkin mieliala terveempi. 

• 

Lyhyesti: uudlstan vanhan virteni, että hallituksen tulisi maksoi 

m1..nlåL maksoi siirtyä Pariisiin (taikka Veraail1es1in), missä sen läsnä

oloa kipeästi tarvitaan. DarlanIn uudistuvat matkat Pariisiin e~ät 

tosiasiaa paranna. 

Pariisissa ei enää näe aaksalaisia valtausrahoja Vaan kaikki ta

pahtuu nyttemmin Ranskan trangeissa. Tämä johtunee siitä luonnollIsesta 

syystä, että Ranskan valtauakorvsusmaksut, jotka tosin ovat takaPaJulla, 

auori tetaan Ranskan trangeiasa. joita s11s saksalaIsella val tauaJohdolla 

täytyy olla kymmeniä miljaardeja. Tämä taas aiheuttanee sen että Ranskan 

trangi viime aikoina on eri maiden pörsselssl kiinteämpi, koska Saksalla 

ei ole mitään halua pUstä.ä. sitä laskemaan. Tätä pyrkimystä taas Ranskan 

f1nanssiJohto ilmeisesti käyttää hyväkseen koettaeasaan puolestaan itse 

;ostaa frangin arYOa, jottei se pääaisi stabillaoitum&an liian alhaall .. 

'.l'I.stä teen lJLheDllllin selkoa kir jelm.!l.a811. koskien olear1Dg~ ja kauppane\rfOt

teluj __ vi1aeiatä vaih.tta. Luul1a1n että Ranskan erUnlaIn.n halutto

JIIlua panna makauaop1mub-. T01aaan riippuu 8iitä ettl Se toboo maini

tU .. a 8uhtee.sa vI.lI vI1Jae tiDgu8a saksalaisilta joitain myönny1;1Xsil. 

~s kork .... a ."'S8a oleva saleaalalnen up8eeri, Berliinin 1 ., 

tamlaa1eh1a, !I1Önai Italian empiren SoIl&l1asa Erytr ... sa Ja .Ab ••• 1D1aa.a 
f 

olevan nyt lopu .. ja lUODJlOll1ae.U va1Jtuttavan sodan p14.ntyai ... ja 

lQg].amdn prest1cen ja IIOraaU ... itsdulnon kohoami __ , JIIltta QUoi 
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että sodan lopputulos. s.o . Englannin bäviö. joka hänestä on 

laskuesimerkki, ei muutu sodan •• k ••• MM •••••• äsekundääristen sivuta

pausten vaikutuksesta. 

Toiselta puolen tapasin Pariisissa erään tunnettua n~eä kanta

van saksalaisen (vanhoja tuttaviani). joka - univormussal .. käytti 

sellaista kieltä koko naz1amista, sen epäjärjestyksestä. sen psykologi

sista virheis'tlL y.m., etten uskalla enää hänen kanssaan näyttatytyäl 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Vichyssä 3 p:n1I. toukokuuta 1941. 

N:6 J Yf- ~ 7· 
l 3 / /J '1 J J. l 0 Y I 

ILfJo - 't / 

UI 11,. 4. 

UlkOaSia1nministeriö~ ~6 

H e 1 8 i n k i. 

Lähetän tät.n kunnioittaen Ministeriölle raporttini 

Viohyatä n:ot 15, 16 ja 17, jotka käsittelevät allama1n1ttuja 

aiheita: 

N:o 15: Ranskan ja Saksan suhte.t , 

N:o 16: Ranskan lähtö Kana ainl l1t 08 ta , 

N:o 17: Huhut sakaala1s1ata jOuk91sta SUomessa, 

Krehdyksestä. on raporti s ta n:o 15 unohtunut lyhyt 

veto sisällyksestä, jollaista Ulkoasiainministeriön k1.rtotir

je n:o f .dellyttiLä, Jensi raporteista se ei 01. puuttuva. 
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.. .. Jt .. Å. .R .I 1 .. S .I SSA OLE VA LÄHETYSTÖ. Sa1a j nen. 

RAPORTTI n:o .15 • . 

.Vichy ssa 26 p:nä huht1 4 ~ 3//1 1 f J. ~ ''y I . 
kuuta 19 1. 

'Yf-Y/ 
Asia : .Ranskaa Ja Sakaan suhteet, 

On ilmeistä että saksalaisten uusilla menestyksillä Balkanilla 

ja Afrikassa tulee olemaan kauaskantavia vaikutuksia myös sen suhtei

sUn Ranskaan. Vars1nk1n kun otamme huomioon seuraavat näkökohdat. 

On selvää selvempi, että Saksa näiden menestystensä jälkeen ei 

tule tekemään samaa erehdystä kuin minkä se teki viime kesln.ä Ranskan 

kuld.stuttus, 8.0, että se ei kohta jatkanut taistelua Englantia vae- . 

taan. Tkllä kertaa on peli jo siksi korkea, että jokainen la1m1nlyönti 

voIsi tulla kall11k&1. 

Saanee senvuoksi pitää tOdennäköisenä, että Bnglannin ahdiatami

nen kaikkialla Välimereseä tulee olemaan Saksan läh1m.piä sotllaall.i&1a 

pyytei ta. Suezin kanava icUl.seä ja Glbral tar lännessä ovat luonnollises

ti pu.tavotteet. Jo nyt saattaa arvata Saksan ptrkiVILn Kreikan saaril

le päästäkseen Kxgetan haltijaksi. jolloin Englannin asema itäisessl 

VlU1meresell melko1aest1 heikkenee (toinen uia on miten Lemnoksen, 1II)r

tilenen ja SlIIIIOtraoen valtaus tulee välittömästi taI välillisesti vai

kuttamaan Saksan suhteisiin Turkkiin ja VenlljlUln; SyyrIankin ky.~s . 
- Trt. raporttlan1 n:o 11 - on taöa Iltkl' joutunut etualalle). 

'ftUUl1l puhutaan jatkuvasti voimakkaasta saksalaisesta pa1noatut

s .. ta BspanJassa, jonka tarkoitua ollai varata saksalaisille Joukoille 

mab40l1lauU8 a.rasla Glbraltaria kohtl. Jrrlba-lehden h7ökklrkaet Por-

JAKELUOHJE : 

•• • _ ••• • ••••••••••• u • • ~ • • ••• •••••••••.••.•• • •••••• !! ...... .... .... ......... .. ~ ...... . 

na.A" 

J.Ir..luohJ""aJl'J' 

Taml,,*,. 
Tawalu.- J. 11aIka! . ...... ...w.t.I01I .. 
EI ~_ tltdoltukalln. 

EI ullr.omaucluetulr._. mutta ... 11. ......................... tltdoi......... 
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tugalin kimppuun kaipaisivat myös kommentaareja. 

Näissä olosuhteissahan olisi ymmärrettävissä jos Saksa pyrkii 

varmojen laivastoasemien hankkimiseen itselleen myöskin Ranskan rivie-

ralta, rokosta, Algeriasta ja Tunisist~. 

Ranakan hallituksen on täytynyt ottaa t~ mahdollisuus vakavan 

harkinnan alaiseksi. Samoln sen on täytynyt perin vakavasti harkita 

sen tosiasian seurauksia että Rooma, huolimatta kaikis ta sotilaallis 

ta tappiOistaan , joiden aiheuttamaa pre6tige~netystä eivät viime 

päivien "voitot" voi hälventää, t a as nostaa päätään ja j onain kaunii

na päivänä uudel1eu alkaa maalata seinille nimet Nizza, Korsika, Tu-

nia. Paria sa i talialaisessa 1ehde~ on jo ollut oireita tähän suun-
./ taan. 

Sisäpoliittisesti taas ei ole tietysti mahdotonta , että Laval 

astuu näyttämölle sanoen näin; "lliksette sWyllä minua seuranneet? 
• 

Silloln olisin saanut aikaan eallaisen väliaikaisen suhteiden järjes-

telyn Saksan kanssa, etteivät uusimmat tapahtumat olisi päässeet sitä 

horjuttamaan. Tunis J Korsi~a ja Nizza eivät silloin olisi Joutuneet 

uudelleen vaaranalais1ltsi" '; Lehtien uutiset siitä että Laval palaisi 

Viohyn halli tukeeen eivä t liene sellaisinaan oikeita. Darlan on oles

kellut muutaman päivän Pariisissa neuvotellakseen Abetzin ja de Bri

noni.n k~sa, mutta Abetz on saanut hinkuyakän (1) ja on Berliinlssä 

sairaalaasa, joten Darlan ei hänen kanssaan voinut vielä keskustella. 

Puhutaan myöskin siitä että Laval siirtyisi 4a Brlnonin paikalle Vi-
... 

ohyn hallituksen edustajaksi Pari1siåaa ja .ttä de Brlnon tulisi ul.la>-

m1n1stariksi. Puhutaan myöskin että ViohT'h1n tulisi erikoinen sak:aa- ' 

lainen a))asaa400ri. ,mutta ka1kJdin n1I.1h1n hUhuihin suhtauc!u.mm.e täWä 

suurella varovaiauUda1la, myöaldn niihin jotka tietävät että kuuluiaa 

"" '" ko11ahorat1p uu4ea\a muodf8sa 0118i n11n. pitkll1ä että hallitus 8i1r-

t71a1 Par1iatllll Parhaittenldn tarkaatajain jOukoaa4i on n1Ita Jotka 

,luulevat niIden buhuJen parhaaata pläsW olevan LaYa111l ollUta rata
buurIata. 
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Totta on että vitme päivinä on käyty ke skusteluja Pariisissa 

tällaisesta kollaboration lämpenemisestä. Lavalin täkäläinen lehti 

niteurlt , j oka on vaiennut 13/12 j ä lkeen, on taas alkanut vaatia 

kollaboration Saksan kanss a elvyttäm1stl. Vaikkakin Laval tietyst 

voi Vichyn hallitusta syyttää ylläsanotun mukaisesti siitä etti hänen 

poistum1senaa kautta järjestelyto1.menpiteet Saksan kanssa ovat turhaan 

vl1pyneet kuukaus1mä.ärl.&, Darlankin puolestaan on aaanut sikäli lisiä 

• vettä myllyynsl, että hänen uskonsa Englannin lopulllseen häviöön on 

volttanut alaa. Minä en pltäia1kälLn Darlanin aumaa niin helkkona kuin 

millaiseksi monet ulkomaan lehdet, Lavalin paluuhUhujen yhteydeaslf., 

• 

ovat aen tahtoneet kuvat a. 

Nä1saä olosuhteissa olisl perin luonnollista, 

ta alotteestaen 011s1 tehnyt tai tekisi suoranaia1a ehdotuksia Berlii

nlssl, aiten etukäteen valmentaakseen mahdollisia Ranskalle epämiellyt

tä 1.& reperkussioneja Sakaan aaeiden viimelslstä men.stykslstl ja ai

ten etukäteen taittaakseen klrJen Saksan puolelta ehkä odotettsrlssa 

olevilta (vaikkakaan ei ultimatl1visllta) vaatimukaUta. Voihan näet 

ajatalla ettl Saksa tahtoaasaan hallita koko kontinentin Ja kontrolloi

da kaikkia sen mahdollisuuksla ahdistaa Englantia, asettaa Viohyn hal

litukselle suoran ultimaattum1n esim.näin, "LuovaUem1senne ja py:dd-
x) 

myksaDJl8 voittaa aikaa e1 enu. käy. Te1dän on nyt valittava: ~lan-

ti tai Saksa-. W..leatänl tällaisen ult1maattumln vilI ttämisekai Viobyn 

hallitus on oikeut.ttu mlltnemUn er1nä1a1aal myijnDTtyksla'" a1ka p1tk1l

le, varainkin Jos viell vastapalvelukaeka1 Saksa vilhentiLl. vel taukHn 

h1rv1t tiLT1.Il lI18DDJa Ja pUstal. kotimaahan 1aohkon kontingentin ao'taTaD.

keJ a, ml stl. puhu ta •• 

Varsin luotett8Y1ata Uhte1a. kuulen la11tenldn, et. Banaka .1 

ftIIIn "ait-eD4 ..... -Jtannan .dustaJ1a kutsutaan tl.WJL Qtw_1D -
uu4ella D1 •• 111. •• tt.ntiat ...... 
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olisl tällaisia ehdotuJcsia vielä tehnyt vaan että paraikaiset keskuste

lut Pariisissa, jotka eivät ole helpot ja Jol46n ala on varsln laaja 

Ja luonne hyvin delikaattl, olisivat lähinnä saksalaisten aiheuttama~. 

Tästä saanen piakkoin tilaisuuden raportol4a tarkem.min. Mainitaen vain 

että Vichyn radio äkldä (ja aivan liian myöbI!Llf.nl) on alkanut kamppan-
marsalkka 

jan De Gaullen räikeätä radiopropagandaa vastaan; että •••••••• ". on 

julkisesti parikin kertaa tuominnut nuorten miesten ·poistumisen- maas

ta (s.o. De Gaullen leiriin); että Darlan on odottamattoman avoimesti 

p alps tanu t eräitä engl an tll 81s ten Dunkerque-mene telm1lL; että RI:!,o.IlU 

on jättänyt KansainlUton, y.m. Nlimät toimenpiteet ovat o1reall1s1a: 

yrityksiä olla Berliinin mieleen. lohtta on 98l'9l.ä, etteivät täll81set 

Vähäpätölset hyTIf.n tahdon ilmaiau~ voi ajanpitkään BerlUniä tyydyttää. 

Toiselta puolen ei voine llioin sanoa että Vi~hyn ja Washingto

nin suhteet olisivat erikoisen lämpimät. Tosln lienee Vlchyn hallitus 

useampaan kertaan vakuuttanut Washingtonin hallltukaelle, että Se ei 

tule r,yh~ minkäänlaislin sellaisiin tOimenpiteis11n, joiden kautta 

aselevon luOlIa tilanne pohJols-Atr1kaesa lllUuttuisi Englannille epäedul-

• lisemm.altai. Waahington ja Lontoo aamoinkuin luonnolllsesti De Gaulle 

väittävät amiraali Darlanin tätä lupausta rlldconec. voimatta sltä täy

sin tOdistella. Slt&paitai he kys",U, m.ikä on kenraali Weygand1n to

dellinen tehtävä Afrlk:a8sa. 

NlL1eall. olosuhtelsaa on hl"fll.l, että Ranakan aaema kahden pa1noa

tuk:sen ~11l.l& aeka JUtl'Opole.aa ettl. pohjois-.At:r1kusa voi tapahtumien 

kehitt78seIL eteenp&1D. Joutua vaike"1. Ta8d1tam n.lLisall. oloauht8la .. 

auurta taita'fUuUa Viohyn hallituksen jOhta,1ian puolelta. 

'r1lsnneUaha e1l11oin RaDak_ kohdalta helpota se tosia.ia 
I , 

etU Par1iain a1Jlutpuol1l8eD (a.o. nu1puoluc) Johtaja hza _tuo,. 
&kk1& on hI1~. PelltllAll etta hILut on Jlllrhata. Sen tIMll'llU.UeDa . . . 
brl'OttUa .10 vUkko pari aitta a1nutplOluel.a1a1a -a oln_ . ~t.'" 
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tavisaa VdlOlly'hin järjestälik:ae en täällä mielenosotukaia hallitusta 

vastaan. Ulkomaiden lehdiael kerrottiinkin jopa levottomuuksi8ta Vi

chyaaiL, patrul1ien katukomennosta y.m.. Tosiasia on että Viobyallä on 

vallinnut ja vallltaee täydellinen kevä.trauha, olkoon että vartioa

toa on lisätty (kun eilen näin m.arsalkan kävelyllä rantapuistossa. 

oli hänen ympärillään pilvi salapoliiseja). 

Mainitaen sivumennen et1iä kun maaliskuun 2fI p:nä Serbiasaa ta-

• pahtui vallankaappaua, serbialaiayatä'dlllaU m.1elenoaotuksia täIJ.lä 

tapahtui ei vain Lyonissa mistä kerroin. vaan myös Marseillessa, m.1a

sä kuningas Aleksanterin patsas kukitettiin siihen määrään että täy

tyi su1kea b1kkakaupat, jolloin eräiden varastotaloJen myyjättäret 

alkoivat valmistaa kukkia paperistal 

Ml8liala 'Vi~ diplamaattikunnass4 e1 

märrettävästi ole erikoisen valoisa. Sitä ei llioin paranna tosiaaia 

että ea1m. JugoelaTian ja Bulgarian lihettUäät. jotka toisensa näke

vät useasti pil.ivä.sel ho_all1mme suojiasa, eivät toiaiaan tervehdi. 

Myös Unkarin lähettUään suhteen eräät kolleega~ osoittavat viileyt

tä. Kreikan lähettiläa asuu onnebll toisessa hotellissa. 

P.s. Xim ylläoleTS oli kirjoitettu tapasin pitkään erIUI..Jl ulko

aa1ainm1nisteriön korkean Virkamiehen, jonka kanaaa käymässän1 kea

!:-.!~telua .. koet1ii Ter1tloi4a yl.1l. antamien! tietoja. Toteain ql1'.kiD 

.ttä. bI.n kuten ranakalaiaet Tirall1_t henki] öt yleen.& koettaa aina

kin lQl.~ 'Ullä1clen ~ ... 1t1&& as1.t mab4oUis1iuaan e 4nl1181Da e1k& 

DI.Tt tILD7t pel.tI&Yb 111 tI.IA eno_ edea. oleTa. ubkaa 'Sataa Plolu ta. 
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koska hän katsoi että Ranskan täyt täeslll kaikJd aaelepoehdot ei Sake 

ole ainakaan juriidlsta aihetta etsiä muutosta nytytl1anteeseen molem

pien maiden välis1ssä. suhteisaa, edelleen koska hän katsoi saksalaisten 

voivan v1e4ä joukkoja ,-anjaanld.n tarvitsematta 811 ti vallata vapaan 

Ranskan, ja lopulta koska Ranskan pohjois-at'r1kkalalnen 8i1rto.maavalta 

eI suoranaisesti estä mahdollisIa saltsalaisia to1menpltel tä Glbral .......... ~ 

.sataan. Mutta hän myönsi Marokon olevan narB8sa Amerikan vuoksi, 

tie't7eti sInne pyrJd.i pea1ytymlJLn. JOB se yhtyy- sotaan. Toiseksi bän 

myönsI SyyrIan olevan vaarassa, koska TurkIn asema kuten hän sanoi .10 

nyt on sellainen että sen suhtmtumises88 akseliin milloin tahansa vol 

odottaa äkktmnutosta, jolloin saksalaisten joukkojen tunkeutuminen läpi 

turkJd.lalsen alueen ja englantilaisten läpi Irakin vaarantaa oleellise 

tl Ranskan intressejä Sy-y-riassa. 

Ml UI. tulee ranakalais-eakaala1seen -yhteIstyöhön- hän sanol 

aalkan käsI tykaen olevan muuttumattoman. n1m1ttäin sen että. la oollabo-

ration 4ans la paix on ei vain m&hc1oll1nen vaan Ranskan hallituksen 

1IIIIJI.1'k.' . jo~a!aatoin la oollaboratlon en guerre ei o~e toteu.tettavlss&. 

S.o. );paka aaelepo edal.lytULI. sotatilan Jatkumista, marealkka ei halua 

iqIl -ytLte1styön- lopul.l.1sta tik:solntla 1lJIIan .ttä samalla suunnitel

laan tulevan rauhan ehtoja. 'l'flmIb11l Ranskan kanna1 ta on loogilliata, 

toinen asia on, onko .. toteutettad •• a tapahtumien kehitty-es~ 1!l"ky'1-

_la nopeudel.J.a • 

• 
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Asia: Ranskan lähtö Kansain1I1tosts. 

Kuten lehdet ovat kertoneet, Ranskan hallitus on päättä~ 

moi ttaa Kans alnliiton v.t. pääs ihteerille eroavansa Liitos t a • 

Tämä tieto tuli jossain määrin yllätyksenä , koska Ranskan hal

litus syksyllä, pääsihteeri Avenolin erottua, ilmoit ti Liitolle aiko

vansa jatkuvasti jäädä Liiton jäseneksi sekä maksavansa kuten t ällän 

asti jäsenmaksunsa. 

On 11~ut huhuja, ja jot kut Sveitsin lehdet ovat tämän huhun 

Vahvistanee t, että Saksa olisi t ässä suhteessa ViohYn hallitusta pai

nostanut. Tämä ei kuitenkaan liene asianlaita. Sveitsin täkäl. lähet

tiläs. joka sai hallitukseltaan te htäväksi tutkia asiaa, kertoi minul

le sen tehneensä ja tulleensa siihen tulokseen että Saksan painostusta 

• ei ole ollut. Olisihan ollut Odottamatonta, että Saksa nykyisten suur-

ten tapahtumien aikana olisi ehtiI1,Yt ajatella sel1&1ata pikkussiaa. 

Mikäli SVeitsin lähettiläs minulle kertoi, on lähtö tapahtunut 

seuraavasti. Kun hallituksen käsitel1easä bUdjettikys~!&, sen oli 

fiksoltava myös Kansainll1to1le maksettava jäsenma.ksu tältlL VUOdelta, 

marsalkka Ja amiraali, Joista ei kumpainenkaan luonnollisestikaan ole 

Liiton ihai1ijoit& .. kun heidän m1eles~ on os.ltaan vaikuttanut 

Ranskan sotUaal.ll.een h.ikentym1 .. en~ ol1n.t ~ .. tUBtaneet jä.aenn-dIm 

Jatkamista mainitulla seurauksella. MTöa Ruotsin lähettiläs iti täti 

JAKELUOHJE : Jak.luohj.mall.ja 

T .... III ..... . 
T .... III ..... ja lialkai .. . .. mlnleterlOlI •• 
EI ulko ............... n tledoltukalln. 
EI ulkomaaecluduk ..... mutta ulk ....... nmlnlaterlOn tledol. 

Melin. 

~"A" 
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selitystä todennäköisimpänä. Mahdotonta tosin ei ole että. amiraali 

Darlan tätenld.n on tahtomJ.t tehdä SakealIe kOhteliaisuuden. 

Ranskan on kuten tunnettua pakko Jatkaa maksuja vielä kaksi 

vuotta eroamlsensa Jälkeen .. mikäli Kansainll1ttoa silloin vielä on 

olemass a . Se on sitäpaitsi pl dättänyt itselleen oikeuden myöhemmin 

määrätä kantanaa osanottoonsa nähden sellaisiin Kanss1n11iton yhteydes

sä to1m1vl1n laitoksiin kuin ovat kansainvälinen työto1m.1sto ja Haagin 

kansainvälinen tuomioistuin • 

~ ?-/5. D.l.äolevan kirjoitettuani saatoin tarkistaa siinä åJma 
0-. / ~ "':' ./'.: 
~t1edot tavatessani pitkään aen u1kom1n1sterfön virkamiehen, 

joka Kansa1nl11tto-aaioita viime aikoina on. hoitanut ja esitellyt. 

Hän vahvisti tiedon että Ranskan liLhtö Kansa1nl11tosta ei ole tap tu.

nut minlrKännäkölsen saksalaisen painostuksen Va1kutuJc888ta. KysYlII1"lcsen 

herätti jo vlime kesä.nä sUloinen ul!com1nisteri Baudoin, .lIIltta min1ste

riöeal katsottlin ettel sellainen ele ollut tarpeellinen. Laval ~ ___ 

--. qlJcm1nls teriks1 antol yllämsinitun virkamiehen tehtäväksi v ............ -
r 

taa useaa;>lakin ehdotuk:aia Xansainll1tolle l.I.hetettä"'flJcal klrJeusl; 

kys~ Jäi keskenerii.1&elta1 Lavalin kaatuessa joulukuuaaa. 
~ 

Xy&ylQ'S tull taasen aktuaallsusi ylempänä kerro tulla taTal..:ta. 

P.o. virkamies 011 täysin selvUlJL sllta, ettel tlLlll el .. 11I 

ole mitU.n to48111&ta et'tloaolU' ranalcala18-aakeala1a1ssa suhte1asa. 

x x 
x 

Par1s-S01r täDII.n julkaisee luettelon Ranskan sotalaiTaaton so

dan a1Jtana ldLre1a1stä tapplo1ata. Luettelo käalttILIL va1J;1 msnetetTt lai

Tat e1.kl dl ta jotka taTalla taikka to1Hl.la OTat englantlla1aten hal.

lue ... IAlettelo Ta1lD1ttaa m1elbaltaiselta. Raport1sAD1 n~ 8 _t __ 1 

Uedot OTat TamuU luotettaT .... t. Tils. reporU .. an1 en ma1n1nlmt 111-
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tään vedenalaisista. Parls -Soir'in luet t elo kertoo niitä menetetyn 11. 

x x 
x 

Tapasin eilen Luxemburgin asiainhoitaJan. Hän kertoi luxembur

gllaisia pakolaisia olevan Ranskassa enää vain vaJ aa tulla tkunta. N"åls

tä Jokunen satakunta tulee kotiutettavakai, mutta suurin 088 on Joko 

Juutalaisia tai poliittisesti uhat~Ja. Hän kertoi suuresti pel.lcääTl.n

si:!. maansa t01meentulomahdollisuuksla, .108 80taa kestää vielä 8eUraaV8l1 

talven • 
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As ia: Huhut .akaalai81ata Joukoista 

.§u.OII8.aa.a. 

Kuten Jo .il.hkeesslLn1 n:o 'tC mainitain eivät vapaan RanekaD. 

lehdet ole aieältäneet r1TIIUdi1.D. Ulkoaaiainministeriön kiertoail.bke .. -

aiI. C 8 mainltusta United prea.~evittäm&atä uutisesta. 

Sen.iJaan Inglannin radio kuten tunnet~ vappuapmlna 

aalt.alaisen 41via1oonan laekeutuneen maihin Tul'Wlaa. Olin Jo 

Dl. iltana klydeaaä.n1 u.lla>m1n1st8riösail. maininnut s&hkeenne C 

ta, että kaikki tu.ml.ntapaiset uutiset ovat tahallisesti viaaUtä ta

holta laadittuJa Ja .aatoin todeta .ttll u1kom1n1ateriöa ... ei 

ted Prea8in uutista tunuattu. 

RiIen tanne tullut Journal 4e Geneve .iail.l.l buaaattavalla 

kalla bälyytyeuut1ala ylläkenottuJen huhujen Johdo.ta. TäJdUU ...... 

41plollaattikwmaBaa 881aa Y1lkkautl pohdlttiin. Olen ka1kltlalla ele

mentoinut Ja aaettaDUt uuti.en oikeaan valoona .. Tapasin myös e1'iL1t& 

up.eereJa ja .anomaleht1a1eh1&. jollle .amoin uiaa .elittel1D. 141J1IIU.

la 011 .e ldI.a1ty8 ettel kukaan ottanut uutista täy.in vakavaati, 

'l'I.DI. aaama kak.i tIlldnUatll lahtea 818li.ltu aai .. ta pikkll

uutisen monin epauyltain Ja lq.~rke1n varuatetwna, Olen -..a
toinut Q.u.l d'Oraqll.a. Poliitti .. n o_ton pI&lliköll .,.uaiaall .,.0 

tilDlIJl pOyaaalLll1. Jo1101n .... tlla1auudell tark.-paen &aMlltointiin. 

JAKELUOHJE: J .... luohJ .... a1 .. J. 

T .... n ...... . 
T .......... J. 11 ..... 1 .... .. .. .. . ..... tnteterHln • . 
EI utlcomaMduetuk .... tledol ....... '". 
E1 ..... ~. mutta ulk .......... 1nIttwIOn tledoi-....... 

..... A" 
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Kuten eilislltaisessa salasähkeessäni n:o /I)t mainitsin. Mosko

van täkälä inen suurlähettiläs kylillä ja turuWa puhuu S~S8l1 l!7öklc&ya

aikeista. Siihen hän minulleld.n Jo pll!.siä1sa1kaan v1UtaU1. Hänen rou

vansa on ukra1nat ar e1ldf. salaa pelJcoaan s&kaalaiaeeta h::rölddtyitaestiL 

maahansa. Eilispäivän kuluessa li1ldcu1 itsepintaisia huhuja Salcsan Jo 

!lyöJåi.nneen Ukrainaan. Omasta puolestani olisin vielä varsin skeptUU

nen niihin hutruihin nähden, joiden nmkaan Saksan ja VeDlJILD. vä111l11. 011-

si lähitulevaisuudessa odotettavissa sotato1manpite .~t&. 141nu.sta huhut 

v11ttaavat s1ihen että aai8DÅlllaiailla itsellll.äD. ehkä on intresaeJII. nii

den levittämisessä. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Vichyasll 

N~o 383-92. 

UI II : • 4. 

U1k08aiainministeriölle, 

H e 1 a i n k i. 

Lähetän täten kunnioittaen Ministeriölle raportt1ni 

Vichystä n:o 18, JOka käsittelee aihetta: 

Eräitä keskusteluja, 

sekä raportin n:o 19: 

Ranska ~äänDekohdassa. 

'1/ 
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Asia: Eräitä keskusteluja. . (7) 

!) L b 

J"ouduin Genevesfil. Vlcby'hin utkustaessanl, muunlaisten paik-

tt kojen puutteessa, istumaan koko matkan J"apanin täkil.lil.is*l amba8saadla 

varten varatussa osastossa. Uusi ambassadööri Kato itse oli tosin 

lil.htenyt autos8aan, joten junaosastossa oli vain ambaasaa41n uusi en

s1mil.1nen neuvos ja pari sihteeriä. J"ouduin neuvoksen kansaa pi tkil.än 

keskusteluun nyky tilanteesta - biI.n puhuu ranskaa erittäin hyvin, on 

ollut aikaisemmin tä.äl.l.ä postUla ja myös usein Gedve 'l" sil. yleilllto

kouaten aikana. Keak:ustelustamme anaainnevat seuraavat kohdat buom1o-

• 

ta. 

Matkalla Siperian hJ1lkl suurlähettUäs Kato oli tavannut xu

roopasta palaavan Ma1.suokan. Berliinissil. oliTat vl1pyneet pitemmil.lti

kin tutustuekseen s1kil.lil.iaiin mielipiteisiin. 

Venäjän ja Saksan mahdollisesta sodasta pubuteltavaa1 sanoi: 

"Me sa1aa.e aen kil.eitylcsen Berl11niaail., ettil. johtopi1reiaal. n. 60 ~ on 

sotaa Tastaan". 'l'Imän blLn uudisti pariinkin kertaan. Stalinin odotta

mattoaasta astumisesta parrasvaloon, jota tää~i1. pidetil.lln markk1nil. 

sU ta etta )foskOTa pelil.ten Swan mahdollisia bTökldLyaaikei ta d1Jae 

tiDg .... koettaa-to.~ liiankin helposti lil.p1DlkyTin ele1n-sllitelll 

1I'1lbel.Mtraa.n JOhtaJia, puhutaHavan! ei tahtCllut vielI. s8I1oa lII1uta 

kuin etU heidän JdLs1tylcsena& JII1kaan liI.haiaen id&n Venil.Jll.le n11n tIr-

"AKELUOH"E , ....... uohj ..... II.j.: 

TavalII ... . 
T ..... I ...... j. 1 ...... 1 ......... ......... .. mlnl8terlOlI .. 
EI ulkomaaedu.tultMn t1Moltuk.lln. 
EI ulkomauduatuk ..... mutta ulk-wnmlnlat ... 1On tIMol· 

..... In. 
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keät elinkysymykset lähinnä ovat sen aiheuttaneet. 

Kysymykseensä onko likIskovan ja Berliinin välillä 

sopimusta koskien Suomea, vastasin tietysti vältellen. MUtta itse kysy

mys sinänsä. t odistaa puhut eI tavan! uakoneen Suomen ttsymyJcsen vo1neen 

joutua sellaisen sopimuksen .'tohteeksi, Jolloin etsimättä palautuvat 

leen ne monet huhut Jotka MolotoTin Berli1nin~tkan yhteydessä. meistä 

levitettiin. 

Yhdysvaltain politiikasta hän käytti varsin arvostelevaa puhet-

ta pitäen sitä lyhytnäköiseDä Ja prov080ivana. Hän huomautti, mikäli 

ymmärsin 8attuvasti, että sellaisia puheita jollai8ia eräiden Amerikan 

JOhtomiesten viimeaikaiset 80tapuheet ovat olleet, tulee arvostella 

sil tä kanna! ta että amerikkalaiset senaattorit Ja muut va8tuunalaiset 

henkilöt käsittelevät poliittisiakin asioita kuten ovat tottuneet kii.

sittelemään 111keasioita, s.o. atiLär1m1ehen taTOin allevi1vaten prob

leeman yhtä ainoata puolta muiden Ja kokonaisuuden, tässä tapauksessa 

maan yleisten intressien, Jäädessä helposti syrjään. 

Bdelleen hän peittelemättä sanoi Amerikan politiikan vieneen 

• Japanin siihen, että sen tältyl hakeutua etelään aina Alankomaiden In

tiaan saakka varmentuakseen sellaisten raaka-aineiden aaannista, jotka 

ovat välttämättäDät Taruatusteoll1suude.iM. m1nki Jatkuminen Amerikan 

uhan edessä on katsottava varmaksi. B1 ole koskaan minulle kukaan japa

nilainen niin aTo1mesti puhunut maansa politiikan taTotteiata. Hän li

slsi et1ill. ti.min tarkoitua.n saaw tt8ll1aekai J'ap8!1in t&7tn dolll1no14a 

Kiinaa ... Rohkenen tiaall yhteydessä viitata erlJLaeen raportt11n1 muis

taakseni Ti1ai wotta 8.itten (tiiUlJL en voi kontrolloida s.n nWll8roa). 

Joea. neiTi RoObatort~. de deu MoDd.s' i •• a ollee. 88i&1.U.. ja 

kiintoia. kirJoitukean pohjalla uakala1a Tiitoittaa Japania eltapaDaio

poli t1ikkaa siihen suuntaan, a1h1a .e on myöbemm1 n hak.utuau~, ... 0. 

valt1i&ea ao'" lcl&a8& hakeutua .'tlUD. l61istelea etta ~ de dau 



• 

- 3 -

5ondes'in päätoimittaja minulle siihen aikaan kertoi. että toimitus 

va s ta pi tkän harkinntn Jä 1Jceen katsoi sopivaksi julkaista tuon asial

lisuudessaan hyvin harki tun kirjoituksen. 

Kerto j ani piti muuten vannana,että Yhdysvallat Yhtyvät sotae 

jopa aivan l ähi tulevaisuudessa. 

Balkanln kysymyksestä b.ILn sanoi Sanan vain Italian nato 1nkäY_ 

misten (insucoes) vuoksi tulleen pakotetuksi turvautumaan sotaan Jugo

slavua Ja Kreikkaa vaataan • 

Saksalalsten menoa Espanjaan Glbraltarin vuoksi bän piti erit

täin todennäköisenä. 

Turkklln nähden hän piti ilmeisenä. että se Jo nyt on valmis 

seuraamaan akselin tahtoa. 

Varsin kiintoisa oli seuraava huomautuksensa: "En ole muutamaan 

vuoteen käynyt Mo skovassa. Minusta ulkonaise t olot (vaatetus. puhtaus, 

y.m.) ovat huomat t avasti parantuneet viime aikoina. Voi t USkin enU. sa

noa, että kurjUUS maailmassa olisl suurin VenäJällä". Uloin äskettäin 

eräistä sveltsl1äisestä lehdestä samanlaisen re~leksion. 

• Saksan ja Ranskan suhteista hän sanoi saaneensa Berliinissä sen 

sel~ käaltykaen. että Hitler on tahtonut ja ed.lleen tahtoo Ranskaa 

käsitellä hellivaroen. (Vichyn amerikkalaisissa plirt13a1 vallitse. 

sellainen versio Rudol~ Hes.in .at yr1ma!se.ta etten .anoui plautus

maiaen burleakIs8sta keildta1lu.ta. että hän paheksuui l8hrer1n ll1al--
lista pebMlkouraiauut'ta Ran8lcaan näh~n. Joka ei muka ole a.lku.kantai

.en kSlaall1aaoaisl1am.1n Ja lofein K8111.pt1n raamatullisten periaatteid8ll 

Jm1kaiata •• ekI. Saksan DyJq1atä sat8llrosenttbta anUenglantlla1.ta 

kamppailua. saa !&hde vertaa He •• U 'l'rotaltnn ••• 0. vallankullouaI11k

ke_ S1Jl,t 78I11lOJ_ ualto1l1eeen kUvenlcantaJaue) KertoJan1 ei u..1et8l1Ut 

.UaUln aUta to.l .. lalta. että tIUl.aID11n Ranskaa heDllOttelen poli

t111tka ehJdL .It ..... nkin on Sakun OlIMaakin int1'8 •• 1a .... Palaan tiUAn kJ

.YJIITkae- .8VUYaeaa raporUaean1. 

% 1 
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Pöydässäni ateriot pari plivll.1l. sitten suurllhettiläs de Labou

l aye (Jonka kanssa olen kollaboroinut pian pari .. nkymmentä. vuotta), 
kertoi 

Ranskan en t . suurllhet tiläs Washingtonis.a. Hän .t:t koko maailmansodan 

ajan olleenaa hyvin llhe1sls81. henkilökohtai.issa ja perheellistael. SUh

teissa nykyiseen presidentti Roosevel iin ja tImI.n perh ••• een. Roosevelt 

oli silloin laivastoministeriö.aI albalt los1hteeri. SUurlll.hettilJLa to

tesi Rooseveltin JO sinä aikana olleen kibailllpia sotaan yhtymi •• n kan

nattajia, anglo.ak8uen demokraattiaen maaU-ank at8OD11.1ben vah'YaIla •• i-

• t ajs telijana ja saksalaisen valloituahengen kiivaana vastustajana. 

x x 
x 

Kreikan täkälä.inen lä.hettllä.a minulle totesi. että Saksan 

tyminen Kre1kaasa on ollut voiton jiUkeen bl.lomattavasti paljoa ~tiL

väisempi kuin eaa. J"ugo.la'Yiaan blLhden. 

1i1eleatän1 ei ole tarpeeksi maaUman lehdistö .... allevl1vattu ai

tä tosi .. iaa, ettiL Saksan koko viimeaikainen politiikka 1lDIelse.U on 

kohdistunut niitä alaa'Yilaisia kansoja 'Yaataan, jo11le Versailles' Ulla, 

• lSUurtllaartlalsen VenfljlLn OU"88 kansainvälisen politiikan ulkopuolella, 

m;rönnett11n luoDDOt1:oman suuria etuukaia keaki-Kuroopan kuatanmtkaella. 
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Slsäl1ys~ 

Ranskan ja Saksan suhtelss a vlime päivinä t ap aht unut uusi, !.a

valin inauguroimaan Yhteis työaj at ukseen perustuva 1ähentely alkaa saa

da 1II10toJa . j otka voivat v iedä Ranskan kohtalokkaaseen t1enhaaraap.. 

81a. jotka j o nyt ovat aiheut taneet kiivasta reakt iota anglosak8lsia-

aa ma18sa. 

Tämän a aapuessa pe rille on varmaankin jo suurin piirt ein :Ue

doss 8llllDe, mihin m &&lisi1n s i t oumuksiin ranakalais-saksala iset para1-

kaiset neuvottelut ovat j ohtane et. Voin senvuoksi 

lyhyih1n yleisluontoisiin huomautuksiin. 

Neuvottelu jen ~ au9taa ei minun ole t arvis sen l ähemmin eri tel

U. sen jälkeen kuin raportissani n:o 15 sen j o tein. Siinä lSlsumani 

a j atua, eU& Saksan viimeaikaiset sotilaalliset voitot Balkanilla ja 

pohjois-Afrikas8a aekä diplomaattiset voitot Turkissa y.m. pakottavat 

Ranskan uuteen kannanottoon, on oaottautunut oikeaksi. Täkä lälsten 

t letojen mukaan neuvottelujen alote olisikin ainakin huomattavalta 

osalta ollut Darlan1n. 

Ollsi ennenaikaista koettaa pre.laoida mitä. ka1kkea Darlanin 

neuTOttelulasa Hitlerin ja IID1lden Sakean johtoll1ea~ kansaa on poh-

"AKELUOH"E: 

.. a •• t. 

.. ak.luohJ ..... II.J. 
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dittu. On kuitenkin ilmeistä, että mitään. ultimatiivista ei Saksan puo

lelta ole Darlanille esitetty vaan koetettu hänelle osoittaa, mikä paik

ka tulevan Euroopan r akenteessa R'Plskalla tulisi olamaan. Tä ssä yh .... vn ••• -

sä on varein todennäköistä , e ttä molenm1n puolin on samalla koetettu 

luodata, milla isia mahdollisuuksia tai ehtoja Jo nyt voisi olla olemasaa 

jollei separaatt1rBllh~ niin kuitenkin lopulliseen rauhaan tähtäävän BO 

pimukaen aikaansaamiseksi. Kuten j o ennenkin olen huomauttanut, marsalk

ka ei halu a i si itseään kevytmielisesti sitoa m1hlnJcl;!än, etamäär1seen puo

litiehen, vaan hän pyrll:ii luomaan samalla ainakin pohjan t ulevalle r81-

halle, jos hänen kerran on anne ttava vastapalveluksena Ranakalle tär

kei tä lunnaita. 

On selvää että Ranska koettaa Englannin ja Amerikan vuoksi vii

meiseen saakke peitellä t odellisia neuvotteluaiheita ja -tuloksia. ~

mä.n helpottamiseksi koetetaan toitottaa maailmalle, että puhe on vain 

taloudell1s.,la yhteistyöstä, sekä metropol1ssa että myös s1irtClll8.uaa. 

Totta on että tällaisia ekonoomisia myönnytyks1il. Ranskan puolelta jo on 

tehty. Niinpä kerrotaSL että St. Rtiennen asetehtaat ovat asetetut Sak

aan käytettäviksi. Samoin Renault ja Citroen l1säisi"rii.t lastlautojen ja 

tankkien tuotantoa saksalaisten hyväksi .. Miljoonan pa1klceilla lanpaa

'f'Uot.1a on kuulemma luvattu, y.m. illtta selvää on. että kaikki tämä on 

vain mitalin toinen puoU. Ti.rkeä$& on mitä poU1 ttia1a palveluksia 

Saksa vaat1i Ranskalta suostuaJcaeen Ranskan kipe1mp11n tarpe1aiin, Jot

ka OTat 1) clemarkatlol1nJan siirtäminen Pariiain pohjoispuolelle. Parii

sin evsltuointl ja Ranskan hallituksen palaaminen sinne, a) aot.v8Dk1lt7-

8J'lQ'1I; 3) k:y'&yIQ'8 ... altsusmak.sujen vähentäm1a.stl1. Siinä akordisaa joka 

tehtUll lQaIen1sen päIvU sHten on Jo cleIDartcatlol1n,1aa kUten tunnettua 

a1ldLlI ltpeJll1tettT-. ettl lI.h1p1L1'Y1nI. alkaa vapaa tavaranvaihto molua

pIen zoon1en ... 111 nu,. llTös poatU.11keJlD8 on parantunut. 

JI1t1 tule. ba*alta ... aa4Ittar11n pol11Uisiin JQ'~1.1D. 
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ovat ne tietysti l ähinnä seuraavat: läp~o1keus ja lentokenttien 

käyttöoikeus Syyriassa sekä. lento- ja laivaatoasem1en luovutus pohjois

A:frikas8a.. 

Tahtomatta v ielä ennustella mitään lopullisesta tuloksesta - pu

huj)aan jopa aellaisia että tulevassa rauhaasa Saksa ottaisi Hollannin 

Flanderin ja Paa-de-Calais'n Ranskan saadessa Vallonian, että. SVeitsi 

jae ttaisiin Saksan, Ranskan ja Italian keaken, y.m. - kiintyy huomio 

varsinkin kahteen kardinaalikysymykseen mahdollisen saksalaa-ranskalai

sen yhteistyön (en sano vielä: liiton) seurauksena. 

Ensinnäkin nousee kysymys, tuleeko Ranskan kansa uskollisesti py

symään Påta1n1n ympärillä vai tuleeko täällä heräämään tyytymättömyyttä 

tulokaiin. Mielialasta maassa on hyvin eriäviä tietoja täsål. sUhteessa. 

Påtalnin deklaratiot ja viralliset kOrrmDm1keat eivät ole sen Pahe~~i ai

na onnistuneet. tie eivät vakuuta eivä tk.ä ole taitavasti laaditut. IAlu-

11sin kuitenkin että eräi ta sotllaspl1rejä ja nuorisoll1ttoja lukuunotta

matta kansa tulee seuraamaan johtajaansa, jos 8itä vain propagandalli

sesti hyvin hOidetaan, mihin tosin Ranskassa herra paratk.oon ei o1.e to

tuttu. lehti1ll1esteDkin 01le8sa paljoa alemmalla tasolla kuin useimmi.sa 

muisaa maissa. Sltäpaits1han pieninkin tyytymättöm;ryden nä.ky-fä li1kehte ... 

leminen velsi siihen että Saksa kohta val taisi koko maan. 

Toinen kysymys on siinä miten pohjois-A:frikassa olevat joukot 

ja laivasto suhtlUtu1aivat tällaisean tapahtumaan. nislvätltö ne de 

GSD.llan puolalle Jcuteuen englantilaiset ja nmar1kkalaiset avukseen? 

SfiDka1ksi Tit. aikoina ldI.ynyt Weygand lienee mar8alkal.le uskolliDen. 

mutta toiDen aaia on. onko bID. sitä. ol8'9a ldI.T1 miten kävi JDtÖB DarlanU

le. Johon bI.nen auh'te ... e1'Y1.t ole lcehuttaYat. 
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Entä Syyr ia? Ranskalla on Syyriassa 40 - 50,000 miestä ...usa. 

