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Jo jonkun a i kaa on Slov ki s sa liikkunut huhuja lisä
mobilisatios t i t "x i nt amaa varten . Unkar in t åktil ä i nen s oti
l a sa s i amies arvelee , et t ei . mi s t "än pi akkoin t a ht uv s ta mo
bili sa tios t a oli s i k symys , v an ett~ obilisa tiohuhu olisi 
s yntynyt ~ lov i as sa a ina joulukuus sa t apaht uvi s ta asevel
volli s t en t r ka s t ustil i suuks i s t a ; hän li sä si, et te i lova
ki alla itsellään ole nyky;' än e' es r i itt :' vä s ti var usteita s 
rem a mobilisa ti ot a varten . Olen kuitenkin slovaki a l a i selta 
t aholta kuullut varman t i et ona , ett·· valmistukset myöhemmin 
keväällä t a aht uvaa li sämobilisatiota varten ovat käynnissä ; 
t ä.ll ·~ kin t aholla tode t aan , että Slovakialla ei nykyään ole 
o~ast a. tak a riittävästi var us te i t a suurempaa mobili sat iota 
v rten • 

. Nyk r"än lo.v ki a lla lienee it "rintamalla n . 22 . 000 
mie s t ä . Viime kea~ Slovaki a lienee mobilisoinut aina 
70.000 mieheen saakka , mutta nä i stä oli suuri n osa s ittemmi n 
kotiutettu s ota teollisuutta varten; Saksan täkäl ä i nen l ähet
tiläs l ausui minulle äskettäin, ett" slovakia l a isia yoidaan 
paljon tehokkaammi n käyttää so t ateollisuuden palveluksessa 
kui n rintamalla. (Tässä yhteydessä maini ttakoon, että Sak
sa ssa työskentelevien slovaki~lai sten t yöl ä i s ten l uku lienee 
t ällä hetkellä yli 100 .000:n.) 

JAKELUOHJE: Jakaluohjemallaja: 

Tavallinen. 
T .. alll_ ja 11 ..... 1 ... . . ........... mlnlatwlOlla. 
EI ulko .............. _ tladoitu"'lIn. 
EI ulko ... -.. .. n .... utta ulkoaalain ... lnlatarllln 1iedoI-......... 
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Slovakias sa suht audutaan arvostelevas ti Unkarin osuu· 
t een yhteises sä t a i stelussa. Esi merkkinä t äs t ä mainitsen • 
var autuen lukujen t äsmällisyyden suht een -, että eräs slo-. 
vaki a l ainen virkami es mai nitsi mi nul le, että kun pieni Slo
vaki a s odan Neuvostoliitt oa vastaan al kaessa mobili soi 
70. 000 miestä., mob~lisoi Unkari vain 58.000, ja et tä nyky- . 
;' än vas t aa 22 . 000 itärintamalla olevaa slovaki a l aista soti-
1 s ta 14. 000 unkarilais ta. Sama kertoj a l ausui tietävänsä 
Slovaki an mobilisoivan keväällä jopa 150. 000 sotilasta. -
' onet t äkäl äi set kats ova t ulkoasiainministeri Ribbentropin 
Budapestin matkan yhtenä. t a rkoituksena olleen sopi a lisä
mobilisat iosta Unkari s sa • 

II 
Kuten ai kai s emmi n olen ministeriölle il oi t tanut, pi

täisi p"ä- j a ulkoasiai nministeri Tukan l "hiviikkoina vie
railla Roomassa. Matka t apaht uu Italian ulko siainministerin 
kutsusta, mutta samalla pääministeri Tuka käy paavin luona. 
Vierailun pitäisi olla t avanomainen, j a s en toteuttaminen . 
on ollut vireillä jo vuoden .p"ivät. Paavin täkäläinen asi
ainhoitaja ma inits i minulle, ett ... tieto, että myös presi
dentti Ti so kävisi Roomassa. j a myös paavin luona , ei pidä 
p i kkaansa s iitäk;'än syystd. , et teivät presidentti Tison, jo .. 
ka on katolinen pappi, j a paavin suhteet nykyään ole sellai
set, että tuollainen vierailu olisi otollinen • 

Pääministeri Tukan j a paavin välisille keskusteluille 
on runsaasti a inesta t äkäläisissä uskonnollisis sa olDissa, . 
joilla samalla on erikoinen poliittinen värityksensä. Tääl
l ä on m.m. viime aikoina käyty kiivasta lehti sotaa eräiden 
kirjojen julistamisesta kirkolliseen kielle t tyjen kirjojen. 
indeksiin; väittely, jossa toimenpidettä on kiivaasti arvos. 
tellut kansallissosialistinen, slovakiankielinen wGardista·, 
on kehittynyt sille asteelle, että, Slovakian hallitus pian 
määrännee keskustelun päättyneeksi. - Paavin asiainhoitaja 
suhtautuu verrattain pessimistisesti kirjon tulevaisuuteen 
Slovakiassa; hän pitää katolisen ~irkon ainoana turvana kan
sallissosialismia vastaan presidentti Tisoa. 

II! 
Täkäläinen wSlovenska politika· mainitsee 12.1. unka

rilaisen ·Pester Lloydin- kirjoittaneen ulkoministåri von 
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Ribbentropi n Budapestin matkan yhteydessä, että ·Unkarin 
kansa tuntee jo nyt olevansa uuden j~rjestyksen perijä. ja 
hoita j a Keski - Euroopassa-; slovakialainen leht i l ausuu, ett 
vä t slovakit j ä t ä kohtaloaan unkarilaisten käsiin ja että 
Unkari edustaa uudezsa .Euroopassa va i n itseään . - olempien 
l ehtien kirjoitukset ovat uutena osoituksena siitä , kuinka 
Slovakian j a Unkarin suhtei ssa ei ole kysymys ainoastaan 
pai kallisis t a vähemmi s töasioista j a että Slovakian ja. Unka~ 
rin suhteiden kehitys vi ime syksynä eräiden vähemmistökysy
myst en r atkaisuun ei merkit se 10 ullista vaihett a nä i ssä 
suhteissa. 

/ 

V. a . asiainh~itaja: fllb.utJ ~ 

> 
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Brat i s l ava SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 

RAPORTTI n:o ...... 2. 
Er. tisla V.fisa 20 p : nä t .a.mmL ..... kuuta 1942 .•. 

uten eri yhteydessä olen tiedoi t t nut , pi dettiin Ja.,. 
vorinasua j a Rohe Tatralla kai kessa hilj~isuudes sa t. k . puo
li väl i s sä viikon kes t änyt neuvo.tte lu., jos sa es illä olivat 
t ä r keä t Slov ki a koskeva t ~te.loudelli se t j s otilaalli
se t . kysymyks et. Neuvott eluun osalli s tuivat, sen j "l ke en, 
t.k . 19 p :nä j ul kai stun tiedonannon mukaan Slovaki an t a saval
l an resident ti Ti so I p·' ä- j a ulko ini s teri Tuka , halli tuk
sen j äsene t, Slovaki an di lomaat tisia edusta jia j a muita hen
kilöi t ä . ~ euvot telun keske i s i n" kysym ksinä ovat ka i kes ta 
päättä en 011 et Slov ki an ki i~teämpi osallistumi nen s otaa 
käyvän Eu.roo · n t a louteen (m. m. elint · rvi keiden hanki nna ssa. ). 
s ekä lisämobilis tion toime npano keväämm~llä . 

Kysymys saksal ' ist en neuvot te lij ain osallis t umises t a 
kokoukseen on t~ällä ant anut alj on uheenaihetta . nkarin 
t äkäl ä i sen l ci.hetys tön j äsenet ova t t a i uvai s i a v" i ttäm:'än , 
ettei saksal a isia ol lenkaan osalli stunut neuvo telui hin , vaan 
että t ämänt a aiset huhut ova t s lovakkien itsensä liikkeelle 
l askemia, koska Slovaki a ei tahtoisi jäädä huonompaan ase
maan kuin Unkari, jossa ulkoasi inminis teri von Ribbentrop 
äskettäin vieraili. Tässä selityks essä on kuitenkin ilmeises~ 
ti vahva annos yksipuolista yliolkaisuutta Slovakiaa kohtaan. 
ikään ei nimittäin olisi luonnollis empaa , kuin et tä Slova

kian holhooja Saksa on edustajien kautta osallistunut tähän 
tärke"än neuvotteluun. Täällä liikkui pitkän a i k!1a itsepin
t aisia tietoja, että itse :valtakunnanmarsalkka Göring alia,]. 
ollut tilaisuudessa mukana.. Täkäläisen ulkoas i ainministeriön 

"'AKELUOH"'E : 

0.: A" 

.... k.luohJ.m.II.J. : 

T.valllnen. 
T.valllnen J. 11 ..... 1 ..... mlnleterlOlI •• 
EI ulko ......... tui< .. n Iledoltuk&lln. 
EI ulkomueduatvk .. n, mutta ulkoealalnmlnlatwl6n lledoI. 

luk&ll". 
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kansliapäällikkö, min. r acna on kuitenkin omasta aloittees
t aan l ausunut Unkarin minis terille, ettei tieto Göringin 
osallis tumises t neuvo tteluun pidä pajkk~~sa. Tämä k~oami
nen ei sulje pois s itä mahdollisuutti'~~~u tai. jotkut muut. 
saksal a i set olis iva t osallis tuneet neuvo ~t e luun. ' .m. maini
t aan valtakunnanministeri Frick, jolla s~notaan olevan hyvät 
suhteet Slovaki aan. 

Näiden neuvottelujen yhteydessä on j älleen sukeltau- . 
tunut es ille vanha kysymys presidentti Tison j a pää~ j a ulko
minis teri Tukan välisistä erimielisyyksistä sekä myös tieto 
presidentti Ti s on mahdollis es t a erosta. Päämi nisteri Tuka, 
on tiettävästi sen suunnan kannalla, j oka. haluaa mahdolli
simman lähei s tä j a varauksetonta yhteistyötä Saksan kanssa 
j a nyt puoltaa suurta mobilisatiota ,. kun t aas pre s identti 
Tis on, jonka suhteiden valtakunnanjohta j a Hitleriin kylläkin 
sanotaan olev n hyvät, mainit an olevan pidättyvämmän suh
taut~is en kannalla. Ilme i sesti on Ti s on j a Tukan välillä 
hilj a ista erimi elisyyt tä olemassa . (Sitä todist va t molempi~ 
en viimea ika i set puheet: Tuka julis t aa kansallissosi lismi a , 
kun taa s Tiso keskittyy kansallisa j a tuks ean ja uskontoon 
korkeim na voimana, jopa siinä määrin, että hänen puhettaan 
on a inakin kerran viime syksynä ennen lehdissä julkai s emis
ta sensuroitu). Mutta olipa presidentti Ti s on asema aikai- . 
semmin ollut vaaranala inen tai ei, joka t apauksessa se nyt, 
kun yllämainitussa neuv.ottelussa on ilmeisesti päästy lisä- " 
mobilisation suhteen myönteiseen tulokseen, näyttää varmalta~ 
Tähän viittaa m.m. se, että kun Unkarin lähettilä s oli neu-, 
vottelujen jälkeen ottanut Saksan . lähettilään kans sa puheek
si presidentti Tison mahdollisen väistymisen, t ämä oli nau
rahtaen vastannut, ettei siitä ole puhetta. 

Neuvottelukokouksen tuloksista. ei t~ällä vielä ole 
esiintynyt mitään täsmällisiä tieGoja. 

Ei liene sattumat että täkäläinen saksalainen lehdis ... 
tö on näihin . aikoihin julkaissut eräitä ohjelmaluontoisia 
kirjoituksia, joissa korostetaan Saksan johtoasemaa Euro 
sa ja erikoisesti kaakkois~Euroopassa. Takäläinen -Grenzbot 
julkaisi 15.1 pääkirjoituksen -Das Reich als Ordnungsm&oht~t 
jossa lausutaan, että vain Sakså on (suurvalloista) tunnus .. 
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t anut euroo al a i s en suurtilan ja sitä vastuullis esti suo
j annut j a että t e~tävänä on nyt vain sijoittaa Euroopan kan
sa t .uuteen yhteisöön niin, ettei niiden omal aatui s ia kykyjä 
ali- eikä yliarvio i da . Sama lehti julkaisi 18.1. Berliinistä 
lähetetyn kirjoituks en 8kaakkois-Euroopan henkinen yhteys., 
jossa sanotaan.,. ettei se, joka on rintamassa, ensiksi kysy . 
suvereniteettia vaan vihollis ta, sekä etteivät Ke ski-Euroo
pan kansat t a istele palatakseen voiton j älkeen kylläiseen 
varillisuuteen ja henkiseen eristäytjneisyyteen. 

V.a. asiainhoita j a : 
Lähetystöneuvos 
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Bratisl~va sa 24 päivänä helmikuut a 1942 . 

8U OM E N LÄH ETY8TÖ 

H:o 116/55 . 

Herr'l. UI 0 s ininministeri , 

/ 0 -Lj t Jajl 
.zp - {l-~ 

(~r--- CU ~ c) 

Oheisena saan toimitta oille Br a tisl avan l ähet s t ön r~-

portin n :o 3 : II Slovak "an j a Unknrin s htei sta ". 

V'1 t eanottakaa , Herra ],iinisteri , suuriIllman kunnioi t ukseni 

vakuutus . 

V. a . a sia inhoita ja : 

Herra Ulkoasia i nministeri 

Rolf "'Ii tting . 

He I s i n k i • 

.... : ... 
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' iir. i n t oimenuiteis i in , jo i de.n t ar koituksena on osoittaa , että 

Slovaki an j a Unka in suhte et ova t vi ime syksyisen jännityl-se::l jälkeen 

4t par antuneet , kU llui Unkarin prouag 'ndavi aston päR l l ' kön äskettäin 

t auahtunut käynti Slovaki assa 3lovakian propa andaviras ton pääl l i 

kön Ga s. rin vieraana . Vier a ilun a ikana sattui tapahtw~ , j oka on 

itsessään vähäuätö inen , mutta joka val a isee sekä Unkarin j ~ 'lova -

kian v··l i s ' ä s' h ei ta että myös .3lovaki an sisäisen valtioel ämän luon-

netta . ol emp i en propagandapääll ik~ö j en ollessa lIohe Tatral l a J lo -

vakian sisä~ ' niRteri ,~ch antoi nidättää dlovaki an unkaril~ i~nuo -

lueen {ulttuuri s i a in esittelijän , kreivi CzakJ~ . Tämä l a sketti in 

kylläkin pi an vapaaksi , senjälkeen kuin myös Saksan t äkäläinen l ä -

hetystö oli , kut en kerrotaan , intervenoinut as i assa . - Tääll ä on se 

käsit s yl einen , että sisäminister i 1~ch , j oka on verratta i n nuor i 

j a on tunnettu itseään korostavaks i politikoks i , on t oiminut p i dät -

t ämisasiassa omin päin . 

uuten on l ovakian j a Unkarin suhteissa nykyään hav ittavissa 

mer ke j ä pa rant umisesta . Näihin kuul uvat m. m. kaupa lliset neuvotte-

............ jerMI ... 

T ........... . 
T .......... ja ....... ............ ... ..... .JM ........ ... 
II .... I ........ _ tlllloltullllln. 
II .... **. ___ ... 1111 .................. ...... 
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lut ~ekä 1?2. Bratis~~va ssa allekirjoitettu , j o pitkän aikaa 

valmiina ollut so_imus slovaki a l a isille kiinteistönomistaj ille 

ma ksett.avi t a korvauksista Slovakian a ika naan Un 

a luel lovut sten ·ohdos t a . 

V. a . as i i nhoita j a : 

ille t ekemien 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

T: o 1 7/56 . 

Br atisl ava ssa 24 uäivänä helmikuut a 1942. 

Herra U+koa i a inrninisteri , 

Oheisen saan to °mitt Tei le Br ati s l va n lOO hetys t ön 

poliittisen ral)ortin n :o 4 : "Kenrac. lisotalllD.rsa l kka ' eitelin vi e-

r a il ' Br at i s l avassa 1 tI. 

Vastaanottakaa , Herra Äuni t eri , suurimnan kunnioituk e -

ni vakuutus . 

V. a . iainhoita j a : 

Herra Ulkoa s i ainministeri 

Rolf littin , 

H e 1 s i n k i • 

o .. ,a .. 
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aj oitun ens i mmäi s essä r anort i s sani kosket te l emaan _en ea ' sotR-

m3 salkka Yeit ~ in Br a+ i . 1 9van vier a ilun ulkonai ia u tteita se ~ hä -

nen eskusteluaan k~nssan näämini steri Tukan vnstaonotol~ ~ 23 . 2 . i l -

Kenra lisotamar sA. l!<ka I~(' i t e l S 8 "l)ui BT' ~ t i ,1 I1vaan , Kut en F 'i l ii 

julk·ti s tu s sa vira l liF"essr: ~i e· nanno A i ,.;.",.; t aa n , 1:-- .. , ... :·~ ~ .... ,. + ... 

~ on~:8 h" TIPl le oli osoi ttanu· ,'le ' l:,;tusmi '1 ~ ~t.("r i , ken r~ -.l i at los 310-

v'lki lln a l1i tuksen ni r ' s ä . Vi e o i k _st ää ' :,, ' :3i ii ivilä , 23 - 24/ 2 . 

Vi e:..' j. l uIl<.:a a i kan'3. _ enr aal so t runarp,a l ::J:a Kc_t al sui ka 1 un~i:1 }:eskus -

tassa ij aitsevas s , h ' storia l i se ... sa nr ' na. tiaaliu l e..t s i s sa ( nyk i s i n 

r -e tihuoneena ) . Vasta t ssaan ens i terveh yJ~-

seen pal a ts i s sa kenraalisot~Dersal~ka l aus ui t l ev?n ~ Suur-S~kse n 

j ohtaj a n . dolf Hitlerin lähett:' ," nä j hänen edust a j anr>r n ( 11 a ls 

r_bc:esandter und Vertreter des Flih. " ::; (l es Gro s ne tschen Re i h 0S dolf 

Hitler" ) . 

Vi er a ilun ensi uä i vän oh jelmaan _'I'IJ. i koht el i '1 i5 uskäyntien l i -

sä - i 1 v kian tasava I an presidentin erikoisvastaanotto j a lounas , 

kaksi tuntia kestän neuvottelu ~lovakian t a savc llan ures identin lin-

nassa , Saksan täkäl äisen l ähettil ään klo 5 : n tee s ekä äämini steri ja 

............ jeoMI ... ' 

T ... ...... 
T ................... .... .... ...................... III ... 

.. .... t 1M' .. tI:I:.: ... ~ .... ::~ ... _*rll1IoI ....... t. h-. ........ . , ......... ........ ....... 
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rouva Tuken ni 0nellc ryilrille t a rjoama il l a llinen j ~ ~itä seur an 

nut v~stq~notto , johon m.ös tijkälä r-en dinlomaatt i kunta otti o sau . 

Toi sen vi er 8ilunäivän ohje ~an kuul uu vi er oi lu saksa l a isen k~ns? n-

ryhmän talossa , kohtelia i suusvi er ailuja , Jlovaki an sotilnallisen 

anupal aluksen näyttelyssä ä''1't. i , sitä seurannut sotilesnar aati ekä 

kenraal i t osin tarj op~~ lounas , j os a Slovaki an t~R~vnllan nre ~ i -

d pn ti oli l äsnt . 

P"ämini stcr i Tuka n iltavRo t oRnoton aikana kenraali sot8J1lar sa l kka 

Ke Otel osoitt i erikoista huomaavaisuutta ':>uom~ le antautumalla huo-

mattavan it ään keskusteluun kanssl'lni . Kenraalisotamarsal;-ka a nto i 

tällöin l ämpimän tunnus tuksen omen sotila i lle ~a sotila sjohdo le 

mainiten m. m. , että uomen sotila iden j a s otilasjohdon suoritukset 

ansqitsevat , kuten hän 1 '1.1 ui , ka ikkeinensimmäisen arvolnuseen. Kes -

kustelun a ikana kenr~alisotamRr e l kka Keitel l a usui l isäksi haluavan-

s a erittäin mi el ellään t ava t a sotamarsa l kka ~nnerhe ' min saad k seen 

tila i suuden henkilökohta i s een keskustel utm hänpn kanss aan p~ on tun -

nin a ikana . Vilkkaaseen t paansa kenr ali sotamRrsalkka Kcitel hahmoit -

t el ' J1latk ansa Suomeen l a usumalla , t",;;ä hän näivien käytyä uit.emmiks i 

l entäi si -'uomeen aamulla j a keskustelis i sitten n ri sen tuntia sota -

marsa lkka r nner heimin kanssa . - Keskustelu päättyi ~käänkuin kesken 

et s iihen , että pääm nisteri Tuka tuli noutamaan kenraa li sotama r salkan 

toisaanne . Hyvästellessään vastaanoton äättyessä minua kenraali sota -

ma se lkka 1 usui toivovansa, etten unohtai si ti edoittaa öuomeen kes-

kust eluani hoonen kanssaan. 

V. a . asi a inhoita j a : ~IL# 
Lähetyst öneuvos . 
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SU OM E N LÄH ETYSTÖ 

1 : 0 125 / 59 
Bratisla v,s sR ':' 7 u : nä hel i m ut a 194 '> . 

/..t .t .t' f../ '.t 
J/J - If.l I 

:1:orrC' U1J:o s i ainrinisteri , 

Ohe i sena 3 " .n t oimittaa Teille Br "tisl"' v1ln _·· het;.rstön 

nolii t tisen r nortin n : 0 5 : "Kenr e1'liso t amarsa k'r . 1.8i r.elin Y;;V'1ti 

Bretis l a v ssa . II" • 

V~ 'lt ""' nottD kaa . :Ier a ; :i ni. teri . s uuriI!lJllan 'unnioituk-

seni V[>JrulltuS . 

V. a . a s i a inhoita j a : 

Herra Ulkoas i a iaminist eri 

Rolf ', i i t t i n g , 

Helsinki. 

VII". A 6. 
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Kenra lisotamPI sal kka Kp-itelin viera i l a i heutti Bratis l avas -

s a kuten tä~ä läi set olosuht e et huomioon ottaen odot taa saattoi , 

s uor n/l i sen huhu öryn ; ka i kki h ut kos. i vat h.-ysY11lyst ä , " aljon-

ko Slovaki on moCl ilisoitava lisää itä~intrunaa vart en" . Vi erailun 

v· el ä kestäessä a nt amas aan haasta t telus sa , jos t a olen eri kseen t ie

doi t t anut s anomalehtika t sauksena , ~lovakian puolustusmi isteri , ken

r aali eatlos kumosi huhut s i itä , että kenraalisotamarsalk~ca eitel 

olisi tullut Br atislavaan " yyt ··äkseen" lisävoimia ; haast attelussa 

l ausuttiin l i säksi , et t ä J lovakia ei tule l isäämään j o määrätty jä 

jOQ<ko jaan itärintamalla , joskin vaihtoja tul ee mahdolli s es ti s uori -

t ettavaksi • 

Sa ksan täkäl äinen lähettiläs Ludin l ausui minull e t änään , 

että viera ilu oli luonteeltaan etupäässä vierailukäJ~ti j a s ells i se-

na va s t aus Slovaki an t a savallan presi dentin j a pääministerin viime 

s yksyllä J oht ajan ··äma jaan tekemään vi ere iluun . lUin . Ludin selitti , 

että s aksala isen j a s uomal aisen mielestä Slovaki an s otilaallinen pa -

nos näytt ää vähäiseltä ; l isämobilisatio ei kuitenkaan käy päinsä 

siitä syystä, että Slovakiassa on va rs in r ajoitet usti ammattita itois

t a ty5gäkeä , joka kaikki t arvitaan varustust eollisuutta va rten, mi-

oIAICnUOHoIE: ..... eIuoh,.....I .... 

