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Rap. :0 III Liettuasta. 

l.&fietaan alkav n vuoden 1918 loppupu. lella, 811e JO 

.&k.alalsen miehityks n alkaaa, J llO~n myoe peruetettlin -Liettuan Ja Valko

.,en"jän ka unlst1nen puolue". holueen alUkll helkko, passlvlnen t~1mlnta sal 

Venäjältä paenneltten mukana, joltten jOukOlsa paljon k unlsteja ja agltaat

toreja, yl!ykettä Ja työvo1maa. Bak an vallankumous rOhkalsl myös Llettuan 

ka1mun1steJa, jotka alkoivat sottaa suurempaa akt1vlsuutta. KUn Neuvostuvenä

Jän puna-armelja tammikuussa 191.9 valtasi itä-L1ettuan Ja Vllnan, jossa kau

pung1ssa kammun1stlpu lue 011 Jo ede111sen vuoden 100Cakuun alussa p1tänyt en

stmä1sen sala1sen puoluekokouksensa, val1nnut keskuskom1tean, ~ehnyt työOhjel

m8nsa y •• , tu11 kommunlstipuolueesta hallituspuolue ja sen keDkuskomitea or

~anlso1 VtlnaS8a 'Vnl1aikalsen vallankumQukse llsen työläls- ja talonpo1kai~ 

hallitUks n Llettuaa ja Valkovenäjää varten. " Jt:I slllo.ln kOho,sl liettua.l.a1nen 

kommun1st1 Mlcklew1cz KapBUkas l1.J1kkeen Johtoon. Nykyään hän. toim1L )IDSkavas

sa jOhtaen s191täpäln yhdessä llettuala1sen ko~un1st1n Aleksa An&aret1s'ln 

y.m. kansaa kommun1st1stä l1Lkettä L1ettU&ssa. Val.1attuaan 1tä-Liettuan k~ 

llun1sUt ryhty1vä.t heti lev1ttämään • pplaan" l ii,ns1-Llettuaank1n, perustLvat 

Kovnon kaUpungis.a j tammikuussa samana v. 1919 'Työläis-talonpolkal s-s0Vje

tln', j~ Julka1si ää.n8nkannattajaansa venäj8.nki91ellä, y •• MUtta Liettuan 

armeijan ~ynty ja nousu, pysäy t1 komaun1am1n lev1ämlsen Llettuassa., työnsl 

kommun18t1t taka18111 itään ja tek1 heidän suunnltalm10taan lyllyen lopun. 8ov

jettlvallan rauettua alkoi kommunistlS9sta pUOlueesta jOUkottaln paeta ja 

luopua jäs n1ä. , teht11n 1lm1antoja jne. 'Uskolllset ' kommun1stlt- jatkolvat 

to1m.1ntaansa kl1nnHt"en v. 1919 ja myöhemmln er1kolsestl huo ansa ammatti

JärJestö1hln, perustivat kesäkuussa 1919 Kovnossa 'Tsentralnoje bjuro protso

jusot- ja myöhellllll1n 'Työl" lsklubin w, joista nyt tuli kOl1llllunlst1sen 111kkeen 

k etua Llettuaesa . JUlkaislvat ·DarblnlnkU QJvanimas ft (-Xyölä. leten Elämä.) 

lehteä, JOka valtakunnanvastalsen to1mlntansa vuokel lakkautettlin helmlkuus

sa 1920.u Syyekuuua 1919 Liettuan k mmunlat1t yrittivät ens1 kerran ylels1ak

koa. JoulUkuussa a&mana vuonna 11 kaka Liettuan ammattijärjestöjen ylelsko

kous. Punaisia 'protloj aeJa- s1110in 2} (työlä1sJisanlä n~1n 4500). 

VUo en 1920 aukana aliaa kommunl.ti~n to~1nta Liettuan armeiJa.sa 

kasvaa J htaen s tll!alltaplnaan (22-2' p . hellllk. 1920) Kaman etukaupunglssa 

Panemune'.aa. Tek yynä 11 huan~ rUOka, poli lsena vaatimuksena eslte tlln 

••• • lotilal~ o1teuI ttaa GMaa eduskuntavaal lhln. Kapina kukltta~t11n 

nopea.ti Ja .en JQht.aJat a!lllluttl1n . KollDlunlstlt ol1vat päätuet vaikuttamaan 

et.llklA arae &l\ ·JULhlca,pol ki1n· UlttymUli 8s1m. vapaaehtoisina arm.eljaan, 
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kun eivät .~ 1n et muuten harj ttaa agltatlota 8 t1la1tten keak ude8ea. 

KUn puna-arme1ja elOkUussa 1920 • 1801 ·Varsovan portel11a w Ja 011 

t 18tam1s8en vallottanut Vil kaupungln, ryhtylv"t ko \mlstit VIInasta 

piln valmistamaan Kaplnaa Llettuae8a tunnetun 11ettualatsen kommun1ot1n Alekaa 

Angaretls'1n JOhdolla. Re muo ostivat · 'apupataljonan-, tal vat väHätYkal mle

h1ä etenkin V1lnan alueelta ja sa1vat punaupsereja ja ase1ta Venäjältä. Kaik

kI 011 Jo Li ttuan kapinaan valmllna, kun puna-arme1jan tappio Varsovan edus

t 1& r ahUtt1 kap1nayr1tytsen Llet 'a8 ak1n alkuunea. 

Ma1nittakoon v1el , että -proreoJu 1en- Yle1811.ttual~18eeea ~o-

uk8e8ea k säkuu sa 1920, lle ennen yllämainittua aiottua kapinaa, kun puna

armeija jo uhkasi Llettuaa, 011 edustettuna n in 15000 työlä.istä 200 valtuu

tetun kautta ja että Kovnon kaupungin valt uetoon heinäkuussa samana vuonna 

valittiin l~ k mmunlstla ammattljärjestöjen 11st011~. (Nykyäan el Aövnon kau

pungln valtuustossa ole ko~ unlsteja. ) 

Liettuan pOlltlsen polis1n toiminnan kehlttyessä kävl k mmunlst1en 

toiminta luonnolli8esti yhä. hankalamroaksi, ni1n että. v. 1921 s ureksl osaksi 

tästäkin syystä Liettuan kommunistlnen puolu ·kär 1 krils1stä.- Puoluekokouk

s •• , jOka. 011 p1dettävä Kön1gsberg1ssä, katsoi iceskuskoll11 tea parhaaksi ryh

ty~ use1hin uudIstUkslin. Nyt alettI1n m.lI1. ki1nnlttää enemmän huomiota nuo

r1son järjestämise n kommunisti elle kannalle. 

Vuonna 1922-24 on k unistlen toiminta, etupääseä ripeästi toL

ml,&n POlltlsen polleln vu kSl, jäänyt yleensä helkonlals9ksl monlsta yrltyk

slstä huollmatta. Nllnpä k ettlvat kommun1stlt v. 1923 saada Liettuan kansan

eduskUntaan valitUks1 omia miehiään ~nattijärjestöjen ym. llstoilla, mutta 

keskUsvaallk mltea, kuten alkanaan Jo raportoin, e1 hyväY.öynyt kommunist1en 

ehdokkuutta, ja kun polltlaella pollailla 011 u8ein t1edossaan -raskauttavla 
I 

aslanhaaroja. kommunlatlehd kkaita vastaan, nlin se varmuuden vuoksl vangltal 

ehdokkaat vaalin ajaksl. Näln ollen e1 Llettuan kansaneduskuntaan tullut v&ll

tUksI ainoatakaan kun1stla, joten niltä et si1 nytkään ola ei llä alnoata

kaan. (Edellis~ssä eduskUnnassa 011 }) . 

Vl~e181nä 7Uoslna ovat k mmunistlt koettanoet 11&ätä valkutustaan 

vetoamalla m.m. Satsan vallankUmOUkseen, jOka on kultenkin osottautunut pettä 

v K 51 haaveeksi . He ovat myös koettaneet saada juutalaisten keskuudessa enem

män kannatusta, mikä onkin j08sakln määrässä onnlstunut, s1111 kaikista Llet

tuan kommunlsteista, joltten Yhtelsen lUkUmäärän arvelen olevan noin ar1 tu-" 

hatta, vol laskea Juutalalsla olevan noin 1/' Ja loput muita kansal11suUksla: 

118 .. u.a1aIsia , pUOlalalsia , nnäläls1iL, valkovenäläislä ym. Juutalalsten kom

mun18tl.n pr08entt~lra on .1ie sangen korkea, etenkln kUn otamme huomioon, 

etti nola kahdeksan prosentt i a Liettuan viLestostä on juutala1s1a. Juutalale-



kommunistl. t JärJe.töt L1e~tuaesa kantavat nl ei .EULt~r-Ll&a •• 

Ko uni t1 n toim1nnan 'laUceutu9Bsa on he1dän täytynyt ryhtyä yhä. 

salalsempaan ,maanalaiseen· ty"hön. Samalla he ovat koventaneet puoluekur1a 

suure ea määrässä ja ryht~eet käyttämään myös terroria puolueen epäluot tta-

lln Jäseniin näh~en. Re ovat pyrk1neet myös, m1käli mah~olllsta, 1a1111s1 n 

työlä1s-, urhe1lu-, elv1stys-, k ulu- ym. ynd1styks1in, j o1ssa neitä e1 huo

mata nl1n hyvln kuin ·proteojUs'e1ssa·, joista kalkkl n.s ' upuna1set profsoju

s1t· Liettuassa ovat lakkautetut. Kommun1st1tolmlts1ja1n tYÖkykyii. on lisätty 

lähettämällä he1tä kursseille MOskovaan, mlssä sovJettlhallituksen täkälä1nen 

edustusta on ollut avustavasti mukana. 

KUten jO maln1ts1n, to, 11 Liettuan pol1tlnen polls1 t jOka vHme VUO

den alusta siirrettI1n sotwuinlsteriön alalsuudesta slsämlnlsterlöön kuuluvak

sl, ripeästi. Se on tuon uostakln takavar1k01nut kommunistlsta propaganda

k1rjallisuutta , sala1s1a asavarastoja Ja er1lalsia rajahdysalne1ta, ei tosin 

suuria määrlä. kyöe muutamla salalsla kirjapalnoja n löydetty. V11meisistä 

pa1jastuks1sta malnittakoon salainen k mmun1stipesäke Shau11aiesa, j ssa vii

me joulukuUn 22 p~nä vang1tt~ naln 30 henkeä, jolsta nyt 20 tuomlttu, ja 

samalJ!aInen tapau8 ){ar1ampo1essa ja V11kav1BhJRhsa (lähellä t 1siaan) jolssa 

vauglttu t.k . 13 p:nä r J 1n 20 henkeä, jo1sta 4 oli Moskovan agItaattor1kurssIn 

suorltta.nutta. Vangittujen Joukossa on trl, lääkär1 watu1a1t1s, Joka a1van 

v1imels11n a1ko1h1n saakka n toim1nut myös lUk~ opettajana . Hänen luotaan 

1öydettl1n paljon tuoretta propagandak1rjal11su tta ja h1ukan aseita. Huomau-

tettakoon, että tr1 tula1t1s~ln tytär ~a1velee sovjettledustust ssa Kav-

nosea. JlUlsta pienemmlstä wlöydÖ1stä· roaln1ttako n L1ettuan Oopperatal en suu

resta Ilmavalhtojohdosta löydetyt 7 (Venäjältä saatua) klvääriä, jotka Llettu

• po lt1sen polls1n vakUutuksen mukaan tOdIstavat, että Kovnossak1n n haa-

el1tu ja kalk a hiljai suudessa valmlstettu jotakln Tallinnan tapal.ta -ka

p1naa-, ja antavat alhetta luuloon, ett~ löytymittömlå samantapalsla asekitkö-

j Kovnoeea muuallalC1n. Suhteesta Tallinnan tapahtumaan v.k. 1 p: nä arvell 

tälCä~. polltls9n po11s1n johtaja, että jas Tallinnassa yritys 011s1 onnistu

nut, nlln 011s1 sltä Latvlassa ja Llettuassa varmaan jatk tu , koska salaIsia 

valmlstUksla on tavattu. 

Mutta kommunlstlnen lllke on nykyään Llettuassa nll heikkoa, että 

mlnun mlelest~l e1 vähinkään kommunlstinen vaara uhkaa Llettuaa slsältapä1n. 

Toinen 0.11s1 aslan la1 a, mltä. ulkoapäin uhlC.aavaan kommun1stiseen vaal'8&n tu-

11s1, mutta tästä suojelee Llettuaa ldiasipä1n Puolan hallUssa oleva vllnala1-

nen alue, joten Llettuan asema kommun1sml1n nähden on erlttäln edull1no , huo

mat t aTaat1 .1elå 84ul11semp1 kuln Latv1an, koskel L1ettualla Ja venäjällä ole 

yhtelstä rajaa. Mainlttakoon tässä yhteydessä, että kuuIusteltae.Ba Jalals1en 
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hommien tähden vangittuja kommunisteja nämä ovat tunnustaneet Ja kert neet, 

että Venäjältä pitälsl olla eaatav18saQaeistettua apuV&keä, kun tarvis vaa

t11 .. 

Sitäpaitsi vilttaavat vielä muutkin selkat sl~en, että Liettua kes

täls1 kommunlstien Mmaanalaista sotaa- paremmln kuin esim. 

tua on maanviljelysmaa, Jonka väest08~ä vain noin 14 % asuu kaupungeisb5, 

Jolhin kommunistit toimintansa k~Sklttävät, koska paras maaperä on löydettä

vlssä Juuri kaupungeista ja taaJaväkialstä yhdyskunnista. Maalaisväestö on Si

täpaitsi alna vanhoi111sempaa. KUn Liettuan kaupungeissa asuu huomattavan pal

Jon Juutalaisia, on tätenkin selitettävissä se seikka, että kommunismi Liettu

a.sa on saanut Jalansi jaa etupäässä maan juutalaisten keskuudessa. LuonnOlli

sena esteenä kommunismillB Liettuassa on myös maan heikosti kehittynyt teolli

suus ja te llisuustyöväestön vähälUkUisuus (arviolta valn noln 1/2 % kOkO 

asukasluvusta). MUlsta kommunismla ehkä lsevistä seikoista on mainittava 

reforml, jOka on kiinnittänyt tilatantn Ja joutllasta maalalstyöväestöä isän

maahan, JOka uuslsta tllal11sista on saanut yhte1skunnalleen tukea ja lUJem

paa pohjaa. Ei saa mYÖSkään unontaa, että Liettuan rooma.lalskatollnen 

erittä1n uskonnollista ja että klrkolla, kommun1sm1n vast otajalla, ~n maassa 

suuri vaikUtusvalta. Kalkki nämä seikat ovat vaikuttaneet 

om kommunismi1n nähden Europan heik lmpia maita, hu~llmatta siitä, että so on 

lähellä Venäjää, josta se saa agitaattoreJa, propagandakirjallisuutta, aseita, 

rahaa (arviolta noin r/2 mlljonaa 11 tttä e11 noin 2 milj. Smk. vuosittain palk

koihin ja säännöllisiin men01hin sekä si äpaitsl aselhln yms. ) NYkyään l~es

tyy Llettuassa, jossa kommunlstinen pUOlue on luonnollisestl laiton, } kommu

nlstlhenk1stä sanomalehten. Lehtien t01minta on kUltenkin sangen vaikeata, sil

lä ne lakkautetaan hyvin .vähästä M eivätkä ne kYkene, yhtävähän kuin k mmull1s

tit yleensä, näyttelemään Liettuassa mlnkäänla1sta POlltlsta ~saa. 

Kun kaikellaiset salaiset järjestöt, "kapinayrltykset" , 

tukset ovat osottautuneet turhlks1, voimme l~pettaa s11hen vaKaumukseen, että , 
turh1a ovat nykyään liettuala1sten, Venäjällä t~lmivaln kommunlstljOhtaja1n, 

kuten Angaretis'1n Ja k1rjaillja Kapsukas'ln , haaveet sovje~tijärjestelmästä 

Liettuassa , JOS88. sltupaitsl on nykyään kehittymässä Suomen SuojeluskUnnan 

tapalnen -Llettuan ampujain 111tto~. 

-
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Ra,. 5:0 112 Llettua.ta. 

Ulkomaalalsten maatl

lolsta Llettuas!!. Llettua.8& on seuraava~n maltten kan.alalsl11a 

maatll0ja: Puola, B.S.B.R., S&ksa, RanSka, LatTia 

suoml, Tanska. hiten on lI&atiloja Puolan kansala1ellla. 111 ten monta, S9 

on rl1danalals ta elkä sltä m1nulle o~e voitu tarka~en sanoa, s111ä puo

la~1e-11ettualalset suhteet ~vat yhä katkenne1na elkä Llettua tunnu.ta 

kalkkla pu~lalsten maatl1~ja ·ulkODlaalals1ks1 w• Arvelen nl1tä olevan 

jota tapaukselsa useampla kymmenlä, el1e hyv1n paljon. Mlnusta tuntuu, 

että näistä puo.u:al:a1s1sta til01sta tuJ!ee vle]ä, kun puQl}.ala1s-11ettua

la1set euhteet jälleen tulevat so~ltulksl, Llettuall~ sangen suur1a 

va1keuks1a. Puolalalset ~vat nyt j~, nl1n va1keassa asema.sa kUn he par

a1kaa L1ettuas8& ovatk1n, a1heuttaneet suur1a r11toja. Nl1npä muutettlln 

L1ettuan agrar1lak1a pu~alals1a vastaan slten, että yks1 maatl1a(enln

tään 80 hae ) vo.d omla valn ykslslä käsls.ä e1kä slitä saa jakaa 80 hae 

kalkl~ . t1lanaalstajan perheen jäsen1liliB, kuten muutamat puQ~a]alset 

(Llettuan alamalset) Q~ivat tehneet pelastaen siinä tapauksessa, että 

perheen jäs9nluku 011 suur1, kOkO maatllan 1tselleen ja valn n~ellises

t1 ja'ettuna. 

KItä S.S.S.R:n kansalallten maatllo~en lukumäärään tulee, puhu

taan kymaenkunnasta. Häl11ä maat~lla ovat Llettuan vlranomalset vo1-

neet menetellä hälrltsemättä, m1ten haluavat. Väh1ntäkään avustusta kan-

8&l:alsl~sen tllanomlstajl~ el 6.S.B.R. luonno1l1sestl ~a antanut. 

Saklan kansalaIs111e kuu]uu Llettua88a 7 suurehkoa maat11aa. sak

san l!ähetystöuä kerrolttl1n mlnulle, että on tehty kalkk1, m1kä su1nk1n 

on t~htävlsll Ja pG4nIstottu kalkk1 v~~t, mutta ku1tenkln sanoivat 01e 

"f&Jlsa hyTln tyytyai.ttöm1ä tuloksIin. Suuret k1rj epakat maatlla-a'slo1eea 

Tahvlstlvat työn paljoutta. BaksalaIs111e: on Llettuan agrarllain mUka1-

lelt1 annettu u]komaalals11le eli tälsä tapauksessa Saksan a]amalsl~e 

takalsln alnoAstaan e1-maJQ~attl-tilo~lta maata, joka on lain mukaan 

ll1kvldol tava , vuoden kulu9lsa (l1kvidQlntlalka kuluu ump.een ensI huh

tikuun alussa), mutta valitettlin Saksan ]ähetystössä sitä, että m1ten 

ne· takalsln aaadut maat .. , ]lkvIdQ!ta, kun el o~e o.taJIa Ja kun malta 

on aaatu takallln vasta JOkU aIka .HUn, jo,ten el jää enää alkaa jäl:OlL

le agrarllaln aääräiaän ll1kvid&4.nnln suuittamll&ks1. AI1an kita allsl 

t01nen, jo. näaä , vu~tta laskettalslln 111tä pälvästä, jQll~ln maa Qft 

annettu ]1kTldolntla varten takalsln ti1anQalltajalle, mutta nlln el ole 
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aelan 1&1 ta, ft8ll ]a.k&taan llkylc1o.d..ntlalka hUhtlk. , patä 1922. 

Valitettlin myö •• itä, että maatilain .Uhteen on tahallaan, kUten 1&

nottiln, vilvytelty. Otettlin puheeksi, että kaikkien aiitten ec1ultajaln 

jo1tten ma1tten kansalais11la on aaat1~la Liettuase&, pltä1s1 Yhteise.

ti koettaa ajaa aila .. lla1seen ratkaisuun, että ~ikvidolnt1aika tulta1-

siin laskemaan slitä päivästä, joll01n t1la taktillisesti on annettu 

taka1e1n Ukvid01tavaksL JOka tapauksessa o·1:1si hUhtik. 3 p:nä umpeen

kuluvaa ]1kvid~tiaikaa p1tennettävä. MUutamien saksalaisten Viljely8-

maitten takaisin saann1n onnistumiseen on vaik~uttanut se, että aaan

vi~jelys niillä on erittäin hyvällä kannalla, joten tällaisia tilOja on 

voitu selittää mallitiloiksi. Sitäpaitsi on niillä ollut huoltajansa, 

JOka on asunut itse tilalla tai sen läheisyyc1essä. 

Ranskan kansalaiset, jo111a kuuluu 3 maatilaa Liet tuassa, nä

kyVät oetaneen Liettuassa metsia ja heidän tiloJaan vo i pitää suurimmak

si osaksi metsätiloina. Ranskan ec1ustust~t Kovnossa (DelBiati~ ja Konsu-

11nvirast~) ovat myös käyneet ankaraa -taistelua' kansalaistensa maa

tilojen tähden, mutta siitä huolimatta päälseet vielä huo~omp'1in tulak

.11n kuin Saksan ~ähetY8tö. N1illä jäännöstHo.d.lla, jotka o.vat annetut 

ran8kataisil~e · takaisin, on, kOlka ovat etupääIsä metsäm&1ta, koetettu 

~~ gttaa 1rti kaikki mitä on saat , mutta mettää kaadettaessa ovat Liettuaft 

I&III viranomaiset tul]Bet v~1n, ja estäneet kaac10n selittäen met

sänhakkuulaln sen estävän. se~ty. tuntuu asialliselta ja pätevä1tä ja 

on huomattava, että Liettuan hal]itus a1kanaan kiels1 ylee .sä koko maas

sa metsän hakkuun useammaksi vuoc1eksi"kun se 011 tOdennut, että ylihak

kuu sodan (etenkin saksalaisen miehityksen) aikana 011 ollut tuhoa tuotta 

van tuuri. Åsken kävi juur1 (SUomen) konsul1nvirastQssamme muuan ranska

lainen, JOka oli kovin hermostunut siitä, että likvidointiajan loppu 

lähenee ja että olisi ryhdyttävä aikaa pltentämään. Tuntui o~evan tyyty

mätön maansa edustajiin (näitähän kaikki kartanoitten suurtila~1set 

moitt1~at) ja siihen, ettei Ollut saanut maa-tilastaan irti rahaa. 

Latvialla on Liettuan puolella rajaa myÖSkin 3 maatilaa. Ne, ovat 

kaikki jaetut agrar1la1n mUkaall ja omistajille jätetty lainmukaiset jään

nösosa~ (80 ha.) tiloista ]1kvidoitavaksi. Kun Latvialla on oma rac1ika-

11sellp1 Rirarilakinsa, on se estänyt sen llä.lletystöä Kovnossa protestoli

sasta L1ettuan to~menpite1tä valtaan. Sitäpaitsi on Latv1an kansalaisil~ 

la Liettualsa hallussaan VUokratiloJa. Nä1tten VUOkraajaln asema on kUu

temma käynyt la~en tukaIeksi, si~ä Liettuan rooaala1skat~en kanS~ 

on useilla paikkakunnilla asettunut ev.luterilaisiin latY1ala1tl1n vuok-



rajiin nähden ~yv1n ahd1stavalIe kannalle, koettaen siten saa a näitä 

lähtemään pois vuokratiloiltaan, jotka yle naä eivät ~e suuria. 

Tanskan edustajan puheesta päättäen untui minusta siltä kuin 

Tanskan kansalainen olisi saanut ainoan tanskalaisen tilansa likvidaita

vaksi heltpommin siksi, et tä tilan tanskala1nen omistaja oli hyvä maanvilL

jelijä, jolta voi odottaa mallivilj elystä. Mutta Likvidointi ei tällä

kään tilalla ale onnistunut, vaikka til anomistajalla on tilansa (tal i

keamm1n jäännöstilansa) hallussaan ja. pitemmän aikaa. Tanskan edustaja 

tiesi, että :Uettualaiset eivät halLua 0.8tella maita eikä maapa]sto,ja 

täl]aisista l1kvidoitavista maatil01sta, kun t1etävät, että tulevat saa

maan n11stä myöhemminkin o;sia hall1 tuksen viranomaisten välityksellä. Si

täpaitsi vaikeuttaa maapalstojen ostoa erittäin suuri rahapura. 

(Jatk. Rlga, }O/l -25. ) 

Mitä suomalaisiin maati l oihin Liettuassa tulee, niin kuuluvat ne 

kaikki SUomen kansalaiselle Kreivi Friedrich BergllIe , 8o-vuo,tlaalle van

huksell~, joka nykyään asuu erääLlä monista maakartanolstaan Vir~ssa San

iasten 'linnassa" lähellä Valkin kaupunkia. MontakO maatilaa häne~ä Liet

tuassa on, se näkyy olevan rl1dana]Jainen kysymys. Liet tuan maanvilJ e1ys

mlnisteriö tarkisti pyynnöstäni asiaa ja sanoi maatiloj a olevan 4, kaik-

ki majoratteja, sekä painastl erik~isesti sitä, ettel niistä olB, ainoata

kaan ei-majorattiti]aa, joten laki ei sa~]1 majoratti lkeuden nautti~an 

]1kvi4a1van t ilat, jotka sen mukaisesti siirtyvät ilman korvausta va~t io1-

le takaisin. Liettuan hallitus pitää nimittäin kiinni siitä periaatteesta, 

että majoratin ha11ija, suvun Vanhin, ei ole majoratin omistaja. Suvun vaa

hlmmalla on siis ollut nautint~ ja käyttöa1keus maati~hin, mutta ei omis

tusa~keutta, joten hän eslm. el olLe v~Lnut myydä maatiloja. Kun nyt Liettu

an airarl111ki ei tunnusta majarattlt1]Qja, vielä vähemmin sel!lalsla uJ!kCb

maalaisIlle kUuluvla, nlln silrtyy Venäjän valtion l!ahjottama tila Llettu

an vaLtio~a. - Kreivi Beriiltä o~emme saaneet hänen Liettuassa olevlen 

maati~jansa ]Jukumäärästä se1])alsla tietoja, että nlltä Ql1s1 2 ryhmää, 

joissa majoratteja Yhteensä nO.1n 12 tilaa sekä sl täpa1tsi pari tai ainakin 

Yksi sel[a1nen t11a, JOnka kreivi Beri on ostanut. Bergien maatilat; Liettu 

assa o~t 8iis lukuaäärältäänkin vielä hämärämpl seikka kuin Latviassa, 

mutta arvel!en, että tämä voi suureksi o.eaksl johtua s11 täkin, mitkä tilat 

l~sketaan 'itsenäisiksi', mitkä yhdistetään tOIsen tilan nimen a~. Tässä 

sUhteessa va1l1tsee suuri sekaannus. 

Bnn.aan vlikon a1kana neuvottelin juur1 Kovnossa k.o. Berglen maa

t 1la1sta pää-, ulkof- ja maanvi~elysmin1sterien sekä kahden v11meks1mai-
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nitun mlnlsterlön tirehtörien lekä parin Jurl.tln kan.sa. Llet uan halli
tUIPllrei.sä tuotlln taa. ylelse.ti elille se epämle~ttävl välte, että 
Bergin nimellä on Liettual8a kuten PI.lolassakln perln huono kalkU, koska 
Varsovan kenralikuvernörl Berg alkanaan ottl olaa Puolan (ja Llettuan) ".;....,-1-':' 
kaplnan v. 1861 kuk1stamlseen,~lal palklnnoksl lahjotusmalkSl/ majQrn~k-
sl, Venäj älle karkotettujen kaplnaan nouseltten talonpoikien mai'ta. 811s 
sangen 'ruma Juttu'. Kreivl Berg välttää, että kenr.kuv. Berg alkanaan 011-
el pyytänyt (ja ehkä saanutkln?) pal!klnnok 81 valtion maata, -JI\1tta el ole 
kleltänyt tämän osuu tta kapinan kUkistamlseen. Tätä selkkaa el mlelestänl 
vol jättää huomlotta kantaa Berglen maatilo.ihin nähden L1ettuassa otettaes-
18. • 

KUn Liettuassa et o~e tähän mennessä ainoatakaan sellaista tapausta 
että majorattimaatila tai edes pleninkään osa siitä olisl luovutettu enti
selle haltljalle takaisin 11kvidolntlajaksi, nlin ]en koettanut saada ta
kalsin agrarilain mukaisen määrän maata niistä el-mnjorattitl1oista, jolta 
hra Berg väittää Llettuassa omlstavansa ja hankkineensa oston kautta, kun
nes Bere-suvun sUhde Puolan-Liettuan kapinaan v. l86~ tulee se~vitetylksl 
ja sen jälkeen Suomen hallitUksen kan ta maatiloihin ~ähc1en otetUks1. l4aan
viljelysmlnisterl (Krupavicius), JOnka kanssa aikaisemmln Kovnossa käydes
.änl o1en etupäässä n9Uvotellu~myöntYi nyt ~ihdolnk1n keskustelussa sii
hen, että Bergit laakoot l1kvldoitavaksi takais1n korkeintaan 80 ha ei-ma
j~rattimaata, mutta on Berglen velvoallsuus täysln pä tevästi tOdistaa mle
sä hei1~ tällalsta maata Llettuaasa on, koska Llettuan maanvl1jelysmlnis
ter1ö e1 sltä tledä. Päämlnisteri (Tumenas) on vlime Kovnon matkallanl niln 
lkään myöntjnyt lamaan ' kuln maanvlljelysmlnlsteri (siis suullinen lupaus) / 
mutta huomautti useampaan kertaan, että Liettuan hallltUkselle on luonnol
liseltl langen epämielulsta tehdä jotakin sellalsen suvun kuin Berg hyväk
sl, jo~la on Llettuas8a nl1n huono, malne (tarkott1 kapinan 1861 kUklsta
mista). Ulkomlnisteri (öarneckls) asettui Bergien el-maJoratteihin nähden 
sangen epäilevälle kannalle Ja pelkäsi, että j08 he saavat ent1s1stä maa
tl1~staan vähänkään takalsln, nlln on hyvln ~u~tavaa, että se on maJorat
tl-tllan maata, mistä volsi muOdostua Llettualle sangan vaaralllnen ennak
kotapaul auitten ulkomaalalsten majorattltilolhin nähden. 

