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Lähet ystö t oimittaa oheisena kunnio i tta vasti ul ' oa sia inmi-

nist eriölle oliittisen r aportt insa n:o 1:" Slova kian s i säpoliit-

tisest a tilanteesta ". 
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J'J'YJ 

Saamani tiedon mukaan Slova kian propagandavira ston päällikkö, 

l ähettiläs Ga§pa r on käynyt vuoden a lkupä ivinä Ji eni ssä neuvotte

lemassa Slovakian hallitustilanteesta. Täällä ollaan sitä mieltä, 

että Blovakian hallituskysymys on vieläkin eräänla isessa"käymis

tila ssa". Pää- j a ulkominis t eri Tukan a rvellaan kyllä j äävän a i

nakin toista iseksi hallitukseen, mutta sisäminis teri Machin j ää

misestä ei kat sota olevan täyttä varmuutta; siihen, että hänen 

kohdaltaan kys ymys on vielä avoin, viittaa m. m. se, että hän ei 

ollut läsnä lovakian pres i dentin va st aanotossa 4.1., jolloin lä

hetystöjen päälliköt esittivät presid entille uuden vuod en onnitte

lunsa j a jossa tilaisuudes sa hallituksen muut jäsenet olivat läsnä. 

Lähettiläs Ga§par on ilmeisesti suorittanut neuvottelunsa 

tt erityisestä tOimeksiannosta, sillä täällä häntä pidetään poliit

tisesti ei-aktiivisena, lähinnä Tukan suuntaa kannattavana,mutta 

samalla presidentti Tisolle lojaalisena. Neuvotteluja on käyty 

" ~ienin suunnan" kanssa. Tämän nimityksen ymmärtämiseksi on mai

nittava, että täällä katsotaan Saksassa olevan kaksi pääsuuntaa 

Saksan suhteessa Slovakiaan, nim. "Wienin suunta", joka erikoises-

ti harrastaa Slovakian jyrkkää suhtautumista Unkariin, sekä "Ber-
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liinin suunta", joka on samalla hallitussuunta. 

12.1. julkaistiin t äällä tieto, että pää- ja ulkoministeri 

Tuka on luo unli'v Hl inka-puolueen var apuheenjohta jan toimesta 

( joht aj ana on presidentti Tiso ) j a että häne.n tilalleen on mää

rätty parlamentin var apuhemies ,lederly. Tukan vetäytyminen puolu

een johdost a on merkittävä uudeksi perääntymisaskeleeksi. 

lovakian t apahtumista viime ajoilta mainittakoon vielä, että 

ylin huoltovi rasto on päättänyt lopettaa paperipulan vuoksi kaik

ki aan 109:n a i kakaus- j a sanomalehden ilmestymisen. Tähän toimen

piteeseen liittyy myös poliittista sivumakua, sillä i estymiskiel-

tt to koske e m. m. unkarinki elistä viikkolehteä, joka unkarinkielisen 

päivälehden rinnalla on toinen Slovaki assa i lmestyvi stä unkarin-

• 

kielis istä sanomal ehdistä; vas taava saksanki elinen viikkolehti il-

mestyy jatkuvasti. un lisäksi on lakkautettu viikotta i set unkarin

kieliset r adiotunnit, niin että unkarinkieli set l ähetykset supis

tuvat vain uutiSiin, on se lvää, että unkarilaisten taholta puhu

t aan lovakian viranomaisten diskriminoivista toimenpiteistä. W~ÖS 

ovat eräät slovakiala i set lehdet alottaneet lehtipolemiikin Buda

pestin lehtien kanssa eräistä jo monesti käsitellyistä a iheista. 

On va i keat a sanoa, mihin tälla i silla hyökkäilyillä tänä ajankoh

tana pyritään, kun mitään uusia valituksia Unkaria vastaan ei ole 

esitettävänä. - Olen saanut tietää, että Berliinistä käsin on jo 

neuvottu maltillisuuteen Unkaria koskevissa kirjoituksissa. 
x 

x x 

Täällä kuulee toisinaan esitettävän kysymyksen, kumpi Slova 

kian suurista naapureista, Saksa vai Unkari, on slovakialaiselle 

epämiellyttävämpi. Ilmeisesti ovat unkarilaisperinteet vanhemman 

polven keskuudessa yhä voimakkaat, eikä maalaisväestön keskuudes-

sa ole päinvastaisista väitteistä buolimatta huomattavissa mitään 

unkarilaisvihaa. 01 •• kuullut sellaisenkin arvion, että Slovakian 
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li itt yminen Unkariin, mikä l i se olisi vain näiden kahden maan 

välinen as ia, kävisi helpos ti, kunhan va in eräille johtaville 

s lovakeille turvattaisiin määr ätty a semal - Toisaalta sanotaan, 

että va r s inkin nuorempi ol vi tuntee vast enmielisyyttä Unkaria 

koht aan 'li enin välitystuomion johdos t a , j olla Unkari sai myös 

puht aasti slovakial ai s i a a lueita ; mutta s lovakia l aiselta t aholta 

leimataan ./ienin välitystuomio myös ensimmäi s eksi Saksan petok

seksi. Ottaen huomioon, että Slovaki an väestö on lrensallisuudel

t aan lähes yhtä kirjavaa kuin Itävalta -Unkarin väestö a ikanaan, 

mistä syystä Slovakiaa sanotaankin miniatyyri-Itävalta - Unkariksi, 

on kaikkiin arviointeihin väestön mi elialoista syytä suhta~tua 

varovasti. 

V.a. aSiaiDhoita ja,~~ 
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Ulkoasiainministerin kuluvan maaliskuun 24 p :nä 
pitämissä kut suissa olin ti l aisuudes sa ottaa osaa keskuste
luun Saksan ja Italian t äkäläisten lähettiläiden kanssa 
muun muassa Sa san mahdollisesti itär i ntamal l a aloi tetta
vasta kesäo ffensiiv ista. I talian lähett iläs esitti täl
löin mielipite enään , että kuta aikaisemm in Saksa saattaa 
a l ot taa odot ettua uutta suurhyökkäystään itä rintamalla , 
sitä parempi, jotta ennättäisivät päästä r atkaiseviin tu
loksiin ennen ensi talven alkua. aksan lähett iläs kuiten
kin epäi li varsinai sen saksalaisen suuroffensi i vin alotta
mista tulevana kesänä , lisäten kui tenkin, ettei hänel lä ol
l ut t ie to j a Saksan sotaj ohdon suunni te l mista. Sen sij aan 
hän puhui Saksan valmisteluista uutta talvisotaa varten 
Venäjällä sekä siitä, että itärintama nyt on saatu kestä
västi luj i t etuksi. 1\ yöskin" Ostwall" in muodostamisesta oli 
puhetta. 

