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• Täällä eletään edelleenkin epävarmuuden Ja huhujen ilmapi irillä. Ta-

l oudellisella a l alla on kuitenkin er itoten varsinaisten asiantuntijoiden kesken 

havaittavissa eräänlaista ehdollista optimismia. Monet nä istä odottavat nim. 

kuluvana vuonna suoranaista noulusuhdannetta. Lasketaan, että mon ia vi ime ai -

koina kauan lykätjyjä t a loudellisia suunnitelmia on vihdoinkin pakko toteuttaa 

sekä kauppojen tekoon etti yleisiin töihin nähden, jota pai t si uusi tilanne 

vaatii mon'tn uusienkin järjestelyjen viipymät öntä toteuttamista. Ka i kki tämä 

tulee antamaan t yöt ä ihmisille Ja samalla os i n tuomaan kipeästi t arvittua ra-

haakin maahan. Eräitä oireita t ällai sesta keåityssuunn&sta onkin jo olemasIa, 

tt lillä työt tjmyys on suhteellisestikin ottaen jo nyt pianempi kuin vastaavana 

ajankohtana viime vuonna. Edelleen alkaa ulkomaan kauppa nousta ä ekeiseltä 

aallonpohjasta. ~yöskin verojen tuotto on hyvä ja valtiopankin asema vahvistuu 

jllleen vahvistumistaan. 

Kaukonäköieimmät epäi~vät kui t enkin tällöin, että koko noululuh-

danne voi helpolti muodoltua näennäilekli. Ensiksikin on uUlien työtilailuuk-

sien vastapa inona le, että monia on erotettava entililtä paikoiltaan . Näin on 

etenkin laita virkamiehiin nähden, lilli kyleellä lienee n. 60.000 virkamiehen 

ellkkeelle asettaminen. Toilekleen makletaan tyl ltä ~ÖI monesla tapauklella 

entiltä pienempi palkka, lilli täälll on nykyllin kä3tännlllä tyllelrejikln • 
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Oleellisinta on kuitenkin se, että Saksa voi imeä huomattavan osan TAekko-Slo-

vakian tuotannosta, jolloin viimemaini tu itse asiassa joutuu t~siarvoisella 

valuutalla ostamaan ulkomailta ainakin osan tähän tuotantoon tarvittavista raa-

ka-alneista saaden Saksalta maksuksi vain olearing-markkoja. Tätä tietä siis 

TAekko-Slovakia joutuisi ajanpitk~än epäsuorasti menettämään yhä enemmän ·pää-

omistaan Saksalle. ikäli taas Saksa varsinai sia tuotteitaan paitsi luovuttaa 

jotain Tiekko-~lovakialle,~ten esim. I!pahtuu sen osallistuessa suunniteltu-

jen autostradojen kuluihin, niin niistäkin koitunee hyöty ainakin ensi a ikoina 

enemmän Saksan kuin Tiekko-Slovakian hyväksi • 

Tähänkin suhteelliseen optimismiin liittyy sitä paitsi säännöllisesti 

se varaus, että odotettu noususuhdanne on mahdollinen .vain , mikäli ei satu 

suurempia poliittisia selkkauksia näillä kulmakunnilla. 

TAekko-Slovakian omat talo~liset mahdollisuudet tulevat yleensäkin 

nyttemmin oleellisesti riippumaan sen ja Saksan keskeisen yhteyden asteesta . 

Kuten jo aikaisemmin olen arvellut, n~ttää Saksa tässä suhteessa haluavan hil-

jalleen kiristää otettaan. Tiettävästi on Saksa jo nyt painostuksellaan estänyt 

eräiden sudeettisaksalaiaella alueella aikaisemmin toimineiden teollisuuslaitos-

ten uudelleen perustamisen nyky- TAekko-Slovakiassa . , jotta ne eivät kilpailul-

laan häiritaisi Sakaan vastaavien yritysten mahdollisuuksia. Väliin on Saksa 

~~s aaettanut tAekkiläisille tehtaille auunnittelemiensa tilausten ehdokai, 

että näihin otetaan laksalaisia inlinöörejä. auomattavin tapaus oli se, jolloin 

Witkovitsin tehtaille tarjottiin mainitulla ehdolla 100 miljoonan K~ :n tilausta 

tehtaan onniatuella kuitenkin ainakin toistaiseksi epäämään tämän vaatimukaen. 

Poliittiselti vieläkin merkittävImpää - ja samalla oireellista - on kuitenkin 

ollut se; että Sakla on jo kiirehtinyt tekemään suuria asetilauksia äkodan teh

tailta aikaan laaden samalla sen, että näiden tehtaiden Puolan kansIa jo sopi

.at hankinnat on peruutettu. 

Tleenslkin voidaan täällä huaaata saklalailen vaikutuksen hiljalleen 

tUDkeutuvan yb& u.eammalle '._ •••• alalle. Tlekit puolestaan alistuvat realil-

t1sen yii .... ti Ja p141t~i.t1 tlhlD kaikkeen. It •• hallituklen taholla ilmen-
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nyt väliin liiankin aulis veljeilyp~·rkimys Saksan kanua ei silti suinkaan ole 

suosioslla varsinaisen kanllan keskuudeslla. Katastroofia lIeuranneina enllimmäisinä 

hetkinä ilmennyt halu t odelliseen sovintoon on yhä enemmän hävinnyt ja entinen 

vastenmielisyys elpynyt sit ä mukaan ku in Saksan paine lisääntyy. 

Saksa puolestaan käyttää ulkonaisen panostuksen lisäksi myös sisäistä 

myyräntyötä hyväkseen . Sillä on t äl löin, kuten enaenkin, apunaan maaslla olevat 

saksalaiset, joita nykyisin on lähe s 340.000 ja jotka muodostavat eräänlaisen 

Trojan puuhevosen uudessakin valtiossa. Ja ettei tämä väest~ vähenisi, koettaa 

Saksa suorastaan jarruttaa sen siirtymistä Saksaan optio-oikeutta käyttämällä, 

kuten Sakllan asiaihhoitaja minulle avoimesti äskettäin lIanoi. Saksan tukemina 

tämän väestön kes~Judessa olevat kansallissollialistit esiintyvät aivan avoimesti, 

etten sanoisi provokatoorisesti. Ja jotta tämä lIisäinen nateilainen kylvö te-

hOlltuisi, on Saksan painostuksesta entinen saksalainen yliopisto to iminnasIla 

entisessä laajuudellsaan. Kun täll6in pa ikallisia opiskelijoita ei ollut riittä-

västi, on niitä toimitettu tänne SaksaIIta, etenkin sudeettisakllalaieilta alueilta. 

Koska vaikutusmahdollisuudet kaikesta tästä huolimatta varsinaisten tsek

kien vastahakoisuuden vuoksi ovat rajOit~%t~~~~~i§~~sa kiinnittänyt sitä suu

rempaa huomiota Slovakiaan, jossa sillä on paljon kiitollisempi maaperä. Siellä-

kin on kuitenkin eräänlainen hiljainen järkiytyminen käynnissä. Slovakit ovat 

ensiksikin .aaneet huomata, että he kovin innoiksi totalitarismin ja korporatis-

min ihallijoiksiheitt~tyeuäln eiTät saa rahaa enempää Uekeiltä kuin muUta-

kaan. Rahaa he toki kipeästi kai~i.ivat ei ainoa.taan hallituskoneistoaan var-

ten, vaan vielä enemmin voidakleen k~ttää ~äkseen kaikkia niitä suuria ta

loudelli.ia mahdolli.uuk.ia, joita heidän maansa linään voili tarjota. Eipä 110-

vakeilla etenkään nykliaen 'uunn&n vallitel.a ole riittavästi kvalifisoituja 
kaan 

päteviä voimilV~ettäviaaäiD, ailli paikalliaen alvi.t~eistln muodostavat 

~leen.i .ikilii.et luterilai.et, jotka nyt on melkein järje.telailli.esti .~r

J~t.t~ kokanaan vai.talt.eni tl.kei.tA Ja .ivi.t~eistikin Juutalai.ista. 

Pait.i t&loudelli.ia, hallinnolliaia ~ ••• ~itä voin •• myls poliittinen 

tlla.nne pakottaa Ilovakit Jille. lihent,llUn t_Itke"ä .aadak ••• n niiltä tukea 
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Puolaa ja unkar ia vast aan . Näitä enti s iä "ystäviä" kohtaan tun tevat nim. 810-

vakit nyt kat keraa vihaa sen jäl keen kuin hekin menettivät näi lle runsaita jb 

vaurai\a a l ue i ta sekä lisäksi l ukui s ia omi a heimoveljiä. J a t ät ä katkeruutta on 

vain l isännyt e r i l aisten puo l a laisten j a etenki n unkar i l a isten terrori stirybcien 

.. ien vi r anomais tensa hiljaisella suostumukse lla tapahtuneet hy~kk~kset Täekko-

Slovakian aluee l le. Huomaamat t a e i my öskään ole j äänyt se. että ni i n hyvin Puo-

l a lle kuin Unkar i lie l uovute tui lla alueilla on slovakkeja samo i n kuin täekkejä-

k in kohdeltu aika huonosti ja etenkin suuresti supi stet t u heidän aikaisempia 

mahdolli suuksiaan kansalliseen sivistyselämään omankielisistä kouluista a l kaen • 

Poliittisen kehi tyksen kulku Slovakiassa riippuu kui t enkin oleellisesti Saksasta. 

joka varmaankaan e i halua. päästää oloja tässä maassa vakiintumaan ni in kauan 

kuin Saksalla on nä illä kulmakunn i lla suunnitelmia, joihin se ehkä t arv i tsee 

Täekko-810vakialta eri muotoista apua, ehkppl aktiivistakin~~paatti -Ukraina 

on jos mahdollista vi eläkin enemmän Saksan armoilla j a sen vaikutukse sta riippu-

vainen. Sen nykyisin johdossa oleva väestön osa, s i is ukra inalai set, on puolel-

taan erikoisen valmis etsimään tukea Saksasta olkoonpa vain, että maan nykyinen 

pääministeri, piispa Voloshin äskettäin eräässä haastattelussa lausuiki n, .ttä 

Karpaatti-Ukraina on liian pieni voidakseen muo ostaa lähtökohdan koko Ukrainan 

kylymyksen ratkailu.le eikä näin ollen halua. sekaantua t ä tä kylymystä koskeviin 

l uurpoli1ttisiin man~vereih1n. 