T .......... 
T ........... ja lIeIbI ....... ..... ...................... ... 
EI ..... • hh •• th"It+n'h. 
...... 7 .. d " __ -'la''', II , ................ ....... 
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};:ä Seks ssa on kovan paineen a laisena . L"hettil äs mainits i lisäk-

si , että ,,~ksan on sy ä " säästää" Sl ovakiaa j o sen väestön " r ob -

lemaatt isen mennei syyden" vuoksi ( tarkoit et aan Ts ekkoslov8. i an a i -

kuista , er "koisesti kommunist i s ta va i kutusta ) ja myös , koska Jlo

vakia on ylei sessä ti e o "suudes sa ikäänkuin kouluesimer kkinä siit ä , -~iten vaksa kohtel ee pieniä naa urei t aan. - Yht enä v i e r ailun t a r koi 

tuksena mini t eri Ludin mainitsi li säksi olleen niiden epäluul ojen 

hälventämisen , joi t a ~lovakialla ol i va ltakunnanul koministeri von 

ibbentropi n j a kenraalisot ama a l kka Ke i telin äskeisten Budapest i n 

vierailuj en j ohdost a ( äp lä on liilclcunut vä estönkin keskuudes sa 

huhuja si itä , että nyt t emmin olisi v~in ajan k, s~nys , milloi n Un 

kar i saa t ek isin J lovaki an alue en hin~tana suuremmasta panoks es -

t " an itä r intamalla ) . 

1ainittakoon , et t ä ölov ki a n ja öaksan väl i llä vi ime pä ivinä 

käydyissä t a loude l l isi ssa neuvottelui ssa ä ä t ettiin, t äällä jul kai s 

tun tiedonannon mukaan , pyrkiä Slovaki an ja daksan välisen clearin -

sal don vähentämiseen m. m. sot a t a r viketoimituks i l l a öak a s t a . K. o . 

saldo on nykyään yli kaksi mil j a r di a kruunua .310vakian h äks i . 

Kat son olevan täs sä yhte de s sä li säksi s ytä ma i nit a ennen 

kenraalisotamarsa l kka Keitelin viera ilua t apahtuneest a keskust elus

tani Espan jan täkälä I s en as i a inhoita j an Str eeruwitz y Rennet ' n 

kans sa ; a sia inhoita j a Streeruwitz , joka on a i ka i s emmin toiminut 

akt i i viuDs eeri na hän on kansa llisuude l t aan s aksal ainen )J a jolla 

on hyvät suhteet sekä slovaki a l a i s iin että s aks a l a i s iin upseeripii 

r eihin , ker t oi, että lovakia on ä skettäin l ähettänyt vahvistuksena 

itärintamalle divisioonan vahvui sen osa ston. Slovakiala inen tä den-

nysjoukko , j onka l ähdön hän oli nähnyt maas eudulla, oli erinomaises

ti varus tettu. Hän ker to i lisäksi kuull eensa , että slovaki a l aisen 

rinta~alla ol evan divisioonan upseeriston vaihto ulovaki a sta tulevaan 

uuteen ups eeristoon on par haillaan käynnissä j a et tä Jlovakian pitäi-
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9 i kevi'iÖJ'!I"imaä l ähett ää vi e l ä ainal:in l~aks i d ivi s ioonaa i tär i n -

t a '1: lle . r~'änö.n r~ul an nou~isi slovr: ki a l aist en , i te.r intamall a ol e -

v ' , n .iolli~: o jen luJ ::l.lnt ~ rä kevfiällä , ottaen huomioon ~ iellä n:.rt 01 0-

v .n yhc.on II non u'n divis i oonan" j:.. mi ehi t.ys ' oul:i<ona olevan d:'visi -

oon' n , u ina ~in ~ivisioon-~an .- Tieto :~n nyöheru:in l ä 

hetcttävi.;n li si.:d ivi sioonan t o i l"d. tt l'.!_i ,osta itt:.r.int:m 11e on riqti --r ' ida sa nuo_" ~tlls .. inist fj i ,tlo ;: i.n ",12.: ' ~1 ' +1'1 1. l ~ '!'''!''\n 

' :' ns '1 • 

.Jtrc ·ll"lit -: 1.11\11tf'll ~ :ertoi ol l e en eri t t äin 8.5; At . :äncn dldri d is-

ta , . _ cn~u tieto,ien l'lukn'1n ova t 16 . 000 :;:licil en S'l1 ' i €m divisi -

oona n tanniot t:E>D:l-::inan 9 . 000 n i estä • L, Ö", ro,llni 1 1 , t en j oul~-

!:o - o ~stojen l1ieshukan hän b,:.'toi nouss e en suuriin lukuihi n . 

V. a . siainhoita j a : LVL# 
Lähet~'stöneuvos • 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

~ : o 1 31/ 61. 
Br~t i l avas a? : nä maal i kuuta 1 94 r • 

11 .t..t,.f.J 9..t 

lfJ . Y,t / 

~ ~"f) 
Herra UlKoas iai Th~inister ' I 

~eisen s nan Te i l l e to im ' t t aa nr at i s l a van l ä he t .s-

tön 2 p : n ': v i i me he l mikuut a pä ivä t , n "lo l i i.t.tisen anort i n n : o 

6 : "1 iniste.ri .r"c f.1 k enraa l i s ot amtl r sal kka Keite l in v i."rf ilus -

t a " . 

V st/3anot takaa , .te r r a ; a nis' er i , 'l1lr i mma n kunni -

oit lks ni va kuutus . 

V. a . a si inhoit a j a : 

Lp.het y stöneuvos . 

Herra Ulkoas i inml n i steri 

Rolf "{ i t t i n g • 

He l sinki . 

111111: A" 
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Ollessani tänRä n muis sa asioi s a täkä l ä isen ulkoasi inmini s -

teriön kansliauäällikön, mini steri l.xacnan :puheilla pyysin häntä 

l ausumaan ielipiteensä enraalisot amersalkka Ke itelin viera ilus 

ta . 1.,ini steri !,:racna kertoi, että kysymyksessä oli ens i sijassa 

vastavi erailu dlovakian t as v' llnn presidentin ja pääoinisterin 

vi i me syksynä Johtajan äämaj aan t ekemään vier ailuun , jonka a ika -

na aksan t aholta oli t ehty a loite nyt toteutetusta vastavierai 

lusta . .ini steri Mracna kumosi huhut kaiki sta lisämobilisa tiois -

ta ja ilmoitti , että itärintamalla on n kyään ksi slovakia l a inen 

"nopea divisioona" j a . ksi miehitys ctivisioona , jotka edus t ava t 

huomattavaa osaa 310vakian vähä i sestä sot avoimasta . ' in . Mracna 

1", sui lisäksi, että kun daksa on a i ka isennnin vaat inut hän käyt -

ti t ätä sanaa slovakia l a ista t övoimaa ja s aanut yli 100 . 000 

työläistä , ei lisämobilisatio olisi mahdollinen muuten kuin vä -

hentämlää Saksassa olevien työläisten lukua . - Huhuja lisämobi 

lisa tioista rein . N~acna piti t avallaan l uonnollisina sen vuoksi, 

että va ltakunnanulkoministeri von Ribbentropin j a kenraali sota

marsalkka Keitelin äskettäin Unkarissa käydessäkin oli sovittu 

lisävoimien lähettämisestä itään; unkarila i s ten lisäjoukkojen 

JAdLUOH.IE: ............ ~I 

T ......... . ..................................... -.......... ... .. . .. .. ..... ....... .......... .. ............... . . T ......... jII ....... .. ... .. ...................... ..... 
...... • .... _llIh· ..... . 

................................................................ ...... . .... ...... ..... .. . ............. _ ........ •• ... aIa ........... ........ 
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mää äksi slovak ' a l~ inen kerto ' ani muuten arvioi va in 100 . 000 -

1 " 0 . 000 ( t är"" slovaki'i l isel~a t aholte esi1-, ett y luku on noin nuol 

t a nienem:r;>i kuin mi t " :li n i~ eri ;uo imaan _onor tissa n : o 9 on m~i 

ni tu ) • 

· 'J.n . l:rac n l -.. usui viel ä , että enra li sot "' rsa kka Ke ite l oli 

uu' . st e. nut v 1 t ukunnanjohto j F' d i t l e r in "Intaman V E }~utuksen , ettei 

Jitler tt l e unoh ""maan J 'ov[' -ia n 30ksalle ntoP.Jaa anua . Jo t iLrnän 

va' mtu;-sen 11 djst~minen , n in . F r a on3 1 "'1,)' i , teki kcnraalisotampr

s"ll-' a Yei telin v' erai lun j 1 ova}{i f.1.. 1e a nt" isoksi • 

;'eY."ä min . L a onan 1 " Sl'nto että v"lrsinkin a ik:: ise1'1!'lin .~elo t -

Illf1 ni 3"ksan t e ä liU scn l ähett · l· .. ·n 1 <J. us 'l"'to v ii tt v· e t n;i~däkseni 

s ii e , et+;; k " ~· qa1i sotPlMr"~ 1i{ke. K:li-'- ' . . :: '·· ·."'" :ti :: ~0:'::: ltu1o" seno 

lienee ollut 3"~ "n ' nI'alt" '; 'r- ki a n t "i10 "" et.t ot'f'_llistuninen 

koti - t rörintanan nonn istuk. ii fiel;:ä :nov~ Jcia n kannalta ehkä j:),,:-':'n 

opäil l~s i i:i hälvcn ävän , :-'10v k i a n asemaa .coskevan v .:uutuksen saami 

nen . r:i tä , love. i a n nuh t aasti soti l aalli seen panoJcs een tulee , .' t;e 

tämän" 'uruus t i etojen rist ~r~ ; t " i Pl'den vuo::si eniiselväksi. 

V. a • • 9 · ainhoits j . ' ~ ~ 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ....... ...... _ ......... L ....... ......... . 

OSASTO: ..................... t{.'t.p. .. ~ ........ .. ........ . 

• ASiA: ............................ ... .............. ................................ . 

• 

. . 1i!!J,;.l~ .. ~j~~""'~I. 

~Ll'~~rLL~ .. 
'/J-~<' ......................................................................................................... _.-...................................................... ·····I·· ~······· ····· • 



SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 136. 
Bratislavassa 6 p:nä maaliskuuta 1942. 
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! 1. ~ I ... \ 

Herra Ulkoasiainministeri, 

Oheisena saan toimittaa Teille Bratislavan lähetystön 

poliittisen raportin n:o 7 : ft Hajattetoja ft • 

Vastaanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri, suurimman 

kunnioitukseni vakuutus. 

V.a. asiainhoitaja: 

Herra Ulkoasiainministeri 

Rolt W i t t i n g • 

Helsinki. 

_II: A&. 
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Salainen. 

~.t 

Asia: .HaJatietoJa. 

Slovakia antaa viljaa Kroatialle. 

Slovakiassa on leipä- ja jauhoannoksia maaliskuussa jälleen vä

hennetty ( edellinen supistus tapahtui tammikuussa ). Erittäin ras

kaan työn tekijäin annokset ovat ennallaan, mutta raskaan työn teki

jäin ja muun väestön jauhoannoksia on vähennetty 1 kg:lla, joten ras

kaan työn tekijäin kuukausi-osuus on nyt 1 kg puurojauhoa ja 5.30 kg 

( 176 gr päivittäin ) leipää sekä muun väestön osuus 1 kg puurojau

hoa ja 4 kg ( 133 gr ) päivittäin ) leipää. Vähennykset johtuvat il

meisesti siitä, että Slovakia antaa viljaa Kroatialle ja ehkä myös 

Protektoraattiin. Kroatian talousministerin käytyä äskettäin Berlii

nissä Kroatian täkäläinen lähetystösihteeri kertoi hänen olleen mat

kaansa tyytyväinen; samalla lähetystösihteeri viittasi Siihen, että 

Kroatia saisi Berliinissä käytyjen neuvottelujen perusteella viljaa 

Slovakiasta. - Romanian täkäläinen lähettiläs mainitsi minulle jonkun 

aikaa sitten saaneensa kuulla, että Kroatialla on viljaa vain kuukau

den tarvetta varten. - Slovakiassa ei tähän mennessä ole julkaistu 

mitään selitystl vilja-annosten vähentämisen syistä. 

Slovakian Bo9l8Ssa ole"P sotllatasiam1ehen pakp. 

Olen saanut slovakiala1selta taholta kuulla, että Slovakian Roo-

"AKELUOH"E: ".kaluohjemall.J •• 

T ..... IInen. 
T .... III_ J. IlaIkal .... .... mlnlatarWIIla. 
EI ulk ............... tladoltu .... ln. 
EI ulkomueduatuk ..... mutta u ............ mlnlatwlen tIecIoI-

tukalln. 

OllA" 



massa oleva sotilasasiamies, everstiluutaantti snackt on jonkin 

aikaa sitten jättänyt virkansa ja paennut erään slovakialaisen pro

fessorin kanssa Unkariin. Tietolähteeni mukaan everstiluutnantti 

snackj on viettänyt epäsäännöllistä elämää ja sekaantunut myös so

tilaallisten tietojen luovuttamiseen vieraalle vallalle. Tapauksel

le antaa erikoisleiman se, että everstil. snackt oli syytettynä 

Tsekkoslovakian aikana samassa oikeudenkäynnissä, jossa pääministeri 

Tukaa ja sisäministeri N~chia syytettiin maankavalluksesta, ja kuu

lui tämän vuoksi tavallaan Slovakian kansallisiin sankareihin. 

Olen saanut toiselta taholta vahvistuksen tähän tapaukseen, jol

la on mielenkiintoasa Slovakian ja Unkarin suhteiden kannalta. Es

panjan täkäläinen asiainhoitaja nim. kertoi minulle, ettl tapaus olisi 

sattunut n. kuukausi sitten. Hän sanoi lisäksi kuulleensa, että evers

til. Snackj, Jonka vanhemmat ovat kansallisuudeltaan unkarilaisia, 

olisi nyttemmin nähty Budapestissä unkarilaisen yleisesikuntaupsee

rin univormussa. Espanjan asiainhoitaja kertoi lisäksi väitettävän, 

että Snackj olisi jo yllämainitun, kymmenisen vuotta sitten tapah

tuneen oikeudenkäynnin aikana ollut Unkarin palveluksessa ja että 

hän olisi niihin aikoihin yllyttän-~ prof Tukaa Tsekkoslovakiaa vas

taan nimenomaan Slovakian liittämiseksi Unkariin. 

Pääministeri Tukan Rooman matka. 

~talian täkäläinen ministeri, kreivi rloncalli on kertonut mia 

nulle, että pää- ja ulkoministeri Tukan Rooman matka, joka on ollut 

jo pitkähkön aikaa vireillä, on siirtynyt myöhempään kevääseen. - Mi

nisteri Roncalli kertoi muuten samalla, että hänet tullaan siirtämään 

Bratislavasta Roomaan lähiaikoina, " koska hän oikeastaan on ollut jo 

kauan Bratislavassa" ( 21/2 vuotta). Kreivi Roncallin seuraaja on 

Tokion ambassaadin entinen neuvos ja ministeri Cortesi. 

V.a. asiainhoitaja: 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N: 0 141. Bratislavassa 10 p:nä maaliskuuta 1942. 

Herra Ulkoasiainministeri. 

Ii" :t.~:;" Sai f~ 

/6/ g -1ft.. 

j --- e l{() 

Oheisena saan Teille toimittaa Bratislavan lähetystön 9 p:nä 

kuluvaa maaliskuuta päivätyn poliittisen raportin n:o 8 : "Keskus

telu Saksan sotilasasiamiehen kanssa". 

Vastaanottakaa. Herra Ulkoasiainministeri. suurimman kunnioi

tukseni vakuutus. 

V.a. asiainhoitaja: 

Herra Ulkoasiainministeri 

Rolf W i t t i D g • 

Helsinki. 

"11: 11" 
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Asia: Keskustelu Saksan sotila,asia-
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Saksan sotilasasiamies suhtautuu tilan

teeseen itärintamalla luottavaisesti mainiten neu-

vostojoukkojen päivittäiset tappiot n. 20.000:ksi; 

harmissaan Slovakian alttiudesta väärille huhuille; 

syyttää Slovakiaa kahdella tuolilla istumisesta ja 

mainitsee tästä esimerkkinä Romanian, Kroatian ja 

~ovakian hänen mielestään sinänsä merkityksettö

mät yhteismanitestatiot Unkaria vastaan. 

Saksan täkäläinen sotilasasiamies, everstiluutnantti Becker 

kertoi minulle tänään seuraavaa tilanteesta itärintamalla sekä ti-

lanteesta Slovakiassa. 

Tai,telut itärintamalla ovat viime aikoina olleet kovia, mutta 

kaikista Slovakiassa kiertelevisti huhuista huolimatta voidaan tode-

ta, että rintama kestiä. Puheet neuvostojoukkOjen suurista voitois

ta m.m. Smolenskin suunnalla ovat perättömiä. Siellä täällä on neu

vostojoukkojen onnistunut lIhettää rintaman läpi n. 500 - 600 mie

hen vahvuisia osastoja, joihin on yhtynyt saksalaisten edetesai met

,iin jUneitä n. 200 miehen suurui,ia oaa,toja, mutta niiden tuhoa

ainen on ollut, everstil. Beoker laUlU, helppo a81a. Tlrkebllll.t 

huoltotiet, .ver,til. Beoker lisisi, ovat DJt täysin turvatut. Neu-
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vostojoukkojen päivittäiset tappiot everstil. Becker arvioi 

20.000 - 25.000 mieheksi ( olen aikaisemmin tiedoittanut saman lu

kumäärän Saksan lähettilään ilmoi ttamana ) • Everstil. Becker kat

soi, että neuvostojoukkojen tila keväällä on auttamaton, koska Neu

vostoliitolla on puutetta sekä kalustosta että koulutetusta miehis

töstä. 

Everstil. Becker oli erittäin harmlstunut Slovakiassa niin lu

kuisina kiertelevistä pess1m1stisitä ja perättömistä huhuista. Hän 

arveli suurimpana syynä huhujen syntymiseen ja leviämiseen olevan 

juutalaisten lisäksi sen, että Slovakiassa saa vapaasti kuunnella 

Englannin radioasemia ( vaikkakaan ei levittää kuultuja tietoja ). 
" 

Hän mainitsi, että pess1m1stisiä ja perättömiä huhuja levitellään 

jopa Slovakian upseeripiireissä, joihin kuuluu vielä paljon Tsekko

slovakian aikuisia upseereja ja upseereja, joilla on tsekkiläinen 

rouva. MYöskäAn slovakialaista väestöainesta everstil. Becker ei 

slästänyt arvostelultaan; hin lausui, että vaikka Slovakia ei itse 

asiassa tiedä sodan olemassaolosta mitään, ollaan valmiit nurisemaan, 

jos päivittäistä leipäannosta vähennetään muutamalla grammalla. -So

tilasasiamies mainitsi vielä, osoittaakseen Slovakinn väestön suhta-

, utumista Neuvostoliittoon, että kun viime 10ka- joulukuussa neuvosto

lentokoneet pudottivat Slovakian alueelle 11 laskuvarjokommunistia, 

näiden kiinniottaminen eräissä tapauksissa kesti kymmenkunta päivää 

sen johdosta. että kommunistit saivat suojaa väestöltä. 

Slovakit haluavat sitäpaitsi asennoitum1sessaan. Saksan sotilas

asiamies jatkoi. edelleenkin istua kahdella tuolilla. Tästä esimerk

kinä hän mainitsi slovakialaisen 80tilasvaltuuskunnaD näinä päivinä 

tapahtuneen vierailun Bukarestissa sekä tulossa olevan vierailun Kro

atlaan. Vaikka näiden sotl1aavierailujen ulkonaisena aiheena on kun

niamerkkien jakaminen ( hiljattain käVi Bratialavaasa rumaniala1nen 

aotllaaYaltuuskuDta ja tlnne odotetaan lta.Dils17ajuhlll1. Kroatian 

uata.ba-jirjeIltGn eduatajia ), aerld.ta.vät ne kuitenld.D samalla, e-



- 3 -

verstil. Becker lausui, eräänlaista, joskin vaaratonta peliä 

yhteisiin sotaponnistuksiin osallistuvaa Unkaria vastaan. 

Mitä tulee Saksan sotilasasiamiehen lausuntoon täkäläisten 

piirien kritiikittömyydestä ja halusta kallistaa korvaa kaikenlai

sille pessimistisille huhuille, on arvostelussa kieltämättä paljon 

peräl. Slovakiassa on piirejä - ensi sijassa juutalaiset ja tsekit -, 

jotka työkseen levittelevät pessimistisiä huhuja. Puhtaasti slova

kialaisella t ~lla taas tapaa usein keskusteluissa mielenlaadun, 

joka suhtautuu itärintamalla käynnissä olevaan taisteluun ikäänkuin 

vieraaseen asiaan, Joka ei koske slovakialaisia; tällainen mielen

laatu, johon useasti liittyy huoli pienen Slovakian kohtalosta mah

tavan suojel1jan naapurina, ei ole omiaan ainakaan ehkäisemään hu

hujen leviämistä. 

Mainittakoon tässä yhteydessä, että Saksan täkäläiseen lähetys

töön on äskettäin tullut muuan HauptsturmfUhrer ja kriminaalikomis

saari pol i i s i a t t ase a k s i • Ulkoasiainministeriön 

kansliapäällikkö mainitsi minulle, että poliisiattasean tehtävänä on 

toimia slovakialaisen poliisin neuvonantajana "kansainvälisen rikol

lisuuden vastustamisen organisoinnissa". 

Mitä tulee Saksan sotilasasiamiehen mainintaan slovakialaisten 

istumisesta kahdella tuolilla ja Romanian, Kroatian sekä Slovakian 

välisistä sotilasvaltuuskuntavierailuista, oli lausunto odottamatto--man suorasukainen. Kieltää ei kuitenkaan voi, etteikö esim. siinl 

kiitossähkösanomavaihdossa, joka tapahtui täällä helmikuun puoli

välissl vierailleen romanialaisen sotilasvaltuuskunnan palattua Ro

maniaan, ollut taaskin peitetty, Unkaria vastaan kohdistettu kärki. 

- Viittaan tässl yhteydessl viell aikaisemmin teidoittamaani Bulaari

an ministerin lausUDtoon ( Trt. Bratislavan llhetystan pol. rap. 

n:o 1 12/11-41 ) Romanian mahdollisista pyrkimyksistl jonkiDla1sen 

Romanian. Iroatian ja S10Taldan TlliseD yhteyden luomiseen l1Dkaria 
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vastaan. 

Vaikutelmana Saksan sotilasasiamiehen lausunnosta voidaan 

sanoa, että hän suhtautui rauhallisesti ja varmasti tilanteeseen 

itärintamalla sekä että mitä hänen lausuntoonsa Slovakiasta tulee, 

siinä oli havaittavissa ärtymystä, jota en ole aikaisemmin havain

nut saksalaisissa lausunnoissa ja jota ei voitane panna yksinomaan 

lausunnon antajan henkilökohtaiselle tilille, kun samaa arvostele

vaa henkeä on viime aikoina ollut myös täkäläisissä saksalaisleh-

dissli. 

V.a. asiainhoitaja 
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N:o 163 
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Bratisl~ass~17 ~:nä maållskuuta 1942. 