NUn ollen jää yhä v1elä avo·1l1leksl kysymys onko Berg-suvulla 
Liettua.sa ei-majorattimaatiloja ja mitkä ne ovat? Krelvitär Erna Bargln 
käYdessä viime syksynä Riialsa 8~vltt1in s11tä, että hän lähettäisi edusta
Jansa I:ovnoon m1nun ollel8anl slellä. Ennen KovnOIl matkaanl Riian lähetys
tö tä sekä klrJotettlln että Ilhkötettl1n Bergllle ja minä vleli Kovnolta 
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Sf\hl-'ö l n . lll'.1 ta ilmot t1 a<1o,tet tu lyhyes t1 ~ ·en vo,1 laapua·. Olen !lYÖI 

jo uleamp1a vuos1a s1tten kehottanut Berg1ä. o.ttamaan L1ettuaeaa as1an

ajajan, jOka edes selv1ttä1s1 ja as1a- ta1 kauppak1rjo1lla päteväst1 

toteen näyttä1s1;, m1tä Berg L1ettuassa om1staa. Tämähän on as1all ens1mä1-

nen e<1ellytys jota L1ettuan hallitusk1n vaatl1, ja.ta Berg monlsta keho

tUks1stan1 huo11matta ei v1eläkään ole täyttänyt, va1kka llkvldo1nt1alka 

p1an kUluu umpeen. Ben j älkeen vol olia myöhä1stä, mitään yrittää, mutta 

syyttäköön Berglt sitten itseään. Vanhalta Ukko-Bergiltä e1 enää va1 

paljoa vaatia, mutta hänen poJlltaan kYllä, jotka eivät maatilolstaan vä

lli tä rahtpkaan, vaan oleskelevat mlllo1n miuäkln "ajan tapoksi-. SUkU

laiset täällä ovat minulle tienneet kertoa, että ·nuoret krelvlt-, jolta 

on ja, kaksl polvea, "eivät haluaisi kuulla edes pUhuttavankaan maatllois

ta.- Pyydän lopUksi saada ensi tilassa l!ä.hettää Jä]Jennökeen kreivl Er. 

Bergill!e menevästä k1rjeestänl, jaAlsa tUlen rlnnastamaan hänen ilmo.,tta

mansa maatil!at (Liettuassa) ja L1ettu&~ maanv1lJelysm1nisterlön antamat 

t1edot ir. Berg1n maatl1~1sta (L1ettuassa). (R.B). 
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Ra,. ';0 ll3 Lle\tua,ta. 

L1ettuan-Puolan 8Uh~e. 

Komona oll'eesani intreeeo1 m1nua Ill.m. selona.t to s11 tä, 

onko Ja mitä nykYään teke1llä l1ettuala1epuolala1s11n suhtelBl1n näh~Qn. 

KUten eanomaleh~1 suin on jo lCarrQ;ttu, että Kaunai Ja Vars .va olis1vat 

jonkUnla1sissa kosketUksissa keskenään tunnustel~akeQen mahdollisuUksia 

jaehtaja neuv~ttel~jen alkamiseksi, on ja.takin teke111ä. Olen sltä mieltä, 

että puolalaiselta taholta annetaan u]kolaisiin sanomalehtiin mielellään 

tietoja Liet tuan halusta lähestyä sltä ja 8uurennellaan tähän viittaavia 

oireita, kun L1ettuan lehd1ssä sitä vastaln jUIk1sestireruutetaan Juurta 

jaksa1n Ja kalkk1 puolalaisten väitteet. 

Myöskln Liettua,n ullltomlnlsterlö y .m. pol1tikot yleensä vakuutta-. 

vat alvan kuin yhte1sestä sopimUksesta, että helllä el ole mltään tekeillä 

Puolan kanssa Ja että Puolaa a he ei vät halua kuulla ~ 94es PlUlU t avankaan 

nl1Dkauan kUln se pitää hallussaan väkivallalla anastamansa Vilnan aluei

neen, jotka Puola Suvalk1n sop1mUksessa on alleklrJoltUksella vahv1stanut 

L1ettuan alueeseen kUuluv1ksl. Ka1kkl jää entlselleen kunnes Puola vilsas

tuu ja taipuu. V1rallisesti vakuut e taan myös, että huol1matta ambassadörl

konferenssln L1ettualle antamasta selvästä vastauksesta ja ohjeesta Llet

tua tlUee Järkähtämättä seuraamaan Puolaan nähden tähänastlsta p l1t1kkaan

sa jääden pUOlestaan talpumattOmaksi. Näln viralllsest1 ja julkisestl. 

MUtta ltse aslassa n Kaunas sittenkin mitä salaisimm&ssa jask1, 

toistalseksi vlelä välill1sessä k sketUksessa Vars van kanssa. Sen halli

~U8- ja eduskUntap11relssä on kalkessa hiljalsuudessa hark1ttu, m1tä ollsl 

nyt Puolaan nähden tehtävä, ja er1lal sla suunnltelJl.1a on rakannat tu. Vllme 

JoulUkUun alkupuolella 011 puhuttu slitä, että Liettuan hallltus jullstai

sl, että palnostus on nl1n suurl, että Liettuan on pakosta mUkauduttava am 

bassadör1konterenssl1n tahdon a11e samalla kU1tenkin m1tä ankarlmm1n prwtes

toldon tälla1sta pa1nostusta ja pakkoa vastaan. Tämä ajatus 011 havaittu 

p1an mahdottomaks1 ja 011 hilrättänyt suurta tyytymättömyyttä sekä pää- että 

etenkln ulkomLn1sterli vastaan, jota .o~ltaan s11tä, attä on päästänyt 

l1ettua]a11-puolalalsen suhteen umpikujaan, jaeta L1ettuan on hyvin valkea 

vapautua ja mahdollisest1 valn hyV1n ka111Ll]& hluna~la. Ulkom1nisterln ase

ma oJ!1 silloin oll'llt hyV1n he1kko Ja huhut oil:1vat JOl kertoneet hänen a.1kele

taan erota, etenkin kun hän on suo,atunut ottamaan ulkoministerin salkun vas

to,1n tahtoaan ~uolue8nl& ltehOtUlCleeta. )(Utta kun ent. pää- & ullltom1n. Oal.va

naUIDs Jo s1llo1n 011 lähettlliini Lontoolla, milsä n,yk. L1ettuan ulkominle

terl 011 ennan Ga.lvanaul.ICaeta, nl1n 81 hänellä ollut lI&hc101l..1.euutta palata 
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entleelle palkalleen, elkä eroeta tUllut totta. KUuan t lnen ajatus on .en

jälkeen askarruttanut 11ettulaleten Pollt1kkoJen aivoja, nImittä1n se, voi

slko, rureta neuvottelulhln Puolan kanesa ehdolla, että Puola su~etu1.I anta

. aan Llettualle taka1s1n !aktill1eestl 11ettualaleen väestön asuman nlenol~ 

nys <Iakeal lel11a karto~lla: SW8n~any, V1J~aeta kol11iseen) alueen, janla 

takals1n luovutt amlseeta alnakln Kaunate.esa vältetään, että slltä Varsovas

sa on ol lut puhe ja .ttä Puola euoetu1s1kln tähän, voidakseen lopettaa ei]], 

taloudell ' sestl sangen raskaaksi käyvän VLllnan ym. Llettuan nyk. rajan taka

na olevan alueen er lstykeen merestä ja jokl1l1kenteestä sekä ultoeta Nleme

nll1ä ja tWuan ]lsäjoe~a NerIksellä ()ti]ljal~a), mutta 0~1pa, että Puola euo 

t uIsikln maInltun alueen luovuitamlseen, jota ajatusta muuten on täYdel~ä syyl

lä epäI1tävä, nlln 011s1 ] ovutuksen t oteuttamlnen käytännössä valkeata ja 

haltall1stakln, s1l1ä luovutus katkaie1el suoranaisen puolal'als-latvlala1sen 

rautatleHl antaen linjalla Vars va-Rlia ViInan ja VUnäl1nnan välillä, kos

ka mainittu alue ulottuu pltkän matkaa sanotun rautatlellnjan itäpUOlelle. 

On totta, ~ttä puolalals-1atvlalalsissa sUhtelssa Vara van-Rigan suo~anainen 

rautatleyhtays on sen alkamlsesta saakka ollut 11ettualaIsl11e kaIkkein 'kI

peimpiä- kOhtIa, joten ]lettualalsen dIpl~matlan pyrkImys tWuän suo~analsen 

Varsovan-Rlgan yhteyden katkaisemlseen on hyvln ymmärrettävissä. Nältä erIt

tä1n varovast1 ja salalsest1 tunnusteltuJa mahdollisuuksla o~at ede~18en vä~lt

tin.et Liettuan eduskunnan puolala1seen ryhmään ja puolala1s11n tilanomIsta

J11n kUuluvat henkIlöt, jo~tten yhteydessä ]lenee ollut pari ulkolaista dip

lomaattla KOTnosta. 

KUuan kOlket tava hermo. Iraunaksen ja Varsovan väl1hl.ä kulltee myös paa

vln kautta. KUn sekä Puola että Liettua ovat molemmat roomalalskataili1sia maita 

niln on paavi luonnollisesti ajatellut uskolaistensa so~ittaml8ta kirkkonsa 

hyväksi ja hyödyke1. MUtta nykyinen paavl tul1 V,yhälle istui el]e (kar41nal1 

Ratti) Puolasta, JOnka hyväksl hän l~ultavastl painostaakln riidan ratkaisua. 

Täetä tulivat liettualalset,kuten arvelen, lopullisesti vakUutetuiksi viime 

joulukuussa, jolloln parl kolme liettualaista kirkanmiestä (m.m. eduskunnan 

el11o~nen puhemles ja nyk. varapuhemIes Staugaltis) 011 käynyt Roomassa paavin 

puhe~lla valmistelemassa neuvottelujen alkamIsta Vatlkanln kanssa kOnkorda

tln sol!mlam1seks1 tämän ja Liettuan väl111ä, jo.tka neuvottelut näinä päi vl-

nä AoTnOSSa alotettaneen. 01~n Kovnossa saanut sen vaikUtelman, että LIettua 

t.olstaiseksl Pldättyy paavin istu1men väI1tyksestä Puolan-Liettuan asi&~sa, 

koska pelkää, että se johtalsi L1ettuall. epäedulllsiin tuloksiIn, etenk1n 

kun sltäpaitsl ~aav1n l'8gattl KoTnoesa (monselgneur Zecchlni) puollala1euutta 

suoelvana ja Llettuan kansa~lell1. harrastuksille vällnpi~ämättömänä ollsi 

kukaties siihen määrään alttiina puolalaiselle vaikutUksel~e, että koettaisI 

mahdol~lse8ti taivuttaa llettualalsia. 
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Kuhta kosketults1sta Kaunaksen Ja Varsovan väl1llä main.1 tsen valn tri ~u

-lys'in keskUstelun He~s1n&i8Sä \Qkom1nisterien konferenss1n yhteY48ssi. 

Valkka Liettaan taho~ta virallisest1 Ja Jyrkästl ~umotaan kaikki 

ol~ttamultset puo~alais-liettualai8en sUhteen muuttumisesta Ja Liettuan sala1-

sesta halusta, olosuhteitten nykYisil~äänkin ollen , päästä neuv tteluih1n 
\ 

'Puolan kanssa, nl1n tuntuu m1nusta ku1tenk1n siltä, että yl1menokausi , jol-

loIn tunnusteIlaan mahdoll1suUks1a ja vastapuo~ueen ehtOja, taipuva1suutta, 

mielialaa Jne., on alkamassa. Mutta Liettualla ei o~e nyt kUitenkaan ni1n 

vaikUtusvaltaista ja kykenevää lestä, joka volel ja uskaltais1 tässä asias

sa aJ!kaa uuden suunnan. Kuten aikaisemmin olen rapo,rtoinut, oli Galvanauskas 

saada hengellään makeaa ylläma1nittuun suu.ntaan tähtäämistään ajatuksistaan. 

Ei ole heLppo. saada tätä uutta suuntaa alkuun, kun yl:einen miel:1p1de on jyr

kästi vastaan. Ja olipa hall1tus Kovnoesa minkälainen tahansa, niin pelkkä 

ajatuksen esittäminen julkisest i tämän uuden suunnan alkamisesta kaataisi 

hall!1tUksen heti. Tästä syys t ä on Kovnon hal:Htus pakotettu julkisuutta 

välttäen ja nmilta puoluelalslltaankln salaten tunnustelemaan l1ettualais

puolalaIsen konfliktin lopettamist.a, JOhan sen on taivuttava , kuten merkIt 

nyt viittaavat (m.m. ambass. kont. vastaus). 

Käytän tilaisuutta h omauttaakseni Kovnon mu tamista u s1sta ra

kennuksista, joilla on POl1t1sta merkitystä ja jotka viittaavat siihen, että 

lliettualaislssa piIreissä ja osittain aletaan vahvasti epä111ä ViInaJl takai

sin saamista. Valt10 n nimittäin jo rakentanut itselleen Kovnon aloihin 

verraten sangen suuren kirjapainorakennUksen, jota kohdaklcoln ruvetaan sisus

tamaan. Parlamentt1a varten Q·vat p11rustUkset myös JO. valm11na, samoin 

siministeriötä y. m. vart'en. Voidaan selittää, että joa Liet tua saislkin ta

kaisin VUnan, n11n tarvittaislln nämä rakennUkset kuitenkin. Olen kUullut 

useammankin sanovan, et tä t e.ssii.kin tapaUksessa 011's1 Kaunas j ääpä pääkaupun

gikei. Tämä on miel stäni huomattava askell, JOka viittaa konfl.1ktin lopetta

mista kohti. (R.B.) 
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RaP. H~o LL4 L1ettuaeta. 

Tumenake.n ha~ltus ja 

c1em1ss1a,lnt1. Tumenaksen hal11tuksen asema L1et t uassa 011 alka

nut he 1kon tua j oululCuun puo11 väl1 s tä alkaen, j 01-

101n ambassadör1konterenssln vastaus, JOnka a1kanaan lähe t1n Min1ster1ölle, 

011 Lle t t uassa tullut yle1semm1n tunnetUksi. Va1kka tästä vastauksesta 01.1 

jo etUkä.teen le v1nnyt epäedullis1a huhuja L1ettuaan ja vaikka se · e l sanoma

lehd1stössä ol1utkaan herättänyt nl1n suurta tyytymä.ttömyYden myrskyä kuln 

ollsl vo1nut lUulla, nl1n se yh essä Meme11n alueen autonomlan toteuttamls

kysymyksen kanssa, jaka jo alkalsemmln 011 herättänyt tyytymättömyyttä t o

s1n va1n L1ettuan eduskunnan vasemmi ltossa (soe.demokrate issa ja kans~nso

sia11steissa) oli aiheuttanut w·krll sikUumeen W'. Mitä muuten sanotun au t ono

mlan to.teuttamlseen ttlee, on krist illis-d9mokratinen blOkk1, joka on hal

lituspuolue, vUvyte l l!yt autonomIan tOlteuttamlsta ja eduskunta; samo1nku1n 

p1kku eduskunta-(selmells) vaallen pltämistä hyvln tletäen, että kun Ueme-

11n alue tulee lähettämään Kaunaksen eduskuntaan 6 jäsentä, nlln näistä al

nakln 4-5, vleläpä mahdolllsesti kalkklkln, 111ttyvät opposltioon. Kuten a1: 

kalsemmln olen tledottanut, on krlstl1lis-demokra teilla niln niukka joskln 

ehdoton enemm~stö eduskunnassa, että meme11läisten t ulo näin ollen saat tai-
1-

sl krIstlllls-demokrat1t vähemmistöön ka1kklen muit t en puoluetten yhteiseen 

lUkumäärään nähden. K.rlstlll1s-deluokratlen po11 t1kka memel1l;äis1ä vastaan on 

tOdella. ollut sellalsta, ettelvät he v01 memelilälslstä odottaa muita kuin 

vastustajla. Sltäpaltsi odottavat kansansos1alistit vain sltä hetkeä , 

memelllälset astuvat eduskuntaan Kovnossa voldakseen nä1tten kanssa ruveta 

kaatamaan krlstillla-demokratien halll tusta. Kutta ne 8a~at, jotka varsi

naisesti ovat vaikuttaneet slihen, että päämin. Tumenas katso,! parhaaksl 

c1emlssl01da v.k. 28 p~nä, jolloln as1asta myös Mlnisteriölle sähkötln, 011-

vat kultenkln n.s. Purloklsln juttu (josta alempana lislä) ja Tumenaksen 

hallltUksen Illan passlvlnen slsäpolltikka. 01keudenkäynti entls tä ulkomlnis

terl Purlckllta vastaan, JOka on krlstll1ia-demokratian vanhas t aan tunne

tulmp1a ja suosltuimpia n1mlä , on herättänyt Purloklsln omlen puoluelalsten 

keskUudessa fuurta tyytymättömyyttä ensinnäkln s1ks1, että pääm1n. Tumanas, 

joka samalla. 011 0!keusm1nlster1, el osannut wvähln äänln w saattaa juttua, 

jOka t1etystl on suurl mllnus krlst.c1em. pOlltlkolts1joil.le huolimatta slltä 

tUleeko oåkeus pltämään Pur1ckista syyllisenä val e1, pOis wpäiväJärjestYk-
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I.stä·, Taan antol opposltlon pitää altasta suurta häl1nää ja suurentaa 

sltä krist.demokratien vahineoksi. Aeia alheutti konfl1ktin eduskUnnan ja 

pääministerin kesken. Edellisen enemmista. nim1ttäin piti prosessia Purickis

ta vastaan vastoin lakia noste ttuna, ja edelleen käsiteltynä, minkä eduSkun

ta 011 tOdennut päätöksellään 28 p. viime lokakuuta. päämlnisterin 011si Ol

lut toteutettava eduskunnan kisltyskanta, mutta hän el ole sltä tehnYt. Vas

ta v.k. viimeisenä pä1vänä es1tettiin Liettuan hallituksen tai o~keammin 

pääministerin taholta lisäYks1ä lakiin Liettuan tuomio1stuimista, joissa 

lisäYksissä m.m. eanotaan, että o1keusminist eri esittää eduskunnalle riko,s

asiat ja syytteet entisiä ministerejä vastaan, jos nämä ovat tehneet virka

rikoksia tai pettäneet valtiOita, minkä jälkeen eduskunta yksinkertaisella 

äänten enemmistöllä harkL(ansa mukaan päättää onkO nostettava vai ei oikeus

.1uttua k.o. min1steriå vastaan. 

Toinen seikkä, nimittäin liian passivisen sisäpolitikan aiheuttama 

tyytymättömyys, on tietysti tyytymättömyyttä etupäässä sisäministeriä vas

taan, kun on annettu ei ainoastaan sanomal8bdissä, vaan vieläpä jUlkisissa 

ko~oUksissa diskreditoida hallitusta mikä l!~pulta voi johtaa anarki~Ja 
Sella~~a on sentähden tehtävä loppu. Tähän passivisuuteen on myös krist. 

demokratien taho~la laskettu virheenä se, että kun eräs kansansosialisti o~i 

yrittänyt ampua eräässä puoluekokouksessa muuatta krist.demokratlsta pu.hu

jaa, papplsmiestä, 011 yrittä.jän rankaisemista laiminlyöty. 

Kristillie-demokratien vuosikok0Uksessa v.k. 21-2} p. oliva t t ie

tenkin juuri yllämainitun passivisuuden tähden valtuutetut, jOilla ei ollut 

mitään erikoisia tehtäviä ratkaistavanaan, päättäneet m.m., että "hallituk

sen Ja eduskunnan on vasUC1es osotettava suurempaa ank.aruutta ja aktlvisu t

ta". Nähtävästi tässä kokouksessa, jOka iImit~l puolueen t ytymättömyyden 

Tumenaksen hallitusta kOhtaan, pääministeri Tumenas tulikin vakuutetukSi, 

että hänen on demisslo1tava, mikä tapahtuikin sitten nelJä päivää myöhemmin. 

Tumenaksen hallitus ei ole saanut osakseen erikoista tunnustusta mis

sään kysymyksessä. Kuntain itsehallin'o- Ja rautatiekysymykset ovat sen huo

mattav~ saavutUkaet.Kemel1n autonomian toteuttamisen vitkaste~~ on he

rättänyt tyytymättömyyttä våhemmlstökansal1isuukslen ja sOJs.derr.olcratien 

keskUUdessa Ja - etupäässä puoluetaktlLLlslsta syistä - myös ~ansansosiaI1s-

telssa. (R. B. ) 



Rlp, 10/2 1925. 

Purlekie-jut t u o 

T.k. 4 p;nä alkoi Komon yl1olkeude88a pro.sessi Liettuan ent1stä 

ulkomlnisteriä trio J. ~~kiBta y.m. vastaan. ultten syytettyjen jOUk ssa 

on useampia min1sterlö1den tirehtörejä ja korkeamp1a virkamiehiä. Juttu on 

herättänyt Liet tuassa tavattoman su rta huoml ta ja slks1k1n, että teo~o&i, 

tr1. Puri kls on LIettuassa yleisest1 tunnettu ja ainak1n viime a1k01h1n 

eaakka arvossa pidetty n1m1. Ylempänä jo ma1nits1n, että asiasta on kilsteL

ty L1ettuan eduskunnassakin. S1tä pa1ts1 ovat lehdet k1rj ottaneet as1asta 

runsaastl ja näistä o1kelstoLalset huomauttaneet, et tä ylltuom101stulmella 

ei oLe 0,1keutta elkä kOJIlpetenssla langettaa asIassa tuomlota, kun vasemm18-

tola1set s1tävastoln vä1 ttävät yJ.:1tuom10lstulmen olevan kompetentln. Suurta 

ylelsöä on etenkin harm1ttanut se, että jutt ua käsItellään "suljettUjen ovi

en takana-, vaikka syytetty Purlek1s ja hänen asiamlehensä ovat vaat1neet 

julklsuutta. A1noastaan hyvln rajotettu määrä elsäänpääSYkortteja on jaettu 

eduskUnnan ja halli tUkeen jäsen1l1e ja lak1m1eh1l1e. Sanomalehdet ovat myös 

vaatlneet jUlklsuutta, etenkln krlst. demOKratlen pää-äänenkannattaja 

joka on huomaut t anut, että 3 1/2 vuotta on trl Purlekls saan~t sletää syy

tökslä L~hdIssä ja kOkoUkslssa, joten yhteIskunnalla on lkeus saada kuul

la totuus. Ulkomln1sterlstä tull pakQ~alnen (trl. P. on vllme vu~slna asu

nut Berllnlssä) jolla vasta nyt ensl kerta on mahdolllsu s sanoa sana puo

lustUksekseen. - Juttu on nuoren Llettuan histor1assa ensimäinen laatuaan. 

Koska slltä on jo vuos1a kulunut, kun as1asta a1kanaan raportoln, 

pyydän saada verestää juttua. se ulottuu ajassa taka1s1n vuoteen 1921, 

Jolloln vasemmlston sanomalehdet sen "vet1vät es1lLe-. Kun Venäj ällä s11-

hen alkaan 011 näl:änhätä, nlln lähetettlin Llettuan lähetystölle ja sen 

mul1~ekln kansalalsil]s Kosko~aan ellntarpe1ta. Välttääkseen e11ntarve~ä

hetysten vllvytystä oli slllQ1nen ulkolD.inlsterl Purlckls järjestänyt e11n

tarpelt~lsältäväln rautatIevaunuJen lähetykset perille llman tullltarkas

tusta ulkomlnisterlön plombl1la varustettulna. Kerran tarkastettiln Janish

kln asemalla (Llettuan raja-asema Latvlan rajalla) tälLaInen ellntarvevau

nu ja lÖydettlln slltä m.m. 5000 ki. sakkarInla Ja soker1a sekä paljon k~ 

kainla, valkka tällalsten tavaraln vlentl Llettuasta 011 klelletty. Tutkl

mus oaottl, että väärlnkäytöstä o~l harjotettu Jo pitemmän a1kaa Ja kuten 

epäl1tlln uEkomln1ster1n ja korkeampaln vlrkamlesten tleten. Epällystä 

vahvlstl se, että ulkominlsterlön 11netll]i varustetusta kurilrl1ähetyk

eestä KDvnon-Berlln1n pikajunasta löydettlln Jaloklvlä, kultaeslneltä ym. 

arvokkalta tavarOita, Jollla -ellntarvelihetYkset- arveltlin maksetun. 
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Tutk1mus tod1st1 s1ttemm1n, että Ulkominister1ön s1net1n alla 011 har

jotettu llaaj84.salakuljetusta. Pa1ts1 valt10n v1rkamieh1ä epä11t11n myös 

muutam1a yksityisiä henki~öitä. P1an senj älkgen tr1. Purick1s erosi ulko

ministerin t oimesta ja matkusti terveyttään ho1tamaan Berliniln, Josta hän 
" 

vasta näinä pälv1nä on ilmaantunut Kovnoon tuom101stuimen eteen. 

TOdistajain lUku nousee neljäänkYmmeneen. M.m. mainitaan näit

ten jOU~08sa Lie ttuan ministeri Koskovasta Baltrusait1s, jota on kuulus

teltu erittäin paljon, useita tunteja, Liet tuan a111o_1nen edustaja BerJ.!1-

nistä Gailius, konsu11 Könlgsberglatä Gylys (JOka n ollut aikaisemmin 

edustajana Helsingissäkin ja nykyään Köpenhaminassa), asiainhoitaja Bavic-

kis H:glstä, mln1steri Kl1mas Rooma sta ym.ym. (R. S. ) 
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Rap. 1:0 11' LIettuasta. 

L1ettuan Ulkom1nIsteri 

H:g1n m1n1sterIkonterenss1stä y;. 

( t/) ~ 

RiIka, 14/~ 1925. 

Rlhkala1.en 8ei0dnJa-lehden k1rjeenva1htaja julkalsee lah-

dessään v11me kuun lopulla haastattelun jOnka L1ettuan ulk.om1nlster1 on 

antanut. 

Hels1ngln m1nlsterikonterenssista ulkoministeri öarneokis sanoo! 
51 

Helsingin konteren~a me p1dämme LatVian, Viron, Suomen ja Puo 

l an ulkoministerien tavanmukaisena neuvo,ttelUkokoUksena. lUnkiiänlaisia 

kOnkretisia tuloKs ia me emme ole konferansilta odottaneet. Pidän kokousta 

H:glssä malnittujen ulk~iniGterlen yksltyisten suhte1tten 1lmaisuna. 

Muutamissa naapurlvaltakunt ien ~olitisissa piireissä vallitsee sellainen 

käsitys / ettel Liettuan hallitus ottaisi osaa ~ 4 valtakunnan yhteisiin 

neuvotteluihin sentähden , että Neuvorsvenäjä ta1 Saksa po11tisesti vaikut 

ta1s1 L1ettuaan. Tällä otaksumalla e1 ole vähintäkään perustetta. Liettuan 

hall1tUksen sUhde n11-tten baltilaisten konferenssien osanottoon, jo.ihin 
~ 

Puola ottaa o.s8a, tulee .tiettualals~olalals ontliktin kautta rnäärätYksi . 

eidän sUhteissamme Puolaan ei ole tap~~tunut minkäänlalsta muutosta. 

Idän katsantolCantamme kysymyksessä on ai 'Tan selvä. }le jäämme samalle kan

nalle kuln j olla olemme tähän eaakkakin olleet. Minä en näe minkäänlai sta 

mahdollisuutta ratka1staLlettualais-~01alaif konfliktl muuten kUIn Liet

tuan hyväksi Vllnan kysymyksessä. 