Tulevatko nämät joukot taistelemaan " jokai sta hyökkääjää vastaan"? 1få

hemmän luultava a. SJyrian arabialaisten kesken kuten Irakissakin ovat 

aXlOOenWaiset ja kurdilaiset agenti t tehneet voimakasta propagandaa 

mandaattival tioi t a vastaan, s .0. Saksan hyväksl . Myös de Gaullella on 

siellä runsaasti uskollisia. Mis sä määrin siellä ja muualla panarabia

lainen propaganda on muuta kuin iskusana. on täältä päin vaikeata arvos

t ella - koko panarabialainan probleema saIlX)inkuin panialamilainen 

ovat erittäin ko.tQl.ikoi tuja pol li ttisia ja uskonnollisia ilmiöi tIL, joi

den erittely tässä veisi meidät liian pitkälle . - On väitetty että. Rans

ka senvuoksi äskettäin luopui Kansainliit osta jotta se siten vapau tulsi 

mandaattivel wllisuudestaan. Tämä on ilmeisestl erehdys. 'ruä.l.lä. ei ole 

lainkaan sellainen pyrkimys vallalla. Päinvastoin tääll..ä esitetään asia 

niin että ne ovat vääriLseä, jotka katsovat Syyrian msnd,aatin automåatti

sesti muka loppuneen Ranskan liitosta eroamisen kautta, ja että Japanin 

eroteasa liitosta se ei luopunut sl1le Versaillesissa uskotulsta man

daattialue18ta Kauko-Idässä. 'fulee sitäpaitsi kysyneeka1: kenen hyväksi 

sellainen luovutus tapahtuisil? 

Kaikki nämä. probleemat wivat päivästä tolaeen saada aktuaal1sen 
• 

merkityk.sen, varsiDkin kun ottaa huomioon sen reaktion. jonka Ranskan 

siirtyminen akseliin taikka sen vanaveteen tulee herättämään Bnglannis

sa ja .Amer1baaa, m1Jdl. jo nyt selvästi nlJtyy (Rooaevel tin radiotiedOi

tua y.m.). Joa niinkuin Lontoossa väitetälLn, Ranska on sallinut saksa

laisille poDllikona1lla oikeuden lentää yli Syyrian ja laskeutua syyria

la18illa lentokentille (kuten tunnettua Ranska kieltää tI.mIiI.D, TflitUic 

sall1neenaa vain transportUkoneiån tehd& Itbätäl.aaIcw:I.-) niin ont 'Y&

kavat seur81kaet tusk1n enää vältettänalllL. Darlanin englantUs1n1ba 

on niin 'Y0 1makaa, etten täYSin takaisi hänen ei mene"'-n DIl'öDnytyllpoli

tiikaaeaan Saksalle Jopa sotaan aaakka., Jos - s111i1Lk1n pUhutaan _ 
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Ranskalle anne taan vastapalvelukseksi arme1j an ja suurval ta- a seman pa-

lautus _ 

Kuten näistä p1lkahduk sista näkee on peli korkea. .... ,... 

Mitä tulee lähent elypolit1ikan merk1 tyksean SUomelle, on mieles

täni selvää selvempi että Saksan ja Ranskan yhteisymmärrys takaa Euroo

pan kont i nentille suuremman varmuuden ja solid1 teetin kuin aikaisemmin, 

ei vähimmin Venäjän terveell i senä vastapainona. 1llä siis e1 voi olla 

aihetta muuhun kuin tyytyvä isyyteen, . j os tälle yhteisymmli.rr,rltaelle 'VOi

daan löytää p~'syvä pohja ja kestävä sementti. 

aD/5. Yll.ä kirjoitetun "mentyä painoon" on t Odettava, että 

eräänlainen rauh.oittum1nen on laskeutunut y11 ranskalais- salcsala isten 

neuvottelujen ja niiden aiheuttamien kaikuJen. Sanotaan että Ranskan 

radion ja lehdistön erittäin vo1malcas reaktio Lontoon ja ashiDgtonin 

syytöksiin on tehnyt vaikutuks ensa. Täytyy tosin nwöntää että esim. 

Le Tem:ps 'in toissapäivä inen pääkirjoitus ja v1elä enemmän paljon luetun 

.1venir-lehden pää.k:irjoi1us sama! ta päivältä, sekä virall1Den radio ovat 

käyttäneet Englantia vastaan kieltä joka miltei yli ttU. sen m1nIdL voi 

vaatia neu1Jraalisen maan julk:1sel t a sanal ta. Amerikkaa vaåtaan on teema 

seuraavat kun Roosevelt e1 edes v .. ta:nnu 10 Paul Reynaud 'n bä tä9Uutoon 

kesäkuulla, Bnglannin jätettyä Ranskan om11n hoteisUnsa, !' häneUä 

ole oikeutta nyt dikteerata Ranskan asennetta, kaikkein väh1mm1n kun on 

kysylQ's aen yr1tyksistä nyky1s1s sä sietämä tttilld.ssä oloissa luoda 1 tae!

laan edes .1CBsa1n määrin s1e4että"ftf. el1nmuoto eurooppalaisena auurlam

sana. RnghnnU1 e tau bIlomauteta8l1 että lca1lam sen jälkeen mitä On ta

pahtuDut BDgl&lln1n ja Ranskan välillä (Dunkerque, Mers-el-Kebir, Dakar. 

luopion de Gaullen tukem1Den y.m.) _lannilla ei ole p1enintildULn oi

keutta interpretoida Ranskalle mitä kaikkea s1ailt17 sanaan !mnnia. 

Joakin väitetäin tilillä Darlanin luv~eJl .1lIIerikan aabaaaa40G-



• 

• 

rille . ette i Ranska tule Saksall e antamaan minkäänlaisia tukikohtia Vä

limeressä , täytynee nämä huhut ottaa val'Ovaisuuiella. On ehkä mieluum

min niin että mole~ puolin mentiin liian pitkälle viikko takaperin, 

jonka vuoksi nyt koetetaan jatkaa neuvotteluja hiljalsemmass a sekä tah

dissa että äänllajissa. Tosiaala kuitenkin on että eilen Saksa Umoitti 

päästävänsä sotavankeudesta vapaaksi 100,000 aliupseeria ja sotilasta, 

jotka ottivat osaa jo edelliseen sotaan. Aivan ilman vastapalveluksia 

ei kaiketi tällaisia myönnytyksiä tehtäne • 

Sr1nomaisen suuri edesvastuu on nyt n1illä miehillä täällä, joi

den tehtävänä on laatia marsalkan ja amiraalin deklaratiot ja propagan

dall1set konmnmikeat, sekä niiden lännessä herättämän kaiun vuoksi että 

oman kansan j a sen yleisen mielipiteen johdattam.1seksi viisaasti n11l1e 

uusille poluille , jotka avau tunevat lUplskan kansalle ja se n tulevaisuu

delle. 

x x 
x 

'mällä on mahdotonta tällä hetkellä päästä selville siitä, m1kä 

Irakin kysymyksen johda eta _ on tai tulee olemaan Turkin ja Moskovan 

kanta. Mitä jälk1mil1seen tulee niin on yleisenä käsityksellä täällä se 

että Stalinin Ti1.me otteet Saksan lellittelem1seksi aiheutuvat ensi ltä

desal!. palosta, s.o. että S~aan byWdtl!.yaaikeet Moskova.sa otetaan vakav 

ti ja että pelät!ULn Sskaan anneijan ylivo1maisuu tta. samoin katsotaan 

ettl. Stalin itse on aatunut lavalle ja 1nsuguroinut sktllviselllllan poli

tiikan siitä hetlceati lähtien, jolloin Irald.n kyaYDITs tuli etualalle, 

s.o. että :ltu-Aaa1an ~a Tars1Dltin Pers1anlahde7 ~8t kaikesta huo

l1D1atta OTat Moskovalle enaUuoJdcaldDlat, jopa euUUokka188l11118t kuin 

kyayDlTa Darclanelle1ata. II1tta !ca1k1r1h arYelu1h1a T8n11.~1in. politiikasta 

118&tUn aina mo twmettu ~ Tanha ..... ettl Ven&~ILll; kefsl kertaa kak-

ei usein on kolme. ua81n Tl1a1,.tta b7Tln harvo1n nel~&. 
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P ARIISI SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala i nen. 

RAPORT TI n: 0 

.. Vi chy s s a ~5 p: nä . ~o~o 

As i a: .Darl.an1n. .deklgatiQ ... m .......... ·_ 

Sisä llys: 

Darlanin dekla r atio 23/5 tarkotti koti- J a ulkomaan rau

hottamista "yhteistyö." koskevien tietojen Ja nUden herätUl.m!.n 

vllkkaan reaktion Johdosta. Dekla r atio ei ollut onnellisesti. 

laadittu: se vältti pääasiat (m.m. Syyrian lentokentät'). eikä 

ollut konstruktiivinen. On selvää että neuvottelut J atkuvat Ja 

että "Yhtei s työ" on pääsemässä hyVään vauhtiin. "Meidän 011 va· 

littava elimiin: ja kuoleman välUlä l - me valitsimme elämän" • .r 

Läntiset liittolaiset näkyvät vielä odottavan neuvottelujen ki

teytymistä ennenkuin määräävät kantansa • 

Toissapäivänä amiraali Darlan entoi radiossa deklaration, 

sekä kotimaassa että. ulkomailla t a rkkam kuunneltiin. On sel"VtiJL että 

deklaration tarkoitus oli rauhoittaa mielialaa sekä täällä että ulko

mailla. Palkään pahasti ettei kumpaistakaan tarkoi tueta saavutettu. 

Deklaratio oli Jo sikäli mielestäni psykolooginen erehdys, et

tä se ei ollut konstruktl1vinan Ja että se turhanpäiten lQ-GlckI.a1 ai

kaiaempien hallitusten kimppuun, m.m. syyttäen viimeistä esi-p'ta1n1-

laista hallltuata yrityksestä paeta vaaran hetkellä. ftmI. oli vallan 

turha lQ-ökkILya, eildL kukaan Juuri Jl7t odottanut välien selvitya1ilL 

JAKELUOHJE: 

UI 1: • 4. 

Jak.luohJemall.j. : 

T .... III""". 
T .... lllnen j. nalkai mlnl&t.riOIl .. 
EI ulltomaaeclu&tultaen tladoltukalln. 
EI ulkomaaaduatukaen. mutta ulkoulalnmlnlaltrlOn tIedoI· 

t"alln. 
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sä. suhteessa. 'fuosta kuuluisasta "pakoyri tyksestIL" on sitä.pa1. tai olemas

sa varsin eriäviä mielipllleitä. Tiedän myös eräästä lähteestä, jonka 

luotettavuutta en voi epäillä, että kun kuuluisa Mass~lia-laiva &8ele

von aattona Ui.hti Afrikkaan, hankit tuaan sitä ennen sekä hallituksen. et

tä eduskunnan suostunuksen, hallituksen lupakir jan 011 allekirjoittanut 

m.m. Darlan itse1 

Mitä siihen kohtaan Darlanin puheesta tulee, jossa hän selvitteli 

• neuvotteluja Saksan kanssa - tämä ose puheesta oli monen mielestä v ax

sin lyhyenn1ukka - amiraali kielsi Ftlhrerin hänel tII. pyytänen ViChyn 

hallituksen käytettä.vissä vielä olevan l a ivaston luovutusta, samoin emä

Dl88- tai siirtanaterri toorin luovuttamista. Ltltta hän ei sana]] akaan ka-

• 

jon.nu.t pääasiaan, nim siihen onko l!'f1h.rer pyytänyt ja onko Darlan luvan

nut antaa le1vastollisia tai lentotukikohtia Rans:kassa, Syyriass6 t a i 

Pohjois-Afrikassa. Omasta puolestani en enää. voi uskoa, 

tällaisia lupauksia ole annettu ainakin Syyriassa. 

Amiraali väitti myös, ettei Ranskan auvereniteettia ole missiiä.D. 

loukattu. Tiedän että. amiraali katsoo eeim._;Syyr1ausa olevien lentokent

tien JdLyttöoikeudan antamisen toiselle vallalla ei loukkaavan Ranalcan 

verenite~ttia, koska kysymyksesaä on mandaattialue. - . 
Maaseudulta kuuluu enimmäkseen tyytymät tömyyttI. dsklaratioon ja 

Darlanin kantaan yleeneIL. 'DI.män e1 ta"i tee me1'k1 tä s1 tIL etteikö ~a 

seuraisi P6ta1n1a pitkällekin yhteistyöpoliti1kaaaa, mutta VaDaaa on et

a! tIL se e1 tee ei. täysin sydl.m1n eikä Uoisin mielin. Toiselta puo

len täyt7y ~ntU., että Engl8DD1n tappi.ot alkavat tulla sima ml&rin 

sarjama1s1kal, .ttä vapaaehtoinen Ekautum1nen "uuteen hrooppa.- et 

ole autettavasa. 

Deklaratioaaa 011 vlelä el.ii.ltä kohtia 30tka eivät tOdiata 

täydel.l.1etl. hal11ts.J..ta e1ldl propegandat7Gn t&yttä yml.rtliJa1aUl. deltla

ration telc13Gia .... Sall.luen kohta on •• 111. Darlan1n pol1tl1kan puohatu. 
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sanoilla että Itvihollinen olisi voinut vuosi sitten jos olisi tahtonut 

pyyhkiä Ranskan ko~naan pois Euroopan kartasta". Pahaa verta ovat lIIY"öa

ldn maaasa herättäneet sanat: ItMe idän oli valittava elämän ja kuoleman 

välilläi me valitsimme elämänlt • Ei voi olla bllomauttamatta että sekä elä

mässä että kuolemaasa on lukematon määlii. vivahduksia. 

Vichyn informatiobyroo syöttää nyt yleisölI. todistuksia siitä et

tä puhe muka on herättänyt suurta mieltymystä iUkomailla. Taitavasti ko

koonommelluista katsaukaista käy kuitenkin ilmi, niitä tarkemmin eri tel

lessti., että tämä mieltymys on olemassa vain Berliinissä ja .eräisåL Ber

li~ lähellä olevissa pääkaupungeissa. Ulkomaalaisista l~hdis~ käy 

sensijaan selvä.ä selveIlJIlin ilmi, että Rnglannissa j a Yhdysvalloissa val

litseva suuttumus Ranskaa kohtaan ei ole vähentynyt. Omasta puolestani 

en olisi hämmästynyt, jos Royal Air Forc. eräänä päivänä alkaisi poaait

taa Parl1s1aaa ja vapaaasa RanskaS88 ol«ia tehtaita, jotka te kevät työ

tä Saksan hyväksi - niiden luku ei 01. enU aivan vä.bäinen - sanoin

kuin lantokentt1.lL. 

Tahtomatta mitenkään arvostella VichyIL hallituksen lähentelypo-. 

lit11kkaa, jota p&1nvaatoin pidän ttUl.ä betktll! ,in°ftTl' mahdplliaeI!&e 

olen vain tahtonut ecl811isen raportt1n1 lisäksi tOdistella, että tapahtu

main edalleeDkeh1tykaelle juuri nyt niin erinomaisen tärkeU viralliset 

informatlobyroot ja daklaratioleipomDt eivät omaa sittl. cl8l1kate.a1a, jo

ta Il7t vaa41Ua1a11n, lyhyestl: eiTät ole tehtävänsä ta.alla, tod1atalh 

uuclell.e_ mitä ennenkin olen sanonut, ettIL Ranskaa on helpompl hallita 

leh41atGn ja yleisen mielipltec 011 .... vapal'- ku.1n niitti. nesl 1iP>lt.-

... Propagandan d1kta"toorillan tayttal.mnen on pol 11 ttiaen eliLllli.n 81"1a

pla tehtäd.&. lIltta olta ... .u.raal1ll.e ml1ieDkin klltoUl .. t .Uta .10-
ta Gek1a1'at1ona. jl1l.ba U""_ nauvoUelu.1_ Berlllnin kan ... "1101"
maa11aU. jatlalTua. fttlL ld.rjoittae ... tuntuu al1111 .ttl Lontoo ja Wa

ah.tllgtolL toiataia.al vs.ll. odottad aita n8U't01oteluiata l.opl1ta kit.,. 



• 

• 

- 4 -

tyy ennenltuin määräävä t lopullisen kantansa. 

:&n voi olla lisääJ:nättä että Vichyn paraike.1s8ssa laivastonäytte

lyssä, jonka päätarkoitukaena on innostuttaa nuoria miehiä liittymään 

laivasto- j a siirtomaajoukko1hin (lehdet sisältävät Joka a8IlDl suoranai

sen kehotuksen nuorisolle näin menetellä), on sarj a räikei til akvarelle

ja Englannin laivaston "urotöistä- RaIUlkan laivastoa vastaan Mers-el-
ä&h 

Kebirissä ja Dakarissa. En tiedä onko tämäkt1r propagandamuoto 

otollinen llämalnitun tarkoituksen saavuttamiseksi • 

x x 
x 

ai/5. Vapaan Ranskan lehdistö ei näy saavan ilmai ttaa kaDS alle, 

mitä Rooseveltin tolssailtainen puhe todellisuudessa sIsälsi. Täällä 

kuten kaikkIalla muualla on vaikutus varsin selTä, s.o. kaikki katsovat 

puheen olleen niin jyrkän että taka.porttla tuskin enää on olemaasa. Pa-, 
riisin lehdet koettavat turhaan peittäA tätä våikutuata lainaamalla 

eräistä ulkomaan lehdistä sellaIsia kOhtia. joissa sanotaan puheen ol

leen vähemmän jyrkän kuin olivat äskettäin Knoxln ja St1msonin, sekä 

Rooseveltin välttäneen ottaa selvää kantaa saattuekysymykseen nähden. 

Ranskan neuvottelujen edelleen jatkuessa Saksan kansaa Parii

sissa. missä viime aikoina on oleskellut useita täkäläisankin hallituk

sen jäseniä varainkin taloudellisia neuvottelUja varten. tikäläiset 

amerikkalaiset eivät tee itselleen mitään 1llusioneja Ranlkan ja länsi

valtojen Rhteiden jatku.m1aesta nomaale!na. ~ etelä-amerikkalainen 

lähettllll.a, jonka byvin tunnen, sanol minulle ellen luot't8.lllUkae1liaest1, 

että hän hiljakaelleen vuuatautuu lIhtemlän. Tämä ei tietyati merkit •• 

sitä että Ktell.-AmeriJdta eo lp.o yhty1ai sotaan, mutta kYlliJdn sitl 

että tlUdUUaet etell.-_r1kkala1aet lähettllUt. joldIID aol1da81'1auua

tunne Wuh1Dgtonin kanssa on ju..atoJ:a. 

tllJdttömllta1 joe -'-rikka yhtJ7 sotaan. satun hallltukac UJ.iae.tl 
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Pohjois-Amerikkaa vastaan tähdätty pää.tös eve.kuoida Pariisi kaikista 

siellä. olevista diplomaateista perheineen ja arkistoineen e1 suinkaan 

vähennä an1mositee.ttia. Meksikon lähettiläs sanoi eilen hallituksensa 

.10 ant81leen '1ashingtonin ymmärtää. että aodan tapauksessa se on Washing

tonin hallituksen kanssa solidaarinen. Tä.nIi. aamuna saapunut tieto el'ään 

tuniailaisen sataman poll1llli tuksesta' v01 olla viitteenä siitä mihin suun

taan Englannin auhtautum1n.en Ranskaan on kehittymässä. Onhan 1nh1m111is

tä jos Englanti tuntieaaaan vuosisataisen yliherruutensa päivä päivältä 

heikkene~ ryhtyisi en sano d8speradotoimenpiteisiin. mutta toimenpi

teisiin joita sanelee vaali elämän ja kuo~ välillä. 
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Lähetän täten kunLioittaen U1koasiainmlnlsteriö11e r a-

porttinl Vlchystä n:o 21, joka käsittelee aihetta : 

Ranskan 8aema nYkytilanteessa • 

.11 .... 
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Vi c.b,y 

Asia: 

ss a 6 p :nä kesä kuuta 1941. JI / 131 fJ. i3- y/ . 
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K Ii ,v / . aS8lJla n,ykytllante,ssa, ( . __ _ Ranskan 

Si.ällys: 

Amiraali Darlanin uusi anti-englantilainen rad10puhe on 

suuresti lisännyt Ranskan ja Englannin kuten myÖS Ranskan Ja 

siitä on olemassa vain arveluita. Kenraali Weysand 

on täällä käydessään vakavasti varottanut hallitusta näin me

nettelemästä, l'Täyttää sUtä että nämä val'OtukBet ol1sI~,t Jos

sain määrin "el,,'" marsalkkaan vaikuttaneet. Tapahtum.t 

Syyriassa viittaavat sielll pian mahdollisesti sYntyYIIn ilml-

plULosaDOttaJat tUSKin voivat olla sekaantl!!lIAtta. 

Olin tuskin lähetlll.nyt edellisen rapor~t1n1. jossa rohkenin ar

vostella am1raalin .rä.tä deklaratiota varsinkin sen vailtutuksen .............. 

ta auglosaks1al1n meihin eeldi. sU,hen o .. an Ran.ken kanaaa joka el 01. 

kollaborat1on vU tUlllättöDll"1'd8 •• vakuut.ttu, kun DarlaJl t,k. a pUlA 

piti suur.n ra41opuheCl, Joka to.lalll_st! el ollut muut. kuin tUia-

.J"KELUOH.JE: 

_.,.6. 

............ J-.... ja 

T ........ 
T .......... ja ........ ... ... ......... .. ............. .. 
II oAom .. "..., .... tIedo'h k ....... 
..... _ 1 ............... ulk .... 'nmlo ......... tIedoI-........ 
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tekoa Englannin kanssa. ~ä puhe oli jos mahdollista vielä onnettomam

pi kuin edellinen . ... 1 ole ainakaan toistaiseksi osottautunut J että Der

lan Saksan t ahdosta olisi ollut pakotettu tämän puheen pitlf.mllAn. vaan 

kaikkt merkit viittaavat päinvastoin siihen että Darlan sen on omasta 

alotteestaan laatinut. Tiedän aivan ~~ta lähteestä että marsalkka 

ei ollut etukäteen selvillä läheskään kaikesta siitä mitä se sisälsi. 

Btelä-Ranskassa varsinkin on puhe herättänyt täydellisen myrs

kyn. Luonani on käynyt viime pä1vinIL henldlöitll etelä-Ranskasta, esm. 

4t eräS ranakalainen diplomaatti en diaponibilit6 sekä .uudan hyVin tun-

• 

x) 

nettu sanomalehtimies joka BOrdeaux'n jälkeen vetäytyi yksityiselä

mIULn. Yhteen ääneen he kertoivat varsinkin nuorison etelässä olevan 

jyrkästi amiraalin politiikkaa vastaan. Toiselta puolen olen edelleen 

sitä mieltä, että mitä itse kollaboratioon Saksan kenasa tule., anlraa-

11 ei voi toisin menetellJf., mutta valitan siti. että bän alistaa polUt

t1aen toimintansa näin vahvasti persoonallisten sent1menttienaa ja ben

k1lökohtaisen ja ammatillisen kaunanaa johdettavakai. Kaikki se lIl1.kJ. 

vuosikymmenien kuluesaa Ranskan laivastGssa on päässyt aKkumuloitumaan 

vanhaa perivihollista vaataan, pursuu nyt esille amiraalin deklaratIos-
x) 

ta. Tietysti on myös oletettavissa. että amiraali tällelsella puheel-

la tahtoo rohka1suna sanoa kansalleen: "Katsokaa, nUn vahvat taall 

olemDII, etUl. uskallamma kliytUUl 1iIILIIaöistä kielti. itse bglantia vaa

taau. tämän uskal tama t ta me! Ul lyödlL·. 

On se1väll etU!. Darlanilla Dl.in puhueaaaan täytyy olla sah1l. lu

paukala lIaIaIal:ta JQ'öa elintarpei4en sa8ltU. nIlhden, aill" 16Den __ n

teenaa on Jo nyt 811D1. mllrin Jq1mentILDTt Yh4ysval tOja, etUl tuak1Jl 

11 .... aDU. toIveIta ~intU"Na'ft1L • ...s.aena sieltä pIl1ll. BUll1Jl pWle 

8/6. Miten palJoa vU'OYai..-p1 ja s_aUa aaIaU1_pI GIl lanakall 
WMbSngtcm1aa ole v_ auurll.11at,n •• D eU1Dn. ral10pIU B»l1 b lI7Ok
JdL7ka- ~h40.W 
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eilen 011 o1reell.inen J a ami raal i Leahyn Ja Derlanin vä.lit ovat kaikkea 
x) 

muuta kuin hyvät. Hooverin edu s taja Euroopassa Stephens lähti jo 

10 pä1vää. 51 tten Lissabon11n odottamaan tapahtumien kehi tystl. On epä

varmaa palaako hän enää. .tänne. Saimme tlnU.n kirjeen National City 

Bankilta, jossa lähetystöllä on dollarltilii siitä käy ilmi että pankki 

on 11kvidointihomm1saa. 

Oli miten 011, tosiasiana pysyy että Ranska on joutunut ~in lä

helle sitä rajaa jossa sotaan yhtyminen el enää ole vältettäVisaB., ja 

alan vaklin"tua siitä että am1.raall puolestaan jo nyt olisi valmis ase 

kädeaat1 taiatelemaan de Gaullen disa1danttijoukkoJa vaataan. Nlinpä ker

toivat Sveitsin lehdet pari pälvää. 8i tten että eräs "1Mcbylle uskollinen 

8i1rtanaajoukko-oaasto on aaapunut Tahad-Järven ranna] Je, 8.0. s11hen 

strateeg1sesti erittIin tärkeään kohtaan, jossa yhtyvät Ranakan .&trique 

Ocoldentale, Jonka pääkaupunki on Dakar ja joka on Vichyn hallituksen 

käsis8ä. ele Gaullen käsissä oleva Ranskan Atrique BquatorWe, s.o. Ka

merun, sekä englantilainen Nigeria. SiLhk .. saä sanotaan n1.lll8nanaan, että 

Vlchyn Joukot OTat vallameet garniaonln ja pystyttäneet oman radioase

man, sekä etti "järven tolaella puolella- ovat de Gaullen joukot • 

On lUODDOllis ta että näissä olosuhteiasa kenraali Weyge:n41n UB.o;A..IC

ka1nen käynti V"iohysal saa erikoisen taustan, varainkin kun 88IDsnaikui

aeati Viahy'h1n on kutsuttu 1'un1ain ylin käskynhaltiJa (r6aid8nt g6n6ral.. 

amiraali d· .. t ..... ). aekl .ltrique Oocidetale ltenraalikuTernöör!. (Bo!a+ 

aan). TiedlLn TarDIlUdalla, mstti. ~öak1n olen aalaaiLhköt"tll.n7t, ettl. Wey,:, 

gand tahtoi marsalkalle i teelleen 1lmau yfl] 1k1ail seli ttal. m1nJdf. "' •• ..,. ...... _ 

lisen vaikutuksen aa1raalin ens!antUaia-vasta1set ~kl.arat1ot teke.' 

ai1rtaaaa.1oukkD1h1n, .101di1n upaee:datoa'. 0&& - vara1Dk1n DIlO1"-.a' _ 
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on taipQi8a, jos niin osottaQt UQ välttämättömäksi, jopa kannattamaan 

de Gaullea. Tiedän myöski.n varmasta lähteestä, että hän täiU1ä on klel 

täytynyt komentam.88ta joukk:i»jaan AfrikaSsa de GaQ1len joQkkoja vast 

PolstQessaan hallltuksen kokouksesta Weygancl olisi sanonut: "Pohjo1s

.1ti:1kka on nyt sotajalallaIt. Hän ei lisännyt ketä vastaani Mu.tta ta

pahtWDat voivat äkkiä saada odottamat t omankin käänteen, sitä SQQreIIl

malla syyllä kun näytUiä 811 tii että Irakin palaQdQttua eDglan tilais

ten yl1komentoon, sieltä käsin on odotettavissa hyökkäys Syyriaan, 

tt osaksi saksalaisten joQkkojen sinne tulemisen estäm1sekslJ ~ osakal es

tääkaeen Suezin va! tausta pohjoisessa.. Tähän kuvaan sopii erinaaa1sea

tl Sveltsln lehtien tieto, jota on pldettävä totQQtta v astaavana, et

tä näet 4e GaQ1le on siirtänyt pUmajanaa Haitaan Palesti1nassa.. 

• 

Tosiasia on että Petain hallituksen kokouksissa on kall1stanQt 

ainakin osaksi korvanaa Vleygand1n varoltQkslll., sel!lDinkln kun nältIL 

varotQksu on tullut m1lQal takin, 

jOhdosta Darlan1n ajatus hyökätä d. Gaullen kimppuun olisi toistaisek

si raQennut. (Kerrotaanpa jopa ettIL hänen asemansa olisl jOQtunQt Uha-

tuksl, jota en mitenkaan vol hevin tUSkoa sen reaktlon vuoksl, jonka 

Darlanin ksatum.1nen Saksaaaa herättälsi.) On varsin tOc'18nnäkölstä, 

että Darlan1n S\lwm1telman takana on tolv., että jos hänen joukkonsa 

alkavat 80tla 4e G8l1ll.ea vastaan, Saksa jOQtQU pekosta vahvlstamaan 

Ranakan sotavo1ma1n lakuk;ykytU Paradoksaal1nen ldt1nne, mutta ei lain

kaaa mahdoton. Iim ajattelen m1 ten aataprosenttiaestl Saksa 011 aa818-

tari18uUu T. 1980 .. 15. en TOl olla 1hmetykein totellllatta, ettl Vl

~S8ä herra se pll ..... DlLkee paraacleJa, prlse8 dtarmes ja mu1ta "eotl-

1aallls1a mmlt .. tat1oita.. Joista Berlin el ole epat1eto1Den. 

Kaikki nimi luettelemani tos1&alat osoittavat se1TII aelftDa1D., 

miten erittIin clel1k:aat1kal Bansle .. aa .... OJa kI7DT'. Otalca1m lDl11ien

Jd.a. eUI Jos syntyy 1lm1ta1atelu Dar1an1n Ja ~ Gaullen JoulEkoJ- __ 
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lUU, Saksa antaa ainaki n aluksi Rans kan puolustautua yksinään. Uutt a. 

jos Engl anti siihen sotkeutuu - - -;-1lIaLaka SaDan liit tolaisena ga

rantois1 Ranskalle suurvallan aseman, jos Saksa sodan voittaa - a ja

t elnee amiraali. utta ranskalaiset keskenään sotajalalla - sitä. ka1t 

ei surisi Saksa eikä. Englanti. 

Tahdon t oiselta puolen myös mainita viime päiv inä pitkään jutel

lean! erään tunnetun ja vanhastaan tuntemani ranskalaisen kanssa, joka 

juuri on päässyt sotava.nkeudesta oltuaan Lflbeckiaati. II kuukautta vanki

na. läsnä oli pöyääsati. myös ylempänä mainittu sanomalehtimies. Bnt. se

tavanki oli täynnä elämänlntoa ja tuleva isuuden toivoa: ltVuo ai on mi

nulta mennyt to1mettomuuteen. Se pitää. voittaa t akaisin. llinulle on 

olemassa vain Petain, joka on pelaatanut maan. Mitä slsäpolU t tisesti 

on tapahtunut vuoden kuluessa, on minulle herttaisen yhdentekevää. 

Kaik.ld.en on seurattava peta1nialt • Sanomalehtimies, joka kuluneen vuoden 

aikana on voinut seurata Ranskan sisäisiä. peripetioja Lavaleineen, Dar

lane1neen y.m., vaikeni. 

Minulla oli eilen zqyÖ8 pitkä keskustelu yleisesikunnan päälli

kön kenraali Piquandarin kanssa, Jonka juuri oleD11118 dekoroin~et. PU-

• hu1mma pitkälti Suomen sodasta j a sen maaiJmsnhis.toriall1sesta merki 

sestl aeldl. nykyisestä sotat ll.anteesta. Oli kiintoisaa kuulla että bin 

oli yhtä vakuutettu kuin Darlan Saksan sotilaallisen aseman ehdottomaa

ta yl~.8t1 viell pitltältai aikaa. -Ainoastaan jokin suuri tappio 

tai il.m.1å1ta SalaIusa puolueen ja sotllasjohdo4 vll1i.UL voisivat hel

kentu. Saksan n:vq1stä .lm.ulumattoman vahvaa asemaa. Mutta kumpai8MD.

kaan e1 voi 1a akea, va1kkapa Heaain pako ol1si ollutkin Jllk1mlLl .. 

ena1mH.lsll ekapre8s1oUa-. adelleen latnraa1.1 sanoi Saksan Ja VeDl.jlLn 

suhte1ata, et .. hän Dlke. k;rUI. hetken tulevan, JollOin Saksan tl.rt77 

bJiSkätl VenJ.jlLll. (Ukraina :Veli.), JIIIltta hIn plti suoraata_ t1DlDlL 

luulla .t .. 8. h81ik1 ol.1al lJLh1tuleva1auU4ea8a OYe11a. 
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Lopuksi ma inits en että täkäläinen Portugalin lähetystö ~iime 

pä ivinä on osoittanut varsin huomattavaa huolestuneisuutta. Useimpien 

kä sitys on täällä näet se, että itäinen Vålimeri piakkoin on muuttu

massa kysYDlYsmerldstä huutomerkiksi, jonka jälkeen Saksan paino taas 

kohdistuu länteen: Espanja ja Gibral tar. P'ranoo ei ajanpitkään voine 

tätä vastustaa • .Jos saksalaiset tulevat Bspanjaan, on Portugal1nk1n 

kohtalo selvä. Bräs Portugalin lähetystön rouvista myönsi luottamuk

sellisesti lähetystön saaneen sellaisia tietoja Portugalista, että 

hallitus kaiken varalta valmistaa mahd. siirtymi8tä Azoreille • 

Laval on tänään näkynyt Vichyssä. Mitä varten, emme tiedä. 

Pohjois -Ranskan kaivolcsissa on äskettäin ollut lakkoilmiöitä. 

Niiden aiheena on ollut ainakin osaksi sosiaalista tyy~tt~ttä, 

mutta kerrotaan että takana on ollut kaivostyömiesten halu protestoi

da 5.i tä vastaan, että heidän täytyy tehdä työtä Saksalle saamatta a11-

tä tarpeeksi korvauata riittävlen elintarpeiden muOdossa. Täällä ker

rottiin eilen, että St. Btiennen (lähellä Lyonia) suurissa asetehtais

sa, jotka kuten ennenkin olen kertonut työskentelevät Saksan hyväkSi, 

01i81 ilmennyt sympatialakkoJa. Tämä tosin ministeriöissä dementoi-

• claen. 

x x 
x 

8/6. Kun ylläoleva 011 kirjoitettu saapui tieto. toistaiseksi 

vain Lontoon radion kautta. että tapahtumat Syyriasaa Jo OTat kehittl'

mäaeä. i~taisteluks1: että kenraali Catl'Oux. -4. Gaullen m1ehll.. ollai 

hyökänQyt Syyriaan. että BeYl'Outhin varuskunta olisi sil~DJt 4is81. 

4enttien puolelle Ja ettl. Kalrosaa oleva lbJglannin hig)l COlllll1aa1onar 

olisi aelit"DJt Syyrian tt_nlLiaaksU. ~t1n l&hetyatössit. ~ 

.. iaa ol.en u4ell.ut. katllOttl1n täta lbJglannin menettelyl. erlttlLin Ta-

l'ODlattoJaatai· va1kta Ti_ pl1viDJl Ml.et! on vo1Dut hUOlllata aJa-
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lannin radiosta y.m. Lontoon tahallaan ajaneen asiat t ähän - koska 

näet täten tarjoutuu Hitlerille odotettu hetki ja aihe "tulla Syyrian 

a~silt. Rnempätä en raporttini mennessä. painoon voi ylläsanottuun 11-

sätä. 'DUUlä on vallan mahdotonta pää stä selville siitä.,onko saksalal

sia joukkoja muodossa taikka toisessa jo ennestään Syyriassa kuten 

Lontoossa väitetään. Bgyptin lähetystössä minulle muuten kerrottiin, 

että Saksa ollsl luvannut tehdä. eron egyptiläisen Bgyptin ja siellä 

.l.d •• olevan englantilaisen val tausväen välillä, mutta myönsivät tä

män eron tekemisen käyvän käytännössä. vaikeaksi.. Lähetyatössä. uud1stet

tiin se minldl. olen aikaisemmin kertonut siellä mimllle sanotun, että 

näet itäinen Väl1meri Bgnlti s1i.hen luettuna pian on oleva saksalais

ten käsissä. 

Ranska on täten äkkiä jollei odottamatta joutunut erinomaisen 

vaikeltten ratkaisujen eteen. Nilden taustaa olen tässä ja edellisissä 

raportelssani koettanut mahdollisimman tarkkaan kuvata • 
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Lähe t yst ö täten kunnioittaen oheisena lähettää minis

teri Holman r aportin Vichystä n:o ~2 , Joka käsittelee aihetta: 

Syyria. 

Lähetystön puolesta: I . 

Lähetystönavuataja • 
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Asia : u ria. 

Juuri lähdössä Pariisiin koe t an muutamalla rivillä kuvata 

täällä vallitsevaa mieli~laa, viitaten viime isiin r ap ortteihini ja 

varsinkin viimeiseen (n:o 21), joka ei len kuriroitiin ja jossa suu

rin piirtein ,1 jo antisipoin konfliktin. 

Toissailtana amiraali piti loistavan radiopuheen, ensi mäi sen 

todella valtiomiespuheen minkä hän on pitinyt, jättäen syrjään turhat 

henkilökohtaiset ja muut kaunat sekä entisiin hallituksiin että Eng

l antiin nähden. On aivan i~eistä että hän on ottanut varteen sekä .., 
kotimaasta että ulkomailta hänen aikaisempia puheitaan vastaan ~ohdis 

tetut huomautukset. 

Täällä vallitsee täydellinen r ouha1lisuus jos kohta silm1in-

et pistävä vakavuus tilanteen johdosta. Tietysti amiraalin vastustajat 

syyttävät häntä konfliktin provosoimisesta, mutta Churchillin ailise 

tä puheesta alahuoneessa voi selvästi todeta, että hyökkäystä Syy

riaan .10 kauan oli valmistel tue Minun oma käsitykseni, mutta l1sIULn 

että se on henkilöko~~ainen, on se että joskin Irakiin oli mennyt 

saksalaisia lentokoneita Syyrian kautta ja laskeutunut Syyrian len

tokentille, hyÖkkäyksen alkaessa saksalaisia joukkoja ta! lentokonei

ta ei Syyriaaaa ollut. On ilmeistä että Berliinin ja ParUsin vilI 111 Ii 

on olemaa •• s imu. siitl. että Ranska koettaa omin voimin uolusta. 

JAKELUOHJE: J .... 'uohj_.II.j. 

T ......... . 
T ..... ' ...... j. 1I.1k.1 ........... ...... 111 ........ 11 • . 
lIu'~ .... t ............... . 
EI ulko ................. mutta ulkouWnllllnletwlOn tledol • ......... ...... 
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Syyriaa sekä e ngl antilaisia että gaullisteja v staan , niin 

veljessot a onkin, sekä että Saksa e i siihen ainaka an toietaiseksi sot

keudu . Täten koetetaan vä lttää ranakalais-englantilaisen konfliktin l a a-

enemis ta maiden vä liseksi s odaksi, jos koh ta on veikeat& käs ittää mi

ten t"" lainen kehitys ajanpitkään on vältettävissä . 

Tul e e kysyneeksi itseltään, eikö loppujen lopuksi Bngl annin 

hyökkäys ollut harkit ema1Dn ~eko . Ymmih'tää hyVin että Kreetan y . m. 

jälkeen jotakin pos itiivisiakin tuloksia t ä ytyy kansalle voida näyt tää . 

tt Suezin valtaus voi täten pitk i t tyä j a Beyrouth laivastotukikohtana on 

tervetullut lisä . "" i ole tietyst i sattume.,e ttä hyökkäys a lkoi päivää 

ennen alahuonee n suurta tilintekoal Joska.an Saksa ei ainakaan toistai

seksi auta Ranskaa suoraan Syyriassa , sillä hän on useita toisia sota

näytt~öitä, joilla hyökkääminen Englannin kimppuun volsi helpottaa 

Ranskan teh tävää Syyriassa. 

tt 

Oli miten oli, Ranskan j a Saksan lähentely ei voine muuta kuin 

hyötyä t apahtumasta. Täällä Darlanin viholluet ovat mielestäni hämil

lään. Ei kukaan voi kieltää että Englannin hyökkäys 011 prån).edi te, j a 

jos joku vielä puhuu saksalaisten joukkojen ja lentokoneiden olemassa-

olosta Syyriassa, v~tataan siihen täydellä syyllä: oliko saksalaisia 

~ra-el-KebirissäJ oliko niitä Dakarissa? Englannin "voitot" Ranskan 

aseistariisutusta laivastosta ja armeijasta alkava t sentään olla liian 

helppohintaisia ja voivat tu~in peittää todellisia suuria sotilaalli

sia tappioita joita Englanti sarjana kärsii. Täten voivat Syyrian ta

p ahtumat käydä Darlanille ja hänen pol1ti1kalleen suoranaiseksi svuk

al. Uudistan edelliseasä raportissa aanomani, että Saksan intressissä 

alkaa olla ylläpitU. Ranskan iskuvoimaa; ja tulee kysyneeksl, eikö mo

lemmin puolin ole niitä jotka ajattelevat että jos yhteistyö jatkuu 

nä1s11L merkeiasIL. Ranskan ystävyys voi Saksalle ldLydIl. sekä hy'öclJ'll1aam-
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mäksi että väheill.lllän rasittavaksi min on ollut Italian ystävyys . Että 

Da.rlan aja ttelee Ranskan subatituointia Italian sijalle, sitä pidän 

ainakin todennäköisenä . 

Tietoj a Syyrian sotanäyt tämöl tä on täällä mahdoton saada. Jos 

jonkinnäköisiä huhuja kulkee, toinen toistaan väärempi. Olen varma 

sHtä. että Helsingissä. olll:i.an paremmin selvillä. yyrian sotUaa.ll.lsis

t a tapahtumista kuin täällä. 

H. H 0 1 m a. 



• 

• 

ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RVHMA: ............... f ............. ............................. . 

OSASTO: .. _ ........ c; .. ? ........ _ ............................ . 

ASiA: ..................... ......... ....................... .... ................. ....... . 