Huomaut i n , että ainakin Kaukasus oli öljynsä vuoks i 
tärkeä sodankäynnille, jonka l ähet tiläs myöns i huomauttaen, 
että yksinomaan aikopin öljyalueen t uotant okyky, vai kkei 

. sikäläisiä lähteitä vielä viime syksyn retkel:ä 'saa tu käyt
tökelpoisiksi, yksistään oli lähes samansuuruinen kuin koko 
Rumanian öljy tuotanto. 

Tavatessani seuraavana, eli kuluvan maaliskuun 25 
p :nä j älleen Italian lähettilästä, tuli uudestaan puheeksi 
mahdollisuus varhaiseen suurhyökkäykseen itärintamalla, jol
loin lähettiläs, huomautuksiini että varsinainen eteneminen 
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vl l me kesänä oli a l kanut vas t a kesä - heinäkuun vaihteessa, 
katsoi t ämän myöhästymisen aiheutuneen venäl äisten off en
siivi sta Har kov i n suunnalla ja siitäki n , et t ä valmi st elut 
suuro ff ensiiviin sekä j oukkojen uudelleen jär j estämi nen 
silloin oli vienyt ja nytk in , r askaan tal visodan j älke en , 
voivat vaat i a aljon aikaa . 

T" ss " yhteyd essä maini tt koon , että myöskin täkä
läinen uolus t usministeri eräässä keskust elus sa muutami a 
ä iviä aikaisemnin e äröi var a isen sak sal a isen suurhyök

käy;:sen ma doll i suuksia itärint amalla . 

Tilant ee s ta unisian rint amalla ma i nits i mi null e 
Italian l ähetti l ä s ennenkerr otussa tilaisuudes sa 25/3 , et t ä 
a siai ntunti j a i n mi eli it een mukaan akselin joukkojen mah
doll i suus uolustaa ase i aan on a j anky symys , jo ski n on t oi 
vo ttavaa , että ne voivat jatkaa taisteluaan s iellä monta-
in kuukautta . Lähettiläs uhui edelleen " i s i lian ja 'I'u

ni si an väl isen liikenneyht eyden suur i st a. vai euks ista se 
kä vi hollist en yl i voimasta tällä sotanäyttämö llä . 

V. a . a s iainhoitaja : ~ ~ 
E. S ohlb~ 
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umanian :' täkälä iseltä lähetti lä~ltä kuulin 24 
p : nä kuluvaa maa li skuuta , että Jiumanian mi eshukka tämän so
dan a i kana jo on olmensadantuhannen mi eh en aikkei lla. 
Rumanian koko rmeijasta t aistelee kolme nel j äsosaa itärin
tamalla . Er~ältä täkäläi sen ulkoasiainmini steriön osast o
pääl likö ltä, joka usei n on äynyt ukaresti ssa , kuulin sa
mana päivänä , että haavoi ttuneet ~ kadonneet mukaanlue t 
tuina, Rumanian armeijan mi eshukkaa pidetään ensin mainit 
tua l ukua huomattavasti suurempana. 

Tässä yhteydessä m ini t ' akoon , et tä Rumanian lä
het tilään mukaan sanot tu maa luovuttaa a salle 80 pro sent
tia öljy tuotannostaan. Lähett iläs arvel i , että Saksa etu
päässä tällä öl jyllä ynnä er.!'.en so t ua, kokoomi l aan ölj:-va
r astoilla, jotka hänen mukaan nyt olisivat tuntuvasti supis
tumaisillaan, on täytt"nyt öljynt ar pe ensa sodassa, koska 
öljyn synt eettinen tuotanto kui t enki n hänen t ietämänsä mu
kaan uo dostuu melko kalliiks i . 

Slovakian joukkojen menetyksistä on tääl lä 24 p :nä 
kuluvaa kuuta julkaistu seuraavat l uvut , jotka koskevat 
Sl ovak ian itärintamalla taistellutta n. k . nopeata divisio
naa: 66 kaatunutta, 9 kuollutta, 171 haavoittunutta, 81 
sotavankeuteen joutunutta ja 108 kadonnutta. Kuitenkin on 
eräässä aikaisemmassa tilaisuudessa Slovakian puolus tusmi
nisteri maininnut, että tämä divisioona turvat es saan liit
tolaisten yleisen perääntymisen Kaukasukselta, menetti mil
tei kaikki varusteen a 
JAKELUOHJE: 
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täv ennys t ä ja uutta ase i stusta odottamassa . 

Slovak i a l l a on ollut vielä t oinen divisioona Venä
o;o llä , toimien l.!l ieni tys jou'o kona loi ntar.lan takana Donets in 
ja Dnie er in voolillä ja taistellen venäläis i ä sissijoukko
ja v staan . 

'J . a . siainhoit ja ;.. 
E. Sohl berg . 
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Saksan lähettiläs mainitsi minulle kuluvan huhti
kuun 15 p:nä, Tunisian sotaretkestä puhuttaessa, että sota
marsalkka Rommel jo jonkun aikaa oli kotimaassa. Tieduste
luuni oliko perää engl antilaisten toista kuukautta sitten 
esittämissä arveluissa, että marsalkka olisi haavoittunut, 
vastasi lähettiläs, ettei tämä pitänyt paikkaansa, mutta 
ett~ Rommel sairauden vuoksi nyt oleskeli Saksassa. Akselin 
sotavoimat Tunisiassa ovat nyt kokonaisuudessaan von Arnimin 
johdon alaisia. 

Lähettilään mukaan liittoutuneiden maihinnousuun 
Italiassa ei olisi suurta mahdollisuutta siinäkään tapauk
sessa, että Tunisiasta oli luovuttava. Huomautukseeni, että 
Italiallahan pitäisi olla valtavia vielä käyttämättä olevia 
sotavoimia jäljellä, sen käytettyä rintamilla vain ehken 
vähän yli puolen miljoonaa miestä Afrikassa ja alle puolen 
miljoonaa Albaniassa ja Kreikassa, lähettiläs olkapäitään 
nykähtäen vastasi, että onhan Italiassa saksalaisia joukko
ja. Venäjällä lähettilään mukaan ei ollut enään lainkaan 
italialaisia sotajoukkoja. 

Rumanian v.a . asiainhoitaja kertoi tänään 19/4, 
että Ducen ja valtakunnankanslerin välinen äskettäinen kes
kustelu olisi ollut erittäin myrskyisä. Hänen kuulemiensa 
mukaan olisi valtakunnankansleri myöskin Bulgarian kunin
kaaseen kohdistanut suurta painostusta taivuttaakseen tätä 
yhteiseen hyökkäykseen Turkkia vastaan, päämääränä akseli
joukko·en tunkeutuminen Dardanellelll •• Tässä tarkoituksessa 

JAKELUOHJE: 

Dl: ." 