Keskustelussa kOBketeltl~n kysymystä bolsheviklvaarasta Baltian 

ma~ln ja etenkin L1ettuaan nähden. Ministerl öarneckls lausul, että Llet

tU8a~ nähden sellaista vaaraa ei ole Olemassa, jollei tarkoteta jonkunlals

ta yritystä. ulkoapäin. Heidän valtakuntamme on talonpoIkien maa, jossa asuu 

melkeln yksInomaan pIenvilJelIjöitä eikä. meIllä sentähden kommunistllen 

propaganda voi menestyä. T10tysti Tal11nnan tapahtumat ovat antaneat a1het

ta po11tisel~a polisI1aitoksellemme suurempaan tarkkaava1suuteen. Tämä la1-

,os on muutenkIn tähän saakka seurannut tarkast1 kommun1st1en maanala1sta 

t01m1ntaa. 

Haastattelunsa lopUksi Ministeri öarneokis 011 sanonut miellpi-
«~ 

teensätatv1alaiS-iIettualaI, sUhte1sta, joita hän pitää erittäIn hyvinä 

ja jotka ilmaisevat tendenssIä molempain vaLtakunta1n lähestym1seen edel

leenk1n. Kovnon konterenssissä määrätyt periaatteet ovat toteutumassa ja 

saavat kOnkret1sten sopimusten muodon. Läh~issä tUlevaisuudessa me ryh

dymme lähemm1n valmistamaan kauppasopimusta, JOka tietysti tulee olemaan 

arvOkas välittäjä lähempien ja ystäväl11semp1en suhteItten alkaansaamlseksl 

Jolle taLoudel11sesta unlonleta voI puhuakaab käytännöllisistä syis--
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tl, nlLn kauppaso~lmUksen so~1am1nen perlaat~a, Jotka menevät v1el~ 

pttemmä1le suoe1tuimmuutta, tUlee 1tsessään olemaan saneen huomattava askel 

siihen suuntaan. Tietysti molemp1en maitten lähent) lssen vo1vat paljon myö

t"valkuttaa eekä sanomaJ.ehcllstö että yhte1ekunnan mle:D1plC1e, Ja minä olen 

ka tapaUksossa vakUutettu että yhte1sin ehdoin me kykoD3mme t~taut tamaan 

m1tä lähe1s1mmän ja ystäväl11s1mmän lilton ajatUksen. 

Purlckls-jut tu. 

L1ettuan lehdet tietävät kertoa, että edellisessä raport1ssanl 

koskettelema Ja n1in suurta huom1ota herättänyt Purlckls-Juttu, on 10 p:nä 

t.k. ylitu lo1stu1messa ratkaistu Siten, että tr1. Pur10kis ym. ovat va

pautetut syytöksestä, jota a1kaisemmin olan selostanut. (R.B.) 





I . 

CharlJe d' Affaires 
de Finlande 
en Lithuanie 

No 172/Ll 

K. Herra 

Kaunaa, 18/2 1925 

K. Herra Uin 1 B t r 1, • 

j08sa 

"PetrUliksen hallitus ja Ben 

Ohj elma II 

lähetetään t ämän mUkana 4 kpl. ) 

Vast ;:a anottakaa, Herra }.lnisterl, vakuu us mitä 

syvtmmäetä kUnni oltUkeestanl 

Ulko~elalnmlnleterl Procope 

HeI s 1 n k 1 



1"" /- - ,.. , Rap. N: 116 Llettuasta. 

et rul1lCsen halU tMs ja 

sen Ohjel..ala.. ~~ L1 t tuan tasavallan presidentti vl1me 

leuun v11me1senä pä1väne oli hyväksynyt 

päämln . ( 0 ilCeu8lDln. ) T 9nas ' 1n e ~:opyynnön kÄllot taen samalla alli tus-

ta hoitamaan edelleen tehtävlään kunne~ uusi hallitus tulee mUOdostetuk

si , niln malnlttl1n uuden hallltuksen päämlnlsteriehd lCkaina atupääsaä 

maanvl1Jelyemlnleterl KIupavlcius, jOka on uomattava politlnen tek1j ä 

Lle ttuan hallituepllr 16Sä, mutta yöe mul a , kUten Liettuan pankln pää

jOhtaj a ja ent . ullcomlnisteri prof. ~r&u ie ym. M1nisteri KruPR i01.s 

el kU1tenkaan ollut erlk01seJll.lllln halUlCas ryhtymään p" ämlnlsUrln tolIneen, 

Ja kun tahdott11n samalla lieventää Kemelin alueen pllCku ed skunnan 

(selmella) vaalien lykk~ytymlsen aiheuttamaa tyytymättomyyt tä (josta mal 

nls1n raportissanl N:'o l!l4 Llet tuasta), nlln tUli tlnansslmlnisteri Pet

ru!llCeen nillll1. yhä 8nellllllän eellle>, koska hän on Wem811st " , jossa to1Jni

nut D..1Il p1tellUll9.n aikaa panlcinj thtajana. 

Kun presidentti stuliinSk1& 011 antanut mln1sterd PetrulllCsslle 

tehtäväksi uuden hall.1tUlCsen 1IW.Q.(10.staJll1sen, niin ei lCuJ:unut leUln pari 

ko.lme pe.lvää, Jrun tämä Q11 vaJlm1s. TWuä Liettuan ol oihin nähden nopea 
,t .. 

saavutus to lsta oe~ta{n, et~Ä koko hallltuevalh 06 oli oikeas taan 

krlstlllfedemokratisen blakln n. s . np~ rheju ttuu ja puoluer tuWän si&Älnen 

asia. Nä1A ollen Jö,ivät useat. ml ieterisallc t e tl s11l e hu.1taJi lleen (kU-

Ministeri ölle sähkötln) ja . lstl adem kratiseen t en t.k. 5 p:nä 

ryhmään :tulee :11e henkllö1lle. Entinen pää- Ja i keuem lnl terl TWIlenas 

jäi edelleen o1keuemlnleterik61, u ei pääminle eri Petrulie e ellden fl

nanesiminlsterlksl, Liet t uan ed skUnna puhe~leheksi valitun petusnlnl s

terl Byetras'l sijaan tull trl J ~antas ja slsäwlnlsterl StarkUksen si

jaan, j oAlCa tol~lntaan etenkin olt1in tyyt~u~ttöm1ä hänen passivisu tensa 

tähden, kuten mainitsin Jo raportlssani N:o 114 Liett asta, maanvlljelys

mln1sterin a~ulainen EndZ1 laltls 

HYkylsen Petrullksen ha111tukse koko ~pan , j Onka resl entti 

s tul&lnk1s t. k . 5:pnä VahVisti, OA sils seuraava: 

Pä&- Ja t~nanss1m1nlster1 V. Petru.lls 
ollCeus II A. Tun.enas 
l;11lcenne • B. Sl1zys 
Ja8.&IlV UJ ~8 Krupavi "ius 

ol.uatus • T. DaUkantas 
Ulzo • V. arneckis 
opetus II K. Jo.kantas 
slsä " A. EnC1ziula1tis. 



2. 
Seuraavassa pyydän saada sel staa sitä Liettuan ~uden hallituksen d8~ 
laratinta. jOnka , läministeri Petrul1s t .k. 7 P:Aä esitti Liettuan 
eduskUnnassa . Hän ol i aluksi h~ mauttanut, että koska nykyinen Liet
tuan hallitus ei suuresti erQ~ edellisestä jäsentensäkään puolesta, 
niin on nyky1nen hallitus s r1. p1ir tein katsoen jatkava edelllsen 
työt" . Oikeusperiaattelt seuraten on uusi halli tus vahvistava maan si.
säistä rauhaa ja järjes YRtä ja itä ankarimruir. ~al11isin keinoin vas.
tustava rauhaahäir1tsev1 n kansana1ne s ten ja valtakunnanvastaleten 
henkiöiden salaisia yr1tyksiä. Tässä tark tUksessa on ha~tus m.m. 
ryhtyvä r8~rean1ao 1maa p0lisllaitosta. Valtakunnan sisäistä Järjestys
tä vanv1staessa t i voo hallivus apua kUntain itsehallinnoilta. Jotta 
nämä vo1sivat suorittaa Al l~e kuulu at tehtävät ni1 .en tlnans it 
saatava vakavalle kannalle. Huomautett aan hal11tUksen alAeista työt 
tömyyden ja köyhyyden v~.entämiseks1 , vanhusten t rvaamiseks1 ja et en-perustalaalla usia sairaalo1 ta 11 pää:;;) kin sota1nval idien auttam1seksi sekä sa1rash~i don arantam1seks1tmtnie-
teri kosketellut Kemalin a~ueen vaa] 1kYsymystä ja ea»onut, että alueen 
edustaja1n valitsemi en sekä L1ettuan aduakUntaaa (Kavnaon) että alueen 
pil<kUeduskUntaan (~eme111n) on välttämätt"!Aästi toim1te t tava mitä pi
kimmin, lJlutta on si tä varten ensin tehtävä. edulkunnalle Itrinäisiä la
kiesityks1ä, jotka tarvitaan vaalien tOimittamis)a va.t~. Seura 
ten Kemelin sop1sUkssn ja Liet tu~n peru lain henkeä tullaan sopimue
ten kau ta järjestämään sUhteet Sakeaan pare alle kannalle. 

Mitä tUlee opetuslaltokseen, tUlea hallitus lisäemään sekä oppi
että ammattikoulujen lukua ja vaatima~ koulupakkoa alkeisopetukseen 
nähden. Oikeuslaitoksen alalta on maini t tava hallituksen huolenpito 
siitä, attä useat vanhat venälä1set lait tulevat uUdietetulksi uusia 
olosuhte1ta vastaavalle kannalle. iinanssian suhteen oli pääministeri 
huomauttanut uuden yliverotueko ission perustamisesta ja postilalt ~
sen käyt täm1sestä verojen kannossa. Uaan raskaat l uottoehdot, j otk~ 
aiheutuvat suuresta pääoman puutteesta, ovat ehdottomasti saatavat pa
remmalle kannalle, muuten Liettuan pi~te llisuuskin kärsii siitä k~ 
vast1. Er1koisesti on hallitus kUitenkin koettava parantaa uust ilal-
11stAn ja yleensä maanviljelijäin asemaa. Mitä l1ikenne loihin tu
lee, on ~önnettä.vä , että. Liettuan rautateitä ei ole useista syis tä 
voitu saada ajanmUl<a1seen kUntoon. Us.ll1a asem11la on vain tilapäi
slä rakennuksia. samoin useita tilapä1siä siltOja käytännössä. läissä 
on saatava parannUks1a a1kaan. RautatietarifteJa n t arkistettava ja 
trana1toliikenteelle myönaettävä etuja. Yhteys Kemelin satamaan tulee 



ra e tal11a ole n lsämaahan jOh avan rauta len kautta 

el. Tiinii. keväänä aletaan ra IOntaa kalastajasata lIlerell rannalle 

S 4nta-J oen s uhun . Kemell n sataman l aaj ennusta varastorakennUksl ~ 

neen on JO r~l~yttJ su nnltt l emaan. UUsi radi oasema valmistuu näi

nä päivinä, joten olalla mah llista järjes tää rad i okons rtteja 

viel" tä 1" vuonna . 

Puolustuslaitokseen nähden pääministerl huomaut 1, että hallltus 

tulee ensl t öikseen ~ j ärjestämään valml stavi a sotl1askUrsseja 

nuorlsolla, j Oka e~ vIelä ole täy iänyt kutsuntaikää, ja aIkou a~

taa nÄ I tten kur ssIen tolmeenpanon so IvI11e järjestöille, etenkIn 

UAmpuj a ln 11itolle" ( JOka vastaa meldän Suojeluskuntaamme ).Sltä

paitsI tullaan J ärj estÄmään kYSymys r e servlupserelsta ja näitten va

kItulsesta suhteesta armeijaan, slvlstyne1tt en palveleml sesta ar-

lll,e Ijassa 

rant8lllaan. 

• Sotllashenkllöl tten taloudelllsta a semaa tullaa . pa-

SuhteI ssa ulkovaltolhin tull aan huomlota kI1nnlttämään etenk1n 

taloudelliseen pu leen ja kehittämään t ätä uolta soplmusten aVUlla. 

N. s . Vllnan kYa~sesaä hallitus t lee aaettumaan samalle kannal

le kU1n;'edelliaetkin hallltukset. sekä pOlltlsta että taloudellis ta 

lähentymistä. mu1hIn Baltian valta~~l1n hallitus tulu pitämään 
On 

u!kop1itlkan aktuelllslmpana kysymyksenä. In.torma LIe ttuasta 

ulkomailla tullaan ki i nnl tt ämään erlkolsta huomiota . 

HallitUksen ohjelman dekl arointla seuranneen keskust lun eduskU~ 

nassa alotti MOPposltion päämles", ent . pääminlsterl slizevicius 

( kansanso s ialisti ), j oka purevaot i ja laajasti arvostell ohjelmaa, 

Puu ttumat ta tarke~min hänen puheeseensa, JOka alsälsi muuten palj on 

tavanmukalsta syytöstä , mainitaen siltä pa~l mlelenkl lntoisempaa 
tulisi seuraamaan, 

kohtaa : väittl että mlnist~ikablnettl, el deklaratlon teesejä,j ot-

ka ovat kaunlistl klrjotetut ,vaan viimeIsen (2L-2}!L-2 5) krlst . dem. 

kon.terenss1n JulkI sia päätöksiä ja sala1s la t olvomUks ia. Ennustl , 

että LIettuan sanomalehdlst öä tullsl kOhtaamaan raskaampl a Ika( vlh~' 

jalsl Lfussol1nl1n ).Huolll8.uttl,ette1 ohjelmassa ollut mitään pOl1tl

kan muutOksesta vähemmlstökaasall1suulcsItn nähden. Selosti laaJastl 

myös vIi~ 1sen hallltuskrllsin sylstä, jotka käyvät yhteen sen kan~ 

sa, mltä olen Xl. Isterlölle aikaisemmln raporto1nut. 

KuIsta puhUjIsta malnittakoon krlst.dem. lmulkst1s, JOka myös pu

revast1 kertoi ,)PPOS1tlOll auest8Jl "synnelstä" allhell alkaan kun nämä 

ollvat hall1tuksessa herättaen Iatuntosal1ssa u6ealllpaam kertaan suur

ta melua VRstuetajaIn penlcellli. .uut puhUjat s1vät olleet erikol-



sommIn vaIkuttaneet. Eräs heIstä 

valtakautta lyhyeksi. 

4 
li ennustanut nykyIs n hallltuk.en 

Krlst1l1i8-~emokratian päIväjärj9stYks9 n sli tymIsesItys sai 40 

ääntä 28 ääntä vastaan, joton uusI hallItus saI luottomuslauseen 

m1kä tapahtu1 t.k. 10 p:nä ) 

1Issä keskustelu1ssa, jo1ta minulla on täällä ollut, on tosIaan 

vahv1stunut sellaInen käsItys, että PetrulIks9n hallitUksen dekla

ratI0 oikeastaan oli edellIsen hallitUksen deklaratlon toistamista 

vain uu~ s sa mUOdossa ja jOka tapauksessa varovaisemmassa ja muuten 

tietysti julkaistuna to i sen , YÖhemmän ,aj ankOhdan olosUhte i d n IQU

kaIsena. Huomattavimpana kohtana Ohjelmassa pi~etään sItä, jos a pu

hutaan Kemelln alueen vaaleista . Jo uutta hallitusta muodostelta-

~Bsa rIensI saksalaIsmielInen sanomalehtI "Memeler Dampfboot" m.m. 

kerto~aan , että mInisterI PetrulIJ~gen tul mInen pääministeriksI mer

kItsee varmasti sovinnollisempaa ~antaa Uemell~ alueen vaaleihIn näh

den ja yleens" k::l.Ikk lln memelllä.islln kysymykslln nähden. Tähän välttee

f;!een nähden on kovnolainen saksalaismiel1nen 11 LItauische Rundschau 11 

asettunut reservoldulle kannalle. Hallituksen bhjelman tultua tunne

tUksi asettuivat mainitut leh et v~rrattain optimistiselle k.annalle 

huo autta~n sUhteitten saksaan sen kautta m s paranevan, kuten osot

tavat tekeillä olevat sopimUksen . Tavatessani tänään Liettuan Berllnln 

lähettIlään vahvisti tämä tällaisen paranevan suunnan olevan menossa ja 

kertOi, että kaksi liettualais-saksalalsta sopimusta on Juuri valmlstu-

nut. 
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• 
Ml_ lIiR 117 M.Uyalta-

Vll •• llt.n kUukausl'D alkana on käyty 

Ll.tt4 n Ja I&ksan y11111& erlla1sla neuyotteluja, jotka oyat johtuneet 

.e.elln alue.n 111ttimls.stä Llettuaan. Niltten etupäässä Berllnls8i käy

tyjen neuyott.lujen tarkotuksena on saada L1ettuan ja laksan yillset suh

t •• t täyd.ll •• n järjestetyXsl normallkannall •• NeuyottelulSI& on Y&llln

nut ystäYll11nen mlellala ja halu päästi 80,lmukslln, kUt.n Llettuan de

legat10n pUh"njohtaja on mlnull. Y&ku~ttanut. 

~äsltelly1stä kysymykslst ä mainittakoon ensinnäk1n 11ettual&1s

saksala1sen rajan tarkka määrltt'lemlnen ,1tkln kOkO pituuttaan Nlddenls

ta (I.Ur1s.h. N.hrung1l1a) alna .Puolan rajaan saakka ja rajamerklC1en yll!ä

pltäminen. KYsymyks.n käs1ttely .eme11n alue.se.n nähd.n ell slihen koh

taan I&akka mls8ä Nl.m.n-v1rta le1kkaa ent1sen 8aks~V.näjän rajan pe

rustuu Versa1ll.s1n so,1muks •• n ja muuhun 11ettualais-saksalalseen rajaan 

nähd.n Y. 1914 t.htyyn saksalais-venäläiseen rajasop1mukseen, JOka maail

mansodan tähden jäi ratitlolmatta. ICySymy'ks.en lilttyy myös neljän l1et

tualaie-saksala1sen rajasillan ylläpltämlnen, rajavart1o- ja p011s1rajan 

tarkka määrittel.m1nen ,1tkin Niemen-virtaa, erinäisten paikallisliikettä 

koskevien ohjesääntöjen ratka1seminen (10 km. laajUUdella kahdenpuolin 

rajaa) ja m.m. ~ilsit1n kaupungin, jOka on Saksan puolella, vesijohdon 

j~ sähkÖlaitoksen, jotka ovat L1ettuan puolella, aseman ja käytön sopi

mlnen. ~ikissa yllämainituis8& asioissa on Jo päästy tyydyt täYiln tulok

sUn. 

Mitä tUlee K.melin alueen asUkkaitten kansalaisuuteen ja optio~ 

n11n, on 8iihen nähden JO Kemelkonvent10n artiklain 8-10 auka1nen sopimus 

allekirjotettu ja ratitioltu molemm1n puo11n ja ratitiointiasiak1rjat vaih

dettu KOvnos8& yi1me helmikuun 21 ,:nä, jOllOin sopimus myös astu1 voimaan. 

L1itän tähän mukaan lehtlle1kke.nä saksannoksen mainitusta optionisop1muk-

8'sta. Tämän so,imuksen Yiipyminen oli jo herättänyt Kemelalueen yäestössä 

rauhattomuutta. Niinikään tyydyttäyiin tuloksiin on päästy neuvotteluissa 

kalastuksesta rajay.sissä ja lakien,halllnn011isten asetusten, asiakir

jain yms. jUlkaisemisesta. 

KYsymyksessä lilkkUY&n rautatiekaluston ja aineiston osittaisesta 

luoYUtuks.sta Liettuall. (Kamelin alu •• lle) on ~Ö8 piisty soy~ntoon, mutta 

jlle1li yol olla ehkä yielä h1Ukan teknillisluonteista työtä. Jo v. 1921 



2. 

tarkisti amb&sl&dörllwntlrenlsl luoTUtltt.aftll lIIlrän, Ja S.1l Jälklln kiy-

ti1D nauyott~uJ. et Isl Xönlglbergilsl. VI1m1 helmikuun 20 ,~ hyVäk-

syl Liettuan a1Illlter1kab1nltt.l puoleltaan versaIllel~eo'~len '71 artlk- \ 

lan aUk&lsest.l aslaa koSkeY&ll so,tmUklen, Johon llittYT1881 11IiBo,1mUk81Bsa 

(Unanss1lcysymye yli.) ,U'Jtälll, lNten näyttii, myös sovlntoon. 

»yölkin so,lmuI so"s1allnlCuutUksesta 011s1 muuten nlmls, mutta 

8aka&n- taholta el ole toIstalsekll suostuttu lruln 600.000 lrultamarkan kOr'fl,

~se8n Kamelln alueen työvlelle 'f&kuutusta varten Ja on selltetty että alkal

s~ saksan martan Intl&tlon tähden on vatuutus,läomaa vähennetty. Lle~tuan 

hallitul el OlI kuItenkaan vlelä euostunut maln1ttuun summaan slksl, että se 

el katso vaIv&nsa sl11ä summalla ylll,itäl hallltuksen to~ttamaa soslall

valruutuat& Kamelin alueella. 

MUllta edelsi olevlsta neuTottelUkysymyks1stl maln1ttakoon konsula

r1kon"entl0, Jurldlnen aTUsttts Ja rlkolllsten lUOTUtus, eläke Ja sotll&selln

korko, .ain- Ja lrulkutauUen 8hkä181!* Ja omistusoIkeus k1rjallisiin ja taidl 

tuottlls111l. (R.8.) 



'Ml.1t "'M11A p.l,U!tll a • 

Olen a1ka1semm1n JO lelostanut s1tä mahdo1l1suutta, että K*me11n 

alueen eduskuntaYaalIt v01vat tulla Tiettualle kohtalokkaaksI Ja antaa sen 

polIt1selle elämälle uuden suunnan, koska nykyIsellä hall1tuspuolueella 

(krlst. demokratellla) on IDTnon eduskUnnassa hyvIn täpärä enemmIstö, Joten 

KamelIn alueelta IOTnon eduskuntaan valItut kansanedustajat, Jos nimi aset

tuvat nykyIseen LIettuan hallitUkseen nähden pposlt1oon, voIvat saattaa 

maInItun hallituspuolueen vähemmistöön. Tästä syystä on Liettuan krist1llis

dem kratinen hallitussuunta kaiken aikaa pyrkinyt lykkäimäln näitä eduskun

tavaaleJa Kemelin alueella mahdol11sl~nan kauas eteenpäin, kunnes tämä vih

d01n herättI suurta tyytymättömyyttä ei ainoastaan Lie t uan vähemmistökan

sall1suUksien, vaan l1ettuala1senk1n opposit10n keskuudessa. Kuten a1ka1sem

m1n myös olen huomauttanut, on L1ettuan UUden Petruliksln ha1l1tuksen ohJel

mas sa m.m. eduskuntavaal1en Jouduttamlnen Kemelin alueella. Nyt näyttää nykyi

senkin Liettuan hallituksen mieli tekevin hiukan peräytyä, koska pääm1n1steri 

Petrulis juur1 sanomalehd1lle antamassaan haastattelussa selittää näit~en 

vaalien voivan tapahtua vasta tämän vuoden lopulla. On nim1ttä1n ensin Jätettä 

vä eduskunnalle lakiehdotus, jossa tehdään e~inäisiä muutoksia Yaalilakiin 

ja t ätä ehdotusta e1 muka enää saada jätetyksi eduSkunnalle, Joka '1stuu' 

JuhannUkseen saakka, tämän istuntokauden kestäessä, va1kka lak1ehdotus, kUU

lemma on JO valm11. Viisaast1 kyllä a1koo ha1l1tus s1tä vasto1n aivan ens1 

tllassa Jättää eduskunnalle lak1ehdotuksen Kamel1n alueen n.s. pIkkUeduskUn

nasta (KameI1asä), jollaiseen Kamel1n autonomisella alueella on o.lkeus. Nämä 

vaa11t hal11tus a1koo. t01mittaa Jo keväällä Ja tulevat nlitten tulolsit ole

maan hallitukselle hyvin tärkeät, koska se niitten perusteella voi 

tää alueen voimasUhteet er1 kansallisuusryhmä1n Ja eri puolueitten väll11ä 

ja käyttää näitä tietoja hyväkaeen varsinaisen eduskunnan vaaleja varten. 

(R.B. ) 



Amerlkan llettualflse, 
Ja Liettua. 

4. 

Amerlkan 11ettualalset, Jolta on noln 800.000 _ slls 1 

erltt ij ln suuri määrä Llettuan asUkaslUk un 2.2 ml~Jonaan verraten - ovat so~an 

nä".nnyttiimälle LiettuaUe antaneet suurta seke. alneelllsta että henklstä avus

tusta Ja avustavat sitä yhä vieläkln. Nllnpä tietää vlrallinen tllasto läha

t tyn Amerlkasta Llettuaan v. 1924 rahalähetykslä pankklen Ja postin välltyk

sella ybteensä 31.413.732 11tUä e11 päälle 125 mll.1onan Smk. mlkä tekee päiU-

18 2 ml1Jonaa 11ttlä ell päälle 10 milJ. Smk. kuUkauaessa. Etenkin JOUlun Ja 

pääsiälsen lähestyessä ovat rahalähetykset runsaat. Uutta monet rahalåhetYk

set , sslm. sllrtolaisten8& ltsensä tuomat tai Saksan Ja Latvian ankkien kaut

ta lähetetyt, eivät tule Liettuan tllastossa esl1le. Nä itten kautta n Liet

t aan tullut luultavasti ybtä paljon rahaa. Jalken kalklaan on sils laSketta

va Amerikan liettualaisten antaneen Llettualle viime vuonna yhteensä noln 

60 mllJonaa l1ttlä e11 n. 240 mllJonaa 8mlC. (R.S.) 
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0' bl. <fbr'rou brs '1brorltnb,n. 'ntrroanblr oul· obrr abllrlgen· 6. 
n I?init, 'nnldlrooJlrrlt aulllrigtnbn I!inir

j
. 6tiltnl>trTDanblr I 'Dlt grfamlt omllicb, unb brbörblicbr (tötiqltil, blt 1m Optiona· 

bl5 AUIII 3. &rabr ibrrn 'mobnfil\ 1m 9Rtmt 9rblt! ball,n; brr nerlabrrn, 6ri bcr 'lIrrlrgunQ b.a 'mobnfi\lU bn O.plonlrn ('lIrt. 9 
rob btr 'ncrroanbllcboll ricbltl . ficb nacb bn 80bl bn lie DtT· I '1bl. 4) unb bri bCI '!uslubr ibm btrotglidltn {Jabr, burcb '1UI. 

miUrlnbrn (\}tburltn; rlrllung Don IIrlunb.n obrr '5t1cbriniAUAQtn loroir burcb '1bpobr Don 
b, btr 'llbror'rnb' obrr Itint librlrou (j)runb,lgrnlum obrr , in Af· I Itnlfdlrlbunprn AU Irifltn Ilt. rolrb IInbrld)obrl brs 'JItcbll brr !Ilo. 

ltIi rblicbr$ Unltrnrbmrn im !lIIrmrlg.biel In ibr,m '5rlill obrr , lort ,ur (j)rbubrtntTb'bung untnlgtillid! gtirlf"l. 
. :lIIilbtfib ball.n. J ~I, nrrtlaglcblirbrnbrn (trilt ltltrbrn blt tTlorbtrllcb,n '!Inrotl. 

. lSolI>fil tln 'mobnlill non rinn brlllmmltn 'DautT grlorbrrt I lungm g,bm. ba~ blt bOI OplionsDnfobr.n btlrtlfrnbtn 'lIml'bonb-
11mb 'lIrl. 8 '1bl. 2 811'rr 01 bltibrn UnltTbrtdlungrn oubrr '5r· lung.n. Insbtlonbm audi blr 'lIu&lIrllunQ Don '5tlcbrlnlQung,n Aum 
Itocbl. 'olrrn nur In",/oml b r trlorbfTllcbr · ~ourr rrrrlcl)l IDhb. :J!ocbll>fla bh Opllon'rtdll' nael) !lIIögllel)lril br'cbl.unlgl ~nbm. 