._ .... t~··~···· ···~··:··t.~rb····./!. ·T·4: ..... ~.:: .. ~ .... {.~ .... 
~~~ ......... ... .... ...... .. .. .•... ... .. .. ...... . ........ ..... ~ ........................................ -.............• -... _ ....•....... ~ ............................................................. __ .. .. _-_ .. .. . 

.................. .................................. .. .................................................... ](;.~ .......... 'i2:._.lt.Y.L~ 

_ • n Ml, 



SUOMEN LÄHETYSTÖ V1chyssä 5 p:nä he1näkuute 1941. 

N: 0 5011109. 

JJ / /31 /J. ... 'II 

I't/?_'!/ 
r-

Ulkoas1aLrun1n1ster1Hlle, b (1C~ 
Helsink1. 

Lähetän täten kunnioittaen Ulkoa8ia~1nister1Hlle 

raporttini Vichystä n:ot 23 Ja 24, jotka käsittelevät aiheita: 

UI II: A 4. 

N:o 23: Ranåta Ja viimeiset tepahtl.lll8t. 

N/o 2f: Ranska Ja Saksa. 



VICHY 

RAPORTTI n: 0 

Viohy ssa 

23. 

1 p ; nä 

SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala i nen. 

heinä kuuta 19 41• , v/_ 

Asia: 
xl 

Hane.lgI. Ja vl1m~1set ta:RSP'liwnat . 

, . 't I 

;: , 

Olin onnistunut saamaan pariksi viikoksi käynti luvan Pariisiin. 

Lähdin t ääl t ä kesäkuun 12 p:nä ja saavuin Pari isiin aeuraavan~ pä1vä

näe Lähtöni edel11senä ,äivänä saapui Ulkoasiainministeriöstä pari sa

lakiertosäbkettä, joista saatoin päätellä että Saksan varustautumiset 

meidänkin kolkallamme Venäjää vastaan alkoivat saada yhä selvempiä 

muotoj~. Olin noin kuukausi takaperin saanut minister1 Kivimäeltä 

kirjeen, jossa hän minulle esitti tilanteen siten että oli piakkoin 

odotettav18sa SakSB.n taholta ratka isu suhteissaan Venäjään joko nykyis

tä paljoa pitemmälle menevän l1iton taikka ilmisodan muodossa. 

Pariisiin saapumiseni päivänä lounai11n "saksalaisen lähteeni" 

kanssa , jota en ollut tavannut par1in kolmeen kuukauteen. Hän ilmotti 

Berliinin päätöksen tapahtuvan kesäkuun 20 p:nä ja valitti ei vo1neen

sa aika1~1n saattaa tätä tietoon1, va1kka jo pari kuukautta sitten 

Pariis1n saksalais1ssa piireissä (en ollut senjälkeen käynyt Pariisis-

8a) tiedettiin päätöksen Berliinis8ä tapahtuvan juhannuksen aattona. 

(Kuvaavaa muuten on että vaikka hän alkukesästä Berliinissä kävi Wil

helmstraasen korkeimpien v1rkamiesten puheilla, ei niistä kukaan ollut 

xl 
Sislllyskatsaus raportin lopus8a. 

JAKELUOHJE : 

UEt: A4. 

Jakeluohjemaneja : 

Tavallinen. 
Tnalllnen ja Ilolltoi minlote,.Ullle. 
EI ulkomaaeduotukoen tledoltukolln. 
Ei ulkomaaeduatukaen, mutta ufkoaaiainmlni.teriOn tiedo i .. 

tukoIIn. 
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selv111ä s1itä millainen ~atkaisu tulisi olemaan.) inun oli mahdoton

t a tiedoi ttaa tästä alas Vichythin~)koåca ainoa tieni 011 puhelin, jos

sa en uskaltanut mitään sanoa. Aja ttelin my6s että Helsingissä luon

nollisesti asia oli ainakin yhtä selvillä kuin Pariisin saksalaisissa 

piireissä. 

T.k. 20 p:nä, siis kaksi päivää ennen antibolshevistisen 

alkamiBt~, 011 Pariisissa vieraanani korkea saksalainen upseeri, joka 

tuli suoraan Berliinistä missä häntä oli informoitu ja Idssä 011 käy-

, nyt informoitumassa. Hän antoi m.inun ymmärtää mitä o~tettavissa oli 

ja että meidän asemamme oli selvä. Pysyin muuten lähtöön1 saakka k1in

te.ssä kontaktissa hänen kanssaan , mutta minulla oli lähtiessäni Parii

sista se käsitys ettei hänkään, vaikka hän on salaistenkln tiedonanto

Jen saaja, omlut selvillä siitä että Ranska viikko senjälkeen yhtyisi 

antikommunistiseen rintamaan. 

Minun on pakko sähkeitteni kommentaarina sanoa, että vallatun 

zoonin reaktio Saksan hyökkäykseen ei suinkaan ollut yksinomaan llahut

tava. Katselkaamme hieman lähemmin tätä tilannetta. 

Luonnollistahan on että kaikki se aines Ranska8sa joka käy 

enemmän tal vähemmän kommunisnin merkeissä, sai uutta intoa. Tarkoltan 

sitä että vanha viha kovakouza1seen kan8alli880sialismiin, joka kanta 

joutui ••• ·2'~'·K.kS .. E)~aa·DI· venälä18-8aksalalsen sopimuksen k~tta elokuulta 

1939 horjahtelemaan, uudelleen leimahti, sitä suuremmalla syyllä kun 

tätä vanhaa maallman kst80mukaall1sta viholliata nyt lisäksi pidetään 

syyl11senä todella huolestu'~a~an elintarvepu1aan, joka varsink1n Pa

rl1sissa on ankara. lhtäkkiäpä t1edett1in taaa aistII. ohjeet on otetta

vissaJ Ja ent1nen Viha aa1 lisäksi leipäkya,myksen muodon. Pariisin 

x) 
Yhteydet Paria - Berlin ovat edelleen olemattomat. 
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pikkueläjä ei näet tänään ajattele muuta kuin jokapäiväisen leivän saan

tia ilman liian pitkää j onotusta. Pikkuporvarikaan tuskin aj~ttelee toi

sin. 

Jos nousemme sitten varsinaisiin porvaripi1reih1n , jotka Ranskas

sa ovat laajemmat kuin missään muussa maassa, niin on heidän kesken huo

mattavissa useita eri reaktiovärityksiä. Leipäkys~ys on täälläkin etu

alalla ja värittää tavallaan kaikki muutkin. Sensijaan kapitalistinen 

porvarl on hengessä Saksan kanssa, koska hän ymmärtää että järjestys 

, on maan ainoa pelastus ja että Saksan voitto on kapitalismin ja yksi

tyisomaisuuden varmin tuki. Tässä oma taaku näyttelee pääosaa. Eräs tun

nettu ranskalainen teollisuusmies sanoi kuvaavasti seuraavat sanat 

eräälle saksalaiselle finanssimiehelle, siitä on vain pari päivää: 

~yönnän etten ole Saksan ihailija, mutta olen va~is antamaan teille 

kaiken anteeksi kun te lähdette ristiretkelle Venäjää vastaan, m!!!! 

olen menettänyt suur~ osan omaisuuttanl!" 

• 
Näiden spontaanisten reaktioiden rinnalla on vielä otettava 

huomioon seuraava varsin yleinen käsitys uudesta tilanteesta. Onhan in

h1m1l1lstä että jokainen ranskalainen on katkera omasta häviöstään ju 

toisen voitosta. Usetmmat ajattelevat ranskalaiser porvarit ja polliti

kot ovat tosin varmat siitä että Saksa voittaa bolsheviklt, mutta he 

llsäävät mielellään siihen seuraavaa: "Sodan kautta myös Saksa tulee 

heikkenemään ellei. enää kyenne, saatuaan si täpaitsl tarpeeksi kompensa

tiota idäat&~ k11nnostuaaan lännestä samassa Jaää,räasä. kuin tähän men-

nesd. voi jopa viedl. rauhaan Saksan ja Englannin Tälillä, ja maLl-

kl8itya okkupolduaaa zoonlssa on erlttäln yleinen. Tällä hetkellä tun

tuu minusta kul tenkin todennäk6ls1mmäl tä että jos Saksa ldässä Tol ttaa, 

1I1kä tuskln On epä11ykaenalalsta, se .en kautta päinTaatoln saa uusia 
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voim1a lännen hallitsemiseksi. Jättäkäämme ennustukset. "Saksala inen 

lähteeni" tosin san01 että Hitler 01is1 va~is millä he tkellä tahansa 

rauhaan Englannin kanssa ja että Hess , "e1n nö1ver Held", e1 lähtenyt 

Englant1in Hi tler1n t ahdosta, vaan toimiakseen Englannissa rauhan hy- ) 

väksi siinä mielessä missä hän tiesi Ftthrer1n rauhaa ha luavan. Oli Pa

riisissa niitäkin jotka luulivat että Hessin matka , mikäli se oli rau

hankyyhkysen matka, jo edellytt1 uus1mm.a.n käänteen tapahtumissa, s . o. 

että Hess luuli Venäjän tulevan sotaretken, josta hän oli tietoinen, 

, 11säävän rauhan mahdollisuuksiö. Sivumennen 11sään että täälil päin 

katsoen ei ole olemassa mitään todisteita siitä että Englanti olisl 

• 

nyt rauhaan taipuvainen. 

Tämän kaiken rinnalla on otettava huomloon~että elintarvepulan 

kiiho ttama kommunistinen 1eliala koko Ranskassa ja varsinkin valla-

tulla alueella on itsessään vahva sti kasvamassa. Lounaalla pre f ektin 

ent. ministeri Kagnyn luona 23/6 tämä jo kertoi ryhdytyn vallatulla 

alueella erinäisiin toimenpiteisiin kommunisteja ja venäläisiä vastaan. 

Ko titarkastukset olivat lukuisat ja vangitsemisia t apahtui yhtenään. 

Varsinkin ent. kommunistisia edustajia haettiin. Nansen-passiset venä-

läiset, joista tietysti usellwnat nyt toivovat hetkenaä jälleen tul

le8O, pääSivät useimmi sa tapauksissa pelkällä kuulustelull~, mutta 

moskova-pasaiset pidätettiin. Väitetään että kymmeniseen tuhanteen oli

si vangitsemisia tapahtunut, mutta pidän tätä lukua liian kork8an~. He

ti 22/6 jälkeen sattui eräissä pohjoi8ranskalaisissa tehtaissa levotto

muuksiak1n jotka tukahutett1in. Saato1n huomata että esim. lähetyat61le 

puode18ta tavaro 1 ta toimi tettaessa kulje tusmiehet lausui va t suorana1aia 

uhkauksia meitäk1n vastaan. Vakaumukseni on että Jos saksalaiset tänään 
veti 

h oiS-Ranskasta suur1a so&1aa1181a levottomuuka1a 

oUa1 odotettan. ..... Brä1s11n huhUihin, joiden mukaan sakaal.a1a1 .. akin 
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joukoissa olisi sattunut kommunistisia t apauksia, suhtautuisin kuiten

k1n erittä1n skept i lliS8sti. (Tässä yhteydessä tahdon mainita, että 

Pariisin saksala 1sjoukkojen soti l aallinen aspekti oli v1 imeise8tä ko

konaan muuttunut: nostoväki oli poissa ja sijalle oli tullut enimmäk

seen nuorta ak ti i viväkeä, miltei kaikki tämän sodan dekoroituja, pal

j on meriväkeä. Hyökkäyksen alkaessa Venäjällä siirrettiin juni ttain 

väkeä itään, myös SiViil~ganisatioista.) 

Näiden kaikk1en ilmiHiden loogillisena tuloksena oli, että, 

• vaikkakin luulisin kommunistisen h~patuksen vapaassa Ranskassa olleen 

vähemmän keh ittyneen, P6tain1n hallitus eilen rikkoi suhteensa Mosko

vaan. Vichyn kaupunki oli j o edellisenä iltana saarrettu. Saapuessani 

varhain eilen aamulla ihmetteå i n ran akalaisen poliisin kontrollin an

karuutta. Sain siihen pian selityksen' Täällä on jo olemassa suuri 

keskitysle1ri kommunisteille ja vaarallisille venäläisille. 
x) 

Tultuani pyrin heti ministeri Roohattn puheille Ulkoasiainmi-

nisteriössä, jossa minun oli turhaa enää eritellä asenteemme syitä, 

vaan totesimme olevamme samassa kelkessa. Asiainhoitaja Tikanvaarb oli 

.. sitäpaitsi kahdestikin käynyt hänen luonaan selittämässä tilannetta. 

v i~eisen tapahtuman esihistoriaan nähden min1ster1 Rochat, kuten jo 

sähkHtin, sanoi marsalkan jo kauan poht1neen suhte1den katkaisemista 

Moskovan kanssa, koska hän ja tämähän on hänen koko politiikkan-

sa yle1sen luonteen kan8sa harmonia8sa - jo kauan on nähnyt 

li8en vaaran mikä kommunismin taholta uhkaa juuri nykyisessä 

ja ara8sa asema8sa olevaa Ranskaa. Ministeri Rochat'n mukaan, ja 

on luonnol118ta, 81 marsalkka ku1tenkaan ole voinut ryhtyä toimenpitei-

8iin kat80en Seksan a 1kais8mpaan ystävyyteen Venäj la..: kansaa. Kuten jo 

x} Ii1nisteri Rochat luki minulle otteita Ran8kan Hel8ingi .. ä olevan 
minister1n 8ähkeistä, joista kävi m.m. ilmi, jota en tiennyt, että 

SUaa8n taholta ettekti1vinen osanotto sotaan alkais1 kesäkuun 30 p:nä. 
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eilisessä salasähkeeasäni huomautin en kokonaan usko tähän selityk

seen, joskaan en toiselta puolen liioin usko niihin jotka väittävät 

välien katkaisemisen yksinomaan riippunean Saksan painostuksesta. 

laan tähän samassa postissa menevässä toisessa raportissani. 

3/7. uten jo tänään salasähk6tin, katson Petainin ha11ituk-

sen tehneen huomattavan valtiomiesteon katkaistessaan suhteensa Mos-

kovaan. Se on siten asettanut monet epäilijät seinää vastaan. Tahto-

matta väittää että saksalaisrakkaus tästä olisi yleisessä mielipi

teessä kasvanut, on kuitenkin ilmeistä että Englanti monen silmissä 

on joutunut häpeäll1seen asemaan oskovan uutea.a erikoisystävänä.. 

Suurin osa porvaristoa my6ntää kuitenkin, että Moskovan j~ kommunis-

min vaara on pelottava uhka maassa missä puute on tuntuva. 

Sitäpaitsi 16ytyy monia ranskalaisia jotka eivät unohda os

kovan "petoksia" talvena 1917-18 ja kesällä 1939. 

Pelättävissä tietysti my6s on että koska de Gaullen ja kommu

n~stJen täkäläinen propaganda monessa suhteessa ovat lähennelleet 

tOiSiaan, kommunistien viha hallitukseen eräissä tapauksissa voi 

da degaullisen muodon e8ittäytyen muka patrioottisena reaktiona. 
on 

Oli miten oli, täkäläinen diplomaattikunt./paria poikkeusta 

lukuunottamatta (Cuba, Keksiko), kokonaan meidän kannallamme, poliit

tiset piirit samoin, joskin täälläkin on hava1ttavissa eräänlainen 

toivo, että suuri suoneniaku helpottaisi ajanpitkään Ranskan asemaa. 

Molemmin puolin demarkatiolinjaa ..zmt lehdistö on yhtenä miehenä 

meidän kanssamme, minkä ei tarvitse eo ipso aina merkitä sitä että 

ovat Sakaan kanaaa. Joa kohta lehdet eivät saa kirjoittaa muuta kuin 

puolestamme , tiedän että suuri oaa niistä sydäme8sään todella on puo

lellamme. Lukuisat l ehtikirjoitukset, jotka lähetämme samaa8a posti8-

8a, tämän osoittavat. 



• 

• 

- 7 -

On sanomatta selvää että Ranskan uutta asennetta oskovaa. 

nahden meidän samoinku1n koko Euroopan kannalta on mitä suurimmalla 

ilolla tervehdittävä. Kunpa vain Englantikin olisi samaasa kelkasaa! 

Lähetystöni työ ja merkitys on ka1t myös tästä uusimmasta käänteeatä 

kasvava, jota emme valital 

Että täkäläiset balt1laiset lähettiläät ovat se1tsefänneasä 

taivaaasa on sanomatta selvää. Jo nyt ovat sakBalaiset Pariisissa 

ryhtyneet toimenpiteisiin bal tilaisten lähetystöjen talteenottmnisek-

ai. 

Kukaan e1 sure oskovan amb~aaadöörin ja hänen lukuisan Who

vinaa" täältä häviävän. He ovat lähteneet to1& taiseksi Espanjan ra

jalle odottamaan. 

Pariisiasa ja oa4!tsi täälläkin on käynyt ilmoi ttautlJlUlasa 

ranskalaisia ja valkovenäläisiä vapaaehtoisia. Olemme niihin toistai

seksi varovasti suhtautuneet. Toissailtana hallitus ilmoitti viral

lisest1 kannattavansa vapaaehtoianuodostumien syntym1~tä, mikäli 

tausjohto siihen suostuu. Vapaaehtoisten keräyslistoja on esillä 

kissa vitastoiasa. Useat ilmoittautuneista ovat nimenomaan ilmaisseet 

toivomuksensa aaada taiatella Suomassa. Saan todennäköisesti aihetta 

palata vielä tähln asiaan. 
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Saksan sota oskova a vastaan tuli Ranskalle ensiks1 täy

dellisenä yllätyksenä. Kansan asenno i tuminen täten syntyneeseen 

uuteen t11anteeseen on edelleen varsin heterogeninen. Kommun1s-

tit saivat uutta ilmaa siipiensä alle. Suuri osa porvaristoakin 

yksinpä se osa Joka toivoo bolshevismin häv1~tä, toivoo samalla 

kaikessa hiljaisuudessa Saksan ase1den tästä Jättlläistaistelus

ra heikkenevän, mistä Ranska ajanpitkään voinee hyötyä. OsakSi 

tehdäkseen "kauniin eleen Berliinille ja siten helpottaakseen 

neuvotteluJa, osaksi sisäpoliittisista intresseistä, V10hyn hal

litus päätti rikkoa suhteet Moskovaan, ele jota on pidettävä 

valtiom1estekona ja joka ainakin Jossain määrin on omiaan sel

vittämään Ranskan sekä sisäpoliittista että ulkopoliittista 8se-

maa • 
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V l C H Y SSA OL EVA LÄHET YSTÖ. Sala i nen. 

RAPORTT I n: 0 2.4. 

ssa 1 p: nä h~,inä kuu t aI 9 4),. .• 

Asia: Ranska ja Saksa. _u •• mm u . uu __ 

Lähtiessäni Pariisiin pari kolme viikkoa sitten kirjoitin ra

porttini n:o ~2, jossa koetin esittää otsakeasian niin että Syyrian 

kysymys 8aattoi viedä sellaiseen paradoksaaliseen tilanteas'en, että 

Saksa Joutuisi suoranaises t i sotilaallisesti auttamaan Ranskaa Syy

riaasa, ehkäpä muuallakin. Saapuessani Pariisiin sain kohta kuull~, 

että Vichyn ja Berliinin väliset neuvottelut olivat kaikkea muuta 

kuin hyvällä tolallb, tosiasia Josta Vichyn diplomaattikunnalla ei 

ollut tietoa. TämI. suhteiden äkkinäinen kylmenem:1nen oli kehittynyt 

niin pitkälle että neuvottelut tosialliseati olivat katkenneet, Sak

salaiset tuttavani Pariisissa esittivät syynä tähän kehitykseen seu-

ra av a. 

Darlan ei ollut Ranskan kansalle esittänyt Berchteagadenis88 

hänen Ja FUhrerin välillä tapahtunutta keskustelua aiv~n ekauti88s

ti. Niinpä hän palate •• aan Saksasta puhui yksinomaan siitä etU Saksa 

muka suostuu alentamaan valtauamenoja. Tosialli88sti Ftlbrer oli tähän 

,suostunut mutta ehdolla että ero transteroitaisiin, To1seksi hän e1 

ollut Darlanille .anonut respekteeraavanaa RanSkan siirtomaa~altaa 

nykz1siaaä rajoi.aaan (mika olisikin Italian vuoks1 ollut mahdotonta), 

vaan ainoutaan reapekteeraavanaa .en pysyTä1eyyttä, On mUllten ku ... a-

JAKELUOHJE: 

UE Z: A .. 

JakeluohJemallej. : 

Tavallinen. 
T ••• lIinen j. lioKkoi mlnioteriölle. 
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vaa että koko keskustelun kuluessa H1tler e1 ollut kertaakaan udellut 

Darlanilta Ranskan oloja. 

Berliinissä kuulemma e1 kukaan puhu kOllaboratiosta. Sitä pide-
, 1 

tään tertsiäärisen~kysymyksenä. Katsotaan että Ranska on neu~tteluja 

ja päätöksiä lykkäämällä osoittanut ei olevansa tapahtunien tasalla 

eikä kykeneYänsä näkemään asioita niinkuin ne ovat. Tähän on Berliini 

kyllästynyt ja näkee Ranskaaaa nyttemmin .une quantit~ n~gligeable. 

(Niin myös esUn. Unkarin täkäläinen lähettiläs katsoo tilannetta.) 

Tä stä kaikesta aiheutuu myöa että Saksa antaa Ranskan tapella 

ykSinään Syyriassa aj e ttelemattakaan antaa sille siitä mitään kompen-

satiota. 

Ylläolevassa on varmaankin paljon tott~. Tästä huolimatta to

tean että täällä ei näytä uskottavan, että neuvottelut olisivat ni1n 

tyyatin ajautuneet karille. Sen vakuutti minulle vielä eilen ministeri 

Rochat, joka puhUi vain keskeytyksestä. Sitä vaataa n puhuu sekin että 

mikäli tiedln juuri Saksan pyynnöstä P6tain on lähettänyt erikoislähe

tin Ankaraan pyytämään lupaa apujOukkOjen kulaettamiseks1 Turk1n läp1. 

(Turkin vastauksesta ei täällä ole tietoa.) 

On monta muutakin aeikkaa jotka viittaavat siihen että, joa 

kohta on väärin laakelmoida, kuten tekevät monet v1iaa.tkin ranskalai

set, että Saksa tarvitsis1 Ranskaa jopa että yhteistyö Ranskan kansaa 

01is1 Saksalle elin.hto, puolestan1 en pläse siitä vaikutelmaat. että 

Flhrer ymmärtää mikä tav.ton mor.al1nen eurooppalainen vo1tto Ranskan 

li1ttolaisuu. loppuj.n lopuksi 011s1. Molemmin puolin on tehty suuri.

k1n Psykoloogisia er.hdyks1ä, mutta n114en s.ur.ukset e1Tät Tielä ole 

k.taatroofiaet. - Mainitsan myö. että RuotSin sotil .... i.m1 •• täällä 

ja Madrid1 •• a äsk.ttäin kuuli Saksan Madrid1 ••• olevalta sot11aa •• 1am1._ 

helta aivan samoja .j.tuksi •• 



Täs t ä vahv1stun senk1n kautta että lähtllpä1vänäni :!:'ar11s1saa s ain 

kuulla neuvottelujen uudelleen olevan alka.massa ja Dar~.nin nimenome.an 

pyytäneen uusia neuvotteluja. Saksalaisten ohj.ehean kuuluisi suostua 

huomattavaan sotavankien ~pauttamiseen (Darlan käyttää tietysti hyväk

seen sitä tosiasiaa, että jos ven~äisiä sotavankeja alkaa kerääntyä 

satojatuhansia taikka ehkä miljo~ia, ranskalaisten vankien vapautta

minen tulee eo ipso päiväjärjestykseen) sekä demarkatiolinjan höllen

tämiaeen,~ s.o. sen vetämiseen pohjoiseen päin ea1m. Loiren rantaa 
c 

pitkin (paitsi luonnollisesti koko länsirannikkoa Pyreneihin saakka); 

vastapalveluksena ranskala iset suostuisivat erinäisten Välimeren sata-

mien luovuttamiseen saksale iSille. En voi olla näkemättä korr.latiota 

tämän oh;ehan ja sen välillä, että Ranska nyt katkaisi suhteensa Mos

kovaan. Tämänhän täytyy olla Saksalle erittäin tervetullut ystävyyden 

ja ~ärtåväisyyden todistus. Darlan on siinä pelannut m1e~estäni erit-

t äin h;:vU peliä. 

Mitä tulee Välimeren satamiin niin tämä vahvistaisi sen käsit 

sen mikä moni.sa sak8a~ai8i .. a piir.issä on val~lla Pariisissa, etta 

näet Venäjän jäneen hylSkkäys menee Englantiin ja että tätä hyökkäys. 

tä nyt jo preparoidaan. 

Syyriaan nähden tarkistan .euraavasti aikaisemmin ilmoittamani. 

On kleltämätöntl. että Ranska oli myöntynyt Syyr1an käyttämi .. en lento

koneiden ja a.eiden kuljettamiseen. Mutta Irakin retken päädyttJä eng

lantilaisten voittoon saksalaiset heti 11kvid01vat aSian, josta aiheu

tu1 että englantilaisten hylSkät ••• ä Syyr1aan sie~ä tos1aankaan .aksa

lais1a e1 ollut, ainakaan e1 joukk01na. Salaaähkeeni n:o 172, jonka 

s1.ällykBen h.ngen puh.l1mi tae ilmoi t1n - DlLhtbasti liiankin varo ..... -

t1' - Viohy'hin, oli saanut muodon jota en o~ut tarkoittanut. 

5/7. Anaa1t •••• r1ko1.ta ma1nitaam1.ta että kak.1 v1ikkoa s1'

ten kenr~li Weygand pohjoia-Afr1ka.sa, 15,000 aaehen .d ..... , p1ti auu-
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ren puheen, jossa hän sanoi m.m nämä hupll8ttava t sanat: tIl{11hk:ein 

vihollisemme on nykyään Engl anti". Katsoen siihen mitä Weygandista 

kulkupuheena on puhuttu ja jolle minäkin raporteissani Joskus olen 

joskin vain murto-osalta kallistanut korvani, s.o. että Weygand mah

dollisesti valmistelis1 yllätyksiä, tämä puhe on katsottava käänteen

tekeväks1. Eräs huomattava saksalainen Pariisissa kiinnitti huomioni 

siihen ettei koskaan marsalkka, ei edes Darlan ole näin selvästi sa-

nonut miss ä vihollinen on. 

Olen unohtanut mainita että saksalaiset Pariisissa itsekin 

mylSnsivät Saksan valttiaajohdon valtauksen ensi aikoina Jossain mää

rin suosineen kommunismia. Tälle ilmiölle on Ranskan taholta annettu 

se tulkinta että saksala1set,täten olisivat tahtoneet aikaansaada 

hajaannusta tylSväestön ja porvariston välillä. KUul1n nyt PatUs1asa 

ehdottoman luotettavasta lähteestä, että tämän takana oli kuuluisa 

Sieburg, joka aselevon jälkeen on ollut Per1isin-ambassaad1n ensimäi

senä neuvoksena, mutta joka piakkoin siirtynee muualle. Minusta tun

tui että saksalaiset olivat hieman hämillään tästä po11t1ikastaan. 

Konsulimme Dakar1aaa, s1kälä1sen sii~tokunnan ka1kkein huomat

tavimpia Jäseniä, on paraikaa Viohyssä. Hän vakuu'*-malla vakuutti 

ettei Dakarissa, kaikista englantilaisten väitteistä huolimatta, ole 

ainoatakaan saksalaista. 

Kreikan ent. lähettiläs Pariisissa, tunnettu Po11tis, Josta 

sittemmin tehtiin er1koislähettlläa Euroopassa ambaasadöörintlttelil-

11, oli äskettäin täällä, i~ei~eat1 selit~äaaä Ranskan hallituk

selle kant8aD8a. Tietä huolimatta on hänet nytteml1n karkoitettu Rans. 

ken alueelta syytettJnä siitä että hän on tehnyt propagandaa Englann1D 

puolesta. -
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, el ein ' i. 

Lähe t stö t ä t en kunnioitt d n ohe i eena l ähettää 

H II : ' 4. 

min is t eri ol man r portin Vi c 0 : 0 E5 , j ok a kä s ittel e 

i hetta : 

Vichy j 

Toime-seen s aneena : 

An tti Listo • 
Kanslia- apulainen . 
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VIC H Y SSA OLEVA LÄHET YST Ö. Sala i nen. 
RAPORTTI n : 0 25. .. 

Vichy ssa 10 p:nä heinä k. uut a 19 

As i a : Vi ohy Ja Venäjän sota. 

Kuten Jo sähkeitse ilmoitin en ole ulkoministeri Da r lan'in es-

teellisyyden vuoksi voinut virallisesti esittää sitä deklaratiota Suo

men hallituksen puolelta, jonka teksmisen minulle määräBi Ul koasia1n-

ministeriön sala sähke n:o 119. Ul koministeri Darlan ottaa minut vas-

taan 15 p:nä t.k. Olen sillä välin keskust eluissani ulkoasiainministe

riön virkamiesten j~ muiden virallisten henkilöiden kanssa käyttänyt 

mainittua Ulkoasiainministeriön sähkettä kuten asennettamme koskevia 

muitakin Ulkoasiainministeriön sähkeitä hyväkseni. 

Olen varma siitä että tämäntapainen deklaratio on osoittautuva 

meille otolliseksi. Joskin Ranska on edelleen katsottava virallisesti 

Saksan viholliseksi olkoon että aselepo on tälle vihollisuudelle pan

nut aikarajan, on kuitenkin Ranskan asema suureen j ättiläistaisteluun 

Euroopan idässä monessa suhteessa verrattavissa meidän omaan suhtautu-

miseemme siihen. Olen keskusteluissani sanonut ettei meidän tarkoituk-

semme ole osallistua varsina iaeen valtataisteluun vaan~1noastaan jat-

kaa vitMe sotaamm8 korjataksemme sen meille tu~~tamBt viäryydet. Ei 

ole Vältettävissä, että me tässä tehtävasslmme m76s joudumme taistele

maan s'ttä hapatusta ja sitä sairaall.oiata maai]menkataomusta vastaan 

jota edustaa bolshevismi ja joka nyt jo neljänne.vuosisadan on ayrkft-
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tänyt Ehroopan elämää. Täytyneehän kait meidän sitäpaitsi jo nyt al

kaa varovas t i v~lmistaa varsinkin suurvaltojen hallituksia siihen et

tä Suomen rajat piakkoin muuttuvat j a hyvissä ajoin varmistautua sii

t ä että nämä hallitukset hetken tullen ovat valmiit ne hyväksymään. 

iiden "pi täm1nen lämpiminä" on siis tärkeimpiä diplomaattisia tehtä

viämme. 

Rans kan ha llituksen kanta Venajän suurtaisteluun ilmenee lehdis

tä joissa nimenomaan painostetaan, että Ranska rikkomalla suhteensa 

oskovaan ei ole t ahtonut heittäytyä valtataisteluun vaan näin menet

telemällä vain antanut uusia todistuksla nlistä maallmankatsomukse1l1-

sista linjoista joita uusi Ranska me~salkan johdolla koettaa kulkea. 

Olkoon että tässä argumenta tiossa on runsas annos propagandaQ epäili

jöiden vakuuttam1seksi, j a olkoon että toimenplde myös 011 ele Berlii

niin päin, tosiasiana pysyy että Ranskan uusi johto todella suurin 

piirtein ajattelee kuten me. Tämä siitäkin syystä että maa joka kuten 

Ranska on valtauksen ala inen. elintarvepuutteen ja mulden uhrien sisäi

sesti rikkoma ja siis kommunlstlsille aatteille erittäin altiS. todel

la näkee bolshev1am1 saa vihollisen ja vaaran. 

Hyvistä lähteistä kuulen että maaseudulla miel1ala Englantia 

vastaan on kasvamassa. Englann1n hyökkäys Syyrlaan ja Englannln pac

tum turpe oskovan k nssa ovat panneet epäröimään monta tähän saakka 

uskolllsta Englannln ystävää. 

Tämä ei suinkaan slnänsä merkl11se sl tä että rakkaus Saksaan 011-

sl kasvanut. Se a'ja tustapa Jonka jo v1ime raport1ssanl esi tln. s.o. 

ettl moni tolTOO 1dän sodan jatkuvan niin kauan että. moleJDat ta1sM .. 

levat puolueet väsyvlt. on mlelestin1 kasvamassa. Bolahevlsm1a e1 ra

kasteta, mutta e1 IIl7lSsklin Saksaa. Ka tsotaan että nämä moleDllUlt ovat 

uroopan rauhan rlkko.11al samas.a mAärlLaaIL kuin 1II01e .. t viLaJTlt, aa-



mqssa määrässä on venc~lla länsieurooppalaisella sivis c sell~ , s n 

ori muodoissa , uus ia mahdollisuuksi päästä uudel l een val l its evaks i: 

:Pelkään ett i.:. t :ll'ltl. näkökantll. on lJuuttumas sa, ni in uin usein Ranskassa 

on laita , us onkapp leeksi , jota ei analysoid vaan jo hyvä sy tään 

rnu a u a s l oganina";' :Pelkä~-n että tL.ssäkin suht eesse. . viä r lai -

si e odott a uusi pettymys ! 

Tur kin ambas ssadi . kut en j o edellisessä ~stis sa e' din viime tin-

tt bassa os as t opääll i ö Iv 011 tiedoit te.a . on jatkuv~sti englantilais 

mielinen'.' SielU;' us ot sal1 vatava-a t i , että "itler on a1 Wlut so an Venä

jäi. vastaan liian myöhään , etta vaikka . .::oskova vallatt i :: i in in , varat 

sill oin vasta alk vat j . n . e ., v~ha n tut t uun t yyliin . l&n saanut l i sä -

tt 

todistuksia i l le et tå mb ssadööri i t s e on oll ut varsin läheis iss~ 

suhteissa "~ skovan t äkäl äi een amb~ssadö0riin , j oka mie l estän i ol i er in-

o isen heikkö s ekä ansa edustaja e t t ä poliitikko. 

Bel ian ambas sadööri on tuttavilleni suora sanonut pi t ävänsä 

Suo en yh tymistä sot an ere dyksenä jo t a t ulemme katumaan . ~nulle hän 

l a ka amat t a saarnaa . ettemme vaan vaatisi lii oj a j os vo it~e ! 

~telä-Amerikan t ä läis et kolle e~ani ov t us eimmat ~eihin nähd n 

er i t täin pos i t i ivise t. mä ei estä hei t ä ole ssta S san - Venä j än ky-

symykse en nähden varsi n erimi elis iä, Ur uguayn l ähettil äs on vi ttu 
, 

ant ibol sheviikki , j ot ava,stoin Kuuban ja :.ieks ikon l ähettiläät kallis tu" 

vat ~skovan puolelle. Ekvaattorin l ähet t iläs. etelä- Amerikan huomatuim

pia täk~läisiä edus taj ia, on peitt el emätön anglof iili. mut t a ant o i mi

nulle par i päivää sitten. osottaakseen suuria ja to dellisi sympat io-
xl 

jaan aidän msQtamme kohtaan , 5.000 fr angia Suomen Pun iselle Rist i lle. 
, 

Ekvaattorin j a Per un sota, mikäli sitä ei saada alkuunsa Pysäyte tyks i , 

voi t ulla kar vaaks i palaksi t äkäläisille et elä-amerikka! ' s i lle, he kun 

x/ 
:Palautan mieleen että hänen pa inostuksestaan kvaat t or i n pres identti 

viime Gotamme aikana va ikutti puolestamme muiden etelä-amerikkalaisten 
valtio i den hallituksiin j a että Ekvaattorissa er äänä sUIL~untaina kaik1s
s kir'-oisaa ruoil t iin Suomen puolesta. 



ovat ik. ina näinä kuu ausina va"'lut t aneet Ame r ikan mant ereen rauhan-

om isuutta ja lila.l}dotto I:luutta joutua ,;: esl::in~isi in sotaisiin selk auk

siin . 10n niitä jot:ra ln l evat että eks an sormi on tämän r iidan <te, .a -

na , itu. pitäisin 100..;111is ena , kos" l uonnollises t i aksa te ee e. 1k-

kens& heikentäd sean aI:lerik alais t a htei Qr int a . / 1 iin vähäise l t ä 

' ui n :;; vaattor i n. -erun sot saatta ka. ukaa näyttää , sillä voi olla 

suurikin merkitys eurooppal ais een suursot an , sill ä erikkala i sten 

4t v ltioiden sls inen ripurais uus vo ~ k~ntaa ~e de lmiä , j ot a ' ompromet

t oisiv t ~n lann ill& annettavan avun jat uv ' isuutt • 

4t 

o uksi ~e.init s en että lnonani kävi to i s päivän eräs ent. 

tsaarivenäl ä i nen diplo aatti , jo a asuu Vich ss~ . Hän t uli vain il~ai -
, 

se" aan s~mpatiansa . i inä keskuste lessamme hä n t uli ;:;!&ininnee ' si . e t -

t s us eat lT unes !{uGses ll - nimiseen liL:,~eese n kuuluvat . vWlhimpienkin 

venäl is ten aate lissukujen edu tajat olivat j okunen ai' sitten i l 

taneet ~s'ov n täkä l äiselle ambassadööril le olevana ensi kädessä ve-

näläisiä j siis voivansa , j os nlin ~ vä l ttä, t tömä s i. asettua ny 

ky~ ~ skovankin f aakss. esCkuun ~4 äiv~ ~bassadööri erääss, s eu-
kor.kea ulkoas iainministeriön vi r ~ies . 

r e.s s a , j os sa oli läsn~ kertojani. / ylpeili s illä ett ä hän ~uo a ~ 

eL ... e lisenä p' .ivänä käynyt nuori ruhtinas Obolenski s anomas s a kul

~ e vansa ~skovan kanssa. iiden va~Jlojen aatelissukujen joukossa jot-

a yllä aini t tu erto jani m inits i, oli lYÖS Obolenski . 

U· i sota tuli muuten mainitulle suu.rl hettiläälle t äyde llise-

n ' -11' t senä . lJlutt vielä pal joa suurempi yllätys oli hänelle Rans ... 

an ja ;oskovan s uhteiden ri koutuminen Ranskan toimesta. 

En voi olla ~ainitse etta , että iisissa tunnettu lehtimies 

~cel D~e.t L' Oeuvre-lehdsssään vielä 20/6 yIisteli StaIini~ suurena 
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voltio~iehenä. ~olme päiv_ öhemoin tämll QQtenkin n urettav 
, 

"sprattelgubbe" tuomitsi Stalinin alimpaan nanalaan! Vaikka hän 

on saksalaisten kätyri . hänkin siis oli näin huonos ti i nfor

moi tu o 
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SUOM E N LÄH ETYSTÖ Vichys sä 

UI II: • ' .. 

lkoa siainministeri öl le , 

H e si nk i. 

Lähetän te. ten kunnioi ttbsn Ulko~ si inmln i s teri "11e ra

porttinl Vichystä n : ot 26 , 27 j a 28, jot ka käslttelev:.: t seuraa

v i ::: <,fhe i t a : 

:0 26: ~åyhtl amlra li Darlan i n l uona . 

" 

" 

27: Edelleen R nsks j~ Venäjän sota. 

28: Palj a stu k set ellntarvetil an teessa .1 a muutokset 

hal l itu ksen kok oonnsn ossa • 
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.. ................. y. ... ::r .... 9 .... ~ .. .:Y. ............... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ, 

RAPORTTI n: 0 .. .. ~9..! ....... . 

..... Vi.ohY. ......... ssa ... 17 .. p:nä ...... heinä .... kuuta 19.41.~----'-~ 

As i a : .... ~m..~~ .... ~~.~~~.~ .... ~~E~~!:l ....... H'~i, I OSA~ro 

.luOllA.L.1SiaillY.5.t.1iv.iats .. .lo.p.u.s.s.aa.l cf I ('6 

Koska ka tsoin että Ulkoasiainministeriön s al asähkeen n:o 119 

antama tehtävä monessa suhteessa oli siksi tärkeä, että se oli suori

tettava itse ulkoministerin luona, odotin amiraali Darlan1n esteelll

syyden loppu.m1sta. Hän otti minut vastaan t änään Ja keskustelimme 

puolisen tuntia. 

lioUn keskustelun "onni ttelemalla" häntä Syyrian tap ahtu.m1en 

viimeisUnmästä vaiheesta, s.o. siitä että aselepo e1kaaDaaatiin moå1n 

verroin edu.ll.isemm1l1a ehdoilla kuin mitä edusti englantilaisten en

smäinen kyynill inen vast1muslista. Täällä_näet pidetään todellisena 

diplomaattisena saavutuksena sitä että lopullinen aselevon teksti, Jo

ka odottamatta hyväksyttiin Ja jonka aikaansaanti oli mahdollinen vain 

siten että Ransk an hallitus kieltäytyi neuvottelemasta ensimäisen eh-

dotuksen pohJalla jättäen kenr. Dentzille tehtäväksi toimia harkin

tansa mukaan. sai tällaisen Ranskan aseiden kunniaa täysin respektoi

van muodon. Tätenhän neuvottelut Joutuivat puhtaasti sotUaall1sel~e 

alalle, sot11as sotilasta vastaan. ilman poliittista sivumskua, jota 

englantilaisten ens1mäinen ehdotus. se kun de tacto vaati De Gau1len 

tunnustamista Ja Sy-yriusa t aiatellaidan Vichyn joukkojen desavuoin

tia, liiankin .elvästi edusti. M1n~ ei ole tiedossani mikä vaikutti 

san että Lontoo pl.ivästä tolaeen muu ttl kant88ll8a, mutta en picll mah-
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dottomana että ymmärret tiin näi den eh tojen ja niissä piilleen De 

Gaullen itserakkauden lii&csi kyl.ment ävän Ranskan "anglofiilejä", jot

ka jo nyt Englannin esiintyminen Syyriassa ja sen liitto punais ten 

kanssa on pannut hesitoimaan. Tul.os olikin selvä tappio De Geul.lelle 

ja voidaan ehkä tulkita , jota Ranskan lehdistö ei o1.e l aiminlyönyt 

allev1ivata, Ranskan empi ren ja mandaatin jatkuvaisuuden eräänlaiseksi 

tunnustami seksi Syyriassa. 

Amiraal i Derlan oli näkyvästi tyytyvä inen t ähän "onni ttaluuni lt , 

joka ei ollut puoleltani pelkkä fraasi vaan sekä harkinnan tulos et1iä 

dip lomaattikunnassa vallitsevaa lalstä miel.ipidettä vastaava. Hän ker

toi jo lO kuukautta takaperin tietäneensä engl antilaisilla olevan ai

keita Syyriaa vastaan, mutta olleensa kykenemätön nykyoloissa ryhtymään 
x) 

vastatoimenpiteisiin. (Jätän ratkai sematta kuinka paljon oikeutusta 

on Pari isin lehd1åtön väitteissä, että jos Laval. olisi saanut jatkaa 

toimintaansa, hän muka ol.is i voinut Syyrian jutun estää.) Darlan l.isä

si olevans a ylpeä siitä. että joukot kestivät toista kuukautta, va ikka 

hän oli hyökkäyksen alkaessa pelännyt koko aotaretken k estävän vain 

lO päivää. 

Tämän jälkeen Darlan siirsi keskustel.Uaiheen omaan sotaamme, 

heti sanoen olevansa v arma slitä että me nyt saamme balsamia kärs1miim

me haavoihln. Sanoin tulleen! hallitukseni to1menannosta Uma1semaan 

hänella ja hänen kauttaan Ranskan hallitukselle SUomen hallituksen suu

ren tyydytyksen tunteet siitä että Ranska on rikkonut suhteensa Mosko

va8l1. ~ln deklaratlon, Jolle olin antanut seuraavan muodonl 

ItJ' ai 1 a cherga partioul.1ereaeat agr6able de mon GouvarIl8l118nt 

de por ter a 1a connaissance cm Gouvernement :rranCfa1a. que la rI1Pture 

ele. rel.&t1.ons ent1"a 1a J'ranoe et l'U .:a.8.8. a prOToqu'. 4ana La natlon 

trlkOl"n1steriö ... on minUlle kerrottu, ettA kun 8a1taan apua e1 MlI,
dottu 3- TUrlcJd ldel.81 kautt8l:ul.1m. koetettiin _Uu per1Jtatoon tuo
IIl1.t1iu3_ S7Jrl& 3oukJr:03a lentokoue1l1a Salon1kiata. NI1h1n a1 ku1ten