Toil8a päivänä kuulin kuitenkin eräältä äske i seltä minieteriltä, joka 

edelleenkin on arvovaltainen poliitikko, että Saksan taholta 011s1 valt'ikään 

t1edusteltu mahdollisuutta suorittaa sotilaallisia kuljetuksia Täe kko-Slovakian 

kautta ja ollsl jo täslä tarkoitukselsa alettu koota joukkoja sen r ajoille. an 
ole vielä saanut tark1stettua näiden tietojen olkeel11luutta, mutta henkil.koh

tailewtl 01111n taipuvalnen pitämään suoranal11a ~'kk~lluunnltelmi& ennenaikai

lina. Sekla el ni •• tiettävältl vielikiln ole t~lln toipunut nliltä lilkenne-

~I. hliri.iltA, j-'" I~kl~inen liikekannallepano lille aiheutti. Ukrainan ky

l~tA ei ~'Ikiln voitane ratkailta vakivaltailelti .auta kuin luurten lota

voimien avulla, .ikä vaatili valtaavia kuljetuamah40l1iauuklia. K~leellA 
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perin pitkällä taipaleella ei kuitenkaan nykyisin ole ainoatakaan valtav~läl 

Ja suunniteltu maan länsirajalta sen ~rajalle kulkeva autostrada ei sekään 

yksin riittäne tähän tarkoitukseen. Sekään ei sitä paitsi voine valmistua ennen 

kuin aikaisintaan vuoden kuluttua. 

Sen seikan, että laajojen sotatoimien suorittaminen ainakin toistaiseksi 

on jo teknillisestikin varsin vaikeaa, ei tietysti silti tarvitse estää Sakaaa 

edelleenkin harjoittamasta uhkailevaa politiikkaa koetellakseen muiden hermojen 

kestävyyttä. Ja jos muiden hermot t äl l gin kestävät , on Saksa ehkä jo tällgin 

ehttnyt mennä niin pitkälle bluffiasaan, että sen prestigensä pelastamiseksi 

on pakko alistua aseelliseenkin ratkaisuun, olkoonpa vain, että se tapahtuisi 

vastoin halua ja laskelmia . 

A.'ainh,"aja. fi,~ 
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Prahassa 23 :nä tammikuuta 1939. J/f'~1 1 

Asia: r~ itä täydennystietoja Prahasta. 
... ... ~ 

apasin varaulkoasiainministeri Krnon samana päivänä , 

jol l oin minister i Chvalkowsky lähti Berliiniin . Xe skustelus-

samme hr a Krno nimenomaan tehosti , e ttei Saksa ainakaan 

taloudel l i sissa ja s i sä poliittisissa asioissa puuttunut Tsek

koslovalc1an oloihin eikä harj o ' ttanut mitään erikoista pai

nostusta s iihen. Hra Krnon mukaan oli tästä huolimatta 

l uonnollista , että TlIekkoslovakia s ovitti kaiken polii tti-

sen ja muunkin toimintansa Sa.ksan yleisten suunnitelmien 

mukaisaksi ai nakin siind määr in , e ttä kaikki ri8tiriidat 

väl ttyivät. Hänen mukaansa Saksa ei myöskään ollut aina-

~aan siihen mennessä .aatinut T~ekkoslovakiaa eroamaan Kan-

sainl i itosta tai liittosuhteistaan eikä sen l ii ttymi stä anti 

komintern-paktiin tai tekemään tull i- tatxxtw'MlMMlxxtwtt1X 

ta i valuuttaliittm Saksan kanssa. 

J oitakin 

teri minulle 

äi viä myjhemnin ilmoi t ti eräs ent inen mini s

saaneensa Chvalkowskyä Berliiniin seuranneel-

ta ministeri Masarykllta ilmoituksen, e ttä Hitle ... · eli ai-

kaisempaa ystävällisammin kohdellut Chvalkowskye, joskin 

hän oli huomaut t anut T§ekkoslovakian lehdistön eräistä Sak

saan suuntautuvista arvr~televista lausunnoista. Hitler oli 

myös n1mencnaan lausunut Chvalkowskylle toivovansa T§ekko

slovakian kaikessa to~lnnassaan välttävän konfliktin a~lta 
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Saksan kanssa ilmo i t t aen kuitenk in ~t tåvänsä tämän yh-

denmukais tamisen deta jit sekkoslovakian oman harkinn an 

varaan . Nä in e r i koisesti my " s juutal~iskysymyksessä . 

Hra Krnon mukaan olivat suh teet Puol a an vLme 

ne arantuneet j a -ukaoevon vä li ohtaus oli olest aan 

s elventä ny t suhte~ta Tnkar iin , joten hän oli t o i vorikas 

ni i denki n a r anemi s en suh teen . Omasta puolestani luulen 

yllä , e ttä t ässä suhteessa vielä on moniakin va i keuksia 

edessä jo ;>aikalli en väestön ärtyneisyy denkin johdosta . 

Unkarilaiset eivät nim . olleet saksalaisten tavoin valmi s 

tautuneet uusien alueiden haltuuno tto n , joten 

eilla n t on hall inno~lisessa ja taloudellisessa suhtees

sa vi~lä e äj ärjestystä ja epäkohtia, °otka ovat herä ttä

neet tyytymättömyyttä , ei valn 2i äl~ isten slovakk i en . 

myös ai~allisten unkari laisten es ' uudessa. 

Suhteet anskaan ja Englant iin olivat entisell o° än . 

Pikku en tente vuorostaan oli t äy dell i sessä. 1 e otilassa (en 

vei l l eus e). Ainoastaan suhteet Venäj ään olivat 

t i nuonontuneet , °a oli Venä j än taholla hyvinkin selvästi 

iLmaistu mielialan ärt ymi nen. 

Sisä oliit tisesti oli t ilanne s ikäli h elpot tumas sa . 

e ttä maltillinen suuntaus oli voimistumassa Slovakiassa .Niin

pä oli s~ä hallitusta uudelleen muodostettaessa Jo 

otettu mukaan eräs sikäläinen lutet11ainm. Lisä oon erään 

huomattavan sikäläisen tsekkiläisen pankinjohtajan 

suoraan sanoneen, että t§ekit olivat tarkoituksel l isesti 

varanneet Slovakiassa jo.t.missian liikeyrityksissä eri 

laisia taloudellisesti tu ttavia. mutta muuten näennäisiä 

paikkoja moni la jyrk~nä •• iintyneille nuorille slovakia-

1&ia11le polUtikoUle, jotka tlllöin heti olivat osoit-
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Saksan kans sa ilmoittaen Jruitenldn j ..... t tavän s ä t ämän yh-

denmukaistamisen detaljit se.lckoslovakian oman harkinn an 

varaan . Näin e r ikoisest i my " s juutal ~iskysymyk sessä . 

Hra Krnon mukaan ol ivat suhteet Puolaan vi ~ me 

na arantuneet ja ukaoevon vä likohtaus oli olest aan 

selventänyt 

niidenki n 

suhte :'ta nkariin , 

arar.emisen suhteen . 

joten 

Omas ta 

h~n oli toivorikas 

puolestani l uulen 

kyllä , e ttä t ässä suhteessa vielä on moniakin va ' ke uksia 

edessä jo paikalli en väestön ärt yneisyy denkin johdosta . 

Unkarilai set eivä t n im. ol l eet salcsa laisten tavoin valmi s

t autuneet uusien alueiden haltuunottoon , joten 

eilla n t on hall inno~llse ssa j a taloudel l i sessa suhtees

sa vielä epäjär jestystä ja epäkOhtia, 'otka ova t herä t tä

neet tyyt ymättömyyttä , ei vain si' iili:: isten sl ovakkien , 

myös pai~alllsten unkarilaisten eskuudeesa . 

Suht ee t Ranskaan ja Englant iin olivat entisell ·än. 

PikkU en t ente vuoros taen ol i t äydell i sessd 1 e otllassa (en 

vei l l euse). Ainoastaan suh t ee t Venä j ään olivat merki ttävä s

t i huonontune et , ja ol i Venä j än taholla hyvinkin s elvästi 

ilmaistu mielialan ärt ymi nen. 

Si säpol iittise s t i oli t i lanne sikäli h el pot tumassa , 

että maltil linen suuntaus oli voimi s tumaS s a Slovakiassa.Niin

pä oli s~lä hallitusta uudelleen muodos t etta essa jo 

otettu mukaan eräs sikälä inen lute~Uainan. Lisäi:i. n er ään 

huomattavan sikäläisen tsekkiläisen pankinjoht ajan 

suoraan sanoneen. että tiekit olivat tarkoituksel l isesti 

varanneet Slovakiassa jo.tamissaan liikeyrityksissä eri

laiala taloudellisesti tuottavia. mutta muuten näennäisiä 

palkkoja mon1~ j1rk~nä •• Untyneill e nuorille slovakia-

JaiaUl. pol ii tikoUl., jotka tällöin heti olivat osoit-
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taneet huoma t tavi a tasaantunisen mer kkejä. 

Lopuksi hra Krno henkilökohtaisena käsit ksenään lausui 

olettavansa . ettei Ukrainan kysymys lähimmäss ~ tulevais uudes

sa tulisi viel ä nyky tärkeäksi , vaan vaati li sää ky ps entä

mistä. Hän tuntui silt' taipuvaiselta ot aksumaan . että Suur

Ukraina oli myöhemmin syntyvä muodossa tai toi sewsa. 

Hra Krnon koskettelemista kysymyksistä ovat tQvall iset 

kansalaiset ja eritoten liikemie sp iirit lähinnä ki ~ nn ostuneet 

kysymykseen si~~j . tavoittele eko Saksa ehkä Tsekkosl ovaki a n 

täydellistä valtausta 

sulattamist a . Uikä l i 

tai ainakin ni'den t aloudellista yhteen

Saksa tähänas t iseen tapaans~ nouda t taa kyl 

mästi las kevaa politiikkaa , tuntuvat nämä huole t mie l est äni 

aiheettomi l ta . sa sa johtaa helpoimmin t sekkien itse t ietois

ta ja s isukasta k a ns aa va stuun ollessa nä iden omalla hall i 

tuksella . Saksaha n voi mu uten jo nyt saada lähes kaikk i t oi 

veens a s iel lä t äyt e ty iksi . Suoranaine n valtau s ei si is t o i si 

Saksal l e mi tään muuta uutta kuin vastuun ja vaikeudet . T~ek

kos lovakidn py syess ä eril l i s enä ta l oudel l isena kokonaisuutena voi 

Saksa myös s en väli tyk sellä saada maa ilmanmarlckinoilta paljon 

sellaisia raaka-~:~eita tai tavaroita, j o i ta sen it s e on suoraan 

vaikea hankk i a . Saks all e oli si s ' i s enemmän vahinkoa kuin 

hyötyä Tsekkoslovakian tal oudell isen erill isyyden hävittämi~. 