9. 'lllf n~l'9alt gt Option 4u. Glunllrn I?ilourns brlDlrll brn 7. 
'lIulufl brr bruildltn. blr ucbl~ulhgr Opllon &U G)u,!ll!rn . 'Drullcb· 'lllr Drrlrooldlli'brnbrn (trllr Dupfllcbirn licb. tinonbrr aul 
lanbs brlOlr!1 brn 'nnlull btr hlaullcbrn 6laOllGn~rbollalrll. bipfomolllcbrm 'mrpr Dltrltllc1brlidl unb ATOGr aum 'rllrn 3Rolt am 
. 19· ~Ir bGutmb olgtll.Dlrn . '5tamlrn btr 1m _ !IIImrlg'bitl 1. !!IIol 19!!i 'lIn&ricbnlf\r btt '\ltrfonm, bit tinr Optionsnnårung 

'Inglll~lrltll öI1fpUI~ru ~Irnllarotlgf{ blt aur 8ullonblglrll bfr . abc!rptbrn bobtn. unltt 'Ingah bn (t0Stl bn (frllonnA 'u iibt • 
aulonOIlIn ~brtI .,. !!IItmtlllfblnl grtllm, r~a"rn, tolDril II, mlftlln • I 
ni~1 btrtlll unlrr brtI "tI. 8 brr 9RrmrlfonDrntloll laRm, UGI 'JItdlr, . 
I1lr blt IHCIIIIf. etoollOlltlCbiri~ltil 4U oplimn. II>fnn IIr GDI 1. \)... 8. 
nuor ltU t. !JImtfotWtf a.,,"tlll lDCIun unb aal Sril brr Ualn. 1. (fnt!lebtn 9llrlnun~tDttfcllftbrnbtflrn Obtr ~rDAtn btt fJo 
.rlcbnung blrfttl '5ntfGgn _ angtllrRI linb. II>frbt obrr ennlufln brr 610altonqrböt!gfrU aus 'Inlo& bttl Urbtto 

~r l1lt blt Oplaldtl aUI 'Irt. 8 'Ibl. 2 btr !DIrmrllonwnlion 1 nangs bn eloailbobtll iibn bot !JItmtlgtSlrt obn Iibn bir 'JI~'" 
grllmbrn '5tflimDluagr. finbta ou" al 1ft ,...,.btnlg. !!!Duna brr \)ptlonlbmcbtlQlm, lolann DlJbtlcbGbtl bttl 'lIrt. 17 hr 

l! ""taltlhll1ltltfen Itbrr (ttfl Dttfangtn; bae brr 6trtil'aU eli tili" 
1. Uni tt blt '5otlcbrifi btt '!·rt. 9 'Ibl. 2 bn !JIrmrllonwnlion brr!q":ltr ~=~~!nll ~trt,.Rdl ".lOlitl b. Iblt ficb

l 
~u, ~ .alOtl ... t~ 

,äUI nll6t· I .,... tntllum ... t au ammtn rDI UAv le lIa", '8f. 
) • Sril ItI -.. I I "" I . . barl on rlntm au I>nrinbortnbrn Orl ~Iom .. mfritt 

o ~~lil ~t nn .. nl.d ung m_ ..,.rmr gtblrt boldbfl Irln,n .2. sthnrn licb blt 9ll1lglltbn .ldll .lnlAtII, '0 tnlf"tibrt tla 
b) lDtr 1.ltll ohi In 'Uttlon Irlnn 'brltau JOr Sril 'tinn '1n. ::;Ulroln ::Itblricbln. um btlltn fmmnuag blt '161Dri.,rilcbt "II,. 

IlrOuag IDI 'Jltmtf,"lrt bortltlbll unhlDtOllcbt. Clul btfah, nu;a '1.., ~ IIItrbm 1011: 
eI rin '5toDllrr brllra 'nrrroanblr aul. o&n IIbllti kr l!lnlt • '-U t .. ommlftlon Inll aum ttllrn 3Role In brr 610bl !IIItmtl 

'nttl~lDclgtrt; auHlrlgtnbn I!lnlt. 6tilrnDtrroanr.:' bll AII~ ~uI~mmtn'n ~It Ipalmn (togunprn 'inbrn abrot!bldnb In 1>tulldl' 
3. \!Irobr Ibun tl\obnli' 1m 9Rtmtlgtblrt ubrrtra rft lOurbt. lan unb dlautn IlaU. 'Drr 9:tll. In b,ntn .G)tblrl brr Sulommrn. 