kae .aatu Jl8htn •• aD. pai tai .. eita 3- DIlonaa. enelllllla kuin kolml 111 __ 
ta kerralJa._l 
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finland ise entiere, une s atisfaction gener ale. MOn pays voit dans 

ce t te mesure la meilleure preuve de ce ue 18 France, 18 ? rotect rice 

traditi onnel~e des id~es nobles et gen6ratr!oes chez les peuplas euro

peens, a. s ais i 1 t impor ta-ce uni verselle de la 1u tte actuelle contre 

1e bo1chevisme destructeur. 

de prof!te de cette occasion d t expr1mer ~ profonde gratitude 

qu '6prouve, aujourd'hui comme alors, ma nation pour 1 'aide inest1mab~e 

que 1 a France porta e. 1a Finlande pendant notre guerre, ~939-40. La 

guerre actue1~e n 'est que ~ a continuation l .ogique de l'a1åre. Celle-lA 
x) 

ne fut que le :pr6l.ude de oelie-ei." 

Tåmä.n Johdosta syntyi k:eskus te~uJ jonka pä äkohdat oliva t seu-

ra8Vat. 

Vahvista en aikaisemmin kertomani Darlan sano! jo aikoja sitten 

päättäneensä ~opettea suhteet MOSkovaan, mutta Saksan vuoksi e1 halun

neensa sitä tehcUl., "niin kauan ku.in jOnkinJ.a1sta ystävyyden tapaista 

vieU. valli tsi Moskovan Ja Berliinin välillä". Heti kesäkuun a& päi~n 

jä~een Dar~an Pariisissa käydessään pyysi S ak san ambassadö6rin siJai-

~ selta , ettei Saksa vaatisi Ranskalta suhte1den kat k aisemista, koska 

Ranskan hallituksen aikeena oll se tehdä spontaani.esti. 'lti.mIf. osa kes

kuste1uamme ~oppu1 seuraaviin Der~8D.1n sanoihin: ·O~oon ryssä monarkis

ti, tsarlsti. duumal.a1nen. kerensk1stI. menahevi1kkI ta! bo~shev11kk1. 

minu.:us ei koskaan o~e häneen vähintäkään ~uott8DlUsta·. 

Pyynnöstään tein sitten tiedos_an1 olevien Joskin varsin puut

te~sten informatiolden perustuksell& selkoa sotilaallisesta tilAn

tee.ta SuOlll8n itä .. ja kaakkoisraJal.la alJ..v11vaten ~unnenskln ra4an 

rIkkoutumisen tai valta-.1sen merkitystä. 'l'iI.saä yht .. de~ä tulin ma1-

ninneeke1. että tIJdLlI,1set ruotaali" set kertovat aaksalaisten auurill 

x) 'fIiJIII.n kirjoltettuan1 jo JIIlutam1a pAIvia aitten aain kUr:l.1rIpoat1tae 
jUJeDIlök •• n ministeri 1fItt1DClJl Jdrje .. U Ranskm Rela1nslalll1 ol ... a:ue 
l.I.battflU]l- kosk1ell ....... 1 ... Totean etU mol.-pIen aan.auo'o GIL 
melkein i4en' UJ:wl. 
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joukoin ja kuume i sesti vahvistavan Tr ondhjemin pu olus tusta, mihin amiraa

li Dar1an, osaksi uudistaen t ammikuussa jo lllinUlle sanomansa, kertoi jo 

j oulukuussa 1 939 huomauttaneensa e ngl antll ls i11e, että Jos Suomea on 

8Utettav~, ei riitä et t ä Narvik on allleerattuj en käsissä vaan että ai

nakin aksi muut a s a t amaa, ni iden jQukosss juuri Trondhjan, ajoissa ja 

l or j an neutraliteetista hu olimatta , on vallattava. EDglaåt~laet, jotka 

silloin kuten a~na itkivät laivojaan, pelkäsivät jonkun risteil1jän voi

van s i inä operatiossa mennä menojaan, mihIn Darlan oli huomauttanut 

Trondhjamin merkitsevän enemmän kuin pari vanha a r iste llijää. ~ä 

muuten luulko että. englantilaiset teidän vuole.enne ajattelivat arvlkin 

e ks _editiota, pääasia oli Ruotsin raut~~aivosten ottaminen~. 

Tämän jälkeen Darlan uudisti aikaisemman 'virtensä englan tilaisten 

suuresta egOism.istaX! mutta ei näyt t änyt us ovan Englannin rikkovan su.h

t ei t aan meihin. Minun on vaikea sanoa, oliko hän tätä asiaa todella 81-

~aisanmin harkinnut, mutta hän tietysti ei ollut epä selvillä siitä .minkä. 

merkityksen RnglI.annin ja Venäjän ny:ryiselle al.liansllle Suomen kysymys 

voi tarjota. 

Kysyin häneltä llli tä m.er'~i tsee e Uinen h&.l. l1 tuksenvaihdos TOkiossa. 

Hark it'blaan hetken hän sanoi näin: "Se me~kitsee ka iketi sotiJlaallisen 

suunnan vahvistusta Japanissa. Kysytte ke tä vastaan? (Naurahtaen) var

maankaan ei Saksaa vastaan, mutt a tuskinpa Venäjääkään vastaan, sillJL 

Kiinan sota on antanut JapanUl.e okalta kantapäähän. SenSijaan uskon m1e

luWlllllin tapahtuman tarkoittsvan to1nrlnnan vilkas tumista Hollannin i tä.

Intiassa. Ja voitte, hyvä ministeri, ymmärtää että tämä kysymys Ran~kaa 

kiinnoataa, sillä onhan meilll. viel1L jotain jä1elllL kaukoidässä, Jonka 

muuten tunnen hyVin - olen sie1IA oleSkellut 7 ~otta-. 

x) 
ChurOhill 'D alkohollh1m.osta hän lausui seuraavaa: -,Toka päiTä kello 

17 Ohuroh1l.l. on Jo päiaaUn. Miltei ka1k1d bl.nen pll.tölceenal. tapahtunt 
whialcJD va1lcutukMn 8l.1a-ll 
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Tähän loppui keskustelumme; lähties säni sanoin o1~an tarpee

tonta vakuutt aa , että hallitukseni ja Suomen kan sa mielenkiinnolla 

seura avat marsalkan hallituksen ponnistuksia (act ivite recons t ructive). 

Hän kohotti Olkapäitään Sf:noen, teemme parha amme, mutta va ikeudet ovat 

suuret. 

Saattaessaan mi nut ovelle amiraali Darlan uudisti olevansa 

t äysin vanna siitä, että meidän aseemme tulev at olema an voitokkaat ja 

että tällä kertaa ääsemms j onkinlaiseen tos i tulokseen j a rauhsan ~ 

4t Engl annin liittoutuminen punaisi in on, sanoi hän. uusi todistus s en 

II t11kan egoismista. Pyysi minua l ausumaan hal li tuk selleni kiitokset 

si itä deklaratiosta j onka olin tullut tuomaan . 

SisällYS: 

Syyrian tragedian viimeinen vaihe oli rens alaisille 

erää.n.lainen dl lomaattinen saavu tus. Tulee kysyneeksi, mikä 

aiheutti Englannin alkuperäisten, uskomattoman ankarien aS8-

lepoehtojen äkkinäisen lievent ämisen. - Amiraali Derlan 01+ 
vanna asei t tamme voi tos ta Ja kärsimämme väärnden kor jaukses

ta. Sanoi epäiJevänsä venäläisiä, olivat ne minkä karvaisia 

tahansa. Katsoi Englannin tehneen uuden suuren tYhmyYden ll1t

toutuessaan punaisiin. Kertoi eräitä YksityiSkohtia vast8.koh

ta1suuasuhteeatan englantil aiseen laivastonjohtoon 8dellisen 

sotsmme aikana . 
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Asia: 
• r 

R.un .. ul.~u~uk •• k.i r.porttlinl n,o 16, ko.kl.n kl.JntlI.D1 ami

raall Darlanin luona, haluan v1el& toel.ta. .tta. leh41.~ö 3 a yl.1np 

aielip1el. Jatkuv_.~l ov.'. voi .ano. poikk.uks.tta, .ot ..... n&hcl.n 

•• ill •• rittäin .uope.t. Lehel.~ k1r30itt.vat .yap .. tti •• st1 t.pahtu. 
, 

ml.ta meilla. 3- .. ialli.lakin k1r3oituk.1. tai.t.lu.me oik.utuk •••• 
x/ 

t, Oll ollut us.i ••• lehcl1 .. ä. . ErI.. ran.kal.in.n tuttavani kir301't-
, 

t .. minulle .tel .... Ran.kaat ••• ur .. v.t .an.t, • - - - .vai. 11 •• t 

trt. agr •• bl. ele oon.t.t.r qu. votr. h'rolqu. P.tri •• oon •• rv. el'aI,. 
mr.t.ur. en I'rance. On ne p.ut prononoer le .,t/finlan,a1 •• en. pro. 

-
voqu.r une explosloa '.enthou.i ..... B.p'ron. qu. 1. Or.11 •• er. 

bien"'t rfoup'r', et qu 'une frontUr. inv101.bl •• ar. trae'" pour 

.. vou •• ettr. ~ l'.br1 ele. tuture. invaa1on. ru •••• •• 
, 

Br&& •• a 'Lt&la1 ........ ur •••• elokuvat.att.ri ..... nee t&ll& 

viikoll. Suom1-fi~. 30Dka vit.8 .ot.... a1tana larii.i ••• l.itat.

-. luoDllolli ••• U h1e ... en.uroitun. J •• opivaati auuteU1IDA .• 
~ 

Uu41.~aD ta •• lku .tU UII& .JDlP&&tt1U8Jl ••• nnoi taain .... i-

b1a ei .'nAn •• ..rkit •• k.ananottaa it ••• uarta1.tel ... 1&&..1.1 1..-

~un ".k.ttl1a ....... J 1k'=aalt&I.D Sv.i'.1.aa ... ~o1n huo .. ta .,ta raD.kalai ••••• Sv.it.i ... valli'.e ..... .teliala .. i" kohtaan 
k.in talll&. ~ot.v .. to1a .aIt.ala1Den 8nU.i 8n piUU,TU.8J1pi. 

JAKELUOHJE : 

UI 1 : ." 

Jakeluohj emalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Ii.nai mini. te,.;öll • • 
EI ulkomaaedu.tukaen tiedolluk.iin. 
EI ulkomaaedualukaen, mutta ulkoa. iainmlni.terl!!n t ledol

II.kaUn. 
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~o1aea p11re1 .... kuul ••• rl&nlai •• U. tn47t7ka.llA to4ett.nn. ,ttl. 

ao1.mm.t .0ta&kllTAt n7t 1t •• äln ja toisiaan TA.7ttäTät. aitA .jaa. 

p1 tkU.Ia .1 TOi 011. TultUtt .. atta balan.oiT .. U 7181.tl1l111t ..... n. 
, 

ugonUinan auur11Lh.ttiU •• ~oka 8 ltUukaut.n po1 •• aolon ~&l-

kaon T11a. T11.ko11. pal .. 1 koti .... taan j. Jonk. kan ... lI1Aulla 011 

to1.t. tuntia p1~ k •• ku.tolu •• ano1 OlOTIII1 ••• at.pro •• ntt1.o.ti 

T&raa .iitA, ottA Yh47.Tallat piakkoin muo40ll1a.8t1kiD 7ht~o
taaa Bnglannin puolella. 8.n.1jaaa hI.Il 01 u.konut .r.paniD l&htnla 

, 
lI11kaan 8UUp,111n. HI.n kut.1l niin _n1 ll1luiD koll •• S. ko.tti m-

, 
nulta u4.lla tuln ........ - •• ot_ jl.lkluai lI1Aun U1 turha ... 

Iloa .tt.1 hI.Il T .. tauk.,.tan1 T11 ... tUl1Utt Hall 01 muut.n 01. aino. 

tl&llA Joka ainua on onn1t.llut ,t.TA.tä 41pl .... tt • ••• ta toia1Jl-

n •• t .... Lontoo •••• 
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Y/y,V/ 
Asia : Pal jastukset elintar vetil Enteessa . I 

ja muuto kset hal lituksen kokoonpanossa . 

SisällYs: 

lj bstukset su rist I:! väärinkäytökshtä j a rötöksistä 

elintarvekysYmysten oidossa , joihin itse elintarveministeri 

näkyy rumasti sekaantuneen, ei voi olla vaikuttamatta amira~lln 

asemaan , joka jo nyt on ollut pakotettu luovuttamaan käs istään 

s isämini sterin paikan. Myö~ ulkoministerin tehtävien siirtymi

sestä toiselle henkil "lle on puhetta . isäistä t aistelua aml

raalia vastaan johtava t . ormsin pankin ympärillä olevat "nuo

ret", joita hallituksess a oR useita j a jotka vaativa t vahvempaa 

sisäistä regi aä j a selvemnä ä s aks al aisorie nto itumista. 

Täällä on kau an liikkunut huhuja hallituksen keskuudes sa pian 

t apahtuvista muutoks ista. Näitä huhuja on viime kuukausina siks i pal-

j on 1 iikkunu t j a lopultahen on j otenkin yhdente -evää istuuko hal-

li tu kseas a ministerinä ilman ministerintitteliä herra X tai herra Y 

etten niistä ':~ katsonu t olevan syytä ti edoitella. yt on kuiten

kin kysymys hallituksen muutoksesta joutumassa arkaan asteeseen, kos

ka~ näet on vahvistunut tieto siitä että elintarveministeriössä ja 

sen laa jassa organisatioverkossa on t avattu suuria väärinkäytöksiä 

ja l aajaa l s hjomissysteemiä. Tämä selittää ainakin joltakin osalta 

"AKELUOH"E: 

• Ia." 

... k.luohj ..... II.j. 

T ..... I ...... . 
T ..... I ...... j. IIaIkaI ."' ..... terlOlI .. 
II uIIt~ tJedoItubIln. 
II uIk--...tuk_. ",utta .. lkoaalal""' ..... t.rIOn tltdol· ........ 



• 

el intarvetilente an, joka on li avDfu~n s anoe n epätyydyttävä j a josta 

ei voida sy ttää y' sinoma s ak s l_ isten "ruokahalua". Kun Yksinpä 

viinistä Rans kassa, joka toki omista a arvaama ttoman suuri var astoja , 

äkkiä on ilmennyt huu t ava puu te , täytyy systeemissä olla jotain vikaa. 

Hallitus on ilmeiesti kykenemätön salaista var sto1m1s ta ehkäisemään. 

Onhcm my··s uskomatonta että äsken tode ttiin . k . ragion p &isiennessa , 

Joka käsittää n . 8 miljoonaa ihmistä , olevan liikkeellä 5 miljoonaa 

väärennettyä elint arvekorttial ? ahinta on että syytökset väärinkäytÖk

sistä kohdistuva t itse el i nt&veminis teriin Achardiin. Kuohuntaa oaa s 

sa on odotettavissa , eikä ole i hmeteltävää e ttä huhut itse_ intaisesti 

kertovat ministeri Achardin olevan vangittu l 

Ylläolev n kirjoitin jo t. k . 17 päivänä . Samana päivänä lähetin 

l yhyen s alasähkeen n :o 208, jossa viittasin siihen mahdollisuuteen, et

tä elintarvetilantees s a t ay ~htuneet pal jastukset voivat saada kau as kan

tavia seurauksia . En l a inkaan liiotell ut näin väittäessäni , sillä jos

kin elintarveministeri Achard , s and aalin paisuttamisen vält tämiseksi, 

edell een on s i käli vapaalla jalalla että hänet on lähetetty maaseUdulle, 

• missä häntä kui tenkin vartioidaan , tilanne on ka tsottava erittäin ko _ 

pranettoiVaksi nykyiselle hallitukselle. Xi ole epäilystäkään siitä 

etteikö ministeri Achard ole henk ilökoht aisestikin syyllinen näihin 

staviskymäisiin rötöks iin. Hänen toimintaans a kohdistuva t tutkimukset 

jatkuvat. Joskin Vi chyn lehdissä on ollut pelkkä lyhyt maininta hänen 

erostaan, ? ariisin leh t ien insinuatiot ovat olleet sitä selvemmät. 

Achardin pääintendentti on vangittu ja epäillään että virkamishleatöa

sä on kans sasyyllisUL. On vaikeata rekonatruoida itselle en sellaisten 

miesten omaatuntoa, kun tietää että suurin osa kanaasta jonottaa ~uoli 

päivää ja että maan viholliset, s.o. de Gaullen kamarilla ja englanti

l aiset vain vaanivat täll aista tilaisuutta by6kätiikaeen Patainin Ja hIl

nen ha11.1tukaenaa ja r6gimenaä k~ppuun. Toistaiseksi lDglann1n radio •• a 
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ei ole mitään s siast a puhut tu, mutta k~uan ei kestäne odotusta. 

Bräs täällä äskettä i n käynyt unkarilainen kauppadelega tio oli, 

muut aman päiv än tä!illä o1t3 s kel tuaan , lähe ttilääl le en lausunut käs itYk

senään että elintarvehoidos88 on ol emassa väärinkäytöksiä voimatta vielä 

t a rkemmin presisoi d epäilystään. Omasta puolestani sanoisin. että eräät 

seika t kauppaneuvotteluissamme t äoän vuoden alkukuukausina näiden pal

jastusten kaut t a ehkä ovat sel itettävissä. Neuvottelujemme kulues sa näet 

aina tuli muuri eteen kun jouduimme maanvilJelys- ja elintarvekysymyk

siin. On ment y niin pitkälle et tä on tehty erikoisasetu Ksia , joiden tar

koitu ks ena on ollut järje stää vissien elintarpeiden trafi ikki niin että 

hyö ty siitä on tullut korkeiden herrojen ta skuun (esim. mun kaupan sään

nöstelyn alalla ). 

Kerroin r aportissani n :o kuul .leeni Par iisis t a parhaimmista 

l ähteistä, että Hitlerin j a Darlanin välit $ivät ole kuten pitäisi ja 

ette syynä si ihen lähinnä olisi se seikka että Dorlen pal a tessaan Hi tle

rin luota Berchte sgadenista olisi hallituk sen jäsenille ja suurelle 

yleis "lle esittänyt keskus telujen tulol<se t epäts rkassa muodossa. Unkar i-

• l ainen virkaveljeni, joka pari päivää sitten pal asi ? ariisis t a , ke rtoi 

minulle siellä parhaista lähteistä kuulleens a samaa . (Meillä on muuten 

täällä se tunne että Ulkoministeriön v i rkamiehetkään eivä t cXax kaikki 

ole täysin selvillä tästä aSiasta.) 

lfålssä oloissahan on selvää, että s akselaiaillu tuskin on mi

tään syytä pitää amiraalia kainaloista. osiasiana voinee pitää, että 

hänen aaamansa on heikontunut sekä Berliinissä että täällä. ~ uhutaan 
~ 

tystl t a as Lavalists y.m., mutta jätän nämä huhut t oistaiseksi omaan ar-

voonsa. 

Vällllisenä seurauksena tästä on katsottava, attä amiraali Dar

lan oli pakotettu luopumaan siaäministeriöstä pidättäen tosin itselleen 

oikeuden allekirjoittaa leJciehdotukset Ja asetukset. PUhUtaan aivan ylei .. 
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sesti siitä e ttä hän .?ia koin luopuu my" s ulkomini sterin pe i kasta . Kol

me päivää s itten katsottiin jo puoli ir~lliseksi t ietoa siitä et tä ul

komi ni sterin pa ikalle tul i si information valtiosihte eri Benoi &t:Mechin , 

s ama mies joka ävi Turk i ssa neuvottel emass a kau ttakul usta Syyriaan . 

Viime t inga s s a li enevä t ku itenkin s~~s aIai set ilmoi t t uneet pitävänsä 

häntä liian" oi kkana", liiaks i ilma n kokemus ta ulkopoli i t tisella 8181-
x} 

l a . 

On ilmei stä että haIlitukse1L "nuoret ", jo tka enemmän t a :lkka vä -

hellllllän ryhmit t yvä t Vlormsin panki n ym ärille, ovat nou semassa . Sisäminis

te riks i Darlanin s ijalle on nimi te tty Pucheux: , ·;Yormsin hallintoneuvos

t on jäsen, t ähä n asti teoll i suustuot annon valtiosihteeri, ja tämän ti

lall.e t aas kans alllsen jälleenr a.::en t amisen t ähänas t i nen v tios i hteeri 

Lehideux, s aman hallintoneuvoston presiden t til Ke r r ot aan yöskin että 

B udoin , hänkin 10rmsin miehiä, olisi uudelle en nous emas sa . jopa et tä 

hän oli si sop inut LavaIin kan ssa. 

Ar .,enti inan suurUihettiläs, J olle on hyviä suhte ita h w ituap l1-

r e i h1n, kertoi mi nulle eilen j opa luul evansa, e ttä wo-rmsi l! iset viime 

• joulukuus s a aikaansaivat Lav al in :taötumisenl Oli miten 011, heille ei 

voi oll e v a s t enmielinen s e t osiasia e t tä Acha rd oli LavaIin mieh iä. 

Argentiinal a i nen kertoi vielä palJon muutak in l: lo7sila isten v a l

mls t au tumisesta suorana i seen va l lan kaappaukseen, es im. marsalkan estyes

aä jatkamasta ha.l.l i tustehtäviään. Heillä olIsi kokona inen suunni t e llna 

Jo v almiina. joka t ä htä1si volmakka88een sisäiseen rågimeen, nykyisen 

vanhoja pe rinteitä liiaksi potevan tilalle. Ulkop611ittinen pöämil.ärä 

ollsi l11ttoutuminen Saksaan. Vaikka näissä )ihuhuissa ei olisika a n perää 

kuin siteeksi, on kuitenkin todettava että Darlania vastaan käyvät tais .. 

x} Xhdokks &na ulkoministerin paika.l1e mainitaan my ·· skin Miatlar. kamarin 
ulkoasia inValiokunnan viimeinen pUheenjohtaja. joka on P6tainin auoeios
s. j. v&l.a1a yhteistyöhön eakeal.alaten kanasa. mLn sanoI minulle äsket
täin m"" It'flchyu&hln kaikki OTat de g8Ullelaia1a-. mikä t041etaa U
M hän olla! TaJ.m1a ajamaIIn aakSalaiapositl1v1s_paa ohjelmaa Jos pIA_ 
8i81 v81 taen. 
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t.lua nyt seta anslof111it. Jotka pitäyät häntA liian g.rmanofiil1a&. 

että g.rmanofti11t ~otka katsovat •• tt.iTät hAnen ot •• nea ulko- ~a 

sieäpoliitti ••• ti ole tarpeeksi vahvat • . 
K.rrotaan .ttä kenraali W.ygaa41n ä.k.ttäin.n matka tADn. tar-

koitti huolII&ttave.lta osalta .. Afrik .... val11teeTu elintarntllu

t •• n selostu.ta hallituksell •• LAhti ••• Aan tlAltä tuli hAn niatt •• . 
t;vte1 Algerian k.nr.alUunrnöÖr1ke1. amiraali Abrialin 111j&11 •• 

jlA4.n .4.11 •• n • .aall. Afr1k .... ol.Yien .ot.joukkojen 7l1p1&lli
e! 

• :tBke1. Abr1alia snt.tu.n aiU ... ttei hAn O .. IUlut tulla toaaen al-

kuaaukkaiden kan .... 011 mit.n 011, Abrial 011 Darl&llin mehU, jo-
~ 

tan ta •• kin h.nkllöTaihdok ..... pille. todistus Darlen1A ..... hei-

k.ntJmi,.e.t&. 

• 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ V10hyssä 2 päivänä elokuuta 19~1. 

UI II. & .. 

v 1 /Yo f o..!. J , y I 
/r ,y / 

Ulkoasiainm1n1ster1ölle, 

R e 1 • 1 n k 1 • 

Llhetän täten kunnioittaen Ulko&eiainm1n1ster1ölle ra-

porttin1 V10hyetä nlot 89 ja 30. jotka käsittelevät allamainit

tuja aihe1tal 

N 10 29, Suomi ja Ranska. 

N:o 30, In40-K11na ja .Japani • 
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VIC H Y .SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 

Vichy ssa 30 p:nä 

Asia : Suomi ja Rnnska . 

heinä kuuta 

Kävin eilen direc t eur politique 'in ministeri ~ocha t ' n puheil-

ls hänelle selittääkseni kuten olen tehnyt mini s teriössä ari ker-

t aa aikaisemminkin~otatilann9t ta Suomessa ~ tie t sti a i ke lla tar

peellisell a varova isuudella. On näet kieltämät"ntä että virallisten 

tietoJen niukkuus, joka on täysin ymmärrettävissä, samoinkuin karjaJais 

ten pai ~ann1m1en rans kalaisille en~ taikka vähemmän kaoottinen fo 

neettisuus j a runsaus . te kevä t tapahtumia tarkkeankin seura ville 

tai sitä t ahtoville suuria vDi keuksia orientoitumiseen nähden . OleI: 

näissä keskusteluis s ani säännöllisesti alleviivannut. Yksityi skohtiin 

tiet s ti menemä ttä, Itä-Kar jalan suomalaista luonnetta sekä historial

liselta että sivistykselliseltä ja ki elall1seltä kannal ta. Lukuunotta

matta eräitä parantuma ttomia aiken germanismin apri oristisia vi olli

sia. miltei ka i l<'ki nekin, joilJfl SaksbIl vaara näyttäytyy yhtä suureksi 

kuin Venäjän (joista useimmat näin asennoituvat pelkä stä tietämättö

myydestä), käsit t ävät asa:namme J a välttämättömyyCume olla päättänyt 

toimia niinkuin nyt toimimme. 

Vasta käyntin i jälkeen ministeri Rochat 'n puheilla s aimme auki 

jo useita päiviä sitten saapuneen kiertoshifferisähkeen C sa, koskien 

Vuokkiniemen kokouksen merkitystä, Jonka vuoks i en llänen kaIlBsaan tUl.

lut siitä. nyt pulluneeka1 sähkeen toivom&ss mielessä. Mutta olan aen-
JAKELUOHJE: 

UI.: A .. 

JakeluohJemeneJ. : 

T.".III ..... . 
T .... III ..... J. lIa"'al .... mlnlateriOne. 
EI ulkornueduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomueduatukeen, mutta ulkoulalnmlnlaleriOn tledoi

tukaIIn. 
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sija n useis s a ksskusteluiss i sekä virallis ten piir ien että virkavel

Jieni kanssc Ja om_sta alott ees tani alleviivannut tämän kokouksen suurta 

merkitystä meille . tämä oli senkin vuoksi t ärkeätä koska täällä a ljon 

luettu Svei tsin S 8 sankielinen lehdistö oli viitannut Suomen Sosiaali-

demokraatin ki rjoituk seen Kar alan itsemääräämisoikeudesta . ~åsitYkseni 

on että t ämä. päätös on t äälläkin teh.nyt hyvän vaikutuksen , olkoon e t tä 

lehdet eivä t si i tä tehneet erikoisempaa ftn~eroaft. 

M&i nitun kierto sähkeen C 82 Jälk i mäinen osa on tietysti oleelli-

sesti yhteydessä yll· ·s anotun k nss , j a ~len luonnoll isesti omasta puo

lestani tulkinnut s ot mnarsalkksmme tQnnetun päiväkäskyn sillä tavalla 

kuin sähkeessä er itellään. Olen t ietysti toiselta puolen mitä suurimmal

l e va rovaisuudella koske ellu t keskusteluissani kysymystä sot ilaall isis

ta pä.ä.määris tämme Jo sitä suuremma ll a syyllä kun n11 tä saatan tääl tä käs in 

t oistaiseksi vain savistel.l s ja jotten millään tavalla r a joittais i toi" 

mintavapauttamma. IJIxknlrt Luulisin tosin että olisi asialle eduks i ,.105 

ai nakin eräi ssä ma issa kuten täällä läbattiläät oikeutet ta isiin puhu

maan siihen suuntaan kuin SUDmer 1'elles ministeri Pr ocopIDe sähkeen mu-

• ka i sesti on tulkinnut tuota päiväkäskyä. Tämä tiety sti sitä suuremmall 

syyllä ku.n suhteittemme ka t keaminen ngl antiin, j ohon täällä. suhtaudu

t aan vie sillä pidättyvä isyydellä, panee monen ajattelemaan, että me si 

tavalla olemme ei toutuneet Saksan sotilaal.liseenkin vanaveteen muissakin 

suhteissa kuin mikäli on kysymyksessä uhtsasti suomal a isten (siia ei 

vain 1940 menettämieI!Ull8) alueiden tak aisin val taam1nen. Rohkenen sen 

si alistaa harkittavaksi voitaisiinko, niin pian kuin se katso·taan mah

dOl l iseksi, antaa ohjeita keskustelujen viitteeksi näistä tärkei.tä 

myksiatä. joita keskusteluja syystä voi pi tää alkusoittona, kuten ennen

kin olen huomauttanut. sille diplomaattiselle toiminnalla joka meitä 80-
vielJL 

dsn kastäesd ja vareinkin voiton jälkeen/odottaa. On eplULml.töntl. että 

ranskalainen 8Uur! ylehö edell.aen suhtautuu IQ'ötämieU8 •• t1 melcULn Xar-



--

• 

jala-taTotteisiin, riippumatta siitä että toiselta puolen on k1.ltlmA

töntl, .ttä varain 1.ajo1s8a piir.1sa& hiljakselleen h.rää taipumRa 

kallistaa korva niille, jotka tahtoTat uskoa Satsan sotaretken ida8.ä 

s111e ko1tuTan ajanp1tk&lll. ~os Jloakovan la.tu8tue jatkuu. Takavaks1 

vuto1nk&ylll1seka1 .ht&pI. jolle1 bolahnikir'gime murrllk __ • 8uoranai-

8'ksi kataatroo!1kai. 

, 
k1.rtoslhk •• n C 85. koski.n auht.14.n lopettaml.ta Englantiin. ml8tA 

jo varhain aamalla olin rai10n kautta saanut ti.40n. aav1stin tuon .a

laaähk.en kosk.van juuri tltä QayJQ1.ta. Pyysin senvuoksi m1n1ateri 
, 

Roahata ottamaan minut vaataan vasta iltap&iTälll aika1 .. mm1D sovitun 

klo 11 .i~ .. ta. Laak.lmani o.ottautu1 oik.at.i, ja olin 811s mann ..... i 
, 

h&Den puheill •• n ti.toinen .1Lhk •• n shl.lllk ••• tl. Suuri 011 ku1 t.ntin 

hl.Dlll&atlksen1 kun ministeri Roohat vi.ll IQ'OAl.&n llt&pl.iTI.ll&. kun .... 

n.n luoks.en tulin. ei tiann,t a.iaata tuon taiTaalli.tal ~ull. ta.a 
ti.t1mlUÖ1Q'J8 011 vain JIl181u1ata. ko.ka saatoin ban.ll. nlLinollen an

taa tapahtuma. ta oman tulkinnan. joka p.rustui UlkoaaiaS nm1n iat.riÖD 

• .&hk •••• en ja j,)ka ol •• llisesti poikk .. i Lontoon antama. ta versioata. 
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RAPORTTI n; 0 :3 • 
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Asia: I ndo-Yjina ja Japani . 

isäLlYs: 

Q.uai d ' Oraayn mukaan J panih aktivit e etti etel ässä tällä 

kertaa ehkä r aj oit tuu Indo-Ki i naan i vahv stettuaan siten sel.kä

puolensa se ehkä kiinnostuu Venäjäs tä. 

~åydessäni eilen directeur politi ue'in ministeri Rochat ' n pu

heilla kysäsin myöskin J auanin ja Vichyn välillä vi ime pä i v i nä käyty -

j en ja nyttemmin loppuunsaatettujen neuvot telujen merkitystä. KUten 

muistet t aneen, j a mikä ilmenee r a-p or tis tani n :o 26 ,. j ossa tein selkoa 

käynnistäni amiraali Darl anin luona , tämä piti Ja_anin äSkettälsen 

hallituspulen merkitsevän kasvavaa sot il aal.l.1st a ak tivite ettia lähinnä 

etelässä ja varsinkin Hollannin I ntiassa . Saatoin ~itenkin hänen s a 

noistaan huomat a , että hän 011 perin huolissaan I ndo-Kiinan kohtalos

ta. Tä.m!i. hänen hu ole stumis ensa ei J kuten nyttemmin ilmenee, 

kaan lUoteltu. 

Ministeri Rochat sanoi ensinnäkin japanil isten neuvott elujen 

kuluess a osott~ean varsin itkälle menevää ymmärtämystä R nskan nykyi

siin vaikeuksiin nähden. Kertaakaan ei ollut ollut puhetta Ranskan su

vereniteetin kieltämisestä Indo-K1inaasa eikä l iioin pantu kyseenalai--
sakai Sen intreesien oikeutusta kaukoidässä. Tähän tietysti voi hyVll-

"AKELUOH"E : ....... uohjemaJl.j. 

T-'I ...... . 
T-'I .... j. II...... JllinleterlOlI .. 
II ... ~ tIedoItuUIIn. 
1E1 ............... _. mutta .. Ik ..... nm ........... IIedoI-........ ...... 
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lä syyllä huomsu ttaa , että Japanin hallituksen toimenpi de jo sellaise

naan oli Rans kan sikäläisen suvereniteetin ha lvek&Qmisen oso itus,eikä 

puutu niitä kolleegoj a jotka iv all isest i huomauttavat, että jos Rans kan 

s iir t omaavallan suvereniteett i on r akennet tu yhtä höl lälle 90hjalLe 

kuin Syyr i ass a j a I ndo- i1nas s ~ , on oikeus kysyä mil.lainen se tulisi 

olemaan pohjois- Afrikassa , jos t oinen t a ikka toinen sodass ke skenään 

o1evista v altaryhmis t' vakavasti oettaisi panna sen vaaranalaiseksi . 

Kiint oisinta ministeri Rochat'n sanoista otaake asian Johd osta 

• ol i se minkä jo selasähkötin, s.o . että hän puolestaan ei suinkaan pi

dä mahdottomana että J apanin kiinto etelään päin tulee r ajoit tumaan tä

hän a_tivite ettiin Indo-Klinassa , Jost a sille itsellean koituu pienin 

Diski, J a että s e välttää ulottamasta t ätä aktiviteetti a Al ankoma iden 

• 

Int i aan saakka , koska sell a inen t o imenpide v rmasti aikaans ai si 

teja, joiden kaukokantoisuus voisi olla laskema ton. Tästä syystä hän 

näkyi kallistuv an siihen Ol ettamukseen, että J apani sittenk1n~ selkä

puolt aan näin vahvistettuaan, suunnittelee sot alsiakin alotteita Venä

jän kulmalla , sitä suurelllIllBll a sYYll.ä kun. tiedetään, ja t ä stä minulla 

on varmoista lähteistä vahvistusta, että Japanilaisia JOUkkoj a 

vieioonaa eli 1/2 milj . miestä Olisi matkalla luoteeseen, t.s. andshu

kuon JOUkkojen vahvistuksekai, mikä tuskin voi tähdä tä muuanne kuin Ve

.näjää vastaan. 

KUn kysyin millä tavalla renskala is-japanilaiaen soplmusteks

tin Se kohta on tulkittava missä puhutaan "yhteisestä pUOlustUksesta., 

jos Indo-Kiinan kimppuun kolmss hYÖkkää, hän vältellen vasta si Ranskan 

sIinä tapauksess a joutuvan erinomaisen pahaan sarana-asenteeseen, sitä 

suuremmalla syyllä kun Siamin asennoItuminen ei ole sel",1 Ja kun sellai

Ileesa tapauksessa Indo-1t1inan melkein ao milJoonaan nousevan aauj8lll1a

ton Ja siellä olevien sotajoukkojen varustaminen elintarpeilla tulisi 

tuottamaan varmaankin erinOlll81aen suuria va1keuJcaia. 
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Useista luotettavista lähteistä olen käsittänyt, että Indo- Kii 

nassa olevan r~ns ' al aisen sotaväen vahvuus nousee n . 100,000 mieheen, 

aseissa olevat alkuasukkaat siihen luettuina . Indo-Kiinass a ei liene 

v arsinaista asevelvollisuutta; yleinen -mobilisatio" s i ellä on siis 

enemmän taikka vähemmän mahdoton. 

Olen nyttemmin saanut kuulla ,että kun Siam. vuosi takaperin te

k i tunne tun alottaensa Indo-Kiinaa vastaan, Kiinan täkäläinen suurlähet 

t iläs olisi tarjonnut Ranskalle 300 ,000 miehee n nousevaa sotil aallista 

.. apua~ minkä Ranska kuitenkin oli hylännyt. Suurlähettil äs , tunnettu 

Wel lington Koo. siirre ttiin jonkun aikaa senjälkeen täältä suurlähetti. 

1ääksi Lontooseen t Kiinan sikä.läisen suurlähettilään ottaessa vastaan 

hänel le tarjotun ulkoministerin salkun TShungkingissa. 

• 

Täältä päin kat soen näyttää siltä, että ainakin h et kellisesti 

sodanvaara kaukoidässä on vältetty, mutta harva täällä uskoo tämän vä1i

tilan jatkuvaisuuteen. Ranskan kanna! t a ka tsottuna muodostuu tilanne 

luonnollisesti erittäin vaaral1iseksi~ jos sota kaukoidässä syttyy, sil

lä uusi sopimus 7apanin kanssa. joka täydentä.ä ja selventää viime vuoden 

elokuun 30 päivänä tehtyä sopimusta, asettaa Ranskan suvereniteetin jat

kuvaisuuden J apanista riippuvaksi. On vaikeata käsittää, että R nska 

voisi väl.t tyä sellaisesss tapeukse3s8 joutumasts sotaan anglosaksis-'Ve

Däläistä blokIda '98ataan, millä tiety ti oLisi vastaavia seurauksia 

myÖskin länsi-Euroop88saa JoLloin Ranskan pohJoisafrikka!aiset alusmaat 

Joutuisivat moLempien blokkien keskinäiseksi riitakapUl.aks1. Tarvitaan 

todella suurta diplomaattista taitoa Jatkaa niissä olosuhteissa t ä hän

astista Luovailuaa mihin sitäpaitsi Berll1n1~ ei aivan syyttä. näkyy 

kYll.lis tyneen. 

C).. 
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V IC H Y SSA OLEVA LÄHET YSTÖ . Sal a i ne n. 
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/1/1 '- Yli i ~.~ _ V1Qhl __ Ja auusot,. 

SlsällY8& 

1~':i-i:,IÄ I U.:j~ r. 

, f , Cb 

N!.lttää al1 tI. että marsalkan j .tku'Y! poliittinen li.j •• 

jonka a ja 0 on .. 81n·on luoma pohj,. viela kerran on Yken.TI. 

voittamaan vaikeudet, jotka aw at sllltyn.et siit .. etta, RanskaR 
Jl);.U 

Slönaettl! Japanille tukikohti. Indo-Kiinaua, llLnsivall.tYtu-

levat Plltämaln samant.pais1a .,önnytYksi" Renskalt. pohjoia

Afr11t..... jollaisen tilanteen estl.m1seksi taas Sakea painostaa 

Viobyn hal11tuatå. 

Kahden aalaeählteeni n,o 2 44 3a 24.8 kommentaarikai kerron seu-

raavaa. 

On lt1eltlmätöntl. että Saku •• muodoaaa 3011a ei ole ollut ul

timatiivista luonnett., on Viohyn hallitukselle esittänyt eraitä kJ

sJMJksia koskien Ranskan afr11talaisen siirtomaavallan tunnetuimpien 

s.tamien kohtalo.. !lt .. varten 1tI.vl tl&ll ..... kettl.in 4. Br1non • 
, 

sen.l~&an huhut Abet.in tl&ll .. tAynnistä ovat va~ät. 
-Etsi.ss ...... ,U" tl.hla Saksan toiaenplte ... en. vaataus YOl 

011. manenlainen. On .nsiDDltin tot~. ~ ••• n havaitse. 
-1 •• ett ... a1ta&lai.-v.nl.ll.l •• n .olan jatku •••• osakai 4e gaulli.m1. 

IlUtta vi.lI. suuelllDlU8. IIIILILr ....... ttentism1 ••• 0. SU1lll~ jOk.[ p11'kl1 
.. lJk1tI'mllD kannanotto. Lontoo. j. Berliinin ~ .. uu .. j.tkuW .. ti j. 

40111.1 __ ,1 ttall., o~.t ao.t_ •• t pUtlla. Ba puhu nU.ta ~1rkaT81 
jl.tl&l • lt 1.t' ·kulk.~.t 
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EI ulkom •• ed .... uk .... , m .. tta ulko .. ialnminlsleriOn tledol-

tuk.lln. 
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saarnaamas sa Saksan joll ei pikais ta hä~iö tä, ~iin ainaki n s en nyt j o 

muka todettavissa olevaa mahdot t omuut ta suoriutua suurtammel~Yks e stä 

voittajana . !Jaini tsen esimerkki nä että kun el okuvissa nykyää.n 

erit t äin vaikuttavaa ja hyvi n kokoonpan tua fi~lä Venäjän sodan uloim

mUta linjoilta , sillä kohtaa mis sä Riian vayau t tajat kaupunkiin tulles

s aan saavat kukki a y .m. onnellis i lta asukk:ailta , s ali s sa säännöllisest i 

kuuluu i rral lisia vihel lyks i ä . Toise l ta puolen kun filmin lopus sa näy

te tään bolshevikkien tihutöi tä Lembergi ssä , s ama yleisö kaUhun val taa

mana on hiljaa kuin hi iri. 

Olisi l oogill i s t a j os saks alaiset j a monet nä in laskelmoi-

vat t ämän huomatessaan alkaisivat t äällä kiristää okkupatiorengas-

t a . Omasta puol eåtani olisin ku itenkin vähemmän tai puvai nen tähän olet

tamUkseen , koska tietysti Saks alle ei tällaisena a i kana ol e 

t s i lman hyvin painavia syitä her~t tää tyytymä ttUmyyttä siell ä missä 

sentään vuoden mit taan suurin piirt ein r auhanomai nen mieliala on vallin

nut. Toi nen selitys, j onka myöskin täällä kuulee, on se että s aks alai

set idän tapah tumien hidastumisesta muka huole s t uneina hal uavat itsel-
I 

leen Ja pre,tigelleen korvaus ta R~nskasta Ja Espan j asta. Tähän ol et ta -

mukseen en liioin kiinnitä suur takaan huomiota, koska ainakaan minulla 

ei ole käytettävissäni vakuuttavia todistuksia siitä että t apaht umat 

idässä menisivä t hitaammin kuin mitä Saksan ylin Johto al.unpitäen 011 

laskenut. 

Sensijaan on luonnollista että Berliiniä vakav as ti huolestuttaa 

Ameri kan Ja tkuva auuren-äiinen-pito pohjois-Afrikan satamista Ja Azoreis

ta, jolle äänenpi4011e Ialann1.n tapahtumat antavat rel1enä ja ehkäpä 

pireel.liaia viitte1 tI. Saksan töreatäll.n1I1&ar Viohy8sä olivat minuata 
-

8118 varain lUODJlolli •• t. Huhut lidaivät näiden 4emarch1.en ja keakua'te-

lujan kantawutta - tämll huhu"p1QJ7a tiLällä on pitk1l1 matkaa aiun 

kobut! ollut OIIl1aan JllTrk1tti.mu.n pOliittiata UmapUr1& - ja lkk1& 



koko Viohy tiesi Sakaan vaatineen Dakarin. Oaaablanoan ja Bizertan. 

Vaikka aähkötin /244/ tämän vaatimuksen ole ... to4ennäköiee •• e. enaa 

tlnläD ueko Sakean sit ä suoraan Taati nee. joakin asiasta on keskusteltu. 

mutta en ihmettel isi . j os s aksalaiset näD& satamat miehittä1siT&t. sit •• 

ant isipoi4.as •• n tapahtumia ja r yhtyäksee. ajoissa TarokeiDoihiD s ata

mien suoj.lemiseksi amer i kkalaie-englantilaieta yl1&tystä vaataan. On 

tos in m,öe mahdollista, .ttä Berliinin 4iplomaattieeesa toiminnassa t&s

sä suhte.ssa piile. lAhinnA tarkoitu8 sitoa YhiyeTalta10 huomio 1tAlDk1o 

pAin. siten häiritäkse.n niiden to1mintavapautta l Ann.ssA, s.o. kanko

idässA, j a jätt&aksee. täten Japanille aikaa r.tleksiooa Ja mahdollise.n 

pr.paratiooa. Jos nAiD on, niin olisi 100lil11sta ettA Sat8a JatkuTaati 

pit&A . i reillA k7.JUWstA. vaikkei se ryhty1sikAiD fron sounds to th1ngs. 

Ei ole nUnoll.n kWlllllall1sta etta Yhdynal taiD tAkAlAinen suurlA

h.ttil&s 8ai tehtATäkse.n ud.lla Vichyn hallituks.n kantaa Saksan 4'
maroh1.n valossa. Tiedän että suurläh.ttil&s palasi marsalkan luota, mis

sä ~ö. amiraali Darlan oli läs.A, rauhoittune.na. Ran8kan asiaa koskeTa 

nootti ' ash1ngtonill •• i tosin n&7 s1.llA rauhottane •• Tirallisia piir.

jä. SAhkötin että Washinlton ja Lontoo tAss& yhteyd.sSA olisi.at taan-

n •• t Viobyn hallituks.ll. pohjois-Afrikan k08kemattomau4en, jos t&m& o. 

suostumatta saksalaisten .aatimukaiin, tall. ti.4011 •• n ole saanut Tah

Tistusta. Sensijaan 0. varmaa ettA p,ta1n puolestaan tahtoo PY87& uakol. 

11 ... a alunpu10 inauluroimall ••• linjalle, jC?hoJl h&D sitoi its •• 1II. tu

n.tuiaaa pUh.1ssaan h.tl as.l.To. 3&lk •••• s.o •• t~ h&D katsoo ReDskeD 