Herra Ulkoasiainministeri, 

Oheisena saan Teille toimittaa Bratislavan lähetystön 16 

p:nä maaliskuuta päivätyn poliittisen raportin n:o 9: "Slovakian 

kolmas itsenäisyyspäivä". 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, suurimman kunnioitukseni 

vakuutus. 

V.a. asiainhoitaja: 

Herra Ulkoasiainministeri 

Rolf W i t t i n g , 

Helsinki. 

_sa: A .. 



B. r .. a .. ~_~ .. A .. 1 .. a V .. 4 SS A OLEVA LÄHETYSTÖ : Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ······9 ······ .... .J' r .2.2 I'.,J;J 
Bratislaya .. ssa .16. p: nä maalls ........ kuuta 19~. -9.,t 

Asia: Slgxa,kiAA kolMS l.t.s.enä1sy;y.s-

......... _ ... .... .pä1y.ä................... .. ... u uu ................ _ •• • ... uu .... . 

Slovakian kolmantena itsenäisyyspäivänä ( 14/3 ) täkäläinen leh

distö julkaisi joukon mielenkiintoisia kirjoituksia, jotka kuvastavat 

slovakialaisia probleemeja ja Slovakian asemaa Saksan rinnalla sekä 

Euroopassa. 

Pää- ja ulkoministeri Tukan parlamentin ulkoasiainvaliokunnalle 

12/3 antamasta ulkopoliittisesta selonteosta julkaistiin kommunikea 

itsenäisyyspäivänä. Kommunikean mukaan pääministeri Tuka on korosta

nut, että Slovakian ulkopoliittinen kokonaistase on edullinen ja että 

kokemus on osoittanut, että Slovakia on S a k san tie n va1i

tessaan valinnut oikean tien. 

Selostaessaan Slovakian suhteija ulkovaltoihin Tuka mainitsi 

Saksan lisäksi ( Slovakian suhteet Saksaan määrää suojasopimuksen li

säksi vilpitön kiintymys Hitleriin ja kansallissosia1ism1n ajatus ) 

Italian, Espanjan, Rumanian, Suomen, Kroatian, Bulgarian, Japanin, Va

tikaanin ja Unkarin. - Suo m e n osalta lausunto oli seuraava: 

ftsankarilliselle Suomelle, johon meitä yhdistää aseveljeys, kuuluu 

valtiomme joka kansalaisen llmp1m1n myötätuntoft • Suhteista Unkariin 

lausuttiin, että Slovakian politiikkaa ajetaan siinä mielessä, että 

unkarilaiset saavat kaikki oikeudet, jotka heilll täälll oli ( tamI 

JAKELUOHJE : 

01: 1''' 

J.k.luohj-'leja : 
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T ..... U ... ja 1 ...... 1 .......... mlnlatwWllle. 
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EI u ... o.....ecluetuk ..... mutta ulkoulalntn!nlat.r-len tledol

tukelln. 
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tulos saavutettiin, kuten aikaisemmin olen tiedoittanut, Slovakian 

ja Unkarin väli llä viime vuoden lopulla käydyissä neuvotteluissa ), 

" mutta me pidämme kiinni siitä. että myös meikäläisille myönnetään 

Unkarissa samat oikeudet. Osittain on nämä onnistuttu toteuttamaan, 

osittain on tämä suunta käynnissä". 

Selostuksessa ilmoitetaan vielä, että Italian ulkoministeri, 

rlumanian pääministeri ja Kroatian Poglavnik ovat kutsuneet päämi

nisteri Tukan virallisille vierailuille. 

Täkäläinen "Slov!k" ( Hlinka-puolue ) julkaisi 14/3 president

ti T iso n kirjoituksen kansallisen vapauden käsitteestä. Kir

joituksessa lausutaan m.m., että nykyisinä aikoina on myös kansal

lisen vapauden käsite saanut tuta uuden ajan hampaiden jäljet, mis

tä johtuu, että monet vain vaivoin voivat eläytyä uusiin oloihin. 

" Uusia aikoja voidaan kiittää siitä, että ne ovat palauttaneet va

pauden käsitteen siinä muodossa, jollaisena tavallinen ihminen sen 

vähiten käsittää ja jollaisena se on säilynyt vain vanhoissa tomut

tuneissa folianteissa. - - Vain jotkut k a t oli s e t kasvatta

jat ovat tarpeeksi korostaneet, että vapaus ei merkits8 sitä, että 

voimme tehdä, mitä tahdomme, vaan sitä, että voimme tehdä, mitä mei

dän täytyy tehdä." Kirjoituksessa korostetaan lopuksi, että näin 

ymmärretty vapauden käsite vastaa Hitlerin Slovakialle antamaa juh

lallista vakuutusta. 

Presidentti Tison ja pääministeri Tukan lausuntoja verrattaessa 

kiintyy j~een huomio siihen, että kun edellinen pitäytyy katoli- ~ 

suuteen pääministeri Tuka korostaa kansallissosialismin merkitystä 

Slovakialle. 

ValtakuDnansaksalainen lehdistö kirjoitti Slovakian itsenäisyys

päiviDl hyvin myötämielisesti nuoresta Slovakian valtiosta. Yhtä 

siloiDen ei ole kuTa, jonka saa tlkAll1sestl saksankielisestl leh

distöstl. 
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Saksalaisen kansanryhmAn johtaja K a r m a s i n lausuu 

kirjoituksessaan, että Slovakia oli alunperin valtiopoliittinen 

koekenttä, josta nyt, kun kansalliset probleemit on ratkaistu, voi

daan sanoa, että koe on onnistunut •• Samalla saksalaisen kansanryh

män johtaja kuitenkin toteaa, että Slovakia on nyt tullut kriisivai

heseen. Hintakysymys, uudet rajoitukset, lisätty työvelvollisuus ja 

monet muut arkipäivän pikkuseikat ovat luoneet jännitysmomentteja, 

niin että nyt jonkun lapsen koulukysymys on valtion johtavien mies

ten keskustelujen kohteena ja joku pikku virkamieskysymys on muodos

tunut prestiisikysymykseksi . Nämä ilmiöt, kirjoituksessa jatketaan, 

ovat kuitenkin lähtökohtansa vähäpätöisyyden mukaisesti toistaiseksi 

jääneet vaikutuksiltaan vähäisiksi eivätkä siis muodostuneet systee

miksi. Kehoitus suurpiirteisyyteen, Joka takaa Slovakialle sen aikai

semman paikan kärjessä, lopettaa Karmasinin kirjoituksen. 

Paljon huomiota on täällä herättänyt tri Fr. Ronnebergin (Wien) 

kirjoitus "uuden Slovakian eurooppalaisesta tehtävästä". Kirjoituk

sessa mainitaan, että Slovakia on esimerkki uudesta suvereniteetti

käSityksestä, .jonka mukaan vain kansa on suvereeni valtion ollessa 

suvereniteetin suoja ja säilyttäjä. Slovakian omaperäisellä poliit

tisella kansanajatuksella on ko}me vastustajaa: panslavistinen aate 

sen uudenaikaisessa, bolsevistisen imperialismin muodossa, poliit

tis-katolinen universalismi sekä kolmanneksi Karpaattialueen histo

riallinen ja henkinen integralismi ( s.o. yhteys ). Kirjoituksessa 

lausutaan, että SlOVakia on hyljännyt sekä tsekkien että bolsevikien 

ajaman panslavismin ja että Slovakia on rodullisesti.kielellisesti ja 

sivistyksellisesti slaavilaisuuteen tunnustautuvista kansoista ~_ 

hiten panslavismin vaikutuksen alaisena. SlOVakian kansan omalaatul

suus tarjoaa kansanajatuksen kehittymiselle. niin arvokkaan pOhjan. 
että "liikavieraantum1sta" ei ole pelättävissä; toisaalta on Saksan 
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johdon lähtökohtana luonnollinen järjestys, niin ettei ole syy

tä häiritä voimassa olevaa, hyväksi havaittua sosiaalista jär

jestystä. 

Erikoisen terävästi kirjoituksessa arvostellaan"poliittis

ta katolismia", jota sanotaan Slovakian kansan kansaksi kehit

tymisen ehkäisijäksi ja esteeksi Slovakian kansallisissa pyrki

myksissä Euroopan uudestijärjestelyyn. Nuoren slovakialaisuuden 

on, täysin arvostaen katolisen kirkon historialliset ansiot, ase

tettava päättävä r aja politisoivalle actio catholicalle, sano

taan kirjoituksessa. - Erikoisesti tämä, katolisen kirkon vai

kutusvaltaa vastaan kohdistunut kirjoituksen kohta on slovakia

laisissa piireissä herättänyt huomiota. -Mainittakoon tässä yh

teydessä, ettei Saksan täkäläinen lähettiläs osallistunut itse

näisyyspäivänä pidettyyn jumalanpalvelukseen, jossa presidentti 

Tiso ja muiden lähetystöjen päälliköt olivat läsnä. 

Selvimmin ja vakuuttavimmin slovakialainen kansallishenki 

on asennoitunut, kirjoituksessa lausutaan, Karpaattialueen histo

riallista ja henkistä integralismia vastaan. Slovakian kansa on 

ennen kaikkea pyrkinyt itsenäisyyteen ja oli vasta tämän vaiheen 

saavutettuaan valmis keskustelemaan erikoisesta Tonavan alueen tai 

Karpaattialueiden järjestyksestä. Tie ylempiin poliittisiin koko

naisuuksiin ja käsitteisiin Keski-Eiroopassa johtaa vain kansojen 

kansallisen ja valtiollisen pmaperäisyyden sivuuttamiseen, ja 

slovakialaisen kansallisuuden väärinymmärtämistä merkitsisi, 

taan kirjoituksessa lopuksi, jos objektiivista suhtautumista ja 

uskollisuutta muinaiseen alueelliseen ja kansanyhteyteen pitäisi 

slovakialaisen nationalismin heikkouden tai epätietoisuuden merk

kini\. - TImi esityksen kohta on huomattava sikäl.i,että se on pit

kl~tI aikaa ensimmllnen, jossa saksalaiselta taholta puututaan 

unkarilaiseea P)'bIn Tapanin aatteeseen ja hyljlltään se Slovakian 

osalta. 

v •• ~ .8i_i"Ja:~ tl..~( 
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SloTakian hallitus ei ole , ulkonaisiata 
yhtenäisistä puitteista huoli.atta~ sau
maton. Viiae aikoina on pää- ja ul~oai
niateri .. Tukan setä siaämInisteri Machin 
aseaa hallituksessa ollut uhattuna, mut
ta krii8i~ei, ulkopoliittisista S11stä 
jo tuen, ole puhjennut julkiseksi. Sak
san lähettiläs on katsonut oleTan syytä 
äskeisessä puheesaaan korostaa! että
SloTakia on Saksan protektor&&~ti. 

, Siitä huoliaatta, että SlOTakiassa on voiaassa yk
sipuoluejärjestelaä lHllnka-puolue on Taltiomuodon aukaan 
ainoa sallittu puolue· sloTaklalaisia varten; saksal.isella 
ja unkarilaisella kansanryhaällä on omat puolueensa) on 
todettaTa, että Slovakian hallitus ei ole sauaaton. tlei
sesti tunnettua on, että hallltuksen piirissä pää- ja ulkomi
niateri Tuka aeki Tarapääainisteri Mach muodostaTat oman 
ryhaänsi. Kuut hallitutsen jäsenet ovat ensi sijassa ammat
tIministereitä, lukuunottamatta talousministeri M.dri&kya, 
joka aiTan Tiiae aikoihin saakka on toiainut Hlinka-ptio
lueen pi~sihteerini. TasaTall~ preaidentin Tison ja pää-
ja ulko.lnisteri Tukan suhteeU elTät tunnetusti ole par
haiamat. - Mitä erikoisesti SloTakian ulkoasiainainisteriöön 
tulee, voitanee apulaisulkoministeri Polyakia pitää tasa
Tal l an preajdenttl Tison luottaauaaiehenä. 

On Taikeata ta~koi~ määritellä Tukan rYhmän ja hal
lituksen muiden jäsenten \setä presidentti Tison) Tasta
kohtaisuuaasenteen ayitä. ' Päiainiateri Tuka on kansallis
sosialistisen suuntaUksen julistaja, kun taas hallituksen 
ene .. iat~ edustaa suuntausta, jota voidaan luonnehtia·puh
taaati sloTakialaiaeksi-, ja jonka suhde kansallissosia
liaaiin ja Sakaaan on Tarautuneempi. TaaaTallan presidentil
lä Tisolla on taattu kannatus sloTakialaisen väestön keakuu
deasa ja varsinkin uskonnollisiaaa piireissä hänen populari
teettinaa on suuri; pääainisteri Tukan ja sisäministeri 
Machin kannatuksen laajuudeata Tiestön keskuudessa ollaan 
epätiatoisia. - Täkäläiaisal in!ormoiduisaa piirei sl pi
detään pläainisteri Tukan suhtautumista Unkariin epäsel
Tänä alnakin e iselTe. änä kuin hallituksen auiden "Isenten. 

JAKELUOHJE : 

UE 1 : A t . 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lislk.i ministeri6l1e. 
EI ulkomaaedustuklen tledoituklUn. 
Ei ulkomaaedult-uklen, mutta ulkoatiainmlnllteri6n tledol .. 
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Tällainen viittaus pääministeri Tukan ayöntyväisyyteen Unkarin suhteen on kuitenkin ilmeisesti aiheeton ja Johtunee etupäässä siitä, että pääministeri Tuka on saanut unkarilaisen sivistyksen, ja etta hänen kaksi .veljeään asuu Unkarissa. 

Salassa piilevälie jännitykaelle on kuvaavaa, että aika ajoin leviää hUhuja hallituksen uudelleen auodaatamiaesta. On ilaeiatä, että nämä huhut eivät ole täysin aiheetto.ia vaan kuvastavat hallituksen piirissä vallltsevaa vastakohiaisuutta ja sitä l että kaikista ulkonaisista yhtenäisistä puitteista huoliaa~ta yhtenäistä sisäistä linjaa ei ainakaan vielä ole löydetty. Erikoisen voimakkaaksi tämä vastakohtaisuus kärjistyi jonkin aikaa sitten pää- ja ulkoministeri Tukan jouduttua erlmielisyyksiin hallituksen •• 11'a jäsenten kanssa, erimielisyyden siirryttyä käsiteltäväksi Hlinka-~uolueen tiresidiumll~~ jota johtaa Slovakian presidentti Tiso. Täällä Tuka sai OSaKseen ankaraa arvostelua jonka aiheena oli m.m. everstil. Snackyn tapaus (everstil. ånacky, Slovakian Roo-• massa oleva sotllasasiamies on, kuten aikalsemmin olen tiedoitt~ut~ paennut Unkariin nauttien siellä turvapaikkaoikeutta). Ii etojen mukaan, jotka olen saanut usealta taholta tarkistetuiksi, on kysymyksessä ollut todellinen hallituskriisi. ja pääministerIn jatkuva jääminen hallitukseen on i'ohtunut vaIn ulkopoliittIsista syiatä. - Kriisi ei vieläkään iene täydellisestI sivuutettu. Täkäläinen ulkoministeriön kansliapäällikkö mainitsi minulle auun asian yhteldsssä pari päivää sitten , että pääministeri on nykyään maati allaan. 
Täkäläisille sisäpoliittisille olosuhteille ovat viime aikoina pai aneet leimansa juutalaisvastaiset toimenpiteet. Hilj,ttaln voiaaansaat,t .. työpalveluslain nojalla on juutalaiala, varsinkin naiSIa, vilme aikoina kuljetettu joutottain Puolaan. Unkarin täkäläinen lähettiläs arvelee vietavien luvun nousevan 20.000:een. Välttääkseen siirtoa ovat sadat juutalaiset antaneet kastaa it sensä tai muuten hankkineet suojaa aiirtoa vastaan. Täkäläinen saksalaislehdistö käy päivittäistä ajojahtia kastamiaen suorittaneita pappeja ja ".uita valkojuu-

• talaiaia" vastaan. Sisäministeri Mach saa saksalaislehdist31-tä paljon kiitosta Qsakseen. - Olen aaanut tietääA että Slovaklan Vatikaanin lähettiläs Sidor on äskettäin kaynvt tuomaasa Bratislav&&n paavin varoittavan kehoitukaen juutalaisasiaasa. 
Sitä, että Slovakian sisäinen tilanne on kärjistynyt, osoittaa m.m. s~~ että Saksan lähettiläa Ludin ollessaan kiertomatkalla Slovaxian aaaleudulla piti 30/3 puheen, josaa hän laajasti käaitteli Slovakian siaäpolitiikkaai Puheesta mainittakoon täsaä yhteydessä että Sakaan lähetti äs ei pitänyt aahdolliaena Slovakian iehitt~iatä demokraattil-parlamenttaarisek,i valtiokai tai "pappien käsissä olevaksl" johtajavaltiokai. Sakaan lähettiläs Takuutti, että Sakaalle onJhdentekevää, keitä miehiä tai paremminkin aanoen nimiä Slov i,. johdosaa oni pääasia Saksalle on~_~ttä kYIJmyksessä oIat .lehet, Joiden vilplttöaään yatävyyteen ~a& VOl luottaa. "Kaikiata llmiöiatä huoliaatta, jotka moneati näyttävät puhuvan toista, ovat vastuunalaiset miehet Slovakiassa olennaisis.a ko din vakuuttuneita siitä, että Slovakian kohtalo ja tulevaiau 8 on mitä läheiaiamin aidottu Sakaaaa-. 
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tutuk8e~~ :f~~~yn:it~o:s~~It: g~:~i:u~~~:l~~r~i: :~~ri-
lään: kun Slovåkiassa on taipumusta luonnehtia Slovakian 
ja Saksan suhde "erikoislaatuiseksi- tai suojaystävyydeksi, 
on puheessa nimenomaisesti sanottu että Slovakia on yk
sinkertaisesti Saksan protektoraatii kaikkine siitä johtu
Tina, myös siSäpoliittlsine seurauksineen. 

l.a. asiainhoitaja: 
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Saka .. lähettilään puh.en jälkeen on ayö. 
täkäläinen aaksalaislehdiatö puuttunut pei
tetyati SloTakian ja Saksan suht.isiin sekä 
hallituakriisiin asettuen puoluataa ... pli
ja ulkoaini.teri fukaa sekä sislaini.teri 
.aohia. Hallituksen uudelleenauodoataainen 
ei kuit.~aan 01' aahdolli.uuksian ulkopuo
l.lla. !oi.taiseksi täällä pidätytiän lau
suaasta aitään Taraaa kriisin tul.Tasta ke
hityks •• tä. 

Raportissui n: 0 10 •• losti~ Slon.kiuaa Talli t.e
Taa hallituskriisi&, joasa oli kysyays Tastakohtaisuud.sta 
kansallisaosialistisen auunnan selvi.n kunattajien, pää
ja ulkoainiateri Tukan ja sisäainisteri iachin sekä tois.l
ta puol.n SloTakian taaaTallan presidentin !ison ja halli
takaen auiden jäsenten Tälillä. Raportissa selostin niin
ikiia Sakaan tiklläi •• n lähettilään Ludinin puhstta, jota 
aerkitai yl.iaistl S&Dankiänteiatään· huoliaatta as.nt.e.
ottoa krii.iin. Iyt on jatkuya kriiai klyaäsBi yhä julki
se..aksi. Saksalainen -Grensbot." julkaisi t.k. 3 p:nä 
pälkirjoitut ••• " .... tahdo sitl unohtaa", joaaa auora
akaiuati aelTitellään Sakaan ja Sllyakian suhteita. Iir
joitut •• asa lau.utaan, .ttä jo kolae vuotta it.enäistyaise. 
jälk.en yrittlyät ao.et, .iid.n joukosaa ayGa alirläyil 
julki.uuden t.kijöitl. tulkita nuor.n SloYakian hiatoriaa 
taTalla, joka a.rkit ••• hiatorian Yiär.nttaiat&. Inn •• 

JAKELUOHJE: 
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v:n 1938 lokakuuta' ef kukaan SloT&1iassa ajatellut it.e
näi.yyttä. Itseniisyy.ajatuk8.n herät'laä oli Insiaiinen 
kysJaY., kuka täti Taltiota oiteåataan hallit.i.i, ailll 
pitlTii sloTakialaisia hallintoToi.ia .i ollut; tlai ai
h.utti sloTakialai.i.sa it •• luottaauka.a puut.tta. Toisaal
ta oli kysyaya aiiti, jittliaiTitkö SloTakian naaPutl~a 
rauhaan. Sokai.tuainen t •• kkiläi.t.n T.lji.n v:n 1938 . a 
T:n 1939 aaali.kuun Tälil11 ( •• 0. SloTakian autoao.ia-aika
na) Tielä •• ittlaiin panalavi.tia.en aatt ••••• a o80ittaa 
•• 1Tlati, .ttä pellttiin puolalaiaia rJöatökreiTejä yhtä 
paljon kuin eteläistä naapuria (Unkaria), joka aina saattoi 
Tedota pitkään .ennei.1fteen, jolla s. katsoi ToiTanaa tu
kea Taati.ukaia&n. läiden huolien johdoata oltiin johtaTia
.a .10T&1ialai.iaaa piir.i •• ä yhä uudelle.n ai,' aieltä, 
.ttä SloTakian ita.näi.yyd.n toteuttaaLaeaa tarTittaiaiin 
ainakin 3 TUotta rauhalli.ta k.åityetl. Tain .uutaaat id.a
liatit (tarkoitetaan •••• fukaa ja laehia) arTioiTat oikein 
Satsan Toi.an ja Euroopan tul.Tan kehityk.en liittyai •• n 
uutlen Saksan Taltakuntaan aeki TaatiTat täyttä it.enii
.JJttä. - 1., jotka haluaTat Tiärentää historiaa, häpeäTit 
it.e asiaasa (Tihäi.tl) oauuttaan SloTakian it.enäisen Tal
tion luoai •• eÄ, kun taas niiden, jetta .YJ.kuuata 1938 asti 
OTat osalli.tuneet Taltion kehittiaieeen, ei tarTits. -häTe
tA to.ia.ialli.esti tapahtunutta kehity.tä. 

