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Riga, 3l/UI-23. j/ /- ..:!-tt' 

.9.&!~u.!q._p!'r.!.!IUD!.t. a.!t,l& . 

.1,&_ J!e.!! JJ.!l _lC:t:I.Y.JDV:.le,lt!. 
a mainitu8ta a.1-

alta on alTan vllme päl-

TlnA ollut Llettuan lehdlssä haastatteluja, JOlta pää- & UllComln. 

Galv u kai on antanut 1 hdl11e. Seuraava ssa lyhyt selostus nl1t

ten puuat lla. 

Ambas 8adörlkonterenss1n vetoam1n n Kansaln 111ton sääntÖjen 

11 p rust ella lilton neuvostoon lkäänkuln ~yyttää Llettu

aa aseman muodo t isssta Ke 11n alueella slllals kSi, että kYlY

myksen ratkala valk utuu, j ambassadörlkonferen8s1n laatiman 

konvent 10ehdotUks n l'lylkää.m IJlStä, jOka, k ten ent nten taholla 

on mielellään s lit tty, voisi Uka unata rauh~akin. Sentähden kä

vi välttämättömäksl e littää, mit n Kansain lIIton neuvosto kat -

800 11 ~:n sovelluttamisen olevan ••• ( erinä1 s1ä tOdisteluja 

Llettuan raunanharrastUk Ista •.• ) Senj älkeen kun K.L:n Neuv 8-

ton jäsenet olivat tutu tun et Liettuan hallitUk.en kantaan, 

oli lannin valtuutettu ( ROb. Ceoil ), jOka yhdessä Wl1sonln 

kanSia on laatinut p:'ldi.län ja mellteinpä 111 ton säännöt koko

naankln, ilmottanut, että Englann1n nallitus ,kajoamatta LIet

tuaan moralise8t.l, pltää 11 ~ sov lluttamlsta ystävällisenä 

käåntymlsenä Kansaln 111ton puoleen konventslon ja san sana-

muodon aIheuttaman arlmi llsyyåen vuOksl. Lor ob rt C oil 

011 huomauttanut, ettei ranekalain n 

vaan PYkälään nähden tarkoin vastaa 

t ttua tekstlä . Omaa kantaansa 011 

tekstl kysymJksessä ole

alkUaan englannlksl kirjo -

lord Ceol1 sanonut Englan-

nin esi"rkln valais van siinä, että tämä 011 ehdottanut Kan8~ln 

liitolle et1m1elieyydan Suomen ja Ruots1n vä1111ä regUlolmista 

Ahvenanmaan ky ymyk'&8sä, jos8a Englannin aIota ja K.L:n väli tys 

011 johtanut suotav n tulOkseen. Lord Clol1in kantaa kannatti

vat K.L.N:n muutkin Jäa net, mikä antol Ii ttualalsella delegatel

olle .yytä pltää tätä pUOlta kysymykse.tä. normal18 sti ratkalstu-

na. 
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K .L~ • 0~1 ltten tullut ky ymyk. n te n mlt n rynty& tYÖhön, 

,111i 11 ~ Ta.toin multa ( py ällä 12 J 8.1m. 15 ) 81 osota tark

kaa pro. duur1a. Erlkol komia,lon muodoataml n 011 11tten rat -

kaI .ut tehtävän. 0 sl1o11 011 e.nn tu t ht" v" 11 a,lan tutkl-

lnen Ja uuden konventsloehdotUka n laat1alnen. 

Koml.~lon kokoon no.ta 011 n ue.ut suur1 ky yny.. Liettua de

legatalo 011 .rlkol,88t1 huo uttanut ,lt , litä kOkoonpanon tUlle 

olla l11a1n8n, Ittä kom1,sion obJek\lVlnen ja puolueeton työ t~ee 

t aatUks1. p"~ ln. Gal anauska. oli omauttanut ö'kln aHtä, että 

JOs entente t ai yle.n.l ulkonal.lt vol t volva\ harjottaa komie-

8100n nähaen palno,tu.t., nl1n ,en työ ja työn tuloks.t tulevat r11p

pumaan tältä palno,tUk .ata ja s11101 on 11 ttualalllll1 dllega -

810lla .yytä ajatella, pystyykö K.L.i. yl ensä JOhtamaan ty.ymy.tä 

olkeu *nmUla1 n ratkal,uUQ. Llettual 1.ten t olta 011 s.losttettu 

sltä surulllsta koke u.ta, 1kä Llettualla on Vllnan kyaymyk.es8ä,Jos

sa K.L. N. ollineln koettanu netellä puolueettomasti, m tta slt

ten suurvaltaln valku Uk.lsta JOUduttu umplkUjaan,jossa vleläk1n 

ollaan . ja all v1Ivattu Leon Bourgeol8'n ankaraa .tUOmiot Zell

gowSklu v" lvaUa1suta 80S1)&. ICun näIn 11 n rliolakomls.10n 

kOkoonpano,ta 011 tullut t rkka harkinta, ol! GalvanauSka ehaott~ 

nut, että li 1 ttoutuu. ltUn Ja nUnln yhd1styn itun vaUaln lall, -

taj a t lvät vols1 tulla ky.ymyk. n kom1ss10n Jäs nlnA, lUkuunotta

matta Amerlkan YhdysvaltOja, joltt.n du.tajan t~1s1 olla kO lS81-

on puheenjOhtaja. K.L. N. 011 ehdottanut raJottumaan n11hln val -

t01hln, j0111 t01sta1seksl kUul u euv renltlttl ~emelln alue lla 

811 .11. 111ttoutuu 1s11n. L1 ttualalsen ~elegat810n pelon, että 

n"tn ollen lUttoutun ltten valtoj n vaikutus hävittäis1 kO..l1l1sa10n 

puolue ttomuua,n, 011 Branting1n eettys hälv nte.nyt, kun'! t" ä 011 

llmottanut, ttä K.L.B:n tahdlkkuus p1dättäls1 eltä ~ääräämistä 

komissloon .oplmattomla henk11öltä. Ll tt. d 1;s10 011 myöntynyt . 

•... .. ..• rlk lako 18s10n pUh njohtaJakelon uraavat. -kandl atlt: 1) Brand WhltoCk.U :n into 

Warren, USA:n ent. edustaja Japanl .... ja }) Kr Norman Dav1 .. ,U A:n 

ent. varaulkoa.1al~nl.tlrl. Batka1. rlipQ~ 4tse kandl4at~len 

8uo.tumUkse.ta, Joitten puola n K.L. tUle. kääntymään yll" " ln1tulla 

järje.tYk .. e.i. 
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SenJ!lkeen 011 ky.ymy. erlkol.komllelon kO pet.ne.leta 

tUllut etualalle. Llettualal.en delegat.lon Ja RanSkan val

tuutetun v ll11~ 011 vallinnut vast kkalsei lellplteet. Jh lkl-

'1nen 011 ehdottomast1 tlnut antamaan ambal adörIkonte -

rene 1n laatimalie konvent 10 hdotukeelle aUktoritettlarvoa. 

( KUten tunnettua, on Llettua main1tun ehdotuke n aIkaIsemm1n 

llylännyt ). Llett. del g talon vaetalaueeet 011 ot ttu huo-

mloon Ja ~.L.N. 011 selvå.tl 11mottanut, että erlkolskomls.1-

on on laadlttav uusl ehdotus eme11n alueen konventslok.1 Ja 

on laadlnnae8 lähdettävä ambaesadörlkonteren.lln 16 helmik. 

päitetyletä per1aatteieta, jotk Llettuan hallltu. on jo tyvlk

.ynyt. Näln ollen ambassadör1konteren •• ln myÖhemmät .. 14111111 

e.ltyk.et, jOltten yhdenmukaleuue helmlkuun 16 p:nä tehtyjen 

pä tösten kanssa on juurl ollut rl14analal sena, pldetää.n 1kään

kuln olemattomlna. Tällale.en re4aktsloon suostul vlhdo1n ja 

viime1n Ranskanl1n edustaja. 

NäIn olleL _emelin kysymys lkäänku1n palautul elll. keh1-

tysasteelle, jOlla ee ' oll sll1oin, kun 11ett. del~gat.l0 mat

kustl arls11n ottaakseen osaa Kam.lln statutln laat1ml •• en 

ambasadörlkonfereneeln kom1ss10.ta La Rochen johdolla. Erotu. 

on kUltenk1n e11nä, että,nyt voI p1tää kysymystä annettuna ob

jekt1visemman harkInnan varaan. 

Erlkoiskomissio tulee huole11isestl tutkimaan kaIken kysy

myksessä muodostuneen matarIa11n ja tiet nkln määräämään jäse

nlään ja luultavlmmln kalkklkln jäsenensä matkustaan palkan 

pä- le perehty- se en tehtäväänsä. Tarvittavat varat K.L.B. 

' määräsi ot ttavakel K.L:n varoista epämääräisi1n tarkotUkslln. 

Erlkolskomlssio tule olemaan tehtävätään suorlttaessaan kontak

t1ssa etkä. Llettuan halU tukeen että ambassadörikonterenealn 

ansea. PuOlalla el tule olemaan ääntä rikoleko~ls 10ssa. 

Er1ko lskomlss1on Jäsenet va11taan luultavastl tammlkuun 

alkupuolella j~ helmlJ<uu8ea v01nee se alottaa to1m1ntansa. 

Sen tul e ee1ttä- 111 tuloke nea K.L.N:lle sen enel lltunt~ 

kaUdeke1, JOka lkaa 10 pä1vänä ensi maal1skuuta. Sa.a.ttaa tolvoa, 

että emelln ysymykeen ratkalsU lopullleeetl tul e tapahtumaan 

K.L:n tiYll-1etunnolesa .n.l eyyetuu8.a ja rat1tl01nt1 L1ettuan 

.duskunnasl& vuoden kuluttua nä1h1n aikoih1n. 
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lt~ eri 01s ti luol t 1', o~l Puolan lelUltaj a Skl:r-

t, .11taton ~.L:n pakt1n 4 ~:ään, pyytänyt laada K.L.H:n 

kUult lue' ee1tU" k ntan , kORa Puola hin.n. ml.leetäin 

on kYlymy'ksU' yhtenä osap 1. Enl ten on Puola, hra Sk1r-

muntin .anoj n mukaan, intr ssoitu merelle pääsy . ä ja .eme11n 

satamast Nl.menit.e eekä merelle jOhtavllta rautateistä. Hra 

Sk.o11 va11ttanut , .tt·· nyt on Liettua eellai .. na Kiinan muurina 

elessä Puol transitoliikk.8n haitaksi, että Tain linnut pää -

slvät sen yli. Puoln hall1tus ja kane tuntevat . euurta myötä -

tuntoa ja Ylt"vällislä tunteita L1ettu.aa kohtaan. Puola tah

to1s1 t louClel11sella sopimUks 1180 järje~tää suhte .80 L1ettuaan, 

mutt Li.ttuan hallitus .altultaa ilmottaen , et~ä se on sota

kann&l~a Puolan kansaa. Olosuhteet v01 vat pakottaa, 011 SU~~t 
tekema.an/ 

Uhkalllut, Puolaa .uhtautwnaan n.kavast1 ,ella188 n Ja omat 

päätöksensä, mutta 011 Sk. sitten muistanut Puolan ·rauhaara

kastavan· po11 tikan, lCUten Galvanaskas k rtoo t Ja pyytänyt an-

tamaan Puolalle tilalsuuden laueua mie11plte nsä määrättYihln 

kohtl1n nähel n. 

Galvanauskas oli 'vastannut Sklrmunt1llo Ja vahV1stanut, että 

Liettuan Ja Puolan väl1llä .1 018 tranlitoa slks1, ettei näitten 

maltten välillä ole lall11s1a rajoja. Jos Puola p1tää väkival

lall otettua elemarkats1ol1njaa rajana, n1in lXKtx L1e tue. e1 

tule s1tä koskaan tunnustamaan. Ilmän rajOja 81 voi olla transi

tOakaan. Yltä tUl e uus11n ~~pimUk.lin, niin Liettuan halllttUk

sella on mitä suurin .".'1 oikeutus .pä1l1ä, että Puola tuli

sl tUlevalauudessa täyttämään velvollisuutenl&. JOka e1 ole 

sanaansa pitänyt, se on m nettänyt luottamUksen. Puola on rik

konut alllklrjottaman.a SUva1kln sopimuksen eikä ole tähän saak-
rikkomultaan 

ka .ra1l"wt;Uy o1ka1ssut. HUn kauan kuln Puola Ii ei t ä tee 

.i Liettua öskään ala sen kanssa tehdä uus1a sopimUksia. 

Päämin. GalvanauSkas on k rtonut hallinnollisen elämän 

Yemelin alueella kehittyvän normal1.est1 ja vaalien kaupunk1-

Ja maalaislCUntlen valtuusto1hin olevan ovella. ~öh8mmin ryh

elyttäne~n oman p1kku eelu.kunnan va~llvalmiet&lulhln. On saanut 

Par1s1n matkaltaan kä'ltYklen, .tte1 viim8ks1ma1nlttuja vaaleja 

011s1 joudutettava, koska JotkUt K.L.B:n jälenet p1tävät Y'melin 

Itatutteja näih1n ~aalllhln nähelen l11an on1mutka181na.( melin 

8dulkuntavaa11en vl1vytYI on nyk.Kovnon hal~ltUklen lntres8818sä.} 
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GalTanauata, kOlke tell haa,tat lu.ta ~Ö, eUn 1u en 

vll 181" pynl ela a al een ed taJaln äyntlä K~Yn 8ea,~t-

1un lop ,1 leloltan t~. tä tahdon pal t lnlttuj n 

ec1u.tajaln XOvnon matkaan ja alue n pyrklmyklUn man autonolll1an

sa tot uttamlt'kll. 

Joul~uun alkup olalla kävi nlm. 0 non hallltUksen ja Ll t

tuan prr. IUen.t1n Stu.lglnakalln pUhellla m meUlälnen d 1 gatal 

alu n huomatu1 pia t01 lh nkl1öltä, Jotka puhels&aan palno.tlvat 

10jlUl.u..ttta Kavnon hallltUk elle, tta hallinnon viUtt H "ttÖlIIYYt-

t ä Me Iin 11a, erlk01sen mlnlet rln ( salkuttoman ) nim1t-

täm1s tä . Iin alueen asl 1ta vart n Kovnon l1tukle'~, kaik-

kien lakl n Ja ase usten j Illkals mllta alue n m( '.amml11a vlralli

s11la kl l111ä ( 111a myö'kin aakaak,1 ), pa1no- Ja kok ontum1s-

vapauden tote tamlata, tullJnja &rals1n JärJ stäm1stä, kaupal-

l1sten j a teolllsuuskys~8ten r tkalsem1lta, 01keusla1t kaen, 

tuo~~len Ja v1rkamiesten koak mattomuutta alu 11a, kaadttt.uJ n 

mul,topataai ten pystyttämistä yms utta enn n kaikk a alueen 

edullltuntaTaal1en tot ut ta.m1ata, mlnkä Kavnon hallitus on JUhlal

lla8,tl luvannut tolmittaa Tl1melstään 7 p. marraa • Ja minkä 

statutltkln edellyttävät. KOvn08S luvattl1n ottaa ~~~egats10n 

es1t~,et Ja tolvomUkset harklttav1k81. Kun ,ltt n Kovnon lehdle-

8ä Ja hUhui8sa kävi lTl11~, ttä aluaen tolvomUkset ollva he

r ättäneet Nauur-Llettuaas.· mielenkuohua Ja va tustulta,m1kä kal

keti tullsl tUhQamaan alue~n tolvomUls t, nlln Pltivät mem lilä18et 

JOulun tullen kokoUksia alu eIlaan vahvistaen d legats10n Kovnolla 

es1ttämiä ajatUl'1a Ja vaat1en t nkln oman plkku eduskuntanaa 

vaali n toimlttamleta. MlkÄll alu en 8&no lehdistä olen volnut 

päättää, on Ykl1m1el1syy kOkOUksissa Ollut v rrattaln suurl Ja 

pa1ts1 I~sa 1s1a myös huomattav n paljon 11 ttualalst 1n 

seudulta antanut 8aksalalsten eityksl11e ~annatU}(sen8a. Katke

ruutta on t nkln herättänyt eduskuntav &11 n lykläytym1nen epä-

määrä18een tUleTa1suuteen Ja alueen taloudel11sen aseman huonon

tumln n. Yleensä ovat kalkki palkas)aan eläj ät, Jotka luonnolll

s8at. ovat etupäässä saksalal 1~, tyytymättö ä a81aln nyk.t1-

laan. Alue n eaksalalset OTat osanneet käyttää hyväk. n raskasta 

alkaa Ja etenk1n raha-ajan U\åkUutta Ja saaneet etten maa..8ut la1-

11a mukaan. Heldän tUaJUI.&Il on, kuten näyttää., aluee 

Joten .a-.a KoTaon hal11tUk8 

1It ·· , 

1 ole 

.ulntaan 1lmaA le,ott uutta herättävl nte1tä. T018taiseksl 

a 
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ovat py klmykl t jOhtaneet erlkollen Imelll"l.ln yallokUnnan 

valtti 111 n ( puhlenjoht. yliporm stari ,tri Gr bow ,Ke"lin 

kau~unkl ) jOnka t ht Yaksl on a ettu koota alu In kalkkl yh

dlltYk •• t Ja j rjestöt talsteluun alueen autonomian toteuttam1-

•• k.l. lähtlvä.ti ei tämä Tal10kunta 018 niinkään vaaraton, kOe

ka ~oynon ~LlitUk •• & v1rallinen IdustUI on rlentänyt rlisti -

eilt kaist nS8ioikeuden 'IIlttämällä, 'ut n alue n maa-

prelid nttl Gal11us tledottaa, että 111ttualalset vlranoma1sIt 

elvät tunnu.ta yallokUntaa, kOlka eillä tuntuu olevan vallan

ana,tu'halua. 

Palatak,enl GalvanauB~a.-haaatattlluun tahdon alleyiivata, 

että vaikka pääm1n. G. onk1n to kltellut ~ovno.s käyneen dlle

gatsion lausuml1n, on hän en tehnyt erittäin varovast1 ja 

pintapuoli8 etl mainiten valn kaikkein merkitykseLtömlmmåt puo

let. Todlttuaan, että tällaisla r.~ väestö 0 1 n tolvomUk81a 

on ennenkin tuotu 18ill delegatsloiden kautta, näkyy hän löytä

neen Kovnon hallitUksen puoluetUklekal sen, että toivomUkslt 

livät oli alueen kOkO vä8eton nimessä t htyjä eikä voida kOko 

väestön nimessä vl11ä tlhdäkään , kOlka tolstai.eksl koko alueen 

intressien llmaisijana ja dU8tajana on pldettävä olusen dlrek

torlota, kunnes valitaan paikallln~n plkkU Idu~.unta, jOs8a 

enemmistö tulee Olej&O alueen lntre .1en ratkaislJ ana. Kitä 
kaad.ttujen 

esim. tulee mulstopat8ald n uudelleen pystyttP4iseen, on pää-

mln. O. sanonut, ttä nat810nallstit Bakealal~et itä vaativat, 

mutta saksalaiset työmiehet vaetu tavat. Ertkoisen ministerin 

nimittäm1nen meme111äiiii as101ta varten, on päåmin. G. sanonut 

on menettänyt JO aktuallsuutensa, kO vnon hallitus heti 

vallankUmouksellisen taistelun Jälke n on asettanu~ Kem.li1n 

virallisen edustajan, onka kautt~ ovnon hallit~i vol !rntä nyvi 

laada alu en tolvomUkset tietää. ( R.S~) 

JoulukUun alussa hyVäksytty Ll ttuan taktu-

llln8n tUllltarlttl, jOka määrää tUlllmaksun kann ttavak.l 

pro •• nte1ssa tavaran arvost t vaihdellen prosentt1 määrä 1/20 

osasta tavaran arvosta aina 40 % saakka (muutamien välttämät

tömien ja erlttätn tuotannollisten aineltten jäädessä a1van tUlll

vapaak.1 ), on oikeastaan v 1n tilapäinen, sillä uusi pa1noon 

Ja laatuun perustuva tariffl on Jo työn alla ja tullaan si1nä 
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JO ott huo loon LatTlan-Viron yjttttixx",'.i'l• Tastaaya 

tarl rtaorkeu •• 
yk. voim4' olevassa tUlll1a1s on myös jo määräys , että 

mlnleter1kabln ttl on 01keutettu tarpeen vaatieell, muuttamaan 

jCru::u.n tavaran tull1maXsun 15 pä.1v" kUlu .. sa edulkunnan luo,tu

mUksella. Uusi painoon perustuva tar1fn 'saataneen ika1sintaan 

ene1 helm1kuun lopulla. ( R.S.) 

·Band1tismi·. Riga,5 /I-24. 

nl" tni t tu sana on näkynyt tuon tu sta.kin 

Liett , - • j a Latv1ankln lehll.1ese. v11me s~·r.syn kuluessa. Ryöstöjä 

ja murhla on Lutt uaesa tapahtunutkln likS1 paljO • ettei niihin 

voi olla kiinnlttämättä huomiota. On todettu että rOS'foilla 

Llettuaesa, Latv1an kesklosissa ja Vilnan alue 11a onkin jOnxun

lalnan yht YS keekene.' . Roe, t käyttävät atenkin hyväkseen ra

jaa tehnen usein tekonsa rajan takana ja paeten sltt n rajan yli, 

jota takaa ajavat po11s1t eivät voi sivuuttaa ilman naapurlhalli

tUkeen lupaa, jonka saatuaan ta1 takaa-ajon rajan tolsella puo

lella tultua järjestetyksi, rosvot ovat JO hävinneet. Etenkln 

Lle,tuan maaseudulla ovat llkltyöt olleet SYks" kUluessa run

,aita, talonpoj1l1a kun sykSyllä on rallaa viljasta. lIutta pyeiy -

tivätpä 11ettualaiset rosvot kerran Latvian puolella rajaa junan 

kapearatte1eella t1dlä ja velvät sekä. junan rahapost1n ette. mat

kustajaln rahat. senjälkeen kun viranomalset ovat ryhtyneet er1t-

täln tarmo~alsiin t oimenplte1slin ja useita rosvoJohtajia 

on paetessa tullut ammutuKsi, 0n r svoilu vähentynyt, valk ttaen 

sl1hen tietenkin myöskin lumen tulo ( jäljet) ja pakkaset ,jotn 

estävät voroja asu e18m&.stame1.eissä. 
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n~ i)rd'ung hei lQllbbrbat floon 2 a 000 
81r· fönnm 606{000 811'. au II" 
fiiflrt IOttbm. g){, flftnernlr betrus 
1860 000 81t., IOOOon bal 3nnlonb 148600 
81r. &rauml. fo ba& eln Ut&uf~D oon &06600 
81t· oub! bl. ~cmnamm IDntbm 621000 81t. 
sttrnlet i 1lO0on bra~t S!llaum 888600 81r .. 
187000 81r· tönnm t;lJortltrt IDerbm. 10Ie 
~ 10 dl I et n te eellab M7000 81t., IDooon ~i. 
tauen 217 öOO 81t· Iirau~I, 10 bou eln Ueber. 
r~u& oon 329000 81r. Utrlllelflt. 3n blelen 
8ablm 1ft au~ ble ~te btl !Dttmdgtbldl rm. 
btlOQCll. 