Kaikki tämäntapaiset arvioinn.it on toki tehty sill ä 

edellytyksellä. ettei ~ähiaikoina synny suoranåsta sotaa . 

ASiainhoitaj a: ~ 



• 

• 

taneet huomattavia tasaantuoisen mer kkejä, 

Lopuksi hra Krno hen ilökohtaisena käsityksenään lausui 

olettavansa , ettei Ukrainan kysymys lähimmässä tulevaisuudes 

sa tulisi vielä nyky tärkeäksi , vaan vaati lisää kypsentä 

mistä . Hän tuntui silt ' taipuvaiselta otaksumaan , että Suur

Ukraina oli myöhemmin syntyvä muodossa tai toise_sa. 

Rra Krnon koskettelemista kysymyksistä ovat t~valliset 

kansalaiset ja eritoten liiice.miespiirit lähinnä kEnn ostuneet 

kysymyks een si~tj, tavoitteleeko Saksa ehkä T~ekkoslovakian 

täydellistä valtausta tai ainakin ni 'den taloudellista yhteen

sulattamista . ikäli Saksa tähänastiseen tapaans~ noudattaa 

mästi laskevaa politiikkaa , tuntuvat nämä huol et mielestäni 

aiheettomilta . saksa johtaa helpoimmin tsek ien itsetietois

ta ja sisukasta ansaa vastuun ollessa näiden omalla halli 

tuksella . Saksahan voi muuten jo nyt saada lähes kaikk i t 

veensa siellä täytetyiksi . Suoranainen valtaus ei siis toisi 

Saksalle mi tään muuta uutta kuin vastuun ja vaikeudet . T§ek

koslovakiån pysyessä erillisenä taloudellisena kokonaisuutena voi 

Saksa myös sen vä l ityksellä saada maailmaomarkkinoilta paljon 

sellaisia raaka-u~~eita tai tavaroita, joita sen itse on 

vaikea hankkia . Saksalle olisi sii s enemmän vahinkoa kuin 

hyötyä Tsekkoslovakian taloudellisen erillisyyden 

Kaikki tämäntapaiset arvioinnit on toki tehty sillä 

edellytyksellä, ettei ~ähiaikoina synny suoranåsta sotaa . 

A".'nho't'j" ~ 
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Prahas ea 21 päivänä helmikuuta 1939. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

No. 100. 

Ulkoaeiainministeriö, 

Ii e 1 s i n k i. 

Lähet,stiö kunnlol~avastl ministeriölle oheisena lähettää 

raporttinsa no. ~ aiheesta 

• tI •• 4. 

" Keskustelu ministeri Chvalkovskyn kanssa". 

Tolmekseen saaneena: ~~ 
Kanslia-apulainen 



J.' ... I. ...... JI .................................. ..... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n: 0 ... 3..! ........ . 

P. .r ..... .b .. • s sa .. 21 p: nä b.ellll1. ......... kuu ta 19 ... 3.9 .• 

Asia: Keskustelu ulkominiat.ri ............. ... . 

. ORVALKOY.sxfn..k&n .................... -

._ •• __ _ Salainen. 

LI / J ~~_j J.. ~ -2,9 

-H 

~~d •• slDl tlDiiD mlni.t.rl ChTalkoTIk$n luona p~Imi •• A kannatulta 

tt alnilt.rl Eriobin uu.intaTaalill. laagi •• a ~tiD tilai.uutta ~Tik •• nl ti.

dust.llak •• nl hän.n kllit~kliilD .rAi.tA ~~tlrk.i.tl pollitti.i.ta •• lkol.t •• 

tt 

Minllt.rl ChTalkoT'~ lauluntoj.n pllkobdat oliTat •• uraaTat • 

• n.ik.ikin Takuuttl mini.t.ri .rittiln painokkaa.ti •• ttä niin kauan 

kuln hlD johtai.i !1.kko-SloTakian ulkopolltiikkaa / tulill •• p~rkimllD todella 

lojaali ••• n ~ht.l.t~'blD Sak.an kan •• a Tilttien kaikk.a poikkiteloin A.'.~'<~R".~L 

Muun .ua •• a aiottiln !1.kko-SloTaklaan jAIn •• II •• ak.alal •• ll. Tlhlmmi.tlll. 

~lDtl& kaikki n. olk.ud.t. jotka oll.i pit&n7t .uoda 1111. jo .illoin. kun •• 

Ti.ll .uodo.tl huomattaT ... tl luur.maan o.an aaan a.ujaml.tolta. Sak.alal •• n 

TIe.tlD ~~in.n .ubt .. llln •• Tlhllakui.uu ...... a .i .11. tuli.i rajoitta.aan 

•• n olk.uk.la ja toimintaTapautta. !i •• , ~ht.~d.'BI bua-auttl alni.t.ri CbTal

kOT'~' .ttl rotuoppi .ak.alai ••• n t.paan ki.ltet~ auodoltl .uoraltaaD .,.-

tllli ••• u.ko.uk .. n. jolla .... 1" oli .. ~1DD'llin.n .. rkit7" .ttl •• 

antoi Sak.all. til.l.uud.n •• taantua melkeinpl kalkkl.n .. ld.n ololhin. ko.ka 

llbe. kaikkl.lla oli .~t~rlltl&D .ak •• l.l.1a henkil.ltl. jol4en tlalD opln 

.akaaD kat.ottiln ol.Tan .rIln1.i •••••• ll.tu.luht ..... Sakeaan. Mini.t.ri 

OhT.lkoT'~ otakaui •• ttl Sak .. piakkol. tuli.i kiinnitt ...... nti.tl .uurea

paa buoaiota nt.e.~ Unkari .... ' .... la ••• j •• t.1&-8l"Tla ••• ol.Tlin .ak.a-

1.i.ila Y~i.t'lh1a. Wrlkoi ••• tl otakaui hIa OSkari. Jou\uyan plankln ~tl 

oIAKELUOHoIE • ....... ~ .. : 
T ..... I'--
T ..... la- Ja IlaIIkel .. _ ............. _ .... mlnlaterlllll .. 

...•..........•..... _ .. t~~.~.~.! ...................... ............ . 
EI ulkomaudua ...... tledoltubUn. 
EI un.-........... mutta .. lkoaelalnml ........ tIadoI· ....... 

•••• 4. 
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.uure •• a aälrin Saksan .aikutus.allan alaiseksi kuin Tlekko-SloYakia oli. 

TI.kkoslo.akian p~rki~s t~teen puolue.tta.uut.en a.etti toki .räln-

lai.et rajat s.n halull. mukautua 8ak.an ~l.i.een politiikkaan. TIllainen 

puolue.ttoauu •• dell~tti kultenkln Saksan, Ranskan, Englannin ja Italian 

takuun. Viittas in tälllin alnl.teri Krnon eräl •• en i.k.l ••• n ~k.ityl ••• n lau-

.untoon, jonka mukaan MUnchenl •• 1 oli .ellal.e •• a muodo •• a lu.attu taata 

Tlekkoel •• Yaklaa uudet rajat, ettl olkea.taan tlain takuun ilmaa mitiiD 11.ä-

.elit~.tl pltäl.l a.tua automaatti.e.ti .01aaan U7t, kun nia& rajat on 10-

pulll.e.ti yah.l.tettu. Mlnl.t.rl Chvalkoy.~ ya.ta.i täh&n, .ttä ~.ei •• t 

~ .uuryallat oll.at jo kahde.sakin juli.tuk •••• a ilaoittan •• t halua.an.a taata 

Tlekko-SloYaklan ko.k.mattomuud.n. Siiti huolimatta oli .i.likin yaik.uk.la, 

~ 

jotka lähinnä aiheutuhat .Hti, .ttei bslanti halumlut ~kain elpä ed .. 

~hden muun .altlon kan •• a tllla18ta takuuta toteuttaa, .aan edell~ttl, .ttä 

•• n aYU.tu •• el.olli.uu. a.tui.l .oiaaan yain .iini tapauk •••• a, .ttl a i no •• -

taan 7k.i kl.ei.i.tl •• ltlol.ta blt~~ttll.i Tlekko-Slovakiaa ja auut kolae 

oll.l.at kukln kohdaltaan .almiit 8itl tlll&ln auttamaan. liltä neuyotteluja 

.alkeuttl muuten ", .ttl takaajayaltloehdokkaat oll.at ke.keniln huonoi •• a 

yll.l •• I, kut.n •• 1m. B~.ka ja Italia. 

TIllainen puolue.tta.uu •• dell~ttl tol.aalta, kuten hra Chyalko •• ~ 

.1taatin auka&a jo .iltatul •• a juli.tuk.l •• akln nlmenomaan lau.uttiin, ettl 

kalkkl Tlekko-Slo.aklan .otl1aalli.luontoi •• t liitot ya.taa.a.tl tarkl.t.ttai-

.11n. Tia& .1 ko.k.nut .aln 111tto.uhd.tta leu.o.tolilttoOD, .aan ~'.kln Ban.-
kaan. ldelle.n •• ural.1 puolueettoauud •• ta, .tti Tlekko-Slo.aklan 011.1 .11-

,.tt&y .. kalkk •• 7kalpuoli.ta rintaauauodo.tu.ta, .U ... 1m. utlkomint.rn-

.opt.uk .... 111tt781.tl. 

Klt& Uakarlln tull •• iln 011 .i.lll br. Ch.alko •• ~ mukaan .del

l.enkin halu eaa4a ~bte1MA 1'&J. holaa kaa .... T&.tI. .i kuit.~ tullli 

altllD •• 111& lakaa 011 .1t& ••• taan, Ja .en •• ikutu. Uakari •• a oli .ain ka •• a-

...... 01keaat ... PlTkt.r. t&11.1 .... 7bt.1 ••• n r.Jaan olikl. tl.tt&.&I'l Ii-

bba& "-ola aloitte .... perutu .... "-ola 011 qll& lunn.ut t7N& uul118 
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rajoi~inaa, ja aikoikin omalta kohdaltaan kirjaimellilelti tämän lupauklen 

pitlä. Uutta len mieleltä ei tim& eatänyt litä, ett& yhteinen raja aaatailiin 

Unkarin .aatimukleata. 