Iirjoituk ..... jatketaan edell.en, että SloTakian 
TaItion p.ru.taainen oli koe ja uhkayritys .ekä että Sak.a 
on, p.ru.taaalla SloTakian Taltion, a.ettanut arToTaltan.a 
T&atalaudall.. Sakaa Ii 01. auttanut .1'Takia1ai.ia rakkau~ 
ae.ta tlbän Taltioon, Ta&n ,.ru.tanut SloTakian Taltion 
uud.n .urolppalai.e. jirj •• ty.periaatt.e •• i.1 ••• ä, Tapai
a •• , it •• ali.t •• ja -k.hity.kJkJi.t •• Ta1tioiie. luoai ••• 
tarkoituk •••• a. Sat .. tunt ••• '.TUokai ol'Tansa nytkin 
aaailaaDai.1ipit •••• i •• 1I Ta.tuu •• a täatä Ta1tio.ta. S.n
TUokai Sat .... iTlt kiinao.ta .illi •• t h.nkilökJ.Jayk •• t 
yaan ai.oa.taan to.ia.ia. tapaåtuUto k.hity. SloT&1ia ... 
...... a h'ne •• aI. Joata joådo.ta yalti. on peru.t.ttu Iu
r.opan uua •• titarje.t.1ya piiri.aI. 

laporti .... i n:o 10 aai.it.in, .tt, pläaini.teri 
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tukan suhteita Unkariin ei pideti täyain aelvinl liaiten 
oaasta puole.tani, että tillainen viittau. piäainiateri 
Tukan ayöntYTiiayydeatä Unkarin suhteen on aiheeton. Siti, 
piäainiateri tukan vliteltyä heikkoutta Unkarin suhteen 
käytetään käynnisaä oleva.aa .i.ipoliitti •••• a kaapanja •• a 
-.lovakialaiakansalliaelta taholta- a.eena tukaa vastaan, 
osoittaa, että sak.alainen -Grenlbot.- t.k. o4 p:n pääkir
joituka.s.a puuttui a.iaan. Mainit.eaatta Tukan ni •• 1 l,h
ti a.ettuu Aäntä puoluataaaan aainit,n, ettei .nnen v. 
1914 kukaan .lovakialainen poliitikko ajatellut eroa Unka
riata, ja että oli.i viärin al1ttii ai,hii, jotka, pyr
ki'.aIin rehelli.e.ti a&&nsa vapaute,., 1920-luTUn alku
puoliatolla yht,i.toiainnan t.,kkien kansaå rauettua et
.ivit välttlaltönti liittokuappania Unkarista. - Lehti 
aainit.,e ti.si yhteyd,aal ne hi.torialliae.ti aielenkiia
toia,t tiedot, että Tula jo v. 1923 otti MUnchenieBi yh
~,ydea Sak.an nuoriin kanealli.iin ovoiaiin, ja etti nykyi
nen valtiosihte.ri I.H.Frank ja sakaalai.,n kansanryhain 
johtQja Iaraaain neuvottelivat Konrad HeDl,inin toiaekei
annoeta T. ~936 Hlinkan kane.a yht,i.toiainnaeta. 

Sakaan lähettilään puhe autta .araiDkin edelll 
.,loat.tut .akaalai.l.hd •• kirjoituka.t .,rkit.,vit jul
ki.ta aa.nt, •• ott.a Tukan ja lachi. hYTitsi. On aelvii, 
.ttl tiai •• oaiaaa hillit.eaiin aktiota takaa ja lachia 
va.taan, jopa voi .aattaa h.idin vaat •• taji ••• a a •• aan 
vaaranalai •• kei. Toi.taiaekai tlälli kuitenkin pi4itytlän 
la •• uaa.ta altiin varaaa kriiain tul,vaata kehitykae.tl. 
Olen kuullut .,llai ••• taki. rattai.uaahdolli.uud,.ta, .tti 
nykyi ••• tl talouaainiat.riati •• aricky.ti tuli.i pllai
.i.t.ri hallituk ••• tod,lli.,n johdon tull,a.a puolua
tuaaiai.t,ri k.nraali datte.in tieiin. lainit.,n kuitenkin 
tl.ti arv.l •• ta e •• i .ija •• a o.oittt.ena .iiti, .tti halli
taakrii.i on k.hittynyt pitkIlI •• 14.111 .elo.t,ttuihi. 

· aat.alai.ii. lau ... toihia .i.iltJYi aaiDi.ta, .tti Sakl&& 
.ivlt tii .... ta h.Dkillky.,ayk •• t. viittaa .iihen •• ttl 
Slovakia. kallituk ••• uul.ll ..... odo.taai •• n ,i kuit.ataaa 
oli.i .aht.lli.uak.i •• ulkopuol.lla. - Pr •• id •• tti Ti.o •• 
kut ... at Hliaka-puol •••• lialtyn pr •• idiuain koolle t.k. 
I p:t.i. ° ~ 

. T.a. aaiaiak.itaja: ~~ 
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diuai. totout ••• jilkee. 0.' SlOTaki .. hallitu.trii.i 
laueanut .itan, että IloTakialai.e. t ... alli •• o.iali .. i • 
jOhtaTat .ia.t, plA- ja ultoaini.t.ri Tuta ja .ialaini.
t.ri laeh jl&Tit, ••• autaaa tui. tiilli rl.i.a.ti k.rro
taan, paikoill.e.. On Tara&&, .ttl pr •• id •• tti !i •• TihIa 
.an .... inittua tokouata tlTi Sak.a .... 

SloTakiaa hallit.atraJa1k ••• aä o. aii. pää.t1, Sat
aan .el.lli ••• ti a11tlTaitutta •• aa, jonkualai •••• k8aJ~ •• ii .. 
Sat ... kaanaltahaa on tark.i.ta, .iTit SlOTakia. h.nkill
k1.Ja1ka.t, Taaa .', .ttl Sl.Takia .ahdolli.i .... t.h.ttaa.
ti k •• kittl1 .otaponniatutaii •• Siitl, aiaaä aerk.i.aI kal
litnt ••• Japärilll Talli .. at Jiaaitr ••• laa.anat, .i Tiell 
01 •• itlia Tara&& lau.uttaTi •• a. lid.~ .ahd.lli .... , 
.ttl &Jlh ... i. tapahta. hallitak ••• jl ••• t •• Taihd.kaia; 
.p.t ... i.iat.ri SiTak ja Talti.Tara1aai.iat.ri Prali.at,t, 
joi ••• ja pilainiat.ri fakaa Tllilll aJDtJDJt .ri.i.lial1a 
••• llat kriiai • .tt.nai .... aik.a .. , jo.tui.iTat kuul .. i.ai 
bIlaj ••• ntaa .1ah_i. TliatJlllb, ... oi •• ht1 taloual
.iat.ri •• ariekJ. !oiaaalta aaiaitaaa, .tta pllai.iat.ri 
fata tl1ai aaaaut jlltl kallitnt •••• Tai •• it •• , .ttl 
..... ait •• t ... t .raiaii. teiaiTaltanaa raj.itataii •. 
Ilta tak.. ""pI-' •• l.at.ttaTa .akaalaia •• kaaa&llrJUb 
j.htaju, Talti.aikt •• ri laru.aiai. laaut •• - U-.karia. 
,ak.laia .... 1.Ta .T.ratilaataaatti SaaokJ •• Taraoj •• 
ti.t'J •• ..taaa t.eaitt. Ylllttlaaatl ........ ll'·,i.ittaa 
JAKELUOHJE: 

. ... ............... ..... .. ": .. ... ~ ... -.. _.- .... ... .. .......................... , .... -

UK.: A t . 

J.k.luohJ ..... U.j., 

T .... lllnen • 
T .... lllnen j. 1I.1k.1 . . .,minl.tarlOUe. 
EI ulkomaaectuatukoen tledoltukalln. 
EI ulkomaudu.tukoen. mutta ulkOlllalnmlni.t ... IOn tledol. 

tukaIIn. 
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puolu.k.kou.ta .otilaakarkariaa kuol ...... 

Sai •• il •• tilai.uude. k •• ku.t.lla tlklläi •••• ak.a
lai'rJÄaIA johtajaa, yalti •• iht.eri Iaraa.i.in kaa ... , joka 
otti puheek.i hallitu.kl.Jalk.... Talti •• ihte.ri Iaraa.i. 
lau.ui, .tti koko krii.i johtui pr •• ii.ntti Ti.oa 1a pllai
.i.t.ri Tukan h.nkilökohtai.i.ta huon.i.ta ..... 1 .... 'al
tio.iht.eri jatkoi, .tti IloYaki .. 01.il1. on .uut.nki. tua
.u ••• rkilli.ti h.nkil.k.ht.i.t •• ·.uht.ii ••• uuri •• rkit7" 
.t.nkin hallintopaikkoja t&lt.tti •• aI; •• i •• rkkini Ala .al
ait.i, .ttä pllai.l.t.ri Tuta koya.ti ajaa o.la .i.hilla 
tirk.ill. paik.ill •. - Talti •• 1ht •• ri Iaraa.iaia ayoi. lau
... to, l.o ... kti ...... !i ••• ja fakaa ... tak.ktai..-d •• ,.tti." k.akillkoktaiai.ta 'liätl j.ktuYak.i, •• kait •• -
kia ila.i ••• ti pr.bl ••• 1a liialli.ta ,.lk1.tlai.~I, .illl 
ya.tak.ktai ..... lla on Y&raaati aJI. laaj.aaat p.raat •• t. 
Toi"" to.ia •• i.. "'0&, .ttl !i ••• ja rat ... uht •• t 
aat .... kalt.yat ,arall.ll.ja li.j~ja, .utta kl.JaTk ..... 
•• • itt.ati. kak.i ·.ri li.jaa. J.kå ta'au ..... aataalai
••• kaaaaarJ .... j.htajaa lau.aat. o •• ittaa, .tt.i aataa
lai •• l1a taholla .uhtauauta lk.i.oaaan rajattoaalla ianoa
tut •• lla .11akUD pUaiBi.t.ri !ukaaA; toi'.aalta lau.uto 
t.ya11aaa tuk •• ~aitlatl •• tti ··pUaiaiat.ri tukan juai~ 
••• Aallituk ••••• i ollut hIa.ll •• hdot •• yoitto. Y&aA 
.tti lab •••• tl.ltrnJt .1 toa U..illn. . 

Juutalai_ky'r-rk ••• tl., j.ka . tilllä o. ollut .ailll 
... anailaia •• ti kuin hallituekJ'JaY" Yaltioaiht •• ri Kar
.. aia lau.ui, .tti tarkoituk .... o •• lt .elyittii juuta
laiakJ'r-r' lopulli ••• ti .iirtiallli juutalais.t k.nraali
kuyeme •• nttil. ja Ukrainaan. 'altio.iht •• ri liai.i l.ikil
lia •• ti, .ttl tukoi tu .... '.··pU.ti kaiki.ta juutalaiaia: 
ta, -aitlli lur.io( •• o. paaYi. t&kIlii •• n a.iaiDÄoitaja) ~ 
a •• aallii-. · - Ol.n u •• ilta· tahoilta kuullut •• tti juuta
lai.t ••• iir\iai ..... a.ta. johoa rJhdJitii. &kkialia.ati 
ja koYakourai •• ati (alirr.ttiylt .aayat ottaa .utaaa.a ·yai. 
50 te tayaraa) , ilaåa yaIai.tayaa ai.1ialaa auokkau.ta •• i 
ji •• tl. k.atuud ..... 01. k.r.t.ttiaJi llh.atIIa lk.lai.li.ta 
yaatakaikua. !111aia •• juutalai.ii. koh4iat .. eii •• aakari •• 
t.la •• pit.ii •• k.r.t.tta.l yi.rok ... i •••• jot. o. ollut ba-

. yaittayi ...... i ti.t,D.II· j~hdu .iitl •• tt.ikl juutalai.ia 
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yleiee.ti kavahdettaiei. Ueeita Slovakian aaa8eudun kor
keaapia virkaaiehil on erotettu viroi8taan aen TUoksi. 
etteivlt he ole toi.eenpanneet juutalaieten pi41ttlaiaestl 
ja poiakuljettaaieeata annettuja aäärlyk8il halutulla pon
nella. 

V.a. a8iainhoitaja: ~~~ 
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Llhetyatä toiaittaa oheiseaa kunnioit

ta ... asti ulkoaaiai .. iaiateril11e 23 p:aä kuluT" 
huhtikuuta päi ... itya poliittiaen raporttiaaa a:o 13: 
·Sl .... akian hallituakriiaia jälkeen". 

, . 

V.a. aBiaiah.1taja: ~~ 
Liihetyatöaeu ... oa • 
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Idelli.,.aI. raporti.a&Di .,loati. SloTakian hal-
tt litu.kr ii.in laukeaaiata eräänlai.e,n ko.pro.iaaiin, joka 

.erEit.ee sitä, että pää- ja ulko.ini.teri Tuta jää pai
koille.n aiitä oppositio.ta huoli.atta, jota tätä aloTa
kialai •• n kansalli.soaialiaain johtajaa Tastaan jatkuTaa
ti on 01 .... 8& niid.n piiri.n takolta, joita Toidaan ni
.ittää sloTakialai.kanaalliaikai. 

Iyt on tod.ttaTisaa eräitä uusia piirteitä Slo
Takian Taltiolli.eJl eläala kehityka.aai. Preaidentti on 
niaittinyt Hlinta-puolu •• n kulttuuriosaaton eaiaieAen, 
tri Irusliakin SloTakian l.hdistön johtajaksi; hän toiaii 
SloTakian propagandaTiraston l.htit~aiat •• piällikköai, 
autta .sittel ••• uoraaa presidentille. Kun propagandaTi-

~ raston johtajana toiaii -tukan ai.s-, läh.ttiläs Galpar, 
aerkit.e, uuai niaitys sitä, .ttä presidentti Tiao on ha
lunnut .aattaa l .hdistön Tälittlaiän TaikutuaTaltaan ... 

Sak.an kork.iaaan p&1kallisen .otilasTiranoaai
a.n, k.nraali Otto'. aaatua siirron auuall. on hän,n •• u
raajana.åtullut tiDn. kenraali lohli.per. !lain Taihdok
aen yht.yd.sal on toi ••• npaatu a. orgaaisatoorin.n auutoa, 
.ttä "Sataaa aotilaalih.tyatuanan johtajan Tirkapaikka en 
lakkautettu ja perust.ttu .uai Tirkapaikka -eakaalaine. 
kenraali SloTakiaa p.eluat ... iaiaterilaai·. !iällä katao
taaa yleia • .ti, ett& tlal uudiatua a.rkitaee Sat~- aoti-

laal i i u i 
JAKELUOHJE: 

............... ..... ~ .......................... . 
~.... . • •••••• •• ~ •••••• ~ •••••••••••••••••••••••••• ••••• •• ••••••••••• < •• •••••••••• •••••••••• 

U.': A t . 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Ta .. lllnen Ja lIalltal mlnlatwiOIl • . 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen, multa ulkoaalalnmbiiatwiOn tiedot

tukalln. 
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Eri tahoilta, •••. Unkari. lihetyst~stA ole. kuul

lut, että preside.tti Tiao on tehnyt aloitteen henkilö.au
toksen aikaan.aaaiseksi Saksan t&käläisen lähetystön joh
io.sa. Syynä tihin .ainitaaa Sakaan nykyisen lähettilään 
Ilsaarkisaa hiljattain pi~ puhe, joata olen aikai.e.
.in tiedoittanut ja j osaa Sakaan lähettiläs m ••• auoraau
kaia.sti lauaui, että o. aahdotoata, attä 10Takiaata tu
lisi pappien johtaaa johtajaTaltio. laike.ta plAttäen 
pre.identti Tiao ei ola tyytJTäinen .inisteri Ludinin 
hallituakriisi. aikana harjoittaaaan Tälitystoi.intaan. 
- Ministeri Ludia, joka on ras.rTiaajuri, a&initsi .inul-
1. h.laikuua" ilaoittautua •• naa Tapaaehtois.kai itlria
taaalle ja aahdolli.esti poistuTan.a BratislaTasta huhti
t.u.sa. Unkaria lih.ttiliäll. åIn oa' Tii.a päiTiAi aaao
nut, ettei hin tahtoisi lihiaikoina poistua, kosta s. 1.1-
aattaisii. hän.n t.htäTlnaä .pionniatuaiaeksi. Jo. nyt 
.ia. Ludiaia pyyntiija piästä riataaåll. suostut ... , tul
ktttaisiiRki. a. tIIlli .piil.altti pr.aid.ntti Tiso. 
Toitokai. 

Uakaria lihety.tlsti o~ea saanut kuulla, .ttä 
SloTakia on pyytänyt .d.lli.i.sä raport.i.aa aainits.aani 
.T.rstiluutaantti SaackJR lueTUttaaista, ja ettA Unkari • 

. hallitus on aa.ttunut e.ityk •• n .uhteen .piäTill. kannalla 
Tetoaaalla Saaokyn poliitti .... pat.lai .... aauttiaaaa 
turTapaikka.ik.ut •••. 

V.a. aoiaiahoi\aja: ~ ~ 

\ 
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Ulkoasiainministeriö-
... ....... . ..... . .. .............. ........ LLE 

Poliittiset raportit n:ot 14 ja 15. 
ASiA: ..................................... ................................................................................ . 

Oheisena lähetystö toimittaa kunnioittavasti ulkoasiainmi

nisteriölle kuluvan toukokuun 4 p:nä päivätyt poliittiset ra

porttinsa n:o 14 : "Slovakian juutalaiskysymyksestä" ja n:o 15: 

"Ranska tunnustanut Slovakian", 

V. a. asiainhoitaja: 
Lähetystöneuvos • 

• 
UsI: " • . 
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!livä päivältä käy yhä il.eiaeaaikai, .ettA Slova
kian juutalaiakyayaykaeea& nyt pyritl&n kertakaikkiaeen 
ratkaiauun sit.n, ettA kaikki tai ainakin eniaait juutalai
aet eriatetään yhteiakunnaata, ker&tiän työleir.ihi. ja 
karkoitetaan Slovakiaeta itlin, kenraalikuverne.enttii. 
tai Ukrainaan. Slovakiansiaäministeri Mach mainitai 
30.4. pitimäsaiäa puheesaa, että juutalaiakyaymykaesai on 
vain 100-prosenttinen ratkaisu mahdollinen, ja että kyay
mykaesai, joka koakee koko kanaan kohtaloa, ei poikk.uksia, 
jotka sinän.' näyttävät oikeutetuilta, voida myBntää. 

Saksalaial.Ati •• ja alovakialaia.n kanaallissosia
liaain äänenkannattajien polemiikki .rikois.sti katoliae. 
kirkon lehtiä vaataan juutalaiakyaymykaea&ä jatkuu yhä. 
Kirkolliaten ja aräiden muiden lahtian yleiateaaana on, 
että juutalaiaiakin on kOhd.ltava ihaiaiDi. - Irllt alova
kialaiaet ovat minulle julkilauBuneet pelon, että nyt käyn
niaaä olava juutalaiat.n karkoittaainen Slovakian taloua
ellaiatä .erkitaa. toiata, alovakialaiauud.lle yhtä auurta 
vaaraa, nim. aakaalaiaen vaikutuavallan liaiintyaiati Slo
vakian talouaeliaiaai ja aakaalaiauuden kaaTUa Slovakiaaaa 
yl •• naäkin. Slovakian auurin vaara on - ainulli o~maini
tulta taholta selitetty - ae, että Sakaa llhettää -kaakkoia
Kuroop .. keakukeeata- .ieniatA kiai., joka on. vain rup ..... 
piAaa& Bratialavaata, t,...niä ja taaa kyaaeniA tuhanaia 
aakaalaiaia ekaploatoiaaan Slovakiaaj vaikka Slovakiaan 
llhetettiiaiinkin .tupiiaal Oataarkin klyhtyneitä ja aod .. 

JAKELUOHJE: 

............. ........................ .! ................ .................. .. ........ . 

. ~.: A .. 

J.keluohJ.m.II.J. , 

·T.valll""n. 
T.valll ..... J. 11 ..... 1 ................ mlnlaWlOlI .. 
EI ulkomaaeduatulr. .. n Iledoltu .... ln. 
EI ulko ..... llClu.luk ..... mulle ulkoulalnmlnlalerlan IIedoI-

......... 1 
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jälkeen työttömiksi joutuvia saksalaisia, tulisiTat näaä uut
t.ruudellaan ja jlrj.stelaällisyyd.llään Tihitell.n - ait.e
raan ed.lleen kuule.aani - työntämään sloTakit .yrjään. 
JuutalaisTaatai •• t toi.enpit •• t •• rkit"Tät tlain .ukaan, 
.ttä tiaä pelätty proa.ssi alkaa jo nyt aodan k.atä •• aI. 

SloTakiaan on kyllikin koko Slovakian itsenäial1den 
ajan aiirtynyt paljon aak.alai.ta .... attivn.ä koh.nt .... 1I 

Slovakian talou •• llaää. Toi.aalta on kuit.nkin Slovakia.ta 
aiirtynyt Saksaan piteaaitai ajak.i paljon työvoiaaa juuri 
.atsalaiai.ta piirei.tä, .utta kJaJaykae.sä ovat en.i eija.
.a ra.kaan työn tekijät. Mikäli .&k.alaisuud.n lukuaäärl~
••• tä voi.i.tuaia •• ta on kY'Jay" on ••• ii. kohdi.tunut 
tlhln •• nn ••• ä .tupll.aä talou •• läaln yl •• piin kerroksiin. 

Iieltlalttl en juutalai.t.n vaikutu.valta Slovakia.
aa ollut .uuri. S.uraavat tlklläi •• atä lehdi.tö.tä .aadut 
luvut ovat tä.aä .uht •••• ä valai •• via. V.1938 oli juutalai.
t.n luku 90.000 ja heid&Jl oaaiauuten .. anioltiin 3 .iljar
dik.i SloYakian kruunutai, a.o. 'O_:kai Slovakian ian.alli.
tulo.ta. Juutalai.t.n .oni.iljoDllrien luku .anottuaa TUon
na anio'itiin .uuten kUyhlaa& Slovakia ... 441:kai, ja 4.693:n 
juutalai •• n täai.aä oli yli 100.000 Aa aaatä. 6'_ llikirei.
tä, 13_.aaianajaji.ta, 50~ ravintolaliikk •• ~arjoittajiata 
ja 90~ viinapoltti.oide. o.iataji.ta oli juutalaiaia. 
l5.000:.ta auur ... aata teolli,uu'rrityk.eatl oli 12.000 
eli 80~ juutalai.ten käsi.ai. 

~ 

V.a. aaiaiuoitaja: L tf)~ 
@ ~ 
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25.4. Slovakian ulkoasiainainisteriö julkaisi koa
aunikean, ·.ttä Ranskan hallitus on tunnultanut de jure Slo
vakian taaavallan. Slovakian lehdiatö kirjoittaa yleiaeati 
siinä mielesBi, että tunnustaminen .erkitaee Slovakian kan
sainvälisen aseman lujittuailta. Sakaalaialehti Grensbote 
ko .. entoi asiaa koskevan uutisensa lyhyesti lausuaalla, et
tä toaiaaia, että Kanaka on tunnuatanut Slovakian ta.aval
lan de tacto ja de jure, on uuai .erkittävä todistua uuden 
Euroopan kans~yhteiaöstä. 

Sak.an lähety.tön lähetY8töneuvoI Ringetaann lau-
8ui ainulle 1.5. Ranskan tunnustaai8en aerkityklestä varo
vaisesti, ettei le kai aerkitse auuta, kuin aitä se itses
&iän sisältää. Iin 8uhtautui epiilevisti aahdollisuuteen, 
että Ranskan ja Slovakian vililli ainakaan lähiaikoiaa 
lolmittaisiin ayös diploaaattiset luhteet. Kun samaS8a 
yhteyde.sä tuli puheek8i Lavaiin hallitus, Saksan lähetys
töneuvos lausui epiilevinäi, onko Lavalilla eneaaiD kanna
tusta kuin ennenkliB; hän jatkoi, että Ranskan ylei.e. 
aielipida on yhtä parantuaattoaasti oppoeitiossa kuin an
nenkin. 

