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N:o 11 - 5. 

Ulkoaaiainminiateriölle. 

Helsinki. 

LlLhetiin täten Icunnloi ttaen UlkoaaWnm1n1atenölle 

raporttin1 ylohyatil n:ot 1 ja 2, jotka käsitteleyät 811.

mainittuja aiheita: 

N:o 1: P'to1nin uudenyuocl!n vMtoanoUo. - ReUAa

sia tuluJca 10. 

N:o TUen. Ranskasaa yuoden yaihtee .... 
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S ala i nen . 
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.... :v~.~w. ....... ss a .JL. p :nä 1;.~ .. .. k u u ta 19 .. ~. !t 

J . 
As ia : .. FftA1n1p. uu4.tp.'!U,Q4.n. .. Y.MbF -

otto. - R'up.ailtutug1, . .............. _ ... _._ 

Paavin nun tlua ja protokolla oliTat kuulemma olleet sitä miel

tI, ettel UllA vuozma diplomaattikunta ln corpore eaittl1al uudenTUo

den toiyotuataan marsalkalle, ~tta mikäll tiedin mar.alkka lt.e t01-

yol I118nete1 t!i.yin kuten ennen. Bap81Jan IIIlbassadööri Ja portugalin 1i

hattUi. oliYat kysytU ...... erikolsesti tällalsta ratkalaua puoltaneet. 

RUinen yutaanotto tapu tul .amolssa lDUo40is.a kuin enneDJdn, 

paitsl että nuntluk .. n muuten hyTI puh. 011 miltel ostentatl1Ylsen ly-

hyt. 

Otakaun nuntiuksen ja protokollan tolyoneen sellaista yks1n

kertaiatutettua lIIlO~a. etU yain nuntius kJ.Y1s1 maraalkan luona es1t

tiDIIl.8i koko oorp.'in onnittelut,. .iitl syystä ettelY1Lt eteli-amer1ldta

lal.et 1ll.hety.töplLlLl11köt joutuisi yälildlteen. On kuya_aa tUanteel-
x) 

le. etU UruguaJll. ParagllaJll ja BollY1_ 111.hettUiit o11Tat llLaDl. , 

• kun • .,..1jalll1 BraaUlan suurllLhettllia, P.~ .. KkTaattorin. Venuu-

1_ y ... 1ihettUUt eiYit .... olleet .aan.et kutwa. 'l"IL.IIi 41atr1ll1-

naUo ri1ppui sUU etU ena1.Dlaa1n1tut e1TAt 01. pyytineet .. aitan 

JAKELUOHJE : 

UI 1 : A .. 

Jak.luohj.malleja: 

Tavallln.n, 
Tavallinen ja lIan.1 ......... . ....... mlnl.terillll •• 
EI ulkomuedu ........ n Iledoiluk.lln. 
EI ulkomaaedu.tukoen, mutta ulkoulalnminlaierllln lIedo:

tuk.lln. 
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halll tuka.l ta llhtöpaaa.J."h Tledll.n Icult.nklll, etta tTu1'UgU8JD lILheUl

ll.s kauan .paröl tullako. 

Kohtalon lT •• on. etU aotUaa- J a la1Taawatt.aeoJa 011 aUh

teellls.stl t.Talllata runaaaamin. SaDOn auhteelll .. atl, al111. malta 011 

alnoaataan &a 1l.hetystöplllUlikklSl aaapuTl11a - T1111.e TUonna ui ta 011 

mulstaakaenl Tiel. 35. 

Xaikeata huolimatta tilaiauus 011 arYokas joakln trlst •• Brik01-

a.sti kl1nnitt.m8 kalkkl huomdon maraalkan Tilmeiel1n aano1h1n jotka hln 

lau.ui kalkkia kIlteltyl&n: pyydl.n teitl sanomaan edu.tamienne Taltl01d.n 

päbiehlll. etU me ko.t .... , millä j. hallitus, tehdll. kaiken TOit ...... 

jotta ellllllnn. taU11. tullal nUn IIDlkaTakal kuin sulnkin mahdolllata 

Di.ias. olo.uht.l •••• IiI.IIII .anat dai UJIlIII8 niin etU ne pan .... t aulun hu

hulUe piakko1e.at. lIIluto.t. ParUaiin Ja .lIIIOln sulun huhuUl •• joid.n 

lIILlka8D Jalk. oli.l ollut Iq.,.,a dlplomaattikunnan laldtautt8IRis •• ta. 

n& an-DIL .Uhen .ttel P'taln tahdo Pi&l"U.l1n on juurl II. Di.kökohk. 

a11101n huoaatt.Ta oaa melaUkin Tl.11. Jilelll. Ol.Tl.t. pol.tulal Dlyt-

1i&JaGl. ta. Kun perl.atlpliln Iqqin 8mb. RoelaU'l t., OTatko mar.alkan aanat 

todella Dl.ln ldLalt.tUTl.t, tIllIII Taataal .1 luul8'Yanaa marsalkan expria 

aita tarkoittan.en. IIII1tta qlll.kin ol.nn •• T8l'IIl8 l111ta eua hlln .1 01181 

noita .uoj. lIDaulut, Jo. q.YIQ's llhdiS.tILJIaIe ollal aktuaalin.n. Roohat 

o ... ta puol.at.. ....... uudlaU II1nkil .1ka1 •• -bkln lIl1nun. on aano

nut •• ttA det Iqs)"It.Ta .1 01. aktuaalin.n. 

Ma1n1ta..t.ta ansaita •• Tle1& .tta Br •• l1lan 8Uu~l.h.tUlla. 

mela. kaikiata TlrkauosUt .. T_hln (awr ... on .ll.kirjoittanut), 

oltua_ ollut T.k. as p:DIL 10 yuoU. ~c11toltuna ta&lll. 011 bt.t. 

intU.Ul. ateriall. aanalkaD lUO, Taikka blntA .1 oltu tutAUu TUal

U ... en ..-ta .. t ... to~ pAl .. lQ'öIt=-1n. DiJ1 ... Ubt.n bbani_*

al •• tZ'OlLlIdaa .. 1111.11& T11kkolaa .... t totJeeaU pal~oa 11 .. .,-u ... 
__ .lIIka 011 Q1,11 Tlfta& JaaHa aIDa •• Ua Taika"l JallteDIr1. 
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joaaain IlllULrln vanhentuueel t •• Saaa riltti rOUTani. joka 13/11 pl.lril

l1eUlJL maraalkan luona 1.tul hänen ... ler .. aun(!/hän sanol ke.kuatalun 

oUeen raak.-m.n kuin a4eU18111. kerro111 •• 

L.val on ... anhentunut j. k.not jopa auuttUDea'. Yanhaat .... oi 

t ...... ta bymyatlilin ei ole paljoa j~elll. 

Ruots1nk1n radio on toi.tanut Knglannin r.dlon kehotuksan 

:n. .k .... ap.an Ranekan aauJdca1lle .... aItuoltua kaupunget.t., koska lIIIlIca poa

mitukaat pl_ allc .... at .... p ..... Rm.k ..... Huhu attli Par1iei.t. aiot .. 
x) 

nakuoi4. alljoona hanke •• ei minun tietOjani DWJc.an plcUL pa1lclca.a •• 

Bulgarian lI.hettill. lcertoi minulla. attli SOtlan ja Vichyn 

... Uiaat kauppanauTOttelut. jola .. tol .. lt. puolen tupatlc •• to1a81t& 

puolen parllcol.JuQaDentli Morane-Ieonetta nI;rUele ... U piULo .... o .... t ~_ 

neet karUla. Ieoak. sakea al .allinut Bulgarian ... ledl tupalclc .. BaD.-
kun. '1'U.palc. hlnt. noueaet1n WIJ.l& 1&h1p11'1"1DI. 

l6J.utam1. pI11'1'll a1 tten aalcaal.1eat 4alr:retoi .... t. attl kolun 

• pA1'1'ln a1a&a1ll lr:e1klr:len YUlMren rannalI. uu ... lan juutalaiatan ~ .. 

• 181 V. polab. all114epart_entta1h1n. Joak •• al lcealr:lt;r.la1ra1h1ll. 

01_ .. l.e a.razaue'. koale. IIII&l'I1;ra Icoakaa ~I:l. aztL.U auoaalaia.12l

t;ria. JuutalaJ.anal.'e lUu ..... H;rUUIIin Oll JIIIz&;rkaa. to1lleeap.., 

lnAtV. Ja ti •• n .t. qJD& t&bIa OILUallalaiatan j. aalcaala1a1ian 
x 

Huhui.te on -1lraaYe kuTa .... Pe1 plhU .1 Uan 1 taa ullcoll1ll1.te
rll.1II lan tatU1Il h1IIPaa. etta Dm Snl1ia1ll l.&UtUll.. _ te .. a palaa! 
__ ta_ .... ollek ... 1.&811& t..a1lcau. '1" .. 1i.-oto... 1I&a_ ZOiii.
.. oliel Palautetta nJd1i • .!. • .1~ta lIb U.ak1ll _ •• ~ .... ollal 
lA,-" takel.ta BenUa. JWa1.1iU'l 8"*1 1 ...... 1 .t.n., ."el 
- .... 01. ,1_taMMla .... .1. .~ __ ... ollut .Un .. ..... 
• 1Ma ••• 1 .... .u.1Idd. • .u 1ia1a ..... 1Illatpt .... aa.tUla 
.. ~ •• tu IIII1ab7Iltq. Y1IIIp .1. "iilla -.J.lUa 011 • ...u_ 
... tet.. ....... 1 allut .1teat.t~1l p_ -... ldala1iad 8'-*1 

(.1._, 8R1>. alftlla) 
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~Ulli. qntYDTt .r1Jl1eli8778. ran.kalaiHt kun e1rit tehdo .... taan

ottaa Italian juutalaiaia .... katao ... t luonnolli •• k.l - ja Itall811 

täkUälnan .du.t.ja IIlJ'Ön.l ran.k:alai.ten 811D1. suht .... a ol.yan. oik..... .. .tU koaka Italian hallitus .delleen suojelee juutal~.an, 

ltall.:Lai.et juu talaia.t. a1ldUl h.iUt nak:uol~, tulee to1a1tt J.a 

Italia. eikli. aan.k:aan. 

'l'Iluli. yhteyd ..... k.rron, etU a.i8Ilomainen .. irkBll1e. ulkomi-

niateriG ..... joka otU 0 ... blanin kokouk ... n li:sa. ko.ld.n juuta-

lalat. huoltoa, huOlll8U Ul • ".iTtl. t Yhdynallat 01. peruuttan •• t 1aa1.

grat1olaJclU1l 1I1 .. 1l1n 1IU0dD ••• , ja etU juutalal.iin nli.hden Jotka 

oYat p.1'I.1aln k •• kl-:Buroopa.ta, noudatetaan .nU.ta noottia. Main1-

tu •• a kokouk •••• a, jonka aoo •• y.l t 011 kut8Uml t kOkoon, •• rikan tahol

tah8ll aaetuUI1D h:yYln negati1Tl .. 11. Irnnall. juutalai.ten .AIa.r1D:aan 

paa.nn nl.hd.n. -Rooanel t on pro .. m11ttl, _tta Yhdynal tain aclll1-

niatraUo on antl.em1UU-. Yhdynalto1hin on t&mILn .odan aikana yl

ralll ••• U pIIi.t.tv tuald.n .nelllllAn kI11n ., - :50,000 juutalai.ta, aut

ta tod.lIILI.kö1aeaU 1111 ta .11Ula 011 tullut paljon .n...ailll, joko .alaa 

taikka .telIL-Aaer1ka1l .. &1 tl01.t •• 

(~.tk. eA. .1ftl ta) 
1 ,_ wtndl. y_n.'1 - ,unutola .. Ul .... yaze1Ula IILlItUtallS.
-- elN •• b .. ' .... U pana".'. hMll. MUl~ ... 1 ... 1 Tl.,. 
~ .... s. -.J.1Ua. 
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SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . ~Sala i ~n. 

RAPORTTI n: 0 ..• .• "Y-Y3 
Y~c;hYss a 5 p :nä tama1 kuuta19 4:S. 

1. 
Asia: TUen. IanUa .. a ",04.n T.1h-

Run.bergin tunn.t"' •• anaa -e3 lIle4 .1kn.4 sktll. 41 tt IIl1m. 

Ur .. - on hanoin ~08 kosk_. "YOltu auureDllll8lla '1'1'111 aOTitt .. kuol

l •••• en Tal UOII1eh .. n kuin 30uluaatton • .6l.ger' .a. IIlUrh.ttåD. amir.all 

Darl_lin. b 01. ail1O .. sak •• leh4 •• .a l1IJu:lyt bI.I1e.tI. sOTl tt'TII 

10ppulau8UJl1io •• J"u.t1t1. r.eta •• t - STTUlpl 01Jceu4.ntunto on t17-

dyt.t1i7. moraalln.n ta •• pail1O palautettu - 1iä11al.inakin aikoinal 

AiTan r11ppumatta .U. kuka 10ppuJ.n 10plksl 011 IIUl"hai •• taikk. 

k.tka ~ 1io1lllekslantaJ.t. tod.tt,Ta oa ettl hlaen pols~a1.en ... 1 . 
he:rll.ttla7t mllUn taholla k.tp.uat •• Va1kka luol1J1011ia.sU on n111i& 

- 30p, nildenkin 30uko ••• Jotk. O'Cat yhteistyö. Sak.an k.ns'a koet

tan •• t ,..&r1il& - 30tk. UakoT.t Dar18llin rt1ae1aea to1a1DD.an laht.

a ... 1"'naaa1.11s1.t. T.1kuU1Id.st., p.llltaaks .. n BGsk.-par .. 1ia .ea 

• JdkA del.& 011 pel. .. tettlT18 .. , J. 30. kohta Tol d.ai ... al.l ..... 

riittaa hIa.a petolta.a •• oaoitt8ll.ea Ranskaasa Tle11 löyt7Tb .4 •• 

taida n.tUota. ~ot.la aktl1T1 .. n to1.a1l1J1an halu" 011 ku.1t.Dk!a 

b&nID. t&7.Idi&JUlGk ....... 1kal rl1ke&, .ttel Tol olla aJ.1i1iel8ll8tta hA

n.n to1a1ataa. p&aTaimtU.n •• 1tankin o11. •• n p.rsoonalll_a tat

DNu"a ~opa Tiha _a ~ohdo.t •• tta hI.a.t g kuuklllt1ia alttaa 'Tr

~~tettU.a. ftII& atk.nu koh41.1ia.l1aollllOlll ... U ... 1 ........ 1..

Tal11a, _U • .,.e •••• al.laila, a1l1& hAa .1 To1aut unohta •• 1ta .t-

oIAKELUOHoIE: 

"" " .. 

oIakeluohJ~"J. 

T ... I ...... 
T"''''''' ja 1 ....... ..... ........... . ............ 11 .. 
II ~ tIedoItubIIn. 
EI uIk~. mutta ulk ...... n .............. lledoi. 

w..IIn. 
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tI blnen ldiyd •• 8II.n Berchteegaden1e.a tunnetulla ldlynnllll.lLn, ltih.rerin 

puolelta hänen o.at •• en ~llut kohtelu 011 kaikk •• .alut. kuin rohkai-

•• T •• 

Kun tarkelllll1n eri tt.le. kyBJlQ'.ta .11 UI., a1 •• IllULrin loppu

J.n 10puke1 LaTal. J. Berliinl todella OT.t tyyt~1ell bln.n häT1&Il1-
x) 

•• end. nUn taytyn.e o1.tt ... tt& tilli tyyt:yTäl8T78 on raJoltettu. 

Joa kohta Glraud J. llUut di.aluntit .1TiU Tol 1l:1ytIL' plenlntlkl.ln 01-

keutu.ta kut.u. itaellAn .P~ta1n1n to1mekalannoab tolm:dk.i J. Tle11. 

TIh...&n "kruununper1ll1a1ka1. J01ll. qua.l-to41a"Ul. Dar1m kut •• 

tunneUu. rata .. ti. tule. kul t.uin Darl an1n pol.tUlll1nen D&yttlal:i1 UI. 

helpottallaaJl gaullbU.. Ja .afrlk.... to1.a1Ti.n k.n raa1.1 •• "". * 1&

h~ntelyl. toisiin •• , •• 0. Tlh.ntlel·D KDglannlD. J. Yh~8Tal toJen TiUl.t& 

er1Jl1ellqytV. ko.kl.n .afrlkan tuleT •• holtoa Ja helpottam.aan lIl8hdolll

•• n uud.n ran.kalaleen Afrikan-halli tukeen .yntyai.tIL. a1.v. 1uonnolll

•• ti Sekaan Johto Ja LaTU e1TIt ainakaan Tol hTl:lQa. ftbln auuntaan 

Ti1\ta111 Qöati •• n •• Sat.an tlkIllL1nen .du.t.aJa k •• kuat.lu/ ...... 

LaTelin tahUTI. oå1a •• nTUOk.l .ntia •• tUn Ta1kautwmt.. BAaan 

1iI.7w Dirt t&l.talla •• all. kertaa kolllall. rintaaalla: kotlrl.tamal-

4t 1., Joka a1lt.l koko.aan o. hIlntl. Ta.taan - .d.lll ... sl raportl •• 8D1 

k •• Tal.ll .... tani neol .... allaa1.t ••• Parihla.e löytln;rt JIlkel.klULal -

Bakaan T •• tillUkai, Taata_. Ja 41 •• 14.nttien to1a1.ta. T .. t. ... , Joka 

kut_ Jo aanoin h.lpo.U GIl autaaaa .. ~1l1. __ .1.~ 
L .... alia tolabt.aa to81. helpoU •• ld.al tI. ... ttl •• luott ... Joka 

x) 
Witen o. tuU:1tt...... - J. Dar1ania arhauko 7h41.t.ttl..... - Al,.1' .... _k. Tala1.teltu .. lalUt_ .. i.a1 ••• U~= .. el.J ...... t __ ••• 

k7~. Jollka hI.JIIl'lpeI'l1.rT. on aal ... 1Ul.lllt •• 

D) bol •• t_1 _ p18 I18h40Uo ..... tta Darlank1llloppuJ_ lopakal 
ei ollut pagt.Uu ... __ Lo.tooa J ... Qcllaa k ........... a1el. 
011 naU .... 1111. etaataJ_ Jo la/J.ai bIa kataol ., •• __ a1aaa pft.-
P ...... 1.11o'MU lll"a'la1atea _ui ... rtpuoai .. ,.. J." __ 1.11.-
tollllat .... pl'O ...... PlOl •• t ... tahall. ... _ura.'all eartW'k_ •• 
laita •• alDbua ,.aul ... u __ .u 111 t'ollll." Ja IID ....... 
• 1'1a1al1Q7kda to1._ rlllt __ auhte_ - a.an alml .. U Jaata 1. __ 1.
Mr1ka Tal t •• ta "'a1II1a'tel uut 
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PIlhre rUlll. edelleen biln.an on. Palatessani Pariisista, missä ole.k.lin 

LB'fal in Idlynnin aikana PUmajassa, Bulgarian lIlhettlläa k.rtoi minulla 

Lavalin aeur asaa olle.n suurllLh.ttUäs Roohåttn bln.ll. antSl •• n seu· 

r8ATan kuvauksen ldlynnistAän. Koko matka suoritettiin .destakaisin 

y11.lllllf.rIlisessl!. j una.aa. Perille aa8'YUttaeaaa oli LSTalUla kolme k.s

kus t .lua: .nsillllUnen ulkoministeri v. Ribbentropin kanasa, toinen 

l!'Uhrerin, Ci8l10n ja Ribbentropin kanasa, Ja kolmas ta .. yksin Ribbeu

tropin kanasa. Keskustelun piJLsisäll.yk.en aalaaähkötln Jo Ministeriöl-

1 •• KUn t.k. a plivänä kävin Roohat'n puheUla, tämä vahvisti sen min

kä bulgarialainen minulle 011 kertonut liait.n vi.lä J'Uhrerin n1llen

omaan sanon.en LavalUle voivansa luonnolli.esti kaik.n tapahtun.en 

Jälke.n l'1htyl vo1mak:eino1hink:in Ranakan oJent8Jl1seks1, mutta 81 aita 

haluu8J1sa tehdIL vaan jlLtUvl!.naIL LnalUle vielä mahdollisuuden yrU

tIUl. TätI. tietysti JUhrer ei oliai sanonut eikl. kaU täti I118nettelTt.

p aa noudattanut, jOllei .. oli.i bAnen oma.sa i~t~.ssisall.n s.o. jul-

181 Ranskan lcysY1Q'k .. n (lopullinen tai vl!.liaikainen) selTi ttel;r Juuri 

nyt liiakal hajottaisi hIlnen vo1a1aau. Ja jos hän luulaa Raaakau k_au 

vii.- tapahtumien JlLlkaan tIlynean koll.bor.UoniaUs-.ksl, bln vu-

• iliaan viellL huollla •• l'8htyneen .... 

Lähi tulevaisuus tul •• DlLyttlLllll1l. lIl1 ta LaT'al voi kakail ti

lant •• n pel.sta1_Jall. Si ta vaiataan vlsusU. lIutta uu4iatan 1dla1-

tykea1 .U' hI.n tart7J' lt!m t01ll1 •• Sak.an eduataja nl1tt1k1n m

nulla e4l ... 1tA attel L8'fal. swriat. va!tuukll1atean huoliaatt •• r;rhcJ;J 

aellai.l1n To!llaka1Do1h1ll joU. tll_t •• n kriit1111Il,J7s v •• tiai. _UI 

hlLn 1111111 tarkoitU .1li IL.I ta saliU .... " ••• 1th blln sanoi todeu

..... a'. LtlYal .tall_ liiatai hno.'ol vanho.1_ parl.antti- j. 

IIIlUan r.tlTleu1l ld.allp1telt1l. pU .... t. riulltauw.aa ItotaDaau hU 

__ ta M_.IQ7cl ...... __ k. tam td.l aivan uuia mahU •• ". 
~ 

ul. 8i Tlel' DI;r. IIJ'Jqlnan hallltu. on jotenkin varjOll81nan a1tl aU-
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tai 
UI. taUolta ole hy~ä Kb:It 1&hU odotettaYl .. a. HUhuJa liikkuu L.-

valIn aIkoTan panna Plstnu uuai amdJ.,. Jota Jdl7tettl1al1n ainakin 

osakaI Iti.r1ntamalla., ja tosiaaI. on etu. delllOb1lIaoituja up ... reJ. 

kehot.';MJl tiedottamaan olinpa1kkana •• lIe)Jli 'qs77 111715. mi ti. 0 .. . 

uusis88 tulevaiauuaauunnItelmi •• a tulee ni.ltt~l..aän a""'el1l~lollJu 
joIden jO"htaJ ren 

jonka TI1mea1kainen aktIvite.tti on allmHinpIstl."4 Ja ..... Ö.+Qd.
kanasa 

- P'tain1llä ja Lavalllla on j at~vaati nauTottelUJ •• 

On luonno1l"'. etti Sakaan .seiden Il1kyh.tkinen meneat~.n 

puute Itä.rintamalla%) liaiU\ niIden lukua jotka edelleen .aarna ... t 

odotu.t., attentilllll1 •• J~ ettl. LaTal1lle uua1 todella eklatantti s_

.alainen voitto olisi s1:..ureksi helpotukseka1 • .Aivan kuten S.k ..... 

olkeutetuat1 a8Dl)taan. etU attentia1 Ran.ka •• a on Tiellif't ti.lclelll

seen u.mpIkuJ.c J. p.inanut Ranskm ala. auohon jollaista Hn histo

ri ... a tu.kin aika1semm1n on ollut. Ranak •••• t ... tavall.an oikeute

tusti hUOlllattetaan, etU Saksan polltl1kka Ranak .. sa Ja Ran.kan siIr

to.pallaa.!" on aJautunut ti.ldelleen kar1l1 •• 'l1LlIII. Takawau. antaa 

lIOnelIe liai.into. u.koa eUI. BerlUnin Tläri.t la.kelmat ToiTat J.t

ku. - - -. TiLss' mielessl on kIintoi •• a todet ••• ura ..... 

TIedan aivan Tarmaata liLhte •• tl., eUI Saks. konsuli Casablan

ca •• a Jo pari TUkkoa enDen liittolaisten maihinnousu. illloitU hal

li tuksell.en UeUTlnsJ. 111 ttolai."n Tala1steleTan .ellai.t. opera

tiot., huolllll1ttaan l117öa etu. .1k&lI1un ran.kalainen aoUl •• Johtonltin 

1l_laeaU oli .Uta ti.toinen p&luaen er1DJ.1aten JOukko-o ... toJen 

polataml.eat. a,foi .. rannikolta a18I •• ahan. On ola ..... l117öakin _1-
ta to41atuu1a aUta etta Berl11nll oli TU'O te' •• " .. alaiDan l&ll-

Ii! 

'ta.a!- _UtU kb"-T" PIamaJan Ja Berliinin plt&neen 11&1 .. TUO-

1Mkal •• ah47ka .... 
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011 mitlll oll, ja ol1",atpa ayyt mitldl. tahana., ymm&rtlUl. b.y'Yln 

Fahrerin katkeruuden Wdete.a.an aen pelin joka on "'le~ .. lat a11-
x) 

hen miaatl nyt ollaan. '1'ek181 1D81kelr, mell 1hmetall.1 Susan johdon 

herkktLuskolsuutta Ranaka8ll niLhdenl M1Jdl ollaikaan tUanne täDlb 

jos !'fihrer ollsl pakottanut Dar~in sUloin Berchteagadenuaa luo

'YUtt8lllaan Blzartan ldLyttiSo1keuden. IIl1hln kuten mulstettaneen Darlan 

el suostunut. Ja Dar18llin yriV. velata Englanti ja Yhdynalld toi

siaan ",.at •• 011 tehtil.'YI jonkun Rioheliaun tai Talleyrand1n a1ttai-

selle lI1ehalle, IllUtta ei DarlanUle • 

Journal de Genå",a'in Ren' PQ'ot .anoi oikein Lavaliata, että, 

"'alkka hän olisl kulnkak:!n taltav. pela.ja, bäDel tä puuttw ae mldL 

kanaaa aytytu.&. ettel hän tunne kanaan ay-r1mpil DIOraaliala poten

tlaal.eja. Lnalia.a eI ole Gambetts herättä'YII. henkal. 
en 

Omaata puola.tan1jkuul~ niihin jotka ltatao",.t ranakalaiaten 

upottamalla 'l'ouloniaaa olleet laiTat oaoittaneen urotyllntapaiat. l 

la Saapa n"". Laivaato tällai.nakln oli ainoa al1rtoma .... llan J'l

lI.pltällliam jatku"'aiauuden tae, ja ennenkaikkea ae oli jlllMm.

Jcuutu. Itallaan D&hd.n, joka nyt "'oi pelldLllllf.ttä rahennelll YIl.1IIle-

tt ren pohjolaUla ",e.l11l. 

1ll.I1ol ..... t huOlll1ot Banakan llhtiea. uudelle 'YUOdalle 0"'_10 

IllU'heellbet a._ Ranakalle itael.leen .tU SUroopalle, jonka keullkoll

la Ranska ",uoaiaatojan kuluaaa_ Oll antmut huomatta"'an oa. hengltyk

aalla tarpeelliata happe .. Banuan palli tt1nan Leudanaai .ua>1 50 

wotts 81t'- kwl _ liittoutui VaDILjlln. Banjlli ..... a 41ploaaU. 

eI ole ollut _t. kallll11ttOMlhte1dan _la1a1at. tai yll.lpltaa1a •• 

JId. toltta. a •• alu.. up.....s. aaol -iDUlla Puita. aa, e~ 
a.ka. 011e1 p1 UQt uU .-la'WDJl jllkeen ~a_ u.ol Hae "a
kall. ~ __ pUU n ••• ja ahkI. jO'*iJlIlll1l'. _1dL 1llbit.1l.a 
rahaub."'j 1fJII.1a ••• "al.1llU1 olbt.H luul ta"'aaU ...... , Baa
ka -.ta. o,a .0'" -.act_Ua Taa'a.-. 
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T&mI. poli tUkka veti vielli 'YUonna l~l4.t mutta ei tiLmlLn 80dan alkaea

.. , 30t.paitai uaeiamat vi1mei.i.tli hallituk.i.ta, varsinkin radik •• -

lit 3a .osialidemokra.tit, olivat ideologiai.ta .yistä tehne.t ka1lc

ken.a kylmentliäk.e.n Salt.1m 3a Italian. Ranaka on nyt jiLtetv 01ll81l 

onnenaa V&r8Sl . mlaat. li1ttaeuht.et e1TiLt en&& .iU kykene autt .. a. 

Ranaka!l tulevai8uuden kolcä k7aJll.Y8 on .i1nl. tul88ko .. vihdoinkin 

käsittimMID, että bl.4JLn hetkell.1i tule. voida •• iatli omin jaloin. So

kea l.uottaJm. 111ttal.ai.ten Toittaon 3. l.p.ellinen ualco nlild.n tu-
.i 

le'f1in armopaloih1n Ranakalle/T11U ... iihen,ettli sy'Y.lIIPi lDieleDIRUu-

'te. on lähi tulnaiauude.;.a odotett8Yisaa. 

x 

Lopuksi pan reun8llluistutuet •• 

Iim at.rioin lajla maraalkan p6)"4IL ..... ain Ul.a1lRluden k •• -

kust81l.a hetken hlinen kana.aan, 30ata keakustelu.ta mainit.en vain 

yhden lau ••• n, .en nliet ml._ mar.alkka .anoi: -BolaheTiam1. kas .11-

Di. Kuroopan likein lIdL tlhaaYa· • 

S ..... a tUa1,suud .... 1ILU'.a1kan henkUlSkohtainen .ihteeri 3a 

y."täTiL 'teht. lIfn'trel kertoi minul.1. maraa1kka Rund.tedtin .amo1nlcuin 

ULkUliisten 8a1t.alai.ten kenraalien hilnell.e .anonean: ·SUokoon lwaa

la etU mar.a1k1c .... Tiell. k~uan .aa elU·. 

x 

On lmhuU m tranain anon laalcem1 ••• ta. kosk. ll7lcyi .. n traa

gin 3 •• alcacaart_ suhteen T.Uit •••• e1&lll •• kaa1ai.Ul. RauU ••• 

on ~ ai .... ua.&n ka1lillcd - alllll Tara1nkin Parii8h .. on 

DTt hua.att .... U kal.U.iIIp .. lcuin saa .... kur .. in 1:10 Tallit ..... 

pU'u.r leituc 3ulka1aS 16/.U kirJoltllk_. Jo.t. pUtel Uin •• s.. 
knQ'da. IlTU...s.a Ial1M1lkin lauIla .ttA aalcHlai •• t p1t.la1~t 
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.dulll.emp8Il& nykykur •• ln pys:rtts.mi .. n. To18el ta puolen kuulln raha

ministeriösalf. P&r1la1aa~, etU .ak. alai.et O'Y.t ahdott81l •• t val tau.

korv81lllllakauJ.n korottamis t.: n.hlLn ollvat alukai 400 mllJoona. 

frangia pli. ivl. .... laskien aitten S)() :a8lli .ak.a1.a1 .. t kataova" etelli· 

r&Dllikon va1.t~k .. n tul.van aiksi kall11kal, ettli. ehdottavat malc8UJl 

korott8lll1ata ylikin 400 milJoonan ptLiviL.d. Ottaen huomioon ettiL 

Ran.km alueella nyk;rl.l.n on .ak.al&leia, aotaviLlceli. Ja dviUihenkl

löi tiL, varmaankin toista milJoonaa, J'IIIIIiLrtlLä yllli..anotun. 

lakettiLin Julkai.tuata Ranskan bUdJ.ttiehdotukae.ta t .. n 

myöhemmin selkoa. 

Parllaiaa. tapaain erlLb tunn.t1lla nimel. lcantavan ran.ka

laisen tuttavani, Joka -'frikan tapahtumi.n alka •••• oleakeli Tunl8i~ 

.a, mis. Ilsk.ttlU.n pl.äai lilhtemlJln .akaal.i •••• a aotUaal.enWlcon ... -

.e. Hlln .anoi tilant.en 8/11 Jälka1ain& paivin& TUni.i.a. oll •• n tiLy

.in kaoottiaen. 'Yiohyn hallitus oli pOatl. pyörtlllli. .ikiL ant8llut oh

J.ita. Hän TiLitti etU sildUiUnen k:OIIUIntav& kenraall tu.kin oll8i 

mennyt toiaalle puolal1e, Joa bän aJoia.a oli.i .aanut .. lvii. ohJeita 

VichystiL • 

Hän aterloi luoJ18lli erILäni pli.1vänl. .dAn kork.en ".elai

.. n up .. erin seuraas., Jolloin hlLn tiLlle valitti .1 ta etU Maroko.

.a, ala.1i. hAn aikai • .-1n 011 IUtkall~, aot .. teriaall011 

yltyI .. '" tolArY01.ta ll_t_ .ak.alai .. ll.: ~rrI.n etta vaara 

oli 01 ..... I18tariaal1n .11rt;ra1ae.tiL vibolli.elle, JII1'tta rlatl 011-

sl pit~t otte'-. 

Olen I17Ö. t .... lIUlut tuttavia, Jotk. 011 vat XOraikal.l.a 1 ta-

11alal.t_ tull •• a. II1tUn rhteeaoUoJa sleua e1 tapahtunut. YUl

uraa 1WDUIlta - a1Dne matlalstaiAen eclelle. on vap.ata - pal.-

vat tatta~_ keno.at 1I1t- &au •• etU italialal.t.n .. lintJll1qa 
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on korrekUa ja usein mU tei näkyJllä~önU. Touloni88a heltil on 2.000 

mlesU. merijalkarikeil. Kuinka paljon heiti. on Marseillea •• en Ued&. 

RannikkOTal. taus on muuten jaet tu niin, että kt1l1ma') ak1n Tel tauamei" 

jalla on oma lohkonaa; aino sataan Marseille ja Toulon oTat mUta. 

x 

llarseillesaa toiaaapilivän& sattuneet pommiril.jilhdyk_t oTat 

luonnollise.U 1k1.~iU .ekä aauldta1lle että TaltausJoukoU1e. mutta 

nl1 tä ei pid& pi tU. aan pire.Uiaempina kuin ml tI. olhat aikoinallD 

• tIlhovöt Pariisia.a ja lII1ualla vallatulla alueell .. TIf.mIi.n oTat llinul

le sanoneet til.ldUJLiaet sekaalai .. t. mutta luonnolllaesti sitl. "olTat 

kiI.;rt __ 1I. h;yTik.ean ne saleaalaiset piirit Jotka Taathat koTempiin ot

teiaiin r;rht;rmi •• n.k. Tapaua:a Rlmakae.ak1n ja joiden mieleatif. 

koko rannikko 011si 1II10doatettava kielletykai alueekai kuten on lai

ta Lotringin ja Pae-4e-Cala1a t n. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Viohyself. 15 p:nä tammikuuta 1943. 

N:o "-11. 

_11 •• 4. 

Ulkoaa1ainm1nishriölle, ~.-- C G 
H e 1 8 i n k i. 

Lähetän täten kunnlol_taan U1ko881alnm1nisteriö11e 

al1ama1nl tut raporttin1 Viohy 8.: 

N:o 3: V10hln uutbla • 

.. 4: PohJol,-Atrikka e1intaryeaittana • 

.. 5: V10bm uut1ala (jatk.) 

H. Holma. 
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RAPORTTI n : 0 3~ t iJ- Sa../ 
y' ioAY ss a 14 p : n ä t~ ku uta 19 43."t~ ''1J 

Asia : Vichyn uutiaia. 

Viimeisen raporttini (n:o 2) j älkeen ei voi aanoa täällä mi

tlin mainittavampaa aellaista tapahtuneen, Joka tilannetta olisi muut

tanut. Mielii on kuitenkin kuohuttanut se tosiasia, että viime aikoi

na on tapahtunut paljon vangitsemiaia n.k. vapausa Ranskassa, jotka 

• oaaksi saksalaisten osaksi Lavalin toimeenpanoata on pantu täytiLntöön. 
I 

Viralliaestikin myönnetiUin vangittujen luvun nousevan n. 1000 henkeen, 

mutta todasialliaesti luku on paljoa suurempi. Vangittujen joukos.a 

k1intyy huomio varainkin kenraale1bin Altmayer ja D'Harcourt, joiata 

jilk1llllLiaen n1a1 111 t\yy a"valUegionan aikaiaempaan johtoon. Tangi t

tu on lQ'öa ent. yle1aedkunnan n byroon ka1k.lc1 tai ainakin u.e1mmat 

jiaenet, ayytettyini anglotiliaata. J41ldi.li tiedoaaani on, heidät on 

viety Sakaaan. 

Tangi ttujen jOukoasa ovat vielä m.m. seuraavat henkilöt: Da-

• ladler'n viimei.en hallituksen ulkoministeri ChampeUer de Mbe. (30-

ka Dlei1il. paljon auttoi tahleot8lllllle aikana ja joka sai SYR:n auurrl .... 

t1D), lIl1n1ater1 Brugltre, Ran.kan vi1aeinen libettll'. Bel:gradi •• a 

(_lat_ IIUe. hID alkUpuolella TUoUa 1~41 suure_ lLI.naen a1aul.le 

.el1 Uel1 .odan loppaa s1ua TUOIina 8aka. 1iI.ydell1 ... n tappioon'), 

Borova, tuaneUu teDD,1atai tur1 Ja vU_ ke~_en saatt. ope.al

nl •• rllll. urheUuoa .. wn pUllltkG (hID ta. PerU.i ... pahul Ibe_ 

JAKELUOHJE : J.kaluohJam.II.J. 

T-'I .... . 
T-'I ...... ja n ..... ' . mlnletarlOlI • • 
EI .. Ikom ...... tuke.n tledoltu .... ln. 
EI ... omuedu ......... mutta ulk...-mmlnletarllln tladoi-........ 

•••• 6. 
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Julkisiasa paikoiasa alk ••• taan pyrkiI. pohJois-Afrikkaan), pari tl.ldL

laista 11.I.käria y.m. 

b 'Y01 11ioin olla kertomatta s.uraavaa. Muutama paiva .1 tten 

vangitsiv.t .aksalai8et Bonaparte-suvun leg1t1m1.~i.n pl.l.miehan prina-

8i NapoUon Louis Bonaparte (.yntynyt lIU~~ Uti Leopold II:n tytar). 

tiUllLn pyrki ..... rajan 1'11 RapanJaan. Arvellaan hlLnen pyrkineen pohJ01.-

Afrikkaan, a1 .... ta.s Jo .1lD88taan on Bourbonian leg1 timsti.n kruu-

nunt ... ot~eliJa CoaM d. Paris (lahemm1n Bourbon-orl'an.-aukua. lQ'ö. 

kutsuttu Ma1.on de France). Par11ain Jerei .. 1. Joka on pam .... a 1a.aiUlA 

(.yntynyt !iOS) nauttl1 yl.8ll8IL suuria IWIIIPat10Ja laajoia.a p1ireiaaiL. 

• S8IIIOin 011 lal ta hana kuolleen 1a1Lll ... Gulaen herttuan. Han on Jo p1-

teJlllllil.n aikaa ole.kellut Babatia •• Ja on tiLllä hetkena bpanJan Jiaro

ko •••• TII.llä kulk1 pari pl.iväl. .itten huhU,.tta hän oli.i ... t~ut 

Jonkinlai.en uud.n afrikkalai •• halli tuk.en .~enl.ln, kootan ympI.ril

la. Maroko"a J. Alg.ri ... a 01..,.18 tunnettuja pol1 tikoUa, kuten OTat 

ent. plLlm1nisteri J'landin. ent. ulkom1niater1 V1cb7 .... Paul Bau40in, 

ent •• 1aäm1ni.teri Vich7 .... Puohau. Ja ennenkaikkea Afrikkaan etall-

• 
-.... rile .. ta nytt8llUll1.n aaapunut ent. auurll.h.ttlla. 1' ••• Peyrouton. Jon

Iea tul.va.ta ro1l1.ta Afrikka-Tyyhd1n .. lTit~aalca1 paljon tOi'Yotaan. 

On .anomatta .el ...... atv. Paril.in 1cr.1T1 on lUen 'YU ... ryhQ&k.aan 
x) 

tl.lla1.11n ha1hatt.lu1h1R. 

Sanoin T1t. raportia.an.l Saksan tlldllIhen .staJan a1nulle 

Tl1ttalllean .11MD. ettel LaYal ola tarpaak.l anezg1nan. 'l'I.b&Jl T01 11-
Berl11nUty 

.... a1'IID hTriD lntol'JlOltwl T1.1'k:avalJaDi .aaDa. II 1 "'Ha1D •• _ 
lUDlai.1. tietoJ., Jopa aUI LaYaliD tahti 11&1 ... oloauhte1a •• Ber111-

xJ ti 01. Ya1l1a plkUltU._tta toUta, a'. ah1ldtala1.~.D tulen • 
• e1>>101A_ Jnko ... OD u .. tt. _ .. ia palWl a1ela1&, .aalla Iaul T11-
.. 1M. hela. Y1ahp hal11tRt ..... puH- ml_ .. n_ OaaD 0Id.~. 
B ..... T11Idto a1 UaD arod. . 
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nis" oli.i laskemassa. Millai.ia ne voimakeinot olisivat, 30ihin La

valin . aksal a isten 3a parii.ilai.ten toivomu.ten lIIlkam oli81 ry~t

tävt., selv i!.!. o.aksi .Parii.i •• a UIIl8Styvl.n"L'Oeuvren" erU •• lL.ket

täiaeatlL pllLkir3oituk ... ta, 30nka teki31L on lehden plLäto1m1tta3a ~

nettu 1 eroal Dfat. Kir30ituk ..... an ULIII en81nDi1.kin ehdr:>ttae sellai •• n 

tuoaioistu1m.en peru.tamiat •• 30nka tehtlLViLnIL oliai tutkia 8iU IIl1.til 

h&D lcu tauu lta trikkalais-tOuloun1l.a1.-TlchylUselt.i lIl8anpetokaatsl lt , 

se!dl .aattaa syyll18et ede.va.tuu.ean, lle1ltail että 8e tuolll1.01,tllin 

el s.18i olla yhtä pehIUIL kuin 011 Rioa1nl Edelleen Dht suosittelee 

demobll1aoltU3en up •• erien 3a sotil.itten pako1itamiata IIlenemII.D. Sak-

• .aan työhön. 3. ennenkaikkea kohdistaa hän tlLmlLn vaatimuksen.a delllObl

lisoltu1h1n 80tilaallLlLtäre1h1n. 

• 

DIat kyqy Dl7ö •• ovatko kaikkl 'alkoedustukseen kuuluvat 41s.1-

dentlt 30 menettäneet kanaalalaolkeutens •• onko heidlLn omaisuuteen.a 

30 ka30Uu 3a omais1aan tutkittu (a1nakln kenraall C.troux'n poika 

sau1 v1ellL lLekettAin V1chy .... a3aen anglotiU18ta propagandaa). ovatko 

ne ullcoIllin1aterilSn v1rkamiehet 30tka 11/11 3ILttivät erohakUlUlceen.a. 

va1kk:a held1Lt pakotettlin nimi hakemuksensa myöhemm1n peruuttamaao. 

edelleen v1r ... a. ltK1kai IIla1111L on edelleen diplomaattisia .uhte1 ta 

'l'8h8D&-Xai-8heki1n, vaitta 1~anll3a In40-XUnan _lUlIL on ol .... a 

aopillllk.1a 3a vaikka Talmngkhah pommikoneet ov.t po~ttan .. t In4o

KUn. ., Olkollilli.terilSn paas1htaerl Rochat ttetän •• kai t oal.ta 40.--dert el.'_, ettA Raaka on aiDoa Ihaillaa, 30ka e1 ole tunnustanut 

JlaD4abukuota'· X1r.foUu. on hedtaD7t arU.n1 ... hta huOllJota, koaka .an 

tuko! •• on a"~ Ja koalt. a11D& auoraan h7ISJdLtalll ulkoll1n1ateri&l 

pUaihtearin klIIppaIua. 
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Ministeri Voionmaan raportti n:o 6i (83/18) antaa aihetta pa-

riin reunamuiatu tukseen. 

On mahdollista joskaan ei luultavaa, että kenraali We;ygand 

8 - 10 p. marraskuuta neuvoi marsalkalle .. ealllsta1cln vaatustusta, 

jos saksaLai.et tulisivat ;yli demarkatiolinjan. Oli varmaatl ;yltlöpil

ta, jotka tlLJIIILIl mielellUn olisivat nIhn .. t ja on ttevati ~öak1a 

mahdolliata. et ... ntllPaiaia IlUwmitelmie jobte main1 t .. e ministari 

Voionmaan raportti on ollut, tiedänkin ettl ttLldUlinen aakaalelnan 

kenraali von lfeubroDD arILälle virkaveljellenl kertoi aaksalahten to

della 11S;ytiLneen tiLJllLn8l.UDlta1aaA 8Uwmitalman jO_akin eteli-Ranskaaaa. 

mutta tähän on huomctettava. etti llUunnitelmiahan voi olla monenlai

sia" että kaikisaa ;yleia.aikunn18aa n11 tä on j9.a aiMäldn q-aY1Q'kaeata. 

mutta että toinen aela on, miaali DllUl.r1n on ollut k;ys;ym;ya tällaiM.n 

suunnitelman realiaolnniata. Oli miten 011, varmaa on. ja me kaildd 

tUlli paikaDp&iUliainil. aen UadlLlllla. eUI pienintiklln vaatuatuata ei 

ollut saksalaisten marasieaaa maahen. Ole_ m;yös ka1ldd ;yka1lll1el1ail 

dlU etU amerikkalainen maihinnouau pohjola-Atrilcaaaa i taeaaiULn 011 

niin suuri operatio, että sU18l1aituinen vielä vaikeampi operat1o Vill

meren pohjoiarannslla ei ollut mahdolliauuksien r.Jol .... 

Kun Saksan täJdUlL1nen "ataJ. 10/11 minulle aanol amerikka

laiaten tahnaan suuran atraMag1aan virhaen, tarkol Ui lIILn a1 Ui atta 

8ID8r1kkalai_t ei"t suoraa piitä _nMt Tunla!in. Olen muuten tuul

lut Rllai .. nkin YlIttae. joka _11 ttl18l IDOn\a k787l111ramarkk1l.. et. 
naet aakaalai .. t luuliv.t l11ttolaiaten Gibraltarl.ta llht.aan _\r-. 
laivMtcm ... UuaiDaen p;yrt1vln Juuri 'l'Un1 

... aulkanaat 81dll_ J. '!'Im1ain vill .. n aal.MJl. alati alla! oU.' 

•• rlllk .... aUI lUttolai .. t dYlt n11n pUklUla uatalt81tun_t v_ 

tn't;riYlt JIuokkaon J. AlcU'1 ••• _a Uaa. 
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Vap .... a Ranskaa.a on matkustaminen edelleen tä7sin vapaata. 

Mitälln klellettytf. vyöhykettä ei ole ml.aun raJalla olemaasa. Aterloin 

eilen RODl8lian lähettilDn ja erään tunnetun kenraalIn kanaaa. jotka 

molemmat tu1ITat toinen Nizza.ta toinen Lfonacoata. Italialai.ia patral

leJa näkee paljonkin, IIDlUa mitään matkustuakIelto. ainne taikka del ta 

e1 ole. Ka1Jckien yka1Jll1.aliaen todistuk:aan mulcam Täestö ja italialaiaat 

val. tsuajouJcot tulevat odottamattoman hyrln toimHJl. Tästä kirjoittaa 111-

nulle lQ'öak1n L.tvian ent. 1l.hettWa Gro .... ald. joka asuu Nizz ..... 

(Rl.n on Dluten ranska1.a1allta saanut diplollL88ttipass1naa, SIllOin L1e~ 

tuen 1l.hettUI.. Kl~. pidennetyksl TUodek.i ete.npl.in.) 

Lukuunottamatta sitä toaiu1aa etteJDIM Toi soitta. SVeita1in 

(al.hköttlll. v01lm!.e) sed että _1111. _nnl.kaemme SVeitsiin ta1kka &apan

jam täytyy olla saksalainen er1koialupa, ulkonainen ellimInne tIJUllI. on 

palau tunut jotenkin ennall:aen. Se tilanne, johon ministeri Voionmaan 

raportti vUttaa, ke.ti vain Y11kon. IUrllr1t men~l.t ta .. vap.asti Vi

chyn j. Bernin vilU, Sveita1n kurUr1 on saamt.t kk. peJ.'ll8D8naa1n, 

j.n.e. 

Ual.ykaeDIL edelli .. en raportti1ni 1Ia1n1 t88Jl. etU sakaalaisten 

nytt.-1n Taat1aa p&1Ti tUiun Tal tauakorTaus on 500 II1ljoona. frangi .. 

)(111:1.11 Ue4IJl italialaisten kertak.1II:kinen T.aUlllu ei ole 6 II11j.ar41a 

kuten k:erzolJl Ta. 5. 
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'!' .I ... C. .. .B.: .. ~ .......................... 55; OLEV A LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ............ ..... . 

9;-.s~ 
.... Vi.chy ........ ssa .... l4 p: nä ..... t .ammi .. .. kuuta 1 g "'~1- y J 

As i a : .... gghjo.1s~.arrlkk.a ... al..intar:vaai ttana. 

Olen saanut kiintoisia ja luotettavia tilastollisia tietoja 

s11 tä mitä pohjoia-Afrikka vientimaana merki tai Ranskalle. Ne ovat 

.. sikai valaisevia, että kannat~a8. niistä tähän poimia otteita. 

• 

Ranakan tuonti alusmaiataan oli vuoaina 19~5, 1940 ja 1941 

- miljooniasa ranakanfrangelssa - seuraava, jolloih toain on otet-

tava huomioon Ranakan frangin arvon lasku v. 1941: 

Al~eria. Maroldco. Tunisial Ran8k~ 
LänaI-Jtr-kka. 

1938 4 .. 864 858 S'l8 1.509 680 
1940 4.879 1.403 1.050 1.455 484 
1941 6.608 8.586 1.641 2.165 478 

Ranskan emiLmaa toi .lJ.geriaata viinil. v. 1938 n. 15 

hehto1itraa, v. 1940 n. 8,8 ja v. 1941 n. 9,3 miljoonaa hehto1itraa • 

Mainitsemista anaal taee, että viime vuoden v11n1tuotannosta 

vain n. 5 ~ oli ehdittT kuljettaa Ranskaan, kaiken muun joutueu8 

aaksien k:l.a1in. 

'l'Llorei t, v1h ..... M • tuotiin Ranekan Afrikasta emlmaahan 

v. 1938 n. 91.000 tonnia, v. 1940 D. 58,000 tonnia ja v. 1941 n. 

151,000 tonnia. JD1ivia Yibf!Pukfi. v. 1938 n. 58,000 ja v. 1941 D. 

BO ,000 toimia. '1'I1oreU. ht4el.Jd.& tuotiin v. 1941 D. aoo ,000 tonnia. 

JAKELUOHJE : 

UI • • "4. 

Jak.luohjemalleja: 

T.valll ..... . 
T .... II ..... j. IldItal ..... _ ............. mlnleterl6l1 •• 
EI ulltomaaeduatu .... n tledoltukalln. 
EI ulltomaaeduatukatn. mutta ulkoaalalnmlnlat.rlOn 1Iedo1-

tultaIIn. 
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Vielä p ari vQl 81 8evaa numeroa. MaapiLhkinöitä tul.i Ran.ken Län

ai-Afrikasta v. 1 938 n . 600,000 tonnia Ja v. 19G n. 400,000 tonnia. 

FO.faattia tuli Marokoata Ja 'I'un1aiaata yhteenaä ~. 1938 n. 674.000. 

v. 1940 n. aoo ,000 Ja v. 1941 n. 563,000 tonnia. Tuonnin suurinpiir

tein IIIllnni:lllinen kanu vU.l1le vuoaina uae 1Jam1l1a aloUla koskee IQ"ÖIl 

monia wita elintarpeita C.a1m. lIIWl1.a, kalaa, kahvia), Joskaan minul

la niistä ei ole vielä käytett&~iaeinl lopullisia tilastolukuja. 

H . Holma. 
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...... V ... I ... Q ... li . . y ................... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ..... 0 .•......... 

... Y1Q.M. .......... ssa .. l~ .. p:nä .t .8RD.i ..... .. kuuta 19 .i~ .• t 

Asia: ..... VichYn uutiaia {Jatk. ) . ..... .. 
.t1·Y3 

... -...... _-. __ .. __ ..............•............. __ .. _--....•.•.•............. _ .... _ ....... _ •..........•.•• -

.................... .... ......................•....... ............. ..•...................... -....... _-

Kur1irin Juur i lähtl.sd kuulen vlelä seura_a .. Jo tolaaapll.l

'Yänä liikkui tlLlI.llä huhu Ranskan Hel.singiaall. olevan lähettUlI.iin eron

pyynnöatä. mm e11en aaiaa yksityisesti uhlin erää.! tIL ulkoaa1a1Dla1-

nisterilSn kork.a! ta 'Ylrkamiehel ta. tämll. sanoi huhun vääriika1. Ellen 

Ulalla kuitenkin aamainen virkami.s minulle soltti vah'Yistaen huhun • 

.Menin senvuoksl täniULn ulkominis1ariöön pol ii tt1aen oaaston pll.lLl11kön 

puheille asiaa epll.'Yiralliseati tledustellaka.n1. ~ vahvistl minis

teri Gub1.n1n eronpyynnön todellakin s.apuna .. , motiivlna er1m1el.is17s 

Vichyn nykyiseen politiikkaan n.II.hden •• ronpyynnön IIIUOto on tl.yain kor

rekti. Hanen P17DDöatJLll.n 'aDOin tälIiinpälväia ..... sal.al.hke.a8lf.n1 kuul-
f( (, 

leenl aal. 'Yamaata lähteeatil ulkominlst8rilStil vlell. mainitsematt., 

Ieoaka ky~s vielä on aanakan ulkoe4ustuksen slalLlnen aala. 

Puhuteltavanl niunomaan huomautti että tapaus Gu'r1.n on 

• kä.li luonteel taan toia.nla1nen kuln tap.ua d. Vaux-Bt.Cyr että JälJd

lllli.iD.en. Jonka .... Jo kauan on ollut .n 8U8,P .... on Vichyn tietoon 

tullel tta 1n:tomatioi4en lIUkun ko.ttanut uettua yht.yta .. ~tr1k. 

41s.14an tU.n kana.a. Jonka 'YUOk.l hlLnat on .rotat"'. Gu'r1n1n tapaus 

on aenalJaan 'NrraUIIYi ... Danskm Bu4apa.U ... oU .. n l&hattU"'" 

tapauk.au. Toiataie.k.l a'Mk_. ei 01. II1täiin tieto •• 11 •• t. nI.a 

IIOleamat h.rrat olialTat DOU4aU ... t TUkholauaa ola'Y. l&h.ttlllLla 

"AKELUOHtlE. 

••••• ••• •• • '!. ••••••• •••• • •.•.•••• ••••••••• ••••• ••••• ••••• ••.• •• •••.•.•.•••• •••••••••• •.••• • •••••••• •••••••.••• 
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" .... Iuohjemall.ja: 

T ..... I"-. 
T ..... U_ Ja 1....... .. . ..... _ ........ .. mlnlatwNtll .. 
EI uIkomaMduatu"-t tIedo ...... 
EI ullto~. mutta ulk ....... ml ............ lIedoI_ 

..... In • 
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ew1merkldil.. Hän tosin lisäsi sellai8en yrityksen olevan valke.paa 

Helsingiatil. ja Budapeat18tii käsin kuin Tukholmaata. Hän oli iw.1a

siI.I.n Gu'rinin pu. tökaeaU., koeka täml iI. ske ttäln kävl til.lll.iI. e1ldL il

meise.tl silloin viel& 0801ttanut tlf.mlntapaisia oirelta. HiLnen mu

kaanaa ei ulkominlsteriölU vielil. ole ml täiLn tietoa sii _. m1l.l.e km

nalle Ranskan Helsi~la81 olevan lil.hetystön henkilökunta aaettuu. 

Gu6r1n1n tapaua on joka tap~sesaa kataot~ava pelkäksi henk1l.ökoh

taiaekai toimenpiteekal. Mahdolllsen seuraajan n1m1ttäm1seatä ei ol

lut puhetta. Ranakan ulkoeduatukaesaa alkaa tähän aaakka uskolllsina 

pysyneitten Uhett1Lllden luopuminen kAydä oireel.liaek81. 

x 

Kun to18sapil.iviI.nIL kävin juUalem.aasa Turkln suurlähet~Uil.iLn 

kanasa, tIlmII. kertoi seldL .Ankaran radiosta pari vlikkoa sitten etU 

~ö. til.iUlil. kuulleenaa arveluja, jolden mukaan Moskova a1ko1al Kar

Jalaata IdLsin SUoaen kautta hyökätä pohjois-Norjan rann1koll.e. Io*a 

til.llus1a huhuja on ollut liikkeellil. kauan, en siitl ail.hköttil.nyt. 

Oll.aanl tllD&än poli 1 ttisan osa.ton pilälllkön puheilla, tlLmI 011 

l~rintaman suht .. n tavalllsta pesaim1atlsempl. M.m. kertol hAn Tur

kin auurl&hettll&ln eilen ldLyneen hAnen puheillaan utelemassa yll&

malnl ttlla .. la •• Hän lau8U1 tulleenaa aJatell.eekal sl t&. ettel kana-

4alaiaia ole 1dL7tetv jtr1ka .. a vaan jUneen _lant1in. tista ebldf. 

Tola1 pUhll& tarkoltuk .. n 01..,.. kl)'tWiL 11&1& peIdr..-a .ta Tai

kal.lin 1.l.aM~8IllI._1al1Jl to~_ • .-p1. Joukkoja 1Il8h4oll1 .. at1 poh-

1"~JeI ... r;-lo-uin blll 1IIT1lll.a1 olevan vaikeat. usko. tlL11 ... 1l ope

rat10ll TolT_ ta,.. p&1IlaI. talTiaa1kaa. 

Rb kertoi ~G. • ....... tI.DI. aMmna Budape.ti.& buole .. 

tuu.na tieto~a pwaa-8ZM1~_ lakuYos....ta Caatull ti •• "'n et. 

eUa 1l.l.all. JIdape.tia. Napa1 tar11r1). D14. tie~o~_ -ta_ 
.... I~- _. "&Tahft .. ~. lauato e". _'-_zoIaaU ollu 
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pelottavampi kuin vl1l11e ...... talve::1a. ~enk8Utkea ollal he1ll1. 

kl.1teUävlnUn nyt 1 a1a uusla tankkeja, jotka kulkevat potkUrl-

voimalla. Keksintö 011s1 venlll.lnen. JIIl"ta ValmiStU8 amer1ldtala1nm. 

Smoln tähän ennenkin huomann .. n1, etU Unkar1a"a tunnetuiata 811a'\l. 

'\Ul. .. lUoteltuj a tietoja, m.1.nlcA hän myönai. Tolsel ta puolen on mi

nulle äakaUl.ln .apanjan suurll.hettlläa kertonut tavanneensa 1t1lr1n

tamalta tullHII. korkeen eapanjala1aen, hankllönll. ja aotilaana 

luotettavan kenraalin, joka vakUuttl aivan pl.lnvaata1ata. 

x 

Prot. Lapradalla, joka täDl.1l.n aaapui eteläsU, vakuutti .tta 

Rivieran ranskalalaten ja valtauajoukkojen, seki aaksalaisten sUli. 

1tal1ala1aten, villit ovat hällllll.8vttävll.n hyvl.t oaaksi jopa läheiset. 

Valtausjoukkojen .. ilntyminen on mltl. korrektlaln. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 65-13. 

Viobyssä 27 p:nä tammikuuta 1943 • 

.1 j6.r~ 

~~YJ 

Ulkoasia1nm1n1steriölle, 

Helsinki. 

Lähetän täten kunnioittaen Ulkoasialnm1nisteriölle 

raporttini Vichyatä n:o 6, Joka käsittelee aihetta: 

Reunamuistutuksia. 

~. 
H. Holma. 

11811,." 



VICljY SSÄ OLEVA LÄHETYSTÖ . Sala i n en . 

RAP ORTTI n: 0 

l'ar1isl ss a 25 p : n ä t 8IIIIIl1 

Asia : Reunamuistutuksia. 

kuuta 

Par1s-Midisså (Paris) oli t.k. 22 p:nä huomat tavalla pai

kalla kirjoitus SUomesta, j onka panen oheen liitteenä. Saatoin tode-

ta että kirjoitus oli tehty lehd.n toimituks.ssa. Minulle va1lvist1kin 

1hme.ks.n1 eräs täkäläinen suomalainen lehtimi •• että Saksan lehtipro

pagandan jOhtaja edellisenä päivänä, tsvanmukais.ssa vIIkkokonferens

sissaan, oli antanut saman tiedon ja että Paris-Mldln kirjoitus oli 

s.n pOhjalle laadittu. :Kn käsitä mikä intressi saksalaisilla täällä 

voi olla levitellä näitä tietoja, jotka yleisössä ~tavat uskoa 

niihin huhuihin, jotka ennustavat suurta uutta puna-anneijan hyökkäys

tä Suome~s. Pohjois-Norjan rannikolle ja joille Pähk1nälinnan luovutua, 

li.J ~vir y.m. kataatrootit antavat uutta virikettiL. Voi luon

nollis.sli arvailla, että uutis.n tarkoltukaana oli kääntää yleinen 

huomio pr1miUl.riail tä taishluseudull ta muka tolsarvoisempiin. ----
.. terioln äskettäin erään tunn.tun ranskalaisen k.nraalin 

kanas. (ent. sotil ..... iami •• Pragissa ja Madridissa, aa kertaa haa

vot 1iI1nut), joka kuulUll Maraalkan lähimplUl.n ymplristöön. Hän k.rtoi 

kenraali Girau4' ata aeura8Y ... H. kuuluivat samaan st.C)Tin Pl"OllO

tloon (150 up •• eria) i valkltalcalll Giraud 'n tu tld.nnot e1Ti t olleet 10i8-

"'AKELUOH"'E : 

... , ... 

.... k.luohJ.m.n.J. 

T .... III_. 
T ... III_ j. n.lkal mlnlsterlon •. 
EI ulkomaa ......... n IlacIoltukalln. 
EI ulkomauduatukaan. mutta ulk_laInmlnl8tw10n lladol. 

tuk ...... 
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tavimmat ja vaikka niin suure •• a ammattikunnasaa aina on kateutta, ei 

kukaan noista kuresi toverei.ta ole koakaan sanonut pahsa sanaa Giraud t_ 

.ta, ei silloinkaan kun hänen nousunsa nopeus IIIOnesta saattoi tuntua 

liialliselta, sillä kaikki myöntävät että hänen henkilökohtaiset omi

naiauutensa ovat arvostelun ja tavallisen mittapuun yläpuolella. FUhrer 

itse on sanonut: -Giraud ei karkaa alUks.en mukavammin; kun hän otti 

sen ed.avastuun hartioille.n että kaikki muut sotavangit hänen teostaan 

kärsi",ät, ei hänellä ole voinut olla muuta päämii.ärää kuin päästä uudel

leen taistelemaan minua vastaan-. 

Afrikan maihinnousun (8/XI) jälkeen saapui Påta1nille uusi kir

je Giraud'lta, postattu Marseillessa lO/XI. Sen sisällystä en tunne. 

Giraud on aivan toista luokkaa ja formaattia kuin de Gaulle; 

ei ole vaikeaa näissä olosUhtei •• a kä.ittiä jälk1mäisen tyytymättö~t

tiL. 

x 

UllcoasiainministeriÖD tiedossa varmaan liene., ettiL Moskova tam

mikuun 8 p:nä tarjosi Stallngrad1in suljetullla saksalaisille JOUkoille 

-kunniakkaan- ".le",on. Joka luonnolli.esti h1lJAttl1n. 

x 

Brll.n 78täVl.maan .nt. suurlähettläs, joka nykyiULn asuu Can-

n •• 'i •••• huol.stune.na k.rtoi minulle ViCbysaä n. viikko Sitten, etta 

on suoraataan uskomatonta t04et. miten Rivieralla ol."'st italialai .. t 

vaI tausjoukot -7li.lllmastä aliDlpaan- - a",oimestt laus~at toiTovanaa 

etta-.. rikkalaiset pian tulisi"'at Italiaan, Jotta .aisu.- 'Y1h401n na
han-. 

liHA luotC ....... t henkiUt kerta"'.t "atkuvuU maiAiUuje. 

JoUkkoJa "a ranakalai.n paikallisen TlLe.tOn s74äJM1l1a1ata 8Uhte1a~. 
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päätellen että tämän kaiken tapahtuneen jälkeen odottamattoman .. 

tosiasian selitys voi olla vain se että molempia elähyttlUi rauhan toivo 

ja kyllästyneisyys saksalaisiin. 

x 

Siihen minkä kerroin edelliaessä raportissani prinssi Bonap&t-
x) 

te'in yritykustä mennä Xspanjaan (lue: Afrikkaan), lisään että hänen 

seurassaan olivat, paitsi hänen s1hteeriään, tunnetun kenraali Geor

geatin (joka haavottui pahasti kuningas Alexanderin murhan yhteyde.8i 

Marseille.sa) poika sekä vapaaherra R. de Saivre, joka vielä muutama 

lruukaus.1 takaperin oli X'etaln1n kabinetissa osaatopäällikkönä. Prinsai 

its. lienee taaaen vapaalla jalalla, muut eivät. 

x 

AlUS88l1lain1 teemani kenraali tiesi kertoa että et.ll.-TUnia1usa 

on saksalaisia ja italialaisia vastassa yksinomaan ranskalaisia (8.0. 

Giraudtn) JOukkOja , . Tämä 8elittää minkä vuoksi FUhrer ilmoitti että 

kaikki ran8kalahet, jotka joutuvat s111ä rintamalla vangikai, vapalte

taan ja palautetaan Ranskaan. Tällä tavalla haluttiin luonnollisesti 

houkutella näitl. joukk:oja jättäDlll.n nykyisen johtonss ja ksrka&ma8ll ak-

• selin puolelle. Temppu näkyy joasain mlUirin onnistuneen. 

Huhu 8iiti että ent. presidentti Lebrun olisi Afrikassa ei ole 

aa8Dllt vahvistusta. Sensijaan s18111. on aikaiM!l!m'n mainitsem1eni lidk .. 

si ent. pll.&m1n1steri Chaatellps (innokas kannattaj8lllllle talvisodan ailt.

nai). 

JlaeriJdcalai .. t ovat vangillMet (Dakari .. a kait) kansa1aäl1 ••• -

ti tuDnetaza taoll ei _te 

On sT7U mainita etta. II1ldUl IIOnasta ll.ht .... olan kuullut_ Atrl
kan ranakalaiellla d1aeidante1ll1 oa w.4r1d1aaa huoaattaTaD .uur! apI_ 
v1ralllaan edustue. Palaa .. laaD. 
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konsulimme Strassburgissa • Belot'n y.m. kanssa suunnitteli suurip11r

teistä pohjois-Afrikan rikkauksien hyväksikäyttöä Euroopan hyväksi. 

toimien läheisesti Berliinin ja Lavalin kanssa yhteistyössä. Suuri ko

laua "kollaborat iolle". mikäli sellaisesta enää voi edes lainauamerkeis-

aä puhua. 

Mikäli Viohystä kuulen. ovat sieltä näinä päivinä lähteneet Bra----sUian. Perun, Venezuelan, Columbian y.m. lähetystöt. Heidät sijotetaan 

Mont D'Oreen. 100 km etelään VichystiL. Viohyhin jää eteläamerikkalaisia 

nyttemmin vain, paitsi luonnollisesti Argentinaa, Paraguay, Uruguay, Bo--livia ja Honduras. Tuntuu todennäköiseltä, että tämän operation kautta 

on koetettu valmistaa maaperää sille hetkelle jolloin hal.litus lähtee 

Pariisiin (tai Versailles'iin). diplomaattikunnan saattamana. Mutta luu

len edelleenkin. että tämä muutto tuskin tapahtuu ennen kevättä. 

Vaikutelmistani Pariisista juuri nyt teen selkoa ensi raport1s

san1. Majuri Rosenquist, joka on oleskellut viime päivinä täällä, ra

portoi erikseeD kiintoisista sotilaallisista havainnoistaan • 

H. Holma. 
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PARIS-MIDI. le aa Jenvler 1~43. 

Les Ållg1al s prtSparent-lls une attaqua contre 18 Finland.? 

La semalne dernI~re. un avlon-courrler brltannlque tut con
tra1nt d'atterrlr en Norvege. Il trensportalt a son bord 1e texte 
d'une conventlon aux termes de laquelle les Sovlets acoordalent a 
ltAllg1eterre des conoesslons åoonomlquea et ml11ta1res dans 1e port 
d. Iofou:rmanak t elens 1 '"tIe des P'cheurs. 

L'.tng1eterre s'obllgtalt a procåder a de vastes amånagements 
portualr.s et ~ cons~lre dee autostrades. De leur o&tå g les rouges 

argeaint d 6dlfler dea c erne. oomparables en importance a 
oelles qul exlst.nt dans l'tTi de Malt •• 

Le p1an des autostrades permet de oonolura a un projet d'at
taque oontre 1a FInland •• 

Par aU1eurs, 1a convention prevol t pour tWres 1a guerre 1a 
llvra1son par l' Angl..terre d 'un 1mportant IIlatårle1 d. guerre contra 
de nouvel1.s cono.sslons territorlares a mettre en valeu r au p:rot1 t 
de 111. Grande-Bretagn •• 

Il faut volr 1a, .atIment les ml11eux autorls's allemanda, le 
souol par M. ChurchIll de faire oontrepolda a 1 'Impårlallsme ameri
oain qul a'est manIf.stå dana d'autres domalnes, not81111118nt en AfrIqu. 
du Nord. 

Ces mbe mil Ieux ne manquent pas de souligner les dlvergences 
de vu.a et d'lntårha quI di'Ylsent lea An&lo-Saxona au lDOment mAIlle o~ 
lea pu1aaanoea 4u paote trlpartlte mettent ••• ,t ••• )) •••• solennel1e
men1f8n OODllllWl toutea laura foroea 6conomlquea, non seul.ment en vue 
de gagner 1a guerre mals enoora d'organiser 1. gnuJ.apaoe 6oonomlque 
europ6en • 
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SalaInen. 

..... yi c;:h.Y ... ssa .... .1. ... p : nä helmi k lluta 19 ... ~· J ~. 
Asia: .Katsaus tilanteeseen, 

.1 . Sisäpoliittinen tilanne . ................ _ 

S isäinen tilanne Ranskas sa poljeskentelee j otenkin samasSa 

paikassa . Laval lienee oikeassa kun hän äskettäin eräälle lehtimie

h elle sanoi: "Jos minä tästä lähtisin, ei kylläkään seur a aj a minun 

j älkeeni enää nimi tetä. Ranskaa tulee silloin hal litsemaan aulei ter, 

ja suvereniteetin viimeisetkin rippeet häviävät". Rlim1noimallakin 

näistä sanoista sen minkä kutsuisin persoonalliseksi ja tarkoi tuksel-

liseksi sivum.auksi, hänen sanansa kuitenkin Johdattavat mieleen sen 

kuvan joka jäi FUhrerin ja Lavalin v ilmeisestä tapaamisesta. (Tä stä 

tapaamisesta puhuttaessa lisään ä skettäin kuulleeni, että Lavalin a i

noa t odellinen menesty-s käynnistään Fiihrerin luona ma rraskuulla muka 

oli j äl kimäisen antama lupaus olla Doriota kannatt ama tta.) 

Laval.in asema ei ole voinut vahvistua, Saksan a rmeij an pe

rääntyminen kun ei hänelle anna mitää n sisäpoliittisia valttej a . Tämä 

ka1t salittää minkä vuokai hän erittäin v arovas ti p rosedoi, jopa 

nä nBä.r1n että olen kuullut Berliinissä jo epäll tävän hänenkin loppu

jen lopuksi olevan mukana kenraalien pelissäl Saksalaistenkin täytype8 

myöntil. että on vaikeata kuvitella mitä hän vielä v oisi tehdä. 

Uusi m1liisi tosin luotiin virallisessa lehdessä 30/1. mutta 

tuleeko siitä se "armee de ohoc du gouvernement" (ei "du M~ohal.l) 

jota Laval suunni tellea. on vielä kyseenalaista ja sangen suuren h.I.mA-

JAKELUOHJE 1 

UI 1: A 4. 

Jakeluohjemalleja: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkll . ........ ... .. mlnllterllllle. 
EI ulkomaaedultukHn lIedoltukllin. 
EI ulkomaaedullukaen. mutta ulkoaalainminllterilln tledol

tukalin. 
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räperäisyy den peitteessä. Rundstedt on Vichyn hallitu kselle ehdottanut 

uude n armei jan pystyt t ämis tä saksalaisin upseerein, mutta tätä ehdotus

ta ei Vichy ole voinu t kannattaa. Poliittisesti katsoen on vai keata 

nähdä miten t ämä pähki nä purra an. 

ak:sal~iset vaativa t nyttemmin lisää 1/4 milj . työmiestä &k

saan lähetettäviksl,. niistä kait 1 0,000 amraattityöläistä. ?uhutaan maa

liskuun lopusta termiinana . räs tunnettu ranskal ainen ent. poliitikko, 

harras kollaborationisti, minulle sanoi Pariisissa pari päivää sitten 

ei uskovansa tämän onnistuvan, ei a inakaan poh jois-Ranskassa , missä jo 

• nyt lähtevien "vapaaehtoisuus" lähinnä on eufemismi~. Tosiasiallisesti 

on jo tultu pakko -oton kannalle, mistä voisin luetell useita esimerk -

kejä tuttavapiiristäni. " skin tuttavani, naimisissa suomalaisen kans-

aa, omistaa pienen kemiallisen tehta an, jossa työskentelee noin 

läistä . Tehdas on jo kauan ollut sotatarveteollisuuden palveluksessa . 