b) II>fr 1m 3RtmtlAtbltl DOII (fUtm, blr 1m !JItmrlgrbPrI aur Sril Irl~ nlolal: bal 'UI blt '5mllllrllung bn 'JIaumr, bn ~rtibfro'l • 
. IIn G)rhrt an'c11fl11 TOGun, grbGrtn III obrr IPn nacb ilolfrn. U~!'. btl ~lrnllorrlonol5 a~ lorgf,!!. bnm blt . ltom"\IIIlon lur ibrt 
~un9 btl 10. I?tbrnllobrttl boltlbll 10 Oabrt lailA Itlnm ~obn. 1o~grri{ IbibOrf. (1m ubrlgrn trogt Itbn (ttll blt Ibm tnl 'rbtnbrn 
~~~I bOl, .bt Ibm rln 'ImI 1m ~r,"tlgr&ltt iibnlrogen I 0 4~ ril;b tln nrulrolrr E5cbitb, ridlin ug'~OAtn. fo ltlrrb.n bit 

2. '1li unmllldbGrr bralO miUrlbart 610olsbtomlt 1m einnr hOI blcburl\) ~iftlrl)tnbtn Rollrn Don btibrn IItrlrogldllirhrnbrn (telirn ~u L... 9 ".1" I . . . '" 9 r rn . tl rn gdrogrn ud .. n. AV . _ 9r Irn bjt on bn Anlogr oulgrliibrim '5tamltn. . 9 
~. OPtiOnlbrUcblii" blr Innr~bolb brr OPllonlltil! 4uI on· 'Di,lrr 'Iltrirop. rodenrr In b~ullctrr unb lIfoulrcbrr Urldlrlfl t. 

brr~n \f)rilnbtn 015 bur 'Iulabung Ibrn Oplionsrtcbll blr btUllcbt Irrfipl IIIOrb.n ill, 1011 railli.lirrl ronb.n unb bit 'JIall'ilotioll5url~n. 
'JI'ubMaa4lrigltil on ltD. brr 1I10~lrcbtn 610011Gngrb6!igltll n · btn loll.n Ipoilrflrns om 21. ~.bruor b. Ils. In orono ou5gtloulcbl 
IDOr~rn 606tn. Ilrtlrn btn Oplonltn 1m 61nnr brr '8'fllmmungtn rotlbtn. Ifr Irill lIIit btlO ~agt b,s '1usloull\!u btt ~olililolions. 
unln ilbl. 5 bttl irti. 9 gldcb. urlunb.n ill Stro" . 

4. 'DIr 3rill Jur 'lIrrlrgung brs 'mobnlitln nooj) 'llrulf lanb 811 IIrlunb brlTrn bobrn bl. '5rDollmäcbllgltn bribn 6100ltn 
'lIrt. Il 'l"bl. 4 brglnnl mil brm !togr btr 'lIbgabt .Inn gilltlAtA Op. btn ~lrritag unlrrln tiAI unb mil 6 itA,1 Dtrlrbtn. 
Ilouunärung. ~ttlln, ben 10. !5rbruar HI2<j. 

5. ~I. 5abl bu 8tilpunltn bcr '1blDClnbrrunlL fltbl brn Opo Ar,!. 'llr. ~libtlm ~ruU. Ara. 'lI. 61b ilouslas. 
lendIft Inne~ ber ailll ' IIr bJt ~rI .. uno 10ft ~oba"~n 'nl. T,. R. 
!)a,qd blffn ~ri" .. rbtn lIt bll ,ur filDallhrung Iilauf'4In· 'lI b I dl ri f I ~nfag.). 
ltil. brII Onlbbrm Qltlcb brbanbrll IOtrbrn, mll ~u&nobmt btr 111\ 
"ulihno brr polhi'~m 'JIrdllt. 

6. tiatlDOllbrtltn Oplonl.. blr uabrll>fglicbtt Clul obrr 
'JI~lf lt8Ihbtr 'In on tlf1Dtr~lId..n Unlrrnrbmrn 1m !JItmrlgtblfl 
btbGIlm ~, IDirb In brm lur b1i ~rroallua9 btt <luIn obtT btt 
'JI~II=:rbtru.n UmlGlllf bIt IIlarri't uab On 'Iu'tllball 1m 
'Jltlltf et IIfllotltf ..... loIMtt .~I 111 brr 'Iltrf- btt Opo 
Innln 1ft NIDCIIIa. 

i . ~~~ih~E:~ii~~~~~~~ ~obt ('Irt 9 
IicbtN*X 



1. 
'!llt OftlTaolcbli'ntnbtn 'r,Ut oUllOidll,n lidl, tlnan&rr aul 

biplomalllcbf1l1 'mtpr oirrlt!l4btlicfl unb a-r aum rrlltn ~alt am 
bft tlgtbltt 1. !mal tll25 '5uatidlnlllr bn 'l)ulonm, blr rlnr OotionmrrörunA 

.wr 8ullönblglril btr abgrp,btn babtn. unlrr 'BnAok bt, '!allr. bn IfrnörunA au iihn. 
t!talt,n, 10lOtll II, mllleln. 

!m·tml~lfonotnlh)n laUm, uo& 'JI,d/I, 8. 

~~:'da~,:bt~:~:;~f::~ 3U oplintn. lIl,nn lir am 1. u... « "'" I ...,.... b.l lDOun unb aur Sri! bn Unlrr. J. -intftr~tn:u<r nunqlD."""f&f!I _drn IIkr ~roArn bt. it-
II Ii b lOuh, obrr '5nlufltl bu Eilaatsanq'bör!ql,it QUS 'Bnlan brs U,kr· 

rlmnung bi'lt5 ang' Ir I In . . ClanA' brr 6loal'boh,U iibn bOl !m,mdgr61t1 olin iibn bir 'JIt~l .. 
'!li, liir bi, aUI '!rt. '!bl. 2 b,r !m,mtllonotnlton l' ('rUunA bn OplionlbtwfltiAlrn, lolann u9btldlabtl bu 'Brt. 17 .n 

grltrnbrn ~Itimmungrn \inbm aucb oul II, 'BnlOtnbung. !mtmtlfono,nllon frlln 'rrU oulanAtn, baa lIu 6trtUlall obn ,inrr 
2. ~,mll4ll,n ftomminlon pmn,lI lOirb, M, lidl au, Ir alOti 'Bnll" 

1. Unlrr blt '5orldlrifl brs 'ilrt. 9 ~bl. 2 bn !mtm,ilono,nlion I b6rill,n bn ofTlraglcblftf!mb,n S',iir Aulammtnl'lIl unb ft nadl ~. 
laUI nid;)l : barl an ,in,m 6U onrinbarrnbrn Ort ulamm,nlrilt. 

0) 10fT ur S,I! I,inn 'BnlltUung im ~,m,lgtbitt baltlbll Idnrn 2. !lönn,n licb bir !mllglf,bn nlcbl elnlptn, 10 rntldltibtl eln 
'ti\obnllll ~Itt, - I n,ulTaitr 6dlitblrlcblrr, um b,ntn t!rnrnnunA bir Idllllrl.!rrlldlt 'JIr. 

b) IOtt 1,IbU obtt In 'l)rrjon Irinn <tb,ltau aur 8th Itlnrr '!n. qlrrung prbtl,n IOtrb,n 1011. 
IIdlung 1m ~rm,lgtbitt botlltlbfl unklOtglldlrs mul b,lan, 3. 'DIr ftommlfflon Irltt um nft,n !mal, in bn Eilabl ~,mtl 

eI tln ~ramlrr, brlT,n 'llulIlanblr aul· olin ablltig'nbu l!lnlr. ~ulammrn. '!ll, Ipliln,n agunp,n IInb,n ablllrdlltlnb in 'D,utldl. 
'atrJd;)wågrrtt auflttiArnbrr I!init, 6tiltnOrTlDOnblt bio , um lanb unb I!ilautn flall. 'Drr 'rtlt. In btnrn (\)rbid btr 8ulammrn. 
3. mrab, Ibr,n 1!lobnlill im 9Jlr~elg,birl iib,rlragen wutb!. lTill rrlolpl. bal 10r bie 'llmilfldlung brr 'JIöume, brr 6dlnibfrölft 

b) ron 1m !mrmelAtblrt oon <fll,m, ble 1m 9Jlemtlgebl,1 aur 8ell IInb bt5 '!litnllotrlonals AU 10rAtn, benn bir ltommilTion lur Ibrr 
~rr mtburt anlantg lIlann, Ilebo!tn 111 ober ~rr n.acb 'noU,n- r äfiAftl! brborl. iJm iibrigrn trögt jtber !reil ble Ibm tnlfltb,nbm 
ung b" 10. l!eben51obrfs .bal,lbll 10 Dabrr lonA .!elft!n 'i\lobn· Itollen Itlbl!. 

lib g'babl bal, ,be Ibm ,1ft 'Imf 1m !mrmtlgrblel ubttlragrn 4. 'i\lirb ein ntulralrr 6d;)i,bsricblrr u9tAOArn. 10 rorrbrn bir 
lOurbr. • _ bnburdl tnlflrbenbrn olftn oon heibrn orrlragldlliencnbtn 'reittn u 
2. 'llls unmiltrlbaTt bt 10. mitltlbart 61aalsbramlr 1m I:)lnnt Alrhbrn rilen gtl ragrll. 

tltS 'JIrt. 9 '!bl. l! grtlrn bit in btr 'lIniagf aulgela~rftn 'a,omlen. 
:t Option5brrrcbllgle bir Innnbalb btr Opllonslrilt Oun on

brrtn \i}rilnben als burd;) ~usilbung ibn5 OplionsTfCbls bir brulfcbr 
~th!)&anA'böriA!rit an Sl,Ue ber . Iilauild)rn 61oalsonntböriglcil n . 
lIlorbrn ba6en. Ilt~,n btn Oplonltn 1m 6innr brr 'llrllimmunnrn 
IIlIlrr 'lIbl. f) b'5 'lIrt. 9 glr/et. 

~ . ir rill Aur erlrgung bt5 'IDobnfill's nocb ell llcblanb 
'lIrl 9 'llbl. 4 begIn nl m.1 bem 'ragt brr Wbgobr riner gfilllgrn Op. 
Iionsullarung. 

Ii. 'Die 'IDabl bts 3tilpunlffl ber 'lIbl1)QnbrruIIQJlrbt ben p. 
lanlm innrrbalb brr \jrifl ' IlIr blt 'lltrlcAung bn 'IDobnfillrs Irti. 
Dnnerba!b blrlrr \;rill IDfrbtn II; bls aur 'ib_nb,rung Hlauild)rr. 
Iril& brn Dnllinbrrn ql,icb b'banbrll lIl,rben, ml! 'lIusna&m, btr 
lJuslibang bn polllilcbrn 'Jhcbtt. 

6. 'IbllrlOanbrrl,n Oplanltn bir unbrlllrgiidlrs Giul obrr 
'JItcblt jtglicbrr 'Irl on A,roublid"n lInlrrnrbmrn im !memrlll,bltl 
brball,n babrn, mlrb In bem IOr bTt '5ulIloltung bra (\)ulu obn btl 
'JItcbll rrlotbttlicbrn Umlange blt ~innilr unb bn 'lIul,nlba!t 1m 
!Dtf1l1t1gtbl,1 (I'flall" IOtrb,n, 10lOtU nldll In brr 'll,rjon IIrs Op. 
lanltn ~1I,nl,n OblDOUtII. 

;. '1>0, 'JI'~I kr Oplanlrn IIIr ~Itnobmt ibm bf1DfQHd;)tn 
~abe ('llrl 9 'lIbl. 6) krf bu~ 'Iu.fubrorrbolt okt lonlllat grltll' 
Iicbr obtr '8meaUung.mallnobmtn nl~1 tingtldlrCinft IOtrbrn. 

. '\)trjonm, blt In 'Iulubung iin Opllonlrrdlls blt elaal.· 
angrbörlgttil tlntl btr bribtn IlfrtrGgslcbli,\ltllllm ~tilr tTlDOrbtn 
ba~1I1Ib !bTfn 'tBoI)nr .. la bcaa 20Ab otrltgtn, IOr ba. Ii' opllrrl 
babrn. linb oon aUrn laultllbtn etrutlll IlOm <iinlommtn unb '5tr. 
llliern IIdt btIn ~blaul iin ~onall IrdaurtUm. In IOtI~f1I1 blt 'Ib. 
lOGabtrullJ. ~gI 1ft. 

'»Ir 'Ut{limmuftg bn til. 1 "nkl ItllIt 'BnlOtnbu,!io 10lDflt blr 
~pnamang .t 'JIiilflletl ouf etaoflan{ltb6rigltll, tBobll~i 
~Ufmf\)aI~;~lr Imu nletl. lo,m brr etrurrp letU 
.. ~.. 4iItI bI ~ ..... kPD1 OII~ '.1 
..... .. .. ......... lil..,. _ llninkI -..r. 
1M ""'" cdt fdlltll .... 111_ ~ tai. 

3. 
t\IfII """' Mr 10....... et ...... llllg1a1t .. ,..... 

lItQtIl (~rL 8 'Ib{. 1) = rbdltt ttllIhr 1I!IIn 18 D4na kt 
fStaetM"'rIetdt bn • 1 ... Mr ~ ..... r .. f. loItn 
Ii' btr etootlonetWrlsftlt kr .... n: 111 ... ·tit ... ~~ .. JoI. 
.. II, btf ~tIt=a: ~;.- .... Nl 
&r1' _ rlir bIt ~'" -btt stiabn Yaebdktt ttllIhr uin 
I (Jqmt ftIen btf ea~11lMa btf .... n. 

9. 
'!licfrr '!\rrfTop, IIltld)rr 111 brutf rr IInb tilaulldlrr Urld)rih Ar. 

frrllpt roorbrn ih, 1011 roUlilinl IIlnb,n IInb bir '3Iafilifalionsurlun. 
brn lontn Ipöfrftrns om 21. \irbruar b. tle. In ~olDno ausgrlauld)1 
IIlffbrn. Ifr ttitt mil brm allt brs 'lfuslaulcbts brr '.!IaHfi/allons
urlunbrn In !fralt. 

;'3u lIr1unb brll,n babrn bir 'llroo[(mådltigttn btibtr Eilaaltn 
b,n ilrrlrall unlrrlrrHpt unb mil 6irAtl onftbrn. 

;antin, ben II\. 5,bruar 19:!.:;. 
A' 'Ilr. iBilbrlm Itrull. IlrA. ~'. 6ibAilauslas. 

I ... . 
'11 b I d;) r if I ('ilnlagt). 

r. '115 unmittdbarr 61aalsb,amle im 6innr bts 'lfrl. 9 '!bl. 2 
unb :1 brr !m,mtl!onotnllon IIlrrbrn angrftben: 

1. bir ~omltn bn 1m !m,mrlgrblrt tingrridll'frn ölltntll!firn 
'Ditnfl3I1lfi1!'. Mr bfr Iilauifdlfn 'JItgi,rung untrrllfbtn, ncimhet: 
a) brr liilmbabnotTlDOltung. 
b) brr '1)011. unb ~rlrgropbtnD'TlDOltung, 
c) bn 8oUDmD4tana. 
b) brr ~a"nlltTlDOltung, 
e) brr etaallJ'Vlf,tl 

2. 'Dir titanatrn kr 1m !Dtfmtlgtbid r/n5rlcb'eltn öllrntliet,n 
'$)ftnlla-'fIt, bft j1IT SutM"........ &« nr btf GlllonQmrn 
~bötll,n b", !m,mtlgtbftls 9~ör"" n - IY . 
0) b'l '!linftoriullls be5 9Jlrm,lgtbirls, • 
b) brr !!anbral,cimln m ltrmfalTtn, . 
c~ kr &nbrspollirl, 
b btr iluftiaDmDQlfllllL 
t bn ~orflllfTlDOllunA, 
f) kr eleutrOtTlDOltung. 

II) kr ltolo!ttrOtTlDOltulllL 
~) bfT ~uorTlDOltuntc 

1
t:===:tI:: . 
btt ~rIOGItung. 

m IIrr 1!a~.ntcllfTlDQllul!B< 
" btr §m:onflalt mropqcbfrn, 0" 
p) btI UfnlrrjucbunglClmln, 

~ 
blr qtr. 

f .. ~ ... . 

1 tt ~ ... "'11,," ChDlna\iuar 1IlI& lIlII' IIC111ftid1n 
...... latt ... 



II. 'II, unmltttlboff Gtool,~omtr im 61nnr bn '10. II '1bl. 2 
3 btr :DltmrllonDrntlon IDrrbrn Itbrnloll, nl t\) I 0 n 9 r I r ~ r n: 

1) bir Stommunolbtomtrn brr 61abl gnrmrl unb bn bnl eonb. 
Inilt tlnlt\)lirblit\) bu 6tabllcbu(rol' unb brr \!rbrftöltr 
bln lommunoltn I!rbran\!o!lrn, 

:!j blr 'Bromlrn bu I!onbgtmtinbrn. 
3) blr (i)dflfld/tn. 
4) bir l!ebrftCi(lr on brll Wtitttl· unb ~ollelt\)u(rn . 
5) blr 'Btamlrll brr 6Ifrntlidl.w!)llIdlrn störllulcboltrn. 

'1bldpill 
ecblubprolofoll. 

bn om btutlgtn '.tojlr nfo(glrn Unlrqtid)nung br, brutfll!· 
~nttagt5 4ur 'iluslilbrung bn 'iltlllrl 8-10 brt In '\)erie 

t\l24 oDgr!d/(Onrnrn StonDrntion Ilbn b41 gnrmrlgtbltl 
DfTttOAldllirbttibtn '.teile ubfT lo(gtnbu linla gtlUOrben: 
rln~ti (h!)rn (int!d/tibung brr !5togt, In\llltmit '\)n· 

brm 10. 19'20 burt\) <fbtfd)lirkung obn I»tburl 

~.!~Ib~~:no~l~b;'~~~'~I~II~t~ gtlol9
1 

[jnb, blr bir brutfcbr rJI 0 r I 920 brlohtn. IDltb Det· 
br. btut!cben Eifoollongrbiirig· 
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K. Herra K 1 n 1 8 t e r 1, 

BaP. B:~ 118 L1ettuasta 

Jossa: 

1) xo~on-Vatlkanln konflikt1 

lähetetään tämän mulcaIUl (4 kpl. ). 

Vastaanottakaa., lIerra Mlnl terl, vakUutus 

mitä syvLmmästä kunn!o1tUksestani 

;( l/ 
{jl~- /.AI 

J 

, 
Ulkoas1a1nm1nlster1 P r ° • ° p e, 

Helslnk1. 



RaP. 1:0 118 Liettuasta. 

Kovnon - Vatlkanin 

konflikti. Kuten raportissan1 N:o 113 L1ettuasta (5/2-25) 

huomautln on Rooman paav1 11ettula1s-puolala1slen 

konf11ktiin ja V1Inan kYsymykseen nähden puolalAisten kannalla. Tästä 

JOhtuu myös se liettualaisille sangen epämieluinen seikka, että paavi, 

JOkU alka Sitten, tietääkseni viime helmIkuun 10 p:nä, al1ekIrJotti Puo

lan ja VatikanIn välIsen kOnkordatln, jonka mUkaan n.s. VIlnan alue kir

kol11eessa suhteessa 111tetään Puolaan, 'huol.1matta slltä, että LIe~tuan 

hal11tus nootlseaan protestoI mItä ankarl in tällaista liittämistä vas

taan ja että L1et tuan sanomaleh~18tössä myös - etenkIn kr1stiI11s-demo

krat1en, toe1kat01ilaisten ·Rytas--lehde.sä Ja kansansos1al1stien "Li8-

tuvo,s Zin1e s l - lehdessä - no stettiin asiasta suur1 hälinä, Uhkallt11..n, 

vakUutettiIn, että ka to lIla1suus LIettuassa tults1 siitä kovasti kärsi

mään Ja vaadItt11n, että paavin Llettuassa olevan lähett1lään (monseig

neur zecch1nI) on lähdettävä pOis J.iettuasta ja että Liettuan edustaja 

(Kacev1~lus) Vatikanlssa kutsuttaisiin takaisin. Liet tuan hall itUksen 

äänenkannattaja puOlivirallinen -Lietuva" on myös kirj ottanut tähän 6U~ 

taan. 

Kuten edellämainitussa r aport1ssani myös olen t i Adottanut , 

vln legattl Kovnossa, Uonselgneur ZecchIn1, llettualalsten kansallIsille 

harrastUksIlle vä11np1t ämätön, m1nkä JOhdosta h~en kanna tUk sensa 011 

alun pitäen hyv1n heIkkoa yksinpä kristil11s~demokra t i en keskuudessa, 

ten johtomlehistä useat ovat kIrkon mieh1ä Ja kansallisia toim1henk1löi

tä Ja jo.ita llett.ualalnen opposit1o. on m. !u. syyttänyt sl1tP., että o,vat 

.paavin nöyriä alamaisia eikä Liettuan tasavallan kansalaisia-' Ja että 

kaikkiin asio1hln slkott&vat uskonnol11suutta ja arvostelevat asioita 

IIn valossa. Kun V&Ukan1 alottl viime helmlkuun al1cupuo.Jella neuvot te

lunsa myöskln Liettuan kanssa konkordatln solm1amIsen tarkotUksessa, 

etupääeaä oppGsi Uossa olevat kansanso,slal1st! t ja SGs1al1demoltratlt s$I.1-

vat taas a1hetta hyÖkä.tä utöl1lalsen k~rkon kimppuun ja toJ.to,ttaa leh-

d ssäin sitä, että Llettuan kansa ~ vapautettava ·uskonnollisesta .t1e

tämättömyydestä- ja paterien IQke&sta seuraamlsesta ja Ohjattava vapaa

mielisen Csos.demGkrattt tletysti: .aos1alistlsen) yhteiskUnnal11sen ke

hityksen t1elle. JUuri tämän ~Ppo8lt1on taholta vedett1in Zeoohtn1n asia 

pohdittavaksi Ja pangottavaksi Ja hyökättiin ankarasti hänen k1mppuunsa 
\ 

koettaen vetää mahdollls~ paljon krist1111s-demOltrateJa mukaan. 

Huomautett11n, että kun va'lkanl v. 1921 nimitti Jesuittakunnan munk1n 

Zecchlnln Rooman ki~~ hengell~seksl vlsitat~1k.1 
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nltn .1 vat1tani Qllut n1a1t7Xa'lti n.uvotellut L1ettuan hallitUk.-n 

kanlA, Ja Jaav1n valtuutettu valItsI ~vnon aIN1npa1kalt ••• n, otti 

haltuun8& ~1t1an pillpan to1m1nta-alaan kuu~uvan Benedlktlnlluoeta

rln Ja alko1 tehdä viralllsla k1rltltOk!yntejä, valtaanuttaa delegatl~i&a 

ja valltUksia, llman etti Isltt1 Liet t uan ha~ltUltselle minkäänla18Ia 

valtuUksla. 10 8I11Qin ~ltlin todeta, että hänen ajaman.a po11tIklta oli 

jo.sakln mäirälsä Liettuan tasavallan Intr •• lell1e VahingOksI. SILlOinen 

slsämlnisterl Oleka totes1, että tIlanne on epänormali ja pani alulle 

va1m1stUksIa 8iihen suuntaan, että Zeoohlni keskeyttilsl t~lmlntan8a, 

kUnnes täm.ä.n valtuuksia koskeva as1a <:m VatikanIn ja Liettuan hall1tUk

sen välillä selvitetty. 8IsiminIsterIö klrjottl myös tähän suuntaan käy

vän kirjelmlln jätettäväksi Ze o111n1Ue, erään huomatun l1ettuala1een 

kristI~ls-demokratlaen klrkonm1ehen kautta Mariampolin kaupu.ngIssa (Liet 

tuassa). ~1rjelmä jäi, kUItenk1n antamatta ja tllanne entlselleen. v. 1924 

slsämInisterl !alkauskas ott1 valtuuksla koskevan kYSymyksen uudelleen 

ell11., kOska p1tl zeochlnln to1m1~äa valtakunnalllsessa suhtees.a lalt

tomana, A.ia el nytkään päässyt UlkoministerIötä pitemmälle. S111ävälIn 

herltti Zeooh1nln toimlnta tyytymättömyyttä Itsensä LIettuan krIstI111s

demokrat1en kato~lla1sten keskuudessa, jotka k1rjottlvat paav111e klrjel

män, Jossa lähes 400 alleklrjotusta, vuittaen sItä, että. ZeQchln1 el 

eallinut yllimalnitu ... lamaglt1an pl1epalta o,ttamasaa&n kirkoeaa laps1l

le opetettan.n lumalan sanaa llettuanlt1elellä, että hän pitI puolala.lsten 

puOlta ja että ol~ erään hallitUksen jäsenen läsnäollessa sel1ttänyt tIe

tivän.ä, että llettualalnenkin väeltö tahtols1 ll~ttyä Puolaan, mutta et-

' tl pol1t1kolvat yllyttäjät /1' estävät sellalsesta. On todettu, että Ze<lO

hUll käyttAä neuvonantaj1naan l1ettualå1av1ham1el1slä henkll.öltä. ('kuten 

, pater.' D.1kna y.m.) Oppoe1t1on taholta es1tettiin L1ettuan hallituksen 

plåm1ehelIe viime helmikuun alue8& Z.CGhIn~Bemaa Ja llettualalevasta18-

ta totmlntaa kOsklva kysely, joka sIlloIn koetettI1n sIvuuttaa mahdolll

.tmman -väh1n äin1n·, Jotte1 kYBely herätt~lsl pahaa mIel.tä VatIkanlssa, 

JOka e1 lilloln v1elä O~lut alleklrJottanut Puol.an-Vat1kanIn konltordattla. 

Mutta kun tämän ltODkordatln teksti t .k. aJ.uas& tull xavnossa 

tunnetUksI, herättI se .uurta tyytymä.ttö~ttä kalklssa llettu&lals1asa 

pIire111ä puolQ.l.11n katsoaatta, ,teDkln artlklat 9 ja II, Jolsta edel-, 

linen kUul .... mälr1ttel •• PUolan rajat (Jakaen maan v1Iteen ~Irkolllsten 

provlnl.l.n ON&n:) ~ZDUl (~sen), V.reova, 'f1lna, I,._o. (L_berg) ja 

Krako-.a. WilDan p~vIn'.l. ~04o.~vat WIlDan arkkIp11IP~;f. JäIn ll1t 

tyy WIlnan arkk1pII.PakUa~ Puolan klr~on orianllatl00n yhde.sä ~4tn 

/ 0 / ' 
" ~ ~~ /~ ?~k;,., r;Å~' 



_11ft p11.p&ktmDan kUl .. a. Artiklalla 11 sanotaan kUul8lUl&, että Vtr 

t1kaJ11 nla1ttU arkk1p1J.epat Ja pl1.pat, autta Puolan talavallan Pre

.1denttl vol e81ttii va_tuetavan kantansa JOkaista ehdokasta vastaan 

pol1tlsell& perusteella. Hä.in ollen y01 olla a1van varma, että Wllnan 

arkklpl18pak81 tulee nim1tetyksl va1n puolalainen. Kovnos8a arv8llaan

kln, että nykylnen Vl1nan arkklp11spa Uatulevliius Joutuls1 pOls palkal 

taan Ja hänen slJaansa tullsl konkordatln p~rusteella JOkU muu sellal

nen kl rkon mles, JOka enemmän kuln Mataleviclus antaa Varsovan halli

tUksen Johtia ltseiin. 

Kutta opposltl0. ~ myös sannut käyttää 11ettualaisille vähemmln 

mlelulsta Z8COhlni~01an-Vatlkanin ](onkord.atia -omaksl ilyvä.l<seen· se

llttäen kOkO jutun,9ikä alvan syyttä, Johtuvan krlstl11is-demokrat en 

lilan klrkolllsmlellS9stä pollti~ta. 

! Holn kakli vlikkoa sitten he järjestivät Kovaossa Raatihuoneen 

torille suuren kansankOkOUksen, JOhon otti osaa 1;': e8 4000 nenkeä. PUhu

Jat huoma1;uttivat mlten Puolan-Vatikanin kOnkOröattl, jOka antaa "slu

naUksensa- Puolan Vllnan-anastuksalle, on Llettualle tUhoisa ja mlten 

Vatikani tämän kautta on kovasti lOUkannut L1ettl.lan kansaa y.m. slihen 

sl.luntaan. ZaöOhln1ä 011 huuaettu maasta pOis. ~un kanaankoko s 011 tul

lut alvan ltlan kl~olseksl, 011 pollslpiälllkkÖ sen hajottanut. senJ å 

keen 011 kOkoUksla jatkettu Raat1huoneen sallssa ja kansan talolla. 

let tunnetut oppositlon mlehet kuln slelevlG1U8, Smetona Ja Valdemarae 

oUvat puhuneet. Pol1s1päälUkkö 011 estänyt mlelenosotulkulkueen preSi

dentin asunnolle, mutta Zecchlnin ..... tt asunnolle 011 estelstä huol~t

ta k\.tlten.kln kokoontunut väkeä, ,JOka 011 protestolnut Vatlkanin Liettual Ie 

takemää laukkausta Ja vaatinut arkk1pllspa Zecohiniä astumaan näkyviln. 

Kun tämä oli tullut näkyvlin, 011 väklJoUkkO alkanut vlskellä lkkunoihin 

m.m. altlä munla. Pollsl 011 slttenkin väklJoUkon hajottanut. 

Raatlhuoneella kQkoUkseBsa tehtiin päätös, jOka lähetettlin sit

ten Zeachlnll1e lähetystön muk~, mutta ZeoQhlnl el ollut ~ttanut lähe

tystöä vastaan e1pä elel pääst änyt sltä asuntoonsa. Se oll sitten to1m1-

tettu Ze,ohlnl11e tämän adJutantin välitYksellä. KUä11 eräässä. l1ettua

lalselsa lehdessä. äskettä1n olleessa uutlsessa näkyy on Llettuan halll

tUI es1ttänyt Ze.oh1nl11e anteekel pyynnön väklJoukon esllntym1sen JOh

dOlta Ja ryhtynyt kalkklen mahdolllsuUkslen varalta luoJelemaan Zeochl

nJ.n perlonaa.- T.k. 10 p:nä. OTat opposl tlopuC''' ,ueet 1:0VDOaea tehneet aslal

sa T111kylymyklan, JOka kultenkln '0 krlstl111e-demokratlen länellä ~ 

llttiin (21 Taltaan ). V111kYsymyks88lä 011 ell tett1 kYlymykset: tatsoo][o 

hallltul olevan syytä Jattaa neuvotteluja konkordatln 80lmlamlsekll Va-
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UUn1n ja 11.ttuan vllini. xatsooxo hall1tus olevan tarko Uke'Hlll1Uka1sta 

./1e1l8 n ylläpit·· 1 eWlt lta monse1gnel.lr Ze hlni~/ja onkO tarpe .. Ueta t 

tti L1 ttua edelle n pItää edustajaa Vatlkanlssa . 

allni haa tatt ll.lsaa, minkä Llettuan ulkomln1 terl aivan äsket

täln n antanut Liettuan sanomalehd1lle hän toteaa, että Puolan-Vatikanln k 

kOnkOrdattl e1 vähtmmässäkään määrässä tyydytä Liettuan polltis1a oikeuksla 

Ja että Liettuan hallltus tästä syystä tul e pItämään k.o . konkordatla 

-olemattomana- . Iän alleviivaa, että kOnkordattl loukkaa suurestl myös 

"mlel itetyn Liettuan- valkoveniläisen väestön etuja. Myöntää, että on mah

doton aslain näln ollen jatkaa neuvottell.lja L1ettuan ja Vatikanln vä11l1ä . 

konkordatln solmlamlseksi. Llettuan hallitus n asiassa lähettänyt nootin 

paavllle. En ole mainittua noottla kultenkaan tähän mennessä saanut, s11lä 

Llettuan ulkomlnisterlöstä ilmotetaan, että kun sltä el Ole vlelä annettu 

paaville, nlin sltä el vol myöskään mullle antaa. Mikellolen kUullut , on 

juur1 llettuala1nen delegatl0, jOhtajanaan ent . ulkom. Purlakls, matkUsta

nut as1assa Roomaan. 

KUten olen IOvnosta 1.l1.l1lut, on Puolan Vatlkanin kOnl(ordattI Jon

kunverran vaIku ttanut klrkkokansan keskuudessa s11hen suuntaan, että teh 

dään kysymyksiä , eikä olisl s~tä j8 sop1a Puolan kanssa kovaosaisessa V1l

nan kysymyksessä, koska 1tse pyhä paavIkin on asettunut puolalalsten puo

lelle. Tällaia1a kysymyksiä on tehty, mutta, kUulemma , ovat pu lalalsten 

hal11ttämättömät vastustajat ja pu lalaisvlhan 11ets jat lyöneet sellaiset 

kysymykset alas. 

Kovnossa arvellaan myös , että se rajaselkkaus JOka tehtltl t.k . 16 

p:nä uolan-Llettuan rajalla, olisl ollut tarkotettu pa1nostamaan LIettuaa 

taipulsammaks1 sov1nnon tek on Puolan kanssa . Tämä Sh1rwintln läheisyydessä 

tapahtunut kahakka oli llettulalell~e aivan yllättävä, Sl~lä rajalla on 

P1tkän aikaa Ollut muuten aivan h11Jaista. (R.S.) 
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RaP. N:o 119 L1ettuasta 

Jossa: 

1} L1ettuan pankk i (s1v. 1) 

2} L1ettuan-Saksan suhteesta (s1v. 3) 

3} "LietuviB" Ja nyky1nen t11anne (s1 v .5) 

lähetetään lrunnlolttavimmin t ämän mukana (~ kpl.) 



Rap •• :2 119 Lle'tUfr\a. 
Rlga, 4/4 1925. 

bl / I.i9'f 1.1). tI.~.lfiO. 
Liettuan ~18ta (11ettuankie 11ä: -Lletu

VQ.8 Bukal-) ja sen t,..-o1Jalrmasta oa· len JOhtaja, prot. Jurgu.UI (ent. 

Llettuan Pankkl. , 

ulkomlnlsteri) pankln Olakka1den vuollkokoUksessa T.k. 21 p: ä ~oTnol

s& antanut lI.m. 8 uraavla tletOja, jGtka lalnataan Llettuan lehdistä: 

'1 p. JoulUk. 192' ol!vat Ll ttuan pankln kUltaTarat 16.000.000 

Utt1ä. (1 -Utu- • 1/10 U.8.Ä:n dOllar1a), mutta '1 p. j ulUk. 1924 Jo 

'0.000.000 lt. rns1mälsenä to1m1nt~vuonna 011 Pankllla varoJa ulkomal-

8 8sa valuta88a 46 ml1j . lt. v. 1924 62 11j.lt. Omalsuuden kasvaessa 

to lmlntakln kananut. '1 p:ä.än joulUk. 1923 on pankkl myöntänyt luot t a 

16 ml1j., '1/111 -24 mennessä ,6 ml1J. '1/X1I-2 ; 011 111kk~essä olevien 

pank1n ,eteleltten määrä 60 ml1j., v . 1924 92 i1j. VUosi 192' päättyl 

90 mllJonan lt. bllaneslln, v. 1924161 lI11j. Ulkomalsta va l uttaa pankk i 

ost1 v. 192' ybt. 140 mllj. ja möl 111 ml1j. ja v. 1923 88 stl 8itä 

208 ml1J. ja. möl 1&4 m11J. Pankln pUhdas vMtto 1923011 1.000.206 l1t

t1ä, 1924 Jo 2.850.000 lt., jota paltsl 1 1/2 ml1j. polstoJa, kUolletul-

seen y.m. 

L1ettuan pankin b(lalfSS1 osottaa myös maan taloudellista asemaa, 

Ja v 1 •• TUoden b1lanssi, että maa alkaa tolpua salraudestaan, jonka 

valuttakatastrotl sodan aikana sll1e alheuttl. 

Kalnlttuaan pankln klintalmlstöj n vl1me t o l lntavuoden kul uessa 

kasvaneen Ja tehtyään muutamla verta11uja emlss1 pankln ja tavalllsen 

Yksltylspankln välll1ä sekä huomautettuaan pankk l opera t lolden kasvaneen 

vl1me vuonna lähes vl1 denker alsestl, mutta pankin koko henkllökunnan 

luvun llsäänt~1een ainoastaan 45:l1ä (v. 1923 373, Latvian pankin kOKO 

henkilöluku noin 800) pankin jOhtaja Jurgut 11 sellt tänyt , että 

Liettuan pankln kolme lählntä tehtävää ovat: Ll et t uan valutan s t ahl11-
dl 

tettl, luo anto, maanv11jelykselle ja valUarahaston operatlol den suo-

ritu!. Sete11stö on vuonna 1924 katettu k! llal1a 100 prosant111a. 

vuonna 011 ollut valkeata pltää kurs s la a1van llman h 11ahduksla, 

taloudelllsten resurss1en kasvaessa kasv lvat myös ulkomaisen valutan 

summat ja kultavarat. sltä pa1ts1 011 L1e t tuan halll~us tallettanut 

pankkl1n suuria summia. Vilme vuonna 011 pankki saanut kOkea kovlakln 

p'ivlä . Llettuan kansan v1hGlll set ollvat nimlttäln ryhtyneet vah1ngol 

tamaan pankkla hUhul1la yms. kun he huomas1vat et t el Llet tuan va1utall e 

vols1 muuten mitään. L1ttlen kuume1nen valhto ulkomaiseen valuttaan 011 

kultenkln mennyt plan ohl. Yksltylsten henk11öltten sljoltukset Llet-
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tuan pankk11n Uk1 vät 192} 2,06 mllj. ja 1924 n 1n 5 mllj. lt. Ulkoma1 t