Slovakian apulaiaulkoainisteri 'olyaki. ~lleasa 
iltavaataanotolla luo.ani 27.4. P118in hänen lauauntoaan 
aan akan tunnustamisen johdöatä. Iin. Polyak lau8ui, .ttä 
Ran8kan taholta tapahtun •• lla tunnustaaia.lla on etupllaa& 
I,.boolin •• a.rkitYI, k08ka Sl.vakia ja Ranaka jo täti e.-

JAKELUOHJE: 

OI: At. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja 1I.lkol ... mlnlaterl6l1 •• 
EI ulkomuedunukoen tledoltu .... ln. 
EI ulkomaaec!u.tuk ..... mutta ulkoulainmlnl.terlOn tledol. 

lukelln. 
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nentin ovat oll.et esia. kauppaluhteissa keskenlla. Sa
aalla min. lolyak lausui, ettl hAnen suuri pelkonaa 
Ranskan uuden politiikan johdosta on. etta Banekakin yh
tyis! sotaan. aiki aino Polyakin aukaan aerkitsili onnet
toauutta. Min. lolyakin lausunnosta ei eelvaet! käynyt 
ilai, aitA hin täll~ onnettomuudella tarkoitti, autta 
llänen puheensa Ranetalta kulttuurin kantajua ja muut Pll
he.nkäänte.t viittasivat siihen. etti hän tahtoi lausua 
pelkäivlnd Ruekan luhistuaie'\a. - Kysymyksse •• ala" 
aloite ianlkan taholta tapahtuneee.en tunnustaais.en on 
llhtöisin. aino lolyakin lausunto jAtti& avoi.ekai. 

TiällJi 1.5. julkaistun tiedon mukaan on Tueka 
p&itt&nyt ni.itt~ ·Berliinia llhettil&inai lah.ttiliitai · 
_yös Bratillavaan, jonne lähetti lie aaapuu nliDA plivial 
jättl.'in valtakirjanea Slovakian preeidentille. 

V.a. aliaiDhoitaja: L~ 
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Lähetystö toimittaa oheisena kunnioit

taen u1koasiainministeriö11e seuraavat poliitti

set raporttinsa: n:o 16: "Slovakian juutalais

kyayaykaeatä II" ja n:o 17: "Hajatietoja". 

V. a. aaiainhoitaj a: t'bu I/L.~ 
Lähetystöneuvos. 
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Juutalaisten karkoitus Slovakiasta on edelleen 
täydessä käynnissä. Slovakian parlamentti hyväksyi 15.5 . 
uuden lain juutalaisten karkoituksesta. Lain mukaan juu
talaiset voidaan siirtää Slovakian alueelta; siirto ei 
koske henkilöitA, jotka viiaeistiäa 14.3.1939 ovat käänty
neet kristilliseen uskoon, eikä henkilöitä, jotka ennen 
10.9.1941 ovat solmineet avioliiton ei-juutalaisten kanssa. 
Edelleen voidaan poikkeuksia toistaiseksi ayöntiä lääkä
reiden, apteekkari en, insinöörien ja muiden-vilttäaättö
aien" henkilöiden suhteen. Siirrettävät juutalaiset me
nettivät Slovakian kansalaisuuden, ja heidän oaaisuutensa 
tulee valtiolle; juutalaiset, jotka toistaiseksi saavat 
jäidä, menettävät kiinteän omaisuutensa; heilli ei ole oi
keutta vaatia takaisin aikaise .. in voiaasaa olleiden sään
nösten nojalla heiltä otettua irtainta oaaisuutta. - Maas
ta siirtyvit aaavat ottaa mukaansa 50 kg tavaraa. 

Slovakian n. 90.000:sta juutalaisesta on 26.3.-
15.5. viliaenl aikana siirretty Kenraalikuverneaenttiia 
ja Ukrainaan yli 30.000, saaalla kun n. 5.000 juutalai.ta 
on .alatein jlttlnyt aaan. !oukokuun lopulla .iirrettiin 
Slovakia.ta edelleen n. 15.000 - 18.000 juutalai.ta. -
Viranoaai.ten antaaien tietojen autaan on tarkoitukaena 
Slovakiaan vAliaitai ••• ti n. 9.000 juutalai.ta eli n. 10 ~ 
juutalai.t.n aitai ...... ta tokonai.luTUsta. 

Juutalai.t.n karkoitua siihen liittyvine lahj.ai.-

JAKELUOHJE: 
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.......................................................•.. ....... .... . . ............... . 

........... . ... .... ........ ............. ............. ............ .............. ................. . 
nl: A" 

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

T.valllnen • 
T.valllnen j. 1I.lk.1 ....... minl ...... lllle. 
EI ulko ..... eduatuk •• n tledoltuk.Un. 
EI ulkomuedu"uka.n, mutta ulko .. I.lnmlnl.t.rllln tledol· 

tulealln • 



• 

• 

- 2 -
ja itae.urhatapauksineen on painanut leimansa Slovakia. 
julkiaeen el'e'ln. Ianealliaaoaialistinen lehdiatö on 
pitInyt tarpeelliaena käydä jatkuvaa kaapanjaa -välinpitl
aittö.il" ja "neutraaleja" vastaan. Olen SaaDut tietää, 
että Slovakian juutalai.ten karkoitua Kenraalikuverne.ent
tiin ja UkraiDa&D kanaalaiaoikeuden .enetyksinee. on käy
nyt plinaä aiten, että Slovakian ja Sakaan välillä on 
sovittu, että Slovakia jokai.en siirretyn juutalaisen 
oaalta auorittaa 5.000 kruunun korvauksen; kun korvaua 
maksetaan Slovakian ja Saksan vlliaen, n. 2 miljardin 
kruunun clearingaaldon vihennykaenl •• erkitaee tlai, että 
Slovakian hyvikai ollva aaldo 90.000 juutalaieen tarkoi
tuksella vihenisi n. puolella ailjardilla kruunulla. 

Y.a •• oiaiDhoitaja: ~~ 
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Lentohyökkäykset Englanniata . 

Englanniata käsin Saksaan tehdyt lentohyökkäykaet 
ovat ·tulleet Slovakiassa DäkyTiin siten, että Slovakiaan 
on Länsi-Sakaan uhatuilta alueilta alettu aiirtäi suuri suun
taiaesaa määrin lapsia. Olen kuullut aainittavan, että 
Slovakiaan viiae aikoina aiirrettyjen laaten luku nousee jo 
20.000:een, ja että lisää lapsijunia on tuloasa. Kun Slo
vakiaaaa jo aikaiaemain - aakaalaisten laaten ollesaa täälli 
jatkuvaati tuhanaittain loaaile.aaaa - on eaiintynyt t1) -l-

, aättö.yyttä aen johdoata, että kaupat tyhjenevät aakaalaia
lasten ayöttäaiaen ja .uun huoltaaiaen johdosta, johtui 
epäileaätti juuri täatä aen uutiaen julkiaaattaainen, että 
-virkiatya.atkalle Slovakiaan aaapuvien laaten" alättäaiatä 
varten tuodaan tärkeiaaät elintarpeet Sakaaata. - lajoitua
tiloja aakaalaialapaille aaadaan •••• itlän karkoitettujen 
juutalaiaten huoneiatoiata. 

Slovakiaaaa .uuten liikkuu huhuja vii.eiaten 
Sakaaan tehtyjen lantohyökklyatan aikaanaaaaaata tavatto
.. ata tuhoata. Lentohyökkiykaiaai yhtaDi yöDi auraanaa 
aaanaiaen luku .åinitaan kymaenikai tuhaDaikai. 

Preaiaantti !iao Slovakian politiikaata. 

Sl.vakia. preai4entti !iao kiytti 3.6. Slovaki .. 
ylioppilaille puhuaaaaan tilaiauutta a.lvitalllkaeen Slova-

JAKELUOHJE: 

UK.: A • • 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Ta .. lllnen ja IllIkal .. miniaterllllle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukaUn. 
EI ulkomaaeduatukaen, mutta ulkoaalainmlnllterilln t ledol. 

tukaUn. 
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kian politiikan yleistä linjaa ja Slovakian suhdetta Sakaaan. 
Presidentti Tiao viittaai puheeaaaan Hitlerin "Taisteluni"
kirjan kohtaan, jossa aelvitelllin, miten Sakaa voi aolaia 
auhteita Englantiin, Yhdysvaltoihin tai Neuvoatoliitteon, 
vaikkei Saksa voikaan elää hyviaaä auhteisaa niihin valtioi
hin. TIaän viittauksen avulla presidentti Tiso tahtoi tehdä 
ymmärrettäväksi teesinsä , että aopimuasuhde ei viell .erkit
a. antautumista kokonaan t oisen kelkkaan, ja että vaikka 
Slovakia en sopimuksin vahviatetuisaa suhteissa S~saan, aiJ. -· 
ti ei voida väittää, että Saksan valtakunta ajaa Slovakian 
politiikkaa, joka aakaalaia-alovakialaiaen sopimuksen puit
teissa on Slovakian itsensä ajettava. Presidentti Tiso jat
koi, että valtakunnankansleri Hitler oli sanonut hänelle 

.. erään tapaamisen aikana: I"Slovakian valtion historiallisena 
tarkoituksena on antaa parhaat mahdollisuudet alovakialaisen 
kansalliaen omintakeisen kokonaisuuden kehkeytyaiselle ja 
kehitykselle". Valtion etu määrää, presidentti Tiso lausui, 
mitä meidän on tehtävä, ja ait}A keinot meidän on valittava 
pelaataakse .. e kansan. Ieidin tehU.vikse .. e jää pysyttää 
ja pelastaa, mitl aeille kuuluu, ei ainoastaan Tonavan ran
noilla vaan myös pohjoiaiasa ja itäisisBä salissa, joita 
muut haluaisivat vartioida. 

Presidentti Tison puheen viimeksimainittu kohta, 
joasa viitataan Karpaattien pohjois- ja itäsolien vartioin
tiin, on katsottava vastaukseksi Unkarin propagandaainiste-

tt rin Antalin äskettäin ~patinissa pitäaään puheeseen, jossa 
lausuttiin, että TODavan laaksossa voi vallita turvallisuus 
vain s jos turanilainen rotu ottaa suojatak.een myöa Karpaat
tien pohjoiaiaaat oaat. Unkarilaisen propagandaainisterin 
puheen tla& kohta, jonka unkarilaiselta taholta on .yöhe .. in 
selitetty tarkoittaneen vain Itä-Karpaatteja, on aiheuttanut 
Slovakiassa voi.akkaita lehtireattioita ja siten ainakin 
hetkelliae.ti .atlnyt Unkarin ja Slovakian välisten suhteiden 
parane.iata, jota vii.e aikoina on esiintynyt, ja johon 810-
vakiankin taholta nykyoloia.a n1yttlä muuten olevan halua. 

V.a. aaiaiDhoitaja: ~L--A;;~ 
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Lähetystö toimittaa oheisena kunnioit

tavasti ulkoasiainministeriölle poliittisen 

raporttinsa n:o 18; -Hajatietoja". 

V.a. aaiainhoitaja: L ~ 
Lähetystöneuvos. 
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Slovakian ja Unkarin suhteet. 

Slovakian ja Unkarin suhteille on pitkin viiae 
kevättä ollut ominaista, että sekä Slovakian että - mikäli 
täältä käsin on arvDsteltavissa - .y5s Unkarin virallisel
ta taholta on pyritty suhteiden parantamiseen tai ainakin 
saattamiseen "aäänn5llisemaälle" kannalle. Tästä pyrki
myksestä ovat m.m. osoituksena eräät viime aikoina solmi
tut tsknillisluontoiset sopimukset. Kesäkuun alussa Unka
rissa vietetty kirjallinen viikko on kuitenkin aiheuttanut 
Slovakian taholta uutta viilentymistä Unkaria kohtaan. Slo
vakialaisella taholla väitetään, että tuon viikon aikana 
Unkarissa oli jälleen esitetty karttoJ ~ , jotka olivat Slo
vakiaa provosoivia, ja että eräissä unkarilaisen prof. 
Printzin esityksessä olisi suoraan väitetty, että Slovakia 
ennen. pitkli tulee hivibään i taenäisenä valtiona. Yhtenä 
seurauksena tästä sanotaan olleen •• m., että Slovakian 
radiossa suunniteltua Unkarin viikkoa - kysyayksesai on 
ulkovaltojen esittelyjen sarja, jossa •••• Suoaen viikko 
on parhaillaan menossa - ei järjestetä. En voi sanoa, onko 
Unkarin asenne otettu'. vain tekosyyksi siihen, ettei Unka
rin viikkoa järjestetä; , joka tapauksessa Unkarin puuttuai
nen ulkovaltojen eeittelyjen sarjasta sininal osoittaa, 
kuinka työlästä hyviin suhteisiin pääse.inen Slovakian ja 
Unkarin vllillä on. 

JAKELUOHJE: 

............ .. ........... ......................................................................... 

l1li1: A" 

J.k.luohJem.UeJ. , 

T ..... ' ...... . 
T ..... ' ...... ja llalkal ... ...... .......... mini.terl6U., 
EI .. "' ...................... tledoltukalln. 
EI ................ k ..... m ....... Ikoulalnmini.t .... lln tledol

tukalln. 
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Slovakian, Rumanian ja Kroatian yhteinen asenne. 

Slovakian, Rumanian ja Kroatian yhteistä asennoi
tumista Kaakkois-Euroopassa pidetään jatkuvasti yllä eri 
*uodöi8sa, tavalla, joka muistuttaa aikaisemmasta pikku 
ententestä, ja joka ei voi olla herättämättä Unkarissa 
reaktiota. Hiljattain kävi Slovakiassa Rumanian sanoma
lehtimiesten ja kirjailijain valtuuskunta. Vierailun 
yhteydessä Slovakian lehdistö korosti Rumanian ja Slova
kian perinteellistä ystävyyttä; "Slovenska Politika" 
jopa mainitsi, että Brat islava - Bukarest - Agram käsit
tää vanhan ystävyyskolmikon, jolla on kohtalonyhteys 
yhteistä vihollista vastaan. Tällaisissa merkeissä ta
pahtuvat ystävyydenvakuuttelut eivät voi olla palautta
matta mieleen aikaisempaa pikku ententeä. Marsalkka 
Kvaternikin käydessä äskettäin tiällä monipäiväisellä 
vierailulla presidentti Tiso lausui hänelle Javorinassa 
(Puolalta takaisin vallatulla alueella) pitämässään pu
heessa m.m., että Slovakia on juuri siellä katkerimmin 
kokenut, mihin primitiivinen poliittinen egoismi johtaa, 
sekä että nyt marssivat Slovakia ja Kroatia kohti uutta 
Eurooppaa, jossa ei ainoastaan ole uudet rajat, vaan 
jossa kansat myös saavat sen, mikä niille oikeudella 
kuuluu. 

Yhtenä osana pikku tapahtumien sarjaan, jotka 
voidaan helposti käsittää väärin, ja joille voidaan an
taa määrätty luonne, kuuluu äskettäin täällä tapahtunut 
kroatialainen upseeri vierailu; olen saanut kuulla, että 
6-henkinen kroatialainen upseerivaltuuskunta olisi saa
nut tarkastaa kaikki Slovakian lentokentät. Unkarin t&
holta on tämäkin vierailu varmasti pantu merkille. 

Heinäkuun 18 p:nä täkäläisen saksalaisryhaän 
pää-äänenkannattaja "G r en. b 0 t e" julkaisi mer
kittävän pääkirjoituksen, joka siaälsi asenteenoton 
lehtien kirjoituksiin "kolaikulmiosta" Bratislava -
Bukarest - Agraa. Saksalaislehden kirjoituksessa lausu
taan, ettei .ikään valtio ole luotu ikuisiksi ajoiksi, 
vaan että jokaisen kansan on taisteltava olemassaolonsa 
oikeutus aina uudestaan. "Iun Saksa Euroopan johtaja-
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valtiona on kutsunut työkykyiset kansat yhteistyöhön, 
ei tämä merkitse llankoshekkii ikuisiksi ajoiksi vaan 
mahdollisuutta yhteistoimintaan uudes8a Euroopassa, aikl 
mahdol1isuU8 on aina uudelleen harkittava ja, uuden Eu
roopan kannalta katsottuna, ansaittava. - Se, joka nyt 
yrittää tuoda e8iin vanhaa riitaa, tekee rikoksen uutta 
Eurooppaa vastaan ja vähentää mahdollisuuksiaan osallis
tua uuteen Eurooppaan. Euroopan kansojen yhteys ei en
nen kaikkea salli hajaannusta joihinkin kolai- tai ne1i
ku1miomuodostelaiin. Pikku entente on yhtä kuollut 
kuin vanhan tyylin Kansainliitto ja Versaillesin häpeä
rauha". - Kirjoitus päättyy toteamukseen, että pääsy
korttina uuteen Eurooppaan on vapautuminen vanhoista 
uskomuksista sekä että toisarvoisten epäselvien asiain 
järjestely on jätettävä myöhempään aikaan. 

Englannin propaganda Slovakia •• a. 

Slovakiassa seurataan sangen yleisesti Englannin 
radion propagandalähetyksiä, joissa esitettyjä tietoja 
varsinkin tsekkiläinen väestönora halusta välittää edel
leen. Olen pätevältä taholta 1 saanut kuulla, että 
Slovakias8a on parhaillaan käymässä Saksan ulkoministe
riön radiotiedoituksen johtaja, joka moittii Slovakian 
radiota siitä, ettei 8e tarpeeksi voimakkaasti vedä puo
leensa yleisöä; 8aksalaisen vieraan täällä olon tarkoi
tuksena on neuvotella vastapropagandan tehostamisesta. 

V.a. aaiaiDhoitaja: ~~ 

1) (Slovakiaa raiion ulko .... t.i.i.to. johtajalta) 
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Olen eräältä täkäläiseltä, Balkanin asioissa yleensä hyvin 

informoidulta taholta kuullut seuraavaa Saksan pyrkimyksistä Ru

manian ja Unkarin suhteiden järjestelyyn. Tietolähteeni mukaan 

Saksa on tehnyt Unkzarille ja Rumanialle ehdotuksen näiden maiden 

välisten rajakysymysten järjestämisestä Siten, että Transsylva

niasta muodostettaisiin jo ennen sodan päättymistä jonkinlainen 

erillinen irredenta, jossa kansall.iset ja taloudelliset kysymyk

set järjestettäisiin täydellisen tasapuolisuuden pOhjalla. Ker

tOjani lisäsi, että Saksa luonnollisesti tulisi k.o. alueella 

tosiasiallisesti johtoasemaan aina~ talouselämän järjestelys

sä. Edelleen kertojani ( joka ei ole unkarilaisystävällinen ) 

mainitSi, että Rumania olisi ilmoittanut Berliinissä olevansa 

valmis keSkustel.emaan mainitun ajatuksen pohjalla; Unkari sen

sijaan olisi tehostanut kansallista propagandaa alueella ja si

ten ajanut ajatuksen karille. Tämän jälkeen Saksa kertojani mu

kaan on asettunut sille kannalle, että koko SiebenbUrgenin ky_ 

JAKELUOHJE: 

n.:A6. 

JakeluohjemalleJal 
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symys siirretään järjestettäväksi myöhempään aikaan. 

Kertojani lisäsi sen käsityksen olevan Kaakkois-Euroopas

sa leviämässä, että Unkarin ja Rumanian suhteista on muodostu

nut Saksalle todellinen koetuskivi, kun Saksa ei kykene tasoit

tamaan Unkarin ja Rumanian suhteita saatikka esittämään, paljos

ta uutta Eurooppaa koskevasta kohusta huolimatta, mitään posi

tiivista ohjelmaa Kaakkois-Euroopan olojen lopulliseksi jär

jestelyksi. Kertojan! huomautti realistisesti, että itse asi

assa ei Kaakkois-Euroopan monimutkaisten olojen järjestämisek

si voida esittää suunnitelmaa, joka j 0 k a suhteessa olisi 

saumaton; järjestelyyn tulevat aina vaikuttamaan kulloinkin 

va llitsevat voimasuhteet. - Muuten kertojan! aiytti lähtevän 
~ 

siitä käsityksestä, että Saksalla todella olisi halu Unkarin 

ja Rumanian suhteiden järjestelyyn jo sodan aikana. 

SlOVakian diplomaattinen edustus. 

Saamieni tietojen mukaan Ranska lähettää pian Slovakiaan 

diplomaattisena edustajana vakinaisen asiainhoitajan~ Kuten tun

nettua Ranska on jonkun aikaa sitten tunnustanut Slovakian de 

jure. Tanskan Berliinin lähettiläs akkreditoitiin hiljattain 

myös Bratislavaan. Olen eräältä virkamieheltä kuullut, että 

Saksa kyllä sallii Ranskan ja Tanskan perustavan diplomaattisen 

edustuksen Slovakiaan mutta et sensijaan salli Slovakian lähet

tävän edustajaa Ranskaan eikä TanSkaan, jotka kumpikin ovat 

"voitettuja maita". 

V ••••• iaiDhoit.j.:~~ 
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Sanomalehti "Gardista", joka on kansallissosialis
min esitaistelija Slovakiassa ja erikoisesti pää- ja ulko
ministeri Tukan sekä sisäministeri Kachin äänenkannattaja, 
on, kuten aikaisemmin olen tiedoittanut (vrt. UE:n tiedoi
tuksia n:o 1/1942), saanut taloudellista· tukea Saksasta. 
Olen. saanut tietää, että täain taloudellisen tuen antaminen, 
joka jo nousi huomattaviin aääriin, on nyttemmin lakannut. 
Tukemisen lopettamisen syistä on tietenkin vaikeata lausua 
mitäin ehdottomalla varmuudella; olen kuitenkin luotetta
valta taholta kuullut, että saksalaisen raha-avun herkeä
minen merkitsee ensi sijassa sitä, että sisäministeri Mach 
ei enää ole saksalaisten silmissi täysin hyvissä kirjoissa. 
Sisäministeri Mach on johtanut juutalaisten siirtäaistä 
maasta .ekä talouseläJlin arjalaistamieta. Talouselillän 
Jrjalaistamiseen oli täkäläisen saksalaisen kansanryhaän 
taholta pantu suuria oaakohtaisia toiveita, mutta tasaval
lan presidentti Tison voimakkaan väliintulon johdosta 
(tunnuslausein ·"Slovakia slovakialaisille". aikA ,i ole 
suunnattu vain juutalaisia. vaan muitakin ei-slovakialai
sia kansanaineksia vastaan) on slovakialainen kansanaines 
voinut pitää hyvin puolensa "saaliin- jaossa. Täai arja
laistaaisen tulos on ilaei.esti ollut pettymys saksalai
selle kansanryhaille. 

On tässi yhteydessä merkill._ p&Dta~aa. että täkä
llinen saksalaislehti -Grenzbote- äskettAin alkoi uuden 
ajojahdin juutalaisia vastaan paljastaen joukon skandaaleja • 
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joiden mukaan juutalaiset olivat viranomaistenkin myötä
vaikutuksella väIttäneet työleireihin siirtymisen ja 
maasta muuton. Tähän mennessä on 67.000 Slovakian 
89.000:sta juutalaisesta eliminoitu. Paljon väärinkäy
töksiä onkin sattunut, mutta "Völkisc~er Beobachterin" 
Wienin painoksen maininta (Wienin lehti käytetään sopi
vissa tilaisuuksissa antamaan pontta naapurikaupungissa 
Bratislavassa esitetyille mielipiteille), että juutalais
ten esiintyminen olisi~käynyt niin provokatiiviseksi, 
että oli pelättävissä levottomuuksia, ja että k 0 k 0 

lehdistö olisi kiinnittänyt huomiota epäkohtiin, on kui
tenkin katsottava liioitteluksi. 