!l)eutf4Jlnb - 9ltcrum - 8hatila.&. 
Illom 1. 3anuaT cm IDlrb ba birdie !lBann. 
e 11mb m nb-muf, 
~ a IDa. rtm 1ft 

II11lmr ~auptDttlllaUun9 ba tlrtll&o~m oon ba 
St~bergtt iirmlia~blTdtlon mltQtlrilt IDorbm, 
baD Dir ~fmbo§lIOtl1OQltungm ~Itouatll lI11b 
(5om!tlna&lanbl btr ~una bct bI. lltr> 
1$1 lugeftimmt ~bm. t<.. N· I R -t 'l 

~t irtf_U Iqt 2i1lltli.-2J/".,. 
ufomm n~n9 mll btn lt>dJatttn • 

hoi bgd fiir bal rommenbt !lBirtr~ta~ 
~t btr lltaull~ ~lI1lnlPcr $ttrulill 1m 
erlm fo!gmbtt Cirpolt! ilbu bie t1Ilrtf~ftll 
unll RnolljleUe .200e 2itaurnl 9~bm. 

m crntl1 ~ I [eli btll1 !fltbtn 211aurnl 
mor bat uorlgllibrigc ubgel In 21t aufllffttru. 
1!ltllum fIabt "dl mlt brr 4iln~rung tina tl. 
genen $Jå~runll tIltltntl\~ onipdttt unb bur~ 
ble irfulotlon ber brull~en IInb ruillldlm 
!IDa~\'Ungcn bebcuttnbe Illtrlurle trfilten. Illor 
infll~rung btr 2lbua~tuna f)olx 2itaucn am 

!1tanbt brl 9lbgrunbl gerlnnbtn. 
~t I Q II b 111 1 t I r dl Q r I I 1 dl t , t 0 ~ u f I I 0 n 

~Il'" In b tltnl I'l bta odrlllll(tanb tml"I. 
obgltld.l blt ctrieugail!t ~lnnlfJ lIIlfJ hn Ouallt!1 btn 
infotbttllllnm bH ~lIn,atfl' no~ nldjl Qtniigttn. 

lille nbou~4ctit bon fuUIDltntm &nbt &mug In 
bl f,m 3Q~U 1 36S 500 ba gtgtnil&n 1 308 900 b 
In 1913. ilta nj!m laD nlmml lR01IItD tln, bann 
fofgm ~ofrr, nj!t, Rotloffdn. Stflfit unb \}Iodj' 
(57 100 !tA). 91Q~ 16 119 btt IDr btn rigmtlf I6tbelf 
n811gtll Oualllum' on tlnlbt nnb 6ool.forn bn61t16t 
tla UtflttllfluB fnr bto 1lt\!0tl Don 10,0 9JI11I. 8tntnnll, 
bODon 3'29 000 8tnlnn 61odj' unb 187 500 (nlnn 
I!rinfoQI. 

3m !!ault Mt rtj!m 9 !IJIonolt b. n. I nl POt . 
lie t I r 211Jlllm 841:f.II fOr 111.14 9Jl11I. I!it unb 
t (. p • t lie t I r tIIt 99,111 9Jl11I . .l!h. ~m ~Olllll' 
pOflm 1m llllJotl llllbtt ~oll. IIIdd/t6 1m !!aUlt oon 
10 illOneltlt llir 82.\l lJllla. {Ii! ou tfO~lt 1D0rbm 1ft; 
benn fOlgm \lred!' ullb !!tlalaQt mi! 14.52 illla.. 
II!lt~ Ullb Iit~Qgtl mll 8,58 illllI. unb enhnellr"t 
IIIrobullr mlt 9.69 9JlllI. I!h Ullltt btn (!In!u,-r. 
gOlml j!t~n en trjlfr IdIt illallulallllrlDGrtn, blr 1m 
1!au!e ooa 9 9Jlonolt1\ fDr 32,39 9JlIO. I!Ir tlagtfiltrl 
IUUtbm. !l1U1\ 10lgtn l!t&tn'milltl ml! 22.5 GIl.. 
Icmblll. uab aabtre \DIa!dllam ml! 15 <JJIta. ~tml. 
fllllell mU 7.97 !lHa. l!iI. \llit blt t'cfina 9 '!lIonalt 
btr I«_tell 3 Sc~rt tmlcfJlt btr !lt\lort lorgfllbt ~B~t: 
{2,23 !R11l., S9,i" .'110. anb 99.18 11110. {lh. 

lllor bt Jtrftgt {)fIat .l!lraam 8134 i II b a {I r • 
t lie U n t t t II r ~ m u a 9 en, btttn 8 0 1 III &ltltm 
3a'rt QUf 1:402 enBfII)Q~rm 111 . ilIt t6tllttJQ~1 
ijmgtgtu ~ nc6 nld)1 111 btm II!n~4111118 bugt6DftI. 
~. "t f e m t r Il \l I I alaan Ihltnbollfm mft 
VIII n.'mt bu lBaaf bOIl SlItQlIlII &t~IIfUlt ndl Qm J. 
m'o6a b. 3. GIII 24,62 '!RIO. elI. ~Ir (f I n I II 9 f n 
bflragfll lOr blt bUflolfrnrn 99J10llalt 12 !JI\Olonfll!!i1. 

i)lt EI I 0. 0. t et I n n (\ ~ m e n fIlr blt nntn 
10 !Ulonalc mtl~len 129,6 !DUU. 211, bentn 
9luIgabm oon 129,2 !Ul1U. ml grgenlllittftt~m. 
!VIan Ooffl, ba& bOI bltelålJrlge !Bubgtl ml! 
170-180 !UllU. SII aUllbolanclmn IU rannen. 
lDall !Bubgtl bfII näcfjnrn 3a~1 lialanciert mlt 
201 887 11m 21t. 9Ln orlle"U1~ ~hma§men 
finb 178,0 !UliU., an oujiaorbentlhwn ~7.8 
glU. (U unb an orbtntll~ lJulgalim 161,6 
'1»10. unb 1111 aujitrorbtntl~rn 9lulgabtft 89,1 
!Ul1U. 211 oO~tlr~en. lDle ~nno~mtn IrbO! Ii~ 
na~ btm '.jJroldt folgtnbtmlojim lufammen : 

{II! 
lilltellt leuan... .. . 23 6'l5 .so 
3nblrtflt elman . . . " 6\ 79\ 675 
(lrg!~un9'ntllun . . . • . II 018 000 
W6Qallm lIab bn'ffll . . .. 3 421 :ns 
6IQal.unlant~mtll . • • . • . . 40748 500 
.... Iaol.&tfielid)ftiltn IInb la\lllallm 19897037 
Rarllcfg! ~ltf tlulgobcn . . .. 1 :no 638 
~\)ftft Inna~lIIm . • • . • . 2 071i 036 

~Ie aU&trorbentli~tn ~nna~mtn 10Uen gtbtdt 
IDerbtn 2,6 !Ulln. 211. bllr~ ble 1m11T101I ba 
!Dldalllc(Jelbemunae unb 20,8 !UlIU. 21t bll~ 
tilit 9r nl.I~. i)le 9fulllaben DerltUm Ii~ fol. 
gmbtrmau n: 

llh 
$trfC~1 ullnirlrrhl~1 . . . 45 iJO 000 
llTttg' mlnlflrdllm . .. 4200II000 
:J1nan4mlnlft rlum • . 19160 000 

ilbllnR'mln\flnlllm " 18170000 
1!anbllllnflfJa.fl'mlnlftnlullt. Ja til0 000 

nllfllmlnlfltrlum . . . • . . . 10150000 
3ur'iimlnlflnlllm . . . . • .. u 510 000 
Wu&mmlniJluum .• . . . " 3 .. 20 000 

mit allgemeine lellrr' unb flgabtlnft 6. 
Irag! lomlt rur bao ndd)Pe * 110090000 
211, lDaa 46 2it pro .!topf ~r ~ö(ttruns au • 
ma~l. L'l.'A. 
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~.. ratengc"" i. 2ltOlla. ~adI 
(ta Ilileflm 9ll1\teUunQtlI belTuQ, ba .(!l!o" !US 
folQe, In ~ltQUm In bielm ~r blr!Ho gmemte 
12001000 Sir. \I)cuJOn IIIftM tilt bol nlanb 
10818300 8tf. gtbro141. 10 hafl 'rln Utbrr. 
I~ltå oon 1987 700 8tf. \lttbltlbt. mn \!Bcl6fn 

alin 1718000 8tf. QfU1\ltI ; bol n10nb 
bralllf)l 956 100 8Ir., 761900 8tf. tönnm oul
QtfU~rl Qltrbm. 'In mafle rUlb 6 fiOO 000 8tr. 
gumltt.l Qlooon tul~ ab!ug be. ~nlonbbtbotf' 
mlt 2 til6 600 gtf. tin Ufbtrf~ufl oon 686 400 
81r. orrblelbt. ~fa IIlUtbt 6771 000 81r· gf' 
tmldj ~Itnlon braudjt 2illluen 6810000 81". 
10 bou ~67 000 glr. qporlltrl IIIrrbrn tönnen. 
Storlof(tlu Qlurbtn SH60 OOOBtr. gmnltl' 
nod) i>ccfung btJ ~lanbbtbat floon 2 9896 000 
glr. tö nm 6064000 . 81t. oUlg" 
fii~rI QltTbtn. i>le ~Itntmlt bt.trug 
1860000 81r" QlOllOn bol ~n\onb 748600 
81r. brou~l. 10 boå eln Utbuf~uå oon 006600 
81r. oerblelbl. f)anllomtn IDl1tbm 621000 81r. 
gttmtd; hoOOIl brau~1 ~illlum asB öOO gtr" 
187 000 glr. {önnm ,;porlltrl Qlubcn. \DIe 
\J La dl' tf n t e rrQob &47000 81r·, IDOoon m· 
loum 217600 81t. broud}t. 10 bOB eln Uebet. 
l~uD oon 829000 8tf. orrbltlbl. 3n blelen 
8a~lm 1ft ou~ ble ~nle bt6 .lDltmtlgtblcl' nn. 
btAogen. 

1 8 •• be~ lUlluiftfjett ~9r.ntf.l'Ul. 3n 
~n nflln neuu IDlono!tn b. 3{;. fi nb \11 

..1lllauln ou[ (J)runb be3 !BgtorreronnQtle~e5 
1l7,405,5~. ,fleftor llonb e n I t i 9 II e t 1ll0t
ben, IOO&U ble ~l\ttiQl1uuQ 480 (lltUtI erj06!e 
bmn !8cp!lttn ali IRe[lgut 17,639 ~tltot {!allb 
unb 691. ~tftor !IBolb brlo[i n lOutbrn. 2l11~ 
he,la entugneteu llnnb lOurben 313 Ilkrloneu 

. mlt llonb o'l'lllrgt, booon morrn mr~t ali bie 
.Qdlfte .2ollblo C IIn b bet lJlcrl {!ouborlltc. 311 
betldben .8rit. Ill ur,bell 162 ilötfet mit 42, 050 
~etlat .2ol1b 111 Q:maell)öje oufgr!eilt. 

!lIf __ "1. ~ifmd. 
\11 g-fCl1lltlltn/jong mlt n lDtbatten ibtr 

hoi tlub d fOr hoi lommenbt !lBlrtf~afl6l* 
!)al btr tltlluil~ Inol16m1nlfttr ~lruIlI 1m 
eeim~ folgmbtJ ~ole UlHtr b! ~irtfdjaf1ll~e 
unb I1nGlljItUe 209 5!itaQenl grbtn. 

gum trfIm idi bem tFle~m 2ltouen 
lDQ1' bGI Otrig!Q4rlgc &bgtt in II oufgcjlent. 
211llurn ba&t Ild} mll btr ~lnfilljnmg elnrr ei. 
gttlen ~run(\ IIItfenll\~ otrfpdltl unb b~ 
ble" gltfulo\!on btr beut!d}tlI uub ruff\ltf)en 
mlotrrungm IK:bcutcllbe !Uuiullc nliUen. !UOt 
(ilnril~\1lng her mtmli~run(\ l)n1K: SlIauen Onl 
!ROllbt ben Vlbnrunbl Qejlanbcn. 

i)le tilli b 1 t I I cf) Gil I 1 rb t !II f 0 b u f I I 0 n 
~G&e In birftnl Illjtt ben I6orftltQ!llollb frrtl~1 
:.bg1ridt ble '*qeullllllie Inlilfllll~ bn OllalIIat br~ 
<llifotllttun\lrn btt t9dlmorllG IIOdj nl t gellllQlm 
~It 0nooUjl5 bon lulllblemm l!onbt ~truQ I~ 
ble UI 3a~ 1 36S 600 ba QetlmQba 1 308 900 h 
In 1913. ~D nfItn 100 nlmml UtoQQrll In bann 
1;~moo~ltr, nflr, !tat!ollrln, Selam u.nb 310cl/I 
( 1 ha). \Rolf! tlb IIQ br Inr btD tltlfUtD i6tbarf 
n8t1gtn Ouontuml on Inlbe IInb Saotrom ba&lribl 
elu lIt6rrldiufl lilt IIrA fllP0rt Ilon 10.9 ID1IQ. 8elltnetll 
~cbon 329 000 8rntnn 910dj' IInb 187 SOO 8tl\lnt~ 
",rinICGI. 

3 m S!clIle fJfr rrfltn 9 aJlonotr b. 3. I m 0 t • 
I 1 tt I e l!ltaum $ann !nr 111 ,14 lWln. rl:1 unb 
e l~ t II t t t t Int 99,18 lWlU. l!1t. ~m S)ouln. 
~o(lm hn ~rt bllbtl ~oll, i1Itldjci 1m 1!oult \)011 
o lIIonoltn l1t 32,9 IIna. Sll! ou8QriQ~lt IIlOtbtn 111' 

bonn lolgtn lodjt nnb Sltln!onl mft 14,52 IDIllt' 
~I~ unb CBr~lIgd mll 8,58 !DIln. unb onlll1ol1ll1l'; 
",robultt mlt 9,69 lDlla. l!1t. lInlu btn C!ln!u~t. 
gllttrn fle~n Oli nIin Sttae lIIanulotlul1DOtfn blt 1m 
I!oule bOIl 9 1II0ncltn IlIt 32,39 !!/IQ. 2ft tlngrfQOtl 
hlUlbal. '.&nn lolQtn Slt&enlmltltl mlt 22,5 ilIll 
lonblD. Ullb cllbtrt aJ!a!djlnm ml! 15 muu. lIOtIlI'; 
tclleR mll 7,97 IDIIU. !lU. Ililr blt rrfltn 9 lIIonclt 
bft rtblm a 300" me\djlt 6u <fl))ort 10lStllbt ~B~e: 
42,23 UII1., 59,14 1\)/1«. IInb 99,18 11110. 21t. 

ISot MIlI Iftirgt btfci 1!ltauen 81114 I n bo II t 1 • 
t I I t II n I t t II t • Dl U D B t II , btttn 8001 111 bltltm 
o~tt ouf 02 onStlDodilm In. ~It ~WtIlttJoOI 

~lltQtQtD 1101 PI1I nhl)1 111 brm ~I05Itnll \)ftgrBfjtrt. 
iln' • t 10m t f 0 II 1 t a ( Onrt VltlIm~nrm ml! 
'blnct1I!t ba lBallf \)011 Sl!touen 6rAllfttlt!ldi om 1. 
Drrof>a b. 3. oul 2.,52 iilla. 811. !!lie ~ I n I 0 Ben 
brttG8m IIlt blt bapoffentl1 9Uonott 12 lWllllol1fll S!1t. 

\DIe S tao tie 1 n n 0 ~ m en filt bie trrlcn 
10 lDIonalt mel~rn 129,6 IDlIU. 211, hentn 
!llU1g4btn uon 129,~ !DUU. 2il gfgenll&urtrQm. 
!Dlon ~offl, boli boG bltlla~rlQe ~ubgd mU 
170-100 IDlIU. 211 oUGbolancltrm au tönnm. 
SDa. !8ubgd bt. nädlntn 3a~ttG &oIonderl mU 
201 887 16a 211. !lln orhtntlld}tn ~nna~lIItl1 
f\nb 178,f, !D11U., on aUBerorbtntl1~n ~7 8 
!UHU. 2It 1mb on orbenlll~n !!Ulg4bm 161'6 
IDUU. unb on oulitrorbentlid}en 2IuGgaben 89:7 
IDlIU. 21t oorgefe~UI. i>le ~nn4~mm rtD.I fid} 
nad} bem ~tolcft folgenbmnosen Aulammen : 

l!l t 
~Ittftt CSttutrn . . . . . . . . 23 625 450 
SablnUt 61t1ltnl . . . . . . . 6\ 791 675 
(hg5naung'!ltutm . . . . . . . 11 018000 
Vl6sabtn nnb (kbn~ltll . .•• 3427 225 
etcottunltlll~mm. . • . . . . 40 748 SOO 
etoollbePOUdjttllln u.nb llCIJIllollm 19397 037 
8I1t!1cfQ~a~flt tln "olltn . . .• 1 m 638 
~Iberfr (!Inno~mm • . . . .. 2075036 I 'DIe oulierotbelltll~fn Qi:lnno~men {oUen grbtct! 

IDerbm 2,6 !Dl1U. B\!. burd} bie Qi:mlfllon btr 
IDhtonl~lbemilll3e IInb 26.3 IDlIU. 211 burd} 
eine 9[nle\~. 'DIe !lluGgobtn oerteilcn ntf) for. 

I 
gmbmlloå~1 : 

l!lr 
~etlf6romlnlflrtlllnl . . . 45730 000 
.!ttltQ6lnllllflttlum . . . . 2000000 
'ijlnotl~mlnllltrtum . • . . 19 760000 
mUbunS mlnlflttlum . . . 18 470000 
Slanbwlrtlcfloltlnlllliflulum 1867001)(1 

nnrmnlalpttlum . . . 10150 000 
uillamlulflttluUI . . . . .. 5 510 000 
U&fIImlnl~ffUm .• . . ., 3420 000 

SDie aU(Jeme\ne Sltu~t- unb ~gobclQrl b~ 
Iragt rom\! ffir boO lIå6)fle 3n~ 110090000 
2\!, lUOO 46 211 IIro $topf btr f6t"ö!frrung oul-
1IUId}t. R N .t lllt.. . L'l'A. 



11 tammikuuta 4 . 

I !Inr kJJ 
f,J.; 

Lähetfstölle I 

Rign. 

-

sia: Liettuan tullitar i f i . 

Kuluvan t amm ik. 5 p :lle päivätyssä , Liettuaa 

koskevassa r apor tissu on Lähetystö l ähet tänyt t ie

toj a myöskin Liettuan uudesta, jouluku lw . lusaa 

hyväkaytystä tull it ariffist a . Olisi ollut suotavaa, 

et tä Lähet ystö olisi samalla minis t eriöll e toimit

tanut tariffin joko jollain europal isella ki elel

l ä julkai s tuna t ai suomenkielisenä käännöks enä . Kun 

Lähetystön tledonannoat a käy selville , että Liett 

sa on valmistelun al aisena uusi , pa inoon perustuva 

tullit riff i , niin pyytää ministe r i ö Lähetystöä 

kaan seuraamaan sian käs it t elyä ja heti ehdotuk-

sen valmistuttua sen min ister i älle toimitt amaan . 

V. t . Osastopäällikkö: A. . Y- I osk i na n. 

Att asea : • Or asmaa . 
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./ ,d 1{ I I ~r'i tDtu ~ ~ 
1'1'; ' -U( 

R1 ,9/1 - 24. ( 

porte1aaanl No 89 Ja 90 olen 

Jo ennan ti t karto ut Kov-

non kont r nssista Ja sen Ohjelmaata, jOka suurin piir -

tein katsoen jäänee suunnille n sellaiseksi kuin rapor -

tis ani No 90 mainitsin. Tähän m nn ssi on kont renssin 

ohj lma, josta on Liettuan aduet Jan ja eki LatVian t-

tä Viron ulkoministerien ka ken k~yty JOnkun verran neuvot

teluja ja sovlttelUja, saanut Liett.uan taholta seuraavan 

muodon. 

1. ~ u e s t 1 0 n e pol 1 t 1 u e 8 . 

1) Bases h1stor1queB et 11gnes dir ctrices generales de la 

pol1 tlque etranger des trois R'publiques balti~ues 

Busoeptibles de leur a surer 1 ur independanee et 

1 ur 1ibre developpement. 

2) Rapports de ege trois R'publlqueB avae les Etats vol

slns ou certains gl'oupes d 'Eta t s. 

3) articipatlon dee trols Repub1iqu98 aux org~n18meB in-

ternati naux et a la politi ue interna t.1 nales 
, , 

gana-

rala . 

4) Perepeetlvea et POBsibilites, tant pr8sentas que fu 

tures , en e8 qui eonearne una ooordination de la po1i

t1que des trois Etate dane le domain indiqu' aux 

par graphes ei-dessus 1, 2 et}. Mesures pratlqu s 

en vue d'assurer cette cooperatlon. 

II. ~ U e B t 1 0 n s ffi 1 1 1 t a 1 r e B. 

1) Perspectlves et possibi1ites touohant l'asslstance 

que S9 preteralent mutuelle ent les trois R'publiques 

en cas d'agr8ssion non provoque9. 

2) L'unlfloation eventualll del methodes d'lnstructlon 

des troupes et d'armament sUBceptible de tacl1iter 

eltte assletanea. 

111. ~ u e s t 1 0 n s e c 0 n 0 m 1 u e s. 

1) Bases d'une polltlque economlque ss tDois pays. 

) 8implitioatlon et uniticatlon dana 1a meeure dU poa-

81bl. dl. reglmee douanlers des trois Republl u 

en vue dv fael11 er 1 8 ÅChangeB co rclaUX antr 
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laura terrltolres, ains! que le developpement da leur~ 

productlon nat lonale. 

08s1 bill tee da 

entre oes trol 

, 
conclus1on d. \m traI t9 ae ommerc 

Republiques d8pasoent 18 cadre de 1& 

clause generale de la natIon la plus tavorisea. 

IV. C 0 m mun 1 c a t 1 0 n s et t r a n s 1 t • 

1) Facillt'B a accorder aux ressortlssants des trois 

Etats. suppr88sIon eventuelle des vIsas d'entree et 

de tran8tt. 

2) X8sures suscept1bles d'lntea.ItIer les tranaports ma

ri times et f rrovlalres en tOrans1 t sur 18 terr1-

to1re de8 tro1s Etats. 

On mahdol11sta, että Viro Ja Latv1a, j61tten Ulkoml 

nI8ter1t ovat sanoneet lähtevänsä Kovnon konferenssi1n, 

tulevat v1elä etenk1n ohjelman po11tIs11n ja sot11aalli

s11n kYsymyksIin nähden aikaansaamaan jo1takin muutoksIa. 

Ainak1n Latv1an Ulk min1a teriössä halutaan konferenssille 

antaa taloudel11nen leIma . 

Varsovassa luultavast1 T.k. ?l p. alkava konferenss1 

on vaikUttanut sen, että tämä Kavnon konferenss1 lynäy

tyy helm1kuuhun . K tta tuleeko se pIdettäväksI ennen va1 

jälkeen Venäjän kanssa R1iassa pidettävää konterenssia, jo

hon LIettua muuten on kutsun hyväksynyt, on vielä epät1e

toista L1ettua puolestaan haluaIs1 p1tää konferenss1nsa 

enn.en Rl1an konferenssIa. (R.a.) 