J."""""jem.llaja I 

T .... II ....... 
TnallI_ ja 11 ..... 1 .................... .mlnlatarlOlI .. 
EI ui" ............... tladoltublln. 
II uIIt~, mutta ul" ....... nmlnlatarlen tIadol. 

tubIIn. 



- 2 -

olisi, kertojani mukaan, saksalaisia sotajoukkoja jo alet
tu siirtää huomatt avi ssa määrin Saksasta Balkanille. En 
ole toistaiseksi muilta tahoilta kuullut mitään, joka oli
si omiaan vahvistamaan näitä huhuja. 

V.a. asiainhoitaja : 
~ 

,,/ .//~ 
E.Sohlberg. 
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Kuluvan toukokuun 20 palv~na tapasin eraassä 
rassa Saksan l ähet t ilään, joka tällöin kertoi anglo
amerikkalaisten koettavan houkutella Turkkia puolelleen 
luvaten sille suuria alueit a Balkanilla Adrianmereen 
saakka. Läsnä olevalle Kroat ian l ähet t iläälle sanoi h:' n, 
että nämä lupaukset käsit t ivä t myös Kroatian alueen, 
jonka huomautuksen viimeksimainittu l ähettiläs otti hy
vin rauhallisesti. 

Angloamerikkalaiset koettavat edell een, Saksan 
hettil~än mukaan tehdä Turkille uskottavaksi, että he, 
li i ttoutuneet, muodosta i sivat ainoan va llan, joka voi 
auttaa Turkkia suojaamaan Dardanelleja Neuvostoli i ttoa 
vastaan. 

Muuten näyttäv··t L ä llä ai kaisemmat huhut 
sekaantumisesta sotaan vaienneen. Jo parisen viikk oa 
sitten kertoi minulle Rumanian v.a. asiainhoita ja, et
tä sen j älkeen kun tilanne it 'rintamalla on lujittu
mistaan lujittunut, Turkki olisi vakiintunut aikaisem
massa puolueettomuuspolitiikassaan. von Papen olisi Vll 
meisellä Berlinin-retkellään ant anut Saks~ johtajalle 
mi tä vakavimman vakuutuksen sii t :', ettei Turkki luovu 
puolueettomuudestaan. 

Unkarin t äkäläiseltä 
muutama palva sitten, että 
jotakuinkin varmoja siitä , 
nousuyritystä Balkani l la ole 

.JAKELUOH.JE: 

1III1:AI. 

sotilas&siamieheltä kuulin 
Saksassa ollaan nyttemmin 

ettei mitään vakavaa mai 
liittolaisten taholta 
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V.a. asiainhoi taja: 

(E. Sohlberg.) 
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Tänään kävin kutsusta Slov8k i_ ulkoasiainminis te

riön poliittisen osaston päällikön, ministeri Kra~nan 

• puheilla. Hän otti tällöin puheeksi suomalaisen 

rilähetyskunnan äskettäin Budapestissa tapahtuneen 

• 

lun ja sanoi, että lähetyskunnan puolesta tässä tilai-

suudessa pitämässään 

rin lehtiSl mukaan 

puheessa professori Heiskanen 

oli julkilaueunut toivomuksen, 

Unkari saavuttaisi j älleen palautetuiksi entiset 

Sähkötin t ä stä lyhyesti tän~än Ulkominiateriölle. 

Unka

että 

Ministeri Mra~na huomautti, ettei hän tahtonut 

otak su..a, että tämä suomalais81 lähetyskunnan puolesta 

esiintuotu toivotus olisi aiheutunut vihamielisyydestä 

Slovakiaa kohtaan, mutta että se .kuitenkin helä tti 

hekSLmi~ta tässä maassa, koska, mikäli esitetty toivo

tus toteutuisi, tämä merkitsisi koko Slovakian alueen 

ja slovakialai SE kansan vapal.den~ menetystä. Hän huo

mautti edelleen, että Slovak~ssa oli osoitettu mitä 

suurinta sympatiaa Suo_&: kohtalUl ja että talviB> dan 

aikana nämät aympa tiat uaein jopa viralliael tak in 

ta oli saatettu 'ulkiauuteen vaikka Slovakialla 
JAKELUOHJE: 
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oli diplomaaitiset suhteet Neuvosw+iittoon. Muun muas

sa oli nykyinen sis ämini steri, silloin~ propagand~vi

raston päällikkÖ Mach talvisodal ai 1Ia na julkisessa: pu-

heessa.ån esiintynyt 

tuottanut Slovaki~ 

Suomen hyväksi, mikä silloin oli 

hallitukselle jyrkän vastalauseen 

Neuvostoli i ton 'täkäläisatä lähetystöltä. 

Sanoin tämän johdosta vaI. ittavani, että suoma

laiselta tah.ita on lausuttu tällaisia toivotuksia, 

joita kuite~in on katsottava täydellisesti yksityisel

t ä taholta esitetyiksi ja yksinomaan ystävyysosoit~e
na Unkarille lähammin ajattelematta sitä, mitä niiden 

toteutuminen me~itsisi Slovakiall~, johon Suomessa 

kauttaaltaan suhtaudutaan täydellä ymmärtämyksellä ja 

sympatialla. 
Ministeri Mra~na huomsutti ettei hän tiennyt 

missä määrin Slovakian Helsinkiin vasta saapuaut v.a. 

a&ainhoitaja )0 oli ennättänyt aloittaa toimintaansa 

ja pyysi sentähden minua kiinnittämään Halli tuksaL 

myöskin professori Heiskasen huomion siihen ikäv~ 

vaikutukseen, jonka suomalaisen kulttuuridelegation tah , 
ta esi tetty lsu,sunto o,n tehnyt täälli .• 

Tässä su4tee~sa tahtonee Ulkoasiainmin:is teriö , 
asi~~~aisek.l katsomallaan tavalla kiinnittää myöskin 

professori Heiskasen huomion puheensa valkutukseen. , 
Vai ki:akin jo p. o. tilaisuudesi& huomautin, ettei 

Suomella ollut mitään autä puuttua Unkarin rajakyay

myksiin ja ettei professori Heiskasta tässä suhteessa 
t • 

voitu miteDkääD pitää Suom~ halituksen mielipiteiden 
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tulkkina, odotetaan ilmei sesti Suomesta jotai. n vas-

tausta, minkä vuoksi kunnioit taen pyydän saada 

ministeriöItä ohjeet sen puolesta vastata Slovakian 

ulkoministeriön joskin ystävällisessä sävyssä niin 

kui tenkin vakavasti esiintuOlllaaIl huomau1u kseen suoma

laisen delegation julkilausuman johdosta • 
././ -

/.r: -'~ 
/. / ./v ..--
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.',A" 
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Slovakian lehdistö julkaisi t.k. 14 päivänä 
sisäminm, teri Mach'in edellisenä päivänä Wienitz' 
issä Hlinka-ka~rtin johtajakoulussa pitämän puheen, 
jossa sisäministeri kosketteli Lontoossa toimivan 
n.k. Tshekkoslovakian hallituksen 30 p :nä Vll.l11e 
kesäkuuta julkaisemaa "manifestia Tshekkoslovakian 
kansalle". 