Bräänä päivänä Joulun tienoissa häneltä vaadittiin koko työväestönaä 

lähettämistä akaaan. Saksal aiset ovat nyttemmin suostuneet siihen että 

häneltä viedään vain miespuo~iset työläiset alle 50 vuoden. Äräs bor

deaux 'lainen insinööri ja tehtailija, hänkin naimisissa suomalaisen 

kanssa , on ker tonut samanlaista. On sattunut eräissä kaupungeissa traa

gill isia koht auksia työläisjunien lähtieasä Saksaan, mutta toiselta 

puolen on todettava, että Saksassa olevien ranskalaisten työmiesten 

kirJeet kotia huokuvat tyytyväisyyttä sikäläiseen organisatioon, teh

tai tten enslluokkaisuuteen ja sosiaalisen huollon mallikelpoisuuteen. 

Sakaan lähettiläs kertoi minulle eilen ssaneensa v11me käynnU

tliän Pariisisss sen käsitYksen että eräissä s1kä.läis issä piireissä. oli

si havaittavissa heräävää ytIIIIärtlimystä siitä mitä suuria sosiaalisia 

vaaroja puna-acneiJan mshdoll1aesta voitokkuudesta koituisi myös Rans

kalle Jopa Englannille. Minulla on itselläni samanlainen käsitys. 14utta 
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molemmat olemme myö skin yhtä selvillä s11 tä että puna- armeijan viimei

set enest ykset ovat h olestuttavasti l isänneet kommunismia täällä . 

r ä s fin~s siministeriön korkea virkamies minulle sanoi heillä sen kä

sit yksen vallitsevan, että työväen keskuudessa kasvaa epäily työnant -

jia kohtaan se vuoksi ettei näistä kuka an itse ole l ähtenyt aksaan . 

Tämä tosiasia tosin saa sel ityksensä siitä että sitä saksal aiset eivät 

ole v atinee t kaan, mutt a propagandall.isesti se on vaar all i nen ase . 

Toistaiseksi ei kuitenkaan kä sitykseni muk an ole olemas sa mi 

tään vaaraa kommunismin l e imahtamiseksi koura ntuntuviin muotoihin , 

• sillä s aksalaista sotaväkeä on Rans kassa enemmän kuin koskaan. Kaikki 

päinvastainen puhe on vääristelyä. Lisä ksi täytyy todeta , että täällä 

olevat joukot eivät suinkaan ole toisluokkai sia . kylläkin seutu ja , 

eaim. Bourgesin tärkeä s aksal lnen sotil askeskus , j osta on itään lähe

tetty paljonkin väkeä , mutt a toiselta puol en on uusia j oukko j viety 

etelään j a lounaas een . Jokai nen j una ariisis t a' araeillean tai Bor

deaux ' n suunnalle on täpösen täynnä s aksalai sta sotaväkeä . Näistä 

as iois ta r aportoi lähemmi.n ma juri rtosenqui s t, j oka äske t täin kävi Tou

l onissa ja Nizzassa s aadakseen omakohtaisen käsityksen tilanteasta . 

J os Saksan a rmeij a piakkoin s aisi puna- armeij an raivoisat 

hyökkäykset pysäytetyiksi nykyi sille l i nj oill e, muuttuis i tääl lä ki el

tämä ttä. s isäinenki n tilanne kestävämmäksi, semminki n kun en uskal t ai s i 

Sano a r avin tot ilanteen f r ikan ta.pahtumista huol i ma t ta ai nakaan tois

ta isek si huonontuneen. Sa to ol i pal joa pa remp i kuin viime vuonna , or

genisa tio on parantunut, j a varsinkin perunanv ilj alystä on intensifioi

tuo 

akaan lähettiläs kertoi minulle käyneens ä ariisi ssa t avatak

seen marsalkka Rundstedtia. Hän näe t myönsi parin kolmen viimeiaen vii

kon aikana olleenaa huolestunut aotatilant .. ata idäasä sekä muistakin 



vi1meaika is i s ta tapahtumis ta , mut ta vakuutti pal anneensa Runds t edtin 

luota täysin rauhoit~neena. Valitti s i tä mi ten vihollinen kai kki alla 

tekee innokasta työ t ä saadakse"n ki U oj a aks an ja sen l ii ttol aisten 

väliin. 

Lop ks i to te an e t t ä erää t länsi-Ran skan kau~ungit ovat viime 

aikoina pahas ti kärs i neet englanti lsis t en pommi tuksista . iinpä et elä

Bre t agne'lssa oleva Lori ent, t unnettu sotasatama ja laiv veistämö, jo

ta saks alaiset ov at käyt t änee t vedenalaist en tUkikohtans, on nyt temmin 

r auniokssa . Ainakin 3/ 4 sen asukk aista on eVakuoitu. - Brestiin vie 

• kaksi rautatiel inj aa: e t eliilinj a j uur i Lori entin J 5t;-azaire'in kaut

ta, poh joinen Rennes'in kautta . JäI Idnäi sEllU. l injalla on noin 100 km 

Br estistä, rlaix'n kaupungin kOhdalla, t unnettu tärkeä rau tatiesilta 

t uhottu. SUlan j ä l l eenrakentamiseen menee kuukausi, jos kohta junat 

l uonnollisesti voidaen kuljettaa kiertoteitä Brestiin. Tällaiset tosi

asiat va ikuttavat l uonnollises ti r ohkaisevasti ka ikkiin niihin jotka 

u skovat anglosaksien a ihinnousuun lännessä., mistä on näkyvänä todis

tuk sena esiIn. kullan arvon suuri l a sku mustassa pörssissä j osak:e

pörssin prononsoitu ba isse-suunta. Voi liiottelematta sanoa että ver-

r a ttDmasti suurin osa anskan kansaa ei enää va1n toivo vaan nyttemmin 

vuorenvarmasti myös uskoo, että Saksa 6 kuukauden kuluttua on polvil

laan. 
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. Sa 1 a:i-Ben . 

Tapasin eilen sattumalta erään tuttavani. joka näkee Lavalin 

harva se päivä. räänlaiseksi hän:mästyksekssni hän kertoi Lavalln vii

me päivinä olleen loistotuulella voimatta täysin sali ttää täDi.i.n m1e

lenmuutoksen syitä. kuitenki~ alleviivaten että kyseessä ei ole vain 

halu vaikuttaa ulospäin rauhalllsel ta ja asiastaan varmalta, vaan et

tä todellisia syitä varmaankin on olemassa. Omas ta puolestaan hän li

säsi hartaasti toivovansa, että saksalaiset tällä hetkellä käsittäisi

vät miten he pianelläkin eleellä voiaivat aikaansaada hUOIO,attavan muu

toksen tikäläisissä mielialoissa. Hänellä oli se käsitys että J;av el, 

Joka oli hänelle sanonut olevansa varma siitä että kolmen kuukSlden 

päästä häneen tääll.ä tullaan suhtautumaan toisin, odottaa Jotain sl1 tä 

tahol ta. Kerron tämii.n kaikella varaumalla lisäten kuitenkin että t a -

pasin saman miehen tänään uudella en ja että hän uudisti ellen minulle 

sanomanss. Tiedän myös että eräs hallituksen jäsen äskettäin on täkä

läisille saksalaisUl.e lehtimiehUle avoimesti puhunut siihen suuntaan, 

miten toivottavaa olisi että Jotain kouraantuntuvaa SakSan taholta 
x) 

nyt Ranskalle ~önn8ttäisiin. 

Mainitsemista tässä yhteydessä ehkä ansaitsee, että saksan lähet

tUILs eUen kävi marsalkan puheilla. 

JAKELUOHJE : 
Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen • 
............. ~ ....... _ .... _._ .. _ .. -._ ..... ........ _ .............................•.......... ....... Tavallinen ja IIslkol .. ... . .... minlsteri!!lIe. 

Ei ulkomaaedustukaen tledoitukslln. 
Ei "Ikomaaedustukaen. multa ulkoaaiainministerl!!n lIedoi-

u ••• ,.· · ······ · ···· · ······· · ···· •••••••••••• • •••••• - •••••••••••••• • •••••••••• -_ • • _ • • •••• • ••• • • • • 

tukalln • 
................................................................................................. ..... 
UE., II 4. 



- 2 -

Kertojani huomautti minulle myöskin seuraavasta. Halli tukeen 

va ihdos Roomassa ei voi oll a Lav al Ule epämieluis8, sillä Laval ja 

fussolini ovat ensibnäkin s aman poliittisen keh ityskulun käyneitä , jo

tapaitsi Lavalin sel vä orientoitum1nen Ital i aan päin 1935 ja hänen 

rityk senaä joulukuussa ma inittuna vuonna välittää Etiopian kysymyk

sessä ei voi olla tfu,ssolinil ta aivan unholaan jiiänyt. Hän mai nitsi 

senkin että Laval in ja Cianon välit eivä t koskaan ol e ollee t erikoisen 

hyVät, ja italialai sten tunnettuun 6 miljasrdin korvau spyyntöön Laval 

on antanu t nega tiivisen vastauksen. Kun t änään kävin s mbassadööri 

Roch at'n puheilla. hänkin varovaiseen tapaansa totesi ylläsanotun. 

Kertojani sanoi tässä yhteydessä .,., :ta;;cs* joulukuun 1 935 jälkeen 

Lavalin ja Englannin silloisen ulkominis t erin, nyttemmin Madridissa 

olevan suurlähettilään Samuel Hoaren välisten suhteiden ei koakaan 

täysin katkenneen ja että sitä kautta Laval Ula todennäköisesti vielä 

lie nee joitakin kosketuksia angl osakseihin. 

Italian täkäl.äinen edustaj a kreivi Zoppi lähtee ylihuomenna 

Roomaan. En uskalla tästä ma tkasta vielä tehdä~ mitään jOhtopäätöksiä. 

Suurlähettiläs Roohat, joka on ollut pitkät ajat Ranskan am

bassaadtn jäsenenä Roomassa, ei näk7nyt kiinnittävän erikoisen suurta 

huomiots heJ.1ituksenvaihdokseen Italiassa, käyttäen siitä sanaa rota

tionl ja allevl1v8ten uuden hallituksen jäsenten tähänastista toisluok

kaisuutta. Hänestäkin tapahtuma merkinnee kuitenkin Mussolinin oman 

persoonan asettamista vahvempaan parrasvaloon, FUhr erin tapaan, j a si

säisen mielialan vahvistamisyritystll. sekä kaikkien faacist1sten voi

mien keSkittämistä sodan Jatkumiseen Ja intensivointiin. Kun varovasti 

utelin, t1eaikö bi.n mitiULll huhuista Cianon muka pyrkineen kontaktl1n 

englantilaisten kan .... biLn olkapäi tWLn lcohauttaan sanoi: "Je pena. 

qua oe 8On~ 4e. bobarda". 
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Alussa mainitsemani tuttavani oli ilmeisesti huol:issaan kolllllU-

nism1n kasvamisesta Ranskassa mutta totesi, samoinkuin tänään Rochat, 

sen minkä edellisessä raportissani kerroin, että eräissä anglofiili

sissakin piireissä aletaan ymmärtää MOskovan vaara, edelleen tosin 

vain vielä siinä muodossa että pelätään puna-armeijan lyövän Saksan 

ennenkuin apu lännestä eaim. maihinnousun muodossa eh tii saapua, jol

loin tietysti Ranska helposti joutuisi kahden tulen väliin. Tämä on 

tietysti omistaville luokille pääasia, koska Ranska siten voisi joutua 

pahojenkin hävitysten temmellyskentäksi. 

Rochat kertoi Saksan lähettilään käyneen eilen hänenkin luo

naan kertomassa miten rauhallisin mielin Rundstedt katsoo tilannetta 

idässä. nusta tuntuu kuitenkin, että lähettilään mat ka arl1si1n ja 

Rundstedtin luottav~auuden aLleviivaamlnen todistaa, miten tärkeä.nä 

saksalaisetkin pitävä t täkäläisen mielialan rauhoittamista. 

Rochat kertoi muuten, että tähän mennessä italialaiset eivät 

ole virallisesti sanallakaan Vichyn hallitukselle puhuneet italialaisen 

demarkatiolinjan luomisesta Rh8nen laaksoa pitkin, joata mahdollisuu-----desta viime päivinä on kaikkialla puhuttu, jo päätet~nä fait acoompli-

na. Hän ei tällä tahtonut sanba, etteikö sellainen ehdotus Italian puo

lelta olisi mahdollinen, mutt a tähän saakka ei sellaista ole esitetty. 

Hän lisäsi että saksalaiset eivät ole kovinkaan innostuneet tällaisen 

uuden demarkatiolinjan perustamisesta. 

x 

T.k. 3 p:nä eterioin en famllle ent. ulkoministeri Georges 

Bonnet'n kans.a. U .. ampia tuntejs kestänyt intiimi keskustelWl1llle kos

ketteli sodan alkub.1storiaa - hänhiLn oli sodan syttyessä ulkomin1ste

r1Dl. - mistä t .. n s.lkoa eri raportissa. Meitä kiinnoataa juuri tällä 

hetke1l.&. JIl1ele.aäni Göringin hairahdu, s. koht.a keaku.steluat __ • j 



sa Bonnat sanoi uskovansa Venäjän armei jan l opullisen aseistuksen 

alkaneen sillä het kellä, jolloin Saksa val tasi Ranskan, mikä Moskova l

le tuli yllätyksenä ja mikä sille inspiroi pelkoa. 

Church illin käynn in j ohdosta TUrkissa Bonnet oli seuraavaa mie-

lipidettä samaa käsitystä oli ~ös länsä ollut ~saksalainen läh-

teeni". onnet luuli näet Churchillin lähteneen Turkkiin - aksan tä

käläinen lähettiläs tosin arvelee matk an tapahtuneen nkBran pyynnös-

tä koe ttaakseen aikaansaada ~toisen rintaman kylläkin, mutta 

idässä~. Tämän uuden rintaman tarkoituksena olisi tietysti ensi kädes

sä ahdistaa Saksaa siltäkin taholta, sitä suuremmal la syyllä kun Kau

kaasian ja ohjois- frika~ viime tapahtumien seurauksena ~ tu-Aasiassa 

olevia anglOSaksisia armeijoja vapautuu runsaastikin uusiin tehtäviin. 

Mutta Bonnet lisäsi uskovansa että tällaisen toisen rintanan luominen 

idässä samalla t aIkoitt aa eräänlaista vastapaino a puna- armeijen viime 

aikoina voitokkaille hyökkäYksille, joiden seurauksena Lontoo ehkä 

pelkää Moskovan liiallista leventel yä .i!inglannille elintä r keiden posi

tioiden kus tannuksellaldn. Viime aikoina kuulemani p erustukaella en 

p itäi si tällaista olettamusta ainakaan kokonaan vääränä, ja kun tä

nään ambassadööri ROehat'lle lausuin tämäntapaisen arvelun, näin sel

västi ettei hän sitä kokonaan eliminoinut mahdollisuuksi en piiristä. 

Ministeri Bonnet myönsi i tsekin, ~ tä tällainen olettamus 

voi tuntua paradoksaalisel ta, ja hän lisäsi siihen toisen parad.oksin, 

seuraavan näet: Turkki vihaa ryssää; se ei rakasta my öskään Saksaa, 

nu tta se ei sitä Tlhaa; paralysoidakseen turkkllais-venäläisen Vasta

kohtaisuuden ei ole mahdotonta että Turkki. Joka varmastikaan eI lIlene 

Salesan puolene, mieluWllllin liittyy ryssään. lblglannin tUl"'Yin 88 voi

s1 siinä tapsuksessa estllä lIlahdollisesti voitokkaan Venäjän rehente-

17&. 
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nisteri Bonnet s a noi ! "Täytyy olla Eden voidakseen tehdä sel

laisen tyhmyyden kuin tämä teki solmlessaan Mo skovan kanssa sopimuk

sen ao vuodeksi rauhanteon jälkeen". 

i niste ri Bonnet sanoi vielä seuraavaakln! "Ranskala iset eivä t 

käsi tä että puna-armeijan voitot voivat viedä saksala1s-venälil.iseen 

liittoon, mikä olisi suurin v aara Lännelle-. Hänkin myönsi Ranskassa 

olevan niitä Jotka alk8V~t ymmärtlä. 

Ruo!sin lähett iläs kertoi minulle saaneensa tietoJa, joiden 

mukaan tilanne Jugoslaviassa oliai Saksalle erittäin epämiellyttävä. 

Hän katsoi tätä taustaa vastaan niitä tunnettuja' xjdx huhuj a , joiden 
t 

mukaan olisi odo tettav~'ssa Kreikan suunnalla 11i ttolaisten maihinnou-

suyrityk81ä. 

H . Holma. 
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arsalkka örlng ln tunnettu sana uoman talvisodasta , j on

ka hän lauaui suuressa puheessaan kansallissosialismin valtaantulon 

kymmenentenä vuoslpäl~änä, on hämmästyttänyt Ranskassa olevia suoma

l aisia sekä myös laajoj a ranskalaisia piirejä. Saksalaisessa tekstissä 

oleva sana Tarnung oli avasin antamassa rans kalaisessa re~assä 

netty s anall a aamouf'lage, joka varsin läheltä vastaa saksal aista alku

sanaa, joskaan ei täydellisesti. Asiall isestihan minun on turha täsSä 

eri tellä, miten harhaan tuo käsitys osuu. R1i ttääbän Suomen a.rmeij en 

maineen ja urhoollisuuden oikeaksi käsittämiseksi - sIlle joka nIin 

haluaa 

JAKELUOHJE I 

ua .,." 

se tosiasia että v. 1941 , kun Venäjä eI enää. " kamuf'lolnut" 

Jakaluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkll ....... ............ mlnlltarIOlle. 
EI ulkomaudultuk .. n tledoltukolln. 
EI ulkomaudultuk .. n, mutta ulkoaalalnmlnlateriOn tiedot

tukoIIn. 
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voimiaan ja oli siis täysin varus t e t tu, SUomen armei ja w kuukaudessa 

ajoi ryssät po i s tälliin val taamal t a alue el ta , jopa pi tElI!lllläl ti. 

Kuten eilen salaaähkötin, SUomen kaikkiall a ul komaill a vieläkin 

nau t timien sympa t i oJen ka.nnal ta täll a i nen puhe voi käydä vaaralliseksi. 

Täällä Ranskassa olen u sein ai kai semmin kuullut s aman version ja aina 

t ehnyt ka ikkeni sen Vääräksi t odistamiseksi. Minull a on se käsitys että 

Göringin sana , juuri siltä t aholta lähteneenä, av a a sulun tuon väärän 

käsityksen prop agoim1aene. Toissail tana kun tapaain pitkään aaan lä

hettilään (pääkonsuli Krug v. Nidda on nyt t emmin saanut lähe t tilään ar-

vonimen), hän sanoi "tulleensa päivä päivältä yhä vakuutetummaksi s11 tä 

että Suomen sota ryssien puolelta oli t aitavaa todel l isten voimien ja 

v8rUstusten pei tte1.yI.". Samaan suuntaan pUhui eilen Ital ian täkäl.äisen 

sotilasdelegatlon päällikkö , kenra.al1, Avarnan herttua. Lavalin lehti 

MOnitsur kirjoitti toissapäivänä s~sta asiasta seura ava a: 

"~u'on se r appelle aussi ce qu i s'est pass6 å la f rontie r e tin

landaise durant l 'hiver de 1939 - 1940. n est Tis1ble auJourd'hui que 

Staline a voulu, å oe moment-1.å, donner au monde l a sensat10n que aon 

um_ n'6talt pas tres redoutab1.e puisqu'el.le ne parvenait mSme pa. s å 

venir å bout d'un pet1t peuple, cartes magn1t1qu~ent hårolque, mais 

• dont les moyens etaient des plus 11m1 t6s". 

KUn Par1is1asa 3/3 ater101n ent. ulkomin1steri Geolges Bonnet'n 

kanssa, tämi ldiytt1 Gör1ngin lsuse.ata sanaa: "Ce n '6tait vraiment paa 

tres 6lfgant". 

Mielestäni 01.181 kaikin mokomin luotava tulppa tälle harhllldl.81-

tykselle. ennenkaikkea Juuri Saks.aa •• 

x 
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Talvisod8.sta puhuessani viittaan myös s11hen minkä Fabre-Luce 

kirjansa "Journal. de France" ä skettäin ilmestyneessä toisessa osassa 

kertoo Rans kan suuresta innostuksesta meidän asiaamm.e. Senhän ka1lck1 

tiesimme ennestään, mutta on kiintoisaa todeta tekijän luulevan - ku

ten allekirjoittanut on koko ajan luullut - että. Lontoo alunpe.r1n 

koetti avunantoa sabotoida, jopa että Lontoo jo silloin kaikessa sa

laisuudessa n-.I.'VO tteli Moskovan kanssa; samoin että. tekijä antaa täy

den tunnustuksensa meidän realistiselUe politiikaJl1.emme, Joka käsitti 

ettei avunpyyntö sillä hetkellä enää olisi maata pelastanut. (Kts. 

myös Palolan selostusta mainitusta teoksesta Helsingin Sanomiss~ tammi

kuun 34 p :nä..) 

x 

9/I1. Tänään puhuin otsakeasiasta myös suurlähettiläs Ro

chat'.118, k1innittäen hänen huomionsa siihen miten turhaa olisi jos 

Ranskan lehdistö seura1s1 Mon1teur'in esimerkk1ä. 

Kun ylläoleva oli kirjoitettu, sain tänään käsiin1 SVeitsin 

lehtiä, joista näin että Suolll8nkin lehdistö on ottanu t kannan Göringin 

vääristelyä vaataan. 

7fQLc-
R . Holma. 
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Käydessäni tänään ulkoministeriössä ambassadööri Rochat 'n pu

heilla tämä uteli minulta uutisia otsakeasiasta, "josta niin paljon 

huhu j a on liikkeelUi.". Hän ei kuitenkaan näkynyt olevan haluka s presi

soimaan, mitä kaikkia huhuj a hänen koniinsa on tullut. Caaablancan 

yhteydessä liikkuneisiin huhuihin hän ei tietysti ollut kiinnittänyt 

mi tlLän 1rakAnaa huomiota. Tein hänelle selkoa nii stä OUlU tamista suh

teittemme paranemisen oireista jotka minun tiedossani ovat ja joita 

minun ei tässä. t a rvitse toistaa. Selitin hänelle lyhyesti ja varovasti 

yleist ilannet ta ko tona all evii va ten tunnettua tosiasiaa, ettei me Ula. 

ole halua käydä. sotaa vain sotaa käydäksemme, mutta samalla väl ttämät

tö~yttä huolehtia itirajamme puolustuksesta tulevaisuudessakin, sekä 

ulkopolitiikkamme sen mukaista loogillista jatkuvaisuutta. Sain kuiten

kin sen käsityksen, että hänellä 011 tarkempialdn tietoja viimeaikai

sista t8pahtum1stamme lähetystöltään Helsingissä, ja oudoksuin hieman 

sitä. että hän käytti ulkopoliittisesta tilanteestsmme sanaa dramaatti

nen. &riLästä. aikalselllll8sta kesku stel us ta directeur poli tique 'in lra nasa 

kolmisen viikkoa s1 tt.n, ennen ulkoministeri lIitt 1ng11l haastattelua 

Ruotsin Soclaldemokratenissa, sain nl1n1kiULn sen käsityksen, että rane

kalaiJl8n diplomatia Helsingissä tarkkaan seuraa tapahtlJ m1 Smme ulkopo-

l1UtUoll. alalla. 1 ~~ . 
JAKELUOHJE I 

ua" A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja IIlIkll ... . ... . ..... mlnl.teriOlle. 
EI ulkomaaedualuk.en Uedoitukolln. 
EI ulkomaaeduotuk .. n. mutta "lkoaalalnmlnlaterlOn tiedoi

tukoiin. 
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·Lähetän t ä ten kunnioitt aen Ul koasia inmini s teriölle 

raporttini Vichystä n :o 11, j oka käsitte l ee a ihett a : 

Dema r ka tiol lnj an poisto • 

H. Holma • 

11& .. ,41" 
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o/J' YJ 
Asia: Demarka tiolinjan poisto. 

f L 

.aikis;a vastaväitte i s t ä huolimat t a on t odettava , että de

markatiol i nj tn pois t aminen Rans kan tähänastisten molempien zoonien vä

lillä me r kitsee suurta olojen par annusta Ja kieltämätöntä me nestystä 

Lavalille Ja hänen hallitukselleen sekä koko Vichyn r ågimelle. Jo se 

seikka että r ans kalainen ny ttemmin voi, mikäli hän omaa varatun pa ika n 

jun assa, v arustettuna pelkällä i dent t isyyskortilla , ma t kUstaa vapaasti 

koko ans kassa ( lsass-Lotrinkis sekä kapeata rantakaistaletta luonnol

lises ti lUkuunott amatta), edustaa siksi suurta parannust a tähänastisiin 

usein sietämättömiin olo1hi~, että se yksin rii ttää maailmalle osoitta

ma an· Lav alin ponnistust en vie.oeen aina1c1n johonkin tulokseen. Xri ttäin 

tärkeä p arannus on myöskin siinä, että postinkulku nyttemmin on vapaa 

ko ko Ran s kassa. Tähän asti ei ole zoonien vä l i llä s a anut lähettää -.ta 

lI.Dlut a kuin määrä tynmal1isi a avoimia post ikortteja. Samoin on merkille-

• pantaTa, että Belg ian j a Ranskan raj alla ei enää ole saksala1a t a kon-

trollia vaan ainoastaan rans kalainen. 'llämän lisäksi on Laval a ikaanaaa

nut sen ettiL jälleen 50,000 valda vapautetaan Ja että neljänneamiljoo

nalle vankia myönnetiLlln erinäisiä erikoisetuja. 

Laval on lI.Dlut8llla viikko takaperin sanonut erllälle ent. 8IIl

baasadööriUe. että Joe nämä bänen ponniatuks8naa nyt e1Tät tu.ta tu-

JAKELUOHJE : 

.... A" 

Jakeluohjemalleja 

Ta .... lI-. 
T ..... I ...... Ja lIalka! ." . .... . ...... . mlnlaterlelle. 
EI ulkomueduetuk .. n tledoltuka!ln. 
EI ulkomaudu .... kaen, mutta ulkoaaleinmlnlatwllln tledoi

tultaiIn • 
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losta, hän lähtee. Ranskan yhteyden palauttamisen kannalta häntä kyllä 

vielä tullaan kiittämään onnistumisestaan. 

Kuten j o raportissani n:o 8 mainitsin, Laval on jo kolmisen 

viikkoa ollut rauhallinen jopa hyvällä tuulella, josta j o silloin tein 

s en jOhtopäätöksen että j otain tämäntapaista on tekeillä. Senjälkeiset 

tapahtumat ovat osoit taneet, että hänen hyvä tuulensa siis ei ole ollut 

turha. 

Luonnollisesti ei t i l anne kädenkäänteessä voi palat a normaa-

liksi. Jo rautatiemateriaalin riittämättömyys tulee herättämään joukon 

vaikeastikin r atkaistaviss olevia probleemoj a kulkul aitosalalla, kun 

tt miljoonat j a taasen miljoonat luonnollisesti pyrkivät hyötymään rajoi

tusten poistamisesta. 

Lavalin vastustajat samoin kuin anglosaksinen propaganda teke

vät tietysti kaikkensa hälventääkseen tapahtuman merkitystä j a viittai

leva t siihen, mitä Laval mahdollisesti on ollut p akotettu antamaan V8S

tikkeeksl. ikäli tiedossani on, vastikkeena on ensi kädessä työvoiman 

Saksaan lähettämisen jatkuvaisuus. Ehkä myös eräitten tähän saakka sak

salaisten käsissä olleitten huolto-, kontrolli- ja etappitehtävien 

siirtäminen ranskalaisille (ehkäpi Ranskan ulkopuolell ak in?). MUtta 

• min kaikenhan Saksa olisi voinut ilmankin tätä elettä Ranskalta vaa

tial Vaatikåeksi voi tietysti myöskin osaksi katsoa sitä seikkaa, että 

hallitus on mlUl.rlinnyt ka1ldci 31 .. aa-vuotiaet miehet tyllpalvelukseen, 

jota tullaan toteuttamaan kuten muissakin maissa, sekä to1meenpannut 

ao - 30 1JdLieten uuden heng1llepanon siten paremmin kontrolloidakseen 

to1mettomia nuoria miehiä. Vaatustajat huutavat täni piilevln yrityk

Sen aaada ranskalai8ia Saksan rintamalle. Tässi ei ole perUi lihemp&DI 

aurola on olettamua, etU L.valln uutta mUUail. tullSeD Idlyttlllllln 

aotUaall1s11Dkln tarkoituksiin, mutta täata on ennenal.k:aieta puhua, 
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ja huomautan ni menomaan että liikkeellä oleviin huhuihin pi tää erittäin 

varovaisesti suhtautua. 

Vas tus tajat ja varsinkin viholliset vi it taavat jatkuvasti sii

hen että Saksa tällä tavalla pyrkii vapauttamaan huo1to- ja etappipal

veluksessa ollutta sotaväkeä, ja jossain määrin tässä kait onkin perää. 

Luonnollisesti myös vihjai11aan, että tämä toimenp ide mer kitsee muka 

Saksan heikkoutta, ja todetaan ett ä Saksa siis v ihdoinkin, joskin ka it 

liian yöhään, yrit tää ymmärtää, millä tavalla ranskalai sia u.i~i pi

t änyt alunperin kohdella . Oli mi ten oli, selvää on toisahta puolen, et

tä ainakin toistaiseksi s aksal aista sotaväkeä on niin pal jon Ran skassa 
x) 

(vannaankin 3/4 miljoonaa), ettei tarvitse pelätä tämän toimenp iteen 

lisäävän vastustusta ehkä ajattelevien ranskalaisten toimintamahdolli

SUU ksia. 
täällä 

~räs saksal ainen/valitti minulle pari päivää sitten , että 

Saksa nyt ei s aa tähänastisen vahvan v al tUnse vas tapalvelukseksi suo

r astaan mitään, ja hän moitti Saksan johtoa siitä että on annettu t a 

pahtumien kehittyä sellaiseen tilanteeseen. Hän viittasi myö s seuraa

vaan: kun Dar1an kävi FUhrerin päämajassa toukokuussa 1 941 , oli puhet

ta, kuten silloin raportoinkin, Bizertan mahdollisesta luovuttamisesta 

aksa1ivallo1l1e. Siihen Darlan olisi suostunut sillä ehdolla että de

markatiolinja poistetaan, mihin Saksan taholta ta.as ei suostuttu. Ker

tOjani lisäsi: "millainen olisikaan sotatilanne Afrikassa ja Väl1merel

l.I. tiLnään, jos Saksan Johto silloin olisi myöntynyt Barlanin pyyntöön?" 

Viohys&ä akreditoitujen diplomaattien aatkustusmahdollisuu

det Pariisiin eivät uu.desta tilanteesta paljoakaan muutu. Toistaisekal 

XI Ottaen huOlll1oon myös saksalalset sotllas- Ja s1vl11lvirkam!ehat .e!dl 
ka1kk1alla varsinkin arl1sissa vlllsevit saksalaiset naiset, m1kil mis
sll.k1n toime •••• vol lllottalematta S8D08 .aksalaisia Ran.ka.sa olevan 
nylqUn joukon toista miljoonaa. 



- 4 -

jäävät näet marsalkka ja hallitus virallisesti tänne, siis myös diplo

maattikunta . Puhut san kuitenkin ~uiden ministeriöiden pai tsi ulkominis

t eriön siirtymisestä vähitellen Pariisiin. Viime päivinä on itsepin

t aisesti puhuttu siitä että ~arsa1kkakin kesäkuun 1 päivänä muutt aisi 

Pariisiin tai Ver saillestiin. Näissä olosuhteissa me diplomaatit tois

taiseksi jäämme Vichythin, j oka tilanne tuskin muuttuu ennen kevättä 

kuten a i ka isemminkin mon ssti olen "ennustellut". 

Espanjan raja on suljettu t avallisell e liikenteell&. en yli 

pääsee v.in erikoisluvalla ja määrättyj ä teitä. Tämän toimenpiteen 

t ar koitu ks ena on estää työpalvelukseen kutsuttujen mahdollisia yrityk-

• siä pääst ä &spanjaan. 

Huhut italialais ten demarkatiolinjasta Rh8ne-jokea p itkin 

jatkuvat, mutta ambass adööri Rochat minulle toissapäivänä uudisti ai

kaisemmin sanomansa , että mitään siinä suhteessa ei ole päätetty. 

dollista on että viitis enkymmentä kilometriä Rlvieralta pohjoiseen 

tullaan junissa ja t~ illä järjestämään eri koinen passikontrolli. MUtta 

t ä t ä ei voi kutsua demarkatiolinjaksi. 

x 

P .S. Sen johd6sta minkä ylempänä olen sanonut r anskalaisten 

• nuorten miesten mahdolliseata kutsumisesta Saks'an totaalisodan valtavia 

mittoja kysyvään ponnistukseen, kiinnitän huomiota - huomasin sen it

se vaata tänään - seuraavaan kohtsan Fåhrerin äskettäin MUnchenisai 

pi tlf.mästä puheeata, siihen näet joka kuuluu seursavasti (minulla on 

vain ranskankielinen tekst • 

- Noua n'håsiterona pas une seconde a obliger les pays r8spon

aables de la d6olarat1on da oette guerre 8. nous aider de leur ettort 

.n oette lutte d'o1s1ve. Nous oonaidfrons oomme tout natural de ne pa. 

6'pargDer la vie d'autrui 8. une åpOqu. w no. propre. vi •• doiftnt oon

a8Dt1r d •• 1 dur ••• or1tio •• •• 
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Eilisessä lehtim1eskonferenss1ssa 011 tätä kohtaa koetettu 

hieman lieventää, mutta tiedän sen virallisiasakin piireissä herAt

täneen huomiota. 

H. Holma • 
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VSII,At. 

Ul koosioiruninisteri ö, g~. c: b 
HeI ·s i ' n< k i . 

~ähetän täten kunnioitta en Ulkoosiainministeriöl le 

raporttini Vichystä n:o 1 , joka kä sittel ee a ihett a : 

Lisiä tilanteeseen R nskassa . 
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"', .. .SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ~'<;" '" 

Asia : 

ssa $. p:nä .,~!:'. ::.,'... ..kuuta 19 .1.::' ..•. 

. Rans ,;:3. - s '1.' 

39Isan 8.S a D,lOl t~j€o k'i T _ e len luona 1. ?uo l ento sta 

tunn I kulue ssa loi=e vat . ' lK en t :.nC'nhe~kis ",en !1orisontt i n • 

SeUrSBV&Ssa ~'Uw ~i 9. uuistlinpanoJD . 

Saksa l~i3 ~:la 0 v i.::ce a ikoina ol::'ut LO";'€:, 190 :;'u.:>t '_ ~ -

via J a ~a 13cett~~ 3 uu i s1 1angeri s~a x) . ~iije, ~u~aEn Je n-

ki an:e r '(ka la ' 31sSB Joukoissa on ',..b. i K~:b:l .liU ';;.1 ku::'n ::i tii 1.- ' -

va 111 tsee täy.iö 11 ne 1 ::'9.os . i\.ute n tl 1.1e t tue u-i rau1 e us taa 1"' -

i 'U1ä .J ke s tO'3. , kun s i. '4 vas 01 ' e Gaulle luo_ ollisw '1 tas!!. -

val-c~a • .I. ';'s t. -i syntyy .6 -ci oukko paradokse J a : 1e 1aulls 

tokraattinen sno b i , J a nyt; e ustaa kansan inta an J a l(O=U-

nismi n l:lt ess J ä ! 'i'oise l -ca puolen , vaikk'J aik i tieJA !te , 

ett'i IJ raud J a ? e outO'1 OV9.t varso Ja Dnt koltrru.alste .J a , hE.i.l'4n 

aio ~~, in OSa - '1'13 ok's-:len 011 luettsv9 , "t; tä ':.7 i;o.n;nun i tl.sta 0:1-

j u l k i nen proklamat i o , J ~ 90 tekst i 'i tos n en ole 

x ) Lä ne tti-iny Saksa konGul1 1an~Griss • L~e tO J 'ln 3ivu:nel.ne 

uo au'Cti e !13n ~oo asta ulle i den l e to .J en ollsen usein ~e

likuv i tukselli s i a . 

oIAKELUOH.lE: ..... .. uohjem .... j.: 

................................... .. . ~.YElJ.l~ M.D • . .......................... 

.. , ... 
T ........... . 
T ........... ja 11 ..... 1 ...... mlnl.terlllll •• 
EI ulkomueduatukaen tIedoItu ....... . 
EI ulkomueduatuk ..... m ..... u'''oaaIaJnmlnleterllln 11edo1. 

~ 
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pa L10stuksests. . ) 

Saksal a i nen on leensä hyv i n v " rovainen laus 'moissaan , 

mu t ta s a i n kui tenki n h" no ltä sen va r an k"s ityksen , että hän e i 
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S r J . ~csts _ :kå e~~ 1 sen r '9r~t i ni lo~u3s3 Ko rrQi n 

FUhrer in v lr" 5e:l ou •• eer. _':'ti ko',d9st~ , " L~" ~o"'k !;:Ja 1-

x;).n..;! ' sn ~ . . S ' Je • ve volli",uu'uL_ u: rat '.en' ",n_':i.!{ :l : .. te s_r. 

as 

ri S'lks"Issa ol'van t 'övo :.:S!; J a e i l s i ' ;:1.1011 stu k".;It Lni s 

tä rL ta:;;a lla .) - Jula i S1; n L'i" ll Ei e ile., ·.ier l1 i. r v 

ok9. koet t a'l rau...01 tta : e li :i S", o. a lla €i .. te 

l ause o l e a r koi Ltanut _ 1 täs.n Jluu tosta olev i n olo h n . 'a'~ s a 

lain~n ke rtoi mi nu l le , et ti:i ti:i ii k o 'r.e!" t ar i on tu lluL soon t a:; -

nisesti ~erliiJ1st1 , v a i~~p~i n LJillä v e ;<ii·v i en kul ' es a 

x) Sanaban e i r ec11t r o i t ~ rkottse ~u ta k anS OJ a kui n ~ans kaa 

J a PuolSi a . 
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Espa varovas i et el I s itä , 

etti li'r3.n c on ha llitus salI i a:ir i d.lsse 1J1 au ' n e:! st 'l .Jl en 

apB"sti to m "- . ~ir8 1 ' :"1 " Hiha t 'St öS3,J. " 'adri d i sss on J opa 

e räs upseer:! , J oka e r.nen o li Rans .. n sir d - suurl:·:. t ' stön 

e I a l ukses sa utta ekeni Afr i Yaen . 
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1 os Te , : i n ister1 , s itä s anaa Dl s tte klst -

t "n t , 01 s i n ~ n~ Jro t esto i nut " . 

"sken a ... n1t 1€;.lB i .& '1S alg Slo'!: k&ns ;:: a kes' lste l ne 

t än: an p i tkä l t i sitä , u 1 ä aval ... a 0"1s sa tq a '1 t i~ olshe -

vllk i nen "Oropa :,nd9 . anskassa. J" rJ e stetyksi n D , ec; t ·' se t o-

de llakin V'l tt a s a että s i tä e 



l::>tt r • v .!.' 

i me v i k~o ne o~ ~i " oittq~vt 10ist v a~ • K ~ oituks a 01-

u -

le i sön:' Jldks !1:l on n,r ... d vi i.'1S· ) ' lk'd'~' rs.l -

Ii en yr i tyksen ~uolu taa ~~valin rOlermA nist ~ loI t i i<kn • 

' i e l e st·' n l on i nn 1y"t" Vä , eL'i. ':l01sheviikkl vaara 

ny '-ä" n ke ' l{ s a r::a issa on -"' h e n1q i l1<; 1: : ens l rL'1äJ.< n l)u r Q- ar -

. e ~ n mqhdol1i sen voi ton muo ossa , a t o seks i uuna- arme an 

m€:nestysten he r :i tt"m" n ')!'I i ka11isen , at: toktooni sen kommlln ismi n 

muodos sa . T" tä tosias i aa e i ka xJri a 11a )"IlIll'i r re t ä , ut ~a pro pa -

gandan kanna 1 t a to teamukseni on t" ke" . Juur i 
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ko:r~ un s Il!in 'sara tul i si ;(ans]r'3.ssa eri koises ti a i nostaa . 

Par isi ssa ol lessani olen vi i me aikoina na va i nnut , e -

tä er~ iss ä p ire issä todella aletaan käsittää punavaara . ~'nln 

s aqkk~ on t~~l lä yks nkertaisest i lasket t u näin : Ven~ J ä l yö 

Saksan , :Iutta on n.'et i tse s it" n ir.. he kontuva , ettei se Jak

sa _ Ö~ i vo i tost~&n , J olloi n an losaksit nOuseva ~ l änsi - Rans 

kassa ~a i in Ja pa l astav t tilanteen . , i1ssä pi i eissä J oista 

puhuin - enimmäksöcn omistavaan luokkaan kuuluvia ar i stokraav

te ~ a , ~aa_ o is ~a Ji a , e o lisuusmi ahi " , J oltaki ~ profe ssoreJ a -

aletaan nyt ~qrtä " että J Os p ' na- a r me i a vo t~a s i , sen voi 

to seura "set Aht v"it lottua muuhu'1xi n 'uroo';)paqn ennenku n 

anglosaksien toivot tu ma i hinnousu eh~i i tapahtua . Vali tettavas 

ti näm" pi iri t muo os t a vat kuitenkin ede lleen h" hivs.n vähem

mi stön . 

8ii t " ' uolima tta mi nul l a on täti::\ kir Joi t t ae ssani se k" 

si t- s , että taTU!li - nelmikuun vai t essa Ranskassa valli nnut 

itärinta al ~apahtumi en a i kaans aama tunne l ma ( saksa l a i nen sa

no i J opa et t ä "pani ikkitunn€. l ma I erä i n:';' pä ivi n'i val l itsi Vi chys 

s s. - olin s1110i Pa riis s sa ) on Jossa i n m~~ri~ rauhoi t tunut . 

1/ • ~ilan 01 uu en miliisin oerustav i a ko~ouksi a J " r 

J este tty ka i kkialla n . k . vapaa s sa anska s sa . Sen JO t a an J o

s eph Da r nandi n :1eräty s uuto ke s kittyi y t een ai noaa n kysymyk

seen : kommunis t iva a r aan . Samoin uusi Front ~evolut iona i re 1a

tiona l, j oka kqsittää Ma rcel D_a t ' n pUOlueen , Sucardin Johta 

man f rancisti- puolueen y . m. järjesWJq , kokoontui Pari i s i s sa 
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sa ~~ ~n s gnaq len y pärille . Stti n~ iden _q. ifestat ioi en 

vaiA~tus ulet tuisi pa l J okaan Ii nykyisten Jäsenpiirien , ei 

01:: v~::".!.{;~ttavasti luultavaa • . ;ii en aseetto!lJUus on t ekiJ ä , 

~ oka nJk aiO<9.na. 21n82 6:1e.a.:nän ' 1;1n en e :1al~ n . 

.. 
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~ c='b Ulko asiainminism ri öll e, 

Helsink i. 

l.ähe t ä n t ämän uk~n lJ kunnioi tt" en Ulkoasi i1101n1 s -

teri""lle r 8}O rt ini -ichyst ii n :ot 13 ju 1 ... , jotku !-.: " sittelevät 

ull ini ttuj 1J a iheita : 

:0 1 3 : ::;räitä keskusteluja . 

n 14 : Sisäi nen t i lanne a ns ka ssa . 

h . Hol ma • 



• 

Y .;!; .. G. 4 ssÄ OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n: 0 .... J,.~ ..•....... 

.. Vichy .... ssa .... li p:nä !Ilaw.J .. ~ .... kuuta 19 ... :;.; .... • 
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Sal ainen. 

3 bk s a n t äkäl äisen s o tilas dele a tion to ine mies eversti ei 

ch el (edel t " jänsä on siirretty J e r l iini i n ) käv i t änäå.n luonan i ens i 

käynnillä . n änen seur ssaan oli ka t si nuore pu a u pseeri a • 

.rl. e.n on vii o i~si ollut .ti ierall , mu t t si t ä ennen Algeriassa , 

mistä i hmeen k~utta mar r s kuuss pel astu i kosk s a ttui ol e " un kä 

sil t ään Const D tinessa . :" n ker t oi , i :r.ä uutenkin on t i edossam.m.e , 

että jOllei Alge riassa r a s ' ala inen ylin so tilas johto olisi t .. sin 

pettänyt, Dar lanin petoksen seurauksena , tilanne oli si voinut muuttu a 

toiseksi , sillä joukot j u la i v sto t c.ppel ivat ittee tto s tl. Sivu-

ennen .. initsen, a ttä hän v a sta n" iOO päiv inä on s aanut e simäisen 

suor a a isan tiedon sinne j ääneistä t ove reista an , jo t~~ ka ikki j outu i-

v at v ngeik si. 

~i tkän keskustelumme a ikana koskettelimme moni nykyhe t ken 

• vit alisi a kysymyksiä. ve rsti _ eichel e i t ah tonut r a t s iata , merki t

sevätkö länsi-Ranskan t ä r eiden r auto tiesolmujen y . m. r aiv oisat pommi -

tukset jonki nnäköistä v al mistusta a ihinnousulle l äns i-Rans a ssa v i 

onko n iiden t a r koitus ehkä hämä tä. (Viime pä i vinä on v a rsinkin Renn es 

ja Le 80S, Pariisin - Bretagnen pääradan t ä r keimmät solmukohdet, pa

hasti hävitetty, jotap aitsi ke ski- Rans kan ehkä t ä r kein r autatlesolmu, 

Tourain asemakorttell, on joutunut vimmatun p ommituksen Cllaiseksl; 

..IAKELUOH..IE : 

UI 1 : A .. 

..Ia1teluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja 1I.lksl .. mlnl.terllllle. 
EI ulkomaaedu.luk.en l iedoiluk.lin. 
EI ulkomaaedualuk •• n. mutta ulkoaalalnminl.terilln tledol

lI.kolln. 
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' t . :Taz airs, t ä r keä s a t a:Il8 - ". t el kkalcaupunki , on seki n r aunioina .) 

"'ästii. puhuessamme t art ui ~ es" us teluun f~aptee i ies s ig , jok ... toisi 

av o ielisemmin sano i: " J os minä olisin ~nglosaksi , olisi ielest~ni 

ole massa vu i n yksi todell i nen hdollisuus l as ke a m ihin suur e p i a 

j oukko j a , ni~ttäin ror t "ul issa j ~ ~sp8nj 8ssa • • i nä en ~uolest8ni 

u sko hyökkäykseen pohj isesta , ko ska das ~uf arschgebie t pohjois 

Nor j as t u käsin sisäml:1 ahun on äärett ömän va ikea". Kun t äh" "n eversti 

Reichel huomautti, että t ä mä hyökkäys ku itenkin voisi m~dollistua , 

jos uotsi yhtyisi anglosl:lk seihin, kap t eeni • ess ig s anoi seuraav t 

sana t : "3illoinhan S kss hyökkäisi . otsin ki pnun e t elästä , j " 

~uotsist a tulisi t l:l is t elut ' er o eidän ol i s i ~ ~jon ' el pompi vustus

t aa ihinnousuyri t y stä Ruotsissa kuin .t'yrenei t ten niemim 811 

s ana t todistavat ett ä ne ehkä ova t oikeassa , j ~ nii den luku on suuri , 

jot~a vä ittävä t l ounais- ans kass a olevien s Jksal aisten divisioo ian 

(ain kin pu ri t ista ) teh "" vä nä oll ö v ruilla an täll i sen yökkäyksen 

var ta. 

ersti .~eichel ky sy i miel i p i df'ttäni otsin asenteeseen 

nähden täll aisessa t apauksessa , mih in vastasin en uskov i Ruo tsin 

luopuvan neutrUl itee tistaan , ~utt a sain sen selvän käsi tyksen näist ä 

herrois t a , että he ottavat sen hdollisuuden huomioon • 

Olimme yh t ä miel tä siitä että jos J ap an i hyökkäisi ny~ as

siivisesti ustralian suunnull a , aagloSeksien ma ihinnousyritykset län

s i-Euroop assa kävisivä t vähemmän luultaviksi. Tässä yhte dessä huomau

tan, että Ital ian täkäläisen sot il asdelegation päällikkö, Avarnan 

herttua (kenraali), jonka kanssa v iime a i koina olen usein seurustel

lut, ei uskonut japanilaisten pyrkivän ustråLiaan Vaan luuli Intian 

olevan heidän kohteenaan. 
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Tässä ht e j e s sä ffi3 initsen . 0skin j os t a in lukeneeni, että 

Jal lupin tu ettu kiertotiedustelu vielä joit ~kuit ~ uikoj a sitten an

toi kysymykse~~,onko meri an sodan painopiste roopassa v aiko Tyy

neasä Val tamaressä, v stbuksen : ;Uroopas sa , mutta että v iLneinen 

s utiini on antanut päinv stuis n tuloksen. 

Puhuessamme Japan in m hdollieesta osano tosta so t a an Venä jää 

v s taen , uhutel t v ni eiv ~ t ki eltäneet o ikeutus t a siltä ent. R nskan 

yleisesikunnan teesil tä , että jos a an i hy ""kkää as ian ;:ontinentill 

e idän täy tyy ennä ~ a ikalille s aakka , j ott a siitä oper atiosta olisi 

pysyvä hyöty • 

u men kysy~ sestä e kesicus tell eet . 

x 

Jouduin t ä nään satt~ial t a loul1a st~an ~ah e kes e ulko 

nisterlön directeur pOlitique 'in kanss , jolle bsetin ky symyksen 

Churchillin käynnistä dan ssa . " inisteri Lagarde v stasi , niinkuin 

olen salasähkeessäni ert onut, ! urkin t ä käl ä isen suurlähe ttilään 

A4anan j" l keisinä pä ivinä käytt än een keskusteluissaan ulkoministe 

riössä varsin arr~ganttia (sanallisesti) kieltä, jopa ant aneen ymmär

tää Turkin eLL~ yh tyvän sotaan liittol aisten puolella_ KUn t ähän ky

säsin t ar koittiko hän todell a itse suurlähettilästä eikä hänen suun

pieksännästään tunnettua neuvosta, Lagarde uudisti t ar oitt svansa it

se suuIiähettilästä lisäten: ~Tehän tiedätte kuinka hän yleensä on 

varovainen sanoissaan; tosin hä n nyttemmin on al:entanut ääntään , sil

lä mikäli ymmärrän dana ei ollut Churchillille succes Joskaan ei 

liioin tlchec". 

Kun eilen tapasin bulgarialaisen virkaveljeni Ja hänelle 

esetin saman kysymyksen, tämä sanoi ei uskovansa Turkin nyt yhtyvän 
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sotaan, mutt a uiti sitä a dollisena siinä t a auk ses sa että Venäjän 

voitot j t kuvat (viitt aan r a?orttiini n : o 8 ) . Alusse ::la i n it semani 

uJseerit puolestaan ka tso ivat anelosaksisen mai hinnousun B k&nill a 

pitki en huoltolinjo j en vuo~si hyv in va i ke8ksi jopa hdottomaksi , 

niin kouan ku in 'fun i sia ja 3is11i& ovat 'kselin hallussa . 

oiketen t~v811isesta v 8rovaisuu dest en ksan propaganda 

mutti kol e elj ä päivää sitten 0 elin al kaneen suurhyökkä ksen ,Ia

rethin suunnal l a e tel ä ssä . Ital i n t ä käläinen diplomaattinen e usta j , 

joka a i ns on varov a inen, ei uskonu tähän uutiseen s anoen . ommelin 

sui nkaan suunnitelleen offensiivia vaan ainossts :m liikehtelt:misiä 

• estääkseen vihollisi a 1ii ~ si i yt ymä s tä kiinn i .'::..reth i rint I:lll 

edessä . Tä~ arviointi on osottautunut oi keaksi . 

• 

x 

råvi e ilen aobas s~dööri ~ chat'n puheill a ant a akseni hänel 

le j o ~inl ~ isen ex osan dllitusva i'dok sestu . 1 n tästä ky symyksestä 

luonnoll se s ti ollut pa o"'ettu vi i aikoina var sin usein puhumaan 

uttu olen udattunut ~i tä suurinta varovaisu utta viita ten ens i kä-

dessä presi dentti yt i n puheeseen 1/3. voi kieltää että olisi 

toivottav a , että olisllnme täällä ulkona olevat s aaneet ohjeen siitä 

mitä me idän on hall ituksen vaihdokses ta s anottava , sitä suure al.l 

syyllä kun viimeaikai set uskoma ttomuuteen saakka liiotel lut huhut 

ovat panneet asioita tuntevienkin p iirien pä ä t monasti pyörälle, ja 

kun kotil ebtien nykyään u sein suunnattomasti yöbä styessä on ollut· 

perin vaikeata saada tarkka kuva kotit11anteesta. 

Ol en viime aikoina j a my " skin ministeri . oobat'lle 

tänään mi nisteri Lagarde'lll.e esittänyt seuraavan teesin. Mo skovalle 

on s Umä tikkune. se tosiasia, että SUomi edell sen nauttii anglosaksi -
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sissa I:U.l S S ~. ja vc rsinkin erikas s a kiel t äm.ä.tt "miä sympatio jo la -

jois sa p ireissä . '""mä.n tosi asian ~'o skov a luonnollisesti koe t taa s a -

da :nuutetuksl . los a"ksisen vi' e a ikoina yleensä erittäin hubiilin 

propagandan t akana on , he idän itse sä tieten ta ik~a tietämättään , 

. :oskovs , joka toisel.l a kädellä on pyöri t t äny t ~nglosaksista erillis

r au huhumyllyä , hyvin tiatäen e ttei se onnistu , j a to isella :;>a inanut 

~a ikkia omia nappuloi t on , jottei siitä mitään tulisi. likäli täältä 

'ä sin voin rvo s tell a , on Lontoos s a j u ',iashing t onissa nyt ole mas s a 

erää nl ai nen pe ttymys (täkäläisessä info r at ioby roo ssa minul l e s a not 

tiin jopa "m laise") . itään uuta oSkov~ tuskin on t a r ' oitt nut

kaan . 

n kieltä "" t öntä että ~'uo en lehd's t ön liian avomielinen 

keskustelu näistä siois ta ei ole ul kopol iittist tilannettamma 

r tanut. 

SUurlähettiläs cha t kertoi minulle Rans kan eI singi s sä 

olevan lähetyst ""n jäsenten e desot t si s ta sen minkä eilisessä s ala-

aä hke e s säni n : o 2 a ini t s in. Liän lleviiva s i v rsin ksteg oorises t i 

ans ~ an hal l i tuksen t r koituksen olev an mbhdolli simman p i an nimi t tää 

uudet miehet Tukhol maan j el sinkii n. 

x 

.~terioin ak s an l ähet ystössä toissapäivänä. pääk.onsuli Auerin 

ka!lS s a , jonka tunnen siltä ajal t a j olloin hän oli ?ariisin amba ssea

disse , j a joka oli pä ä kon sulina Caseb l anc e sse kun amerik . alai set 

v a t . en lisäksi mi tä a ik aisemmin ol en tä s tä kertonut mainitaan, 

hän v ahvisti tiedo n siiti että hän ei ollut ollut e pätietoinen t apah

tumien v almistuksesta . Samoin eräs Pariisissa olevan ambassaadln her

roista minulle ariisissa muutama päivä s1 tten hymyillen sanoi olevan 
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l llp sellist uskoa , et teivä t h e olleet s11 tä. selvillä . Oma käsity kseni 

en nyttenmin se , ett" s ksal uiset eivtt ollee t selv illä muust a kuin 

s iitä et tä. .:lll ihinnousua valmisteltiin hfrikass 3 , mut ta ei " t siitä 

~ se n tuli ta ahtua • . inull o on se tunne että esim. pääkonsuli 

Auer koettaa v ierittää edesvastuun päältään , sillä jos heillä olisi 

oll ut tieto siitä missä ma ihi nnousu tapah tuisi, on käsittämätöntä 

et t e i mi nkäännäköisiin vastatoimenpiteisiin ol tu ryhdy tty. Näistä 

asioista on kuitenkin vaik ea puhu a vapaasti s sal ai sten kanssa, sii

tä. syystä että, kuten ennen olen ma ininnut, on nii tä jotka väittävät 

että FUhrerille oli ilmoitettu tosiasia etukä t een, lIDltt a että. hän ei 

siihen usltonu t. 

Tässä yhteydes sä kerron, että alussa ma i n itsemani upseerit 

väi ttivä t a r lanin olleen amer i kkal isten sDSSa asko i a ss 

kaatumistaan viime vuoden huhtikuussa (hä nen suuri englantil aisvihan

s a ei estä t ä tä olett amus ta, sillä ä n laski amar i '-kalaisiin, joiden 

avull hä n nähtävästi tDivoi pä ä sevänsä Petainin seuraa j aksi). On 

nytte n todi stuksia , sanoivat saksal a iset, siitä että hän h än oli 

säännöllisessä sal a isessa yhteydessä Amerikan viimeisen ambassadöörin 

~iraal i Leahyn kanssa ~ tämän lähtöä Vichystä. Kuten tunnet tua 

• viime kesänä. täällä t9htiin suuria aselöytöjä ympäri maan ; nämä ase 

varastDt olisivat olleet jo Darlanin järjestämiä. 

uuten pääkonsuli pel astui Casablancssta kuin ihmeem kautta; 

vielä kaksi päivää lI.ti1hinnousun jälkeen hän oli kenraali Noguesln luo 

na Fezisaä, jolloin ~ jo puhui aselevon mabdolli~udesta. Sillä 

hetkellä koko Ranskan Marokon armeijasta ei ollut kaatunut kuin 180 

miestK, joten maajoukkojen antautuminen melkein taistelutta oli jo 

itse.sään petoksen tulos 

moi tteettolll8s ti. 

- laivasto sensijaan taistal.i sielläkin 
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Asia : .3isä i nen tll Il!l skassa . 

Totean lyhyesti että sisäpol iit tinen t ilanne j a yl einen mie-

lbla l emmin puolin en t . de. ar:a tiolinj aa ov at parina viimeisenä 

• vilkkona käyne et e titä r l1 ska8lll!lliksi. Syyt ovat mielestänl kolmea laa

tua . 

• 

Työvoim n p kko-otto aks a n lähetett~väksi on s aanut ~

tO j ,", j otka al aV <l t huolestuttaa. 'l'yy t ymä tt ömyys t ähän massamobilisa-

t ioon on nyt te n varsin yleinen ja paljoa yle i se p i ku in vielä kuu-

ausi t akaperin. J unien läht ö tapahtuu t avallisesti sell aisten suru

mielialojen mer keissä, että on täyt ynyt siellä täällä estää 0 isia 
~ 

tulemast s se asill all e lähteviä saa t tamaan. iiss~iireissä jotka 

l "hinnä on ka tsott v a saksalais-rsuskalaiaen yhteistyön ymmärtäjiksi, 

olen t avannut syvää uoles tuneisuutta . Jokainen lähtijä saa etukäteen 

tiedon siitä minne hänet viedään. Viime aikoina on sattunut sellaista -

klu, että lähtevlll e on il mo itettu Sevastopol työmaaksi, t.oisille Pa

lermo, y . m, mistä käy ilmi että heitä tull ' an käy t tämään sotat olmi
S·t)· 

alueella arvattavasti linnoitustöihin t.m.s., ...... pommituksille ja 

sotatoimenpite1l1e al ttillla palkoilla. 

Terroristiteot ovat lisääntyneet. ariisissa on ollut jo 

p ieni kahakka, Lillessä samoin, vaikka niitä molempia nglannin radio 

on suuresti liiotellut. Toissapäivänä tap ahtui gangstertnainen murha-

JAKELUOHJE : 

..... 6. 

Jak.tuohjemalleJa 

T_lllnen. 
T ..... I .... Ja 11 ..... 1 . mlnlalerlOIl •. 
EI ..... _____ .. n tledoltublln. 
EI ..... omueduatuk .... , mutb "lkoulalnmlnl.terlOn tiedot. 

"* •. 



-. ... '" 

• 

• 

yritys ,!arcel Deata vastaan tämän 011 ess8 a til allaan ari is i n j 

Vi chyn välillä (Deat ' han ei kuitenkaun !l inoakaan luoti OSuLU t ). :li-

nun ti sitykseni on ten ennenkin, että ai na silloin kun lii t t ol i -

se t pelkäävät Ranskan ja ' aksan vä lien paranevan , voimakas terrori 

a al to annaan vyörymään. Tållä ke rtaa l i enee iheena se et t ä on e

l ä tty dema rk atiolinj an pois tamisen j sen yh t e dessä olevien se ikko

jen voiv an vähentää sao sal ai svihaa .alls ksssa . 

Jos '-;,ht a on niitä jotks v i eläkin iloitsev a t j Okai sest a a 

s eksises t a po~ituk sest a länsi - ans kassa , nämä pomnitukse t 

olka v .. t s aada sellaisia muo toj a , että on vai ke a Y'~ slnomaan iloita . 

Rennes 'issä haudattiin eilen yhteishaut a an parisata a uhri a . janpit

kään t äll ai set tap ahtumat eivä t voi oll a va ikutt a tt i< san 'eli

alaan , kansan joka on s seeten j a toisten le ikk i kal una . 

pysähdys ainakin itä rintamon eteläos a as pane e myö s kin ajattelemaan . 

Olen t avannut nii t ä , es im. prof . Lapr adelle'in äskettä in ariisi ss a , 

jotka luuleva t "jotöin" p i kkoin täällä t ahtuvan voimat t 

si tä resisoida . Uudistan minkä ol en s anonut, ett ä minun on v i ke a 

ymmärtää miten _ an s ka voisi tästä tilanteesta lopp ujen lopuksi sel

viytyä ilman verenvuoto8 a mutta t a ista iseksi en liioin näe että v a a-

r a olisI! ovella 

diinona. 

Saksan joUkkojen täällfkllo on terveellisenii sor-

Tapasin eil en oikeu sministeri a rthålamyn, j oka pudi sti 

pä ä tään läh1m:pää.n tulev ai suuteen nähden, lllU tta rvelen hänen ehkä 

yhtä paljon tarkoittaneen omaa koh t al oaan, ko ska p i a kkoin odotetta -

visaa olev assa hallituksen uu smuodostuks8ssa tosin siitä on Jo 

niin monta kerta a puhuttu että monet epäilevät sen ko skaan tulevan! 

Barth61emy lienee nlltä Jotka lähtevät. äin i nulle inakin v a 

kuutettiin Saksan ambss.aad1ssa Pariisissa. 
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uten sähko t in on suurt a h omiota täällä herättänyt sO seikk , 

et t ä Ge s tapo on to issapäivänä va ng innu t l ermont-Fe rrandissa tunnetun 

eversti La ooque'in (Le etit J ournal'in pääjoht aja ), j onka näyttele-

mä osa kymmenisen vu otta sitten on kui kk i en mui st issa. 2versti ~ 

Rooque lruuluu rsalkan luottamus iehi in ollen conseil national 'in 

sen. Vielä vSllbitse sensa am~ma lehtensä julk~isi ' ehotuksen nuoril-

le miehille lähteä aksaan. Se seikk a että La c ocque oli Tuliristin 

luoj j a jOhtoj a j a että hänellä varsinkin 1 34 oli s a t oj atuhansi a 

nuori a miehiä JOhdettavissaan (hänhän o i s ansai helmikuun 5 päivän 

mellak t ~ariisissa, hoi t een tosin asians silloin j ~ , öhemminkin huo

nosti), tulee a j atelleeksi, että s kSal aiset e päilevät hänen olevWl 

entisten pi.loluel aistensa kan ~.sa sal t oiminnassa . itään v ahvi stust a en 

tälle käsityk selle vielä ole saanut - olisikohan ky see ssä pelkkä pre-
xl 

ve tiivinen t oimenp ide. ~al ut n mieleen, että La ocque lehdessään 

kirjoitti i nnokkaasti Suo en ~sian hyväksi t al visotamme ikan j a että 

hän sotamma viime päivinä käväsi uomessa. 

x 

Kun ylläoleva oli kirj oitettu saapuu tietoj uusista terroris

titeoiata p itkin maata . Grenoblen lähellä toistasat aa nuorta miestä, 

Joiden piti lähteä aksaan, on piilottautunut vuoriin. Laval lienee ai 

kaansaanut sen, että ranskal aiset viranomaiset liman saksal isten vä

liin~oa koettavat saada heidät palaamaan laaksoon. Yleisessä mieli

alassa on huomattavissa entistä suurempaa huolestuneisuutta näiden ta-

pahtumien jOhdosta. 

x) 
Lehtensl UlIIIIstyy ku~ tenkin Jatkuvasti. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

U: o Z06-
l Chj' ssi!. 

Ulkoosioincinisteriölle , 

l elsi nk i. 

ähe t än tämän ~kon~ . nn i ittaen U1 ko ~s i a inministe-

r i ölle r aporttini V:ichystä n :o 1 5 , joktl k" s i t telee a i he ttu : 

Til ant ees t • 

olma • 
c:l. 

\ 

f 
( , 

.-

• / 

• 
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. , 
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Tilanne . anskass viime r apor t tini j" l keen on pysynyt j ok

seenki n enn~l aan . ?osin ol i h vai t t~vissD kymmenisen päivää sitten 

v6rsin voi makas t a sähköä ilmassa , aiheu t uen tämä, kut en olen sähkö t-

• t änyt, s iitä et t ä noin 11 0 nuort lllies t ä eri osista n . ' • v 

• 

Ranskaa ol i ve tä tynyt Savo i en j a auphinån vuoriin Välttyäkseen j ou-

tumas ta a ' sa l ähe t et i ' si. He poistu iv t asuinseuduilta n pien i n 

r yhmin, j ottei l äht ö herättä isi huomiot • : e oliv t as e iste tut mikäl i 

tiedän kivääreillä j a revolvere i ll a s al aisia as ekä tköjähän on mo-

nasti löydetty eri osista aa t a . ~okunen kuularu i skuki n lienee heillä 

ollu t ma t assaan . 

uten S8_tsal s ise t täällä i t se öntävä t, La.val erittäin t a i-

t avastl ho i t i asian, s a den ensinnäkin s aksal ai set lup amsan olla 
x) 

asiaan puuttumatta j a j ä r jestäen mie sten paluun neuv ot t elu tietä • 

Vaatoin kaikk.i a ul komaal aisia radiotietoj a ei ino t ak an 1 uk ust a 

3IIIllIlt tu koko a ikana. 

Se seikka e t t ä lehdistö ei s aanut asias t a kir j oittaa, an toi 

llihet ta jos JOnkinnäköisUn huhuihin: puhuttiin 7,000 miehestä (q _ 

lannin radiossa jopa 25,000 mie estil), Joita Johti kenraal i J a 
x) 

ainostusta vanhempiin ei puuttunut! 

oIAKELUOHoIE : 

...................................... ...................... : ........... ~ .............. . _ .. 

. . .•... ~ .................... _ ........ -......................•....................••............ 
• 't." 
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alemp i a upseereita ; olivat hyv i tiseistetut ja muk t äysin sotil 811i

sesti järjes t etyt; anglos8_. sise t le t okoneet t oiva t heille u k r avin-

t oe j o it t ! ei t a j . n . e . Ton i j ' r lceväkin täällä al ko i 011 t aipu-

veinen uskomaan nä i hin hu uih in . aksan aSi binhoitaj a minull e ke rtoi 

e t tä hän oli t äkäl äi ses sä Sveitsin l ähe t stössä, jot silloi n hoiti 

v . t . asia inhoit jan sihteeri, vo a'l sti p rotestoinut Sveitsin leht ien 

pai sutus ten johdosta. 

l-:aikki on nyt palau t unu t IIlJlIKtimI- ulkon l. sesti ennall e en, 

j ' r uh vallitsee mhassa , jos. a an ei kal k iss Luulen ku i-

tenlc in että tapah tuma oli terveellinen petus viranolllOisille ehkä 

ös s ak s al isilla sillä työvo iman p kko-ot to ks san on, kuten 

olen aikaisemminkin ininnut , viime aikoin ottanut uotoj joiden 

täytyy pelätä vievän t o isteki n ilmiöihin joita, kalss t aen s ame as s a ve-

dessä, j" r jest' vät kOllll:lUnistien j gaullistien ikkiall p iiles el e-

v" t ag en tit. Tapaus mielestäni on s11 tä kannal t a var t eenotettava, et

t ä ensi ke r taa selevon je.lkeen • ans kan lcsn aralla s11 s esiintyy täl

l aista Jpposi tiota val tausrågimaä vastaan, olkoon että sillä ei voinut 

olla eikä ai nakaan toistaise ksi voi olla mitään menestymise n ahdolli-

suuksia • 

~öskin terroritekojen luku on vähentynyt, eikä niistä tällä 

hatkellä puhutakean. Viranomaiset ovat öskin r yhtyneet kaikennäköi-

sUn va rokeinoihin niiden jatkuvaisuuden estä miseksi. Niinpä on Pi~in 

maata miespuolinen väestö mobilisoitu vartioimaan raut atielinjoja 

Huo~estuneisuutta maalalsväestössä on aika&nsaanut se tosI 81a, 

että. sakula iset paraikaa takavarikoivat hevosia. Mikäli tiedän on ar

koitua ottaa täältl. 25,000 hevosta. millä tietysti on vaikutuksen8a 

lIl8atö!h1n 38 väl1ll1 .. st1 ra\rintotllante •••• n. 

X · . 
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Yllä ko sketelluilla i lmi öillä on tosin sikäli : e r kityksensä, 

että 0 ;>3kko settaa ne eräänlaiseen syy-yhteytElen l änsi- anskan 

kaupun i e po ~tuksiin . :~net uskovat näe t, e ttä nämä pommitukset 

erkits evät ai h inl askuyrityksen valmist amists , mikä t iet s ti e i ole 

~ahdo tonta , jos oht löy tyy niitäkin j ot ka rvelevat näiden pommi-

tusten t r koi ttav • yleisen eli iteen Ja valt usjoukkojen 1 skel-

mlen hämäämi s tä. Tosiasi na pysyy, että pommitukset ovat pääasiassa 

kohdistuneet s atamakbu unkeihin j r aut atiesolmuihin. len viime päi

v inä t v nut puljon s aksal aisia, jotka elkein ;>oikkeuk satta kysyvät 

ielipi dettäni s i hinnousuyrityksestä . Toissapäivänä täkäläinen yl i

kenr ali minulle kertoi olleensa viime pä ivinä "kov assa so tilaallises

s a t yössä" niiden toimen !teiden valmist ami seksi, jotka OT t välttä

mä ttömät maihi nnousuyrityksen var alta . Hän itse puolestaan i ti 1-

hinnousuyritystä Rans kan länsirannikoll a varsin ahdollisena. Tämän 

vuoksi on joukkoj a tuotu idästä, semminki n panssarijoukkoj , joiden 

järjestelyä, kuten .jO ol en sähkö ttänyt, on valvonut ariisi&sa jo 

erään aika a ollut panssarivoimain ylitarkast ja kenraali Guderian. 

Ranskassa olevien joukkojen lukumäärä ei voi oll a pal joakaan alle mil

joonan, mistä sotilas siam1es on lähemmin raportoinut • 

On selvää selv.empi että nuorten miesten pakko-otto, joka ny_ 

kyään käsittää kaikkia sosIaalisia luokkia, tarkoittaa osaltaan myös 

nuoren miespuolisen väestön siirtämistä pois RanSkasta, JotteiVät voisi 

joutua kiusaukseen edes~uttaa ma~hinnousujoukkoja. ~käli tiedossani 

on, olisivat Parii,a1n saksalaiset sotilasviranomaiset antaneet Lavalil

le tarkat ohJ.et siltä varalta että maihinnousuyritys tapahtuisi. Eräs 

Lavalin 1l.h1mpiä neuvonantaJis kertoi minulle ei~en pitldlän puhuneenaa 

LaveliUe vlUttämiittöm;yydeatä kaiken Tarelta aJoiasa prepljroida viiea-
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töä yllOOty san e stämise ksi. Tus kin on välte ttävissä, jos .naihinr:.o'ilSU 

tapahtuu, e t t eikö syntyisi väestOOn joukossa vaikkapa vain p ikallis ia 

sympo.tianosotuksifi . :!ainitsemani henkilö ke rtoi minulle luotta ukselli

sesti olev an eräitä p re:fektejä, joihin tässä suhteessa hal litus ei 

luet ja joiden siirto on odotettavissa . 

aikki nämä ilmiöt (p art1saani yri t ykset, tuhot yöt , länsi- ans
o<tJ 

kan aupunkien pommit ukset y •• ) tähtäävät yh täänne: ylläpitää labii-

lie ielial a a j a h ermostuneisuutta. kkolähdöt aksaan ov a t viholli-

sen enteille tervetullut instrumentti. 

ikiili kuulen on etelärannikkoa vahvasti v rustettu ka iken 

varalta, j a luotettsvien lähteiden mukaan on myöskin yreneitten rajal

le siirretty huomattavia joukko-osastoja. 

ainitsemani kenraali sanoi p itävänsä todennäköisenä, että 

anglosaksit ovat pako tetut, kaikkien puheittensa j 00 s Ve nä jän vuok-

si, te kemään jotain kouraantuntuvaa lännessä. 

x 

Lopuksi meini tsen vielä seur avasta, josta i.!inist eriöllä v r

maan jo on tuoreempia tietOja. llainitsemani Lavalin luottalllUsmies oli 

muutamia pä iviä sitten ariisissa tavannut katoolisten piirien korkeim

pi johtohenkilöitä . äissä piireissä , kertoi hän, kerrottiin ehdotto

man vanna~ti, että Saksan ulkoministeri ja arkkipiispa Spelman olisivat 

tavanneet toisensa Roomassa. 