Buurtilallieten kor------...,.-----vaUksetta jättäminen. 

taa a8ian kehitystä. 

LAtv1an valtakunnan pr sld utU on Juuri hyväksynyt .dU8 -
kUnnan käsi teltäv" 81 tUlevana lstuntoka'Utena 80S. demokratien 
lakiehdotuksen v1eraannetun maan korvaUksetta jättämlsestä . 

Kalnltt oon, että marras- Ja JoulUkuun kUluessa vähenivät 
S08. d'mokratien m nestysmahdollisuudet siihen määrään, että 
he töln tuskin saivat kootuk i vaaditut 1/10 (96 326 alleklr
Jotueta ) maan äiinivaltaisten lUkUmäärä.tä, jotta laklehdotu&y 
jollei eduskUnta sitä hyväksy, vois1 myöhemnin tUlla ylei en 
kansanäänestykseen, jossa vaaditaan vielä nemmän ääniä , nim. (' 

puolet plus yksi maan kaikista äänioikeutetuista lakiehdotUksen 
pUOlesta. Viim kuussa päättynyt allek1rJotusten kokoam1nen eh
dotUksen pUOlesta ant01 97219 allek1rjotusta eli 89 3 yli sillä 
asteella tapahtuvaa äänestystä varten. Näietä 97219 allekirjo
tUkeesta tuli keskusvaalikem1ieassa, jOka Johtaa ja toim1ttaa 
tällaislesall:in tapaUksissa äänestYksen toimeenpanon, 937 alle
kirjotusta riidan alaiseksi , s1ks1 että eivät olleet aivan lail
lisia, m~ta kun äänestettiln , sai sos. demokratien ehdotus täpä
rän voiton. Valtakunnan presidentti hyväksyi sitt n , kuten sanot
tu, tämän keskusvaalikomltean äänestyksen, Useat ovat luulleet, 
että hän tulis1 asettumaan keskusvaalikomiteaa vähemmistön kan
nalle siitä syystä , että yle nsä ollaan vakuutettuja , Ja aen 
useat sos. demOkratian Johtajatkin myöntävät, että Jos asia tUlee 
yleiseen kansanäänestykseen, n1in se ei voi saada pUOlta (481631 ) 
"än1valtaisten koko lUkumäärästä ( 963260 ). Tällaiseen tUlOkseen 
pääsem1nen 01is1 va1keMta, kUn 1/10 :k1n teki niin tlUkkaa,eikäpä 
yle1s1sslkään eduskUnta.aalei8sa use1n anneta kuin 60 - 70 0/0 
äänistä. Asian ratkaisusta eduskunnassa puhutaan nyt ylelsesti, 
että se tulisi jOhtamaan 80S. demOkrateille k1elteiseen tulukseen. 

4itkl •• ikat o~~t 8itten våhentäneet lakiehdotUksen menestys
mahdolli.uuksia t Tähäa ovat useimmat as1antuntijat vastanneet : 
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h Ol".o t & .. Mt ,j a ~i8t syksyl ;' , . ikä antoi huonon tUloks n Ja lama.

utt1 heti alk sa kOku yrityksen. S1tä pa1ta i ka ikki en ni i t ten 

pi kkUtilalllsten vas tato lmlnta j a kateus, Jo tka ovat Jo alkaisem-

mln ennättän et ostam1 etaan ista makeaa t llanom et aj1l1e ' kO-

ko oi kel s ton vastustus ja pai nos t us. ja ~lttenkin l ntvi ala l sen 

talonpolka1sv~ estön ajatuskanta , että Jos tl1anomistaja saa vle

r nn tueta maasta jOnkUn kor vaUksen , niln ~uBl maanoml st aj a 

varmemmi n saa pltää kontunsa . H omloo ottamatta e1 saa myös

kään j ättää mO.l1s agrarlreformlssa paljast uneita väärinkäytök -

s l ä , kUn 'maaton- on vai n pyrkinyt saamaan maata 1lmai seksl 

·geseh" t1" mlelessä . 

V1eraannet un maan korvauskysymys on ol lut jo a seamman kerr

r an pohdl nna 1 alt~ i sena eduskunnan val1 kunnassa , jossa myös 

S08 . demokrat it ( sekä vasemm . e t t ä oi kei s t o. s .• ovat vastus-

taneot minkäänla i s ta hyvänsä k r vausta. Yleensä ovat a jatUkset 

va1hdelleet hyvi n paljon ja ni i stä t 1edo ista päät täen, mitä on 

t ul l ut julkisuuteen, ovat vari at s10t myös epämääräi s1ä ja moni-
noue -

naisia. Oike1stopiirien usei mmi n as ll1et uoma korvaus on t1~~-

ftut noin 500: - Latvian r pl. hehtaari l ta keskim~~r in erl1ai sesta 

maasta ja pa1stasta, jossa sekä vil jel tyä et tä vi1jelemätöntä . 

Kun kysymys nyt taas yhä p1te älle ja pitemmäl le s1irr yt t yään 

tulee eduskunnan ens1 istunt okaut ena päiväjär jestYkseen, ni in 

on ~vin luultavaa, että er1 variatsiot sb~vat 

muodon. (R. S. ) 

k 11n teä.mmän 

Rlga, 11/1 -24 

Kuten jU rl kUulln, e1 Varsovan konta -

r enssla p1detikään t.k. 21 p;nä, koska 

Pu 1an ulkom1nisteri on matkUstanut takai si n Par1s1 1n , jo ssa vli-

pyy ensl helrnlknun 2 päl vään. Tämän johdosta on n. eier o-

vics rlentänyt kä.yttämään vapaaksi jäänyttä alkaa ja 1l;Aot

tanut ( t1etääksenl Jo sähköteltse Belslnkilnk1n ) että Balti

an aitten , Venäjän ja Puolan konfer nssi pidetään Riiassa t.k. 

25 p; stä alkaen. SUomi on kuulemma saanut sähköt el tee kutsun. 

Pyytälsin t1etoa, tuleeko Suoml tähän n.s. llbaltllalseen konferens

s11n Venäj än kanssa- ottamaan osaa' Konferenssin Ohjelman tule
vat pilasI l 1slstl muodostamaan n . s . pp1n 4 pYkä1ää, jotka Ml -
nleterlö 11 ee laanut Tallinnan läbetystöltä. ( R.B.) 
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kaai.. .rl. tei •• Jlk1. paakt. j.htaj1.ta .roa .... 

( a. s. ) 
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laake .t Ll tt.aa 1 I ... 1811.11. kaul Yakll 
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Ollakae • 1. olle ... ojatt •• attaailt& 0 Ll.tt ... pldettl

YI r11 ttlYb ur Ja ,",1. YaR.tett.a ar •• ljaa. Ll tt.a 8t 

Hola ettl. ar •• lja D qatJ1l7t ..... D yapaut,.tat.tel .. 

atk.... Ika Ltett.a e1 .111 1Dk ..... Ule ajatt.l ...... åaa 

orJ"~" Y1.ra1 a ku,oja, ailD .e. ara.1 j -:!lirt .... ttee .. o. 
a !u!.erl1.W p 1 et.. 1 UI ) a1 t •• YUtllol11.let1 po t Yaibt-

al1le1J" ja'l kotoo. ja .a.o •• t Ll.tt ... &l'll81Jaa t ... 

• • l ...... a ol.Y .. , ettl al1l.1ja .1 .aa olla po11tiDe .. 81t1 

palt.l __ 1 •• &I'IIeljaa olla yapaa halilaa lll.1.ta ja poll.l -

t.latlY1.ta. Tallal •• t tehtiYlt .11rtyYltklD t.k. 1 p:.tl Lt.t

t... .0taai.l.terlll .1.1a1.1.t.r16ll.. - SJ7.t etta •• de 

&ikat •••• a .04& •• a t1kat1l1.. .t,Y.JJ' rkit.,e ~. raapaa Yol

tOD ab40l11. utta, 1la. titi puolta arae1ja.ta .teaki. ke-

111 tt " •• tta Y .. Ul 1. 1176. plteapU .ot palyelll.a1ba tai 

korke..,aa .1Yl.tJ.taaoa. Vai. lDtelll,eDI.l •• otapalyelul&1-

kaa Yol 1. olleD ajatalla l7ha .. ettIYlkll. IRD .0t.-a1ka 

0. al.a paute op.earal.ta, 011.1 kaikille korkeaapaa .iYl.ty 

". aY1ll a attaya ll.ltoal •• t •• ta .0ta-6.101 ... ja ••• 

jllk,a. .11rr,ttaYI .... r •• lrY1up.,arl.tooD. Lopetti hao.. t-

taaalla ettl kal.. .-o .. a LIett... anelja t.l'a take"l. 

,teak1. ai.11'" t71t1 ko.,l.to.la tI1del11.~tta.1.1ka1 ja 

.etataat, •• a ja tekaikka ••• kohottaaiaaka1. Yl1ttall ., • 

Li,tt ... al1le1j .. lyhY". hl.tor1 ..... , •• tta loi.taYll. tradtt

l101h1. 
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Baltlk 

j "..>1 enp1tel 

.m; raportei s nl 

: t 66 74 Ja 88 Lie nll ä.k 1 olen a8 

t"uyt pyy 1P • ur ava 

tt t ,at kanc11 via l at, Ja nä.1st ii. 

8a y • • ~ ettanaet ha~1a inakk1~ 

1 ~ rk~ nolll • Tällöin oJ myö kå:rnyt el v lHe, IiI1. ~ •• 

uln 11 t 

sal11 l.lt et 

tyrry " 

ta 

k t e 

tal'11j 

tl 

n rahan PU 0, jot Oit , ku.ta 

te täällä 

1polit l k n vU Jkal, Joka e1 vIi 

utta rlk 1 stl ra au PUUt klri-

, tai oi keammln , 111alllsten 

't111 tJlvlll ni., t v - ta 

ov L tenkln Latvian al vilI 111a ai teuttanQit 

nvi1jelys _pa '~in

slkokoUksesea eslttämän t llas-

1875 11j on a r plaa, ihln e1 Ole 1 'kettu v1ime 8 

t lvlvllj 

t 

. eltö lC" r.l1 ilYÖ 

a ... 

na eitäv et in k~ Dl t näl 8U.unnat~ 

tta L1 ttuankln ma t avllJelevä 

1st ja 11 t " suure ta rv n mene~yk~' 

tM4en ennenkuln Li tu-

l1tr .. v lutta J v· lhtu. et rkat l1tilksl 

v~puolalnen maanvl1Jilys a, aina 

1tyk een nähc1 t&kaPaJull~1 v _läpä ny~yälnkln 

l'lilä ne. kylä. " .U.h lIiirä.in, tt" Juutala1set, J 1t L1ettu.asaa 

ruQla I 1, et v t talonpo 11ta vl1jat si1soalt~ pello1lta heti kun 

t. &rVl,1. _4 n 4uur 48A. Ja1nlC& kaupan tehtyä" t lonpoJa_t t 1k111 

k rJ vat. l'llJ , oy; t o.taJal ta pä.1v' työstään. utta t 

<1\1 a1noas taan a1.halueta tal uc1elIhuta kehi sUlasta, vaan Juur1 r&hatt 



h tl "t en. 

paa, 1n 

lks1 harvi a1 ta, 

ap tll 

tti e1 

2. 

tal np J 11 aina JOnxu 08 n auppa a.ta 

ln all1k koettanu t Ja on

l' lsta ennenal lsta iljan kau 

alonpojan vahl k 1. Lat las8a on tallalnen 

1 a s1t N tap htuTan u alla k ln Latvl n 

a, n.8. Latgal1aeea, hae. V" 98tÖ n myöskin alhfl1 .. 11& }(Q-

111. j', lesi se m.yö~k11 r an pu ttuet 

P 1st aka en kauppoja ehltä,1sev" rahan p uttein 0 etenl:in R otei 

ottanut ratkai 1"&n aslullQen ja tarjonnut b14ltllai Ule lulllQ tavaraluotto 

ku ~.n VUv n aJa1C 1 kUudon pr 8e tin ma1Cs ' vastaan, kUltenk1 niin , että 

ostaja (enlmm&k een suuet 1 intali lk1CQ1tä) sworittaa 25 % kauppas .s a 

käte1sell" (myös vekselillä) ja R te1n ".lt 10 75 /0 (nämä suh luvut v 1-
ada.kseen 

vat myös jonk verran vaihdella). &1&4111 ... rah sa takals1n ja korun va~ 

~ t i1 Ruotsin ,altl0 t akUuta kUltak1n b lt 11aiselt maalta 0 l ta osal taan. 

• 

L1ettua.88 t&lta LU ttual {alt10 (e l L1ettuan p nkki) .el n. Latviassa ei 

a i~ C' Uksen puolesiå ole vlel~ lopUllisesti s~lvä, ~ ttä äyttää s I ltä, 

että Lat vian p&nlt11 (el valt lo ~ tulisi t akaamaan velan. Va ikka L tvian leh

d18S" on tuo tuo ta1Cln n" ynyt lJ.uti s U ., että ul 011s1 swlvä., luottokaup

pOj a JO l &pUllisestl t ehty j t varultak1n ~a an tu t u, on lnulle vielä t 

niin var lU tah,)lta vakUutettu, et t ä "mitään daflnltlvlstä ratka1sua ei 

ole tapahtuna t" . L1 t uaan nähden on sItä vasto in käs1t 1, että lu..:> tt<r-

uPPoja on jo te ty ja Jonkunverrah etehk1n karju. tu u han t sis t . 

As1 on .1m tt' 1n kih1ttynyt Liittuassa pitemmälle ja Liet t ua onkin paljOn 

.11 remm&Gsa otUkatlan Ja ~aanvilj 1] 1- ja miIjerIkonelden tarpe~s8a k l n 

lIa Vl&, jOl8a lnakin "itä kO el ta paraIkaa t untuu evan rll tUv"sti. RU\) 

sin öntämän l u ·ton suuruus on Llettualle noin 1.750.000-2.000.000 Ruotsln 

kruunua, LatTialle j Vl r lle kokol 11la pienempl. Lehdlss' ollut t1eto , i t t 

Ruotlin t " ä t v i'aluotto kalkille kolmelle "alt ll 1i;U le aalle t.ekIs1 y:tt

tii 1 10 ml1jonaa Ruots1n kr~unua, on 1115 11i tiltu. Liettuan ataloue

Oeuul1Cuntien Liitto, jOnka n1me88ä RuotUn luotto Li et uaSla käytetään, alk 

ostaa p olell& luotoeta r tukarj&& (sarvlkarjaa nintäIn 600.000 kruwlul la, 

hn 81& 300.000 kr., 81kOj 90.000 kr .. J l8JIpaita 10.000 kr. ) ja t 18ella 

puolella maanT11jelys- Ja meIjerlkonelta: nlltto,- letkkuu- ja pulmak neit 

(eikä Ilot r Ja) J IIlQljerlkonelt 48 TOlmel~Qrl1n, Joista 24 : 8: e1t. paitsi 



3· 

J~u.tonT ~1 tukleen tarTlttava 8i8 st B. Beparatorlen t qa olla 8uuria 

1000. 1500 ja 2000 11tra tunn1ssa k~V1a. ltipa1ts1 1000 pien p~ä ki81B~ 
par toria. On alldol11sta, Qt tä k" ta1smak koneis ta alennetaan 10 prosenttiin 

Mui sta tavarolsta, j ita ot s1 on 1Ukae myy .. ä.n Ba1tiJCWIll1n j a jolta Ii on 

&1](1\ 1 Ele in a ettanut n"ytte1.l1e ta •• i:ovnon 11 näyttely ei vi1 e eyk "nl , 

in1ttakoon aux t, er11 . työkalut, 0 0r1t, lUkot ja elat viin, ikkunoih in 

Ja huonekaluihin , alo"ljyket.ttiö-;,JI såh.kösllltysraud t, s&hköke1ttiö j '

l~lniumtavarat , aril. las i t varat , konttorlhuon kalut, parkettllaatat, 

tusa1neet , karbldi y . m. 

YlI' int ttulhin moijertt oneoetolhln on sUhtauduttav eri t äin v -

rovastl, s111ä 1ele täni ei Olet t ua kohta pysty vaamaaa 48 voimeljQril , hyvä. 

jos neljännen 0 an, eile ro1n 10- 2 e1jeriä . 

On mi91enkl1ntois a panna. merkille, että jotkut lII&at,k..t en Tanan. 

tt ja TshekkOslovak1a, ovat j onkun verr n herA~stunelta Puotsån alot te lsta Bal tl-

kumissa . lnittujen ltten eduetajat Kovnol8a, joitten kans 1. 01 n aslasta 

puhunut, ovat pltänee Ruotsln alotetta päonnlstuneena , erlttäl ln 

te ~, että. kuka t1etäi iten Balt ikum1n slat ovat 6 vuoden kuluttua , jol

XIIXI lo1n luoton "ä.räa1ka kUluu ump en ja 1hmAtell et, mihin Ll tt a panee 

ka ikk1 saamansa tava~ • Tan~ konsuli Kov~u s p1ti lu ttoa, käyttääk8e~n 

hii.ne , 0 Gaaaans&, -myst1l1i8enän • 

Klnueta mainl t tujen eduslaj ain koko hermo.tti~elsuus Ja kriiti1-

linen suht ut 1nin Ruotsln lUuttoon vain to lataa, että se on nnlatunut . He 

tl... tevat., että Ruotsi valta ma.rklnolll en alaa Balt1kwnissa ja että t 1 enpl" 

• 111m de tavaral ot on my;"nt" 1a ksi on teps1vä j juut1 tUlOkal1n~ohtava . 

t en Yks i ty1nen lilkemles, ntln oi valtlokaan voi myö ää l uu ttoa 1 

11 ta r1Sk1i. Kutta tlss" t paUksessa on r1skllruit~nkln mit"ttömän plo 1 j 

korTannee it ansi mon nkertalsest1 ennenkuin 1 oton mä~äalka kUluu umpeen. 

Tan .&n 1 d1st" on m.lI. Pol1tiken U8Q1.IlIDlinkin tyytymä.ttömänä. vllta.nnut Ruot

sln alotteihln Ja erikoisestl huomauttanut, että tanskalaisill 

takai81n, mitä ovat mene tine t. 

Mlelenk 1~to1ata 0n myös pa ~ rkl11e, 1ten Llett~ j 

suhtautuvat luoton hyväksymiseen.L1ettuan kanta.an ovat vaikuttaneet 

l1t1set ttk1jlt.T 18th. ve1ananan~aJa (Ruotsi, Joka on PuOlan vastU.8t ja) 

ra~ Telal118enea as10ita entistä tarkammln ja mlkäl1 aahdolll.t& autt 

velall1sta ",uuressa maa1~aS8a" etee~in. Nä1n ollen, ja len Liettuan pOlltl- ' 

ko t ont heti o1v ltaneet , on Li ttualle lu ton hyväksyminen polUh.ltl adul-

111ta. ilkslpä Liettua on mu18tak1n ma.1 t a, eslm . ~1sta, koettanut ~ 



lainoja Ja 11n" onnistunutk1n. Vain anl harva ä.äni Llett aesa on nvuseut 

tilla1sta velk ntuml t va t n ( .m. Lle~tu'n ~ nkln J htaja, prot.Jurgu-
" 

th). x..tvl " sit" v s to ln varotettl1n alun plt ' en käyttämä.st" tavara1:u.o 

taa tulU ten j kehotett11 r j ottumu. kalneln vUtt" 'ttömlmpäl.n.. Tämän 

johdo ta t leekin Ruotsln tavaraluoton s~ Latviassa olamaan h~v ttavan 

paljon pi emp1 kuln Liettuassa , :10111sta, että v" llJlll1äsl" tapauksess 

vain no in 500.000 Ruotsin kru nua, j os ta umm&sta 1/3 tlI. ljerl- ja. 2/'J mun

vilJel~ k~n 1 11 • RoiUkatjan, lannotus inil ten Ja slam nvl1jan hint 

nim1ttäin pi~ tty lll~ korkelna 

vai kln vä.hellUläaeä Il' "rä. s". 

~ltä.k ln V~l an e1 1tä huolimatta ostaa, 

SUli n nä.h en, et t " tääll! Baltlkumls en v 11 taee 

'. ra.llJ..- lka, kut r yl pänä. jo n selostettu, on kalkista n11s t ä. t 1 .mpl

ta1st - joita vo daan teh~ä man kln hankk lseksi u &ala1sille t avar l lle 

• BaltlkWD1s. , yllämalnl tunla1 s ta lunu otsin m.yöntämää. tavaral'iot4lol. Pl

dittävä ryää.n kaikkeln tepeivimp" ä . J06 auomalalset 111kkut Ja tihtaat 

eivät m&kSUihtolh1n a voi ot5a& luoton my5ntöä ostaj111i ne hu mattavan Ju -

rella osalla. ka pp~lntaa (noin 50-75 0/0) valkkapa parl kolman vuoden 

jakel, nlln 011s1 mielestänl mQ1dänkin hallitUkse Q autettava alaa myöntä-
yh~lstyka1l19 

mällä suo alais111e JkIIXJ1.xxII j& tehtailli vlentålu0tto I j o,a käytänössä 

teklsl ahdollla8}(ai sen, että ostaja alsi t varan hal t uunsa ilman suur t 

rahaa (os1ttaln ta1 kOkonaan makaUAj lli) j myyjä tav raat ~ hiti k un , 

j k ' täYden tai oslttalain rilpp in silta mitin SUUri ISI. määrässä vientl1uo 

4t toa m önnattä1eiin.(Ruot eissa tosin hallitus m~k s laskun mUka n myyjäl e, 

täy en makSun, ut t a voisiaan ajatill lstak1n makou~. ) 

Kun muut1kin t ovat tullei) a~ean tulOk ean, ttä. 

.... ~-, .. ~ jLt*i r~~ an ~tlkumis a valllt van klrean rah~ajan;v~1'1 mahd saa 

kallppoJa käyntll , n11n on nl1 -ä.kin, k tin Tanskassa I Englannlss , saksassa, 

Tahitko 10,VaklaSI&, ot~ ttu t&varaluot n myöntäminen ki'ltilti.ikll. K&tä 

k u.n tulu 0 kUulemma. Berlllissä. a i ttl.l 6 % kannalle LatVian ~ rjoti 
4 

8a toht 1 k.s1} II? -J % vuotull ... 8ak n kane on kuulemma iuur1 Gr1-

mlellayyks1ä. 1tä palts1 .lkauttaa Sakoan tavara 1n no asut hintataso. Ki _ 

vot telu Englaru ia J Tst .. ,lClcoal v lan k ni ovat kUul iIllU. lup aV&!llp1&.. 

lanta 11enis aietuttu 5 % k nnalle. V 1ms villclcoina on Rll.sl& PO ~i ttu 

myö kylymyst" ollskt nyk. taloudell1sten olosuhte itten val11tel'" Lat viassa. 



• 

k"yut t" vii tua.l'aluot 1. p ltll Il& flljlllly.tä. myÖI ll1]Cinnet~i ja t 111-

iuutta vartan.Xal11tu Riiassa on eitä. iiItä, ett j'llCim!leten kahden 

1 ottota.rva 1111181 vielä. ly'k.i!.tt"vl t 1 a1 ekei . Xu tn eft.hlcösano t 

n neat karGa , on Li t~ • nQt lUkkoon 1 mi jo~ punnan 11.1 ,1. 

ta. Sitä. tulI ]c" yttii.mä" Kemil1 tä. ehO. ullan johtan.n ndan rakenta.ml-

saen ja 111kk van kalu t on hanlCklmlSian . 