ten pank1t oTat myös muuttaneet sUhteansa L1ettuan ankk11n ja antaTat 

nyt suur1en summ1en olla L1ettuan pank1n t11111i. 

Suhteesta mu1hln L1ettuan pankkeihin, te~111suut en, kauppaan ja 

aaanviljelyksoen 011 pank1n JOhtaja JUrgut1s k rtonut, ttä valkeaan ale

maan joutune ita Llettuan yks1ty1spankkaja 011 v. 192~ autettu 21,} mllj. 

lit1n diskont0111a . rotest01tuja vekselejä 1,7 m11j. , jolsta 1,5 m11j. 

lunastettu . Teoll1s udelle vuoden 1924 kuluessa annettu }2,5 mllj. 11 t

tlä, mutta uS1'at t eollh sto i m1.imet alkavat .10 maksaa la1nojaan t... &kal

sl l , t01staiseksi p1en1n erin. 

Mitä kauppaan tUlee, on pankkl avustanut etenkin vlentlkauppaa. 

Kaupalle myönnettlln 1924 l uo t toa yhteensä n in 6 1 /2 mi lj . lt . Protes

t oltuja v6kselej ä 1}2.000 lt. 

Maan pääelinkelnon, maanv11je lYksen, hyväks1 e1 ankk1 ol e vo lnut 

toimia sHne. määr ässä k 1n 011s1 tahtenut . Ku..l'l pankk1 .i ole volnut myön

t fi.ä luottoa suo raan talonpoj1lle, on se kannatta.nut nä.1ttdn kansanpank

keja. Kaanvilj ~lyksen hyväksl n v. 19?4 myönnetty yhteensä 5.844.000 Lt. 

L1ettuan pankin myöntäm~L luotan kokonalsmäärä nousee 1924 8}.854. 

000 l1ttl1n. Epävarmojen saatal en summa vuodelta 1924 tekee 790.709 lt. , 

josta määrästä p1 ne~ 1 sa v. 1925 saataneen takais1n. 



alga, 8/4 -25. 

Liettuan-lak'an .uh)88sta 

klrJottaa 11ettualainen l ehti 'aytas' (krlstl111s-demokrati.en 

puolueen, s.o. hallltuspuolueen piä-äänenkannattaJa) t.k. 4 p :nä m.m. seu-

raavaa: 

Liett an hallltus on solmInut saksan kanssa Joukon sopimuksia Ja 

alkoo solmia vielä niltä edelleenkln. Tähän mennessä Jo solmItut soplmUk

set ovat monessa suhteessa saksalle edullisempia kuin LIettualie. Suurta 

suopeutta osotti Liettua myös pti nlsoplmusta tehtäessä. Tämä kalkkI on 

tapahtunut hyvien suhtei tten ylläpi tämiseksl naapurin kanssa. VUme1set 

kohtaukset Mem lin al ee la vat kuitenkin siksi lu nteenomaisia Ja tär

keitä että on syytä pessimlsmiin. saksa n, tuntien itsensä vahvammakai, 

ryhtynyt kaikista sopimuksista huolimatta käsittämättömiin t lmenplt isi~l, 

Jotka voivat helposti vahingoittaa hyviä naapuruusSuhteita. Preussin halll

tus, Jolla soplmUksemme nlinIkään vat sitovia, kleltää karjan ma~ntu n

nln Kemelin alueelta, mikä alheuttaa mRal~emme Ja Ben ~kal11e 3uurta va

hinkoa. 

"'Rytas"- let.ti on sitä en1eltä , että tähän toimaenpltee seen n 

ryhdytty p 1It1s1sta syistä. Tämä vällkohtaus sittemmin kyllä llkT1d itiln, 

mutta s~tä seuras1 toinen käsittämätön t01menpide Saksan edustuksen tah lta . 

Tämä kielsI näet muutamilta L1ettuan maanviljelysmi nisteriön virkamiehiltä 

v1isumin Saksaan. Selostettuaan l aaJemm1n asiaa leht1 omasta pu lestaan al

levl1vaa, että tapaus oli painostavaa laatua Ja tarkotUksella tehty. 

SopImUks~n m kaan v ivat mamellläiset vapaasti ptlo1 a J ko Lle 

tuan ta l saksan hyväks1 . Määräa1ka n määrätty. tta yhtäkkiä muuttuvat 

kansalaisten mielipiteet . emelin alueella väitetään, että slellä n nähty 

henkIlö, vlrkamies Ber11nistä, JOka n keh t llut asukkaita optloimaan Liet

tuan hyväkSi, Jäämään ' e elin alueelle Ja su Jelemaan saksalaista kUltturla. 

liyviä välejä turmellaan tässäkin asiassa . 

Kun Liettuan ministeriöissä käsitellään tärkeitä asioita, kut

sutaan emelin alueelta usein saksala1sia teollis usmiehiä , ka pp1aita ym 

eturivIn miehiä KQ.-noon. He asettuvat k itenkin tehtyihin ehdotuksiin nähåen 

use1n sangen pIdättyvälle kannalle sillä tek syyllä, että heidän n neuva

~eltava nI1tten piIrien kanssa, joita edustavat. Omltuista kyllä osottautuu

kln sitten, että he t1edustelevat mlel1pidettä Ber lin1ssä . Nämä 

pIteenaä eivät tästä syystä 01e Liettua4le enslnkään käyp1ä. 

LahtI ei USkO , että Liettuan pltäisi uhrata hyvien suhteitten 

ylläPi täm18eks1 enemmän s1ks!, et ti se on Pienempi. Vahva tarvl teee hyviä 

naapuruusauhteita yhtä paljon kUin heIkko. LoPUksi lehtl lausuu tolvomUksen, 

että noulseet pilvet p1an hävIäis1vät. 



4. 

Käytän t1lal suutta ma1nltaksen1 tässä yhtey~essä , että oppos1-

tloas& oleva ·L1etuvo8 Z1n1eS· lehtl, (kans&nsos1a11stlen äänenkannattaja) 

on vlime a1ko1na silloin t ällöin hyök~nnyt hallltUksen klmpp un m.m. slksl, 

että tämä on päästänyt vällt Saksan kanssa vlllenemään . (R.B.) 



-Lietuvi,· Ja nYkYI
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Ent. valltakunnanpr88lrten ~t l Smatonas'ln ja ent. lkomlnl8-

terl, prot. Valdemaras'ln johtaman o l~eisto-opposition äänenkannat taja -Lletu

vls· ' j ulkaisl t.k. ~ p:n" sangen essim1stlsen artlkkelin, j ota n s~itä seu

raavassa selostaa. 

7!lna l i enee menotetty, arvelee leht 1. em .lln kaupungissa ja Niemen 

(Kemal) vlrralla tullee Puola as .- tettavaksI tasa-arvolseksl Llettuan kanssa. 

Muut amia kUUkaus la sltten l ienee Puolan sanomaleh lstö klrj ottanut ali en suun

taan, että Puola tullsi lemaan tlla l su dessa uittamaan tUkkeja pitkln lamen 

virtaa alas oman (PUOlan) llppunsa alla. 8e (PuOla ) tahtol kUulemma ansIn oman 

konsulln Kemel iln, sitten Kovnoon, SchaulI1n ym palkkui iu. Väitettl 1n , et tä 

Uemellasä Ranska tuliai kannattamaan Puolan Intreosej ä . Ranskan konsullnvlras

ton, jOlea sa.mall a edustaIsi Puolankin lntressejä emellssä, arvelti in al ksl 

riittävän ja konsullksl ajateltlin memelilälstä su~rLl lkeml e s attal'la, j ka 

voIsi avustaa Puolan ja Uemelin lähentymistä . Häntä kannattavat mu tleln saksa

laiset lilkemiehet Kemellssä . Hän on arvellut perustaa Ko vnoon llettuanklellse. 

sanomalehrten, j oka tullsl ajamaan Puolan ja Liettuan lähenty istä ja selit t ä

mään tämän olevan Liettualle erlttäin edulllsta. Toistaiseksl llenevät nämä 

huhuja, jotka kultenkin helPosti voltaneen toteut taa. 

On myönnettävä , että englant llaiset ova t par mpia rt iplomaatteja k 1n 

ranskalaiset. Parissa vuo rtessa ovat he saavuttaneet sen, että Puolan s nnltel

mia Liettuaan nähden on asteettain t ehty helPommlk s1. He sa lvat layÖS klrlstetyk

sl Liettualta Nlemenln neutral1soinnln de jure tunnustusta vastaan. Noin kaksl 

vuotta senj älkeen on Liettuan ha~litus Kemal-sopimuksen kautta sel l ttänyt tois

tamiseen suo st~vansa Niemenin neutralisolntlln. uo s tui pa Llettuan hallitus 

sllhenkin, että puolalaiset saisivat käyttää Llettuan posti-, teletoni- ja te

legrafilaitosta. Sam ihin aik~1hin oli ambassadörikonferenssl tunnustanut Vil

nan alueen Puolalle. Llettuan hal litUksen on onnlstunut rauh t t aa yleisöä ja 

oppoeitiota jokaisen kovan kolaUksen jälkeen. 

Entente sal sell alsen vaikutelman, ikäänkuin Liettuan hallitus yhtä 

vähän kuin Liettuan yleinen mlelipide elvät reag lsi näistä k lau~slsta , j tka 

uhkaisiyat Liettuan itsenäisyyttä. Jos Liettualta olisi vaadittu Niemen neutra-

1ls01ntia, ViInan antamista Puolalle ja täyttä vapautta puolalaisten valkutuk

lelle Llettua.sa yhtaikaa, niin olisi voitu olla varmat, että Liettuan taholta 

oll.i noustu vastarintaan Ja että idässä olisl puhjennut sota, jossa Puola 011-

si voinut hävitä, mutta Liettua saarta takaisin ViLnan. Sen olisivat englantl lai

set nähneet jo edeltäpäin. syystä 0'-1n kansalnl liton yleisslhteeri, Sir Drum

mond, esitelmlssään väittäDJt, että kun Liettua pakotettlin Usmel-soplmuksen 
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hyTiktymlt.en, lit n samalla TlItettlln T&aralllnen lota 1~ä- ropassa. 

J08 Il1tä 01111 Iyntynyt 8 ta, 88 n yhä sangen kyeymykseaal&llta. , 

Ykll s ikka n k ltenkln selTä, että n~ittäin Liettuan T&atuatueta n alna 

seurannut nt nten myöt.nanto . Liettuan hallitus ei ole tätä käsittänyt. S8 

n ta1puTaisuudellaan Tain ratkaissut ente tea . 

Ranska ja nglantl tietävät, et tä Llet tua k van pain. stUksen alla 

antais1 myöten tsimättä kannatusta Saksasta tai Venäjältä . Ententelle n s1-

t äpaits i selvinnyt, että Liet tua h lehtil sangen vahän ltsenäisyy estään , 

sillä S8 (Liettua) pltä1si par mpana pysyä pass1visena k 1n etsiä kannatusta 

jostak1n naapurtmaasta. Nyt on Saksan aUktor1tett1 noussut huomaamatta . S1tä 

hoUkUtellaan kansa1nl1it toon , mutta Saksa e1 hätäile. saksa astuu vasta s1t

ten Kansainli1ttoon, kun sille osotetaa siellä arvoaan vastaava paikka, 

Oppositiolehdistö n j vuosia sitten l askenut näin käyvän , utta Llettuan 

polltlko t oivät ole tahtoneAt siitä ltään tietää. 

Mlkään ·valtakunta e i selso enää Yksin . Latvia, Viro, Puola ja osit

tain Rumanla mu dostavat rYhmän . Nältten mai~ ten yleiseslkuntaln ed etajain 

neuvottelu viittaa t ärkeään askele8seen, joka ei tark ta ainoastaan Venäjää. 

ja saksaa , vaan Liettuaakin. Liet tua n nykyään aivan yksin, vaIkka se nkln 

~sainll1ton jäsen. Sl11ä ei ole alnoatakaan ystävää ,. vaan sitä s toin j uk

kO vih l11s1a. Ei ole ihmeteltävää, että PuOla, senjälkeen kuin se on tullut 

nlln helposti valmllksi V1l!.naan ja emel1in nähden, nyt j l) alkaa pyrk1ä n .S. 

·Koman Llet tuaan·. Olosuhtee t tähän ovat sangen su tuisla. Puolan ja sen 

llittolaisten yleisssikUnnat harjottavat neuv tteluillaan Riiassa painvst sta 

ei al.~oastaan Venäjä.än, vaan Liettuaankln nähden . al slan ja Danzigin kysy

mykS#, käsitellään yhä jatkuvasti aksan ja Englannin san maleh i s sä . lee 

päivä, jolloln kysymys PuOlan länsirajasta revidoi aan. Puolan täytyy silloin 

painautua itäänpäln. Slllo1n herätetään kampensatiokysymys. Saksan san ma

lehdissä arvellaan alvan alvoimestl, että korvaukseksl Puola saisl j nkun bal

tilalsan sataman. Tämä ei voisl olla Talllnna, e i Riika eikä Win au, vaan ai

noastaan Kemel ja Libau, Jolssa Jo pitemmän aikaa n valmlstettu maaperää Puo

lalle, ja Liettua on useilla s pimUksl1la sitoutunut asettamaan tämän tien 

Puolan käyt ttäväksi. 

Leht1 väittää , että entente kannattaa syate tiS8st1 Puolan s un

n1telmla Liettuassa ja että Liettuan puolueet an tavbt 8~11e sYlte atiseatl 

myöten. 

·Le Temps· on tiennyt kertoa, että Neuvostovenäjä 1 ettaia1 lähe

tystönsä Talllnnassa Ja Kovnos8& ja mu ttaie1 ne k neulinv1rast iksi. Riikaan 

jäisi lähetystö edelleen. Tulevaisuus ol~ttaa, onko tämä totta. itä se Llet

tualle merkitsisi? 11 alnakaan mitään hyvää. 8e osottalsi, että Neuvostovenäjä 



antais1 Llettuall. itsenäIsenä valta tana Yhä van. än erkltyetä. 

Ja kUl hnkln valli te e ka1kk1alla rauha. sekä TIra1l1S8S88. 

tosså että hal11tuapl1r lasä . 11Ja1sta 011 enn n Puolan-Vatlkan1n k 

eO eta, llja1sta tulee 01 an taas 8 n r Dce n. Uu n p 11 t1s n rlen-

t ln aika on tulo sa . 

lltikkommc arv 1 vat: antakaa melll å IlareJa Ja me an-

namme teille eldän t lve e. tta voi vielä lyÖdä hetkl, Jolloin L1ettuas-

8a ei tule olema dollareJa 1kä toiveita. S1110in tehtäis11n myös 

pasta lOppu. Surulllsta pOlitlsta or1entolnt1a. Mutta miten 011s1 toinen lOy

d ttävlssä? 
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alga, 22/4 1925. 

Jlaport.t.1 1:0 120 Liettuaeta. /A ~,r !f}.-U .c4t. -11-
Llet tuan-Puolan auhde. .f YV _ j . 

Raportlesanl 1:0 ll} LlettuastaJ 5/2 -25, olin tl1alauudee8& kerta

lI&an kOaketUakoh<11sta bunakaen Ja VaraoTall väll1lä, Jotka antol!.vat syyti 

olet~Ukseen, että ylimenokau.l Puolan Ja Liettuan väl~ä auhteltten 

paran8ll1.Jtk81 ainakln Jo.8&k1n määräuä, 011s1 alkau.e.a. SeuraavasN pyy

dän .aada 11eätä nältten koaketuakohtlen ~UkUa parl1la ~olaella Ja niltä 

samalla selostaa. 

On lUonnolllsta, että aellalnen virta kuln Hlemen (Kemel) taioudel-

11seltakln kannalta omaa itsessään aangen huomattavan määrä yhdlstävlä 

renkalta POhJ ols-Puolan Ja Liettuan vällslssä aUhtelS8&. Tekls1pä mlelenl 

sanoa, että Juur1 tämä virta Ja nykylset luonnottomat taloudel 11set Ja 

Uikenne.uhteet s111ä ovat ehkä selv1mm1n osottaneet maail1lalle Liettuan 

Ja Puolan nyky1sen suhteen luonnottaauuden. Ll1kenne vlrralla Puolan-Liet

tuan rajan yH on tähän Aakka ollut yhtä valkeata kUln mlssä hYVänsä muu

alla Puolan Ja Llettuan välisellä ·rintamalla·. On mu1.tettava, että 

Llettuan hallltus vlelä tähän saakka on vlrallisestl pltänJt k~nnl siltä 

lt.eplntalsesta vältteestään, että naapurlen Llettuan Ja Puolan vällllä 

valllt.ee -.otatlla·. KUn tällä Llettuan-Puolan 'rlntamalla', joka muodos

taa suunnl1Daen runsaan kolmanneksen Llettuan nykylslstä raJolsta, on 

kUltenkin huomattavan pltkän alkaa ollut rauhalllsta - polkkeuksena oslt

taln metsånhakkuusta Johtunut raJakahakka 16/} -25 Bnlrwlntlssä (llettuak

s1 11rvlntal, Vllnasta pohJoiseen), ml s tä malnltsln za,arttww raporttlnl 

H:o 118 L1ettua~ta lopussa - nlin vol sanoa, että ~sotatlla'r on valllnnut 

piiasial]isestl paperllla. 

KUn Baroelonan '111kennekon!erenslssal laskettl1n Hlemen virta 

sellaisten JoUkkoon, Jo111& on merkltystä kansalnvälisessä l1i~enteessä, 

niln kat8o~ Llettuan hallitus paraaksi, Jonkunverran tos1n vastusteltuaan, 

myöntyä tähän, mik' merkltsi sam&ll!a myöntym1stä puolalaisten vaat1mukslln 

Uikenteeseen nähden B1emen virra1l!a pohJols-Puolan Ja Itämeren väJJillä. 

Vastustava kanta 011s1 valn v01nut vahlngo1ttaa Liettuaa lmaa1]man sllm1e

si-. MUtta tämä myönty.1nen k1rveltlå yhä v1elÄkln ]1ettua~1st8n mlellssä 

vieläpi alln luonno111seen .elkkaan kUln Puolan tukklen ulttoon nähden 

(kUten nikyy edelH.eetä raporUltanl,siTU 5.) 

KUn vapaa vesili1k1nne Hleman v1rralla otett1in Kamelin autonam1a-

10Plmukl •• n, n1in vahV1etu1vat Puolan to.1ve8t, Jo.tka JOlsakln milri.ssä 

näyttlvät 8&&Deen kanDatusta Kamelin .akl&lalsten liikem1esten t~ta s11-

hen a1kaan, Jalloln nimi, vastustaen Keme11n li1ttämlstä Llettuaan, oml-
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Tat h~sa t.~ehdå _.eUn a.llleeeta ·'r 1etaatln-. fletUl:len1 81 kU1-
tenkaan Tiell Ole pr1m1tlT11~plin lIikenteeseen, tUkinuIttoan, nähden 
plle~ niin pItkälle, että Puolan alamaisten omlstamia ~eja ollsl uI
tettu B1ameniä. Pitkln pOhjola-Puolasta KUrlsohes Harr~ tta sangen 
huaaattaTa ett!stYIJaUel on Joka tapauks .. s.· .e SopimUs, mikä h1ljakko1lr. 

tehty englant1lalsten lilkemiesten ja LIettuan hal]itUksen kesken, et
tä nimittä1n main1tut l1ikemiehet oTat saaneet l~van uittaa Liettuan 
alueen halki Ni enlä pltkln tUkkeJa, jQIta o~t ostaneet PuolaIa1s11ta 
(m.m. kuuluisasta BelQwelin metsästä). KUn pOhjole-Puolan seudut ovat met
s&rikka1ta, tarj outuu tässä Llettua}]e t11a1suus&nsIoon, jo~a LIettuan 
hal.l1tur onltIn kuulemma osannut tiukata runsaasti nlLl.tä engl!antU.81s1l.ta, 
jotka v1imeksI ovat saaneet transItou1ttoauvan. A1van luotettavista läh
te1stä olan kuullut, että L1ettua VUQ~en kUluessa vo!s1 lawkea tUlOJa lä
he~6 ml1J~ l1tt1ä, S8 on lihes 24 mIljonaa &mk. pelkästään n.s.·ranta
rahoJa- mihIn tuJ:ee l1slksI kalkel!llalsten Vah1nltoJ elI" kOlrvaus. KUn s1t.äpal t -
a1 puo~alset tUklnulttajat eivät saa u1tt~ pitemmälle kUin LIettuan ra
jalla e1vätkä puCLalaIaet muute~an huolehtia tUkinuitosta eikä muista 
.en yhteYd8ss1 o~eviata asi~sta LIettuan alUeella, n1in antaa tämä myös 
hUOJl&ttavan mlärän ansiota LlettualJ!8. 

tiaä s~p1muksen atkaanlaamlnen el ole tapahtunut ilman vaikeuksla. 
Sen TUokal &Tat Jotkut liettualalset, etenkIn memel1låiset, ja RuolalaIset 
111k9l1lehet käyneet neuvotteluja Varsonlsa Ja BerlinIssä, mikä on antanut 
aIhetta hUhuihin ja huutQihIn, että Puola ja Liettua Jo neuTott.eleva't • 
• e uutIaet, jotka ovat kertoneet Puolan ulkomin1sterIön itäIsen osaston 
pääll.1kön hra LUkaluwIoz1n ja Liettuan pääm1nisteri Petrullksen neuv~tel
le en asiasta Ber]1nis.ä ovat perättömiä, mutta tietääksenI on h~ LUkaS:8-
~ioz Berl1~asä.. .Ol!lut ~eesl& Jo. L1e~tv;an edellisen, tumenaksen ha.ll1 ttlk-~a.-a.. ~ClÅ.- {. .;..c......:....-e- ~"'---'-~ 
s~kana8a, . jonka nimeatä en ole selvllli. 8op~Ukaen alka&nsaaa1seksl on 
myöa' Jnglannln tahaIta virallisest1 paIn~atettu huomattavan paljon. M.m. 
on Englannin m~8ter1 L1ettuae88 ottanut aa~1muln9uvottelU1hin o~ 

SOp1m.U8 lienee 1Im4.ttän,yt ayöe j088akln mlärä,saä JCansaln1l1lton 
pläa1hteeristön huomiota, kosta se on edustaJa11e9n hra !Je]struPille, 
lIemel.J.n" aatamanwToetcm pUheenjohtaJarb, antanut obJe1ta M81lllkenteen 
JärJestäm1"kll Ja JoudUttaa1S8kl1 Ilell8n-Tlrrailla. 

Zrll t.o1tlen huomattaft 881kka, JOka cm Tlenyt Kaunalesen Ja varso
van tekemisiIn keskeniin, on valtiollisten vankien valhtam1skYSY1lY8. Byley
ilon on Puol.an T&m[1 DJ1s_ auu.nn1Ueen norin 120 llettualalsta pOllt1ata van
kl a Ja pä,1n~stoln Liettuan vankiloissa pyörein numeroin 100 puolala1sta. 



~eym$k8estä ~ alka1eaam1n etenk1n Rooman paavi ollut hyVin 1ntressoltu 

Ja m1nusta tuntuu, että 11ettuala1set tahto1vat olla hänelle mleliks1, 

kUn t.k. alkUpuo~el~ ryhty1vät 811a8sa puo~alalsten kanssa neuvottslemaan 

v~t10111eten vankien va1hdosta. Jä1n situ1n suuremmal.la SYYllä, koska 

11ettualainen kansanjOUkkO vl~e1tUun alussa 011 esI1ntynyt paav1n legat1n, 

onse1 ur zacch1nln, asunnon edustalla KOvnossa sangen k1~018&stl e1 

a1noastaan monseigneur ZeCoh1n1ä, vaan Jopa itse pyhiä paaviaa.nJtIn vastaan. 

Myöskln Latvian taholta 011 myötävai1tUtettu k.o. vatntoneuvotteluJen alka

miseen. 

Neuvottelut, Joista s6hkösanomat Jo ovat kertoneet, ovat o~eet val

Jalstavaa laatua Ja ovat nllsri olleet edustettuina Puolan Ja Llettuan Puna 1 , 

sat r1stit, edell1nen JOhtokuntansa pUheenjohtajan kreI vl H. POltOOkin Ja va

rapuheenjohtaJan hra lU.mo.W'ietzln sekä Jä.lkimä1nen s8llo1n JOhtoJruntansa pu

heenjohtaJan tri R. AUupas'Ln Ja Liettuan Ulkomin1sterIön konsutantin hra 

PetkevLOIus'en kautta. Neuvottelut avasi Latvian Punaisen rlstln puheenJoh

taJa Punaisen r1etin rakennUksessa. Hän ol.l avauspUheessaan m.m. lausunut 

to.ivamUksen, että tämäkIn toimenp1de tulis1 Johtamaan Puolan ja Liettuan 

lÄheDausi toisiaan. lIeuvotteluJen tulokset o.vat o.lleet hyVin -laihat l • 

• 11sai Olli tuskin muuta rAl1eta saatu a1kaan kU1n t04ettu, että halua vaih

toon on' tu.m&llakln puolella ol.emassa. ~1pä neuvotteluissa voitu ede8 tehdä 

\äydelli88st1 selviä vastapuolelle s11tä, ketä halutaan vaihtaa vapaaksI, 

sllIä luettelot vang1tuista olivat epätäydelliset Ja sitäpaItsl 011 synty

nyt. erlmleI.1syyt. tä . siLtä, kUtka ovat poli t1sia vankeJa, kUtka multa. rä-Ydel

listen luetteloJen laat~lseksl t04sen maan vangitu1sta alamaislsta kummassa

kin maassa sekä 8.1kkaperäIaten aelostusten antamisekSi, kutka näistä vangitu 

ta on katsottava ja vo.Idaan pltää ValtIol11sina, päätettIin kGkoontua uus11n 

neuvotteluihin mahdollisImman pian, luultavasti Jo ens1 toUkOkUun kUluessa. 

ValtIollIsten vankien tUltua puheeksI on .inun käytettävä t1laisuut

ta mainltaksenl, että nä1tten lUkU a1van, v1~e pä1vlnä on taas JOnkUnverran 

kananut ~llak1n puolella. IUkUi tietoonl on tUllut. on Puolan-L1ettuan 

r:ajaua aattunut, el raj8.kahakolt&, vaan pidätyksiä, JotlCa v11ttaavat. lJekä 

puolala1sten että 11~ttualaIsten puolelta Järjestettyihin sa~1n vak01lu

järjestöihin entlstä suur ..... sa·akaalassa·. Pldätet~Jen puolalaIsten Jou

kosla aaill1 taan II... V1l.n&n sct.1laall1sen l8lapolisln Johtajan apUb.1nen. 

Ptdlt8tyt puolala1set OTat yleensä kar~omlstaJ ln po1k1a, opettaj1a, 10-

t1llal ta Ja pIdA.tetyt l1et tuala1Slt nuoria talonpolkla Ja~ 80tmal ta. 

Yakol1uo1keusJuttuJa on myö. vl1mB aikoina kl.1telty muutam1a KOvnon 

lot l keUdeSl&, JOka kUulelllllL& on. taas langettanut pari kolme k110lemantuomlota

kin. lIä1stä tolyon yoivan1 tledottaa lähemmln käYdessän1 ontuu ajan kUluttua 

SOtao4keuI on nlmittäin käsltellyt 
1'~1q1~1,7li nUtA. Julkisuuteen. 
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Baporttl 'iO 121 klettua.ta. 

Llettuan ulk2'Jp1.t.rlD 

Ri1an-ut y.. 

Rlga, 2/5 1925. 

Kut.n 28/4 .inkötln ... apu1 Li ttuan uU ... 

m1n1ater1 ~rneck18 aamUlla. 28/4 RUk&an, Jo.aa 

vUpy1 kolme pä1vää.. Hänen IU.tltastaan tänn. puhuttlln Jo. pari kuukautta s1t-

ten, ja kUn matka yhä lykkåinty1 t1eduste11n .yytä, m1hin KOVDan uUominl.te

r1össä va.tatt11n, että lykklåntym1.e.n on Iyynä etupåi •• ä konfl1kt1 Vat1ka

nin kansaa, JOka p1dättää. ulkomln1ster1ä Komos_. Läh'1 par1 vUk.koa Q,"Vat 

matkaa lYkännelt myö. pääl1ällT11kk0 Ja PYhät. Ol.n kuitenkln tullut aJatel

leeks1, että mahdol~18estl on matkan lykkääntym1seen lkUttanut myös halu 

saada V1roon ulkomtnllter1 ~t J() mukaan Rl1kaan kuin myö.k1n mahdoil..l1suUk.len 

tunnuste]eminen timin halun tot.uttamillks1. Ulkomlnllt.rl ~rneCk1. sa ~ul 

sitten R11kaan yk.ln. Hänellä 81 Ollut mukanaan 8des m1nkäänlalsta slhtleriä 

tal asllUltuntljaa, s.uranaan pU0J!180nsa, minkä kautta, kuten mlnusta tuntuu, 

matk~ll 81;(8n tahdott11n antaa pUhtaalt1 yetäv,yylvleral]Un Ja yksltyisen 

kä.ynn1n lelu.. 

Ja hyv1n ystäväll1sestl mlnister1 öarn8ckls otettl1nkln täällä vas

taan. Latv1an Ulkom1n1ster1 Ke1lro~108 lau 1 hinel]~ terVehdyk88ssään erä1l

lä kutsu1lla m.m. : -Latv1an kansa ja hallituI o~t 8~en iLo18Sa&n meldän 

naapur1m!amme ~om1n1stlrln tulosta .11k&an~ mikä on 8u~e8sa määrässä myä

täva1kuttava slihln, että v~ttöm1ssä neuvott_la1sl& tullaan tutk1maan ja 

stlvittWän poUtllla tuhUtta L1ettuan ja Latvlan väl1UÄ ja ltujlttamaan 

luonnaJ.lle1a litllti sekä Idistämään Yhteiltyötä moJ.emp1en valjeSkansaJen. 

leeeken. Ke tahdomme luJ.tttaa näitä siteitä JIlUodaJ.118e.t1kin ja enstmälsenä 

slllaisena salmia arb1trag81opimuksen L1ettuan kanssa, JO)(a sopimus on kOko 

~l!aall.8 ni\Yttävä, e.:ti; ml1dän poli lkkamme on lCansalnl..11ton hengen ja 

mUh&lll»Yrk1lQ'k.eln muka1nen. Ja tall.Oud8111sella alalla me tuleJIIU leehdlltamaan 

k&1n1 YOl1mat NJllllln tUOUI- Ja tullll11.ton a1leaan8&amlt k.1. JO.ltta leoska 

.. kä.1tiaJl. tiaän kYlymyksen tlknU,l1aet va1kludet,. mUn ml wrimm .. ensin 

reall110laan l! ... ~&lta 0l1J lJIa8ta .In, aJii nyt . an. malldoill1sta, Ja ets1mm1 yn

telli1 tl1tä, Jotka voivat jahtaa. mOl.! ..... t IIIL&t ta1'oudeHlle.n meneltyk.een 

ja tulOtlllta r1kkaaeel~klh1tYkII.n molAmmlnpuOl1eilsa taloudell l.1 .... 8Uh-

tell ......... 

KUn kut.~ja ~1 JOka pälvi kQamet, 81 min11ter1 aatneCle1s11ta Jää

DTt pall,1cm. a1lt&a neuvottelUihin, Jotka lCU1t1nlCln aUUltt1vat alkuaan Yke1ty1 .... 

luontll •• ~1 .uunnitellUn v1eral)un vlrall1eamm&lell. tähän vaikutt1 myö •• e

klAlt It ti kUn hän huoaal1 aaaperiA 1l11aua otoll.1eUll&kI1 ku1n e1 tl hizr. tin-

n. t .... oa..tU, n11n utautu1 hän lIlöl laaJemplln nluvottllu1llin. 



.eu~ttelu~1& p1åltlln Yksimielisyyteen .. uraavl.aa ky.ymyk

.11.1 Liettuan ja Latv1an väUlli:: 

1) 8olm1taan arbltrag ... .,p1!llu. 

2) ltauppasop1mukBesta neuvotelta .. aa pldett11n: viJ.ttäJDättömin1 

soImia väl1nikaLnen sOptMul kUnne.' päå8tiiän taloudelll,gen 

un10nlin mOlempien maitten väll1]!. Liettuan hallitu. on ~ 

himmäseä tulevaisuudessa kä81ttel.vä loplmu.ehdotulta. 

}) SOlmitaan aanltiirlsoRU.u. lUloiU& p'8rulte1il.a kUin Latvian 

ja Viron välinen. SOpimU8 a~.klrjotetaan R11assa. 

4) lOltsutaan kesäJruun alussa R1lkaan Latvlan, Llettuan ja Viron 

ulkom1nisterlen kanterenss1. 

5) Pä1st11n täydell1seen y}[s1lllle] 1syyteen k&l!aatua- ja tUk1n,... 

ulttoso.plmuksl1n n!hden. läm~ loplmukeet all8k1rjo,tetaan KoJV-

nossa. 

6) ltoUlusoplmusta on tåydennet tät:ä. 

7) Molempien maltten kUltturisuhteltten vilkastuttamlseksl ja 

lähentämiseksi on myötävaikUtettava m.m. vaihtamalla ensi 

lukuvuonna y]iopistojen professor1en ja muittenkin appi]alto~ 

ten opettajlen esitelmä- ja luento.tl~alsuUks1a. 

Kullta kosketel) l.ta k~tiinnöllisistä kYlymyks1stä ma1-

nitaan hallinnollista 1uonnetta olevlen .apimu.tan täydentä

mlnen ja keskenälsten ti11tysten suorltus. 

Klten paljon ulkominlsteri öarnecki. täällä neuvottelujen a1kana 

muutti mieltään, käs illll1, jo. vertaU.e hänen vierailun alJ1s-. antamaanea 

aanamaI8htlhaastattelua neuvottelujen päätök.l1n. Kitä ellm. ens imälse8m koh

taan, arbitrage.n, tulee, sanoi min. ö&rneckiS haastattelussaan,. että perl

aatteella Llettualla el o~e mitään Helslngissä a1Ieklrjotettua arbitrage-so

plmusta va.taan, mutta sen aileklrjottam1nen on Liettualle mUo.dolllseltl 

mahdoton, ko.ka Llettua e1 01. ottanut osaa Helslngln kanterensslln. Jos 

tua _111 k8hotukaen l1lt~l' k.O. lopimukseen, n11n on hyvln 1uU2tavaa, että 