!älli yhteydessä hra Ch.alko.lky my~1 .akuutti, että Ukrainan kylymyl 

ei tälli haa.aa ollut aktuaali. 

Lopukli hra Ch.alko.aky tiedusteli myöa kauppasuhteiden kehitykseltä 

Suomen ja Tlekko-Slo.akian .älill& Ja lupasi tällöin eräiden huomautusten1 

J6hdoata koettaa helpottaa tuontia Suomesta, mm . mit& lanomaleht1paper1in 

tuli • 

AIia1nbo1taja: 
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rrahaaa& 2' päivänä helmikuuta 1939. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

No. 104. ."l\.. 
J1J~~1 ;:. .:''1 

l. 3 ! -
r ctz 

Ulkoaaiainmin isteriö • 

• Helsink.i. 

Lähe tystö kunnioittavasti mi nisteriölle oheisena lähettää 

raport t insa no. 4 aiheesta 

"Hieman sisä-ja ulkopolitiikan vuorokaikutuksesta Töekko-

Slovakiass&.': 

Aeialnboitaja: 

• 

UI 11I A .. 



• 

• 

PR A .R .Å .. SSA OLEVA LÄHETY STÖ. Sala inen . 

RAPORTTI n: 0 4. 

P r a h a ssa 24 p: nä helmi kuu ta 19 .. J9·. .1'/72 - r .... / ... ~ . ~1 
! 

Asia: Ji1!!ll!P 1I~ .!tjj,- .jl:l, .. Ml~.O.l1.QUt.U.kAn. w:uoro-

.vAikutuksesta TJekko-SLov..ak1.aua. 

Täällä vallitsee edelleenkin epätietoi8uuden ja huhujen ilmapiiri 

j ksinpä luhteell i 8en korkeillakin tahoilla. Etenkin pelätään Saksan ruokahalun 

jatkuvaa kasvamista. Mitään sensationellia ei tässä luhteessa kuitenkaan ole 

toistaiseksi ollut havaittavisla. Tosin h i ljainen ~hdenmuk8istuminen j ohdon-

JDUkaileati jatkuu. t~i tohn tämä ilmenee vähänkin i henUselDlllä.n kannan säilyt-

täneiden lehtien lakkauttamisessa / mm . laajoja legionalaispiire jä edustanut 

"Nårodn! Oevobozen!"/ lekä hielll&ll1tin vasemmiltolailest1 suuntautuneiden henki-

lliden s~rj~ttämise.sä kaikilta tärkeiltä pa ikoilta ainakin eiinä tapauksessa, 

että he aikais emmin olivat joutuneet vähänkin l ähempään ~hteiltoilllintaan hra 

Benel1n ja tämän ympärilUn kanua. Yhtä ihepäilemmin huhuHlaan, että ~iskin 

kenraali '~rov$n olisi piakkoin väist~ttävl lotaminieterin paikalta. 'äittipä 

eräs pääministeri Ber~in lähimpään ympäristlf n kuuluva henkiI' joitakin päiviä 

sitten, että tällainen "puhdistus" vietäiliin vieläkin pitemmälle sik~i. että 

kaikki vapaaauurarit puoluekannaltaan riippumatta poistettaisiin huomattavilta 

paikoilta. Wii .... inittu toimenpide kohdi~tuisi hallituksen jäleniinkin, sillä 

tiettävllti beidID joUkoslaan on kokonaista viili vapaamuuraria. 

Aivan kaikki tällaiset toimenpitee' eivät lui~ liene Saksan IUO-

ranailesta painostuklelta jOhtuvia, vaan aiheutunevat ne monelti vain entil.n 

talonpoikailpuolueen pohjalla llhinn& erilaililta oikeiltolaililta aineklilta 

JAKELUOHJE: Jakeluohjemallaja: 

tavallinen. Tavallinen. 
Ta"alllnen ja lIalkal ........ _ ............ mlnl.t.rllIlI •• 
EI ulkom .. edu.tuk .... tledoltuk.!ln. 
EI ulkomaaeduatuk ..... mutta ulkoulalnmlrmtarlOn tledol. 

tultaiin. 

UE t : A • • 
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.yntyneen kan.allisen yht enä l spuolueen omasta halusta k~ttä& TallitseTaa otol-

l1.ta tilannetta syrj~ttllk.een julkI sesta elämäst~ kaikki ent i set Tastulta-

jansa ja yleensäkin kalkki Tasemm l stosuuntaaksen kannattajat. 

Pelkkä Tastustajien syrjlyt_ämlnen ei kuitenkaan vie l ä s1näln muodosta 

rl1ttäTää poliittista ohjelmaa. Sellaist a ei ede s muodosta pyrkimys T~lttä& suo-

ranaista hankaaksia Saksan kans . a . Yhtenäl.puolue on kuitenki n ollut aika val-

telia. positiiTisen ohjelmansa suhteen. Sen sijaan on yhä useampi asiantuntija 

alkanut esittää mlnulle sen otaksumaD , ett ä ainakin herra Beranin lähi n yapä-

ri.tl pyrkisi saattamaan koko maan enemmän maat a l ouskanta i seksl. Varmaa on, 

että hra Beran jo TUosla sitten pyrki llhentymäin Saksaan laskien sieltä .aa

taTan llslmarkkinoita Tiekk~loTakian maataloustuotte i lle 1Ihinnä k31l& teolli-

suu.tuottelden menekin kustannuksella. Ja nimi tendenssit lleneTät ayt Taln te-

hostuneet. Saksal l a puolestaan on kaikki .yy suo.ia t ällaIsIa pyrk~kli~. koska 

sillä on t ol saal ta Taillinkia elintarpeiden t uotanno'la ja toi.aalta taa. Tal-

keuksia teoll isuu.tuotteiden.a menekls.~. Tlmän mukal.e.tlhan on Saksa jo nyt 

kaakkois-Euroopan mai lta ostellut ellntarpelta ja sltt en pakottanut nimi Tasta-

.uoritukslksi ottamaan milloin mit~ln teolllsuu.tuotteita kanuunoista Taloku-

Tau.kone i s iln. Ajan oloon eiTät tietysti a.ianomaiset elintarpeita tuottaTat 

• ..at h3ödy tillai.esta Talhtokaupa.ta ja Tlel& Tlhemain niiden talonpojat. Seu

r auk.ena tillaise.ta kehitY'luunnasta blislkl'- a inakIn Tiekko-Sl ovakian koh-

dalla ylai.en ellntason Tlhitt~inen alentualnen. 

Irlkol.e.tl on Sak.an nyt pakko . aada muualle, l åh nnA tl~tysti Tlekko

SloTakiaan myydyks i sudeettllak.alai.et tuotteet, jotka elT&t ole kilpailuk3-

~l.iä muun Iak.an paljon paremmln ny~alkai.tetun teolliluuden kan •• a ja Joita 

e i .1i. Toitaill .aada luonnolli.e.tl .iJoitettua alnakaan Saklaan. Sak.a onkin 

jo Ti~kuukaulina ~t enemmän Tlekko-SloTakiaan kuin .e on Toinut o.taa siel-

tä, sillä toi.tai.ek.i on .ille tarjottu \&AltA kAsin pAla.ial.a Tain \eolli

lUu.tuotteita, to.ln ~lllkin etupl&el& puolltuottel~. 

'&llal •• t 'lekkoel~0Y&k1AD ... taloulkantal.uutta \lolll.uuden kR.\an-

uuk •• lla .uo.lyat P1Tkl~klet .1yAt ny~1.1n yol .&&da .anottayaa ya.tu.tu.ta 

1t .. \eol11auu4.n .tahO~111A ~\ ... ,r1ttIJ1.t& oyat Juntalal.la· .lTAtkA 

---
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siksi uskalla D3kyoloisaa hiiskuakaan ja muutkin yrittäj ät ovat D3kyisin monesti 

huonosti järje styneitä tai ainakin epiaelvilli t ilanteeata. 

Varsinaiaen puoluepolitiikan taholla on ~eskin D3kyoloissa vaikea aikaan-

aaada vastustusta tillaisille pyrk~ksille. Tosin ei hra Beran ja hänen suuntauk-

sensa ole erikoisemmin suosittu. Maan yhteiakunnallinen rakenne - ovathan useim-

mat pienelljii - on jo sinään aina luonnollisesti vieD3t melkoiseen vasemmisto-

laisuut.en •• rikoi.esti ovat sellaiaet auuret järjesttit kuin Sokol ja lesionalaia-

yhtyalt olleet päävlritykseltäln vasemmistolaisia . Mylskin päio.a virkamiehistä 

• - korkeAmpia lukuunottamatta - on ollut enemmän tai vähemmän vasemmistolaista .• 

Tosin tiekit yleenli ovat maltillisia ja järkeviä, j oten mitään vakaaaa risti-

riitaa ei vielä ole ilmaantunut eikä ehkä ilmaannukaan. Mutta pientä jännityatä 

on koko ajan olemaasa ja eritoten alempi virkamiehiatl saboteeraa sikäli kuin 

.uinkin uskaltaa hallitukaen sille antamia epämieluisia tehtivi& koettaen esim. 

kaikessa hiljaisuudessa suojella sudeettisaksalaiaia demokraatteja tai eri ryh-

miin kuuluvia juutalaisia. Julkinen vastuatus ei toki tule nykyoloisIa kysymykseen 

Ja tylpuolue .ellaiaenaankin on asettunut varsin malt ~ lliselle ja odottavalle 

kannalle . 

Kaikesta huolimatta voi tällainen tilanne ajanoloon helposti viedä umpi-

• kujaan lähinnä siksi, ettl Bölmi-Kälri8s1 oliai ensi tilassa suoritettava uudet 

waalit jo liitlkln syy Itä , että nykyinen edustuato ei enää monien saksalaisten. 

kommunistilten ym. edustajien jouduttua pois ole pääti svaltainen kaikissa asiois.a. 

Jos tylpuolue täll in aai si enemmistin. olisi le suoranainen kalaatroofi sikäli • 

• tU aiU n,ylQrolQllla jo Saksan takla el ~ida ajatellakaan hall1t~sen johtoon. 

81niID vilttlaltt"len vaalien to~enpano voi slls olla vaarallist~. Olreelllata 

ohtlll, että nUllä oike1atolehd1aa( onkin jo niqtnyt artikkeleita, joilla vaadl-

\aaa tylpuolueen lakkauttamiata, k~akapa ae .pka n,ykyolois,a on tarpeeton anoaalla. 