Tämä julistus tarjoaa mielenkiintoa sikäli, 
että se kuvastaa tshekkien kannan S"Iovakiaan näh
den ja senkin vuoksi, että se on niit ä harvoja 
ilmaisuj a Lontoossa ole van emigranttihalli tuksen 
olemassaolosta, jotka ovat päässeet täällä julkis 
teen. 

Tässä julistumaessa, , sanoi ministeri Mach, 
hra Benes ' i n hallitus yhä puhuu yhtenäisestä Tsh 
koslovakian kansasta ja ~ittää , ettei slovakia
laista kansaa lainkaan löydy. Uusi Tshekkoslovakia 
on mikäli englan tilais,et voittai si vat 
nettava tshekkoslovakialaisen kansallisen 
den perustalle. 

Julistus jatkuu sitten:" Sillein'in sopimus 
lokakuun 6 päivältä 1938 (jolla SlovakialIe myön
nettiin autonomia) ei ole pätevä eikä velvoita 
meitä {siis tshekkoslovakkeja) mihinkään. Sama on 
myös niiden hallinnonisten toimenpiteiden laita, 

JAKELUOHJE: J.keluohJ ..... I .. ja I 

VIi': A" 
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jotka toimeenpa ntiin tuon sopimuksen nojalla. ~ek
koslovakian h ll i t us selittää , että poliittinen 
autonomia saattaisi Slovakian j ärkyttäv:·-än onnetto 
muuteen. Itsenäisest . slovaki alaisesta kw. sasta 
yht ä v~hän kuin sen aut onomiastakaan koskaan 
tai tulla koskaan ole maan puhettaka an." 

Hra Benes'i:-: hallitus vakuuttaa julistukses
saan edelleen, ettei "vapai den tshekkoslovakkien II 
keskuudessa ole miti än erimielisyyttä t ässä suh
teessa ja ett ä he ka kki kan nattavat ylläkuvaste 
tua ohjelmaa yhtenäi se l le tshekkoslovakialaiselle 
kansalle. Julistus p~ättyy ilmoitukseen, et t ä se 
on kai k ien hra Benes'in hallituksen j äsenten hy
Väksymä. Tähän kuuluvat herrat Msgr ~ Sramek, Ma
saryk nuorempi, Feierabend, Ingr, l emec, ~ipka, 
Pauliny-Toth ja Stransky sekä "slovakialai sina" mi
nistereinä herrat Slavik ja Lichner, jotapaitsi 
siinä myös valtiosihteeri, kenraali Viest 
eräs herra Jan Becko näyttelev~i t jotain 

inisteri -ach oli puheensa al. Ui sa 
nut huhuista, joita vihollismaat koettavat 
tää Sisilian maihinnousun yhteydessä ja painosta
nut sitä, että slovakialå sten on oltava niiden 
maiden puolella, jotlm. eivät ainoastaan heitä 
tunma ta kansana vaw. myös kannattavat ja tukevat 
Slovakian itsenäisyyttä. Hra Benes'in hallituksen 
julistukseen, llll sui minfu teri Mach, on 
kansalla vain yksi ainoa. vastaus:"Tämä vapaa 
sa on t ämän maan hallitsija. Se torjuu jokaisen 
ohjelman, joka ei tunnusta slovakialaisen kansan 
olemassaoloa tai sen oikeutta itsenäiseen elämään. 
Tämä tosiasia määrää myös suhteemme ystäviin ja 
vihollisi in." 

Silleinissä 8 p:nä lokakuuta 1988 tehty 
pimus antoi Slovakian maalle autonoomiäen aseman. 
Tshekkoslovakian rajojen sisällä ja lopetti ajLn
pitkään kärsimättömäksi kehittyneen tilanteen, joka 
oli aiheutunut siitä, että tänne oli tulvinut 



• 

, 

- 3 -

tshekkilä isiä aineksi a, j ol1ai si lla.. 
hallitus oli t äyttänyt miltei kaikki 
set virkapa ikat. Sopimuksen allekirjoittivat toi
selta puolen kaiklien täkäläistet puolueiden edus
tajat ja toiselta puolen Pragin hallitus, Sen t 
loksena oli lähinnä !shekkiläisten virkamiesten 
siirto , täällä Böhmiin ja virkojen täyttäminen slo
vakialaisilla, sekä slovaki~ kielan tunnustaminen 
maan ainoana virallisena kielanä. 

Tässä yhteydessä muistutettakoon, ettei 
mä sopimus ole ensimmalnS1 pyrkimys autonomiaL 
miseksi Slovakialla eikä ensimmäinen sopimus, joka 
on tshekkiläisten peruuttama. Viime maailmansodan 
aikana Pohjois-Amerikassa olleiden tshekkiläistea 
ja ilovakkialaisten puoluejohtajien asaryk'in ja 
Hlink~ välillä Pittsburgiasa alleki~oitettu sopi
mua, jolla oli sama taIkoitus, leimattiin sitt~ 

min Pragin hallituks~ puolelta mitättömäksi 
perustelulla, .ttä BO pimus muka oli lai ton 
se oli alleki~ oitet t u sunnuntai päivänä. 

Sill.inin sopimuksen peruuttaji~ kuuluu myös
kin kaksi sen allekirjoittajaa, nimittäin hra 
Beneö'in Lontoon-hallituksen j äsenet Pauliny-Toth 
ja Lichner. 

Johtavien. lehti81 lausunnoista mainittakoon 
"Slovakftin, jossa salotaan, että Beneö'in halli
tuksen julistus vain syventää slovakkien yhteyttä 
ja wGardistaWn, jossa huomautetaan, ettei tämän 
jälkeen kukaan slovakialainen voi olla epätietoi
nen siitä, mitä on odotettava JOB määräämisvalta 
joutuu h~ Beneä'ille ja hänCL seuralaisilleen, 
jotka eivät enään tunnusta slovakailaistm kanssa 
Silleinissä tekemäänsä sopimusta eikä edes Slova
kim... kansaa ja 8i tä vähemmin voivat puhua se 
puolesta. 