se tU1ls1 VaLttmaan uud.n konferenssln kOkoonkutaumlsta, jO.la Llettuakln oli

sl mukana. 30 neuvottelUl.la min. aarneckll kultenkln suostul solmlamaan ar

bitrag ... lopimuklen, jOka tietäi:i.kaenl, tulisi olemaan Helisingln konferenssin 

kaltain.n. 

Haaltattelun tultua pUheeksl mainittakOon, että mln. aarneckis' pu

hu1 Liettuan ja Latvian välilest1 taloudelllluta Ja kuLtturllåhenemll'8tä -

e1 111. puhunut poI1t1.e.ta--ja ett' IUunnan QWat Llettua, Latvla Ja Viro 

ottan .. t JO TUOlIl sltten XOmon konter.nlshsa, Olsa päätetti1n ku1.sua kool-

le ek.p r tt1en kaa1SI10, joka valm1stai.l kauppalOplmuksen Ja tu1l1helpotu.

ten tot.uttamista. Täaän kom1ss1on kQkoontuminen on Yhä päiväjärjestYks8sai. 



1tten talou4elll,ten 'Uhteltten kehlttämlltl eTQlutlon 
meoki. huomautt1, että kauppasopimukset kalaen Baltian aa&n 

t luonnolllsin Ja TanUn Ue myöhempUn tulUunicmUn. Hän an.-

lY&81, että Vlron-Latvian tul11järJestelyn vllpyminen on V1ivyttänyt myöI 

LatT1~L1ettuan kauppasop1auksen toteuttam1sta. 

Pyyoän älsä kohdassa saada huomauttaa, että Liettuan tähänaltinen 

kanta Latv1an-Liettual taloudelT1aeen sopimUkseen nähden, on ollut ,e, että 

L1ettua ei ryhdy toteuttamaan sop1musta ennenkuin Latv1~Viron tUl1iJärJee

telY on tapahtunut, minkä p1ti tapahtua Terrattain nopeast1, mutta vastol~ 

odotUks1a kuitenk1n on v11pynyt, kUten huhutaan, m.m. 891]&ls18ta POllt181e

ta eyl.tä kUln Puolan esUlylsta, ko.eka Puola 11U.onnoJ.l18estl e1 halua pU ... 

tU L1ettuaa lähenemään Ja liittoutumaan Latv1an ja Vlron kans!!!a. Jo vu081 

s1tten saatt01 lCDvnon kont.aren881n ylluyo ... ä panna merk1l:te, että L1ettua 

p1U tulllunionla Latv1an kanasa ltsel:l!een Vah1ngolUsena, ko.ska se valn. 

edistä1s1 llllkent .. n Ja kaupan IUrtym1stä tlli enemmin Latvian sataml1n -

L1bau Ja R1p kllpallnat yllä v1elältln menestYkselllÄ KelleHn kanaaa -ja 

T&hlngo~tal.1 L1ettuan helltltoa teolllsuutta LatT~an keh1ttyneemmän te0111-

suuOen hyvåksl. Että Llettua s.ttenkln on puhunut tUl]iuniDnlsta Baltian mai~ 

ten kesken tulevaisuuden ltysymyltlenä on mlelestäni lelltettä~ slten, että 

L1ettua on ajatellut polltist& korvausta taloude1l1&81~. tapplo~e, se om 

kannatusta LatVian Ja Viron' t.anoUa Puolaa vastaan. nempänä malnl teeman! 

tolnen kahta (ltauppasoplmUltsesta) todlstaa osaltaan, että tällalnen Llettuan 

ajatul kannatUksesta Puolaa vastaan on tullut pahastl j~rkyt~tYksl ja että 

L1ettua nyt ajattelee l.åheatym1sen pohJo,1.eten naapurien puoleen muutenkin 

tuotta~ po11tlsta hyötyä, etenkln kun Llettua on vl1me alltOina kärsinyt 

Ulltopolitista tapp10ta. • 
~syttynl vastaai mln. öarneOkis Viln&n kyaymyk.elaä antamaB~ 

haaltattelulla, että tämä ltylymyl on paralka.a Jäätymisen Ita4108sa Ja ett.:ä 

~1me aikana el kUIIplkaen puoll ale ottanut alkelta kYlymykaen .. lvlttäml

seksi. L1ettuaY.ltOOl yllä. vlelä •• kanta, että Vilna on annettava sll:b t&ka1-

11n. Huhut , etU Liettuaifa Puolan vll!1ll:ä käytä.1s11n salaisia neuvotteluja 

Vllnalta. OTat aiyan perlttölllä. 

ne1naikUtul' Liettuan Ulkomlnlsterin käynnln JOhClosta R11aesa 

on a1ele.tänl lella1nen , että Liettua, JQka on yerrattain aristetY.lä &.amae

sa, etenkin .en j lJ.keen kun vili t 8aksaank1n ovat alkan .. et KaeUn ltysym,yW

.en takia ?tiletl, cm k.O. T.Urailun JohdOlta -roUta.nut hiUkan kannatusta 

Latvlan c:nke1ato.latvlalalI181a pUrei .. , - 8O-aialllC1emaxratlt Ja osa kUkua

taa QIf'at entuud .. taan Llettuan YIt.ävl1"'" Ja Puolan vastultajia- Ja että. 

tuntu 111ti kUin Liettua nyt alkalai oeottaa suurempaa luottamusta Latvial-
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le, JOnka uno-paJJt1klCaa oJ.:en u.HmIIl1nkln kuullut Kamon .. ,,"oeteltan.n 

langen tyytymiuÖllåsti. Et tA Lht tua- nyt tahtoo lähestyi LatTIaa, on Llet T.WU1 

nykyisen tilanteen luonnol11nen seuraus. MUtta tämä on luonnol11sta yleenaä

kin, koska L1ettua ja Latv1a o~at TeljeSkaneoJa Ja naapure1ta, jo1tten tlb~ 

ast1eten .uhte1tten parantam1sessa on tois1naan ollut sangen paljOnkin v~ 

Kielestini voi ulkomln. aarneok1s palata Kovao n, kUten itsek1n 011 sanonut, 

-s11nA miellyttlvllsl Takaumukselsa, ettl toiveet t .. l~udelllsen ja kUltturi

lähestymisen hyväksi o'Vat toteutuneet-· - tosin, Jalelestlni, va1n JOSsakin mä&

rässl. Latvian ystlvyys on nyt h1uk&lL lämmennyt, kUten todistaa, min. Melero

Ties1n vastav1erailu, JOnka hän aikoo t hdl kUukauden kUlUessa. (R.B.) 





SuolDen LllhetyatU 

F1.Dlands Be.klckDlng 

L~gatloD de FlDl de 

ll11ka, 9/5 1925· 
:1:0 528 /L 

lr. Herra 

~
-

/2 - '7 _. _ -!____ _ __ . __ 
R .. "'. 

1 I 
------1'--------_--------, 

x. Herra M 1 n 1 s t e r 1, 

Rap. H;o 122 L1et,uasta 

Jos8a: 

l} xo,Tllon-Yat1kan1n konflikt1 (e1 v. l) 

2} ToUkokuun 1 p. L1ettuaaS& (siv. 4) 

,} Liettuan sanomalehdet Hln<1enburg-vaaJ:1sta 
(s1v·5) 

4} ~lTön t1lanne L1ettuassa keväij.llä 1<325 
la1v.?) 

lähete1; " ä.n tämän mukana (4 )(pl.) 

Vastaanettakaa, Herra Ministeri, vakuutus 

m1tä syvtmmästä kUnn1altUksestan1 

UllcQ&sla1nm1n1 ster1 1 d Dl a n, 

Hels1nki. 



Rlga, 6/5 1925. 
Raportti H:n 122 Llettuasta. 

Ko~non-Vatikan1n konflikti 

on k h1ttynyt LiettualIe yhä onnettoma~ 

paan suuntaan . . 
Raportlsean1 N:o 118 L1ettuasta ma1nitsemani, ent. ulkominlst. 

ri trl Puriok1s1n johtama rm1ehin.n de1egatlo ei ole päässyt edlS 

paavin puhellle. Näln huonoon vastaano,t toon Roomassa o·vat vaikuttaneet 

useatk1n syyt: ensinnäkin paavin 1egattl Balt ian malssa, monseigneur 

Zeeehini, jOka tull Ko vnossa vlim. kUun puollvällssä mlelanosotusten 

aikana nlln huono,st! kohdellllksi l1ettualalskansallism1811sen väkijou

kon tahClJlta - -- on konstatoHu, että vielä sen jälkeen kun pollsl var

tlo)ita o:U saapunut Zeeehlnln aSllnnon edustalle väkljoulc.lro 011 vlskan

nut hänen aSllntonsa lkkUnoista par1 kiveä s1sään --- ja JOka sltten 

teki luonnol lalsti kaikkensa, Jotta paav1 8i vastaano,ttalsi delegatl

ata, joka 0~1 saanllt tehtäväkseen, ei ainoastaan protestoida Vat1kanln

Puolan konkor<1a.ttla vastaan, vaan myös sovitella Ja katua kansan Kov

nossa paavin legattia vastaan tekemää -Bynt1ä-. u. Zeoehlni tahtoi kOs

taa ja an.n1stlllkin s11nä verratta1n helposti. ko,ska hänen oaakseen tul

lut kohtelu lOUkkasi paavlakin, jOka sitäpaitsi on Puolan-Liettuan kon

flikt11n nähden asettunut Puolan puolelle. 

Kovnossa kUlllemma delegat10n epäonnistumlseen syynä p1datään s1-

täkin, että trl ekis, joka on kato~ln8n pappismies, 011 alvan 80-

p1matan Vatlkanl1n, JO s83 häntä -ma&lJ.lstuneena w ja RO OOL&n klrkolle up

p1nlska1sena v1erataan ja arvostellaan pahastl. 

D. legatian epäonnistumista ei Llettuan hallitus luonnoll isesti 

ollut halUkas päästämään julkisuuteen. Että se ku1tenkln tuli verrattain 

p1an yleisesti tllnnetUksi, on puolalaisten ja Liettuan opposition -ansiO 

Puolala1set ovat epäonnistum1sesta r1emu1nneet suuresti, sitäkin enem-

män siks1, että paav on pääs1äisenä vastaanottanllt puolalaisen nuori

son pyh11nvae11usjoukon tervehtien tätä. puolaksi Ja kehottaen sitä vle

mään nUClJrekasta uskoaan m.m. Vllnaan ja Lemberg1in. KU1ta~in k1rkolll

s.n Puolan pläkaupUnkeja 011 paa.v1 malninnut, mutta kuulesa el ainoata

kaan ent1stä saksan kaUpunk1a. 

lUn oPPGs1t1G Llettuassa 011 tehnyt delegat10eta ja sen matkasta 

Roomaan vU1kylymyksen L1et tuan edllskunnassa, n11n näkyy L1.t tuan ulko

min1st.r1, kuten L1ettuan lehdet t1.tävät kertoa, se11ttäneen, Itt~ d~· 

legatlan matka on pllhtaastl 1nfornatlvinen, minkä jälkeen hallltllspuolu. 

ol~ ipa1nanut &sian ·vl11alse~la- pois pä1väjärj.styksestä. 



Mlkil1 u.toolL1 QIl t.ullut, on trl Purlokh Vat1kanleaa ol.ftn 

Li.ttuan .dustajan kaut ta kuitenkin neuv~tellut paavin kanssa y.kSl-

tyl •• ltl. TOlat.n tl.toJ.n mukaan 011s1 hän pääalyt k.rran y1Clltyl

s.atl myös ltlensi paavln puhelll •• Nälstä neuvottelu1sta näkYY oL

l. .... n a.urauk8 na t., .ttä tr Pur1ck1s yhd.88ä I.1ettuan Vatlkan11. 
I t ~ ..... ; 4'" . 

ja lUonno1l1sesti, myöa Itallan kUninkaan luona olevan .dustajan Jeanne 

ki r j ott1vat uud.Xl •• n Llettuan protestlnootln (Josta maln1tsin rapor

tlaean1 11: 0 118, l1vu 4), J Onka Jät tivät Vatikanln päi.lht.r1l:b, kar

~1nali Gaaparrlxl~. 

Jo alkai.-mm1n QIl Li.ttua Puo~Vatlkanln kon1C~datln neuvott.lujen al1Ca'8-

la läh.ttänyt ·pyhäll.. 1stu imell e- pro teet inoot in, joasa L1et tua p1tää 

oikeuks1aan l oukkaavana , .t tä V11nan alue.n k1rkoll isesta l1 ittämis.stä 

Puolaan n.u otel laan enn.nkuin alueri1ta Liett uan Ja Puolan vällllä on 

ratkaistu. Silloin huoaalJt t1 Liettuan halU t us "PYhäll. lIt ulmelle

myös, että ambassaaörikonterenssin päät ös l5/} 192~ aihe tti Liettuan 

tabolta anJcaran pro t.-e stin Ja että Jcansa1nl11t t a: 81 oile mainittua pää

töstä vahv1stanut, vaan selittänyt tunnustavansa vain 

ta~ e.lla1a_n, JonJca molemmat oaapuQl t hyväksyvät. 

1Iyt valUuttaa L1ettuan hal11t UI noo'1ss&an, että L1ettua e1 

tUle m1llo1nJcaan luopumaan Puolan väkivaltaisestl anastamasta aluee8ta 

Ja pä!kaupung1ltaan Vllnasta j~anoo tQ;ivoneenaa, että -pyhä istuln

k.o. riitaan 011s1 suhtautunut puQlue.ttom&st1 tai ainakin neutrallsel-

1& tavalla. -Pyhän istu1m.n- Ja Puolan sop1mus on herättänyt Liettuas-

8& s,..u surua Ja Puolan on onnistunut toteut.tu to.1 vomU1Csensa -pyhän 

istu1men l avulla. Puolan hallltus vol nyt pitää liettua1a1sla Ja val

kovanäläla1ä klrkosta le1tolla. Puolalalaet päättävät nyt saavatko 

l1ettuala1set Ja valJcovenålä1s!t k1rk01ssa Ja koulu1ssa palve1la -l s1en

lä klel.llÄ. Tät.n on ·pyhä lstu1n- hyV~synyt våklva~talsen teon, Jo-

k&1 kanaalnvål1a11n sop1muksi1n nähden tu.l •• olemaan pa1n&nsa p1tämä

tön. IPy1lä latu1n I .1 val vec10ta kansalnlll ton aU1Cto,r1 t8t1n puolust Uk-

s,en yhtä vähän kuin ambaesac1ör1konterenss1n päätÖkseen , kQska Kanaaln-

111ltto kerran 00 tunnustanut Vllnan alu •• n Ja V1ln.a.n Jcaup\lll81n osaksl 

Llettuaa Ja kOlka ambaesadör1kont.r.nae1n päätös, J~ta kanterenasla el 

vai p1tää .rotuomarlna, .1 o~. jur1c1leeetl pätevä. Liettuan Ja PuoLan 

vil1llä. e1 nimittäin ole olemaua .rotuom1Q;sQip1musta. 

Liettuan hall1tus on palCo,tettu o:eo.ttamaan ·pyhälla 1et u1melle

ankaran protest1naa sen Johdosta, että ·PYhä Istuln-' on l11ttänyt V11-. 
nan alueen k1rkolllsest1 Puolaan Ja etenkln pro t eato1 L1ettuan hal11t us 



2. 

~äl1 \1etooDl on tullUt, on trl Purlokls Vatikan1sla oleyan 

L1ettuan edu~tajan kaut t a kultenkin neuvO,Ullut paaVln kanua yksI-

tylsestl. tolsten tletoJen mukaan 011s1 hän päässyt kerran yksityl

sest1 myös ~tsensä paavin puhell1e. Nälstä neuvottel Ulsta näkyy o~

r.en seurauksena se, että tr Puriokls yhdessä L1ettuan Vat lkan1saa 
.'. A" ~'.,.(. 

Ja luonnollis.st 1 myös Itallan kUnlnkaan l uona olevan edustajan kans88 

klrjottlvat UUdelleen Llettuan protestlnoo t1n ( Jo sta ma1nltsin rapor

tlssan1 N: o 118, s1vu 4 ). j Onka jätt lvät Vatlkanln pääslht.r111e, kar
y 
~nali Ga8parrlLL~. 

~o alka1~in on Llettua Puo~Vat1kanln kOnkorc1at1n neuvotteluj on alkae8-

sa lähettänyt ·pyhäll. lstu imelle - protestlnoot1n, jo ssa Ll ettua pltäa 

0!keuks1aan loUkkaavana , että Vl1nan alueen klrkol11sest a 11ittäm1sestä 
I 

Puolaan neu ot ellaan ennenkuin alu.r11t a Li et tuan Ja pUolan välillä on 

ratka1stu . Sll l o1n huoaa~t t1 L1et t uan hallltus Wpyhälle i l t ulmelle' 

myös, että ambassadörlkonterenss1n päätö s l 5/} 192 3 aiheutti Ll.ttuan 

taholta ankaran pro t.-e st1n Ja et tä k:a.nsal nl11tto. ei oila ma1nit tua pää

töstä vahv1stanut, vaan sel i t tänyt tunnustavanea vain 

tal sellalSln, Jonka molemmat osapuol t hyväksyvät. 

Nyt vakUUttaa L1ettuan hallitus nootlssa&n. että L1ettua e1 

tUle millolnkaan luopumaan Puolan väkivalta1sesti anastamasta a1ueesta 

ja pääkaupunglstaan Vllnasta J~anoo tolvoneensa, että 'pyhä lstuln

k.o. rlltaan 011s1 suhtautunut puolueet t omasti tai a i nakln neutrallsel-

1& tavalla. 'Pyhän lstutmen' Ja Puolan sopimus on herättänyt Llettuas-

1& sJ."'U S\lrU& Ja Puolan on onnistunut toteutta.a to1 vomUksensa 'pyhän 

lstul~en' avulla. Puolan hallltus vol nyt pltää 11ettualalsla Ja val

kovenäläls1ä klrkosta leltolla. Puolalalset päättävät nyt saavatko 

llettualalset Ja valkovenäl lset k1rkolssa Ja koululssa p&lvel]a islen

sä klelel1.å. Täten on 'PYha :. t uln' hyV~t väJclval.ta18en teon, Jo-

k& kansalnvälis1in sopimUksIln nähden tulee olemaan pa1kkansa Pltämä

tö'n. 'Pyhä 18tu1n' e1 vo~ vedota kausa1n111 ton aUkto·rl tetin puoJ.ustUk

. ... n yhtä vähän kuin ambaesadör1kont.renss1n pää tÖks.en. kaua Kansa1n

IIUto kerran cm tunnustanut V1lna.n alueen Ja Vll:nan kaupungln. Osaksl 

L1ettuaa' Ja kOlka amb5esadör1konterenae1n päätös, Jota konterenss1a el 

vQt pitää erotuomarlna, el o~e Jur1d1sestl pätevä. L1ettuan Ja Puolan 

vil111ä el n1mlttä1n ole olemassa erotuom1())sQP1mUsta. 

L1ettuan hall1tus on pako~ettu 08ottamaan " pyhäll e lst uimelle

ankaran protestlnea sen johdosta, että ·PYhä istuin-' on l1i t tänyt Vl 1-

nan alue.n k1rk~11se8t1 Puolaan Ja etenkin p~ot.sto1 L1ettuan hall ltus 



8ttl ?altaan, ettl «&nlan ulkonnolllela tunteita käytetään kanaa1l1ltunnon 

hl"lttMllekll. 

Proteetoltuaan Puolan-VaUkanln kOnkordattia vastaan Ja. ilmotettu-

aan, ette! Liettuan halli tue voi Jatkaa helmlkUun alussa alo,tettuJa neuvot

teluJ~ Llettuan-Vatlkanln "älilen konkordatln 10lmiam1seksl Liettuan hal]1-. 
tue on nyt, eenJälkeen kun Puolan-Vatlkanln kOnkordattl on ratitloltu, kut

sunut edustajansa (Kaoevloius) Vatlkanlsta pois. samoin on paavln legattl, 

monselgneur Zeochlnl, matkustanut Kovnosta asettuen luu~tavaet1 toistaiseksi 

Riltaan. Tietääklenl e1 Llettuan edustajan kUtsum1nen pols Vatlkanlsta mer 

kitee kultenkaan vlelä dlplomatlsten suhteitten lop~11eta katkeamlsta Llet-

tuan ja tikan1n väl1l..lä. (R.S.) 



4. 

tOl·on"! 1 p. Li.ttUl,a . 
kUlui ilman sanottavia häiriöitä.. KoIlDlW11ste1l1A 011 

kyllil tmelnlnkll osottaa kantallt taae tämän ·oil"juutettua ...... Ja prot.stolda 

1""11"1 .tupillieail levlttilmällii. ·punalsta- Propap,ndak1rjaHleuutta ja järj .... 

t ämAllä m1elenoeot~ksla, mutta s •• 1 onn1stunut, kun joutu1vat suureks1 osaksl 

k1inni Jo ennen vappua. s1täpa1tsl ei LlettuaS8& ole muuten lainkaan .dellytykslä 

kommun1smin menestym1selle. (Pyydän saada vl1tata raportt11n1 H:o 111 L1ettuasta, 

jo Sl& raporUt. kåeltelty laaJ emm1n ·kommuni smla L1et tuassa -,). 

Tällä kertaa valm1st e11vat Kovnon kommun1stit vappua yöllä va.t.n 

vHm. kUun '0 pälvää n. s. JUok1e"ioZ'1n lausossa kaupungin la1dassa, Jonn. 011 

kokoontunut tOi.ta tataa kommun1stia, kuten Llettuan Politinen POlls1 arviol. 

KUn tämä Polltinen poli ei sai t1edon kokOUksesta yön pimeydessä se ratsuväen o

saston Ja ulkopo11s1n reservin avulla ympäröl laakson Ja salk1n piaätetyksi puo-

11sen sat aa kommunistla. Muitten onnistui yön p1meyden suojassa päästä pakoon. 

Pldätetyl1tR on tavattu runsaasti kommunist1sta kirjallisuutta. 

Näln ollen e1 vappumielenosotUke1sta e1.kå mu1stakaan rauhat t omuUks1s

ta tullut yhtään mltään. (R.S.) 



Liet tuan sanoaalehd 

Hlndenburg=Yaa11sta. 

lUla, 8/5 1925. 

Hallltuspuolueen (kristl11il-demokratien) pää-äänenkan

nattaJa ' R Y taI' vHttaa 'Matin' lehden sanoihin, että Hindenburgin v it,

to on saksala1sen pol1t1kan sentimentalinen hedelmä ja j htuu etupäässä sii t ä, 

että na1eet ovat antaneet äänensä H1ndenburgllh. UUtta e1 luullsi 8sianla1dan 

nä1n olevan, koska juuri R1ndenburg sOdan kautta riisti miehet vaimoilta ar-

o meiJaan. TimA tOdi!taa, että sodan j älke1nen alka on ollut saksalle vielä pal-

jon vaikeampi kuin itse sodan alka. Saksa oli menettänyt toivonsa parempaan 

alkaan. TaantumUksen oli tultava. Selostettuaan Saksan kahta eri vallankumous

ta leht i l Qpettaa, että jos ketään voi vaal in tuloksen JOhdosta syyttää, niin 

Banskaa, jOka taloudellisen, rahal~isen ja~o,tllaalllsen pa1nostuKsen kautta 

on Jouduttanut saksalaisten politisen mielialan muuttumista. 

Puolivirallin&n • Lie t u v a " klrjottaa, että Hlnaenburgln va-

linta 011 sltäk1n odottamattomampaa, kUn myöskln Ulkomailla agito&tiin häntä 

vastaan ja Marxin hyväksi. KUn Hlndenburg slltä huollmat~a valtti, niin voi 

len johdOlta päättää, mlten voimakas monark1st1s-sotilaallinen virtaus Sak

sassa on, jota vlrtausta yhtävähän 8ak8&sS& kuin ulkomailla osattiln arvlolda 

oikein. Lehti luu1ee voivanea o~ettaa, että ulkomailla nousee li1ke Sakeaa vae

taan, mutta myöntää, että uliomalll.a on kansankerrOksia, jotka e1vät näe H1n

denburg1n va11nnassa mlnkäänlaista vaara rauhalle. Hinc1e burgin persoruL näyt

tel .. pOl1t1sella nä,yttiDlöllä vain yl1mennliä osaa, mutta poHUsesta maape

riItä on nouseva uusia muotoJa, joista 8i vielA vol puhua. POlltlkkojen on tar

kastl seurattava näitten uusien varjokuvlen nousemlsta ja kehlttym1stä. 

OPpOslt1on vaikutusvaltaisin äänenkannattaja, kansansoslallstlen 

, Lie t u VOI Z 1 n 1 0 I 1., vilttää, että taantumus on Saksassa saanut 

vOlton, jolla ei kUltenkaan ola ratkalsevaa merkitystä, 111li JOI trl Karxil1e 

Ja fhälm&nn11le annetut llnet lasketaan Yhteen, niin ne antavat en~stön. 

Tr1 I&~n vaD1tliJat ovat polltisesti kypsyn.e.pää ainesta, demOkratian ja 

sosialid..otratian kannattajia. On unOhdettu, että vu~et 1914-15 ovat JO men

neet ja että Hindenburgin armeija ei sels~ enää Ranek&lsa, Selglassa, Puolassa, 

Liettua .. s. ja Ukrainassa ja että Hindenburgin nimellä 8>1 ole enliä naaa Pelot

tavaa kaikUa kuin lilloin. Vain lYhYtnäköinen porvari on nähnyt ranskala1set 

t1kit Reinin rannalla, Joka mUka am valn 'askeleen' pääslä Ber11nlstä. Tarvlt

~tta olla oPtimisti vai vä1ttiä, että tasavaltalset v~tmat Gvat suuremmat. 

Tulevat yhteentöraiykset n1yttiYä~ sen vielä. Lehti väittää, että S&lclan asema 

vaaUen J älleeen tulli ol.emaan epäll..l~tuiaampt, ltenk1n unopol1 t181ua suhteea

la. Ide]4ytyk en amerikalaisen la1nan saantiin tuleyat Glemaan aivan vähäiset. 



6. 

Ranekala1elt nate1onal1eUt v()1vat nyt ryhtyli klrlA.mpUn tolaenpl
tllelln nouseTaa saksala1sta monarklsm1a vastaan. Puolan hallitus tulee 

Ranskan 111ttolaleena Taat1maan, että l11ttovalta1n~ on &Slt.ttava n1Lttln 

k~eea Puolan käytettäväks1 Ja annettava Puolalrl vapaata 11ikkumlstilaa 1däl

eli. lt.e saksaseak1n on alkava ta1stelu taantumusta Tastaan. Mutta tasavalta

laiset Saksassa muodostavat lujan JOUkon, jota 8i helpolla k&adeta. (R.a.) 



!ylyös t1l!nne Llettua'ea 

key!llla 1925. 

7· 
JUp, 8/5 1925. 

~ut tahTl 011 L1ettuassakln melke1n a1van lU-

mitan. ICollllen talvllruulcauden (JOulUk.-helmlk.) kUlueisa 1Calkkla1J.a. L1ettuasl& 

tämptmlä sältä. KaallBlCUussa sää muuttul jOnkunTerran~ kUukauden jälk1puolis

kolla ka1kklalla hilloja, myöh8IJ111.1n valn yöhalloja. SUurin osa (70 0/0) L1ett __ 

an valtion tllastOkonttorln k1rjeenTa1htaJ1sta i]aottavat, että kUlunut ta1vl 

cm oJ.lut lcy~völl!e y.l.eensä suotu1sa. ll\lut pitävät ~utta talvea kosteuden ja 

yöhalloj8n vuoks1 epäsuo.tuisana. Ka1kk1aan on lcylvöstä L1ettua8sa notn 7 0/0 

vJ.kautunut. tämä. prosentttmää .. :ä 81 ole L1ettuan Qlosuhtels11n nähden suuri. 

Bn1mmåkse.n on kaks1vuot1nen apdla v1kautunut. Ka1kk1alla pidetään sekä kaks1-

että ykslvuotlsta ap1laa kesklnkertalsta parempana ja ta]virulsta (~,7) parem

pana kuin talvl vehnä. (~,4). 

Xeskiarvo 656 maatalQUdeIlisen k1rJeenva1htaJan llmotUks8sta L18t-

tutn tl1ast~Qnttor111e kylvön t11anteesta vilme huhtikuun 10 p:nä on seuraa-

T&nl!a1nen: 

lcy1TÖt 1<>/4 1925 1/12 ' 1924 lJO/4 1924 1/12 192} 

Talvlru1s 3,7 3,9 },O 3,6 

Tal..v1 vthnä ,,4 ',1 3,0 3,4 

, ,6 ,,8 2,9 ,,~ 

2 v. aplla 3,0 ,,1 

HuoJll&u tUI: K';yl vöarvo-stelussa mer}( 1 tSet 5 erlt täln llyv.ä.ä, 4 ~vä.ä., 

, kesk1~.rta1sta, 2 huonoa Ja 1 er1ttä1n h ~noa. (R.B.) 





SuoJOen Lllbety.tU 

FInland. Be.k.lcknJng 

L~g atlon de FIn1ande 

Kaunas t 2~/5 1925./f 

1:0 5581r.1. 

K. Herra 

K. Herra K 1 n 1 s t e r 1, 

Raporttl N:D 123 Liettuasta 

Jossa: 

~-- -I 
I 

1) ~areto~l Ja maJoraatit (siv. 1) 

2) Liettuan ulkop<lJ.it1kasta, suhteesta Sak
saan Ja Kemelin alueesta (slv. 2) 

3) Suomen Valko1nen Ruusu Ja Liettua (siV.5) 

lähetetään tämän mUkana (4 kpl. ) 

Vastaanottakaa, Herra Kinlsteri, vakuutus mi

tä syv1mmä.stä kunnIoItUksestanI 

UlkoasIainministeri I d m a n, 

H • 1 s 1 n k i. 



Kaunas 18/5 1925 . 

M!Aretorml Ja ma 1oraat1,. 
tr;!l~~ 1(9. tt. Rap9{ttl B;o 123 L1ettuasta. 

KUten K1nlst r1ölle Olen alkal a ~1 n t 19dottanut, 

kulu i v11me maallskuun lopul la mp en Llettuassa 11kv1 a1ntlaika, JOnka 

k Iuessa l1lkomaala s t en 011 myyt ä ä maat llansa Lle t tuassa tämän an kan

sala131ll • mutta ldensi Lle t tuan halll t s samaan ai a n l ikv1do1ntia1kaa 

kahdella vuodella e11 s 11s maa11skUun loppuun 1921. Ku en nyt 0~8n täällä 

kuullut , e1 Ll ettuan eduskunta Ol d viel äkään tät ä pl ennystä ra t lf lolnut, 

ja olen t·· äll:i par1n he~1lön kuullut epä1levän tokko edUSkunta tätä plden

nystä ratltlo1kaan. 

Tämä l1kvldolnt1 el kO.Bke maJoraattl-tlloJa, jotka JO. ennen agrarire

t orml1aln vo1maanastum1sta palaut tt11n valtlQile (tässä tapaUksessa Liet

tuan val t1011e) taka1s ln er1kQisella lal1la, vaan kOSkee se tavallis1a ulko

maalaisten maatilaja. KUn kre1vl Berg, JOka on toistalseksl alnoa Suomen kan

salalnen, JOka on llmottanut amlstav&nea maatlloja Lle'~uass., omlstaa luul

tavast1 va1n plenen n. 15 ha metsäp~stan (ja sltä paltsl valtlo~le takal

sln menevät majoraat1t), nlln ei t~ l ikvidolntlasla tänän nänden SUQmen 

etuja suuresiikaan kOSke, JOS se jäls1kln ratltloimatta. 

Olen vlelä ottanut selkoa s11tä , OnkO majoraatt1-t1101hln nähden tehty 

korvaul- tal takals1nantaxaatlmuksla ulkovaltOjen edustajaln taholta ja tle

sl Saksan lähetystössä maatl1a-aslolta holtava henk11ö sanoa, jOka on ulk~ 

maalals1sta täällä para1ten per1llä näistä as101sta. ettel hänen t1edossaan 

o~e a1nQatakaan sellaista tapausta. Hän varmenal slls, minkä ulk mlnisteri 

~arneckiB on mlnulle a1kaisemmln san nut. Samalla arve11 hän, että Liettuas

sa on majoraatti-tlloJa korkelntaan 6 a 8. (Kuutamat puaa&lalsten tilat t äs

sä suhteessa rl1danalals1a). R.B. 



2. 
Kaunas, 19/5 1925. 

L1eH1JM ul:kopoUt1Wta. 
suhtel8t& Sa.k8aan ja .. -
lUUn alu ••• ta. 

Liettuan t.unn.etu1n Ja tunnustetuln valtlO1lU. 

ent. pää- & ulkom1n1ster1 GalvanauSkas, JOka ny~ään on L1ettuan l~ustaJana 

Lontoossa, kannatt1 POlltlkkaa, JOka pyrk1 hyvi1n våle1bln Sakaan ja Reuvos

to-venäJän kanssa. Ne sopimukset, jotka hänen aikanaan Liettua tek1 saksan 

kanssa, ovat myöhemmin tulleet arvostelun alaisiksi L1ettuan sanomaleh~18tös

eäkin, Joka on usein huomauttanut, ette1vät sopimukset ole LiettuallB e~ull1-

sia, 11. joka on myös antanut ymmärtää, että tämä on kaiketi tapahtunut el1101-
~ 

sen po.J!J.t1sen ls.nPP9A yl1vol1ma.isesta va1kutUkslsta. Oalvanauakaksen Jälkeen e1 

L1ettuan ullkQPoJ.1tikka ole vielä löytänyt uutta pohjaa. On nim1ttäin mu1stet

t.ava, että Galvanauskaksen to1mesta p1detty Kovnon konferenssi no1n vuoe1 s1t

ten QJ.1 j~ tarkotettu tunnustelemaan mahdolllsuUks1a L1ettuan lrunestym1seks1 

Latv1an ja Vlron kanssa Ja että L1ettuan nykY1sen ~amin18ter1n käynti R1i

assI. v11me kuun lopulla samo1nkUin suunniteltu Baltian maitten (Liettuan, Lat

v1an, Viron) konferenssi Riiassa täruän kesän aikana. on .1atkoa 0&1: anauskakeen 

al:kamalle poJ!1t1kalle. ToU1n sanoen, Liettuan ulkopol1t1kka on toistaiseks1 

lrulilcenut OaLvanaUSkaksen 8111e Q,Sot tamaan suuntaa.n Ja ikäänkuin a1kaiSemman 

va!man a.ntamassa vaUhdi8sa. 

Klkäll m1nUl1l täällä on kuitenk1n selVinnyt, tuntuu Liettua.n ulkOpo

l1Ukan nykyinen JOhtaja tunnustelevan uutta pohjaa Ja uutta suuntaa ~n

nissa Ja Amer1k&ssa. Täällä on lausuttu epäUyks1å, ette1 täl.l.ainen uuden kurs 

sin otto tulls1 Qml1stumaan eikä anta.maa.n L1ettua11e v&sta.avaa. hyötyä, koska 

ma1nitut maat ovat LiettuastI. verrattoman palJon vähemmän 1ntresso.1dut kUin 

Saksa Ja Venäjä. Liettuan hallltuksen puolivlrallisessa äänenkannat tajassa 

wL1etuva· onk1n hyvin tunnettu nimimerkkl ·V,ygandas· (ent. ulkom1n. tri Pur1c