Helpo.ti voi.l kuitenkin tapahtua, etta tlaiD pu~lue.1I lakkauttaain.1I ei polatal.i 

IlDDlty.t&, .aaa pälnva.toin 11.al.l .1tä •• i ~lslI:I&n ole unohdetta.a sita, ettl 

.lra111 ••• tl kanaal1ia •• n yhteD&l.puolue.~.eII ltlttyne.n plenen ta.oiatlpuo1ue.n 

; IIOIIet "a.eII.' laml._ II' -"': 11111 .e1j.l1 .... t kielletyn kOlllllun1at1aen puolueen aktl1-

.l.t.pl .. Ja ... teD taa ••• kuapl.BklD koett ..... D&in kal •• ta. .... a ..... de .... 

J. aitd \aJ'koU ...... · 
...... _ aUa 
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Prahassa 9 päivänä maaliskuuta 1939 • 
... . .. 41 .... ~ __ .. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

No . 128 . 

/ ~. 'j 1 
, 
'1 

Ulkoasiainministeriö, 

Helsinki. 

Lähetystö kunnioittavasti ministeriölle oheisena lähettää 

raporttinsa no. 5 aiheesta 

.".,4. 

" ~~-1!.kko-Slovakian autonomisten osien keskinäis'stä 

suhteista" • 

g, L,<-~ 
Asiainhoitaja: ~ ~ 
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~ .. ~LA. lLA .... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n : 0 .5.~... ... 

Pr&.h .. ssa 8 p:nä lllAal.i .a ...... k uuta19.J9 .•. ~ 1J3j" U . I 

7 :-. . 
I 

).<', 

As i a : .Iil AIIIAIl. Ti .• kk~lo.vak1.an ... aM!")n.o". 
\ . 

_' v 

[; ( 11\ 

···te·i-.. t. •• ······· . ............................................... . 

J o p .. ri .en viikkoa sitt.n muut ..... t täkäläiset lanomal.htimi.systäväni 

pi8t~tyivät luonani ant .... k ••• n hityyttivil ti.toja tiekkien j .. slovakki.n 
Dsa 

välien kärjistymi s •• tä. H.idän tietoif . oliv .. t kuitenkin v .. illa täsmällisiä 

~k. it~i.kohti ... Samoin oli .uut.n l .. ita ni~den uutistenkiD, jotka pian .enjäl

k.en i lme.t~ivät eril.iin huomatt .. viinkin ulkomaisiin lehtiin. Saatuani .ittem-

min til .. i.uuden kaa4e.tikin ke.ku.t.ll .... sia.ta tikiläi.en ulkomini.teriön 
osaston 

poliitti.en/pllllikön tri Dvof,aekin kan •• a luulen voivani haaoitella tiekkien 

vir .. lli.en kislt~k.en .euraava.ti. 

Kriitilliein oli tilanne ollut .yk.yllä, sillä silloin elovakkien är

tlUei 'l1' ti.kk.ji kohtaan oli t uoreimmillaan ja eamalla ulkomai.et houkutuks.t 

valtakunna.ta eroaai •• en voimakkaimmlllaan it.e ti.kkien olle.ea niin h.iko •• a 

" a.e .... ea, ettl he .1vlt 011.1 voin .. t va.tu.taa t~delli.tikiln erkane.l.ta. 

lhtel.tunto ja kä.lty. yht.ieletl edul.ta voltti t~lD kriltlllie.n aJan-

kohdan, tiili l'ht.yde .. I tu11 auuten .ovittua .lovakki.n autonomiaeta, joka 

nil •• 1 oloeuhtel •• a ailrit.ltiin n,.vinkln laajalt.i. 

8itte .. in 011 olk.a.taan ollut enli ".~. vain tlaln .yk.ylll .ovitun 

aa4en valtakuDDalll.e. valtlojlrje.tyk.en ,ov.ltaal.e.ta, ai • • I yht.yde •• I nl-

_.CIIIA&Il t&lou4ellhUla q..~kailll 011 ollut ehklp" lUurin I18rki ty •• 810- · 

vakkel1ta pua\\aa .18. raha, kan tlekeiI11 tarvitt .... a on .itl aul11eki. luo-

"AKELUOH"E. 
,.valll.e • • 

• • •••• ~ •••••••••• ••••••• _- _ •• _ •• 0-••••••••• ••• '10: ... ... .. .. . .......................... ~ ......... . ... : " .. 

.. .... luotUem .. I .... : 

Tavan ..... 
Tavalla- ja 1 ....... _ ... _._ .... _ .. _ .... mlnl.t.rIOU •• 
EI ulkomuMuetukMn tIedoltukailn. 
EI ulkoma .... • .... _. mutta ulk~nmlnlatwlOn tIedoI· 

tukaIIn. 
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mukeenea, nimenomaan eiie taloudellieet, helpommin läpi ovat .lovakit taktilli-

le.ea tarkoitukle'la eli t täneet alukei var.in makeimalietilen ohjelman ja oaakeu-

neet muutenkin melko uhittelevan asenteen. Tlekit arvelevat kuitenkin .ovinnon 

ehkäpä piankin .ynt~vän llhinnä taloudellilten ~enn~ty.ten hinnllla. 

Nämä Ilovakkien .uuret vaatimuk.et eivät kuitenkaan ole vain tlekkejl va.-

taan kohdietuvaa taktiikkaa, vaan tlhtäävät ~es Jyrkempien .lovakkien neutrali-

.oimieeen. 8lovakkien yhtenäi .puolue I Hlinka-puoluel on nim. itee a.ia •• a aika 

ep~htenäinen. Puoluee •• a on jyrke~i, ehkäpä t~teen it.enäilyyteen a.ti pyrkivä 

.iipi , mutta on ~ö. maltilli.e.pi w.Jhml, joka tavoittelee .ovintoa ja yhtei.työtä 

tiekkien kanl.a. Bn.inmainitun johdo •• a on mm. profe •• ori !Uia, joka Jo 1926 tuli 

tuomituk.i kaappaulhakkei.ta ja yhtei.työltl vieraiden valtojen kanl.a, mutta ar

aahd.ttiin litten myöhemmin!1 Jälkt.aii.e.n ryhmäin kuuluvat taa •• tupäll.ä 810-

vakian lut.rilai •• t piirit. Tl •• n.1 liene. maltillilt.n vaikutuI puolu •••• a ka.-

vanut, .utta rii.tälk.e.n arvo.telu- ja &iitatiomahdolliluud.t rabuli.teilta ha-

luavat enlinmainitut ainakin nlennli ••• ti eliinty& hekin kovin kanlallil.ieli.inä 

vaativai.lna. 

Myölkin vieraiden valtojen vaikutu. on otettava lukuun. Tiettävälti Puola 

ja Unkari yrittävit edell.enkin jO.lain määrin yllyttll IlovaEtien I.paratiltilia 

• pyrki~kliä, mutta niiden vaikutuI alovakkeihin on huomattavalti ' vähentynyt len 

jälke.n kuln ne kabmailivat itlelleen tärkeit& alueita Slovakia.takin. Sak.an vai-

kutu. Slova~ial.a on litä va.toin edelleenkin luuri, tiettävälti entiltäkin .uu-

ra.pi. Sak.an ei kuitenkaan arvella pyrkivin Slovakian eroittamileen ~~ile.tä 

valtiolli.elta yhteydeltäln. lilll lilloin Sak.an va.tuu len kohtalo.ta tarpeetto-

ma.ti ka.val.i Sak.an .aamatta k~tlDne •• & mitlin li.letuja yli ~~tilanteen. 

Jo ~kyr.in Sak.a voi nim. all711vl.ti vaikuttaa Slovakia •• a ja lamAAla .e voi 

aina tarvitt .... a p.lata .lovakit tlekkejl va.taan. Sak.an otak.utaan .1iI Qtyytl-

vin .iihen, .tt& le vol pitll tilanteen Slovakia •• a ja erikollelti Ilov&kkien ja 

11 Prot. Tuka lienee aikolD&&D neuvot.llut ainakin UDkarln, Sak.an Ja Puolaa 
kaA •• a a.e.lll ••• ta aYU.ta .... ratl.t~111 •• lovakel11e~ mutta katkai.i alaA 
neuvottelut huomate •• aan, .t\& a.lanoaal.et valtlot halu.ivat it ••• aada hal
tuaa.a Slovakian tal o.la .11t&. 
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ja tiekkien luhteet labiilina. Mikäli nämä suhteet l iiaks i paranevat Ja vak i nailtu

vat, aiheuttanee Saksa jälleen jonkinl a i l en ärt~k8en, mutta t oi laalta .e j arrutta

nee, jos elovakit oma-alotte1lesti yrittävät liiaka1 vieraant ua tiieke1ltä. 

Pääpi1rteislään valtaava on tilanne myös Karpaatti-Ukrai nasla. Erona on vain 

le, että karpaattiukrainala.1aet a1nään ovat liian heikkoja voidakseen sanottavasti 

ajaa omaa politiikkaansa. Sikli ne toisaalta ovat huomatt avalt i enemmän kuin slo

vakit r i ippuvaisia Prahan keskushallituksesta, er ikoiseati rahalliselsa suhteelsa, 

toisaalta ne .yös ovat alt t iimpia aaksala ise lle vaikut ukselle. Hieman aktiivilempaa 

ja i t senäieempää politiikkaa lienee s iellä yr i ttänyt a jaa ministeri Revay, joka kai 

juuri siitä sYY I tä isken menet ti miniateripai kkansa. Häntl. kyUI. Iyytettiin t01laalta 

siitä, ettei hän 01is1 kyennyt e s tlmään Puolaa ja Unkaria va staan kohdiatuvaa kiihoi

tus- yms . to imintaa, jota harj oittivat etenkin muualta Karpaatti-Ökrainaan tulleet 

ukraina l aiset , toilaalta sHt ä , että hli.nellä entiaeni radikaalisena aoa1alidemo

kraattina olil i ol l ut suht e ita kommunisteihin. Mutta nämä moitteettxaa lienevät 

l ähinnä olleet t ekoayi t ä . 

T~dellistä kuvaa ti l ant eesta ja virtauksista Slovakiassa Ja Kar paatti-Ukrai

nassa on toki vaikea aaada, e llei itse paikalla tutultu olosuhteisiin. Aionkin 

sikai ensimmäilesl' lopivasla tilailuudelsa tehdä tuollailen tutuatumilmatkan • 

• Koska t äällä juur i on neuvoteltava vuoden k iintiöistl. ym. taloudellil.'ta asio i sta 

Ja kOlka aeurallinenkin .. Ionki on vilkkaimmillaan, ei tiimJ. kuitenkaan voine ta

pahtua ennen huhtikuun loppua. 