.1 Tain oikeud.ksl T&aD ~6s' T.ITOlllsuu4.ksl P7.7& horjwsatta ... l.TOJl 

.ht03an pohjalla. ~ kanta 0. 100111110 •• ja on tahIa .aakka oaottau

taaut opportuua1a.ks1. S. ..itta .tta Ranaka ... ettl S7JTian to'.lla Dr

hooUl .. n puoluetukean 3&l.k •••• ei luoAnoll1a.st1 auta tUa tottaal .. , 

pU.Taato1a Sl7r1a pUOlustus 011 t~'.ll1a .. U .. ale.." •• htoj_ ~.Jl"

.- .aka1aea. L&nsiTallat s.na1~UIl katsoTat, etta Ran.kaa _ÖIltpiaa 

Jap.ia TMU-.k-



aiin Indo-Y~ inasse ei ollut aselevon puitteiden mukainen, mihin ranska

laiset taas huomauttavat että Syyr i an Ja Indo-Kiinan tapaUksia ei voi 

keskenään ver r ata , koska Ranskan oli mahdo ton I ndo-Kiinassa taistella 

Ja koska sen suvereniteatti sie~ä edel leen on ko~kematon. Ranska n kan

nasta voi t ietysti esittää eri tulki ntoja, mutta todennäköis tä on että 

jos anglosaksit al ksvat ahdistaa Rans kan pohjoiaafrikka leis ia siirto

maita, he tulevat käyttä.mää.n yhtenä argumenttina sitä väitettä että, 

jos Ranska idässä myöntää tukikohdan Japanille, mikään ei heitä estä 

tt vaatimasta s amo j a etuj a pohjois-Afrikassa. 

• 

Olen viime päivinä keskustellut sekä Lucien Romier'n kanssa~ Jo

ka nykyään kuul.uu marsalkan inti1mimpiään aivotrustl1n. ettll allli raali 

Darlanin kabinettipäällik»n kanssa , joista keskusteluista olen saanut 

vahvistusta yllä esi tetylle kuv lle ti l anteesta , lisäten että, Joskin 

tilanteen vakavuus on ilmainen, keskus telu t Vichyn Ja Berliinin välillä 

ovat tapahtuneet eräänlaisessa keskinäisessä ymmärryk sessä. Romier sa

noi minulle oraan, että tilanne tta kärjistää myös se seikka, että 

Vich yn Ja Berliinin pariis ilB iset välikädet eivät kummallekaan puolelle 

selosta tilannetta aivan asianmuka ise sti. Tässä piilee muutenkin huo

ma ttava vaara ranskalai s-sakaalaisissa SUhteissa. koska näe t Pariisil). 

politiikkaa johtavat muut~at herrat (Deat, Luchaire y.m.), j oilla on 

huomattavia intreasejä omalta henkilökohtaiselta kannaltaan Vichyn hal

li tuksen vaikeuksiata. Tietäen että uusi Ra.neka kerran tul.~ heidät 

pyyhkäisemä&n Seine-jokeen. he koettavat protltoida nykyt ilante.ata ja 

aan heille tuottamista edulsta. Yhä uusiutuvat huhut hallituksen slsällA 

tapahtuvista mahdolli81sta vaihdok8iata ovatkin suurimmalta osaltaan 

kstaottavat tätä tauataa vastac. Nl1n kalan kuin marl&l.kka lata.u aalol-

d~ ylimmissä jOhdos.a, peraoonavaih4okset lts. aaiaasa näyttel.v&t 

arYOlata olaa. 

Diaall. olosuhteissa ~ent.ttl .1Usen. 1al.a8l.hk ... l sana' ml.-
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lialan rauholt1llmlsesta eivä t oLe l ,iiotellut , sit" l a 5uurem::na l a sY3rllä 

Irull molemmat malni t semani herra t vahVasti eIJa vi1vasivat narsalkan Järk

kymättömäst i pysyvän samalla kertaa aselevon l uoman tilanteen Ja • on-

toire ssa viime lokakuussa inauguroidun saksaJ.ais-ranskala isen ollabora-

tion pobjalle. • 
Ylläsanottu ei tietysti merkitse sitä etteikö tilanne äkkiä vois i 

taasen muut tua. enraali "'Teygendin odottama ton saa:mminen Vichy 'bin e i len 

illalla on tietysti yhteydessä ylläesitettyjen poh oisafrika l a isten ky

symysten kanssa . 

x 
x 

SUhtautuminen Suomeen ei täällä ole ollut a ina:taan hu omlota an-
, 

saitsevassa määrässä muutosten alai.ena sen Johdosta että, kuten ylempänli. 

kerroin. attentismi-suunta on kasvamassa. Täällä näkyy selv inneen ens in

näkin et .. meidän aSeemme todella ovat voitokkaat , j a t oiseksi että mei

dän sotapäämäärämme ov t r ajoitetut ja l ähi nnä puolustusluontoiset, mi-

hinkä puolu stua tluont oisuu te en on. puhemie s Hakkilan tunne tun puheen 

• kaisesti. luettava myös s op ivasti modifioidun ja tulevai suuteen nähden 

helpommin puol.ustettavissa olevan j a lyhyem..mäD. raj an aikaanaaaminen. Huo

limatta siiti että Svei tsih l.ehtiin on ilmestynyt, Rngl ann in lehdistä to

ain otettuja, katsauksia Venäjän mahdollisista hyökkäysaikeista Suomeen 

Kannakaeita käsin, e,i täällä. uskota Leningr a din mabdolllsu\1\een puolUs

t autua ajan pitkään eikä liioin Inglannin tahtoon - ainakaan tällä het

kellA _ ulottaa sotatoimet SUomeen. Inglannin ilIDBvo1m1en Petsamossa 

IdLra1.miL tunnettu tappio on tlLtä. kä.sitystä vahvistanut. 'riU\llJl eletään 

•• nwonl aUnli. usko •••• ja uakaltai.in aanoa tolToasa. että Suomi pian 

aaa aotanaa p&&ttymlULn. Jcmica jll.lkHll .e astma kSOS81nv1l.11 ... aIlldn p.-

111111L hel.ppone •• Meidän on nl.iaaIL olo.uht81ia. tOiTottd'Y.~ etU 8IIl1raa

U Darlan JU p8ikall.ee~ - elk1. miel .. Un1 bll.nen anman •• ' olakUIL aen-



~älk •• n kun viimeksi kirJoitin ainakaan ol •• lli •• sti he1kentynlt -, 

sillä hänen oll •• s. hallituksen johdos.a ei 01. p.lkoa viralli •• n 

Ranskan suhtautumds.n meihin muuttumi •• sta. S. its,.slAn .htI omitui

n.n teais.ikka .ttä Le T.lIPs ei v1el& ole toko aikana a/6 jälk •• n 

kirjoittanut ainoatakaan pLlkir joitusta meista, aiheutuu kait 1&h1nn& 

aiita että näid.n lh& tl1 •• mm1kai k&Jvien p&&kirjoituaten, joi4en lu

kijapiiri hup.n •• , tekijä jatkuvasti on IVI.ta 1116 lahtien) b.lgia

laiaayntl1nen R. 4. ~ •• ,. joka belgialaisena .i ole Berliinin lsta-

• viä. 

x , x 

1&/8. Sen jAlkeen kun ll1Aoleva oli kirjoitettu levisi 1kk1a 

huhu tilant.en uudesta karj1stJmia.stä. Huhu ti.si na.t kertoa .tta 

Darlan ParHaissa, II1sta hän palu1 Vioq'hin 8/S, o11.i sitoU~W1ut 

pitkäll.kin men.viin ~öDD1tlkaiin Saksall •• Vlit.ttiin edell •• n että 

W'lSandin akkS*äinen tulo V1olq'hin merk1t.1si hanan haluaan vaikuttaa 

mar.ankau .,.lntllllLttÖllJ78auunt ..... II1tä jälk1.ml.1ee.n YlLitte •••• n h-
, 

1 •• , 11.n •• u1a mi.luummin niia .ttä,.elsand .aapu1 taan. s.lvitt.l.-

mI&n uud.n kakaoi~ ... manaa luomia a4m1D1stratliv1si. vaik.uk.1a, bIa 

, 
vookJI:1 u.ma ~ aU ....... hAlla ja DarlulJa vllUlA .rt.l v. ...... 

aelT17ka1&· vallan ~äa .uht ••• Li.a •• jo .ovittu nlin .tv. .'18an4 
, 

ottaial Dvl .. ilta ka1kJl:1 JlaD.atan 11a1.ta pol1t11kba koak ... at ollJ •• t, 

_ilL1n Q.JIQ'k811a a&h4 .. la&D 01.181 .uoruai •••• a ko.htU ••• u1_

oaa1.taa lI1ai.t.rUJ14_ tu ..... ca U.1av. etu. ])81_ ta .... aa tAk-. ' . . 
"at .'78 .. Ul'- ~o •• a1a llUria .1to •• 11»1 .. v., .. 'ta. ....... pala-

teUia •• 11&1 •• tilan'." niv ... ,..- ~o.a •• ., ...... ~ .. ~ n~ 

_1 ..... __ •• v .. -.nalk .... 11 Ulu181 •• v.ta ..uI.alia. .. 
, 



r.tkai su ei kuitenkaan nlJ Weygandia t1J4yttaneen. 

Kitä edellieeen, suure.n kys~seen tulee, k&7 selvästi ilmi 

ette. Darlan ei ole IIICSntynyt JIl1hinkään 

voisi lIIöntya. Edelleenkin ov.t tiedot saksalai.ten todellisi.t. P.r.JD

nöista tai va.t1mnksi.ta var.in .ekavat. Oli miten oli, t.k. 9 p&k.i 

suunniteltu hallituk •• n kokous lyk&tti1n eilis.en, ~08ta ... ttoi r-
mIr~ että oli tarkoitus kuli •• ien takana s.lvittl& er1aielisyyd.t. 

Eili •••• ä hallituk.en kokoukse.sa vallit.i yk.imielisyy., k.rrotaan 

että Caeablanoaan ja Dakari1n nähden Viohyn vastaue on selvA, •• 0. 

kielteinen, ~otavaeto1n kl.7IIIs Bi.ertaR luovuttamis •• ta ei tukikoh

dak.i vaan .ak.alai.ten 30ukkojen lapikulkupaikak.i on avoinna. Kikl 

li tie~ Sak •• ei ole erikoisesti insistoinut, m1k& VahviBtai~i tA.i

tYBtäni siita että Sak •• ei halua tAlla hetkella Byvalle menevia ri.

tiriitoja Ranskan kan.s., haluten kuitenkin,kuten yl.mpana 30 e.itin, 

pitaA anglo.ak.e3a ep&v~uuden til ..... . 
Tilanne näinollen ei ole oleellisesti mQuttunut viime p&iv1D&, 

vaikka huhuista oli.i .aattanut paattaa .uUlten muuto.ten olevan ovel-

• la. 2ILhI.n antoi tavallaan IIIÖ. aihetta se seikk. etta aab .... öiSri 

de BriDo. t&alta palate •• aan Pariisiin antoi amerikkalaisille lehdil

le leller.tio. t.pai ... , ~08B. hIlA .anoi Ran.kan nyt valinneen Saksan , 
~. lana1valto~e. vall11& 3a tl.llll.D valinnan tapahtuneen Sak ... eduka1. 

Berliini .. a lie.ee awö. jo ... in lIII&rin rauhoittanut .e .. ikU 

etta It,tain a.ketta1D ~ulki~e.ti .~uoa1 tak.p.r.ua lupaein an

taa Ran.kan kanaal1e koko U~D7t, olen valJl1 •• en hTfAka1 ~ .. -
.... populariteett1n1kia·. 

foli.tukeen •• iita ettei tilanne ole ainak,en perin huole.tut-

t.T., ma1ait ...... iUU1D, etu. pal~OJl ranHalaia1a sot.vankeja ~al-

lea oa Tapaatett_, • .u. tol.eui etv. tul •••• 0. _erik .. ta Rautal-

1e ua~t. a11r- ,.a. 1 .. tel.~ 
X x 
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KäTin eil.n ulkomin1steri888ä minist.ri Arn.lin puheilla /hb. 

on nykyään .oue-dir.ot • ., politique/. Hänellä 011 TaiD h7Tiä t1et03. 

Suomen sodasta. Sel1tt.lin hänelle euurin p1irtein tilannetta. HIA.n 
~ 

käeitJke.neä mukaan m.idän ae.mamme 80d .... ·O. edullis.mp1 kuiD Sak-

.u. koslt& m. TOilllll8 siitä aina pal-.. lin . • aaTUtettllaDDe perl,7tyä. 

kun sitäT .. toiD Saksalle V.nä3än Talloituk •• n Jälk •• n Ta.ta alkaakiD 

la grand. taoh.-. K •• kuet.lu.t .... mainits.n T1ela .eurUT&&. Kun mi-
, , 

n1et.r1 Arnal 011 tod.nnut V.nä3än mat.r1aal1.en puoluetuk ••• n tehne .. 

3ätt11ä1 ... k.le1t. Suoman .odan 3älk •• n. hän 11.ä.1 haik ... t1a ~a1t 

aekin 01181-._ ToiD •• t Puolan .odu 31.lk.e •• aattaa puolu.tllk ... 

• Janmu.kaiaelle kannalle. olihu _11la aikaa koko talT1· • 
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H elsi n ki. 

lähetä n t ä ten kunn ioitt en Ulkousia inmin isteriölle 

r e'?orttini Vi ch tä n ; ot 3.3 a 3.3 , j ot b:! ;'äs i ttelevä t 811==ma1 -

n :titu a <:l ihei t a : 

!~ :o 32 ; P etainin puhe . - Churohillin ja Rooeevsltin 

dekluatio • 

. ; 0 33: 3räi tä ke s ku s teluja • 



V I s y SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n : 0 

VicbY ss a .l.6 ... p:nä elo ... kuuta19 .. U . Y? lVI J'~ 

Asia: 

• 1) l( 

P ~t:.,inin ;?uhe . - CAurchU. in .1a ;."" r .:1/· 
Roos eveltin dekl arstiQ , 

" 

Salainen. 

~/ 

S_man ?ä ivän i l t ana (19 /8 ) j olloi n vii~inen r ayorttini täältä 

4t lähti , ma rs alkka piti suuren tunne tun r~d1 opuheensa. l uks i ylei sö oli 

hieman epävar.ma puheen t arkc:tuksesta , ja myönnan itsekin että Se pri -

• 

ma vistb tuntui ehkä 111 an bombastisel ta, siinä kun puhutt iin pollisi 

voimien lisäämisestä j 5 sen henki kun muut enkin oli a i kal a i lla "~uos 

ego --" tyyliä . Luulen sittenkin että puheen psykologi nen hetki j a vai-

kutus olivat oikein lssketut . Tämä seuraavista s i s tä . 

Puheen l ähi n tarkoitus, mihin sähkeessäni n :o li? jo viitta

. sin , oli sisäpol11 t tinen . Siitä kohts alemp ana . 

Ulkopoliittisess a suhteessa puhe oli empimättä tervetullut , se 

kun ensinnäkin t 6: poi ka ikki ne monen} iset, huomattavalta osalta eri 

näisten kotoiat en j a vier den omaintressien liikkeelle pan emat huhut , 

joita viime vi1kkoina oli lev itelty aks an suure s t a pa inos t uks est , 

pohjois- Af tikan satemista y •• Toiseksi: s amalla kun puhe asetti tosi 

asiat oikea an valoonsa , s . o. ettei mitään ultima tiivls1uonteista eri -

mielisyyttä ole olemass a Vichyn Ja Berliinin välillä siten v ahvis -

t en sen käsityksen minkä olen r ohjennut mini s teriölle sekä sähköttää 

että kirjoi ttas , että näet Vichyn j a 13erliinin suhteiden jännitys tä on 

t ava ttomasti li10teltu se myöskin antoi selvän näpsähdyksen parl1si-

l ai5111e viimeisten päivien pyhille, eikä vähimmin hra de Brinon'ille. 

JAKELUOHJE : 

UE 2 : A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Ta ... lllnen. 
Tavallinen ja lIalk.1 .. . .... mlnlaterilllle. 
EI ulkomaaeduatuk .. n liedollukalln. 
EI ulkomaaeduatuka.n. mutta ulkoaalainminlaterilln tledol

lukalln. 
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joka t ääl tä D ' tessaan i nnost uks essaan oli ennyt vä hän lii bn itkälle 

selittäessään Rens ~en nyt kokonaen menneen ak selin syl iin. Tämä kohta 

marwelkan J uheest a on mielestäni varsin näppärästi tehty s amoinkuin se

kin kohta , j os sa Amer1kclle s anotaan ettei sen t arv itse huol estuneena 

pelä tä Rans kan muka menet täneen vanhat idealins a , olkoon että käsitYk

set demokratiasta eri puoliI:. vsl tsmerta monasti ova t eri t avalla käsl 

t ettävä t ja applikoitavat. 

Saksaa koskevasta ohdast a lainaan tähän seuraavat ~useet: "hll

tä tule e Saksan valtakunnankanslerin lokakuussa 1 40 meille terjoama an 

yhteistyöhön . ehdoin joiden suuren koht eliaisuuden (courtoisie) olen 

t äysin käs i ttänyt , tuo yhteistyö edellyt tää pitkäaikais t a työ tä olemat

t a vielä eh tinyt kYPsyttää kaikki a hedelniä. llei dän tule e oppia voitta

maan vuosisatOjen luomien erimielisyykSien meille j ättämän epäluulon 

perintö voidaksemme orientoitua niitä l aaj oj a e rs_ektiivejä kohti , jol-

aisia me idän toimintehalullemme voi avat a ke skenäiseen sopuun pääsevt 

kontinentti . Sitä päämäärää ohti me pyrimme . mutta se edellyttää t va

tont s työtä , joka puoleltamme vaatii yhtä paljon t 5htoa kuin kärsiväLLi

syyttä. Toiset teh t ä. vät kiinni ttävä t si t äpai tsi tällä hetkellä Saksan 

hallituks en huomion. jättiläismäiset tehtävät , joiden puitteissa on ke

hittymässä idässä sivistyksen puolustus (d6fense d'une civilisation), 

ja jotka voivat muuttaa maailman ulkoa sun" • 

... heen ulkopoliittiset kohdat ovat k ieltämättä kaikki alla rau

hoittaneet, j a yleensä lasketaan siihen että jonki nlainen tauko huhusep 

pienkin puolelta a inakin joksikin aikaa on odotettavissa. 

heen päämerkity-s on kuitenkin etsittävieail.. kuten j o sanoin, 

sen s isäpol1i tisista osista. Marsalkka iaki kovasti j säälimätti kaik

kiin niihin jotka eivä t ole ymmärtäneet tai t ahtoneet ymmärtää, mitä 

uusi RanSka kultakin vaatii. jotka luulevat että v~st itsekkäät," 

omanvoitonpyyntll. tarkoittavat matoo41t ja w18 vie taeilew edelleen 8aa-
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vat ranka isematta jatkua. Jiv i ~n vä listä luke että hän i skee kovasti 

ent . elintarveministeriin Acbardiin ja hänen ans sarikOkselllsiinS8' 

J'~atastroofin syyllise t hän lupaa s aattaa rangaistukseen. Trusti t tuomi

taan . Ap~nist~ at10n epäkohd&t samoin. en puhdi s tami s eksi luodaan 

pa itsi uusien pr ovinssiprefe tien v allan laaj ennusta uusi ll-miehi-

nen It keskusvallan komis aaritW (commis s e-' '('e s du pouvoir)-niminen Yl in 

valvon t a instanssi. Pol iis in t eho k is t eta an, y .m. ? arlamentin jäsen-

t en palkat j ot & t ähän saakka ovat juosseet - l akkaute taan syys-

• kuun 30 pä ivänä . Vapaa.cru.urarien s a.l atoimint aa tullaan ankarammin s il

mälläp i tämään j a J ournal ffi c iel julkaisee s nsikuises ti vapaamuura
x) 

r ijärjes t öjen korkei p i en digni täärien nimet . 

• 

""i nulla on S9 käsitys että yleisössä tä.ä..llä vel~i tsee eräänl ai

nen 9 äva1'!D.uuden j a häpe ij,ntapa1nen tunne, jokainen kun tuntee e ttä r

salkan syytös ei su inkaan ole vai n huonon t uu.len 11m iS11. Puheen sano

j en välistä hu okuu näet kielt ä mättä samall a erä.ä.nlalnen kat ke ruue j a 

vanhan miehen pettymys siitä et tei hänen todella hyvää t aht oaan 

ole läheskään kaikessa seurattu. 

KanSakuntaa ja sen herkkl.ä vaistoj a ei muutet a ,.,.,ä iväatä toi

sean, totuus jonka mars~kka on s aanut kat kerasti todeta . ~tta luu.li

sin että puhe teki ainak in jossain määrin v aikutuksensa j a että. se va l

mis tae si tä ml tä me kaikki tää.l..lä kaipa smme, nimittäin 9 ttä ankarakin 

ja nopea rangaistus niille, jotka nyt ehdoin t ahdoin rikkova t, eo ipso 

on saapa yhteiskunnan kannatuks en . 

Erittäin edullinen oll puhe sikäli että se kerrankin saavutti 

koko ParHsin lehdistön tunnustuksen: -Vihdoinkin miehen ä äni, vihdoin-

• kin nyrkin isku. On selvää että tämä hyväksyntä Pariisin lehtien uplel-

x) Tuntuu oudolta että tässä luettelo •• a esiintyy SUo!ll8n e nt. J:kon-
su.U.n, • Nordbergin nimi, lisäykael.lll -membre du conaeil sup -, 
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t a ei ole t apahtunut ilman Berliinin myöt ämielisyyttä. 

räs kohta on monia ihmetyttänyt. se näet joss ~ marsalkka sanoi 

että ans kaa ei voi hallita muual t a kuin Pariisista, jos koht a edel

lytYkset sinne paluuseen eivä t vielä ole ol emassa". 

Hallituksessa - tap ahtu i samanaikuisesti erinäisiä vaihteluj , 

mutta niiden me r kitystä ei voi pitää primää.risenä, varsinkin kun oli 

kauan ennusteltu suuria, läplkotaisia muutoksia. Huomiota herättää oi

keastaan vain amiraali Darlanin nimitys aikaisempien teht iiviensä lisäk

si "kan s allisen puolustuksan ministeriksi". Tå$än aut ta marsalkka on 

tahtonut maailmalle osoittaa suuren luottamuksensa amiraaliin , jota mo

net ovat epä i lleet. Itse asiassahan Darlanin aseman ylemmyys Weygandiin 

j a Huntzigeriin, s otaministeriin, nähden nyt on kiistämätön. Ennen pu

hetta oli kysymys siitä että Darlanista tehtaisiin amiral de France 

niinkuin marsalkka Petain on marechal de France, mutta tämä nimitys ei 

realisoi tunut. 

i s t a muutoksista hallituksessa mainitsan erikoisesti Lucien 

• Romier'n nimi ttämisen mlnlstre d'etat'ksi. Paitsi että tämä. nimitys on 

paika.l.1aan. ROIIlier kun on ensiluokkainen mies. olen s iitä henkilökoh

taisesti tyytyväinen, koska minulla vanhastaan on hyvät suhteet häneen. 

Romier on nyttemmin marsalkan todennäköisesti intiimain neuvonantaja. 

x x 
x 



• 

- 5 -

" ilen täälläkin pamahti Churohil l - Rooseveltin kahdeksan pont

ta . Lehdistö ei ole oi ke astaan vielä siitä varsin i sta mielipi että 

lausunut, mutta yleinen mielipi de on se että anglosaksisen maailman 

johtavat voi t e ivät näy mitään unohtaneen viel ä vähe n 0 pineen . 

jos luulevat noill a i skus anoiLla pelastav ans a maailman. Viohy stä on 

olemassa vain parikymmentärivinen ylimalka inen puoHvirall inen kommen-.. 
taari, jossa oikeastaan ei ole muuta kuin toteaminen, et tä nu& kahdek-

san pontta liiaksikin muistuttavat· ilsonin nel jäätoista ~ontta . Havas 

julkaisee ki rjoituksen , josta en pääse selville , onko se 

siläises tä Bund-lehdestä vai onko se Havasin oma arvelU , e ttä näet pon-
Moskova e.!Jgjj 

s ien t akana ei senvuoksi 01e/2oskovan edus tajan nimikirjoitus, koska 

muuten näet olisi ollut mahdo t ont a , k t s oen 'roskovan pOlitiikkaan Suo

messa ja B~ltianmsiasa , s aada hyv äksyt yi ksi ponsia 2 j a 3 . Saanemme ai 

heen vielä palata t ähän deklara tioon ~ jonka me r ki t ys täällä selvästi 

on jäänyt Petainin suuren puheen herät tämän kiinnon varjoon. Oli odo 

tettu paljon voimakkaamp aa j a p resiisimpää Potomac'in keskustelujen tu-

loksena. 

Lyhyenä yhteenvetona s anoisin, että etainin puhe täällä on 

puhdistan~t ilmapiiriä, ja että toiselta puolen Potomao'in ponnet eivät 

ole kyenneet mielialaa kl1hottamaan . 

x x 
x 

rlaini tsemista ansaitsee vielä että amiraali Darlan t . k . 13 päi

vänä~ siis Påtalnin puheen jälkeisenä päivänä. 011 asuntoonQa maaaeu

dul.la JärJestLnyt diplomaattipäiväll1sen J088a kaikki ambas sadöörit, 
x) 

~ös Thdysval tain Ja 'apanin, olivat läsnä.. Tilaisuudessa valli tai 

x Katson asiallisista syistä al.heelliseksi mainita sanminkin kun 
kYseessä oli ens1mäinen diplomaattinen ateria Darlanin luona - että 
pai tai ambassaclööreJI Ja kahta ulkoministeriön virkam1estIL~ ei ollut 
1Isn1 diplOlll8attik:ulmasta ketään muita mm allekirjoittanut rouvineen. 



. " . 
- 6 -

mieliala, joka selvästi kuvast i sitä tilanteen aikaisemman kär jis

tymisen laukeamista , jota oleli koettanut eri tellä. Darlen11la j a 

Yhdysvaltain suurlähettiläällä oli pitkä kahdenkesk inen intiimi 

ke slcus telu . 
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Asia: Eräi tä keskusteluja . 

LIinul la on ollut viime päivinä eräitä keskusteluj a , joi .,ta seu 

r aavass_ lyhyesti teen selkoa • 

len ollut us eamman kerran kosketuksessa mini steri Lagarde'in 

kanssa , joka nykyään on ministeri Arnalj~ rinnalla sous-direct eur po

litique. Hänellä on ts'anaan pitkä aunis diplo aattinen c~icu1~. 

ja näkyy olevan nykyi sten vallanpitäjien suosiossa (huhuiliaan että 

direct eur politi ue 'in, ministeri Rochat ' n) suosio olisi l ask~massa) . 

linisteri ~arde on useamusan kerta n ottanut pu eeksi Ruot-
) -

sin asenteen nyky tilanteeseen. aata puolestan i olen tietysti ollut 

erittäin varovainen , mutta Lagarde on itse vi it taillut siihen että 

Ruotsin asema , va ikka sen onn istuisikin r auhaan saakka säilyttää neut

raalisuutensa . vielä t ulee kohta amaan va ikeUksi a , koska Quai d ' Ors ayn 

tietämän mukaan 1ilhelmstrassella jatkuu tyyt ymättömyys Ruotsin pas 

si ivisuuteen . Hän kerran jopa mainitsi pitävänsä hyvinkin mShdollisena , 

että _ otsi n vielä tul ee pakko myöntää voittoisalle SUomalle mar1tl1-

mis i a etuja pohjois - Atlantilla. Ilmeisesti hä n ei sillä hetkellä muis

tanut, että Ruotsilla ei ol e satamia niil lä seudu1n~ joten hän toden. 

näköisest,1. t ar koitti Norjaa. 

Hän ker toi myös s en kiintoisan uut i s en e ttä kun Darlan palasi 

JAKELUOHJE : 

01: A&. 

Jakeluohjemalleja 

Tavallinen. 
Tavallinen j a lIol koi .. _ .. mlnl.terill lle. 
EI ulkomao.clu.tuk .. n tI.cIoltukalln. 
EI ulkomao.cluatuk .. n. mutta ulkoulalnmlnloterllln liedol. 

tukaIIn. 
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heinäkuun alussa ariisis ta mukanaan s iellä sovi ttu :pää tös v"lien kat

~aisemise sta ~oskovan kans s a , hän oli vakuutettu siitä että Ruotsikin 

tUlisi s amoin menettelemään. Tästä en ole muusta lähteestä mitään 

kuullut . 

3än kertoi myös jotain jota en ai kaisemmin t iennyt , että S8ks a 

viime talvena olisi erää.ssä tUe isuudessB, josta to ivon myöhemmin voi

vani t ar kemmin ilmoi tt 8 , tarjonnut ::tuotsille 'Jorj an v issejä arvat ta

vissa olevia suos tumuksia vas taan. Ruotsi oli kieltäytynyt • 

Yleistilanteeseen nähden Lagarde on ko11aboration kann 11a . 

Hän jopa valitti sitä ettei Saksan ole onnistunut päästä voitolle 

lannis~ . koska voit t o sil ä suunna lla olisi t~j onnut r auhan ja uuden 

s iede ttävän jä.rjestelyn kontinentilla . 

Egyptin lähettiläs, jo t a täällä paljon kuunnellaan , on ihme

tellyt sitä mik se i Saksa hyökä tessään Bal tiaan heti julis t8.l tunut Uh 

äänekkäästi näiden p1enten ma ide n vap8u ttajaksl (lib6rateur ). Tälla inen 

rummutus olisi ollut sekä baltl1al sten itsensä r auhoi ttumisen että 

• muun maall.man valai s emi eh kannalta hänen mielestään tärkeä propa an

d~llinen ele, josta Saksa ei 01is1 voinut muuta kuin hyötyä. 

Sama lähettiläs ~ertoi muuten 10ukokuun 21 päivänä pal ates

s aan Sveitsistä kertoneensa sovjetin silloiselle täkäläiselle suurlä

he ttiläälle ensinnäkin. että hän oli Sveitsissä kuullut sikäläisten 

suurpankkien jo silloin varottaneen haaraos astoj a an ryhtymästä i hin

kään rahallisiin Venäjää tarkolttaviin operatiolhin samoinkuin ru~la

ostoihin, sekä tois eksi että s&ks alaiset jo keväällä olivat tilanneet 

SVei tsistä 350 .000 sirpplii., joiden ma llina oli ei Saksassa vaan Ukral

nMaa käytänn"s8ä oleva sirppimuoto. Suurlähettl1äs o1.i sillä hetkellä 

optimisti eikä pitänyt 1.ähettiL&än tietoja huomiota ansaitsevina. Hän 
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kertoi lisäksi olleens a kesäiruun .3 päivänä ate r ial la s aman suurl ähet 

tilään luona , jolle sota oli tullu t aivan täydell i senä yllä t yksenä . 

x x 
x 

.,;i!listeri Iuc ier. Romler oli eilisillaksi kuts unut allekir oitta-

neen perhe aterialle 'ycliissä olimme vain hän ja i OO rouvinemme . 

Varm"m Ut tU8bll siitä , minkä hän kYllä kai t 0 ennestä.än tie s ikin. e t t ä 

näet allekirjoittanut on itkin vuotta ollut ransk~ is- s aks lai s en kol

laboration lä.m.m.in !!anna ttaj a , ' 0 käsitettyään e ttä nuste :ncrs&J.k&D. 

&s keinen puhe 011 psykoloogisesti oikeaan osunut luul en että hän 

i t se oli uhean suurimne lta osaltaan kir j oit t anut s ekä valitettuaan 

sitä että, J oskin Ranskan k sa on marsal kan t alana , s uurin o sa porva 

ri s t oa , jota hän muutenkin i t i suurimpan syynä Rw ~s kan luhis tumiseen, 

aj a ttelee toisin. hän antoi M nulle muutami a tär eitä tips siitä mitä 

Parc - hotellissa nyky t ilantees te a ' a t e l laan . 

Roosev l t in a Chur chillin ke deksasta ponnesta hän käy tti s ana a 

r i dicule s • . änen mi ele stää.n ne an t av a t e rinomais ia valtteja sekä ~ 

l e että Amer ikan isolationis t eille . "En ymmär r ä l a inka an Churchill in 

11 t U kkaa , 8 . 0 . mihin Englan ti pyrkii kun se ei pyr i r auhaan Saksan 

kan s s a . Tunnen b.yv in Churchill i n . Olen palj on juonu t whiskyä hänen kans

s aan, mut t a en ol e kos ka an nähnyt s ell a i s t a whi skynjuo jaa . Hän on hen

kilökohtaisest i rohkea mu tta ju.lma a bry.taalilt • 

" J os eks a nyt os ot t a isi Euroopan l ä nnessä (s.o. Rans kas sa,. Bel

giassa , Hollamissa j a SkandinaviaSsa ) todellista ymmär t ämytsä, jota 

sen kui tenkin kerran täytyy t ehdä, olen va rma siitä että. Ame rikka ei yh

t ylsi sota an. Tosin silloin J ap anikaan luultavasti ei yhtyisi, t a ikka 

yht y isi va sta viime tingassa, koska sääntönä on että se joka viimeksi 

yhtyy. s aa parhai lllll.a t kastanj a't. eillä tää.ll.ä ,on se käsitys, että Ja

pani tällä hetkellä on SakS all.e p ettymys, Engl.annin t aas koettaessa 
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saade kaukoidän kautta Amerikan yhtymään so t aan , l uonnol lis e sti 

lännessäkin. S~ s teki erehdyksen elokuussa 193 kun se yhtyi os

kovaan ; sen odottumat toman allianssin diktoi johtajan silloin~n 

ko - ja pelkohan on pahin neuv onan t uj a historiassa~ 

RAmerikassB on oikeastaeD vain yksi mies, j ka t odell a ha

luaa sotaa, nimittäin Roosevelt. Yhdysvaltain länsiosissa ei kukaan 

to i vo sotaa" . Tähän lisään että Amerikan suurlähettiläs täällä äs

kettäin eräässä eur assa kertoi epäilevänsä Yhd~valtain sotaan j ou

tumis t a o 5e.sij aan tapasin Jari pä i vää sitten amerikkala isen tunne 

tun l ehtimiehen Schoopin, j oka v iime vuodet oli Pariisin tunnetun 

rans l<: al ai s-amerikkalaisen klub in p residentti , jaaJla klubin OSS8 j o

Ka torstai joku kuuluisuus pääviera ana puhui ,j a joka meidän edelli

sen sotamme ai kana oli Suomel~e erittäin suopea , mistä aikoinani 

kir oi t in. Schoop on oleskellut puoli vuotta "Iew Yorkis s a ja on 

täällä käymäs illään. Hän pi t i selviönä että Yhdysvallat muutaman 

viikon päästä ovat sodassa. 

"Leningrad ja Kiev, luule minä, joutuvat noin kuukBUden 

tä saksal aisen käsiin" d OS ova va s ta vuoden 10 pu_ u leila. Saksan 

täytyy jatkaa sotaa ja voittaa se sotilaallises ti - Moskova on sa-

malla _ ol1ittinenkin pähkinä sillä muuten sen täytyy pitää jat-

kuvasti ainakin kaksi miljoonaa miestä Venäjän r ajalla. Sen sotllaal

linen voitto on v~ft. 

"Odotamme pi akkoin suurta englantilaista .,Ikkl,_ .. offensii

via Libyassa. Italia on huonossa postyyriSSB, se kun ei ole kyennyt 

käyttämään hyväkseen Sa san suuria voittoja keväällä itäisessä. Vä~i

meressä. Ensi keväänä odotamme suurt a englantilaista hyökkäystä Bu

rooppaen. T"ålIIänlcin vuoksi Saksan tu1isi ajoissa Järjestää länsikon

tinent.n asiat (katso ylempänä)". 
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Dollarin nykyhetkise s t ä l8~kusta Romier s anoi luulevansa sen 

jatkuvan. "koska on van ~ totuus et " kun Jokin maa valmis te~ee so

taa , sen rahan arvon l asku ei ol e "ltettävissä". Romier on t a lou

de~isten kysymysten erikOistunti Ja . 

Romier ei uskonut 
! S; ur-

p'.lolelle pelin . 

eitsin voivan aj anpitkään jäädä ulko-

uomen nähden ka i ki sta hä.nen s anoi staan huokui suurta sym

patia a ja luottemusta . Darlanin ase an vahvistumi nen on me ill e vain 

eduksi . 

Rans kan lUhistumises t a Romi er. pait Si sen minkä jo ylempä 

nä mai nitsin , sanoi m.m. seuraavaa. 

Vähää ennen uuden sodan ~R Gamelin s anoi Romier t l le ka-

t egoorlse s ti, että uudessa sodassa l entoase ei t ule näytte l emään mi -

tään r atkai sevaa os a 1 Elokuuss a a:nelin tuli Figaro ' hon . 

j onka päätirehtööri silloin oli juuri Romier, pyytäen tä tä ju~a iBe

ma an k i r joituksen, j os sa s ~otti1n tankkien tulevass sodassa tule

van olemaan lähiIUlä. armeijojen hait t ana (encombran';'s )l Romier oli 

ku1 tenkin Id el täytynyt tällais t a kirjoitusta jUlka isemasta. 

Oma s t a uol t3st ani lisään että marsalkka Peta in v . 1 :} 

ki se sti puhui s amaan t apaan uudesta sodaata, joskin varova isemmin. 

TaIllIllikuuss ;3 1 40 Gamelinin oli onnistunut s aada käsiinsä. 

se saksalaisten hyökkäyssuunni t elma aas-joen suunnalta, minkä. nämä 

sitten muutamia kuukausia myöhemmin toteuttiva t kin. 

täysin vakuutettu siitä että. hyökkä.ys ei tapahtuisi pohjoisesta. et-, 

tei hän tämänkään johdosta r yhtynyt mihinkään toimenpiteisiin poh

Joisen rajan sotilaallisen heikkouden korJaamiseksi. Hän oli siinä. 

määrin eng Ja ntil aisten suunnitelmien va ikutuksen al.ainen, Joiden mu-



kaan .nglantilaiat.n ja ranskalaist.n tuli hlökätä vaaran uhat •••• 

Belgiaan ja Hollantiin näitä puolustamaaD. Romier lisäsi: "Saksa

lais.t olivat kait taitavia kanavia kä,ttäen saan.et Englannin tä

hän suunnit.lmaan, jonka onnistum1sen he toiselta puol.n. kuningas 

L.opoldin heidäD painoetuksestaan jo vuodesta 1935 inauguro1man 

neutral1te.ttipol1tiikan aTUlla, etukäte.n olivat paralysoine.t". 
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Ulkoaala1na1nleteriGlle. 

H e 1 • 1 n II: 1 • 

l.I.he.n tlLten Il:uDnloUtaen Ulioaala1D1l11l1a1ieriölle 

raportUnl Vlch7a"~ .~C!H. Joka klaiUebe aihena: 

Malai .... 



VIOHY SSA OLEVA LÄHETY ST~. Sa la i ne n . 

RAPORTT 1 n: 0 

V1abY ssa p:nä 
fl JYI 

kuuta 19 41. VI 

Asia: SUala1tt'. ..._ ..... _ .... mu .......... 

Uft -YI 

Unoh41n .clell1s •• _ raporll •• anl ma1n1ta aarn.lkan euun ••• 

• puh ..... an lI7öa laulJUDeen, että tlatIL l&htiell ka1kk1e1l poUl ttt •• a 

puo:1u.Uteu to1a1nta on k1elJ.et'T. Kun -täblLn 11a1.& Jo tie40Utallan1 

tosla81o, .ttiL ena1 kuut. lIhtiell .1 eDI.& ent. p.rlamcbariko1l.l.e 

mak.eta ecluaJD.1e.palltJd01 ta, ,,(\1 a:nk1L 88110a ettiL Ranskan kolJlU t a •• -

"alta Ja koko •• yht.1alcUJmall1nen rUaDJLe, Jota luotiin :18'10 JiLa.eIl, 

on menDTt maan :10" ••• Oaoon että koiaaa tuaYalta loppuaikoina 

0801tti .elna .kleroo.in arkkeja, e1 -.01 t1eUU. eUI .en alL1ie1l7 

parhat.a1llaan oll .... e 0:11 suurl. "alaisten Jouau ei a-1ttiLen 

e1 "ain 0118.. yapl.rbllll.l.JL "ae suurta 0 ... ma8l1p11r1& • DII11ateaaa-

• Dle "ain .. 11 glori .. 'fUoaiaataln "ath.e •• a, Idrtta1llpana etaponent 

ParH.1n Dl.ytte~ 19oO. Sen tan.sa _Dee h8lltaa aaa11mut.uOlll1 •• 

Jonka perua.et o11".t tawdU, Jollk1n lIOJlut1 'fI.l.rla appllk014ul_ 

:I1'tl1atl. ulkoma1aiata lehtialI. nIeJL. etU P'tainln puhea .111,

te. olla_ taiP'l"at..l. tutaaaaan Ran.ka. DT,tw·.Sn 4!ttatuurillaatai_ 

On wtta eUI _nalta Ja a1r.alin "altuu4et oyat er1t1:&in laaJ'''. 

IIIltta 811l1. on "hll. pUtl aatel a:rk7a1tabeell diktatuuriin. 

V!nuU. on .. tl.a1 'Ta. eUI. "aitta p1nJLalla PJ87Ueln& por

"arUlhen ain •• yara1,n lI1l .. UpaU. o.&Lt&e etalle. tUlUUlatauall 

gemuaotob1aa J' ang:LotU.1 ••• JL1id •• l1lk1l GIl Jean ..... ,totta alta-

JAKELUOHJE : 

UE2 : A4. 

JakeluohjemaUeja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Ii,äk;i mini.ten ölle. 
EI ulkomaaedustukaen tiedoitukliln. 
Ei ulkom •• edultukaen, mutta ulkoa. iainminilterl6n tiedoi .. 

tukln". 



- a -

•• t JIIlIII.rtll.& .Ui maraalkkaa Ja am1r.alia on aeuratta.a. Joe halutaan 

.II.lUyA euureDlllliat •• aaro1et.r Ja .ttä :yhteinen nhollinen J.oppuJen 

lopU'ke1 on vain :ykal ••• 0. bolahe.llD1. En vol olla maini taem.tta 

.ttä .s1m •• 11 .• n ulU. v1181 .ri kanaanl.uokk11n muluy.a benkllfSl. 

.akllWllllk •• 1Ua.aU edUi tlll.a1al. aJ.tulte1al DI.JIII. henkllöt olhat 

l&iklrt.m8. Joka tlI.&ll& on hoit.nut suomal.i.i. pian kymmenisen ~ot

ta, h8DllUl811.älc&r~. Joka halua1.i l&hte& SU~en tapp.l. ..... 

• eräa a1lrtOll8an1nieteriön vlrkaada., roua aattumalta suOlR8lalaflt •• -

rildtalalnen, Jolta •• oin haluaisi l&hta& SlOll8en tappelama_ 1IIlk.
nean rou.an.a 10talta1 (rou.a puhuu .d.llaen hyvin 8UOIH.), rou.an1 

1'IlätäU J. t1l.o.ooti-parturini. Mainita.n DILJII THai benkllö&, ko •• 

on ku ........ t11stMlle että De Joiden 1&n1 e1 plla. lr:uuluv1ll •• J. 

ni1den luku on suuri. 1JIIIIIlrtä.ät tilanteen par-.1n kuln n. Jotta 

s.uraavat aJ_ttelemattoaaatl e~l.tiL .1aselstll. maot.1st. kisk:yati 

lIh'n1J. 1akuunoJa. 

• 
Näen Rooman leh.d1stlSn 'tilittll..aD. Ranakan 01 .. 811 lu18W1W1s. 

sotaa. V811dca tiLIII. mah40111auDa aJanp1tltllLn on 01emaa8., taht01a1n 

ml ,.nltin tlLll.& h.~ell& 'till t~ tiL.-&Jl .aaran plenent7D8_ .na1DD&-

kin Vloh:yn Ja Berl11n1n .lI.l1st.n suht.1den rauho1 ttum1 •• n Johdoak • 

.18 tol ... ksi Mnw,oltal etta VeDl.jlLn sota J. tapahtwaat kalkold1aall 

.hdottoaaatl to1ata1a.ltal "ftLh.ntIL.at liLnal..-uroopan tapalltuaian pa1.

no .. .&l.ln11.aa •••• toistai •• 1ta1. koata V.nljln sodan pU.\TttJI. 

kUt.n on a:yytI. 0l.att •• , .01to1tlr:aaati Sakaalla. liLna1-hroopan wOZ'O 

uuc2all.. tuli ... 
Uuclan .ot .... &luua ll.J1.olttsutui Del1 .. ~an. renaJta-

1&1&t. halnkka'kal ..na SI1~en •• pa .. ht01a1na. Ankar.t .ht~ 

a.d 1tU1ten1t1n tehJLe.t DIIII tolTo..a1taa' VbJ11tal. 81t1Lpalt81 RaIl.a 

u •• komaa lepoon •• llhaMt.-.1ta1 JIoaka..a ... ta •• ja on ,.ar-



...... 

• 

• 

r.UaY1a1l että pol.1lU1aiata .y1a1& e1 ha.l.uta tätä Joukko hajottaa. 

Vapaan Ranskan lehd1stö on sitäpa1tsi suhtautunut varsin p1d1lttJYasU 

koko yapaaehtoiahommaau , Jotavaato1n Par11a1aaa on yallalla auur1 rua

JIIltull asian h7rika1. Pariiussa oYat lII1ösk1Jt. npaaehtoiaten ll.moittau

tum1abyroot . 

x 
x 

Ke.!d-id.iln kyaym;ykaen Jl..nD1tty .... Ja Iranin oll.s.a JoutumaisU

laan yanhoJen "tUod •• ta 1907 tunnettujen yaUTyn_. BDgJ.aDnU Ja 17 .... n 

laikkikal1Ual. yol olla ·kI1nto1a.a toteta, etu. Arabian U-klUä lnen 1&

hettilfl. (r1ka., vaikutusvaltainen Ja erittäin . elYiUl Buroopan 

.. ioiat.) us.h8a tllaiauukals.a on o.oittanut ael"fIJL ta1pUIIUa'ta akte

l1Yalto1h1n. HILn 011 eUhekai JiirJe.tl.nTt ena1Jlli.en vireilleu 1011-

naan _atilalleen lAhellA Vloh1_. Jo ... 011 lAaDI. y.in ak •• li. l.IJ1el.. , 
lfl ol8Yien 1I814.n e4usta,11a (:lapan.J81l. Japan1n. Unkarin J. &1011.u) • 

• spanJan. auurllh.tt1ll. k1Innitt1 .rikoi ... ti buoaiota .t&ban ka.biDa

tioOll; ao4an J atlcUeasa Tol vi.u. Arab1an a.enteella olla r.l.kal.8Ya 

merkIty •• tu-.... i ..... BuOll8l tan .tU aiklLl.1 Ue4ln. Ibn 8ad1n .d
lllnan .4uataJa nautt11 hallitsijana. luottaausta. 
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Llhetln t&te~ kuDalo1tt .. n Ulkoaa1a~nlaterlölle 