Olisi tiet.nkin vaikeata taatL, että Slova
kian vä.stö poikk.uksetta olisi.. täysin tyytyväin .. 
maan nykyiseen polii ttis •• n kurssi. iJl. Selvää on, 
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että juutalaiset, joita täällä pääkaupungissa vie
l ä näkyy a ila runsaasti ja tsbekkiläiset ainekset 
ovat tyytymättömiä ja toivovat liittoutuneiden v 
tca. sekä enti sen Tshek koslovakiln val tion palal tt 
mista kmkkine heil le siitä koituvine mahdolli 
sineen ja erikoisetuineen. Unkarilaiaten taasen, 
ynnä er~iden muidenkin vanhempa an sukupolv.en kuu
luvien olen, kuullut puhuvam vanhasta hyv 'stä 
ta tarkoittaen vanhan. Donau-monarkian. ai kaa, j 01-
loin jokmnen sai. pitää omacsa rw.hassa ja jokai
sella oli hyvä toimeentulo. 

uutsn ei kui tenkaan ol e mi tä än yleisempää 
tyytymättömyyttä ollut havait t avissa. Maalaisväestö 
ansaitsee tuottelllaan entistä paljon runsaammin 
j a työv~ estön palkat ovat tuntuvasti nousseet so
dan aikana. Työvoimasta on ,tosin puute, johtuen 
siitä, että noin 10 . 00 työmiestä on lähtenyt 
työansiolIe Saksaan, mutta t ämä siirtolaisuus ta
pahtuu vapaaehtoisella pohjalla ja voivat sinne 
lähteneet lähettää korkeammassa SakSin valuutassa 
saamistaan palkoista tuntuvia summia omaisilleen 
kotimaahan. 

Rintamapalvelukseen on Slovakialta 
nessä vaadittu ja lähetetty varsin pieni kontin
gent ti, kaksi divisionaa. Joskin tällä ,haavaa ku
lutustavaroi sta alkaa vähitellen tu lla, puute, on 
tämä ilmiö tullut näkyviin t äällä vas~a nyt, 
rooppalaisen sodan nelj ännen vuoden lähestyessä 
loppuaan kun sen sijaan tavaranpuute on vallinnut 
Saksassa jo miltei sodan alusta saakka. Olkoon 
.ttä Slovakia on monessa suhteessa riippuvainen 
Saksasta ja että Saksalla voidaan katsoa olevan 
10pullinSl määräämis.a1. ta; mist:' ä.n tämän vallan 
väärinkäytöstä slovakialai. sia kohtaan ei ole kuul
~ puhuttavan. istään yleisemmästä tyytymättömyy
destä nykyiseen kurssiin ei ole merkkejä ollut 
näkyvissä varsinmst.n slovakkien ~holta sitä vä
h.mmän kun suuri yleisö on verrattain vähin ,iin-
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nostunut ulkopolitiikasta eikä hra Benes'in Lon
toonhrulituksen julistukselle näin ollen löydy täl; 
lä taholla otoll ista maaperää . 

~/~ 
/ 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

. \ 

RYHMÄ: ........................ l~ ......................... . 

OSASTO: ....................... .. : .. r.~.o. .... ~ ............. _ 
ASIA: ............... ............................................................ . 

. .8/lB.!:~.l~<lau~:~,~~b~~"',() 2.

---- ~,l~~A~.'f. -~ :------
. ./.11 

........... ........................................................................................... _ ................................... .......... ........................ /!.. .. yJ • 

• 



· -. " Ir/..t,-t M. !' IJ 
..... ... B.rn.:t.1.s.1av..a ....................... 88A OLEVA LÄHETYSTÖ, ~J;' 

~1r-Y.J · -
KIRJELMÄ n.o .~J~l.lJ2 , . ' .. 1 .. . . . , 

B r.at.i.s.lav..a ...... 88A .24 ... PIHA ..... b..ei.nä .. KUUTA , . .. ~.3 . 
i 

VIITTAU8. . ..... ........ ..................................................................... ..... ....... ;,.H 

........... P,HÄ ................... KUUTA 1 . .. .... ... P:TTY ............. .. .. ... mo .......... . 

VIITTAU8 . ............ .... D.U. M . ......... ... . .. 1 .......... .................... II ........ . 

5'. 

.... .. tJ. .1.~g.~~ .. ~~.~.i. .l1. i. .~. t. .El.!. .gj ....... LL~ 
A8IAI .. .. B re..tislava:n:-.~.~hetystön raport~. 

ti n:o 8. 

Lähetystö oheenlii ttää kunnioittaen 7 kappa

leena raporttinsa n: o 8 , jonka aiheena on : "Ptiä

mini steri Tukan asema". 

~ 
V.a. asie.i nhoitaja : -' ""~7 

E. Öil ohl ber g, 



.. BIat.ialava ........................... SSA OLEVA LÄHETYS'l'Ö.. /j' .tJ'.L~ ~elJjn~n. 

RAPORTTI n: 0 .. ...... 8......... .tr). ~ YJ· . 

BrQ.t.is..1Q..v.a..ssa .2.3. p: nä ....... h.e.inäuuta 19l".~-?.... . 

Asia: .. Pääminideri ~ 
TBlmll, .. ·.· .. 8.s.em " 

Kutlll tunnettua presidentti Tison ja pää
ministeri Tukan väliset suhteet eivä~ ole ystä
vällisiä. Ajasta ~ka$ll on ollut huhuja liikkeel
lä hei~n välisistään vastak ohdis,t~ ja ristiri i
doista. Presidan tti Ti so on ennenkai. kkea slovakia
lai. nen patri ootti. På.ämini steri TukSl. sanot aan ole. 
va..n senlisäksi. ja ehkä suuremmassa määrässä po
litikko. 

Saks&. on tähän asti kuitenkin tuk81 ut mi
nisteri Tukaa, jota on pidetty saksalaisS! kurs
sin esitaistelijana Slovakian itsenäisyyden synty
misest ä. saakka. 

Minis teri Tuka on saanut kouluutuksensa un
karinkielellä ja on myöskin suorittanut korkea
kouluopintonsa suurimmaksi osaksi Unkarissa~ Tshek
koslovakian. aikana hänet syytettiin ja tuomittiin 
vuonna 1929 monivuotiseen vankeusrangaistukseen 
kiihoituksesta Tshekkoslovakiar silloista, hallitusta 
vastaan, ja väitetään että hän silloin jo olisi 
puoltanut pikemmin Slovakian jälleenliittymistä Un
kariin kuin sen alentumist~ tshekkiläisten johto 
Hänet vapautettiin vasta vuonna 1938 Slovaki~ 
saadessa autonomian. Eräältä taholta olSL äsket
täin kuullut väitettävän, että Ministeri Tukaan 
jälleen olisi. kohdiatettu syytökEi..ä toimiIllUlsta, 

joka tähtäi å. helpottamaan Slovakian jälleen hdis-
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tä Unkariin. 