Pää- ja ulkoministeri Tukan nimi ei juutalais
kysymyksen yhteydessä ole viime aikoina tullut erikoi
semmin esille, mistä päätellään, että vain sisäminis
teri Mach olisi menettänyt tämän kysymyksen johdosta suo
siotaan saksalaisella taholla. Varmaa muuten on, että 
sisäministeri Machin, Tukan rinnalla slovakialaisen kan
sallissosialismin näkyvimmän nimen,nauttima kansansuo
sio puhtaasti slovakialaisissakin piireissä on vähäinen, 
mutta häntä ei voidakaan pitää saman mitan politiik&na 
kuin tasavallan presidenttiä Tisoa. Presidentti Tiso 
näyttää järjesteliällisesti pyrkivän Slovakian julkisen 
elämän saattamiseksi tarpeellisessa määrin suoranaiseen 
valvontaansa. Luonteenomaista tässä s*hteessa on eri
koisen, suoraan-presidentille tilivelvollisen tarkkaa
jan miärääminen jonkun aikaa sitten propagandaviras
toon sekä erään yleisesikunnan everstin miärääminen 
adjutantiksi tasavallan presidentille hänen ominaisuu
dessaan Hlinka-kaartin ylipäällikkönä (sisäministeri 
Mach on Hlinka-kaartin komentaja). . 

, Muuten eletään Slovakiassa nykyisin sadonkor
juukamppailun merkeissä. Täaänvuotinen sato on hyvä, 
parempi kuin viime vuonna, ja äskettlin perustettu 
ylin huoltovirasto on ryhtynyt tarmokkaisiin toimenpitei
aiin aadon a ... iaeksi julkisuuteen. Tarkoituksena on 
aikaansaada 2 - 3 kuukauden viljareservi. Tehostetulla 
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organisatiolla tuleekin "julkisen" sadon määrä i1aei
sesti nousemaan, vaikkakin toiaitetuissa tarkastuksis
sa on esiintynyt lukuisia tapauksia, joissa viljan 
tuottajat ja viljakauppiaat yhdes61 puinnin va1vojik
S1 mobi1isoitujen ylioppilaiden kanssa ovat yrittä
neet saattaa jopa vaunulasteittain viljaa salakaup
paan. Erikoista yleistä innostusta osallistua yhteis
kaappailuun Euroopan kotirintaaalla ei siis ole, mut
ta tämä ei, kuten sanottu, merkitse sitä, etteikB 
julki tuodun sadon määrä kasva,. 

V.a. asiainhoitaja: t:_~ 
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Lentohyökkäykset Slovakiaan. 

Slovakiassa on ollut syyskuun alussa kaksi 
lentopommitusta, ensimmäiset koko sodan aikana. Täällä
kin on liikkunut arvatenkin Lontoon radiosta peräisin ole
via huhuja siitä, että venäläiset lentokoneet olisivat 
tehokkaasti pommittaneet eräitä Keski-Slovakian paikkakun
tia ja m.m. ammustehdasta Novaky'ssa. Tosiasiallisesti 
on pommituksia ollut kaksi, jolloin vain joitakin pommeja 
on pudotettu sekä levitetty unkarinkielisiä lentolehtisiä, 
ja vahingot ovat olleet mitättömät. Slovakian ulkominis
teriön kansliapäällikkö Mracna kertoi minulle, että pari 
pommi tusta on tosin sattunut, mutta e~t~~.j.ysymy.kseaså ovat 
venäläiset koneet, jotka ovat palanneet Unkarista Slovakian 
kautta, ja että vahingot ovat olleet erittäin vähäiset 
yhteensä viiden henkilön saadessa surmansa. Kansliapääl
likkö Mracna korosti käsitystä, että nyt Keski-Eurooppaan 
kohdistuvat lent ohyökkäykset eivät merkitse sitä, että 
venäläisten lento~~n.pot.ntiaali . åll.i kaltput ', .,aö · .ttä 
hyökkäykset on tehty terrorUbimistarkoituksessa. 

Toiselta informoidulta taholta olen kuullut, 
että tähän mennessä suoritetut vähäiset pommitukset ovat 
saavuttaneet tarkoituksensa sikäli, että eräiden Keski-
ja Itä-Slovakian kaupunkien väestö on tulevia pommituksia 
peläten joutunut suuren levottomuuden valtaan; esim. 
Zilinassa (Sillein), jossa on klooritehdaa, ovat kaikki, 
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joilla suinkin on ollut si ihen tilaisuus, asettuneet asumaan 
kaupungi n ulkopuolelle ylävämmille paikoil~e . - Sama tieto
läht eeni kertoi asianomaisesta upseeripiiristä kuulleensa, 
että Unkarissa ja sitten Slovakiassa käyneet koneet eivät 
olleet englantilai s ia tai amerikkalaisia, vaan uutta voima
kasta Ienäläistä mal lia . 

Seurauks ena lentohyökkäyksistä on ollut, että 
Slovakiassa on nyt t emmin määr""tty täydellinen pimennys ilta-, 
hämärästä aamuhämärään. Slovakian ja Saksankaan lehdissä 
ei ole ollut mitään mainintaa Slovakiassa tapahtuneista len
topommituksista. 

Maini t takoon tässä yht eydessä, että Moskovan Slo
vakiaan suuntautuva radiopropaganda on viime aikoina suures
ti voimistunut. Olen täkäläiseltä virkamiestaholta kuullut, 
että sabotaasityöt ovat Slovakiassa nyttemmin lisääntyneet. 

Slovakian ja Unkarin suhteet. 

Slovakian lehdistö, joka jatkuvasti käy kampanjaa 
Englannin radion lähetyksiä vastaan, on viime aikoina käsi
tellyt Lontoon radion väitettä, että Saksan ja Italian tar
koituksena olisi "myydä" Slovakia Unkarille siten, että Un
kari asettamalla akselivaltojen käytettäväksi miljoonan so
tilasta saisi sodan jälkeen Slovakian, jolla tavoin "pyhän 
Tapanin aate" toteutuisi tälläkin kulmakunnalla. Slovakian 
lehdistö pitää tällaisia väitteitä mielettöminä, eikä niiden 

• johdosta osoita mieltään Unkaria vastaan. ~ain äskettäin 
sopivan tilaisuuden tiedustella Slovakian ulkoasiainministe
riön kansliapäällikön Mra~nan mielipidettä tällaisten julki
suudessa käsiteltyjen huhujen johdosta. Kansliapäällikkö 
Mracna lausui, että tällainen "myynti" olisi Saksan avoin 
petos Slovakiaa vastaan, jonka suhteet Saksaan on säännös
telty sopimuksin ja joka puolestaan taistelee uuden Euroopan 
puolesta. Kuvailtuaan pitkään, miten mahdotonta ja epätar
koituksenmukaista Saksan olisi syijdä sanaansa hra Mra~na li
säsi, että koko ' juttu on keksitty aivan samalla tavoin kuin 
samankaltainen huhu viime helmikuussa; tällöin väitettiin, 
että kun ulkoasiainministeri von Ribbentrop ei saanut Unka
ria lupaamaan akselivalloille tarpeeksi sotilaita Unkarin 
vaatiessa palkakai Slovakiaa, ulkoasiainministeri von 
Ribbentrop olisi lähtenyt Slovakiaan J&~orinaan tapaamaan 
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presidentti Tisoa, joka olisi kuitenkin jyrkästi torjunut 
ajatuksen Slovakian liittämisestä jollakin tavoin Unkariin, 
kun taas pää- ja ulkoministeri Tuka olisi osoittanut myön
tyväisyyttä. 

Täällä kerrotaan slovakialaisella taholla, että 
Unkari nyt, nuoren Horthyn kuoleman aiheuttamassa vaikeassa 
tilanteessa pyrkii parantamaan suhteita Slovakiaan ja Ru
maniaankin. Askettäin Unkari, joka erittäin tarkoin on 
rajoittanut Slovakian ja Unkarin välistä henkilöliikennettä, 
m.m. salli Unkarin slovakialaisvähemmistöön kuuluvan yli
oppilasretkikunnan osallistua Bratislavassa järjestettyihin 
yliopistokursseihin. (Tämä ei ole muuten saavuttanut täyttä 
tahdikasta ymmärtämystä Slovakian puolelta, sillä ylioppi
laiden retkikunnalle osoitettiin Slovakiassa aivan tavaton
ta propagandistista huomiota m.m. useiden ministerien ottaes
sa sen vastaan.) Olen saanut tietää, että Slovakian propa
gandavirasto valmistelee Unkari lIe myötämielisiä artikkelei
ta, ja että propagandaviraston päällikkö suunnittelee vie
railua Budapestiin vastatakseen min. Ullein-Revickyn alku
vuodesta Slovakiaan tekemään vierailuun. 

V.a • 
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Slovakian parlamentille on äskettäin jätetty laki
esitys, joka koskee Hlinka-puoluetta, saksalais~ ja unkari
laispuolueiden ohella ainoata sallittua puoluetta. Slova
kialainen lehdistö korostaa, että esityksen tarkoituksena 
on tehostaa ja konsolidoida Hlinka-puolueen asemaa Slova-

.. kian poliittisessa elämässä; erikoisesti korostetaan, että 
Hlinka-puolueen johtajan (jona on Tiso, Slovakian tasavallan 
presidentti) nykyinen asema ei muodollis-juridisååti 
vastaa sitä asemaa, joka hänellä tulisi olla autoritääri
sessä Slovakian valtiossa. Päämääränä on ilmeisesti vallan 
keskitys puolueessa sekä samalla Hlinka-puolueen vaikutus
vallan tehostaminen valtiokoneistossa. 

Taustaa tälle lakialoitteelle antaa Hlinka-puo
lueen epävirallinen kokous, joka pidettiin syyskuun lopulla 
Slovakian maaseudulla, ja johon olivat kerääntyneet kaikki 
slovakialaiset poliittiset tekijät presidenttiä ja hallituk
sen jäseniä myöten (Hlinka-puolueen poliittisen koulun 

~ päättäjäisviikolla pidettävien esiteImien varjolla). Olen 
saanut kuulla, että kokouksen meno on ollut puheiden aika
na esitettyine välihuutoineen ja mielipiteenilmaisuineen 
paljon vilkkaampi, kuin mitä jossakin pelkässä esitelmäti
laisuudessa tavallisesti on asian laita. Mitä presidentti 
Tison puheeseen tulee, oli hän voimakkaasti puhunut klikki
henkeä, byrokratismia ja yksityistaholta virka-asioissa 
tapahtuvaa puolestapUhumista (interventionismia) sekä Slo
vakian yhteiskuntaan laajalle ' levinnyttä korruptionismia 
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vastaan sekä poliittisen idealismin puolesta. Käytetyissä 
puheenvuoroissa oli ilmennyt erikoinen huole stuneisuus 
hallintoasioissa esiintyvän mädännäisyyden takia, Toisaalta 
oli korostet t u slovakialaisen kansallishengen eläväittämi
sen välttämättömyyttä; tässä yhteydessä oli suhdetta Sak
saan käsi t elty tosiasiallisen tilanteen sanelemalla varo
vaisuudella, mutta Unkarin suhteen oli käytetty voimakkaam
paa kieltä. Pää- ja ulkoministeri Tukan puhetta oli kes
keytetty välihuudoin, joissa oli vaadittu valtion rakenta
mista aidolta slovakialaiskansalliselta pohjalta (tällaiset 
välihuudot saavat erikoisen merkityksen, kun muistetaan, 
että prof. Tuka on unkarilaisesti sivistynyt). 

Nykyiselle tilanteelle Slovakiassa voi katsoa 
olevan luonteenomaista, että slovakialaiskansallisella ta
holla nyttemmin kiinnitetään erikoista huomiota niihin vaa
roihin, jotka johtuvat siitä, että unkarilaisperinteet elä
vät vielä voimakkaina verraten laajoissa kansalaispiireis
sä sekä siitä, että saksalaisuus organisoituu yhä voimak
kaammin. Pyritään kokoavan slovakialaisen kansallishengen 
elävöittämiseen. Tosiasia onkin, että nuoressa Slovakian 
valtiossa valtakunnallinen ajattelutapa - historiallisi:sta
kin olosuhteista johtuen - on yleensä heikkoa; tästä m. m. 
on ilmauksena korruptionismi, joka on niin laajalle levin
nyt, että olen eräiltä slovakialaisilta tahoilta kuullut 
väitettävän sen merkitsevän jopa vaaraa valtion olemassa
ololle. 

Edellämaini ttu lakialoi te, j olla pyri tään Hlinka
puolueen vaikutusvallan lisäämiseen valtion hellinnossa 
sekä ylimmän vallan keskittämiseen entistä kiinteämmin 
presidentti Tison persoonaan, on uusi ilmaus presidentti 
Tison johdonmukaisista pyrkimyksistä päästä - sivuuttaen 
hajoittavat suuntaukset Slovakian sisäpolitiikassa (dualis
mi presidentti Tiso pääministeri Tuka) - selvemmille ve
sille vallanjaossa sekä samalla ilmaus hänen politiikkansa 
aktiivisuudesta. Tässä mielessä on ymmärrettävä todennä
köisesti lähitulevaisuudessa ilmestyvät uutiset autoritää
risen hallitustavan tehostamisesta Slovakiassa. 

V.a. aBiaiDhoitaja: '-~ 
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Täydennykseksi edelliseen raporttiini mainitsen 
vielä seuraavaa: 

Päivälehdet ovat nyttemmin julkaisseet tietoja 
Hlinka-puoluetta koskevan lakialoitteen sisällyksestä . 
Puoluekoneiston saattamista laajemmalle pohjalle perustel
laan sillä, että se on käynyt välttämättömäksi puolueen 
osallistumiseksi tehokkaammin valtiovallan käyttöön sekä 
sosialisissa ja taloudellisissa suhteissa tapahtuvien no
peiden muutosten vuoksi, joiden aiheuttamat tehtävät vaa
tivat valtio- ja puoluekoneiston tehokkuutta kansan vii
meiseen jäseneen saakka. - Puolueen ja sen alajärjestöjen 
(Hlinka-kaarti ja Hlinka-nuoriso) toimitsijat vannovat 
uskollisuudenvalan puolueen johtajalle. Puolueen ja sen 
alajärjestöjen jäsenet ovat poliittisissa asioissa puolueen 
keskusjohdon alaisia. Puolueen johtaja v ali t aan 
5 vuodeksi; hänen käskynsä sitovat lopullisesti puolueen 
ja sen alajärjestöjen jäseniä. 

Saksalainen "Grenzbote" julkaisi 7.10. pääkirjoi
tuksen Hlinka-puolueen uudestijärjestelystä. Kirjoituk
sessa edellytetään, että puolueen johtajaksi valitaan 
edelleenkin presidentti Tiso. Muuten on saksalaispuolueen 
lehden kirjoitukselle luonteenomaista varautunut sävy uu
distusten suhteen: samalla kun julkilausutaan luottamus 
siihen, että uudistukset koituvat edistykseksi autoritää
riselle hallitustavalle uuseurooppalaisessa hengessä, 
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lisätään kuitenkin,että presidentin persoona on kai ta
keena siitä, ettei pelkoon uusien klikkien muodostumises
ta vallan keskityksen johdosta ole syytä. Kirjoituksen 
lopussa julkilausutaan toivomus, että uusi laki johtaisi 
eheytymiseen slovakialaisten leirissä, niin ettei lakia 
käytetä niiden syrjäyttämiseen, joilla on suuria ansioita 
ei vain puoluepoliittisesti vaan myös valtiollisesti hei
dän ollessaan takaajina (Mitgaranten) Slovakian valtion 
terveestä kehittymisestä uuden Euroopan puitteissa. - Tä
ten saksalainen lehtiou 'aaettunut puolustamaan ennen 
kaikkea pää- ja ulkoministeri Tukaa ~ekä sisäministeri 
Machia . 

V.a. asiainhoitaja: 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ......................... .{; ........................ . 

OSASTO: ........................... f.k.~ .. ~ ................. _ 

• ASIA: ............. .................. ........................................... . 
I 

_~_~~~d~ ... ~4. 
- f// ~fl .. ~~ .............................................. I.::.A. .. ~.~ ........................ ~ ................ -... -............ _ ................................. . 

/~-I.z ............................................................................. .... .............................................................. ..................................... /.-'!!.. • 

• 



• 

• 

..... B. .. .r .... a ... t ... i .s ... l .. a .. v ... a .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

KIRJELMÄ nto . ..~.Q.?/J.9 5 

Br.atislav.assA ... 16 .. P,NÄ ... laka .......... KUUTA , . .... 4.2~jj -~.t. 

VIITTAUS, .......... .................................................................................. .... . N 

........... P,NÄ ...... .. ..... ...... KUUTA , . ..... ..... P:TTY .. .. .. ...... ........ n,o ......... .. 

VIITTAUS, ............ .. .. D.U.M . .... ..... ..... ... ... 1 ......... ............. .... . . 18 .. .. ... . . 

........... tJ1.~.()~.~.i l3: .1.J:JID.:i.J:l1. .s.:t..e.:l'~~::: ...... LLE 

A8IA' ..... J:lI:)~.~.~.~.:t?~J.l.~~ .... r..~.P~!.~~.1. .... ~.: .~ ... ?~.~ ......................... . 

Lähetystö toimittaa oheisena kunnioittavasti ulkoasiainmi

nisteriölle poliittisen raporttinsa n:o 24: "Hajatietoja" • 

V.', A" 



• 

• 

............... .B.RA.TlSIJ..Y.A ............ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 .2.4 .•......... 

Bra.t.i.slava. .... ssa .16 .. p:nä .... l .o.ka ....... kuuta 19 ... 4.2 .. 

As i a: ..... Ha.j~:t i e.t .. oj.a. ................................... .. 

Tilanne Kroatiassa. 

Marsalkka Kvaternik oleskelee nykyisin Slovakian 
maaseudulla Trencianske Teplicen kylpylässä. Täällä seli
tetään kriisin syntyminen Kroatiassa siten, että taiste
luissa, joita oli Kroatian hallituksen joukkojen ja kapi
nallisten välillä käyty Zagrebin lähistöllä Karlovicin ( ?) 
kaupungin omistuksesta, oli hallituksen joukkoja siirty
nyt pataljoonittain kapinallisten puolelle, jotka senjäl
keen valloittivat Iarlovicin kaupungin; tämä on vieläkin 
kapinallisten hallussa, ja sotilaallinen tilanne on muuten
kin epäselvä. Hallituksen joukkojen siirr,ttyä kapinal
listen puolelle oli Kvaternik paonomaisesti poistunut 
maasta. 

Slovakian sodankäynnistä. 

Slovakian yleisesikunnan päällikkö, eversti 
Tatarko on kertonut minulle, että slovakialaisten joukko
jen tappiot itärintamalla ovat olleet erikoisen vähäiset, 
tähän mennessä yhteensä n. 600 kaatunutta lO.OOO:sta. 
Slovakialaiset joukot taistelevat nykyisin Kaukasiassa 
Tuapsen suunnalla; sikäläinen maasto, joka muistuttaa slo
vakialaista vuoristomaastoa, tarjoaisi slovakialaisille 
joukoille tilaisuuden kunnostautumiseen, mutta pahaksi 
onneksi ovat tasankotaisteluja varten varustetun "nopean 
divisioonan" varuat"ået puutteelliset metsäsodankäyntiä 
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silmällä pitäen. Erikoisesti puuttuu slovakialaisilta 
joukoilta kertojani mukaan lyhyitä automaattiaseita. 

Poliittinen tilanne Kaakkois-Euroopassa. 

Olen täällä kuullut s lovakialaiselta taholta seu
raavan version nykyisestä poliittisesta tilanteesta Kaak
kois- Euroopassa: Italia esiintyy Balkanilla erittäin aktii
visena ja tunnustelee mahdollisuuksia jopa jonkunlaiseen 
personaaliuniOl1iia~. Itali~~.a Unkårin. väl:i!l. ij., minkälaiseen 
ja milloin, sitä ei tietolähteeni maininnut . Italian poliit
tisen toiminnan aktiivisuudesta on ollut seurauksena, että 
pienen Slovakian asema on viime kuukausien aikana Berliini s
sä vakaantunut, Saksa kun käyttää myös Slovakiaa vastapai
nona Unkaria vastaan . 

Mainitsemalla personaaliunioni-ajatuksen toistan 
vain, mitä täällä kerrotaan. Jokatapauksessa edellä mai
nittukin poliittisen tilanteen hahmoittelu osoit taa samaa , 
mikä on ollut jatkuvasti täällä havaittavissa, että nim. 
Slovakiassa otetaan Kaakkois-Eurooppaa koskevissa poliit
tisissa ll:\skelmissa huomioon vastakohtaisuus Saksan ja Ita
lian välillä. 

V.a. a.iainhoitaja: L~ 
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Aikaisemmin olen selostanut Hlinka-puoluetta koske
vaa uutta lakia, åonka tarkoi t uksena on to t euttaa johtaja
periaate Slovakian valtiollisessa elämässä sekä samalla, 
täydellistämällä puolueen organisatiota ja tiukentamalla 
kurinpitomahdollisuuksia, luoda uutta henkeä Slovakian 
valtiolliseen elämään . Täkäläisissä poliittisissa piireis
sä pidetään uutta lakia voittona presidentti Tison johta
malle suunnalle (presidentti Tiso on nykyisin Hlinka-puo
lueen johtaja); samalla kuitenkin yleisesti lausutaan, et
tä vasta käytäntö on osoittava, onko presidentti Tiso puo
lueen uudistuksen yhteydessä nyt todellakin lopullisesti 
saanut yliotteen ns . slovakialaisesta kansallisosialisti
sesta suunnasta, jonka näkyvin nimi on varapääministeri ja 
sisäministeri Mach. Eräät merkit viittaavat siihen, että 
uusi laki merkitsee vain uusia puitteita vanhalle vastakoh
taisuudelle Tiso - Mach; aikanaan julkisaatetun lakiehdotuk
sen mukaan Hlinka-puolueen jäsenten oli vannottava uskolli
suudenvala johtajalle, mutta laissa, sellaisena kuin se on 
saatettu voimaan, on tässä kohdin tehty se muutos, että 
vala on vannottava puolueelle. Tämä muutos merkitsee myön
nytystä Machin suunnalle, mutta kokonaisuutena laki kuiten
kin on, kuten sanottu, katsottava presidentti Tison henki
lökohtaisen aseman entisestään tehostamiseksi. 

Muuten on huomattava, että uusi laki, joka teknil
listen säännöstensä puolesta toteuttaa johtaja~periaatteen 
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Slovakian suuren naapurin ja suojelijan tarjoaman esikuvan 
hengessä, on lähtöisin slovakialaisista piireistä (mitä 
lain yksityiskohtaiseen muovaamiseen tulee, se on parlamen
tin puhemiehen Sokolin käsialaa); uudistusta ei ole siis 
pidettävä jonkinlaisena ulkopuolisesta aloitteesta läh
töisin olevana yhtäläistämisenä, johon olisi r yhdytty pel
kän yhtäläistämisen vuoksi, vaikkakin autoritäärisillä esi
kuvilla on kylläkin ollut ratkaiseva vaikutus. 

V.a. asiainhoitaja: t..''''~ 
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Wienin välityatuomion vuosipäivä Slovakiassa. Wienin 
välitystuomion vuosipäivänä, 2/11, oli Bratislavassa illal
la ylioppilaiden järjestämä .mielenosoituskulkue, joka kau
pungin halki kulkien vaati oikeutta SlovakialIe huudoin 
sellaisin kuin : Tonava slovakialaisille ja unkarilaiset 
Tonavaan. Tämänvuotinen mielenosoitus supistui kuitenkin 
vain yhteen päivään ja oli muutenkin vain varjo viime vuo
den levottomuuksista. 

Unkarin täkäläinen lähettiläs mainitsi minulle sisä
ministeri Machin luvanneen hänelle ennen vuosipäivää, et
tä mielenosoitukset tullaan ehkäisemään. Slovakian lehdis
tö ei julkaissut vuosipäivän johdosta artikkeleita kuten 
viime vuonna. Mutta silloin mielenosoitukset olivatkin, 
kuten Unkarin lähettiläs mainitsi, ylemmäItä taholta orga
nisoituja. 