Tavara.l t 'Jn myöntä.ml een nähden a..htoi in vUlä huoll&ut t 

t "11." tuntuu kiltelimakAun P.i uu. (25:kln % 0 P:lIJ0]Ceuttu) 01. van t"r--

kg" pl tek1jä. kuln malCsuaj pltUUI Ja et t" yleensä n,yky1een epä..normal1n 

raha puutt Q n vallitessa luotto ny t jontaa t Uloks*in paremmin kuln muuten 

n1in hyödyl11 et ll1varastot, myynt lkonttorlt. ja kaupp k rl, j01ta. on 

Ruotsin tahol&& ajateltu ja yhä ajatellaan . Bal 1la1set liikem1ehet 01' t 

m hn ml ulle us . ln va11 ttaneet 11 tä., ett" 8uoma1.a.iset lilan tiUkasti 

tävät kiinni kä.telsm elvätäkä. muuti~a.n osota. nlllle mallle riltt 

vi! omlota elkä mukautuvalsuutta. Vaateue 011s1 tä.st ' ln Ilovuttava ja. 

todella yrltettävä ennenkUln on myöhäi stä. 

" muuten tUlei k uppatl1 iton oaotta~ Suo en v1annln bal

ti lS11npalhin väheutymlllllen, n11n ° stinä mlelestänl yhtenl yle1senä 

kljänä ollut tullltar rrlen noatam1non slk~ korkealle, että maan o~ 

l1SW'Q8 on pääuyt ale tel ....... plenemmä.s " mää.rässä (9s1 • iuomen P .. p rl

yhdistYi R11as a ulk1 oman k0nttorinea e1l1 1n kUn Latvi 1 t~lli paperll

le 011 nOitettu hu ttavan korka 111. ) ja .r1kolsen tek1jä.ikä aksan 

• markan lka1sempi rOmahdUs, jOnka. t pantuQsea aina. 1n v' rslna1s esa. Balti-

kUm1 •• & (s.o L tviasaa ja Llatt 1. sa) lyöti1n kauppoja k1inni nlin pa.ljon 

ku1n raJla 1rti laat11 • Tällä jOhtuu, ('tte. Balt.1k 1881. vielä. nyt 

tot ovat kUlCkUr011laan. Ri1a.n tulllv raatolsa on kuul~mm& nykyään 

tavarolta kuln koskaan enaaD sotaa, jOll01n Rilka 011 Ven~än uurimpl 

8t~ aUpunkeja. KUn Tarastot vähenevit ja 

PUOlesta on hlikentynyt, on syytä. oletta.a, että Su nkin tavar01lla 

vaisuudil8& 8a, daan hilpomm1n meteklClä , eUnkin jo. tlä:lä hl.ll puuta 

pOistuu. 
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Olkoasiainai iateriö 

sis'U täTI : 

UpseeriTierailu 
.1a 

Liettuan itsenäisyyden päiTä.ä 

llhetetlla ku .. io1ttaTi .. in tlaln .akana. 



Upae.ri ~ierail • 
te ett t kä~i 11 ttualalnen kapt. -

n1 mikal j ii a aitten B.lllngis8 t le 8sa, euos-
lIh.tt 8 tllasbenkil~itl tinD KOYDoon peei 

ri~lerailul1 ~ijan upe erit llhetti" t ille 
• lut t lie1 antaaaan Li,ttuan ljaa klubi, jonka huo 

.. tt."in toia1benkl1~ o~nkuin ~arainajnen upseerl"ier 11un a-
10tte,nt kij en kenraali ~iei (NageYitsh ). joka on s d 
aik Ve jln ~ ijan 1ai" to.sa pal~e11es. 011 t m ••• pi w 

te ' ei B:g1S8 ja P julahden .. taiss (sotalai~ lla 
" Hrabryj tt ym) Ktm liettolais.t ylioppilaat ki~i,.lt H:gissä ~. 
191'1 c ttelemusa SuOMa sen i t eJJ.äis.k 1 julistautUl1isen joh -
dOlta. liittyi ktnr. N. onnitt,lijoibin H:gi8 l,j088a eilloin 011. 

, 
H n luont.eltaan aatteelli n. Tuntuu olleen aikaDaan laiv8s -
topa1~ luk8ee kiiDtynyt ja kertoi Ddnulle, että ainoastaan isin-
maansa arael ja e jalia"äki ) voi tUnnit tää vie11 suur ... ssa JIiä"" 

rAs.i hänen eltiäD. - buallia- ja li,Uualaindelinen nnraa.-
Ii. joka nyt na ttii Liettuaa8a erittäin suurta rYonant~a. on kei
t eta piättä n heti Venäjän vallankuaouksen puhjetessa ollut tie -
toinen tuleva ta toiminnastaan Liettua88a. ODniatuneitten yritys -
tena! -- a . • Liettuan sotamuseon luomd8en ja sotilasklubin perus ~ 
tamisen - kautta on k.nr. N. IIJas hyvin populläri. Hänen auunni -
tel..ll&nsa ovat suuria, .ikä hän nytkään vibäia tyydy. 

K.ur. • haluaisi nost ttaa lt'--ren ympärillä olevi n mait
ten up •• eri atåBsa j. ar.eijoiaaa yht.enkuuluvaisuud.n tunnetta ja 
osottaa,että lt~ri ei erota, vaan yhdistää a.n yapiril1i olevia 
_i t •• Tähän Dih4ell Däyttää IIUllten hänen aieleesiän liikkuvan aja
tus •• ittää täti yhteenkuuluvai8Uutta tinna ... paneiIle havainnol
ll ... U t Mhdollise.U kartalla jotenkin tai kuvut.» Dodossa. 
SotiI. ter.iIua varten .iottiin ,n.in pyhittää joku erikoinen pii
vä jUblitta9ak1i,jolta plivi.ti aitten tuliai n ••• r.unavaltioitteD 
~D It"'reD ~lli olevien .sitten .ot .... lI. pyhitetty piiYl. 
Kun .,iaat. tlilll Latvian ja Viron ,dust.jain kanaaa oli teskDstel. 
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tu t kuun alkupuolell t oli LatTian silloin n edustaja Seh-
ja e LatTian nykyinen ulkoministeri ) vastustanut asian k hittämis 
tä mielenosot selliaeklJi aikana jolloin oliei piUnvastaiseen py 
ri tt v. n. Sehja oli uhn tannatt8Ill1t ajatusta ja ebdottanut 
puoleltaan,että Toisihan" juhlan"'fiett . eliJl. jonkun kansalli en 
tai un ry ntin 3uhlan yhteydes A. Täten olili vierailun elen-
o otukselline le1 ja Tiärit tulkinnat vältettävissä. Tillä hetkel-
1 Däytt' " nu ta siltä, etU .,ierailu lykkUntyy toukokuuhun, 15 
piiv" , joka on niin sanoakseni Liettuan eduskunnan syntymäpäivi. 
Paitsi mai~ttua piiv" aiotaan käyttää Tielä pari piivää erikoise8-
ti otilas&8ioihin perehtymistä Tarten. fiat syystä on jo tämän 
elJlikuun 16 f:nä ( Liettuan Taltakunnan.. 'fUosipiivini ) taTallisesti 8ot1laa 

pidetty parad jätetty nyt obj lmaata pois ja siirretty toukokuun 
15 p:iin. Siirrolla on tosin käytinnöllineDkin syynsi:h lmikuun pak
kaset. 

Latvi&8sa. Virolsa ja SuoDllssa 88iaa valmistamassa käynyt kapt. 
Kurnikas on kuulemma laanut hyvän vastaanoton. Latvia ja Viro ovat 
jo antaneet suostumukeensa lähettää sotilashenkilöitä tänne. a.i -
tuist kyllä, Ruotsikin on asiasta enemmän intresloitu kuin vois1 
luulla. Ruotsin edustaja,min. Und4n "toimii &kUvi8est!" ( kuten 
ennenkin Puolaa Tastaan ) ,niinkuin mnulle on vakuutett • Hän on tie 
dustellut Sakaan kantaa,mihin Saksan min. Olshau8en on Taetannut,et
ti hänellä personallisesti ja aksella moral1ses~i ei ole asiaa vae
taan • .atta ~tä realipolitiseen kantaan tulee,olisi asetuttava Ber
lin1n yhteyteen. Myöskin Tanska on jonkun Terran reflektoinut.Kaup
papoliti8et Taikutte t lienevät osaksi sen aiheuttaneet. Puolan kanta 
on itsestään selTI. Venäjä ei kiiDni ttiDe aai erikoisempaa huo-
~ota, koska sen tikil. T.t. edustaja ei asiasta ylimalkaan tiennyt 
paljoakaan. MaiDitsi jotakin ylimalkaisia fraal'ja.että JOI VeDijiD 
edut tulisivat ristiriitaan vierailun kanssa, niin silloin Talta voi
Ii ajatella V'Dijiä olevan vastaan y.s. 

KitA Suoaen kantaan tulee arvelen Gaasta puoleltani, että vierai. 
lu oli Ii toivottavaa. kOlka Suomen lotilaehenkil6itä on klyDJt Var
vovasaakin. Toisin sanoen se olisi johdonwakailta ja tasapGolista. 
Niin ~elestini puhtaasti sotilaall · el ta kannalta.koska 'fierailu on 
tarkotettu sotilaalliseksi tu stUDds- ja lIhent~ltilai8Uudekei • 

.. -- ... . _-.. 
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Itsenäisyyden pälTänä, : : 
- . - . " - . _.- . - - - . k. ~ P ..-n.tettiin eri ttbin pi tk! oh-

jelma taTallisln juhlaaenoin. Puuttumatta lähemmin selostamaan 

ohjel aa tahdon mainita .uutamia kohti päivän tapahtua1sta.,~~~~ 

pä eduskunnan puheaies,kanoniku8 Stau~aitis,juhlai tunnoss~ 

t~ässään puhae s&&n .ainitai e •• lin kysymystä kosk tellea.aan 

sen oleTaD "synkiatäTä musta pilTi" ja ••• ·!kansaame ei 

koakun salli.aan, etti IIU, joka kursft.ilellatta toisella &00 .......... 410 .. '1:11., 

rikkoo rauhansopiaukse , .1& toisella pi täl hallussaan eil tl a

aaata.1aan maita, .aaisi Me.elin satamassa minkäänlaisia oikeuk

sia" ( Toi-akaata myötitunnon osotusta yleisön ja kansanedusta

jain puolelta ). Lopetti puheensa toiTomuksella, että Liettua p 

~n saisi Tiettää itsenäisyytensä päiTät . sielli\ lIissl se '''enii

ayyte.sä Aul!attkia, ni.tttlin Vil.assa. 

LatTia 011 lähettänyt juhlille kolm1a1 hiaen delegatlon,j 

1. liettualaiset sottiTat suurta ~ötätuntoa. ~uista saista oso 

tiTat Tai. Tahekko-alo'Yaldall. hyTä-huuto.1a .1a k&tte.taputusta, 

.röskia hlaaästyttäTän paljoa. Tuntui aiTan silti kuin täaä aaa 

olisi tehnyt suuria pal'Yeluksia Liettualle (Puolaan nähden).Kui

ta paitsi ylläaaiaittuja .aita ei hra StaU2aitls puheessaan wo,~~ 

81 •• llt erikseen. 

Vi.l' pyydä.n saada huomauttaa, että sSllan pii TUn illalla ot

ti presidentti Stul~inskas kans ani puheeksi Suo.en eduskunnan 

Yierailan Liettuass&, Jota hän iti erittäin toiTotta'Yana ja 

antoi yaaäitiä, etti olla hyTä eikl unohtaa. 





Charge d'Affaires 
de Finlande 
en Lithuanie 

10 IJ./46 

R1aa, 28/2<-24. 

UUoaalainm 

BV2,rl,tl!0_9.ält1,!tl,U!. 

alalltli.Tä : 

• Kemelln 
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0' , o •• I -.Jf , 

I 

• Konventl01ta ratltl01tu' 

lähetetään kunnl01ttavlmmln tämän mUkana. 
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Kaunal,23/2-24 . . -.sy 

I 

Tämä. kylymyl on l'l1me l'Ukkoina taas erl

kolluU kUnni ttlnyt liettualalsten miel1ä Ja on paraikaa yhä Jän

nIttymla.ä. Ylei.vaikutelma täillä on, että liettualaiset ovat le

vottomia Ja hermostuneita Puolalle Kemellssä mahdolliaeltl ~önnet

täviltä oikeUksista.-KUten lähkösanomat ovat tienneet kertoa,s&a

pui n.s. DavIs1n ~mel-kom1ssI0 Kemelln kaupunkiin t.k. 11 p. Ja 

l'11pyl slellä valn kolme pä1vää, slls hyvln lyhyen aJa~, mlkä onkin 

antanut aihetta 11ettualalst.n taholta lähtene1hln hUhuihln, että 

komissl0 ollal mUka saapunut llemelHn JOnkunlalnen valmIs ratkaIsu

ehdotus m1eless:iän Ja tehnyt muka matkansa näön VUOksI. S1tä vastoln 

slitä haastattel usta päättäen, minkä Mr Norman DaVis on jo antanut 

Ne. York Times - lehden kirjeenvaihtajalle Genevessä, hänen pyr

k1myksensä puolueettomaan ratka11uun on Vilpitöntä. Haastattelusssa 

hän on m.m. maininnut, että vaikka Kemelin alue on pien1, on s111ä. 

suuri merkitys rauhan slilym1eelle itl-Europassa. Hänen m1elestään 

täytyy olla mahdollista löytää. tehtäl'älli oikeudenmUkainen ja yleIs

tä tyydytystä. herättäl'ä ratka1su. 

Paitsi Horman Davisia ( USA:n valtiolle departementin sihteerin 

ent. apUlaista), JOka on ollut Amerikan raUhandele tion jäsen, kuu

luvat komiss1oon hollantilainen Kroller ( Hollannin ulko~nist,riön 

taloUdell.neuvoston Jä.een ) Ja ruotsalainen Haernell ( TUkholman 

teknillistaloudell.akatemian Jisen) Yhteensä liie , henkilöä.. SItä 

pa1teI on komission mUkana JoUkkO eklpertteJä. L1ettuan edustaja 

Berlinietä Sidzlkaulkae Ja Liettuan ulkominlatarlön pol1tisen ollas

ton päällikkö Balutie ovat seuranneet komiseiota GeneV8stä Kemeliin 

Ja t~allin. 

DaVis on antanut Kemelissä. baaatattelun lehdille Ja vastannut 

tulkIn aVUlla kysymyksiin, JOi~ saksaksi ~elle on tehty. K.m. kc

ml.sion matka.~a ja Ilon tarkotUke~8ta hän on sanonut: 1) tutkia Me

meUn såjallaa ja nl1 tten mai tt.n Intreueji:, jotka kohdistuvat lle

mell1n.2) kuunnella ka1kkien nll tten yhd1etysten Ja jlrjestöjen, 

Jotka ovat intres,oldut alu.en kYSYMYkSIsti, tolTolIUksla Ja ehdc-. 
tUkela, ,) tutkIa 1l.mel1n alueen talautw. Ja .en alltonoml.en hall1-

tUk.en ItatlltteJa. 

Jlr& D. on kehottanl.lt kaikkia nlln plllJon kUin ,"ink1n at.ttuaan 

koa1ee1ota een työssi, Jotta s. piie1s1 Jatrawaan sitä GeneTe •• 1 111-
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tl plk1mmin. On sellttänyt, että Kemel-kysymys tultalsl1n käslttele

a~ er1k.e. n Vllna-kylyaykse.ti, mutta että moleaplen kysymysten 

kelken on olemassa miärätty yhteys, a1kä el olkealtaan kuulu kons

s10n tehtävl1n. - Herrat Haemell Ja Kroller, J01tten tehtäv11n er1-

k01sestl aatamakysymys kuuluu, ovat sel1ttäneet sataman kehitysm&n-

dollllsuuksla ja viltanneet si1hen, että se r11ppuu etupäässä taka -

maasta (Hinterland ) ja sen kehityksesti. 

On huomattava, että kOll1ss10 e1 rajottunut neuvotteluihin yk81n

omaan v1ranomai sten kanssa, vaan vastaanottl 11.11. ne~Jättäkymmentä erl-

la1sta lihetystöl, sähkösanom1a, klrJettä ym. Vl1melsenä ~emellssä 

olonsa pä1vänä kom1all0 työskentel1 varhaisesta aamusta myöhälseen 11-

taan neuvotellen erl Järjestöjen kans.a "me11n raatlhuoneella. Kl

käll palkkakUnnan lehd1stä vol päätellä ovat nlln l1ettualalsten kU1n 

sak.alaisten, n11n maanviljelijäin kuln lilk.m1esten vaatimukset pää.

asiallisesti samansuunta1s1a. Autonom1an toteuttamista 011 väestön 

puolelta joudutettu. 011 valltettu nykyistä asla1n tilaa, kun väestö 

ei vol ottaa osaa sataman hal11ntoon, m1kä on nlin tärkeätä alueen ta

loudel11selle elämälle,Jonka tulliaslat,111kenne Ja satamaolot ovat JOu

tuneet Jossakln määrässä rapp10lle. 

Xemellstä komissl0 matkUst1 pols KOvnon kautta Ja vl1py1 t.k. 14 p. 

Kovnon asemalla 4 Ja puoli tunt1a käymättä kauPUll&ls8a. Asemarakennuksen 

paradlhuone1stossa päimin. Galvanauskal antoi komisslol1e aamlalset,Joll

la uselta alnl~tereJä hal11tuksesta,Llettuan eduskunnan pUhemies Stau

galtls YlI 011 lä~nä. Pääm1n. G.,l11kennemln. Barlievla1us ( L1ettuan 

ent. adult&Ja Lontoossa ), hra Staugaltll Ja Me elln alueen yllvaltuu-

tettu BUdrys saattolvat Junassa komlss10n rajalle Vlrballs11n.Matkalla 

011 palJon keskUsteltu Kemelln kysymyksen 10pUl11sesta ratkai8usta. Kuten 

wKlalpedos Z1n10s- (-Kame11n Sanomat-) tletävät kertoa, on Dav1s Kovnos

e& ollessaan huomauttanut neljästä tärk~ä kohdalta ~emelln kysymyk

sessä: enslks1kin iak~an sotareparatlolsta. Ambassadör1konterenssl vaa

ti1 varuav~n menojen maklam1sta. Dav1s 011 arvellut, Llettuan hal11tus 
ol.lutl 

.1 ole pakotettu suostumaan .ellals11n vaat1mUks11n, s111ä 111tttoT&1-

tain edustaJat eivät oll .. t llmottaneet. n.at1Jaansa maklJUll ."urwtta Ja 

s1tä paitsi 011 makaua1ka ollut 111an lyhyt. iamOln ehdotettu ~u Llet

t\lNl tul11llaJtsu1sta 011 ollUt. 111an ralkas.Mutta maksaa pltä1a1 Jolta ta

paUksessa. Tolseksl Kellel-alueen autonomla 011 Davisln alele.tä ollut 

vi;L~t.~tönt..i. lIin .. e1 oll,ut JU.ell:1tt~t .e, .t-;ä Lla1.tUcW ilaJ.l.1tÖÄ& 

011 rybt.fu,yt el"1il&.ls11n toll1.npl telelln alU8f1tn v 8St0tl ~~:;~c:. iitr.. vae-



taan . Es1m. rauta t 1easemilla oli vat nl mi- ym klrjotUks8 t olleet a lno

astaan lle t tuaksl e1kl mye. eak8anklelll1ä. ae el ole edUks l Llettu

an v tlolle . B1 01181 pitänyt tehd! mltään , mlkä on vastoln kansan 

t8ht oa , kansan , jOka et ole syypä,ä uuteen ae maan. Kolmannek81, lata

aa.n hallintoon" !.a.... ..... - J..l ~.Å.nkä!nla18ta pOll t 1kkaa. Satamaa 

011 131 n11 t en , j otka sH " k"yt t äv"t, halllt t ava . Se 01181 paras ,ja 

niin tehd~än muualla . Amerika ssa hallltsevat kaupungi t , Englanni ssa 

!autatieyht16t. amelln sataman on läh1nnä palveltava L1ettuaa. Keme

lin sataman kOkO viennlstä tulee 80 % puutavar oI l 1e ja tästä taas 

nln 20 % Liettuan 08alle. Liettualle iteelleen on edUks i päästää. 

puutavarat l äp i. Neljänneksi t ransito. Kiksel LIettua voisi viikot

tain pääat! Vllnasta LlbaUhun j a päi nvastoin pari j unaa läpI, etenkin 

joe ~aunut oTat plomberatut tai sal11a Niemen virralla puutavaraln 

kUljetusta ( ulttoa), Se vastais1 Baroelonan sop1mUksen henkeä ,jonka 

sopimUksen LlettU8.kln on allek1rJottanut, mutta e1 t äyt t änyt. Jos 

Llettua myöntyis! näihin to1vomUksiin, olisivat Europa Ja Amerika tyy

tyväisiä , ja Liettualle se 01ie1 valn hYÖdyksi. 8illoln ei oliei 

myöskäln tarpeellista olla Puolalle avulla.. Tämä on tärkeä kohta. 

Joll.l s11nä pl~sti oikeaan ratkaisUun, nlin volvat sotilaalliset toI

menpiteet tulla vl1mel •• ni keinona L1 ttuaa vastaan kYsymykseen . 

IbTnolsa oll ••• aan DaTls oli kertonut aikovansa Danzlgl1n tava t ak

seen slellä Puolan edustajla, mutta nyt kerrotaan hämmästyne1nä, että 

DaVi8 011s1kln I18.tkustanut V&r30fU<:..il, ",v Uä.et. dl ... _Cl.U" t tavata heitä muu

ten • Onko tässä, perää, .n Oli vvlnu~ tvJ.~a • 

•• lJuOOOOOo •• 

H\lhut .uti, i.:.t a 1. }lQmalln kysymys ulla! .Jlkiiu ~u)&J .tMj.u, au .... 

t 1iat .dUlkUnnasl& kr1st. d.mOkratel1le, talonpoikalallitoll., työ-, 
pu lU.'ll. ja taneanlosla11lt.1111 alhetta 

• 
vällkysymyke.eh halll-

tUk!.lle X.melln a.1a •• a t.k. l' p. Malnlttujen traktloiden yhtll-. 
nen 1nt.rp.llatlo kUulu1: 

• va~laill •• 'ln lopimUkI.n 19 PYkälän mUkaan iakaa ~opul euv.re

nl11sta 0lkluksl.taan Kt •• ~1n alu ••••• n ja Cl.men •• auo, V.r.alll •• 'ln 

konf.r.nslln puhe.njohtaJan, JOua kiintyi I&kealalst.n pU01.IA, ki~~ 

J •• n perult •• llA, ... . lln,ll.ttualals.n Inaaal.tön a'UDa,alue ja Ka

.elin sata.. ttettuan a1noana .. rall. piålynl tunnustltti1n Yk.1D-
e..aa L1.,~ .... 1 .. 111tak •• ame aja ••• aan polltttta& .... lln 
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a.l.u.n ja Mual1n sataBl&Jl ~ymylcsa811 e1 ollsl eaa.nut 1I1e.län tapaUkses ... 

myöntyä yllåmain1tu1lta per iaattelsta. Kp1tenkln ambalsadörlk0ntereneeln noo 

t1 16 p:ltä hel.m.1l< . 192' sll!1Ulölt"än lll8.1ntttuja per1aatteita vastaan, 

s ottaa ky8YDlYksen alaiseksl P1.l01an lntress·it llemeain satamassa. 