2~3. 

Olin eilen kutsunut lOUIlaalle erään täkäläisen aaksalaiaen 

-.p ... iIl .. 84!l1.ulooaa- Ja paper1Ja1 •• (Waldhott). Joka tuntee palJon alO-
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:nalsisia . Hän sanoi vielä sel vemml n kuin alus ss mainit tu kenr aal i, 

että saksalaiset v9T.muudella odottavat aivan pi akkoin aihi nnousu

yritystä länsi-Ranska ssa, lisäten : nJa me jopa toivomme että he tu 

lisivat, niin tulee ainakin selvyyttä tilanteese enn• 

H . liol mu • 

/ 
" 
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T i e yn kuulumis 
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RAPORTTI n : 0 ~6 . 

ssÄ OLEVA LÄHETYS'td~ ~~ct) Pll. · ~lA ~i nen. 
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- ---- . '- - I 
'lchY. ssa p : nä _lU ti kuuta · 1 ·~t " 43 . 1 . . . .; 

f. 7f~ _ 
Asia : Vichy kuulumi s ia .• 

Yut:.. ei ole t .. sin selvillä sEtä , . ä - iheu t ti sen ett ä 

. :..ll itu' sen i;i.s~eis es .;ä UU S!lUO ' s tu s ss r aali Platon 'äi ul kop 0 -

l~lle Laval i n uuäen loiv ehistön . i keus inist eri ~arthelemyn eno 

Ii jo :: c.n n u st ltu . /./,7 k:u k ut t hallitukse s ol tua.::.n hän oli 

:ruJ.unut ja " enettä. t luconsa", jot a it i s aks 1s t 1vä t erik 

sesti häne t·· pit:.:.neet . rl at n s n ij an oli t "y es ä ty \.ikun oss 

t äpa i ts i saksalais ta suos iossa , j mahdollisi tulev 

den h Ui . • ".ä n on iel i p iteil t"ä in L v81 ja t5h-

to lsi i • j ut 18is~v a '.ses ä ennä p i te n t" mä . ::äin 

le i voi v" l ttyä si t e. 11 i!;:utel astll. , at tä e i häneen t e. sin 

l uo t tanu t, s1 te. suure cll a syyllä kun hä n a inak in t i sell j cl. all 

oli kana s iinä Lav ul i a va st an ohdi s1llneeaaa ka ppousyr i~- sValmis

t elussa , Jon. o tunnettuna seur auk se a li Benoist- ~chinin ero. Sen-

j ä l keen Lav in j a letonin suht aet eivä t ole olleet p rh et . -~å.yttä 

möI tä. häv iää hänen :<:Bnssa8ll lopull iaeati ent. p rop at!;Bndaministeri 

Paul . RIon, hänkin 3 enoist-L!4chinin silloisia intimuksia. 

buurin piir te in on y dente kevää, keitä miehiä Lav al in l ä him

!:!Iässä ympäristössä -on, sillä hänellä itsellään on kaikki langat käsis-

sl.1ln, ~en todallisuudeUa diktaattori tosin diktaattori liman 

&rmai3aal A6\ltta 3bs koetan harkita keitä mah1i. Laval.1n palksll.e 

.,...""".jwnaJlaJ iJ 

T .......... 7 
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v 0 1 s 1 pyrkiä jos hän häviäisi parrusvalosta, tulen ensi kädessä 

j atelleeksi juuri latonl, myös kaupp - ~9 teollisuusministeri 

Bichelonne t l a , vielä tosin nuori mutt a ene inen ja kunnlanhimoinen. 

lt a kruununperlllis i ä en ainakaan t ä 1 1 ä hetkellä näe, jollei 

P ariis issa oriot, åt ja ccnsortes jona in pälv " ä pyri vall anku-

uksellisesti ::>yyhkäise .. .. pois n t te ln oss in "ä r i n 

kei t e ' i st k s trukt iota . (T i ta 0 t los ksit 

valt ~3an os an anska8 u sett i i~~t j ekin s ano-

ka ~o e ux thon t i Poiti e rs ' en t i 

tw e • . ..ut ti..l ii t ·· 0 e pu u .) 

...1arsal kan t iss t vi siä. 

, sii .. e si kerr tä väati vu 

vaar s tu j l s si e t Uen petturuudesta . Ti "n ett ä s ala iste 

p iirissä on iitä jotk ol isivat toivoneet vielä sel v pää puhetta 

että n t se11:.ise t kuin GirI;Jud 1i ' v t tull ini-

tuik i. e t" ll i een ankin li ehe" t ävä, 01-

ko n etten' u s 0 sell aisen puheen enä" v lv n i kut t a al j ak an 

niihin jotka ovat va ruutetu t eurooppal isen koll..Jbor tlt ion 1e 

et t a tulevajsuusmahd llisuukslsta . 

ariisin toisa ~ äiv ä inen po i tus on kai k'-i en huullll;J . V11-

vuoden aaliskuun 3 päivä täte n t lstui, muU paljoa rojummaas 

.m.uOdOS8. es k en aurinkoists sunnuntai-ll t apä ivää . '- jolloin kolro Pa

ri1si on liikkeellä Ja Bols de oulogne täynnänsä P arii~in p ikkupor

vari.t oa. pOIIIIMJa alkaa satEs kylväen kuolemaa j a kauhua. maata 

leatm1 olen Jo ""kau n oU:t vakuut ettu siitä. ett:.. &riisia vielä tul

laan pommittamaan, Ja JokainenPariiaissa käv iJä tietää että kun ker

ran pOllWl8Ja osuu 'Longoh ampin kllpallukent"lle. ne olisivat 
~ 

, .. 
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voineet udcta ChaMps ~lysåes ' lle , kun kerr h eitt t ap ahtu i - O 

_letrln ~o e u del t a . 

• 'elest' ni n h Y" i - 1 (Jll til , set , ss-

iU.:1it tsvut s t t eoll isuude kannul t a hteita . 
' :uten n-t to i sen er en e oul t ' n teh t ita , he t u n 

, 10 pudottrJvat po eJ a \J s as t olror tel eihin , 1 Qske l n iin 

ett" vih/J sa'~ssl isi ' koht a n 511 tä v in usva a , .0. että äe st " 

ttele e i " olleiv"t nuo v ihatut a s al ' iset lisi " itä. teht i -

ta oh ta asa h 'rvä~{ s n käy tt" "sä , i 0 ituk sia oli i lt • A -1 

fiilit tä äl l ä levit t ivä t he ti s eur a v ~ versi ; a vuli tsi -

vDt po taitc 5U nunt i pä ivä n, j oll 1 t e t D t 

jä t , si te 1Ii1ästää ks e r an s , alaisten n e r ino i -

sen va'keata s anos ~kä loppujen lopu si on väest n to ell i en r eak-

tio, ' olen huo t t vien ran sk31 isten suusta eilen tänään 

siinä suhteessa v ' .s t !d<:a isi a 'lrvel uj a . Se' si 'aa 1 n ollut 

.l aavin~i , et t ä tä " l"iset s s alaise t eivä t las e siihen ett" po 

tus t en jOhdosta i elia! olisi h Ule e ull is ksi . 

lum ja 

x 

Sä.hki.i tin eräitä päiviä sitt en kertoen ett " Dalad ier, L n 

amelin olisi viety s aksalai seen turv6palkk 1m , mut t e t tä 

valin vä liintulon Johdoata heidä t olisi palautettu. :Tä in olikin asian

laita, mutta ny t on heidät uu4elleen viety j a tällä kert aa aksaan. 
-

Laval ei ole v inut aikaansaada muuta kuin sen lupauksen, ettei heidän 

kohtelussaan tapahdu mitään muutoksia huonomp an päin . amo in ,ovat , 

Paul. e7llaud Ja lIandel nyt t ellllll1n &ksusa. 

To~menpid. ,on todistus s11t1. .Uä s aksal a ise: varuataltuvat 

s11 täkin varalta., .ttä me1hinnousu.yri tyaten yhte desd voisi syntytL . ' " -. 
~ J~ 
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pn i k rllisi a nousuj a , j ol loin entise t oht et vo isi vat näytel l ä osaa . 

"\) ios b on, ett iJ. täl<:' läisen s aks alaisen "l i enra alin v poab,er von 

leubr onnl n kertoou1(sen ' uan s ek s a i s t rr s 'cu s ta t ' hän osti 

ov at l···'t t:ne et noin t a tlrun.nm sal aista e sevar estoe t osi lläiden 

asever to e n lu juus j a l a tu ei liene sinänsä ll ol e s tu t tov~ , mut t a 

vo is i v a t ne luonnolli s es ti oll a ei v in rikk n r o k ss a v o tuott'-l a 

P i k' llisesti hUOI!lut t aviekin vs i ke uk 8i val t aus J oukoille • .:lsvoien p<:I r

tiseanijuttu on tietysti y ' s Vb r ott une. esimerkkinä . 

x 

ni sin t a t uma t p tävät liä vi ee sä . von 

. :eubronn s oi inull le v ur 
ky s" yksessä 

vo i 011 u ku i n v itt· aik a , i t t u e1. 

rannlkot uut ar t __ oh ot etel" -~ r o p s s n11 rus t etuik-

sl , t tei f e ·,: tii...-istä. : t. i h · ousu sUt" ta lta t rv i tse elä tä . 

uten S oi _ pitävänsä 'o t to että ksiä tulla an 

te ~ecään lä sl- aosk ssa , t tD ei voinut ' itell a et t " e voisiv t 

onnis tu a muu ten kuin e emää risesti. -ån viit t a s i s ak s ala isten r ke -

t aLliin erinomaisiln r annikkovurus tuksiin s ekä luku i s iin pen a arijouk-

\ro ihin, Joi ta ensk en on koot tu. 

len uuten erlnä isil tä r anskalalsil t a , ulkomlni sta-

riö ireoteur politi ue'ilta , kuullut ibmeteltävän sitä että s aksa

laiset he i dä n miel estään eivt t täysin kä sitä, mltä me r 1t isl Tun1ein 

menetys, v b1k '(Q seuraava askel varmasti olisi b1s11ia . Tuntuu siltä 
1 . 

että aaKaal aiset eivät koko viimeisen vuoden 1kana ole täysin ymIIBr-

täneet Däuli. nli.kökohtia la1m1nlyöden pohjois-Afr ikan v arustamisen. 

X1ite aakaalainen sanoi, kuå tähä~ v~ittasin, että "eihil.n me iti toki· 

-
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riitä. 'a ikki lIe" . uom/Jutln v in, että kun el;:assaa oika1ae i n pu ut

tUn tulev;Jsto ~uroopuata s ihen in 111 ttyi , frikk: väl tt ii " tt ömänä 

loua - a 3eopoli1tt 1sena appendiksen:l . 
ni 

(,la tullut nlll ti:i kys _-nyc:aiä poht ies s a /3 at elleel(s i .J 1s~rckin 

. uluisi!l sanoja re'.J.ssiläisen renat"Lrin luistu , 1.) lis1n ta ipuv' i-

.. en u akolIU:.8fl , että siire a - a j e tus ehkä. ~ ykyisille sa" s a.l3 isille 

:;itten in . t" vieras kui silloin ~is norckille , s - ystä että s aksal 

iviit _ oak an ole ol2.e at i:i.li...1eren r ann i kkol.suji eiv"tkä sila k' IlIlll 

"Väl eren sielua" sisä ssään . :ules 3erryn ja Ron s k n muiden suurt n 

'<olonisaat t or i en k unia siirtol!laav ~l ta ei te. " sodun se rllU ksenu u -

tune 'oksalle, jonk~ siirto~ uk e kuitenkin kuikite -in ensi easä 

on itä . 

irect eur politi ue kert i minulle t Disalta puolen, et tä täkä

läis et s aksala i et pseeri t ovat vuorenvarmat siitä e t t ä aksa tänä 

vuonna ant puna-armei alle lopullisen iskun . 

x 

'ii1me päivinä ola tä " l1ä ohtcviasa p iireissä kuullut 81 i

rexin ä s !:e t täin jossain tilaisuudessa -.tQ.shingtonissa 1 usuneen ielipi

teitä siihen suunt an. että sota tulee päät t ymään ennenkuin kuusi kuu-

sutta on kulunut . n ole tästä t . t enu t s iihkiä , ko ska y '{sityiskohd t 

ovat siksi epät rkat ja ke a kertojani (niiden joukossa ~uai d l rR yn 

directeur pOlitique , orsal on kab l nettipääll1kkö y . m.) k ikki ov at si 

tä eI tä että Hallfa:x1n s anat tulee käs1 ttäh. onkinl' laeksi pe r 1.10n 1-

lisen erimiel i syyden ilmhisuksl hänen jo ~den1n välillä . 

x 
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Täkäläiset s~~saloiset up seetl t ov a t o inulle kertoneet , 

että todella on tarlt"oitus a i kaans aada rana:cal ela i sta niehistä kok.oon

"O~ntu uusi iloetorjunta . Tosiasia on , ettii lehdis ""kin 011 sopivi 

nuoria ':liehiä t!:ihän tor' oitu~ een ky sel ty . uks al a isten lentovo1mian 

täkäläinen edust ja, joku tämän vutvisti , sanoi t rkoituk sen~ olevan 

että tämä 1l.1ll3t~rjunta järjestetään r ens ' alnisin upseerein , tt:.. 

s aksalu isin kontrollein ja saksal isen yliko ennon alaisena . Tämä 

toimenpide on ~i. les tänl k tsottav eräänla sek 1 voitoksi L vallIle , 

jonko suure na IllUtta v i sua te täv ""nä on koe tta.a luoda siedett äviä 

muotoj a pe rus tl:Jo.18lleen 1ll1l11sllle • 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 858-75. 

Ulkoaal a1nm1n1ater1ölle, 

R e 1 a 1 n k 1. 

Lähetän ~ten kunn101tt .. n Ulkoa.1a1nm1n1atBr1ö11e 

raperU1n1 V1ch18 tä n:. 17, Joka ldla1ttele. Uutta: 

TUe'·"" 

UE " : A 4 
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V 1 q n .'! 

.l~' !~.kft. ___ ~ & 
ssÄ OLEVA LÄHET YSTijly - Y..I .! - i ~a"i,ai tte 

r- - ---

hqhU kuuta " : ~::/~ I 0 ~_ / -

~--,--.; 

RAPORTTI n: 0 ... 17 • .. 

Vl~ ssa .. l.~ p: nä 

Asia: Tllant ... ". 

Lounaallaan ellen kenraal1 v. Neubrenn lI1nulle kerta1 D3'ttem

lI1n plf.&tetyu. etU Laval saa oikeuden 1ID10destaa yhden .. karyJdMntin. 

jonka tarka1 tuk_na läh1DlliL en antaa hänelle Ilahdallisuuksia inter

vene ida, Jos s181is1l rauhattoauuksla syntyis1. 

Hän a&nei tänne vl1.lI8 vuoden lopulla tul tuansa heti k .. tta

nean .. taivuttaa Berliinin ymailrtämlllD, etu. Lavalin uomaa on tuet

tava. Ja aiinä auhteessa hän sai pian puolelleen seka maraalkka ven 

Rundstedtin että kenraali von stilpnagelin (M1litiriaeher Ob.~betehla-
. 

haber 1n J'rankrelch). Hän antoi m1mm to1ael ta puolen ymmI.rtä&, etU 

P'Ilhrer1n suostuJms e1 ole niin helpeat1 saatavIss., Ieoska J'Wuoer 117-

vin JJal.rU& ettl. val tava o.a Ranskan kan •• a ei ole hl.nen k8ll8.e_. 

Ja leoska lOyW hl.nen ympärUlI.I.n n11U Jot.ka tUli hineUe lakltaamat-

• ta kertGUevat kaettaen hl.ne1.1e vakuuttaa olevan turha. DiLiad 010-

suhte1s .. tehdä Ranakalle ~ö~tykslli. 

Jrenreal.1 v. Noubrenn a_01 lQ'öa kat_vans. Laval.1n vaivan 

olla lIllur1n pl1rtd.ll 'tTytyYl1nen tähänaaUa11n tulolea11n. blf.nell.e lDm 

v1s.. kuukauden alkee a11. o. m;rönaoU7: 

JAkELUOHJE , 

UE 2 : A .. 

t.aarkatIel1nJ_ pol.taminen. 
paat17ht .. 4an palautt_heni 
ranalealaiaen Uaater,t_'aJlr Joatö," aall1a1neni 
1IfO.000 .. t8Y1IlgU aUl."t&Id.Dall aiT1UIt01h1ll ~a D&14en 

Jakeluohjemalleja : 

T.v.llinen~ 

Tavallinen ja lIolkal minl.terjOlle. 
EI ulkomaaedu. tuklon tledoilukajln. 
Ei ulkomaaedultuklen , mutta ulko •• lainminlate,.iOn Uedoi· 

tukalln. 
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.al11Dlinen k:&yd& 1yhy.l11 lomalla kotimaa .. a; 

yl1lmainitun •• karykmentin muedo.tu •• 

x 

SalaelhJceeni n:o 96 k._ntaarina .euraavaa. 

Parl1s1sea on .11iM.tI IlLhti.n t.k. ao pliTU.n suuri o.a 

kaupungin k.alcu.taa eriatetv kaikelta IIIlwlla liikenta.l U. paitai Ja-

1anJculIdJ.U t •• 'J.1I.DIlI. 118n •• yhtayd.aall _n kan .... ttl Par11811n .11-
.i .aapunut Sak ... ta k.rk.it. h.rroJa neuTott.lu~ k.skien k.it 

raah~olll.ta ma1h1nnau.uyrl v •• Ja .111& IIl8hdolll_.t1 aih.u tu.Ti • 

ll1keht.le~.1& TI.atö.e1. (Mainitaan .ttl tlll11 kerrotaan lta. 

I'fib..rerin •• apu· ... n Par1ia1ln. a1hln huhuun kait on euhtauc2utt ..... Tare

valeuudella.) BUden toimenpiteiden yht.yteen en v&ruankin aaetetta

Ta .. aeikka ettl tänne JuurI on a.apunut Ja paraillaan tltIL kirJ.I

t.tta .... LaTalln kana.a neuTottel.e Geat.p.n pIIJohtaJa Ran.k .. aa. 

Pari pliT'" aItt.n k.rtei Il1null •• rIUlln lu.ttamukael11a.a

ti .rI. nuorempi TIrka1lIJ. Sak.an tlkIllia.aall l&h.tyata.aI, .ttl 

Ranak .... ol.Tiaaa Geat8p.n piirei.ai Tallit ... erl&n1ai.t. huo1.atu

n.i.uut\a • 

lIa1nltaen Ti.ll .entIn haT.1nnen, Jenka tein käydeaaln1 1.

k.UI.1a Par11aia .. pikak:&1DIlUla. et. kaupungilla nlJq1 aaleaalatata 

.. tPlkel n .... n kuin k •• k.u enn.n olan TOinut 81e111 ted.t~. 

KUon TangltUin W&llI kaikki - toi ainalc1n u_t.at -

.... nl1&1a.t aalcranUt J. MMnialaiaet. VugittuJan JOuD •••• 1i .rto-

4ekai_n aeurakuDaan p8ppl .UI. - Ruotsin llh.t;ratön 8.lwDJtulJ.Ua

Jal K4all.iun pDai kuUankin Tapaakai kun Bulsar1an • ana_'. 11.-

ha"11I&' inwneuhat. JIlk1.lllina ... la Raotain UUf\r.taa tel-

-n.- TanclUuJ.n lukulll.rll. .. ele ... o1nut te4at •• 

x 
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LGydan Napel •• nln an1atela1sta seuraavan la .. en: .OU 

1 'Buzwpe •• ra oontu.6ri. on alle •• ra oo.aqu.-. 

H. Holaa • 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o a91-88. 

Vichyad 29 p~D& huhtikuuta 1943. 

. J.f"/~k 
~Fjf~YJ 

f( eI, 
Ulkoaaiainm1n1ster1ölle, 

H e 1 8 i n k 1. 

Llhe~ tIlten kunn10ittaen UlIco~ia1nm1n1stariölle 

raportUn1 1'1ollyaU. n:o 18, joka käsittelee aihet ta: 

V10hln d1plomaatt1kwDta. 



VI C HY SSA OLEVA LÄHETY STÖ. Sa la i nen . 

RAPORTTI n: 0 18. 

Vlchy ssa 88 p:nä huhtl k uuta 19 . ~. 

Vlohya 41plo_ttilcuJlt& Oll enth.etl&Jl jonkun .... rr .. t .... n 

pI.nentTllTt. SyykeI tlLhAll oa llh1D1l1. kataottaYa 81111 to.laelaa, .tu. 

Re.kan llhe'Y.tÖpaM1 ] llclSt u.ei ... Euroopm mah.a OTat menneet 41.-

4t .14anttl.n puolell •• 

• 

Nl1Dp& Bllotain Il.hettUä. lihU taI t& Jo kol.raatta kuukau'tta 

.itten Itpu ..... n. loaalla-. a.. pi. aiyan aahdottomllll. etU h.I.n pa

laa, _Ua toltttai .. kel holtaa llheV.töl. aaiainhoIta,1a. NUn kanan 

kuin Ranakalla Tulcbol .... on yalll aala1nhoUa,1_ en usko ."Ii tilli 

tilann. IIIWlUUU. On paljon pUhuttu auurl&hettUIi. SoapW.t. lilh.t .. 

UlUk81 'l'UkholaaaJa, imUa oaaata puole.tanl .n 01. taipuyalll..1l tIlhI1n 

Uakom.lIIl: .ns1lm&kin Scap1n1 oa .at~ro.entt1ae.t1 .oaa (.eur.lIle 

:q.nm.aod ... a .aa1..taan YaIIOlat.), ja tohek.l Oll YalkU" l&het-

el 01.. _b ••• aa4eJa. SOllpln1 a1 ko.kaan ole ollut diploaaatti_ ••• 

tot. ... Ya. on hIln .... t JlTkr1aen &non*nall hoit ....... RaIlaku 

ja 8aIta_ aullt.lta aotpank.ja koakeYi ..... 101 •••• 

Lla1lb etU W&ll.Il lIOut arnl.y.t Ruot.ln halll1ak.u 

k&7ttllM .. Uu. tUaiauU. h1YIk ..... 8111& tJ7VIII.tt"r. a1JL1 •• rl 

B.gpS •• Ua 011 lk.1a1eliaa ruot.a1..1a ..... Urtotwm. .... !laukaa ... 

PJ7dI,a kAa1ttelull.n tr. niaai •• l __ U. luott.-kaeUl .. au. 

JAKELUOHJE : 

UE 1:." 

Jakeluohjemoll"Jo : 

T.valllnen. 
T.valllnen J. 1I.lkoi mlnloterl6l1e. 
EI ulkomueduatultaen tledoltukalln. 
EI ulkomueduatukaen. mutta ulkoulalnmlnlaterl6n lIedoi. 

tukalln. 
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P ortug811n 1l.hettUäa on ollut kot1aa ..... ~o koI .. kuu

kautt., ainakin oaua! . en ~ohdoat. et. Ranakan Portugal1a .. ole'YU 

Uhe tUlab IUntJI. diaaidentti_ puohlle RaDakaa Oll T1t.. aikoina 

e4u.tuwt Liaaaboniaa. 'Yaln aai.1Dhoit~ .. Ranakau h81ll111. on Il7t

teaa1n Por~8111D 1l.hetUnyt UUdan 11.hettUUJl, Joten on mahdollla

t. ett& po~aln.1nen 'Yirkllftl~en1 pi.kkoin pal •• Vich:r'hiD,. Täb&1l 

henkeen ainak1n puhu'Y.t täkäläl.en Portugalln lähety.tön herr.t, 

_tt. uut pitl'YI.t tlltä tieto. pelkIEADA aot d,'or4re. 10. bIln ei pa

laa, tule. k.ik .. ta plAtU_ la11tenkln uuai lIheUUIl. t&Jme D1a1tat-

• tä-.k81. 

• 

Unkarin lJLhetUlll. on .. 1I01n ollut pob .. erai tä kuukau

al., J. on hJ.Den louan •• pi4enu"7 toukokuun loppua. Tle4lln eUIl 

b.ID .1 a1elel11f.1D tilille palaia1. Luul1ain biLull lIielipitdtten'" 

kullta'Yan angloa_ai __ mutaan, Ja tiUdUl.i .. t a_aalai .. t ont 'Ya

l ittan •• t, ett.1YiLt helUn auhteena ... rr~UD Jlllieen ole olle.t 

leuten ennen. 

RaDakan 1l.hett1.1&a Bl14apeaUa. lllhti ayöa atJcolnaan 41.-
x) 

a14entthn puolell.e eIJdl uutta ll.hettlla •• ole n1m1tetV. PIdb 1cu1-

tenk1Jl .1otenkiD 'Ya:nwla, etU tänae 'Yiell Wlee Unkar1at. l&hetUl& •• 

~oko 1l7k711len ta1tt. toIull. lJDkar1a lIhet:ra'ö .. .a1u_n tUll.I. .r1 ,

.la 'Y&'Y •• U aclu.t.ttwaa: kak81 neuYo.'a. a1hte.r1, leh t1.tt .... ~. 

ao'U ••• t ..... 

BaDat .. lAh.1Itlll.a SOti .... lahti n11D1k'l1l tolaell. puo

l.u. •• llaIlaltalai .. , D1a1'U"'" .1Ime Jo uuden lIi.un, lIDakoYut. ~. 

~r .. t. asala18U1ak1ll t;wm.tan p.,art'u. IIDtta •• kaala1aa' .1-
-., Jaballe _, ... , l&,1kul.Drri1-s.a pelata b&UIl MIlnl.Jl 41..al-

IIaIlU1a ,1IOl.u •• 8otl_ tlldU.&1aa l ... U1.1&. oa .... 1~ ...... 1 ... 

xl 
~U_ ............ ol.Ya heIlkUDa 1l1llU7. 11ell" bltak1a 

,1aktola ... '.t ... l .. .. 



- :5 -

taIl.l.I 1 .. '1 t hyv1n aloaUw. k.1II:1 ... p11rel8". lQ'ö •••• alaia1 ... 

Ja !taltal.1d .... liei411Jl koUu. on tAkI.l&1aen eli ...... keake1.1IIp1&. 

8mdUai._ .arabia llheUlla. lieDae n1a1teU,. aaau. ulkD

aiD1ater1Jc.s.. H&n on ~o toi.ta 'YUOtu MUIlut STei tai ... perhe1De •• 

Bl.Den 'hl.1puol .... ~ok. on ho1 hilut l.I.heVatDl.. on" 1Il1C!.k1D uyU-s.a 

lIJateuyt. JU.t&1.D k.'koa e1 lie. ku1teakaa tIIpahtuDut ran.kalal.

arabialai.l •• a .wnte1 •••• 

Mgdi.taa1a llheUU.. "Dal~ .... ~oll:. 8D1aaI&k.een 881lU 11L

lt..ren nDJlalla. on parheina_ tullut Y1ch,'hiD J . ~al taee ~oll:a1k1D 

• aika. 

SIlurl.l.heU1lIlata on ~Ilelll paU.1 nUDUu.'a, "ap_~_. TIlr

Ida, J'lpaiD Ja Ug8Dt1iDaa ecluat...,.,. L&hettUI.1.ta on paih1 a1.u. 

ylMpADI Jo on auottu, Jl.lall& lIoAaooa, heit.la, 11"laa1.a ~. :aa..... 
Dian lIh.tt11Ut. 

x x 
x 

All.all:11"JolUauc n1a1V. Vat1taall1iD on talli ••• ranakalal

al.ta •• pl1l"81a" otattu Ta.t.an .uurella ~~II: .. llIi, allll Ui&l

l& plda'u.. po.Ua Vat1kaaI •• a ~ollal AurSilp.a DiiD alDall:1n 1I:uDD1*
ka1llp--. a.b .. aa4öör1 BDabat .ano1 IIlnulla, lI:ua D1II1tYkae.t&ni bIlul

le UIIoll1a, a11rtoa1 D11n p1tt1lJL BaDak .... olon Jllll:eG hadttl~ 

kalkldalla ...... IIaftInOlttola1a tu.talta, _tta l1ala1 U .. ,.&1"ta

~ Ja öe~"" a14eD.k1.,..anl~ D1a1..II:MJl oln.u p%'MOUa, 

~oU. a4e .... Tallttalut Ta1buTa'. 

ftIUl.a on hed'~~ auurta '"."7t,.. .e toal .. l_, etta Bao

a1 -.u. p.ikall.e w.uas..ena .111: .. l&he'taa M1Jl1ater1b J&ull.,..l-

UkIa. JIMIIIl el _ ... , ta. vltTV.,ua. IIa1II1h .. 1ata •• &1 .... . 

• ,. -.zr-fl:Ww hp*-.s.e. JIl.JDMa 8IIoa1 oa al ... _. Joka .... a 



l.Ahettiinyt auden l.&hettUllILJl. Tl.tI pUtöatl SuoMIl halli tuk88ll P1O-

1el ta plUn erikolsen otoll1aeDa .1kA ai. tI.UlI. tulla UIloht ..... 

8111& •• TahTiat •• nylqi .. n dgl.n ....... Se Tle m;röekin Idlrjan 
et ta 

kaikilta nlllt& mah40ll1ai.t. arY.1ullt./all.klrjolttan.an nimity. 

V.tikunliA 011ai ~oD.ld.Jlla1n.1l T .. t .... to Ranakan H.1.1Dgia ... Tit.kal 

ol.l •• n l.&hett1l&&n .11rty.!.eata d18a1d.n •• l1Ile 

. • 1'&_ tlldLlJU,D8D. T1J.1cne1j.nl k.noi 1I1mllle .Uan U.tI

'9'&naa. • tta Salt.an tlLIdUIU...... .4u.tuk..... ~1 01 tai81 tnt1YlLl.1& 

n1II.1tyk ... n1. TätiL .1 01. 1dI..1t.Uä ... nlin .tta .aIe.alaieilla olia! 

• jot 1n ~uuri m1D.un n1a1 tyatäD1 T •• tae T •• n aitan .ttl Sak .. el ole 

.rikol •• n 1Jmo.tunut .11t1, .tta _ 01 __ V.tiJtaanl .... du.tettuina. 

Toal .. i. aUä 01_ V.t1.Jcaanl1n peru.tane.t 1l.hetY8tön 011 kaU tl

IdLUL1all ttI. aak.a1:.ala1l ta jälLllyt .n ...... tai TtI.he-au. huoaaamatta. 

_tta tull nia1tykaea1, k.uU. p&1vtl~lrjeatlfc"_. 

• 

Minull. on koko ajan ollut aita parhai-.t auhte.t tlUdl

l&1alin .ak.al.i.lin. Midi. 41p10Jla.tt.1h1n ett& up ••• re1h!n. 

Ranakan uue1 l.&hettlll. Hel.1nsl .... h.r _ 1. B1.ancbatai, 

jolllta t","ln .U.n. Oll Tala1. 1Aht..aan nlin p1an kuin .ak.al.a1.t 

ant .... at bAJLel1. 1I.p1JmU:uTilauain. hten jo olen a&hköttILnyt, .1 Rue-

k.n hallitus t .. 4o - ... t1s1. t_rrent - blLnU T1rallha.U nl.U

tIIl .mallkuiA aat •• TUaual on • el. .... Toh.l ta puol.n BakHJl tlJcIl&l

Jl8n laaUua. Taku1lU ••• attel a1 uan T.1k.ukal. 01. herra 4. man
ahetat'!I.1.n dh4a 01....... lUullp. la&Jl parl pl.l~ _U'- IQ"ÖIl tela.n 

T •• tauk._ ~o _11 .... n .. naI .ak.ala1aet tolYoYat eU.l Banu. t&ll& 

h.tkeU& lAh.Ualal l&h.t7aU,uulldl1kal .... ttl41pl .. att.j.t koeta 

pelkll....at 1I&1uIl 1UIl .... wl.n. puol.lla. T.U alaltmWlb karriUr1a 

ulUpaolelt. taalni. a1ellU. ,,401U.t. ti.tT.ti 1If'Iat1Jl Oll •• ~ 
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aakaalat.et yleeJ181 koatt.Yat vaikeuttaa ran.k.Iaiaten 41p1ouaUiaJl 

1lhattia1aU ulkoaaUla. joUa .Uan RaDlllcaJl 41ploaaatUnan edn.w. 

Ja ullcoaa1un 4ip10uatUkwlta tI&ll.a hilJaIe .. llaen bI:dl1.bat. ft

... on kuitenkin vain olett.-aa. 

H. Holma • 

p.s. Kim yllloleva oli kirJoitettu. herra 4e 1a Blancha

tai llJlOitU .a ..... a .aIe.alaisen vlll1W1lin ... 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
..,... 

Vlohy"saI. 15 p:n1L toukokuuta 1943. 

r C, 
Ulkoaslalnm1n1sterlölle, 

H e 1 s 1 n k 1. 

Lähetän täten kunnio1ttaen UlkoaaIainm1nIsteriölle 

raporttln1 VI~tä n:o 1 9 , joka kla1ttelee aIhetta: 

HuästiJättö Ranskalle. 

lj~o-
H. Holma • 
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.......... J .. :J; .... o ... a ... J ................ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .. ~~ .• ...... 

.. Y.1W ... ssa ..... l.~p:nä tO~~Q. .... lI:uuta 19 ..... ~· JJl /tJ/ J:f YJ 

~i~-:ifj 
Asia: .H.yyä.at1Hittö Rm18kal1e • ......... / 

Kuten Jo tä.DlänpiUväiseasä sähkeesaii n:Q 123 Ulkoaaie.iiollD.1-

nlsteriö11e tie40itettiin. marsalkka Petain otti minut tänään Taataan 

J iUi.byvii.i aJdlynnUle • 

TUaisuus aai aen kautta erikoiaen..J:.eimanaa, että moneen &1-
~ 

kaan ei ku.k88ll liihetystöpiLiUlikkö ole tläl tii Tiralliaesti liihteny-t. 

M1käl.i lIIliatiIi1 ei petä, oli viimeinen Unkarin 1iLhettil.l.. aykqlliL 

1941.. Kuten Jo edelliseasä raporti8a-8l1i n:o 18 mainitsin, ei liloin 

ole uusia liihetyatöpU.l1ikölt1 tiI.Ul.& moneen aikaan ~ditoitu. Sere

lIIOIl1a aai tIJIiLn kantta erlLiLnlaisen er1JcoiaJuhlal1isuuden, Jolle Rans

kan hallitus Umeiseati tahallall1 antoi reliefii, "'llyU&o kuiten

kin .eremonian inti1m1n 1uonteeu.. ~en Tastaanottoa JIlaraalkan lUODa 

Tei llinut .. oritaire g&nval. .uurlllwtU11. Bocmat pI'.1ntater1 La-

• Talin puheme, Jolle J&tin rapell1JcirJMIl1 JiLlJeDIlökHD. 8anJiLlkaan 

unlDuu yhclaa... - J. matkalla liU_hU meihin roUTani, 1ILhet1'8tö-

.ihteeri !'1kanTura J. protokoll.putU1kk1l - hallltu.tal.on alaker

taan, •• 0. marealkm TaataanottohUonelatoon. _tela8ella •• 011 1lU"8al

Jean henld.Jca.rt.1, .toka teJc1 le. hoDDeura, enai kertaa uud.n k.amela

•• lDliTo1'WJ1M .... KaarU.n 'tellu .... lcaJIR1 .. maraallcka auutaain eri 't

'tIL1n l.&IIp1a1n • .-olA l_m 1 lIlinulle JIWly'd.1aet Ja .t& tU lIi mIlle 

JDmn1alaglona 8aU1'apMulA rin_tah4en aeJdL rouTallea1 

JAKELUOHJE : 

UR., A 4. 

JUt.luohJ.m.II'J. : 

T.valll ...... 
T.v.1l1nen J. 11 ..... 1 .. .. .. , ...... mlnlat ... IOII •• 
EI ulkomueduatukMn lledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukatn, multa ulkoaai.lnmlnlat.rIOn tledol

tukalln. 
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ealkan uusin embleemeln koristetun mal jakon. Kl1ttä.eaäIli ja jlttll. •• -

säni rap.ll1kirjeen puhuin hän.lle muutaxnan sanan l susu.n m.m.: 

·Je sule protond4ment touoh' du Umoignage de eyJIpathle que 

j. vl.ne d. receToir de voe maine. Monsi.ur 1. Mar'chal. et ce .. ra 

un souvc ir de plua que .1 'emportera1 en qulttant 1& France ~ J '8i 

eu 1e bonh.ur d. vivre pendant plus da trois luatree. J ' a1 vu 1a 

Fran~ dana 1 • • t emps heureux .t la. t~. malh.ur.ux, en paix et 

en guerre, mais .urtout J 'ai vu une nation qul, t1d~le a .8 compr'

henslon tradltionnelle du courag. -et de la bravour •• n 'a ri.n nfgli-

g' pour v.nir å notre &1d •• 

J. torme le. voeux las plus ard.nt., Mon.i.ur l e ~chal, 

pour votre peraonne et pour 1 'heureux av.nir ele la France .t de eon 

peuple .t Je auia perwacl' que le. r.18t1ona d'Ja .'culaira ... tre 

la Franc. et la Finland. ne seront Ja_mais troubl' •••• 

'.I'I.IIIän jälk:ee t arjoUUn lounas, josaa pai tsi mar.al.ldcaa 

.1 8 rouva P 'ta1nla ja melU oli aanä plLäminiateri Laval, auurl&hetU

Ua Rochat .18 maraalkan liLhl_U t1'Ö~veri~. 

Koko aterian aikana maraalkka 011 lo1stotuulella ja 1UI

piti maita ka1kkia hertta1eella keaku.tel.ull881l. On ldLs1ttämlLtönu, 

• .tUl 87-vuotiaa vol 71eenal olla s.llaiaa.sa v1re ...... Sen 11aäka1 

on maraal.kka kubunut _iclllt ennen llhtöiLJlme pemepl.iVlJ..ll.a1lle, a1.-

K8.kuat.lu.tm1 plllll1niatari Lavalin kanaaa ma1n1tan 

.. uraavaa. 

L ... al antol lR1.nun sel.'YI..U 1JIII&rtlUl. lIl1k& 11en •• tota.udall 

kau.a 7hUp1UvU. etU hlull& Ola ~t suhteet VaUkaeDUIa. var

a1DJt1D u.l to-hht.r1 ~loJlMJl. Joka ksuu aikaa 011 mmUUkaaal'a-
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riisissa. Hän pyysi minua viemään tälle persoonalliset terT.ls.naIL. 

Edell.en hän kertoi nykyisen paavin. Joka sll.loin oli ulkomi-

nister1.nll. hänelle v. 1~35 Jollo in Laval kuten tunnettua klf.'Yi Roo-

IIla8sa - hänelle sanoneen seuraavaa: ltMinulla on suurl luottamus Kut

s.luuk •• en. Ja senjälkeen on luottamukseni Teihin suurin-. 

Muuten Laval piti nykyistä pall'Yla Illan splri tuaallsena ja po

lii ttiaestl 111en arkana. Hän sanoi nimenomaan, että en tinan pasYi ei 

011s1 niin kauan ara.te11ut alotteen ottoa rauhan aikaansaamiseksi. 

Hän sanoi myös s.uraavaa: -Olen varma siitä .ttä paa'Yl vlel.1. 

tulee ryhtymU.n jonkinlaiseen alotte •• een yllfLmainitussa suhte.s.a. mut

ta en usko hIlnen sitä tek.'YI.n ennenkuin vuoden lopulla-. 

UimIlla oli l'arl1s1as& äskettäin JllUut8ll11a kiintoisia keSkuste

luja parin tunnetun korkean kato14sen kirkon edustaJan aeki. ertUl.n Pa

riisissa kauan 88\1n;~en italialaisen kanssa. Joka ilmeiseati on Magllo

nen uelcottu. Koska tahdon Vatikaanisaa kontrolloida näiden k.smstelujen 

merlti ty.tI. rajoitun täsali. vain .anomaan. etU nii.tä sain aaman ku'Y&n 

kuin keakustel.u.tani Lp'al.in kan •••• s.o. että Magllone ollai taipuvai

s8Dlpi jo nyt aonde.:h_aan r.man mahdollisuuksia kuin paaT1 it ... 

Tässä yht.y4 ..... tahdon 'Ylel.& lIla1n1 ta, etU, .räs l1llmainl tuis-

• ta henkllöhtl kertol nykylean papin ldLyd •• 1IIULn 'YUODna 1~S'1 Ran.kaasa 

- h&n 011 .Uloin ulkolll1n1ater1 - kertoneen h&ne1l •• ttl Sekaan tä~

.. tin.n auur1&h.U1l&. VatU:alllll •• a 'Yon Hergen kokonai •• en 'YUote.n el 

o~ Idf.7nyt hIlnen puh.'Ulaa. 

J80 tUe .. änl nyt Ran.kan 15 1/& 'YUo"n JlLlkeen u.kallan t1Y4J

tyk •• t.enl to48ta, .tU ne .1JIPaU.t jolta Ranata 'Yi1me vuoslna maiti 

kohtaan on wntenut Ja osolttDnt. e1Yiit ole Yl.hentyn •• t. ja etU nU.

aI.k1Jl pUrelaal J01 ... wl'YOtac Satallll tuk1.1Ma1.ta Jopa 14&a1lJdn. 
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SUomen kysymys on kysymys sln.1naIL , J ota el sotketa suurpel.11n. ~se

levon jälkeen en mulsta l eh distön tässä t ehneen polkkeust • Olen 

tahtonut tätä allenlvata hälven tiUlksenl kalkkl mahdoll iset luulot 

että tilanne 011s1 toinen . ;Ta ko ska Ranake kaikesta nykyisestä alen

nusti1aat aan huolimatta jäi. suurvallaka1 ja henklseksi keskuksalcs1. 

ei me illä ole varaa vähekaJI. näiden sympetiojen I118rkityat& vaan on 

me1cUi.n ;.1i t ä v ilja! tä"d nil Jä muodoissa jotka tllaune kulloinkin 

s&1111. Lyöty tuntee aina kaksinverroin jOkalaen ystävyyden osotuk:-

aan. 

x 

J(yöhellllll1n. Tahdon vlellf. mainita kahdeata seikaata . 

llaraallcka ja protokolla ovat ylitanuotaT1a to1menp1telsalllLn 

lKhtömmB helpottamiaeksi J a aen ao040stamia8kal mahdollisimman 801en

n1kai. Ni1npl. maraalkan oma II1tO hakee JU1Ut asemalle, ja hILDen Ollia 

odotushuoneena. Vichyn .. emalla avataan llf.htMmale varten. m1JdL ti8-

tUk .. n1 ei kertaakaan ole lihttUllUJ.le tllPah tunut. 

Nunt1us JlLrjsst1 19/5 suuren ater1an (40 henkeIL) .. jossa 011-

'Yat lIanA paita1 ha1l1tuk_n 84uatajia ja Ulkomin1steriön korkeita 

• 'Yirkam1ehll. .......... u ka1k:ki SIIlbaasa4öör1t Ja llhetystöpUl.lu:öt. 

Uer1an lopuaaa hän piti puheen. jonka llDldn älLnenalf.T7 ja sympatia 

SUa.a kohtaan OTat kauP1lll818sa yleisen keakustelun alaisina. Tlllai.

ta Jr:ut8l1a ei ole •• jlUnan kun lIh41Dme Pariiaista, Nuntius kertaa

kaan pi 'tI.Dy't. HILn lopetti puheenaa malJaan SUomen TaeaTallan Preai-

4ent1n kunn1aka1. 
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S UOM E N L ÄHETYSTÖ 

N:o 394-114. 

Vl chys811. 11 P~ivänä ke~_ 1943. 

ji.; /~I j:J __ fJ 

~~ ~~.~_!~~~~ . 
• I ,;\ C -: ~ 

) f · C'b 
Ulkoaaiainministeriölle, 

Helsi n ki. 

Lähetystö täten kunnioittaen ohel sana lähettäll. ra

porttinsa VlchysU n:ot ao . ja al J jotka käsittelevät alla ma1-

ni ttuj a aihe! ta; 

N:o .\1): It •• kh"lala181a m1eJ. 1pite 1 tä. 

N:o 21: X..kuateJ.u ministeri -malin kan.aa. 1.m. 

, 

V.a. Aaia1nholtaJa: 
T. 'l'ikanYaara • 



..... y .... 'I, .... y. ILJ' ...................... SSÄ OLEVA LÄHETYSTÖ. Sa lai nen. 

I~ 
RAPORTTI n: 0 ... .. JP..It ..... . 

.... y.+-AAY. ...... ssa .... .l.Q p:nä .. k.~.d. .... . k uuta 19 .... 4.3. 
f"t lOI .Jo.-! ~J 

~.=!f ,. 
.., A , As i a : .. KtIki ay1al.alaia .. lIl1elipitai tä. 

_ ___ i-

Koska mielestäni on miel enkiintoista tutustua kesk1aasialai

saen mielipiteeseen nykyisestä poliittisesta tilanteesta, kysyin r

g anistanin täkäläisal tä ans1d.isal tä sihtearil tä herra Ghulsm Al.i 

• Yonossi Xh.anllta hänen mielipidettään siitä, mitä lähiaikoina tulee 

tapahtWll881l. Herra Yono.si oli sitä miel tIL, että pol ii ttlsten t ap ah

tumien painopiste nykyil.än on Kauko-IdlLaal, koska aika ratkaisevasti 

tIUl.IL lmtkeUä työskentelee Japanin hyväksi. Ti.mii. val takunts, jonka 

voimat eivät ole sanottavasti heiken1;yneet huolimatta monivuotisesta 

sod.asta Kiinaa va.taan, kontrolloi nykyään aluetta, Jolla asuu noin 

450 miljoonaa ihmistl1, kun taas l'ohjois- a ll:te2ä-Amerikan yhteinen 

aaukaaluJcu nousee vain aao miljoonaan. Paitsi suunnatonta ibm1B11lSta

r1aalia sillä on hallusaaan kaikki tarvittavat raaka-aineet ja mur1, 

• yhä laaJeneva moderni aaetaolliauu., joten se voi käycUI. sotaa kuinka 

kauan tahansa, kuten pll.m1nisteri Tojo useampaan kertaan on vakuut

tanut. KiJ.nalaia ten 8118l1la herra Yonosain mukaan heikkenee he 1kkenem1.-

tilAn. mLinollen hän katsoi, että Yh4Tpal tain täytyy jotain tehdll. 

Kiinan autt-.1.akai. JIlUUten hlLTilvl.t ennen p1tklLl so4an Kauko-Idi .... 

ainoa tapa pl&stlt Japanin kimppuun on Vanlf.jl.n kautta, joten herra 

Yono.a1 kataoi, että AlDar1Jdca tekea kaikkea.a --saadak .. en Venil.jl.n va-

4atykai sotaan Kiinan puol.a11a. !liin etU _ta ellllaDmliJl 

JAKELUOHJE, 

VIR .... 

J.lttluohJemalleJ.: 

T ••• III ...... 
T ••• lllnen J. 11 ..... 1 . ... ... . ... mlnlaterllllle. 
EI ulkomaaeduatukaen Iledollukalln. 
EI ulkomaaeduatuk ..... muItA ulkoulalnmlnlaterllln tltdol· 

!ukelln. 
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tulee syttymään Japanin ja Venii.jil.n VälillII.. 

~ainittakoon t ässä yhteydea8l. että allekirjoittaneella ol~ 

muutamia pll.iT111. sitten tilaisuus keakustella Japanin täkllll.is8D. soti

laaasiam1ehen kenraali Numatan kanaaa. RIln sanoi että heti kun Venfijll. 

antaa baaaeja amerikkalaisille Kauko-Idlsell.. japanilaiaet tulevat 

hYökkl1mMIln en a1.nma1 n1 tun maan kimppuun. !tysyeaali.ni paljonko jouklcoja 

Venl.jlUll. tilllll. hetkellil. on Kauko-Idlaal, UlDOitU hän n11tti. olevlll 

30 divisioonaa huonoja joukkoja, joita 011, sinne aiirretty Uärinta

malta. HiLn kertoi että kenraali Yamashita. Singaporen valloituja, 

on edelleenkin Mandahukuosaa olevien japanilaisten joukkojen komanta

ja ja huomautti erikoiseati, että Japanin parhaat jOukot ovat s.1joi

tetut ainne. IYaymykseeni, niikevätkö k11nalaiset nII.lldUI.. hän aanoi 

etU niUänhiLtä aiellll. on jo raivonnut kauan aikaa ja huomautti, ettA 

auerikkala1aten Uma-ase Kiinaaaa on melko he1Jdco, johtuen a11t1 ettll 

näiden ilmateitae täytyy tuoda bental1ninal. InUuta Tahungk1.ng1in. 

Kenraali Numata lllllOitti myös, että kiinalaiaten ylUoikkar1en luku

mlLll.rA on mun ja kaavaa kasvaDiatalll. 

Palatalaleni ka.kuateluuni herra Yonoaa1n kanssa. h1n oli 

sitä mleltK, että koska aU:a työakentalae Japanin hYVIkai Vanil.jll.il.nk1n 

nl.hdan, on sota Japanin ja VeniljlLn välUlI. vI.ltUmll.töll, ja koska Sak

sa biinen lI1ele.tIULn tuskin "kain pyatn lyGmU.n. Venl.jU, on a.ta. pa

kotettu 04oU81118an hatkeA. jOlloin Japani on valll1a kayml.l.n Venl.jlLn 

Idmppmme 'l1lIII. heti Toi 1iIllla tanI. wonna, Etta myöakin vaata kah

åIl kolllell vuota kuluttua riippa .. aUtI. kuinka kauan aikaa Japani 

tanluaa uamanaa luJUtataakd angloa_-Ja Taataan .. kI. aaeteol-

11111lutenaa kah1ttild. .. kai ""'olUat..an tabtelukalpol .. td. 1'&'
penpekUlvutl. Dl.,_ 011 b&Il .1. a1.el ta et ... a., Joe .rlpllll 

ei _GIddIa .. ftO __ • tulee ... tt .... TuaJD Ya8taau pUolu .... 



kannalle linnoittaen itäistä rajaanaa odotelle •• aan mahdollista anglo 

aaksien maihinnousua llbne.aI. Jos taas Kauko-IcUlaaä syttyy sota 

hy!:lklci.ä myöskin Saksa llnne.aä. jolloin Venäjä ei voi vastustaa tätä 

kakaoiahyökkiLy.tI.. ja aleseli näinollen ennen pitkää tulee 'toittallla8n 

koko suursodan. Herra YODOs.i "sanoi, että mitl. teollisuuteen Ja 

uuaic ikl.luokkien kanattamiaeeJl tulea, aika työakantelea Sak.ankin 

W1kd, Jotan tlUlI 1Q"6akin on Uy.i syy odoUaa tapahtumien lehi

tyaU ja antaa englantllaia-ameriJtk:alai.tan ottaa hyökkl.ysalote. Her

ra Ono88in muksan S118 täni. TUOD1la. jos ei Kauko-Idäs. tapahdu mi

tään uutta,. sodankäynti Buroopas88 tulee rajoi ttumaan vain anglosak-

~ silaiseen maih1Dnou~ritykseen. joka sekin hänen mielestään on hyvin 

kys .. nalainen Juttu. 

Huomautettakoon tässä yhteydes8i, että t~käliise~ soti

laakomi.siossa toimiva saksalainen eversti Reichel huomautti minulla 

jonkun aikaa sitten, ettei heillä ole mitään syytä 

la hyökJdlKmU.n. lukuunottamatta lIIlutamia pa ikallisia operatiota ku

ten Len1ngradia vastaan. - loIitäLeningradiin tulea) täkiUäiset sa.lf:sa

laiaet ovat Jo TUoden a jan' siitä meikäläi.ille puhune.t tietoisina 

.iitl,että .. on meille mi.luisaa kuultavaa. 

.. Y1tl viell herra Yono •• in mielipiteisiin tulee, on luon-

nolli.ta et~ hän on jonkun verran subjektiivinen, koska hänen maan.a 

88ema tI.l1lL hetkelllL on malko iklLri eD8lantllai.ten ja veDJUil.isten 

.yl.ily •••• HIn on minulle jo aikai.emmin sanonut, että heille tie

tysti Oli.l adullis1ata. jos Japanilai.et pystyisivät karkoittamaan 

britit Inti .. ta, jolloin he pllalairit jonkinlaisek.i butterttiva!

Uokai lMIL ja IlLnllen vIlll1.a. TUlö1a heUIIL ol1si kenUe. tal .... ita 

su4a o81a InU .. u. n1a1t.ln Baluclahia'-. Jos" on .&tganlatanUle 

tl.KaI. KarMbin TlenUs.~. sed osia X.bII1riat .. aarra YOJIO .. la 



lII1kaan br1ttUlUseaelf. Intia.s. Atgani8tanin Ja Indua-Joen -.1U1ael ... 

lä alueella asuu noin 10 miljoonaa he1kälä181ä. 

-\ . 
T, '1'ikanvaara. 

V.a. As1a1nho1taJa. 
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VICHY SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala i nen . 
RAPORTT I n: 0 21. 

Vichy ssa 10 p : nä kesä k uuta 19 43 . 

Asia: Keskustelu ministeri 

yysin tänään ministeri malin päivälliselle keskustellakse

ni hänen kanssaan tällä hetke~ä Rans kassa kaikkien huulilla olevasta 

anglosaksien tulevasta maihinnousuyrityksestä.. inisteri Amal oli 

sitä mieltä, että anglosaksit eivät vielä nyt pysty mihinkään suuri-

• suuntaisempaan Saksaa todella uhkaavaan yritykseen, mikä hänen käsi

tyksensä mukaan tulee myöhemmin tapahtumaan,. suuntautuen silloin Hol

lantiin, Belgiaan ja ohjois-Ranskaan, josta allieeratut voisivat is

keä suoraan Saksan sydämeen. HR.n arveli että anglosaksit tänä vuonna 

tu).evat jatka.maan hYökkäystä Afrikasta käsin saadakseen Sisllian, Sar'" 

dinian ja Korsikan hal tuunsa sekä täydellisen ilmaherruuden J:talian 

mantereella. Valloitettuaan Italian arveli ministeri rnal heidän si t-

t en y rittävän vyöryttää Saksan puolustuksen Balkanilla. 

itä mahdolliseen maihinnouauyritykaeen suoraan Balkanille 

tulee. kertoi hän. turkkilaisesta lähteestä saamiensa tietOjen perus

teella. Kreetan ja Dodekaneasien olevan niin hyvin linnoitetut, ettei 

al1ieerattujen kannattaisi si tiI. tietä. yrittää. KYsymykseen! mitä. hän 

tuumii yhdistyneestä. operatlosta Biskajan lehden ja Ranskan Välimeren 

ranniko1l1e tarkoituksella eristil.ä. li:spanja Ranskaata ja muodostaa 

~tell"'Ranskassa rintama hän sanoi ettei hän siihen uskonut ja etu. 

hänen käsi tyksenall mukaan saksalaiset helposti pyatyia1vät lyömlULn 

JAKELUOHJE : 

UE 2 : • 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
TavallInen ja liolkai mlnioterlölle. 
EI ulkomueduotukoen tiedoitukalln. 
EI ulkom •• edultuklen, mutta ulkoasiainminiateriön tiedoi ... 

tukoIIn. 
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hajalle tällaisen yrityksen. 

ainit takoon, että keskustelin Jonkun aikaa sitten marsalkka 

PtStai n 'in sotilaallisen neuvonantajan kenraali CaJlllet'n kanssa samas

ta asiasta. Hän oli s11loin aiven toista miel tI. kuin ministeri drnal 

luullen että. hYÖkkäys tulisi '\tapahtumaan Bal kanilIe, sanoen koetta

neensa saada maraalkka k'etain'1n tästä vakuutetuksi. 

Lavalin viimeisen suuren puheen johdosta huomautti minis

t eri arnal, että aksassa lienee nyt ka ikkiaan. työm1ehiksi muutetut 

sotavangi t mukaanluettuina, noin 750,000 ranskalaista työntekijää. 

net, etenkin nuore t, jotka eivä~ halua noudattaa työkutaua, yrittä

vät piiloutua, mutta joutunevat ennen pitkää kuitenkin lähte.mää.n, 

sillä Espanjan raja, jonka ylittämällä aikoinaan monet pääsivät oh

jois-Afr~aant on nykyään tässä sQhteeasa hyvin tarkasti suljettu. 

Työmiehistii puheen ollen mainittakoon, että tapaain ä skettäin erään 

Saksasts lomalle tull.en ranSkalaisen, joka työskent.lee panaaar.ita 

valmistavassa tehtaassa Dortmu.ncl1saa.. Hän kertoi englantilaisten pom

mitusten olleen hyvin voimakkaat, mutta että saksalai set tästä huoli

matta alna kahdessa pä1v1l."aiL pommi tust.n jälkeen ovat saaneet teh

taansa uud.lleen käyntiin. Muuten haastatel tavani, entinen koll1lllUIliatl, 

kehui kovasti saksalaisten jirj.at.lykykyl ja pi tkiUle kehittynyttll. 

• teollisuutta sekä työ11l.ist.n kohtelua eikä halunnut entisistä aate-

veljistään enää kuulla puhuttavan. 

Mitä ohjois-Jtrikan tapahtumiin tulee, suhtautui ministeri 

.lirnal skept1llia.st1 täkäläis1asl leh4iaaä kartän .... en huhUUD., .t

t1I. gaulliatian voitto POhjois-Afrikassa ol1si ollut jonkinlaisen kom

promissin tulO!! .nglantilaiaten ja amerikkalai.ten välilli, jolloin 

encIantllai .. t olisivat luopuneet •• r1kkaJua1aten b.yv&kal 8.l'gent1ina

laia1.aa int:rea .. l.-'iohjOia-Jtr 1lc ... a. 
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Luettelen tässä yhts ydessä algerialaisen kanetallis.k.omitean 

(comiU de la liberation nat ionale) t ähänastisen l4-miehlsan kok.oon

panon , joka edustaa valtiollista suvereniteettia koko siinä osassa 

RansKan imperium.1a, Joka ei ole Saksan tal tämän liittolaisten kon

trollo ima, seldl. suurinta osaa emä.maan sieluja. Entinen poliitikko 

AIldre Maria huomautti TUnislan voiton Jälkeen" että. jos nyt pantai-

8iin toimeen vapaa kansanWinestys Ranakuaa, olisl 98 gaullis~e~a. 

De G811lle onkin nyt saanut ratkaisevan yliotteen Giraud' ata, koska 

kaikki kstsovat, että. hän o,?- ollut alusta pitä.en mukana olicealla 

puolella. Muuten yleinen mielipide on hyvin tyytyvä.inen, että on 

olemassa ranskalaisella K8IIlBralla ranskalaisten mielestä. v paa hei

käläinen hallitus. 

resldent1t: De Gaulle ja Giraud. 

Komis88arit (comm1sssirea): 

Terveydenhoi to: 

Slsäasiat: 

Ulkoasl t: 

Puolustus ja kan-
aanhuolto: 

Siirtomaa t: 

Tie4Ditus: 

'l'7ö: 

BIIha-_lat: 

TOht. Abadle, Alger'n ent. edustaja 
parlamentIssa, pankkiiri ja anaken 
Kansainlii tossa olevan lähetyakunnan 
tinanssi- ja talousaaiain erikoistun
tiJa. 

Andr6 Phillip, kansainvälisen o ikeuden 
protessori Lyonin yliopistossa. 

Maaaidi. Ranakan ent. suurlähettilä.s 
TUrkiasa • 

Jean Monnet, aiirtomaa-admin1straattori 

Rtn' lnen. 

aenri Bow •• Ranskan KanaainlUt to
llhet,yakunnan ent. aanom~ehtiasla1n
tunti~a. 

Tlrie" ent. prot ... ori. 

Opu'Ye 4e lllrrtll •• nuorin Ranakan t1-
nanaaltart .. tajiata (SS-vuotiaa). 
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aaiat: 

Liikenne ja kauppa
l a ivaato: 

Tuotanto ja keuppa: 
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Kenr. Georgea. Gamelin'in oikea ldI.si 
l§SV. 

Kenr. Catroux. ent. Syyrian ja Lib8llonin 
l1ikomtaaaari • 

Red ker. 

Di.tham. 

.&l.geriaata puheen ollen val tloaihteer1 Max Bonnatoua piti 

eilen Pariisiaa. puheen, j08a. bKn m.m. mainitsi, ml 1& Ranaka ai

neelliseati on menettänyt l'Ohjoia .. .ttrikan jouduttua .ang!oaalcsian 

käaiin. Naali. muutamia numaroi ta: 

150 ,000 tonnia 
10,000 " 
~,OOO It 

5.000 .000 hl 
a,ooo,ooo kiloa 

140 .000 tonn1a 

vUjaa, 
kuivia Vihannekaia! 
tuorei ta vihanneka aJa perunoita. 
n1nil 
appelaiineJa 
ölj1Pi toiaia 8iamanii. 

Tuntuu 8UUl niinkuin niLJIIIL menat7kaet nyt alkaisivat Joa

.. in mI&r1n tuntu. eJIIIma .. aa, Joka eten1c1n kevlUUll kulutU paljon 

PohJoia-.trikan tuotteita. 

\'". '7 :h ~'- --"-__ 
• T. T1kanvaara. 

T.a. .ula1Dhoi tajL 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Viohyssä 1 43 • 

• : 0 478-128. 

Ulkoasia1nm1nisterlöli e,. --- - -~_.~--

Lähetystö täten kunn10itt en ohelseno lähettää 1nis-

ter1ölle raporttinsa ichystä n :ot 

levä t ali amaini ttu jaa!he i ta: 

3 ja 24, Jotka käs1tte -

:1 :0 2 : Ranskal aista työvoim a Saksassa . 

" Hajatietoja . 1. 

" 24 : äkökohtia en nyky1sestä ulko-

po11ittisesta aåamas ta . 

L ä h e t t 1 1 ä s: ~!JJu. 
Aaro P akaslah ti . 
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RAPORTTI n: 0 ..... ~.L .. 

Asia: .Ranskalaista työvoimaa .. 

~ ksss sa . 

s un ja d ksan välillä. nykyään vireillä olevista kysy

myksistä on otsakkeessa einittu t är kein. 

uten edeltä jäni on r portoinut, vaati aksa viime helmi-

tt kuussa ans kal t a entisten lisäksi 1/4 mi ljoonan työläisen lähettämis

t ä Saksaan (maaliskuun loppuun mennessä) . 'i:ästä t ehdyn sopimuksen 

täytäntöön saattamisessa sns ko on ollut aikamäärän suhteen jäljessä . 

Lähettämällä iv~n viime pä i vinä 1 5 .00 työläistä anska on saanut 

täytetyksi ainitun 1/4 milj. työl äiskiintiön. 'l'ähän on päästy osi t -

• 

tain my ' s siten, että on jouduttu suos tumaan siihen vaatimukseen, et

tä uusin työläis ten vuosiluokka, v . 1942 2l-vuotisiksi tulleet, on 

kutsuttu ilman poikkeuksia työpalveluun aksaan lähetettäviksi. Ai

ka isemmin . eks a suostui siihen , että välttämättömiksi katsotuissa 

töissä p alvelevat työläiset s aava t jäädä Ranskaan , mutta nyt , kuten 

sanottu, on päätetty toisin. 

äyttää ilmeiseltä, että jonkin ajan kul uttua on edessä 

uusia työläislähetyksiä Saksaan. Tällaiselle käsi t ykselle antavat mi e

lestäni tukea m.m. eräät pakolliseen työpalveluun ottoa koskevat 

uusimmat määräykset. Siihen täytynee saksalaisia houkutella myös sel

l a isen tosiasian, että Joutilasta teOllisuustyöväkeä on täällä ole

massa. Erä iden suurten teollisuusl aitosten, Jotka eivät tarvitsemiensa-

JAKELUOHJE : 

.................. ~~y..~~.~~.L .. ... ............... ....... . 
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Tavallinen. 
Tavallinen ja IIllksl . . minllterlOlle. 
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raaka- ui ne iden tuonnin loputtua voi anta a työläis1lleen enää työtä, 

t äytyy nim. jat kuvasti pitää nämä pal ksttuina palveluksessaan; täl

lainen ol otil a t uskin voi jatkua kovin keuan . 

Ai koin en sovittu suhdeluku jokaisen eksean vapaaeh toisesti 

lähtevän 3 työläisen korvaamisesta 1 sotavangin vapauttrunisella ja ko

till18ahan paluuttamisella on j a t kuv sti voimassa , va ikka vapaaeh toisuu

desta onkin siirrytty pakko- ottoon. Viime pä i v inäkin on ollut lehdissä 

uutisia vapau tettujen vankien se pumisesta , mikä saamieni tietojen mu

kaan erkitsee suhdeluvun mukaisia palautuksia edellä sinittuja 1/4 

• milj. t yöläistä vastaan ; palau tuksiH tulee j utJrum.aan l ähl s ikoin • 

• 

Laval on pyr kinyt sotavankikysymyksen yhdistämiseen t yöläis

te n oaksaan lähettämiseen j a edellisen käyttämiseen jälkimmä istä koske

vien vaatimusten helpottamiseksi toisell akin t avalla • • ~utam1a viikko

ja sit ten hän saattoi ilmoittaa päässeensä Saksan kanssa sopimukseen 

1/4 miljoonan sotavangin muuttamisesta "vapaiksi siviilityöläisiksi", 

jotka s aavat lyhyen loman kotonaan käyntiä var t en ja pal aavat sen jäl-
x) 

keen uudessa omlnaisuudessaan Saksaan (jo helmikuun lopull a lähetti-

läs olma r aportoi, että on vireillä kysymys erikoisetujen myöntämises

tä yllämainitulle sotavankimäärälle, ja huh tikuun puolivälissä asian 

jatkuvasta kehittymisestl). On ilmeisesti järjes te tty t ar koituksella, 

että tämän, Rans kan virallisesti toivoman järjestelyn toimeenpano _ 

josta täkäläinen lehdist ö on aaanut ohjeekseen suuren propagandanumeron 

tekemisen on alkanut suunnilleen samana i kaisesti kuin Rans ka on s 

nut kokoon edellämainitut 1/4 milJ . työllisti Saksaan lähe t ettäviksi. 

Saksaan tähän asti Joko vapaaehtoisesti tai pakko-otol1a 11-

he t ettyJen ranskalaisten työllisten lukumäärä nousee Yhtäpitävästi tätä. 

x) 
Ii t ä vastaan ei tietystikJ.ln tapahdu lllUiden sotavankien palautuk:

aia. 
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~ 
lä1s1stä sekä r ans kal a isista että ulkomaal a isista leh~ saamien1 

tietojen mukaan pyörein luvuin n. 1/2 miljoonaan (näistä on kokona1a-

ta 10 rse1llesta). 'ot av angit mukaanluettuina Saksan käytettävis-

sä nykyään oleva ul komaalai nen työvoima nousee 12 milj. mieheen . Sak

s assa olevie~ ranskala isten sot av a.nkien luJru.mää.rili koskevat tiedot 

va ihtelevat vajaan 1 milj. ja 1,300, 00 väl1llä. 

L EI. h e t t 1 1 EI. 8~ ,/~/~rJ)~ 
Aaro I'akaslaht1 • 
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RAPORTTI n: 0 ...... ~ .. J:t 

.YJ~Y ... ss·å ... ;!, .. p:nä he~D:ä .... kuuta 19 ...... :5.~.lf; _y 

,,'1 -t;::':~ ........ ,J.:::=:.: Asia: 

1 . Paavin nuntius kertoi Lavalin hänelle hiljattt:lin l ausu 

neen olevansa nyt t emmin sitä mi el tä , että rauha ...5uroopassa tulee ensi 

vuonna . Omana käsityksenään nuntius lausui , että rauha ei ole ajatel -
, 

tavissa ennenkuin 2 a 3 vuoden kuluttua • 

2 . Tauko sukellusvenesodas s a johtuu siitä , että nglos aksit 

ovat menestyksell ä ottaneet lentokoneissaan käytäntöön ko jeen , jonka 

avulla sukellusveneitten asema on todettavissa . Saksalaiset ovat nyt

t emmin t ehneet "vastakeksinnön". uurin piirtein kaikki sukellusveneet 

on kutsuttu tuki koht i insa , missä ne varus t e taan s anotulla vastakeksin

nöllä ja uusill a ilmatorjuntat ykeil lä . (Krug von idda . ) 

3. r ittäin huomattav ia saks alaisia joukkoja on sijoitettu 

ei ainoas taan sopivi in paikkO ihin tarpeen vaaties sa Italiaan siir ret

tä~1k8l, vaan myös itse Italiaan. "Ulkomaalai s ten joukkojen"sijoitta-

• minen ei ol e voinut olla t ekemättä jossai n määrin ki usallista vaikutus 

ta ital i alai slin, mu t ta virall inen Italia on t ervehtinyt tyydytyksell ä 

t ätä apua. (Krug von Nidda.) 

4 . Mo,et tapaamistani r anakal aisista (pää s ihteeri, suurlähet

tiläs Roohat; direeteur poli tique, ministeri Lagarde) ja ul kol alaista 

dipl omaateista (nuntius; Japanin suurlähettiläs ) ovat osoittaneet mie-

.JAKELUOH.JE , 

_ .. _._ .... ~.~!.~!_~~ ... {~~~~~~!.~ ... ~ 
dl.sa a 3a 3 olevia n1m1ma1nin 

·.· ... ·.·.::: ::::It:~·;!:~t:.l~·~::~tt.~L.,~i1~J.\ . 
UI 1 . ... 

.Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Ila&Itll . . mlnl.taMlllle. 
EI ulltomaudultukaen tledollukalln. 
EI ulltomueduatuk .. n, multa ulkoulalnminllterllln tledol

tukalln. 
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lenkiintoa sitä asianhaaraa kohtaan, että Suomen sota on pysynyt aae-

masotana . 

6. lakeiseen 1ienin ssnomaleht1m1eskongress1in osallistui 

saksalaisten nimenomaisesta toivomuksesta myös r anskalainen lehtim1ea

valtuuskunta. Tarkoituksena oli että sen johtaja pääsihteeri Bonnefoy 

olisi pitänyt siellä puheen. Tämän myös saksalaisten aikomuksen ita

lial aiset tekivät kuitenkin t yhjäksi uhkaamalla poistua kongressista, 

Jos Ranskan edustaja päästetään puhujalavalla. Seurauksena olikin, 

että suunniteltu ranskalainen deklaratio Jii.1 esi ttäåi.ttä. Vie:hy'hin 
, 

palattuaan herra Bonnefoy kutsui luokseen täällä olevat saksalaise t 

lehtimiehet ja kertoi heille yksityiskOhtaisesti tämän vä 

,eI I1 1I1 

Italian suhtautumisesta Ranskaan mainittakoon, 

että Viahy'hin ei ole lähetetty yhtään ainoata italialaista sanomåleh

t1m1eatä J vaikka tlUUlll t01lD11 lukuisia saksalaisia kirj eanva1htajia. 

Lähettiläs,; 
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RAPORTT I n: o 24. 

ichy ssa 1 

Asia : 

SSA OLEV A LÄHET YS TÖ. 

p:nä heinä k uuta 19 "i; 

ans kgn AlkYise~ tä 

ulk o.poliitU§e§t a a semasta • .. uu 

Salainen. 

/Oj .s,.p 

l ä.hän as t i täällä t apaamistani henkil öistä on va in yksi , n i m. 

Ja~ anin suur lähettiläs, edustanut sitä kantaa , et.tä odotettav issa ole

vi ssa sotatoimis s a t ap ahtumat a ksan - iJeuvostaliiton rintamalla tule 

v a t olemaan e tu alall a j a ett ä läntinen j a e t el ä inen ~urooppa pysyy pi 

kemminki n hermo s odan koht eena . Ra nskan ulkominis teri ös sä tunnutaan 

laskettavan , että t ' istelujen puhke ami nen ilmiliekkiin l äntisen äli-

meren rannikoll a on od otettavissa. untius lausui , että maihinnousu-

yrity s ei tule t ap ahtumaan anskan länsirannikoll a , vaan Välimeren 

r annall a , joko t elä-Ranskassa, tal i assa t a i !::!alkanllla . Täkäläinen 

Saksan edustaja, lähettilä s Krug von Nidda lausui, että Saksan on a i

van lähitllnässä tu levaisuudessa odotettava useita yhtäa ikaiai a ma ihin-

ousuyrityksiä. a nskassa , Italiassa ja hl kanilla (joll a suunnall a Do-

• dekaneeseja uhkaa suurin vaara); li1ttolaisten tonnistovei keuksia on 

liioiteltu, ne eivä t ole esteenä maihinnousujen yrittämi seen. n mai

nitse nä.istä. lau_suonohta niiden mahdollisen paikkansap itäväisyyden 

vuoksi, sillä Uinisteriön hallussahan on viime kuukausien ajalta saaas

t~ aiheesta ~xta yhtä ; pekulatiivisia lausuntoja enemmän kuin riit

tämiin, vanmainitsen niy'stä siitä syystä, että nekin (lukuunottamat'

ta Japanil a isen lausuntoa) osoittavat, minkä arvon n.s. ma ihinnousuky-

JAKELUOHJE : 

Tavallinen. 