Aaiainhoitaja: 

.\ 
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Prahassa 14 päivänä maaliskuuta 1939. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

No . 144. 

Ulkoaaiainministeriö , 

f{ J 3( ~ a..{ 

I'~J - l 

H elsinki. 

Lähet~ stö kunnioittavasti ministeriölle oheisena lähettää 

raporttinsa no. 6 aiheesta 

"Reunahuomautuksia Slovakian tapahtumien Johdolta". 
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As i a : Raun.ahu.olll&u.t.uk.8.i& ... ~~.oY.a.kia.n. ... tapah-
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.. tumi 8.n .johdoatA . . ................. _ ..... . 

Tillll aletaan j älleen olla liini tilanteella, ettl tuoreimmat t i edot 

oyat laatayi lla ulkomaililta radiolihet~klilti tai lehd1lti. Virkamiehet ~. 

tiekit eiYit yleenll ole lelYilll tilanteelta tai eiYit ulkalla puhua ja ai-

kailemaat paraiten informoidut diplomaattikolleegatkin tuntuiyat kuin haparoi-

yan pimeilli ollen 11eenli ymmälliln tapahtumien kuluIta. Mikili koettaa 1.1-

kaanlaada jotain llUteelii .elkeinpi tunnittain auuttuyalta tilanteelta, mu6-

dOltuu le tlkiliilen nlköpilrin mukaan lihinni leuraayanlailekli. 

Vieli yihemmän kuin Yi i .. vuonna on Tlekko-SloYaklan kohtalo nykyilin 

len omilla killl.i . Polllttinen kehitl1 ei lanottayaltl rilpu tiekklen omilta 

toimenpitellti, yaan luuryaltojen, erikoileltl Saklan alenteelta. Krlilti 

8aklan yihillemmlltl tyyt~itt~den 11aaukll1ta huolimatta ulkottl1n tlki-

11111111 ylralliallla piirelal' ylell.atl, etti auhteet Saklaan oliyat jatku-

yaltl parane.alla Ja talaantWll&I .. Ja ettIL 8akla tilalill .u.kahutl e1..en&& 

r.rht~111 alhinkllD radlkaall111n uUllln tot.enpltell11n tILtA maata yaltaan • 
./ 

8amoin ulkottl1n ~leenl&. ett& ~61 yaltakohdat tiekkle~ ja Iloyakklen 

y&1111& ollyat hiljalleen talaantuaal .. Ja ett& yaltaayaltl .. ltl11l ..... t 
. 

Iloyaklt Jllleen ,&&llI1y&t pare.aln ell11e. ~1hID luantaan elYlt puhelleet 

ftlD jatkuyalUklD alDa opt1ahtl .. t \leklt. yaan ~61 aout 810Yaklalla 

ellee' ~~llet kRoaioltliJat. ~Iln tledettlin ra41kaalll....e Iloyakla-

.lMELUOH"', 

!ayalUDeD. 
••• •••••••••••• u.~ •• _ •••••••• _ ••• •• _._ •• ~ •••• __ •• · • ••• • •••• 0 ... ........ ' ••• • • •••• ••••••• ,. 

....... 

....... ~ .. : 
T .... .... 
T .................. __ ._._ ................ II #. .. ...... *- ... d....... ~ II ............ * ............... h:m .......... tIedoI....... 
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laisen luuntauklen olemaslaolo ja sen vaikutul nimenomaan ne . Hlinka-kaartin 

kAskuudesla. Käytännössä ei tämä järjeltö kuitenkaan ollut yhtä merkttyklellinen 

kuin paperilla. Tosin siihen li~ee liittynyt n. 200.000 jäsentä, mutta näistä 

ei todellisuudessa tainnut olla kuin n. 20 .000 kunnolla järje 8t~tynyttä ja 

.eeistettua. 

Viimeiset tspahtumat olivat siis useimmille YllätYk8en~ j a nyt, osittain 

jälkeenpäin, selitetään ne yleisimmin seur aavasti. Syklyilet tapahtumat merkitli-

vät eritoten Slovakiassa eräänlaista vallankumousta, jbLa auttoi noure t ja ra-

dikaaliset, mutta usein epäpätevät henkilöt elilie. Oloeuhteiden tasaantuelea 

nämä ru esivat yhä enemmän joutumaan eyrjään pätevämpien voimien tieltä. Peläten 

tämän itselleen epäedullisen kehityksen jatkuvan, nimA radikaaliset voimat li-

läsivät viime aikoina toimeliailuuttaan Slovak1&D iteenäiltymisen merkeissä. 

Alkuaan oli Saksa omaksunut suhteellilen pidättyaän ja pikemminkin 

tiekeille suopean kannan täslä ristiriidalsa - ainakin sikäli kun oli kylymys 

vi ralliselta Sakealta. Mutta Saklallakin on radikaalilempi luuntaus ja tämä oli 

enemmän kuin maanl. viralliset piirit tukenut Ilovakialailia hengenheimolailiaan. 

Ja kun sitten rupesi ilmenemään. että radikaali.impien slovakkien aktiivisuus 

• alkoi kantaa hedelmiä, piti virallinen Saksa, joka aluksi n~tti olleen jossain 

määrin yllätetty tästä kehityksestä, paraana ajois.a muuttaa kantansa, jottei 

se menettäisi otettaan huomi.päivänt herroihin Slovakial,a. Ja tiekit, jotka 

aluksi Saksan hiljaiseen h3väklymiseen luottaen olivat omaksuneet tarmokkaan 
21 

asenteen, ovat laaneet va.taava.ti hellittää otettaan. Samoin maltil lieet slo-v-
vakit. Toi.elta puolen on radikaalien slovakkien rohkeul voinut kasvaa .&malla 

mital.a kuin Saksan myötätunto heidln pyrkimyksiään kohtaan li.ääntyi, lilll 

hekään eivät oli.i mitlin voineet tehdl Saklan tahtoa valtaan. · 

1, Sivumennen lanoen oli vielä viime viikolla puäs tetty ministeri Chvalkovskyn 
kabinettipäillikkö ministeri Kasafik lomalle ulkomaille. 

2( Jyrkkiin toimenpiteiliin eivät he varma. tikaan olili uakalt&n8et ryhtyi 

v.ltoin Sakaan tahtoa. 

31 'i.on hallituk •••• a ei propagandapilllikkC Maohia lukuunott~a kukaan lie
te alkuaan aktiivi.e.ti tukenut •• parati.teJa . MQtt& u •• tmaat tuon hallitukl8n 
jAlenet pa"iivi'uu4eI~ .pI.aora.tl .di.tAvat ~'.i.t& kehity.ta. 
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Lisätekijänä tähän Saksan kSDDanmuutokseen on voinut vaikuttaa sekin , että 

tiekkien nykyisen hallituksen takana oleva ja Saksalle enemmän tai vähemmän mie-

luisa yhtenäisYYlpuolue ei ole .aanut odotettua kannatusta maassa , vaan että 

työpuolue päinvastoin on, kuten olen jo aikaisemmin tiedoittanut , kaikes ta päät-

täen saanut yhä laajenevaa kannatusta. Kaiken varal ta haluttiin siil ehki antaa 

uusi kova läksy t§ekeille. 

Kaikissa tapaukailsa on jälleen saatu uusi e simerkki aiiti , että Sakealsa 

edelleenkin on kakai poli tUkkaa, virallinen ja suhteelliaen maltil linen sekä 

epävirallinen ja paljon pitemmälle tähtäävä. Jälkimmäi sen politiikan kannatta-

jille suodaan kaikeaaa hiljaiauudessa melko vapaat kädet ja jos lillä näyttää 

olevan menestYIta, niin korjaa virallinen laksa aen hedelmät. J~s sitävas toin 

olosuhteet eivät n~ olevan suopelta t äl le pitemmälle tähtäävälle politiikalle, 

on luhteelliaen helppo ilman prestige-menetystä liitä luopua. Tähän asti on kui-

tenkin Sak.a •• a radikaalilempi suuntaua yleenaä ajanpitkiän voittanut. 

Asiainhoi taj a: 

P.S. Ede ll isen tu ltua jo kirjoitetukai , sain auoraan Bratislavaata konauliltamme 

tiedon, että Slovakia juuri oliai julistautunut t~.in itsenäileksi valtioksi. 

T!ekit eivät tietyati tälle tapahtumalle voi nyk3oloiaaa mitään ja saa Böömi

Mäiri nyt enti.tä kiltimmin vain odottaa auurvaltain keskinäisten auhteiden ke

hity.tä . 

Avoimeksi on toiatai.eksi j~t kya~. Karpaatti-Ukrainan kohtaloata. 

TäaA alue on .eki viestölli.e.ti ettl ennen kaikkea taloudelliee.ti .ik.i vähäi

nen ja vähän kehitt~, ettl ae tu.kin voi muodo.taa mitään it.enli.tä kokonai

auutta. Slovakiaan ei taa. ainakaan paikallinen vle.tö juuri halunne liittyä, 

.1111 aalanoaaisten vie.töryhmien keaklnäi .. , .wat.et ovat tähän aati olleet 

, .Ilko huonot. Tlllä hetkelll ja Praha.ta kI.ln a.iaa arvostellen tuntuiai .ii • • 

11itt~lnen Unkarlln luonnolll.1maalta. Olen kuullut .ekl Puolan ettl Uakarln . . 
taholla vlltettlvlD, ettel Sak •• ea&& kalkkein vlt.8l1iap&a& aikana 01111 TaS-

tu.tanut tlta r.t~l.ua ....... allrla kuln .1~1.e .. ln. TIlli hetkelli en kul

teakaaD ole volaut v.ral.ta. tltl vlltet". 
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LEGATION DE FINLANDE 

No . 147. 

Ulkoaaiainmin i steriö , 

r / ~ H ,of)a.._t i -'J'j. 

~J ' J1 
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H elsinki. 

Lähetystö kunnioittavasti ministeri öl le obeisena lähettää 

raporttinsa no. 7 aibeesta 

"Tilekko-Slovaki n Ula rbenii,ytelmän uusi näytös". 

Asiainhoitaja: 

/ 
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; ... P .. R .. A. B. 1.. ................... .................. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .. 1 •.... . 