. PuoJ.ala,1.sten Taatlmus saada , ääsy Baltian merelle Memel1n satallEUl kau 

ta .1 ole altäl.n lIluuta kuin h.idän anas •• ~ol1tiltltaa.nsa, jolle muutaut suur

vallat ovat s~lvästi myötätuntols1a.Nä1tt n lmperlal11sten pyrk~sten toteu 

tam1seks1 ei ole mitään realiata perustetta, kalka, puhumattaltaan olkeasta 

Puolasta, Xema11n satama ei voi oLa pUOlalaisten valtaamlen V1lnan 11ettua

lalBt.n alueitten pääsyn" m relle, ensllcs1skin jo s11täkin syystä., että N1e

men, Josta Puol~puoluelals.t ovat niin levottomia, e1 Ole, kuten tunnettua, 

Gradnosta a8ti purJehdusk lpoinen, eivltkä mitkään muutkaan t1et, e1pä edes 

rautati., yhdistä Vilnan aluetta melln satamaan. 

Huoltmatta kaikesta t äs tä .i ... hra Ulkoministerin politlklta le 

tähän mennes.l löytänyt kelnoJa asettaa Uamelin kysymy~ tälle tasolle lkä 

ratkaista .1tä Liettuan intresetn mUkaisesti. 

Mrs. ulltominlsterln riittämättömän alttivlnen Ulkopolit1kka e1 ole 

voinut e1k" uskaltanut kateaorl.8Sti vastu.tae. puolala1sten kuvi teltuja ln

tresslJI Xemelln stamaan nihd.n.Hyvllt8yttyään ilman ehtoja helmikuun 16 p~n 

nootin hra Ulkominister1 ,1tä 8euraav188& neuvottel~1sea on t'hnyt JOUkon 

myöntöJä.Ja v1hdoin Ja v'imeln hän 0I?- Johtanut kyaYDlYksen sellai .. en tllaan, 

että, Jcans&,1.nll1ton neuvoston määräyksen mUkaan 10 p:ltä JOUlUk. 1923, kysy

mys ~em'lin alueelta Ja satamasta annetaan erikoiskomlssiolle, JOlta, käytet

tävis.ä ol.vain tilastojen mukaan, on asettanut päämlärllt8een ratka1sta Keme

l1n ltf8~S sillä tavalla, .ttä se tyydyttää sekä liettualaisia että puola

lahla.to1sin sanoen, alotaan muuttaa Xemelin kysymy. LlIttuan Ja Puolan vä

ll •• kai riidan eslneek.l. KUlt'nkaan .1 Versalllesin sopimus, el maantlete.l-

1I'1I11 11nen as.ma eivltkl 111kennetlet todista Puolan lntr •••• jl Xamelin 

tau.81&. 

iltl palt.l entente alkoo Tiell Taatla tol.talsek.1 tuntemattoman 

allrln reparat101ta Ja maksuja okkUpation ajalta. 

Tistl Iyystä m. ky8ymme hra Ulkom1nlater11tl, onko hln prote.tol-
• ~ t tillal.ta ltylymykaen tilannetta Taataan' K1ti hän alkoo tehdl, Jotta nlin 

• lTät olk'udenmUkaisuuden per1aatteet e1vät tulia1 tallatu1ka1 Ll.ttuan va

hlDCQkal Ja hlpeik.l ja m1nkllaiseat& plltöte.stl hallitu8 alkoo 

1 .... lln Ita.an ha1l1ntoon Ja kiyttöö nlhd.n' - tltä T1l1kyi~stä pyy4 .... 

tlin ki.1ttel.ailn kllre.111s.nl. (AlltklrJotuxs.t). 



Pil - • UUollinlsterl Ga1vanauekas Tastas l vUlkys~lts .. n Jot nkln t ähän ta-

paa.n: 

S911tett , äq., et t ä Liet tua .1 vol v.dota V. rss1l1eeln sopimUksen 

99 pykäliin 01keUk81ee&an Kemelin .tamaan, koska Ll. ttua 81 ol e allekirjot

tanut V r ssillesin sopimusta Ja ko .ka S8 s linä .s i1ntyy vain kolmant na osa

puol . na. iaksa , val a onkin l aoPunut savar.nis1sta olkeUks l s taan al u.es.en, 

el ens inkään harrasta kysymyksen pika18t a. ratka isua 8U" 011 esltä 11itto

lals illl alueen li1ttämi stä L.ett uaan. 

Pyrk1 •• s .... yhdlstämäln Kemelln aluett a. euur-Llettuaan olemme 

käyttäneet paljon pa1navampla motlv'Ja: n1 lttäln maantieteellis1ä, etnogra

t1s1a, taloudell1l1a, kanea~l1al~ ja etlnkin kauan tahtoa . Nämä p.riaatteet 

ovat johtanllt Liettuaaa JO vuod.sta 1919 alka.n ja argumentteihin t ulemme 

perus~ vaatLaUkslmm., jos kävis1 niinki n ikävästi, ettemme pälsis1 yksl

m1 ellsyyteen liittovaltain kansaa. 

lUU. tulel nl1hln r.paratlolll8.k f .. ulhln, jotka l.ankeavat Ll.ttuan 

oaa~, ni1n on Llettuan hallituksen euo~itettava ne koska L1ettua kansa1nvä

listen sitoumusten mUka lsesti .1 vol nilstä killtäytyä.Kuitenkln,kOska .nten

t. yleensä on Pyrktbyt käyttämiin L1ettuaan nähdln sorto- Ja palnostaaisto1-

menp6t.1tä, .Iidän on turvaudattaTa 811tä , että nimä sltoumUkset eivät muutu 

politl.1kll palnOstusk.lnolksl. 

S1irtyen Puolan vaatlmUkslin hra G. osottl Paolan vaatlmusten 

olevan va1lla taloudel11eta p.ru.tetta Ja JOhtuvan pUhtaasti 1mper1alllsista 

Pyrki~s1stl, kUt.~Ol yle1s stl tunnetun. Häitä ~yteitå tulee Puola yli 

saamaan. ja Liettua tulel myös Id.lleen paljastama.e.n PuolaD pol1t1kkaa, mlkä 

~lettuala18ln dlp1omal1an tärke1ap1 å JIlXJItIIX t.htävlä. Tlssi suhteIssa 

on JO tehty paljon. On verrattava L1ettuan asemaa nyt Ja mU1stellaan, että 

191~ L1ettuaan pidett11n JonkUDlalsena ·polltisena viärl~ltJksenä •• 

KIlIIl1n Ja Vllnarl suhteesta 011 hra G. sanonut, ettl asialn ny

lty1.tllI. kannaJ}a OllIn Vllna e1 tarvlttl .1.e11n satamaa, mutta miöhlmm1n, 

kUn V1~on palautatta Llettualll, on 8a s1dottava Kamelin aluel.aen. 

011 hUomauttanut, attl .yyt6. Ulko.lnlstarln aner~ puutt.e.

ta 011 koT6n ralka. Ja to1aintanaa arvlo1a1aeks1 011 kahottanut vert .. M&n 

L6attuan a.naa T. 1922 Ja ~. ~ltt1 ka1kln .1 tl •••• 011 tehty .... lin a81-

alla Ja lI&II01 atti .... l1n kyQJQ'1 on oU.aataaa ratkalltll Jo d8 taato Ja Llet 

tll&ll. .UI. a11U. ft.Itl011l1, Jotka etvit 01 •• ntlnten valkUtUll:sen ala181&, 

a;röl d8 JurI. Ainoastaan nllJä. suurvaltaa va.tultaa JO taphtunutta taktua1& 
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Ja t'· antaa v1 paljon työtä Liettuan Ja niit ten valtioitten sUht.ltten 

Ji\1"J eltla1 .. llell. · 

Sanoi II tM1SS& e<1 8 tary1lm1u!. ole an lallal.la ellalnen 'el tys 1 

.tt! 1 pl k!ydl mintlln1a1s1a neuvotteluja llittovaltolttan kane8&,~tt. 

halli tue, JO on TalttuunaJ.alnen maal18 ja duslCunmll, e1 vol noln vaIn 

ott eellat t a kltlta, vaan sen tlytyy tarkast1 harklta uin 

lasta Ja Tasta&n. -loko- tahi , s. mene. mahOOlllsestl aaalle, mutta meIdän 

täytyy harleita mlt II ~öy~ a pl Q ~~u lvandl. Luettal1~1k~,~slä , Jot

ka ubbaTat, Jos Liettua kieltCl.,ytY-j U loi ottelulsta. Kainit81 kansaln v!l1sen 

morslin ja sympatiat, joita L1 ttua nauttii. sanoI, ett l noottl 16/2 -23 hy

väksyttlin sllel1, .tti v!ltettäl111n kansalnvåll s ll seuraUksia ja propagan

aaa, jota vol~all11n h&rjottaa moral1eten tuntelt e herättämisAks1. 

VllilCySymyks8Sl1 maInituIsta myannöistl sanoi, että S8 on tavalllnen 

syyt6e .dutkUnnAn Ja hall ltUksen V!l181s8l aal01s8&. Eduskunt/a 11 koskaan 

tule koleaneeleel sltä talst.lua, jota hallitUksen on käy~äYå; ja siks1 88 aina 

luul.e, että 1All1tuI soplmUkålsa& tlkl' 111&111s1a myönnyt1leslä. Olen, -

san01-, koko talstelun Xlmelln kY~ksen vuoksl Ilänyt • Eduskunta on 

nut kaUkana. Minä ti.dln mltä mlnl voln ja mltä mlnä en oli voinut. 

I1lls1 väittlln, Ittä hallitul olisl ,ehnYt Mtmelln kYsymylesestä 

d.an uln.ln Llottuan Ja Puolan vUlAlä. eiU el hallitus tUl.hI leOSk.&&n D"L.L"l~ 

maana Klelll myas hUhut, että "malIn komia810 011s1 saapunut M8m.ll1n valmls 

ratkaisu m1 18 alin. IlmOtt1 ullComlnlsterinl, että Davlsin komlSI10 p1tää 

Vllnan lCysYJIIYstl 'Vlelä. ratlCals8lUttomana ja aikoo 81.1 tel.",:' 

myk.ln ratkai8.m1sekeI s81lals1 ~~v ~~ u, 6t!~ ~~~ 81 hilrltalal V1~ 

rySY~.9n ~1Iilll6. ~01 ettl tlml. on aala18UU' , jonJta eduakUnta pakotti 

tUl.maan .el1ll. 

K1ftK1l&1s.sta päitökslatä h&llltua tUl.I pitämään kl1nni, sIihen 

tal1 hrå ' ., .ttl Mt 'l1n atama vol leUUlua alnoastaan L18ttualle j a. l11a al-
I 

n astNUI Liettua vol 11t" hail1tå., »tta 11tl voivat klyttil kaln1 maat, 
, 

hln L1lttua on raUhan kanna11a. 

Lopltt1 Tllttl.n Iyyt6kll1 roha'~d.u ja aktiTls~.d.n p~Qtt.eaja pe-
. • t 

titt&a1kll, Ja llJaotta.n ettl oatWltonaa on puh<1& •• faJNuttl ajan.1JlI& Kera.-

l1n' ja Li.ttuan yhcUltwetl 1l11n ku1n uan .tu 1I1811.tlän aatl1. 
. . 

tlltltyt'll IInvuorola8a arv08~.lt11n ankarasti .ntlnt .. Ja Pu0-

laa Ja mJoaauti 111 ';6. hal.l1tUk.~ 1iy6~7k.11't. Ja vlrhll"ti. 



i1tten käytti hra G. v1 li eduskunnan seuraavassa istunnossa puheenvuoron, 
ole 

Josea 11.m. huomautti, että hallitus ei tehnyt myönnytYksiä, ja että Puo--:-

lallB e1 tulla öntämlän Keme11ss minkäänla1sia etu01keUksIa, m1kä h rät

t1 1115"1111 Totmakkalta hyvä- huut Ja.s litti hallltUks n ty~sken't8le

vän duskUJ.Ua kanssa. kOsketUkslssa. Jq{sanol, että ro voi Ol~ va.1n talCt 
1 

kU.a. Allevllvael, tti t usk1n m1ssään va,ll1ts e s llalsta p rl ttet11 

ta ykeim1ellayytt& .dus~unnan J bal11tUks n vällllä ulkOpolltleleaa Kysy

myks18eä kuin L1ettuassa. ja kelotti sällytt" "ä;n tämän yt.! 1 11 syyden. 

Erlm1 l1syydet, sanOi, saavat tUlla ky8~k9 en vain sIsäpolIt1s1ssa lcysy

mykelssä. 

Ennenkuin ilö.nest tt1n s1tttvät väl1lcyeymUksen t lC1Jät seuraa

van päätö9lau.selman hyv" sytt"vä.lCal: 

EdUII~ kUunn ltuaan pää;- Ja UlkOllllnleteria sell tystä j ht&.

v11ta ot1vel.ta POl1tlla.sa mel1n kysYQPksan tatkalsemls 81 Ja ottaen 

~uolD,loon, ettU 

a) aabaeS8.dörilConterenssln noottd 16 P~ltä helmlk . 1923 L1et

tuan hallitUkselle s1sällöltään ei vastaa versalllesin sop1muksen 99 PYlC~ 

lää elkä el menolaun, Versailllsin rauhankon! renssin puneenjOhtaJan, kIr

jettä, JOssa ei edellytetä minkäänlaisIa lkeUksia Puolalle k lin sata-

massa. 

b) Puola, rlkottuaan SUva.lkln s p1 Ukssn, pitää yhä hallue-

saan Li ttuan tasavallan maita Ja piäkaupUnk1a Vil Ja sln Johdosta es-

, tlä diplomat1s ten, taloudellIsten Ja' kau a1l1sten suhteitten solmlam1s n 

Lht tuan kanssa, 

0) Liettuan ~111 tus on allek1rJottanut Baroelonan kont rens

sln päätÖkset, joissa e1 ed.llJtetä minkäänla1sia etu ikeUksla ml1lekään 

vU talrunnalle. 

on katsonut, ettäl 

a) talOUdell1ll1.,'t{ Ja muita suhteita Puolan kanssa ToUaan 

8o~a vasta s1tt.n, kun r1kottu Suvalkin sop1mus on kirJot.tt, 

b~.8l1n aatama on o~eTa ehdottomasti vaIn Li.ttuan 

lan nallinolaa Ja ~lIttuan on sltl haUUt&n. o~ nallitUksa a:taut 

0) Liettuan halUtus voi SO'flUutta kiytlntöön Barollonan 

kontlrlnl.in plltöksi& tran. ton sUhtl'~ Y&1n D11ttln .a1ttln kanl", 

tln ~al& Llettualla on normal1 •• t IUht •• t. 

Ja 11irtyy pllviJlrt.ltyk ••• a. 
"aunta antol n,yvik'1Ills8nll 36 äänellä 8081a11 
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5 ääntä aataan. MUut pa1ts1 välikySymyksen tehneet rynmät, Pld"ttäy-

tylvit iän 'täaältä. 

KllkUstlllesaanl vl~eksl 2}/2 pläm1n. Galvanauskak8.n kanssa •• ~ 

Klmelln kYsymykSistä el nänllll ollut mitään erlkolsta lisättäväl .11-

hln, m1tä yl apänä Jo olin I,ittänyt. Yleensä'hän oli erittäln Pidätty

v'inln Ja varova1nen la.usueua.an ajatUkelaan.. Jl1nusta ihan tuntul, t tä 

hän aavlstell Davlein ratta1suehdotuksen hlrättävän Lllttuaeea tyytymät

t~ttä ja heikontavan hänen asemaansa,pahimmassa tapauksessa kaatavan 

halli tUkllnaa. Dav1s1n k~t1 varsovassa, mistä KomOSS8 e1 ml tUn as

vlstettu, ant01 syytä 01 ttaa, että koml,810 el tulls1 unohtamaan Puo

lan t~nsltolllk.tti ( ulttoa ) ,1rral18 Ja eatamalsa. Aslan ydin >n 

edelleen sllni,~ tUlee ha111tslma&n satamaa:Lllttua val komlss10. On 

lkä.ånku1n LIettuan kunnIere.eIa, että. sat~n hall1nto on Liettuan hallue

aa,ltenkin kUln Puola, josta Lilttuan mielestä kalkki paha lähtee, vols1 

atna aataaakom1s11on lta~tta "vehkll11ä-. 

Muuten, pä&mln. G. 011 kovin huonon näkö1nen, masentunut Ja väsynyt. 

Hill on rehe1l1_stl ponn1stanut vo1mlaan Ja laanut - kUUn taval.l1sta -

palkaks.en k11ttämättömyyttä. LUUlen, .ttä hänen ja perheene! mleltä 

pa1nOstavat myös ne ~la.1set kirjeet yma. ,J01ssa hänen henkeään Uhataan. 

(MU1stakaamme murhayrltystl vl1mekll) aellålsessa ml 11a1alsa työSkente-

1,m1nen kUluttaa hermoja. aän asuukln pet.he1neen nyt min1ster1kab1netln 

talon toleessa klrro:1C88ssa ( ells hlUkan turva1l1semmassa paU:assa) hän.n 

oman asuntonsa ( 1 kerrOlts8sA ) eelst.s.' tYhJänä. ( Tyhjä asunto Kov-

nossa on Jot&k1n uSkomatonta. ) Hänen 1 PPymi.ttÖlllimmät, vill1t vlhamll

h8nsl ovat lau11 1-( Ampujaln) plm 1.8ä Pl1reissl. 

24/2 matkusti hra G. Geneveen. 

Ll.tt~ e4u.ltunta on ratlf101nut Latvi

an Kanl.a tah4yt kon.antlQt~ konsUlarl~onTentlon, rl~01118ten lUOTUt 

t&al.ta koateTan IOnTentlon .elti ltonT8ntlon koSk.'~ 1klltylso1keU4'~-

11.t_ a.t.aln JirJ •• täa1atl. I&aoln ~ons\llarlkon.,.nt1on Viron unesa. 

t,atvla on ratttlolllut _1A1tllt kOllV8nt.1ot. JO .aikoja sitten. Lletttuan 

·yl1.ml.l1nen· Q4otut.tu1un Qnk.1n hlri~tiD.Jt t.yytyIll1tt~ttl Lat-v2.UA. . . 
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/U '5'6/ /Z13 ~tM. / ~ 
(Ri ika 10/4 1924. 

110 L1ett a ta. 
/; y -~ 

alva.~:uskas n Ko vn n lattt can t ehny Pl\"- ja ulkumi 

matka s t aan selk a Liett edua unna.n ulkoas1a1nva110kunnas a Ja enjälkeen e-

nan t~·.yei-i litunn e. vi 1J:le kuun l op llu.. J ;; lkimäis aä pal kaa s8. :'ek ;; nse 

81 S~UB 0 , l k'l1. nKla lpe<1O s "·ln1..; II yt t ':'" j;," , 0 11 . ....... euraavanle.lnen; 

emal -alue r tettl1n Saksa · Ve aal11esln sopi mUk sen 99 PYkäl än 

Ukaa.n ja iU än saman pykfi l" Ukalsest l on 9a.k a e t käteen antan t s ost uk-

naa kaikk1in t l menp aislin j a päätÖk lin, oita anta,tevallat 11e1 va t Pl-

t " "ä.n ta rpeelll ~ u . TäJuäu 99 py1Cäl " l .e 1 ':.ai , t ;:, l s n anven , sån per sta , 

1C 1 ~ al-~ al e er tettlin saksa a ,on l y , est i aanojt ' r a ~ 1 9menceaun 

ä. Saksa t a :((,., ta 1 sen en J ll se , että t " ä. alue on a ina 

oll ~t lie ttuala1.nen, ttä v~e t ön ene 1 t 0 0n 11st':. al~i en j a e ä. emel l n s -

tama n Ll ttuan a lroa pääsy me elle . 

KUn Versa illesin e pi UB ull r a tl 10itu , otettiin e el~ 

valtaln haltuun, ml nkä Rab k~ 011 saa t tehtäväkeeen .O sanot a va , Jttä ant ente

valtaln halllnt III el volnut m n s ta syystä k h t taa aluee talou ll l ata a se-

a.a, ei vol nut lyo4a siellä n 

~rkk& alkoi h3 ':'~ ntaa ja 

l1at~ &IIIl elämää . Flnans isysteml Sak ~~ 

1 a L le':. ':. a . Al e ei voinut elää aloudeH 

XIII. Ilse ti ja p 1 t ls e t1 Liettua ta er tattuna . Se t ä t 1 etsi ' elvl t -

ro ie t " a j 'J i a:" j tt aan it ' ut a kauppaa, s l akauJpaa . Ententetvallat , t 1-

..taan 7ak..tute t'.l.ka':' , että aluetta ei vo i n t e ää Jt.ttää B. llden , ja sa.Iloln s u-

r l mmakei osakei tyytymätön väestö, al kol vat etslä ratkaisua 1Cys kaelle . Dli 

01 ~mas sa, lru4'1h t kävl selville , ylels~t .1erlaat aet, 0 1to. a 

mu ta jotka nyt alk vat päästä pälvänvaloon. Nämä mel~luee p _~t i en ko t

al~n yle1 t per laat ee t ul vat edellytetyt Jo v. 1919 Va~ea111 

~1le r j otattaa sa, m tta eivä t aan~et 10 ulli et 1e är t' stä 

>larraskuusaa 1922 an1bassadör1.kon!eren si pil" ttl uodoetaa k les l n, v I a 

valm1staa alue t t varten etatu1tlt . lstetta een , että Llet uan ele a t1 011 

ta t tu ants. aan selityksiä j l aue aan mlellpitel,iln näit" statutteja 1aa

dlttae_a. ll,yös pOl1ti,la delega.t.101ta 011 kutsuttu. Tämän k lui'JU euvottell. l 

ta k"vl alueeh l1et tuala 1a1l1e samoinkul n Llettuan hallitUksell eIvUI ne~-

lelsat per1aatteet, Joltten mukaan tah ottlln ratkaleta alu 1 k taI. 

TUli tunnetUksl, että ambassadörlkOnreraas*l taht 1 



2. 

vapaavaltlon ,laattaan rll ttoman , lts nä lsen valtl n , j a BUve " a!"'i.l ~ 

u 1 t na neljän Ju 1~1 0 henkil' n ~'e e an: Li tt an, e el-a.lueer I 

Puo an ja xan a lolllt n . T nä Ver a 111ee1n 0P e h ngen ja niitten p r 1 

~e 1d n vänristely , J 01tt~~ähde . ~lue 011 Ss sata ero at t u ja Joi 

e t~ heti un Llat t n etatut1t 0 at på' et t , n M9mal~aluee~in kO l t. , ä 

t' ä, - täm~ ä"r1 ote:; herä t1 ytymät ö~ e myrs l ue9118 . Yh .. 

maka rs nou 1 L1 ttu nkln u 1e la raj~a . JUl t amm han 1 lå Ojan 19 3 

ts,nm lk~..1U S6, jol1 l n väe tö no 8i l \:lhlt svaltaln 1rektorluha.llitusta vaata' 1, 

Ja t " ä. n usu se sit t an kahittyl kok mleh1, tä a oln entantnlalll ~stakln 

vast.aan . 