UI 1: A •. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkai miniateriOlle. 
EI ulkomaaeduatvkaen tledoitukalln. 
Ei u'komaaeduatukaen, mutta ulko •• i.inminiateraiön tledai. 

tukalln. 
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symyksen takia on s aanut anskan hallituksen yhteistoimint a Soksan 

kanssa . 

Taustana vii eks1mainitulle asianhaaralle mainitsen v iel ä 

seuraavasta . sksan täkäläisen e ustukse n j ohto rvostelee tilannet-

ta siten , että itärintamalla e i ole odo te ttavissa suurempaa s aksa

laista hyökkäys t o1m1ntaa. viLne kesänä a ks an ei onn i stunu t s aada 

neuvost oj ouk.e;:o j a sell isiin tuhoami s t is t eluihin kuin edell isenä ke

sänä , vanneuvosto joukot perää nty ivä t j ä r j es t elmällisesti ja menes

t yksellä. Täyde nnettyinä s amat Joukot eSiin t y ivä t viime talv en voi -

tokkaln s ak sala isia v s taan . amantapaia ta v irhettä ciaksa ei tee tä

nä kesänä, v en r ajoittuu j oustavaan puol u s tukseen idän t i s t eluiss a . 

s iinä miel essä, e ttä hYökkää .. t neuvo s to joUkot s aataisiin 

t eluje n kohteiksi . amoin mene tellään l ä nnessä valmist~u tumal1a ma i

hinnousuyri tysten t orjumi seen . Täli öin on/kaikkien mui de n ahdoll i -

suuksien rinnall a/ myös nsk.a avai nasemassa aks 'll i n s odankäynnill e . 

e erki tys , Jonka aksa antaa" s kalle · doliisen ... uroo

pan linno ituksen vaaramomenttina , on R a kan hallituksen tiedos3 jo 

yksis t ään niin konkreettisen tosiasian avulla kuin mitä ova t ne 
x) 

"Suuruudelta an rauhoittavan v a ikutuksen t e kevä t JOUkot", jotka Sak-

s a on sijoittanut Han s kaan. Tässä tilanteessa Ranskan hallitus on yh

t eisty össä aksan kanssa msihi nnousuvaaran edellyttämn ennakko tor

junnan muOdossa. Ranskassa toimii de Gaulle 'in ryhmän t aholta johdet

tu salainen Jär jestö, !l.S . "vastustuskom.1taa-. Saksan täällä toimi

valle poliisille Ranskan poliisi on antanut tehokasta apua sen nu j er

tamiseksi. Viimeisten kolmen kuukauden aikana saksal a inen J a ranska

lainen pOliisi ovat päässeet 1taa1ka1 järjestön Johtoon, johon on kuu

lunut unita korkeitakin ent18l1. ranskalaisia upseereita . .Dl. UNita 
x) 

V. Hidda (ei mahdollisiin monisteisiln). 
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kenraalej a on vangittu, mikä julkisuudel ta on tie tysti pi de tty saI. as

sa. Preventiivisenä to1m.enpiteenä ma1hi nnousuvaaran kannalta Ranskan 

hallitus koettaa myös pitää erityisesti silmällä johtavien. myös pai

kallisten virkamiesten luotettavuutta. jollaisesta Ranskan hallituk

sen kontrollista saksalaiset täällä näyttävät olevan vakuuttuneita. 

Saksal aiset näy ttävä t luot t avan Laval 'iin. Hän on - lausui von 

Nidda - Briand'in jälkeen ainoa Ranskan politiikan Iteurooppalainen 

edustajalt • Saksalaiset katsovat, että Laval diktatoorisine val tuuksi

neen voisi hallinnon ka ikill a aloilla toimia nykyistä lujemminkin, 

m.m. juuri maihinnousuvaaran ennakkotorjunnan hyväksi. tta hänen 

toimintaansa ovat he kuitenkin suurin piirte in tyytyväisiä . 

Kun nykyinen tilanne on saatt anut ak tuelliksi myös ans kan 

aseman , Laval käyttää sitä hyväkseen - lojaalisuu tta j a my ötävaiku-

tusta osoit t amalla ollakseen vaarantama tta mahdollisuuksia kulkea 

jos akean ~seilla on enestystä sitä tietä , joka merkitsisi 

jatkoa aluksi Ran skan toimintavapauden lisäämiselle. Tämän poli Uikan 

näkyväisinä tuloksinahan ovat viime kuukaus i na olleet, kuten edeltä 

jäni on raportoinut, m. m. zooni-linjan poistaminen, postiyhteyden pa-

• l autus, miliisin ja jälleen oman sotaväen alkua ehkä mer kitsevän se

karykmentin perustsninen. SUurlähettiläs ochat vahvisti minUlle, et

t ä mitään hankauksia ei viime aikoin9 ole esiintynyt Ranskan ja Sak

san välillä. 

Voidaan .täydellä syyllä sanoa, että anskan hallituksella 

ei ole mitään lDIluta reaalista mahdollisuutta kuin jatkaa Laval 'in 

myöntyväisJYspolltiikkaa. LukuIsat huomioltsljat oVat sitä mieltä, 

etti. Laval'ln hallitus ja PlStain on pelkldinl kylttInä on vain 

Saksan ldL;ytatti.via81. ja k:äakettävIssä oleva virkakoneisto" joka on 
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täysin avuton Ja joka suhteessa sseeton. Tätä käsitystä edusti voi
x) 

makks ast1 lausunnoissaan minulle eräs täkäläinen suurlähettUäs. 

t ta tämänkää.n kanss s ei ole ristiriidassa se seikka, että maihin

nousuvaara aVaa as ekteja, joita Laval'in hallitus pyrkii käyttämään 

hyväkseen. Paavin nun t ius meni niin p itkälle, että hän 1 alsui anglo

amerikkal aisen uhan jOhdosta Ranskan ulkopolii ttisen aseman Saksaan 

päin olevan nykyään huomattavasti vahvellll1laD. kuin parin kolmen edel

lisen vuoden aikana. Hän lisäsi seuraavan ajatuksen.'1etoisena siitä, 

että toiset kädet hoitavat suhteita anglosakseihin, Ranskan hallituk

sella on varaa toisaalta olla 10.1 aalisessa yhteistyössä Saksan kans

sa ja toisaalta - tuon yhteistyön sallimissa rajoissa .. olla odot

tavalla kannalla. 

L ä h e t t i 1 ä s: 
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Ulko aalalD1111n1a hr 1öllte . 

LlLhevatö tllllLn Jmtana kunn10ittaen UhaUU Ulko

aa1a1Dlll1.n1awr1öUe raportt1llaa V1chya. n:ot 85 Ja a6, JoUca 

täaHtele~t al18lllainlttulJa aiheUa: 

N: 0 25; No 8ftn !k MR • 

N:o a6: HaJalietoJa. II. 

L & h e t t 1 1 & a: 



.... ..... 1 .0. B .. Y .......... ..... SSÄ OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala i nen. 

RAPORTTI n:o ....• . L . .. I -U-LK~O AS I-AINM I! 
Vj"QJ:J.y . ssa .... ~ .. .. p:nä h8.1 __ ... kuu ta 19 ... ~tr'l ';0 / jo:t /cJ 

Asia: ... No Rena!cap. . J.2.~ . YJ 

VaataanoUo Vichy .. I tapahtui taYaDEkaia1D. moclollisuuka1n. 

Protolcoll.ap&ill1Jdtö 011 y&&t ... a ... alla, ~oaaa lllAraalkan oc1otuaba.o-

ne oli avattu _itl (Ja kai pl&aai ... a valokuyaa,11a)yarte" HoteUi-

• huoue .. a oli ha1l.ituba pUa1ehen ja ullrow1nhter1D. La ... l1D., ka1lJl1. 

kuklca1a1aUe ya'lIOllen1. 1\1l~ tapahtui IQ'öhlAzl lauantal-Utana 

19.6. ProtokollapUl..l.1kkö UJIOitU MUmUlltaiDa LaYalin ottaYaD ainut 

yuta81l ~o .eur8CYana p&1Y&a&. 

• 

Valtak1r~_ Jlttll.ll1atUaimua 85.6. Jlr"..tett11n Y11aeka1-

kulllJlelna aikoina tu.l11 Yakl1ntuneet ulkona1aet llUodot ;r11ttäYlaU. 

Paite! ___ avaiauuden oaoltt .. 1na SQ .. Ue 011 a.n tarko1tuk.na 

a8ll8l1a Dl.;rUU •• lI1nt& anon Ra.kG hall1tua anba diploaaatU ... 

edu.tuka_ t.L1ApUla1Hl.le V10b.7 .... aen oaaa modo111.b 81'Yonantoa 
x) 

Ja uemaa YahY1atayana .. laDlaaaran.. 'fuammJca1aet auodo1l1mudet 

J'littlY111& ae1kito1Da GIl lmoa1otani ld1Dn1tett;r •••• aanaw11n ;rka1-

t;r1.kohU1B.. 

Valtakirja J&UIII1Ullaiauu. Jaumlakaarte1n ... t ..... 011 

1' ... 111_ c. 1Nri&Jafe". unalka J1IlIla-aAJlnOaaa. Job 1II.Jl ya1ll ani
x) 

IIa1n1U~f':'U tul.w. nrelll kauan .. l .. ull •• t ponacallll ~a 
llJIkar1ll lIJL.U t on' Pal .... , .... &ak.'~ 

JAKELUOHJE: 

______ . __ ._ .-'~_Il.l.J.~_ ................... _._._ .... _ ... ............. . 

U~ 2 : A 4. 

Jalteluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal .. .. _ mlnlote,IOlle. 
EI ulkomaaeduatuuen tiodoltukalln. 
EI ulkomaaedualuk.en. mut1a ulkoaalalnminloledOn tledoi

lukalln. 
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hanoIn 1cI.J'1;.a, elta Ratel du P~'l ... , b.Illen V lSp 81k .... a. ~o ... 

..... taowai • • t tUaiauuclet ~U .. aikoina on jlrj •• tatv. ~.ye.81n1 

atuk&tMn pro~koll apll.l.l.U:6U& el'lUI auocloll1auukeia, •••• kuUluu

ko •• 1.111 Nasn ,1tia1nen " lIltak1r j aa jltUa.8I.nl, laiLn lceul. eua 

rt1.- aikoina el :rlemd. ole puh.ita pU.UJ'. auU. eUI bl.n luulee 

lIarIIalku tilli ku't .. tahtGYan Mlletelll to18lD. Hetlc1sU 11170b.-,. 

hIn antol Plhel1a1he .,.hrt.tuIt .... Oain.18uuta •• talela hall.hUk .. n 

pIIa1ah.1II. Loal el .ina ole l&enl .. 11a1.818 •• tUaiauut.1aaa Jcu1n 

.8ia • .,al. takirJa ~lttO. Pol. o.,n pIIllU:lcO kertol a1nulle ollaena. 

e&1ttel:rl1& LavallD luona ribI& anell Tal t atIrJml ~lttol. j. 011 Le

.,81 .111ob .... t u-noaa1ean p;nnnlSn "'l1a alcaan. Kun Taat.ao1;

to 011 pIItVBTt Ja aara81lcka ... ttoi LaYal.1n .. ur ... a .. lcl1t _ 11-

baV.U.1htee1'1 TU:enTaaren ~. mlnut - ulko-cn-elle •• aJelea. pro~l

lQ&IJ.lltlc6 hUOllaUtU. panlDto _nllle tI.IIIn erU:rlaen huaaaaYa1euu
ele •• 

Ilanallcan .1ht eerbtön pIIl11kO. tr1 lIIfiL'trelb TlU1t1k.elll 

a1nulle lIhetaUl1n TaataenottotUa1auuele ... aanallcaat. ja a1nu.ta 

otettu lcu"a aanallcan 0JUlc&U81a n1a1JclrJoUublD •• -.olD b&Da :pQ_ 

hMn •• tek.ti. kuln lV'.ku tolDen kuTa. ~o_. 1. .. 81 011 -Jean. ~a 

.,.~.teUuna .,b Yun all_ir~olQt .. llaan. Uutt .. t "al'akir~_ Jlt

dtUal_ .... t. J. PUh •• t kolconaieuu ...... JUlai.UlD laUhaa e_.l

ftl1. - .. Um. ot.U:01a SlEIlnltulll tUalauu al1d ollut :rtal pat_ 
xl 

.. Uzbs.-taa __ tua1... TUat __ .,0. tUaaUl1n rau*81d-

.1 •• 10kRT ... ttenl ,. Tart ... 

y .. taupöaeaaaa -.naltlc. tol Ua1 JlaDat. !haUa Sb-.. 
tai.telu ko~t ... J. 1 __ 1 taUa1 "nah.,k __ 1rI. tt .... all. Pn
z) 

AUI .... --- .... au"U ••• aaape-s.aa .... ka_ •••• t 1"'t 
~ta1al .... t .-.e'klll ... tt ..... J. _n '.18'al •• lcoakftl. kirJol-'-Mae 
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• 14.ntUle .u. Stloaen lla:raal.tall •• LN ..... n.Ur1alt •• tuatelll ••• 

bI.n lausu1 ~trk .. nd .11. tluanu.t;ut ... t. Ja anonaDJlO.ta, Jolla 

Suc.ea JulklMD .. a on mhtauanut 1II.ua Vlhen", 8IaOU hln 1 ••• 1 

kat •• kU .t ...... auuen WImu.tut ..... a1J11.ar111O'.D VW. 

ltaDIIkaa ... 

Jok • .-el..u. tot .... w.a .. JdL nn*alahta .t. ulko

.. alai.t.a anou.moa _ .. a kohtaa. a.llal .. en heuUOOa k1l1a all.

klrJ01Uallt. Joll. ei yu. •• no.1aa ole oll.t aanoUaYaU t1lalallt

la l1ikku. at..n raJ.Ja Ulkopuol.lla, t.k .. YOlIukkaan .... 1kutukaen 

.. rk.inku'tala_ 1;oal .. 1 ••• tU 8IlGIl1 GIl Jl1t rl.1 ... n ti.toi ... t ..... 

Juurtuut .... aro D.7IE;rla.n .Jan J. YUOU. ltae .4elU!lMa aJ- -.tU-

1&, ~ota .au ol~ Jokaeenkla tut-.toa pien1 ".a oa toelell. TaJ,

ta ..... KIlta aaou .... ei 01. a1JdL&n uui -0'110, IIIltta OD huoIIt., 
Jota .i y01 .1nKaan tl&l.ll. olla _ uu ... taa Ja n4 •• t ... paa •• tt. 

_l'tUl •• 

L • h • t t 1 1 • ., 
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1. xuStn a1koinam U.II01 U. lEodoatu1 .Alg.r'n koai t •• p.

ruatai.an ~lUkttll v.kIl.U ... n ulkoll1nlet.r1ön uUMkal huoltka1 lqa7lll'a 

• a11Sil, .U& v.1kutuka1, Jlg.r'n ltoa1Stan Swmutlll1eella .dUStn ul

koTal w~.n taholta tullal oleaaan .r1 ulk:oTal. W~tn eullhu Slai ... n 

Suksena, Tll&,1tllahttn Vleb.p .... T1Gb1U hall1tllkeelle koko kya1lQ'a on 

lDllt.llkin lIIlO4oatunut ol.t.'ttu, htlp~d.. kun .r1ll1.118"_t 4. 

Gaull.'in ~a Glrau4'. ~1ll& hSlcu,S. lIa1n1tma tc1.uaa.a- ~, tunnu. 

1I1*7~'. ~atkuT"U k:ulttJlk:in tarkaat1 ..urat ... , H11Jap& 0. pana 

.. rk1ll., .tSil "p.~. on ~outunllt p.mat ... agtr~h .. konaulUrla

k8RpAll1a.n __ tuk .... por_alin 1lll,ttllILa ma1n1ta1 •• tv. Po:Ma&al 

tul •• W4.JlDl.kl1 .. aU _n.U.l ..... p1å:koin aaal.l, tualla. 

• .. T1e1a7M1 a1~,Uan. -.JI&intn U .. tor~UJltaSyk1atl t1 01. • 

Tl1M ~olll.llbuJl puollTllin ~Uk.an panuS tulS. T1tQa ;rlU_ aina 

~ '1&19 Italia, kohU .atkall. 01.T1. angloa.tia1a l .. S0k0n.lta 

'Walt .... (T1_ TI.a lRti koDtU, TlohJ'll ;r11be Italiaan ttuko .. tt. 

raD. ... U 111 nolM !!Maa ~_, kuul.aan1 -h. tIlLInaat1Dtn.maa-

S;r.lza.) "~IMUllla Booh,t k.no! •• ua 30'" 1D&l0aataU .1 .. s 
.11.1 p1ea1nSUdI&Jl -to'nta ~ttaa V101l)"t&. aotUUll1 ... koht.1-

.. -110"'_ Tar~ol1" OTat 1'IIl*11&1_t Tlruo.a1.' nluDtn n.k1a 
parl p1.n. t.w.n" ~oU: •• 1~ &1.'T'~ Tloh71l ll1LtttrT1ll&. 

JAKELUOHJE: 

.......... ....... ....... "."'-Q. .......................... ............ . 

UI 1: A .. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen • 
Tavallinen ja lIaIk.1 ..•. • ... mlnl.teriOlle. 
EI ulkomaaadultukoen tiadoilukllln. 
EI ulkomaaedultukMn. mutia ulkoaalalnminllt.r i.On !ladol

tukoIIn. 
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s. aateala1RC batn_DI cm L&ul ......... pU'h.U1aa tuk

tUa1n ••• ot1l..u.t •• loal .. ta ...... AU .. U. 'Yal11la. (Vol 011_ • 

• tU tiili ala '1"Uk~ ~Q .. 'to-.upo11U1k_ te_.t ••• t. o. talla 

~la oU.' •• U .... ula-alai.la .. 1.h4la ... lI1t& _1kt. e1 01. U .... 

u...u.) 

•• BU~."a1a 011 eY.Ud. lIib.41_ aut1Dla •• ,u ~_ .. , • 
.. 411a1a- Ja ao._ .. ur1 .. ttll1la haQ01'-'oa .. ' 01111 'Yac1Ua. 

to 0Jl p.1I. ,ta ~_ 11... JohtaJUat .11_. .t. rnaCJOia~oa .. t •• poika oa 

• late~ ,. ... , -.lt.11. Ja 111~ .1.lla 411.1 ... ,U •• 1.1r11a. 

111. U .. ftGlQOla .. oa •• "h .. 1al ••• yritti bI.ll 'YUOal aUto polUttla

,. to1ld.a'" _" ...... 1. 17Jk\7ll pozut __ ari,t,lIVo al.hlttl"UI!IIb 

• 

• ." ... 1a1l'''. Yrlt)'a .pIloJUl1atul. lI1UI ~lLlk_ bIa oa oll.' .,ala 
n.' ..... rtalt)'1I1l ...... 

Se 'YILIIaa ..... l1i1Lr1at...ua kA,..1a. ol~l.1l ta1ltal.~OA 
.,»er' Ra uaulatld.1a JÖ.ttll1l Vl.,. 4!N .... UUtaaaa .. por1Jl 

11.1Ma'l __ lato. ~.'\ta •• ki •• t a ... ~a .au.oatolUtoa Cll_ 

nu.a ..... ,al.~ •• oa 011.' 'Yalk .. ""a. __ tIIllll1mlllldUll 

.. .. UI. aU.' Jokia •• 1 a1U .a1 OYatte .. 'Yala ~lllt1ka1bJ. _.na 

~a ,1'" alk_ 1EU1'tIU1.- h1ä1d. .... 

.. .. ..u. ~. Q;11Wl4 a.-' Joåla a1kM .1tt_ U.1U ... , 

K .... alllteUe ....... _ •• , ...... 1 01. 111 ...... , ... .. 

..ute" ••••• teId. ...... alDlaaD _,a.. ~1alllw._ • ...s.-

........ ~ ........ ta _1 •• , .,.,al ..... wl...,a·." 

............ td..s.-.- .llelU& ,1 __ k ... ' .... a' •• mal-

........ ,. aldte _ -" 1 ..... , ,., ... ....u U..u_.u.a .......... " .. 
• "lla •• 
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Salainen, 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 
Vl0h7aa& 15 pl.1'Y1!i.n1L he1n&tuu~a 1943. 

Ulkoaala1nDl1nl.~er1W~~1 

LIh.~.tD tlten kaDniol~t .. n ohel.ena llhet~1& Minis

teriDlle raporttin •• Vlonyatl n:ot 87 Ja 88, Jotka taaltteleTlt 

all_1nlttuJa a1heUu : 

Iho a7' "DfJcala1Uen p .. alb'iftua ja u1h1a-

DOU!U!IIEI' 

Iho .l ''Pakan htllUsaJq.lII!. h!!ken "ml 
." b1 pP99IQYllEan aib!utt",na. 

Ubattu •• : 



. -

• 

• 

.ssi OLEVA LÄHETY ST Ö. Salai nen. 

RAPORTTI n: 0 ... ",-, .. . 

Vl~ ... ssa ... l...~. p : nä ~e1._ .. kuut a 19 ..... ~. 

As ia: .. Ran.kalai.t.n RM.11y1fUU' 

j. mln 1nnoUIU'Y,,", ................... _ ......... _._ 

Stn k&a1t7aen ~'IIIl. Joilta .ua ... J. Joka JQ"ö, Ran.kaa 

ulkopuol.ll. ul.lU .... llD.kan kan ... yapaU.t o'Y.t t&y4ell1a •• t1 

aDglo.ak.ltn J. l'aD8kala1attn 41 •• 14.ntU.n puol.ll •• Wnul}. 011 Y&1-

tttt7 ( .. la. llunUu.), .UIL 11.1l.balta1n J.tkll'Yat, a1'rlU1uhr!Jak1D. 

rae.asti ... th.t 1l.Jaap0-.1 w.k_t wuin ,11n.in k.ttOen .bU 01. 

Ta1~ttan •• t .1T1tk& va1~t. aaglo.ak.1l.1,.. •• tai ••• tl T1 •• tlll aial.1-

al .... (Hunt1u. k.no1 IITG. t04.lUl8enH, .ttA bIl.Jcaa ... ll.rtin luku1-

&1in puolalait1in .1 bt7ll1n ,alJaatu 01. tthllyt .akaalai.tell to1vo

..... 1kutll.t&.)lSJ'llp.U01at •• JoU, aa1b11moUIU S18111 •• 011 v.ma

tanut. on ku1ttntin ,1t& Dl.tk. teko1b.1n. Vle!l7 .... olIT" ulkol.1_t 

IlllOll101 t.1J.t O'Y.t JokHu.k1n lk.1a1al.1all 81Ua •• UI. BaIltkan kan •• 

k.UM ........ ~ .. ka1 .o ... t. J' o.all1a~_.t ... 11h81l. 

U .. s.-t, J. u-_.a k .... s-1Il .ulA 011 .. t, .au.tav.t 81. aiel1-

,14eUI., .'U .ala. aa1hillDo.-Ba.kG. ~. tapahw. .... nnaka-
v 

laiailta Wl181 "uuWIIle to1a1nt.tllhto. Ra,1eai.1a .abo .... U.koJ. 

Wl.1a1 ,apu. ..... ~"an akUhlaMll dJl.k.1eIl lRlorlU_h •• Ra-

lu .... Jal1t!ltk1n aa1Il1t., .tU .zI.a Tue1a JOIltav ........... o1n. 

zwaakala1B •• 'Y1"_ ", Jonka ,..... Jo a.1 al t. u.ei ta .... 081. !11 U_. 

auol a1aull ••• , ••• ','-..... ,.,lIbcluttR. kana' Oll k71lI -qlJd.. 

JAKELUOHJE : 

.... ...... _ ....... ~~.~~~ .•........................ 

ua.: A .. 

Jakeluohjemalleja: 

Tavallinen. 
TavaJII~ ja lIalkal ... minlate~llIlIe. 
EI ulltomaaedultuir.len tiedoituir.llln. 
EI ulltomaaeduatuir.Mn. mutta ulkoulalnminlaterilln tledol

tukalln. 
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I17Ga teko1h1D, IIIlUa et'" .. ·olkeaan heÖ:een· aaatka - DOu4attaen 

Lontoon ra410n Ja lentokonelata heltet~Jen lentolehtlaten ohJeIta _ 

P7tJTr p ... I1T1aena. 

On Taikeaa TtU t'JA .11 tI. Ta1kuteluUa. eU" BIIlaken k ..... ' .

'a JMluttull ell.a1.een J. e'e.pl.1D _nealae. tanittpa heDlti. &ra. 

tIkIl.I.1nen auur1lhettUla lauRi e.ta. aa1raal1 PlatoniJl le.un .. n 

hlneUe oleTan .. JatItUYaaU bl.la&aVDJ't .UU taTal11 .. n 1'8Il.ltalal_n 

aotU ... kh tola1nt~ JlUuttee.ta, .1ok. Jdln e.We ltag..eo. '1'01-

.. alta tapa. tl.l.lll. .,.0. mao.101taI.1oita. Jotka hak1D k.teoT.t, etU 

nD.kal al.t __ uoltua!Mlle mm DTk)-ben .04. aikaa tul.e 1e1-

• ... ant ... 01 .... p ... 1h1auu., Ett. Jotka DlLteTl' .. a .71111., e1 

aiDkaa hellkl.en __ .erol tualNJl, T" Jl.UT .. tou te"een Tai.toa. 

JoDIta oh.1U111na he hal.P.t .taa _14_ 'a1atall. k&7Dn1a ... oleTan 

aoAaa 10PPllun .. ti. 

• 

liiti. tul .. r.nakalal.ten p ... l1nauudea .)'1b.1.a, lta1m.tt_ 

IdlJlnUUI lauoalota el'll. .. a alel.Dld.1ntoheen ll.alGOa. IJ)'k71_a rfgi

Ma altti1T1.'- kanatt."l .. lukallll&rlll.lJ oa erUtl.1D Tihllua. Kll4a 

tobu .".tteleTI0, Joita hallitua _!el Jdb"UILI u-no •••• .1ohtPU-

1. nrkal.~aikoUl. J. 71e.nal organ1 •• t1oteht&nu (ea. k ___ -

Im.ol.loa .1- kul.1e •• -alaU.). 8IIIletUJl olla aITUll •• twl he1h1Ja ei TOI 

luott ... U.e he __ t.rkoI .... au. on' .1* pJ'Q'dt 871'.1 ....... 1liMJl-

__ ditl. .,.,.., eUI. he .hlLt a.proMtto1al U ...... 41 •• I ... tUo 

.1a 11LJl.hal tOJen .ilId. ••• .,.l1e CIa Takuutet •• e'~ tIIIA ilId.l oa 

eri'.'" 7leluae 

211 ..... " •• U., altIIA 0--' .,ua nnakalaietn e1 aiaoM-

tMa Qll::rl ...... alin ... , ... , TIla l176a .ea ole'e"U • .1.tDId.a ... 

"'aa ....... 0Il 1laelat& •• , .... ,. aat ..... .-o .... tae ,ta-

'Ja .... ~alU1 •• L __ ...... Ö _ ..... , olwau. Uetolaaa 
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tl74. U18 •••• pl.popalUriIl77_a.ln. D.M1a.aU bIll t.t.oo •• ,'ta hIl

nen ei h rnt ... U • ..uittaa - U.toi.n. t .... alli •• n tu.aa ja 

!Ves. a1T1avneia,an ,a.al1T1aw4.a' •• '1'I.lIII "'aa bJLnell. auUN_t 

mah40111nuct.t mln ai. lIInell& _UMn 011.1 auh'.161n holt_aelle 

8at ..... 8aksan . tujen JIIlkai.tah .. Oll, .tu. Ban.t .... Oll hallita_. 

j ollk. )dla l .. 1l on .dea jonklnl.ln.n hallllltotoul •• C.ct.llll aa1D1 , ... 

aanl T1rt aal •• t.taol •• "11 Banatalla GIl jllje1lll ... a1Il joD.lt1.llla1ull 

halllllnolllun U .. Dl.1an-a). jall.lIlu on .pua sataalle RaDakllll .. 101-

ct.Il hoUal...... Laval lIlh te. TbIla. '.tr1oo"l..... ,J1'Id,II;rk ••• .ua 

Banaka ..... renl' "tlll .. t.1Ual.etat 'alautt81l1 .. taJ. l HIneD. ja P6-

• ta1D.1n pollU1kan • j. 0 on tIllll hett.llIl, •• Sbi""ouau ... aar .. aJ.tel-

• 

1_. t.hcJll ToUavan .. , JoUeiTlt ranakala1 .. t ......... ~ötl. ... altu"a1-

al .11h ••• et. BIIl.ta joutul81 uuct.., .. t.1ateluhnteN.ta1. ft. 
to._T1ll.. Lavallll julk1a1l1. 1.unnno1ll •• 1 01 .... a1tutu.t. keII __ , 

.tt. ne oDtln •• 1."7 Berl11n1n tatt ••• tt •• bJdiJll .1 .Nh47tl. tat· 

.U ....... ttl. D71t71nen rfslM T01 _U."k_UlltiP e4uat .. a8Ot .. 

kata. U._lao. nnakala1 ... Q"I'Ill. JuuriUD .. at. , .. at1T1a1l4e.'a • 

L II he' , 1 1 I a, 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 
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VIC'HY SSÄ OLEVA LÄHETYSTÖ . . 

RAPORTTI n: 0 .Ie ... 

Vleb.7 ss;' 15 p:nä heiDI. ku ut a 19 .~J7 l o,t Y 
Asia: .'.!km halllSUWID.U A''PIl~.y~-y: 

;J I 

.,1]1& !,'h1pnoU.u~l!ran 'iheutt8!'p" 

Salainen . 

,,... 

RaUhalllaen p1lman alla 011 RclIk .... he1Dl.kuun alkupuolell., 

•• U1I. hallltu.t;y.1IQ'" Va1kIta lalcaalai .. t D&1tt':dt luottP'1Il La

~all1a, kat.OYat h. lcult.aJdll - Im.tell a1lcal.8IIDli1l olell raporto1nut -

• et. biLll To1.1 tehokt.WDII'n to1a1a lI.a. ~1rk8111.1'.koD818toll puhd1a'-1-

.. kai Tlheamlll luot.tt,T1.ta ,in.k.l.t.. !Illal.t, mahdo1l1.uutt. ~1 

.111lftaU epl.ll.lA. ,Ul.l. p&tnlJl Icorke-..n VÖT01aan .. anti 011 Jo 1l1-

kyla1a ao-aUaTan, ~a1k.utena. 011p. u..&n .elkan kan ... kuinka t,
hana., Il11Il Dlhtä ..... tt aakaal.lselta .otll .. taholta pe1'l.1.in ol.~,t 

DIlkGkoh4at, Jotka lcoakiT.t ko~ JdLdell pol1t111t811 JdLytl.J1tö 11 ot

taa1.t., W1T.t .. 1in hal11 tusky81J11Jkaea. 

Laval11l •• raaJan, puht.tt11n 8Q.url.l.h.tt1ll.. da BrlnoIl1.t" 

Joka !LlkettUIl teki matkan 1t11rint...ue J. B.rl1W .... oll .... an ta-

• paa1 .... TOIl RibbellUoplll. Tl'detlLäll kerw., .tU n1aenO"s. Saka .. 

R.n.k •••• ol'~8Il 80tUaaJohdon aiel.ata da BriDoa 011a1 ~~1 ai •• 

min Lnal. 4. Br1.IIon1ll hall1tuall.t .... liene. ulkoll1lliater1ll& ollut 

Georp. Bo ... " Doriot'a .ctu,ttJ8Ila olla1 ollut bI.IleIl puolu .... pIUL-

,nteer1 J ... h, •• tt. lIkkana olialT.t ~ll •• t lQ'ö, BeDOht-JUabi.n. J 

Pl.toa, 

Lual a&1 ltuU.nk1Il an ••• '. ull .. ean T88r8ll torJut1lka1 Ja 

",alal .. t ~aDmtata.1ka1 'dlttllllU~'. UlQa tuk .... hlaall •• 

JAKELUOHJE : 

'l'lIYalliua. ..... .. ~ .. ......... . ..... . 

UI 1 . A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen • 
Tavallinen ja lIalkai mini.teriClII •. 
EI ulkomaudualukaen tledoitukailn. 
EI ulkomaaectualutaen. mutta ulkoa.lalnmlnl.terilln !Iedol

tukalln. 



• 
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LaYal lien ...... sa J'U.r4 ........ Unu' Pui1a1 ... ~ia1 ... 1 .. &Ida-

1111en-apaolueUten h.JoUuai.t. tolMnplteeD&. Joka helpoUa1.1 bIl

nen tJ'laken'el.JA&n alta U.r1m&18TT .. s.a.t.l. (.abo,.e-tetoJen .u

HU.J.t) ..... t ... N.o.ta e1 Luallll •• tol=k~e ole oUut. DU.a-

kuU 1"11 ttllkl .. Jllk1UA haJ01 \U ...... u.u .... ut ... Lat'al ... 1m. 

.0. ..... (11.'.) 1_n1 ..... et ....... n •• tuDu.tut_n .... t 

Par11da 11n..&1aJ78PUollleWe, ·S1a1pol1Ulk .... a1mal.le on pt.

tekna& •• ttl a1aa kritiko1 ...... UlI palJoa kriU1k1 •• Oll oike .. 

ta J. teit .. ta kr1 uniatl 11,... oaY11 UoJ. tUat ... panntaai-.. .... 
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Salainen, 

SUOM E N LÄH ETYSTÖ 
Vichysaä 3 p&1vänll elokuuta 194.3. 

.n / d S' SJ. - SrJ N:o 558-155. 

/0 - '1j 

j-. ~ . 
Ulkoasiainm1nisteriölle. 

Lähetystö täten kunnioittaen oheisena lähettää Ulkoaalain

ministeriölle raporttlnsa Vichystä n;ot 28, 29, 30 ja 31, Jotka 

käaittelnät allBmainittuJa aiheita: 

UI II: • 4. 

N:o 28: KYsYl!lYs hallltuksen siirtymisestä l' arHsiin. 

" 29: SuhtS!1tulll1nen d1saldentte1bln ja länsivaltoib1n, 

" 30: Ranskan polil ttiae t mialia! at 1 tallan krHsin 

hetkellä. 

" 31: Salajlf.rjestöjen to1m1nnaata. 

L ä h e t t 1 1 ä s; 



SSÄ OLEVA LÄHETYSTÖ. 
~ /" y 5a.-e-. 

RAPORTTI n: 0 .. .18. ~ 
.. /1 j -YJ 

Yichy ssa ... .l6 p: na he1niL. ...... k. uuta 19.. .. 

As i a : 1trsY1Vs halli tukaen siirtpd .. 

a .. tä Pariisiin . .... ........................................... _ 

Sal ainen . 
;: Y.J 

Vll.1tteet hallitu.Jcsen a1komnk .. 8ta a1irt7ä Pariisiin lcuuluvat 

Ranskassa sIULnnIU.Uae.t1 uudistuviin hUhu1hlll. Niita on JlLlleen v11-

kon tai parin aJan ollut l11kk:Mllll. '1'iUllUdULn kertaa nUasä ei kul

tenkaan ole per&ä. 

Laval on t1et1ilvä.t1 Jossain III!Ulrin halukas Parlia11n 811r1;r

miseen, DDltta P'tain el. On vain hanoJa aaioita .. J018s8 maraalk:a11a 

on ehdottomasti lIl181iplteelUl&. Ja mahdo111nen Pariisiin siirtyminen 

on a.ia .. Joas8 maraalkan tahto IlllUl.l'&I.. Llf.hettl1äs Hol.Jlla on tiedoltta

nut maraalkan la.18unno.'a; ettiL niin kauan kuin a.at.alaiset ovat Pa

rUsiaaa, hän ei 8iDne a11ny. Ioht. tänne saapumi.en! Jäl.ke_ pU.aih

teeri Rochat huoa&l1ttl, etU Ranskan hall1tus pU1L1 periaatte ... a tiu-

• k_ti t11nn1 zoonij &osta. N7kYlsin etell.1sek:a1 zoonika1 lcutauUu. yYlS

hykettl DimitetIID e.ia. lakit.keteieel usein vielAkin mi.hittlm&ttö-

1IIJta1 zoon1ll:a1. Periaatte ... a on Ranekan hal.1ituksel.l.a tIJ.l.I alueella 

.ananvalta, lIl1aU ansta hall1tus 117158 haluaa Unne jll4JL. 

On 117158 olemuea toinen u&kökDhta. jonka takia hallitua PT.,7 

lIl1e1.uaaiD Vlcb7aal kuin 811rw Par1181iD. TUlli pl1D aar.alldta on 

nm auktor1te.td. S.n.i~._ .1 ole n11ntaiLD. vamaa. tu1181ko 1II8Nalk

ka 01 .... ParU..1a... toi ..... JllPlLr1.tCS... ....nL.inen 81 ktor1 t .. t-

JAKELUOHJE, 

.................. 1..P.~.l~.L ............ ..... _ ........ .......... .. . 

UI 1. A .. 

Jak.luohj.mall.ja : 

Tavallln.n. 
Tavallln.n ja lIalkal ... .. minlat.rIGII •• 
EI ulkomaaedu.tu .... n tiedoiluk.lln. 
EI ulkomaaedu.tuka.n, multa ulko .. lalnminl.t.rIOn tltdol

tukalln. 



-a-

tl. LIIYaltin on tw.l& llhempllDl ku in Pariisia •• IUT8rgnel&1el.l. 

talonp01k1aan, J01d.n parista hln on kot01.in, Joiden luona bIn 

tlULl ta kl.ein u .. in 11&" Ja J01den s.ututunta l1ene. ainoa, Jonka 

~.stön ke.kuud •••• hän on p1d.t~. 

Juuri Ilsk.ttäin Boohat vakuuUi a1null •• et. Par11.Un 

.11rtya11le1l .1. va.toin huhuJa, 01. ollut n;rt .d •• pohditt ...... 

L & h e t t 1 1 & .: 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: .......................... [; ....... ... ............. . 

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

ASIA: ...... ................ ................................................. . 
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V I C~Y SSÄ OLEVA LÄHETY STÖ;;/. .76 , /O~ s.-t. S~~en . 
/'J -Y./ RAPORTTI n : 0 .~ .• . 

ViQ)ly . ssä ' ... . &a.p:nä h"lD1 kuuta 19 ... 43:. 

As ia: SUhtautuminen di •• ldentteihln 
~ . 

ja lif.nsi val. to 1h1n. . .. ...... . 

•• • _ • •• ••• " -0"' • • ••••••••••••••••• • •••••••••••• - ••• -.- ••••••••••••••••••• • •••••• 

LäBslvaltojen aaennol~sta dissldentte1h1n sekA de Gaulle'ln 

ja Glratd'n kesldnälstä valtatahtelua on l'!EI1f.rrettäv1atä syista talJ.

tä ldLsin vaike.alPi seurata kuln u .. latak:in lIIlista maista. Senaijaan 

lienevät paikallaan muutamat markiDDAt ~tautum1sesta dl.a1denttelhin 

ja llLnslval. toihin ltse Ransk ..... 

Slitä ykainkertalsesta syysta, että d. Gaulle on -taiat.levan 

Ranllkau- peruatajana ke...u 40 saakka edustanut johdonmukal.ta va.ta

rintaa akselia ja Vichyn hallitusta Taataan, on hän ei ainoasta_ n1m1, 

vaau myös aJatussuunta ranskalaisen yleiaön a1.lm1a". Jonka sympatlat 

ovat täysin angloaakslen puolella. de Gaulle on polllttinen 

t. Girllld ei 01.; n&1n ollen tavallinen rmakalainen ei ole joutunut 

tekeml.1ln vara1na1sta .roa molempien kenraallen ~llllL. 81url y1eiaö 

ti.ta d. Gaul.le 'in e4u.t.~ t ...... al tel.1sta vapautta, joka jatkuvut1 

on •• n pol 11 ttinen ihann. (el t1ecle tlL yleen'" , • ttIL de Geull. 011 v le-

11. poll1ttiMn urana. alue.a lI1ltel monark1at1). d. Gaull.'in takana 

ovat .11. auret .... at. II., ~otka t.kevii.t .ron ~a valinnan .anottu~.n 

kahden k.nraalln vU1ll.& ~a teknlLt a.n ti.to1s •• t1 G1raud'n lQ'dka1.. 

ovat lISyclettav1 .... up ••• r1a~Ma ~a kork ...... t. 1l1DlYatöa •• BaDakan 

intel1.ktuaal1Dan -61lt.-. 811hen lu.ttuna up ••• r1ato, - niin vakuu te

t..a - .uodoata. Glraud'n aktiivl •• n kannattaJa~oukoD.. lhcle .... Gl-

JAKELUOHJE , 

i'aYalline. 
.. ~ ....... ........... ~_ ....... ~u . _ .. . · · ·· ······~····· · .....•. ........ _ ...... - - .... .. .... . 

.................. .... .............. ................. ...................... __ ........... .. 
.............. ...... ............................ ... ......... .................. ........... .......... 

Ui 1: A .. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen, 
Tavallinen Ja lIal ksl ... mlnl.terilllle. 
Ei ulkomaae<!ultukaen tledoilukalin. 
Ei ulkomu eduatukHn, mutta ulkoaalalnminllteriOn tiedoi .. 

tuki II n . 
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rmd'n kanaa. a. tahtoo edustaa jotaldn. tol8tals.kai tark-U IllULri 

l..&tGn~ autorltä&rlata ajata.8UUDt ••• 

Pl.in'Y .. toln kuin suuren yl.l.ön keakuud •••• on pol 11 tt1.' ••• j. 

h&llitaap11rel.el 881 ..... 101 Dl.htIT1 ..... ro auhtlUtuai ..... d. G.ull.'lin 

j. Glrm4'hon. Joskin ulospl.in 1U."W •• tel.l...n aol.m:pl. yh. ank.raaö.. 

del.llau.u4 .... DIlhdJULD 4. Galll.'l ... eh40ton 'Y.ta.taJ •• kun ta_ ........ ~_I'IA~ 

t. kohtallll GIl 01 ..... aal.l.ta lQ'ötl1Wlto •• Paitai .UI hAD .411.10 ... u-

tori1il.ärian-t •• kuta Vi0h7 itselein, b&Il o. kOlllp:roa1 • .,1T., jonka kaDa-

• •• 'Y01 tup •• n 'Y .. ti .... tulla to~ ... Tl.ldUI.1aen kä.Uyk.en 1IIllk8lll1 

117ttemm1n .i ainoasta_ UIU. 'Y" ~ö. bglanti yrl tULI. pam ..... Gl-
x) 

r8l4'n ... m .. 'YaIl'Yiata1 .. ka1 4. Gaull..'1D ku.tlllnultael.l.. Ykai J •• r-

kai _rkki .11 tI. 011.1, lukul.ten mldaD 1la1ö14en ohell ••• t~ Alger'n 

toll1t ... lI.Dal'Yall.t .iTat 01. tUlUlU.tan •• t. Y1oh7D ldL.I1:iTk •• n ak .. 

tI.III1 on 'Yi.llll1a .. U Tahrl.tumt ~ldLla1aen h~1tuklllm ..... TaraiDkin 

okU •••• hDoaioon riJIDakkai.llm1D 8akaaa pain. XOllaboraö.o sak .. 

k ...... 1 •• k&I.D 01. --.1ö7D7t, Parii.in Ur1aml1a:naa1De.ten nrJt1lQ1c

.1 •• hDOlillaUa. plcle.al.lle kuin Vlohy GIl halunnut. K'wDpikaan alUf.r1a-

1II&1an-aa-'Y1:r1öaa. .1 l&Dabal to1h1n e1ldL Sak.aan 8luntau ta'Ya, 01. pI.Ilaa7t 

ainakalll 'Yl.a tulokalin. Nl.lnollen Vla:b7 tote .. ll1.l ....... ~tI. •• GIl 

o11a.t ja nell. .11& h.t1call& on ainoa. to4alll81l\ltta 'Y ......... k.a1t1a-

• ecluat .. abaUTl.a hal11tu.a. Ja ai. a11. l .... 1Y ... to1h1. tal ••• katso-

10_ •• 10. 'YI11ll.1 .. U .... johtaa. Girau4'.*J_ b&D_ .1al.l.& 1Il._&-

10 .. kaIlatuk .. a. 
PU'1181n UrUIII.1Q7aat.ukaw.a - Jotka Deltin n.t 1öP.u. .. 

41aa14.nU.ja - GIl niin _ ... 1 ••• k ............. 10. ulta Ta1Jaltak-

z) 
.-. kom .. T1rkall1 •• laaal •• t. tI.bIa Tara1Dkin lJII&'. __ Uel.nn 

.1 taniu. 011. lGlJld'&a _10 •• ".. lDl1a _ •• , • ...-11*a1a1a1lla _ 
hallu ... ylin ao'~ob._ P~o1a-.urlba... jo .... h. kaAaU.a' 81ell1l 
~e1aI.o .... teild. .... _*a1a1n. lIiIa1"Ml,lae 



- :5 -

.. n la.janem1_n estämiseksl ylel.an keskuutaen ei hallltuk .. n tanlt

sa to~ .. ~tt. Taralnal.ten dls.ldenttlen euhteanhan .sianlalt. on 

toinen. Dlaa14enU.un levlnnal.:r7tta Oaoltt.T.t p~1ten La'Ya1.1n as

nttlin e1'l.&118 kollee8alleD1 l_lAllIat sanat: pltalal Tang1t. koto 

kan k8ll8.. Jo 8 aiel.l .ucl. gaullela18e t po 18 nl.yt t&IIlISl ta 1 

D18.ldentiam11f. Ja anglo.ak"J a 'Ya.taan on Julkinen san. pantu 

Jdl.ytu .. ln aiti lukula1llpia aulta: Raneka saa kUttäa niiden to1a1ntaa 

allta. että .'1 on menettäDTt e11rtolla8'YaltaDaa, ume1Janaa ja lalT •• ton-

• aa ultA 1ullut kokon.an aiehitetynl. LYÖ4U.n lWRpua RaDak:an a1.ue1~ 

p..ttukalata J. D11dan T •• Ualat. 'Yl.t~lI1ata .blUluhrelat&. SalUa

tUn JonJdn tapahtuma. o.oitta'Yan ~anD1.n Jo DTt 1dlaittalnILn PohJol.

Mrlkkaa brittUlbena doa1nlona (kunlngaa Yr.tGn Jdl.ynti ohJol.-Mr1ku

aa) tai UU,n Pnk1~ p;,..;rwt.ett __ tama_ PohJol.-Mrlk •• Sell te-.n 

an&loe .. len ja 41 .. ld.ntU .. p;rrkl~ lU04o.t8lll •• Ran.tuta uu4.n 

talU'-Atereen. Pelotell •••• UIf. SleUl .... Jdl.yt&ntiSGn ot.tun menette

lyn .wca ... lanoll81.en "'a:pat.tt ... an· maan hallinto u.kota&n .Ulla4 

K111 tm:r Go'Y.rllMDt or OOClllpl.4 '1'err1 tori •• --elt.lle. 

~l 11.11& on tehty turha ••• 111& altUn 'Yailtutuata nuran 

yl.1a1Sn aj.tteluun .1 .111& ole Ollut. PU .. l .... 'Yl1"&l.llaten _hte14en 

ta1tl. sata .. oa ta. prop-sandaa kuit.nk1Il johdon_kai •• ett horUa'_. 

IIrlkldl.J'kaa' 41aa1clanU.~& J. angloaakaaJ. Tut •• OT.t 7kal nUta pu

n.la1. laakDJa. ~oUe eia&l.U..a, p&1TU.1aet • • 1& .. • ... U.k&4. k_tta 

b.ntlr'··t U.dol tuaa1.a1.terila l.uottallllk..u.l .. t oh.1 .. t leh41e'Ule. 

Taate pari Ilak.t.lna uutta aaianhaaraa nl.7ttaa 'Y.lkuU .. ... 

tlLM· ... I ••• t. po1JdteaYalla t_alla. _u. luul~ .. tl 'Yaln t11.1 ... -

d. 

1) 800,- ~taa .1h_ttl _raa1.I~ III.l'II&.~_. Job 011 

..ua Yel'1'Db -v ,1 b1a reaktio ~tw.Lat. alY11lt lD'olo-lIre1llMa 

_ta ...,.zaua. .'ta ... .1011_1 Pia Italia _.e .. y .. ~ ... 
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1) ~aTalll .. n ylelaönkln k.akuud •••• oyat ~ herättaneet 

ei aiDO •• tac huOll1ota. T •• Josaain mIIlrin m;röa pl4&ttyTllaJTUI Ja 

.pAll;,a an.fnnlHn .rlpur.l.uud.n Jatkwa1n.n dl.aldenttien le1rla". 

tol .. kai ebk& ~6. llnalTal toJen tammatukaen kl.l tIiII1nan .&l.gertn to

a1teal'-. _tta elUleJl k.1l!:It •• de Gaulletla ThtIL JatkuT.at1 8Uoritt •• t 

henkilöTaihdoka.t PohJoia-Afrikan hllliDDo.... San pUh41at..tnen nlla

ta a1Mka1ata. Jotk. e1Tt1. t alWlper1n 01. 111 t'tyn.et 4a Gaull.tl1Jl, 

a.o. Y11Mka1aa1ll1tu.n JyrJcJca kant. er1DllaUn lII1'öbempl1n luoplo1bln 

• PohJola-Atr1Jcua., 1IATt ... antee. tUl.l.I auurel.leJd.n yle1aölle Joa

aa1ll lIII&rlIl uutta aJ.ttelea1aen ailI8tta. On e.UatJ1lJ't ~öa a.Uala1a 

t.pauka1a. etta e1'&lt 41 •• 14.nt1t OTat. K8panJan kautta aal .. palumeet 

RcakUll. a1ldL kuUenJd.n on pldetv JulldlAlu4el t ....... lIltt. lqaT

_ ..... on n11ll uual Ja ehll:& "'a1Jl n11Ja hano1h1ll haJ.tap.uk.11ll ra

JoUtwlttt UII1G. etU JohtopU.tlilten teke.1nen on Tlel& 8Iluaa1Jcai.ta. 

L I h e t t 1 1 I ., 

• 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ·: ............................ c!~ ......... .. ............ . 

OSASTO: ........................... f}.~ ....................... _ 

ASIA:· ......................................................................... . 

, f:~~~~,a~~~~ . 
.......................................................... ~.: .. ~~4.. ........................................... . 

..&-I'J. 
................ _ ........................................................................ ............................................ ........................................ /.~ ....... .. 

.... • " .. u. 
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_ fl /oY SJ 
........... .Y .... I .. O .B. .y ............. ss ~ OL1!:VA LÄHETYS~J _Y.I · 

RAPORTTI n: 0 ..... ~ .• ....... 

.. .. JU,QIlY. ... ssa .... & ... p: n ä ..... 81.0 ...... kuuta 19 ... 4:5 .• .1 -' 
Asia: R811.k8ll po111U1Mt .. .m1elWat 

Italian kriisin httktll&. . .................... __ 

Kahd •• t1 on h.1n.If.kuun aikana~ Viclly'in kaduUla - 3. 

koko R811.k ... a - riemuit"Ti. k~3'. allf1mmäiaan kerr811 t1edon ... -

pue.'. maih1tuk.eata SiaUi ... a ja toisen kerran tiedon lollaaolin1n 

ero.ta leY1t •• 8ii kulftalkaan taToin. _.lli .... 1 tapau.lc ••••• kan .. 30 

iloit.i •• tta "'apautua .,. tulo'8I1t 3a 3IUk1maili .... 1 tapauksena oli 

raaktio, .ttä Ranlkaa on .aal1at~8a yk.i an .. ta3a Tähe..an. TIlrldn 

auurl.l.hettUUl.l. ja minulle 88.7. tar30amallaan lounaalla L.valkin 

lauau1 peUt.l.llllttl. •• tU Ran.ka vain iloU ••• Itabian murtumia •• ta. 

3011a1 •• na hän tahtoi pita.l taac1am1n kaatumi.ta, olkoon .Uta aitten 

eeurauk .. na Italian allatwa1n.n lln.hal to3en armoill. tai SakllCl 30h

dettaTlkai. Tavallinen ran.kalain.n taaa - aan olen kuullut u •• 8IIIIl1a 

kuin k.nG aanoo: P6tainkin 3ul.1ati aluka1, .ttä ta1atalu 3atkuu 

3a kuitenkin alUraai kohta ... lepoj .ikö Badoglion tapal. 01. aaaan

laian? 

lP .. oiUl1n kaatwaia.n yhteyd.aal. on ollut ki1ntoiaa. haTait., 

kUinka JlanakalalldA on yk.1tyiak •• kuatelui ... NT.ttu T.rtali .... 31r-

3 •• telll1.n k ••• ~U Itali .... Ja Salc ...... ODko k8D.Ia1.li'IO.1al1a1 

pntak&lIt1-.1a1l poli yhtl odott ... tto!Ull kp.I.t1 3' Ta1T.ttouati 

kuiD tue1la1' JI1k&li ol.n To1aut hput •• on Ta.tau. Ran ..... tiLbIla 
T.raiD ~.i ••• til 

lq'Jl!lrk .. ., Ei \iliii~ 011 .. taip ..... 1aia tat ... _. etU Italiaan 

JAKELUOHJE : 

..................... ~~.IlJ.l'.p.9 .......................................... . 

U& 1: A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Ta.,a lllnen ja lIalkal __ ... _. mlnllte.llllle. 
EI ulkomaaedultuk.en tiedoitukllin. 
EI ulkom.aedu. tuk •• n. mutta ulkoulalnminl.te. illn tltdol

tukalln. 



• 
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.,.rrattuna SaIaI .... on oDDia1iuUu .,.ate..tn IIUJlte. kokonac tobu 

j. luolIlas to4ell inen "kan.an ;yhtanl1aJ7". Luull81n. etta tIJII ar

Tiointi peru.~ 881anolUiaten lI1ele.ta re.alls1in tekljö1h1n. IIIlU. 

1!I1"Nll1aen buOlll101taijan lIl1eleatll alin& on IIl8lkoiaen aDDOa tuDDepl

tol8Wltta' Ranakalainen el ole 'YOlnut UDOh'aa. ettIL belpon .aallin 

tol'Yo". Italla jullati a04an 'Yoltetulle Ranakalle. Italia on tIl'en 

PTa1UYt ranakalaiaelle punaisena vaatteena. Sl t& kohta_ twmetaa 

haa j. hal'Yekaanta •• joka n;yt purkauwu ;yksi tnsislllL ke.ku.telul •••• 

vaikka leh41.'~ - OhJe14.n mukaan - on .. lin~ tIL;yaln korrek-

tiati I~l .. kohtaa. Saka.a Ja .aleaalaisia tohtaan , ... tunne'._ • 

kaitiat. ant~t101at. huoliaatta. kunnloltuata. Ital1an kanaa. el 

'Y01 tulla toiMen. _Ua k;ylllL Suun kanaaa. nlLin aj atellam llUual

lakin kuin hal11tuapllrebal. Kuten acotw. e1 '1'01 ~ltt7& .u.tI. 
'Yaikutal ... ta. etU ranskal.laten arYo.teluun myöa vertmaten teo.a. 

t .. olain j. kanaalll.ao.lallm1n keatIL'Y)7cJ8n 'YI..l.1ll& TaikuttaY." 

main1t __ 1Wkoh4.'. 

SQuren Tlei.ön Dl.hde.aI Italian tap.uk .... lDItrtckejl llnal-

Taltain Tolt~kulua'- Ja Italla. uhka_a.ta .-.nlai ... u roIIah4uk-

aasu kuin lI1nk& IlaDak. aai koke. :5 noU. al U ... a1nkI koh~on .. 

• a. Itallalle .r1Vlaen a1al.ll.Bn. on polllttisall. rlntlllall. ~h

tA'Ylaal .raua _1tald.n huoa1oita. 

1) btell Dhta thDe a.8YUt~anl 

1& Tenin ;ylel ... tt. etU RlDakan ulkopollltUnen ..... 011 nb.~l.ta

nut D'.Dan •• SakaUll _.'-. Rlin 011 a aulalta.an .J&lk_n kuin 

.... 01.1 ot.t ..... 'Yat.T"U 1a1lO1I1ooD - .to.'. Hlk .. ta R.uata hal-

1.110 •• el1 tie.la.. - lD81Yal te.t- .. ShSnnouu Raata_. alta 1Mb-

tolll .... antoi t1n~.ta ."'.1 ..... Ulll.t..ne -.Jl_laa _1te-

at .......... Ollba -toiMa r1a~ .10 .Uloin .11 .. ~1Ul .. -



, 
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... 1II1040 .. a .1Jl~1D1't. että Sa.lcaan oli tl,1tYD7t .i~oiU ... L&ul~. 

roopp&llZ1 erittäin huoaattavat ~oukot, m11d1 merkit.i nUåJl kl.1tu.aJa

dollisuukaio poiatam1ata toh.a1.l •• Dl1h1n ne luu! tayu1:1 JaUU'te!l 011-

.i al~o't.Uu. Ma1hlnnouau S1a111&an -rIcitai ~.tko •• polttopiatMJl 

a11rtyJa1 ••• i alDoaataan t.or1 ..... Y.1Il 1IITÖ8 toct.lllMlu4 .... aa-
x) 

roope etalllia •• n ~. liDtia •• n O ... lh TiIlI ta .. JatkuYaaU lu~itt1 

virall1at. ranakalalat. k&a1t,a. aUt&, .t. SaIt.en .dwI •• tl.1W 

olla mahdollia1. ... n hankauJc .. ttoaan auhtMn Sakaan ~. aan.ka YU1.ll.& 

~ayarta.n Italian 10pul11..n po111tt1ean ... nt •• n ml&r1ttel1 •• ol-

la ... Yiell not.aDa - ja aaltaal&1ateDll:1n auhtattu ••••• Ul»n 040t

tayaat1 - Ranakan hall1tua DI.k •• , .t. Saka_ .1 01. 8JY1;&. .1 t& 

!gDoroUa. 'Y •• pUnYa.to1Jl to.tt.. YaituUaa ralcent .. aatt. DkI. ei 

01. peltkl. •• t~. .UI Juurl Uilll ~ ankob4alla Ranaka .&1 ltpul.ll

... ti liYlta. a1ka1aaain ... in periaattee .. 80 .. 1tun ran.kalu.en a.

kar,rtment1a (Jo ... o ... t ectu.tettulna .ri aala~lt) paruataiat. koe_
van auUJlJl1 tal.... Ta..,.t ••• an1 L.val1Jl bID 1Il.1Il. lcaul 11paU."I •• 

l&neul..,. ..... tU hln on kAT'tlDTt koT.atin kl.l tl sakaall •• 

a) Toi .... 7hta74 ..... olo ~o U.doUtaau_ •• t. Laval ka __ 

800 .. oi_tukal 'Ya1tllUctekal -.Ilta., Italia_. ~onka aaa-alaeeU.1 ... 

• "'aat1allk.a., .1'ta~ eDU .. rt1ta1al ai .... LlIYal l.uaal periad'leell1a-

ten aahdoll1a.al_ Jhtau,..ar1"1kHJl auwutt ___ BatII_ ken .. 

11 ____ • ba Italia ei 01. eDI& lI&1rit .... teklJb&. Banekalle 

.. t&ll.11a .0. -.-.. t .... 1 '-"1Ue. alle hal.a •• eno .... 

.. ....... kllm!ltl& •• äa aat .. Wak1a at ml tanta_ "01 "aralJa 
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plan ryhtyi. .ak:.alai.-ran.kalai_n ll.hentyldaen ajam1 •• paloat.~ et

ta .e aHan -wl.rolUaial nallan ja 8Utta1al aU" SakaaLle apUol.oUa

.iin poll1tU.11n ratka18U.1h1Jl 1 tae .o4ank1.yDD.1n j atk-.1aen auhtHll. 

TlUlai ... ta ranakalaiseata aj .Ualut .... ta multaa 11l..U .. o4otukMD 

p.riaat.: Saltean kan ... v014..,. .opla, _tta parcpl on jll.rj..... -

lcull mah40111.uu~t kenan cn-at ol.maa.. - a.lat nl1Jl~ etU .na!Jl 

Dl.h4I.&D v01tt.va puol1. -Ranakan kohtalo el ole .1ell 17ötJ k11nJ11. 

ralha. e1 ale tehtJ'- huudahti Lavd eclall" .10 ma1D1t ...... anl Ulai

suu4e •• a. PuhMJl ollan D11n B7rjll.l ... U .. l .. ta ku1J1 KroaUan ~U8-

tllll1.e.ta (jota Kroatia 011 turhaan pnt1.D.7t RaJlakalta, .11aek.1 lII1uta

ma pl,1 .... Uten) Laval huom .. tU. eU" Aurin ulkopoll1ttinen .aro.a1-

8U.u. OJl BaZlakall. tarpean. jottel 88 a1 tole! kI..1U.J1 1Il1h1DldU1J1 .me 

~l.rai.l1J1 uu.jär:e.te171h1Jl IUroop ..... 

a) Itallm uUaI 011. r .. ol-.1J1 kuklatua1.en .~t.-: o40tta

•• Uoaana Ran.akalle •• 1kaauaaanut RaDakan DTk71aeJl rig1ae'IJl ke.kuude.

.a 8181.18. luJIUuabta j. _1II1eJl kokolllliata. Tl.ltet&l.J1 eaiL. eU" 

martaalkk. ;l. Lnd cn-.t aune tapll1atc .aikutuu.ata entS.av. pana

a1n lGTtbeet t01 ..... HallUuapUrlt J1I.7tt ano.tal4IY. UlaJl

•• n ole •• _UftIl 7le1aGJl Rhteu ehkl. keh1U"" •• .-o1Jl e4ullI __ 

81lUJltaa. 01en ... ut •••• H7k.eD. eHl. hall.l'tU8plUU tatao181~at. 

et. Toi'" R1lNWm.'la _ae.t7ka.u.a ku1Jl eaDaJl pl .... ·, ...... l.ahell-

UIIl •• hallltalraeea, .. .ul ••• ti OJl Qa1lQ"t ..... 1 ....... uuta.tt-

_0«08, .. hallln.ta ... all.. a11heJl -ta __ 111-. .......... If1 •• poJU-



• 

x) 
llAri.ii miehiä kuin tähän asti. 

4) SrIla pSJ1lRe on vi.a er1ty aen karakter1stinen ~t;yh.tken 

ranskalaiselle pOlitiikalla. Ranskan tIlyW hoitaa aeianllia sananmu

kai.esti pelkin dlplomaatt1ain keinoin, Joiden takana ei ole voima

varoJa~ va_ ainoastaan .ana ja argumenUt. P ohja niiden ldLyttlm1aeen 

on kuitenlc:in auurval tIll18ntal1teetti, Ranskan kanaa on t.l.i 4O-mUjoo .... 

nainen, Jota e1 'Yoida lIl1ll.o1nlc:aan ignoroi4a. Keakuetelu l.aa tlULlllL e1 

ole vaikeaa havaita. etU ULIII on Vleh7'1n hallitukselle a&Jl ollaata

kin mele •• kantava Toilaa. niin nlLeDD.llinan ku1n tuo hall i tila monea.a 

• suht .... a onkin. 

• 

L ä h e t t i 1 ä a: ~~~ 
Aaro Pakaalah ti. 

x) 
Li.&y. 3 .8. - B4ellA olevan ol1e.aa '0 puhtaak.ikirjoitettavana kuu

len Juuri aeuratIYaa. 
1) Laval yrittaisi parhallla an 8aada hallitllk:aeeD. eräitä .e11&1da 

parlamentaarildcoJs~ Jotka oliTat lIIlnoheDia-pol1tl1kan kannattaJia..t..
TaJ. 011&1 nyt kehitUuyt ohJalaaan.a rmhctarJouk._ tek.a1ae_ Sak
salle, Joka lII..1tU1.1 aota'Yanlc:1en palautukaall. aieh1vaJoukkoJ.1l 
pola'-1aan kaikk1alta .v.alta paib1 raja- Ja rEJl1kkoalueUta vall-
vlatuta. n .... -LotrlDg.Jl1Ja luovuttai .. ata 8t!JcaaJl. Ja hu ... tt .... 
aotatorvauk_1l ....... s.tIIall •• lIauhU80ps.-kaen raUt1ola1 kaa-
aall1.mkou (Jota - nl1n tul.Jdttai.11Il un - .1 hajoit.ttu v •• 
Jonka wSalllta 'Yain keaaytaU111l kadl1& lNO) •• dalU •• SDU(uJen 
par-l amalltaar1kJcoJa. PQJ..ls s .. tala1in kanaall1akokouk aall lQTf.kaJll1nan • 
• ) Mltta to1aaalta yritaU&ialln aaraalkkaan TaSku" ... 1"~ atta 
hbln pU&1a1 uhrata ep&popul.U.rinm L .... &1 (Ja konata h&Jlat -Kac1r141n
auurllll.U1a1l.lA PUtr1UA1 Joka oDldD erlUlln ano ••• 14eUl' ullkl-
10), Jotta ei laSJdDl70ta1a vlh401nk1n 1lIIaantww.tta auotu1 ... u.. 
la1A1atta vo1a1aa koko ..... ' LtIY&11n qrJlTttlldnen tapu.tu1al _0. 
l1li&1 .... 1. op1ll1oa1a tnt7ttlld._Jra1. - IUrilrJ.po8U.1l lI.h ti .... ta • 
... - ahU nUta 1I&14.n tMw"en tarkhtaJd..t .. 
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~ .. I C n T. ssÄ OLEVA LÄHETY STÖ . .fl, /0 y SJ Sa l~inen. 
, ~ 

YJ-Y.i 
kuut a 19 ... ~. 

RAPORTTI n: 0 . ~~. 

VIchy ss a .... _ p: nä el, 9.. 

Asia: . Salajl1rjest6jan to1m1nn'sta. 

AktIivisten di •• ldentti- ja kommunlatla1neaten auorittam1ata 

tihu tö1s tI. .aa sUloin tUl öin lukea lehdiatM. lyhyitä uutisia. Nll.yt1ilUI. 

kuitankin aUtil. ettil nl1t11. julkaistaan etupu.aaä vain sUloin kuin 

kys~kse.a& on yk.ityia11n aiviUlhenkllöih1n kohdistuneet varkaudet. 

pahoinpitelyt tai murhat. Suurln osa .alajllrjestö jen to1m1nnasta _ ... -..._. 

tuu viranomaisia vaataan ja teolliauualai teksiin. Vl1me viikkojan aj &1-
ovat 

ta a vareinai.tan .abotaga-tekojen liallkai. jolta on haJallaan 1'11 

118m Sloritettu rautateUlI. tahtaiasa. alhkölal1nksia.a Jne. 

kuuluvat tavalli .. en e1.iLIIIIUf.n tllaaä maM.a. ollie marki ttäväDä osana 

maanalaise •• a työ .... pakolliaeen t76palVeluun Sakaaan kutauUuJen VÖ

valvol1iatan piUo1ttautum1aat Ja heId.lln autt8ll11aanaa. JlUla. varsin

kin Savoia'n vuori.toaaa on tll. tapahtunut. joaka8l1 liika ei ole ...... 

nu.t aamSlla1aia a1. ttakaavoJa kuin DI1utama kuukausi si Uen. BrII.iUl. ta

pauksia .. -tanori.ti'- ovat a.Untyneat r:rbainl Dl.m. vol4*sean v&kl

valtaisa.ti haDkkia ftoJca- Ja vaatatu.tarpeita tl'lSpalvalua p.kDUavU

la. Ja8Ua .ala,fl.rje.töjen ja_na' .... ,. a1 ainoaataan vanhoiata tat

kGbt&. 'Vaan myöa laaJDlTarJoaUain aDgloaakaeUta. Vamaa on. ett .. 711-

teya heihin re4101ll. 1.alalvarJoat1a1n Jne. on varain tiivisti. 

NUn mahdotonta kuin van1nkin vaata ly~ aikaa tillJ.ll. ol

la_ ulkopuoli.an onkin .aad. ou. •• ku'VU k&7Dn1 .... olav_ta Dlaanallll-

JAKELUOHJE , 

Tavallinen. 

UI .: ... 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
TaulUn.n Ja lIalltal ... ... minlaterilllle. 
EI ulkomaaeduatuka.n lIedoitukaUn. 
EI ulkomaaeduatukaen, mutta ulkoaalalnmlnlater llln tiedol

tukaUn. 



_ata to1a1nnaat •• on kui tenkin vamaa, .ttl Ital1an tapau.ten "'.1k'.!
tut •• ata Nl.iIlsn to1ll1nh on k11ht1D71. 

Tahdon mainit ••• ur ....... Jonk. kuulin Dl.m •• ralla p1 .... dD 

ailt •• s1'l&8'" lteakiran.kalai ..... taupwlg1a .. slan.~U ullto .. alai .. 1-

ta. Aktl1~1.Ula a1nek.W. 0. to1a1Dtaauunn1 ~ .... a -o1lt.an h.'tt .. -

varal t. 01 ....... 'l'lLll.1at. JlrJ •• tI7va1" GIl .Utenk1n 'YIh._n .t.
l .. 1ael.lI ku1D poh.101_Ua zooD.ll .. JIri. tI.ltI.ll1n.n llU.urllhettU .... 

Jonka hava1nnoW. Ja U.40W. Jo lTbT" UI.ll& 01on1 .1kena ol.n op-

• pinut pan ... anoa, lauaul. atu. aaanalaill .. to1a1nta on lnnoka.ta, 

_~ta .UDl. II1s1 ••• ~llhl1n .. , aU" ... taltaDa ola~Ula .1Dak.1lla 0. 

v&Hin raJoitatut tarlto1tuapal'&t. Ha ltob41atuYat, ei JlrJa.t7k&a. Ja 

JoDltun uuden olot11an _UIUl1tt~uUJl. vu;u -ap&JlrJ •• trta .. - e4aaautt&-

• 

al.... t.a ... bot .... '.koJ .. _1IDD1tt~U'QJl •• tta ei 71ai .... k __ -

DOUnUJl. ~1 tahoUta on mhruU. I17h "'akuut.Uu. ata 71 ...... 11101~1.-

1 ... auure.t1 ••• &1 .... attiin ... toiw1Dn. 1av1nna1.1Tttl Ja _rk1-

t7 ••• Hiili 1_awmot IlA7VIt a... nUJlt •• ku1JL _. ala kuul .. 1ata1 

tI..1t7ka1aU brro1D daUia ..... kur11r1po.t1 ... li.hetULlla aID1 rllpor

u .... Jota _alt1 nnakala1.ten p ... iin_utta. 

L .. h • t t 1 1. .. a: 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 081-106. 

Salainen. 

Vichyssä 14 päivänä elokuuta 1943. 

, AI NM I 

~~ :' Jo 't r:: 
~_VFt Ul kOaltia1nministeriöl{:. ' c;,.~O 

L, (), 
(j r.., 

>- • 

Lähetystö tämän mukana kunnioittaen iinisteriölle 

lähettää raport t insa Vichystä n :ot 32, 33 ja 3 , ' :)tka käsitte

levä t all mainittuja a iheita: 

N:o 32: Ranskala inen työvoima oksassa. II. 

" 33: Hallituskysymys. 

" 34: Irlantil aisia mielialoja. 

Llihettiläs: ,/w~tr: 
Aaro akaalahti. 
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y'rOH Y SSA OLEVA LÄHET YSTÖ. ' Sal ai n en. 

Vichy ss~ .. 1.,:5 .. p: n ä elo .. 
. t~ 

k uut a 19 .. ~.. ~7/ /0 ~ 
RAPORTTI n : 0 . ~2 ... 

As ia: .Ranakal.a1nen. .. VÖ.Yoima. Sak". ~ ' yt:! ~A ~ 
I n ;~u r .;:·öI .. ::.::söla:.: • ...::n~ •. " ...... ""." .... ""."""."". . "". __ ." ...... " ___ .. ",, 

- - ... ~ .c .. ..... 

Kesäkuun lopulla lausuttiin, etu. kun Ran.ka nilnä päi'YiAIL 

saa täytee.n kevtUUlä sovitun uuden 1/4 mUj. työläjs.Jtk11ntlön-, on ot

sakkeessa mainittu aaia 10ppuunkäs1 tel tT. Kuten odotett8'liasa olikin, 

on asianlaita osoittautunut toisenlaiseksi kil.ytännössii.. 

PaperUla koossa olevan lIIII.ärtLn laskettiin olevan myös 

tävisal.. Saksal aisetkin olivat s1lloin täysin tyytyvii.1sil. Molemmin 

puolin katsottiin siis asian olevan selvän, mistä raporto1nk1n. Pori 

Ttilckoa myöhemmin suurlähettUäs Rochat., asiasta keskustelless8llllll8,lau

Sli aen olevan vielä avoimena. Työkutaunnoista poisjääneiden luku 

• kuten olen .aanut tietii.ii. marsalkan lähimmästä ympäristöstl, n. 60 -

70,000 :een, ja lähes sama Dil.ärii. puuttuu vialä nytkin Saksaan lähetettii.-

vistl. Nsu'Yottelu1asa Saksa on pitt!:ny-t tiukasti kiinni sUtä. että so

pimus on tii.ytettävl. Laval on lU'Yamrut tavalla tai toiaella järjestää 

asian. 