raporttlnl Vlcbra" n:o 35. Joka klalttel .. a!betta: 

Huhut RantkM Ja nallan Deu'Yottel,ltt •• 



VICHT SS~ OLEVA LÄHETYSTÖ . Sala i n en. 

RAPORTTI n: 0 ~. 

Vichy ssa ]. p: nä ayya kuuta 19 '1. .rt / I ~ '1/ 

As : a: lluhut RaIlallA Ja Italian 

ne;TO t ttlu1tta. 

~aatuan1 Ulkoea1aiDll1niattriön .aladhkeen n:o t . Jo.aa 

ktrrotUin alnia-t.eri Talaben tie40Uaneen ranelcalai8ia neuTotteliJol-
4 

ta olewen Rooaaa8a neuTotteleJlll88a Ran.kan Ja Italian TlU1aten IU.hte1.-

dm P7.JTlLiae.tä JlrJeste17.-. III:1DkIL JIlk .. n Ran.lea 7ht11a1 akaeU.in. 

aloin koh ta kontrollo14a UIIIn tiedon to4enperl.la77tta ensiai erlf.i

d.n virlaTalJien1 keaken. I'uJcaan nlListil ei ollut 88la.ta kuullu~ Pl

tiTltpl he kaikk:1 .. l1l1ata hullUa erittäin eplUUTILnI Je .1D&naI. 

kuka näet on J otenJdn vamaa et te! Ranalta ru.~a .entapaia11n lopul.

li.1in DeuTotteluih1n Italian kan ... ol .... tta ena1n JILrJ .. tilnTt auh

tepaa lopul.lla .. t1 tai ainakin p78Tfil1aaa1n Sak.an Jean .... 8len -.x 
._a llialU Ja l.1aUn, .UIL Italian mahdollisten tulft'1en terrlto-

• riaal.1atm Taat1au.ten ll.aapuD.ta.r1na 10pulll".t1 tul.H ol ...... ke-

hitJ'8, Ilih1Dk1 8I1ur8ota tulla. DleMelID. 

'l'IIII.n IIII1kal ••• tl lI&h1töUn aTo1un a&hk.en1 n:o ~ G"I &18111 

.anoin _ T01T-. 1iI.Ul& .aada }luJml1. TahTl.tu.t .. 

'l'IIII.n aIhkHn aiLhköt.tVGni klTin ul.koa1n1.teril .... T.k. 

aS) p:D&, al .... lIl1nulla oU pUkI. k:e.tuatelll alD1at.ri Arnalin k .... 

Dloniata JUokMTlata a81018'' ~1a7h 1I&_1U. U •• 7ht~ .... onko 

D&18'" hllhu1 •• a a11i1.&n ped&. H.Ia TaIalatt.·.n a Talr:UlI U1 huh1ul olA .... 

1iI.7811l 1lMata t .... ~ Jop. ~ a1lla • .&al .. _tka lI1etUtJlb 

JAKELUOHJE: Jakeluohj.mall.ja 

T ... III ..... . 
Ta ... lI ..... ja lI .. kal ml"laterlOlI • . 
EI ulko ........ at .. ka." tledoItukaIln. 
EI ulko ........ atukaen. mutta ulkoul8l"ml"1aterWIn lledol· 

tukelln. 

n.I." 



-1-

bAn l an01 luulevanaa huhun aiheutuneen Äita .UI finan .. 1a1ni.ter11bl 

tirehtöört Lero1-B.auJ.1eu (joka on t1nan •• 1JIl1nilt.rtön ja, .Ull.n IJlJaoo 

t.tun k.oppaalnl.t.rtön ulkoaaeoaaat on Johtaja, llb1nnl va.tatan m.1llA 

m1n1.tert .TalanUa), paraikaa ole.kel_ Rooaa ... JIrJe.tbiIL .... eriUt. 

Jdl1.nnIS1l1.1& QS)'III1ke1& ~Ikan Ja Ital1an kelkan, k1.J1IYkeU Jollla 

ei ole p1en1ntikUJl yl.illuontoiata Mrk11;T.1&. 'l'&II&n ckam al.hköt1Jl . 

• aladhkee. n: 0 ) (; 1 ' 
Sanoin IIl1niatert Arnalllle 11vwlllnnen tiLI. ylLt.y4a .... , 

"OlL.l tok1 l.oosUU.-.paa, JOI Ranlka n.uvottel1a1 Sakl an kanaaa mah

do1l1 ... ta P1syvll.1 ••• 1& .0p1au.tll.ant ... ta·. Hbln a1n1st.rt Arnal. 1Ia-

1;1 natae1: lILoos1111aapaa ehldL aiDl.nd, IIlUtta .1 lo081ll18ta tlLll.& 

h.11cel.JJL •• UlJL kUn v11.e Tliltolla k&T1n PerU.l .. a ja pUkUll n.Tot

teUn aurl.&hatUlIa Abets1Jl llI.bS"'n lI1ah.n minist.ri Sohl..l.r1Jl kan.
•• , kalk:Uat.l.U.t __ tavi .alT&iL .. l.v...un 1l.m1, .".1 JIhr.rUl&, 

JODka koko huoaio on k.ak1ttynrt uUn, ole tall.l h.tkell& plan1nta

lcIlI.n aJa"'.t .... l.l.a1a11Jl j&rj .. t.lT1h1Jl 11710 l..ILJm,e ...... Euulin ~1Il 

lII1ö. sanOJUl.htlpu'nl.1& •• ttA 1c.Iku.telut VlohJll ja B.rll1n1ll TILli))" 

• OTat. kolU naljl vi1kkoa aiUa VaU1MMJl" .. "a, tu~n 01._ kirJ01t

hnut, .1U .. -b ra_lUun •• krt181n jiLl.kean. taat.yVka1 ..... pata! 

atkIU ko.ta. j_ta.vi. aaiolt .. 

On 1l10nnoll1et •• 101&, jO., tu~n USkon, 1l.lJ.ol ... t Ua40t 

vaat.ant t04aJ.l.lauU •• Q'~k ... ta Ranat8ll .1Il40l.l1 ... t. Ul~liIII'~ •• '" 

ta o .. 1.1la .1 II7k1M~ell& o1e puMU". nta t_ta. Ta.taa sel.T111 

eblI:I .,h •• 100&1 .. 1&, .tu. par1iaiaaa •• ttiuaa.t tarrorlaUt.ot .1dt 

11&7 v.araA'''. 1'1 __ J. B.r111ll1a alLta1ta, vaan kataottanaan Ba~ 

11W •• a1MItla tolatalaakai •• UI nlU_ tukahll"-iJla Oll bllaIrD 

.1 .. S •• aat .. Pal. •• 1I&1h1a Ir7lJ1!1'tallP •• r ...... raport1e ... 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

NlO 785-184 • 

Viohy8S~ 5 päivänä SyysKuuta 1941. 
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U1ko~siainministeriäll., 

Helsinki. 

Lähetän t ä ten kunnioitt en Ulko~siainmini6teriölle ra

porttini Viohyst~, ~o. 36, joka käsittele. aihettal 

Huhut . Suomen ja MOskovan rauha sta • 



VICHY SSA OLEVA LÄHETYST,.;,.Ö_._---

RAPORTTI n: o 36. - - ---.----- -'--
Vichy ss a " p : n ä aTT. kuu ta 19 41 :. l/ I 

A s i a : roahu t SuqMl1 ja MoM9!AA 

ftlIil& ennen kuin t.k. 1 piil vliD& saapui U'lkouia1a1nlaterUn 

aal.aaILhke C W , Ranakankin lehdet alkohat 81dl t&Il Tl1tt&uka1, rm

hSU.UTOttelU1at, SuOlUl1 J8 MoaJcOTen TiLll.l.lI.. Xoska Ulkoaai,iDll1niate-

rlön aII.h.Ite aylstä Jotka ,..&rrl.n - oU saDa1lO4olta_ Jossain 

.urin eTaaUTinen (al1näb&n .auot t1in ettl Hela1D11all& Ja 'l'ukholllae

aa .1 ole neuToteltll, liikA Jtl.ttl.& onn mk1 Jl8h4olU.8I1u4ell.e eUI 

lIIlUalla oUa1 neuToteltlll), olin alnulta 88188 Q87U"all& erlttllll 

Ta1"OTa1nen aano1uani. 

Xw1 to1aae1ltan" 8.0. aY18kuun & p&iT&DI, lehtiin u..at;rl 

HelalDgin tUJuleUu 4.-ntoha ko ... nUr." 1m0000ai ... ~st1ka* .. -

.. ,attl RaTaa 011 ant_ut tiliin k~Jn'ke8ll keM1koh4aJ.la aeuraaTa 
:1:) 

lIIlO4an: • - - - l 1a aita 4aa r6au1.tata a,'iata1a.ta 4e 1. 
ottap"pl 

garrer- - -~ DIIIIr.in lUOlllloll.1aa.U, ettei Hal.laki ole tIllaiata 

Toinut alhklSt'" Ja ola aikalaaa Tamuuda TUok.i aUtl ko~a 8&h

keltae Udute1la kuJl aa1ll tla11nl SnUain 1eht1&, aakl ranskan

.t1l. .aalDk1el..1all. Jol ... aal.-.aU NDOtU1Jl Utana1.Ta pro otteDri. ... 

lla1Jl aeIlTUokal el1_ a-ulls Olk-.1n1ater1l" a1a1ateri JrDal.1n pl

:1:) 
b&1.... a:acloaMaiai ... rII4101a ..... ..,. ... oU aaanut lIIlo4oJL 

ttnoa aauate1aaau-. 

.JAKELUOH.JE : 

nl. a6. 

.Jak.luohj.man.Ja 

Tavalli ... n. 
T .... llln.n Ja 1i_l kl l mlnl_t.rlOn • . 
El ulkom ...... luk .. n lIedollukalln. 
EI ulkom ..... ualuk .. n. mutta ulkoaalalnmlnl.t-"On ti"'oi. 

tutelln. 



'. 

-. -
h.1U. kl1Dn1UI.Ik •• D1 b&Den buOJl1oua Ubän -.tUl1eeen _t..artbo

.Un ja 8anoin bi.neUe Jot.n.1tin pel ttel .... UI. .ttA 01-. a11tai.·-1nlrin. 

nn1D.1t1Jl .da1l1een 80t __ ai1taDa. h ... ainu.t R ..... l ... lduT_ JoDirWl 

henld.lb, joDb Ko.IroTan-lrl1nto k7l1&1rin Tol81 • .tl UIUL u.I.D. Itpaino

T1rbe .. -. bl1 a1n.1a1ieri Anal anell WOIl .ana t_ana a.lrin oleT_ 

-.uta 1tU1n .reb47k .... , ~a1n lIJ:lety.tön Ja .en henll:UIUtuDllUl 0..01 

Ttelqa'" uuclen eotaaM a11t8l18 tulleen Irohtel.ml yl •• UI 01.8T8Il .1 Tam 

korrekUn TaUl Jopa •• 1Tän h.ljaetu.lreea Tila •• ot_ a11tu1eiata ~ .. 

Uol.ta, 11dten Iru1t-.kln .UIf. 81.UI. tulli. o~ huOll&J1l1 •• t pl_l& 

ntu.lanp1e toj .. 

ft!lö1l1 a1n1ateri .&nal kertol RaukaD He181ngl .... oln-an l&h.t

t1lli&n dh1töUl.n_ .en ld.l11tIL JU1nitain .Ula ..... aladhk ... aI.a1 n:o 

2, ':l1J , •• 0 •• UI. l'II1haaJ.ot. tod.lla 011.1 teht7, .alUa Koalr0'9aJ1 tUol

ta, .ntisten ra,joj __ pohJalla, a1h1n a.la1l11rl oUal TaatllUlUt olPUl

aa k;Jll.ä1r1l1 halu .. l1eUToU.aaa- IUlUa ei JI.lnUalla pohjall .. SIh-

1te.nllllkaa Hela1alrl oUai .b40U.=t kJ'87IQ"kaen jl.ttlLll1 •• lhcl18Talta1l1 

pre814.n't1n arbUras .... ltoaka Iratsoin tl:rkel.ltai, .tu. Ulio.a1.1I111hia

teriö on ti.to1lL .. aiUIf. a11i1L HelaiDC1IL tiplOll&atUkUIlta a&hIröU.l •• , 

l.Illeiln koh .. aalaata J'lll •• ial ma .... bk ••• 

Sen lla&kai ArUl henkUökohta1 •• aU anal.1, .t1ilL 1IO*0'9a a1 

tiJLIR T11Maa1n1ttuua 8\1CSaaUoöa ollUt .alo.tuIlUt Ja .t •• eJmloJta1 oa 

lcataoUaTa neuToUaluehdDtuk •• ain_in 1iILll& hetkell.I. ra&DM-. •• 

luuli 11Th B.rll1.D.1l1l1el.iD1t11A t ...... aht ..... nlku""' •• BIA piU 

kor=.'D ..... h7Yln taitaTaaU la.o.1t ... , u_a .UDI .1Doaataa te-

Mnto1tl1a 8u.0MIl t ...... ftIlua.hcJotu1tala, imUa HDa1jUll .1 .Ul. .el,-
laiaia 011 tahtT lUlulta taholt .. 

BIA lu1t1 .huU. IIJÖ. to18_ aAh1t .. 1Iela1Dgl •• , jODlta lIIlkaa 

TeD&l&1a1& ta1.t~ail tin.l ... " •• 1 oU81 eDI.I lAD1DgatiJl polle 

jo1apuolalla 1tu1n d _1. 



D.l.Ilolen a.11t1&" lQ'öa aen 1Il1Dk1. olen kuullut _hUal.ldlt&. 

etU nIl.t ulkMiniabrilSJl Y111up&1vl.1aln& 1ehUkokouk.l .. a ulkOll1lL1a

tariön acluataJa 01181 auhtau1Dnut rauhamleuvoUalulluhuJen 4_nUo1ldn 

Joaaa1n d&r1n pld1tV-la •• U. 

Silti alta ~ua1 4·0ra., aJat te 1 .. neu~tt.1uJ.n auota~uGlat., 

II1lL1at.ri !ma1 el aitlf.b puhwLut. SenslJaan hln u\141aU a. 1I1nk& 

bAn 011 a1nUlle aanGat a4a11ia .... k • .tuetalu •• _, eUI. na.t .. 14&& 

a.='_ on varaln v_va .an k_tta .tU 01 ... IU-I:arJala.aa hankki

ne.t itaallMlM S8G8Ja, •• 0.. uka1a. Jolta· voiau neuToU.lnlbl"ll 

kerran tul..ta •••• JdLytu.& a4uUla •• t! .*1 VaalJU Ja KD&J,anUa eUI 

ehkä IITO. Sakaaa vaata_. 

SlTWMnn.n ma1nlta., eUI. Buotain l&hev.tön Jla.e' herrat1-

1eni ovat a.l1ta1l..Mt rauhan he1c11.n lI1elaaUln Dl't ol.rfan paiIra1 1 ••• 

OIla.ta puo~atanl olan k.akUatalula.anl .uhtautunut .rittl1ll 

Tar""a1 •• at1 1e:ra7IVIeHll •• !dL parlaatteall.laean etU kl.yUDlllSlUa .. n 

puol.MIl, 81. auu1'Wlll8l1a .n111 kun an via11 twme Ralll1iuJt_ni 1-0-
pulU.t. BIlhtatual.1ia - Sak.8DldA ~,*al - 1UlI4011lall1l neuvot-

'. te1u1h1n hetkell&, Jo1101ll el a1noaab.an entlll81l r.J. on """,uUu 

v •• .,ö.Jtln takaUs on 01 ...... iltl et. uul .4u1lla.pl raJa on 

.aautattaY"'a •• _Ua olan JalUele1ll, poh,1autuan 'l"aaavall.a JNa14_

'tl .. J. etuatumum ~1aUD tunnaUDill1n llllftlltolh1a. vll'taDat 

.1iha et. JtIa1u puolllaw.aot. _rlelta ... ...u. •• alla1aen Ula

'tae luOll1.ta. Job tu!avalauutean DIllI.G takaa pualUa'tUka_ enU .. 

n .elv-.&ll 118h401l1_u .... EeaJtu.telujaa_l alIl1.terl JrDal.1ll Ie ... 

•• aaDOlat. ottealve Ja IUa.l_ all.n.lvaa1ll "I-e.-· ....... parl-
, 

aatt .. l.U.aen Jty.,.aan erlDaalaan __ ta _l"kl't,.a. Mille. 



I 

KUn toiaaap&l'tif.nä keakuatel1n Atghaa18tanill a1.&1DhoitaJa Ja 

Ara_181l l.IJlety.Uneuyok.en kaJl8.a (Jolta on aikaiaeaa1n uini ta_ml 

Arabian lihettillän yel l ) ._ Iranln kohta1ot1ta. aol-..at olhat tli181-

aelnllA .Uta etu. VeD&JIlJl 'feheran1lle an~at 1upaultaet euyereDltee

Un y .m. napekto1a1a .. ta oTat 8l"foatel t&Tat a-..l1a t_alla ku1.n Iloa

lcoT8I1 lupaukset aikoinaan Baltian um •• Mol ... 1o katsolnt etu. Irc 

a8lUlla kertaa on uuel ~auniD uhri - kulDka 110l1li". Xe.ltua~ 
ta IåLvi tay.iD Um1. 111 te TäJalll Q'JIpaUoJa Ilollla maUla Oll JJ.blOD1a 

• kohla8l1. 

• 

5/V. ti1eD illalla ahrloiD Il.Dl. aot8lll1Diaterl HUIluSaer11l 

ltaJl8aa, Joka aydlaelU.e.U ollll1ttell m1IlU umelJamu 10!8taTlata aaa

vutuksiata. *utankiD on oJlllltteluJa aatanut o1Dalta Ja Ta.-.lta 

- a1.Ue1 aillOa Jolta ei ole aanallaltac osoittanut ONllotwa ... on 

kuma kyllä Ruohill lAhettUla • 
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Ulkoaalalna1nisterlölle J 

Helsink'i. 

LlhetAn tlten kUnnioittaen Ulkoaaiainm1n1aterlölle 

raporttini Vicbystä n:o 37 J Joka klsittelee aihetta: 

Ranskaaaa terrori .. lako? 
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VI' H Y SSA OLEVA LÄHET YSTÖ . Sala in en . 

RAPORTTI n:o 37. 

ViQhy ssa 4. p : nä royys kuut a 19 4.1 . {J /'t t 

As i a: Ranrokasroa terrorismiako? ~-V( 
Sisällyslu.e.t .talo 10pWl.ila.. . 

Joskin Ranskan ulkopoliittiöen tilanne edelleen kulke e selvän 

rauhoi t tumisen merkeirosä. mis t ä aik ' isemmin olen kirjo~ttanutt sisäpo-
" 

liittinen hermostuneisuus roensijaan on l isääntymärosä. 

Jo viime syksynä kirjoitin kerran pitäväni mahdolliroena. että 

Lavalia vielä koetettaisiin väk ivalt aista tietä poistaa elävien jou-
4/ 

kos ta. Ja kuukausi t akaperin kirjoitin pelkääVäni, että Ran skassa ter-

rorililtinen kausi ehkä on ovella. iio lemmat "ennust'uset" ovat sen paham

pi osott utuneet osaksi oikeiksi • 
• Englannin r adio koetti mars alkan suuren puheen jälkeen elokuun 

l~ p:Dä tOdistella, että puhe todellisuudessa merkitsi Ranskan lopul

lis t a siirtymistä akselin syliin. J a uai d'Orsaylla on minulle taas 

sanottu, että tällainen puheen erittely toiselta puolen ehkä on anta

nut Englannin ja de Gaullen myyräntyölle Ranskassa aiheen päästää jo 

etukäteen valmistettu terroristiaalto valloilleen. Tähän on kuitenkin 

huomautettava ensikSikin, että .-rsalkan puhetta ei voi tulkita niin

kuin sen tulkitsi Englannin radio - olen raporteissani koettanut fik

soida puheen todellisen merkityksen -. X/j a toiseksi, että uai dtOr-
X/ 

Sensijaan de Brinon noin kuukausi takaperin - kumma kyllä - eräille 
amerikkalaisille lehtimiehille, kuten muistettaneen, sanoi Ranskan nyt 
lopullisesti tehneen valintansa akselin hyviksi. 

JAKELUOHJE: 

UE 1 : A .. 

Jak.luohJemalleJa : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Ii.lkai mlnloteriene. 
EI ulkomaaeduaiuhen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduotuk.en, mutta ulkoa.lalnmlnloterien Iledoi

tukalln. 
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.qn tebJd JohtopUtös tu.kin l iioin voi olla olke •• koska enalm11-

nen terroriatiteko, Dol'llOJ'U Jalrh •• tapahtui IQmIUn1aen pAhU !aata 

mar.alkan pullet te. M1nuJ.l.e o~ pllnvaatoln se klai t,.. etU ur.alk8D 

puhe. JODka tarkoituksen. ~ oU yhteiakwmBJ.le teho.taa tarkeTt

ta .eurata Vaill hill ta Ja varoa ainal.'DII Hkl vllUl1 kaikk1a 

,.ItlöpllaJYtsll, Joldell tukahuttaalseks1 hallituksen on ollut pakko 

Jo atuklteen ryhtTl entista voiaakkaam.paan poll1a1rfgSUeDldll, Juu-

• ri .&1. aiheeIlse nU.tl terror1ati01re1.ta. Joita varaillk1ll vallatuaaa 

Ranak •• e Jo .111oin 011 havu ttu. Toi.el ta PUOlell Oll tosla.ta etta 

heti Lnalin JllDrhayritykaen Jll.1ceeh .ekl aril. luultavasti ranakalai

aella alu .. lla to1a1v. .ala1llell radio atta LontOOIl tshak1Dklel1llall 

r.dl0 yoitomUII.oina 1l.J101tUvat LaYalin Jllkeen _!raall Dar18ll11l 

Ja auurlJLhettUI. de Br1llouIl vuoron tulwa. 

~1 .. 1ah8ll GIl aUI .ale.alaisia aotilaaUDJr;Uö1t1 011 .e]dl. Jmr

hattu etta paho1D.p1del V ParHai .. a. Koska SUOMDk1Il lehd1atG u18ta 
z) 

11e.e en...an taikka vlh ...... n ykaity1akohtat.e.t1 kertolUlt , .. 

tl.. .,...8IlD1' riko.luet talon llh.-pllll er1 ttelnJl. Totean vaill at ... 

..... aa .... r1ll kuin terroriaUtakoJa 1181111'", ••••• e rlllrin IQ'G. 

val tauanranoaa1.et Ja ran.kalai.et erU:ol.tuOll101. tut.t raagoiTat. 

Oll kuUellk1ll pellUlvia. eUIL ....... .urlA kulA 8Ot •• 14 .... J 

terrort.tlo1raat k11htTVIt. 

Sat_l ulA oD.t.ll.e.U. ettl. Lavalln aurhayrlt,.k .. het

kelli .ata ~ikeuaa1ll18terl et ... el,,·inisteri 011vat Par118ia .. Juu

ri ottutH_ koIltektta Hkl r •• kalaiatell eUI .akul.a1ato vlra

.. latell k_.a epat.mltta UalOUten tuk_utt.u.ka~ kovia RU-



• 

riD. '1' .... Vio!17n oaoUtlUl. hyYli tahto on 'Yam.8Il1c1n onU •• 'Y.lkut

tanut a1ihen ettA - .iUI ainakin DlTU:.I.I. - satHD J. Vioh7D 'YIiUt 

tä.tIL eirit ole bDoDOntune.t. IIl1.k .. to.in ainakin oaak.i on .elitenl

vi.aIi niinkin, ettli IOt.tOt..t Ven&JIil1& .1tO'Y" .ak.alai.t.n kaiten 

Jd1Dnoa. ftIIII Oll .1tIL .erk111.panta'Ya.p •• kO.k., kUten a1Ilul1. Quai 

dIOr • .,.Ua Ola .anottu. La'Yal1D J. Dutlll IlUrha-.puJ. ilaeia •• t! Oll 

oUut d. g81lU.U Ja ettIL hIlnen kOllla1lliaa1Da., Jonta lnkUu .leIId.
niaterU tahtoo tlölltll '.pah twaul, ko eka ••• attui an tibolah.'Y1kk1-

•• n 11S1ooDall y1hk:1a1atllaiauud •••• , Oll ollut a1noa.kaA k ... ~loit1l. 

'!'I •• 1i ontiA pohJ1aIu.l.t.- RanakaA halllwkaen Il7kYto1a1Daan 'Ya!k.ta

pi. Ja ar1..lllpla te hUrla. koak. tCJllllUllistU, englanti» l .. t J. 4eg.ul-

1e1a18.t .ri t tliA ta1kvaaU Jop • .ubUUiati 1JIIIII.rtil'Yif.t r1Dnaalaa 

propagan4u.aa. AAta.ka •• 1l 'Yal1&11.kwaouk ••• 1l Ja .ekuortooll tlLh.blll. 

to1a1DDal1 .. n 18ln.aan hen 1ucat.en. to~1at1t DIat 1Il1..1eUIID kl.

toutu'Yat 4eglllllla1n 'Ya1ppam. Oll kl.1tillll&tölltll, .tU tilli t"alla 

k~n'lUl1 yoltt •• uutta alaa J. attA • ___ 81 •• 801a'Y1.1l 01 ..... 8010 

pohJola-Ran.tuea oll. IIl1.Ilk& .onl "ranaka1aiDeIl 1 t •• kin mJÖnU&, ter

'Yeel1iAen yutap.1Do Ull. yaar.U •• PollJola-Ban.k .... Oll llUutG UU

lJ. hett.11& 1l0iA ., di'Yl.100Da •• "alai.ta 8O'ay&te&. B.W •••• 1ie

De. tu.Jdn .... Tt.l. 

'1'arka.tet 'HOOD a1 taliA to1at*1D puolt •• 

LuOIlW IdLYi tldla ulLa Sak ... Par11a1e.a olnan .u~l&Ut1'a

tCbl JI .... Job IllkJUa ob.telH Vl""" aab ...... iA ~eht1-1Dto1'

aaattorlaa. BIll oa .... 1l1811& kala albtirJolttaDut. et. l.aYaUa 

..rhqrltp .. oll.1at t.melU .... pel.ot8uua -onU). r8Iletala1e111e. 

JolclD kgn.otto tIJIb ......... a1 ole ollat 88l.- alldl helppo. 

Ua_. ef.all •• lft. aoottUa) 
.. Ula - Tl_ tlUol_. taJIIl .... ta •• 111i""Cbl lalo-o"' __ ,,. 
ldall 111.1 .. 1 Ja M1.11l kaikki .. tn.taJa' kaoU",a'. Ifapaa" .al .. -
'Ua pari pU..a .Ura ole U-U.' •• UIIa _." ...... .". •• 
7 .t. 8-.alla b.'ollaJalla GIl Qtt--1. aat ... , llu81 oaeU __ • 
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&D. TOi olla aainUHIIIIlUa ti .... 7ht87d .... , .tU kuD 'Y11ae ~

nuntaina Vi~ .tadionilla .i.t.ttiin aar.alkan peru.taman a"'Yali

liiton (Ugion 48. oOllbattant8) .D81Jd18U .uoe1p&i'YI. ... Jo .. a oU a.
Dl. 40 - 50 ,000 h.Dlc.& Ja JOnka 71.i .... allDltu. Ran.kan .h.7t,al •• n J. 

JIUl..eDIlCNIIUD kannalta 011 .ar.in .alkuttn., tod18taan al tan ullrau

tu'Ya. t7ÖU. ut.1ll1. al01lla vuoda kulu ••• a •• n~n on t.ht7, _iraa-

11 Darlanin oaak.1 tuli .. o.iono.otuk.ia .n.-.ln kuin koetaan alk.i

e.-1n tiLhäD aati. Jo.kaan ti.U aairaal.in popularU.eUn kaana ei 

.a. 71.18tU ••• to18.1'a puolen on pantava JIi.l1h7vllll urk1ll •• 

KaJcai 7kai t718kohta. aa1ni tu.ta Juhl •• t. _.ai "ta •• JU1nintaa. 

Kaikl.aa ~l .... i •• a 011 D7t .n.i k.rt •• 'Yanbaa p.r1nnl.18.n R.',n 

(.'publiqu. rr_qai •• ) .iJalla •• , •••• 0. Etat Pranc;a1 •• Toi .. k.i _0-
do.U .tadionin Juhlan ke.k.1ai.llll.n ohJ.lJUkoh48D. Juaalanpal •• lua Ul

koilllaaaa, Jota tu.kin •• U.i ••••• tUaisuud ••• a on nl.h1iiT .anJllkean 

kuin .altlo J. kirkko I.n.k .... pian 40 v.uo:Ua .iUaa .roteUiin toi

ahta .. 

Lac100Jl8D pl.AJohta.1. Tal..ntill, Joka edu.ta. DUOreap ...... 

• .eUaukupol",e. - UUo ••• on •• k" .4ell1.an ao4an .tta ",i_la_ .0-
d ... 0tila1 ta - plti 101ata ... .1. niku tta",an puh.an, Jok •• on .... 

auhta •••• _latu"l .U .. pullatta, Jonka piti "'. l~ lIInoballhlll Hit

ler, kuIl biLD..t ensl kerran kuuUll. Valentill. Joka aiMpa11i11i on to

•• ale., ~ •• aaaaU Ylal" nl.Qa&Ia tI.IIIIl maan t\11 .. h .. kohtalo

Jr&&nt.hd. 
xl 

J.ecioonaa kuuluu DT' l,a 1l1l.1. al .. tI. .. 11:& .. t ..... al.11& 

ettl. "'W'ap.Mhtola1.-. (V.ll ...... BOOIl1 .... 1lle ei ab CMU. koti-

paiktl101k.U .. ) IIZ'Z 01l ",ama.U olD .... hu .. utt ....... allt1. etv. 

... ~Il.b_ na _lAaId ••• BOOlld ••• 'W'1_ taI",aa pan.tatut I •• 
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alDUtpuolue.t (ru.Mb~lIIUllt. populaire.) o",at tI7d.Ula •• U .p&onnla

tu •• t, maraal..kalla ja hall.1tuk.ella 1l.DIel ... U on tarkoltulca.na luo-

4a a.eveUl.l1toata uual toclall1D.en a1nutPlolue C.1D.heUapaneU, Joka 

, ... :ta- ", .. taJs ltalll11 Ja Sak.an tunn.ttuJa puol.u_uotoJa. VoIne. 

n1't Jo aaoa, että legloona GIl tnall.aaD. uuden r6g1.JUn ka.nl. Jonka 

.erkIt,.. a1D.u1D. alleklrJolttae. alela,.ta tJ.'Y1, u •• al1e Jopa o4o\

t8ll&tta, Ua1 71lJLJla1D.1tuata Juhl.a.ta Ja aan puheuta, Jotka oll",at 

aeIn' ohJel.Aapuhai ta CUrt! eplk8llallll .. ata manl8m1ata, kanaa1D.T&

U .. ata kapUalla1ata, Ja ko41tt~ata Juutala1suu4eat.-). ~ 

sallJ.alala.aU ",11'1 tetyn Ulklte.n dottrl1D.1D.a on -ranakalai .. n S.
D.1an 1ICI4.Z'D.1en 7I'Uyat. Ja aen perlnte140 81Jlt •• a1-. 

v/v. SUurta buoaiota on herll.ttlDl't .nt. 

'ols .. p&1T l1D.en aurba 'Yall.atul.la alue.u.a. Oltuaan koaau:n18 t1D.en e4u.

al •• hiD. .anoutul lrti Plolu •• ata Ja Ko.kO'Yuta Ja 111tt71 Dor1ot'n 

aoalal1atla-natalatlaeo l.1Ikte •• eo. Ey ...... GIl Dllnoll.o l1a81a.a-

tt tl k~l.tinen kos~. 
par118la .. on "'GaU. lukubut1 Juutalaisla Ja erliD. ."a

l&1aen ups •• rin IlUl'ha Johdoata on .mUu kollle 'Y8D&1 ttua k~1a

tl .. TI1~ on .1ia klrJlatralaa&. 

Olo aa.nut Sak8~ ParIiala .. 01."'81ta .uurllhe'Jatöt" 01-

k. __ "'apa .... n annatai .. _ TlohJD. Ja Pvi,l.1D 'ril1l JUrraakua 

10PPUlUl •• akka. x) LIh4_ lIhlp&lrlJLi Paril.1a tutuatuataG1 palkaD. 

plnll .DalIl __ , __ 0 a1eleata huo~.1alU..,a .. tilata ..... , Jota 

.11DtUgetiJ.,aau ei _jnk •• paruaa. 
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Kom,nnll1111in idän suur.o4uta •• _a kl1lWk. on Ran.k .... -

kin a vapinkin vaU,8tUla alueella •• elvl..U hava1. ttav" ••• 

puhJettn jopa erll.l.11n terroristl t.ko1ll.1D. (l.8v!l.1n ja Dfat ta 

den JlU'haam1nen tai pabo1nplMlr 1 .. ') a jotka antavat "kI 
-Viohln halli tuk_llt .ttil. vaJ. taw1ruolll8i.,]]. paljoa pUn-

vaiv ... ,.JIIIa1nkin kun k..,.wnnl_tn yaipP. U8!in taitan.U 

k1etoutuu .ne:18nUlai.ta ja 4tsaull1!ta JII.lUi.nt1öta. Tolatai

•• kal nlLllät valHettav" tapahtupt e1T1Lt olt lp1onoatan •• t 

Viqhln ja Berliinin auhtelta. joi.aa on huomattavi.,. regholt-

tl1a'"n jatltUva1&lul\a. 

le .pl.ll.v'l1" ettl. maraalkkaa on eura'Gtava, , .. vtliUUOIl, 

uu4tn rMiIS.n kaartin. TO'IS'ta. kaayu on erinaeia.na Jaa.

Paino" kiuta.Jlll. ja ki1hottaj111 •• jona .i puuSU Ja J°tkl 

koroU!Tat Un.11!i .... a. 1II1 r!..IIL lcuin ielän jl.ttil&1ttai.h

lJ! pUkiUn. TlLttll. Ultolt. dkn OlenD k.hlUmlla uyl. 

kaUan kaiTattu -a1nutpuol.!1'- JIIlual ta Jo tupn.Ug'b1n &alll1. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

Ii : o 855- 199 . 
Vi chyesä 18 p : nä syyskuut a 1941 . 

fY J Y I t J . j , Y I 

'1'/ '! . Y I 

f I et!> 
UI ousi inminis teriölle , 

He l s i n ki . 

Tähety s t ö t ä ten ~unn ioitt ~en oheiseou lähett~ä Ul-

ousiuinmini _te iölle min i steri dolc 'n ruportin l ichy s tä 

0 :0 38 , jo ' äs ittelee ihotta: 

-I 
Lähe tystön puo l esta : 

T. 'l'i,(!;illvStua . 
Lähetyatönavus aj a . 

Ui II : A 4. 
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RAPORTTI n: 0 38 . 

Vichy ssa 14 p : nä 

Asia: Täht äimeatä . 

SSA OLEVA LÄHETY STÖ. 

syys kuuta 19 1. j'Y /JYI JJ. 
2., /1 ~ ' l . 

Sala i nen . 

~ , 'I! . 

~ilisiltana m r ssl kan suurilla päivällisillä l ähe t s töpäälli-

öille rouvani istui marsal an vieress~ jolloin tämä . Luul ess on rou-

vani pian i ovan lähteä Suo meen . v~rsin peittelemätt ä sanoi olev sa 

levoton siit ett ä , jos suurao t a idä s j tkuu . kommun i &tit . ~n lannin 

j de ' ullen täkä l e is t ann ttajat s av t iksi p lj on ilma siipien

sä alle ett he . ehkäpä jo t . k . lopussa , r ht vä t vallank ou 8elli-

siin tekoihin . Samaan äänensä v yn puhui hänelle myös rva ~t in sekä 

al i t · 1 b- • • X/ j mars ken ab ne ~ ssa 0 evan kor~ean mer~upseer1n 'ouv , 0 u suoraan 

vbrotti rouvaani l ähtemästä , os b ukb ei ole mitään v~uutta siit ä 

että hän pääsee t · aisin . 

Koska sanat l au utti i n rouvall en i ei~ minulle en tätä kir-

j oitt essani ole v r ma, tul enko s iitä sal sähköttämään rrlko asi ~:dnmi-

.. n i steriölle. j ollen saa muu~l t a vielä v v istusta näille mielialoille, 

mutt k~tson kuitenkin olevan t ä si syy niistä t ä ssä mainita. Olen t a

v~ut henkilöitä johtavis akin piireissä. j otka arvelevat ett ä tallai-

s en vall ankumouksellisen r äjähdyksen vä lttämättömyyttä ei janpittään 

voida vä lttää j a että v sta senjälkeen päästään todell jälleenr en

nukseen käsiksi. [ Tulen itseltäni kysyneeksi, eikö moni näin jattele-
x/ 

uvaavaoa täällä vallit eville oloille en voi 011 mainitsematta et
t ä mainit tu rouva, jok istui pöydässä vieress i, osott ' utui vdIs in 
vähän saksalais-venäläistä sotaa j ~ r an s alai~ -saksal is t kollabora tio 
t a ymmärtäväks1. ja että hän puhuessaan amiraali Darlanin perheestä 

JAKELUOHJE : 

U( 2 : A 4. 

JakeluohJema"aJa : 

Ta""lIInen. 
Tavallinen ja lIaaltai mlniatari6l1e. 
EI ulkomaaeduatukaen I,edoilu .... ,n. 
EI ulkomaaeduatuben. mutta u'koaalainmlnlatarl6n tiedoi

tukalln. 
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va k ikes sa h il j uisuudessa t oivo , että D r1ankin siinä mytäkässä t uli s i 

vtopaaehtoisest i t i P os t a jättämään toisil l e h 11ituksen Oh j ..:.k:se t.] 

On luonnollis ta et tä kut_ k~uemmin i dän eot~a e s tää . sitä ene~ 

kommunismi saa ilmaa s iipiensä 11e . ortug lin uusi l ähettiläs lensi

luo " ~inen mies/. j ok~ on hyvin lähellä Sa1azaria Ihän keskustelee pu

helimits e tä l t~ joka päivä Lissaboniin hänen kanssaan/ . minul le on 

us eaan kertaan puhunut suuntaan mis tä ymmärrän ett ä hän . kut an Sala.Zar 

itsekin . on vahv &l ti Wltibolsheviikkinen . mut t lisäten ku i t enki n e ttä 

jo 1ei sota idäs ä lopu. kommunismivaara uroop s sa käy pe10ttavak&li • 

Tod istuksen siitä mi t enkä hall i t us k~ikest huo1im t t a k t s oo 

parhaaksi 011 vuIovainen , ma i n i t sen enS innäkin, t t ä tiIsalkka eilen 

armahti ksi kuole maan tuo mit t ua kommunistia. Samoin v~ikuttaa kumma 1-

liselta , ett1 Lavb1i v e t an tehdyn murhayrityksen tekijää ei vi lä 

ole tuomittu eikä rang istu. Hänt ä on jop~ ps ki~trisesti tut ittu. i l

meise s t i ~j an vo i ttami eksi . Ul oministeriös sä on minun annettu ymmärtää 

ett h" nen t l..o its6TIl i ensa uol emaan vois i 011 v,.rsin v ara linen v~lt-

ti Viohyn v s t ustajille . Tulee kyaynee si onko tämän lempeyden tukana 

ri t ys näyttää kommunisteille ja kumppaneil l e , et t ä Vi "hy on lempe&mpi 

kuin aris l 

Rva ~t i n s ano i minulle hyvin~in suoraan e ur avaa : " On kiel tä-

mät önt ä . että huom ttuvas t i suur i n osa so t yang ista Sak s assa on mar sal-

ken kannattaj ia. On valitet t vaa e ttä Saks a ei kä s itä, että kun vankeja 

vap utetaan pienissä r hmi ssä, nämä he1po 13 t i j outuvat Viohyn-v s t aiaen 

propagandan uhr. i k&li. Jos Saks a päästäisi v pasksi yhde l lä kertaa suuren 

kon tingentin. tällainen m ssa ent isiä sot vankeja. j oih in nähden kanM 

saS sa on olemassa kie1tämätön kunnioitus, voisi päinvastoin v ikuttaa 

ympäristöönsä eikä päinv stoin". 

Englannin radiossa mitä raaimmin nykyään mus t a taen marsalkkaa 

j l evitetään hän8lltä jos jonkinnäköis1ä valhejuttuja. 1I. m. kerrotaan, 

e t t ä hän e1 muka pysy pystyaaä mnulla t vall~ kuin ruiakeiden Tulla. 
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Voin vakuuttaa . et te i hän koko i ~una ole ollut niin hyvo&lilä voimililsa 

kuin nyt. Eilililillä päiväll is illä hän vaikutti suorastaan nuorskkaalta. 
~ 

Hänen viime ikoina t eltemiensä matkojen aekQ. juhl tll i suuks ien fyysil-

l ise t v atimukeet sinänsä ovat olleet niin suuret että moni kelilki-ikäi-

nen mi es t uskin ne olis i ke stänyt. 

x x 
x 

Vielä viikko s i t t en D r lan Iil a.noi /taaskin rouvalleni jonkb. v i erea

Iilä hän i s tui/, ettei hän usko vieläkään Yhdysv ltojen menevän lopulli

se s ti so t~an . Tä~llä on yleisenä käsityksenä se että jo s Yhdysvallat ja 

J apan i pääsevä t sopimukseen, tämän välienselvitte l yn todellisena vi te-

rinä on olempien h lu jäädä mik li mahdollisesti ulkopuolelle suurso-

dan. 

Dar lan samoin uin si irtomaaminis teri ira~l i laton onnitte l ivat 

meitä hartaalilti arme i j 8Jllllle voitoista. Darlan ei uskonut huhuihin, että 

Saksalt ci menisi kesJdrintwnall huono s ti. 

än i lkkui s i tä j uut~laisreng Iilta, j o a on ki ertynyt oo s eveltin 

ympäri. Luttei liioin sä~stänyt sanojaan brvoetelles lil aan Ran lilkan por_a-

• riston l yhytnäkö1eyyttä j herkkäuekoi&uutta. 

x x 
x 

Tä llä kuulee mon eti puhutt van aellaista, että Leningradin _u-

istuttua Sakea t ulee tekedän yllät shyÖkkäyk&en muual la kuin Venäjäl. 

lä. Egyptin lähettiläs piti Turkin alile maa erittäin v ar allisena, j 

Bulgarian viimeaika inen joutuminen parraav loon on kait yht ydelillilä nii

den huhujsn kanslila, joiden muk an Saksa ei voi olla pakottamatta Turkkia 

suostumaan läpimarssiin. Täällä kerrotaan myös että Bulgaria oli&i os

tanut paljon italialaista tonnistoa . jotka se voi. ~.:ontreux'n ~opimusta 

rikko~tta. ~eutr8ali8ana maana kuljettaa läpi Dardanell1en Iiltaanme-

reen. Bulgarian täkäläinen lähettiläs l!Ilöns1 puheen amiraali Raederin 
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k~ssa olleen pää si llis es ti tu~ikohdista Bul g rian rannikolla. Toiset 

taas puhuv~t sii t ä että uusi hyökkäys t ulisi t upahtumaan Egyptiä vas

taan, ilmeisesti sen mahdollisuuden PbIalysoimiseksi , mistä huhut Jo 

k~uan ovat puhuneet, ~ im . että ~nglanti pi dD lka isi suurhyökkäyksen 

pohjo i ~_frikassa. 

en dan ent. l ähetys t öneuvos ar iis issa , jok_ ny ttemmi n muodolli

sesti on mban sa eduRt ja Lonto ossa Be16ian ja ollannin sikäläisten hal

litusten luona, mutt~ j o k~ todellisuudessa ~tkustelee Kunadan , nglan

nin, yrene iden j ~ ans ~ väliä jonkinl isen epävirallisen~ asiamiehe

nä , pyr i puheill ni . "eskustelumme lii~ui luonnollise~ti vain pinnal

lis issa s i oissa, mut t hän lleviivasi yllä ain i ttua todennäköisyyttä 

pohjois - ' fri as sa. Toi s&lta puolen on niin pal jon etukäteen huudettu 

t ästä englantil ises~a aiotteesta , että te ee mieli ruveta sitä epäi-

lemään. 

Unk~in täkäläisessä lähetystös ä - miss sivumennen sanoen 

varsin säännöllisesti pilkataan Rumaniaa j u rumanial is1a - ollaan ai

t ä miel tä että Lontoossa 011 an her os tuneita koskei kye tä pääsemään 

se l ville siitä mitä Saksa ikoo tehdä hetkellä, jolloin s e k tsoo täksi 

.. vuodeksi tehneensä tarpeeksi idässä. 

x 

Kreikan lähetystöss~ kuul in, että pelottavalta jo näyttäny t elin

t arvetilanne Kreikassa on saatu tyydyttävästi Järjestyks een useiden mai

den, mwöa sotaakäyvien, päästyä yksimielis yteen avus tuks en vä lttämät

tömwydesta. Kerrotaan mwöa että s~salaiset kohtelev t krsi~ 1 isi& 

erino~isen korrektisti sekä ettei kaikki~ aaksal isib ole vedetty pOis 

Kreikasta. koska. kuten sanotaan. saksalaiset oVGt hu,manDeet etteivät 

ital i laiset yksinään kykene ratkaisemaan tilanteen asettamia vaikeita 

proble.me~a. 

Yksin Pariisissa on n. 6000 kr.i~ laista, inoaankaan eivät set-
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että itler itse on ~tanut t&*

tä mläräyksen sekä että kun estap~ Pari isin haaraosasto o~oitti 

tyytymättömyyttä tähän mä~räykseen t F!hrer uudisti käskynsä sallimat

ta poikkeuksia . Myös Saksassa on edelleen kreikkal isia , eeim. teh

t aiasa. 

x x 
x 

I r anin täkäl äi.et diplomaatit kertovat bolaheviikki en tunkeu

tueua Iraniin auori ttaneen al 11ksi tavanmuk~i aia j ulmuuksia / atrooi

t6s/, mutta myöhemmin parantaneen menetelmiään, ilme i sesti, kut en sa

noivat. englan til aisten painostuksesta. Er äät muut Etu-Aasian täkä

läiset edustajat aensijaan ovat kertoneet minulle venäläisen hir mu

vallan olevan kauhean j a j atkuvan. Tulee kysyneek.si . onko eilen tääl ... 

la ilmoitettu kurdien kapina todellinen kansanliike vai onko se Al

bion, Stalin ja K:in l avaatus löytääkseen aopivan tekosyyn I ranin 

itaenäisyyden lopettamiseksi. 

x 
x 

.. Ranakan ~skovas sa viimekai ollut suurlähe ttiläs Ber gery on 

Viohy'hio palattuaan kertonut, miten oli välttämätöntä Sakaan hyökä

t ä ~skovan kimppuun ja Ranskan rikkoa diplomaattiaet suhteensa .0 •• 

kovan kansaa. sillä Bergery 011 ehtinit pää.tä täysin selville siitä 

että Venäjä valmisti suurta hyökkäystä Eurooppaan. 

Rumanian lähettiläs .ert01 minulle saaneensa uai d'Ors~lla 

sen käsityksen, että siellä ei luQlla Suomen jatkavan sotaa senJäl

keen kun Itä~arjala on v~lattu. 

Luotettav1en tietojen mukaan eläl nykyään Pohjois- frikassa 

n. 350,000 nansenvenäläistä. 

x x 
x 



~ • I .. 

Tanskan l ähe t ystöne uvos . joka juuri p lasi Kööpenhaminas ta ker

toi . että siellä 90 % Ran skan kansasta toivoo Venäjän voittoa. Kysy

mykseeni, mikä t ällöin tulisi olemaan Euroopan ohtalo . puhuteltavani 

väl tti vdstaamasta • 

• initsin viime raportissani tavanneeni Saks an Pariisissa o)jevan 

suurlähetys tön t käläisen l eht iasiain edust jan o Hän 10unaili pari 

päivää sitten pöydässäni . Sain hänes tä sen äs1tykseb , ettei hän suin

kaan ollut sataprosen t tisesti r~gimen kannutt ja, t i liekö ollut yri-
n 

• tys mi nua koetella . Hän kertoi m.m . Kroatian tilWltee.sa olevan ai .. 

• 

van toivottoman ja pitäV~Sä varmana. ettei uusi italialainen kuningaa 

sinne kos aan 3aavu. "Jos hän sinn tu1i&ikin , hän tuekin siel tä p .. 

1,iei" . 

Hän luuli myös sodan kestävän kauan. kertoi kenraali Dietelillä 
• olleen palj on v ikeuksia ~urmanniSBat jopa joutuneen eaarroksiin 

y . m. Sillä het ellä minulla ei vi lä ollut Ulkoministeriön as iaa kos

kevia tiedoituk sia, joten uutinen minulle oli uusi • 

H. Holma. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o g81-aJ.O. 
Vlohysel 4 p!lY!D& lokakuuta 19~. 

J1/1Y1. fJ. i ,y / 

/8/10 vi 
.\ \ 

Ulkoa81a1nm1n18ter1~e, . 
H e 1 s 1 n k 1. 

Lähetän täten kunnio1ttaen Ulkoa.1a1~n1ster1ölle ra

porttin1 Vlohystl n:o Sg, Joka käs1ttel •• aihetta: 

Sakaan ja Ran.kan kollaboratio. 
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VICHY SSA OLEVA LÄHETY STÖ . Sa l a i nen . 

RAPORTTI n:o ~9~ 

V1chY 55a ~ p: nä 19lca k uuta 19 41. ry! Nl. fJ. 

Asia : Sekaan ja Ranakan kollabora t10 t /i)/o 'YI 

Oleakelin äakettä1n kymaen1aan pä1.1& Par1isiasa. Saapue.aan1 
-'C'"" 

siDne syyslcuun 17 p:D& otin heU kontakUA n.k. -"aalaiMn lJlhtea-

ni- kanas ... HI.n kenoi tUl.öin Sak.an Ja Ranakan vU1 .. n 7hteiat7ö

aJatukaen ole.an edelleen tiL7deUlaena keaantona. Berliinisd. bKD. 

aaDOi, ei lcukaan sitä ajattele ei_ kukaan aiitl. puhU, P&lA ... to1n 

lIlhrer .amoiDlcuin bJinen ,apAria töua o.at ltyll&atyneet aiihen ettei 

yhte1.työaJatua eU.V Ja etta Ranakan puolelta aita muka aabotava

taan. KertoJan! luuli että maraalkka p6tain 01is1 vi~e aikolAa -7-

QYt entistä .alle .. '" taipu.ai.ekai Jopa oUai siirt,.. ... n.k. atteR-

tiai.ta, s.o. odotu.- Ja l7kk1lmhkanna.ta, auoranai ... n nesaUln-

&uuteen, mhän vit.la •• vlitt ... en huomautin ol •• ani toiata liialta, 

va1kkakln loogUl1 .. aU kataoen .01a1 olla aJat.UaYl ... etta Dl.lA 

Id:id on a.ianlaita. edell7UI. ulLet eUI marsalkka. eat7lkaMll tou
tuaMta lUu v1eraalcai oppoaiUollA. koettaial tiLtiL lI11ellDe1l& JUIIll

te.toi-alla .1LheapI& lVönt~ä1a"t .. Ber111ll1ll .aat1lmk.Ule Ja t01YO-
x) 

&kaUla. Llhteen1 .an01 !Vö. .aaneenaa äskettäin BerlUn1 .... 1rA7-

x) 
'1'&ta ta.taa Ta.taan aaa ehk& UdTa!a1a1ou.ta H a1ntIL aarNl.tka 

pl.hlUU..11.1.U1l 11/1 ... 01 Ja Jo.ta talA .elkoa raporU •• an1 nlO _, 
etta det .aua~. llanataaaa oa II&IaIolU .... - saUtJltHllal. ... 
tl .. lITö.1da • .araaTa tulU ,alJ- .omota _ztLU_t tapu ..... 
lfaNalJdta ol.1 ant_t azUa laUl_ IIlahend l&lLattD kaikM.a hU-

Ta.alllnen. 
Ta.alllnen ja lIalkai mlniatar«llle. 