Kaplnan alk a. lt · i v' estölle It. ... o l~ ':'6' n, sen ;'Utsan 1cI..n se 011 aset-

t nut oman direkto l .;a 8, al lttää tahtoaan . aydekrug1 päätös on tunnettu : pa l

kalllshall1 t se vaat1.' aro.a täy L ,1 Llettuan al l tukaan iko et a e ten evalta n 

et oa' v Sallean . Ambas-

yl i ar.d:1ta pe~1a:ltte1t · , utka 1 e .. d.ivat aaa tt eet ' la en 

valmiet ml s a varton, ~e lt tt " ällä ltsel leen äestön j Ll e l.t ..tah hl:.l 1t n 

v. t1 lkset. 

~ bassa örlk ! eren el tar 91 sill01n Listt lle neuvotte l a 

llB. sa 1 set ao t avat . er11i:1. t t eat k..t ln .;pi uksa 1e :;,11 sen P l~lta ,)1 ' ·lS

ta k 1 tarkotettu . J"" -: riaatt. et V&t U.trlIl'lIl.U 

16 p:lt" he lkUut a 1923 a ne d ellyttäv"t a lusen Dev ån antar lsta Ll 

tu.alle, sa vl n aut .mo laa al e11e , t ransl toa flnanse1 vel 0111 uu en utt 

t swaa.:lla kun al .m Sklu ~t ta n . i ll1 ä par~ el Lla ulvat 

ottel ~ Pa 113 s sa J 

v.!. i me t . 1 " Jksla, vaan e as-

ln . 1" t~tt.!.l I 

aill lnkaan ihlnkf.. 'm l opUllisiin 'n. ~iUn . 

senJ älleen 1ä het t1 A 0" i 8 

ö t.äJ.l1tt "en suunnitel man Sl.lp mUksa'-1 j a van 1 n , 

uutakil~ nyvä syttäl 1 n, 

kääntymään Ra salnl11 aan pakt1a 

s tl, nki. j " lkeen 8 taht I yyt ä- L1 ttuaa v",l 

val ln l taktoriu lll tUkien ja hältltsl . aunaa. 

ti 

se 

1n 

i n 

tulli 1 

11 k an Ukal

lstl 

Liettuan ~llltus e VOInut ln1ttua ~op USAh ~ eta ' 

t aan eT. Itä, J tka. t 1 tankln va te ' skunnan J ::'s nlll unn tu t , 

t" .ä. vlalä. lfhy st1 to ta.: 



Alabal8&dörikOn!eranSlll tahtol ViInan kysym,yklallä. he1kentäi Liettuan P011-

t1sta-alemaa j& pälnval oin vah.istaa Puol&n epäolkeutu~tua l1ettualaisan alueen 

ja L1ettuan pää.kaup ng1n VlInan valtaus ta ja Zel1go".kln selkkailun awtorll01n

tia Suvalkin sopimUklen raUkeamisen jäl:teen. senjällceen,kUn amba ... kont. 011 

nut L1ettuan hallitUkselta ehdotUkseen epätyyc1yttävån vastaUksen, se lähetti 

.Il.emel-kysymyksen K.L:n neuvostoD,e ~.Lön pakt1n artikkel1n 11, paragratln 2, mu

kalsest i. 

Tällä tav 1n j outul riitakysyIDYs Memel-aluees~t01seen vaiheeieen K.L:asa. 

Eriäa.ä istunn08sa joulukuuasa 1923 teki K.L~n neuvosto, sen j älkeen kUn se 011 . 
ens in perehtynyt .Il.em9l-kYs~een . t1lanteeseen, es1tYksen kom1ssion muodostamisek

s1. KOlmesta henkilöltä komission puheenjohtaja 011 oleva amerilCala1nen U.S.A:n 

a1am~ nen, mo1e~nat muut nautralien valt10itten lCansl a is1a. Tälle komisslolle an

metti1n tehtäväksi ~lltaa uus1 sop1mus~hdotus helm1kUun 16 p 192; tehdyn sop1-

muksen pUltteissa.KUten tunnettua, muodostivat herrat DaVis, entinen ullcomlnlster i 

washingtonista, eräl ruotsala inen ja eräs holl tilalnen komission, jOka alkoi 

t önsä kok amalla a1nelstoa sop1mulehdotusta varetan. 

Komisslon työssä alkoi uuai vaihe: lopimuseh'otUksen kokoon &no k )otun ai

n iston p hjalla, al~en siitä ajasta, jOlloln hra Dav1a saapui Gene.ean. Tämän 

ehdotUks n laat1mlseen on Lletuuan hall~1l ... ottanut olaa delegationea kaut ta. 

ineiston kOkoomlsen aika n te111e tunnattu, mutta se a ka, jOllOin ehdo

tus laaditti1n a1tävastoin vähemmin tunnettu.En tUle tässä selostamaan kalkk1a Yk

s1tyskohtia tai"tarjOUksia W e1kå koko juttua aina alJB kirjottam1seen aliltl, vaan 

tahdon ki1nn1 ttää hu miotanne erinä1alln tärkeislln periode1hln.K'Un komils10 011 

koonut 1neistoa, ni1n se alk01 ets äkySymykselle aella1sta ra tka1sua, joka yhdel

t äpuolen tyyQyttäis1 L1etuuan tasavaLLan elinehtoja ja toiselta uolen tärkeimP1ä 

kan.a1nvä!lslä intressejä, jotka eivät koske vain Yhtä, vaan useiya m ita vaIti 1-

ta.K,ysYDIJl'kaen näin ollen on valkea löytää rajaa, misa Ä. muitten valtioitten tärke 

ät lntresslt ja Lietuuan taa&vallån eli ehdot päättyvät. Sanon, että sellai sta ra

jaa 011s1 kovin vaikea löytäi. Nämäkin neuvottelut~ niin vaik at ja p1tkät 

ollvatkin, ott'vat vihdoin mää.rätyn muotonsa- soplmusehdotUksen muudon. 

Ebdotu. on jo JUlai.tu lbdilsä. ~ös K.L:n neuvosto hyväksyi sen 

sa muodosta Ja ehdOtti sitä intreslO1duille valt10llle allekl~jotettavaksl. 

tuitn nyt K.L:n neuvoaton i.tuntolhin. L1ettualalnen delei&tl0 pää.i pitki

en Ja raikalttin neuvottelUjen jälkeen kouasion kansaa yka.imi 111yyteen Ja saapui 

aenjällceen Kovnoon .elostamaan aa1aa. työt 011 e.tettävä p1tkittymästä, niin aina

kln lC.L:n neuvo.to, koa1sl1o taht 1 Ja nlln halusl m.y.ös hra Dav18. Eb.dotul p .. .. tet-

tlin lähettää ka1k111e K.L:n neuvoston jäsenille vilkkoa ennen sen täys l-1stunto-



... ... jen alkUa. MUtta plan selvlsl, että t1l1s1 lemaan valkeata sop1a 

sanamuodosta ja t ältä IYYltä Pltklttylvät työt aIna ~.L:n ne ovoston täyllie

tuntojen a.l.kuu/n laaklaL ja l1ettualainen elgatlo.t matlrusU juurl ennen 1stun 

jan aJ.kua Genevestä. Hra nav18 laattol nä1n ollen ltse tehdä K.L:n neuvost n r · 
sen11le selkoa Genevessä aslasta ja la oln lntwe8s01tujen valtojen, Englannln, 

I)al1an ja Japanin edUs~aj 111e kertoa n9uvot teluJ en tuloks1sta :Enslmä1nen I: .L: n 

neuvoston viralllnen 1etunto, JOnka Pä.1 vä.j ärj estyIcsessä 011 emel-kYSYmys , 11 

12 p . maa11lkuuta, jolloin 11ettualalnen delgat10 el v1elä ollut palannut &ene

veen t&l&l.1n. Tässä 1stunnossa 011 hra Dav1s P1tänyt laajan es1telmän, j ä tt 

taportt1nsa ja septmu88hdotUksen. 

(Pää.- ja ~ m1nioterl Galvanauskaa on senjälkeen B.lostanut laajastl 

al1an käsittelYä K.L:n neuvoston lstunnossa, j 1sta 'Eltaa on julalssut pöytä

k1rjall1s1a •• u~Q& reterateja, mutta eft puutu nl1hln, kOSka arvelen, et tä 

Klnlsterlölli on pöytä.tlrjolsta jäljennökset käytettäv1ssään. ) 

LopUks1 hra Galvanaurkas sanol: S1tten e1 kJaymyatä enää käs1telty 

s11stunnol'sa, vaan K.L:n neuvoston slhteerlltössä . Klltos hr~ Davls'111e - sl l 

lä IIlllUt kakll Jäsentä. e1 ottanut 018& sop: mulehdotuks alleklrJ ottam,lseen

klltos hänelle s l1tä., ettel hän volnut sietää Europan pltkälllslä vetoja ja et

t ä työ sentihden ed~ y1 nopeastl. Hänen- mlelestään oli sopimus hetl'palkan 

pl lllä.· allekltjotettava. Slll01n 011s1 aslan ensl stadl sitä ukaan val mis . 

Sltäpaltsi hän a rvell, että jos sop imuI alleklrJotetaan Genevessä, nlln se nos

tal11 K.L:n aUktorlteettia. Hän plti kilnnl siltä, että tämä sOPlmus 011 al19-

klrjotettava xanlalnllttossa elkä Ambassadörlkonterenslssa. Nyt näytti s11tä 

kUln 01111 olemassa k&l:sl ajatustapaa: amerlka1alnen ja europalalnen. Vl1 ta t t 11n 

monlln muodolllluUktl1n, joltten laUkaan tällalen allek1rj tus 011 Genevessä 

'oton.lämä muodollisuudet ollvat suu ll1een nämä: Ambass. kont. on s11rtänyt 

~o Jutun K.L:n neuvostolle ja sIksI täytyy AmbalS. konferenssln saada asia 

takaIs1n sanoakseen sIltä oman sanansa. Ja tehdäkseen ha1l1tUksl11een 'astaa

vat eslty1CS8't, minkl jlJ.lkeen hallitUkset itse, valtwttavat sopIvIa mlehlä a119-

klrjottamaan soplmuetå.TämA metoal el m1ellyttänyt hra Davlsta luUltavasti siksi 

että hän pIti kalkkIa näitä muo401l18UUksla Joutavlna, työtä häl'ltS8Vlnå.Huo

lt.&tta Pl~ältä palnQ.tUksa8t& hänan Ja 8a.&a m1alti olevIen muItten neuvoston 

jl.enlen puoleU& hän el onnl.t~ 8&8U&Il al.18lc1rJotusta alul tten valtaln edus

taJ1lta. A1noastaan IIOD-BrltamllUl e4ult&JaLorC1 Pal'lDOor suostul alleklrJotta

maan sop1.Uk.~m Genevusä. Ja .amo1n mini. LlettNaD p\AQleeta. i'llll taftlla ovat 

8111 alnoa.taan 1DC1annln Ja L18tuuan etu.tajat allekl r jott&neet tämän 8op1m~

s88. Vklta ait ta , ' kUn kalkk1 ..utkln etu.taoat ovat sen alleklrJottaneet p1 e

t äln allekltJ tuat altovana. 



Tälla l nen on M8mel-kysymyksen lalta nyt . VJlITXI Mlnun n huomautett ava 

että t . k . 20 • (mn1all sk .) ulkomi lsteriö 8al_ .ähkösan man , että ParlsI ei 

ole ensinkään tyytyväinen hra Davlsln t olmellalsuuteen j a ett ä Parls1a e l so

pi usehdotuskaan tyydytä .Englan t l1alses sa tekst i ssä lienee kieliopill1s1a vlr

he itä , ehdotus 011s1 ollut ~rjotettava t oisenlalselle . paperi lle ja sit ten 

011s1 se ollut alleklrjotettava alnoastaa ParisIssa eIkä Genevessä. 

iän täytyy , arvelen, l uoda pikainen sllmäys sllle tlelle, jota eldän 

on täytynyt kulkea vahvlstaessanune rl1ppwna.ttomu ttamme. Ke1lle on nyt sel -

vlnnyt , että ne neljä suurvaltaa, jotka Kemel-alue n saksa ta erottlvat , el

v' t luulleet , e ttä se 01181 kerran annettava Llettualle. Ne ollvat vakuute

tut , että se1lalne~ valtakunta )1 voisl elää Ja että t ulisl olemaan osa Puo

laa , se on myös olllt syyn~ . ~lks.i me i lle niln pitkään alkaan annettu de j u

re tunnustusta J a mik~i tahdottiln sltoa myös Puolan lntressit Yemelin 

saen. KaikkI kompllkatlot ovat nyt me llle selvinneet ja Jaikuneet tähän päi

vään saakka.. Mutta J.1ettuan valtakunta vahvlstuu. Me näemme , että nälnä mu ta

mina vuoslna Llettuan ha1l1 tus on tunnustettu de facto, myöhemmin ystävällis

ten va1tain puolelta de jure Ja vlhdoln erittäln raskaana hetkenä, se on huo

mattava, mltä raskaimpana hetkenä tunnustavat Amerikan Yydysvallat meidän hal

litUksemme de jure. 

Ehkä on se sattuma, mutta sinä samana raskaana hetkenä , jolloin oli kat

kottava kalkki ne POlltlset siteet, jotka tahtoivat k'.~oa Liet tuan paul0 1-

hInsa, s1nä r a lkaana hetkenä seisol komission johdossa, jOka auttoi Llet tuaa 

r a tka1semaan tämän kysymykl"m, Amerikan kansalainen eikä tlat st1 ilman Ame

rikan hallituksen suostuausta. Me olemme nyt kehl tyskaU en lopussa, jolloln 

ka1kkien neljän suurvallan täytyy sanoa , että Liettua voi el ää ja että sen 

t a tyy elää ja ettel sovi työntää s1tä Puolan syli1n Ja että Puolan t äyt yy ~ 

j a te1la n11 t ä konf11ktin ratkaisumeto dejaan, jotka ovat olemassa sen ja mei

dän välillä , Jos se ha1uals1 jotaln hyötyä Barcelonan konferenssin 

••••••• -----oooooOOOOOXXXOOOOOooooo---•••••• 

Puollvlralllnen ·Lletuva· klrjottaa nl1stä eduista, joita DaVisin 

10plmUksen tyv&klymlnen voi Llettualle tuottaa, m.m.: 

1 ) Ke vo181D111e tarkoln määrätä Keme1-a1ueen ollceusaseman Ja sen JOh

dosta ltse Järjestää maan Ja käyttää vastaavastl 8atamaa. 

2 ) lIal11ä 01181 entente Ja etenkln Enilanti puolellamme, J ka on 

valn slitä lntressoltu, että saada uIttaa puutavaraa NIemen virtaa pItlc n 

alas Ja laaal1a käyttää 8a~. 

) lIe sal mIni AmerllCan sympa ttan lcOlka DavIs suostui Kansa1n-



111 U 1 t~rJoUkegen ot aa osaa (em131 'ys' en ratka1su 

te k ln Am rIkan halll t sen ~aIIX 1 valla. käll kerr taan t u-

11s1 ~ '1s1 tk i.ta me11n kya' • pala amaa AmerIkan 

nal t tUkaen epäilyksiä ruvetaxo vaI 1 lans lnlllton j1s9nek81. J 

jos Amerlka k rran rupeaa KansaInl I iton j ' enek. I, nl ln 0 1 9~el -

lyt t"" , ett " kysymya twXllI j u ut- t 'u t een etadIoon . 

4) vahvl t a I,lmme POll t l s t a asemaamme ja itä t Iet ä Ulko-

maala Isten tinan ,;;ip!lrien luot tamus t a , mIkä eI suinkaan 011s1 v"p" 

pä. öin n apu m9Id"n aloudelllsen elä.mfunme kehlt t ämi s ka i. 

Kuta LIet uan lehdet kerto vat, n Puola t e yt Par1al Sa kaIk

kena s daklsan etupääsli Ranskan avulla este t yksI ~v181n 8oplmw.cen 

allek.1rJotuklen , IDut a Al ole näh ",v' stl e11ne. nn1etunut, k6 ka sli:. · 

, ösanomat kertovat , että t .k . 6-7 p~ i vän tI o:w asaa ö 111:0 

0 118. vIhdoInkIn pääs yt n11n pi t källe , et tä y v ä k Y 1 s 

p. otUksen , mut t a 1 enea J il. :"::.j't a l eklrJotUkeen p'äal äie n ;; 

. oska sopl m keen taks':.l . lealJlB. on Siks I vlr ell1st i:i. a la.nn1nk 

e tä se Ot • ... l r ote ttava. el l e n . ~katl lähetetään llU i t ket1 

r 1 11la pIakkoIn hr ' Galv a11 k1rJ otet: til s t . 

sUn takaIsIn, Jos a tul l d säl1~ ~ kel . Hra Dav1s n sl B a a 

ll t tämä t ; ' t ahtonsa p 111e . t t a i e t tuaa Ja e t dl1Kll 

c. •• " ltehava myöe . Hän saavutu sanaa ovat s ur et . 

tettava , eaä Davis l ähti aikanaan lI\ 11stä onkunve ra 

lttlH n m 

t ymä ttö 

s-

Vrt. a a1 4 pl1n ra ort t e :1 ) KävI V r ovassa , mutta e I Kovnossa 

111 utakuln a erru: 11a . :~ a lle t tu.ala lr e c1ele :-. ~ 1 0 saI ~;i61n 

t avan a a i kaan . 1 ter~ln on Ga:v ~ 

111tUksan a ma Liet t uan volt n 

lent ilansa parantunut. LI ettua voI sIis olla ty t ' vä l en t ähbn , 11eles-

täni , n ~yls1ssä olos t eissu s ille e ull l : 1 tulukseen. t a 

Varsova on 6_vä tyy y "ttömämpl Ja kUn Galva sk' B r ää ssä. lad. t t ta-

1 ssa rOhkeni r.uol taa ViInan kYsymyksen u estaan 

ta, nlin nosti se Varsova sa s urta hälinää . rä lohti 

senl Kurjer Poranny ) välttI ette l ole 01Amas5a Vllnan, vaan k -

syroys, JOka 0115i otettan ... diplolllbte11ta ja j ätb~ t" Ei. Puolan 

kunnan ratkalstav&ksl. Åskettlln Va~sov sta t änne pala 

konsulI 0 minulle vahvIstanut tiedon, \ ttä. mleliala 011 to ella m lkO 

sotainen LIe t~a vastaan.-
en jo ~osta että LI ttuan puoleBta on Kemelul alueen sta: ti t 

alI k1 otettu, on iutonomlayhdlstys Mem l1sea lopet t tu. sa 1n .Land 
w,lrt soha .. : .l3k rV '1' .k. alus ~ .... on lle t tl.l.anklel n ope t kOul lssa pako 
iln .. ; 811rtu tapaht u vähltellen. ( R.S. ~ • 



. N r 2.'i anld' . '1~ .. te I . ~ bta 
IImtlfl! f>afrn litfl1l 1 * 662 SlllIift DlIt 
()9861 'A Jtublfmeler ~Qe~t eln. SI) lruntcr 
1IIIlftn mil 20bunQ 818 ijco"'bompfer, l~ g.,. 
torboolc. ö6 Srgln balll. <JRolorlfgltr unb 16 

" "-lwMIllab 6 tlridjln. i)lt Q&rigfn ~Iffe lIefm btA 
!Dl,mder ,f)of mll ~oOafl on. !1m ~a~jigftrn 

I \Donn fo lsenbe ~loQQm IDI !lJltmd~r f)ofta 
I oertItten: 
I IJIG8Qt: 6d!1 : Clblll . 'Jlttlo : 

~U1ld1f 418 819741 
e~lOtoil~e . . 6 07 7 
2t1lldnblf~e 86 11822 
IDltmrlldnbif* SS 80868 
i)4nafdle •. 20 aa 9ö8 
!tonaIQtf.. ] 6 8 186 
a,nn l ånblf~ . 1(» ) 49-.a 
4iftldnblf~t . 11 4 35~ 
~gl\fdlf.. 6 186l!9 

ilon btn rlnsrfollfmm ecf;lffm famtn 195 
ml! 126446 Rublfmder !1ImIIgtfjatl o. 
flmtfcfllanb, 104 edllffe mlt 76 486 Rublfmdtr 
oili i)analg. 10'J Sdllfft mlt f»7 7411 $tllbllllldtt 
OUI 2 e tt [0 n b, 76 ScfIlfft mlt 48119 Rublt. 
mln 0111 ~lDtbtn, 71 !$4Ilffe ml! U7079 
Rubltl1ltter oul ingfonb, 46 S~lffe ml! 35 687 
RlIblfmder 0111 i)dntmarf. 

!8on ben oUlgtloufmm ScfJIffm fIottm or. 
~\llmmungGIa"b: 'DtutfdllaU 17L ml! 123Q6! 
$tubifmrler ~rtIOo!RaUlllllrbnU, linglanb 110 IIlIt 
118896 Stublf1llf!tr, t)Qnaig 82 mit 117 s.&2 
Stublfmtltf, 2 r II1 0 n b 00 S~' lfe ml 49674 
Stultlhatttr, ~~ otbtn 61 mit 68 186 Rllbl(. 
mettr. i)dnrmol f 56 mit 28 460 Jhl&lfmeln, 
()oOanb SS Sdllffe IIIlt 114077 $tllblfmeter. 
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I.{~O Tl0N J) . FJ •• ..A , ' J)I~ 

-' 

lU.g&, 2.,/9 1924. 

1':0 L1/250 

K. Herra Ministeri 

" 

K. Herra K1nisteri, 

Raportt1 B:o 107 Llettuasta 

JOSla: 

"Kame11n sala111 t to •. Ja 

'Juutala1sten sananvalta vähene

mässä' sekä 

'Kovnon valtuuston vaa11t· 

lähetetään ' tämän mUkana. 

Pyydän vastaanottamaan, Herra. Kln1Bter1, mitä 

syvimmän kUnni01tUksen1 V&lCuutUksen. 

HJ. J. P r 0 0 0 p e. 
Hels1nlCi. 



WftYSTÖ, RIGÅ 18/9 1924. 

Raporttl I;~ 107 Llettua.ta. J. i 
llllelllelin oala111tto· X.IIl • 

• en' rnt9xgessä. 

Vltme elokuun alkupuolella k~rto 1vat sahkösanomat Ke

me11stä saapuneen tiedon, että vlranomaiset ovat paljastaneet salali1-

ton, Jonka tarkotUksena 0~1 tehdä Kemelin alueesta täysln itsenäinen 

vapaavaltl0. Llettualaiset v1ranomaiset saivat kUitenkln aslasta t1edon 

ennen kuin saksalaiset kansal11smie11set nuorukaiset ennätt1vät edes 

yrlttää suunnitelmansa toteuttamista' Ja näin kukistul koko salaliitto 

alkuunsa. 

Vlll1le vi1.kkojen kUluessa on aslasta kirj OJtettu usein Lie-ttuan 

lehdissä, Jolhln on i]maantanut myöskin vlranomalsten antam1a tletoja. 

seuraavassa pääaslat nlistä. 