Lhutamia pliv1ii. sitten levisl diplomaattik:unnan jäsenestIL 

tolseen väite. että Saka. on virallisesti vaatinut Ranskel ta 1/1 mUj. 

uutta työläist& (300 ,000 miestä ja 300,000 naista), että Laval on vaa

tsmut jyrkän kielteise.ti ja ettl Ranskan - Saksan suhteissa on synt7-

nyt uusi, vakava krU.i. Use1maLat llhatyatöplfJU11köt ovat tliDllLn lII1lkai

•• sti lII1'öa hallit.ukaiUeen alLhköUlLneet. VlLitett1f. krUsiä ei ti.taj 

JAKELUOHJE , 

T .... alliMD. ............................ _--_._ ... ....... ~ ...................................... . 

Ui 1: A .. 

Jak.'uohJ.ma ll'Ja : 

Tavallln.n • 
Tavallln.n Ja lIalkol " minlat •• iOIl •• 
EI ulkomaaeduatuka.n ti.doitukaiin. 
Ei ulkomaaeduatuko.n, mutn ulkoaalalnminlat •• iOn tiedoi· 

tukalln. 
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mukaan ole. vaan on asianlaita seuraava: Virallista tietä Ranska ei 

ole saanut ml tään ylllmaini turuaista vaatimusta. Korkeintaan on ~ 

mahdolliata, että epävirallista tietä olisi ollut puhetta Jostakin 

uudesta työläiamlä.rästA, mutta tuskin niin suuresta kuin 1/2 milj., 

tai tehty Ranskalle äitä koskevia tunnustelUja; niistä on kuitenkin 

luovuttu Lavalin kteltelsen asent een takia. SenSijaan on Sakaan taholt 

• uudestaan painokkaasti koroatettu väl ttämättöDl7YUI. to1m.1 ttaa luvatut. 

vialä puuttuvat n. 60 ,000 työläistA Ja yleensä periaatetta, että Rans

kan on työvoimansa aTUlla annettava osuutensa taisteluun. 

• 

Olen toiseasa yhteydeaai tiedoittanut, että tKkIläisissä v 

liaias8 piireissl katsotaan Ranskan .. eman Sakaaån kästn vahvistuneen 

Ja Saksankin taholta asiaa niin arvoatel tavan. TämIn ranskalalaen 

tyicaen jlLlkloaaJ..le olen aamut vahviatuata keakustelu1aaani aan 

Sakaan tiildLllLiaen eduatukeen kanaaa. Ajatus 

me teboataa aodanldiyntilL ammeklL aikaanaaada aakaalais-ranakalals1asa 

suhteiaaa aelkkauata, jota merkitalsivät uudet, radikaaliset vaatimuk

set 't7öllLia .. l .. aa-. 

On olemaaaa myöa ~a totnen DlLkökohta, joka ohjaa sakaalaiaia 

olemaan ho1talll8tta siihen aat1 kunnes hätlL ehkä ei enll.ä lue lakia _ 

täysin tait8lll8ttomaUa tavalla kyayJVsta ranakalaialata tyUUalähetyk

eia. Sakaaan. neenaähän kataotaan. etU työvo1laatarpeen ohella ."~ •• L-

1a1 .. , aj aUa1evat prevantl1v1aenlL to1lllenpl tae Dl olevan paikalla811. mah

doll1ai-.n monien nuorten ranakalaiatan mlaatan aUrtllli .. n kot1maaa

ta. , JoUa1v1Lt ne vo181 alall1. jonakin aJanJcohtanal;fhtyll. aktUv1Han 

toilliataa Sakaaa v .. taan. Illtta, kutan aanota. aaleaalaiaUla on IVlSa , 

1IIl1ta va1Jcutua1a. b ollut kuullut kenenJc&ID puhuvan niidan xx. Pu

W.nmtbta allM8tll1D keakuataluaaa, Johon ecl.ul vilU .. la. aain 

ta tlataa alJUaterl KNc VOIl N144a1. ta. HILIl .. 1 U1 .. uran .. : Sakaan ta-
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ho1 ta on Julkisuudessakin kerrottu, kuinka erinomaista Ja aikaanaaavaa 

väkell ranskalaiset sekä sotavangit että t yöliiiaet Saksaasa arat. Ne 

ovat kerta kaikkiaan toista luokkaa kuin kaikki muu "Sakaan ulkola1nen 

työvoima. Ranakalaisten kohtelua on täatä kin syystä. yhä parannettu '8 
parannettu. Ranskalaisen mentaliteetin huomioonottaen on erikoista 

huomiota kiinnitetty m.m. hyTän palkan maksamiseen. Mieliala ranska-

• låia ten keskuudessa Saksassa onkin ei ainoaataan sinänsä. hyvil, vaan -

uakottalcoonpa s itä tai ei - erin J.l18 inen myös suhtautumisessa Saksaan. 

Saksaats, sen soaialiaista oloista ja koko valtiorakennalmasta s 

ranskalaiaet ovat Jo nyt omaksuneet suurin piirtein myönteisen käsi 

• 

x) 
aen Ja antaneet sen vaikuttaa omaan maallmankat80muk:aeenaa, Ne par-

haassa 11I.aaä olevat vajaa .a milJ. ranualaiata, joita tämä koskee, tu

le.at verrattain pian niyttelemään ratkaisevaa oaaa omassa maaaaaan. 

Ja tärkeintä on, että ne o.at - .atava.ng1 tkin - Joko maataloua- t ai 

t eollisuuatyövl.kel.; ei päästä mi.h1nld1.än siitä, että olot tulevalauu-

d~ '.a on JärJe.tettä~ ruumiillista t,ata tekevän väeatön avulla. Sak

aaaa'. nyt . oleva ranakal~i~en työläisaines tuleekin Ranakan kohdalta pi 

tämlUi.n huolen vaataia&ata ranakala1s-aakaalaialata suhteiata tavalla, 

joka on myös Saksan tavoite. 

Ajatukset, Jotka Saksan ministeri suunnilleen tähän tapaan 

esitti, ei'dt ole vieraita myösldUln Ranskan hallltuspl1reUle, 

kaan LavalUle. Jonka yhtena pUteemana esD. hlnen Julkisissa 

noissaan on ollut varsinkin aotnanld.kyaym;ys taustanaan Ranskan - Så

san yhte1a11lJllllLrryk_n mahdollisuus. 

L .. h e t '\ 1 1 .. s: 
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VICKY SS'A OLEVA LÄHETYSTÖ Salainen. 

RAPORTTI n: 0 3~h 

Vichy ssa 14 p: nä elo 

Asia : Halli tuskYSymy s. 

Koh ta Mussolinin kukistuttua tiedoi tin sen eräänä 

• Ron.skassa , että tfiällä heräsi ajatuksia hallituksen uudeataanmuodosta

misesta. Virallisissa piireissä katsottiin taaciam1n kaatumi sen merkit 

s evän Jossain määrin ulkopoliittista vapautumista Ranskalle, edullista 

ulkopoliittista hetkeä 01i8i käytettävä yritykseen saada a ikaan sisäia

tä yhtanäisyyttl.. s.o. pyri ttävl!. lähentäålän kansaa hallitukseen vii

meksimainitun ositta1sen uudeatimuodostamisen avulla. 

Ajatuksesaa. e ttä. hetk1 011&1 lyönyt Lavalln hall1 t ukeen 

kemlseen kansanoma1sekal. vlralllset pl1rit erehtylvät. Psykologiset 

edellytykset puuttuivat. sillä t avallinen kanaa näki yhden diktatuurin 
oman 

Jo kaatuneen Ja katsoi 8itä merkiksi. että ~ös/m1..hitetyn maan auto-

ri ULAr1 Jl4I) järjeatelmä ennen pi tldii. kaatuu. 'l.'äJIIiln vaista:naisen odotuk.en 

kansaa yhdenmukais ta II\Vö s 011, että I?-e entisen rågime'in aikaiset par

lamentaarikot (eritoten MUnchenin politl1Jckaa aikanaan kannattaneet). 

joista oliai ollut kysymys tliydennysa1neksena hallitukseen, elvät ol

leet slihen niinJdLän halukkai ta. Heille.. ei ollut 080i tettavana ml tään 

uutta tai ainakaan olennaista. Jossa Sakea ollsi tehnyt II\Vönnytyk81& 

Ranakalle . Lial.ka1 oli vaikeutena. että epäU Uin Sakaan tahtovan vain 

vahviataa Laval1l1, asemaa. 

BrIllden ent1at.n parlaMntaar1ldtojen llllikaanvetl.m1aen 11111.kal 

JAKELUOHJE: 

'fpall1Ae •• 
" .. _ .................... , . 

. . 
.. 1: .... . 

...... ':\ ................. . 

Jak.luohjel"alleja : 

J TavalII ..... . 
T~ ... III ..... ja· llallt.i • mlni.t.rillll •• 
EI ulltomaeduatuk.en tledoltukaUn • 
EI ulk~.tuk8fn, mutta ul~laInmlnlaterilln_tledoi-

-~"in. ... , I , • 

\ . • ii 

JI 



oli e.U1lL myös toinen linja hallituksen oaittaisekal uudeatilm.odo.t.-

1I11sekai , .loka linja oli tiet!U1lcsenl enellUlllln harki ttnan •• S.n mukai 

tl olisi halli tule. aan tahdottu aae4a par1 kolme 1I1188tll. n11atä p11HU

ta, joiden kataotaan edustavan Sakaaa.a oleTien tr6llLiaten j a 8Ot ..... -

tien llh.. -mlljoonaia t a j oukko __ • Laval henkUökohta1eeat1 011 tt.
tuksen1 tämln ajatuksen kannalla, IIIltta h!l.nUl e.Uvll.t sanotun .. k.l.en 

ottamis •• ta erilai •• t tek1jll.t. m.m., että mar.alkka e1 ollut aiihen 

• valmis. A81an my6nteiatlL k!l.a1ttel7IL e1 helpottumt s. ae1kka, ettlL sak

salaiset oliTat hal11tukaen aseman vahv1atan1set.1 nimenomaan .uos1tel

leet sanotunla1.ta manett.lJl. (sakaala1aten va1kuttim.1en suhteen vrt. 

edelliaan raporttin1loppupuolta). Jaia on tAlJA el"lUI. rauenDUt, IIIltt. 

mahdotonta e1 01., ett.1t~ Laval jonain pllT!1.nlL toteuta k.o. ajatuat •• 

RlLnell. ominai.ta Dlyt~ olevan hid •• toimiminen mon •••• suht •••••• 

J 

• 

L lL h • t t 1 1 I a: 
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VICH Y SSA OLEVA LÄ HETY STÖ. Salainen. 

RAPORTTI n:o 3~. 

Viclly ssä 14 p:nä kuuta 19 

Asia: . Irlantilaisia mielialoja • 

Erään Irlannin lähetystön jäsenen kanssa tuli minulla hiljat-

taln puhetta hänen maansa asioista. 

Hänen lausuntojensa läpildi.yvänJI. piirteen.!!. oli sammumaton epä

luulo ja epäluottamus 'nglanti.~ . sen aikomuksia ja sen kaikkia edesot

tamuksia kOhtaan. Mut ta onn kai on Bngl anti, hänen ja IIIIliden irlanti

laisten mielestä, jo nyt hävinnyt sodan ja va1lcutusvaltansa tulevai

suudessa. Jos Saksa voi ttaiai Englannin - USA: ta se ei voi voittaa-, 

niin Englanti on eliminoitu vaarana Irlannille ja sen täydellinen it

senäisyys ja kansallinen yhtenll.iayys on varmistettu. Jos taaa USA voi 

tae sodan - mihin vaihtoeh toon irlantilaiset uskovat - tai jos syn

tyy kompromissir~a. niin Englannin vaikutusvallan menetys USA:lle 

tulee varmistetuksi. Irlanti voi siinäkin tapauksessa suorittaa lop

puun kanaal11aen yhdistymisen, s.o. Englanti ei voi enlUl estiUl POhjo 

Irl annin 6 kre iv ikunnan 111 ttymi stii ~ire t en. &ls1mmil.is ten A tl en tin tiU 

le puolelle saapuneiden amerikkalaisten joukkojen sijoituspaikaksi va-.. 
littUn .t'ohjois-Irlanti. Tämä. jOhtui luultavasti 811 tI.. 

se9 kaukana Sak ••• ta _a1jaitse"{&na sanottu seutukun1ta ei ollut aivan 

helposti Sakaan lentovo1mien ulot~v1lla. Joskin Pohjoia-Irlann18a. on 

huomattav~t1 enellllllLD. ~8D.n1n kuin US .. :n joukkoja, niin tosiaai. on, 

.U& .. e ei ole enIUI. p~t ... t~ KDglaDllin miehittällllL. EnglantUaia-ame-
r 

JAKELUOHJE: 

... . __ ..... ':r.~ .... U1n_. ) J-
.. .. __ ... ' ~' ;1 ......... . 

........... ~ .. ~ ... : ..... . 
UI 1: A .. 

• J.keluohjem.llej. : 

T.valllnen. ~ 
T.valllnen j. U.lkli minilter iölle_ 
EI ulltomaaedu.tu!tlen tledoituka"n. 
EI ulkomaaeduatukaen, mutta ulko •• iainminiateriön ~doi

luka" ... 



.. 

• 

• 

rikk:alainen miehitys on viUiute, joka jo osoittaa UBJ:n ymmI1rtl.mystIL 

Irlannin tavotteita kohtaan. Sanottua väliutetta seuraa sodan pIUit,.t

tytl., USA:n Jatkuvalla avulla, Irlannin tarko itusperien toteutuminen. 

Irlannin luottamus USA:n t ehOkkaaseen tukeen itseIiUsY'Ya- ja yhdi.t,.

mispyrk1.myksilleen ei Johdu vähiten siitä huomattavasta asemasta, m1ldi 

irlantilaisella kansanaineksella on USA:n poliitti.es.a elämässä aina 

presidentinvaaleja Ilij'öten • 

Irlantilaisten toiveajatteluun kuuluu, että USA:n auuz,alta

.. ema sodan jälkeen on oleva sotilaallisesti niin vahva, etu. VB ot

taa haltuunsa p,..yvästi tukikohtia .llei Buropan rannikolta, niin 

kin POhjois-Atriltaata. Hallitsevana val tana myös Atlannin molemmin puo 

lln se lopul1ise.ti poi.taisi mahdollisuudet Englannilta yrittää saat-
Irlanti 

tae/tai e4ea Pohjois-Irlantia vallanalaisuut •• n.a. Lyhyesti sanoen tah-

toi irlantilainen puhuteltavani siis .anoa: USA:lla on oleva r a t kai Sltva 

.ananval ta tulevassa maailmanjärj •• tely .... .1 a .I!algl. anti 

piirtein poi.sa pelistIL • 

Irlanti on sodan alusta .aakka ylläpitän,.t ja kehittänyt vär

vättya, 1/4 m.1ljoonaan nousevaa armeijaa. SiU. ei ole voitu to.in hYVin 

varu.taa. MUtta kuitenkin on se ollut t81'paan. 

sinkin sini ajankohtana, JOlloin BuglanU pelk&81 .a1caala1at.a maihin

nousua EIIglant1in tai Irlantiin. nman tuota armeijaa ol1si s1110in ol

lut tarjolla vaara englantilaisten joukkojan tunkeutWD1.ata Irlantiin 

vlholll_n h7ökldl,.kaen ennaJdcotorjunnm 'ural ta tunnattujen mallien DDl

ka_. bgl.zmin pa1noatua,.rltykset OTat Tlhentyneet ja .10 kokonaan 1 .... 

kann .. tk1D. II1ltIl on rl1ppwmt USA:n vaikutunallen kanuata. 

da Valeran tappio 1.,ke1al.81 vaale1 .. a 011 nlin plao1. attal 

, 1'> .~I ola _rklt,..ta aaa. b&nall hankUlDrIOht&la.lla polUttiHlla 
J • 

la •• 'l'\lo _hAlIlen vaal1.-nal7. ~oh~l ~åln .1UI k&1kklalla nll1l ,.lal-

\ \ 

." 
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aestä Um1östl., että pi tkl.a1.kainen hallituspuolue ei yleensä nll tI. 

ainaista vaalivoi ttoa. Irlannin suuriin kysymyksiin ja niiden hoitami

seen sanotulla se !kalla ei ole va11cu tusta. 

aluan mainita , että täkäläinen Irlannin lähettiläs on ollut 

lausunnoissaan huomattavasti varovaisempi ja rajoittunut koroatamaan 

hallituksensa puolue.ttomuuspolitiikkaa • 

L ä h e t t i 1 ä a: 1/~~wU. 
Aaro l'akaalahti. / 

I 
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Salainen . 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 
Vichysaä a5 päiv n~ elokuuta 19~3 • 

• 1:0 600-176. 
~ 

~: /()tJ- SJ 9J 

'13 -'13 

Ulkoasiainminis teriölle CO~ 

Lähetystö lähettää tämän mukana kunnioittaen Ulkoasia in

ministeriölle raporttinsa Viohystä n:o t 35, 36 Ja 37, Jotka 

käsittelevät allamainlttuja aiheita: 

U:o 35: aanskalainen työvoima Saksassa. 111 . 

.. 

.. 
36: Italial ainen :t,puauDto ma1hinnousuky SymykS8S täl. 

37: Hajatietoja. III • 

L ä h e t t i 1 ä s: !lanWdr. 
aro P ekasI ah ti • 

.. 

f 

.~ 



VICHY . SSA OLEVA LÄHE TY STÖ. Salai ne n. 

RAPORTTI n: 0 35 •. 

Vichy ssa ~ p:nä elo kuuta 19 .. ~ .• 

Asia: Ra nalsal,a1Aen tyÖvoima SaMassa. lU. ~ - YJ 

Kerkustellessani pari päivää sitten ulkoministeriön 

rin suurlä ettlläs Rochat'n kanssa hän lausui, että Ranska n ulko .............. ~ 

4t johdon hoidettavista konkreettisista kysymyksistä on tärkein vielä 

läkin hetkellä otsakeaaia. Sen suhteen on hänen lausuntonsa mukaan huo 

4t 

mattava varsinkin seuraavat kaksi seikkaa. 

Ranskan lu~aam1sta työläislähetyksistä puuttuu vielä n . 50 ,000 

(10 päivää sitten n . 60,000 ; raporttini n:o 3a ). SakSala iset painosta

v at, Ja Ranska on uudestaan vakuuttanu t tulevansa hoitamaan asian , 

kä ei ole helppoa. Roohat myös vahvisti raportissani n:o 32 

n1 työpalvelukutsunn.oista poisjääneiden määrän (n. 60 -70,000. J oskin 

4ln epämiUi.räisesti puhui hieman p1enelllI!ästä luvusta). Niistä. on paan-

nut matsiin pieni murto-osa (ehkä 3-5 , 00). ut oleskelevat suurelta 

0881 ta maaseUdulla, Jossa ne tekevät hyödylli stä työtäkin talonpoikian 

apuna. Heidän kl1nnissam1senaa on erittäin vaikeata varsinkin poli1si
x) 

voiman vähyyden takia. 

So .. i ttu ihin työläia1.ähetyJcslin liittyy SakSan Ranskalle koros

~ams periaatteellinen kanta, että Ranskan on työvoimanaa muodossa tuet 

xr-
Ru'Jtsin aalainbDitaJe .!l81nitsi kuulleensa väitetyn, että aantarm1.

toll. on ohJeena ei erikoisen lnnoJckaaat1 tavo1tellakaan pakoilijolta. 

JAKELUÖH~E : Jakeluohjemalleja : 

Ta",,"ln..,. :t 
Ta"allinen ja 11 ...... 1 .' Inl.tarIOlle. 
EI ulkomaaedu.tukHn Uedoltuk In. 
EI ulkomaaedu.tukHn, mutta ulkoaalalnminl.tarlOn tledol-

tukoiin. -
: ............... _ . ... _ ... _ ............................................. ~.~._ ...... . 

. ua.: _ 4. 



.. .... 

• 

• 

tava Saksan taistelua, mistä huomautin e.m. raportiasani. Laval on se

littänyt, että enemmät työläiaHihetykset kuin Jo sovitut eivät vol tul

la kysyIIl;Ykseen; vä.kel. - n11n tyytyvä,istä kuin se onkin Saksaas8 Jonkin 

aikaa oltuaan - ei 8aada enää lähtemään vapaaehtoisesti eikä pakolla, 

Joten Ranska on Jo mennyt ylärajaan astl. MUtta käytännöllisiä sovitte

luja aina etsivä Laval on telulyt saksalaisille vastaehdotukaen. Aaia 

011s1 j ilrJestettävä niin, että ranskalaiset työläiset työSkente11s1vät, 

nykyistä. suuremmassa määräsalI. Ranskan tehta1ssa Saksan lukuun. yöläi-

sa t to1m.1sivat slia saksalaisen johdon alaislna ja kontrollissa. 40-

tue merkitsee välittömästi Sakaan hyviksl työskentelevien tehtaiden l u-

1cumiLäliLn ja niissä. palvelnan työväen 11siU1m1stä. Saksalaisten lopulli

nen vastaus el ole vielil saapunut, ja niin on aaia avoimena. 

Mainittakoon tänä yhteydessä, että heinikuuasa säädettiin 

laki asienomaisten viranoma~aten oikeuttamiaesta suorittamaan It}tenkll 

den takavarilco1o tia- miehi tyav1ranomaiatan tarpel ta varten. Vieli e1 

s11s ole selvUlIL .. olisiko tarkoituksena ryhtJil johonkin vastaavanlai

seen Ja ehJdL suuressakin mittakaavassa tapahtuvaan toimenpiteeseen tJ'ö

liiis)qsyDl1'kaesaIL .. Joa Laval10 l10Ja saa sakaalaiatell hyVäkaJ1!l1aen • 

L & h • t t 1 1 & s; 

,-
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VICHY SSA OLEVA LÄHET YSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .. 36. 

Vichy . ssa .... ~ p:nä E!lO kuuta 19 ... i~.. 6.1. /d,j- j'J ~ 

Asia: Italialainen lausu to ma1hin- "1, - Y3 

nousukysymyksestä , _ ........ 

tiistä enemmän tai vähemmän spekulatiivisista lausunnoista, 

j oita täälläkin vähän väliä kuulee siitä. m.1tä lähitulevaisuudessa on 

tapahtuva, kannattaa ehkä kertoa Italian ar1iein-ambassaadin Viehy'in 

haarsosaston päällikön, suurlähetyatöneuvoa Fracaasin lausunto. 

net katsovat . että maihinnousuvaaran uh.ka on yhtä suuri 

Ranskassa. I taliassa ja Balkanilla • • Italian vastuunalaiset piirit 

taas ovat sitä m.1el tä, että Italia on oleva a inakin yksi maihinnousun 

kohde . aih1tusyritys voi tapahtua mUlä hetkellä tahansa. 

aihitusta Ranskassa arvosteltaessa on otettava huom.1oon pait 

si tehokkaamp i rannikkopuolus tus kuin missään muualla myös eräs toinen 

näkökohta. Ranskan kautta anglosaka1t eivät pääse tehokkaasti Saksan .. 
kimppuun, s1.1l11. ei ole unohdettava Siegi"rid -vallia. J;oa länsivallat 

• ryhtyvät Sard1n1an Ja Korsikan valtaukseen. osoittaisi 88 kuitenkin. et-

tä maild tusta sittenkin ehlcä harkitaan talll.-Ranakaan ja lisll.ksi Kas

ki- tai ohjo1s-Ital.iaan. Mutta paljoa lll.he.mpänll. ovat toiset mahdolli-.. 
8U.udat. 

-
Sen Yksinkertaisen tosiasian aTU1la, ettll. anglosaksian 

gia on Qllu t "h1 tauti, mu t ·ta v armasti to1m1vae~. on teh tävis. m.lIl. 
" 

aeuraava jOhtopl.&tö •• ~o. alen yhteI& Jatkuvana a1.kut~Tolttaena 

tI.:rtn olla VlJ.1uran. herruuct.n h enkk'lI1Dan. Se 'ei ola . IIl8hclollinen 

.lAKELUOH.lE: .lak.luohJ.m.n.Ja: 

T.v.lllnen • . 
~ ........... ' ............................... _ ......• _ .... ····.·.·.u·.· .. . 

T .valll~ .J-' IIdk 1. . ... mlnl.t.rllln •• 

.. ~ .. ~.~.~.~~.,-........... _ ... __ .. _ ........ .. - . 
El ulkomaaedu.tuk .... tledoitultalln. , 
EI ulkomaaeduatuk ..... mutta ulkoaalal""inleteriOn tIedol-

tukalln. • .... 
"' ......... ...................................................................... "-.......... . 

UI.: A .. 
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• 

lUIn, että m.Dl • .Adri an meri aaadaan suljetuksi. 'l'ästä syystä on odotet

tavissa anglosakslen yr1t;ya tunkeu cua länneata Itallan eteläls1mml.n 

oaan ka:ltta Brin41s1.n tieno1lle. ja operation jatkaminen Otrannon aal

men ltäpuol.elle t aikka maihitua salmen mo18lll.lll111a rannoilla. '1'04el11-

sen "toiI1lIm rintaman It avaaminen tapahtuisi tuskin kuitenkaan tel.&

Italiassa, vaan Otrannon salmen rantojen valtauksen jatkoto1lllenp1teenii 

Balkanllb käsin. Siellä ei 011&1, kuten Ranskan 8Ilunnalla, mikään 

S1egtr14 -linja dJd1. kuten Et81ä- tai Keak1-Italiassa. tUan ahtaus 

aat.enl. leveln, vastuatajan jouJdcoja ratkal"vaasa mlälilad sitovan 

Itto1sen rintaman" avaamiaalle • 

llluten väitti hra Fraoaaai. että italialaisten sotl.la14en mo

raali on silminnähtäväati parantunut taaciam1n kaatumisen jäl.keen. RII.

nen .moistaan k '.ulal l ävitse kuitenkin 8. ajatua, ettei kannata olla 

v1elä va~ täm&n ilmiön pyayväisyydeat&. Mainittakoon tässä Yhteyde.

aIL. että suurlähettiläs Rochat lauaul minulle, etU joskin Itulan 117" 

kYlnen Johto Umei.est1 on pl.ä.ttäDyt jatka.J taistelua, niin on Jäätä"fä 

katsomaan. ku1nk,a täDll plULtös ajan mi tt aan sopeutuu yhteen 88n toe1-

plan kanaaa .. joka ei ole po1etettsv1.aaa -. että italialaiset 

ole sotllaakana. ei~tkä innostuneita nykyisen a04an käymi.een • 

L 1. h • t t i 1 1. a: 

• 

. . 
. , 
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V I CL ilY ssÄ OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n : 0 37 .. 

Vichy s s ä ... g~ p: nä 

Asia : .. HaJ atletoJa.. UI, .... 

kuuta 19 ... 45.. b.[ kJJ~ 

'h -yJ 

~ 1 

Sala i nen . 

Keskusteluissanl vl1.me päivinä täkiUä1ae sä ulk.om.1.nisteriössä. 

on ' minulle lI81suttu m.m. seuraavaa: 

1. A 1 g e r ' n k 0 m i t e a. Sen mahdolllnen tunnustami

nen länaival tojen puolel ta on jo lykkäytynyt niin pitkälle ja jo eht1-

nyt osoittaa niin paljon epäilyä vallitsevan Ison-Britannian ja USA :n 

taholla , ettei tunnustaminen enää. olisi Vichy'1n kannal ta sellainen 

"shokki" kuin se olisi ollut heti komi tean muodostamisen jä.lkeen. Mer

kitys lieventyisi yhä edelleen, kun tunnustuksen kautta komitea ei oli-

länsival tojenkaan silmissä R8l1.skan hallitus. vaan ainoastaan jonkin

lainen hallinnollinen elin. Tämä. on sitä.kin enellJllä.n merkillepantavaa . 

kun itse 881assa voisi olettaa länsivall01lla mielestään olevan muodol

lisesti riittävän syyn komi tean tunnustamiseen Ranskan hallitQkaena, 

koskapa komitea to1m.11 todella RanSkan omalla maaperällä; on muistet ta

va, että Algerian muodostaa kolme ranskalaista depart em.entt18" jo1lla 

ei ole muodollisesti mitään eroa verrattuna BUroopanMpuoleiseD Ranskan 

departementte1hin. 

a. R b. n 8 k a n 1 a 1 v a s t 0 n per u s t 

Ol en allcai samm1n t1ed01ttanut Ranskan pyrkimyksestä perustaa e1 ainoa 

taan uus1 "arme1ja", Joka onkin saatu aikaan pientä. d1visioonaa lIII11etu 

tavan sekarykmentin muodossa .. vaan myös pieni, edes 

JAKELUOHJE: 

Tav a111nen. 
~ . . . .... ~ ..................... ....•.......... ~ .... -........................................... . 

UII, A .. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalksl . mlnlatenOlle. 
Ei ulkomaaaduatukaen t ladoitukslln. 
EI ulkomaaaductukMn. mutta ulkoaalalnm;nl.terlOn lIadoi

tukalin. 



- a -

Saksa e1 asettunut sitä vaatuatamaan. tta huomauttaen, ettei se ole 

Välimeren val ta, kuten Italia .. Saksa ant01 Italian ratkaista asian. 

8so1101 ettui k1elteiselle kannalla. Italiaa. vi1me tap ahtumien 

jälkeen Ranskan hallitus on Ott 8llUt asian uudestaan neuvo~el tavaks1 

Saksan kanssa. Ratkaisua e1 ole vielä tapahtunut .. mutta ranskalaiset 

lUulevat. että Saksa ei tällä kertaa käsittele heid&n toivomustaan yht& 

keveäat1 kuin edellIsellä kerralla. 

~. I taI 1 ala 1 8 e t m 1 e h i t Y s J 0 u k 0 t 

I a a k koI a - R a n _ k a a _ a. Ital1alaisten miehitysjoukkojen 

olemaa_aolo ~ollaoI MUs8011D1n ~alueelllsia vaatimuksIa Ranskalle 

On helposti YJIIDIärretUvlsllL. etU Ranska katsoo voitoksi itselleen. et

tä paikoitellen 1 talial usa ~ .>Vat Jo poistuneet saksalaisten miehi tys

joukkojen aatuttua heidän a1J .... Ja että DlUuallalc1n italialaIsen m1e

hit7ks8n aaem~sta on nyttemmin -&ksalaia-ital1alainen miehitys. Viral

lisissa pi1re1sail. täil.l1ä S88 sen va1kutelman. että ne uskovat seJc~e

h1t~aen ennen p1tkAlin muuttuvan puhtaasti ssksala1seksi miehityksekal. 

L ä h e t t 1 1 & a: k~& 
Aaro Paka81.ahti. 
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Salainen . 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 
Vlchyssä 5 päivänä fyyskuuta 1~~3 . 

_ : 0 032-189 . 
L 

II /o.r JJ f'.J 
I%-YJ 

Ulkoasla i nministeri ölle . 
~ ~6 

~ähetyst ö lähettää tämän ~k na kunnio i tt- en Ulkoasiain

ministeri ölle raporttins a Vichystä n :ot 38 , 3 ja~ , jotka käsit

televät all ,miJini t tu ja aih eita : 

UI II. A" 

N :o 38: Va.1kutelmia ja poimintoJ a a,1a tusmaailmast a 

j a sisäisistä oloista tanskassa 1: Yleistä . 

39 : Vaikutelmia ja poimintoja aja tusmaailmasta 

Ja sisäisistä oloista Rans kas s a II : Toiminta a 

.pua tarvitsevien hyväksi. 

40 : Vaikutelmia ja po1m.intoja ajat uSDlasllmast ja 

sisäisistä oloista anskassa III: Aineelliset 

huolet Ja vas tustusllmiölden esiintyminen. 

Lähettiläs: Jw~JJ.' 
.. aro akaslahtl. 



.. V .. I .. C ... H. Y ........ SSÄ OLEVA LÄHETYS1ö, Salainen. 

~r 
sYSs ... kuuta 19 .i?;;, _ YJ 

/0'; J~ 1.1 
RAPORTTI n: 0 .... ~ ..... 

Y i.chy .... s s'å .. L .. p: nä 

Asia: Vaikutelmia ,1a ,polmln.tgIB aj atus-

maaiLmaata ja sisäi.sistä etoista Ranskassa , 

1: neistä . ................................................................. .. 

vaikka mleh itysjou.kkoJen esiintyminen on korrek tia, on miehi

tys paina jainen, joka lyö leima.nsa r anskalaiseen elii.lIlä.ä.n ja sen kaikil -

• la aloilla ilmenee. Vap autumista tuosta paineesta, mutta v ain toisar

voi s ta j a tila äistä, merkitsivät äskeiset talia n tapahtumat . 

• 

rsalkka Påtain val tion pää.miehenä oli aselevon jälkeen yh

dlstavä. pe rsoonallisuus j a on sitä. nytkin, joskin vähemmän kuin enneni 

se seikka, että. marsalkka itse on allekirjoittanut määräykset myös 

nuoren maataloustyöväen lähettämiseatä Saksaan on arvaamattoman paljon 

vaikuttanut hänen anoval tanss ale nemiseen. Hänen arvoval tansa lujit-

tamiseksi on tehty ja tehdään järjestelmällistä propagandaa. Alkaen 

lehtikirjoituksista ja radiosta mitä erllaisimpiin kauppojen näyteik

kuno1hin saakka mitään ei l aiminlyödä suoranaisen palvonnan herättämi

seksi Ranskan "Johtajaa" kohtaan. lense kyllä niin, että ssim. Laval 

pystyy halli tsem.aan vain marsalkan arvovall a n avulla, mutta toisaalta 

ei ole päästy niin pitkälle, että olisi onnistuttu luomaan pyritty 

"marsk1kultti". 

Valtiovallan toimenpitein perustettu autoritäärinen järjestw.

mä on syntnlYt ulkonaisten edellytysten avulla ja pysyy pY8tyasll nii

den turvin. Sen lainatut ominaisuudet, juutalaisv8staisuutta myöten, 

t.k_ät 88n eplpopullär1aemmlkai kuin 88 ehldl muuten ollsl. YhteiskUn-

..IAKELUOH..IE I 

4 ......... . ___ ••• .. ······· ·····_·-_······ __ ····· · · · ····-· ••••••••••• • •••••• _ • • •••• • •• • • •• • • 

'l'8Yallinen. 
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..Iakaluohjemalleja: 

Tavallinen. 
Tayalllnen ja 11.11<01 ... mlnlatarllllle. 
EI ulkomuedual.okaen IledollukaUn. 
EI ulkomuedualukoan. multa ulkoulalnminlet.rllln tI~l

tukalln • 
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tarakennusta on pyritty muuttam an . nmest yy uus i laki t ä r keä ks i rekla

moidusta aiheesta, jon.run esime r k i n ottaakseni, työolojen uudistamises

ta työväestön myö t ävaikuttami svallan lisäämiseksi, käsiteoll isuuden e1-
nuorisoli i kkeen 

vyttämiseksi, talonpoik~en korporatiivisests järj estäytymisestäJ~ 
org anl soinnis t s (josta lähetystö tulee 1 a t imo n eri ll i sen se l os tuksen )ine 

rvos t elijo111 e Laval on huomauttanut, että " kansal lin n vallanIrumOulf" 

on hiljaisesti ka ikilla alo111a täydessä käynniss" .• t ta t avalliseen 

r S.nskalaiseen elämään no11l a toimenpiteillä t a i hallituk sen julistu.ksl1 

l a ei ole kans alaisten mielestä v a ikutusta eivä ~kä ne jaksa miel iä in

nostaa. ~isäi96t edelly t ykset puuttuvat. Kans a aj t te1ee entiseen ta

paan "tas sval tal alsesti". 

Koh ta asel evon jälkeen perus t e ttiin järj es tö nimeltä ågion 

fran~aise des Comba t t ants e t des volontaires de 1 a &volution natlo

nale". Haaraosastolneen kautta maan se oli t arkoitettu muodostamaan 

uuden järjestelmän aktiivisen, ylläpitävän henkisen voiman. Se julis

taa Ranakan yhtenäisyyttä, mutta minkäänlaista kansanliikettä ei sUtä 

ole kehittynyt. Näinä päivinä vietetyiaaä legionan 3-vuotisjuhliasa 

ea1m.. täällä Vichy' issä ulkopuolinen ei havainnut nl1 tä seuraamaan aaa

punE.iasa kanaanjoukoiasa innostusta eikä suosionosotuksia, vaan hUjai

suu'eta, ellen sanoiai mykkyyttä, Joka ehkä oli hartautta, mutta kui ten-
-

kin vaikutti enemmän vI1inpi tämättömyydelta. 

Lukuunott8Jllatta mitättömlln pieniä aksaan suuntautuvia yhte 

työr,yhm1ä ovat sympatiat - osin hallitusta lähellä olevissa pUreia

säldn - kerta ka1kldaan toisessa leirisd. On vaikeaa mlUi.ri tell~, 

ku1nka paljon kOlllll1lniam1l1a on kannatu.ta, IIII1tta eri tahoilta on minul-

1. sanottu. että _ on yhtä laaJalI. l.vinnyt kuin t'ront populaire'1n 

parhaina TUosina. Kri ty1aeat1 on hUOlllalt.ttu .111&. että lcollllllUD.1ud. on 

saaut uusia kannattajia maatalou.t7hlLeatön ke.kuud ..... Ml:U. tul .. 

8111Patiolc1ml pIIlkoht....... anglo .... 1h1n 'a di •• l4entte1h1A. old 

vu.. ·,UJda,1JLa kaullut huoDlau_'taT8I1 .UtA •• t. IQ'tt.=h oli. 
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tu laa emmissa p i i r eis sä kuin ennen tehdä eroa de ~aulle'in j a Giraud'n 

välillä huolimatta heidän sovinnostaan Ja et t ä täll öin ol i si havai tta

vissa uirau d ' n jossain ~rln voit tavan mielialo ja de Gsulle'in kus

tannuksella; amerikkalais - sympatlat olis i vat myös vahvis tuneet e ngl an

tilais-sympat io4en kustannuksella. Joka tapauk eessa suuren yleisön aja

tukse t ovat niin kohdistuneina muihin volmiin kuin ondinsal et tä halli

tuksen puhetorvet tuon tuostakin julistavat: olkaa vain :ranskalaisi a J a 

ajatelkaa vain ranskal a isesti. ~utama vuosi sitten olisl tuskin luul

lut tarvl ttaväD. turvautua näin itsestään lankeavan opin jul is t amiseen 

sella isessa vanhassa , kautta koko historiansa suurvaltana olleessa 

maassa kuin Rllll s kassa . 

Uudes ta j ä rjes telmästä ei ede s odoteta pel astusta. v a an pysy

tään j a tkuvasti "ka tselljoina" j a ajatell aan. että niin kauan kuin mie

hitystä kestää, ei mitBän pysyväistä ole aikaansaatavissa maan omissa 

asioissa eikä suhteissa Saksaankaan. Kun j~kainen tietää hall.i tuksel ta

kin puuttuvan täyden toimintavspauden. ei ole ihme, että kuulee sanot

tavan, kuten 9r9.skin ranskalainen lausui minulle: "Olemme melkein kuin 

vankeja- . Tiitä a jattelutapaa lisäävät ne hallituksen toimenpiteet, joi-

• hin nähdään ryhdytyn saksalaisten painostuksesta tai joiden ka tsotaan 

p al. velevan Saksan intressejä. KOlmisen viikkoa sitten annettiin jyrken

netty laki kokoontumlskiellosta . Samoin julaisti1n äskettäin tiukenne

tut cääräYl:tset aaUdan llloTlitt8m1"ata. Lakia viime syyskuulta halli

tukeen "iice1ittamiaesta kutsumaan tl'öpalveluun 18-50 vuotiset miehet ja 

naimattomat 81-35 vuotiset nu1ae~ täydenna'iti1n muutam.a päivä sitten 

lailla, Jonka katsotaan osoittavan, että k.o. la1nalULnnö •• on taricol

tulea80a ruveta pian ehkä soveltamaan. Vutapainokai e1v&t riitä halli

tuk8C1 poaitiiviset saaTUtuicHt SaIc8U11 kl.ala. kuten d8IlarkaUollaJan 

polato. 0IUIl pienen amdJan Ja m1lUa1n peruatMl'MD J ... ltUuroWe 

konUl.e ka1kUYat Lavalla toiatuneet to41etelut. etU Renakalla on vle-
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lä val.tiovalta vain aselevon Jälkeisen politiikan ansiosta. 

Jo yli kolme vuott a kes tänyt odotus ei ole aikaansaanut min

kään uuden, positiiviten, kiteyt,ymiatl. Autoritäärinen Järjestelmä 
x) 

elää vain pinnalla, JOnka alla on vanha" individualistinen. Tavalli-

sen kensalaieen suhtau tum1 .. na nykyiseen valtUoval taan on kuin onkin 

tyytymltttölI;1Ys tai parhaassa tapaukseeaa välinpitämättömyys. Kuilu 

hallituksen Ja kansan välillä on syvl.. Kansalaiset ajattelevat, et. 

on koetetta'ta tulla to1aeen niin hyVin kuin voidaan. Ollaan varmoja. 

että suursodan pUtty •• siI. täydellinen itsenäiSYYS palautuu Jo pellåis

tiUI.n ulkop~l1sten vo1m1en vaikutuks •• ta. JIhJdlpä suorastaan harhaan

Johtavan usein saa hava1 ta vaikutelman keskusteluista tavallisten 

ranskalaisten kanssa. että ainoa toivo on päästä silloin elämään en

tisiä henkilökohtaisesti hyViä piLlviiL. YhdenmukaisQttu lehdistö va

roittaa turhaan kansaa siitä, että entisten poliittisten oloJen pa

lSltuminen, wsunr1 1llusioniw .. kuten eräs pUkirJoitus oli otsikoi

tu .. ei ole toteutuva • 

L 1 h e t t i 1 I s: 
Aaro Pakaalahti. 
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Jll§ai1masta Ja sl;älai.s.tä_.olois:ta..Ransksssa • 

. II~ 'o1m1ntaa apu a tarvitsevien hYVäksi. 

Koet telellDlkset eivät ole keränneet Ranskan kansaa uusien 

tunnusten ympä.rille eivätkä. lii8lslIti1neet kaneanluokkia toisiinsa. VaS

t akoht a rikkaiden ja köyhien välUlä on suuri. Kuitenkin. huolimatta 

my ös yleiselle asennoitumiHl1.e leimaa antavasta passiiVisuudesta, 

on täällä haval ttavi.sa Dei ttain vilkas takin harrastusta erinä.isi1n 

sellaisiin kysym.yksUn. Jotka koskevat kouriintuntuvast i mitä laajlm

pia piirejä R8Ilskassa . V81 tion työtä sotavankien Ja aksas s a .olevien 

työläisten tukemiseksi sekä pommi tustuhDista kä.rsimään Joutuneiden 

avustaniseksi täydentää aikaansaatu kansalaisto1m1ntakin. 

"SntavankUiilckeen", mouvement prisonniers, syntyminen jOh-

tui aselevosta. R8Ilskan ulkopolitiikan t ä rke!..apiä tehtäviä täytyi 01-

4t la sotavankien kotiuttamisyritysten. Siihen liittyen pyrittiin kaikin 

keinoin heii~1in harrastusta sDtavankeja kohtaan ja huolenpitoa he 

tiL, Kdullista UmapiirilL loivat eräät Saksan eleet Ceslm. ensimmäinen 

susalais-ranskelainen sop1mus pian aselevon jälkeen niiden sotavan

kien kotiuttamise.~. Jotka olivat taistelemassa Jo maailmansodan ai

kana tai Joilla 011 4. laate). Vankien kotiuttamisen merkeissä aloitet

tuJen, ensin vapaaehtoisten Ja sitten pakollisten työlil.1alilbetysten 

Johdosta llU.uri yleisökin nl.k1. että sotavankien palau tt am1seen 81 ........ _. 
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kun Se .sas sa olevien luku lopulta vain lisäytyik1n. ote.venkiasialn 

hoitamista varten on keskusel~enä erityinen komissariaatti . Se on 

suorasSa yhteydessä Saksan ~sianom.aisten v iranomaisten kanssa (diplo

maattisia tehtäviä hoit aa hallituksen päämiehen alaisena suurlähetti

läs Scap ini). lyöläislähe t ysten ja työläisiksi muunnettujen sotavan

kien hoi toon t ähä n asti ollut pakollisen tyl5palvelukaen yleiskom!saa

ri aåtin hoidossa . r ari viikkoa sitten siirrettiin se perustetulle "mi

nis t eriö iden väliselle työvoi.makysymysten yleiskomissariaatllle" . Sak-

tt san työrintaman keskusvlrastossa on ranskalainen delega tio huolehti

massa r ans kalaisen teollisuustyöväen eduista; he inäkuussa sovi tti1n 

vastaavanlaisesta del egatiosta Reic snät. ... s tandi.sa maataloustyöläis1ä 

varten.ZHarrastuksen ylläpitämiseksi järj estetään isänmaallisia juhla

til a isuuksia kautta maan. _ ·ytännöllisesBä työssä avustavat sotavanki

liikettä kanaallisapu (Le Secwurs National), legionala.isli1ke ~ Sota

vankien avustamiskeskus pa1kallislne komi teoineen, urheilukomissariaat 

ti, Ranskan .t"unainan Risi, kunnallishallinnot, "sotavankien vaimojen 

yhdistys". jne. Kirkko toimeenpanee tänä, kuten vi~ vuonna, ylei 88n 

• rukouspll.ivän (17.10.). joka on omistettu sotavangel11e ja poisssole-

ville työläisille. - Kunt ien kesken järjestetll.än "kilpailua" rahake

rll.yka1ksi vankien hyväksi . Ensimäisellä sijalla on toistaiseksi 

Vilha1n'ln pieni kunta (650 aaukaata), jossa asukasta kohden on kertlt

ty 49 tr. :Pannaan toimeen lukuisia muita keräYksll. r unainen 

kokoon AltmpD, jolla hankittiin goO.OOO kiloa ~ilYkesianl1haa j aetta

viksi vangeille. Jlrjestetlll.n konsertteja, arpajaisia, erilaJaia ur

heilu tllaiauuk.la, hevo.kilpailuJa jne, joicl8n tulot luow. teta8ll aot&

vanld.l11Jdteen peru.tamal1e kassalle Ti1htylll1s- j a. urheUutarrtkkeiden, 

pakettien JIIl. ll.Uttlll1aekai vaJlge1lle. Silloin tällöin llI.kee uut1 .. n, 

ettl. Joku. kouertU on tuott8llut y11 100.000, jonkin pa1kalll_n teat

teriyh41atyk_1l Dl.yUJmlt 1/8 a1lj •• arpajai .. t v1alapa 7 mllj. tr. jne 
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Legionalaisll1ke järjesti eteläisellä zone tilla sotavankien avustsmi 

sen merke issä viime kuussa parikymmentä urheilukllpa11ua. N.l • 00 

työläiseksi muunnetulle vangille on lähe t etty tänä kesänä. puvut, ja 

ftensimäinenft . jalkm. lähetys on lähtenyt. Urhellukom1ssarl~att1 on 

saanut kokoon Ja sotavdD-ge1lle lähettänyt 15.000 voi.m1ste1upukua j a 

parituhatta urheilutarvlket ts. 

Sotavanklen j a työläisten perheitä koetetaan muistaa . ~ ari 

kuukau t a a1t .. en ryhdyttiin perus tamaan virallisIa paikallisia kom

teoita, joiden p~oleen k .o. pe~eet voivat kääntyä saadakseen välitön

tä apua rahan tai t yövoiman muodossa , neuvoja kääntymi~essä eri viran

omaisten puoleen jne. Sotavankien ja työläisten perheitä varten on 

vapautettujen vankien erikoistoimenpiteenä saa tu a ikaan jokin loman

vietto- majatalo, jossa v !o imot saS'. at täyshOidon 5 j a l apset 3 t'rangll -

18 vuorokaudelta ja jollaisessa a til aa yleensä 40 - 1 hengelle . 

Arityisesti sotavankien 1 paia Sijoiteta an myös yksi~isiln perheisiin 

lomanvie ton aJ aks1. 

Ottaen huomioon sen aksaBsa olevien sotavanklen ja varsln

kin työläisten olOjen Yl!steJ-tyn, Jota aksalaisella taholla hsrr aste-

• taan ja Joa~a olen aikaisemmin kertonut. herää 1 tse~tään kYsymys, 

kuinka sen kanssa on aovellut ttavissa yhteen tämä Ranskassa propagol 

tu teeal avustamiaen välttämättömyydestä. 

Anglosakslen pommi tuksla Rspskan väestön val hosa katsoo 

JOkapälvälseen elämään kuuluvaksl välttämätt~deksl, joka el ole 

tarml te ttu rBIlskalaiala V'83taan auunnatuks1. Kun se el ole herä. ttänyt 

pysy'VWl suuttumusts. e4ellytykaetklJLn avuatuato1m1nnalle ..... eivi.t 

ole Hllalset kuin aalanaa oikeutukseata vakuuttuneen sota käyviLll 

kansan parisaa. arraatuksen ylläpitäm.1aeksi awatuatyötä kohtaan suo

rltetaan eri 11110401 ... propaganclaa. Niinpä elo- Ja 61yskuun aikana 

kulki etelälael.lI. zOll8'1lla k1ertärt dyttely valoku'YinMJl tub.o~ 
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t a kir~oista, sairaaloista, koulu ista, asumuksist a jne. ~a1kallisi a 

avustusyhdistyksiä on perustettu pommi tetui ll a se uduill a ja varsinkin 

niiden ulkopuolell&. Evakuoltujen väestöosien Yhdistyksiä on toiminnas

s a niiden uusilla aauinsijoilla. Vsrsinld.n kan sall i sapu on t o iminnassa 

haavoittuneiden kulje ttam1seksi. til apäisen majoituks en ja ruoks ilun 

ym. välittömän pa ikan päällä annett ava~~~alli sen avun . se kä johonkin 

lähelle tapahtuvan evakuoinnin järjestämi seksi . Välitöntä apua varte n 

otettiin ensi kerr an muutam~ viikko sit ten Creu§ot ' n pommituksen yh

teydessä käytän t öön avustusjunan l ähe t täminen eril aisine sanitäärisine, 

vaatetus- y . m. aputarpeineen . .... rityistä numeroa tehdään uuti sissa nuo

riso järjestöj en j a vapautettujen sotavankien osallistumises ta pelastus

töihin (eslm. sotavan~il iikkeen a ikaans aama "len t ävä miehistö"ensi 

a. ua v t en) ; samoin sotavanki en rahakeräyksis tä (j otka joskus OI'at 

noussee t es 1m. 100 .000 frang i in ) keskuudessaan hädänalai sten pommi tue

s eu tl.!jen eiv il1 i väestölle. Kansall isapu. depar temen tt ineuv ostot ym. 

'tekevät rah~ahjoi 1llksia määr ä t y i s tä pomm1tuksist kärsilli!. lin j ou tunell

l a (esim. S80ne Ja Lo1re ä skettäin Creusot'lle d 1/0{ milJ . fr., 1III1111 e 

1 /2 mil J.). Samoin kunnat. jotka ov at ponmituksllt a säästyneet, t eke

vä t r ahalah j oituksia v arsinkin jonkun erityisesti reklamoidun t apauk

sen hyväksi. Eri kunnissa paDna.an toimeen v aatetus- j a t al oustarvikkei

den, liinavaate-, raha- ym. keräyksiä. 

elenkl1ntoinen Ja meikäläiseen j ärjestelmään verra ttavissa 

on pOmmituksista kärs1mlän joutuneiden kuntien adoptearaus Joko yhden 

t ai yhteiato1Jll1nnassa keakeDAlln olevan useamman maalals- t ai I.caupunki

kunnan t a i departementin puola! ta. Olen viimeisten ehkä 'J: v iikon aikana 

lukenut lahtiuutlaten perusteella kyJBenkwlta tällais t. a a'Wlla1uamnoto

tapana ta. 4optoi~at anta~at 81lDnö111atll. pienehköä raha-apua a4optaa

rat1m tunnen kautta bAtlI.ä k&ra1Jdb joutuneille sen J"se~a. XWl 

Jlaute-l'lenna'1n 4apar~ntt1neuToato a40ptGl Oalala'D. 011 enaUahJol-
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tus 1 milj. f'rang1a. Kaupunkihallintojen kohdalta olen havainnut vas

taavana lukuna esim. 100.000 fr angia ja maalaiskuntien oaal ta yleensä 

n . 10.000 frangia. adoptoijat myös kustantavat joukolle "marttyyri-

kun tien lapsia ke sänviettotilaisuuden luonaan tai j.ossain muualla. Lä

hinnä departementtien avustusto1m1nta voi saada huomatt iakin muoto

ja. Sein6~etin departement1l1 on pakol sisina huollettavanaan 

adoptoimansa n. 100.000 Lorienttin aSUkasta, joiden huol tamiseen sil tö. 

menee 2 milj. f'rangia kuuasa. Departementin jokaisess a kunnassa koete-

taan muodostaa avustuskass& , jota puikalliset sukkaat ylläpitävät • 

Tämä "kummi toiminta" on varsinkin viime viikkoina päässyt käyntiin 

myös sotavankien ja Saksassa olevien työläisten keskuudessa. Heidän 

yhtymänsä ovat adoptoineet Yksityisiä pommitusseutujen orpolapsia. 

Toistaiseksi on näkynyt uutisia n. 50 lapsen "adopto1misesta" 

ta kohden k:u.mm1-isät antavat palkoistaan 1.000 fr 1a kuUkautta koh

den -, mutta sanotaan järjestelyn olevan vasta alussa. 

re.ö.nä piirteenä. vapaaata kSl salaistoiminnasta mainittakoon 

tavallaan meidän talkooto1m1ntamma eräst~ puolta muistuttaVa uoto. 

Kaupungeista on ~~etettu aaada lähtemään vapaaehtoista työvo~a maa-

• talous töihin perunannostoon ja elonkorjuuseen. Lähtijöille on luvattu 

kaksinkertaiset korttiannokset työn ajaksi sekö. perunoiden Ja vihan-

neshn kuljetusoikeus 50 kg aikuista Ja 85 kg lasta kohden kuin myös 

muutamalle kilolIe kuiv a ttuja vihanneksia. En ole havainnut uutisia 

Siitä, kuinka paljon vapaaehtoista työvoimaa täten on saatu. 

usta sosialisesta harrastuksesta mainittakoon nuoriaon Ja 

laaten svuataminan. Paitsi pommitettujen seutujen nuorisoon kohdistuu 

avuatueto1m1nta osittain samoissa muodoissa muuhunkin nuoriaoon. Suu

rlata kaupungeista ja teollisuuslleuduUta. jo1&aa ravintotllanne on 

va1b1n, lJLhe tetiän pUeai.sa eri nuorillOJiI. rJ eatöJen (joi ta jOhtaa 
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valtion viranomaisena "nuorison yleiasihteeristö") toimenpitein lapsia 

ja muutakin nuorisoa tilapäislin lomakouluihin, kesäleireille ja 

-mat ille maaseudulle (silloin tällöin näkee uutisia rahalahjoituk

s istakin täll aisiin tarkoi tuksl1n), samoin lomanviettoon perheisiin 

(varsiDkin leglonal aistan luo). Kansallisavun jOhdolla on perustettu 

pysyviä l as tenkoteja, pienempiä varsinkin pOhjoisell a zone ' illa ja 

suurempia aivan viime aikoina eteläisellä . :iiihin otetaan 3 - 1 vuo

tisi a aliravittuja lapsia 3 - 6 kk:n ajaksi . Julkaistuista epämäärä i 

sistä luvuista päätellen tämä toiminta lienee toistaiseksi koskenut 

muutalJlia harvoja tuhansia lapsia. "!-uorison ajataloliikkeellä" oli 

1941 7 tai 8 majataloa . Tänä vuonna niitä on pohjoisella zone'illa lä

hes 0 , joihin on voitu tänä kesänä Sijoi ttaa 15 .000 poikaa ja tyt

töä ; etel äisellä zone'1l1a ni itä on n . 125 . - Katol inen nuori s o on 

erllliän mu i sta nuorisojärjest~ istä, mutta 08 i t t aa - siltä näyttää 

suurempaa sos ialis ta toimintahalua kuin muut . '"'rään departementin 

(Dordogne) katolinen m alaisnuoriso on toimeenpannut vihannes keräyksen 

-arse1llen hädänalaist en hyväks i (vuoden Yhte i stulos .000 kiloa ) se

kä s i joittanu t s a t akunta t yöläisl asta maalle • 

otavanklliikettä j a uks aan lähe t et t yjä t yöläisiä koskevil

la eräillä uutis1lla koetetaan poliittisista syi stä t ehdä eri t yist ä 

prop ~andaa j a julaistaan ne sen mukaisest i leh tien halli t sevall a 

sij alla . tta u se iIlInat uutisa t yllä kuveamas t aoi nlin s8lloakseni 80-

siallseata toiminnasta ovat ihme taI tävän huomaamattomalla pa ikall a l eh

distössä. Kuitenkin saDOtunlaiaet toimintamuodot melkoisessa vaatimat

tomuud8ssaankin lIl8rki taevät ehkä posi tlivisinta piirrettä nykypäivien 

Ranskan Jokapäiväisessä elämässä. Väär1nkäsi tysten väl ttämieaksi ha

luan lisätä, että DämI. 1.lm1öt eivät ole mitenkään luonteenomaisia ta

valliselle r&nskal aiaelle. Läh1mmiLiaen autt&ll11nen ei kuulu r8ll&kalal

alln luonteeoominaiauukai1n. Ranskalainen pitlUl. klinni rahaata, Jonka 
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hän on ansa iDnut. 

L Ii. h e t t 1 1 Ii 8: ~Wd;t-
Aaro P akaslahtl • 

• 
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maailmasta ja sisäisistä ole1ata Banskassa. 

III: Aineelliset huolet Ja vaatustusilmiöi

den esiintyminen. 

Salainen. 

Ranskan, kuten jokaisen miehi tetyn maan , oloille ovat tunnus-

tt merkillisiä sympatiat miehitt äjän vastustajaa. kOhtaan , pohjimmaltaan 

odottava asenne m1~.1tykaen aikana ja enemmän tai väheDIIIÖn runsaasti 

eSiintyvä s alainen vastustusll1ke. äiden lisäksi kansalaisten huomio 

on kiintynyt ehkä enemmän ku i n sotaakäyvissä maiss a , joissa elintarvl

kesäännöstely yleensä voi t oimia par8Illlllin kuin miehitetyissä mai ssa, 

jokapäiväisen elämän r avintohuoliln. 

• 

Muutoksia Ranskan e1intarviketilanteessa osoittavat seuraavat 

po1minnot elintarpeiden tuonnista Hl38 emämaan afrikk alaisil t a alueil

ta j a suluissa olevina n. 12 kk:n aikana 1 940-41 r Ohjois-Afrlitasta: 

vehnää vaj aa 4 milj. (1 &/3 milj.), vihanneksia lähes 1 1/2 milJ., 

hedelmiä lähes 2 m11J. (vihanne ksia ja hedelmiä yht. 1 1 /2 milj.), 

kuivattuja vihanneksia lihes 1 1 / 4 mllj. (1/4 mll.j.), kananmunia vaja a 

100.000 (sama dJLriL), perunoita lähes 2/3 milj., maapähkinöitä j a ruo

kaö1JyiL 6 1/8 mUj. sentneriä sekä viiniä 18 1/2 milj. heh tolitraa 

(7 l/a mllj.). Kuluval.~e vuodelle 011 laskettu ohjois-Afrikasta saa

tavan vihanneksia 850,000, kuivattuja vihanneksia 150.aoo, kuivattuja 

hede1m1i 385,OOOCJa kuivattua suo1akalaa 350,000 sentneril, jotka mil

tei ka1kki jäivät saamatta. SUunnltel1Wl 5 1/8 mll.j. hehtolitran aae-

... AKELUOH ... E, 

............................ 'rp.Ill1JutD. .•.... _ ... _ ........ ___ ....... _ .. . 

• ".6. 

... ak.luohJ ..... n.J.: 

T ..... II ..... . 
T ..... II ..... ja lIa1k.1 ....... . ...... ml .... t.rIOlI •• 
EI ulltornaaedu.tu ...... tledoltuk.lln • 
EI ulltomueduetukaen. mutta ulltoulalnminlaterllln tIedol

.... In • 
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mesta ehdittiin Algerlasta saada vain /3 mllJ. hah,.toll tra8 kuluvan 
Iu;~~ 

vuoden tarp eeseen. - Tämän vuoden viljasato (paitsT~ä, Jonka 

vilj elyspint a-alakin lienee hIeman vähentynyt) on hyvä, samoi n tullee 

hyvä viini vuoai, mutta vihannes- ja rehusato on kuivuuden takia erit

täin huono. 

Ranskas sa oli 1938 12.000 teka tiUitehdasta, D7kyään 8-9000. 

Tekatiilit eollisuuteen käytettiin 1938 raaka-aineita 470.000 tonnia, 

nykyään 120.000 to~ia, josta tulee yli puolet keiooal1kin ja -villan 

osalle • 

Kev\ren työn tekijäin annokset ovat~ .t75 gro päivässä leipäi, 

10 gro päivässä rasvaa, sekä kuukaudessa lihaa n. 500 gr., juustoa 

250 gr., kuivattuja vihanneksia .a5O gr., makarooneJa Z50 gr., h1ll.oa 

a:iO gr., sokeria 500 gr., kahvikorviketta 150 gr., teetä 25 gr., peru

noita 3 kg. Vaatetuskortit ovat olemaasa vain pienten tekstiilltava

rain ostamista varten. T.v:n 8lkupuoliskona oli dJ piat ttä. sanoin 

toisena; metriä kohden menee - 1 pistettä, riippuen kankaan laadus

ta. Pukujen, päällylltakk:ien ja kenkie~(pa1tsi kordkekenk:ien) ostoon 

on hankittava kussakin tapSlk88saa er1k:otalupa, jonka saaminen on mo

nimutkainen aaia. - Hintataaosta ei suursodan syttymisen jälkeen ole 

Julaistu virallisis tietoja. viimeiaten a 1/2 vuoden aikana ovat 

noJaudun piäkonauli Bruslnin yksltylsklrJanpitoon ja m,yös eräiltä rana

kalaisilta aaemiini tietoihin - ruokataveroi4en hinnat todellisuudes

aa neu ... et 6-, tekst1ilitavaraln 3 1/&- ja jalkineiden 4-kertaiaikå • 

.I.UDnusmerk1ll1stil Ranskan elintarvlketilanteelle on tavaton 

epätaaaisuus toisaalta kaupW1lden ja maaaeudun välillä sekä toiaaal.ta 

maan eri osian vllllll.. ~ä14en suurten kaupunkien, lähinnä lofarse1lJ.a. 

L1'Onin ja St~t1ezme'in. rP1ntoti1aDD.e 011 .. ia. v1.1llle tal.'YeDa surkea. 

Viral11etau8IID. U.'oJen mnke.p ei noiasa keupunceiaaa parin klmkau4ea 

. aikana ollut m1plrl1nlaista ,,1h8JlIllaJakelua. lIlareeUle.aa aattui _ 
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nlUkäkahakoita, 'joihin oli puututtava poll1sivoimalla. Korttiannosten 

mukaisten rasv a-, liha- ja perunaostosten te keminen on pienemmissäkin 

ken ungeissa ollut Ja j a tkuvasti on vailces, usein mahdotonkin; leipä

annokset on kuitenkin suurin p iirtein saatu lukuunottama tta eräitä 

tilapäisiä aJankoht ia suurkaupungeissa. Leipäannoksasta kuulen ealm. 

hotalllmme pal~elU8väen sanovan Itleipä on nykyään harvinaista", mihin 

väitteeseen voi uskoa nähdessään san kiitollisuuden, Jolla asianomai 

set ottavat vastaan leipäkupongin. Vihannesten ja hadalmien saaminen, 

.. Joita ei ole yritettykään panna kortille, on laillisiin hintoihin par

h aimpana vihanneskautenakin merkillistä kyllä täysin sattumanvaraista. 

(kuvaavasti jQlkaistiin ä skettäin otaakkeella "Onnellinen mea~ uuti

nen, Joasa tiedettiin kertoa Odenburgin kaupungin Unkarissa päättäneen 

antaa perunakortit koiria vartenl) uorastaan mahdotonta on ealm. ka

nanmunien laillinen 0 sto . Kuva ravintotil antaasta muodostuu aivan toi

senlaiseksi siirtyeiaä par~entä kilometriä kaupungista maaseudu!-

• 
le, Jos8a eletään ihmetel tävän hyvin. t ä ja toista t ä r keistäkin ra-

vintoaineiata puuttuu, mutta muuta on sitä runsaammin. Sen 8iJaan että 

maaseudullakin varsin yleisesti voi todeta pu~tetta voista, väitetään 

.itä olevan samaan aikaan l11an paljon erälllä karjaaeuduUle., ealm. 

Bretagne tie.a. 8amanaikuisesti kuin muualla R8JlS.kaasa hedelmien näke

minen kuuluu haninaisuuk.i1n, on n11tä yllin kyllin 4ie", Jossa 

ravintoUlanne on ollut harrinaisen tukala. J..ihan saantia e1 ole hel

pottanut sekU.Jl. etu. karjakanta on 'kahtena v1ime wonna luu! tauti 

l1su.nt~. 

Bpl.taaalsu Ja puutteallieen Jakelun syyt ovat monde Il1l.Je

tua ... aikeubt OTat aieh1tyt .. n '-ld.a -uremuat kuin ne lllUuten 011.1'1'.10. 

llanakalalaten hei_outsUn lalUluu orgaiaatlohe1ttoua. ItlLte'Ytlata t7fl

Y01uata G1l ... "atta, -, ~otlra TOlTa'. PJ8TII.' ~J""" ollat .... 510-
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tamatta nykyistä råg1m.eä . Saa helpos ti myös sen vaikutelman, e ttä 

val tioval t a suhtautuu tal onpoikiin suhteellisen pehmeä kätises tl ,. j ot

t a tuon väestöosan j onkinla inen t yytYVä i syys ja sen merkit s nilf tuki 

hall i tukselle ei mu~ttu1si t äydelliseksi v as t akohdakse en . aks ala iset 

eivä t tiet t ävä sti ole h ekään kiinnos t uneits säännöstelyn p aremmasta 

t o1m.1m.1sest a nykyisen olotil an t arjo tesse heille ulkonaisesti huomaa

mattomammat ' til aisuudet mustakauppa- ostoksiin tarvitsema t t a turvau tua 

pakko-ottoihin Rans kan viranomaisten avulla . 

• ' i rle ihme , et t å nå lsaå oloissa on päässyt vallalle niin l aa-

ja s ala- ja va ihtOkauppa , että "v apaa huolto· toimii pa relllDlin kuin 

säännöstel ty . Suurten asutus- j a teoll i suus k eskus ten köyhä väe s t ö kär

sIi , mut t a varakkailla on mahdollisuus ostaa mel kei n mitä tahansa mak

s amalla vir allis i a moni nke r tai se s ti ko r keammat hinnat. Keoelläkään 

r anskalaisella e i ole omantunnonvaivo ja mustan pörs sin käyttämisesiä. 
Y' 

ain kunnio itu s 00 Vähentynyt miehi t yk senki n t aki a . lIemme me o s ta, 

os tavat saks ala i se t, j oten pys yminen lain puitteissa ei au ttaisi mi

tääo", nä io a jatella an j a s anotaan . !Utt a tietys t1 kuuluu aSi aan , et

tä kau unkU a inen syyttää tal onpoikia yhtä pal jon kuin s akaala1siakln. 

Kuulee pa J oskus - heij s stuk aena virallises ta pr opag andas ta _ syyte t 

t äväo Juutal. isiakin. 

Val tiovall an taIstelu salakaupp aa v astaan on t oivo t onta . 

1 943:n ens1mälaenä puoliakona käsiteltiin vajaa 186.000 rikkomusta. 

akkoja. Joka r angaistusmuoto on yleiSin, määrättiin 540 milj.frangia. 

Törkeimmistä slännöstelyrikokslsta annettIin vankeustuomioita yh t . 

985 vuotta . VaJ aa 1800 kauppall1k8ttl. Suljettiin. Sl5 tapauksessa 

riistettiin 8JJIIlat1n h rjolttam1.so1keU8 .18 859 aalakulJett aJaa inter

noltUn. J.tilita henkllöltl otettiin kl1=i vaJaa 12100. lWdcolllUkaen _1-

vittäm1880 Yhteyde .. 1 taknarikolt11n tnaraa 3'70 mllJ. tr. anoeta. 
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m. m. 38,000 sentner1ä viljaa Ja 7 . 000 sentneriä jauhOJa (tämä ei vas

taa enempää kuin yhtä pälväannosta Ranskan väestön kolmannelle CB al

l e). Ravintoloiden poikkeamisia säiidetyistä hinnoista suorastaan hel

potet aan . kun useimmill a ravintoloilla on virallishintaisen aterian 

lisäksi Jonka r avin toarvo on usein hyvin epäilyksen alainen - oi-

keus tarjota liaäannoksia itse Ilii.ärä.äm1insä hintoihin . 

tä muuten ,rikollisuuteen tulee, on mu idenkin kuin säännöste

ly-rikkomusten suhteen havaittavissa - Joskaan ei samassa määrässä -

ilmiö , että rikosta e1 a ~ a katsota rikokseksi. Lukiessa uutisia mur

tovarkauksista , ryöstöistä tai murhistaldn ei voi aina välttyä. siitä 

ajatuksesta, että eräissä tapauksissa - IlDlrto viraston kassaan , ylei-

siin tai yksityisiin varastopaikkoihin Jne on kysymyksessä pohJal-

taan ~ai osittain s 8bo tage nykyistä Jä r jestelmää vastaan. Tiedetäänkin 

t pauksia työpalv,elua pakoilevien murtautumi.ista s sim. jalkine- ja 

elin~arvel1ikkeiden varastoihin , jois~a h e ovat vieneet saalista ,to

vereilleen. dill oin täJ.1.öin näkee uutisia ttepäkans allisen esii ntymise.n tt 

johdosta annetuista pakko työ- ~. tuomioista. 

Sabot~e-teot OTat viime viikkoina saanee t uuden IlDlodon, nim. 

• 'Viljasa tojen tuhopolton. Olen laskenut yli parisataa tällaista tapaus

ta kautta koko maan lähes 150 paikkalcunnall • Rl1ttä'län pol1is1v.oiman 

puutteessa, joka voisi 8l1ttaa talonpoikia, on val tiovallan parhaana 

aseena ol1ut mahdOllisimman suuren numeron tekeminen lehdissä. Ja radios 

sa tuhopoltoista, Joista muuten on säädetty kuolemanrangaistua. talon

poikien k~uatam1aeksi oma-alotteisiin Yhteisiin suojeluto1menpl tai

s11n. Tuhopoltto-aaUo on vl1ma pl,ivinä laskenut. Asian yhteydessä on 

IIDlU ten tapah tunu t huvittaviak1n viU lkDh tauJcsia. SUurliih. Boohat kertoi 

auorac Laulin tietoon aaatetu.lsta er1D1is1atl taplllkaiata. MaanTUja-
• 

liJIi on onn1atunut .atlnl'n mU te! alkuunsa tuhopoltötajan \J'lSn kl.yll1&-

JIIIU1I ... tte, Jota bAn Tastoin lain mlLlrä7att. ei ollut palauttanut aan-
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tarm1.stolle • .t> aikalle saapuvan santarmin todeteas i;I tämän hän - vang i t

seekin talonpojan lain rikkomisestal Hallituksen päämiehen on monissa 

tämänkaltaisissa tapauksissa täytynyt inter venoida. Aika isemmissa sa

botage-teoissa väestö on suhtautunut nii4ån suorittaj i in välinpitämät

tömyydellä tai ymmärtämyksellä . nempää saks alaisill e kuin rans alai 

sillekaan vi r anomaisille väe~tö ei ol e ybeensä t ehnyt ilmiantoja tai 

ollut halukas ilmoittamaan tekemiään buomioita . Yhtä luonnollisina ja 

asiaankuuluvina kuln ang.lo saksien pommituk:sia väestö pitää, suurin 

piirtein kats oen . myös j onkinlaista sotilaallista merkitystä omaavia 

s abotage-teko ja. Väkivaltateot kohdi stuvat ei ainoastaan tuhka tiheää n 

liikenteen häiri tsemlseen (junien suiataminen r adalta kuuluu t uon tuos

takin uudistuvi1n ilmiöihin, samoin lennät i n- ja puhelintoiminnan sa 

botointi), erilaisiin miehitysjoukkoj en toimint aa häiritseviin tuho

pol tto1h1n ja hajatap81 ks ina e s iintyviin s ak salaisten sotilaiden ja 

upseerien mur h iin (jolla1sia tehtäviä. on annettu varsinkin s alajärjes

tö jen "kokelas jäsenille lt ), vaan myös nykyi sen hall i tusr 6g1me 'in akti1-

v i eiin kannattej iin. J onkin hall i tuksen äänenkannattaj an kirjapaino 

yri t etää n räjäyttää. tai murhat a an s ant armi tai mili1si n jäsen. Levot

tomint a näy t tää eteläisellä z one'illa olevan Savo ie'ssa , Jonka vuoris

toja ty"iSpalvelua p akollevat käyttävil.t hyväkseen. Siellä on esiIn. viime 

v iikkoina ammuttu neljä miliisipäällikköä j a mi~h1 tysjoukkojen yksi t yi

siä j äseniä. vastaan on esiintynyt julkis&mpaa vih amielisyyttä kuin 

muualla-J 

GrilJ an tuhopol tot ovat a inoa t ähäna..tinen sabotage -muo to J 

todella nil.yttää herättäneen muita tunteita kuin Välinpitämättömyyttä 

tai yarArtäID.yatJi.e..k ti1V1aia salaJärj8stö.1_ jäseniä ei l asketa olevan 

enemplUI. in lIIlutam1a tuhansia. Väi te tlUl.n , että t7öpalvelueta pakolle-

vien n. 60.000 Joukosta vain pieni murto-osa kuuluisi 8alaJär.1eatö!b1n. 