~ .. J · ... "" .JL~ s sa . .. l~. p: nä .. ~.~.H~ ....... kuu ta 19.3.9..' . 

7'-; 
As i a: Tlekko-810vakian murbenä,yt.lmin • 

" 1 
UUI i .n9.t.ö ........... ..... . _ . . ...... .... ............. . .. 

~t.nklin nopeatabtist.n ratJai.ubetkien aikana ei diplomaatti .nAi D3kyi-

tt .in kyk.ne k11pailemaan t1.totoimi.tojen, lehtien ja radion kan •• a. Niitten jo 

levittimii uuti.ia ei lUODDolli.estlkaan kannata kerrata, mutta oikean k.h1k.en 

l 
I 

ja tau.tan luominen niille l i en.e .ilti edell •• nkin paikallaan. 

TI.kkien luoYUttua tapau.ten Jirkyttimini ja u.ein neuvoa ta1 apuakin 

pyytivlni alkal.e .... ta va1teliai.uude.taan, ~lkavat tapahtun •• n kata.trootin 

vaihe.t yhä enemaln palja.tua. Biltiriidan .yntye.11 .lovakkien kan •• a olivat 

tlekit, kuten .dellile •• 1 raporti.lani otak.uin •• aane.t vapaat valtuud.t 

Sak.lllta. Tollaalta li.nee Saltlan taholta jo adan melko varhalle .. a vaih .... a 

tu.ttu .lovakkien lirimmii •• iip.i, joten n~ttll .iltl, kuln Su.a 011.1 tahal-

11 ••• tl provo.olnut tuon ri.tlrlldan. Jotta Sak.a lt.e .al.1 .oplvan t.ko.yyn 

puuttua a.lolden kulkuun. Ainakln ovat u •• UaBat tapaaml.tanl vlrkaveljl.ti 

tllll& valalita kalli.tuaaan tillal ... n ki.ltyk.e.n. 

'&kAIA1Iten .ak.alal.ten k •• kuu4 ••• a 011 kyl11 .~k.y.tl alkaen •• 1tetty 

toivelta .aan va1taaai.e.ta ja Hltl.rln .&apual.e.ta tlDDe tal uhkalltu .en 

auuntal.l11~apabtuallla Ja va.taava.tl 11 .. 1.1vat tl.kit u •• ln p.lkon .. , .ttel 

.~k.~1Den ... vutu. vlell t~dyttll.l Sak.aa. IDtta ta.& 011 yle.n.1 tUDD.laol

allen peruatavaa lDYl1I puhetta, Jota ei kolkaua tuettu .111111l tol1aI10111a. 

Ja .1t& erlkol.e.tl .lovakkelbln tull, otuauttlta lIr~l •• UUDD&D olevan ~ 

'.e111 .. n har.a1ukulaen Ja ollte •• taaa vata Bratl.1a.aaa ke.kittyneen .... tDn 

.lAKELUOH.lE, 

'avalllD8ll. 

"".4. 

................ 1eJa: 
T .... ...... 
T ......... .Ja ...... ........ _ .... _ .................... .. 
EI ~ tIedoIb*eIIn. 
II ............... -. nMta ....... waI ...... Ieo. tIedoI....... 
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muualla Slo.akiasaa olleaaa aika välinpitämätönti kaikkea politiikkaa kohtaan. 

Ensimmäiaet hll~ttä.ät toaiaaiat Sakaan aike~a laapuivat oikeaataan 

vaata .iime .iikon lopulla, jolloin Täekkoalo.akian yleiaesikunta oli voinut 

todeta Sakaan järjestelevän joukkojaan maan rajoilla - mistään varsinaisista 

uusien joukkojen siirroista ei kylläkään ollut kya~a. Silloin oli t äkäläinen 

hallitus het i tiedustellut Englannin kantaa ja aaanut tältä aivan passiiviaen 

valtaukaen. Tiedustelu oli kuitenkin tapahtunut niin lalaiseati, ettei edes 

eräa Englannin l ähetys t ön korkeimmiata virkamiehi stä ollut aa.istanutkaan tilan-

teen vakavuutta . ielä l}/} illalla, kuten itse laatoin todeta. Saman päivän il

tapäi.älli oli ~ös eril diploaaattien teekutlu, josla virka.eljeni oli.at .iell 

luhtaelliaen optimiltilia. Ja .ielä l4/} aamupäi.illi esitti.ät eräät korkeat 

virkamiehet ministeriölai aekl minulle etti parille virka.eljelleni aika rau-

hoittavaia lauluntoja. 

Loppuhan kävi sitten "C"III5&A~I~ eloku.amaisella nopeudella ja aina-

kin paikallisen havainnoits ijan si lmilli nähtynä järjeatelmällileati ja hyvin. 

Saksa laiitA miehitystä helpotti tietysti se, että tiekit tiettävästi eivät mis-

aään yrittäneetkään aiti vaikeuttaa. Paikallista laklalaiata .äeatöl lukuunotta-

matta ei kuitenkaan kukaan oloittanut ~~tyväia~ttäin mieh'tYljoukkojen laapu-

miaeata ja monet päin.astoin hlmmäatyttä.än avoimesti tyytymättö~ytenaä, miltä 

ei kuitenkaan aiheutunut mitään .älik~htauklia, ailll lakaalailet aotilaat eaiin-

Iyt' jälkeenpäin on monilla tahoilla palautettu mieliin leikkoja, jotka 

Tiittaa.at pitkiaikaileen ennakko.almiateluun •• iinpä ilmeltyi eräiliin juuta-

lailiin liikkeiliin jo enlimmiiaena miehitysaamun& ka.millaareja, joille liil 

oli .armaati jo etukiteen tällainen teht'y, annettu. Edelleen oli täkäläiaten 

lakaalailten johtaja Kundt jo koImiaen Yiikkoa ai'ten yaroittanut eräitä tutta-

r yaani lihell' ole.ilta .aka.iata \apahtuailta mitiID yklityilkohtia toki mainitle-

1 .. tta. Hetl aan Jälke.n 011 .uaten KuD4t matkultanut Berliiniin, jOlla h&D 11ttaa 

· puoli.lrallllen tiedon .ukaaD oli nl1a yakayaltl lalraltunut, ettei yoill plt-

klbkaID alkaan palata. ~ ..... , 011 tlett,y,.tl Ya18 dlpl~ttl .. n aalrau., 

Joka 1&111 blDen tur.al11 ..... 11a maaperilla odottaa tapauaten kehltYlta. lle.a~ 
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kin I&a Elrllaisista yksityiskohdista sen käsityksen, ett!!. tältäläislllf. saksalai

silla Ja ~ös sudeettisaksalaisella puolueella on ollut eräitä Talmiltelutehtäviä 

alianomaisten kuitenkaan tarkemmin ~'~'EM"a.. tuntematta Saksan lopullista ohJel-

maa ja vielä vähemmän Ben toteuttamishetkeä. 

Näiden puoluejärJeatöJen Ja itae kansallissoaialistisen puolueen suhde 

tapahtumiin ja samalla ~ös niiden ja Saksan viralliaen politiikan keskinäilet 

suhteet Jäänevät kuitenkin aivullisille edelleenkin enemmilbl tai Tähemmän hämä

riksi. Kaikissa tapaukaisaa on tilanne ollut likäli kaksimielinen, että monia 

Saklan täkäläisiltä Taatimuklista ei kOIkaan ole esitetty t~ain viralliaesti. 

.. Niinpä Saksan taholla oli annettu vmmärtää, että haluttaisiin poistaa ainakin 

viisi henkilöä TAekko-Slovakian Julkiaeata elämäatä, näistä kakai hallituksen 

Jäsentä, nim. kenraali SIroT, Ja aiaäminilteri 1isoher, sekä edelleen mm. yhte

näispuolueen TarapuheenJohtaJa, ent. ailäministeri ~ern$. Viralliaelti ei tätä 

Taatimulta toki oltu eaitetty. Samoln oli Sakaan taholla oltu tyytymättÖMiä siitä, 

Jo edellllelaä raportiaaani viitatuata seikaata, että täällä oli olemasIa Jonkin

lainen pasaiivinen vastarinta, Johon virkamiehetkln , etenkin alemmat olallis

tuiTat, ja joaka Saksan mukaan mm. liiaksi hidastutti autoltradoJa koskevien 

luunnitelmien toteuttamista. Virallisen Sak.an luunnittlmat eivät muuten liene 

TiellkilD kai~in kohdin viimeistellyt, kOlkapa täkäläilen, edelleenkin Tirkaanla 

hoitavan hallituk.en kans.a jatkuva.ti neuvotellaan BÖÖMi-Määrin uudelta val

tiolli.e.ta a •• "lta. Virkaveljeni näyttävät tä •• ä .uhtee •• a yle.n.' olet tavan 

.uv.raeni.en Kääri-Böömin nyttemmin katoavan näyttlmöltä. 

1.' 
I 

Mitään tod.lla vakavia Talituk •• n aiheita .i Toitanekaan kat.oa Sakaalla 

oll •• n Böömi-KlIrin valtauk.een. Etenkin ovat tiedot välikohtaukaiata ilmei ••• ti 

liioit.ltuja. flekit tiety.ti ymmär.ivät, ett.iTät he ainakaan enAl voin.et koh-

della buonolti aaanaa .ak.alai.ta ........ TIh ... i.töA, Jolla oli pikemminkin 

.tuoiautlettu a .... On JU1ee. nlhty, .ttl .uW'valta voi pi.neen maahan nlhdell 

o.ak.ua kulloinkin ~Ik.i harkit .... n •••• ellteen. Vain voimaa kunnioit.taan. 

Ja .iten on Benelin poli~'~ auantau. art Jälkeen,11n tavallaan ilmaantanut 
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.ittenkin oikeak.i - olkooDki n, .ttei hiDkLin '&aDut riitta.l.tl luotetta.ia 

.0imateklJöitl maansa puolell.!/ 

x x x 

Slo.akiaata Ja Karpaati-Ukraina.ta kantautuu tänne ~k~i.in .ain .nemmau 

tai .1h.maIn tarki.t&mattomia huhuja. Jokainen .irka.eljistlDi, joitten kans.a 

ol.n yhtlmittai •••• a puh.li~hteyd ••• ä, esittää .rIlaisen muunnoklen tapahtu

mi.ta noilla kulaakunnilla - ulkominilt.riö.tl ei nim •• nål .aa mitä&n tietoja; 
21 

.1lli •• on tllti aamu.ta a.tI .ak.alailen .ota.ien mIehittlai. YleenSÄ kuIten-

kIn ol.t.taan Slo.akian Jl&.lD nlennli.e.n its.nlil~te.n , jo.kin Sak.a lielli 

erilaist.n neu.onantaJien ja a.iantuntiJoiden a.ulla tul •• pitäalAD kaikki 

langat kl.i •• iID. Sitl .a.toin ei ~l •• n.l ar.ella Karpaatti-Ukrain&n .oi.an 

.lilyttäi ede. tillai.ta nleDDli.~ it.eDli.~tti. 