Vlime elokUun 1 p:nä oli Kemelin POlis11aitos saanut salai,e&

t1 t1edon, että Kemelissä 011 muodostettu salainen järjestö, jOka yöllä 

4-5 p. elok. alkOi hyökätä kasarmelhin ja valtakunnan virastoihin ja 

kUk1staa nyky1sen hallitusvallan Julistamalla Kemalin alueen vapaaval

t10ksl. Kap~an JOhtaJaks1 oli va11ttu saksan arme1Jan ent. vääpe1i 

Friedrioh Blumenau apUla1sinaan Kart1n Beok, Herbert Kessler y.m. 

Salalsen Järjestön käytettävissä 011 ollut yli 400 miestä. Hyökkäys

suunnitelmaan kUului m.m. ka1kkien kaupunglJssa OJlSvien automoblJ!1en 

valtaus, Jotta voltaisiin heti päästä yhteyteen T~sLtissä olevan ~_ 

kenlCreuZ· .... JärJestön y.m. saksan kaupunkien kanssa kannatUksen toivossa. 

Etenk1n Tilsitlstä, Joka on aivan Kelllelalueen rajalla, toivottiin kan

natusta, lIl.m. 40 lCuularubkUa. nokuun 1 p. vangitsl polisI 12 kapi

nan johtajaa KartIn BeOkln luona JanlahlClssa, jossa oli järjestetty 

kaplnan tlnans01lll1sta ja S8uraavana päl vänä llsäksl , salalsesta kOkoUk

s8sta paennutta s8kä ottl haltuunsa laajahkon kap~ koskevan kirjeen

valhdon. KOkoUksessa Blumenau 011 vaatinut kalkilta valan talstella ~ 

melln 1tsenäIsyyden pUOlesta, 1Il1kä oli tapahtunutkin. HakenlCreuz11ä1set 

oJ:lvat 1lJ1ottaneet, että aS8lta Ja granatteJa on nlin paljon kuin tar

v1 taan. nolCUun 2 p. 011 Pogegenin t~1asemal1e saapunut Saksasta 

2000 huaarl- Ja preussl1älssotllaslaklC1a Ja 200 t&lCkla. Ne kont1skoltlin 

Vangl tut 1stuvat Jreaelin Vankila8sa. 

Vi1 tetäin, että 8uurl osa 1&k8ala18ta väestöä, JOlla 011 Vii

hiä sala18e8ta kapinasta, 011s1 ollut hutmapältten kl1hkoaaklala1sten 
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nuorukaisten kap1naa vastaan Ja ettl kap1na Juuri sitä vaetustavaln 

saksalaisten kautta ol~si tullut ilmi. 

Vaikka kapinan Johtajat ovatIt1n vang1 tut - kaik.lCia osanot.

taJia e1 tletyst1 ole voltu vangita, kUn heldän nimlstään el ole tletoa

ni1n ilmenee l1ettualaisessa sanomalehdlstössä jOnkunlainen pellCo Ke

meliä uhkaavasta vaarasta Ja vältetään, ettel kaplnaa olisl juurineen 

kitketty, koska kaikki hl1jakkoin Kemelin alueelle saapuneet saksalais

ten kansakoulujen opettajat ovat reservlupeereja. wyöskln sillä uhkaa

valla sävyll.ä, jOlla Kemeler-Damptboot väittelee viranomaisla vastaan, 

sanotaan olevan merkltYksensä. Eniten merkitsee kultenkin se" että ken

raali udendornon osottanut Tllsitille erikolsta huomiota. Hänen käyn

tinsä T1lsitlsel vlime elokUun 24 p~nä, -itä-Preussln pälvänä l , muodoe

tUl kUrjasta llmasta huolimatta erittäin juhlalliseksl. Kemellssä il

mestyvä llettualainen Klalpet10s Zinlas-lehti, jolla, kuten tiedän, on 

erlttäln l&neiset suhteet Itä-Preusslin ja sen salalsu~sl1n, on kerto

nut Ludendorttin y.m. huomattujen. saksalalsten kenraallen käynnilli 

Tilsl tissä o~evan Yhteyttä ultrakansall1sten saksaI.aisten suunni tellll1.sn 

kanssa muodosta. Itä-Preussi jankunlalseksl itsenälseksl ltä-8&ksalal

seksl tasavallaksl, JQhon Memelln alue soPlsl y~lBtää erl pr~v1nls1na. 

Itä-Preussllsä on jo JOnkun alkaa ollut olemassa n. s. saksalalskansal-

11sen to1minnan keskUS, joka jUur1 on järjestänyt kansa~isten järjee

tÖJen li1ton kannatUksella ma1nitun 24/8 päivän vieton TUs1tlln (pää

teklJä muuan ·treudeutsoh~ kapteeni Ammon). Klaipedos ztni.~ on ker 0-

nut vlelä Ludendorttin Ja Ammonln suurlsta tuumlsta Julistaa Itä-III'I' 

8akaan tasavalta vielä t. k~n aikana, solmia ystävälllset suhteet Sov

Jettl-Venäjän kanssa, hävittää n.s. puolalainen (Danzlgin) korridorl ja 

ottaa Puolalta takaisin sen preussiläiset prov1n~t. Lehden tiedot ovat 

kovasti l110te~tuJa, 'mutta sen verran on katsottava ni~8sä kuitenkin 

oJ.a.-n perU., että Ludenc1ortt1n Ja Ammonln alvolssa tuonla1set ajatUkset 

ovat 11 ~~eet. Se p1til ~01os1se.tl katsottuna alvan luonnollisena 

että kUn 8akIl&S8& taantumus taas koettaa llQ.staa päätUn., ni1n se a1ICaa 

Itä-Preulslstl. Zoka tapaUksessa on Llettuan hallltUksen nä1n ollen 

huolehdlttava vakavastl Memelln alueen as101sta. 

Iltl-Preussln pilvä l 2' Ja 24 elokuuta T11s1tlsIä lienee Jo 

a1kaa 81tten ajateltu Y1ettll 10 vuotu. sen Jälkeen kU1n saksalalset 

jo~ot vapauttlYat Itä-Preuls1n lti1s~ osan venilälsten vallaeta. 

8aklan keskusta Ja vasemmllt näkyy pttlaien pi1Yll lall' eine Heerlchau 

der DeutlOh-Vö1kisohen Oltpreullens.', mltl sltten on nähtäviltl ki,ytatt7 
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kansalllsten tunteltten tUllstuttam1seksl. Tämän JOhdosta 011 suurln 

oaa el-völkleche TilslUn kansalals1a vetäytynyt Juhlasta pols. 811l.9, 

m1tä Juhlassa on Puhuttu Ja ajateltu, on sangen kUvaavaa rään mlnUlle 

tuntemattoman, JUhlassa mUkana olleen saksalalsen nUGru.ka1sen katsanto

kanta, jonka nuorUkalsen sattumalta äskettä1n tapas1n ja JOka plt1 

valn IlpäI vä.nlcyeymykeenä- Kemel1n alueen takals1n ottamIsta. 

Aslan yhteYdessä huomauttaa m.m. 'Hartungsche Zeltung. 

IEs wäre j edentalls gut, wenn man ln Ostpreussen ml t dIesem Untug au.t

räumen .urde, der elne ernste Bedrohung des tr1edllohen VerhåltnIsses 

an unser~r Lanäesgrenze und der gutnachbarllchen Beziehungen zwls0hen 

Lltauen und Deutschland darstellt.'. 

Llettuan vlholllset, PUOlalalset, elvät G~e voIneet olla 

kajoamatta Kemelln sala~llttoon. Rsim. Puollvlralllnen loa eta war~ 

szawska- kIrjottaa t.k. 6 p:nä: -saksalalset, kUten v. 1813, koettavat 

m~odostaa Itl-Preusslstä tulevan vastahyÖkkäyksen keskUksen ja tuklkob

dan. Että LudenAortt haavel1ee BlfioherIn osaa, on yle1sestI tunnettua. 

Että saksalaIset anastalslvat Posenln, Bleslan Ja koko Puolan aIna 

Velksell1n astl, on myös tunnettua. Ja jos sota syttyls1 Puaaan ja Sak

san välll1ä, nl1n Llettua el vltkastelIs1 1skemästä velstä selkäämme, 

kUten SOC1aSS&1IIIIt8 bolshevlkejl vastaan. 8en me muistamme Ja otamme huo-

mloon ••••• 1 . 

~ Mitä tulee PreussIin, niIn luUltavastl JuurI s n suostumUk

sella LIettua anastI aIkanaan Kemelln, koska PreussI täten tahtoI va

pautua ranskalalslsta ja PI~l LIettuan valtaa valn väl1alkalsena. Huo

mattuaan olevansa tilaateen herra Llettua uskol olevansa olkeutett~ 

saamaan K8IIlelin ja r1lcastumaan sen Jl:UstannUksella, mutta tämä. on nyt 

herättänyt vastatoimla Itä-Preusslssä, JOka volsl voimansa puo~esta 

n\ljertaa LIettuan mllloin hyVänsä ••.•• Llet tua tuntee nyt Luåendort'

tUl ralban klc1en lepAävän pää.UUn.' 

Llettuan 1ehc11sU on tietysti to.rJunut puolalaisten "pllkan-
teon. '1 



~utalal8ten sananvalta 

yähenemlesä. 

RIOA, 20/9 1924. 
4. 

KUten tunnettua, on LIettuassa, etenkIn sen kaupungeissa, 

paljon JuutalaIsIa. V lelä pUOlItoIsta vuotta sitten näki es1m. Kovnoa

sa katUkllvet olevan kol!lllklel181ä:. liettua, puola, hebrea. Nyt vaIn 

11ettuaksl. M$öskln katUjen nimIä on muutettu 1lettuala1s1ks1. L1ettuan 

kiellon kaupunkien kunna1l1sIssa a 101ssa JOnkunverran noussut suurem

paan valtaan. Mutta nousu on tapahtunut hltaastl, s111ä väestöstä on 

suurl osa el-llettuala1sta. Suurella m1elenki1nnolla odotetaan paraikaa 

tulOksIa kunnallisvaaleIsta Liettuassa, etenk1n sen pääkaupungIssa Ko1-

nossa (llettUSksI Kaunaa). 

~öskIn maan halli tuksessa on juutalaIsten va1kutus yhä 

vähentynyt. Jo pari vuotta sItten lopettI GalvanaUSkas valkovenäläisten 

asiain ministeriön sanoen edelleen hoitavansa mainltulta asIoita u.lko

asiain yhteydessä. Tämä muutos johtui etupäässä siltä, että välIt val

kovenälälslin olIvat kYImenneet, kUn hekIn pyrkIvät Vllnan lsänniksl. 

Sen jälkeen lopetettiin juutalaisten asiain m1nisterlö, kun Liettuan 

eduskunta Pyyhki pOla budjetista juutalaisten aslaln mtnlsterin, trl. 

S. Roa8nbaumln, Palkkion, minkä jOhdosta tämä. vi1me tammikuun 2 p. jät

tl pr.sidentille eropyynnön. Presidentti suostui pyyntöön, mutta val

tuutti samalla trl. Rosenbaumin edelleen väliaikaisesti hoItamaan mI~ 

nisterin tehtäviä juutalaisten asi01s8&. Myöh~ln, viime kesäkuussa, 

Galvanauskasln koalitiohallitus e~si, eikä nykYIsen krlst1ll1sdemo

krat1sen hal11tuksen muodostaja, pääm~1ster1 Tumenas, ottanut trio 

Rosenbaumia mukaan hal11tukseensa. Tästä hu~1matta on trio Rosenbaum 

a1ka1semman presidentin valtulltuksen nojalla holtanut edelleen juuta

la1s-asiain ministerin tehtäviä k1rjottaen tämän arvonsa myös vlral11-

siin papereihin nIm1klrjotUksensa alle. Tämän syyskuun 3 p:nä pää.m1n1s

ter1n kans11a huomauttl trI. Rosenbauml11e, että hänen allek1rjotuksensa 

minlsterlnä ovat nähtäväst1 johtuneet erehdyksestä, koska hän e1 ole 

hall1tUksen jlsen. Tr1 Rosenbaum vllttasl jä]llaen yllå.ma1nlttuull val

tuutukseen, Jota nykyinen hallitus pItää vanhentuneena ja voimansa 

aenettineenä, ja kutsu1 juutalaisten asla1n minister1ön ala1sen juuta

laIsten kansallllneuvoston koolle · neuvottelemaan m.m. JuutalaIsten au

tonomlasta LIettuasIa. MUtta XOmon kaupungln,påi1l1kkö eI ole sall.1lnut 

aa1nItun neuvolton kokoODtumlsta Ilaan allana.alsta lupaa ja esti sen 

Pltia1sen t.k. 16 p:nä. XOlll8 på1vU lIYöha.a1n tr1. Ros nbaum jätti 
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prelidentl11e eropyynnön Ja Juutalailten kansallisneuvosto lakkautti 

toimintanaa. 

Tållä itse8sään plkkuisella tapauksella on koko lal1la 

merkitystä kansalliselle L1ettualle Ja 88n hallitUkselle. 8e tOd1staa, 

että Liettua vapautuu, Joskin h1taaltl, Juutala1sten polltisesta val

kUtuksesta. Toivottavast1 ovat nyt Juutalallten Jäljet läksl hävin

neet Liettuan hallitUksesta. Mutta taloudel11sl1la alalla on Juutalai

silla vielä paljon, lilankln paljon sanomista Liettuan asloissa. Vapau

tualnen tästä tUlee oleaaan paljon vaikeampi Ja kestämään kauan. ties 

m1ten kauan . Rsim. KOvnAssa näkee hebreank1elis1ä l1ikekyltteJä ka1kki

alla a1van yl e1sestl. KUitenkin vol Jo panna merkille, että L1ettuan 

osuust01m1nta11ike on Jo vall~ttanut alaa sekä maaseudUlla että kau

pungeissa. 
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Rlga , 24/9 1924. 

Xovnon valtuuston yaallt 

ovat päättyneet t.k . 20 p:nä 111alla. Vaa

le1hin otti osaa 70 % äänialkeutetuista. -Eltan- tänne sanxöttä

män tiedon mUkaan tUli Liettuan pääkaupungin valtuustoon valitUksi 
• 

28 l1ettuala1sta, 17 juutalaista, 16 puolalalsta , 3 saks 16 a , 

1 venälä1nen ja 5 ehdokasta talonoml taJa1n ryhmästä, joka edustaa 

useampia kansall1suUksia, eli yhteensä 70 henkeä. ( R.S. ) 





Riga t 15/11 1924. 

N:o Ll/~49. 

K. Herra 

._-------- .. -------------K. Herra Klnlster1 , 

Rap. N:o 108 L1ettuasta 

Jossa: 

1) VUo~en 1925 budjett1en~otuksesta 

2) Liettuan velka Amer1kassa 

3) Balt1an ma1tten tul11l11tto . 

lähetetään tämän mukana 4 kpl. 

Vastaanottakaa, Herra in1ster1, vakuut~s~~ m1tä 

syv1mmästä kunnioltUksestan1 

Ulkoas1a1nministeri P r ° 0 ° p et 
Hels1nki . 



, 10/11 1924. 

VUOden 1925 bugJett19hdotUke n 

jätt1 LIettuan h 11ltus jO~ alka s1~ 

ten L1 ettuan parlament1n käeIta1t"v el. Sen y1 Ie~ n US 9 259.146.'9' 

1Itt1In (1 llt - 1/10 ;). 

tulOPUOl n erät jakautuvat hdotUkegesa :11e 1925 ja kuluvan 

VUOden 1924 bUdJ t1esa seuraavastI: 

Vak1tuls t t ulot: 

uoranalset v rot 
VWIlls t • 
L18ä.nrot 
ltrUununmalCsut 
~ltlon l11keyrlt. 

• 0 1suu j 
Jlaajärjest,ely 
Tl11tyks valtlon r ast n 
Erll . tulOja 

lht. 

1924 

29·'00·550 
cn·946.675 
12.42'.000 
1· '19 .167 

41.179·250 
20·584.0}7 

19·000 
,.198·340 
4·574.000 

nlm.tulot 14.421.100 

226 .965.085 

1925 

29·155·000 
105·392.610 
12.690.000 
6.215·000 

4,.180.000 
21·91.3.416 

28.000 
5·0}7·9,1 
1.644·59° 

225·787·847 

33. 358. 546 

259·146 • 39' 

HuomattavIa l1eäyks l ä tal väll nnykslä eIvät ylI" Inltut nume

rot n"yt ii. . SUurIn 11säys on n In 11 1/2 llJonaa l1ttlä v" 1l11slsså ve

roissa Ja suur1.n v" ~nnys n n ln 3 llj onaa 11 ttt ä rllaIst n tulOj n 

kOhdalla. 

ltä tulee bUdJ . ttI ehdo t uksdn manopuolaen , niin Jakautuu 8e er1. 

laitosten osalle seuraavast1 ( sulkumerkelssä kunkln laItoks n menopro-

sent t1 bU<1j tIehdotUksen kOko summas ta 

Tasavallan presId nttI 
EduskUnta 
KIniet~rlkabin ttl 
Sis" slalnminlsterlö 
F1nanss1 • 
~v11J . • 
Opetus • 
01keue • 
Ulko • 
LIikenne II 

PuOlustus • 
Valt10n kontr 111 

• velat 

"0.627 
1.49 }.050 
2.116·345 

20·350·712 
24·566.12' 
19.397.405 
;0·799.899 
7·354.140 
4.103·748 

60·335·279 
47·267.000 

1.191·762 
6.025,957 

(0,15 0/0) 
(0,66 • ) 
(0,94 • ) 
(9,01 • ) 
(lo,88 II ) 

( 8,79 • ) 
(1}.64 • ) 
( },26 • ) 
( 1,82 • ) 
(26,7} • ) 
(20,9' • ) 
( 0,,; • ) 
( 2,67 • ) 

T0<1enn~ö1sestl käelt llään bu JettIas1a L1 ttuan a uskunnasea 

loppuun ennen ensI vuoden alkua (kUten t apahtuI vI1me vu nnakln), joten 

v01 sanoa L1ettuan tässä SUhteessa tu een no 11elin olOihIn. (Latvi

assa sitävastoin, jossa budj ttlvuoei lasketaan . /4 - 31/;, on bUdjetin 

k~61ttely vlal"" jonkunverran myÖhä.stynyt, etenkln vl1m keväUalv 118, 

mutta voi 8e nsi t alvena valmis tua ajOissa). R.S. 
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L1 ttua on vuosien k Iuassa v Ikaantunut U.B.A:lla rI1 i-

1et t var 1st t Jolt 8e on tuottanut L1ettuaan tuotanto 8a, etenkin 

kohottaml eksi y .m. no1n 5 ml1Jonaa dollar1a. t-st ve-

1 st n L1.tt ynyt saa kOrkOja 4 1/2 % mUkaan. Viime kes--

kUun 15 p. laskettiin korkoJ n n US8 en 1.050.000 dollar1ln. 

T Syksyn ' on Liettuan hal11tus r gulolnut velkans U. 6.A:llp 

V11m yyskUun lOPUlla ahlngtonlssa 11 kIrJotettiIn ni ittäln U.8.A:n 

J Li tu n väl1l1ä sopi 8, JOnka lI1Uk.a.an Liettua - Joka parantuneen tl-

nanssi se 8a vu kai on Jo eanut kOrkOja U.S.A:lle -

T!kana U. S.A:ll 6.0'0.000 ollarlke1, J tka on kOkonaan mak-

sett takAis1n 62 VUOd n kulu ssa 11 vl1m lstään vuonna 1986. Prosent-
~~....,hl 3/' ~ '.u:.... 

t1 ä ä n n - s.ltaJ5~ TUQdel a ' -1/2. sopi UB en ratltlo1tava. 

Li tt on JårJastyks 8~ä n 1J s , JOka on vakautt nut 

v lk se. U.S.A:11e. Aikalse ln ovat sen tann et ISO-Britannia, Suomi Ja 

Unkari . (R . S.) 



Rlga. 12/11 1~24. 

Ll ttua on TUoslen kuluessa v lkaantunut U.S.A:l~e erllal-

1sta t& ar 1eta. joita se on tuottanut L1ettuaan tuotanto S&, tenk1n 

Tt1JelYksen, kohottamiseks1 y.m. noin 5 1lJonaa dollaria . Taeta ve-

1ast on L1 tt t äytynyt a kOrkoja 4 1/2 % mUkaan. Vl1me kes~-

kUun 15 p. 1aak tt11n korkojen naUS8 en 1.050.000 dollari1n. 

T" sYksynä on Liettuan hall1 tus regulo1nut velkansa 

V1Im syyskuun lOpUlla Bh1ngtonissa a11 klrJotett1In nI ittäln U.S.A:n 

J L1ettuan 111' sop1mus, JOnka mUkaan Liettua - jOka parantuneen tI-

nan"slas vuO}: 1 on Jo tänä. TUOn.nt\ maksanut kOrkoja U.S.A:lle _ 

TakaUtt Telkans U.8. :11e 6.0}0.000 dol1arlkel. Jotka on kokonaan mak

satt Ta takaisln 62 VUOden kuluessa 11 Yllmal s tään vuonna 1986. Prosent-
/0 ~-...L* 3/;,. ~ '.u:.,.. 

tl äärä n ns ä1s lia 52 TUQdelta ~ '1/2. Sop1 us on ratItI Itava. . . 
Li ttua on j"rJestyks ss- n ljäs maa . jOka on vakauttanut 

v lk sa U.S.A:lle. AIkaIsemmin ovat sen tehneet Iso-BrItannia. Suomi ja 

Unkari. (R.S.) 
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19a. 14/11 1924. 

Balt1an maitten tullll11Uo.-

ltUten tunnettua, pä" ttuät Llettua, LatvlE1 Ja Vlro konts

ren 81s a.n Jto1'l10S8a. vUm t UkokQUssa ryhtyä Talmlst.ela1hln lähe pien 

taloa ellls n suhteltten alkaan8aaml~9ksl malnlttUjen maltten väll11ä. 

e n j- aen n volnat panna rkll1, ttä, suurln pllrt ln katsoen , tvla 

ja Viro yb" e4e1l99nkln kannattavat mahdOlll lmman lähelstä taloa4elllsta 

llittoa Ll ttaan nesa, koska t ämä 011s1 LatTl ja Vlron teo1l1sauksllle 

j a Latvlan kaapalle e4ull1sta. matta Llettua, JOnka teolllsuudelle Ja kau

palle tällaln n 111 ° 011s1 vahlng ksl (al 1n teleta1sek*1 jOssakln mää

r ässä.) haluaisl korvaasta jossak1n muuasa muod.ossa, etenkin p0l1t1s1ssa 

asl lssa Puolaa vastaan. fällalseen korvaUkseen e1vät LatVia ja Vlro ole 

suostavaisla. kuten on selvästi käyny~ 1lml esl • Genev n ylels1stunnoss8 

Ja san yhteydessa, mlssä a1noastaan HOllantl yks1n kannatti Lldttuan es1-

tystä Vllnan kysymyksen esille ottamiseksl, mutta Latvla, V1ro y.m. elvät 

kannattaneet, minkä JOhdosta Liettua Sitten, kUten tunnettu, ottl esltyk

senBä takals1n. Kan PuOla sltten -palkltsee- latvlala1sta iplomaattla 

Polonla restltutam rkl11ä , nl1n vol hyvin ärtää, ett ä Llettua on Latvlaan 

tyytymätön ka1kesta veljel1ystä Ja kansSakäymis etä huolimatta Veljeskansan 

kanssa. 