• 

Onni s tuminen toimenpiteissä niitä vastaan on puolinaista. Järjestöjä 

palj as t eta an j a niiden jäseniä vang itaan. tta jonlrun a jan kuluttua 

on sama työ edessä. Viranomaisilla on se käsitys , että sal a järjestöt 

j ~ niiden toimint a on täten onnistuttu pysyttämään tiet yissä, suhteel

lisen vähäisisaä ra joissa ja että siis maanalainen toiminta ei olisi 

päässyt asa:uisesti katsoen leviämään aktiivisten kannat taj ien hank

kimisen alalla. Salajärjestöjä johtavat, tutkimustöisaä s aadun koke

muksen mukaan , säännbllises~i entiset upseerit. Tämä. viranomaisten 

.. käsitys tuntuu kuitenkin liioitellun optimistiselta . Terrorlstiteot. 

niin ha janais ilta kuin ne näyttävätkin, kohdistu.vat niin uaeU1e 

aloille ja niitä esiintyy niin yli an, että ennakkoluuloista vapaa 

• 

huomioitsij a voi vain yhtyä Lontoon radion uutisten 

että jä rjes telmällinen ~siaaiaotan on käynnissä • 
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Tavallaan yhteenvetona otsakkeessa mainitusta r aportt isarj asta 

tahtoisin aanoa seura8'1aa . Tarkka ilij an mieleen Jää kuva voitetusta 

kans asta miehityk sen alaisena. Ajan voittamiseksi )ohto yrittää pääs-

tä eteenpäin keinotekoisella autoritiU!.risyydellä. jolta se itsekin 

tietää kaikupohjan kansassa p uut tuvan. Kanaa on individu aliamistaan 

huolimatta tottunut väJ. t t ämättömlULn kuriin, jonka se emämaassa on 

suurin piirtein säilyttänyt, osittain varmaan terveen vaiston ansios

t a . Ollaan odottavall.a kannalla, tietoisena ett ä mieh itys estää. itse-

• näisen elämän. Jossain määrin on kansalaisten mielenkiintoa .. Jokapäi

väisen e1ämän huolten ohel1a , saatu heräämään miehityk sestä välittö

mästi tai välil1isasti Johtavien epäkohtien auttamiseen,. Joskin täl

löin on kysymys kokonaisuuden kannalta toi.arvoisesta ilmiöstä. 

• L ä h e t t i 1 II. a: -;fw fJd~ 
Aaro P akaslahti. 

I 
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Lähetys tö lähet t ää tämän mukana kunnioittaen ' iniste

riö11e raporttinsa iChystä n:ot 41 Ja 42, jotka käsittelevät 

allamainit t:1JlJ a a i heita ~ 

n ~o 41: Ranskalainen työvoima Saks assa IV . 

" '12: Ital i an antautumine n ja Ranska . 

L Ei. h e t t i 1 ä s: 
J\8rO P akas1 ah ti . 
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tsakeasia ansaitsee jatkuvasti huomiota, ei siitä syystä että 

sen alalla olisi sinänsä tapahtunut olennaisesti uutta , vaan siitä 

syystä , että siinä ollaan j uduttu tilanteeseen, joka muistuttaa uh

kaava.st i umpikujaa. 

Kuukaus i sitten kerroin huhuista, et tä aksa olisi vaatinut 

Ranskalta uutt a 1 / milj:n ty~läis-"kiintiötä". Tietojeni mukaan ei 

tällaista vaatimusta oltu tehty , vaan kor' eintaan tunnusteltu j a peri 

aatteellisesti ilmoitettu~ että Ranskan on aute ttava Saksaa työvoiman

s a muodossa . inis t eriön tiedoituksista näen, että huhu vaatimuksesta 

oli levinnyt esim. ernin diplomaattikuntaan, mikä e i olekaan irune , 

sillä onhan kokemus osoittanut , että nimenomaan Bernistä käsin on ol

lut saatav issa helpommin kuin Vichy 'isse. oi eHakin tietoja Ranskan 

oloista. Uudest aan kontrolloimieni tietojen mukaan Saksa tuskin kui

tenkaan on asi ttänyt sanotunlaista vaatimusta. SenSijaan on Saksan asen, 

ne k.o . asiassa tulki ttu eräillä korkeillakin r anskalaisilla tahoilla 

valmis11lkseksi vaa t1aalksen esittämiseen. 

Kolmisen viikkoa sitten puut tui n. 50.000 Ranskan viime ke

väänä lupaamasta työläismäärästä (raportt1ni n :o 35, 23 .8.43). Huoli

matta Saksan pa1nostuka •• ta ja Laval1ll lupall.uiata 81 puuttlrYa 1lllULr& 

ole s .. ottavaa" pl.Den~t. TILIIIII. ei merkitse enempää eikä vähempU 
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kuln että Ranskan halli tue ei ole pystyn 't "kiint i ön" täyt t ämiseen. 

~erää itsestä~n kysymys) kuinka t äydellisesti mahd~tonta Ranskan hal

lituksen olisi täyttää väitetty 10-kertaisesti suurempi kiintiö. Lå-

··n maMottoClUu e y ·· s saksal. iset yJIlllärt ä.'Jät , kuten ~ an täkiUäi-

nen lähettiläs on ~1nulle huomauttanut (minun on vaikea kuvitella, e t

tä Ran s kan viranomaiset e Saksan lähettiläs tieten t t en esittä.lsi

vät asiat ylösalaisin). ~ ollaisen vaatimu en esittämi en sitäp itsl 

pilaisi eräässä e.ikaisellllDSssa ra ortlssani ai ttä.cii.ni saksalaiset las

. almat työläisasian käyttä.m1sest·· tulevaisuudessa , sot .onnesta r11p-

puen,. &kBan - R nskan uhteiden hoit saan. 

uitenk1n on todett va eräs s kaannusta b huhujen Jatkumista 

aiheuttanu t t us . :r. 1 päivää sitten Julkaistlin kutsun1l 

rä..ys pakolliseen työp81l.veluun Jo afrais in kutsutun 1 ~ln ikäluokan 

lisä.ksl 1käluokll1e 193 (-viimei en ne1 ännes ), 1 4D ·a 1 41 (1 1 : n 

vii eise·· eljännekseni:i. J 1 - .31 s t neet ). -. ärä ksen eräs eri t -

täin korostettu kohta koski p ikkeuksia ' aksaan lähtö- pakost jantoi 
uusien ty öläisten 

s en käsityksen, että koko kut s unta tap ahtuuf ~saan lähet t ämis eksi. 
r anskala isel t a 

Kuitenki n on kys s ty··palvelusta nskassa . rvovaltaiselta/ta olta 

on ~nulle sel i tetty . että. ellei muute saada kokoon edellä. seloet 

ui n. .000:n v J ust , nUn se kerät ään nyt mainit se s tani t y övel -· 

vollisist (mikä selittäisi huomau t taoani harhasnJohtaneen kohdan. et

tä ·aikk1 kutsu.nnsn alaiset olisi tarkoitettu aks aan lähetet t llv1kai). 

':ä.asä. nousee uusi vaikeus. äluulo~en täyttämä s sä ilmap iiria-

sä on täysin epätietoista, noudatetaanko halli tuksen kutsuntamääräystä 

(vrt. raportt11nl n:o 42 • jo sa huo ute t an hall i t uksen arvoval l an 

j a~vaata vähenem1se tä). del1iaistä kutsunnoiata poiajäänaiden mää

rI on Jatkuvasti (e.m. raporttini n:o 35 ) n. 60.000. Hallitus on val-

mist3U~Ut Siihen, että uusista kutsunnolsta mahdollisimman vaati-

mattomasti 188kien ~ koskevat a. 100.000 miestä - ehll:ä Mlurin 0" 



jää pois . Hallitukselle tämä on suuri arvovalta-tapp io. mutta sellai-

selle hallitukselle kuin _anskan , jonka on to~ittava kuten a ikai-

8emminkin olen huo uttanut pelkästään milte i tak tillisin keinoin 

+-.s~~~~~~ .. tt~~ .. .4"~, muodostaa se valtin ( 1) sanoa aks al 

le, että yritys ei ole johtanut tulokseen. 

160 clkaisemm1n kertonut .L8valin t ehneen Saks alle ehdotuksen, 

että työläisten Ija,ksaan lähettämi sen asamesta r ans::alaiset t yöläiset 

nykyistä suuremmassa maärässä työskentelisivät Ranskan tehtaissa S 

t eollisuuden hyväksi ja sen johdolla. ' odoll ista vastaus ta ei Saksa 

liene vielä antanut (niin lausuttiin minulle ulkoministeriössä), rlutta 

on Saksan taholta annettu ymmärtää , että tämä on työläis8.siasta erilli

nen kysymys . !!!lM. osoi t t akseen ulospäin s aksal aisiin käsin tarkoi tuk

sensa vakavuutta on Laval ryhtynyt to~enpiteeseen, joka suuressa yle i

s össä on herättänyt entistä enemmän sekavuutta Saksaan lähetettäviln 

työläisiin nähden. dskettäin säädettiin uusi l aki kansal aisten velv oit

tamisesta pakolliseen työpalveluun. Kysymyksessä ei ole vielä lain so

veI taminen, vaan luettelointl ym. valmis t elut. Virallisessa asemassa 

olevat henkil öt eivä t kiellä , että valmistelujen täy-tyy tapahtua yh

t eistyössä miehitysviranomaisten kanssa (yhteiskomissiot ). ~ ei 

ole sen luonnollisempaa kuin että tavallinen yle isö näkee t ä ssäkin mer

kin valmisteluista työpalvaluun akSQBsn . ' oi 011 J että to~enplteen 

todellinen t rkoltus on pelkästään sisäinen kysymys, utta sen a j611i

nen yhteensattuma työläisJcysymyksen hoitamaen kanssa p 811ee ajattele

maan, että on otettu huomioon myös ullco"polii tt1sia näkökohtia. 

Tied08sani ei ole, missä yhteydeaeä ja vaihaessa Laval on 

käyttänyt erlttäin jyrkldUL klel tä Sak8alle ty-öläisaaiaesa. araalkan 

lähilllllAatä ympäristösta kuitenkin tie4l.n Lavalin lausuneen s aksalaisil

le, et1:ä enempU tyaIlLiB1I. killn kevtUUl.ä Bon tut RLlnakan halli tue 8i 

llLhe1:ä akaac. Lauaunnoataan 011 Laval. etukl.teen tarkasti sopinut mar-



salkan kanssa . Luul tavlnta on, että tämä lausunto tapahtui siinä edel

lä mainitsemassani yhterdeasä. jossa ~ ' ksa toi esiin periaatteellisen 

kantansa • • otean, että ~avalin hallitus on päättänyt olla lupaamatta 

enempiä työläislähet ks iä ~ _' aan kuin sopimuksen mukaiset • • utta tällä 

ei ole sanottu , etteikö ~m doton" ole oleva vielä kerran mahdollinen, 

jos ~te kiristyy. 

"J.iiydel~isY"iden vuoksi mainitsen vielä paria t yksi tyiskohdas t • 

naim:::lä.isessä Vichy 'in-r ortissani kerroin . anskan - aksan 

sopimuksesta eräiden sot vankien muuntamisesta "vapai ksi sivillityöläi-

.. siksi", jotka saisivat lyhYen loman otikäyntiä varten ennen uuteen 

työhön ryhtymistä • • uhansia t""llaisia työläisiä saapuikin .:tanskaan . 

• 

okuun lop~a ilmaantui , että' "500 miestä (joukossa 35 upseeria) vas

toin lupaustaan ei palannut !lksaan. etoomukset oso i ttautuivat turhik

si . ur~ähettiläs chat lausui min~~et että Ranskan hallitusvalta 

on t ä ysin vo ston asl sa ja että uudet tap aukset taliassa muodosta

vat ml tä epäedullisimnan taustan vetoomus ten menestymisell e. Hän lau

su i seurauksena olevan , että uusia lomalais1a ei päästetä Saksasta läh

temää.n , Jota kos ke van virall1sen tiedon tämän päivän lehdet sisäl tävät-

kino 

aksaan lähetettyjä työläisiä on äskettäidpalannut kotiseu

;.'t..t1l1een. Ky-symyk.sesaä on tyCiläisiä, Jotka ovat palvelleet pommitetuis

sa kaupungeissa, nimenomaan Hampurissa. rvattav aat1 ovat he päässeet 

huomaamatta lähtemään pommitus t en aiheuttamassa hänmdnkitilassa -

pakomatkalieen, Jonka neuvokkuudellaan ovat lävä1sseet. Kysymyksessä 

e1 ole mikään yleinen ilmiö, mutta yksityisiä tapaukaia tiedän sattu

neen niin runsaasti, että tähän ilmiöön 011 kiintynyt monen ranskalaisen 

huomio. Saksalaisella taholla 511 tIL .1k& .i vielä paljoakaan tle4etA, 
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sUlä. niin hyvin väestö kuin vlranomalsetkln p l tävä t parempana v 1 tl

ololla suojata näitä kanssa1hm1siään. 

L ä h e t t i 1 ä s: 
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Vaill a säännöllisiä kuriiriYhteyksiä saan tilaisuu den 

raportointiin otsakeasiasta • 

Samoin kuin oli asianlait isUian ja fas cismin kaatumisen 

suhteen on Ranskassa myös Kalab r ian maihituksen ja Italian antautumi

s en johdosta vallalla tyy tyväisyys . e selittäytyy osittain tunne-nä

kökohtien avulla . Keskusteluissa virallistenkin piirien kanssa on ha 

vaittavissa, että verrataan toisiinsa Ranskan antl1utumista 3 vuot ta 

sitten ja Italian nyt t apahtunutta antautumista. Rans !(sn ant utuminen 

sisälsi kaikessa t r aagillisuudessaankin huomattavan annoksen suveree

nisuut ta ja sen määrätietoista säilyt t ämistä, kun sensij aan Italian an

tautuminen tap ahtui kert a kaikkiaan alis tumisen merkeissä. Tämä ei voi 

olla suor staan kutkuttamatta al aalyö tyä r anskalaista itsetuntoa, 

näkee t ä ssä j a tkon sen mieles t ä Italian ans ai tsemalle kohtalolle. 

leen, tyytyvE:. isyys tavallisen kansan parisss johtuu yksinkertaisesti 

sii tä. että se nä kee Italian ant autumisessa merkin vapautuksen tulosta, 

josta kansan tunnelmasta hallitu~ on t äysin tietoinen. Yleisölle riit

tää kehityksen suunta, ang],oaaksien tunkatwninen urooppa an (ja tieto 

ranskal aisesta armeij asta ohjoia-Afrikassa); tuskin huomioidaan. että 

aaksalaisten on onnistunut pitää Italiassa puoliaan paljoa paramm.1.u 

kuin tlUUlä oli odotettu. Virallisissakin pl1re1aal.. pUhumattakaan 

JAKELUOHJE. J .... luoI\I ..... n.J.: 
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kansan tunneJ.masta, vallitsi täällä 8 •• kä.sitys , että anglosaksit 

tyontävä t salt a 1set heti ohjois-Italiaan. tta vaikeamnin sel itet-

t ävissä on kys s s 11 tä, millä perusteill a Italian ehdottomaan antau-

tumiseen 111 ttyvä t t paukset ovat herättäneet tyytyväisyyttä my ös vi

rallisissa piireissä. L ttval. lausui minulle 8 . ? ~ että ...ussolinin kaa

tuminen merkitsee de taoto Italian terri t riaalisten vaatimusten rau

' e~sta. Äskettäin tavatessamme suurläh • .t:toohat palaut ti painokkaas

ti mieleeni nämä Lavalin sanat, joiden hän lausui nyt saaneen vahvis-

tu 'sen. ·J. ämä ei kuitenka an riitä virallisen rans" alaisen tyytyvä,is y

den selittämiseen, vaan on sen suhteen otet t ava käsittääkseni buomioon 

hyvin paljon muutakin . 

Viralliset piirit katsovat , e tt ä. jos su oritetaan onnistunut 

m ihinnousu Ranskaan , n iin tap austen ohj auslcylcy on oleva pois Vichy'in 
i 

halJ.ituksen käsistä . luel1J.a , jotka Joutuvat ma1hinnousij an hal tuun, 

väes'~ö heitä auttaa (mutta ei ennen te okasta maihitusta ) . aksal a is

t en epäluottamus R_ skan koko väestöä kohtaan , hallitusp iirejä myöten , 

te' ee sU10in ka i lopun R s !{an hallitusv31lasta. :::;yntyy sils tilanne, 

jonka varalta tuskin voi tehdä Valmisteluja . ~ Vlchy 'ln hallitus 

4t pi tääkin silmällä toimimista sen mahdollisuuden puitteissa, että Rans-

kan alue jää sotatoimien ulkopuolelle . 

Virallinen Rans ka on suunnilleen siitä. saakka , Jolloin se 

on ka tSQnut m ihlnnousuvaaran uhanneen , dekl.aroinut Berliinill e, että. 

aan politiikan a ja 0 on estU maan joutum.1nen uudel l een sotanäyttämök

s1. D.ytettäv1saä olevat vastakainot ovat kuitenkin min.1.maallset . Sak

salaisella aotilastaholla Ranskassa kstaotaan~ että Påtain'1n arToval

t. ehkä r11ttiUL ranakalatsten p1tämiseen "nautraalaina" . Ranskan viral

liset p1irit nlLyt\äTät olevan myös tiLssl. käsi tyksesaä (ole t taen etU 

tehokasta maihinnousua 81 tapahdu). Haluan kuitenkin 11s1.tä kuulleen1 

nimanc ••• T11.M pl.1v1Dl. Tai ty1ail ta rene' al a1811 ta, että marak1a 
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kohtaan tunnetaan syvää kunnioitusta elämäntyönsä suorittaneena vanhuk

sena, mutta ei enää arvovaltaa , joka aikaansaiai hänen käskyjensä tot

tel em.1s en. 

H~lituksen politiikka on ajatel tu, kuten sanottu , lähinnä 

sen t pauksen var alta , että R s ka jää s11 tä itsestään ri i ppumatto -

mista syistä sotatoin ten ulkopuolelle . Sitä her kemmin siis seur a -

taan osvi1ttoja siitä, mitä edellytrksiä t :::'hän on olemassa . .. ä s sä. suh

t eessa on syytä todeta r anskalaisena t ll anne-arv i ointina seuraavaa • 

. ut pidemmälle pä i vät kuluivat isilian valtauksesta, sitä 

enemmän virallise t piirit pelkäs vä t " ihinnou5un kohdistu.mist Rans

kaan • .t'elko v '\listui tiedosta , että aks an sotilasjohto otti erittäin 

.., .• av sti uomi on ousun . an5kaan . un aihitu t sp tuikin Ka-

la riaan, j ännItys loukesi, tta v . 51 ttain , llä .roh' i5-

järjestelmällisen pom:n1tuksen katso ttiin osoitt"van jotakin su remp a 

olevan sillä suunnalla te~eillä • .ltalian ant au tuminen sitä seuranneine 

tap u ineen s aatt01. s an virallise t p Uri t talpuvaisi ·sl arvioimc.an 

t ilanteen jossain "ärin toisin: Het i 8 •• jälkeen luultiin täällä , ku

ten edellä viittaSin , että anglosaksien onnistuu yhdellä skull pääs -

• tä. suurjmmassa osassa . talia tilanteen herroiksi. Kun näin ei käynyt , 

mer itsee se slis sitä, ette. anglosaksi t ovat 1 kettua suuremmassa 

mIJLr1n Id.lnni "taistelussa Italiasta. Tä stä olisi nakan 1< nnal.ta seu

rauksena. että. anglosaksi t tuskin pystyvät suurisuuntaiseen aihinnou

suun Ranskassa . telä- a Keski-Italian joutuessa 11 eisssti kokonaan 

p iankin ang.lossks ian hal tuun nä.mä. näkevät tartroi t usperä isammäksi i

h1nnousun jatk8ll1isen yli Otrannon salmen Balka ille (uuden rintaman luo-

seksi sinne) -kuin ryhtyä tähänas tisista sotatolmista me ntleteellises

ti erUllseen operatloon Ranskassa (Jossa saksal sten Atlannin valli 

ja puolustu81al tteet Viil1m.eren rannalla ovat monin verroin vahvemmat 

kuin asemat 1 tal.1ala1a tan JälJ 111;11. drian 1 täo8assa) • 
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~ask1en siis edellytysten olevan olemassa anakan alueen säi

ly~seen sotatoi~t Vichy'in allitus totea erään suuren adun . Ta

pauk eet, Jotka mer itsevät lopun lähestymistä t ähänastiselle 3-vuotl

selle odotukselle, ovat ruvenneet vyörymään. Ak tiivinen asennoibLminen 

Saksaa vastaan ei ole mahdollinen, mutta se sijaan kyllä tietty ry 

täytyminen . Vastoin kansan mielialoj on allitus koett ut valvoa 

etuJ akaa vastaan. iin kaukana toisi sta an kuin .:J.lltus a kansa 

ov t~in , allitus, tietoisen kansan tunnelmasta ~ uusien tapauksien 

lähen tymises t ä , on nähnyt ajan koittaneen lopettaa ~yönnytyspoliti1k

ka (lähinnä työläiskysymys) . Hall it.us ei ka tso v oivansa 011 rinnastet

t u pieniin miehi'&e'&tyihin aihin, v on tahtoo se ·· yttää hyväkseen 

sitä a etta , että jos ksa haluaa saada ilmivihollisakseen 40 il 

naisen kansan, ouka hallitus kuitenki n pyrkii pysymään .. eutraalina" , 

n i in val i nt ei riipu RanSkas ta , v n aksas ta . Tämän näkökohdan on 

aval tuonut esiin nimenomaan työläislähety s i ä aksaan koskev sa 

asias sa. Voin erehtyä . mutta en pääse m1hinldi.än siitä v aikutelmasta , 

e ttä Laval on ak s aan käsin osoittunut pitävänsä J,ot 1n tällaist ta

kataskus saan ja että i:)aksa luottaen hänen "puol ueettomuua"-tahtoonsa , 

• jota se ms1h1 nnousu"laaran taki a tarvitsee, ei halua tehdä. hänelle v i 

keuksi Laval issa aksalla on jokin k iinnekohta . vaikka iOhy ' in hal -

lituksen arvovalta se n omas t akin mieles tä laskee päivä päivältä kansan 

s1lm1ssä. 

Liioittelematta voi sanoa ans kan kansan. kä. i1;,vksenä. e t tä 

al on sakSalai s t en "ostama". Hän en es ii tymisensä 

ulkopuolisten seurassa ei tee täll a ista va ikutus ta ; sen ol en omakohta i

seati jo usein todennut. sUli seurassa, m1ssä hän ja SakSan 

on yh desall.. Laval esiintyy suorastaan auvereenise t l, tavalla. joka 

kolmansi1n. kuten e8 • allekirjoittanee8een. j ä ttää va1kutel.zrwl. että 

hän esl1nt77 .raän suurvallan edustaJana. Jöta muut kerääntyvät kuunte-
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le::ulBll . J. °° hänastisina odotuksen aikoina Laval on tehnyt .JYönny t y ksen 

toisensa jäl~een j jä ttUny t kuulematta n ~ansan äänen". ~än a enettelee 

jatkuvasti s~la ~avallä , varmaankin laskien että kaikki riippuu 

otviimeieestä ~ aistelusta" • ..Q me isesti hän l askee k san ksnna1llksen 

lopultu rii, puvan siitä , minkä tilanteen hallitus on valitseva uskal 

tautumiseen r atkaisevan asekeleen ottDJllise si . Lavalin " ä.rätietoinen 

pyr~inys on joka ta~~uksessa äyt täen hyväksi s itä se ikk a , e ttä 

suursodan r a t k aisu e kä sittenkin auori tetaan Ra.! s kan alueen ulkopuo-

lella pääs 0':' s1 en. että. sel viy tyminen sodan loppuvaihe1s t 

tuisi R' ekan osalta dlplomaattis in ja poliittisin keinoln. 

Lavalilla on t ällöin edessään. kaksinkertainen ylla j a 

rybd.1s . 'oinen on vaali aksan ja länsivaltojen välillä . ':oinen, ehkä 

vaikeampi, on valinta , milloin on asennoidut tav a kansan mielialojen mu

kaise sti. JIodell i sen suhteen kuulee täkäläisessä ulkoministeriös sä kor os-

tet t avan , että rta s u on itse asiassa puolueeton maa, "tapuhtumien ka t 

sOja", Jota s anont aa käytetään. ~~tä tulee sian jäl mmäi seen osaan , 

antaa siltä. viittauksen jo se, ett ä pOhdinta kantau tuu ulkopuolisenkin 

tietoon • 

Väärinkäsitysten välttämiseksi haluan aa1nit a itahdest seikasta . 

ns iksik i n s iitä, et t ä Lavalin hallitus e r il isin keinoin j ' tkuvastl 

o so it taa lojaal isuutt a aksal1e, vai kkakin s e tosias i sa se pyrkii myönny-

t ysten lopett seen. Toiseksi. edellä olevat mui s t i inpanot anskan 

•• lltt ••••• h81 l ituspiirien ehkä lii bnkln op t imisti sista katsannoista 

eivät ole pelk1d.ä. epädärä ial.ä "va ikutelmia", v an pOhj autuvat ne viime 

päivien kahdenkeskisiin keskusteluihin, joiden sä vyä olen itsekin 1hme

ta~lyt. pääaaiassa hallitusta lähellä olevien he nkilö i den kanSSa. Tär

ke~huomio viime päiviltä tiilU1.i on mielestäni s e seikka, että. Ram kas

a8 on ikäänkuin vä.l ttä..mä.ttämyyden ajamana noussut p akko yrittää. tehdä 



• 

• 

• 

- 6 -

itselle selväksi jokin linja . Sen määrittely ja noudattaminen voi 

kuitenkin olla huomenna toinen kuin m1l tä se keskustelujen pohjalla 

t änään näyttää . Kuulleasanl näitä lausuntoja , jotka useinkin vaikut

tav t toiveaj at telulta, p al autuvat itse asiassa vastakohtana mieleeni 

Peta1nln sanat minulle 10 . 9 .: "Italian tapaukset voiva t merkitä tu

ho isiakin seurauksia RanSkalle" . 

L ä h e t t i 1 ä s : rfw~wlA-
. aro rakasl ahti • 
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, 1 t:. a y , SSÄ OLEVA LÄHETY STÖ, Salainen , 

RAPORTTI n:o . ~. A. --
:v.lc~'i . ssa .... ~ p: nä 'TfJJ.. ,. kuu ta 19 ... ~.~ 

Asia: 

.481 täJ&nl käsiUeli raporti ... an n:o 18. 88 .... 43, otaakea1-

hette, Jota 1iellee ~ J8.l1een an'tiL koaketel1a. 

Kim Alger'n komitea b.e'l1 peruatau4uUuaan Jatkoi gaulle'Ua1a 

ten P1rld..llly1ca1l. ulJcOJlla!.en e4uatWceen luomiseen, oltiin VlohJJi ' ulJto

m1n18teriöaaä huoliasaan sUU. miti. .eurauksia tiUli ja eriL1d.en ulko

TaJ.. tojen kom1teal1e antam1ll.a tannustu.ksUla olial eriLlden ehkä krq

m;ykseen tuleT1en 'ul1;oJen Jatku'YaJ..la e4uatautum.1aell Vlch1"a&. • I.U

ten kohta tänne s~"t'U.ttuan1 Ueclol\1n, ajatalt11Jl täkiUii.1ses_ ulko

m.1n1aterlöaaiL Jo .e11ahenk1n J&rJestel;rn mahdollisu.utta, etti. '1'a1kka 

erlät puolueettomatkln maat ebk& tannustai.1Tat komitean FohJola-Afrl

kan e4usta.1aua ja aaettu1aiTat sen kanaaa en8JJllllKn tai TlLhellllllln T1r&1.-

11811n amte1aiin, niin pUI.18iTiLt ne &1roopan Ranskaa Tarten 111& 

• 41ploaaatösta ecluatuata Vichyh... • Niiatä. huolista kui tenJtin Tapau-

4uUlin, kun ~8DIlin Ja uaA:nkin oa1Ua1nen Tapautuak:om1tean 1Dnnua

tue 1:rkkä1t;r1 111 kah4en lcuukau4en ajan. lII1kA asla1ntUa e1 antanut 

tiLkiliiata piirien Jo ajatte1eman .11.r.1 .. tel:rn edes lcehitt7& aktue1-

11Jtai. 

SUU1'po111 UiU_ tapahtua1en aiheutt.ua JllU.Utok.a1a ulkoTal t,o

;Jen eduatuk.aaa ei olen_ tapahtwlUt eDJlell. Jtu1n Taata pari Tl11tkoa 

al Uen. Ital1alla 011 Paria1 .. a _ur11lhet;ratö Ja sen haaraoa.to ~-

,IAKELUOHJE: 

UE 2:'" 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen, 
Tavallinen ja lIsIltai ....... mlnlaterl!)lIe, 
EI "Ikomaaeduolukaen liedoitukalln. 
Ei ulkomaaeduatuka.n. multa ulko .. lalnminlaterl!)" tiedol

tukalln. 
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1&. Italian antau~ .. n 3l1teen ne .ul3ettiin, ja on niIden heDt1lö

kunta aiirret ty tie tl&t.ent Sak.a an odott.aaan uuela ratkal.u3a. ~Ie

deUI.D, et. I1"gentlnan lUurlneUua. r,-ht11 tebr.dUln kohta Itali_ 

antl!l1tua1.e. jl1keen llihtltrala1at elu3 •• Hln ei ole TIelll .. anut 10. 

pullbia ohjeita hal1ItuJce.lt , 3a ulltoain1atertöa.a aanottlln ai-

DIIl.le UnIlIln, etu lmhuUh bJf.nan l&hdöst&b ltpuuUuu Tie11 TahTla

tua-. - H e ... :rhtey48a" 1II.&1n1 ,takooJl IIftrallYaa. VIcb:r ja TahunklDg 

e1Yä.t ole enU TaraiJl pItkIin aiko1ll1n :rl1&pUlne.t toiatens. luona 

41ploaa&tU ata e4uatuat •• KlokuUD alu .. a 311k~inen "t~.l 

• lis.an dIpl oaaatUae' IUhte.' Ranaka.. To1aenpld. tapah tu1 jokaMll

Idn YI1litt&lllet1 .en jUkeen Jcu1A 'fahunk1Dc nlkl aanakan luopllll1a.a

•• ko ... do-olJceuu1at. ShaDghaiaaa auk1A HJl Yhtd.vöaU Naklag 

• 

halli tuksen kanaa •• 

lD1uten on tilanne uJ.koTal tojen VIoh1Jl .. du.tuk .... a 

IkI.rajan a1YuuUaneena 1IlhU '.tUrkin WVl.&hett1lJLa h.1D1Lkwul 

10p1ll.la ~ ta. Olleaaan1 .na1kl1pn1l1& hlnen luonam hln laum1 jul

ki t:ry1;r111lttö-nt~ aU_. kuinka 41p1aantl d Toi aanakaa .. eDU 

Jcpn1lOl11a.aU lntoaoitua. hJLn .. noi oleTan •• ~ .. t1.to1n ... 

kö .. Delle a_r~ •• V'IhIn lIITöhe.1a IIgreUnUl p)7d.tt11a ulk0"4n1 a

ter1l5n paaaUt.erUl. •• UUd.n lUurllhetUlllln oclotelaa a:1'Yan llUa1&1-

aina aUlpUT. TlabP1n. Unkarin l&h8ttuaaa joka IIOnikuukauU8eD. 

pou..loa JUuen palaa1 tann. heiJ:lDuu •• a allrrett1in IllfbtW1a 

Beral1a UO .... JII.a _1 aie1u-b kuin hIlne11. aluklll Jo U-U.tul-

1. lIh.,.uaapdkall. ~~,. H&Mn .. uraa3aaa Bobr1ka joka 011 

,... a1Ua kub a1l.ak1rJol ttuat D8UYou.naa.~hl1"" aupa1l 1lao1-

1Ilteen _ta. 1D1U111b1aa. T ..... la1nJ1oUaJaaa to1.11 .... BIl4e-
z) 

,..U •• aäottab • ..,..., UUTO ...... tor • Joka _Yli. 'lUOda .1t-

oli .1ktool'illl Balaill&l'" (8"-S.s.a .. ahl.tem .,... b1 .... ~ 

'YdMI_ tTtt:..-.. kM ... ,. 

zj 
..... tal u.~ .... aiII1t.Ulb lOeUUlakal BI:lkUtatU.a. 
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Monta kuukautta poia.aoUut Portugal1D lih.UUia palul Un

na ha1Dlkuu • •• Vll~tt)'Ua tI.Ul~ kuukaudell pllTilt Ja .... Uu.c mm ... 

taia aluna 10 alta Jab. llhU Jlll.n Li.bo •• pal.tak eMll t •• JOIl

ku.Il ep ..... ll'I.l .. 1l .Ja tuluttll. luu! taT"U tI)'IIIIa tIUlI. X.rl'Ota_. 

U. al_arlJl UJltU kohtaUella ,.ta .. )aJ.1l "01 tlU.1l ."Pia"" tie

lenaIL -* .. 01 ••• 1 .. "'N!P.Lt ...... ...uUILIIIU6-S""1l a1Il1a1l1l. 

(V.a. llil1aillhoha,f . Oll tIUllll --"Pheatt). 

Ruot.lJ{ Oll .4el.leeuJdJl .. 1a1llhoUaJa "arPaa. PI1Jw .. tolll 

kuU Balkall1ll • • tbb. J014an 41pl .... "1ua ..... 1;Ulll 0Jl IlO ..... 

11. a1 Rank. ole rtel.lklULn y01mn ll1a1 , .. llh.UUä •• TUkhollla •• 

DkApI. ta.U rilppua. . Ruoh1a 04oU .... kant. (a1Jlhteri T. H.1lIl1Dga 

011. ,f.lku .... U Uploaa.UUhtall.a Ullan Dl_rkUtaA Itpoh.aol ..... ). 

Sc41lalnan .Arula 0Jl ka401U11lt 41)loaa.tUliatal ta •• n .4u.ta

J1n huo .... Ua pohtuUu. kuuJcau.ta .Utaa. Llatal ta on hlf ... 1m17t .a

MU Llbari •• Jok. 011 tuloni JUn.1l protokollaa lI1Dulle &Ilta_sa 

lu.t1ielo .... .utta Joaka .4u.taJ1a UIllI .1 allllL .Uloln ollut. llar

k1ll1aU k7ll& •• 1 Uplo .... 'Whtaa .. (alta b.a.tuua •• protokoll • 

...... an1 lU.Uelo ••• ) ola 'l'''.ka lihat,., .. 1'anakalla Oll kul '.1Ik1Ja 
tUlli llhe"." .. 1a11lh.ol ' • .1- JoJa40 •••• Olall kuullut. aUI r&lllakal ... l. 

• .., luul , .... tt. hkaan taJd.. ulo.plm lpol'Ol ... t 1"aatu llhe".tu... 

ac.i,J •• on 4~0IIa.UU1ata •• a. p.itai Iloaoo. 1latolll ... t1 Sa _ .. 

r1Do. Joak. llh.'Ua. aJl -zktU,J po1aaaolftata1 Ja Jolla .1 01. 1II&l. 

11 'o4al.l.1aual .... l&laet,., .. a.ou oa 1.1., .... 1'.U_t .. rk1IlnlSta. 

a'ta 1IUUlla. J. ta1lEk1 rtftai .. , o"P po1aeaol.n1a (111 tiLln 1'&1-

l_ua lilla.,.'. ei tIIlla olakaa). 

Dlpl .... "'Ul.'. aIta_ tIIJ.lI oa a.U •• Ja •• 1l1l1"l.ab.atU

lI.ta (Azsall'laa. _-Ja • .r..,_1 J. "' .. del). ftIIIL u...Uu. Taa'.*1a 

toöUbta _1a1atU_ (tuttkUaiea bIlta .un."' .. ). u.a\aa ata_ 

oa ta.,lI 1a lIIl."U .... tatd11 ....... 8 (lRlaarla. IzluU.JID ..... 
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Roasn1a. Suoa1. ST.Hai, trntari ~. tai .t •• le.IatU ..... Por_al). 

tutu~1a1 tuboat. "puut ..... t· .. nat saa. IIar1D01l ~. 'l'allan4a 1ialtal 

Atc_iatan J. Baotai (Jom. 011 ...... Mia1DholtaJ.t) • 

• 44al1l-.Sn 1 tltlJon 11.us. Oll 41ploaaaUll1ata 111 U .... u
lIOit.ttuu Sakaau Parla1ll-au.urllhevatb -"'saatellu· pl&U1tt6 U1 

Xrug '901l .1Ue _rtS •• , ) & JI1niaU. P1hlpoMliUa1re. Silta JI:I.a1 tollU.lL 

kuitata 1&,.a1Ja r1DD.aatothll .... ara1Da1al1D. l&~UU&la11Jl. I.Utå o4el-

1& aa1ll1tUla. 011 tUllI. Ital1aD. antaunai_u aaU ....... u.. !ta-

11ala1Du hauaoa .. ~. ~ou. pUll1ktbl 011 Y11M Dutll140t _b ...... 

41DellW. (aU:a1 • ...sJl a1nhtor1) • 

L & h 0 t t 1 1 & a: 
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VIC H. Y .. SSA OLEVA LÄHET YS TÖ. 

KIRJELMÄ n:o 717/212. 

Vi.ohy SSA 7 P:NÄ 

VIITTAUS : .... " .. N 

P:NÄ KUUTA 19 P:TTY n:o 

VIITTAUS : D . U . M . 19 

Ulkoasia1nministeriö LL E 

A8IA: SelostAa n :o 1, Ran,s.kan .nu.orisolia •• 

..... 6. 

Ply.nnö.täni on lähetlstöaihteeri Tikanvaara laatinut 

Ranskan nuorisoliikkee.tä selonteon , joka oheistetaan 4 kappa

leena. !osia on mielenkiintoinen j a pol iittisesti tärkeä eritli

sesti tällä hetkellä. jolloin on herännyt kysymys siitä. onko 

Ranskan hallituksen turvau4uttava eteläis.llä vyÖhykkeellä sal

litun merkittävimmän nuorisojärjestön, Chantl ers de la Jsunesse'~ 

hajoittamiseen Saksan epäluulojen halventamiseksi. 

L ä h • t t 1 1 ä s -/~ EwJvr 
Uro Pakaelahti • 



icb;rn lll.hetyatön selostus n; o 1. 
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Ranekan Nuol"isoleirit (Chantiera de la raunee~" 
Ja el"äi tll. lllU1ta Ranskan nuorlson kasvatusta tarkp~ ttaJ1a val.-tlo-

laitoksia. 

nskan hävlön Jälke1a1nä pll.1vlnä sen johtomiehet äkkiä. herä

sivät ymmärtKmM1p, että maan nuoriso monien vuosien aikana 011 Jätet

ty oman onnensa nojaan. XallVatettulna plenissä perheia. Ja kouluIs8a, 

Jol.8a kyll.ä kehltettiin lUTI mutta ValmMt1k:a&n ei luonnetta, kauka

na kIrjastoista Ja urheI1ukentiati. Ranskan nuorisolt puuttui eteen

plLinpyrk1Jåahalua ja ennenkaikkea omaa tahtoa. 

Valolaamman tQlevaIauuden luomiseksi nuorisolle ja 8 all ~ 

itse valtakunnalle plAtettiin perustaa edesaä.olava8 välttämätöntä 

uudistusta jlLrjeatH"IP ja johtamaan nuoriaourheilusihteerlatö (8e

cr6tarlat G6neral de la Jeunease et dsa Sporta). Jonkun aJan kulut

tua kuitenkin puhtaaati nuorlaojohtoa ja kasvatusta tarkoi ttSV'at eli

mat erotettiin 1 tseniLleakal. suoraan opetu8lll1n1steriön (J41n1ståre de 

l'Xducation Nationale) alaiseksi er1l1Isekai nuorlsoalhteerlstökal 

(5ecretarIat aån'ral de 1a Jeunene). 

Nuor1eoaihteeristö. jonka pUllikökai tulI herra George. La

airan4 .... tti to1.aa1ntanaa pll!mläräkai lIl.m. aeurasvat 88ikat: 

1. - Nlltten nuorten hoitami88n, joit'-n oli.i pitIL~t suo

ritt ...... elvollisuu •• el1eivtlt oloBllhteet ollsi toisin mIUlr&nn .. t. 

&. - _U.18taD. jo olem ... s ol8YIen DllOriaoJll.rje.t6jen 

(lIOlIY81118nta) keak1D&1aen rinn .. tuks8D Ja nUdan alIat8lllisen aaan 

keakuajoh4C11l al.181kai, .k& johtajien llUodoataai .. n nuorison kuyat

taa1a' .... rten. 
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Nuorlaolelrit (Chantiera de la J eun .... ). 

Kahd.kaan kuukauden a ikan nuoret ao-'YUo~laat ran.kalaia.t mie

h.t palTeleTa t nuorlaotyöma1l1a. Palv.luksen tarkol tukeena on .nai al-

J .a. kUTattaa nuoriaa. velToll lauudentuntoa latlnmaa taan koh~8an J. 

saattaa heidät luokkaraJolsta rl1ppuaatta ankaraan Ja ten .. Uia.en, ur

haUuh.nlcl.een 1htlSiat;rlShlin. Josaa he oppivat tuntemaan Ja pitämll.lin ar

vossa tols1am. 

T7~id.n ohjaajat ell neuToJat on kasvatettu kl1nnlt~llä 

huOJl1ota nuoriaops;rkologiaan. Reille ei anneta sotllaapflällyatökoulutua

ta Vaan heistä pyrlt&1n t ekem&än inhimilllslll 1hm1alll, Jotka men.atylc

sellise.tt pyatJTU ant8ll1asl oppilaille.n sekA yhte1skunnaUliata Ja mo

raallat. etta alvlstyk •• lllstä kasvatusta. 

Koaka t;rö1.irit muodoataYat Ranakan nnor1aon nykyi •• asä kaava

tukae.aa erU.nlaia.n s.lkärangan Ja aamalla kanaa1nväl1a •• Ukin katsot

tuina ale1ltävllt paljon uutta, 11enee a:r:rta tarkammin .e108t.a niid.n 

syn t:!illa torl_. 

NuorllQtirl.n IfPtr. 

!iln h.1D1JNun 1 p&1T1D1. 1940 Ranakan al'm 1Ja aael.poaop1mulc .. n 

IIIJ.kai .. stl haJot.Ul1Jl, antoi aotllll1Jliat.rU kenraalI ;r. d. 1a orte 

4u 'l'MU tUle tehUdkai JIlrJ'.tIJI. uud •• taan aanaan 'WU04!n k.allcuIm 9 

j. 10 p&1rt.n& ... lailll Icu'_w~ laaa lJdLluokall toin.n lcutauntaluoldta, 

Ja 11al IkAluok_ ••• 1III1Ilen kut.n~aluolcka. ka1tlc1aan n. 100,000 aiea

ta. jotlea soUlut 804_ J&1.oiaaa oliyat hajaantun .. t 7DP&rl ... te ja 

.lolun 1ulcullUl'tl •• J. 01iupaiko1au ei s1111 h.tt.ua ollut m1 tlln 

ti .... So'a1a1atmla tarkoi_t_n. 011 d..,bUIaolda DI.III. koulu , ta

.. t'toUt Jo", ..... 1 ... l~all.a, 'OY .10"'1& JArJ.a" uu4ell ... 



- 3 -

jo koulu etui.ta _odo.tel ll1ata. voinut olla nUatä. lIl1tUn b,yöty&. 

tta nält& joukkoja ei haluttu DlTöskJ.&n kotiuttaa niiden olhua e11-

nä IIIOr alise •• a Ja aineelliaeeaa alennustllas.a, johon Ranskan 8DlÄ

jan 'tllPpio ja ... al. takunnan roaahdus oli ne saattanut. Kenraali ele la 

Port. pl.I!.tU niinollen niistä muodo8taa a.OO0-m.1ehi8a rybJll.1ä ja si

Joittaa nämI maalI., kau .. kaupunkien vahingol11ae8ta iLmapi1ristl. 

joesa heidä t pUtetU1n panna au.url1n. yleiahyödyl1iaiin. nuorisoa 

kaavattav11n t61h1n. lcuten metsänhakkuuseeJ1 Ja vUJelemättöm.1en maa

alueiden vlljelykselle kelpaaw1ksl raivaamiseen. 

Nuoriaoleirien JohtaJiksi kenraali de la ort. plätU ottaa 

vain nuoria aaiaan vakaWlllllc .. ll1ee.U innostlmel ta miehiä. 'I'IUl&181a 

lÖ781 bI.n armeijan up.e.rlkoleelalUen Ja juuri demob1l1so1tuJen up.ee

rien Jottkoata. 

Banakan jOhtOlll.1ehet oiTalslTat Jo tähän aikaan. ettei ...... 81-

vol1illUu4en lakattua Ranakan nuorisolla eDlJi. tul1ai olemaan t11a1&11ut

ta pUaW keskinILia.en kan88aldlyala.en Ja nauttiJaaan JlrJ •• tyk .. aU 

Ja sotllaal.liaest8 lcurina. Dl11c& puute 'Y8l'JDast1 tu.liai olemaan omaan 

U .. • ... n 'Wal.takumulD aek.sortohta tU ... TIlIIIt.nk1n 'WUoleai pA&tett11n 

luoda pakollinen kans&1.aisQöpal v.lu nuor180QÖIIla1l1a. 

18 p&ivinA t--.Q:uuta 1941 .. laasa annetussa lai.sa ... ritel-

1Un DUOrlaolelrU '1'alUon laitokalleai. joiden tarltoltuJcaana 0Il _t_ 
nuorilla, .ri yllt.i.IcwlUluoJdd.1n kuuluv UI. ranalcalaia1lla lI1.h1l1. 

koulu.a, Jole. lahJ*Ie.t-hta ka ..... tte. val takwmall. P7StJ'Y1& Job

t8Jia J. alat. tu-..i. J. Nhell1a1&, l"'DII88uan raltaa"a'Yia Ie.a.-

1.lal •• 

I19or1W.1r1 •• e". 
atorl_l.bl ... s..as. Nk... ..ur..... nia Tir ..... -

DeIl on op •• a1a1n.ftGla 0IlD1at6ft .. l'UuoaU.. u ...... ) 3 ..... -
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rlao.lhteerh'«h alainen yl1komi.saar1 (colllll1s&a1re g'n6ral. )v1ra.~l-

naen. Ranakan _SoIIliIM on jse'tu 5:een alueeseen (r6giona) joitten ke.-

Icuspalkkoln. oTat Lyon. Cle1"lllOnt-Ferrand. TOul:ouse. Montpellier Ja 

MaraeIll •• (Lisäksi on olamaaaa 6:s alue ohjo1a-Afrikasaa, keakua

paikkana Alger.) 

Rilllakin alueella työakantelee 8:s'a lO:een Joukkueeseen 

(groupemanh). Joukkueita oli yhden 'fllodan toi.aL1nllan 

5 • Kus.akin joukku ..... on 1.500 - &.000 mie.ta, joten a118 nuoriso

le1rel111 kalkkIa on n. go.ooo lI1uU. 

Jouklcue jakaantuu 7:8ta 12:een ryhmiULn (groupes). RYhDlia81 on 

k88k1.mäiir1n 150 lIl1esd. johtorybmU. lUkuunottamatta. jonka TahVUU8 voi 

kohota aina &a> miaheen. IqhJIIL jakaantuu 11-1~ -mlehialln työlcuntUn 

(6quip .. ) ~ työkun.nan pUll.1Jckl:S mukaanluettuna. 

IqhIIILD. miaaluTUkai on otetfitl 150. kollka se katsot ... aopITak-

8i yksikiSksi sekl msaatosaa työakantalyl että yhteiakeittiön tarkal

tukseIllllUka1ata hyväkalldf.yttöl Tartan. SuurellUll8lle mie8llllriUl.e nae t 

tarT1ttaisiin useampia kenttäkeittiölt&, ja planema61la ai keittl&aa-

. t .r1aall tullsi Idlytetnal kyllin tarkoin hyTIkai. Ka\aott11n 11176., et

ta nuorea U--wuoUaan johtajan hal tuun voidaan uakoa 150 lI1a •• käsit

tä.ä ryhll&. ja ltokUlUa onkin 080i ttanut. että hän _1 Tiytyr 'ehtlTaa

tlln b7Yin. Iqblllpa&lliköt o.a'kin oaoiUsutun.et ainutlaatul..n pysV

vikal. alk1. aik&ln IllUU organ1satio Ranska •• a Tol aaittal ~is"

da.d h.ih1.n Tarrat~ia kaaalai.ia. Tosin on ol_a.aa .... arjopuoli. 

etta JohteJUla tolatai .. k.i on l11an .. ähl.n kok.auata ja e'. ha hal

poati kulu't .. at itaelnal liikaa. TI.tä ayystä onkin katso ttu. ettai 

haiUn huolanpUooaaa Toi _tae arMijall kappanian kal taiata hall1ll

DOll1ata 1kalkka. Ta&n atta pl1Il .... ~in hall1e itaall.- on aDIlaUa

Ta a4Il1JliatnUIT1.1a .... 101& .. takea. 'l'I.IIIa -wuoltai .. anlnlll .. , ul-
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a IatratI1ylal. ta as101sta j l t etty hold.ttsrlkal vain alyan TlI~-

t ttöml t kIrJenpIdolllset t.htäY&~. 

J oukku.laaa on hal11ntoa varten seuraavat el1met Cse rTIce.): 

1 . - RelllDJloll lnen el In: raha-. työlIl8teriaelI- ja raYin~oU

l lnpltoa va r t en. 

a.- yÖ.lin: pUUD.hakkuuta, teld. n kunnostam.1a- J a maanyUJa

lyaaalo1ta yarten, .. moinkuin työkojuj .n ..... 1- ja dhJr:öjohtoj.n. t.r

yeydell laten laito. t en, kelttlöld.n y . m. suunnIttelua ja rakentaaIsta 

• vart.n . 

• 

:J. - HenkUöaa1ain elin. 

4. - rveyaaala1n elin. 

5. - Opetus.lin, Jo a88 on ol.akaluhuoneita. klrjaatoja ja lu

kuael.Ja j oht~la v art.n. 

6 . - Soalaelinen el in ( j oka työ.aiaum puutte . ... yieltL on al 

kuaateelle) • 

" . - lD..in puu t e tta kK r ahIc j. kö)'h1an a'YUatalli .. ka1. 

J oukku.ia • • on viel l lI;11IIil1öltl , j o1a •• a. n Jlaen.t Tob.t 

tae .. aat.tuatavaroita ja kaikenla iaia työkalUja; työ".j o ja ja sair • • -

loi ta. i1.aa.k81aa1n1 tuia •• on p.ria.tt ..... 1cu •• akIn la) vuodetta. 

KaikUI •• 11ll11ll ja ryhll1lll on tI. t ya ti 0_' J ohtajan ••• 

joid.n t.htl~ \)"Ga johtaai_a l1aEkai _ yillpl U I a1ah lad ~I 

Mraal1 ... kA jdlan •• U k.n.n .. 1luei. ryhllllpllU1ikOi tl.. 

JouIdDa.1un johtajWa o. apuaan kokoDdn •• yleia •• U:ata 

.rUa181. __ •• j1a. t71DJoIltaJ ta, kaUl.1a-IIPUlaia1. Ja toukirjoU

t . Jia. 

'9'" "11.''111 '. 

'!'J'o*-tet, aaorieot1l1.1l"1ll1 J.autlall ~u 0"': 

1) TaN1ul .... ,,... ... .teboa III.Tte .... puld aJaate •• ) I\I_U111-



•••• kanatuu ••• 30ho kulutet.an nel3~IIO.a .11ta. Ja 3) t.lmUli ... 

ope k. , Johon n11 klllin ItA7t.v.aa nelJIIIO •• a,t .. 'a. J:delliloleT.a 

3M a 81 ti.Veti ole JdI..ltettlLTIf. 1111& •• tU leirUl.1 t:rö.kennellllLn 

orJalU .. st1 B tuntia. Joleta ~ tuntia .. tali .... 2 urheUukentlUla Ja 

a t:r6p_" ... a. 

l'p'alnalnen työ. 

Nuortaoleu.lll& teh41Uln t:rö~ plLlLaaiall1ae.t1 se kaaYattaTall 

• IHrklt:rlat.n TUole.l Ja harraatataan, kute aikaiaeaa1n Jo hu.omautetUin, 

etenkin suur1aauotala1_. Ieoko maan taloudelllsen elaman byvAkai Ieoltu

Tle töita. Koetetaan antaa nuorille mieh1ll. o1Jcea klLal \78 yhteina.

t\llUl tlLrke:rd.atiL Ja t:rön 8Uureata merkUytcaeatll y~te1akunnalle. 'l'1ö.

katel:rlll tPIle1rllll ei ole Jcysymy. le1'Y1Ln an •• 1t_misesta tai Jon

kun lII1un edun eaami.eata Tae yhteiskunnan hYöd,yttäJa1se.tI. 

• 

ICadaloua!ll1n1atertlS IllAärtlä eri 181re1lle työt Ja ilmo1ttaa, 

ml .... tll.rke:ra- Ja 1dlreell1aYY8JlI.rJestyka •• " ne on suoritettaTa. Ens1 

sijalle ae on .. eUanu\ ea40nkorJuun: htt1n1D.- ... 11.1_- ja .. Un1nlcor

Juun. tolselle aiJalle polttopuun .1 a puuh.1llen Tal.Dl1etulcaan. Kolman

nella alJalla on h:rljltt:rJen maa-alueiden T1l3alykselle ralTaam1nen. 

nUmatn1tm.1h1n töihin a1111l. tyrit uaein Täl ttälllttöm1en telden raken-

tainen, Ieaulcana 111kemaqht.,-kai.W .1.1 a1 t "Tien met.len ~1ka1Jdl:rt

tlSl .. art_. 

'f)'1S.en\el1 lelrilllL tapahtuu UnI t:rökunll1tta1n. 'l'J'ölcwu1at 

... tet •• JonkWl :rhtelaln. taTalliaest1 lNIman, Jr:A:rtettIL .. 1k.1. T&IIiJl 

Mnetellllll toteuttalllMa on tQO\\8I1ut paljon Tallceuk.la, Ico*a talon

poJ.t ale1ellab pJ7W9Ii' ,hta tai Iealcai nuorta lI1eata .. ut...o1 pAl· 

Tlk.l a .. ut_na .. '!'UIl tap .. 1dl;rtUea nuoret a1ehet IcultDkin Joutui.1-

Ta" helponi pol. Johtoa .el'" .... t. Ja "Ilelrin hJd.tIL .,raalla •• b 

.a1t11tuk •• ' •• Ja U'IIt .aara1l1 •• ~lIl plirU .... lel •• ' .ah1IwoUiH.U. 
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'u1lr:uttaa eri.teUylhln nuorukais11n. Katso taan lieiLlesi,. etu. työkun

nissa työskentely 88l11alla antaa maala1sku.nnUle t8rveelliaen 80114a

rlsuuden oppitunnin. LyhYen epirö1nn1n Jilkeen laIanat OTetku kialttl

ne et työlelrlen 8uuren kaavattayan merkitykaeD. Mainlttakoon, et~ en

s1milean1 ~tena l~O työkuntaa ottl osaa vlinlnkorjuu88en, ja 88U

raU8Da vuonna kolminkerta1nen mlUl.riL. _/5 vapaalla alueella tuotetus

ta puuh1lle8ti on nuorls01eirien työtä. Ne owat myös tihän ast1 lstut

taneet 1'11 500.000 .. t8&tainta ja asattaneet Tlljelyakelpoialks1 kJ.a-

menii tuhansla hehtaareja msata. Työtuotto on teettein nopeaatl kaa-

'Yanut • .&luku .. 011 melko he1Jdm johtuen _kli mlesten että. johtajlen 

kolc8DlUkaen puutteesta. Täyty1 IQ'Ö8 rakentaa luku1ala a8UlltoJa. koska 

ka1lck1alla alu88a oli pakko alol tha tel tolsta. )(yös 011 lelldcuu- ja 

ha.ldcuUTi11ne14en monlnal8UUB ja ldLyUöva1lceua alukal suurena hei ttena. 

Maan ybl. kana'Y8Il tarpeen a1ti klpelsti 'Yaatiessa on työ ku1tenk1n 

tyydyt~Tä8t1 jlrjestynyt. 

Mainittakoon. etti melke1n jokaiaells ryhmllll on kaa'Y1tar

hanaa ja u .. alla joukkueella kakal tai kolme maat1laa, joten erlii t 

ni181& TllJele'Yl!.t hY'Yinkin laajoja maa-alue1 ta. TUlokset eiTit kuiten-

• kean T1all ole suuret, koaka u.e1aat vUjelysmaat o'Yat olleet eneJllllln 

kuln 10 TUoUa Jce"lI.tona. 

Työt oTa1; pY.Y'YI1atil. byötyi tuott8Yla. 1Dm Oli. kyaYlQ's yle18-

byö4ylllalsta töl.1& kutell. tlenieosta t ••••• tal mlirityn alueen kul

vaUaai.ata. tndytlULll 'YaltfOll antamaan IlllULrlraha8ll, lR1.kä vaih"lee 

noin 50 - 70 :11 Tilillä komna1akuat8IUNalaskel maata e1ldl kunt1en. 

jotke työatl h,yötyvät, tanU.e II1täb aalcaea. 8Uaaata neljiaos. mak

.. taan nklna181Ue trönieldjöme j. loput jaetaan austörahana per 

oapl ta joukkueen JI.D1lle _On alkwahelot.uA. aUla n1kkelT1.t ko-
TU'8~ 

Idt .... U .... Ja _tODtulJetta,Jat ole~aaa U .. VOhb, 

e1 1l1Ull heita aUI olla1 TOU" 81101'1 \t ... Tla. II1'Ö8 yltä aolldarl-
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Irl!illinen ka8Yatua. 

Joka päivä annetaan nuorille oppitunti, jonka pituus tietysti 

riippuu vuodenaJasta, säästä, töiden kiireellisyydestä y.m. Harraste

taan opettavaisia leikkejä, rata- ja kenttäurheilua ja uintia. Kerran 

T11kos8a, tavalllaesti lauantai-iltana, tehdli.än jalkaisin pitempi ret

keily ympäristöön. Fyys1l1inen kUTatus sovellutetaan jokaisen yksi

lön ruumiillista kykyä vastaavaksi. Nuoriaoleireille otetaan kaikki 

miehet, joiden ruwnilllinen tila ei ole sellainen, ettei hän Toisi 

elää norme81ielämU.. A:nneijaasa hyljätt11n ennen sotas eaepalvelukseen 

kelpa8Mattomina 15 - 20 ~ kutaunnas8a olleista. Nuorisolelreillä hy1-

jätään keskimäärin ainoastaan 5 -,.. IllUtta heikODlll1at pannaan er1koisryh

m11n, jois8a työskentely on sama kuin muissakin ryhmissä, mutta vauh

ti on hitaampi. Näissä ryhllliaal. valvoTat ruumiillista ka8Y atllllta eri

koisesti t!~ tehtäT&ä Tar~en koulutetut johtajat. TUlokset crat ol

leet hyvät. aik:ka use1mmat näistä miehistä ovat heikkoja ja kiTUloi

sla, k08ka heidän a1ka1sammat kehitysmahdolli8uutensa ovat olleet 

puutteelliset (heikko ruoJca, huo:;:).ot asunto-olot, Yl1kanaoitatut Ja 

epäterveeiliset työpaJat, alkoboli.m1 y.m.) on heistä ralttii8aa ulko-

tt ilmass.,kaukana kaupungeista, kunnollista ruokaa nautt1malla Ja hei

dän ruumiilli.ta heitoaan säännöstelelllilllä tullut uusia 1hm1su, IllUU-

tamasaa vilkos.a. 

Teknillinen koulutus. 

KYkenaY1en opettajien Ja tarTittaTan opetuskaluston puuttees

aa ei vielA täh&n asU 01. Toitu antaa telmUliatä koulutuata a1iDl. 

laaJuude ... kuin a1.uka! toivottiin. Tan1taan 3.000 kouluttajaa, Iam 

itae .aiua. n11t1. tILll.A heUCeU& 011 Ta1D 500. Op •• nlLlin.la. puut

tuu toiat.lsekai 9/lO~ 



Jokainen r,rhml tarvitsisl itselleen ty6pujan. TäDIn .. tl nil

tIl on vain .1 ouJcloleUla, ja tyCkunnat voivat klydä nl1s8ti. hioutUJll88S8 

vain muut lksi pl.lvlksl kerrallaan. Tarkoituksena .1 ole tutustuttaa 

perlnpohJin JOkalata mlestll tehtlvl.l.n työhön, vlell. vl.h8Dlllän antaa 

hänelle tl.y&alllstl. 8pealaall~ttltaitoa. Kahdeksassa kuukaudessa 

ei siihen ole aikaa, koska on muitakin plämäärll.. MUtta lei~ien tar

koituuene on l) ettl jOkainen 8II1Ilattitaitoinen työmies paranta1ai 

tai ta aan sielli oloaikanaan.; a) etU jokainen oppiai oikein ldiyttiJlllii..1l 

• tärkeimplä tyÖ'rilineitl.; Ja 3) yhden hyödyllisen 8IIIlIl6tin (lcoulutetaan 

suutarelta, rälltäleltil, autona.1ajla, ~kan1kolta y.m.) Itse 8siasss 

on sils kysra7s käalty6ntekljäln kasvattamisesta valtlolle. 

• 

Op11l1nen slvl.tys, 

Joa t1öleirien nuoret voisivat kello 17, työn plätytt,yl, 

menDl kahv1101h1 .18 elokuvlin, jä18i leirien kasvatuksellinen merkl

ty. olemattomak.l. Taman TUOksl annetaan 11taisln luku- ja kirjoltus

taldottom11le 0 etuat., ja kalk111e luentoja hiatorla.sa, maanti.tees

sa, oman maan sidisistH. oloista .18 sen lainslUl.dll.nnöstl.. JoukkUeet ja

kavat tätll tarkoituata 'Varten rybDl111e kirjallisuutta, ja rybDl1en joh

tajl11a on kl.,.tettlvi.~ hyvin toimitettu lelrlvl1kkoJulkalau. Hei

tI. auttavat lukuisat apulaiaet, r7hm1an oplaleeliJ at seldL ulkopuolel ta 

tu11a.t jOhtajat ja aslt8lRöljlt. 

PIRYi.Uo, 

nlan-.:1etto on t a r ko ltettu ruumiin ja aiuun levolta! ja 'Vlr-

kiatyk_kai. !ILlH511l \7CkuDnan jllaenet kerääntyvät vl.ttl.allLl.D aikaan

•• joht.jan •• JllPl.ri11e ltallkuataleaUII. aktuaal181.ta saloist., laul.

maaD .1. lIOit~alll _Idi ItenOllaan tarinoit.. J 8 nt.1aaa l'hd .... olob •• 

realtala1naD e.,:d. t on ~O usein 10iatPalla tnalla paaaa,.t a.Ul •• 



• 
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Niissä on nimittäin kekaitty jo monta nuorta lupaavaa taiteellista 

JcrIQ1l. Tehdään lIIYöa tutt8"f'Uuksia Ja vaihdetaan mielipiteit& • .Lllan

~ietot muodos t sva t k in t ä rkeän oaan nuorison henkisestä kasvatuksesta. 

Tosin niiden onnist1lll1nm riippuu n1i tIl johtavan henkUIn paykologi

•• ata kyVyst&. e1vätldi kaikki joh_jat täaelt suhteesaa voi olla tehtä

vän.1L tasalla, silll tällainen johtohan 'Vaat11 ennenkaikkea suurta 

aialulliata tqpayneiayytt&. 

JohtaJ1en koulutus • 

'l'1ökunnan Johtajalla, joka valitaan 1tse työkunnaata. neljän 

ensim!isen palvelu.kuukauden aikana, annetaan muutamia v11kko4. kes

tävä erikolskoulutus. Byhmin JOhtaja, joka aikaisemmin otettii~ ulko

puolel ta, on nykyiULn itae työleirin kaavatU, joka pal'Veluaajan pllL

tyttyl. on jllLnyt 1e1r111e a~atajaksi kahdeksi tai kolJUkai TUodekai, 

jona aikana hILD. on opiskel1ut vuoden johtajakoulusaa. joita Joka 

alueel1. on kakal. Kanatuklle111aesU ylllUD.a1nitt.ua koulutusta ei kui

tenkaan ole katsottu rl1tti!i.d.kal. DL1n.kä 'Yllökai rrbllliLn johtaja joka. 

pli.1 kutauu luok .. naa työkulltajohtaJat antaakseen heille käakynalL ja 

pya~ka"n aelTilll miehistÖll moraalisesta ja fyya1l1iaestä tUash. 

Tlmln kautta työkuntajohtajat ei~ät myöskään tunne itaelän eristetyik

a1 IIOna.ti apaatUa. ja 'Vaike .. U inDoatutettsvlsaa ole'Van m.1eajou", 

kon keake1.la. U.ein tTökunUen plLlllllköt yh4e ... dikon lopulla teke

'VIt pi~ .. ~ellJ11 juottctuak .. en hekin yhteen harmDoniaekai ko

konai~ulak.1. samoin joukkueen JOhtajat kerran ~iikoaaa kutau~.t ko

koon rybllll3oht.a3anaa yh4ekal p&id.kai .akusUleaaan ja neuTottele

aaan t71h1l1 lNulu~1ata eri tehta~1a1i&. 

JoukkUe .. 30htaJ.t t.u8 kokoontu ... t Uaaii tarlcoltuk .... a 

8I.&Jmölll ... U kak.1 an .. ku\IkaU4 .... aluekoa1 ••• arln lUO, Ja DIiJII 

pIlo1"'- arraa __ Ir .. &e ••• 0" .... ' Jh-,un ylelaa.lsaaarUJl 



• 

-u, .. 

Chatel-Guyoni •• a .... 1ettKaltaeen kakai tai kolme pli'YtU1 Yht e i styöa. bA

nen kan.aaan. Vieläpä yleiskOJD1aaariaatinJd.n alaiset johtajat vuorotel 

len Joka ... iikko vi~~ ulkolluretkelle apulaisensa. TI11ä tavalla keh1-

t8~än yhteistuntoa kalkkien keaken. 

Jokaiselle työkunnalle yritetään hankkia oma aauntonsa. jossa 

miehet voivat nukkua, aterioida, harrastaa opintoja Ja ... iettii yhtei

siä Utahetk1.l.. Jokainen VÖkunt& 1&1 ttaa asuntonsa oman makunsa mukai

seksi. YlllmiirtiLA, mitä ... a!keuksia heillä on, kun metsän keskellä on Jär

Jeatettä-vä keitUöltä, tulenslJoJa, mukavuualaitoksia. rioka- ja työ

kaluvaraato.1a y.m. 

Rangaistu88 t . 

'iällaida sakaan pikku-yhteiskunnissa el volda 'dl ttytl mälrll

tynlaia l s ta kur1npitoto1menp1te1atIL . i ltkomuk:s8n tapahduttua ja tultua 

anteekaianne tuk:si, mntta rangaistuksen Jäätyä ehdollisena To1maan. si 

toutuu J oku ha1r ahtuneen to ... ereista 8U t tamaan hIlntä tänä aikana. miltä 

tapahtuu ai t en ettl hJln antaa ehdonalai salle moraal i s t a tultea Ja apua. 

Löytyy m i tenk1n vaikeampiakin rikkOlllUk.1a ... arien Yankllana toimiTa 

• huoneuew. Jota kult en.ltin on hyYin han 1n ollut tarY1s käy tUIl . 

n tietysti olemaas erikoisia luont elta, j o tka eiYä t sOY.llu 

r ybllllumlteen. Nlru .. on a-.nla1ae t tyl'lltUmla\ ~ 1IU1llakin, mntta 

Johtajat on erikoiae.U heitl. ... arten ... al1ttu. 

T)61e1r1ltl poi. pllaae14en DUorten tul~18ta tyl'lmah40111auuk

aiat. huolehti.a. on peruatettu "'anbojen ybdhtya (Assooiation 4'jJl .. 

oiena). Koaka aleaten ... pwa1nen tJ'lSle1r1lle tapahtuu pl1rittlin, niin 

työkuDtic aiaha' ja johtaj.t .... pllltU'Y.t .8II8Jlaa.i ••• U. Be tunt~at 

8118 j o yapautwa1ahatlt.u.& wl ..... Kaaaaudulla ba .1 ttaD J &tlt ..... t 
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leirilli alulle pantua kasvatuksellista yhteistyöti. koettaan siJoj~

taa nuoria ammatillisiIn orgau1satlo1hln, legloonaan y.m. Bns1mäIset 

vanhojen yhdistykset perustettiin vasta 1 •• 1941, Jolloin niihin 

liittyi n. 70 > leireillä olleista. 

Nuorison valtuutetut! (D~l8gu68 de la Jeunesa9 . 

Nuorlaoleirien rinnalla toimivat sodsnJälk~iseaaä Ranskassa 

nuorison valtuutetut fdålegu6a). Nämä muodostavat nuorisoleirien 

ohella nuoriso-organisation selclrangan maaasa. Ranska on jaettu 

aa · ~8n nuori.os1hte~ristön alal.~en paikalli8valtuu~taan, jolsta 

12 sijaUs8e pohjoisella alueella ja lO eteläisellä alueella. (Säi

den lisäksi on 3 vel tuuaIcuD.taa Pohjoia-A:t'r1k8l588.) Pa1kalUsval tuu

tettua auttavat hänen työsIllän lukuiaat avustajat. Hä.nellä on rinnal

laan apulaisval tuutettu, työttömyyden paikalliakom.ls8aarl. er1laisia 

palkalUs18 tehtäv1& 'farten asetetut apulaiset Ja soaiaalinen aw.s 

alin. Valtuutetun tehtäviin kuuluu tuntea alueensa nuoret, kekslä ja 

lä.hettää jOhtajakoulu1h1n ne nuoret, joilla hänen klaltYk8&::laä mulcaao 

on siihen t&rY1ttavat edellytykset, vaikuttaa työpajo1saa olavaan it

aenllbeen nuorisoon, hankkia hellle tyiSta. perustaa IlUÖrleotaloj8, 

koettaa a8848 nuoriaoa ottamaan oaaa yhteiskunnalli .. en työhön, ohja

ta sUI aatteell1ai1D ajanvietto1hin a8k1 aikeanaaada yhte1atyötl b:1-

T&nteavlleyyayrltyaten keaken. Pa1kallbval tuutettu on alla jonlc1n

laine alueena. nuorten klrNrnöörl. Bl:nen laaJat val tuutena. salliTa 

k1n bJLAen tal'llOlcka .. t1 to1a1a niitten aeki IIOraa1.iaen eUI. ruuaiUl1-

aen kUIlDon e41av.a1_tal. 
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Er1 nuorisojärjestöt Ransk.asss, 

Ranakaasa toimii tällä hetkellä useita nuori80liikkeiti. J018-

ta mainittakoon seuraava~: 

1, - Partiolaiset. 

a. ~ Nuorten Katoli8ten ranskalaisten Yhdistys (Association 

oatbD11que de la Jeunesse fran~a1se). 

3. - Kr1still1nen työlälsnuorleo (La Jeunea.e ouvr1bre 

ohr4tlenne) • 

4, - Ranskan '!'')ver1t (CompagDOna de Fr8llC4t). 

5. - Nuorten kr1stillinen 111 tto (L 'Union ohr6t1enne dea 

Jeunes (;ens), 

6. - KrIst1111aten ranskalaisten op1ske11jain Yhdistysten 

lUtto (La F6d6ratlon frallQa1ae des AS80cIat1ons 

Chr'tIennea d 'Etudiante). 

7, • Nuor1son Majatalot (Les ÄUbergea tran~a18es de la 

Jeune •• e). 

8. - T1etoverit (Le. Camarade. de 1a Route) • 

Iil. - !Iaalai.nuor1ao (Le. Jeunease. P8Ysanne.). 

10. - ao.1aal1työkunnat (Le. Bqu1p •• S001ales). 

NlLalf. JärJestöt ovat olleet nuorisoalhteer1stölle er1 tUin 

suurelta! aYUk.l eriko1 ... tl pUl11ltö1 tten kanattai ... a erUais1a 

JohtaJa tehtäviä varten. Jla1nittalcoan että nIihin kuuluu vapaalla 

alueella yhteen'" b .000 poikaa Ja 800,000 tyttöä. 

lohta,j aIaNlu\. 

l!Juor1eo.lhteer1.tön tou..ta on perustettu ymplr1 maata JOh

taJaJcouluJa Q'töllle Ja poJille. Po1k1a Tartu on lIl1eh1 tetylll aluad.

la k.-ala1 , oulu (Koole N.Uonale) (Urlllp'laea) J. 18 paikelU.kou-
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lU8. Vapaalla alueella on kansalaiskoulu (Slllerysaä ) Ja tukee sitä 

16 paikalliskoulua. Pohjois-Afrikassa on 2 pa1kalliskoulua. 