Slovakkien ja tsekkien suhde. Olen useammalta ta
holta viime aikoina kuullut, että on havaittavissa selvä 
suuntaus slovakkien ja tsekkien välisten keskinäisten mie
lialojen parantumiseen. Tämän ilmiön selitetään olevan 
kahden slaavilaisen kansallisuuden reaktiota Saksaa vastaan. 

Saksan Bratislavan lähetystö. Saksan Bratislavan 
lähetystössä on jo aikaisemmin ollut kaksi kulttuuriesitte
lijää ja yksi lehtiesittelijä. Nyttemmin on lähetystön 
yhteyteen perustettu uusi radioesittelijän virka. Viran 
hoitaja, joka on aikaisemminkin ollut Auswärtiges Amtin 
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palveluksessa, on samalla "Slovakian yleisradion neuvonanta
jana". Radioesi ttelijän viran piU.isi olla, mikäli olen 
kuullut, luonteeltaan samanlainen kuin Saksan lähetystöjen 
vastaavat virat Bukarestissa, Budapestissa, Roomassa ja ad
ridissa, sillä eroituksella, että Slovakiassa toimiva ra
dioesittelijä on samalla "neuvonantajana". Neuvonantajan 
ominaisuus merkinnee käytännössä sitä, että asianomaisella 
on taatummat mahdollisuudet hankkia tietoja asioista ja 
puuttua niihin omasta aloitteestaan. 

Tieto Japanin lähetystön perustamisesta Bratislavaan. 
Japanin Berliinin suurlähet t ilään, joka on myös l ähettiläänä 
Bratislavassa, käydessä ä skettäin täällä, kertoi eräs hänen 
sihteerinsä, että Japani perustanee piakkoin Bratislavaan 
lähetystön, jonka johdossa on lähettiläs. 

Juutalaiskysymyksen nykyvaihe Slovakiassa. Virallis-
. ten tietojen mukaan on Slovakian juutalaisista, joita v. 
1940 oli 88 .000, tähän mennessä siirretty maasta n. 60.000. 
Huomioon ottaen, että juutalaisia on poistunut myös salatein 
maasta, on heidän lukumääränsä Slovakiassa nykyään alle 20.000. 
Ns. "taloudellisesti välttämättömät juutalaiset", jotka tä
hän mennessä ovat olleet vapautettuja juutalaismerkin kanta
misesta, saavat lähitulevaisuudessa oman merkkinsä, joka on 
jonkun verran pienempi kuin tavallinen juutalaistähti. -
Juutalaisten omaisuus, joka oli yli 1,25 miljardia kruunua 
Slovakian lähes 4,5 miljardiin nousevasta kansallisomaisuu
desta, on nyttemmin kokonaisuudessaan takavarikoitu valtiolle. 

V.a. asiainhoitaja: L_~ 
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Slovakian sodankäynnistä. Tapasin 12.11. slovakia
laisen kenraalin Pulanychin, joka kertoi slovakialaisten 
joukkojen to iminnasta itärintamal la. Hän mainitsi, että 
"nopean divisionan" taist elut Kaukasuksella sujuvat sään-
nöllisesti, mutta että ns. miehitysdivisionalla ( joka ny
kyisin lienee Harkovin itäpuolella ) on suuria vai keuksia. 
Näitä ovat slovakialaisille miehitysjoukoille t uottaneet 
bolsevikien partisaanijoukot, jotka saattavat esiintyä 
jopa 5000 - 6000:n vahvuisina osastoina, j a joiden aseis
tus on täydellinen tykistöåtä ja automaattiaseista alkaen. 

uuten kenraali mainitsi, että Slovakia l ähettää jou
lukuussa itärintamalle hiihto-osaston, joka on parhaillaan 
valmennettavana. 

Toisaalta olen kuul lut, että slovakialaisilla 
joukoilla on ollut Kaukasuksella raskaita taisteluja. Esi
merkkinä tästä mainitåan luotettavalla taholla, että äs
kettäin olivat slovakialaisen divisionan upseeritappiot 

tt neljän päivän aikana 70 upseeria, mistä syystä 8lovakiasta 
on täytynyt kiireesti lähettää upseeri täydennystä. 

Välimeren sodan vastavaikutus Slovakiassa. Eräs 
Slovakian oloista ja tapahtumista hyvin perillä oleva hen
kilö on kertonut täkäläisen väestön mielialoista Välime
ren sodan nykyvaiheen johdosta, että akselin vastustajain 
menestykset ovat vaikuttaneet hyvin voimakkaasti. Tieto
lähteeni mukaan vanhempi polvi on hämmennyksissään akseli-

.lAKELUOH.lE: 

.. ........... ........................................................ ............................ 

. ........ .................................................................................... . 
Ol,A .. 

.I.keluohJem.lleJ. : 

T.".m ..... . 
T.".m ..... j. 1I.lkal .. .. ... ...mlnlaierllllle. 
EI ulkomauduatukaen tledoltukalln. 
EI ulko ........... kaen. mutta ulkoulalnmlnlaterllln tIedoI· 

"*-IIn • 



- 2 -

valtojen tappioiden johdosta suhtautuen vavistuksella Sll

hen mahdollisuuteen, et tä sota päättyis i akselivaltojen 
ta ioksi, jolloin bolsevismi leviäisi Eurooppaan. l uorem
pi polvi taas näkee mielellään akselivaltojen tappiot, kos 
ka sen mie lestä Slovakialle ei voi käydä sen huonommin 
kuin mitä sille jo on käynyt. Tällöin nuorempi polvi läh
tee s iitä, et tä jos bolsevismi tunkeutuu länteen päin, niin 
slovakialaisilla joka tapauksessa on turvapaikka uudelleen 
perust ettavan, suurentuneen Tsekkoslovakian valtion piirissä. 

On vaikeata sanoa , pitääkö tämä läpi le i kkaus täkä
läisen väestön mie lialasta tarkalleen paikkansa . Se on 
ehkä lian yleistävä, mutta muuten se nähdäkseni osoittaa 
oikein täällä vallitsevat kaksi pääajattelutapaa. - Joka 
tapauksessa ovat Välimeren tapahtumat voimakkaasti vaikut
taneet slaavilaisen herkkiin slovakkeihin. Pää- ja ulko
ministeri Tuka katsoi 12 .11. pitämässä~n puheessa olevan 
syytä ampua täydeltä laidalta julistamalla, että Slovakia 
elää ja kuole e Saksan mukana , joten tulevaisuuden uskoa ei 
ole syytä suunnistaa sodan vaihei den mukaan, sekä uhkaamal 
la, että defaitistit pannaan seinää vastaan. 

V.a. asiainhoitaja: ~~ 
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Kommunistituomioita Sl ovakiassa. Nä inä pa~v~na 
on Bratislavas sa t uomittu 40 henkilöä syytet tynä kommunis
tisesta ja kumouksellisesta toiminnasta. Tuomiot olivat 
ankar i a , j a ens i kerran on kaksi henkilöä t uomittu kuole
maan . Suurin osa syyt etyi stä on pidätetty viime vuoden 
t ai tämän vuoden alkupuolisken kuluessa. Kuolemaan tuo
mitut, jeista teinen eli liittynyt lait tomaan kommunisti
seen puelueeseen v. 1940 ja toinen v. 1941, olivat puo
lueessa t ärkeillä paikeilla. Syyt e keski kemmunististen 
lentolehtisten levittämistä, määräyksen antamista tuhete
koihin sekä valtielle vihamielisten toimenpiteiden orga
niseimista. onet tuemituista .olivat juut al ai sia. 

Kuten aikaisemmin olen tiedeittanut, on Slevakias
sa viime aikeina .ollut havaittavissa tuhetekejen lisäänty
mistä . 

Slevakian saksalaisten värväys SS-jeukkoihin. Tä
hän mennessä on Slovakian saksalaiseen kansanryhmään kuu
luvia voinut vain aivan vähäisessä määrin päästä Saksan 
SS-joukkoihin. Nyttemminen tilanne muuttunut, sillä 
julkisuuteen annetun tiedoituksen mukaan "Valtakunnan 
SS-johtaja en suostunut saksalaisen kansanryhmän jehtajan 
pyyntöön, että 17 - 35 saksalaiset miehet, jotka asuvat 
Slovakiassa, saavat ilmoittautua vapaaehtoisiksi SS-jouk
koihin, sittenkun valtiomme asianomaiset viranomaiset ovat 
ilmoittaneet diplomaattista tietä suostuvansa tähän jär-
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jestelyyn". Kaikesta päättäen lukumäärää koskevat rajoi
tukset on kokonaan poistettu. Slovakian saksankieliset 
lehdet ovat jo aloittaneet propagandan teon , ja propagan
dan luonteesta päättäen pyritään ilmeisesti ainakin saa
maan mahdollis imman laaja ilmoittautuminen. "Grenzbote" 
kirjoittaa, että "joka ei nyt t eoissa ilomielin tunnustau
du meihin , ei tästä hetkestä enää kuulu meihin eikä saa 
enää koskaan lukeutua kansaamme". 

Sinänsä ei ole kysymys suurista määristä, si llä 
Slovakian saksalaisväes tön k 0 k 0 lukumäärä on enin
t ään 150. 000 . 

M·ieliala Slovakiassa. Olen luotettavalta taholta 
saanut t ietää , että Saksan täkäläinen lähett iläs on täällä 
ehdottanut - tietoläht eeni ei voinut sanoa, onko kysymyk
sessä- varsinainen esitys - epäluotettavien ainesten siirtä
mistä pois Slovakian alueelta. Tällöin ei ole kysymys 
juutalaisista, joiden siirto Slovakiasta on jo kauan aikaa 
jatkunut, vään lähinnä tsekeistä ja muista kansall issosia
lismia ja Saksaa vastaan vihamielisesti suhtautuvista a i
neksista. Ti etoläh teeni mukaan Slovakian halli t us suhtau
tuu kielteisesti aloitteeseen. 

Kieltämätöntä on, että "pol iitti sten parti saanien" 
henki - nimitys on pääministeri Tukan käyttämä - on Slova
kiassa nostamassa päätään . Sotatapahtumien Länsi- frikas
sa alettua erään ylioppilasyhdistyksen piirissä järjestet
tiin "voiton juhla"; slovakialaiset itärintamalta palanneet 
sotilaat ovat lukuisissa tapauksissa antaneet kadulla sel
käsaunoja täkäläi ~i lle s~salaisille. Vakavammat slovakia
laiset ovat huolissaan tällaisista vallattomuuksista, joi 
ta he pitävät vaarallisena Slovakian asialle. 

V.a. asiainhoitaja: ~~ 
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Slovakian apulaisulkoministeri Polyakin ollessa 
luonani itsenäisyyspäivän vastaanotolla pyysin häntä lausu
maan käsityksensä yleistilanteesta. Ministeri Polyak, jon
ka toimialaan ulkoasiainministeriössä kuuluu lähinnä kaup
papolitiikan johto ja joka sitäpaitsi on tunnettu "presi
dentti Tison miehenä" ulkoasiainministeriössä, lausui täl
löin seuraavaa: 

Nykyään, jolloin niin paljon puhutaan Englannin 
ja Yhdysvaltain sotilaallisesta painostuksesta Italiaa vas
taan, on huomattava - ministeri Polyak l ausui -, ettei Eu
roopan haavoitettava kohta suinkaan ole italia vaan Balkan. 
~inisteri Polyak lausui olevansa henkilökohtaisesti vakuut
tunut siitä, että jos Englanti ja Yhdysvallat, jotka ilmei
sesti pyrkivät ajamaan Rommelin Afrikasta, tekevät hyökkäyk
sen Italiaan, niin siitä ei seuraa Italian 1. istuminen, 
vaan tulevat italialaiset varmasti 0 m alI a maaperäl
lään puolustautumaan urhoollisesti. Italialaiset eivät 
suinkaan ole niin huonoja sotilaita, kuin miksi heidät y
leensä leimataan, sen sanoi ministeri Polyak kokeneensa 
maailmansodan aikaia itävaltalais-unkarilaisena upseerina. 

- Balkan sensijaan on Euroopan todellinen" undepunkt". 
Turkki noudattaa ovelasti odotuspolitiikkaa ja voi milloin 
hyvänsä asettua Englannin puolelle, sitä helpommin, kun 
minkäänlainen ideologinen asennoi;tuminen Turkin taholta 
ei ole tässä esteenä. Bu18aria, jonka tehtävänä on var
tioida Turkin eux oppalaista rajaa, ei varmastikaan pysty 
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estämään Turkin painetta . Rumani an nykyinen voima on myös 
kysymyksenalainen kaikkien joukkojen ollessa keskitettynä 
itään , ja Kroatia on si s~ isesti aivan ha janainen. - itä Un
kariin tulee, ministeri Polyak ei sanonut mitään t äsmällistä . 

ai hi nnousu Kreikassa, mi nis teri olyak monest i ko 
rosti, muodostuisi t odelliseksi vaaraksi. Saksa halli tsee 
suuremmoisesti nyky i se t kaksi rintamaa i dässä ja ~fr ikassa, 

mutta epäilyksenalai sta on, ministeri Folyak lausui, kes
täisikö Saksa uuden suuren ri nt aman Balkanilla . ~itä f ri 
kan sotaan tulee , lausui ministe ri olyak käsityks enään 
kai ken rii ppuvan siitä, miten Saksan sukellusvenease pystyy 
toimimaan en -l ant ilais- amerikkalaisia kuljetuksia vastaan . 

" i ni ster i olyak lausui toivovansa, et te i Saksa hä
viäisi, koska se merkitsi si pahinta Slovakiall e kuten Suo
mel leki n . Viime heinäkuus sa oli veitsin ulkomi nisteri ker
tonut min. olyakille amerikkalaiselta t aho lta kuulle ensa, 
että hdysvallat tulisivat Saksan voit et t uaan myös pitämään 
huolen siitä , ettei bo lsevismi leviäisi l änteen . ,~ i n . 

Polyak lausui kui tenkin epäilevänsä , olis iko Yhdy svalloilla 
tähän tarpeellista voimaa. 

V. a . asiainhoitaja: L~ 
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Sain tänään tilaisuuden pi tkähköön keskusteluun 
täkä läisen saksalai s lehden "Grenzboten" päätoimittajan 
Fialan kanssa. Päät oimit ta ja Fiala, joka on syntyisin 

.. wieniläinen ja joka täällä käy tunnetusta sanomaleht imie
hestä, on kuluvan vuonna tehnyt matkoja m.m. Norjaan, Rans
kaan ja Italiaan, ja l ähi päivinä -hän lähtee 3 kuukauden 
matkalle Turkkiin. 

T u r k i n ase n tee s t a päätoimitta
ja Fiala mainitsi, että Turkin asenteenotolle ovat nyt rat
kaisevat ajat edessä. Turkin ja Englannin vä lillä 20 vuo
deksi tehty kromisopimus menee umpeen kuluvan vuoden päät
tyessä, ja senjälkeen pitäis i Turkin ryhtyä toimittamaan 
krominsa Saksalle sen kanssa kuluvan vuoden keskivaiheilla 
tehdyn sopimuksen nojalla. Olisi ihme, hra Fiala lausui, 
ellei Englanti pyrkisi vaikkapa väkivalloin estämään kromin 

tt kuljetusta Saksaan alueilta, jotka ovat nkaran pohjois
puolella ja ustanmeren r annikolla. Turkin johtavien pii
rien hra Fiala mainitsi olevan hyvin englantilaismielisiä, 
ja hän epäili, pystyisikö Turkin armeija edes tekemään 
vastarintaa Englannin Syyriassa olevalle kahdelle armeijal
le ja Irakissa oleville joukoille. Hra Fiala korosti, että 
Turkin armeijan vahvuutta yleensä yliarvioidaan: lukumäärä 
on tosin suuri, Englanti toimittaa uudenaikaista aseistus
ta ja miehistö osaa ajaa tankkeja, mutta se ei vielä merkit
se, että armeija olisi myös niin taistelukelpoinen, kuin 
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lukumäärä osoittaa, sillä it se asiassa Turkin armeijaa 
taistelYke l poisuutensa puolesta vo idaan verrata I talian 
armeijaan v. 1912 . 

R a n s k a n f r i k a n taisteluista hra 
Fiala mainit si, et tä amer i kkala isten joukkojen vahvuus 

an skan °frikassa nousee nykyisin 200 . 000:een. Englantilai
sia joukko j a anskan lfr ikassa on vain vähän, ja lii t toutu
neisiin yhtyneiden ranskalaisten j oukko jen luku nous ee 
6000 - 7000 :een. - Hra Fiala tahtoi erikoisesti korostaa , 
ettei mai hi nnousu Ranskan f rikassa itse as iassa tullut yl
l ätyksenä Saksal le, koska Saksassa on aina oikein arvioitu 
ranskalaisten mentaliteett i, joka on valmis etokseen. 
Kuvaavana esime r k inä r anskalaisten huonosta ymmärtämykses
tä uutta Euroop aa kohtaan hr a F~ala mainit si, että kun 
hän .1 0. keskusteli marsalkka Fetainin sihteerin kanssa, 
tämä oli, selitelläkseen Ranskan vieroksuvaa a sennetta 
Saksan suhte en, valitellut, että Saksa on ottanut Ranskalta 
Elsassin ja Lotringin j a suunnit t elee pohjois-Ranskan muis
ta maakunnista Bretagnea myöten jonkunlai s ia germaani sia 
pi kkuvaltioita ja kukaties ottaa Ranskalta lopullisesti 
koko ~tlantin r annikon; jos anska ryhtyisi tais t eluun 
Saksan rinnalla - laske l moidaan nykyisin Ranskassa -, Rans
ka häviäisi sekä Euroopassa että menettäisi heti kaikki 
siirtomaansa Yhdysvalloille ja Englannille, mutta jos Rans
ka pysyisi erillään sodasta, menettäisi se t osin siirto
maansa tässäkin tapauksessa, mutta pelastaisi ainakin eu
rooppalaisen alueensa Englannin ja hdysvaltain voittaessa. 
Tällaista ajatustenjuoksua hra Fiala pi ti mahdottomana ja 
ranskalaisten mentaliteettia kuvaavana. Ranskalaiset suh
tautuvat, hän lausui, kaikkeen, aivankuin he eivät olisi 
hävinneetkään sotaa, ja ymmärtävät tällöin täysin väärin 
Hitlerin lempeyden Ranskaa kohtaan. 

V.a. aBiainhoitaja: ~~ 
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Ollessani tänään sopimassa täkäläisen saksalais
lehden "Grenzboten" päätoimittajan Fritz Fialan kanssa Suo
mea koskevan artikkeli- ja kuva-aineiston jatkuvasta toimit
tamisesta lehdelle päätoimittaja Fiala otti puheeksi mieli
alan Norjassa ja Ruotsissa sekä Suomen Saksassa nauttiman 
suosion. Kun hra Fialan mielipiteet edustavat saksalaisen 
sanomalehtimiehen vakaantunutta käs itystä ja perustuvat 
omakohtaisiin kokemuksiin hänen käytyään viime keväänä Nor
jassa, katson olevan syytä niistä tiedoittaa. 

Suomesta hra Fiala lausui, että Suomen nauttima 
suosio Saksassa on ainutlaatuinen. Suomi , on, hra Fiala lau
sui arvionaa.n, ainakin Tonavan saksalaisille ensimmäinen 
maa vieraista maista, ja Suomi sivuuttaa tässä suht eessa 
Italiankin ainakin etelä-Saksassa historiallisista syistä 
johtuen. Hra Fiala sanoi kuulleensa Suomessa käyneiltä 
saksalaisilta sanomalehtimiehilta, että Suomessa on paljon 
perehtymisen arvoista eikä suinkaan yksinomaan sotilaalli
sella alalla. Erikoisesti hra Fiala sanoi olevansa kiinnos
tunut suomalaisen työmiehen ajattelutavasta, josta, se kun 
asettaa oman maan kansainvälisyyden edelle, Keski-Euroopan 
työmiehellä on oppimista. - Saksalaisten Suomessa olevien 
joukkojen hra Fiala mainitsi varsinkin alussa saaneen kal
liisti maksaa sen, että oli uskottu enemmän teknillisiin 
apuneuvoihin kuin suomalaiseen perehtyneisyyteen. 
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lehtimiehiä käy liian vähän Suomessa. Hänen lausunnostaan 
ei käynyt selville, oliko tämä vain hänen oma mielipiteensä, 
mutta näytti hra Fiala olevan perillä Suomen ja Saksan vä
lisistä lehtimiesvierailuista. 

Norjalaisista hra Fialalla ei näyttänyt olevan 
korkeata käsitystä; hän lausui Englannin vaikutuksesta syn
t yneen meklari - ajattelutavan läpikotqisin t urmelleen Norjan 
kansa 

i itä ruotsalaisten mentäliteettiin tulee, hra 
Fiala luonnehti sen ego istiseksi ja saksalaisvihamieliseksi. 
Ruotsalainen on, hra Fiala lausui, yleisessä suhtautumises
saan eristäytynyt ja haluton uhrauksiin. Ruotsalainen esiin
t yy tällöin aivankuin pilvenpiirtäjähotell in toisen kerrok
sen asukas, joka kylläkin haluaa lähteä ensimmäisen kerrok
sen asukkaan, Saksan, kanssa vierailulle kolmannen asukkaan 
luo hotellin 30 . kerrokseen, mutta ei sitä varten ensin las
keudu 1. kerrokseen, vaan odottaa 1. kerroksen asukkaan nou
sua ens in 2 . kerrokseen. äl l ä vertauksellaan hr a Fiala 
tahtoi selittää, ettei Ruotsi ole hal ukas mihinkään uhrauk
siin käydäkseen uuteen Eurooppaan. 

Tanskaan hra Fiala ei lainkaan puut t unut. 
uoles tani vältin ajatustenvaihtoa päätoimittaja 

Fialan esi ttämien mielipiteiden pohjalla . 

V.a. asiainhoitaja: ~~ 
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tilanne" • 

V.a.asiainhoitaja: 4...~ 
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Slovakian t alousel ämä elää vieläkin suurelta 
osalta rauhanajan merkeissä eräistä sota-ajan rajo i tuksis
ta huolimatta. Teollisuuden alalla investoimistoiminta, 
joka saa hyväkseen verohelpoituksia, on jatkuvasti vilkas
taj rautatie- ja maantielaitosta kehi tetään jatkuvasti, sa
moin puhelinverkosto~. Puuteollisuus on loppuvuonna saa
nut paremmin raaka-ainetta, ja vuori- ja rautateollisuus 
sekä tekstiiliteollisuus työskentelevät samassa laa juudes
sa kui n alkuvuonnakin, vaikkakin tekst i iliteollisuus kär
sii suuresti raaka-aineen puutteesta. Ulkomaankauppa on 
jatkuvast i arvoltaan kasvanut. Kauppa Saksan kanssa, joka 
on yli 70~ Slovakian koko ulkomaankaupan määrästä, ylittä
nee tänä vuonna 7 miljardin rajan, ja erikoisesti on huo
mattava, että Slovakiaa huolestuttava clearingsaldo, joka 
on ollut yli 2 miljardilla aktiivinen Slovakian hyväksi, 
on Vllme aikoina jonkun verran pienentynyt Saksan lisätes
sä tuontiaan Slovakiaan (m.m. tietyökoneita). Erikoisesti 
on syytä panna merkille, ' että Slovakia nykyään pyrkii li
säämään laivatonnistoaan hankinnoilla ulkomailta; kysymyk
sessä ovat laakapohjaiset jokialukset, joita tullaan saa
mieni tietojen mukaan tiedustelemaan m.m. Ruotsista. 