Täällä liikkuu yleensä paljon perättömiä 
tai liioitel1u ja huhuj a, . enkä puola stani ole 
1&ipuvainen pitämään t ä t ä m rtomus;ta täysin us
kot t avana. Asian arkaluontoisuuteen n"hden on 
myöskin er i ttä in vaik eata t arkistaa näitä tieto
ja. Olen kuit enkin eräältä t äkäläiseltä virka
veljeltäni kuul l u t, että ainakin viime vuonna 
t ällsi. sia syyt öksiä oli kohd i stettu minis.teri 
Tukaan, ja my öskin, että hän~ veljenSä, joka 
kauan on asunut Romania esa , aivan ä skettäin on 
muttanut Unkariin ja saavutt!nut v iipymättä Unka
rin kansalaisuuden. Ministeri Tuka on kauemman 
si. kaa ollut sai raana. On huhuttu, että. hänellä 
olisi ollut halvaustapauksia mutta v i rallisella 
taholla sanotaan hänEn sairastavan ishiasta. Hän 
oleskelee t ällä haavaa Bad Gasteinissa . 

Mi t ään yleissnpää km natusta mahdollisille 
hankkeille Slovaki~ yhdistämiseksi Unkariin ei 
voitane slovakialaist81 t aholta a j atella. JoskBal 
Saksa ei nauti suoei01la , tämän maan laaj oia sa 
kansankerroksissa, pidetJ.än Unl!a.ria ainoana var
sinais.ena vihollismaana, paitsi ti. etenkin tiinna 
vielä j ääneiden unkarilai sten p~~r~ ssä. Kolme 
viikkoa sit t en täällä pidetyissä Hlinka-nuorison 
juhlia.sa kuului demonstratiivisia huutoja 
vastaan. 

On myöskin vä keasti ajatel tavi ssa, että 
Saksa tahtoiä k!n nattaa Slovakiln liittämistä 
Unkariin, koska sillä on enemmän val taa t äs sä 
maassa sellaisena kuin se nyt on, kuin mitä 
Saksalla olisi laaj ennetussa Unkari ssa Vielä 
vähemmän voitaisiin odottaa anglo-amerikkalaist~, 
mikäli he voi ttaisiva t II) dan, SUOSiVBl Unkaria, 
jota sillä takella katsotaan erikoisia karsain 
silmin. 

Mitä tulee yllämainittuihin 
juhliin, olen nyttemmin kuullut, 
myöskin olisi kohot.t~ Saksalle 

ääniä. Tietenkään nuorisojuhlissa 

Hlinka-nuorison 
että niissä 
epäystävällisiä 

tapahtuneille 
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mie1enosoituksille ei ole anne,ttava liiallista 
melk i tystä, mutta to isel ta puolen Rlinka-nuori so 
on saksalai seSl malliin organisoitu ja disiplinoi 
tu j ärjestö, joten se seika, että aiinä natio
nalismi syrjäyt tää kurin, on omiansa 000 i ttamaan 
et tei se enää ole hillitty, kuten. tähän saakka, 
vaan että se otollisen ti 18:1 teen sattuessa voi 
kääntyä liittolaisia yhtähyvin kuin vihollismaita
kin vastaan. 

(E. Sohlberg.) 
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Käydessäni tänään täkäläisen ulkoasiainministeriön po

liittisen osaston päällikön luona tiedustelin häneltä muun 

muassa sitä, minkä vaikutuksen Italian viimeiset tapahtumat 

olivat tehneet täällä. inisteri 'racna vastasi tähän, 

että Slovakiassa asetuttiin odottavalle kannalle, semminkin 

kuin ensimäisten päivien hälyyttävien uutisten jälkeen vii

meiset tiedot osoittivat huomattavaa reaktiota Italiassa 

anglosaksilaisten valtain Italiaan kohdistamia vaatimuksia 

vastaan. 

inisteri ','racnan tietoj en mukaan oli suuren fascisti

neuvoston äänestys 'ussolinia vastaan, joka lähinnä johti 

tämän eroon, ollut Grandin aikaanpanema, ja oli viimeksi

mainittu itse tavoittanut pääministerin paikkaa. Kuningas 

oli kuitenkin, huomioonottaen maassa vallitsevan yleisen 

tyytymättömyyden fascistiseen järjestykseen, sivuuttanut 

Grandin ja valinnut Badoglion sekä koko aikaisemman halli

tussysteemin kumoamisen. 

Hra racna lausui edelleen, että presidentti Roose

veltin ensimäisessä sanomaSBa Italian kansalle vain oli 

vaadittu fascistisen regime'n kumoamista. jotta Italia voisi 
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saavuttaa siedettävän erillisrauhan ja "arvovaltaisen jäse

nen aseman kansojen yhteiskunnassa". Kun ensimäinen edel

lytys oli aikaansaatu vaadittiin anglosaksien taholta heti 

lisään täydellistä alistumista, jota vielä jonkun päivän 

kuluttua kehi t ettiin vaatimuksiin sotavälineiden luovutta

misesta ja maan asettamisesta käytettäväksi liittoutuneiden 

tukikohtana suunnittelemissaan hyökkäyksissä Saksaa vastaan. 

Edelleen selveni Eden'in alahuoneessa antamasta lausun

nosta, ettei Italia erillisrauhan palkkioksi saisi edes 

osaa siirtomaistaan takaisin. 

Näin oli Italian yleisö kauttaaltaan pettynyt. 

~ laisten vedenalaisten ja torpeedoveneitten äskeiset hyökkä

ykset Sisilian satamissa oleviin brittiläisiin laivoihin 

osoittivat, etteivät Italian sotavoimatkaan ole taistelu

henkeä vailla. 

Itärintaman tapahtumain suhteen huomautti ministeri 

racna, että saksalaisten strategian päämääränä tämän kesän 

taisteluissa on ollut vihollisen voimien kuluttaminen, ja 

ettei venäläisten tähänastisten pienten maastovoittojen ole 

katsottava merkitsevän paljoa verrattuina heidän kärsimään-

~ sä mieshukkaan ja taisteluvälineittensä valtavaan menetyk

seen. Tähän taktiikkaan saksalaisilla on ollut sitä enem

pää syytä, koska ovat Venäjällä jo vallanneet niin suuria 

alueita, että suurempien alueiden miehittäminen sitoisi lii

kaa saksalaisia sotavoimia. (Viittaan täeqä yhteydessä ra

portissani n:o 2 viime maaliskuun 27 p:ltä selostettuun ~ak

san lähettilään lausuntoon saksalaisen "Ostwall'in" muo

dostamisesta ja luopumisesta offensiivihankkeista täksi ke

säksi.) 
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inisteri racna, joka ennen sotaa oli toiminut kon

suliedustajana New Yorkissa, mainitsi siellä usein toden

neensa amerikkalaisten täydellisen tuntemattomuuden Euro o

pan ja sen kysymysten suhteen. 1merikassa kommunismia 

ei käsitetty eikä, kut en suurlähettiläs Davies'in äskettäin 

julkaisema kirja osoit t i, nytkään pidetä minkäänmoisena 

vaarana, koska se ei suorastaan uhkaa niin luonnonrikasta 

maata kuin Yhdysvaltoja . Tämän johdosta ei Yhdysva1loil-

ta, jonka vihollinen etupäässä on Japani, voitane odot t aa 

, inittavia ponnistuksia, saatikka sitten uhreja Euroopan 

pelastamiseksi bolshevismista siinä tapauksessa, että Sak

san voimat eivät riittäisi. 