Tyt\öJI varten on miehitetylll aluealla kansa1aiskoulu(Chaat

proall7' •• a) aelcl a paikall1akoulua. Vapaalla alueella on heitl varten 

kanealaiskoulu (Baulyssl) aekl 3 paikAllisJcoulua. Näissä kouluissa 

kursai k:eatU. kesk1lllll&rin 3 vUkkoa. Se ei ole paljoa, mutta on ollut 

pakko lyhy ... a aJa.sa kehittää tarpeellinen mää.rä Johtajia. Kurssin 

suorittanei.ta tulee kykyjensä mukaan valtuutettujen apulaisia, &TUe

taj 1& kouluihin. työtunta- tai ryh.mäpiälliköiti1 nuorisoleireUle tai 

srllai81in työlceakuka1in. Mainittakoon että huhtikuun 1 päivään 1941 

mennes aIL vapaalla alueella 3.000 kurasllais~a 011 läp1kä.ynyt JohtaJa

kur.sin. 

'1'1ökeskuk se t. 

Nu or iaoalhteerla t ön alaisista laitoksiata mainlttakoon vielä 

n. s . työkeskukS8 t (Cent re . de uavaU). Nl1 tä on erUaisia eri ammat-

• teJ a varten ympllrl maat a. aimer k in vuoksi seloatettakoon Beziers'aal 

s ij a itaev an työke akuksen, Joka alottl toimintansa vl1me vuoden maalis

kuuua. 1;yötapaa. Siellä työakent el ae tälll hetke1ll1 115 14. - 18 vuo

den ldlstä nuo1"l1kalata. Helstl. yrl t etäln kehittl.ä s amalla s eldl kun

nolllsia, idDlllasll1ala kanaalai.la että py.tyY1il ammetti t aitolda t yCl 

11l1.1&. O.Jcuk .... 8IIIIl.tUopew.. luoDJloll1eest1 on enelllll&n etualali. 

kuu nuorleol.lreUlIl. Nuoret "alc.antuY:1t ruwa11lliaten "a hlmkl.ten 

Iqk7J.nal _ka_ kolMen J:7bIIIU1n • .uukai, enaillllL1aen lcUuka,1den aikana 

h. t.k .... t pmtam.t7lltll. "oDta .JanJ akaon kulu .... JohtaJUl. on JUh

dolllnu. wtki. oppU.l\tena. luouneU. Ja DIlUlJ. alkaa J a tUa1Mlut

t. inno.tua t76hönal. ~d.kaCl •• uraavan kuukauden aikana heme opa 
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~e\aan noa. nelJA pia attia (m'tiera de baae): rakennuata1toa, 8lh

kötyötIL, puu.eplintyötif. Ja teknUllaU a.entamiata. ftmI.n teknUl1aen 

koulutuJnen ohella annetaan nuorU1e joka aamu a tunnin ailtana ruu

m1lllIat. harjoituata Ja kehitetiJ.&n heIta IIIOraalIaeatI ja yhteiakun

nal.11aeaU. :&del.llm.ain1tu.n oppiajan pU .. tyt'tyit. nuorukainen opettajan 

ohjeItten ja omien taipumuatenaa mukaia •• tI '9&11taee itaelleen amma

tin. '!IimIn jU.lceen aeuraa ~ ~den oppiaika erI Iait.ntien luona, jona 

aikana nuorukainen kuItenkin pyayy koaketukaeaaa työkeakukaeenaa, 

Jonna hän ~aapuu kerran TiIkoa •• aaadaka.en edelleenk1n '9aIkutteita 

ti.IDIln heng.aUl. lS-ao-vuoUaana nuori miea aitten ammattitaidon 

QiIl&ftana ja DIIUirlLtyu k:y'pQYdenkin aaavuttaneena voi rauhallisin 

mle1in kataoa tulevaisuuteen. 

Vichy, 1 p:nä lolakuuts 194.3. 

1 - I'i '~~ 

( T. Tikanv sara) 
v.t.lähetyatöalhteeri • 
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RAPORTTI n: 0 44, 

Vichy -ssa 1 p :nä loka kuuta 19 43. 

Asi a: .Ranskalais-sakaalaiset suhteet 

ja Ranskan sisäinen tilanne . ...... _ 

1: 

'rI1män päivän lehdissä on Julkaistuna arl1sin Ja sen lähiseu

dun määre1l1e Lava1.in pari päivää sitten pitämä puhe. Sen pääkohdat 

• ovat: Vain hyöklåLys tai nä.lJdi. saa ajaa kansan sotaan. Kumpaakaan syytä. 

ei ollut 15~39. Puhuja toisti toivonsa, että Saksa suoriutuisi kamppai .. 

1Il.a>t.ervoittaJana. koska muuten bolshevismi perisi Europan. Puhujan 

vaikeutena on) että hän siis toisaalta toivoo Saksan olevan voimakkaan, 

mutta toisaalta hänen täytyy toimia siten. ettei Saksan mahti lDUserra 

Ranskaa.. Kansalaiset voivat suuresti helpottaa hallituksen työtä Jär

jestyksen ylläpitämiseksi. - Lava1.in puheen taustana on otet tava huo

mioon seuraavaa. 

• 
x 

Ranskan. Saksan välisten kysymysten painolastina on ollut 
xl 

työvo~a-aaia. Molammilla mailla on kuitenkin ollut s~urpoliittises-

ti yhteinen intressi .. estää Ranaka Joutumasta uudelleen sotanäyttä

möksi. K\lta enammlin m.a1h1nnousuvaaras on pelätty :ja kuta .pldeDIiIIU1 .... 

x) 
Ulkoministeriön poll1ttiaen oaaston päällikkö lausui minul1.e, etU 

muut konkreettiset asiat ... lIl1eh1tyslcustannu.kset, li1kkuvau kaluston 
luovutua Sakaa11e, tnaralähetykset ym. on voitu hoitaa, III1tta -ihmis
ten luovu~s· on Jotain mu~t •• 

JAKELUOHJE: 

Tav all1n.en. 

UI 1: A .. 

Jalteluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja 11.lltai minl.terjOlle. 
EI ulltomaaedu&tuk.aen tledoituk.nn. 
EI ulkomaaadua-tukaen, mutta ulkoasiainministeriön Uedol .. 

tuk.nn. 
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tapaukeet ovat kehittyneet Italiaasa, sitä enemmän Ranska on havainnut 

Saksan sitä tarvitsevan. Täten on ohyn ul.kopoll1 ttinen asema 5aIaIaan 

käsin vahvistunut, mutta sUl.ä tärkeä.llä varauksella" että Saksa joten 

kuten luottaa ranskalaisten Jäämiseen passiivisiksi sivultakataojlksi, 

jos maihinnousu tapahtuu Ranskaan. 

Vielä kuukausi sitten Saksan Ranskusa oleva sotllaajohto kat

so i hallituksen luultavasti pyaty"Vllh, P6tainin arvovallan avulla (jota 

kyllä on jo syytä epällll.) ma1h1tustapauksessa!dn pitämään kansan suu

rin piirtein kurissa. Nyttemmin eräät varteenotettavat merkit vUttaa

vat siihen, että Saksan suhtautumisessa Ranskaan on tapahtunut olennai

nen muutos. Italian luopuminen Saksasta on lisännyt tl.käläisten saksa-

laisten epiiJ.uuloja Ranalq(ankin asennoitumista kohtaan. Hyvinkin aktuel-

11 osoitus siitä on Sakaan dUatoorinsn suhtautuminen kuukausi sitten 

Ranskan tekemään esitykseen pOliisin tehokkaasta aseistamisesta, 

jotta se voisi menestykaellisemmin totMia tihutyöntekijöitä vastaan ja 

vastata järjeatykS8stI.. Parempi aseistua on luvattu vain erä1l.le VUo

ristoseutujen poll1sivolmUle. ltpäUemättä Saksa vieläkin luottaa Rana

kan hallituksen tahtoon, mutta ei enää aen kykyyn eikä R&.ll8kan kansan 

• asenteaseen. Syynä tähän voi tuskin olla muu kuin pUaaiuaa siSti.olo-

jen uusln kehitys täällä. 
~ 

On ollut selvää, että maih1tuatapauka.aa~aiell.ä täällä 

eaiintyia1 vastuatuakomitean johtamien sal.järj eatöjen aabotageto1m1n

taa. Myös aakaalaisten käsi tya on ollut, että. 

rä on ollut verrattain raJoitettu ja toiminta näihin saakka varsin ha

janaista. Olen kylläkin tiedo1ttanut, että täbKn ·opt1m1am11n- on Ollut 

vaikeata Thty&. SieUian maihitukaen jälkeen havaitsi aabotag8n 11a1län

tyDl1stli.~aavaat1. joskin tiedolttamien1 odotusten JlUkaanl .. on kaava

DUt Italian antautumi_n jälkeen. R11ttlLä todeta. etU sotll_- ja ai-
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vllllJunien suistamlset raitellta, li1kenne- Ja voimaJ oht overkos ton 

eplkuntoon aaa~tam1nen, sotatarvike- Ja muiden vaI8stojen hävitt&m1a~ 

yritykset, erll alsat tuhopol tot (syyskuun alussa jo laakev8a aal toe 

osoittanut vlljan Ja maanvilJely.tarvikkeiden pOlttaminen aai uutta 

vauhtIa), .ak.alaisten sotilalden ja upseerien mnrhayritykset Ja mur-
x) 

hat ja •• lcuulu ... at nyttelllDlin sanan todellisessa mieleseIL jokapll.iVl.I-

seen e111.m1iän tll.ssä maassa. Olen aikaisemmin kertonn t, lculnka mamalai

nen työ IIIlrhineen ja tihutöineen on todistanut nykylsen r4gimen ......... LU..I.~ ... -

tajisn hengen olevan lIYö .... aaraasa (puhumattakaan II.skeisestiL IIII1rha,yri

tyk ••• tI. itse Lavalia va.tam). l\.un 194,&:n 1kII.luokka muutama kuukaual 

a1 tten kutsut tiin tylSpal:veluun Sek .. an, pakolleTien Dliärä noua! n. 

60.000 :e.n; 011 alJcai.8IUl1nkin vaikea kil.a tl.il vii 1 tettl., ette1ri t)cö n. 

muodo.tal.i ..... tuatuakoaitean ehk& aktl1 ... Ia1.aan kannattaja-ainek.en. 

Olen tiedoIttanut pakolle ... ien luvun pIan vamaati kaav8Yan suuresU, 

kun a.n.k .... suorltettavaan tyGpal. .... luun kutsutut 1JåUuoka~ pelJcll.vI.~ 

myöhempU l&hettäa1atil. Sakaaan. El ole mlki1.lln mahdottOllllU., etta pO.

t!.1a upe.aU :rli 1OO.000:n retrak'UJl.r1aU.r&a. Vi.li ei ai1ni olla. 

ltUtllWm.t eivät ole lU.alcl.&n l6»u." Lu.JtwlltlLrlLl ~ suuresti ka ....... 

• neU., . ... 01aak1ca1 ta aal.JlrjeatöJi ... aataan on hallitus hyTIatiL tahdo ... 

taan huol1aatta .... ra1Jl aTUton. ADg'loaakalen .... l'U8tua1na -terroriatU-. 

kuten ... irallinen n1a1tra kuuluu, o .... t .,.rrat~U paremm1.n aseiate

tut kuln hall1wkaen poll1a1v01ll&t. 

Reaktiona aabotacetin Icarn1ata Sakaa on r.vhtyDTt ..... t.tolll11zh 

Jo .1Jcaiaeapin .... 11k1toina aaleaal.i .. t ryhtliVil.t erlD1liaUn ... aagU .... 

aiaUa ... &Z'åntin poIaJo1a-sone t Ula. imUa Italian antaunai_n JILl

ae patl1n Jdf.71l'"- Tb& JatkUa .... gU .. Ja1aaal 110. On "'&11&1\-

x) ar1 
a.eItell.1a .. atu .. olle. eduatajan Juliu. Ritter1A IaU'han P 

,u~ .Utea p.a ... a1Jt ... arqn ... i.a ... akaY1*in anrlUka1a. 
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x) 
eräitä entisiä pOliitikkoJa, yksityishenkilöitä, entisiä upseereja 

Ja lukuisia virkamiehiä. ylempiä ja alempia. Heidän joukossaan on pre

fektejä Ja määrejä.xx)Korkein vangittu virkamies on tuotantom1nisteriön 

kanaliapäällikkö. Pidätettyjen yhteismäärää eivät Ranskan viranomaiset 

tiedä. Voi kuitenkin laskea, että se ei rajoitu satoihin, vaan nousee 

tuhana11n. Virallisia piirejä loukkaa eniten. että Gestapo suorittaa 

myös etelä-zone'illa pidätylcaiä välittämättä väbl!.äld!än Ranskan viran

omaisista ja mistilän alkealllslstakaan muodoista. Vlrksmiehiä mennäiln 

vangltsemaan heidän virastola.s en ki n. On syn~t sanalla sanoen todel

linan "laittomuuden tila". Ei tarvinne lisätä, että ranskalaisten mie

lestä vangltaemiset ovat ump1mäbkäls1&. - Sebotege-tekoja seuranneet 

jyrkät vastatolmenplteet puole.~an lisäävät sisäistä kuohuntaa. 

Syntynyt "laittomuuden tila" on osoitus sHtä, että Saksa on 

entistä en8lllDlän siirtymässä siihen. että se tahtoo ei ainoastaan itse 

vastata järjestyksestä Ranskassa. vaan tIllöin myös ignoroida maan vi

ranomaiset. Viralliset piirit toteavat, että Geatapon tOUJeenpanema Sät

san uusi pOliti1kka on pUssyt vauhtiin, pai tal Italian ,tapausten jäl

keen, H1Dmlerin tul tue a1aäm1nisteriksi. Ranskan virallinen Johto on 
pita~ slllllllllj 

katsonut olevan syyU./erltf1sesti aitä mahdollisuutta, että Ranaka ... 11. t-

ty1ai toistaiaekai maih_i 1nk!i8n aiheutt8lllaBta krl1tilliaeatä tUlIlt .. a

ta. MUtta Saksan uusi pOlitiikka Ranakasaa merkitsee. että ilman ma1h1-

tustakin tapaukaet voivat JOhtaa moneasa suhteessa samanlaiseen krii

siin kuin maihitustapaukseaaa. Laval vielä nytkin katsoo Saksan tulikin 

pyrtci~ RanIIkan halli tu. ... allan syrjäyttämiaeen, koalta Rmaken halliDDon 

x) Lyonissa. .. 
Jo alk.bem1n v8l1&Uun LebftlL1n piti itse kan~.a ,tcapan1.nall aak-

aalalaen aoUlaan ~t ..... -achnell, achl1ell-. 

u:) 
~a ... lrk.-1ea kartoi n1aenomaan tarkiatettuna tietona, ettl 8lI1n 

palkk:akuDnc lIIULr1 011 vanglt ..... tato1menpUeeDl. .. n JOhdoa'a, etU 
k.o. palkk:ak1mnal1e aiJolteWn kroaUalaie-aakulul&Il Joukko-oa .. toll 
della' oU ..... , Jmrhann .. ' $ aak&alelata J. 1 km.Ualal .. up ... r1Il ... 



• 

ottaminen Saksan käs1in 011 .. 1 s111e l11an vaikea tehtä .... ltltta. ker-

toes.aan tästä erls huomattava virkamies, joka on läheis1ssä suhte1s

sa m&rsalkkaan, lausui mimllle kolme päl .. s1tten, että nyttemmin 

on vakavasti otettava mahdollisuuksien pl1r1in sekin, että marsalkka 

ja hal11tus e1vät näe Saksan uuden pol1tl1kan JOhdosta muuta keinoa 

kuin luopumisen vallasta. 

x 

nl.äolevan valossa ei ole ve.illa merkltyst& todeta seuraavaa. 

Saaaan aikaan min Ranakan täytyy luovuttaa nuorisojärjestön le1rip.:L

valusta uorittava puolvuotisluokka (ulkom1nister1~n poliittisen osas

ton pUJ.l1lckö mainitsi luTUlcsi 50.000) työhön Saksaan kevälll.lL aUle 

luvatun työl.ililllDl.iiärän saamiseksi täytean, Saksa on vaatinut lisU. 
x) 

30.000 nuoriaoJärjest6lä1stlL. T1etoisena sl1t1Lkin. että tällaista 

vaat1lllusta ei pystyttäisi täyttämiiäll Laval on sen hylännyt. Nyt kui

tenkin kstaotaan, että Sakaan puolelta eI olIsi n11nk:ään paljon tar

koituk .. na työvoiman saanti kuin ae.*apon harjoit~an uuden politii

kan mukainen pyrkimys epäluotettavlen ainesten si1r~88en Ranskasta. 

Joata nl.kökohdaata olen alkalsellllllin tledolttanut. S1inIL m1al.e .... et-

• tä Sakaan vaat1muksen takana olIsI tällainen epäluulon sanelema ehkä 

olkeutettu.lcin va1kut1n, Laval on tarjoutunut hajo1ttamaan "Chantlera 

de la Jeune ... ·-jLrJ .. tön. joka on ollut sallittu etelä-zone'1lla. 

J1Lnnityk.ell& odotetaau Saksan reaktiota. Laval on parha1l.l.aan Parii

sissa uiaata neuvoUelemassa. Saksalaisten vaatauk88n odotetaan tie

tysti joka tapaukse.sa tuovan valaistusta siihen edellä ldI.aiteltyyn 

k78l'D!7k:aeen. onko ·1correlcti· mieh1tys lllUuttumaa.a pysrdtiaest1 .... ta

koh4a1taeen Ja ouo ldlännelcohta Saksan IRlhtautWlli.s .. RanaJcaan jo tQ-

alaai .. 

L ä h e t t i 1 ä s: 
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Lähetystö lähet tää tämän muk: ns kunnioittaen 

Ulkoasiainminl s te r i ölle raporttinsa Vichystä n:ot 5, 46 

Js 47, jotka käsittelevä t aihei t a : 

46: Ranskan asenne Saksaan käsin, 

47: Anglosak si8ll .180 Neuvostol iiton erimiel isyydet; 

dissidentlt Ja Koskova. 
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Asia: HajatietoJa TV. 

1. "Ranskan ensimmäinen rykmentti" . Heinäkuussa perustetu 

tämänn~isen sekary~entin miesvahvuus on n . 2 ,800. Miehistö ja up-

seeristo on kerätty vapaaehtoisina . i1tä ilmoittautu i enemmän kuin 

voitii ottaa vastaan. mutta kuitenkin a inoastaan niin silmiinpistävän 

pieni l ukumäärä kuin 5 , 000. I:)yynä tähän 011 haluttomuus tukea nykyi 

reg~etiä ja toiseksi pelko , että rykmectti myöhanmin lähetettäisiin 

Saksaan . Joskin miehe t ovat nyt koossa . on syntynyt uusia vaikeuksia . 

Sotilastahol ta saemi eni tietojen mukaan on rykmentin toiminnan alkami-

s e ssa havaittavissa n. kuukausi sitten syntynyt seisahdus . Siihen on 

olemassa ka kai e ri syytä. R!lkmentin ase istaminen tuottaa vaikeuksi , 

s illä Saksa halua isi, et t ä s e saisi saksa! isen aseistuksen. Eräs 

soti la s asiamies kertoi toisena vaikeut ena olevan suksalaisten kannaL. 

että vasto 10 alkuperäisiä suunnitelmia univ onnun pi tii.is i olla saksa

lai8ell, Josta s en ero t t aisi vain r anskalairen kä8ivars inauha. Kaiken 

tämän p erustalla todetaan, että saks alai s ten e s iintyminen asi assa on 

a iheu ttanut tie t tyjä komp11ka tioita ja epälUulO ja. Ranska l a is e lta. 

ups eeritabolta on minulle huomaute t tu, että Jos rykmellt t1 saadaan lop

puja. lopul ta tO~1ntaall, niin sen suuri». merkitys ei ole se, että 

Ranska 01is 1 saanut jälle en omaa ar me ijan, vaan ykSinkertaises ti ti .. 

J AKELUOHJE : 

U( 1 : A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Ta""lIIn.n. 
Tavallinen ja lialkal mlniate rillll e. 
EI u'komaaedudukeen tledoltukalln. 
Ei ulkomaaeduatukaen, mutta ulko •• iaJnmini.teriön Uedoi. 

tukalln. 
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/ 
l..a1 SUUB edes hieman vaal1f: Rans kan sotilastradi tioi ta. entin 

j sijoituspaikaksi on määrätty kaksi Keski-Ranskan departtementtia, 

• 

Indre ja Cher. Rykmentti on hallituksen päämiehen LAVALin suoranai-

aessa alaisuudessa • 

• RanSkalainen . atten SS-muodoste~! Kokanus on osotta-

nut paikkansa pitämätt~ksl puolustusmi 1s t ori tiRIDOUXn minulle hei -

näkuusse lausum käs ityksen, että silloin perustettavaksi määrätyn 

ranskalaisen SS-joukon jäsenet värvät t äis 11n sotavankien ja ty'öläistan 

keskuudesta Saksassa. Värväystä on suoritettu myös Ranskassa ja il

moittautuv1lle on luvattu vapautus työpalveluksesta. Eräs renskalai

neR upseeri lausui minulle , että yksikään e tinen aktiiviupseeri ei 

o 1e muo del st elma ~lt~~, mutta kylläkin joukko entisiä r eservi-

upseereja rahallisten ~jEll houkuttelemina . uide vapaaehtoisten 

määrästä en ole kuullu t tarkempi a tietoja ; se vain tiedetäu.n , että 

harvalukuiset ilmo 1 ttautuneet ovat lähinnä Pariisin äär1mmäi syysai

nesten joukkoa . 

3. Ranskala i naJ. vapaaehto1slegiona . Vähän yli kaks i vuot

t a s1 t t en peruateUa, i täri ntanalls lähetetty ranska la inen legiona 

käsit tää vain vajaan rykmEllt in. Värväyst ä suoritetaan j atkuvasti, j 

niin nakeekln s Uloin tällöin l ehdissä suuren uutisen , että (pieni) 

joukko uus i a miehiä on lähtenyt i tärint emalle. Värväyksen hyvaksl 

.. tehdyst ä leht1propagandssta otan seuraavan t yylikukkasen : 

s a Borod1non lähellä legionalaise t tajusivat, että he eivät Ve. ä jäl

lä t a 1stele j ostakin heille hataras ta maakaistaleesta, vaan kap palees

ta r anskal ai sta aaata". 

". Bansk_ Ja uBientinan suhteet, gentinan suurl ähet-

t lläa on täältä kut suttu nyttsm.in pola. Toaenpide ei merkita. Ti

li_ rikk:01llista (ktsrap. a:o "S), aUU tIlnne jää v.e. aa1A1nholtaJa, 
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mut ta täkaläiB t 

ole odo tettaviss 
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tie t ojen mukaen e1 uuden suurl ähettilään nimit,s 

5. Bulsal"la Ja maihinnousu . Joskaan en tie dä , milloin 

tämä raportti sa apuu SUomeen, mainitsen mahdollisen mielenkl1.nnon va

ralta hiljattain täkäläisessä lehdistössä olleesta euraavasta uuti

sesta: Bulgar 18 on ilmoi ttanut Saksalle, että sen joukot tule vat 

taistelemaan englaDtilais-amerikkala isla maihinnousujoukkoja vasta~ 

Balkanilla, mutta että Bulgaria e~ ryhdy sotatoimiin, jos Neuvosto

llit to hyökkl:Usi sinne. ... Uutinen 011 Havas ' in kir jeenvaih tajal ta 

Sefiasta. On osoittautunut , et1ä äkäläinen sensuuri a ntoi sen tulla 

erehdyksessä jUlk1suuteen. 

5. Huhut Saksan .. euvostoll1 to rauhasta , 

kerran olEn saanut aihetta tiedoi ttaa Ranslam hallituspiir1en val;lpau

dest a ak86n ja Neuvostol l1 ton rauha mahdolllsuuka18Jl seuraamista 

kohtaaL6 Tämä mlelenkl i nto joht uu osaltaan siitä pelosta , 

hal l ituspi1reissä siihen suhtaudutaan, kun katsotaan, että tUOllainen 

r a uha t apahtu1si myös Banakan ku st annuksel la , s . o . korvauksena es1m. 

Ukraina n mElle t t 8m1sestä Saksan ote Ranskaan , sen maaperän r1kkauksien 

t ähden, lujeni sl. ilkko s i t t en t ledo ltin unkarilaiselta taholta 

kerrotut Neuvo stolii toll r a uhanehdot. Jätl11 mainitsematta multa ehtoja 

epäaää räi8emmlssä muodossa selos t e tun kohdan, e tt ä Neuvostol i1 tto 

• olisl aikB18811U1l1n vaa tinut myös Hitlerin luovut tamista s111e. 

7. veitsin sotUasasiamies korosti omana ja myös fIaans 

soti la8viranomaist8ll käsi tykaenä ehkä ne r ki ttäv1Jlim.äJl s uursodan Jatku

miseen ja 8U arvosteluun nilcuttavan perusteki j än ol evan sen usein 

esUJa tuodwl alkGkohdan, että anglo.aksi .. strategia OA hidaata, lIIutta 

vaImU Ja 1ca1kk1a eplonnlstum1aen riskejä kerta kaikk1a8.ll väl ttAvä. 

BIa l au.u1 täaäa mukaan '*., •••.•• , •• , ..... sot1laallisesti lUultaTastl 
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I tärke1mm huam10n Italian tapauksista olevank:in, että englosaksit , 

• 

• 

ei vii' ryhtyneet todelliseen maihinnousuun pohjoisempa.na kuin Saler-

nossa (vertauskohtana hän muistutti mieleen, että maihinnousua viime 

marraskuussa ei suoritettu Bizertassa, Jossa se varmaank1n olisi on

nistunut - kun saksalaisilla oli siellä vain kourall1nEn miehiä - • 

vaan paljoa läD.nempänä). 

I I~r Lähettiläs: 
( ro Pakaslaht1) • 
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Pariisi (Vioh y ) SSA OLEVA LÄHETY S TÖ .fh 
/:: -YJ --: 

RAP ORTTI n: 0 4 6 . ..Ä 

Vi cll y ssa 11 p : nä l oka kuut a 

As ia: _Rall..~. a.e.e. · fä~:1.n . 

I t al ian i r tautumi n en Sa ks an li ittola i u ude s ta a ikaansai Rans-

kan Vi r allis i s saki p iireissä l as ke lmoint i a s11 tä , et tä e:r i sei ko ista 

riippuen e tki voi olla p i anki n käsi l lä Viohyn politiikan tarkistami~ 

• s e ks i (vrt rap . n :o 42 ). Ges t a pon otteiden muodo s sa i lmautunut Saksan 

uusi suhta utuminen Rans~an on si t ä koskev r ap or ttini (n : o 44 ) j l:i.l-

kee jatkunut. Saks alD istenlangettam t lukuisa t kuoleman tuom1o' ovat 

si i tä pal jon puhuvan a e s i me rkki nä. Van gitsemiset j a tkuvat. Panttivan
x) 

kej a ot etaen. 5abo tage vain k iihtyy • Työpal velua pakoilevien luku 

lienee nyt t emmin 100, 000- 150,000. Ulkominis teriö s sä myönnettiin , 

e ttä se osoit t aa v a in kasvavaa su untaa. Er äs sotil asasiamies e i epä-

rö1ayt s ano a , että t ä tä menoa jatkuen Ranska on EI1 vuode loppua 

t äydel l isen kaaoksen t ila ssa xx). oidaan ~ hyvin s anoa , että 

• huolimatta T11 ttaamistan 1 renska l a is Ul t a spekulati oista Ja Gestapon 

x) Olen jo aika1s8llllll1n t1edo1ttanut, kuinka Savoie on s abotage-teko .. 
jea ehkä keskeis1n seutu. Laajempaa taustaa vas taWl asetettuna se voi 
tuslc1n merkitä muuta ku1n että Brennerin l1äks1 saksal a1aet sot11as
kuljetukset Italiaan tapahtuvat RhOnetill laakson kulj et~te1tä myöta. 

xxI Kollaborat1onistisea Par11ain l'OEUVREll pääk1r j oitus pari pä1"4ä 
sitten j ä tti lukijaan kuvan , että maassa v a l litsee milte1 jo anarkia . 
Pariisin äär~1syys.1Desten mielestä tämä todistaa välttämättöaYY'tä 
v1b401Jlk1n om* sua sakaalainSl l1nja. 

JAKELUOHJE: J.k.luohjem.lI.j . : 

T ....... nen. 
T ............ j. 11 ...... 1 mini.t.riOlle. 

'l'avalllll .... EI ulk .................. n tledoitultalln. 
EI ulko ........... tuka.n. mutta ulko •• ialnminl.te riOn tledo i-

t ukal .... 

UI', ... 



• 

- 2 -

te iminnan luomasta tilan teesta tai Juuri niiden johdo sta Vi chy koet

taa erilais1 keinoin tehdä parhaansa ylläpitääkseen Saksaan korrekte 

ja suhteita. Kollaboratio sanan alkuperäisessä merkityksessä on käy

tännöllisesti katsoe ollut Jo pitkät ajat haudattu, kuten edeltäjäni 

o aikoi an raportoinut . Puhumatta korkeassakin asemassa ol.evistal1 

virkamiehistä kotimaassa ja Ulkomailla, on kollaboratio-sana Vichyn 

hallituksellekin vain muodollisuus, mutta ei enää ohjelma. Ranskan 

jostakin määrät1etoises1a yhteistoiminnasta Saksan kanssa ei ole enää 

voiJlut puhua, vaan - kuten olen Jatkanut l ähettiläs Holman. tiedoituk

tsia - s11 tä V1chyn polit11kasta, että se koe ttaa osoittaa lojaalisuut

ta Saksaa kohtaan. Erityisesti viime marraskuun ~phhtumien Jälkeen 

"kollaboratio" on supistunut "lojaalisu~den" pyrkimykseksi. Kardinaa-

likyaymyksissä (var&1llkin t yövoiman tai yleensä henkilöiden siirto 

Saksaea: ) ichy on päättänyt olla tekemättä suuria myönnytyksiä, mut-

ta sitä tarkelllll1n tahdotaan käyttää hyva ksi muut keinot Saksalle mie-

luisaan esiintymiseen. ällaisina voidaan esittää lähinnä ha llituksen 

päämiehen ulkopoliittisten lausuntojen lisäksi varsinkin seur ava 

Paitsi sanan voimalla yritetään muute kin toimia sabotage-te

kojen suoritta ;; l.a vastaa skettäin on 1&111a laa jennettu santarmia-

tOR Ja poli1s1A oikeutta avata tuli järjestysvallan häir itaijöitä vas-
, 

• taaa. 'lo1BsapähäDä tämä oikeus ulotetti~ myös pol isi apujouko1l1e. 

~~i8tuks1 s a ~ . &e - so1sta on ~iukennettu. Junaliikenteen turvaa

miseksi OJl perustettu uusia, ruakBlaisia i1matorjuntamuodoatal1ll.1a, 

jothiR pyritäAa 8aama~ marraakuussa 1942 hajoitetun armeijaa miebiä. 

Juaat Yarustetaan ~ .. keye111ä 1lmatorJuntatykeillä. Näihin suojelu

t01llli1Jl OA ryhdytty ilmahyUkkäysten vaaran varjolla , mutta todellisuu

d.ssa on yhtä paljon kysymys aäinnUllia" Junaliikenteen turvallisuu

deR tebostamisesta sabotep-tekoJa vastaan. Jos auunni tellaa aaada ... 

to_ tetukai, aet';kit ••••• , et~ Joa1AeJl ."npl11lD.a*1a hakUIS- tai 

taY&raJuaa OA sot1laa1l1a8D aaattaeea yart10ima. Terror1B teJe yastaaa 



• 

suunnattujen toimenpi teiden oso ittamiseks i kuuluu as iaan, että viime 

vi1kkoiI18 leh distö on tehnyt melkois ta numeroa ni:Ls t ä kyl l äkin har-
r 

voista tapauk sista , joissa terror isteja on saa tu kiinni . SamabO ka

tegoriaan kuuluvat korostetussa muodossa. jUlaistut uutiset yleisen 

turvall isuuden kåsittelemisestä hallituksen i stunnoissa , hallituksen 

päämiehen tät ä koskevista neuvonpidoista prefektien y. m. kanssa 

järjestysvalt a- asioissa y. m.s. 

Ilman tarkoitusta Sakaaan käsin ei voi myöskään olla se 08-

tentat l1vis yys, jolla oso itet aan hallituks en jatkavan sisäisi ä uudls

tuksl a (eaim. työolojen uUdeatijärjestely, talonpoikien korporatiiv1-

nen järje s t äytyminenX)}. Samoin tahdotaan osoittaa akaal lekin Rans

kan viranomai sten myötävaikutus t a väestön Sl.l jaamiseksi kiihtyvää 11-

masotaa. vast a an. Syyskuun puolivälissä perustet ti in tarkoitusta v 

ten erikoinen keskuselin (Direo ti on general de la. p rotection civile ). 

Siihen ku~luva.n passiivisen puolus tuksen os aston kiir eellisimpi1n teh

tä~in kuuluu m.m. l a sten evakuoint1 pomm1tusuhan ala1silta. seuduil-

Lislksi on p eru stettu uude t "operatiomies"-ryhmät heti lähea 

tettäviks1 pommituspa.iko1l1e välittömän avun toimit t amiseksi hätääkäI'

sivllle väestölle. 

Vähä1sen,"mutta silti käytetyn keinon suhteiden hoitamiseksi 

• Sa.kaaaJl lIlUodostaa Vichyn valmius sallia halukka1den lähteä taistele

maa itär1ntamalle ranskalaisessa leg10Il8ssa tai SS"joukossa. 

neisen asennoitum1seDBa j a tkuvaks1 osoittamiseks1 hallitus 

huoleht11, että lehdistö eri ttä1n yhdenmuka.1sesti käsi ttelee my6s 

ulkopoliitti8ia a8i01ta huomioonottaen Saksan tyydyttämisen. Lehdet 

x) LlhetY8tö tulee klDlllll88takU a1heesk laatimaan selonteon. 

xx) II1elckiuto uen yhte_aatiuma on, että Vichyn ajUlat nakuointi
toiacplteet oyat aamaaaUcai81a kuu dissidenttien 88J11eD.8UUDta1aet, 
Y"-'Dlle radios8a 080itetut keboitukset. 
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s118 muistavat kommunis tivaaran tehostalll1sen , anglosaksls ja ~e u

vostoliiton r~st1riidat, dissidenttien tuominnan. anglosaksien pyy-

teet Ranska ja se siirtomaiden kustannuksella . ulkopoliittisten ti

lannekatsausteu ja otsikkoJen laatimisen Saksan sota tiedonan\ojen 

mielessä j .n. e . 

L ä he t t 1 1 äs: 
(aaro Pakaslaht1) • 
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VIC H Y SS A OLEVA LÄHETYSTÖ,.01 -j'j 

RAPORTT I n : 0 47. 

Vichy ssa 12 p: n ä loka kuuta 

Asi a : Anglosaks1en ja Neuvosto- . 

liiton ar1m1a118yydetj d1ssidont1t 

ja Moskon .• 

Hl 43 • , 

/otf Ja/. t f .J 

" SalaInen. 

~. 

Kaikessa yhdenmukaistamisesta johtuneessa yksitoikkoisuu-

• dusaankin Ranskan 3- ja korkeintaan 4-s1vuisat lehdet ova t v1imeks1-

kuluneina kuukausina sis!il täneet runsaast1 kiintoisiakin kirjoituksia 

anglosaksien ja Neuvostoliiton suhteista. Epäilemättä pääasiassa ovat 

ne nähneet päivänvalon edellisen raporttini lopussa mainitusta syystä. 

Siitä huolimatta on niillä muutakin merkitystä. Ensiksikin ne osoitta

vat san pOhdinnan lev1nneisyyttä~ jota lähettiläs Yrjö-Koskinen erääs

sä taannottaisessa raportissaan käsitteli nimellä "Spekulatioita n .s. 

kolmannesta maailmansodasta". Länsivaltojen ja Neuvostoliiton konf1ik

tinalheet on noissa kirjoituksissa luonnehdittu osittain samo1ksi kuin 

äskenmainitun raportin tarkoittamissa keskusteluissa, osittain on tah-• dottu löytä ä lisäaihe1ta. Toiseksi on k.o. erimielisyyksiä käsitelty 

samalla erityisesti Ranskan kysymyksen kannalta. Tässä suhteessa vol-

4aan panna mertdlla seuraavaa. 

P.o. lausunnoissa on syyst .ä ki1nnitet~y huomiota .&lger'n 

komitean ja Neuvo stoI 11 ton välisiin suhteisiin. KUten odottaa saat 

kin, on lähtökohtana toisaalta 4e Gaulle'1n pitkäll~aneviksi vä1 

JAKELUOHJE : 

T .... allin.n. 

U[ 1 , 4. 

Jakeluohje ma lleja : 

Ta •• "'n"n. 
Tav."'nen j. Ii.lkol mjnilt~rj,\lIe. 

EI ulkomaaedualukaen lIedoilukllln. 
Ei ulkomaaedultuk •• nt mutta ulko •• iaJnmini.te,.iGn tiadoi

h.kaiin. 
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x) 
,ht,1e~1m1nt8balu N8U"~ tolli tOll Ja kOllUlWliam1n kans... 'l'oisaal ta 

on lähtökohtana Ranalcan vapsutuskomite8lle Neuvostoliiton antama, 

USA:.n Ja Bnglann.in antamia tunnustuksia tl.ydell1aempl tunnust.us_ .I.1a

tuks6Il.1uokaun Ja\ko on Stalinin vaat1Jm.ls tois.n rintaman perustamisesta 

Ranskaan, Joka on myös disaidenttien korkein pyrk~e. Todetaan, että 

eyJDä lio8lcovan Ja .ilger'n lähentym1eelle on &118 niiden yhteinen pyrki

mys Ja etu maihinnousun aikaansaamisesta ja ki1reht1m1sestä Ranskaan, 

vaatimus, Jonka tähän asti täyttämättä jättäminen - tarlcoittamieni 

1 htUsusuntoJen mukaan - on osaltaan eslvaihe anglosaksien ja Neuvos

tolii ton konfJ.iktinaihe14en mybnemmiUle kehi ttym1selle. Pikemminkin 

täydellieyydan vuoksi vielä eräs huomautus. Samalla tietysti huomaute

taan myös Jtoslcovan-Algertn suhteiden, muista osvl1'tolsta puhUDlatta. 

olevan merk.lcinä Stal.ini.n pyrkimyksestä saada 41ssidenttienkin avulla 

otetta Välimeren Ja Ran8lc asioihin. 

Lihettilils 

x) Biin pQ.Olu.a\oA'a ... ta .4ua .... a henltllö kuin BYeit.1n aotllae
.. i-.1 •• lauaQl a1Dulla arvlouUu.aan, aUI. Baak8ll viranO"'abtu 
'-a.I. DWI8:ro koBB'Dt.aUen ehldL .'l1v1as.-aa,. ollaau lIaboUge
taitoihin Ja ,le."" __ alaiseen to1a1ntaa Jtanllk .... e1 ole Illu.&n 
.n_nl_Ua, Yaa 011 JOkHDk1n to.1Mla1n _kalata. 
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Salainen. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ Vichywaä 3 päivänä marraskuuta 1 43. 

U:o 773-3~7. 

J'.r /01 U ~j 

/~-YJ 

Ulkoasiainministeriölle. ' 

f"' 

Lähetystö lähettää tämän mukana kunnioitt en Ulkoasi a 

ministeriölle raporttinsa Vichystä n:ot 48, 49 je 50, jotka käsit

tel evä t all8maini t tu J a aihei t 8: 

N:o 48: R s kalainen työvoima kaasaa. V. 

" 
" 

49: Ranskan aisätilanne. 

50: Hajatietoja . V . 

Lähett 11&.a: ~ruwfX. 
Aaro P akaal ahti. 

'. 
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VIC H Y SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n:o 46. 

Vlcby -ssa tYl p: nä loka kuuta 19 4.;5. ir /0' D 

Asia: .... Ranskalainen tyÖV0 1mg ...... . 
!J} -'11 

Saksassa. V. 

vattu 

Saksa ei lopettanut painostustaan ennen kuin aikaisemmin lu

.000:n työläiskiint1ö tulisi täytetyksi . xutsuntojen avulla 

tt työpalveluun Ranskassa koetettiin saada kokoon väh1tellen myOa k.o. 

vaj aus, lIIUtta siinä ei onnistuttu rl1 ttävän nopeasti. Täten oli Rans

kan taivuttava ante;maan vaja..xJQlen (lähes 50 .000) suurin o sa leir1pal

velusta Buorittavien Chantiers de la Jeunease'in joukosta. Saksa esit

ti myös vaatimuksen vielä 3O.oo0:n nuoriaoleiriläisen siirrosta Sak 

saan. Periaatteellisen kantansa lIIIlkaiseati olla enää tekemättä Sakaal-

le suuria ~önnytYkB1ä kerdinaalikysymyksissä. hallitus bylkäsi san. 

Lopulta suostuttiin pieneen kompromissiin: Nuorisoleiriläisiä päätet

tiin antaa v ielä muutama tuhat (luultavasti 3 a 4) TOdt-järjestön täi-

I hin. Lisäksi päätettiin kutsua n. 1 l/a uutta itä.luokkaa nuorisoleir1-

biisiä ~öa miehitysjoukkoja hy~ttaT1in yleisiin töihin. 

Tilanne työvoima-asiassa pysyi kuitenkin kireänä . 

8U UHn minulle ulkomin1steriösa! J tätä asiaa tarkoittaen, että. 

Saksaan ovat jänni ttyn •• t, Joskin jonkun verran 'VähellllDli.n kuin hieman 

aikaisemmin (el1 sinA ajankohtana, Jolloin Gestapon vang1tsem.1saaUo 

'WY1:lry1 y11 maan; rap. n:o 44). Tilanteelle oli tu:musnerkl111stIL ennen 

~a1kkea epämläräieyya. Suurest a ylel.~ata oli mahdotonta kitkeä poia 

.UI ldlaity-stll , etU työpalvelUl1n Ranskassa kutsutut TUoaUuokat 

JAKELUOHJE : 

IK.: A .. 

Jak.luohjemalleja : 

• T .... III ...... 
T .... lllnen ja lIalkai mlni.t.rllIlI •. 
EI ulkomauduatuk lIedoitukalln. 
EI ulkomauduetult_. mutta u'koaaIaJnmlnlaterllln tladoi. 

tukaIIn., 
f1 
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(1939:n vlimeinen neljänne , 1940-42) 13.hetettäisiin Saksaan. istet-

taneen, että kutsuntajullstuksesa8 vl ikin v1imeks1ma1n1ttua käsitystä. 

tukenut pykälä. Vaikka se ollkin elnänsä harhauttava, osoittl se, e:f:tä 

kysymyksessä el ollut Yk8inomaan kutsunta tytlpa1. veluun Ranskassa (vrt. 

e.m. vajaus) . Pyrkl.mykeessään. sa da aala jonkinlaiseen. oman kantSls8 

mukaiseen päätökseen Ranska on nyttemmin o~1.stunut, joskln vain lyhyek 

sl aikaa. Tämi:1 on tapahtunut vasta aitten kun 011 saatu 80'1'ltuksi alus

sa malnltt111a tavalla kiintitln täyttäm.1nen , jolloln todella uusia odD-

• tettuja vaat1m:ukaia tehtiin. 

I 

!;euvottelu1ssa Saksan ty"ö'1'o1madiktaattorin Seuc:kelin kanssa 

Laval lopulta sai 1 6.10 Hitlerin hyväksymän ilmoituksen, että v. 1943 

Saksa ei esitä Ran kalle enää uusia työvo!mavaatimuksia. 

ID.8JIIiärltn puittei •• a a&llsiJaan pannaSl toimeen muutoksia, varsinkin pa

lfl.lttamal.la Ranskaan 45 vuotta vanhemmat Ja Vähintäin 4. lapsen idt; 

näiden sijalle S118 llthete tiLlLn. Ranakaata vaataava määrä muita meh1iL. 

Virallisesti ja lopullisesti (s11s v :kai 1943) vahvistettiin e.m. vuo

slluoldd,ån tytlake~alem1nen Ran.akaasa, edel17ttäen että tytlskentely ta-

pahtuu er1ni!.1s1llä terkemmin IIIJlrätyUlä aloUla. Sanoin on aaianll4ta 

1ldU.uoJck8lll 1943 (~nt. 19&:5) JlJlbien,. jonka. kutaumiseata pUtett11n 

rlso1e1rU.1.1s .. 1an olless. e81111.. On sovittu 811 iä. että työ8ken.tell'lL 

ei auorltet. auoraaai ..... aotatarviketeollisuud •• sa. 

Näihin tuloksiin piUi.semiat! helpottiv'- ehkä ratkaisevast1 

seura.v.t tekijät: 1) Ko1IIprom!auhalUDa. oao1tutcaena LIIV'al hki loppu 

~.II&ll." (rap. lUO 35) 8altaalle .. n &luku 19noro1aan eb40tukeen ranaka-

1.1aten t7CS.keIltelea1ae.ta Sataaan lI.h.ttil.a1_n ..... U .nU.U 8ft-

naaaaa IlU.rI.~ SaD_ bJVI.k~ Banaltan teht.1a ... ftIII.n auma'ahMD 

ratklll __ on 111" mttuk1a pU .. l .... pI.U7t,,~ t) '1UJ.1.1. 01 •• '. 

a.a. aah40Ul_UJ .... lluHa tl"ltI'o1Jlaa nal1 .. t . . .. 11& lD.zoiol4ua\. 

/ 



~IJaata että muutenkin. Ranskaaaa k11Dnltettlin tähän näkökohtaan 

Ranskaa helpott8Yana seikkana huolll1Dta pian Italian antarduttuai 

3) HallItus on suostunut. vannaan varsin mielelll.äJl. a1111.8n, että Rana

kaaaa asuvl8%:. ltallala1aten (Joiden yhteIsm1U1.rä l18nee n. 800.(00) 

mi •• puol1nan t1'6kelpo!nen oaa annetaan työvoimana Sak:aalle; ,) Samoin 

hallItus on auostunut siihen, että Ranakan Juutalaisia saadaan sUrtU 

työ,,01makai Saksaan. - Itallalalda Ja Juutalaia1a on ruvettu kokoa

maan le1re1hin. Vers1nJdn miU- Juutalaiall.n tulee, on Jäätä. odotta" 

• m.aau, o'Yatko aovellutuato1menplteftt ankarat. Hakematta tulM 11 t1 mle

le n.1u a1a1sk1sym.J'kaen aamanaikainen vlre1l1epano Saksan to1m.eata 

R8Ilskuaa kuin Tanakaasa. 

., 

Saavutetun ratkaisun merkitys on, ett8.. tähiLnaatisen bilJlläl'7Y

de.n a&eIDI at suurella yleisöll&Jtin on aalv;yya Ranskan työTo!mavel"ol-

11auu.kelsta Saksaan u.I!I.hden. sialllseaU Raaaka on aaavuttanut muta

men. ehkä vain parin kuukauden aika~lton. ViUlpäätöa antoi um:. 0801-

tuksen, että ensi vuonna Sakea vaatiI lisää työvoimaa. 

Meln! tsem1aen arro1nen on seuraava yksi tyi akohta. syyskuuasa 

aitaa keskeytti 10Jll.801keuden slv111ityöläl ikaI munnetu11ta aotavan

gallta, kun mellkoln.n .1ou.1dco ei palalmut Saksaan. Viikon päivät a1'

ten lomale1ali1kenne pU.atett11n Jälleen käyntiin. 

L Il h • t <t 1 1 ä a: 

,. 
t 
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VIC H Y 55ft.· OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen . 

RAPORTTI n : 0 49. 

Vichy ss~· &8 p: nä lO~.1;l kuuta 19 ~· .fr l Oi 5J 

As ia: .. RAAskaa sitätlltmne, ........ . 
I.J (/ -/f.J 
I 

Var8inkin raportissa n:o 44 ja myös r,portissa' n :o 46 

kerroin siall.olojen uhkaavasta kehityksestä epäjärj estyksen tilaa koh

ti. Huol~tta vähän väliä julkaistuista uutisista terroristirybmien 

kiinnisaamisesta tuhot yöt jatkuvat. Suoranaisesti saksalaisia vastaan 

ne kohdistuvat samassa määrässä kuin ennenkin. Tuhot yöt Ranskan vi

ranomaia1a. muita llYkyr~en aktiivisia kannattajia ja Pariisin lcol

laboratloa1nakaia sekä ranskal a ista 0JIi1 utt a vaataan oaoittavat li

&ääntymiatenden881&, joskaan ei huomattavaa. aruateitten heit~en 

aabohge-takojen suorittajllle aDglosaksien l askuvarjost1m1n toimii 

h)vin. Uusin keksintö tällä. alalla on eri tyia t en standard180itujen 

varusteall.kk1en laskeminen maahan. Vain harvoiss a ta1>auks1asa ..,irliUlDlWa.l.' 

set saavat lukuiaat laakem1spaikat tietoonsa. ;:)ak:a alaisten on onnis

tunut aaada hal tuunaa, pai tai tällaisia sä1ckejä. .. myös anglosaksisia 

laakuvarjoupseereja, Joita toisinaan on saspunu t pakollevien l'8D.aka-

1aisjoukkojen luo. 

Arvioinnit maan sisä.olojen kehityksestä ldiyvä.t Vio-hyn dip-

10maattikuDnaaaa yle.naä. kielteiseen suunta • EBimerkkiDI kerron 

Ruotsin aaiainhoitaJan llllaunnon, että. kun jatkuvaati plUvittäin lu

kee lukuisia lebtluutiala terrorist1t8oiata Ja kuulee sivulta 1181.& 

s~a1a1a .. joskin epllllUl1'tLl.emp1& tietoja .. oikeastaan luulia! e1&-

,JAKELUOH,JE : 

...... , ....... ~"~ls.-•..... 
~. 

UI" ... - .' 

,Jåk.luohj.m.lI.ja : _ 

T .... llt.,.;.. " 
T.valllnen ja IlaIkal mlnlat.riltll • . 
EI "'k~ .. n tltdoltukalln. ., , I 

EI ulk ............... _. mutta ulk ....... nmlni.ttrilln lledoi • ......... 



vänsä entisessä v111issä lännessä tai nykyisessä Kroatiassa. Todelli

sen käsityksensä muodostamisessa e i hän halunnut mennä s11 ti näin pi 

källe . rvlointinani sSIloisin. että kokonaisuutena katsoen on todet

tavissa ainakin tilapäisiä rauhai ttwn1sta. 

Sabotage e1 ole oleellisesti lisääntynyt . Laval saattoi Jo 

vähän aikaa sit ten varovaisesti lausua. et .. e::.iLlllä seudu11la "vai

kea tilanne on muuttunut suotuisakal tt • Sabotegan jatlolDUa8ata huoli

matta saksalsisten vastato~ pidätyksin.en. pantttvankeineen, kuo-

.. lemanrangaistuksinean jne. ovat lievent yneet. Gestapon ottee~ pysy

vämpää lauhtumista ranskalaiset eivät kuitenkaan pidä suinkaan varma

na. He katsovat 1tJ.a1t~uden tilaa" vo1,Jan millä hatkellä tahansa 

puhJeta uuteen Um1l1ek1d.in. He eivä t Illoin halua käsittää saksal 

ten heille esittämää kantaa, että vi1mama1n1tut kataoivat vält~t

tCimll.ks1 itse suor! ttaa, luottamatta Ranakan viranomaisiin, mielestään 

tarpeelliset pidä tyksat. Aikaisemmin pidä tettyJä e1 use1Dlllissa ta

paukeis8a liene laskettu takalsin vap.aalle jalalle. Toistaiseksi on 

oaoitteutunut oikeakai raportissa n;o 44 kertomani Laval in käsitys, 

että huolimatta sak8alaisten elinten radikaalisesta sekaantumiseata 

Ran.kan si810101hln virallisen Sakaan periaatteelliseesa suhtautumi

.... a llanakaan ei ole tapahtunut täällä Jo pelätt~ muutosta huonom-

paan 8uuntaan. 
T11SpaJ. nlue varsinkin vuori.toia:sa pakollevien ellLmiltä vai'" 

keuttr&a 'YtI.hltellen k:y1mIL vuo4anaik .. Hal1i1us on lUTannut takai8in 

pal.-Ule aJ.'IIL8h,~uk"n. se suurempi sel T7YS yleen.ä Vl'palvelun Ja 

erityiseati Sak •• p _IlOn 8Ilu .. n, Josta kerro in edellise.d repor- . 

tiasa, on ...... ltU.uanut hatkall.l .. U ~.1 1011 viaeen auuntaa. suuren 

11d~Gn 1 ... 1rtr •• U.,-". ~rh" 04D"1JIlaIl ma1hlnnouBUll poiaJIILDt1 

tal l-"'~ on A.»in ;CentKD;Jt el.ellltlkd& a1lL1.een kIlOh1m:: ,_ t.,.. 

\ 
/ . } .. 

. ------ . 
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Plus"'Puol ta hall ituksen aseman suhteen ja kansalaisten suhtau tumlses-

8a val tioval taan merki taee myös leipäannoksen lisäys n. 10 )iJ:lla 

('Yastavetona viljan tuhopol toille ). Hall i1llS neuvottelee parhaillaan 

saksalaisten kan8sa hintåtaaon suuren nousun kipeästi vaatimasta työ ' 

I-palkkojen yleiskorotuksesta. Jos siinä pääs1&.än myönteiseen ratkai

f ~suunJ lasketaan a80 melkoisesti rauhai ttavan mielialoja. Kamattaa 

I ~må1nita, että myös kirkko on nostanut äänensä sahotsge - tekojen tuo

mi t sem1seen. 

Hallitus jatkaa neuvotteluja. Sakaan kanssa poliisivo1m1en li-

säämisestä Ja nUden paremmasta. aseistuksesta. deliiaesaii kohdaasa. 

ovat neuvottelut Johtaneet sikäli myönteis een tulokseen. että pienehkö 

lisääminen saadaan panna täytäntöön. seistusasiaasa ei viime viikkoi

na ole tapahtunut juuri muuta uutta kuin että saksalaiset llILyttäiai

vät taipuvan myönnytyksiin. On me~illepantavaaJ e ttä hallitus pyrkii 

nimenomaan pOl iisivo1m1en tehokkaampaan aseistukseen eikä halua 8aada 

aseistetuksi puolue;Y0dostelmaanaa, legionala1aia, jotka varmaan oli

sivat käytettäviaaK. Jos legiona. otettaiaiin pOliisitehtäviin, olisi 

vaikea olla antamatta samoja julkisia tehtävUL myös ad1sin aar:l.lllllll:'~-

• syyspuoluei4en perustamille ositta1Il ase1atetullia ijl.rje.tyajoukoill .. 

XhldL pUS" aanottuun p i4äUyväisyytean on kuitenkin hallitukeen pel-

ko" että puolueiakujoukkojen esiintyminen järjestyaval ta-aaioiaaa 

ri jstlial hallitukselta aeh tählnaatisenkin otteen kaikkine aiitl al

hau tuTine, ennakolta arv .lII18ttom1ne 8eurauksineen. 

lh'ä8 ranskalainen y11opiatoa1e. 1.u8l11 lUnulle, että joskaan 

Ran.kaaa. ei ole .,1eli .,allaU.. m1 Uin anarklan tUaa" 011 -1iIULlli k\11-

z) 
Vu. n1ttoua 0Il tllPah'tUml' ~CJIlIdEIo ero.uaia leclouaM. Be 0".' Ju .... , ... a8lll1 lHl en'-". alU."1p 41.ai4a~~~a. 

lalrU .. aUn,.. enU_ JII.1l.1ItOa leotUa TalenUDla ,,'AkUt\lUea-
t.. ' -

.......,.. . 
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x) 
tenkin kieltämä t tä ~enkinen anarkia-, jonka purkautua4isvaara ei 

ole raJattolUäti lylcättävl .... Osoittaa jo tilanteen Vakavuutta •• t

tl hallituksen tlyt,n' itse llLhte& sUtä pohjalta ja korostaa sitä 

kensalaisille, että nyt on kys,ymyks •• aIL yleisen terv.htym189n ja kan

aallisen puolustuksen ens~inen edellytys. taistelu järjeatyks&n 

puolesta epäjärjestystä vaataaa. 

L & h • t t - 1 1 & a: JwfJdJL· 
j aro P akaalahti • 
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VICH Y SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n:o 50. 

Viohy ssa 28 p :nä loka kuuta 19 43. tf'.r JO! ~ 

Asia: . fi~J atietoJ a. v • 
% -Y.I 

1. Unkarin uusilähettlläs lausui minulle muutama päivä sit

ten, Moskovan koIderens8ista puheen ollen, olevansa täysin varma siitä. 

että länsivallat eivät ole eneinkään halukkaita vielä pitkiin aikoihin 

t ekemään maihinnousua Ranskaan tai muualle Länsi-Eurooppaan. Vasta 5i 

tao lc..Ul Saksa ehkä joko HeuvostolUton sotilaallisen painos tuksen mur

tamana tai muista syistä on oleellisesti h8ikontunut, on sanottu mai

hinnousu odotet tavissa. Sensijaan on toinen asia, ryhtyv8.tkö länsival 

l at ehkä. maihinnousuun Balkanllla. 'lämän kysymyksen myönte inen r a tkai

su voi riippua, enemmän kI11n edellisen, läns iv al tojen ja Heuvostolii

ton pol llttisten suhteiden kehityksestä. n ole halunnut olla tiedoit

tam8tta tästä 1 alsunnosta. koska S8 käy päässiassa yhteen ulkoministe-

• riön pääsihteerin paikalta tänne äsken saapuneen Turkin uuden suurlä-

hettlllULn lausunnon (salaalf.h.ke n:o 1ilZl) ja extilssä aikaisemmissa 

teiaaanl ui .,..tyn Ranskan halli tuspi1r1an kä8i tyakannan kana ss. 

a. lakett&in lcuriirimatkalla Sveitsissä sattumalta tapaa

man1. 81ell& nykyUn to1m1va 8Dlerildcala1nen pankki1ri jOnka- tunnen 

pidellllllln aj an takaa. lausui Dl. Dl . seuraavaa. Niin innokkaaati kuin vi

rall1nan Sveitsi tunnuatautuuld.n puolueettomuuaro1it111tkaan Ja tahtou 

IdLTdI puolue .. ttomsta. puolueettom1.mpana. on turhaa salata. että ti1mIf. 
• 

on Ya1n puheanpa::: 15 Svei tai on kauttaal. taan losakeiaen hengen 

JAKELUOHJE; 

'l'aval~inen. 

_.:A .. 

J.keluohJem.lleJa : 

T.valllnen. "I? 
T.valll ..... j. 1I.lk.1 mlnlol",IIIII • • 
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EI ulkomaaedu.tukaen. mutta ulkO •• lalnmlni,le";lIn iledol- • 

tukalln_ '\. . 



tunlcema ja monesss mielessä anglosakslen rintamaan kuuluva. Huomion 

anoista oli mielestäni hänen lausunnossaan se. että hänen käsi tyksen

sä mukaan angloaaksit puolestaan an101vat aveita1n ppolueettomuutta 

nimenomaan tällä tavalla .. Sensijaan hän ei miten.ldiän tahtonut väittäa 

Sveitsin halli tukeen IlQin ajatte1evan. 

3. Lisäykaenlt Ulh. Voionmaan kllntoiaaan raportt1in n :o 61, 

joka koski avei taiaei havait1:&vissa olleita merkkejä. Unkarin tunnuste

lui.ta er11liarauhaan angloaaksien kanasa, saanen mainita seuraavaa. 

Bemin 1&hettUä&ksi Vichys tä 511rretty hra BeaHnya 011 ainakin s

solinin kaatumiseen saakka faaclstl ••• n Italiaan suuntautuneen Unkarin 

ulkopoli tUkan lnnok kannattaJa Ja Muasolinin ihailija. Keskus _., ..... ""'. 

aani hänen kanssaan oli minulla tUaisuus todeta tämä pariinkin ottee-

saen. 

4. Ranskan ja Be1gian vä.llllä. on äSkettäin so~ttu kummankin 

maan urheilujohdon allekirjoittamana pöy~irja urheiluyhteistyöat&. 

N,t on kuitenkin käynyt selville. at\ä. tällainen toimenpide lienee 01-

bt aakaalaiaten miele.tä. ep suotava. :&d.a aop1alulcean tekemistä e1 ole 

.aatu ... ttaa Julldauu.teen, puhumattakaan pöytltltir.1an julka1aem188ata. 

L & h e t t 1 1 I aa 
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Salainen. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 851-&51. 
Viohyad 4 p:nä Joulukuuta 1943. 

Il~ rt 

~ C~ 
Lähetystö täten kunnioit aan oheiäena 'llDett&& raport-

tinsa Vichystä n:ot 51, 5a, 53 Ja 54, Jotka käaittele-.ä.t alla

iltalnl t 111 Ja aiheita: 

N:o 51: BrlUln va.ltiosU.nnölliaen suunnitelman 

po111ttlata kommentointla. 

te 52: '1'löm1n1sterln ero. 

• 53: ViohY ja Alger. 

• 54: llaJaUetoja U. 

L & h e t t i 1 & 8: 
;f-fM6 /!JJ$ 

Aaro .t'aksalahtl. 



VICHY SSA OLEVA LÄHETY STÖ . 

RAPORTTI n:o 5l. f7 /02 J,J 
Vichy 

Asia: 

ssa & p:nä Jou1u kuu t a 19 ~. 

.2J1.t -YJ 
lrM.p. yalt1oeU.p.nöllieen suwmi-

tel..gt.all poliittista kommentointla. 

Salainen. 

Huolimatta li1hetyst~n° yrItyksistä kuri1ripost1Yhteyksien 

p~tam18eks1. Joita Ministeriö on kalkin mahdollisin keinoin tuke

nut, Toin vaata nyt raporthsa käsitellI. Ranskan uutta, klel t&m&t1l. 

suurta kriil!li&. 

Petain1n suunnitelmana 011 pr~golda 13.U •• ettl!. perus

tuslakia säätäTI!. valta palautuu kBnaalllskokouksel.le, ellei ennen b!L

nen kuol~8an.8 kan.akunta ole voinut ratitiolda sitä uutta perustus

lakia. Jonka dätl!.m.1aen kanaalllakokoukseksi yhtyneiniL senaatti Ja 

eduataJakema.r1 perustualakieifJUmiSkselllL 10.7.40 anto1'Yat hänen tehtä

väkseen. Tämä lallllsuuden JatkuTaiauuclen vara1.-tam!nen tarkoitti en

nen kaikkea. että marealkan kuoll.essa hänen aeuraajakysym;ykse.UlLn 

pi1ättäl. kansalliakokoua. 

Sl.&DnlSaten aanamuoto s1DlLnd antoI aih.en li1hinDI vain 

siihen JohtoplLi1töJcaeen. etti1 tahdottiln tehdl. tyhJ&kai erityisen po1Jc

keukall1.eati syntyne.t nyJcy1aet Jlll.ltri1yka.t korkeimman vallan Jatltu

m1 ... ta ae1c& aiten varata tilaisuu. ayöhelllDli1l1.e al1rtym1seUe lII1uten-
~ 

k1l1 normaaliolo1h1n. Poll1ttia-taktUliaekai talatak.l r1itU1ei t .... 

etU 01181 ollut qs .... vutaveto J.1ger'n ~ISJc.llle ... maan val

Uovallan piUta_at~_ud.eda la1lllauuadklSkohdi.ta • .&leer'. Wopar-

l .. tUU- Jcuu1uu, _ld.n Z7baie. edu.taJIen Ohella, aenaa1:1n Ja 

JAKELUOHJE: 

KUtol1I ... u _ni.t.n ...... 1 iih.'."'iiTi"· Uam pwiiueiwiöi.'" 
. Jllk-·Ul •• 

UE t: A .. 

J.k.l .... hj.m.II.J. : 

T .".111"",. 
T.vallln.n j. lialkai minl.t.riölle. 
EI ulkomaaeduduk .. n tledoitukaUn • 
EI ulkomaaeduatuk .. n, mutta ulko.alainmini.t.nön liedoi

tuka1m. 
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eGnstaJakamann oin a!tolsista Jäsenistl vain ." kun ta .. 1940 au.

penclolclnn VIchyn kansall1ekokoukaen jäseDllllUl:rl. epl.Uemättl. olIsi toI

sella taaolla. Til.ten IJ.ger'n parlament~n p8Nstam.1nen antoi msrstin 

lålsUn poll1tt1sen valtin. opero1m.1sen kl'UlaanedusWalaitoksan, lall

lIsa den, avulla. 

Saksalle ei ~itelmssa8 ollut mielui.ta sen periaatteelli

nen palautumlnen parlamentariam1in. Se olIsI antanut llI3'ös mahdollisuu

den tulJc1 ta toimenpide merklksi Sakaan heikkoudesta. SUunnitelmaata 

• ilmoitettiin Saksan edulttaJ1l1e (TäUt&et, etU LSV'al ol1al ldirehU

nyt aHti llmoiUamaan aakaala1s111e, ebät pidä pa1klca81lsa; eri.. 

maraldn kana1.1an korkea vlrk8lll1ea otti -kohteliaisuus8.11stl.- asi .. sa 

yhteydan Saksan tl.låIJ.iUlI.an l&hettllus.en)nun viima hatkaaaA - Ju

listuksen ant8lll1spliTänl: ., at~ ae pani Saksan epliU8IIIiUlD. aal8lD7h1d1.i

syytti. Ja sen takana eb.kl. ole'Yla 8.1i tI. TocJelliauuussa niiU olikin. 

Olisiko Ranska 3 vuotta sitten ollut saat8'l1asa, kuten 

yleisasti 'Yäita~, läheis.en yhteistyöhön Saksan kan.s., siihen an 

ole pltnt 'YaatalllleD • .lktlbinen kDllaboratlo on nyttemmin, kutan 

olen huoaauttanut. uloapl.in es1tetystä kann .. ta huolimatta Jokseenkin 

kuollut kirjain. V1chyn intressi8e1 on 10Jaali8uu~n osoittaminan 

Sataaa kohtaau Ja yhta1eto1m.1.Ata ahldl 811., m1ldl koaJdsi Ranskan-Su

aan IIUllte1daJa JlrJ.staly&. p14ewlJle Vichy' tuskin tahtola1 8Uoa k&-
x) 

alUll. 10 U.III osoitt .. Uatt)'l pl4AUTf&& _ennett .. 101t8 en.ureln 

oJa kulWlUt a1k .. SlaUll11l ma1h1Jmouausta, 811:& 8elv8llUJl1D. OJa 'Yoinut ha

valta ViohyJl kannau ·olla katsoJana-, pyrld,lIlykaen Jonklnlais.aJa puo

lu .. 'toma.taa. Ja 1:&s_ al.l ..... polUl1lcan 1hanl1a1iltal .. 8JL. t.8. 

101Uua1a •• Salt ... 'Y.1btulta •• ~ •• 81a&,olUUlaen kehll7ka_ -Jaa

z) 871.-. Jo1Jdn •• 81 .1118_ p.1kallUll ,1l\lHua. SIIc •• puol.stUJl 
.1 01.. U''''' Toi ....... UM nodaa I7IlQa .al4eJa Rht.l4a ... t-
t ..... Tak1aal..u.. tanalle. 
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m1nen marakIn auunnitelman mukaIse8tI uus1lle raiteill. merkltslai 

tämän tendenaain koroatamista. Jlris henk1lö, Jolla uemanaakin p.1'I1.

t alla on edellytykset arvostella täti !qaYDIYat&, lauaal Dl1nulle, etUl 

suunnitalm pohJlamalsena Sf}'1l& on ma.rekin lJ.hi1mpär1st6n valcwullUa, 

etu. sotaonnl on peruuttamattomasti ldLantynyt Saka .. va.taan. 

T1G4I.n huomautetun myös s11 tI •• ttl täll a1aet n&klSalat 

vaatisIvat sovlnnon eletU. Alger'n fanaattlsuustend.n •• ejl vastaan. 

VIchyn siirtyminen, Joakalll ei pUlamentariaa1in, n11n kultenkin par-

• l ... ntariaa1n ti.U., 011s1 oik.a el •• '!Sten marakln suunnltelma 011-

si, merk1ll1se111 tavalla. alus.a eaIte~ mukaI •• ati tIetYaåi ml.
l.ael vastaveto Alger'n toiminnalla ja ,.analkals .. U osoItus ylela

kan.alli.en eheytJDli88n ajallli .. ata. '.1'Iain t8llatana mainittakoon. et

ta - kuten nytt8llllll.in olen aaanut UetU - kohta Ba4ogllon ante

duttua ea1t.tUin er!l1l tä. tahoU ta marakUl. ajatu., että hinen 011· 

a1 a1kaanaaatava sovinto Alger'n kan .... t. s. s11rrettl"d pelktLatä. 

hänen plltökse.tllln rilppuva ylin va! Uoval ta 4e Gaull.'1lle. P.N.
telulna 011 .8Itettr. etU kun 4e Gaulle Joka tapaukaeaaa on huolll1a

plUvln Ranskan JOhtaja, nlin on kahdesta anstl. TlLl tt lmätlSnt&, etu. 

hln aaa v&1,.aa la1lllata tieta eikA myöheaa1n - ..... an vlIPe4ut .. 

tue • U8UrpQooris.atl kaaok.en ta.kuude.ta: 1. Sanotun .... &1 U.o

valle 8Urtlalaen- katUa Ranska tal.ee Jalleen tlrkell.ke1 aotallk&r

vlka1 vall •• l. jota BuglanU Ja USJ .1v1t vol olla klaUhlelll.tt& 

kanaa.- ... ~ol .. na, t. tihtaUollCl laaJan kannatultaenaa noita! 

cIt Gta11. (vutoh muek1D aJatU,sla Girau4'.ta) on a1noa, jolla OJl 

~"''''lta, aieh1ttlJb p.1'll&Jm7t.,a ... ltuta ..... JcowgDhtbJl 

... 81 t&&DpI&q, Jota aarak1a kall1lalta _ t:r.11ITt ••• d "'aall .. Ga1ll

l.'la Ja ...... l..u vIlU1&. - Iobua_ toieel. ta tlhelta kuU .sJ.t& 

111111 tulot Dq' •••• 'nl1a .... ltatV. eUI aaratin k.,o .... al.U .... -
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nöllinen suunnitelma on tarkoitettu 1l.hentym1seksl dlaa1dentteihin. 

l:a1kkea tätI., B8k1. l) irtautum1.P1rkl~ etä Sakea.ta attl. 

a) sovinnon halua Alger'ta kohtaan vahvistaa uloapl.in, 1JcI.lnmin s~ 

bool1seat1, 8e se 1Jck:a , että lIlf.srakin suunn1talma kohd1stuu ~1111sa~ 

t1 Lavalla ja hAnen suuria vaI. tuUks1aan vaataan. Se 0801ttaa 101tto

nemista Lava.lIsta, Jota jokainen tavallinen ran.kalainen pIt1.1. Sakaan 

m.1ehenll.. 

Ital1an mulllatustan alettua 011 t!lllll havaittaviaaa d

glmen kannattajien yhtelstyön t1hlst1ll1stl. Se koalcl myös Taltlon Ja 

hallituksen pUJa1ehen väl1a1i suhteita. TUannearvlointi he1dln ta

hollaan on mennyt 'lenjälkeen Jossain mil.rin eri suuntiin. Lavalin 

Saksm-poll+.11kan leimaa antav1n pUrra on Tarovalsuu •• Häntäkin oh

Jaa lQ'önnytysten lopattall1.kanta. J61tta maraJc1 on taipuvainan plde1l

lIIUle. aktlbhuuteen, kuten Malli ea1tettyk1n os01ttaa. Tätä oso1t

taa lVö. bIlnen tKmlnbatkinen asenne1 tum.1.ensa. Bstett;rlfln mar.kin 

811unn1talman toteutta1sen Sakea Jo hetkellisesti, mutta erehdyttävlll

t1 luull hAnan luopuneen al1 1;1. S*.a 11J1101 ttl tällö1n jatJmveet1 har

kitsevan.a aitl.. M.t'Ua marsk1, Jcosk:a Salts. a.t1 bIlnan laUlhta to1-

t a1ntaYapSltta .. , 011 8IJ.:8ttunut jyrkAll.a kannalla, p1dättJlll1seen vira-
z) 

to1ll1tuk.a.te. Lyhyen aja ltulue .... OD. tIllIII. jo toinan. ellal kolJIa. 

kerta. että marakUle ai ola aJatus Jyrkl..U kannanotosta SaJcea. T ..... 

taan T18m. Pa1tsI attA VlSv01l1ak7.J1Q'k ....... ykqll1 hln ei 8D.t8llUt 

perll.D.. Mn .. atU a.atapoJl TangU.m.i.aallon oll."a huipun ... Jo 

JlIJcDp11r11D. luopulI1san Tall .. ta (rap. "l. 
JlaHJcin it .. pataben .ta .t:rrJckl. kanta OD. a .. tt_ut SaJcau. 

vaiaan atkai.-m ateen: oD.lto tun8Udattpa paliULaazLtaattoaaan, ketTu 

zJ aJ1ilDm1Hll. _o1c!u hG1cJolla aUla a1 ola to1ahiaaJcd ollat 
Mä1 .... ba L.,alllla on al'1ttl.1n buoaaUaTa la1nel.IdlJlt6T&l ta. 
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leUan poli t11klc en .. 81 onkO~.l'8kUle teh tävi ~ÖDJlyty. 3 a hyvllll. 

kDetetta .... aada 881at järjestykseen' Lopull~1l 1'atka1_ ei tätä kir

joitaU.aaa ole t&1.l11!L tle40 •••• Miltta el'fUst& merkeistä pUUun 

011.1, kuten olen tiedoittanut. jälk1mmlinen v htoahto .. olttanut. 