EI ulkomaaeduatukaen t ledoltukalin. 
EI ulkomaaeduatukaen, multa ulkoaalainminialerilln tledol

tukann. 
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d •• eIIn sen k&sitTkaen, et~ä Montolr •• aa inauguroltu lähentelJpolitl1k

ka oli IcILr.1D7t siinä dlf.rln haaJca1rikon, että Berl11lliA J~at pii

rit eikä väh1.lalrln Fllhrer taasen oll81vat palautune.t ... 111 x:aptln kan

nalle a.o. Bnglannin kansaa on PJl"1t~ .... rauhaan Ran8kankin ku8tannuk

sella. Hän uudi8ti vältteensä ~1t.e kesäkuu.ta, että Hltler 01181 val

mis millä hetkellä tahanaa rauhaan lI:Dgl.annin kanasa (H ... ,) Ja e'. 

Saksan armelJaa8a el ole ainoatakaan up8eerla, Joka .1 01181 täynDI 

kunnloitu8ta Bnglannin urho01l1aen va.tulItuk .. n Ja aivi1Ukan.an o.olt-
n t8DIA"" - odottamattoman hermojen h1l~lnD&n Johd08ta. Sräa to1D.en .ak-

8alainen .iviilllll1.a, Jonka olen tuntenut toiatak:y1llUntiL vuotta, ker

tol JD.1.null. 8amaa Jopa l1aiL"n .akaalalwen k •• tiL~ buonOJlll1n pow1h.r

mo.otaa kuin englanti1a1nelh Mitä mainittuun kunn101tulcae.n tule. a8.

tin JII.1utaaia pl.lv1& myöh8tua1n kahd.ll. korDall.e .aJtaalaisell. up.,,

rille .am&n8Uuntai •• n )q8ymyk •• ni 1I01 .... t vaeta81vat etu. bgl8llD.1n 

vaetuatu. 8D8aita •• kaikkea kunnioituata. 

Klnun viell oUe .. an1 Parii8is8a tapahtul kuitenkin vanin 

• t8lUUa äkk1Jll.1uto. kollaboratloaJatukaeen nlhden. 

netz 01.lIke11 8ff8kUu ... a pit...ank1n aikaa SeJc .... a. lQ'ö. JII.1ut&lll1a 

pl1vll PIlaaJaa ... .lbetz111eh8D yhai8tylS on ka1kki kaikeasa, .1 vain 

kepp1hevonen vaan raiaon d"tn • .lbeta oli llhtenrt Sakaaan vakuuUa __ 

aeen .ikll&l.ll Joht~eb1& al1tl ettl Rana~an kan.aa on a1k88ll ... t.va 

JonlcWllainen IIOdua vlven41, koaka JII.1uten vaatek1ta18et volaat 111aDk1l1 

help08ti pU.1alvlt valta ... it.elleen ..,perl&. K1nulle on II&DQttu 

et • .lbetzllb oUa1 •• 1v1nD7t. etU Jo11el Sekaa koeta 1Ihitu.ln&1-

.uude.aa pyrldJ. J01lk1nl&1". 1IJlal-Buroopan .tabl11 t .. UliA. 1i1JtT

",ttöJlJ7. vallatula .. aai ... tulM pelo,uvaatl kaav .. ". Slvua.D" 

HDOen kuulUi _11&1.1a lIIL1& Jlt,apir1 Pari1si •• a BlTö. aakaalal.ia .. 

pllre1a.a. Ja onhan UU1 •• et1& .1111 u'lcelll Jolloin SakSa JIrJ .. -
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tlUl suhteenaa vallattu1hin lAna1maih1n, YhdYBVallollta rl1stetäln suu

ri oaa t ähänastista moraalista tOdlate!naineiatoaan. 

Oli ni i den huhujen laita miten tahansa, tosiaaia lienee, ja 

olen s iitä lIIYös sählcöttänyt til.nne palattuani, etU a.oina ayyakuun 

pKivln1. (noin 15 p .), jolloin erinäiset radiot llmoittivat netzin D

ka j outunean lopullisesti ep&au08100n, hän plinvastoin juuri 011 aaa

nut päämaja.sa lIhrerin vakuutetukal uuslen kollaboratloneuvottelujen 

väl ttämlttölll7ydesttl.. Hitler ollsi tullut vakUutetuks1 a11ti etttl. rau

ha Englannin kansaa nyt 8i ole aaataviaaa. -mm el aaa vaimokseen altä 

naista jota haluaisi, vol aina saada toisen-. b tunne s11;& poh,18& 

Jolla neuvotteluja suunnltellaan alettavan - tuskinpa niitä on vielä 

täysin prell180itu.kaau - IIltta tarkoltua ollsi neuvotella lavaalla poh

Jall.a, joskaan III1käl! ymmIrrän .1 aeparaattirauhan pulttelssa. Neuvot

telut alkaislvat parin kuukalden kuluttua - tIf.JIII. kalt tarkoittaa 11-

h1nni hdkel jolloln sotatolmet idäs_ tiksl vuodeksi lakkaavat - ja 

Fahrer ottal.1 itse käsllnsä ohjakset, Joka merkitals1 eitä että ne 

vle4äb til.lllL kertaa posltUvia~en tulokseen. ParUsleea en1JalD1Lkaean 

• oleakeleva hallituksen jlLsen ja luottamuaml .. Benolt-M6chin tulikin he-

t1 ibehln tavattuaau Dl.lne tietoineen alaa Vlchy'h1n noin vUkko al t

ten. jolloin hallitua heti kokoonwl n11t1 pohtimaan. 

ftnne a.o1hln aikoihin palattuani olen voinut t04eta, ettlL 

yllJLolevat tiedot 8Uurln pl1rtein pl tIL~1 t paildtaua. Pari kolleegaanl 

011 jo eht1DTt tiLata varmlatautua. tToakiJa vlrallise.ti vhl1.t1 vale

ta_ eekl. ohjelaaata e"l Ranskan halli tukaen reaktio.ta ja va.tauk-
x) 

.... ta •. Jlelnen 1r&.1tJ. u.&ll& on etv. jotaln praparoltuu ja etta. al-



ssksalainen 
van pUnvastoin kuin mitä .aitlU __ lAhteenl pari vilkkoa sitt_ 

Parlis18s. arveU, mar.allclca Ja Viohyn halUtu., Sak.an aseIden ,,:11-

mea1kal.ten voittojen johdo.ta, ovat tlyne.t taipuvaiaema1kal uuteen 

yri tykseen piästi Sak.an kana .. pyayviU.emplULn tuloka .... TähILn val

ku ttaa k1eUIUd t tI myöa ae to.iaala, miDlcI alhkötin kuuu. _Dl Kapu

jan tlllciUlliaeltl 8UurllhettilAU~, ettl nl.t tlkälälnen yle1ae.ilcul1-

t a katsoo pUDa-8l'!IleiJan jo nyt ol..evan al1n1. ml&r1n he1kent:rn7t, eUI. 

vol katsoa oleevan vain ajan k;raymyk.en miten kauan .e vol Jatkaa ny-

• ky1stl va.tuatuataan. Llsälln tlbI.n ettl toiselta puolen 1cuuJ.1n .eIe .... 

l~iaelta aotilastahtlta Pariislasa puna-armeijan vastustuksen edelleen 

olevan erlttäln ankaran. seki ettei karkulca181a 01181 todettu lllUuall.a 

kuln Suomen rintamalla. Sanoivat lQ'öa ei viea olevan m.1tiUin tod1&tu.k

sia sii~. ettl bolshevlaml r6g1m.enl olial hÖltymäaal. Rupeamatta tä.

sä. eriUel...a&n tIltl tlLrkeäti. Jqa11Q'.U raJoitun sanomaan, ettel mie

lestäni sellai.ta vol odottaaleaan opposition puutt ..... ennenkuin 

ti!8IlDe .UnI. mU.r1n on IcIlrJiat:rn:rt. että .ynt17 aillt1ärinen opposi

tio, Joka ottaa johdon lcI.e1in.l. )(a1nltut korkeat .aIeaalai .. t up.,,-

• ri' olivat .SIIlOln täti mie!~ • 

ParUsin pretekU lIl1n1aterl l(agny .anoi seura.v .. U: -Jo. 8aIt

•• plu vol maailmalle toitott •• uu.ia auurla .otllaalli.ia volt~J. 
x) 

lda •• , ja •• alla vapauttaa mu.ilv1ae.U sotavankeja. .... valkut-

tal.l vo'.akka_tt Ranat .... aekl. JOh'.jlin etta ylei.een m.1el.1pltee-

... , Jott. silloin oU.l .... t ... t.'Yl ... pl ttlJ.1elltlt. yhte1.'-7b tiel.+ 

le-. BI.n oi1 -,yO. .ltl 11181 ~ .tU t.rrorhti t.ot vall..tulJ.a alUMll.a 

o ... at lI.ht01ain varaln plen.ata aalall1 t~1'1tIIIIaW. Jonk. tolstu.etal 

x) 
Ranakal.bl •• 0ta ..... DtaJ. on Sat ..... 'Yl.l. JODtU v.rr. tol •• 

II1lJOOIlaa. Joten .1natb 100,000, luuU .... aatl 700,000. on vap __ t •• 
Sataalai.elt. tahOU. 1I1ma1.l. SCIU1ltatt11Jl, .tta vap_"a1.Qe~. 
ll7"eala on _ut_ .... kJ'8J'11Tkaetal aat ..... t8ftltta ..... t. t,evo!-
... tahJot., alla U't'.U.lIl. ealJ.&be' .0, ..... asU .1 ..... ' ... 01 a1aat.-. 
taJd. 1 •• U kon.ta. 
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on onnistunut py.,.,. täysin . al ..... La'Val.in murha-_PUJ. on .Ull. vl.Un 

tuomittu kuolemaan eitA ole vieli tietoa tuleeko maraalkta suo.twaaan 

hänen armah4uspyynt öÖJlsl. To.iasia on ettA viime vlikkoina el ole s.t

tunut uusia t.rrorlstit.koJe.. U.elta tuhansla Juutal.aiei. Ja k~l.

teja on vallstulla alueella vangittu ja n11tl 8UII1ttu noin nelleeIlQJa-

Maini tsem1st~ anaai t ••• vieli. etu. Saltun Parlls1saa olevan 

aIIIlSa •• aa41n toinen lI1.a. miniateri von 3oh.lel.r. lJ'0n1n _ssuJen ..... -

• Ja1eten yhteyd.aaa plti puheen, Jo." hl.n puhui kollaboratio.t. talou

dellis.lla Ja pol11tUsella alalla. KUIIma kyUJ. täti. kohtaa ei vapaan 

Ranakan lehdistö ole painattanut. 

• 

YJlllllLrrtLn nyt parua1n sen miDka sanolvat IIlinuU •• "'d.,1 mai

nitut )corkeat up •• erit, .ttA kIin sota i4l .... on 10pus., -~ .. h.ti 

Jolloin lIunen Iqs,...,.laI.t. lQ'ÖS Ranskan Ja pohJois-Atr1kan. on s&lVi

tettl.,.-. 

Oll .. aan.1 Par11a18 s. Jouduin lI;1ös kosk.tuksiin Joht .... ien HIc ... 

laista talouah.rroJen kamt •• (lI&t.1 MaJesUo). Brla nl.1atl puhui vaka

viaaaan ai1t1 .tu. ViobTael. pian alkaiai n.uvoU.lu.1. Ranakan .1. Itali_ 

kaakm !gpBl1i •• at. ~t.id.n .1I.rJ.stelJata. jalaD~.lDan 011 h1Vin var

aa .. i.etaa. K1DI paoleatu1 pi4l.n tata arvelu. toSataisak.i p.U" ...... 

huhwL • .1. elllleJlk.1kt ... pl100gill1a.... koaka a1nun del t71a1en1 =ka_ 
.i voi4& plJ.aU IlihSnMln tulokaHn Itali.n kauaa un_kuin aahtee' 

S .... "".t .1~.1 .. t.~.z).u, •• aalai .. t tuU ... ~ P.rU.ia •• -i"'.4I"'
Tat hulllla. nkI. lJlob;r'lL1n pal.Uuual ol.e aaamlt alU. plenintl.lI&an 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
Vichysaä 20 päivänä lokakuuta 1 41. 

N: o 972-225 . 

bO (y.~ Cr 
1~C -y 

Ui .5 : A 4. 

Ulkoasiainministeriölle, 

H e 1 s i n k i. 

Lähetystö täten kunnioittaen oheisena lähettää Ulko

asiainmin1steriölle raporttinsa Vichystä n:ot 40 ja 41, Jotka 

käsittelevä t allamainittuja aiheita: 

N:O 40: Ranskan häviöön SYlpäitten henkilöitten rankai-

seminen. 

N:o -4l: Eril aisia huomioita. 

Lähetystön puolesta: 
'1' . Tikan~aara. 

v.a. Asiain'1oi taja. 



VIC H Y SSA OLEVA LÄHETY STÖ . 

t. /(~1 C-r . 
kuu ta 19/)~ 

~iJ //1 -'1/ 

Sala i nen. 

RAPORTT I n:o 40. 

Vi chy ssa ao p:nä loka 

Asia: Rans kan häviöön sYYpäitten hen· 

kilöitten rankaiseminen. 

Vi1mekuJ.uneen elokuun 12 p:nä mars8.lkka P~tain pitämäsaiUI.n pu-

~ hees8a ilmoitti, että Ran8kan tappioon syypiät henkilöt tultaisiin 

tuomitsemaan kahden kuukaudan sisässä. Hän antoi silloin le consel1 

de justlce pol.itique-n1m1selle seitsemästä hänen valitsema8taan hen

kilöstä kokoonpanmJ1)e neuvostolle asiak8i tutkia näitten syyllisyyt

tie Neuvosto on antanut lausuntonsa määräaJaasa .. joten marealkka Icu----

~ 

luvan lokakuun 16 p:ni oli tilaisuud.ssa siihen perustuen antamaan 

piätöksenslf.. Neuvoston lausunnon oli krei ... i Pentti de la ROOlSa esit-

-tänyt hinelle 481nn tia aikaisellll1in. Piti. tök8en tekoon pakotti maraalkan 

yleinen opinioni. Joka alkoi oaoittaa kärsimättömyyden merkkeJi vii

taten avo~estl siihen, ettei valtion päämie8 ~.kalla ottaa &8iaa8a 

ratkaisevaa aakelta. Päätös siaältäi pOliittisen tuomion syyll1siati, 

kun taas Jurl1dinen tuomio jäi Riomin tuomioi8tuiman anne tt svaks1. 

Ensi sil..DBykael.li tuomio tuntui I118lko li .... ll.lt&, ja näytti sUtA niin-

kuin .e kaiki88a piireissä. 0118i otettu ... aataan tyydytyk8ellJL. Aaiaa 

tarkemmin tutkittuaal Ja otettuani yhteyksiä erilais11n piireihin 

kuulUTien ranskalaisten kanaaa. olen kuitenkin aaanut sen yleisva1ku

telm8ll, .Ui pUtökeeen ollaan melko tyytymättömiä ja katsotaan ettl. 

aaianomala1a &yTtettylA on kohdanunt aivan ~l~11~~~~~aDga1stua. 

J08 aaian0lll8181Ue heU tappion .1lUlteen olisi annettu ankar1nldJ:l 

JAKELUOHJE: 

UEf ; A4. 

Jakeluohjemolleja ; 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lisäksi ministeriölle. 
EI ulkomaaeduolukoen liedollukoiln. 
Ei ulkom •• eduat",klen, m uHa ufko •• iainminlaterlön tiedoi

tukoiIn. 
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rangaistus, olis i suurin 088 Ranskan kanaaa varmasti riemuissaan taput

t anut käsiään tuomiolle, mutta tänä pitkänä väl1aikana ovat syytetyt 

saavuttaneet melkoisen sanoisinko popularlteetin. monnostaen tyytymät

töminä kaikenlaiseen diktaattor isysteem1in. seki luonteeltaan syvästi 

republikaaniaiua, englantilaiamielisyyden voittaessa alaa, ei tuomio 

ole ollut ranskalaisille mieleen. 

Mitä sen vaikutukseen Riomin jatkuvaan proseasiin tulee, tun

tuu siltä ettei tämä tuomioistuin voi antaa syytetTllle lievempää ran

gaistusta kuin mitä marsalkka on tehnyt. Hän on toiminnallaan miUiriLnnyt 

rangaistuksen minimirajen. Jää vain nähtäTlikai, eikö min1m1raja täsaiL 

tapauksessa myös jää malcs1m1rajaksi. 

Syytetyistä herrat i:douard Daladier, kenraali Gamelin Ja ~n -Bl\.'JIl on päätetty sulkaa Portalet d'Urdoa nimiseen, v. 1837 rakennettuun, 

75 km P aun kauP7in eteläpuolella Ja n. 1 6 km Kspanjan raJalta sijaH

seve • .n, 794 met~n korkeudell olevaan erittäin vaikeapääsyisean linno 

tuksean. j;tä.is~estä li:span an rajasta puheen ollen mainittakoon, eta. 

monet ranskalaiset Journalistit ovat allekirjoittane.lle leikillisesti 

• huomau ttaneet siinä olevan asian Ja tkokäs1tte11U avaimen. Myös herrat 

Paul ReJllaud ja Georgu Mandel pUtettiin panna turvadUöön. 

Herrat Guy la Chambre ja Jaoomet taas tullaan pitl.mlän ai

nakin väliaikaiseati aäUösal. Bourruaolin kaupungissa. KUten tunnettua 

näitten tuomio eroaa enainma1nittujen tuomiosta neuvoaton plätöksen 01-

lease kuu4ella älnelllL yhtä vaataan liev8lllllliin ranga1st1aUen eU pel'lla

tualain 7 art1ltlan el-sovel taisen pu01eata. 

ll1tä tu1ee antiaeen ilJaaUwa1n1sterl Pierre Cot'l1n, mar

salkka 1.l..III)itti. et. hänet 011&1 tuOll1tm aaoiDkuin vU .. i ensillJUlnlt

tua herraa peruatuslain '1 arUkl.a rmkaiaean aDkariJlpaan rugaiatukae., 

ellei b.lLn oUai paennut .UU, 1m tta ettIL hlLn kahoi aa1au D&1n ollen 

_o.s.on aut&lsan wrhakal. 



· " 

Tu oitten syistä mainittakoon ainoastaan, että on herättLnyt 

1hmettelyl. ettei Edouard Dalsdier'te ole syytetty siitä, että hän --ti sodan ilman parlamentin suostumusta. Toinen asia on, että parlamen 

aikanaan vsrmasti olisi hänelle antanut siunauksensa, jos hän oUs1 si

tä siltä pyytänyt. 

Mainittakoon lopuksi, että oikeudenkäynti vaikuttaa suuren ylei

aön tyydyttämiseksi ja hallitaeTien p1irien preatigen ylläpitämiseksi -
JärJestetyltä teatterinäytökseltä, koska kaikki ovat yhtä mieltä siitä 

• että sekä tuomarit että syytetyt ovat kukin omalla tavall.aan eYJlUaiä 

isänmaansa luh1stumiseen, syytettyjen epäonnistunut asioiden hoito kun 

Johtui vain sUtä epäonnesta, että he sillä hetkellä sattuivat olemaan 

jOhtaville paikoilla. 

-
T. Tikanvsara. 

V.s. Aslainhoitaja. 

• 
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VICH Y SSA OLEVA LÄHETY ST Ö. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 4.1. 

Vichy s sa ao p : nä loka kuuta 1 9 

As i a : Eril aisia huomioita. 

Amiraali Darlan on v11.1118 päivinä olealeellu t Parilai.a., jon

ka Johdosta, ja kun kenraali Wey&an4 on ti.llä haavaa VIchysaI, on u
k:anut kiertää huhuja uudesta vakavasta kollaboratloyri tyksestil. Saksan 

ja Ranakan väl1.l.l.ä. Kerrotaan että maraalkka oliai vaatinut 400,000 

sotavangin vapauttamista ja että Saka 01ls1 Jälleen pyytänyt jOukoU

leen läpikulkuoikeutta Tun1sin kautta Libyaan. Kuten tunnettua myönnet

tiin aikanaan eakaalaisU1e motoria01du111e JOUkoille läpikulkuoikeus 

Tuniein aluevesien kautta. Nyt lienee kysymys lia!etuJen hankkimisesta 

tuleTia talTioperatioita varten. 

KOllaboratlohuhuista puheen ollen mainittakoon saksalaisen 

pääkonsulinviraston perustaminen Vichythin. Sen piUUl.ikökai on 1IIilJ.rtL1i--• ty pääkonsuli Krug Ton Ridda. Konaulinviraatoa varten OTat ranakalai

set vIranomaiset raklelaloineet kaksi Ambassadeura-hotel1in lAhellA 

olevaa suurta taloa. Huhuillaan, että pUkon8U.linvlraaton henkUökunta 

tulisi DOua~aan D. 300 henkeen. 

Japanin vUmeineD hal.11tuka.vaihdoa on herattänyt täldi.Ui

al •• amerlkkalaia- ja journallat1pl1reis8ll. auurta häDIIIII.t;ys • Ne ar

veleTa', että Japani tulee ryhtym&&n sotaan NeuToatolll ttoa vaataan ta

lIIIln a11rre'~ aiper1alaiadivlaloonanaa Euroopan rintamall •• Kuitenkin --kataotaan, .,. el1MD lopulliata kannanottoa tul. .. toinen T1elä radi-

JAKELUOHJE: 

UE 1 : .4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIa.kai mlniaterlOlle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoitukalln. 
Ei ulkomaaedultukaen, mutta ulkoaal.lnmlni.te,-ifl" tiedoi

Malin. 
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kaalisempi hallitus. Olen kuull.ut huhuja siitä, että Japanin ja Seksan 

välillä olisi ennakolta sOTittu yhteistoiminnasta, jonka alottaminen 

olisi riippuvainen sotatapahtum1sta Venäj~llä . 

Täällä on viime päiviniI. herättänyt huomiota n.a. hispanolaisuu

den JUhla, jota Et elä-Amerikan valtiot ja Portugal viettivät muutamia 

päivi&" 8i tten spanjan lähettiläin kut8wn1na. Juhlaasa sanotun maan -ambaasadö6ri tervehti valtamerentakals1a veljiään ja painosti juhlapu-

heeaaaan iberlläisen maailman tärkeyttä anglo.ak.ilalseen verraten sa-- ---noen, että sen aSUkasmäärä, vo1ma ja sivistykse~nen merkitys uude.-

sa maanosassa on yhtä suuri lcuin tä.mlf.n. Tämä.n to1m1nnan takana on yh

teinen halu pysyi tulevaisuudessa erillään suurvaltojen välisestä 80-

daata ja muodostaa keskenäif.n yhteinen kielellinen ja siv"1styksell1nen 

blolå:l. Pyrkimysten takana lienevät molemmat eurooppalaiset akselival

lat, joitten intressi.sä on estää latinalaisen et~lä-ame!ikkalaisen 

maailman luiauminen Yhdysvaltojen vaikutuspiiriin. 

----M1 tä yleisiin miel ialoihin täällä tulee, mainittakoon, että 

go ~ kanaaata on anglo:t'illejl., jotka vilpittömästi toivoTat englanti

laisten voittoa j a siitä johtuen suurella myötätunnolla seuraavat ve

nlläisten taistelua. Loput 10 ~, Johon viralliseasa asemassa Olevat 

henkUöt yleenaä kuuluvat, harkitsevat kylmästi tulnalsuutta ja toi

vovat Venäjän bäTi6ta, IDlltta että se ke.täiai niin kauan kuin suinkin 

ja heikentäia1 malldoll1a1lllman paljon Sak .... KnglantUa1aten Toittoa 

.akaalaisiata he e1v1.t toain toivo vaan mOlelapien rlltaltuJappanlen TI.

aya1.ta. JOlloin Ranaka J&11 .. n voie1 näytellI. tirkeiDlpl.l. 0 ... suur

pol1tl1k ..... 

K1U r.vintotllante .. een tl!.llI. hetkellä tulee, niin 8rYellaan 

p&1..Udn enai talven rli il.llc erinollaisia vaikeukaia. :ltU &aiaan 

kAydlAn Takav8ati k11Da1 o.olt~ •• ettl. t.k. 9 päiväDl annettIin ... -
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tus, j o11& määrättiin pakkotyötä elintarpeiden ~nniatä Ja hallussapi

dosta olevien mUriysten rikkoJille. Voidaanpa ankar1mpana raJlgaia'tuk--.ena el1ntarvekorttien väärentäm1seatä y.m. tuomita kuolemaan' Vaikeu. 

det tulevat t ietysti olemaan suuret eikä pidetä mahdottomana, että ra

vintotilanteen johdosta voi aiheutua mellakoitakin, jotka näinollen tu

lisivat esiintyml&n kommnn1 stis-gaulliatiaina ilm1öinä. -
Työttömyyttä tulee vannaati esi1ntymiAn koska teollisuudelta, 

j olla tähän aati on ol.mt ainakin väl ttäväsaä mää.rlLsaä raaka-aine1 ta, 

nämä tulevat puuttumaan. Valitetaan sitä, että sakaalaiset keinotekoi

sesti aiheuttavat työttömyyttä-mAärätyillA etenkin tekn1l1isillä aloil

la aitan houkutellakseen ammattitaitoista työväkeä siirtymään Sakaaan. 

'ä111 hetkellä li.nee si.11& vapaaehtoiseati sinne siirtyneitä työmi •• 

hiä noin 80,000. 

-I . 
T. Tikanvaara • 

V.a. ASia1nhoitaJa. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Vlchyssä 28 p :nä lokakuuta 1941 . 

N:o 1000-233 . 

I!/. r;,;; 'II), L, 
/11-\(/ . 

Ulkoasialnm1nlsterlölle, 
/) (1)(; 

H elsi n ki. 

Lähetystö täten kunnioittaen oheisena lähettää Ulko-

asiainministeriölle raporttinsa Vi chystä n:o 42 , j oka käsit-

t elee aihet ta: 

Viime päivien 8sks81aismurnat . 

I 
V. a . Asi alnhoitajs: 

T. Tikanva8ra • 

• 

UE II: A " 
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RAPORTT I n: 0 

Vi chy ssa 

As i a : Vi ime 

SSA OLEVA LÄHET YSTÖ. 

43 . 

,U p: nä loka kuuta 19 41/)(. 
1( 

päivien s aksalaiamurh8~. 

Sala i ne n. 

Gr ( lI!)" y/ 
LI( 

Viime vuoden l okakuun 24 päivänä valtakunnankansleri Hitler 

j a marsalkka Petain kohtasivat toisensa ' ontoireasa, jolloin sovittiin 

Saksan ja Ranskan tulevast a Yhteistyöstä. Vuosipäivää oli aikomus eri

koisesti juhlia, väliaikana sattuneet erimielisyydet Ja ikävät väli

kohtaukset piti unohdettaman, ja kollab or ation piti saada uusia suun

taviivoja. Tässä mielessä amiraali Darlan l ähti Pariisiin neuvottele

maan. Tapahtumat 8aivat kuitenkin yhteistyötä me1,kola1lla jarruttavan 

käänteen Nantes'iasa ja Bordeaux'ssa tapahtuneiden 8ak8ala~sten upsee

rien murhien Johdosta. 

T.k. ao päivänä ampui kadulla aamun sarastaessa hänen mennea .. 

sään tYÖhönsä kaksi nuorta miestä Nantes'iasa olevan Saksan Feldkom

mandantln everstiluutnantti Karl Friedrich Hotzin 8elkään kuusi lau

kausta silll seuraukaella, että hän melkein heti kuoli. Hänen vieres

dln kävellYt nuori upseeri Ja kadUlla ollee:t monet ihmiset näkivät 

tapahtuman, mutta murham1ehet pääsivät siitä huolimatta karkuun.Loire 

Int~rieure'ln pretekti. Nantes'ln kaupungin poll1sikomisaaari sekä 

neljä poliisiups8er1a vangittiin asian jOhdosta. koska Saksalaiset" 

katsoiyat, että nimi jlrjestysviranomaislna olivat olleet everst1luut

nantti Hotzin turvallisuudesta vastuuS.a, mutta heidät vapautettiin 

JAKELUOHJE : 

Ui 2 : A • • 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lisäk. i m inl.teriölle. 
Ei ulkoma.edustukaen t iedoitukai in. 
Ei ulkom •• edultukaen, mut1a ul koasiainministeriön tiedoi· 

tukiii". 



.. 

• 

- a -

jo samana iltana kahden ensinmainitun an.aes sa proklamatlon, j ossa 

paheksuivat tapahtumaa. Hotz oli näet tunnettu r anskalai sen väestön et 

ja kunnioittavaksi mieheksi. Ranskassa olevien ssks alai sten j oukkojen 

ylikomentajan, jalkaväenkenraali v on Stulpnagelin määräyksestä ammut

tiin tapahtuman j ohdoat'a heti 50 panttivankl a , m.m. kommuni s tinen d6-

put6 Charles Michels. 

Päivää myöhemmin murhaai Bordeau.x 'ssa neljä nuorta miestä 

erään Relmer s-nim1sen s aksalaisen upaeerin. Tämän t apahtuman Johdosta 

8IIlDIlttiin t oiset 50 panttivankia. 

Von Stulpnage l ilmoitti kansalle, että ellei kuluvan lokakuun 

a3 päi vään mennessä Nant es 'in murhamlesten j äljille päästä, j a 26 päi-

vään ........ samaa kuuta mennessä Bordeaux 'n mur h atapaus selviä, am-

mut a an kummastakin rikokseata 50 pant tivsnkis lisää. Tätä varten pidä

tettiin Bordeaux'a8a 100 henkilöä panttivangeiksi. 

Maraalkka Påtain antoi tapah tumien johdos t a t. k • .a.a päivänä 

r sdios sa prokLamation ei-miehlte tyllä al teella,ja amiraali Darlan, jO

ka yhdessä sisäministerl Pu oheun kanssa 011 mennyt aslan johdoata mie-

hitetylle alueelle, siellä Julkl1ausuman. lammat pahaksulTst murhia 

ja keholttivat Ran skan kanaaa lopettamaan väkivallantyöt. lJJ.otattaval

t a taholta o~en kuul:l.ut, että marealkka o1.1&i llmoi ttanut aakaalai811-

l e viranomalsille tarjoutuvanaa ltse panttivang1ll:al, joa von Stulpna

gelin uhkaamat 100 l181.meatauata pantaisiin toimeen. Tästä eleeatä 

moitettl1n täldU!Usille ulkomaalaiaille lehtimiehille, Ja on siitIL 

senjlUkeen klerrel.l.yt aekl. täUl.1. että ulkolll8Ul.a _UI. 1.h.maellis1.mp1& 

veHloita. Kdel1l. kerrotulla toimiDnalla aaatUn kuitenkin aikaan, 

tä rangaiatustoimenpiteiden toimeenpano lykättiin Nantea'in t apau 

sean DlLhden t.k. 1!n piLiväiLJl Ja Bordeaux'n tapaukaen sUhteen aaman 

n plUvtUlD, J a tuntuu täti. kirJoiU ..... ailta kuin aar.alkka P6ta1D1D 
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o1.isi onnistunut es tää rangaistus t en täytäntöönpano. Mlrhat ja eten

kin niistä annetut rangaistukset ov et todel.l.a her ättäneet suurta mie

l enliikutusta Viohyssä ja kaikkialla Ranskaasa. Tois et moittivat mur

haajia , toiset taas raivoavat saksalaisille näitten rankai8uto~enpi

teistä katsoen etteivät ne ankaruudessaan mi tenkään ole oikeassa suh

teessa tehtyihin rikoksiin ja että syyttömien ihmis t en verta vuodate

taan, koska on ilmeistä , ettei oikeita pahantekijöitä voida saada kiin

ni. Lisäksi väitetään everstiluutnantti Hotzin murhan tapahtuneen n.s. 

zone cotiere'issä, j ossa saksalai sil1a sotl1asviranomaisil1.a eikä rana

kalaisil1.a on pOliisiValta. Asia on vira1l.isesti pan tu ang lo-gaull.is

tis-bolsheviikkien til1l.le, mutta monet ranskalaiset. anglosak.ilai$en 

propagandan vaikutuksesta. ovat vakuutettuja siitä, että saksalaiset 

itse ovat toimeenpanneet murhat voidakseen s111.ä veruldceella saada tiu

kemmen otteen ranSkal a1aiin. Mainittakoon, että von Stulpnagel on lu

vannut 15 miljoonan frangin palkkion sil1.e, joka effektiivisesti aut

taa asian selvittämisessä. Myöhemmin hän on i1moittanut, koska ranaka

laiset muka o1.isivet osottaneet ei huolivansa rahapalkkiosta, että 

tt apua antavien Sak.assa vankeudessa olevat sukulaiset heti vapautettai

siin. - Yleinen mielipide tämän kol1aboratiovuosipäivän aikana 

kaikkea muuta lcuin otol1inen. ja täytyy sanoa että tuntuu sHtä kuin 

yhteistyö ranskalaisista olisi vastenmielisempää kuin koskaan a1kaise~ 

min, mikä tietyati ei estä maraalkka P~ta1nia asettumasta pUttäväi ... -

min yhtei styölinj alle kuin tähän asU. 

Mainittakoon, että kenraali Huntziger on käynnitll Pohjoia-Af

rik ..... Hänen vierailunsa 8ie1.1& asetetaan Yhteyteen hUhujen kans.a, 

joiden mukaan ollsi k&;ynniseä kova painostua saksalaisten puolelta ken

raali Weygand'in erott8lll1aeksl toilaestaan PohJois-Afrikaasa. MainiU .... 

koon myöakin täa. yhteyde .. a. että kenraall Waygand1lJ.a tIJJ.I. haaY •• 
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on käytettävinään noin 100,000 valkoista sotilasta, jonka ar.1eijan 

muodostaminen on t apahtunut saksal ais t en suostumukseLla. 

Kerrotaan, että Darlanin viimeisissä kollaborationeuvotteluissa 

olisi ollut puhe pääasiallisesti ekonoomisista kysymyksistä, mutta 

myöskin ranskalaisen diplomaattiaen edustuksen järjestämisestä Berlii

niin, j olloin Ranskan mahdollisena edustajana, joka tulisi esiintymään 

JOnkun!alsena d616gue t nä, mainitaan joko ambaasadööri de Brinon tai 

Ranskan entinen Moskovan suurlllhettil.äa Bergert" •• 

-
I -

T. Tikanvaara. 
V.8. Asia1ahoi~aja • 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Vlchyssä ? p :nä mar r askuuta 1941. 

I :0 1035-242 . 

UE II: A 4. 

i~0 II - 'II Ng 
~ ASIA 

Ulk08siainministeriölle, j- {?6 
....:.......a_ ........ ---' 

Hel sinki. 

Lähetys tö täten kunmioitta en oheisena lähettää Ulko-

asi8inminlsteriö~e r aporttinsa Vichystä n:o 43 , j oka käsi t

t elee aihetta : 

Huomioita. 

V. a . Asiainhoit aja: 

-~// 
1· ,,/t-(~ . 

T. TikanvaBra . 
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VIC H Y SSA OLEVA LÄHET YSTÖ. Sala i ne n . 

RAPORTT I n: 0 43. 

Viohy s sa 6 p:nä m~ras kuuta 19 

Asia: Huomioita. 

inisteri Tannerin viimekuluneen lokakuun a3 p :nä Englannin 

osuustoimintaliiton pääsihteeri R. A. Palmerille osoittama radiopuhe 

s ai täkäläisissä diplomaatti- ~a muissa piireissä erittäin hyvän vas

t aanoton. ja kuulin monel t a t aholta sitä kehuttavan maamme nykyistä 

polii ttiata asemaa erittäin hyvin s elvent äväksi. inisteri Tannerin 

lause, jossa hän huomautti siitä, että olemme tunkeutuneet j onkun ver

ran vanhan rajamme toisellekin puolelle . alueille, joil ta käsin hyök

käykset ma ahamme aikaisemmin valmis telt iin, sai täällä aluksi lehdis-

tössä seuraavan muodon : " - - - et nulle part nous n 'avons d~pass' 

~ nos anciennes f rontieres". onet r an s kalaiset lausuivat asian johdosts 

minulle kummeksum.isensa ilmoittaen olleensa siinä käsityksessä, että. 

Suomi j o aikoja sitten oli taistellut venäläisellä maaperällä. Vas

tasin heille J että ministeri Tanner varmastikaan ei ole näin voinut 

lausua. vaan että lehdistö luultavasti jostakin vää1tinkäsi tyksestii. on 

julkaissut lauseen erheellisessä muodossa. MYÖhemmin tämä l ause sitten 

esitettiinkin oikeassa muodossaan. 

Amba8sa4ööri de. Brinon on saapunut Sakaan-matkal taan Viohy'hin 

kertomaan marsalkka Petainille ja amiraali Darlanll1e matkansa vaikU

telmia ja ilmoittamaan heille siellä käymiensä neuvottelujen tuloksis

ta. Tuntuu täIIIiLn matkan Jälkeen siltli kuin kollaboratioaaia nyt 

JAKELUOHJE : 

UE t : A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja liaUkai mlnlaleriölle. 
EI ulkom •• edustuklon tiedoitukailn. 
Ei ulkom •• edultuklen. mutb, ulko •• iainminiateriön tiedoi .. 

luhlln. 
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positiivisesti eteenpäin. ~salkan väliintulon johdosta saksalaisia 

vast aan tapahtuneiden murhien johdosta toimeenpannut rankaisuto1menpl

teet on lopetettu kokonaan saksalaisten huomattua nä itten vaikuttavan 

heidän vahingokseen ja r angaistusten jatkamisen muodostuvan psykoloogi

seksi virheeksi, Joten kovin kiihkeinä ol~eet mielialat tuntuvat rau

hoi ttuneen. Myöskin Saksan Krim1~ tapahtuva nopea eteneminen on mie-

• l.eatäni muuttanut täkäläistä politiikkaa Ja yleistä mielip i dettä _sano t 

tuun suuntaan. minkä olen ollut huomaavinani keskust elulssani u8eltten 

täkäläisten virkamiesten kanssa, jotka aivan vi1me aikoina huomattavas

ti ovat muuttaneet äänensävyään. 

Edelläesitettyä käsitystä. jonka mukaan yhteistyöajatus nyt al

kaa edistyä, tukevat täldlN,isen mielipiteen mukaan marsalkka Påtsinin 

t.k. 6 p :nä lähettämät kaksi tervehdystä bolshevismia vsstaan taiate

lemaan lähteneen ranskal aisen legioonan jäsenille. Täl.löin hän m.m. sa

noi: "- - - Mais vous servirez aussi la France dtune manlere plus d1-

~ re~te encore en participant a oette croisade dont l tAllemagne a pria la 

tate. a~qu4rant ainai de Justea titrea a la reconnais s8nce du monde. 

Vpua contribuerez a 'carter de nous le p'ril boloheviste. etest votre 

paya que vous prot6gez ainai en sauvant ~8lement 1 t espoir d tune Europe 

r6oonoill6ett • 

Co1'4ell Hull.in t.k. 5 p:nä antama noot i Suomelle erikoiarauhen 

so1m1m1seksi VeDlJän kansaa on t~ä herättänyt erittäin suurta huomio

ta, Ja 0 sekä lehdistö että yleinen mielipide engLantilaieystäv&lllsyy

destun huol1aatta .. ettunut meihin nähdc ymmIrtäriiselle kannalle. Jo. 

Suomi "aataa noott11Jl 8amalla tavalla ku1Jl aikaisempaan lilnglann1Jl noot

t11Jl. on todcDlk61ata. alk&l1 pystyn .. iaa etukäteen arvosteleaaan. 

tei reaktio tule olemaan Mille negatiivinen. _ --:-1; 
, . 1v1(~ 

T. Tlku'Yaara. 
v. a. Aa1a1nhoitaj .. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Viohyssä 14 p :nä marraskuuta 1941. 

" 7 N :o 1054-246. 

UI II::' 4. 

/ 

Ulkoasiainministeriölle, 

H e 1 s i n k i. 

lähetystö täten kunnioittaen oheisen~lähettää 

Ulkoasiainministeriölle raporttinsa Viohystä n :o 44 , joka 

käsittelee aihetta: 

räitä keskusteluja. 

I 

I 
/ , 

Lähe tystön puolesta: 
T. Tlkanvaars. 

v.a. Aslalnholtaj a . 
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VICHY SSA OLEVA LAHETY STÖ. Sa lai nen . 

RAP ORTTI n:o 44 . 

Vichy ssa ~4 p : nä marraa k.uuta 1 9 41 . G:7 VI 

Asia: . ...!:!Ltä keskuste~uja. 

Täkä~äisten lehtien j~kal stua tänä aamuna Suomen vastauksen 

Amarikån noottiin pyysin tänään ,pääatäkseni selvi~e miten siihen Rans

kan ~koministeriössä suhtauduttiin, audiensaia ~koministerlön ap~ais 

osastopä.äJ.likön minis teri !rnalin ja rooppe-osaaton pä~~ikön minls 

ri Bressy 'n puhe~e. 

ns1nmainitun kansss syntyi vi~as k~~ neljännestuntia kes

tävä keskus te~u. inu~a o~i mukanani Suomah Siniv~koisen Kirjan II 

osan ranskankielinen painos, joka juuri o~i saapunut painosta , sekä 

Suomea koskeva kartta. nisteri Arnal o~i hyvin innostunut Suomen so-

tUa~11s11n operatioihin ja kysyi tarkkaan, mihin asti j oukkomme 011- ';. 

vat eri rintam111a edenneet, missä o~i puhtaasti suomalaisia Joukkoja 

ja missä saksalaiset joukot toimivat. Vas tauksestamme Amerikan noottiin 

ministeri Arnal lausui, että se oli sellainen kuin hän oli odottanut 

ja katsoi, ettei Suomi lIR1ulla t avall..a olisi voinutkaan asiaan Suhtautua. 

Hän .anoi huomionsa erikoisesti kiin~een asiassa siihen, että soti

laallisia operatioita edelleen Jatketaan määrättyyn presidentti Rycl1n 

mainitsemaan strateegiseen rajaan asti, ja että Suomi itse tulee päät-

tli.miULn milloin Js 1118.. PYSähtyminen tapahtuu. nisteri Arnalin tie-

duateltlla, missi. ~uulen tämlin rajan kul..kevan, osoitin hänelle karttaa 

kysyen, mihin hän 1 tae veUi.i sen JOlloin hän osoitti Laatokaata 

JAKELUOHJE : Jak.luohj.m.lI.j. : 

UE 1 : . .. 
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'ukoIin. 
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järvelle ja sieltä Valkoiselle erelle ilmoittaen ettei muuta stratee

gista r ajaa voine aja tella. 

Euroopan yleispoliittiseata tilanteesta ministeri Arnal sanoi, 

että Englanti ei pysty käymään kuten oleIlIlle huomanneet mitään varsinais 

ta sotaa ja että sen pääasiallinen toivo edelleenkin on blokuksessaan 

huomauttaen, että Englannin suhde muuhun urooppaan nyt on sama kuin 

Ranskan ja san liittolaisten suhde keskusv8ltoihin viime maailmansodan 

• aikana. Ministeri Arnal lausui mielipi teenään, että Englanti, Euroopan 

011ess8 pakotettu tulemaan yksin toimeen. luo yhteisen homogeenisen EU

r oopan ja toimii täten sitä vielä itse ymmärtämättä omaksi vah1ngok

seen. Hän sanoi etteivä t englantilaiset, jotka ovat sekä epäintell.1gen 

tejä ja joitten aivot työskentelevät ihma tel tävän hitaaati, tule tätä 

seurausta älyämään ennenkuin vasta noin parin vuoden kuluttua . Ranskan 

Yleiseurooppelaiseen asemaan nähden ministeri Arnal oli sitä mieltä, 

että muut Euroopan maat kuten esim. Suomi ovat luonteeltaan mannermai

aia ja ovat meristä melko riippumattomia. Jos esim. j okin laiva upote-

.. taen, ei se merkitse näitten maitten ekonoomiselle elämälle samaa kuin 

Ranskan, ja tulevassa roopaasa Venäjä voinee korvata niit t en vaI ta-

merentakaisan kaupan. RanSkalla taaa on kahdet kasvot, se on luonteel

t.an mlne, m8DDe1'U1aahan ja Välimeren takana oleviin kolonioihin suun

natut. Tästä aaemaa aan Ranska ei voi luopua, ja pitäisi saksalaisten 

ymmärtää täml. Hän huomautti, että Välimeren sulkeminen Gibraltaritae 

tietysti muuttaisi edullisesti Ranakan aseman Ja että Välimeri nykyään 

on täysin englantilainen siaäjllrYi, mlnldl. ranskalaiset olivat vl1.meksi 

todenne.t lihett&.s~ kaksi tankkilaivaa hakemaan petroolla Rumaniaa

ta. Näiata olivat englantilais.t upottane.t toisen Massinan salmeasa 

ja toiaen 1geaDlDerelll DardaneU1en Ulkopuolella. 

K1niater1 Arnal lUulJ., että 80ta tul. .. ke8t1f.mä1n b7Vln kauan Ja 

et\l 8akaalaiset suuroperatlot ~avat suuntautumaan Keukaaaian kautta 



ezia vastaan. 

inisteri Bressy puolestaan 011 melkolailla t ietämätön sotata

p8htumista Suomesss j e Leningradin ympärillä, l ausuen m. m. käsitykse

näin, että Tihvinää valloittaneet saksalaiset oliva t tulleet Syvärin 

yli tae Suomen puolelta. än oli s amaa mieltä kuin ministeri Arnal SUo

men vastsuksesta Amerikan nootti in. 

Olen myöskin keskustellut v astauksestwmae eräiden kolleagoJeni 

4t kanss a , joista Unkarin miniateri Bakack Beasenyey sanoi, että hänen 

miel estään Suomen noot t i oli laadi ~ tu erittäin arvokkaaseen muotoon 

• 

ja että hänen mielestään Amerikan P.-yntö on idioottimainen. kosks sU

nä pyydetään tekoa Josta edeltäkäsin tietää, ettei toinen voi s iihen 

suostua. ulsteri Bakack BesseDyey sanoi, että j os Englanti julistaa 

sodan Suomea Ja muita Saksan liittolaisia v astaan, se samall a osoittaa. 

että nämä ov at kohtalostaan itse määrääviä kansoja , kun taas hänan 

luulonsa mukaan .lSnglsnti ei tule ai tä tekemään vedoten siihen, että 

mainitut maat eivät voi itsenäisesti päättää kohtalostaan ollen Saksan 

painostuksen alaisia. Myös lehdistö on kautta linjan asettunut Suomen 

vastaukseen nähden myötämieliselle kannalle kuvastaen sitä suurta sym