Varsinainen syy, minkä vuoksi president t i Roosevelt 

oli johtanut Yhdysvallat sotaan oli ministeri -racnan mu

kaan New Deal'in siellä aiheuttama suunnaton työttömyys. 

E. Sohlberg. /' , 
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Strbske Pleson metsäkongressissa jouduin 
eräin tä Roomassa vakinais esti asuvalt a, tämän 
ko~ressin sak salaiselta osanot tajalta kuule maan 
tamia l ausunt oj a i talial ai sten suhteu tumis este. 
taan. 

.ertojani mukaan ital ialainen ei sinänsä 
ole kelvoton sotamies, vaan on puuttuva varustus 
p~äsyynä siihen, etteivät i talialaiset nyt enää 
katso kannattavan asettua vakavasti vastari ntaan 
mai.hinnousujoukkoja vastaan. Fascistisen regimen 
aikana oli sotavarustukset siinä maarln laiminlyö
ty, että sodan a ikanakin Saksasta varta vast~ 

tähän tarkoitukseen lähetettyjä : raaka-aineita oli 
k;'ytetty rauhanai kaisi in tuotteisiin kuten esim. 
kirjoi tuskoneisiin. Oli laskettu so dan pä·· ttyvän 
aikaisemmin ja tahdottu olla tuotantokyky isiä en
nen muita sotaakäyviä valtioita kilpailussa maail 
manmarkkinoilla. 

Sisi liassa olivat i talailai set maavoimat an
tautuneet miltei taistelutta jouduttuaan kosketuk~ 

seen vihollisen kanssa, ja olivat käytännöll~est 

katsoen yksin saksalaisten saarella olevat kolme 
divisionaa tehneet vakavaa vastarintaa, Syynä t ä
hän mainitsi kertojani olevan sen, että italia
laisi lla Sisiliassa ei ollut mainit tavasti 
rivoimia asettaa angloamerikkalaisten 
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vastaan. 'yös oli kertoj ani kuullut i talailais
ten upseerienkin avoimesti sanovan, etteivät 
lialåset maajoukot tee vastarintaa mmhinnousun 
tapantuessa mannermaallakaan. 

Sen si. jaan tulTii Brenne_rin kautta 
seen virta saksalaisia joukkoja vam. steineen 
ltalia~. Kertojani ei voinut sanoa kuinka 
vas etelään saksalaiset aikov:at pe rustaa varsi
nai se n puolw t uslinj an koska tämä ti etenkin rii p
puu huoltoyhteyksien ylläpitomahdollisuuksista. Jo
ka tapau ksessa Ital. iasta tulee pitemmäksi aikaa 
sotanäyttämö. 

Kvsymykseeni mit ä osaa ItaliaL lsi. vasto 
näytteli sodassa, vastasi puhuteltavani, että tä
må laivasto kyllä oli tehnyt byvaa työtä yh
teyksi en ylläpitämisessä Afli kkaan ja Sisi liaan
kin, joskin tappioita kuljetuksm sa ei aina olli 
ollut v tltettäviwsä. ä in oli 40mmelin offensii
vi pysähtynyt El Alamein' iin etup 'ässä bensi inin
puutteen johdosta koska juur i siihen sikaan 
men!tetty neljä suurta tankkialusta. 

Er ti s saman kongressin saksalainen 
ja, joka muu taru ia kuukru si a sitten oli palannut 
itärintamalta, jossa hän oli toimiuut lentä jäma
jurina, kertoi, ettei kukaan itärintamalla tais
tellut saksalainen, nähtyään Neuvostoliiton kur
jat olot, ole taipuvainen alistumaan samanlaiseerr 
j ärj estelmään. Itärintamalla saksalaE ten j oukko
jen ravinto oli paljon parempi kuin kotimaassa, 
Ukrsi m ssa jopa erinomai nen. Myöskin oli Venä
jällä taistelevien j oukkoj sr vaatetm vi ime tal
vena ollut täysin tyydyttägä. 

EdellämsLnitun kongressin saksalaistsr osan
ottajien mieliala oli erinomaisSt. rauhallinen 
kä pessimismistä sotaan nähden heissä ollut 
hintäk"än merkkii:!, havaittaviasa. 

/ /?/~7 
/ 
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is sä kutsuis sa s in _.nel t ·, k ulla , et tä saksa-
1 iset olivat va tinee t slovakial aisen n •• 
divisi onan , joka , menetettyään viime sy -synä 
kas ia ssa kalust onsa , sitte i n on lvellut 
l ä ri taman ta 'ana , l ä "let tämi stä j " lleen 

alle . ' ~ov kian allitus oli vast nnut 
suostua t "hän va in sill ä e' dolla , että t w ä 
s iona saa Saksalta sama t va r ust ee t kuin 
sakIala:is.et yksiköt. si a on toistaiseksi j 'än 
t tille kannalle, eikä ~ l ov ' ia ol e t i uv i en 
pumaan i i t ust e dosta . 

ässä 'teydessä ~initt ko on , että 01 n 
mani n l ähetys t ön tahol ta uullut slovaki l ai s. ten 
Venäjäl lä ol evia1 jouk ojen ~eskuu essa l öyt yneen 
vähemmänkin l uot ettavi a ai n ksia . 

llämainitussa ti l aisuudessa jouduin 
l e an er~id en aano ist ji en an ssa , jot ka ma lnl 
sivat, ett~ (kuten aikai s em i in ol en eräiltä 
hoilta ku llut) Slovakiassa työv~ estön keskuud essa 
kommunistiset ja . panslavistiset ajat ussuunnat ovat 
v rrattain laajalle levinneet maaseudul l a . Venäjän 
todellisi~ta oloista e i ~ellä tiedetä mitään ja 
kuvitellaan, ettei työv~estöllä ol e mitään mene 
t et tävänä mikäli euvostoli i tto paaslsl voit t oon. 