Edellä hahmoteltuun kuvaan liittyy kuitenkin 
piirteitä, jotka tekevät Slovakian taloudellisen kehityk
sen kuvan vähemmän edulliseksi. Tavaran puute vähittäis
kaupassa käy yhä suuremmaksi; tässä suhteessa esim. Bra-
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tislavan kaupat tarjoavat aivan toisen kuvan kuin vuosi 
sitten. Kohonnut hintatas o rasittaa varsinkin kaupunkien 
pieneläjiä. itä elintarviketilanteeseen tulee, voi sanoa 
slovakial aisten leivän olevan vielä leveätä; on kuitenkin 
huomattava , että niin oudoksuttavalta kuin se saattaakin 
kuullostaa ottamalla huomioon Slovakian aika i semmat olot, 
r asvat ilanne Slovakian kaupungeissa ei ole oikeastaan pa
rempi kuin Suome ssa. - Askettäin on virkamiehille päätetty 
maksaa uusi kalliin aj an palkankorotus. 

yös kuljetuskysymys t uottaa vaikeuksia. Rauta
tievaunujen puute ilmenee teollisuuden eri aloilla. Slo
vakia ei ole saanut Saksalta tarp eeksi käytettäväkseen 
l aivat onnistoa Rumaniasta ostetun raakaölj yn tuontiin. ( Olen 

suorasta l äht eestä saanut kuulla, että kun Slovakia lähetti 
öljy junan Rumaniaan hakemaan erästä ostettua öl jyerää , vau
nut katosivat paluumatkalla ja löytyivät lopulta Hampuris-
ta, mut ta tyhjinä). . 

Er ikoisesti on syytä panna merkil le kehitys ra
hamarkkinoilla. Kehitys kuluvan vuoden lopulla ei ole enää 
ollut niin yhtenäinen, kuin se on jatkuvast i ollut kolmen 
viime vuo~en aikana. Voi sanoa, et tä Slovaki an rahamarkki
noilla on kuluneena syksynä ollut ensi kerran havai ttavis
sa kireyttä. Tämä tulee ilmi rahalaitosten talletusten vä
henemisessä ja talouselämän suuremmassa luot on tarpeessa. 
On ilmeistä, että Slovakian talouselämässä j a eriko isesti 
rahamarkkinoilla tulevat tästä läht ien jatkuvastikin nä
kymään ne finanssirasitukset ja sotataloudelliset suorituk
set, joilla Slovakia osallistuu yhteisiin sotaponnis t uksiin. 
Slovakian talouselämän rakenne ja ulkomaankaupan edullinen 
asema ovat tähän mennessä estäneet näitä ilmiöitä pääse
mästä näkyviin. 

Slovakian rahalaitosten talletukset ovat vähenty
neet kuluvan vuoden elokuusta lähtien. Kaikkien rahalai
tosten talletukset, jotka v. 1941 olivat 6.593 milj. kr., 
olivat viime elokuussa 7.152 milj., mutta ovat senjälkeen 
vähentyneet marraskuun loppuun mennessä 7.000 mi lj. kruunuun; 
talletusten määrä oli tällöin kuitenkin vielä 50~ korkeam-
pi kuin v:n 1938 lopussa. 
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Suomen ja Slovakian kauppasuhteiden kannalta on 
huomattava, että kehitys rahamarkkinoilla on tul lut ilmi 
myös Slovakiasta tuotavain tavarain teknillisessä maksuta
vassa . Vielä a lkuvuodesta Slovakian kansallispankki antoi 
verrattain helposti suostumuksensa siihen, et t ä clearing
saldon ollessa aktiivinen Slovakian hyväksi slovakialainen 
viejä kuitenkin voi saada etukäteissuorituksen tavarastaan 
siten, että joku slovakialainen kauppapankki antoi ulkomai 
sen pankin vakuuksin akreditiiviluottoa, kunnes maksu clea
ringitse voitiin suorittaa . Nyt Slovakian kansal li spankki 
saamieni tietojen mukaan suhtautuu erittäin pidättyvästi 
t äl laisiin maksujärje~telyihin , jotka ovat omiaan helpotta
maan vientiä Slovak iasta ja lisäämään clearingsaldoja. 

V. a . asi inhoitaja : 
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Lähetystöneuvos . 
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Huhuja Saksan Slovakialle esittämästä lisämobili
satiosta. Olen monellakin taholla ja myös diplomaatti
piireissä kuullut kerrot tavan, että Saksa on Slovakian hal
litukselle esittänyt ajatuksen, että Slovakia mobili soisi 
lisää itärintamaa varten. Slovakian presidentti Tiso on 

4t vastustanut lisämobilisatiota, mutta varapääministeri ja 
sisäministeri Machin sanotaan olevan sillä kannalla , että 
Saksalle olisi esitet t ävä jonkunlainen kompromissiratkaisu. 
uolustusmini s teri kenraali Öatlos on presidentti Tison kan

nalla. 

• 

Kun vastaavanlaisia huhuja liikkui viime keväällä 
sotamarsalkka Kei telin käydessä täällä, sanotti in Slova
kian hallituksen esittäneen ensimmäisenä edellytyksenä 
lisämobilisatiolle, että Saksassa olevaa slovakialaista 
työvoimaa palautettaisiin. Åsia oli tällöin rauennut. 
Kuten tunnettua nousee Saksassa palvelevien slovakialaisten 
luku l OO .OOO: een. 

Mikäli tiedot Saksan esityksestä pitävät paikkan-
sa, on Saksan kanta nyttemmin toinen kuin minkälaisena 
Saksan täkäläinen l ähettiläs ja sotilasasiamies esi ttivät 
sen viime syystalvella, vaikkapa nytkään ei ole kysymys 
mobilisatiosta täyteen määräänsä. He mainitsivat silloin, 
että Slovakia täyttää parhaiten paikkansa työrintamalla; 
sotilasasiamies perusteli tätä m.m. sillä, että slovakia
laisia upseereita, jotka osittain ovat Tsekkoslovakian 
armeijassa palvelleita tai joilla on tsekkiläiset rouvat, 
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vaivaa vielä useast i Tsekkoslovakian ajoilta peralsln ole 
vat perinteet. - Puhtaasti slovakialainen upseeriaines on 
sen jälke en tietysti jonkun verran lisääntynyt . 

Tietoa Saksan esittämästä lisämobilisati esta ta
vallaan vahvistaa se aikaisemmin tiedoittamani seikka , 
että t ääl lä on äskettäin pantu alull e saksal a iseen kansan
ryhmään kuuluvien miesten vapaaehtoi nen ilmoittautuminen 
SS -joukkoi hin . - Täkäläisellä saksalaispuolueella on muuten 
huolena se , että mone t , jotka konjunktuurisyistä ovat lu
keut uneet saksalaispuolueeseen-, ovat nyt , kun vapaaehtoi 
sen ilmoittautumisen pitäisi koskea kaikkia 17 - 35 vuod en 
i käisiä miehiä, tulleet toisiin ajatuksiin kansallisuudes 
taan . 

Kenraali ~atlosin asema. Täällä kerrotaan , että 
saksalaiselt a tahoita ei enää suhtauduta aivan yhtä myön
teisesti kuin aikaisemmin puolustusmi nisteri, kenraali 
Callosiin. Tämä johtuu siitä, et t ä kenraali Cat los ei t ule 
henkilökohtaisista syistä hyv i n toimeen muiden slovakia
lai sten kenraalien kanssa . Kaksi slovakialaista ken~~alia , 

jotka ovat osoit tautuneet hyviksi johtajiksi itärintamalla 
saaden m. m. saksalaiset korkeat kunn iamerki t, on ve t äyty
nyt syrjään, nim . kenraali alar, joka on määrätty sot ilas
asiamieheksi Roomaan, sekä kenraali Turanec, joka nykyisin 
oleskelee Bratislavassa . - Unkar in täkäläinen lähe tti läs 
on minull e ma i ninnut, että niin miel l yttävä kuin kenraali 
Catlos muuten onkin , hän lienee kademielinen. 

Slovakialaisten joukkojen talvivarusteet. Slova
ki al aiset lehdet ovat julkaisseet selostuksen siitä, miten 
slovakialaiset itärintamalla taistelevat joukot on varus
tettu talvea vastaan. Kai kkiaan on 120.000 lampaanvuotaa 
muokattu turkiksiksi. Tästä määrästä 14 . 000 on peräisin 
Slovakiastl, 74.500 Bulgariasta ja 31.500 Turkista. Jokai
nen sotilas rintamalla on saanut säännöllisten varusteit
tensa lisäksi 2 paria lämpimiä alusvaatteita, sveaterin tai 
turkisliivit, villakäsineet, lapaset, rannikkaat , 2 suoja
myssyä, 2 paria villasukkia, vatsanlämmittäjän, turkislakin, 
villalla vuoratut saappaat, 3 villapeitettä sekä aurinko-
lasit . 

V.a. asiainhoitaja: ~~ 
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Slovakiassa puhkesi viime viikolla äkilli sesti 
hallituskriisi , josta kui tenkaan julkisuudessa ei mitään 
mainita. lkuvii olla jät t ivät sekä pää- ja ulkoministeri 
Tuka että varapääministeri, sisäasiainministeri ach ero
ilmoi tuksensa . riisin syistä en ole vielä onnistunut saa
maan yksityiskoht a isia luotettavia tietoja . Taustalla on 
tietenkin vastakohtaisuussuhde presidentti Tison ja mai nit
tujen minister i en välillä. 

On mahdollista , että kysymys lisämobilisatiosta, 
josta olen er ikseen tiedoi t t anut, on osaltaan kärjistänyt 

. t ätä vanhaa vastakohtaisuussuhdetta . Rist iri idan aiheita 
sisältyy myös parlamentille viime viikolla jät ettyyn bud
jettiesitykseen. 

Kroatian uusi l ähetti l äs Lorkov ic (Kroatian ulko
ministerin vanhempi veli ) , joka viime viikolla teki ensi 
käynt insä ulkoministeri Tukan luona, ja jonka vielä viikon 
lopulla pi t i jät t ää valtuuskirjansa presidentti Tisolle, 
matkustikin äkkiä Zagrebiin, nähtävästi tiedoittamaan ja 
siitä syystä, ettei käynnistä presidentin luona näyttänyt 
lähiaikoina t ulevan mitään Tukan vetäydyttyä yksinkertai
sesti pois hallitus t ehtävistään. Viime maanantaista 
(21.12) läht ien Tuka on jälleen ryhtynyt hallitustehtäviin, 
ja min. Lorkovicin pitäisi Kroatian lähetystösihteerin ker
toman mukaan jät tää valtuuskirjansa tällä viikolla. 

Olen kuullut slovakialaiselta virkamiestaholta 
maini ttavan että siinä ta auksessa että Tukan . a "Yachin 

JAKELUOHJE : 

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

................................................................. ,-

..... . ..... .. ..................... ..... ~ ......................................................... . 
01 • • 6. 

J.k.luohj ..... II.J •• 

T ..... I ...... . 
T ..... II_ J. lIa"'al ..... . ... mlnlaterl6l1 • . 
EI uIk--""'aen tledoltukalln. 
EI ulkomueduatukaen. mutta ulk ....... nmln .. terl6n tledol......... 



- 2 -

erosta tulee tosi , uudeksi pä~inisteriksi tulee arlamen
t in uhemies Sokol , ulkoasiainministeri si Berliinin lähet 
ti l äs Cernak sekä sisämini st eriksi joku kenraali . 

Uusi budjettiehdotus kuvastaa nii tä vaikeuksia , 
joissa lovakian talouselämä ja varsinkin rahat a lous nykyi 
sin on , ja jotka johtuvat , kuten ra ortissani n : o 32 olen 
viitannut, suurelta osalta nii s~ä inanss irasituksista ja 
sotataloudellisista suorituksis~a , joita l ovakian kannet 
tavana on . Bud jettiehdotuksen tv lo~uoli päättyy 2 ,5 mil
jardiin ja menopuoli 2, 9 mi lj ardiin , jo ~ en vajaus on n . 
380 miljoonaa ruunua. Kuluvan vuoden budjett iehdotuksessa 
vastaava vajaus oli vain 181 mil j j lisäys johtuu etupäässä 
meno uolen kasvusta . - oisaalta voi nähdäkseni siihen mus
t amaal aukseen, jota arlamentissa ja muuallakin harjoi tetaan 
val ti otalouden suhteen , sisältyä t~ktil lisiakin näkökohtia , 
kun tah otaan saada n a sa va uutetuksi siitä, et t ä lovakian 
sota onnis tukse t ovat jo huipussaan . 

V. a . asiai nhoitaja , ~~ 
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Slovakk ien ja tsekkien välillä viime
aikoina havai ttavi ssa ollut l äheneminen ei 
ole niinkään paljon ilmaus heimosukul~isuu
desta, vaan eoaemminkin on täten ilmennyt 
anslavismi su eammassa merkityksessä vain 

lisääntyneen saksal aisvihan nurja puol i. Lä
hentymistä helpottaa , että tsekit nykyään 
esiintyvät enemmän " tsekkos lovakkeina" kuin 
tsekkeinä. Benesillä henkilökohtaisesti 
näyttää olevan vähän kannatusta tsekki enkin 
piireissä. 

Eräässä aikaisemmassa raportissa mainit sin , että 
alovakkien ja tsekkien suhteis sa on havai ttavissa lähen~ymi8-
tä. Tämän ilmiön l ähempi tarkaste lu tarjoaa määrättyä mielen
kiintoa. 

Voisi helposti otaksua, että slovakkien tuntema 
suopeampi mieliala Slovakiassa asuvia tsekkejä kohtaan (j oi
ta täällä vieläkin on n. 80. 000) sekä tsekkejä kohtaan yleen
sä j ohtuisi j onkunlaisen hlimoyht.eishengen kasvamisesta kah
den länsislaavilaisen heimon välillä. Kun eräät täkäläiset . " 
lehdet ja varsinkin saksankieliset lehdet ovat ki ·rjoi ttaneet 
slovakkien keskuudessa vielä vallitsevista - tuomittavista -
panslavismin perimäjäännöksistä, ovat ne tällöin tarkoitta
neet ensi sijassa sitä yhteishenkeä, joka vallitsee eräiden 
tsekkiläisten ja slovakialaisten piirien väli~läi panslavis-

oIAULUOHoIE: 

....... 

".k ........ jMnaI .. j •• T............ _ 
T ........... ja ........ ............... ... mlnletwlll ... 
EI ulluJm • ..... _ tIedo ........ 
I ..... ~ ........ ulk~ tIecIoI..... 



• 

• 

- 2 -

mi, joka käsittäisi myös venäläiset, ei senslJaan näytä 
olevan ajankohtainen, vaikkakin slovakialai selta taholta 
kuuleekin sellaisia l ausuntoja, kuin että slovakialaiset tu
levat itärintamalla venäläisen väestön kanssa paremmin to i
meen kui n saksalaiset. - Epäilemättä tsekkien ja slovakki en 
sukul aisuus helpot taa sitä l ähentymistä, josta nyt on merk
kejä olemassa, ° mutta oikeampaa lienee kuitenk i n sanoa, et t ä 
kasvanut heimoystävyys tai panslavismi sup eammassa merki
tyksessä on ennemminkin vain saksalaisvihan nurja puoli, 
sillä lisääntynyt saksalaisviha on sit t enkin ilmeisesti 
ollut lähentymisen pääasiallisena va i kuttajana. itä saksa
laisvihaan tulee, mainittakoon sen syistä tässä yht eydessä 
vain, että sitä on ollut omi aan lisäämään suuren s l ovakia
laisen yleisön keskuudessa varsinkin kiristynyt taloudelli
nen tila, joka täällä osoittaa jo monia tode llisen pulan 
merkkejä, ja jonka tavallinen slovakki - voimakkaan liitto
lai spropagandan yllyttämänä - he lpos t i käsittää va in Saksas
ta j ohtuvaksi. 

Toisaalta 011 slovakki en mielialan muuttumista suo
peammaksitsekkejä kohtaan ollut omiaan helpottamaan se, että 
tsekit hykyään esiintyvät sovinnollisesti enemmän tsekkoslo
vakkeina kuin tsekkeinä, s.o. myöntävät, että slovakialai
sella kansallisuudelle on "tulevassa Tsekkos lovakiassa" myön
nettävä tasavertainen asema. On merkille pantavaa, että tri 
Benesin henkilökohtainen suosio täkäläisissä tsekkiläisissä
kin piireissä näyttää olevan vähäinen m.m. siitä syystä, 
että hän on liian vähän "tsekkoslovakialainen". Eräässä äs
kettäin pitämässään rad~opuheessa Benes m.m. hyökkäsi entis
tä Tsekkoslovakian pääministeriä Hodzaa vastaan tämän jul
kaiseman kirjan johdosta syyttäen Hodzaa siitä, että tämä 
on tehnyt Amerikassa olevista slovakeista (yli 600.000), 
jotka eivät ole ilmoittautuneet vapaaehtoisiksi odotetussa 
määrässä, todellisen viidennen kolonnan. Eräät slovakialai
set lehdet ovat puuttuneet Benesin ja Hodzan väliseen riitaan, 
ja on kuvaavaa, että lehdet tällöin ovat kirjoittaneet Hod
zaata melkeiapä suosiolliaesti,vaikkapa tämä asennoituminen 
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tietenkin johtuu halusta pä~stä paremmin Benesin kimppuun. 
uuten ei Slovakian 1 e h d i s s ä, jotka käyvät mel

kein päivittäistä sanasotaa Benesin radiopropagandaa vastaan, 
tietenkään voi tulla ilmi mikään enentynyt ymmärtämys tsek
kejä kohtaan. 

Slovakiassa on jatkuvasti myytävänä r unsaasti 
t sekinkielistä ki rjal lisuutta, myös uudempaa, ja tsekinkie
liset filmit ovat tää llä suosittuja. Tämäkin on omiaan hel

ottamaan tsekkiläisystävällisen .mielialan syntymistä, var
sinkin kun slovakiankielinen kirjål linen tuotant o on suh-
teellisen rajoitettu. ~ 

Edellä maini t tuja t sekkiläissympa t ioja ei t ieten
kään ole syytä niiden merkityksen suhteen yliarvioida. Hai
tallisinta nuorelle Slovakian valtiolle nykyhetke llä ehkä 
on , että ntsekkoslovakialaiset" muodostavat slovakkien ja 
tsekk~en lisäksi uuden ryhmän valtion enemmistönä olevan 
länsislaavilaisen väestön parissa l amaannuttaen osaltaan 
kansallisen yhteyden syntymistä, jota jo saksalainen ja un
karilainen väestöryhmä ehkäisevät tuntuvasti enemmän, kuin 
mitä näiden väestöryhmien lukumääräinen suuruus edellyttäisi. 

On muuten merkillistä, että "tsekkoslovakialai
suus" saa, joskin vain ehdollisesti, kannatusta taholta, 
josta sitä ei odott·aisi. Muuan täkäläinen unkarilainen va
litti minulle äskettäin unkarilaisten Slovakiassa kärsimää 
sortoa sanoen, että elleivät täkäläiset unkarilaiset pääse 
takaisin Unkarin yhteyteen, parempi olisi, että Tsekkoslo-

tt vakia jälleen syntyisi, koska Tsekkoslovakian piirissä un
karilaisten oli parempi olla. On syytä otaksua, ettei tämä 
mielipide ole yksinäinen ilmiö täkäläisten unkarilaisten 
piirissä. 

V.a. asiainhoitaja: ~ 
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Hallituskriisi, josta tiedoitin raportissa n : o 
34, on ratkennut s it en, että pää- ja ul~oministeri Tukan 
sekä varapäämi nisteri ja sisämi nisteri achin eropyyntöjä 
ei hyväksytty. allituksen piirissä vallitseva skisma on 
siten taas kerran saatu ainakin ulkonaisesti selvitetyksi. 
Kriisin lähimpänä aiheena on ollut mi isteri J achin ja 
puolustusministeri Catlosin välillä syntynyt erimielisyys. 
len kuullut, että ministeri ach oli ryhtynyt omin päin 

neuvot te lemaan vapaaehtoisten Hlinka-kaartilaisten l ähettä
misestä itärintamal le (min. ~ach on presidentti Tisoa lä
hinnä seuraava mies Hlink - a r tin johdossa) sekä antanut 
joitakin lupauksia lähetettävän joukon suuruudesta ; Ylin
ka-kaartilaisille osoitettu kehoitus ilmoittautua vapaaeh
toisiksi on kuitenkin j äänyt elkein tuloksettomaksi (il
moittautuneiden luku oli vain 67). Oli tämän ministeri 
Machin oma-aloitteisuutta koskevan tiedon todenperäisyyden 
laita miten tahansa, joka tapauksessa on kriisin synty 
ollut samanlainen kuin jo monesti aikaisemmin: presidentti 
Tison suunnan kannattajat ovat käyttäneet hyväkseen jota
kin aihetta suunnatakseen ankaran arvostelun ministeri 

achia ja ministeri Tukaa vastaan. 
Rumanian lähetystöstä peräisin olevan tiedon 

mukaan Saksa on tälläkin kertaa, kuten viime vuoden ke
väällä, neuvonut maltillisuuteen sekä korostanut' ministe
rivaihdosten epäsuotavuutta nykytilanteessa. Tämä Saksan 
kanta ei m rk~tse sitä ett' Saksan taholta oltaisiin sata-
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prosentti sesti tyy tyvä isiä Tukaan ja fae iin . Olen uullut 
saksalaiselta ta~olta useasti lausuttavan, et tä uka ja 
Maeh ovat ajaessaan autoritäärisen hal litustavan toteutta
mi sta Slovakiassa tahtoneet ol la kansall issosialistisempia 
kuin Sa san kans llissosi list it itse ot tamatta lainkaan 
huo ioon pai al lisia olosuhtei ta. Tämä ei suinkaan ole 
tar oituksen , selitetään saksalaiselta t ho lta . "Saksan 
kansal lissosialismi ant aa Slovakian kansalle vain koetellut 
ulkon i se t puit teet j a äämäärän . "utta uuseurooppala isen 
maai lmankatsomuksen puit te i ssa , jonka kaikki Euroopan 
kansat ennemmin tai myöhemmin omaksuvat, jää y s ityisten 
kansojen as iaks i uo dostaa ja k~hittää omia l aitoksiaan, 
ositiivisia ominaisuuksiaan ja arvojaan j a siten saattaa 

kukoistukseen niiden yks inään ratk iseva luonnonmukainen 
ykeneväisyys omalla kansal lisella oh jalla" ( l ainaus on 

sa salaisryhmän äänenkannattajan "Grenzboten" 1.1. 43 jul
k iSE;mast irjoituksesta) . erimmiltään Tukaa j a " aehi a 
vas taan sa salaisel ta taholta kohdistunut arvostelu johtu
nee s iitä, että Tukan ja Drae in ajaman" ansallissosialis-

in" sekä residentti Ti son kannattaj ien ajaman, ni inikään 
johtajaperiaatteeseen no jautuvan "tisoismin" välisessä kil
voittelussa "kansallissosi lismi" on jä"nyt pahasti ta piol
le, ikä ta io ei ole ollut vain henkilökohtainen , vaan 
on samalla me kinnyt karhunpalvelusta kaiken saksalaisuuden 
populariteetil l e . 

Tä~llä on jatkuvasti se käsitys, että president
ti Tiso nauttii suurta henki l ökohtaista arvonant oa Saksas sa. 

V. a . asiainhoi taj<a : "-~ 1 