Hyvin arTO'f'al ta1selta .aka&la1selta taholta on lausuttu.. että Sakaan 

intzoeaa1881. d ole olotUs. joka merkita18i muodolllsestikin Ranakan 

m .. e:reenlnu80ikeuksisn supiatamista. On oleDla.8aa _un:nltelmia mara

kin tyyclyttäDL1seen. lCi ole tlyain mahdotont a. ett .. hän aa. toteut't_ 

• 8Uwmltellll8Il ••• lIu.tta m1eluwnm.1l1 n&htll!sl1n Saksan taholla esa. sel

lainen 1'atke1n, ett!:!- pralllllgolta1alin kokonaan uU8i .. al tioallLntlS, jo

ka samalla 3ärje.'M1si marsldn 8U~tellD8an sisIU tyvtlll ydiIlkY81lQ'k

aan ainaldn j08sain mU.rin toi •• aa lJIIlOdOs8a. Tiedosaani -on, eUi 

va!tiom1nister1 Luolen Bomie1'tn johdolla uutta v81tlosllntöl valmis

tetaank1n. Tälll hetkellI. on olstett8Yi8sa, että Sakaa yrltti! vlell. 

uu4e.t aan koll abo1'at1ota. Sen -ruWl1Ulia tuma-, pl tldln aika. epiao-

• 

, 

alo88a ollut auurllhettlll.. Jbstz: on palannut Parl1s11n ja luultavas

ti .unu t .. ii_iaen tlla1auud.en- lemp1ajatuksenaa a38111 ... n. Sllt.a 

pyrkii 8iihen, eUI Ilanaka ol18i ..... a kslkaasa kuin .skin. Sen 11-

lIIJcai, 1Il1t1. eclella on j 'o kaynyt ssUle, monet · .. 1kat puhuTat Se.k8an 

pyrk~k.n onn1a~sta .... ta_. Niihin saan palata tilanteen ehkA 

oaoitettua llhipl.1vln1f. ael .. iintyaieen lIler1dte~l. Samoln on tehtl.'YIL _. 

Jo etU.-ta ••• :i.l&e.ite'Y1n& III.klkohdåta aelT1&'d vartllll •• etta 1ll&

tYllllOD'eDU.1 ~h8D. krUain lab..teen auhts. on 1Il1t1. lIOniDalain. 

'-a m.arsk1a lIbSwpMn Jllll.r1atGIn kuulu. henk1l5 1811_1 minulle ta

IIUD. ettl. D7QP&1rten Ranakp erl.1da to1lll1heDkUö14a Oll 01 tav. DUO

nUat ... 1JoUa, _Dl Jada. oa pu40Dut. III1tta pudoDlUlt ei ole bU-

ta .... ....:Ls.lM •• 

Lall e ttilaa: 
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RAPORTTI n: 0 

Vi chy ssa 

5 • 

p:nä 

SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salaine n. 

_~ .. 17 lo? JJ JQ~),l ... kuuta 19 - .t"/t':L ~'1J 

Asia: J.yöminis t erin ero, .. ...... m •• 

(' 

Työministeri Lagardelle ' in erolla . 11 on muutakin uerki-

tystä kuin tavallinen erillinen henkilövaihdos hallituksessa. 

Lähes 3 1/2 vuoden aikana on koetettu r akent aa uutta Rana

kaa autoritääristen j a samall a sosialis ten periaatteiden pohjalle. 

Kokonaan riippumatta siitä , että ka sassa - joka odott aa su.urten 

sisäisten ratkaisujen aikaa vasta sodan päätyt tyä ei ole vasta-

kaikua uudelle järjestelmälle, muodost aa yhden sen pyrkimyksen m.m. 

työolojen uusjärJestely. <J:yöminis t eriön päällikkyys onkin ollut var

sin keskeinen asia nykypäivien snskassa. TyöolOjen uusj ärjes tely 

(Charte du T:avail l . josta toivon voivani lähipäivinä inisteriölle 

lähettää yksityiskohtaisen selonteon, jota pyynnöstänl läh.siht . Ti 

kanvaara on j o jonkin aikaa l aatinut ) on periaatteessa huomattavimpia 

uudis tuksia, mihin Ranskassa on viime vuosina ryhdytty . Legardelle 

on tämän työn henkinen isä , mutta on häneen kaikessa hiljaisuUdessa 

kohdistet tu se arvostelu, e~ tä hänen työnsä on liian teoreett ista. 

Vasta päivää tai kahta ar.1len hänen ero aan lehdistö s i luvan tai 

tarkemmin sar Jen lutil t3Vasti kehoituksen - osoitt aa kritiikkiä häntä 

kOhtaan , m. m. huomautuks1n että l a i nsäännösten sovel t amisessa käytän

töön tapahtuu tarpeettomia viivytyKS1ä. 

JAKELUOHJE : 

!'avallinen. 

UI 1: A .. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
T .... lllnen Ja lIalkai mini.tenlllle. 
EI ulkomauclu.tult.... tledoltukalln. 
EI ulkomaaedu8tukeen, mutta ulkoaalalnmlnlaterllln tiedol

"*alin. 
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Huomattakoon, 

valtiosäännöllisen suunni 

t a 

hoilla , var s i nkin saks alaisell a , ' e t tä sUWlni t elman Yhtenä joskin eh

kä vsin s ivu t arkoituksena olis i hankki a mahdollisuus niiden a inesten 

syr jäyt tämiseen, j otka ovat uusill e periaat teille rakentuvan "sosie 

lisen" Ranskan kannalla, j a va s taav asti v a ikutusvallan antamise en kon

s ervatiivisille aine ksille. Ny t huomautet aan siitä , että vl1meks imai

n ituille voimille, t.s. marsalkan henkilökohtaiselle polii ttiselle 

ymPäristölleX~ Laga rdelle oli mieluiaa mies huolimat t a sos ialisesta 

uudis1llSharrastuksestaan, kun hän kerran oli "va-=aton" mies, joka 

ei kuitenkaan osa1si soveltaa ohjelmaansa käytäntöön. 

uultavaa on. että Lagardelle'in ero olisi jonkun ajan ku

lut1lla lIDlu tenkin tapahtunut , mutta marsalkan val tiosö.ännöllisen suun

ni telman yhtenä seurauksena oli, että sen vastavaikutus antoi taval-
La .... alUle 0 

laanl sysäyksen pann a syrjäli.n h allituksen jäsen , Joka ei voinut käytän-

nössä. ajQ8 "soaialiaan" Ranakan Ohjelmaa. Kuten nisteriölle tledol-

tin 17 .li., saatuani ensi käden lähteestä tietää työministerin pian 

eroavan, ei se asiall isesti Johtunut vieläkin j a tkuv asta poliittise s t a 

kriis istä. Se kuitenkin tavallaan. siis auttoi Lavalia vapautumaan pai

nolastiksi käyneestä hallituk aanjäsenestä. 

Työmin1sterin t ehtävät on toistaiseksi uskottu tuotantomi

nieteri Biohelonne 'Ule. Tätä jä rj astelyä puo~leta811 eri tyisasti 61l.~ä 

että molempian ministeriöiden alaan kuuluva työvo1makys~s (obs. 

asian merkitys aks8an käsin) keskittyisi ss:no1hin käsiin. - ilman 

X'Tahtoaatt8 ja v~~atta tehdä 8si8ssa vielä mitään johtopäätöksiä 
saanen mainita . että erIJLn tähän ympäristöön kuuluvan henkilön laust'n
to minulle joku aika sitten jätti sen vaikut~~man, että hän on tässä 
maassa käsIttll.ksenl muuten varsin vähäisen ,1611Jit1alll ja'tUskannan 

vailrutus1in alainen. - 3nnen llhtölni HelaIngist& Ranskan uusI lähettiläs lS18ui 
minulle puhtaaati henkilökohtaisena låisitykseDlULn ja historioitsijana. 
että D1'kyaodan tuloksena on kun1nkuue pslautuva Ranskassa. 
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mielenkiintoa ei ole, että yleisen poliittisen asennoitumisensa ta

kia Lsg8l. "qlle ei ollut sinänsä m!tenk:ään persons ingrats Saksal

le, vaan pikemmin päinvastoin. 

L ä h e t t i 1 ä s: 
Aaro akaslahtl • 
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SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n:o 5S. 

Vichy ssa .a p:nä joulu 
1'1 /07 5J 

kuuta 1 91;J · .10 I 
7/~ ~ ~J 

Y.J 

Asia: .. 3ichy j Alger. 

Lankeaa a siain luonnosta , et t e kahden kilpailij an v~l illä 

on käynnissä ankara propagan dat aistelu. Vichyn käyt täminä. keinoin 

tt ov at ~ .m. seuraava t argumentit: Dissidenttien toiminnan kautta Ranska 

on menettänyt m .~ . siirtoma valt nsa ja laivastonsa. Alge rl n komitea 

• 

on joutunut Pohjois-~frikassa vain ant an tal oudellisia etuja anglo -

sakseilla. Uusiin tulokkaisiin suhtautuu arabial a.inen väe s tö vihamie-
myös 

lisest!. Se on/tyytymätön. et tä "lg erian juutalaisille on palautettu 

Vichyn näiltä. poisot tamat Ranskan kansalaisOikeudet , joita arabia.lai

sillakaan ei ole. Kommunistien v aikutuE on suuresti kasvanut POhjois

.a frikassa (josta numeron t ekeminen ei kansalaisiin kuitenkaan sanot

tavssti vaikuta, sillä kuka taha ru>a on Se kaan Vihollinen, hänet siitä 

syystä "hyväksy tään") . Alger'n komitea ei ole pystynyt luomaan mitään 

Ranskan a rvovaltaa ; osoituksena siitä on ålger'n syrjäyttaminen Lon

toon komi teasta . Propagandataistelun ajallisesti viimeisenä aiheena 

on Alger ' n "taipuminen" ibanonin asiassa .r..nglannin tahtoon. Alger ' n 

luonnollisina valttel na taas ovat syytökset Vichy ' te. vastaan sen alis 

tumisesta miehittä.jän miel ivaltaan ja että. Vichy ei edusta Ranskan kan

san tahtoa. J""ttäen syr j ään asian pOlem1i kk i puolen on. tarkasteltaessa 

Däl$len "kahden Ranskan" keskinäistä kilpailua , käsittääkseni teh tävis

sä lähinnä se~aavia huomioita. 

JAKELUOHJE : 

Tavall inen • .. 

UE 1 : A " 

Jakeluohje malleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen j a 1I.lltai mlnl.teriOlle. 
EI ulkomaaeduatultoen Uedoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukoen, mutta ulkoa.lalnminl.teriOn Uedol

tultelln. 
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Kansalaisten s~a tiat emämaassa ovat 1 tei:l:äydellisesti 

dissidenttien ja länsivåltojen puolella, mutta symp~tioista on pitkä 

matka t ekoihin, joihin "suuri kansa" osallis1ll.isi. lUin voimistunut 

kuin aalajärjestöjen toiminta onkin, jäänee vasta tl<J.hdolliaen ja ni-

enocaan onnistuneen maihinnousun hetkellä nähtäväkSi, py~ykc ~aa 

passiivisena vaiko ei •. ge~ on engagoi tunut länsival toihin, mutta 

oli s i liikaa väi ttää, että Vichy on vastaavasti eDgago~ -':unut Saksaan. 

todellisuudess::. , joskaan ei Imlodollisesti tai ulospäin näkyvästi, on 

Vichyn virallisissa piireissä. halu, vieläpä pyrkimys irtaantua ak

s an va ikutukBesta. 

~1käJ. i tääl tä käsin on arvioitavissa, on .t;Uger tullut en tis 

tä f'anaattisemmaksi, piirre, mikä. ei lupaa hyvää. ransk alaisten myöhem

mälle keskinäiselle välien selvlttelylle. ~anatismin tärkeänä llmaisu

muotona pidetään täällä - en puhu ainoastaan propagandakirjoituksis

ta, vaan keskusteluista yksityistenkin, rågimen ulkopuolella olevien 

henkilöiden kanssa - puhdi e tuskomisslonin !dihtynyttä toimintsa ja 

Giraud 'n pakollista vetäytymistä pois itse Algertn komiteasta. Vå.b.1-

t ellen on tultu siihen, että de Gaulle on saanut entistä enemmän tun

nustusta tavallisten kansalaisten keskuudessa siitä, että hän ensim.-

mäisenä ja alusta asti on ollut~selvällä kannalla". tta en luule 

olevan epäilystii. siitä, että vasta Giraud vei henkisesti dissidenttien 

leiriin vakavasti ja vastuuntuntoisesti ajatteleVi a henkilÖitä erit

täin suuressa määrässä. Näiden keskuudessa vallitsee nyt todellista 

hämminkiä Giraudtn saaman heikontumi aen jOhdosta. 

aportissa n:o a, 8.7., me1n1tsin, että pelästyneinä de 

Gaulletn jo silloin suorittamista henk1l6vaihdoks1sta joitaki d18&i

dentte31l oli saapunut R.apanjan kautta Ranskaan. Ti:i.mä llm.HI ei ole jUJl

Dy't aivan tllaplLlseks1. 38panj aan ja my6s & ortugaUin on paennut oh-
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Jois-Jtfrikasta jokin ... rä entisiä. väheIlUllä.n oi eauskoisia dissident

t eJä. Vichyn halli tus haluaisi heidät Ranska n voidakseen käyttää he 

dän mene ttelyään arvokkaana v tUna, mutta 

s o k denlais t a ilmaa. Pa.ril takin asioista hyvin perillä olevalta 

sala i s al ta olen kuullut , että Saksan poliittinen johto R nskassa on 

myöntei s ellä kannalla; sensij aan sotilasjohto, puhumattakaan Gesta~~s 

ta , ei halua laakea sanottuja henkilöi tä Rans kaan , peläten heidän to 

dellisuudess~ olevan lähetett y jä agentte ja. Kiintois na yksityista-

.. pauksenQ, jonka me r k itys voisi olla melkoinen , ma initsen rortugaliin 

siirtyneen kenraali ·ogues ' in . Hänen kanssaan on viime viikkoina käy

ty kaikessa sala isuudessa neuvotteluja hänen siirtymisestään Ranskaan. 

.. 

sri kuukau tta sitten alger ' hen perustettu neuvoa-antava 

kokous, vapautus komitean parlamentti,. johon kuuluu Vain p rikymmentä 

sena atin ja edus tajakamarin j ä sentä , on ollut yhtenä sysäyksenä suun

nitel.malle, joka olisi huomattava poliittinen v astaveto Alger ' ll.e" 

.~ta .Nl. Qh l&hentym1qri tTs siihen ( ·": +11 ra~ . 51). 

Lopuksi eräs välähdys siihen, mikä ehkä. lopultakin on Vi

chyn todellinen suhtautwminen dissidentte1hin. Tiedoitin 7 . 1.1. ., että 

täkäläi sissä viralli ai asakin p i ireissä he ·· tt i tosiasiassa pe ttymystä 

Alger' n ahuutt aminen Lontoon komi teasta. Tämän l ausui minulle eräs 

kor keassa as ema oleva henkilö, joka käytti samalla sanoja : "Olemmehan 

kuitenkin yksiä j a s amo j a ranskal aisia ". Tässä yhteydessä vo i olla 

pa1lcallaan m;yös main1ta sella1nen aattumal t a tietooni tullut ensi kIi-

48ll p1eni tieto, etU kun eräiden vir allist en l)l1rlen tietoon tulee 

di8.14entt1m1elisen yksi tylahenkUön epäonnis tunut p akX)yr1 tya Ranakaa 

ta, val.1 te taen s1 tI. li.h1nn& aen epäonn1s tum1 sen takla l TIs tä ei tie

t yst1k&ln tarwltse vält~ttl. tehäi muuta JOhtopäät östä kuin et~ 

"Y1r&1.11a1aaalc1D- pUre1a '" on aina henkilöi tä , j o t ka voisiva t olla 
• 

7hta bJ'Vh .t.lpr'a ... 

L & h • ~ \ 1 1 & ., 
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v 1; C H Y SSÄ OLEVA LÄHETY STÖ . Salainen. 

RAPORTTI n: 0 54. 

VIchy ~ 

ssa 4 p:nä Jow.u. kuut a 19 4.3. !! Idj 5J 

Asia: 
7f~ -YJ 

1. 'Eräs nuntIuksen lmaunto. Pyhän CeoUlan Juhl8lll8ssuss. 

n .ll. paavin nunt1ua lausui kuulIjoilleen .Albin katedraalin saamaa

tuolista m.m. seuraavaa: Itpaavi Plus XII. kuten tekivät hänen edel tA-

Jänaäkin. rakaa taa Ranska. ja sen kana .. seJdl. rauhaa. Hän t 00 rsu-

han palautumista, rauhan. Joka pohjautuu oikeudeD.llll.lk:aiso.uteen Ja rak

kau. teen-. ftiU.1i on heril tUnyt melkoi.ta hn01l11ota Ja vira1l181ssa pii

ra188& tyydytystA . että psavinhtu1Mn taholta on tAten 1I ..... *'1I ko

rostdtu lD7ötämieliqytta a-.akaa kohtaan yhdistAJlllUJJI. w.mä lI13'öti tun

toiauus p ..... in kantaan ranhanteon moraaliseata perustaa ta. 'l'iäl tIi 11:&

s1n e1 ole tOdettaviasa. onko nunt1u.k:seIl lausunto tarko1tettu paa ... ll1i

aen politiikan Joksikin n1m.enom.aiaeka1 rankaaksi vaiko pelk!stl.l.n pl.

toni.ekai eleeksi. 

a. Pariisiasa 1dI.yde.8i.nl kertoi minulle erAs korkea ranska

lainen ... 1rkam1.s, .tU .sel .... o.ta l.I.hUen Ranskan on tIlytynyt lUOTUt

t •• Sak.au.. n. 40 • raut.teIden lii1dcu'uata kalu.tostaan, _ldL .... u

nuiata .tta ntunbta. Han maInUai •• UI ~GlI1a1& on ParUshu 

ll.ht.....,t tai T1et7 sak.un yht. n. 3)0,000. 

JAKELUOHJE : 

ua 1." .. 

Jak.luohjemolleja: 

Tav.III ..... . 
T ... III ..... ja lialkli .. mlnilten6l1e. 
EI ulkomauduatuk.en tledollvk.iln. 
EI ulk_edv.t ..... n. mutta ulkoulalnmlnllten6n tiedoi

tukaIIn. 



• 

• 
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s. l~ !1!l!kta.tM(a. _0 uaeita vlikkoja sItten n&7ttl juuta

la18k7aJ11.18 nouanan t UllI. uule.t.en. p1Imal~ •• ~t _lt:U T11tta .. 

vat s11hau, ett& e1 - a ilman tulta-•• slintyl t1etoja juutalaia

ten kerlf.lf.a1s1ata lelre1h1n kl7tettäYatai aakaalaiaten t,rövoimana. Sit

temmin osolttautul, etU Ranak81 juutalaislin tahdotaan aoTelt .. ..!!1!!2.:. 

c1oll1a.aU allllanlaia1. tTövelvolllsuu8llU.rl.yka1lf. kuln muihinkin RC1s

ken tanaalaiai1Jl. kuinka aalanlai ta on ~t8.mlös"'. on toinen aala. 

Sakaala1.el. ta. taholta on lcUul t;u .anott .... an. et~ Saksa el pyri Juuta

lalakYe~t .. n .allleottamis .. n Ran.kaa .. as~ alina muodos.a kuin 

äskettäin 'l'cat ..... Dyttll.kin elll1.. että on luovuttu ra41kall1ab

ta suunnitelmiata, jolta el a1noaataaa mah40~i •• atI Taan luultavaatl 

011 o1a ..... s •• YkaUy1sU tä tahoU ta, jo14en luotettpuuUa m1nulla ei 

ole syy1ill epUllA. huomautetUD. atU sllm11np18~YI.n useln joutuvat 

Juutala18at n114en plcDLty.tan kohteiksl. Jotka Ranakaa.a o ... t tulla.t 

JOkapl lri1alksl 1l.m.151kaI. Vllme aikolaa on n1man.om.aan lQ'öe juutalaia

taholla 1lllaantunut p~s. yritUl. paeta 1U.l. l&h1DD1 SVe1ta1in. 

SU:U1:l.lhettiliia de Brinon mJ,.1nitd rA1nulle. atU Juutalalatan. nUGln 

jouko ... luku.1aten um 
hb tab.t.MViRilen ta.laluda •• a vol helposti aitaansaada to1menpltel

sUn ryhtya1aaJl juutalaisia Taataan. 

~. ~t!~ !~~r!.!.!I_8!U!t! ~.~a!l! on Bl.loteln 

_la1D1aoI\aJa kertonut IIhmlIe .. ura ....... Vii_ kaal.n.l 011 tartoUuk

_a lIJLattaa J01lkto ranakala181a Iapala ~otall. u .. __ Jtuuk_Un 

a3at.l 3a 81joltattaakal pamel.llA. lärJaatal7t olivat Jo vala1lna 

Ja enal..alnaa lapa1z7bd tooll.a Par11a1aa. Saks. taholu ml'Hnkln 

.. tuUU. T11M hatatea& ki':Ua1aalla Irannalle Ja nl1ll aata rab81. 

-.aota1e_ oa U-.antaJua' ~ keakaDUll tllpaUnu J&rJa.' ..... -



.. 
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nitl.&r1 • • n 8ftll to1m1ttw s eka1 Ranskalle. Ranskan kans .. l11ke8lä1:e 

Sa olleiden tinane.lpllr1e. edustaJlen toimeata muodoatetan jlrjeatGn 

puheenjohtaj aksi on ... tu 1t se Pehr Jlb1n ReasoJl. Sanotut Järjestöt 

OTat nyUemat.1n saan .. t alkaz seuraavaa. Etell11aelll. V7lShytJcee.ll& ,.1.-
1&p1detä&n kaata ranskalaisten perustamaa I .. tentotla. Ruotsista tuo

duUla el.1nt an1klteUI. radtaan pl.i"lUU,1n 700 1aat. L,-oniaaa, Jlar

s.Ule ... J a Nln ..... PohJo1_lle 'fTöbykk • .-t.le on perustettu ne13& 

ruotsalaista luteD.kot1a, j01888 kussakln on 70-80 lasta Ja j01t18n 

kalldcl ta:rnkkeat tuodaan Ruotsia' •• 

L i h e t t 1 1 i s: 
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Salainen. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 
VIcbyssil 8 P :nä toulukuuta 1943. 

N:o 865-854. 

r--' 

Ul koaaiaInm1n1sterlö11e. 

Lllhetystö llhettllä ~mlln mukana kunnioittaen w'nIa

terIöne rapcrtUnaa VIcbye tä n:o 55 , Joka käsittelee aIhet

ta: 

Ranskan diplomaattisista suhteista u1ko

'-al '\o1hin. 

LllheUlläs: 
Jaro P akaaJ. ah t1 • 
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VICHY 

RAPORTT I n:o 55 . 

viohy SSB 

SSA OLEVA LÄHETY STÖ. 

8 p:nä joulu kuuta 19 43. / 
3" l' 1 

A s i a : ... ~R:a.::ana=:.::k:.=an=-.::d=l"O""l=om=a:::;.a:::;.t_t_i:;,.;s:;,.;i:;,.;s_t_a--=~ _____ t .... __ i .... s_t_a 

..!')11-yJ 

mAAva! t01Jl;1n. 

Salainen. 

Saksaan Ranska oll8i epiLUemättA mielelllf.än solminut uudes

taan täydet diplomaattiset ~t •• t~ Jos Saksa olisi ollut valmis al1-
sa 

hen. Huolimatta niin monian diplomaattieI;r siirtymisestä disa1denttien 

• puolelle Ranskan on onnistunut ylläpitU. diplomaattinen edustukesnaa 

Saksan rinnalla ta!stel.evls.a ltye.nhoiAssa- maiss .. 16ltta -Uusiin- mai

hin nAhden varovaisuus on tullut entie'tä UmeiseDlllllJtsl. Kroatia on 

useaan otte •••• n pyytänyt Ranskalte. tunnustust. ~lt8.nais.rydelle.n. Si

tä Ranska ei kuitenkaan anna" ktltan Laval oh1meDnen mainitsi minulle 

vIt.8 heinäkuussa. s,yynä on yksInkertaisestI .. periaate. että Ranska 

ei tahdo" ~ vielI. k.stilaa .... engagoltua m1h1nld1ä.n aUle vierai

sUn .urooppala1al1n uusJärJeately1h1n. Pysym1.ekei aikaisempien su.h

teiden kannalla on tat8otn. että Ranska P7sytti Zagreblsaa JUgosla

vian vall.an ajalu pe:rll1s1n oUeen pUlronsulin.a. HlLnet on n;rttemm1.n 

kutsuttu poi. Ja seuraaJaa bAnelle ei llhet.ti. K'roat1an uusi1ntune1-

4en e.itysten Johdosta at.. JOnk1nlaiaten sWnteiden 801a1m1aekaI Hana

ka on suostunut .11hen, attl. IIIOltll1lDat aaat l.J.hettänt toistan .. luo 

taloud.ell1aen val tuualcunna. Sen .1tan allevllva8a1sata1. että 

.. aIvtLt ela 41ploll&&tthet sa.htaat ltroaUan -taloudel.ll.n aduatu)[

aan- aaeaapa1talc.l ai ~e Vi0h7. vaan L7on. - Tä ta motos Rml.ks ei 

DII1utan ldlT1& ans1Jllll1ata kanaa, .1ll1 Ban.kalla 011 Italian antauw-

JAKELUOHJE: 

.......... ~.~..u1n-. 

UI 1: A .. 

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

T .... llln.n. 
T .... lllnen j. lialkai miniate";!!lIe. 
EI ulkomaaecluatuitaen Ileclolluk.lln. 
EI ulkomuedultuk •• n, mutta ulko •• iainminiatenOn tiedoi .. 

lukalln. 



.. a .. 

ml.een .aaJtlta RaOUl .... Juuri ·talou eilinen ean.tus- (lI1aun 'CODO

JIl1que). 

On 8118 to4ett.,.., ettll Ranalta "8UUlTal tan " on noudattanut 

toiata periaatetta Ituin tts1m. SUomi, joka on tunnustanut SloYaklan 

J8 Kro.tl oaQlttaak •• en pienten ltansoJen lteamiärääm1801lteutta, 

rilppumatta dlt1. m1llä "pUlelJ.a· ne ovat joutmeet t81.telamaan, 

.. kä aitan s.alla myös dn'tä.nTt, 1118811. puUtelss. m .... on Burco

p.n u 4a.tlJärJastel7B kannalla. 

lär1ml.lnen v arov aill\lUS, va itka tiety etl toisiaaa 1IlIl04018-

.a, painaa lellll~.a lDiYöe Ran.kan diploma.U1el1n auhhla11n mlehi

tll1Vallbn yaatale1r1aai olP11n maihin. Yhdynal tolh1ll. NeuYO& to
x) 

liittoon ja Kiinaan oyat suhteet muo Ul •• Ukin katkenneet,!...? 
,..-
_ !I1tta Ison-Britannian kaua. Ranaka tUllD.etuaU e1 ole sota-

tilaa.a eikl. 41plollaatUe1a auhteit. ole mu.odolllsaat1 katkal.1iR. 

DlplOJllaattlNll e4ustu.ksen u18J1Ol1lalaten maiden "fI.l1lll puuttua •• a 

on Ya1n rajoltuttsv:. totelJllllkBe., etta 4e taoto suhteet oYat a.lllltt'7-

tyka1.11it Iaoon-Br1t8Dlll aan, .en lII11hin 4C111l1nlo1h1n, paitai Irl.an

tUn, J. l&naival toJan pieniin 111 t~la1a1in, lähinnä Belgiaan, Hol-
u) 

lanti1n, JlorJaau, lugoalmaan. Puolaan ja Xreikkaa. a.aa cm 

• x) 
Olan aik:al.8IIIIIdn raporto1Dnt. etU K11.Da katkaisi III1hteet Rans

k ... kohta .en .1llie .. nin Banaka luopui kon ... lon101keukaiat_ 
Sh.~a1 •••• Sain •• 1anomaiaal ta ullcoll1nlateriön vi:rklllDiehel. U Jom 

a1 tten~v.T1etukae. a11hu, at. lllp.ni JdlytU Vlllö1n IlTdkHaa 7k
.1nbrtai .. • m1n d.l:e __ n oikeutta. In4,o.-«1,lnau takia. dUriVAk
.... .1ari1U.n ....... s1sll.&, Ilanakan 011 taiYU tt ••• 

%X) 
)(a1n1Ualc~llt eua Hanska - Jottei aan aloitt .. sta II1tUn "JmU

toka1 .. tapahU1a1 - ll.l.1.)tlU .ansWkaau. ~te ...... all1wl uU 
ka.IlMa mleldt,.nall.t ... aaU_t el1 Y1ell pUJdf.h.lcUn aJ_ Xftlk8D 
vallo1 tU .. Jllu_. 
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. 811ottaYa auhbieta e.ia. kaikkiin lII11h1n :ste~"- Ja Keek1-.llaer1k811 

vaI. toihin pa itsi Argen'Unaa. SUht.et lIOniin maihin o~at nlin epll

mlUi.rä1sellll kannalla, e t te1 aina ola syntyn;yt ed •• ldLyt4nntin IlliULräll

mU lIDlOtOJ a 811 ta, onko olem.aa.a Stloj a~aI. Uo he it8lll8Ua -;r ... ...u..u.u.L.,L.l.IIJ

telcn1ll1slä tap6".tk.la Ranskan Ja .rUden ae11a18ten maiden ~lJJ.ill", 

Joilla ei ole adustusta täUl.ll. Suurllh. Rochat lsusui hUja1itain 

minulle, etU Ranaka omaata puole.ta. e1 pyr1kA&n aa .... an uloapil.1n 

niL1hln kYlJl"lllirksl1n a1 tu.n ael Venll1'8tt.; sell U nen '1'01 s1 ainoa tae 

aulna k11Dni erUtI. portteja ja kanaalaja. jotka myöhe-.t.n toiean

lai81s .. olo13sa ehkä Oft1o tarpeelllsia ja ldI.yttökelpola1a. liI.n mai

nitsl. etU ulkolll1nister1 . ... on eräin v1rkaaleh.en ykslnomaisena 

tehtäTil.Dlf. laati. sal:rl1:yksll. Ranskan cUplomaatt1a18t8 suhteista ul

kOTo! toihin. 

SUhteista puolueettomiin ~a1. to1h.1D.. J01 ta Ranska luonnol-

11_etl tahtoo nozmaalisti ylllLp1ta1l, kannatta. mainita er1ty1aea

t1 Ruots1. 1'U.k:holllaD-llLheUUUn siirrytty!. 41sa1dentUen JoUkkoon 

Ranskan s1tUB.inan l~.tUl"s-pa1Jdca on ollut täyUlLJIIättl. e1kä ~ 

ka ole halukaa a1nne DL1.stä l&heUB"ID, ellei Ruobl jllrJ.eta e4ua

tuetaan Tlch.ys.& vaatlmJOro1 •• U .. malla tavalla . '1'odellinen en 

p111 .. nyttemmin kUitenkin tolsaalla. RUotsin taholU on lausuttu 

R.cakalle Jokaeenk1n se1Tf1sU. •• ttl Joe elllotalla tllYalla menet.l

tl.lsUll, nib ~ota111. ei a1el •• tUll ollel auuta ke1noa kuin pens

t •• lD71J • .Ilger11n e&1 C 41ploaa.Utnen eå.~s JlTlQ"1_n, tUkinnal

taaJl epIIIII.Jt.l_n konaul.l&r1.-41plOJl8atti .. n ...... ta Ja tuD.nuataa 

.&1ger'n .pl.~1ralU ..... 41ploaaatUnan 'fbkbO)."~QStu. Tira1.lhekai. 

8in o1len on ItaDaka llIluIT' parhaakai tn'1J& n7k71... Jl.rJelltelna 

(u. np. 4.&). - D1 .. 1bntte1lL1a a11rt.7hl.t h1lJa"a1R .&nkanll-_Ul"-
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l.I.het.ra~ö.~ suurl&h.eUUI..tä .1 a nSUToata ltidmUDOtt8ll&Ua ka1kk:l 

,,1rkamiehat. ll1eapuuUeen takia tulee olemaan vaU:aa l&h.eUU hell

le seuraajia. 

L ä h a t t 1 1 & e: i/~~vC;r 
aro P aku.1 ah ti • 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: .... __ .................... L ................... . 

OSAS T 0: .......... _ .. _ ... _ .. _~~:. .. __ ... _ ... _ 

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

_____ on. 



, 

Salainen. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 
Viohysaä 11 p:nä JoulWoluta 1943. 

N:o 888-256. 

F7 /O'j SrJ YJ 

.bf.t -y.l 

Ulkoasia1nm1niateriÖllef ·et; . 

Lähetys tö lähettää tämän mukana kunnioittaen Ulko

asiainministeriö11e raporttinsa Viohystä n:o 56, joka käsitte

lee aihetta. 

Ranskan kriisin lauk8aminen. 

Lähettiläs: 
Aaro P akaalahtl. 



VIC H Y H 

SSA OLEVA LÄHETY STÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 56. 

Viohy ssä II p:nä Joulu kuuta 19 ~. f f /,,'/ ftif 

Asia : Ranskan kriis1n 181 k:eft!!!lnen, 

(..J 

) 
1:. 

On vä1tett.y. että marski pidäUyi val t1onpWLm1ehen 

tA het1 lS.ll •• kunnes s&1s1 t akaisin t o1m1ntav putensa . Hänen "lakkon-

• 8a- alko1 kuitenkin vaata myöhemmin J a llmoit1ö 1 hän s11nä pysyvänsä 

n1in kSlan .ttä Saka 111101 t t aa hänelle kannanottonaa. Hän ryhty1kin 

• 

viranto1Dl1tuk88en .lbetzin saapuesaa 4.1a. V1cbyhin lllUkanaan v. Ribben

tropin melllOrandwn1 -1m Iu.~e d8S Fiihrera-. Memorandum18s8 011 sivu

m.iULr1It p1tkiL selonteko Saksan su.htautlJ.lD188ata Ranskaan aaalevoata al

kaen. Marskin valt1oslUl.lltöauunn1telmaeta lausuttiin seur98Vsa; a1e

posop1muksen lllUkaan Ranskan on konaul toitava Saksaa l ... iata, jotka 

koskevat lI1ehitySTall.an etuja. Parlament1lla on edeavB8tuu 8provo.ol

maUoman· sodan Jul1atan1aeata. Joten tehtävien siirto a111e on val

ke.tI • ."..ellettaTiaaa Saksan - Ranakan yhteistyöhön. Karaldu wwmi

tetman toteuttaminen osoittaa myös orlentointla Irti tollaborat'~sta. 

Val t loau.ntöaaIa .11. teU11n mellOrancbm1a.a kuitenkin täyain taka-alalle 

Ja valil .. muodollista vqtlll18ta.Jalnett11n ymmIlrtU. . että S&kaal1a ei 

ole s1D1Lnall huoaauttamista adan edell .. nJceh1ttämia.an ~ Uet;p1.n 

edellyVksin. senslJ aan pIlä41tt1in .11..... .ttl. Saksan Ja Ranakaf' .uh~ 

te1d.n valkeuc!et o1tat kokonaan toisaalla, nla, Ranakan hall.1tukMn 

JleUcleaaa to1a1a ka1Jcell.a ~lla aabotage-tBkoJ.n tukahcluttaiaekal 

Ja JIlrJeatykaell palaut1iaJlLt.eJcai maahan. HUomautettiin, etU. Ul:II.n 

JAKELUOHJE : 

............. "'~~11n .. ~ 

Ulf: A .. 

Jakeluohjemaheja : 

Ta .. lllnen. 
Ta .. lllnen ja lialkal mlniateri!!IIe. 
EI ulkomaaedualukaen tledoltukalln. 
Ei ulkornaaeduatukaen. mutta ufko •• iainminiatonön tledoi ... 

tWralln. 
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IIITlcseen Saksan puolestaan on saatga sel't'1t,.s ~a ratkaisu; maihinnouau

vaaran takia, ~oka uhkaa Jo l äh1l111läsaä tuleva1auudea. , on hankit~a 

varmuus, että Ranekan s1I!1iU.et olot eirit Dalodost eotllaalllsest1 häl

ritsevl& tekijää. 

Saksa tahtoi oso i t taa. että adellytyksed käkalle lIU1ulle on 

marskin oaan kann to teuttaminen: Sakaan ei pitlisl to1Dlia pldät,.ul

ne8ll Jna., vaan järjeat,.s on ,.lläp14attävä meaaaa ranalcala1s1n vo1.m1n. 

Ranakelals-saksalalst.n suhtelden aaettelu näin päin .... 1 melkol .. st! 

pohjaa aarskUta. -Yb.teiayad.r1Ts- saaYUtettl1n tiUll Saksan uhtlmiUlä 

linjali .. 

n. 
Karskl tm11 siihen, eUIi bänelll on 1Ilah.40111auus .lcehitU.I 

adellaen ... al tloallAntö8Uunnl telDlia. l:i&Jlelll. on .1 tI Tarten to1m1maasa ko

mitea (ahkti. on ky.as. rap:asa :il. mainitsemani Luclen Romia.tn tJ'ö). 

El ole .11s luowttu euunni t.lmaata uudan kokonalaval tloa&amlön proJlllll

go1m1sesta. 

Ilanldn to1.s.m1aeata vel tion p&&mJ,eb.aniJ. saksa tIIhtol eh40t

to .. ael ... ltTksen. Tledo&aCl1 el vamuu4eUa ola, missä 040ssa ulaa 

käsi tal t1in memoran4UJ11asa. tta ainakin nW'1'Otwlu8.a etz 011 Jnfc:-

d.D&. st.lälstä kertaa Sak •• kil)'1t1 niin kovaa klel tA, atu. auek1ll_ 

l8l1~tt11n1 H&n Tol luopua Tallasta, Jos haluaei bfLn~ et 'rilttämlUttI. 
:x) 

tanit.. Jlarakin 011 annettua klrJallinen "'ahTiatu. t01.ll1m1sestaen 

Jatku ..... t1 v&l tion p&iJIl1ehanl5.. nllDituk.s.a 011 VaHl1llLa, .UI. ·U-m 
.. lut· ToITat l:I.I.lrita (.stlLa?) Mun T1ranto1m1tuatac. lY.yttie .... 

tarkoittiko hän ni1ll.lL Sak.aa, vaataai hän tiel t_l .. at1, a1kI. ela1J.t1Y 

billJ.:.Jl klr,1 all 1..... UlIOitukaeeasalda. Va1Jdc. aaratl 1 au.ani, et tai hI.n 

tarkoita -bA1r1 taaTU.I.&- tul.1GUlI. Lavallak:alll., aalanOlla1 .. t t., ...... t 
xl !'IlIIKl\ kartoi alalla ads auurlDeUUls, Joua tiatot o ... tat parlbin 
DeUTOUal 1IJL .... tt.Ml ta halli tataeaJlaaaal ta (al mah40111al1JL Ma1a
talai1a). 



• 

l:t&na 1414 todal1isuud •••• tarltolttm.... ltak1n 1ulltintSllah,dolli8l1U-

ala on ole .... a. 

JohtopUt6lteenA .IUa •• tu Ran.kan halli tusvaUan GIl t&7tä'ri 

luJaati Iåls1kai .li1illeen JlLrje.tykam palautteomi •• n 011 peri •• tteell1-

nen yka1a1elis17a hallituksen uudIatamiseat •• Laval1at.a lIIU'å1 tahtol 

vap tu •• Saltaakin on ollut. WtJJIIIUön~ luJia otteita '9inttä~b 1tJ.aa-

huat,svaaD.- L.val I1n. \ta el Tol häneaU luopu •• kun hin on uloapllin 

kollaboraUon JOhtav. n1a1. - 'l'ledoa.an1 .1 01 •• oliko nauTottelll .... Iq_ 

.1lI\1sW marakin kaalian virkamiehistä. Jotk. O'Y.~ oll •• t eräIti. bäne.n 

lähiaplll neuTonmta.,11. • Joka tapanD •••• on h.lbhldD nähden tuloa •• 

IIlllU tokal a. 

Puh.11nkeakJ1ata1ua8a Abatz sai v. Ribbentropll t.a lll'Ye:n poia

taa Dl8l11Orandua1a ta Joltakin koh t1e. 

n:t. 

Nlihda.8Iän marekin loit 10 nem1apyrkimykaen S8.ks88~a H1 tlar oli

ai voinut tehdIL aUtA helpoati .a1-.o johtopUtökMl:l.: polHl1kan lIlUutok

aan RClak ... a, t.8~ maraldll .1TU.utt&lll1aan. lUin ei tQPahtttnut, 'Yaan 

k1 pantiin a.1DiLI vaaten: ratk.iau jltetUin 'Yitil hänelle oao1ttamalla 

• U •• a181010Jen rauhoittaminen. K'Uukaue1mlLlr1l on olosuhteiden pakoata 

pyrk1n.rJ: .aUla k:yayJQ'8 a11W. oUaako Sak •• 1t .. va.tatak .. an Jlrja 
tanahtunut 

.a.tl Ranak.,.sa. Nyt onlvlliratka1au, Jonka m.erki tya on kahhalla: 

1) Aeie on .u:nut par1aatte ... a -ra.kala1 .. n- vI.l1ratkaiaun; R8llIIkan 

hallUuavaJlt& jatkuu, Ja alta lIIröa n •• ·• kollaboret1o; a) XrUai on aU 

tpyt 'Yal tio.u.ntlt7.J1I7kai ... aiaIL1stu. oloJen rll1lho1Uamiaaa. Ranskan 

halll11lnallaD 81lura.U aplU.-' ka.tlV7Y. Jou~u kob.ne: oa01 tt.u

QIako • 1'0'.".. ekai ku1Jl __ aleuat volaan 

KuU1 011 1 taapiJlt.a1.Da vaaUeaaaan Sakaal t. _11 v.u. va!

t!oeU.nUtaaua MtIa1.a'" 13.U. 8ake. anto1 ... aodo .... Joka Jo

tlaDtu tak1Il11NltUla 1Uh4oll1 .. t81 p8!'lb.t1ll1 •• Ja -,.ht.a1 ... töJ.-



• 

• 

lÖ1'ULDl1e4m 8U.Qrl. ••• tyaJ'll7ka1eel. Karet1Jl it.apintainus aattol. atta 

Seka. ei katsonut viisaate1 Eo4011l ... U 19Do1'014a h&nta,. Taan 1ah toi 

DlL7ttU hl1nella ploapUqn ump1ltuja8ta. lIttta kolllproad.ea1. joe .eU&1-

... ta 71emei 'Yol4aan täesä yht:.y48eat; puhua. on auwm1teU1lD 'Yaltlo

llääntöteon euhteen nIu DlLeun&lnen. etU • antaa aiheen luJcu1a11n joh

topl&ttiksI1n. joita kll.slttelea erikaeen. 

Karaltln vaatrllkaell tulklDnanalai ... ta varawlI.aUa Johtuu,. et. 

aluJc81 ltlUlt11n tUant .. n jUneen .aaare1t1n ja Abetzln ~U1.I 1l.man rat

kaisua.X ) Vaata lIl7'hellpl kehivs oeoittaa .. onko marekin varauman a IIJ,lU

t å1n me l ve" kuin etU lI8ll aWUa ..-o14aan saJ..itUI,. etU JIIll04ollI

.. eti Mn 81 ole .1 tomat tl7eln ldLalllJh 

L I h a t t: 1 1 I et 

zJ 
8Iil.eDlre.t a:o. _, t:-arJd..ta"'t Ua40t lIllat1. ~1." aeo Ja 
• 
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S UOMEN LÄHETYSTÖ 

N:O ~5-a63. 

Salainen. 
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Lähetystö täten kunnioittaen oheisena l~ttHä Mi

nisteriölle raporttinsa Viobystä n:o 57. Joka käsittelee ai

heita: 

Ranskan kriisin 181keA!!!1nell II. 

LihettUäs: 
Aaro Palcss1ahti. 



VI F Y ssÄ OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 fII. ULKOASI AIW.'N IST _ 1, 
Vichy ssä 17 p: nä Joulu kuuta 19 ~·O . r /70 ../a..Il). ~ y~ 

Asia: .Ranskan kriisin laukeam1nen n. /~'/ -Yr Nt - Ui 

" c ... 

Marskin 8I1UDDittelema valtiosääntö-akti 13.11. jäi suori t

tamatta. Huitaisuksi limaan JIU JDy'ösloittonem18pyrkinJyksen osoiUa-

• ndnen SaksUt8 ja vaatavedon tekeminen Alger'n to1m1nna.ll.. J puhumat

takaan että olial päästy valmistamaan yhteistä pohJaa Viohylle ja Al

ger'lle (rap. 51). Marskin taipum.1se8ta Alger 888 vain uutta tuulta 

sl1plenaä all •• 'l\ltki tt88888, 88SVUttiko marak1 mahdollisesti Jotakin 

posItiivista BUUI1lliteLaåll8an ja sen synnyttäDlf.n krU81n ratkaisulla, 

llanevät seuraavat hucm8utukset paikallaan. 

• 

M.m. diplomaattikunnaa8a on henkUöitä, Jotka katsovat. 

että P'+:-tn 88i ailcaan modU8 TivencUn Sakean kanasa tarvitsematta pe_ 

räytyä ValtIosääntöteoata 13.11 •• Joka sIIs olIsI Jurildl.esti vol

DlUS8. Tätä kantaa ovat pyrkineet edustamaan llliVös ertlät marskin lähl-

ympiristöön kuuluvat henkilöt. NeuvotteluIs8a Abetzin kanssa 881aa 

ku1tmHn käsite! Uin siinä mielesal1, etteI .anottua val tiosU.ntöt.koa 

ole olemas.a ja et~ valtlo8l&nnölll.e.aI auht •••• a asIat ovat tois

taiseksI ennalla_; II&in k.rtoI mhm11e m.m. eräs täldUäinen auur.ll

hettUIs. Jolla eräIden aaIanhaaroJen Johdo.ta on uae1mm1ten ta.rkeDDat 

tl840t Ranalcan .. iohta kuin ulkoma&1.ai.Ula 7leenaff.. litttta ed&1.11 .a

nott. ei e.tI virall.laen Ranskan m8h4011iata nettu.m1ata Jollakin 1QiS_ 

bAlI_UI otolll_na hetkel.l.l. sme k8DllaJ.18, eUI val. tlonpU.m1ehen 

JAKELUOHJE: 

..... ". ".'rP..all1D.eD.. 

Uf 1: A .. 

JakeluohJemaUeja : 

Tavamnen • 
Tavallinen ja lianai ministeriölle. 
EI ulkoma.ecluatukaen lIedoitukaiin. 
Ei ulkomueduatuklen t mutta ulkoaslainmini.teriön tiedol

tukalln. 



• 

k.o. pe1'l1stualakitelco on o18lll8asa. ~1n monet kataovatk1n, että ju~r1 

tällaisia DlLklSaloJa .Umällilp!täen marski on saavuttanut tarkoituspe

ränaI, kun Jcerran nyt tiedetäiln hänen tahtonsa. Otettakoon ~öe huo

mioon, et'tä hänen ... aetauksen88 Sakaalle el DIloc10111 esti sitonut tl.y

ain hänen k!l.e1fll.D. Uudet ylllltykselliaet otteet - 111 ttyen operoimi

seen -Val tioteolla- 13.11. - pysyvät mahdollisuuksien pUr1s •• Ti

lanteen taaaieta kehltyst& e täTät m.yöa sellaiset seikat kuln Geatapon 

jatkuva puuttwainen Ranskan aisäololh1n ja enal 'lUoden alus.a jälleen 

aktueUika! tul ..... kysymys ranskalaisen tYÖT01man kl.yUäm1J18stI Sak

aan hyväksi. rvaUujen varuaa on, oliaiko marakin äakeiae.tä mani

reatatloata se seuraua, etU Sakea aroo uusien, va1keaati hyvksyttil

vien vaatimuaten teJcem1atä Tiimaka~in1tuaaa a8iaaaa. ~ Ranak8_n -

Sekaan .uhte14en holtaniaen tehostamiseksi Sakaan suunnitelmana näyt

tiä ol .. an nim1ttWl mini.terin .-ameata suurlähettll&s Viohyh1n. 

Kar.ki aaavutti klel tä.mll.tU aen edun, ttä hänen luureati 

lukenut arroTaltansa oaoitU vahTlatumiaen merkkeji. tta hänen 

taipumisenaa on jo ehtinyt tehcUL melko1ee.U tyhjiksi betkelli88st1. 

kasvaneita sympatIoIta. 

• Aikalaemm1n S8ka:alla oli Ialuri luottamua maraki1n. iakeinen 

tapahtuma on aaattanut saksan epllUeJdän marSkia. TIll ttKmlttlSDl7T8 pl-

tlUl kiinni Lavalista on ... aatapa.U kasvanut. H&nestä marski eiis ei 

plL&aqt ... apautuma_, mutta tKsllll. auhtee .. a hän .!lYil kuitenkin aaaTUt

ta. Jonkinlai •• n a4un. Lavalia lcohtae on se" mar.kin että Sakaan 

puolel. "- e.l1n~ .. yhteinen, JlUUa eri sy1sUl JOhtunut t7Tt11dUö-

1QT8, atUl L .... al. 111m JIc.1val U ... t1 mU.r&1 ha1l1tult ...... Kata -Ur

.. ttaJta- aieh1il u~.staan mnoc1o.tetta.aan hallitukaa.n löyde~ D7-

qiaten wt.altlk.okota'en- 'Ualla. elUI riippuu. -.ol"aako JUr8tl jo

tain. 'l'I.III. DAtlkoh'ta GIl to1etai .. kal hyT1n t:r.analainan, aUlf. Dlla

d olo1a .. -.01 uualen a1 .. tan ... allanaa'a JIII&zI. Ul eneJWIn Saka. tu1n 



• 

• 

ma:reki. - '1'isaiL yh teyd •• d m81nI ttakoon seuraavaa. Laval 1 sUlUi pari 

pl.l'd.1. a1 tten e .m. auurllhettU I.1le, että bllnen on JlJ't pakko uudea

t1muodoat hallitua. mutta että hänelli ei ole v1elä selvyyttä a11-

ta. k:u1llk:a .. tapahtuu. Laval oli .adatallut niUa, Jotka ovat nyky

tilanteen aiheuttaneet, hUOlllaUtt n .UiI. hiLn .1 vielä varmuudella 

t1.4i, keitä he ovat. 

l'alaan lyhyesti sUhen, m1nkil esUin rap:sa8 56. Itsa val

tioaääDtöauunn1telmaata .1 konkreettia.ati .1UJlJ't paljoa .lUen •• 

sak.a ldlytU sitä aydykaen& ottaak.een merekln kan .. a valtavaati 

esUla Ranskan slsätU8l1teen. JlarakI jU pa1k81leeJl aiki1 tule m1tU.n 

Doriot'n tai GauleUer1n hallituata. Bl1Itenkin .10 vll81t81Iaan IAria

lII.1anaainekdin turvautum1.~ Vähän aikaa 81 tten s81 Marcel D4iat 

hllomautua L'Oeuvra'laaU..n hallItusta uhka," .. tl. etU .Pariiain puo

lu.Ula on ldiTt.ttävl..aä.n jll.rjeatyks8D palauttamiseen tarri ttavat 

".000 mieatl. lOi.slttalen seura,"a.sa raportiasa aIeätllannatta. 

P 81nopiate on halli tuka.n uude.tiDmodostami sen rinn81la s11rVllTt 

a11hen, PJstnttlS 1"10117 tuJcahc1:u. tt8Dl88n aabotag. t 1n. 

x 

w,ta tulee its. kr1Idin ja aen käa1Ueln'n ulkolai .... a 

lehdistö .... , on hava1ttarla .. tänn. n,yttemm1D. saapuneiden av.1tain 

ja RIlotaIn lehU.n välUlI kUnto1sa ero • .Inoldca1Jlmat SVel Uin leh

det ovat rajolttun.et yleens& ar1tUIn h1T1n tark1stettuJen tletoJan 

Jullla:.1eaa1Man. 3enai.1aan •• la. SVea8ka Dagbladet on, alkaen marakin 

1:5.11.. suunnitteleman Juliatllkaen ai.lI.llö.tI, otteut palstoUleen 

monia puhtaasti aan.atloaa1.ia bubDJa. 

L I h e t t 1 1 I at 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 933-875. 

Salainen. 

Viohys8! 23 p:nK joulukuuta 1943. 

U LK 0 ASI AlNM1N 1: 11-.' 1 _ . 

3/ ~o ..b./l,. \ YY 

. i -y ~ Nl - L i;l. 
U1koa81ainministerlölleHM~ U\t1C ASIA 

J (!G 1_ .,_ ......... - -
Lähetystö täten kunnioittaen ohelsena lähettää Ali

nisterlölle raporttinsa Vlohya·tä n:ot 58 ja 59, jotka käsitte

levä allamalnlttuja aiheita: 

N:o 58! Maanalaiset voimat . 

" 59: HajatietoJa VII. 

L ä h e t t 1 1 If. 8: jPvu ~dr 
Aaro Pakaslahtl • 



VICHY -----SSÄ OLEVA LÄHETY STÖ. 

RAPORTTI n:o 58 . 

Vichy ss; ~ p:nä Joulu k uuta 19 4.3. 

Asia : ..... ,Maanalalse t voimat, .............. . 

--.... -'. - ...... _-~ 

Virallinen tiedonanto ilmottaa järjestysvallan pidättäneen 

kaht ena viime v1ikkona 4089 henkilöä; heistä 011 843 tuhotyöntek1jöl-

• tä ja 60 kOlllDlWllstla1a tai multa kl1hoitta jia. P itkin syksyä on ollut 

t äll aina tiedonantoja. Ja kuitenkin suoritetaan j atkuvaati Jokai

ses sa departement1ssa jokaisena pä1vänä uae8lllpia sabotage-teko j a. 

Ba1m. ajatellen maih1nnouautapausta on tällä Ranskan olojen keh1tyk

sellä laajempi kuin paikal11nen, Ranskaa koskeva merkitys. 

• 

Maanalaisen lUkkeen johdossa emil.maassa on ollut n.s. vas

tustU8k~tea. Se on organ1so1~)inut "vapautu.arme1jan" (Arm.6. de 11-

b'ratlon). 'mmlin ., •• 't.:auodostan •• t ja yhä muodos"tanevat vain pienel

~ osalta vuor1sto1ssa ja metslssä p111eskelevät, aabotagea harj01t-
x) 

tavat aseistetut joukot, sar. du maqui.. PIU!. •• iaasa on tuo arm.ija 

kokoonpantu nä.nnäis •• ti tavall1sissa arkiaakare1ssa elävistä mi.
histl.. He ti.tä .... t pa.1kkansa a •• 1at.tuiaaa rinis. odotetun h.tken 

tull •••• ja o.a he1stäkin on jo sabotage-työsai. Aktl1'W1.ten voimien 

toisen paäryhlll1n muodo.tavat n.s. trano-tireur'i t. Suurin OIJa h.i.ti!. 

l117ös vi.ttlUl "sar. du maqub"-: ellDllUl ja on jlrJea"tyneitl sabotagea. 

8Uorittaj1a. Toi.in kuin vapautu.armeiJa trrmc-tireur'1t ovat komaau

ni.t.Ja tai kommunisti ••••• Johdo •••• PaIkoit.ll.n vapautu.a~1JaD 

x) Jolla niIaltYk_lll. u .. in tarkoU.tau ka1kld.a muitakin., tU ... 
p&i .. at1kin metaiin paennei ta nuori. mehU. 

JAKELUOHJE: 

... ~~.~.~at~. Ilil;)Jl.~t .. U."'." •... 
... . ~ .. 1..~.t.t.UVl. ~. PUll~~,~. 

Ul. ~11.-:l .... . .... , ... 

J.k.luohj.m.llejo : 

T .... III ..... . 
T ............ jo lIalkol mlnl.terilllle. 
EI ulkomauduatukaen tledoltukoUn • 
EI ulkomaaeduatukMn, mutta ulkoaalalnmlni.terllln tfedoi

.... IIn. 
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Yksiköt ja trano-tireur'it toimiTat eril~ä!än tOisista8n,paikoitellen 

yhdessä. Jälk1mmäIsIssä tapauksissa trano-tireur t lt OTat t ehneet menes

tYksellistä solutustyötä ja hankkineet s1t,en eräillä sauduilla itsel

leen yliTallan. Kysymyk.aeä on its. aaie_sa rInnakkaisilmiö kolllllUnh

tien 'faikutuna11an kaavam1 selle P ohjois-Afrikassa. Fraoc-tlreurt;t'ien 

osittaista yliotetta oaoittanee, että v~autusarmeIJsn monIstettu sano

malehti on paikoitellen l akannut ilmestylllilsti.; sijalle on tullut tranc

tireur"ien ltJ:.a ',rerre- tai se on jll.nyt ainoaksi, j os aika188l111l1n oli 

• kake1 lehtea. Usein eiTlt aalajärjest6UU. itseldl.lin t1etön., OTatko 

he g aull e t lsteja vai kommunisteja. 

• 

Ty6pal valua pakon.Ti.n, gars 4u maquis'na tilapäisesti e1.l .. 

ne I den luku on 'Vl1me Tl1kkoina olennaisestI vähentynyt . SUurIn (II a he' s

tä on väärillä papereilla tai ilman papereita suurissa aautnskeak:ulcsia

sa sekä masnTlljalys - ja metlllltöiaai. SalaJärjestö~3n jilseniä eivät he 

läh.akään kaikki 01.., mutta heidän joukostaan on epällemilttä peräisin 

sekä vapautuaarmeijan että franc-tlreur'ien aktilT1ain aines. 

·StandardIaoidut aäklt·, Joilla angl08aks~t laekuvarjoet1m1n 

toimittavat aalajärj.stölll. sotllaalliset varuat.et, OTat toill1naan pa-

rIn kuutI0118tr1DJd.n suuruisia, siTUlltaan ponnaht.~. TI.tere1lJ.1 va" 

rustettuJa laatikoIta. - Totm..ntulonaa saavat .. eiatettutna joUkko!na 

ellTit aalaJlrJ.atöliUHt pakkOT.rott.-n talonpoikia ja murtautuen y1.1-

s11n .1a 1u1t11a11n tanlkevaraUo1hin. Pitkin m .... utu. Ja p1en.lIIIl1sel. 

kaupUJlC81a .. aalaJlrJ.atft: 'tuott.at Tl.e.tlll __ öa ott8lll&l.1a hal tuo .. 

yön piMy4.alll auto~ •• "ot~r1- Ja po1lmpyGril JIU. Varkaukaiata .. " .. tö 

on i1I1lt.l alaa hllran hll~ ... ValUoTallan anoTalta on IIOnWa aeu4ull

la ol ... ~. ,toten alille .1 kaaata tunauwa. nm1aunohta dl 01181 

lIIluta .. urau.~. mln aal.JIr~.atl~_ koUote1ld.a. 1a loppu~en lopu! tahaIl 



.. 
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mitä la831mpia vites t ökerroksia yhdiatU. solidaarisuuden tunne salajllr

jestlSl&1ai1n. M.iltei jokaisesta perhe6.tä on ykai tai useampi jä sen dis

sidenttien leir1eaä emämaan ulkopuolel1a, työpallveluun ilmoittautums~on, 

vastuatual11kke1den jäsen. aakaa1a1aten pidätt&IdL. ta1 pe:r:he kaipaa jä

sentään aotavankeudesta tai työstl. Seksuta. nestö dis au.ttaa sala

järjeat6jä pakosta ta1 vapaaehtoisesti. Samoin on aaianlaita monin pai

koin alempiin viranomaiaiin DlLhden. VIUlrUlJf. papere1lla el~v1l11l sala

järjeatöl&lslllK on yleensä elintarwekortit, jotka on saatu aaianomai-

• 811 ta vi rk amie hU tä. Lukuisten kunnåLliaten viranomaisten 1isäks1 ovat 

myös polUsin ja santarmlston al.1pKiUlystö ja miehistö hyTin yleiaesti 

aa1ajärjest6jen puolel1a. Korke .... t po1UaiT1ranomaieet ovat uae1:am1-

ten ViChylle uskollisia. 

Vira11iaeJ.la tahol1a hUOIIl81tets_ usein aaO.otage 'in epllyhte

näisyyden oso1ttavan, ett! a11lK ei ole yhte1stä johtoa. SeI1ty.taen8& 

aaanee se tranc-tireur'1en to1al1nnan kuvamiseata. He menevtit pidellllllU-

1e tuhotö1" kuin vatattuaarmeija. joka Dl.yttää pyrldvll.Jl kaskittiimlULn 

eabotage '1n pU.sai .. aa aotUaal11eten kuljetuaten ja mieh1tyavallan 

• etuja pii vel.-rien laitoaten to1a1nnan hä1r1 taem1 .. en sekl. aktl1 vi.ten 

kol1aboratioaineiten ojentllll1.een (kuolemantuomi01neen). Tlecle~ vaa

tustuakolll1te. koeUanelll reagoi". Udnnlls1lL sabotage""ilD1Otoja ... -

tae. Reagointia lDluluu lQ'öa sen tlwal1lean bSl41U-.1n tuomitsa·snen. 

joka rU:011iatan auorlt\aman. on yrUUD1't kulkea vaatuatuall1t1teen 

k1D.terellll. ja varjo .... - lIlAI..U 81d.-Ranakan daparte.ntlata minul

la on jokaeanldll ftDlana pitällllD1 tieto •• "'IL alelllL aljalt .. van ha1'Ya

luku1_ aaksalalsen 8Ota'9äen v.1W8wtiD aaa.t olla rauh .... ' aabo

tage'la norU.ta. valn ~akala1s1. kollte1t. v •• t .... SalaJli.rje.tG

ll.laten j .. a •• alat.taa ~w.a on Jl.lljalnan aopblla. että. Jcumaa~ 

el.U .1elU ah41sta to181a1a. 
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Kuinka suuret ovat manalaiset voimat? Tiedoi tin p ari kuu

km tta s1 tten työku tsuntoj a pakollevien toden.nilköisenil lukuna n. 100-

150.000. Eräs hallituksen kcllaborationiBt181m:pia Jä sen1ä lausui minul

le joku aika a1 tten. että määrä on ainakin n. 100.000. Täd. merkinnee, 

e tti! todell inen dä on hu omat tavasti 8tlurempl. Sama henkilö 1 8Usul, 

että -terroristeJa-, .alaJärjestöjen aktiivisia &a8istettuja jäsen1~ e i 

ole ehkä enempU kuin ".000. Salajärjeatöjen jäsenten kokonaismU.ril 

on huomattavasti suurempi ku.in aJctl1T1aten eabotage'in tek1jö1den. 1 

• ole s11s vaikeata tulla varovais8st1k1n siihen j ohtopäätökseen. että 

vastustual11kkeen organ1soidut. to1m1ntavalm11t , millä hetkell.ä taban

aa aaeistettaTat kannattaJat llIUodoatava.t todellisuudessa j o nyt olemas

saolevan , nii.kymiittl:iDln arme1Jan, jonka miesvahvuus on vähintä1n kymme

niä tuhansia. Ranskllll ao departement1ata lienee miltei Jokaisessa up

.. erien Johtamina j oku tuhat miestä vastuatual11kkeen r1Teissll., joten 

eplloikeutettuja eivät oliai laskelmat aJO...ooO.OOO:kaan miesvahvuudeata. 

- Maanalaisen to1m1nnen yksi suuri vo1ma on aina silnä, että todal11s8t 

sUllnet pysyvät tuntemattomin. tek1jö1nA. Varsinkin gara du maqu1a iJIl-

• ponoivat sUloin tällöin 'läeatöön vo1mal.la811, kuten e.1m. aaelepopIi1v1.-

nIi li.U., jolloin erä111B1i !Qr11aal1 nähtiin heidän riv1atönll&. 

Mihin j. m11101n Jdlytetään tUli arme1jaa? Osa s11 tä on var

sinkin syyskuuata alk&en ollut yh~itta1seasa .abotage-~öa81. ~aval

lis.n nnlkalalaen käa1tya - ta1 sano1sinko -mie11ala- - on etU 1Il1-

täan 8I1urilll1untaiata e1 tapahdu ennenkuin ma1h1nnousun jälkeen; DäQmlL

tön um.1Ja 11meatyy a1llo1D maan al t. iBkel.k .. en lIli.hi v- j oukkojen Ml

Idlän ä&r1.'U Ml!. tehostetun •• botege'ln IIl11Odosaa; -joka1nen- Juna sula

tetaan ratt8Ut., voillala1tot_t j. -ftHolto, lI.1eh1tY8Yall .. ltuja pal

velnat lII1ut la1tok .. t jo& tahtaat tuhota. jne . , Ja aanalla allDO_ .... 

tet&b no1'lll8alban ell.llla j.ttwI1a.ll. JAIl1a1.gJa kuvaa e4el.laan HurU

v. Pu1laisaa kuul..uni. __ alat •• voSa1. watna. -att •• ...u.. tie-
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/ - joll aisi a kan san enemmistö ei ole -
tolsaet! antikoDlUunistlnen ranllka.lalnen,1>alldi.ti. malhituksen jälkeen ly-

hyttä, mutta veristä sekasorto-aikaa, joka kestä!!. ma1h1tusJoUkkojen 

etenemiseen saakka. Yllval lan aabotage-armelJaBsa saanelna kOllllllllllstlt 

yrlttälsi"fät silloin kaappsuste Ja panlsivat to1meen w.r1löylyu. Sano

taan, että kansalalssotaa el sU tl synny. sillä suuri kansa pysyy paa

&11v18eoa Ja "toista puolta-, joka kansalaissotaan t 81"V'ltaan, ei to

delllsuudessa ole olemassa. Koll aboratlonlstelhin ja l' arl1s1..n äär1.mJlj;.l

s yyapuoluelslln, Jolhin harraste taan aanoa Imuluvan 10 :nnen osan Rans-

• ken kanaaa, e1 kiinnitetä huomio 'ta. 

• 

NiUssä apekulst101asa Inh1m111iaaati katsoen ilmeisesti ali-

arvloidaan mieh1tysjoukkojen voimaa. tt s ne katmat taoee p aJlIl8 merkU-

le a1"Yostel taessa käsi tyltaiä kommunismin 1eTitmelay-ydestä,. ss1epopäi

vänä 11.11. kommunistit yrittivät vastalause1akkoa jokseenkin jOkai

sessa a.riisin tehtaassa. lQ'öhemmJnkln on kommunistista lakk:okUhol tus

ta todettu huomattavassa laajuude.sa. Luullakseni oikein katsotaan suu

ren yleiaön ola'V&J1 ainakin vIelä nykytl.1n pii ttaamattoman kOllllllUJ1ist1.vsa-

raata. 

T1edolt1n vUme lcedn& tti.lciUti.Iaten vira:lllsten pUri_, seldL 

ranakalaiaten että 8akaalaiaten, katsovan aktiiviaten vsatuatusa1neaten 

olevan lukwllii.&rIJ. tI.In .1 vaikutuavallal.han vähäla1lL. Vaikka ulkopuoll

sen 011 valkeata yhtJl. täh:&n opt1a1.am1ln. vlrallinen kataantokan1a. ehti. 

011 oikeutettu.. Til anne muuttui ehti. v"aata aan JiUkeen min suuret ta

pahtwaat Qlhat ruvenneet ~r;pI&n Ja varalnJc1n Italian eh40Uoaaan an

tau tWllL1.san jiUDtell. SUloinhm alk01 yM vielIkin kesUri a.botage-.&1.

U, Syyalcw1ata alkMIl ei 01. aU v1rall1aUtakaan tabDUta vaatuatua

JILrJ •• tts1slll lauaaUu -dha1lp&J1 &l'T10lnU. min ettIL ne ovat erittäin 

vo1Uklta1t •• UlJcolai.et 41plOJl&atit e1~'''' 1110b eDII. oleta •• tU ma1-

h1tu.tap ........ pot .. 3&1.1 h.Jateolka1. Keh1tTa 111811&1.01 ... aya

paUohta t8to1h1ll Ja -.-'-1.ttatUlll._ n1U1a. 011 ollut .Ua11np18U." 
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vä. Monet huomauttavat, että ee mikä vielä viilll8 ke8ll.n! todella 011 

epUodennäkölatl. on n:rlqololssa - jos maihinnousu tapahtuu - .10 

tolsin. 

Mussolinin kaaduttua s;yntyl tlLällä vlrallls1aaa piireissä 

ajatuksia, että uudet tapau.k8et antaisivat mahdollisuuden halli1ukBen 

lähentämiaeen kanaaan. Näistä toivelsta ei 01_ paljoa jäl.Jellä. Kansa 

on kaueampana halli tuk •• ta kuin mllloinkaan annen. Väestön v t80san 

pltkä,ikaleten diaaldenttiJDyötätuntoJ_n kukeUe on rltyiaeati viime 

• kuukausina perustautunut maanalaisten 'Woim1en ympärllli -toinen Rans

ka-. joka mIUlrätysaä mielessä muodostaa va1ku1usva1.tansa takia .10 val.-

• 

tion val tiossa. x 
Auttaakseen Ranskan hall.ituava1Ltaa aaksalaiset tahtoisivat 

olla seka8lltumatta IDSau slaäoloihin ja olla rajoittamatta sen 8Uveree

niauuaoikeuksia. Huol.1matta tästä pyrk1..mykaeatä niitä kuitenkln Jdly

tännössä Joka päivä rajoi tetaau. Gestapon to1.lll1.nta on viime viikkoina 

jossain ~rin '1'ähantynyt. Huolimatta -tahdosta- .e kuitenkin määI'l.y ... 

tyy aai8DOlllalsten arvioinnin mukaan 811t1, mitä to1lllanpitei U ' Sakaan 

sotajouldcojen turv lisuus Jiauuassa vut11. Sabotage e1 ole vl1me 

viikkoina vähentynyt. Mutta 88 on saatu rajoitetuksI sUn! auht..u.l

••• a8 miel.sd, ette1 01._ Jouduttu ylei8an sekasorron tUa •• aakeleen 

aiaif.pollitUam krlla1n tulo. oli, etU Ranskan hallituksen tehtlTä on 

tukahduttaa aabotase. Vichyn kykY aaa48 yllote m&zalai.1ata volm!ata 

on epl.UtlTI.. Paitai etU/. ylti., e4ellTtykeet puuttuvat hallltuJcaen 

to1Jl1nnal ta on '1'*_l_n nl t78to a.teenl. .1 atkll'1'aat1 polli81'1'olmian 

11IIoao .. a1wtua. halen krUain lallllaai.en .1llkaenkin on T11meka1maf. 

nitttta DIltOkohtaa koroatettu 8ak8alle. II1tt. tolataieeka1 turhaan • 

•• o40tt_ .nlU hall lnt okona latoa ra41kaal18ta pUhdlat8lll1sta eplluo .. 

L a h • t t 1 1 I ., 
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Asia: .. HaJ atietoJa VII. %-1' 

1. KO.D1lllJ.n!stivastaisen taistelun merkeissä järjesti Rans

kan propagandakoneisto 80.12. Pariisissa suuren ulkoUmakokoukaen. 

jOnka pUlleenjoh taj ana oli mll, l1a1JärJ es t än pää sihteer4. Darnand. Ko

kOUS, joho~ otti osaa 30.000 henkUöä, hyväksyi päätöslauselman, Jon

ka eräs kohta kuului seuraavasti: 

"Kokous yhtyy Bal. tlan maiden, Unkarin, Böömin ja Määrin 

'" tektoraatin, SUomen. Romanian, Slovakian ja kaikkien bolsevistlsta 

herruutta kärsineiden vastalauseisiin Moskovan ja Teheranin konfe

renssin ratkaiSUja vaataan-, 

a. IrlantUaisten lähteitten 1.IIl1kaan .Bnglantl1n ol1ai nyt

temmin aaatu koo tuksi 6 miljoonan maihinnousuarmeija. Operatiohetken 

pitäisi olla ensi kevääDä. Saksan tava".:toman vahvan rannlkkopuolus

tukaen takia Ranskassa laskuvarjo~ukot näyttele"tät näissä anglosakai 

sissa suunnitelmissa osaa, jonka mittasuhteet ylittävät tähänastiset 
x) 

lruvi tellllat. 

x) 
KertoJana Irlannin ent. Pariisin-lähettiläs, joka nykyiUi.n on 

honorläri-neuvoksena maansa täkäläisessä lähetystössä. 

J AKELUOHJE : Jakeluohjemalleja : 

~ .. Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkoi mini.le~iOlle. 

EI ulkomueduotukaen tledoltukailn. 

U( 2: A .. 

Ei ulkomaaedvl'fuklen, mutta ulkoa.t.inmini .. 'te,.t~n tiedoi
lukalln. 
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3. Olen aikaisemmin t1edoittanut, että Ranskan hallitua muo

dostetaan piakkoin uudestaan. Sen tapB2ksan varalta, että asia ei oli

si selvä t!1lllän raport 1n perille saapuessa tahdon ma!nl ta m.m. seuraa

vaata. Tapasin tänään sattumal. ta erään hal1i1nksen Jäsenen. Hän ei 

enU. ensinldl.än salannut, että hallituksen Icolcoonpano8sa tapahtuu olen

naisia muutoksia. Hän lausui, että aina kun a11hen suinkin on mahdol

lisuutta Laval hänelle niin luonteenomaisen varovaisuuden mukaan 
x) 

-toimii hitaasti- • 

L ä h e t t 1 1 ä 8: 

xl 
X.rto~_1 011 puoluatu.8II1n1eter1 kenraali Brldoux. 