patiaa mitä maatamme kohtaan yleensä täällä tunnetaan. 

ainittakoon v1elJ. että eilen tapahtunutta, kenraali Huntzige

rin kuoleman aiheuttanutta lento-onnettomuutta pidetään puhtaana tapa

turmana. Sil.ä oli todella ha1"linaiaen huono ja sumu kautta koko seudun 

"lontoOll181nen-. Kaikki lentokoneeasa lleet henkilöt sliloivat surmansa, 

joten kenraali Huntzigerin Afrikan-matkasta ei ollut mitään tuloksia. 

Hän 011 paluumatkalla Ranskaan tutkittuaan aiirtomaiden puolustuamah

dollhuuka1a, slkäIäis1Jl. ekonoom!aia oloja ja alkuaaukkai tt en suhtau

tumista emämaahan. Hän oli tulo.aa Vichy'hin raportoimaan aaiaata mar

aalkalle. Koko matka meni näinollen hukkaan. BJLnen virkaanaa on tar-
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jottu kenraali Weygand tUle, joks on e11 tä kieltäytynyt . Viimeinen 

ehdokas on Syyriassa kunnostautunut kenraali Dentz . 

- -P. \ . ,VLi~"L 
T. Tiksnvaara . 

v . s . Asisinhoitaja • 

tJ 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
Vlchysaä 2 p ;Dä marraskuuta 1941 . 

;0 1ll5-260 • 

lähetän täten kunnioittaen Ulkoasiainmini s teriöl le 

r aporttini ichystä. n;o 45 , j oka käsittele e aihetta: 

eygandin ero. - åt ainin matka . 
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VIC H Y SSA OLEVA LÄHE TY STÖ . Sala i nen. 

RAPORTT I n:o 45. 

Vichy ssa 8 p : nä marras kuuta YI 

Asia: . Weygandin ero ... Petainin 

.m t ka •........................................ ........ ... ........................ 

Suullisis sa keskusteluisseni ä skettäin Suomesse käydessäni 

t ein selkoa siitä taustasta, j ot a vastaan "tapaus Weygand" on katsot

tava. Useat täkäläisistä v i r kavelj is täni, j otka ovat poissa ollessani 

seurailleet tapahtumia, ov t sitä mieltä että saksal ainen painostus 

. eygandin e rottamiseksi ei olisi ollut nlin suuri kuin yleensä. luul-

laan vaan että eron takana on ensi kädessä Darlan , joka ka tsoo että 

Weygandin Jääminen pOhjois-Afrikkaan olisi ollut esteenä hallituksen 

tulevalle toiminnalle r anskalais-saksalaisen ko~aboration tiellä. 

On myö s luonnollista , että Libyan uudet tapahtumat ov a t uudelleen 

kiinnittäneet asianomais t en nuomion pohj ois-Afrikan ranskalaisi1nkin 

satami in j a tukikohtiin • 

Wey~ndin erottua ei hänen paikkaansa Afrikassa ole . täytet

ty vaan poh jois- frikah sotilaallinen ja siviilihalllnto on järjestet

ty toisin. Lento-onnettomuudessa kuolleen sotaministeri Huntzigerln 

seuraaj aa ei liioin ole mää.rä tty. Yleensä puhutaan kenraali 

seuraaj ane . 

Oli miten oli, kieltämätöntä on että ,feygandin pakkoero 

aikeansaanut Ranskaaaa varsin huomattavan mielipahan. Tästä 

useita vakavia llmSlsuJakin kuten estma) mistä jo sähkötin, _ohjois

Afrikan ilmavoimien päällikön kenraali Opicin siirtyminen de Gaullen 
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leiriin. Tämän johdosta on sekä siirtomaaminia terin että ilmailuminis

terin ollut pakko lähteä "ta rkastusmat kalle" poh j ois-Afrikkaan, r au

hoittamaan eikäl' istä mielialaa_ Marsalkan siviilikabinetin päällikkö 

ja peri hänen työtoveriaan kävi Jo marsslkal le ilmoitt amassa haluavan

sa erota , mutta ma rsalkka s s i heidä t varsin brutaalisti "palautetu iksi 

kuriin j a järjestykseen"_ ös pnri hallituksen jäsentä 

t ahtonut jättää laivan, mutta sekin saatiin estetyksi. Tiedän myöskl.n, 

että asevelllsgioonan keskuudessa on ollut tapahtuman j ohdosta liikeh

telemisiä. 

ahinta ehkä on että, minkä minulle kertoi as ianomainen vi rka-

mie s ulkoasia1nministeriöseä, U. S . A. ainakin tois ta iseksi on lakkau t

tanut ka iken vientinaä Marokkoon . Ainoastaan niiden neljän laivan, 

jotka paraikaa ovat Atlanti1la, sallit a~ kulkea p erille saakka. Ma

r okkoon lähetetyistä amerikkalaisista tavaroista mainittakoon varsin

kin sokeri. myös tee, villakankaat, koneet y.m. Tämä WaShingtonin 

päät ös on ollut Vichylle suuri kOlaus, v rsinkin kun, kuten aikaisem

min olen kertonut, Vichy tekee kaikkensa ylläpitääkseen jonki.n1aisen 

• tasapainon suhteissaan Saksaan ja Yhdysv altoihin, perustaen t ämin 

kantansa siihen että "Ranska on un pays mixte, joka on vain osaksi 

kont inen~aaJ.inen, jonka sUrtomaavalltn rannikot ovat 0,000 km pi t

kä t ja jonka sIis täytyy koettaa py~ ainakin sie4ettävis8ä väleis

sä sen maan kans ss • .1011.8 tä1lä hetkellä on merien valt a halluaaaan" 

(sanat yllä.mainitun virkamiehen). Waahingtonhan jo kauan on antanut 

Vifhyn ymmärtää, että joa tapahtuu jonkinlainen muutoa Vichyn suhte 

aa Saksaan, Washington harki taee mahdolliaia vastatoimenpi t ei tiL. Tätä 

Waahingtonin mlelenilmaiwa on Viohyn hallitus. ymaLil.rtääkseni aika 

t a itavaati. ldlyttäny~ ~äkaeen keskustelu1asaan Berliinin k8D8s&. 

Yikäl1 tie4ln on Amerikan täk&läinen suurlähettiläs uhannut lähteI, 
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jos Weygandi ero jää pysyväksi . Toistaiseksi hän on kuitenkin täällä. 

luhu tietä ä kertoa , että ka ikki etelä- amerikka aiset lähettiläät si1-

loin läht isivä t yksin tein. oikein uskoisi t ä hän huhuun, j a a inakin 

yhdeltä etelä- amerikkalaiselta virkavelj l täni olen saanut aivan päin

v astaisen t iedon . 

x x 
x 

Tähän varsin epäselvään tilanteeseen pu tosi nyt j oss in määrin 

odott tta tieto mars alkan a ikomuksesta lähteä näinä päivinä j onnekin 

vallatull e alueelle L uhut an t ontai ebleausta) tavatakseen jonkun kor-

keen s aksalaisen johtomiehen yleisesti puhutaan GÖringistä. v a ikka 

my ""s kin itse Ftlhrerin n imi tässä yhteyde s sä on mainittu. Os aksi ant i

komintern-paktin äskeisen manitestation vuoksi Be r liinissä matka on 

lykkäy t ynyt muutaman päivän , ja ilmeistä on ettei turvallisuussyistä 

halut a Julkisuuteen tapaamispäivää eikä - paikkaa. ak san uusi ääkonsu-
x) 

li täällä von ida, jonka olen t avannut pari kertaa ja jonka luona ei-

len olin virallisella käynnillä. ei kieltänyt että matkaa suunnitellaan 

• Mu tta, kuten jo sil.hkötin, von Nida minulle (samoinkuin parille Tirka

velJ elleni) lau sui varsin huoma ttavia eJ;läil.yksiä tämän tapaamisen mah

dollisista positiiVisista ~loksista, katsoen että mieliala Ranskassa 

ei vielä ole kyplliL, että tä&llä on paljon kollaboration vastustusta 

Ja että Saksan on vaikeata mennä mihinldl.än pysyvä,isempään suhteiden 

sel vittelemiseen niin kauan kuin sotaa kestää. Hän arveli tosin tepaa-

1I11 •• n voivan aikaansaada .ine atmo!lpbärisch. Verbesserung. mutta tus

kin muuta. Koetin hänelle puoastani •• ittää, kuinka lli roopan ylaend 

xl" 
3ri t Uin miellyt tävä keSki-ikäinen mi •• , alkuaan upseeri (.aIt.u.a1-

nen ratllu:fiLki) sittemmin leht1m1u, vv. ~~aa .. ~ D~:in .4u.taja Pa
r1iaia .. (lIU1atan hänet tIlltl ajal.ta). Rouva ..... Ue1t1.r. puhuu ra.-
kaa äi41nkielenä&n. 
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ja kai kklen pienten maiden annalt a varsink i n lähenteIy akeen ja Rans

kan väl illä olisi t oivott ava . MYös ministeri Ar nal uikominlsteriös~ 

Oli, kun pari pä.ivää aitten kävin hänen luonaan, skep t1llinen. Hän va

Ii tti sl t ä ettei ministeri Funk näe muut a kuln kontinent aaJ.i sen unensa, 

tah tomatta käslt t ää e ttä Rans ka ei ole yksinomaan kontinentaalinen val-

t a .. nust a kuitenkin tuntuu, että juuri kontinentaallsen Saksan l fJ a

Joine uusine valta ukslneen idässä J a koloniaalisen Ranskan päinv&stoin 

pitäis i voida toisiaan täydentää. tta myönnän että täällä kol1abora-

tion vastustus j a anglofllla ovat poissaoloni aikana lisä.änt- neet. 

On liikkeellä monenlaisia huhuja siitä, mitä mat kan todellinen 

t wrkoitus on. Kerrotaan että. Ran sk myäntäisi Saksalle eräiden Välime

ren 80tssatanien käyttöoikeuden j a että aksa sen s ij aan vs auttaisi 

suuren määrän vielä Sa s assa olevia sotavankej a . uhu on tiennyt ker-
• 

toa , että saksalal s la jo on Bi zertassa. Von Nide kielsi Jyrkästi tämän 

vä i ttean. 

Tietysti puhutaan myöskin erikoisrauhan mahdol1isuudesta . Tie

dän marsalkan antaneen erään virkaveljeni ymmlirtää. ettei hänellä oll-

• ai vastaan erikoisrauhan syntymistä, mikä Olisi sopusoinnussa -hänen 

ylei sen kant ansa kansas, nimittäin sen ettei hän haluaisi panna alt

tiiksi hänallJ. vielä oleyia valtteja väliaikaisen auhteidenjärJilatel.yn 

aikaansaamiseksi (kuten a i kaisemmis8a raporteisaani olen esittänyt). 

Puhutaan myöskin Ranskan 111 ttym1sesu' antlkomintern-pKti1n. mikä oll-

8i looglli.1at-. mutta ve1ai varmaankin Ranskan autte.msttomasU sy'Yään 

ristiriitaan washingtonin kanas •• Oli miten oU. tuntuu yaikealta a ja

tella, että. sikai huomattsvat hankilöt kuin ne joiden tapasnlsesta nyt 

on kysymys, voisivat uudelleen erota toiaistaam ~ todel1isia posi

tiivisia kourllntuntuvia tulokala. Uusi epäonnistuminen olla! Joka auh-



• 

• 

- 5 -

teessa haitallinen jopa vaarallinen roopan tulevaisuudelle. Tämän 

saapuessa ,erille lienee tilanne Jo paljoa selv~pi) mptta en voi ol

la toteamstts, että olemme ilmeisesti varsin huomattavien taplilitu.m1en 

kynnyks allä. 

'anen ht"amanna kauppaneuvotteluja varten Pariisiin viikoksi 

tai kahdeksi ja saanen sieltä käsin lisävalaistusta sille mitä olen 

koettanut yllä eritellä. Vichyn silmin katsottuna. L1 sään lopuksi et

tä jos Vichyn hallitus kuten näyttää pyrkii lähentelyyn Saksan kanssa , 

tämän toimenpiteen taustana täytyy o~a maan ohtajissa valli tseva us

ko Saksan sotilaalllse n voittoon idässä . 

x x 
x 

Kävin t. k. 6 p :nä ulkoministeriössä ministeri 

1a keskustellen pitkään poliittisesta tilanteesta sekä tulevista 

kauppaneuvotteluistamme. ~ållöin tuli puheeksi myös SUomen liitt.rm1~ 

nen antikomintern-paktiin. Ministeri Arnal, kuten yleensä täällä vi

raLliset piirit, piti liittymistämma loogillisena, mutta olin hänen 

äänenaävystään kuitenkin havaitsevinani , ette! hän ollut varma anglo

saksisten maiden reaktiosta. MYös lahtipiireistä olen ku~ut eräitä 

epäilyksiä 11ittymisemme opportunit~etista tällä hetkellä . Olemme se

kä ministeriössä että tuntemillemme lehtimiehille sel1te~eet asiaa. 

Ne kirjoitukset, Jotka ovat nä~eet lehdissä ja Jotka olen 

08aatopl.ällikklL l ... a.lolle, ovatkin kaildcl meille suopeUs. 
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SUOM EN LÄHETYSTÖ 
Vichys sä l~ p:nä joulukuu t a 1 41. 

N:o 1188- 77. 

UE 11: A , . 

Ulkoasia i nmi ni s terlölle, 

H elsin k i. 

Lähe t än tä ten kunnioitt aen Ulkoasia i nminis teriölle ra-

porttini Vichystä n :ot 4:6, 4:?, -18 ja -i9 , jot ka käsittel evät al

lamainit tu ja a iheita : 

N:o 6: Käynti marsalkka ~J å t8 inln luona . 

:0 47: R!:ins kan .1 a n suhteet . 

:0 48 : Uusi tilanne . 

:0 49 : Käynti amiraali Darlbni n luona . 
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VI CHY SSA OLEVA LÄHET YSTÖ . Sal a i ne n . 

RAPORTTI n:o 46 . 

Vichy ssa 11 p:nä joulu kuuta 19 

Asi a: Käynt i marsalkka Påteinin . 

~uona. 

Pyysi n eilen i ltapäivällä audiensain marsalkan luona jättääk

seni hänelle Tasavallan Presidentin muotokuvan, joka kuriiripostitse 

.,li t änne alellisanä päivänä s aapunut. Jo tänä aamuna varhain 

tiin minulle, että marsalkka ottaa minut heti vastaan. 

Marsalkka oli erittäin hyvässä vireessä, hyvällä tuulella, 

erinomaisesti selv~lä ka ikista asioista. sanalla s anoen ihmeellisen 

lucide. 

Lausutwani marsalkalle Tasavallan Presidentin terveiset js 

kiitokset ministeri uerinin tuomasta marsalkan muotOkuvasta, sekä 

vaihdettuemma tämän yhteydessä muut amia kohteliaisuuksia ~ marsalkka 

kysyi minulta Suomen uutisia. Kun sanoin lähteneeni Helsingistä en

nen Englannin sodanjulistusta, j ouduimme suora.an in medias rea. Hän 

valitti Englannin menettelyä sanoen s en tosin olevan loogillisen seu-

rauksen onnettomasta liitostaan Moskovan kanssa. Jota hän mitä sY!1m-
x) 

!!!a. paheksui. Kun tämän kautta tulin lsusuneeksi vielä suurimman 

ihmettelyni aiitl että Washington oli sotkeutunut asioih1mme omaamat

ta siihen pienintäkälLn url1d1sta tai moraalista oikeu tta marSalkka 

arsalkka sanoi myös vakavissaan: ·Churchill oli kait tapansa mu
kaan päissään tämänkin päätöksen tehdesaäil.n"l 

JAKELUOHJE : 

UE 2 : A 4. 

Jakeluohjemal1oja : 

T avallinen . 
Tavallinen Ja Ii,aksi ministeriölle. 
EI ulkomaaedustukaen tiedoituksiin. 
EI ulkomaaedultukaen, m utta ulkoasiainministeriö n tiedo i· 

tuka lin. 
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sanoi seuraavasti: "Olen aivan smnaa mieltä kanssanne, mutta Yhdysvallat 

joiden politiikkaa en ymmärrä, saavat nyt rangaistuksensa kaikista ereh
.) 

dyksistään. Sotilaana voin arvostella, että Bnglann1n ja Amerikan tap-

piot Japanin sodan ensi päivinä ovat olleet tavattoman raskaat. Niin 
x) 

käy kun ottaa suun täyteen suuria sano ja ja pitää pelkkiä puheita. 

Voi täydellä syyllä sanoa, että Rooseveltin politiikka ei ole ollut 

tres brillant". 

Tästä hän pääsi lempiaiheeaeensa, siihen että Amerikka kevytmie-

liaeati on laiminlyönyt aosiaaliset kyaymyksenai, antaessaan turpeeaeen

ei-eido~lle teOllisuustyöväelle anormaalisen merkityksen maanviljelijöi 

den kuatannuksella, ja tullen s1 tä tietä Ranskaan ja hänen omiin suuriin 

ponnlstuksiinea maalaisväestön olojen parantamisekai ja maan koko atruk

tuurin palauttamiseksi terveeaeen talonpoikaiahenkeen. 

Kun tämän johdosta mainitsin, että SUomessa suurelle kiinnolla 

ja kunnioituksells seura taan marsalkan työtä jälleenrakennuksen ja uu

distuksen merkeissä sekä eurooppalaisen yhteisymmärryksen ja kollabora

tion hengessä, jota me pohj oismaissa aina olemme intohimoisesti toivo-

• neet , hän sanoi: ItTyöni ei ole vielä päättynyt. !futta huomaan että me, 

SUomi ja Ranska, näinollen kuljemme samoj a linjoj a". KUn tähän huomau

tin: "MYöskin bolaheviam1nvaataiseasa toiminnaasamme", hän odottamatto

man selvästi sanoi ei ?ain että bolshevismi on hll.vitettävi vaan että hln 

toivoo Ja uskoo Saksan sotilaallisesti voittavan idässä, lisäten: "Oli

sin toivonut että Saksa ollsl saavuttanut vielä suurempia voittoja, s.o. 

Leningrad ja MoakO?a, ennen talvea. K.atson aotllaana, että aaksalaiset 

tekivät atrateegiaCl virheen kun eivät heti hyökänneet Pietariin (tlmin 

hän uudlati kahteen kert&en). liinA kuulun niihin jotka yDIIIIILrtl.vtI. ~J etU 

x) 
BraaUlan ambaaae4ööri sanoi minulle tänä.&n: "Japanin hyö!ddiya ei 

~ut yllätyksenl kenellekiLn muulle kuin amerikkalaisille itselleen". 
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Saks8 taistellessaan Venäjää vastaan taistelee myöSkin Ranskan ja Euroo

pan puolesta". 

MYös kysymykseen meidän liittymisestämme antikomintern-pakti1n 

marsalkka suhtautui täysin ymmärtäväisesti ollen jo etukäteen b.3'Väksynyt 

teesimme että näet me sillä olemme tahtoneet vain allSViivata, että me 

taistelemme bolsheviamia eikä ketään muuta vastaan. 

Suoranais1a kysymyksiä wotilaallisesta tilanteesta meillä hin 

ei asettanut, enkä katsonut olevan syytä ottaa siinä suhteessa alotetta • 

In liioin katsonut olevan sopivaa häneltä udella tietoja hänen ja Gö

ringin yhtä vähän kuin Darlanin Ja C1anon keSkusteluista. Maraalkka on 

tosin eräälle kolleegalleni puhunut haluataan solmia rauha akaan kanssa ; 

mutta Saksa ei l1ene, katsoen sodan J tkumiseen, siihen suostuvainen. 

x x 
x 

ftssä yhteydesai1 on syytä mainita. minkä tiedän !!B.!1 käden läh

teestk, että p~ta1n äskattäin lähetti luottamusmiehen viemään Laval1lle 

terveisiä vakuuttaen tälle, ettei hänen puoleltaan ole olemaasB mitään 

.. esteitä uutta yhteistyötä vastaan. Tätä tsustaa vastaan ymmär~ mwöa 

sen minkä sanoi minulle eilen spanjan suurlähettil.il.s, että näet kun hän 

toissapäivänä lounall1 Lavalin luona tääl..l.il. Vichyn lähettyvillI., tämiI. 

oli sanonut ei haluavanwa uudelleen utua aaiain hoitoon, jollei hän si

tä ennen aaa "vapauti puhua aaksalaisten kanssa" (lue: demarkatiolinJan 

elastiaoim1sesta Ja sotavankien vapauttamisesta). 

Oli miten ol.i, DiJDäk1n seikat, joiden todenperäisyyde.tä otan 

",utuun, tod1atavat Dl8.r8afkan Il7t selvästi aatuneen kollaboration tiel.

le. Sen yhteyde.sä ol.e",1.ta detalje1.ta teen .elkoa aanas.a postia.a me

neTla" to1 ... sa raport1 •••• 
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Lopuksi: yleisvaikutus käynnistäni oli, että mar.alkka aJat

telee eurooppalaisesti Ja antibolshevikisesti, kyllästyneenä anglo

saksi.aen pelailuun, Ja että, kuten jo salasähkötin, bänen 

linjamme suurissa pääkohdisssan kulkevat yksiä raiteita. 

Oli pelkkä sattuma ,että juuri samana ,M " I I Joulukuun päivänä 

viime vuonna kävin marsalkan puheUla. Kuten muistettaneen olin si1.

loin jossain määrin huolissani siitä että huomasin marsalkan Venä

jään nähden elävän 1914 vuoden ilmapiirissK. Totean että hänessä aen

jälkeen on tapahtunut huomattava kehitys aai sin parempaan ymmärtämi

seen tässä suhteessa. 
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VICHY SS A OLEVA LÄHETY STÖ . Sala i nen . 

RAPORTTI n:o 47, 

Vichy ssa la p: nä joUl.u kuu ta 19 il . 

Asia: Ranskan ja Sakaan suhteet. 

Pariisissa ollessani kuulin s eur aava a Saksan ja Ranskan viime-

aikaisista suhteista. Tänne palattuani sain nämä tiedot Esp anjan suur

lähet t ilään kau t ta vahvi s te t ui ksi . 

Hitlerin ja Petainin viimesyksy isen (1940) tapa~isen vuosi

päi vänä nyt l okakuulla marsalkka lähetti FUhrerille kir j een, Jossa hän 

PäiV~ t apahtuman JOhdost a lausui toivomuksensa, että silloin suunni

tel~' yhteiatyö pääsisi vahvistumaan Ja kiteytymään. Marsalkalle il

meisssti odottamatta oli FUbrerin vsstaus. 9 sivua pitkä , erittäin 

kylmä j a Jopa ankara, Siinä huomautettiin, e t tei suinkaan ollut Sak

san syytä, ettei yhteistyöstä ole kehittynyt enampätä kuin mikä on 

asian t odel l inen l aita. Huol imatta siitä että Sak sa on Ranskaan nähden 

osottanut mitä suurinta korrektisuutta ja ymmärtämystä, jollaista har-

voin voittaja on voitetulle osoittanut, Ranska on näin Jatkui 

kirje sabotoinut yhteistyötä Ja Jatkuvasti vitkastellut päätösten 

teossa. Ki .rje loppui siihen, että Hitler ilmoitti ei haluavansa 8aa

pua uuteen kohtaukseen mutta lähettävänsä Göringin. Nain sitteh mens

tel tUnkin. 

On mielestäni selTää, että näissä olosuhteissa P6tainin Ja 

Göringin tapaamisen ohjelms oli pskostakin tavalla tai toisella rajo

tettu. Siitä mitä puhuttiin on olemassa sangen hataria tietOja. Saksa-

JAKELUOHJE: 

UE 2:.4. 

J.keluohJemalleJa : 

Taval linen. 
Tilvallinen j a lilak, i ministeriölle. 
Ei ulkomaaedustuksen t iedo Ituk liin. 
Ei ulkom • • edustukaen , mutta ulkoaliainmini. to'r iGn t iedo i. 

tuk . iln. 
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lainen lähteeni Pariisissa vakuutti tuloksen olleen erittäin laihan . 

Toaiasia kuitenkin on, että Göring ja Påtain keskustelivat ensiksi n. 

15 minuuttia kahdenkes en ilman tulkkia - Göring t ietysti entisenä 

keisarillisen armeijan upseerina puhuu ranskaa - jonka jälkeen Darla

nin y. m. Ja tulkin läsnäollessa puhuttiin vielä kolme tuntia. Minulle 

on kerrottu, että keskustelu olisi lähinnä koskenut sotavankeja, ravin

to- ja huol tokysymyksiä, leveransseja y.m. Ssks alaiset itse vakuuttav at, 

että he eivät oliei pyytäneet pohjoisafrikalaisia tukikohtia. Sensijaan 

.. ranskalaiset olisivat pyytäneet saa4a kuljettaa aseita pohjois-Afrikassa 

olevalle armeijalleeno Saksalaisten vastaus ei liene ollut ainakaan ko

konaan kielteinen. 

• 

Tässä yhteydessä ansaitsee mainitsemista, että Jap anin soda.n sy

tyttyä Vichyn hallituksen ja saksalaisten pelko, että anglosaksit ehkä 

koett aisivat nousta maihin Afrikan läsnirannikolla, on huomat tavasti vä

hentynyt . Tämä selittäisi myös, etteivät saksalaiset ole pyytäneet mai

nittuja tukikohtia. Luultavsa on, että tällä hetkellä Saksaa tässä auh-
kUnnostaa 

teessa /vain Bizerta ja Tunisin vedet, Libyan sodan vuoksi. 

Eräs hyYin informoitu virkaveljeni kertoi kuulleensa, että sak

salaiset olisivat ilmoittaneet ranskalaisille uudelleen tutkineensa ky

symystä Pariisin mahdollisests evakuoinnista" IlJUtta tulleensa uudelleen 

negatiiviseen tulokseen. Sensijaan saksalaiset olisivat muka suostuvai-
~ 

set demarkatiolinjan muuttamiseen Pariisin eteläpuolel le, jolloin väli-

aikaiseksi piäkau_ ungikai tehtäisiin Orl6ans. Olen varsin skeptillinen 

tämän tiedon paikkanaapitKTäisyyteen nähden. 

Uusi todistus Darlanin jetkuTasta pyrkimyksestä yhteistyöhön 

j8 eurooppalaisen kontinentin kiteytymiseen - hän on itse sanonut jo 

nikeTinal kontinentin blokin yhteiatyön - on siinä että (hänen puolel

taan kait tapahtuneen a!otteen seurauksena) hI.n to1ssapäiTIiDI. tapaai 

-
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kreivi Cianon Torinossa. Tämä on ens1mäinen virallinen tapaaminen kesä

kuun 1 940 jälkeen italialaisten js saksalaisten valtiomiesten ke sken. 

Tapaamisen tuloksista en ole vielä täällä mitään kuullut. 

x x 
x 

Ranskan ja Saks an suhteita eivät auinkaan paranna Pariisin vii

me ise t terroristi teot. Saksalaiset val tausvir :.nomaise t ovat erittäin 

vaikeassa asemassa niiden johdosta: S~san ar meijan prestigen vuoksi 

tt voi, niinkuin moni pitäisi viisaimpana, ps inaa tapahtumia villasella 

se littäen ne sodan aikana ei vältettävissä oleviksi incidenteiksi. Toi-

tt 

selta puolen ne rankaisutoimenpiteet, jotka todelliauudess a panevat 

p isteen miljoonakaupungin elämälle klo 5 iltapäivällä (useimmissa ta

pauksissa todellisuudessa jo aikaisemmin, katsoen kulkuyhteyksien puut-
x) 

teellisuuteen} eivät lisää rakkautta valtausviranomaisiin eikä Saksaan. 

Täytynee myöntää että yhteistyö teollisuuden alalla okkupoidus

sa Ranskassa alkaa p rantua. Ranskalaiset itse menevät jo niin pitkälle 

totalitaarisuudesss ja valtion kontrollissa, että eräs saksalainen mi

nulle sanoi niiden menevän pitemmälle kuin s aks alaiset itse, varsinkin 

kun lienee pe rää siinä että Saks assa nykyään taloudellisessa elämässä 

on havaittavisaa eräänlaista valtion kontrollin desentralisolntia. Rans 

kalaia" virkamies on sormenpäihin saakka byrokraatti , mikä se11 t t .ää 

osal taan Ylläsanotun: " au a Liebe zur Kunst"l 

Sensi j aan minusta tuntuu että Vichyssä englantilaismiellsyys 

on muu~ssa suorastaan snobiam1kai. Itse sensuurisaa täällä huomaa 

angloaakailaista vaikutusta. i nitsen es1merkkini, että Japanin sodan 

x)xräs Straaaburgin leht1 kertoo, että Bordeaux'n upsear~rhan järjaa
täJian Jouko.aa olisi ollut eNs espanjalainen ja kaksi s aksalalata 
kommunistial .Saksalainen lähteeni" sanoi vakavisssan uskovansa, että 
terrorIat1l11kkean takana ehkä on s amoja mieh1&, Jotka järjestivät viI
dannen kolonnanJ Kerron tämll.n ~ain kUr10s1 testtllla. ~ tta lounaalla tä
niin Xs oanJan ambasaadöörin luona, missä oli l&snä hallituksen jäaenki.n, 
piaattl1n toda~öis1Mpäril että murhat suor1ttavat ammat1111.et rol_
tot, Jotka oyat milloin minkin palvelukses~. 
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ensi päivinä oli vaikeata täkäl äisistä l ehdi stä saada sel vää kuvaa ame

rikkalaisten todellisista tappi oist a . r ar i i sissa on muutami a päiviä sit

ten julaistu kehoitus r ariisin asukkaille l ope t taa terroristi teot; sen 

alla on kolme sivua n~ä, joiden j oukoss prefekti Ja ka i kki korkeat 

kaupunginvaltuuston j ohtajat, koko korkein papisto, Yliopiston r ehtori 

ja kaikkien tiedekunt i en dekanukset, kai kkien akatemiojen presidentit 

y. m. Kesti mont a päivää ennenkuin edes Havss tästä mainitsi, eikä se 

vieläkään yhtä vähän kuin lehdistö ole julaissut luettelosta muuta kuin 

m'.lutami a nimiä. Moni lehti on jopa tyystin vaiennut • 

Nä1lle piireille on tietyati ollut suuri pettymys, että Japa

ni hyökkäsi Amerika ki mppuun j a että kauan odotettu Amerikan yht yminen 

s ot aan Sngl annin kanssa ksaa vastaan sai alunpitäen kärkensä ka t kais

tuksi. Mutta nuot piirit. joille real iteetit ovat vain nappuloita, ovat 

j o keksineet usia laskues1.merkkejä v akuut tautuakseen s11 tä että Japani 

on häviijnsä part aalla ! Täytynee valitettavasti myöntää että se primitii

vinen reaktio, joka on eaim. espanjalaisille oleellinen, ei ole Ranskas-

sa olemassa. 

spanjan suurlähettiläs puolestaan on , va~lutettu siitä että 

• suuri osa Ranskan kansaa j a maaseutua seuraisi Vichyn hallitusta, vaik

kei se sitä erikoiseati rakastakaan, yhteistyön tiellä. Hän on oikeassa 

väittäessään, että suuri maaseudun enemmiatö ei nyt sen en8llldn kuin en

nen a jattele muuta kuin omia paikallisia intresse j ä&n. Parlamentin ha

joi~s on ollut näille piireille sikäli pettymy , että parl amentaarisen 

edustuksen puutteessa ei kukaan,kuten ennen, välitä d~partementtien j8 

arrondi.aementt1en tarpeista. Vichyssä vallitsee klikkivalta, joka ei 

v01 konata parlamenttia.:W en että åta1n ei ymmärrtL, kun hän ajaa 

maaa.udun reneaanaala, että maatav1ljele~ v&estö kaipaa muitakin edus

tajia pääkaupungi8sa kujn f8anv11jelyaministerin m1n1ster1~1n.en. zn 

.' , 
, . 

~. 
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voinut eilen marsalkan luona käydessäni olla huomauttamatta , että meidän 

parlamentissamme vallitsee voimakas maaseudun henki . MYönnän etten oi

kein ymmärrä miten jokin todella vapaa kan8allinen edustus voisi nykyi

sissä valtauaoloiasa to1m1s . 

Valitettavasti on myönnettävä että vallatulla alueella viime ai

koina kuulee paljonkin kritiikkiä maraalkasta, j a esim. ylioppilasnuori

son keskuudesaa hänen symboliam1nsa on saanut eräitä kolauksia. 

Venäjän aodan tahdin hi l j enem1nen ei suinkaan 1110in ole edul

linen yhteistyöajatukaen kasvamiselle • 

x x 
x 

13/12. Ylläolevan kirjoitettuani ~ävin minieteri Roohat'n pu

heilla, joka amiraalin kanssa otti osaa Torinon kokoukseen (hän on hyVä 

Italian tuntija). Hän oli erittäin tyytyvä inen tapaami8een huomauttaen 

nimenomaan, että mieliala oli hyvä .1 a että molemmin puo in sovi tti1n 

siitä. että nyt saatua kontaktia on jatkettava muissakin muodoissa kuin 

on ollut asianlaita tähän saakka toistaiseksi ei ole ollut muuta 

kontaktia kuin Torinos8. olevien aaelepokom1ssioni n välinen. Hän sanoi 

myös nimenomaan, ettel mi tiLiin nykyt1l8llnetta olealllaewtl muJlttnia piUi 

töksiä Torinossa tehty sekä 11säsl, että aama huomio on paikallaan myös

kin maraalkan Ja Göringln äskettäiseen tapaamiseen nähden. Parlin ker

taan hän alln11vaal nälden tapaamisten byötyä ja merkl tystiL kontaktin 

kannalta . 

' . 
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VICHY 

RAPORTT I n:o 4.8. 

Vichy ssa 12p :nä 

Asia: Uusi til anne. 

SSA OLEVA LÄHET YSTÖ. 

joulu kuuta 

Sala i nen . 

/I~. 
-"l~ 

Japanin sota ja uudet sodanjulistukset ovat täällä herättä

neet ääretöntä mieltenkuohua. Lähinnä kahdes ta syyst ä : ensinnäkin Indo-

Kiinan vuoksi ja toiseksi Amerikan ja Vichyn suhte itten vuoksi. Mitä 

Indo-Kiinaan tulee on, kuten Suomen lehdet varmaan ovat kertoneet, 

Hanolssa toissa äivänä J ap anin j a Indo-K1inan viranomaisten kesken sol

mittu sopimus siitä millä tavalla vi1me vuoden sopimuksessa edellytet

ty wIndo-Ki inan puolustus W näissä oloissa on järjestettävä. En tunne 

scpimuksen sisältöä, mutta Vichyn hallitus alleviivaa nimenomaan, et

tä Indo-Kiinan suvereniteetti ~)uluu edel leen Ran skalle ja attä Rans

ka jää K uko-Idän sodasåa neutraal iksi. 

Tämä kaikki on tietys ti paperil.l a kaunista, mutt a tu skin voi

nee ajatella sitä mahdOllisuutta, että japanilaiset eivät käyttäisi 

Indo-Kl1nassa olevia l a ivasto- js ilmallutukikohtia lähtökohtana hyök-

käysretkilleen. Vaara on senvuoksi suuri että amerikkalaiset, jos yl

läsanottu voidaan todistaa, tul vat siitä tekemään huomautuksia Vichyn 

hallitukselle. Kun Japanin suurlähettiläs kävi Darlanin luona ilmoitta

massa sodan syttymisestä, hänelle huomautettiin Ranskan pysyvän neut

raalina tässä uudessa ~odassa. Toivokaamme että t ämä Rans ka lle onnis-

tuu, mutta sen jälkeen kun Saksa ja Amerikka ovat joutuneet sotaan Ja 

koska siis vallattu alue de faoto on sodass a sekä Englantia että ~e-

JAKELUOHJE : 

UE 2 : A 4. 

J 4keluonjemalleja . 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lis lksi ministeriölle. 
EI ulkomaaedus,tukaen tiedoitukaiin. 
EI ulkomaaedultuklen, mutta ufko •• iainminiate ,. ilSn tiodoi· 

tukann. 
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rikkaa vastaan, tulee kysyneeksi onko mahdo~li8uutta vä~ttää diplomaat

tisia konflikteja Vichyn ja anglosaksien väli~ä. En hämmästyisi Jos 

lähipäivinä Amerik&n täkäläinen suurlähetti~äs poistuisi, jolloin on 

~ahdo~ista että eräät ete~ä-amerikkalaiset vir kaveljeni, joskaan ei 

kaikki, häntä seuraavat . Amerikkalainen radio onkin jo kertonut, että 

amiraali Leahy tullaan pian kutsumaan uudelle tärkeälle paikalle. Por

tugalin lähettiläs, joka oli hänet tavannut, kertoi hänen va~stelevan 

matkalaukkujaan • 

llkäämme liioin unohtako että Ranskal~a on vielä noin 300,000 

tonnia ensiluokkaista sotalaivastoa käytettävissään, mikä tä~le1sena 

aikana Jolloin Engl annin laivasto on pirstottu eri '7es1110 , voisi muo

dostua ng~annille varsin epämiellyttäväksi y~tykseksi. Mutta olen 

varma siitä että Vichyn hal~itus ainakin toistaiseksi tekee kaikkensa 

jotteivät välit Amerikan kanssa rikkoutuisi . 

x x 
x 

~3/12. YlJÄo~evan kirjoitettuani keskustelin molempien po~l1t-

~ tisen osaston pää~ikköjen kansss ylläolevista kYsymyksistä . Roohat, 

joka nykyään on varsin harvasanainen. viittasi vain siihen että Indo

Kiinaa Ranska ei voi soti~ a llisesti puo~ustaa, jonka vuoksi se on 

deklaroinut neutralIteettInsa. 

InIsteri Arnal sensijaan o~i puhe~iaampi. Hän kertoi uai d'Or-

saYl~a paraikaa pelättävän, että AmerIkka tulee veetimaan Ranskaa kat

kaisemaan suhteensa Yhdynal toihin. Tiillöin Arna~in mielestä rikkoutui

si se balansa1, jota Viohyn hallitus on koettanut y~läpitää Saksan ja 

Amerikan väl1saIL. Hänen käsi tyksensä mukaan ei Saksalle voisi olla täl-. 

laisests menettelYstä mitään hyötyä, silli joskin Ranskan vapaa alue 

siten joutuisi Berliinin armoille, voi pitii todennäköisenä jopa varma-
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na,että Washington ~altaa Ranskan länsi-intialaiset alusmaat, että 

Bnglanti pyr k11 Madagaskarl1n, että nglanti ulottaa Välimeressä vaa

ravyöbykkeen länteen Gibraltariin asti siten katkaisten pohjois-Afri

kan ja emämaan yhteydet j s että uaeat alusmaat varsinkin pohjoia-Afri

kas sa siirtyisivät de Gaullen leiriin. 

Kun kysyin eivä tkö pelkää. pa inostusta Yhdysval tojen puoLelta 

Indo-Kiinaan nähden, !rnal kielsi tämän vaaran olemassaolon antaen ym-

• märtää ... jo aShlngtonin kanssa sovitun, että tämä tyytyy Ranskan 

neutraliteettiin, koska amerikkalaiset käsittä.vät ettei Ranska kuiten

ksah kykene sotilaallisesti mitään tekemään Kauko-Idässä. 

• 

Muuten kertoi ministeri Arnal, että raportissani n:o 45 mai

nitsemani neljä laivaa ovat saapuneet perille ja että olisi toiveita 

pohjoia-Afrikan ja Yhdyavaltain laivaliikkeen Jatkumisesta, jollei 

uusi tilanne pane sille esteitä. 

Ct . 
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VICHY SSA OLEVA LÄHETY STÖ. 

RAPORTTI n: 0 49 . 

Vichy ssa 13 p:nä joulu kuuta 19 

ASla: KÄynti amiraali Darla.nin luona. 

Iin pyrkinyt jo muutamia päiviä si tten amiraali D rlanin pu-

'. he llle jättääkseni hänelle Ul koasiainministeriön sähke en C 129 mukai

sen kirj allisen notifikation takaisinval1attujen a~ueittamme jä~een

liitt~laestä ~al takuntaan ja Hankoa koskevien myönnytysten peruutuk

sesta. Palattuaan Torinosta hän otti minut eilen vastaan. Hän onnitte-

Ii meitä siitä että maamme taas on territoriaalisesti eheytetty ja to

tesi herttaisella tavallaan, mi ten miellyttävää mahtaa olla lähettilään 

tuoda t ällaisia terveisiä. Senjälkeen virisi pitkihkö keskustelu ase

mastamme yleenaä j a suhteistamme nglantiin ja Venäjään jolloin, kuten 

jo salasähkötin, saatoin todeta s aman käsitteiden yhtäläisyyden val..lit-

f tt sevan hänen js meidän välillämme kuin olin todennut sen parempi pari 

päivää aiksis~ marsalkassakin. Kekustelustamme mainitsen erikoises
~ 

ti seurasvaa. 

Ds~lan katsoi että nglanti ei enää ole to1mintavapaa eikä 

pä ät östensä vapaa herra käyttäen siitä (l'Angleter __ ) san~a subordon

nee . ~n voi pitää enää mahdollisena, että Englanti näissä olosuhteis
x) 

sa voittaisi sodan". !ldUl.een Darlan sanoi: "Meidän t kaikkien 

Espanjan ambaesadööri sanoi minulle eilen: "Kun joku puhuu BnglaJlD.in 
voitosta, pidän ee~aista puhetta yhtä järjettömlnä kuin joe sano,tai
slin kuun tämän sodan voittavan": 

JAKELUOHJE : 

UE 2 : . ' . 

.. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja liatkoi mlniaterllllle. 
:;. " 'koma.oduatukaon liedoltuklnn. 
e; I... J" omaaeduatukaen. mutta ulko •• laJnmJnl.teri6n tiedoi. 

tuklnn. 
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nyttemmin ajatella kontinetitt i n. Seuraava s ot a on Aasian (mihin luen 

Venäjänkin) sota aurooppaa vastaan. Sitä varten ja sitä vastaan täytyy 

luoda voimakas eurooppalainen blokki, j oka sellaisen hyökkäyksen kea-
x) 

täli lt • Huomsutin tähän että mitä SUomeen tulee, olemme jo 700 vuotta 

käsittäneet aasialaisen vaaran ja että meidän ekspnoitu asemamme on ol

lut syynä siihen että olemme niin vähälukuiset. Olisi luullut, sanoin, 

Bnglannin tätäkin hieman ajattelevan, mihin Darl '!.D. vastasi: "Ei Englan

ti koskaan sellaisia ssioita ole ajatellut lt • 

Sitoin vielä Darlania: itSe seikka joka minua tässä sodan uusim

massa käänteeasä hU Olestuttaa, on että molamm!ssa taistelevissa l eirei 

sä on kel taihoiaia: toise.se ,kiinalaisia, toiseasa japanilaisia. Voitti 

kumpi val taryhmä tahansa , voittajan ehtojen määrittelyssä on siis joka 

tapauksessa voittsjaleirissä keltainen elementti mukana määräämässä lt • 

&1 voinut oll..a ajattelematta, kuinka hänessä näin puhuessaan vanha val

koihoinen kon.Jcveatadori ja m.erikarhu vielä eli. Kun lähdin bänen luo

taan, sihteeri ilmoitti Japanin ambessadöörin odottavan puheille pU-

syli 

x) 
Bn voi o1l8 ' IIl81nitaematta että ministeri Arnal puoli tuntia rayöhem

min viereiae.-' huonee.sa lIl1nul.l.e sanoI aeuraSTa8: "On mahdotonta ru
veta luolll8an kontinentaaliata blokk18 vain aotateölllsuuden .18 .odan
kl.ynn1n jatkuvan mahdoll.1stuttamieen pohjalla". El ole kuDIIIla eua Dar
lan äskettäin valitti erl&lle amba •• adöörille, että hinta y,aplrölv&t 
virkamiehet OV8t parhaalta osaltaan de gaul.l.lateja. 