Minusta tantuu s11tä , ttä Llettuan hallltaspl1relstä on valkatet

tu nl1hln neuvottelulhln, JOlta alvan äskettäln n Baltian tten taloas

ja tullll11ttoaslassa pl tty ja paralkaa pIdetään Llettaan tinanss minis

ter1össä , rlnäIs1ssä taloudellislssa Järj estöissä ja laltokelssä , myöskln 

Mem 11n al~aella . Neuvottelut ovat olleet a yleistä laata~ ja n11ssä 

on etupäässä käslt1elty kysymystä, OnkO Llettual e edalllse paa käydä ylel

seen talous- ja tulll111tt~on Latv1an j a Vlron kanssa vaikO sol la nä ltten 

kanssa rlkolsla sopimuks1a. KOnkretlsla esltYkslä el ole vielä tehty. Liet 

tuan teolllsuudenh Tjottajat asettanevat lopulllsestIk1n tulll1,lttoa vas

taan. Sangen laajasti kannatetaan myös ajataeta , että lähl pään taleval-

suuteen nähden 011s1 tyydyttävä valn suosltal uteen. Me alln alaeella 

e1 myöskään kannateta tallll1ittoa, Ja mltä tullltarlttelhln tulae, nlin lu -

taan lopullIsestI llmottca tästä. kan nämä tarlftlt ov t ensin tarklstetut. 

oin 20 p. t.k. tUlee Liettuan t1n 881ministarlössä 01 aan uu81 neuvottelu 

kOkQus aslan JOhdosta. eR.S. ) 





UO~IEN ["" H .TVRTU 

.'J.' ANO fIJo1HJUCK. "lNG 

J.(.:f.ATfON D .'. LANOF. 

Rlla, 20/12 1924. 

I : u Ll /421. 

( 

E .. Herra 

x. Herra M 1 n 1 s t e r 1, 

Rap. :0 10Q LlettU!sta 

Jossa: 

1) L1ettuan s&nomaleht1.mlehet Ja KHan 
kongressl (slv.l) 

2) L1at tuan Ja ambassa<1Örlk:onterenss1n 
noottienvaihtoa (elv. ,> 

låhatatäin tämän mukana 4 kpl. 

Vastaanot takaa, Herra ll1n1e terl, TakUu t\l.l ml.

tä sYT~sti kUnnioltUksestan1 

UItoaslalDmln1sterl p r 0 0 0 P 't 
Hels1n1ll. 



Rap. 1:0 109 L1ettuasta. 

Liettuan sanomaleht1mlehet 
Ja Rilan kongreos1. 

KUten tunnettua, pitivät Latvlan k1rjall1jat Ja sa

nomaleht1m1ehet ensl -1sen kongresslDsa t.k. 7 Ja 8 p:nä Rl1assa. VallXakbn 

kongresslssa Llettuankin puolesta lausutt1in tervehdys erään paikkakunnalla 

tolmivan henkilön kautta, el Liettuan sanomalehtimiesten liitto kultenkaan 

seurannut latvialaisten kutsua, vaan vastasl sllhen Latvian Kovnossa olevan 

edustajan kautta, jolta 011 kutsunkln vastaanottanut, m.m.: 

K1ittäen vilp1ttömästi latvialaisla virlcatoverejaan kutsusta kong

ressiin t.k. 1 ja 8 p. Ri1assa Liettuan sanomalehtlmiehet 11mottavat latvia 

laisllle k~llegoilleen, ettelvät voi ottaa osaa kongresslin, johOn myös puo

lalaiset sanomaleht1mlehet ottavat osaa. 

MUlstell en sanomaleht1mlehen jaloa kutsumusta seisoa vartlossa to

tuuden Ja oikeudenmUkalsuuden pUOlesta, 11attualalset sanomalehtimlehet 

todenneet sen surkUteltavan tosiaslan, että puolalaiset sanomaleht1m1ehet 

e1vät ole tähän saakka rOhjenneet kOhottaa ääntään hallituksensa lmperlalis

tista to1mlntaa vastaan, JOka hallitus säälimättömästi hävittää liettualal

sla kouluja ja Slv1st~stÖä valtaamallaan ViInan JA alueella. Venäjällä oli 

tok1 tsa~rivallan Synlclmp1nåXin aikoina sellals1a sanomalehtlmlen1ä el alno

astaan edlstysmlells1ssä pi1re1ssä, vaan vleläpä taantumuksel11sessa leiris

sä, kuten esim. ruhtlnas KeshtshersklJ y.m., jotka eivät 

ääntään sorrettuJen vlerasheimolsten, m.m. pu lalalsten, puolesta. Bamoln 

BaXsan paralmp1en sanomalehtimiesten äänet kohosivat alkanaan saksalalsessa 

sanomalehdlstössä Yrzesensk!n juttua ynnä mu1ta Saksan hallitUksen agressl

vislä tolmla vastaan puolalaisten sUhteen Posenlssa. 

111 tään tämän apal.:.a emme ole tähän mennessä huomanneet puolalal

lesu sanomalehdlstössä. 

El ole meldin syymme, että juurl tänä Uhkaavaln tapahtumaln hetke

nä m 1118 ystävällisessä Virossa, me emme voi yhdessä kanssanne harklta 

t 1e kaikl11e yhteistä, idästäpäin Uhkaavaa vaaraa. 

Llettuan sanomalehtim1esten li1tto . 

Ylliolevan JOhdosta olen ollut pUheessa Latv1an sanomalehtim1esten 

kanssa , johta jGlm sanoo ymmärtävänsä L1~ttu&n sanomalehtimlesten menette

l1i oman edun ajamisen VUOkSi, mutta suur1n. valtavin osa on heidän nette-



l.yetä.in paho1llaan Ja valittaa sitä, että l1ettua.la18el. e1'Vät voi olla 

vetäaätti. Vllna.n )[ysym.ystään esille ka1k1ssa mahdolI1s1ssa t.tl.a.18UU~. <l ·lssa. 

( R. S. ) 



L1ettuan j ambassagör1-
konferenssln noottienya1htQa. 

X1rjeen1 N~o Ll1365, 22tU, -24, mukana m1nUlla 011 kunn1a 

Uhett"ä Kln1sterlölle jäljennös L1attuan hall.1 tUksen nootista 1.7 p:ltä viime 
U 

lokakuuta ambassadör1konferenss1n pUheenJohtaj~e, pääministeri Herriot'lle, 

.lata ~t.1a 1t8urn1 myt)a-memoraxtdum1 Vlllwt-k;y8YJl\.Yk uä. Torjuttuaan jyrkäs

ti ambassadörlkonterenssin aikaisemm1n ehdottamat toimenpiteet, jotka tarkot

tavat Liettuan ja Puolan välisten r1ita1suuksien lopettamista ja SUhteitten 

parantam1sta, L1e t tuan hallitus ehdotti nootissaan konferenssin kOkOOnkutsu

mista, JOhon konferenss1in otta1sivat oeaa, paits1 ambassadörikonterenssia, 
\ta~eenJ 

sekä Aiettua että Puola ja vaatiessa JotkUt muutkin valtiot, jolta Liettuan-

Puolan kont11kt1 JOkO väl1ttömäst1 ta1 Tä11~sesti koskettaa. Liettua tar

kott! UliÄ ehda.ttamalla konterensslllaan Puolan itärajan uu,c1elleen esllle

ottam1sta ja muuttamista siltä osalta kUin se rajan Pohja1saeassa koskettaa 

Llettuaa. 

Nyt on ambassadör1~onterenss1 vastannut Liettuan ehdotUkseen noo

tl1la, jota selostan seuraavassa Liettuan sanomalehtien perusteella, koska en 

ole vielä aanut jälJennöstä alku,er. H 1sestä. 

Ambassadör1konterenss1 huomauttaa huolehtivansa raUhan palauttami

sesta itä-Europaan ja, jOUåuttaakseen tätä, ehdottaneensa L1ettuan e&moln

kU1n Pualankin hallitukselle JOUkon toimenpiteitä, jO~ka aika1semmin ja v1elä 

nytkin olisivat sovelia1ta suhteitten parantam1seksi näitten kahden valta

kunnan väl11llä. Puolan hallitus on Jo ilmottanut ambassadörikonferenss1l1e, 

että se oealtaan on valm1s seuraamaan neuvoja. AmbassaäörlkonferenSSi on va

l1tettavasti todennut, että Liettuan hallitus ei ole ottanut samaa kantaa. 

Hyljäten tehdyt suos1tukset tahtoo L1ettuan hallitus, kUten näkyy, 

ajaa ahtonsa läp1 ja edelleenkin p1tää leppymättömän kantansa, Jonka se on 

a1kalsemmin ottanut e1kä auttaa lilttoutuneita raUhantyösai, jonka nämi n1in 

mielellään näkisivät toteutuneena. 

LiLtta~altiot vallttaen ottavat tämän kannan t1etoonsa. Ne eivät 

su1nkaan ala alkaa riitaa Liettuan hall1tUksen kanssa no~t18sa 17 p:ltä loka

kUuta ja s1tä seuranneessa memorandum1s.a esitety1stä kys~s1stä eivätkä 

myöskäln ottaa uudelleen käsiteltäväksi noot1ssa tehtyjä selityksiä, mntta 

va1kenem1nen, jota ne tä.sä tapaUk.essa tahtovat nOUdattaa, e1 suinkaan mer

kitse nQot1ssa ~ esitettyjen teesien hyTäksymistä. Ne ovat velvoll1set 

torjumaan L1ettuan hallitUksen tulkinnan Versaillesin rauhansoplmUksen 87 ar

tlklaan nähden s&molnku1n ne otkeudet. Jotka se l1ittovaltlo~lle myöntää. 

81tl paits1 vältetään noottiin 11itetyssi memo~andumlssa,8tti kan

sainliitto 81 ole hyväksynyt ambassadör1)(onferenssin p;'ätöksli 15 p:lti maa

--;;-J ~ f", I,.~! /,,~ Ii: 11 , )12'1. 



4. 

l1ekUuta 192} Puolan 1 

Ian 87 perusteella. L1 

Jan lopUlllsesta määräämisestä yl lämainitun artik

valtioille ri1ttää, kun Iansa1nl1iton neuvosto 

ottaa huam100nsa tästä päätökseetä tehdyn selostuksen. Sit~ paitsi S8 otti 

t1etoonsa Hymans1n proJekt1n 21 p:ltä hUhtikuuta 192}, jossa projektissa 

sanotaan:. -Senjälkeen kUn palitinen raja myöskin Liettuan hallitUksen tunnue

taman Versaillesin soptMUXsen proseduurin kautta on määrätty, kUU~uu kysymys, 

jota kansainl11ton neuvosto vi1me 1stunnoss~ käs1tteli, r1idan es1h1stori

aan.- Saman 1stunnon päiväjärjestYksestä mikyy, että I8nsa1nliitto aikanaan 

P1ti jo tätä kysymystä ratka1stuna. Ja vind01n on päätös 15 p:ltä maa11skuuta 

192} rek1sterö1ty KåAsainll1ton yle1ss1hteer1stössä. 

As1an näin ollen täytyy li1ttovalti01tten sel1ttää, että on mahdo

tonta ottaa enää uudelleen tarkistettavaks1 rajoja, Jotka ne JO ovat vetä

neet päätöksellään 15 p:ltä maal1sk. 192} Versa111 •• 1n rauhansopimUksen 87 

artiklan perusteella Ja että ne e1vät v01 sal11a kutsut tavan koolle sella1s

ta konterenssia, jollaista Liettuan hal11tus on ebdottanut. 

Ambassadörlkon!erenssl p1tää notlssa&n 2 P:ltä kesäkuuta t.v. anta

m1aan suos1tUks1a yllä ja laUsuu UUdelleen toivomUksensa, että Liettuan hal

l1tus, ymmärtäen paremm1n etujaan, tulisi eeur~amaan mainitussa nootissa annet 

tuJa neuvoja. 

Vastaanottakaa J.n.a. 

Saatuani, kuten toivon, ensi tilassa jäljennöksen alkuperäisestä 

ranskalalsesta nootista, lähetän sen Min1steriölle. (R.S. ) 
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RaE. 'iO no HeHuasta. 

!FRnIUUkon.!eren,sl- ja Llet tUAA 
ulkokauppa, taloudell. asema y.m. 

/k , ';vrf/v'J(Ic.' vr-
8uoJl8n Llhe\ya ö, Rlga, 21/12 -24. 

V J-4 
I 

KUten Latvian niin Xokoantuvat Llet-

tUankln ulkomallla olevat edustajat vuosltta1n Kaunakeeen neuvottelemaan 

P011t1s1sta Ja taloudellis1sta asloista. rlllainen kokous avattlin t.k. 5 

p:ni. KaunaJr.:a9.8& ja kesti se to.1sta vUk:toa. Kokous on saanut konsul1lCant'.e

renssin leiman enslnn~ ln siksi, ett' suurln osa sen Qsanottajlsta 011 L1et

tUAn konsuleja Ulkomailta (lillettlläitä. oJ.1 läsnä 5) Ja to,1seksi senkin ti.h.. 

den, että. käsiteltl1n etu.päässli. taloudellll11a Ja konsUlar1sia asioita. 

(LähettlIäät oUvat slt"paitsi kokoontuneet kli.sittelLem·'äYl 86lais8st1 poUt1-

ali pilvänkysymyksii. ) 

Xonterenssin PUheenjohtajana toim1 Ulkom1nisterl ~rneCk18. 

Enslmäinen selostus jonka tllastotalmiston Johtaja pltl, kli.sitteli 

Liet tuan ullCokaupan sUhdetta tu1l1lJain.Udlntöön. Hän oU huomaut tanu.t ml ten 

tässä auht ssa on hava1ttavissa 2 aikakautta, joista enslmä.inen alkaa v. 

1919 ja päättyy vientlin nihden vuoden 192} alU88a Ja tuontlln nähaen v.1924 

alussa. Lainläädäntö tänä al~ana on häirlnnyt Llettuan vlentiä ma.isen 

tuonnln hyväksl, 1111ä vlentlä var en 011 otettu käyt" itöön 11senasisystemi 

sekä e.1nä1slä vientltulleJa. tuontltUl111n nähden 011 votmassa tavaran hin

taan perustuva tullltaksa. Tolselle alkakaudelle on ~uonteenomalsta vlent1ln 

nähden 11aensslsystemln Ja melke n kalkklen vlentitulllen polstamlnen ja tuon. 

tl1n nähden speelalltarlttin käytäntööno.tto, jonka tarlttln valmlstam1nen vel 

paljon alkaa Ja toteutul vasta vuoden 1924 al~s8a. NYkY1sessä speslalltarlt

tlssa on otottu erlttäln vahvastl huom100n Llettuan kansantaloudellinen kehlt

tämlnen. Kuitenkln 011 selostaja pitänyt Llettuan nyky1st" tUlUtarl tla pl

kemmln mlnlmnll- kUin mak8~tarlttlna. 011 huomauttanut, että Llettualla 

e1 nyt ole kanvents1Gtarittla le1kä ylela- (e11 m&lCslmal1) t3rlttlakaan Ja 

valn käytäntö tulee osottamaan, ovatk~ nWnä Llettualle välttimli.ttömän tarpeeL 

lisia. 011 maln1nnut vlentlin nä.h4an etenkin karJ9n vlennln L1ettuasta kas

vavan vliae alkoina huomattavastl Ja e4ellYtYkse~sQD kasv~lselle edellean-

kln ovatkln verrattaIn ät. V1lJan vlentl sltä vastoin näyttää vähenevän 

au1ll1n VllJalaJelhln pa1t 1 ohraan nähden. Kunlen vienti on ja laavuttanut 

hUOlll&ttav&n Iljan ja JatkUU t&sa1aec,U. L1han v1enti näytti.l kasvamlsen 01-

rel ta ja uuc1et taur&ltamot tUl!.8Yat varmaan lll.si.imiin sen edellytyksiä. llal to

talouc1el!1sten tuotteItten vientl on kuluvana vuonna kakslnkertalltunut Ja 

n~yttlä hyVin lupaavalta. PuutavaraIn vlennl1~e on vu08i 1923 ollut mitä vai

keln. VUonna 1924 on nl1ttellkln vlent1 j~kasvanut ja 1925 näyttää kaskink9~

tallen lupaavalta. Pellavan v1ent1 on kasvanut kuluvana vuonna kahdenkertal-
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• ekel. Illt" tuontiin tulee on se1.1.aieten tavaraln kUin aprlkoelen Ja apel

alnlen t onti vähentynyt huomattavastl, mutta sOkerln yms. päinvastoln 1.1-

s~äntynyt. Raaka-alneåt ja puol.1val.mlsteet osottavat nousevaa t u)ntla. Tiysl 

valmlatelden tuonti on hiUkan vähentynyt. Kltä tulee erl maihin, on Liettuan 

Ulkokaupassa Saksa v1ime vuoelna menettänyt noln 20 olo vlennistä L1ettuaan 

ja L1ettua menettänyt noln 5-6 olo vlennlstään Saksaan mikä merk1tsee tappio

ta Saksalle yhteensä noln }O ml1jonaa l.1tt1ä (1 11ttl c 1./1.0 U.S.A:n doll.ariaV 

SaJcsan enettämästä. mää.rästä sl1rtyy Yhä en mmän Engl.annlD, T h9kkOSl.ovaklan 

ja Ruotsln osalle.- Ant01 1.opUksi ohJe1 a konsulel11.e toi intaa varten ulkomai~ 

la. 

J1nanas1a1nlsterl Petrul.is o1.i se1.ostanut maan y1.eistä ta1.oude1.l1sta 

asemaa. 011 ma1ninnut m. m. että kUn ja Venäjän vall.an aikana Liettuaan yleensä 

e1 ollut sij01tettu suurempla pääomla ja kun sitten sodan aikana kalkki sääe

töt menivät hUkkaan ja teolllsuus Ja maanvilJelys kärsivät häVitYksestä suun

ne. t tomas t1, nHn j oli tuu tis te. kaikesta syy maassa nykyään vallitsevaan pääoman 

puutteeseen. Selosti senjälkeen hall1tu.nen to1.meIij>ltelte. maanvlljelyksen ko.

hottamiseks1 huomauttaen, että Liettua enää valn sangen rajotetusaa määrässä 

voi laajentaa viljantuotanto&an Ja että täst " syystä. on Yhä enemän kl1nn1tet

tävä huomiota karjatalouteen ja hankittava sitä varten ulkomalsta pääomaa. 

Teo1.11suudesta puhuessaan 01.1 main1nnut, ett~ maassa vall.1tsevan pääoman puut

teen vuoksi teol1.1suudenkin laajentaminen ja uusien sangen tarpeel.l.1sten teol-

11suudenhaaroJen alkaminen on erittäln vaik ata. - 01.1 ~yest1 mainlnnut Lat-· 

vlan, Viron ja Suome,r'l kaupa1.l.1seata asemasta pääpllrteet. 'lotes1 Liettuan u.l.ko

kaupan akt1viseks1 ja kaupalliset edellYtykset yleensä tYYdyttäväkSi, va1~a 

kauppak1n J08sak1n määrässä kärsli pääoman puutteesta. 01.1 lopettanut huomau

tUkseen, että ulkoma1sen päaQman 81Jotus L1ettuaan on sl1.1.e mitä välttämättö

mintä ja että konsu.llt, samalla kUn ets1vät L19ttual.l.a men9kki" ulkomal1l!a Ja 

ayös ha1.vampla ostopaikkoJa maa1.1e, ~lvat oll.a apuna täl.le.1san pääoman Sljot

tam1sean Llettuaan. 

Prot. BelaOk1nal o~l p1tänyt luennon konsul.1en oikeuksista. Edusta

Jat o.l.ivat sa1.ostaneet tilanteita asemapaikkama1seae.n (Yhteensä lines 20 selos

tusta, m.m. Bavick1s SUQmesta). Mainlttakoon, että konferenssin osanottajat 

klvivlt m.m. ~useolla, JOlsa p1detti1n esit9~ä, s9ki olivat l.äsnl paris

sa 181nmii Jl188ua Juhl.at1l.alsuudelsa . tn.komlnister1n järJeatä.m1llä. p"ivil1.1-

sillä hel1.1.i ali tilaisuus tutustua Liettuan huomatu1mpiin 111kemiehl1n, tl-

nans1atelh1n Ja aanomalaht1m1ahl1n. (R.S. ) 



Maaelln sala111ton tä-
81ttelyofieude8@a. 

Rlga, 24/12 1924. 

Raportlssanl N:o 107 Llettuasta slvut 1-3) 8elD~

tin n.s. KamelIA sa1alllttoa. Kun ole olut tllalsuudessa Kovnossa pereh

tymään as1aan, 'äytyy minun raj ottua tissä selostamaan n1itä niUkkOja tleto-

ja, j01ta sanomalehtiln on päästetty. 
\ As1an käslttely alkoi Kovnossa sota olkeudessa t.k. 12 p. 8yy~et 

tyJä 18. Sotaolkeuden edustalla kaks01svartl0. Ylelsö~tä ja sanomalehtlmle

h11tä 0~1 pääsy 01keuden lstontoon k1elletty. saksan valtakUnnan edustajana 

oli lähetystöneuvos 8e1ler, Saksan lähetystöstä Kovnossa, kUltenk1n saanut 

olla lä.snä. lIuutamlen syytettYjen kansala1suus (L1ettuan val Saksan) kuuluu 

olevan ri1dan ala1sena. KUten Kemeler Damptboot t.k. lLp:ltä tietää, on 

8ak an hallitus protesto1nut Kovnossa sltä vastaan, että Liettuan hallltus. 

vastoin aika1sempaa lupaustaan, e1 ole sallinnut valtakUnnansaksalalsten 

ae1anaJajain esiintyä muutamien syytettyjen Puolustajana sa~aalkeude.sa 

Kovnoeea. Saksan hallitus kuu4UU huomauttaneen, että Kemelln alueelta kotol

sin olevien syytettyjen t.ä.ytyy saada valittaa o,lkeuden päätöksestä Kemelln 

yl101keuteen. saksan hallitus on kuulemma a1ka1semmin protestolnut myös sl

tä vastaan, että asla käs1tellä.ä.n sotaoikeudessa Kovnossa e1kä Kemelin alu-

3ella. 

Syytetyl1le kuuluu tuom1tun 12 VUOdesta kurltushuonetta (salalll

ton· j oh t. Blumenau) alaspä,1n. 

As1a kUuluu ky1mentäneen saksan Ja Liettuan välejä. 

'L1etuvos Ztn1os' leht1 (appoaitl0e8a oleVien l1ettualalsten }Can

sanso"lal1stien äänen kannattaja Kovnossa) kuuluu tapahtuman johdosta Liet

tuan hallitusta krlt1so1valla hengessä, klrjottaneen artikkelin, JOssa m.m; 

kysyy -w1ssi ovat ystävämme' Saksa" Ja huomauttaa että. Liettuan hallitUk

sen nykyinen P011 ttn.fa on Kamelin alueella koonnut ja vahvistanut Saksa

la1sten vo1m1a, JOpa nostattanut nä1tten henkeä l1ettualaisuutta vastaan. 

Olen u8eampaan kertaan såhköteitse KonsQt1nv1rastoamme KOvno88a 

tänyt hankktmaan, J08 mahdollista, jålJennöke1ä Baksan proteste1stä, tois
k 

taiaeka1 ni1tä laamatta. (R.B.) 