Uiten tahanaa, niin koe.tan ~kyoloh.a pU.tl .iikon lopUlla pistlyty

aäln Bratillayal.a tutu.tuat.eni luotetta.ammin kuin kuulopuheid.n nojalla .i-

klllise.n tilante •••• n • 

. Aliainhoi taJa: 

P.S. Kun .d.llin.n oli Jo kirjoitettu, e.itti mlni.teri Ribbentrop radiopuheen.a, 

Jonka mukaan Bö&.l-Ml&ri oli.i .räIDla1Den puoli-it •• Dl1n.n prot.ktoraatti. 

TImAn jirj.lt.laIn yk.1tyi.kohdat,J.pa .hkä •• n eräit .o.eltami.ta.atkin tieDe

.at ku1t.nkin m1ni.t.riön ti.do •• a ainak1n jo .ill01n kun t~ r'Port ti .aapuu 

periU •• 

11' KDRlin juuri, .ttA bIa oli päi •• yt pOi.tumaaa . .... ta .111& .hdolla •• ttei 

r"ht,l.i ulk"'llla aihiakIID pollltt1 •••• to1aintaaa. BADe. 7.ta .... & arv.l.
ftt •• ttA bIa ~ kata •• vap .. t ...... tAat& lupaulu •• ta&ll.. 

~' Baka .. lihet7atöt1 • .aate. v.t~17 aahdolll.t..aa paljoa .,rJIID j a .aoittaa 
kalkki aakl&lai ... aO'llaapUl17atea puol .... 
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P. .. .R . .J. . .B. ..• ...... ............ SSA OLEVA LÄHETYSTö. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 8, ..... . 

l? r ~ .~ .. _ ssa . .1&. p:nä .~~UL .... kuuta 

Asia : Sananen saksalaisten ja Uekkien 

.au.b.te.1llt.a .. _ .... .. . ...... _ ..... ...... _ .. _ 

N~temmin on i lmenD3t, etti aaksalainen sotaväki yleensä oli siinä 

uskos.a, etti tunkeutuminen Böömi-Määriin ei tapahtui.i ~iTUttomasti. Osin odo-

tt tettiin vastarintaa täekkien taholta ainakin .i.sitoiminnan muodossa, osin taa. 

• 

saksalaisten väliintuloa vaativia keskinäisiä taisteluja täekkien ke.ken !yh

teiskuntaasäilyttävien ainesten ja kommunistien välilIly. Tällaisten olosuh

teiden varalta oli etukäteen ryhdytty moniin varovailuu.toimenpi'eisiin, jotka 

jo ensimmäisen miehity.TUorokauden jälkeen lievenne.tiin ja littemmin kokonaan 

poistettiin. 

Täekit nim. säilyttivit kautta linjan realietisen pidättyväilyyden ja 

b,yvln kurin, joten vähiisiäkäln vilikohtauksia ei sattunut juuri ollenkaan. 

Tyytymätt~tti ja pett~stl oloitettiin kyllä aika a'oime.ti, mutta siinä 

olikin kaikki. 

Loppujen lopuksi ei pettymys ehkl enll ollutkaan sataproeenttinen. 

Tiekko-Slovakian .yksyinen amputatio 011 kylll ollut len a.uj_iltolle täy-

dellinen ylllty., joka sen TUoksi ko.ki kovin kipeä.ti. Mutta Ult oltiin jo 

kuukaulia oltu ainakin Jo •• ain aälrln huole.tuneita maan tulevaisuudesta ja 

etenkln asiantuntevi •• a pllrel •• ' oli ~oko ajan valmistauduttu .iihen, ett' 
/f' 

.ak.alalnen valkutu. maan asioiden hoitoon jatkuva.tl ll.l&ntyl.i, kuten olen 

jo u.e ..... tikln tledoittanut ••• kei ... t&pahtu.at elvat .1i. enLä olleet ~_ 

tila ehdottODa.tl uutta Ja odottamatonta tiekeille. 5ii •• 1 i~nl vain .uudaD 

JAKELUOHJE: 

......... _ .. _ ..... _ .... ~.!!~.~~.!~.~ ................. .... .... .... . 

ual.A4. 
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T .... n ....... 
T ..... I'- Ja IIdkaI ........ __ .. _ .. .mInlatarMlI ... 
EI ulltomauduatu ..... tIedoItukaIln. 
EI ulk~. mutta ulkoaalalnmlnlatartOn tIacIol

tuUIIn. 
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uhannut mahdollisuua , jonka t ot eutumieen varmuudesta ja eritot.n sen tavalta 

ja hetkeltä kaik i lla l ienee ol l ut to i set mi elikuvat. 

Ede lleen on huomattava, että maalla vallinnut hallinto- ja puoluejärjel-

te lmä e i koskaan ollut nauttinut erikoista luosiota, joskin ni ihin oli lubtau-

duttu kovin l ojaalilelti. Ni1npä ar~osteltiin toil&alta etenk In vi rkamieh i ltöä 

ja len byrokraattlsuutta yleileltl, to i laalta taal mo i t1ttiin puolue-elämän 

johtajaval talluutta ja lamoin kuin taloudellisten piirien 1lme1seltl kor~p •• -

raavaa otetta siihen. Ja Z13t viimeksi 011 johtoal._an joutunut yhtenällpuol ue 

laaTUttanut melko vlhän valtakaikua kaulan laajoi lla kerroks1ssa. Tämän ka1ken 

tied.täln nyt päipiirteil.ltl hiviävän ja se j ollain tavo i n lov i ttaa conan 

IllmisIä Saklan _ahantUDkeutumilen. MikälI Sakla 111äksi voi vielä parantaa 

täällä jo tIhInasti vallinnutta kohtalall.n h3vää järjeltystä, tervehdi ttä11iin 

s itä tietw 1 laajoilla plireilsä miellh3Tin. 

Tärk.ämpää kui t enkin on 1., mIllä määrin lakealaiset vo i vat hankkia kai-

kille t3ötä ja 1.1pii. Erilaililla julkisilla töillä ~s. kai laksalais.t 

täälläkin tulevat poi'tamaan kaiken vars1nailen t3öttömy3d.n ja siitä laamaan 

monisla piireils& suosiota. Se, ettl palkkatalo tod.anäköis.sti tul.e lalke-

_an ja hintojen kohoamisen johdolta elinta, o vieläkin .nemmln, tulee vaikutta-

aa&D valtakkail.en suuntaa~, mutta täti .plmi eluailta tOlise i kkaa ei huomattane 

ennenkuin vlhitellen • 

• dell.en on hu~ttava, .ttä tlekkien v&ltenmielil331 ei 01. kohdistunut 

niinltään paljon val°takuJman laklalall11n kuin lude.tt1laklala1l11n. Ja tlaA 

eroitul el ~tkäID ole hivi~, vaan pikemminkin plinvaltoin, I~ll on ta-

dettu valtakanDan .aklalai •• n .otavlen ~. toimih.nkilöiden 31eenll .lllnt7-

ne.n korrektl.tl. jopa 7.tlvilll.e.tikln. kun .... lud.ettllakl.lallet .v.t 

jilleen plTklneet a..v.ltal •• ltl .tull.aa&D~/ 

Mon.t .elkat valkuttav.t .111 .ak.alal.-tlekkll&l.en modul 

----- ma i nitu11ta eräiliin 7kll~71.11D 3r1tykliin laapuuellta kommillaarellta 
1/ •• ~ •• delli •••• & raportl •• anl/bllvat monet tulleet vain omin valtuuk.in tai 
.rIlaI.ten .udeettlaak •• l.i.ten puolue-eltDlen valtuak.ln, altki ~ on vlr.lll
... '1 perwatet\u., joten k.o. k.-1aaaarlt .vat ~. 1I01lt ... , •• 1 .... 1111\& 
p1t7k.1I'1.. 
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Paljon tulee kuitenkin rilppum&L' siitä, m18eä määrin Tapautta ja liikkumiamah
~eJ 

dollisuutta Sakea tulee jättämäiD tiekeille .ivi8t~k.e 1& ~8. e1 puhtaalt1 

~lellpo111tt1eilla al01lla. Ja tämä on a1tlkin tärkeimpiä, k08ka juuri a1vilt~-. 
~ 8äät~, jota täm& ~leinen Tapaue eniten koskee, jo sinään on alkäli muita 

p1dättyvämmällä kannalla eak8alaia11n nll.hden, että aen jäsenet joutunt en1ten 

kärs1mään tapahtune.lta muutokaslta. Entieten lukuisten virkamiesten lisäksi 

joutu"at nyt I11III. monet uudet virkamiesryhmät paikattomikS1. Kaikki nämä. tulevat 

tietyst1 l ähinnä kohdiat ..... an katkeruutenla Saklaan ja laklalaial1n. 
"-

Vaikea on tiet~st ennustaa, mutta lll.hinni oliIin kyllä taipuvainen ulko-

aaan, etteivät lakaala11et riittä"ält i oa&& k~ttäi hyväkleen nykyi8tä itselleen 

luhteell1len 8uotuilaa plykoloogilta llmapl1rii, vaan tulevat ~hä johdonmultai-

lemmin puuttumaan tiekkien kanlallilen elämän ja toimintaTapauden eri muotoihin 

- lähinnä likei, että Saklall& äärimmäiut piirit edelleenkin tullevat monuti 

k~tännöslä merkitlemään enemmän kuin maltillt.et r~hmät~ Tältä todennäköilesti 

aiheutuva kal"a"a t~t~tt~~. tlekkien kelkuude88a el tietY8ti kuitenkaan 

tule pukeutumaan "äkivaltai.iln muotoihin eikä ede8 voikaan sitA tehdä, e i 

ainakaan rauhan aikana. Mutta mon1mlljoonainen uU8ien t~~t~ättömien joukko 

tule. aina li8ä1mäin Saklan "altio- ja ~hteilkuntaruumi1.la e.iintyvien heikko-

jen kohtien lukua • 