Lujemman j ::i. rjestön heri. 1F puuttuessa kommu-
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nisti s et ai nek set e iv:'t t ,' llä haavaa vielä muo
dosta, i t .. .. vars i nais ta vaaraa yhteiskunnalle , 
mutta mikäli va l tio suursodan tapahtumi en jo dos
ta joutui s i kri i t illiseen ti l aw , voisivat nämät 
ainekset heI osJ;i p, i::i s t l:i. valtaan, kuten oli 
nyt v . F19 Be l a Kun 'in l y yenä hal li t usaikana , 
j olloin lovaki assakin , jonka alue si lloin kuului 
nkariin , väki j oukot oli vat to i mit t aneet r yöstö j ä 

muut miss~ suur emmissa kartanoissa. 
Ol en t äällä vi i me ai koina vo i nut eri t tä i n-

ki n unkar i l isissa piireiss . tod et a ksalle epä-
suopeata mielialaa . er rotaan Bal an i lla le ffi1 sä 
toivot t avan , että ang loamerikkal aiset ennä~ttäisi

vät Bal ani l le ennen bolshevikkeja , ja l uultavan , 
että edelliset tällöin suojelisiva t aakkois -~u

ro op aa n"itä l iittol a i siaan vast aan. 
Viral li sel t a sl ovakialaisel t a aIli t ust anol ta 

t aasen vakuut~taan, kuten t ähän ast ikin 
uskollisuutta Saksalle. i l en , ?7/ 9 it -mässään 
radiopuheessa pääministeri Tuka viittasi Itali~ 

surulliseen esimerkkiin le ima te n Badoglion hal li
tuksen petturijoukoks i ja päättäen puheensa sa
noilla:" - ol miva llan sopi muk se n ~osipäivänä julki
l ausumme me slovakialais et uude staan, että j at kam 
me loppuun saakkaJ t ais t eluamme vapaudestamme ja 
v 1 t i ollisesta i tsenäisyydest : e uskollisina lii t
tolais emme ri nnal la, vakuut ettuina å itä, että 
kolmivaltain ja niiden li i ttolai sten asee t 
tavat nä iden valtain ohj elmaa: 1 ehelli stä 
työtä suurten ja pienten kans ojSL kesken vapau 
den ja yhdenvertaisuuden puolesta." 

itä Slovaki~ su htautumiseen ItaliaD täkä
l äiseen diplomaattiseen edustukseen tulee, mainit
si apul a isulkoministeri 26/9, että on vain kysy
mys päivistä, milloin heidän on lopullisesti 
m~ärittävä kantans~ . Ainakin lähettiläs, lähetys
töneuvos ja -sihteeri eivä t ole fascisteja ja 
saanevat he väistyä antaakseen sijaa ussolinin 
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edustaj ille, koska , puhumatta Saksan painostuk
se s ta , lovaki alla , yht "" vdlän kuin muillakaan 
'uroopan s otaakäyvillä ma illa ktiyt~nöllisistäkään 
syistä ei ol e mah doll ista pi t ä edusta jaa. ang
loameri -al ai sten turvissa olevan hal l ituk sen 
na . 

Kun tämä oli ir joit et t u , sain 
tä , että lovakian halli tus on tunnu stanut 
sol inin muodostaman ha lli tuks en . Ul k ominist eriön 
t aho lta kuulin edelleen t änään iltapäivällä , et -

Italian l ä et t il "" s on ilmoi ttanut a l uavansa 
ka i kkine lähetystöj i:i senineen lähte e" Italiaan, 
kä luultavast~ sallita an, matktn tietenkin 
uessa s iit ä , myönt ""'kö Saks a l ä i kulun 

kautta . 
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oman ian.. t "käl ä i nen v . a . asiainhoi taja mai 
nit s i minul le äs että in oiel ial an rtomanias sa ole
van eritt ' in hermostuneen itä rintamalla ta ahtuneen 
perääntymisen ~oks i . 'ysymyk eeni inkä verran 
manialai s ia sotaj ouk oja. vielä oli ::rintamal l a , 
tasi hän niitä olevan siel l ä p öre in l uvui n 
vain 15 . mieatä , jot a etu 'iäss" olivat s i -
joit ettui rim' ille . ETuS muu anan l ähetyst ön 
j ä sen on mai n innut inulla jotakui kin 
m~ärän el i 8 t ä ttä divi ioonaa , joist a osa 
a i ai se~in t i ste llut Kubanin niemimaal l a . 

ivisoonat ova t takaisi~ut utut t ä-denn s t ä 
uudelle enj" je st ämist J. varten . Hän oli 
ta sotilas t aholta uullut suunniteltavan itärinta

an tase " i vetämis tt;. 1 henn.etylle lin j alle , jo a 
ulottui si :~arva joen suus ta de s san tienoi lle . 

an ' in tiet ämä~ muka an ol isi a an sotajo' dolla 
a i ' omus uo l u st aa Lr lmln ni emi ta tai ei nac in 

ev asto olin li l oi tusta sii F huo l i mat ta , että 
si nne j ä iiv ",t jouko t joutuisivat erist etyi ksi. 

Saksan t äkäl ä i n en. l ähet tiläs mai nit si 
ad. ku t 9.1 iasa v 11 me viikolla , p een oll essa upo
t uas odassa piteIl1lJ1än ai kaa v all i nne esta suhtee l li se 
ta ysähdyks eatä , ett ä S sa j o vu oden a l ku uol el 
l a oli kutsunut sukel lusveneensä ' t l annin vesist ä 
takmsin t ukikohti insa , ayyst ä, että li i ttoutuneet 

JAKELUOHJE: J.keluohj.m.lI.j. : 

l1li1: .6. 

T ..... II""". 
T .... III_ j. lI.lkal ................... .mlnlaterlOlI • • 
EI ulkomaucluatuk .. n tledoltukalln. 
EI ulkomuedu.tukaen, mutta ulk~nmlnlatwlen tIedoI· 

tuk ...... 



olivat ke' si re et e il auskoneen , jonka avulla 
k , iss~ su el l usvene on , v oi a an määrit ellä 
jan eh..i is<l. u olella , ist ä oli aiheutumt li i 
suuri vaara n ;ille venei ll e . 5ä n l is s i , että 
B ksal iset t" ede i e ' e t jo ol ivat päisseet niin 
itkäll e t~Tö ss _än tuon va raYl elimi noi ·seks i , et 

tä sukellusvere e t l ä itul ev a isuud e s s a j ä le en voivat 
r iltyd. t·yteen toi intaan . 

l~iini ään salo i l ·· ·ettilä s h-.:.vi t t ··j a onete -
nii an 8ii~ · · m ~rln ke ittyneen v ii~e i ko i nu , et -
t ä oli ;1 vLt toivei ta ole 8.s sa udotus rosent i n 
niin tuntuv ~ta korot t~isesta , että ~ ina'aan 

1 isist tu~ · o· s. iBta j arjestetyt il a ol.l ... ih:sretket 
e i v ...1 t en~ä tul is· !cannat ta..::aan . :T;;;i.n viitt si t ··s -
sä /::l.te-"dess·· 3c~wei~furthin ol.l:w i tu1- seen , jos sa 
saks l <.<isten t ietoj n nu~ae.n ar.:er i ·· 1• l aiset olivat 
b';'vii.1: ee t uo l et osa ott 113ist a 
man . 

E. nohl be r 0 