k1s, Joka on saksalaisen suuntautumiaen suuri ystävä) käSitellyt uu~en suunnan 

tunnustelea1sta ja selittänyt sen olevan tuom1ttu IPäonnistumaan, koska Jng

lallnlllJa ja Amerikalla. on Yhtä vähän intresseJa L1ettuaan kuin jOhOnk1n p1kkU 

va~t1QOn kaUka.na mlrien takana . Timä s1irtyminen on nähtäväst1 ajateltu ta

pahtuvaks1 Ba.ksaa.n suuntautum1sen kustannUksella, koska Llettua.n vlr1t sanaan 

01'a.t v1lJal a1ka1na kQJco, la1Lla v11l!8nneet, kUten olen jo, a1ka1semmIn Uedotta

nut. Kinusta tuntuu s1ltä, että tälla1sella s11rtym1sellä e1 nyt Oli pa~on

kaan ka.nna tusta nyky1sen hall 1 tuspuClaueen (krist 1l!l! ls-c1emokra tien) k88kUU~essQ, 

Joka kaikesta päittäen näyttiä pltäTAn BakJaa sini maana, joka j~maant1etell

lisln ... eman.&kin pUOlesta QU yhdistävä Llettua.n ]inslma1hln. S1tä pal'll on 

oppaeitiQU lehd1ssä hermostunelsti usein viitattu .11hen että vällt S&ksaa.n 

OTat kylJDenn .. t ja kYlytty: missä t 7stävimme l&1caala1set' Ja hallitUB-



olUeen on otettava oppoelt1on kanta huom1o.on, kOSle Kemelin alue.n plkku 
.~uskUnn&n (selmelie) va&]1t, Joissa ]1attuaJ.a1st.n Ja saksalaisten voimasuh
te.t J{llIlel1n aluaa,lIa tulevat selv1bUn, vo1vat myösk1n kaataa ha]l..1tuksen, 
JOlla on nyt eO ekUnn&8ea hyvin niukka enemm1 tö (parl ko.l.me ääntä). Kemelin 
alue tUle., URasta päättä.en Ja IuonnoJ.l1sest1.k1n s1tolll&8.ll Liettuan a1nakin 
ta~QUOellisast1 ynä låhemmin Saksaan. 

)(Utta samalla kUn sellainen a]ue kUin Kamelin, jossa saksalalsilla 
on niin paljon sanam1sta, luonnostaanlt1n a1heuttaa yhd1stäv1ä s1te1tä Saksaan, 
II myöskin a1heut taa rll taIsuUltSia naapur1en väl111ä. Sella1set ltySymykset 
kU1n k1e11- Ja koulUkYSymykBet, se1mellsvaal1en lYkkäintymInen, 111k nteen 
Ja uiton va1keutum1nen Nieme n (Kemel) v1rralla, jOka ennen s~taa ta! Mem'111n 
nlln paljon raaka-ainetta, etenkin tUkkeja (5 a 6 kertaa .nelllDl.än kuin. esim. 
v1ime vuonna), opt1an1kysymys ym. ovat heTattäneet suurta tyytymättömyyttä 
s.kä Itä-Preussin sanomaIahdlstössä että vIranoma1sIssa, sam~1nku1n Liettuan 
v.rrattaIn natsIQ1l8.l1ettnen pallt1ltka Keulin alueella y1.eensäkII1. ReparatlQ.
maksuIssa va~ltse. myös Baksan Ja L1ettuan välll1ä sangen suur1 er1m1.11syys : 
s~a tahtoo työntää K.melinalueen osalle 600 mllJonaa litt1a (1 11tti s 1/10 
dol.lar1a), kun Liettua sltävasto1n suo.stu1s1 valn 55 mllJona&n tltt1in. Tässä 
aslassa käv1 min1ster1 Ga~vanauskas hl]Jakk~in Lontoosta Par1s1ssa neuvotte
~ma88a Ja on kUUlemma sl.Uä päästykln JollltUnlais lln tlUOlcslln s11hen nähden 
aiten K.me11n alu •• n osalle tUleva summa on arv1o.~tava Ja määrättävä. SakSa
lalset o~at ~ös tyytymättömiä s11hen, että Keme11n satamakamissIo.n puheenjOh
taJaltsI tUli valItuksI 1lettua1a1nen ent. 11lkennemIn. Barulev1ciUS elkä kan
saInlll ton edustaJa, no.rJalaInen Kj elStrup. Tämä ja Kemelin saksalainen Bo.r~~ 
har~t tu11vat kQmlsslon muIksI J~9nIks1 (yht. } Jä8entä). 

S.kä Saksan että LIettuan pol1t1lckoJen keSkUudessa on kuitenkin pal
Jon 8.1lalsla, jotka tahtovat päästä naapur1r11d<l18sa s~vIntoon Ja Jotka p1-
tävät mainIttUJa r11dana laI8la kYsymyk81ä Oh1m.nevlnä, kunnes Kamelin alueen 
Llettuaan 111ttlmI1en aih.uttamat tOlmenplteet ovat suorltetut. Kerrotaan, et
tä Llettuan hallituksen antama lUpaus, to1mlttaa le~llS-va&l1t emel1n alu
.. lla vIime1stäln ensl kesäkuun a1kana, 0118i huomattavasti rauhottanut alueen 
IUlala1ala. Luu.lan kUitenkln, että niltl vaaI18Ja e1 t o1miteta ennen SYksyä, 
11111. valklta Japanl onkln vl1me huht1.k. 18 p:nl rat1tlQinut Kemel1n sopI UkSen 
niin puuttuu Ja tarvltaan vleIl I~l1an rat1tlQ1nt1. &op1mUksen mukaan avat 
vaa11t to1mltettavat vlimelstään 6 vilkkaa v11mti,en, tässä tapauk8e,sa Ita
l1an, ratiti01nnln Jälkeen, mlkl t1:m1kln lykku. vaal!1t J ainakln he1nikuUhun. 



4. 

TalQud ll1eet edut ja 1ntreselt merkitsevät Liettuan Ja saksan 

IUht 18 elkU paljon, että ne luulll..alUJ.ni tulevat jouduttamaan vällen parane

mista, kUnhan Yaall t vat Ohi ja 1elat asettuneet. Sitä paits1 ue:ton, e"' 

saka l..alst. n taholta. kut n mlnu.1le Saksan lBh tyetöasÖlC1n täällä on huomau-

te tu, pyritään. L1ettuan kanssa hyVånsuopaan, ystäväll1s en Ja kQrreht11n 

naapur1euhtees •• n. (R.S.) 



," 
Kaunaa, 21. /5 1925. 

Suomen valko.o1nen Ruusu Ja Liettua. 

tietääkseni on liettualainln kenraall Bagev1ciu8, jO~ näyttlä 

01 van Suomessa useita tuttavia ja ystäYlä, enSimälnen, JOka on aiheuttanut 

SUomen Yaa.oJ.s8n Ruusun (K.I) jaon Liettuaa.n. Annoin hänelle tämän lrur.n1a.merk

kima t.k. 15 p;nä, ja.lloln 011 kUl'Wlut tasan vuosi sUtä., kun tUPMssä hä

nen initstativlstaan tehty upseeriemme vierailu Yhdessä latviala1sten ja vl

rola1sten ~sa tapantu1 Kovnossa. Kenraali H~evlolus on erittäin sopiva 

henkilö alkamaan Valkoisten ruusujen sarjan Liettuassa. 

Katson velvollisuud kseni mainita tämän tapahtuman etenkin s1ks1, 

että kunnlamerkkimme Jaon yhteydessä tu11 niin selväst1 esill8 l1ettuala1sten 

suuret sympatiat ja ystävyys Suomea kohtaan. He tahtoivat myös vlUttä.:aättä 

juhlia tapahtumaa Ja Järjestivät lUnObin, jolla pitivät puheita ja koh~ttivat 

m&ljoJa SUQmsn Pr sldentil1e ja HallitUksella, armeijalle Ja upsaer1stolle ja 

edustajilla KOvnoa . Kaikkiin puheisiin ja ma1j01hln vastasin. Edustettu!na 

lunohil1ä ~llvat sotaministeriö, Ulkomin1sterlö ja kO~k8in 8ot1laspä&ilystö. 

Vaatimaton jUhl.atlla.1suus tW1ist1 8uurt k11to1l1suutta .1a kunni01-

tusta Suomen Prlsids~ttiä kohtaan ja y~eensä Suomen ja Liettuan välillä va~- . 

litsevia erittäin hyViä Suhteita. 
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Raportti 1;0 124 Llettua ta. 

Llettua! 1.-1atylalalaa 
~11tan tol e kongre •• l. 

1 J/ ~Q ~ t 1/4" 
I --< • () y ' . rtl • /1 ~ - ? 

I 
!:U.n Llettuan Ja Latvian vWllä el ole D.Y~ 

ään luurempla 'rajarl1toJa' t n11n vol11vat nältteQ ~ltten lunteet JO se -
kl TUoks1 olla paremmat kuln mttä ne tOdell1.uude la ovat . VOlehlpien mait
ten ulkopolitlika.sa 0 kuitenkln .eurattu uuntla.Jotka käyvät rlstl1n . 
Latvla antaa yhä vieläkin huomattaTan suurta merk i tystä Puolan 'ystävyy
delle' eikä .uostu kannattamaan Ylelä Tähemmän ajamaan Llettuan TaatlmUksla 
e im. Vllnaan nähden, vaan pYlytteleik.e 'puolueettomana-, minkä johdOlta 
tämä llettuala1s-puolalainen piiärUt1rllta on 0 altaan pitänyt L1ettuan
Latv1an välejä hiUkan 'villelnä- , kun LatVia ei Ole suos tun t Liettuan to i
vomukll1n. Latvian lähin ulkopol1tinen .uuntautuminen on s11s 
etelälnen'. Llettua sitävastoln, saadakseen kannatusta Puolaa vaataan . 
pyrkinyt pääaslalli,e tl seuraamaan n. • -länsi-itäistä- suuntaa ja hyviln 
välelhln Saksan Ja Venäjän kantaa. OrlentatlOhaarautumia,-tunnu8teluJa. Ja 
-Jatkoja on tietYlti havalttavissa m02emmln puolln. 

To1selta puolen on sekä Llettualsa että Latvla'8a etenkin e1-
hallltuspllrei se. ollut palj on liettualais-latvialaisen lähentymlsen ja lii 
toutumlsen kannattaJla ja noin kolmlsen vuotta s it ten perustivat nämä yh
dlstyksen, jolle antolvat nlmen: l1ettualals-latvlalalnan 111tto. Tämän 111-
ton to~mlnta on ollut vl1kasta, utta se el ole to lstaiseks1 aanut suurta 
valkutu valtaa . Lliton vak1D&isten jäsenten ja t 1mihenkl1öltten JOukO sa 
el latv1alal ten pUOlella vol toistal ekSi löyt "ä "JOhtavia nimlä" eikä maan 
tunnetu1mpia polltikkoJa kUln polkkeUksena. L1ettuala1 t n puolella 0 
ulea pia. 

• 
Vllme k •• änä pltl liitto enslmål.en kongre linla Riia.sa Ja t.k . 

21-2} pälvinä talsen kongrellinsa KOTUossa. Lilnä oli nyt m.m. 48 liiton jä-
entä ja tolsta lataa valtion vlrkamieltä. 81täpa.ltl1 läsnä pää- y. m. m1nis

terejä, edUlkunnan Puhem1es, LatVian edustaja, useita Tanhempla kult tuuri
työntekljÖaä ja pol1ctt1kkoJa. ()I.m. ent. ulkom.1l'l. PurlcJcl., pater :rumaa, 
tri Ba.anavlclu, y.m.) Valtakunnan pres1dentl1tä terTe~dy8eähkö.anoma. Pu
helta Pltivät pää-, ulk~ ja maanviljely8m1nl terit, Lat lan idu.taja lekä 
eri järjestöt Ja jotkUt .anomalehtim1ehet. KoDgr8181n avaJals11la o~ alil 
huo~ttavalti vlral11eta ~a1maa. 

BamolnkUln yllämalnittujen henkilö1tten pUheet niin käVi kongresa1 
kOkO työ yleenlä Ilihen .uuntaan, et.tä lihantymln n Liettuan ja LatVian kel
ken on välttämätöntä. 



, -

2. 

litUkBia 0 kehotettaTS. v1tkaBtelematta energiseen t01mintaan ykl 1m1e-

11Byyden a1kaansaami eks1 pollt1s1 sa, taloudellisissa ja yleissivlstyk

ellisissä kysymyksissä . 

2. PuOlustu8kysymykseen nähden on Liettuan ja Latv1an hallituk -

1111e m1tä p1k1mmin ehdotettaTa puolustussop1muksen sOlmi a.mista lnol.emp1en 

kansojen riippumattumuuden turvaamiseks1. 

~. KOlka baltila1set valtiot vo..1vat pysyä. itsenäisinä ja me

nestyä sekä taloudellisesti että siv1stykse1l1 ~ ~tl vain 111ttymällä lähei

sest1 yl'lteen, nl1n vaatll kongress1 baltllaI8ten valt10itten hallitUks1a 

joud'l ttamaan balt1laisen li1ton 10lJn1amista. Kongressi on sitä mieltä, 

että tämän liiton tulee lä.hlnnä käs1ttää L1ettua, Latvia ja VIro . 

4. KansakUntaln 011dar1tetln kOhottam18eksi on kaikkia pieniä 

kansoja kehotettava ta1steluun kansainvälisen oikeuden puoles ta ja vapa

uden säil.yttwsek 1 1mperla11smllta , SOdalta ja sopimusten r1kkomuksilta. 

5. V1lnan Jrysyray.: Ko~ 

a) Vi~n alue j o Tanhastaan on l 1ettualaista maata, 

b) slaavlla1nen rotu vasta myöhemm1n saapui V1Inan alueel

]e Ja on suur1mmaksI osaks1 slaav1la1atunutta l1ettua

la1sta väestöä eIkä maahanmuuttaneita, 

0) ViInan alueen epäkansalllstuminen vahingottaa e i ainoas

taan L1ettuan kansaa, vaan myÖSkI alueen SivIstyksen 

kehltystä yleensä, 

d) 1lettuala18uus V1lnan alueella on .uuresta m9rkItykse 

tä ettuan kansan kulttuur1histor1assa, 

e) 111ettualaisuus alClrupatian va1ke1na mas 1na e1 lakannut 

ta1stelema.ta p01it1sta ja kulttuur 1terraria Ta taan, 

t) tämä. talltelu valn s1110in va pä.ättyä, kun L1ettuan 

lCanaa oa Vilnan aluec~ takaisin, 

nlln kongrell 1 kat.oo, että Vllnan alueen antaminen takais in Llettualle 

va1lcuttalsl edul11le.t1 Liettuan, Latvian Ja Puolan terveaseen ja norma

ll1n kehltykseen Ja on alvan vä~ttämät~ntä keSkinäisten 'uhte1tten ed11-

täm1.eksl. 

6) Henk1nen l!ähentym1nen: MOlemp1en maitten lähentyminen e1 

ola ajateltav1ssa llaDan perustee1ID1sta to,1ltenla tuntemis ta 

Ja lähemplen intellektuellien sUhte1tten salmlam1sta. Tältä 

I ~ tä kongrels1 p1tää välttämättömänä.: 

a) että työtä moIemm1JlpuoJUlen tuntem11en hyväkli eteJlk1n 



3. 

talteen, t1eteen ja k1rjal11suuden alalla tehtäi iin 

lntensi vi emmin kuin tähän .aakka. julkaisuJ en kautta 

.anomalehdiesä, 

b) että ekskureiolta teht ä1.11n, erlkoisteoksia vaihdettai

siin ja erlla sten järjestöjen koko' s1a p1dettäisiin 

niin paljon kUin mahdOllista, 

0) että on kI1nnltettävä enemmän huomiota nuorIson saamisek

Ii mUkaan yhte1styöhön pltämällä kOkoUks1a, urheIlu-, lau 

l~ y.m. jUhlla molemplen maltten nuorison keSken, 

d) että yhtels1.tä ~auluJUh11eta p1detään er1koista huolta, 

e) että yks1 päivä vuode. a määr ätään l1ettualall-latvialai. -

ta låhentym1.tä varten samalla kUn tämä pä1vä ~e1mataan 

molempIen kansOjen taTanmUka1sekS1 låhentym1sj~apälväk-

11, 

t) että yleisiin ja sIVistysjärjestö1hin perustetaan oaaB

toja liett~1S-latvlala1Bta lähentymIstä varten, 

g) että moiempaIn kanBaIn k1ele tutk1Jat kUtsutaan valml t a

maan yhte1 term1nologlaa. 

7. Lähent ,1st yötä on tehtävä levl ttämällä Ja popularls l.rualla 

l1ettualall-latvlalalsta yka Iml elisyysaatetta puolueettomal

la tavalla ja innostuttamallJla muban enkIl!öI tä. ja ryhmIä 

kalkIsta .äädylstä Ja erlla1a18ta lCatsantokanno1sta, jotka 

edustavat kansallIsta valt1oaatetta. 

8. YhdenmUka suu. lak1aslo1ssa: Tunnustaen , että lalnsäädän-

nön yhdenmUkalauUl hellpottaa Liettuan ja ~an taloudel11-

1a, pollt1ala Ja sIvistyksellIs1ä suhtelta, lau.uu kongres

.1 aen toivomUksen, että lak1t 1eteen ja la1nsäädännö~l1.ten 

järjestöjen edustajat kumma.saki maassa perehtyIs Ivät lain

.äädäntöön. Edelleen to Ivotaan, että, mIkäli mahdOlllsta, 

molemmis.a mal •• a ryhdyttä1sIin Julkal.emaan .lv1l1-, kaup

pa-, riko.- Ja pro.e.s1oAkeuden lak1kOkoelm1a. 

9. ~tä tulee taloudel111een lähentym1.een, ni1n kongre.s1 a~ 

lev11vaa uUdel~een J~ en,~ä1.eliä 111Iton kongre •• 1sla lau

suttua aJatu.ta, että molemp1en aa1ttan taloudalll.at 1ntrea
;!!, 

s1t ehdot ,t1 vaat1yat mQlemp1an valtakUnta1 

ta yhteeAlllttym1.ti, 1111i molemmat maat täydentävät t01.1-



4. 

aan taloudelllsel8a IUhteessa. T"" .tä. .yyste. kongre !. 

p!tää välttämättömänä: 

a) tullin p01sta(n1sta molempien maitten väli l t.ä mahdoll1-

lmman pian eellal.11ta tao~l.uuden, käsityön ja maa

talauden tuottel1ta, jOita valmistetaan mole 188a 

malssa, . 
b) Liettuan mUkaan Ulem1.ta Latvian- Vlron taloudelll i 1n 

.op1mUkaUn P1tämällä silmällä. L1ettuan etuja, 

0) neuvottelullkOlCoUk en kokoOnkUt um1sta mOl emp1en ma1t

ten taJ.audell1 ten järjestÖj en kesken tehtävien to,te

ut t a.m.1 seks i. 

10. Li1ton seuraava kongre. i pl detään ke ällä. 1926 Riia 8a. 

11. Raltt iusky. ymy.: Ko .ka alkollali t eaJ.l leuu. ja kauppa vi e 

kansan köyhyyteen ja syntyvä18yyden vähenemlleen, n11n 

kongres8i pä.ättää vaat la, että hall1tUl rajottaa kaikkien 

sellalsten juomain valmistu.ta, j otka 8isält ävät päälle 

1 1/2 prosenttia alkoho~la , seur aten ralttiu8seuraln 

vaatimUksia tarkastUkseen j a val vontaan nähden, kUnne. 

täydellinen kielto on aaatu t oteutetUk8i. 

Kun Llet t ua ulkopolit18e.la luhtee. a on joutunut "umpikUjaan

ni1n on .e v11me a i koina tunnuatellut pää yö. pälkähä.tä ja m. m. ryhtynyt 

kannattamaan lähentymistä Latv1aan enti8tä &nemmän. Tästä JOlltuu , että 

Liettuan hallitUksen t aholta annet t lin äSke11eLle ~i1ton kangre s ille 

Kamalia mahdollisimman v1rallinen leima. ja tehtUn Siitä juhlantapalnen 

tila1.uUI (m.m. 011 kOkO, kaupunki l1putettu). Liettuan hallitu.piirien 

vatkutua n~ m.m. kangral.in päätöks1S.ä , etenk1n mitä V1lnan kysymyk-

• aen tUlee. Tämän kYSymyksen kä.8i t tely l!11tan ans 1mä.l s e. sä kangrel 818 sa 

TUosi .itten Ri1a8sa herä.tti 81ttemmin .uurta tyytymittö~tä Puolan 

taha~ta ja .a1 latViala18te~SSak1n keskUuda.8a osak8een aAkaranpuoltlL

ta arvo.telua. Tämän jOhdo.ta Latvian .111a1nen ulkomln1.terl Sehja, JOka 

011 antanut va11ta lt.eu.ä .111al.een pullemleh1stöön, kat.o1 paraak.1 pe

riytyi ja .ellttäi a.ia 'parhaln PiiR'N Puolan edultajalle Riia.aa. Byt 

tuntuu sllti kUin latv. la1.et ali.lvat ~toneet korvata tämän 'taka

a.kaleen' ja BUO.tua 1 ettuala1.tan e.ltyk.1la VllnaD ky.ymykle •• ä, .1llä 

elhY hell.U tul:1.1 Oa:&1I8SI1 valkeUk.1& DYt kUn kOngrslt Pld~t1in Kano ,&, .1 alnakaan .aaa ede.YUtuata. . I • 
... .0 ~ ~t.'L-
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Kauaa., 29/6 1925. 

Raportti »:0 125 Liettua.ta. 

Polltlnen tllanne Ja 
häiiltUk.en a.ema. 

I 

/ '/19 '1 ~ ~ t . 

Polltinen tllanne Llettuan hallltu.puolueen , 

krl.tlll1.demokraUen (jotka Jakautuvat kolmeen rytURään ja JMl!la Yk.lnä.ä.n 

on Liettuan edu.kunna.ea par1n ko~en äänen enemmistö) Ja oppo.ltlon (kan

sanao.lali.tien & so 1alldemokratlen) vällllä on JO TUoden verran ollut ver

ratta1n ·jä.rul~tynyt" Ja " ähkölnen". Opp(}81t1a. on JO pltemmän alkaa tehnyt 

hallltuk.en kaataml.een nan en työtä al1nä tOlvo.sa, että jOlle1 kaatamlnen 

ennen onnlstu1sl, nlln alnak1n .11101n, kun uudet edu.tajat Kg elin alueel~ 

ta OTat a.tuneet Llettuan eduskuntaan, JOI.a hallltuapuolueen nlUkka enem

m1.tö slll01n tur1s1 Jäämään vanemml.töön. Tämän on hallltuspuolue hyv1n ym

märtänyt. KUn .ekln on nähtäva.sU Ol.l.ut varma elltä, että Memel -alUeEOn uu

det edustajat tulls1 vat liittymään oPpo.sl t1o.oJl., on .e mlett1nyt ke1noJa, 

jol11a vo~s1 pldentää haL]ltu.kautta. Vl1me talvena Ja alkukeväällä kerrot

tiin täällä .alal.uutena, e tä hallltua .uunnltte~ee edu.kunnan haJottaml.

ta Ja uu.len vaallen pltäm1stä TUOden loppupuolella , JO, .at~ tulee hyvä, 

t Q!voen pUQ~ueen.a ko.ko~van hyvän .adon JOhdo.ta enemmän äänlä. Nyt el täl

lal.esta suunnltelmasta täällä enää puhuta, mutta .en slJaan h utaan, että 

hall1tu.puolue mahdoll1.eet1 tulee na.taroaan 9(1uskunnal8a kY rayksen, että 

edu.kunta lt.e pldentä1s1 vaallkauttaan. Jo. tä.tä tulee tali, tulee .e ta

pahtumaan lllultavlmmln en.l keväänä. 

Kun hallltuapuo.1ueon Ja oppo.al t10n välit yhä aiTat kireät, an hyÖkkäy1t... 

.1ä etenkln J ä~lmä1.en puolelta tapahtunut edu.kunna •• a tUhka t1heään. Jo.

kuI on Vo.inut pa.nJl8. merkille, että hall1tulpuollUe an koettanut 'uhtautua op

po.ltloon ymmärtämyk.ellä Ja lempeämmln, mutta a1Tan vlime pä1vlnä ennen 

Llettuan edt:.lkunnan ke.ä!omal:le lähtöä (2}/6) on taa. eduakwma.asa rlehuttu 

·~rklt py.tya.ä-. K.m. mainlttakoon, että kun OPPo.lt10n edu.taJa el p~ls

tunut puhUjapa.1kalta ., •• k.,.ra eikä 1.tunto.alllta, nl1n turvautu1 puhe

mle. poll.1vaAmaan ajaen .1ten tahtQn.a läP1 Ja k~lme oppoalt1Qn edu.taJaa 

Ula. Cm. m. ent. päämlnl.terl tr1 Grin1ua'en). Tuntuu '1ltä, että ha1l1tua

puolue tällä hetkellä laikae py.yvän.ä vlelä p1temmän alkaa valla.la ja oman 

hall1tuk.eua py.tyuä. Kaik1.ta lupauk811ta huo~lmatta lYkkääntyvät myö. 

n ••• pikkU edU8kuana.a el1 .elmell.'en ( •• o . Kemeldn autonami.en alueen) omat 

vaa~l t l!ykkääntyml.tääll, m1kä Qn Juurl Llet tuan aykyl.en ha.llitu.puolueen ln.. 

treIl1 •• ä. 

L1ettua. edu.kunta. w t.k. 2' p. men1 lomalle, kOkoontuu JälIJeen 

.;yy.l.tuntaautta a]!lrflm8an eul IYY.kUun 2} p:nä. 

W,~'f7 
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( y ---v' 

Ulkoa81ai~~ln18ter1 1 d m a n, 

Helsinki. 



c. /~.......:.. 

Kauna., }O/6 -25. 

Ke.åku 24-29 p:nä p1dettiin KO 
t Llet-

eljännet maatalOu elli8et j a teoall.et ~

telY-me.,ut. ATaja1set meniTät taTaDmuka1.e. td 

pUheineen muuten pa1tl1 että TaltakUnnan pre. i onttlä ei tällä kertaa näky

nyt. Hänen I1Ja •• asa toim1 pää- ja f1nan •• 1mln1.terl Petrulll. ltä tolm1n1-

Ja 

t alla. 

mlen oeanottooD yleen.ä tulee, 011 .e lu umäärältään hiukan suurempi (168) 

lcUl Tllme vuonna (141), m'Jtta laajuudeltaan 1tä vastoin tuntuTalt1 p1e~em

pl. On nimlttäin buomattaTa, että olanottaja1n lukumäärää on tuntuvaiti 11-

.ännyt PlklcUT1LJ liJäln lukU, jotka alett1Tat näytte111e etupää aä karjaa 

Ja .11plkarjaa, u.elnkl karjaa Ta1u ytl<1en kappal.ee • TamM VUOden l~ ola 

ottajasta tulee 62 ulko ltten o"alle. Vllme rJonna oli ulkolal.la näyttel -

lapanlJoJ.ta ytlteentä. 5~ ja T. 1923 96. UlkoJ.a.let .. n 08anot ·~o on parlna. vllme 

TUODAa laimentunut. Tänä vuonna n uaalt en J4uit tan pait 1. Latvian, Suomen, 

Ran.kan ja ItäTallan o.anottaj a1n lUkumäärä. vähentynyt, kuten otottaa .eu

raa Ta taulUkko: 

v. 1924 T. 1925 

Englanti 2 1 
U.S.A. 3 1 
r ,hekko.loTakla 1 1 
Ttullka 1 1 
Viro 4 } 
Italia 1 1 
LatT1jll. 22 38 
S&k.a 12 9 
Ruotll 5 1 
Snitl1 1 1 
Veliäj ä 1 
RanllCa. 1 
ItäTalta 1 
Suomi ~ 

Ult. 53 62 

Suome ta tti .111 0 a } firmaa itlenä,lle t1 Ja 1 tä. 1t1l 2 firmaa 

e4u.ttaJan lli. Jläml kCUm firmaa oJ.iTat: Su eJl KarJ&.kelkulkunta r.l., 

Par1D Jto epaJa O/'t Ja Pori PuuTiUa O/Y Ja 2 firmaa.: lCoa .... ja Sutuue u. 

o/T (.epe.raf.ttQreJa) Ja Vel'Jeklet 10kltrÖII. Waua. Aikal.emml ei SUQJli ole 

-i e.lUu.t1- ottaaut. aiytteJ..yya OMa. ,...,.. ec1uataJ&1a kAutta kYl.likin. 

Ill.iQle~ ~uluko •• & .aattayat Terrattai korkeat erot LatT1&a kOhc1&l-

1& tl1U1tt hu ot.a. utta a.tu .a Lat.Tiaa payi1jou:i1Jl hu .1. plaa. 

et.tl par1& k~ea potkkeu.~ lUkUuaot~amatt& flraat B11 ~ ai1Tat a.etta

•• et a,bttellle .uurekll o.aul el-latT1&l.al.~ (kUte .. BakI&JI.) tuo.taatoa. 

Piirei •• ä p14etaaa markk1JlOlta tämäa TU04 me •• ulll& 

.a Yhä T&lllt.eTa'~& 

taTattaaaa .uurelta rahan puuttee.ta ja Tä.I~.eltä.klD me •• uih1n. mutta ky-
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• YIt3k.U&l&l.ta OA yl.li tuleekO JI1Yl'U tiai TUOua 0~maaJ'l .uurampl tal 

p18 mpl kUla •••• ullla Yli •• TUOaa&. 

Alk&l.eaplaa kolmeaa yuoaa& OTat a~ttel1-ma •• ut KoTAo.la pldetyt ala

kUun 10P\11la, Jo1101& OA tOiyottu talOllpoJalla oleY8.a jOi rahaa myydy.te. ea-

oltaan, llli oa kuiteAk1& p~tytty, lille. TUOll TUodelta vähenevät Llattuaa 

1& I.llal.et tapaUk,et, että talonpo1ka rahan puuttee'la, .111 patolta, ~ 

TllJall kalyaTalt. a.n arvlon mUkaaa juut.ala1.elle, jOlla taY8.111.est1 senJäaeeD 

k"yttää taJ.onpo,1ltaa t "" oml11 n1n10j.lla pä.1Täpalkkala1ee_na T11Jan korj 

.a y.m. Jo. tahdottal.11n olla nrmoja .11tä, että talonpolka tulee ni.yttely-

lIu11U l!a1tkar1Iaaan rahaa .yysu.do.taan, niin 01111 vat euut pidettävät 

Tleläkl myöhemm1. Syyttateltte y. m. lo.uhteltten yuokl1 el tämä. kU1teD

kaa ole mahdolll.ta. Kua .at.et edelll11nä vuo.1na Jo ovat tuntuvasti hai

tanneet aäytte~-m 'Iuja, al1n 011 toim1kUDta tänä vu DAa päättänyt koetteek-

11 p1tää aåyttely-me •• ut JO ke.&kuun lOpUlla, mutta 011 .ää nytkin epäeduLl1-

ne .( äytte~lä käTi n in 50.000 hellkeä ek,kurlantit UkaaA lUklen.) 

81täpaltli 11enee ajaA muuttamilaen jO.lak1a määräalä vaikuttanut lakin, et

tä alua, jOlla Aäyttely-msllut OTat tiijläJl .aakka pidetyt, kuluu vuOkra-ajal .... 

tao p1an umpeen. 

lU tA. er1kollemm1n .uomalall11n tuo.t telliin tänä Tuonna tulse, 0 1.1 Suo

men Iarj&kelkUlkunnalta näyttelllä 1 orl ja 2 tammaa sekä L sonn1 ja 2 leh

mää l~llu~lailta ~t1ailrotua. PalkintOjen jaolla laivat ori hopeam1ta-

11n, tQlnen tamma .am 1n ja t01nan 1 lk. k1ito.k1rjan sekä sonn1 ku l tamita

lin, tolnan lehmä hopeamitalin ja t01nen lehmä. 1 lk. klitoskirjaa. Jo tä.tä

kin va! huo.ata, että L1ettuan karjamlehe t olivat karjastamme erittä1n in

tre,~oidut. He .amo1nkuin muut näyttelyslä kävijät saivat auliisti t ietoj a 

luomala11.lta heTole.ta eläinlääkäri L. Lindgrenlltä ja maat1ailkarJasta t1-

lanomtltaja S. Ola.onilta. Etenk1n pyr1tt11n tuomaan luonnoI11Ie.t1k1n a.1L

le .uaaal&l.ten rotujen talaudelll.elt1 edul11.et puolet, m1tkä näyttivät 

llettuala1.1 •• a herättäneen an.a1ttua huom10ta. Hevoset aat1 L1ettuan maata

lQulm1n1lter1öllä palveleva aaronami. Hinta oli huokeanpuole1nen, aikä job-

. tu~ liIti että tahdott11n myydä käte18ellä Ja lamalla lap1valle henk1lölle, 

JOka tulee tiilIä t kemäiD .uomalaista hayo.rotua tunnetut.1. SOQn1n ja len-
fA 

ait 0.t1 maa~aloUlm1n1.ter1ö kite1 •• lll kOkeiluja varten .~talou'&kate 

ta- Datao~1& kahtaJal18.a h1ntaan. Pyydb er1k01aelt1 .aada huomauttaa tu

ti kaupi..w. •• '111i. tihla taakka 0Il L1ettuan haJ.l1tua t1Ukalt1 P1tä4rt kiinni . 
hollaat1la18e.ta Ja taaakala1.elta rodu.ta. Tuatuu nyt 8Ilti, että -jää mur

tul.i- aaat1a1.k&rJaama ~.I ••• m. Ta1kutulvalta1aen maataloulIIlitt1.terl, 

Joaka luau. käyin herrojen LIaqrea1n Ja 011l0A1.11 kaAlia, .anOi .elTälti 



,. 
a1el1plt.lna oleTan, ett aaut&xarJaaa alhde. S 1 mAhdolll.e.tl v~l 

u.a tiiU.lä m&rkkl ulta, JOI tulo.uet o.ottautuvat hyTUt 1, mutta i t ä 11e

'JOl1l. tulee,.l h" 011 haluton otta.maan huom100n rotumme hyv1ä om1nailuUk 

81 ja tuntui pllntynee.t1 vleli pitf. ä.n kUnni ardennelallesta rotujaloatUk

lesta. Näy tt lya' näyttlyät heyo.emmakit herättän e luurta huomiota maaIai' 

väeltön k8.kuudel.a. Vahlnko valn, että matka 0 nl1n pitkä Ja ttä karja 

v11pyl Hel.lng1.tä tänne kOkonal.en vilkon ja pääsl rautateillä eteenpäin 

taTall18est1 ·pyöriä ya,ltele lla". 

Porin KOnepaja 011 a.ettanut näyttel1le 2 raakaöljymoottorla (5 

ja kumpaankln Sam~pulmakonean. Pienempi parl tull myydYks1 tohtaan asetta

maan hlntaan, suuremman ltauppa Jäi Tlelä ayo.1m9kS1, mutta tapahtunee nälnä 

pälylnå.Ioneet o~at tehtaan enstml1let L1ettualsa. 

Porin PuuYi1lan näyttely käl1ttl noin 70 erl lajla puuvl11akanka1ta, 

jatka 011Tat tuo ut tehtaan myynt1varastolta Rl1asta Ja lähetettlin 11nne 

taaa takala1n, 8111ä tullaUI o~ tapahtunut kaikl11e kankal11e Yhde.aä, J~ 

ten ollsl ollut myytävä kokO aäyttelyTallko1ma .amalle ostajalle. KUn täl

lalsta e1 löytynyt llman plenint; alennusprosenttla, e1 f1rma ryhtynyt, hUO

mattavasta kYlynnå.ltä huol1matta, myymään pakotta1n, koska e1 halunnut pOl

kea alat om1en tuotte1tten.a h1ntoja. F1rman tuotte1lla on huomattavan suur1 

menekk1 etenk1n LatT1a.sa. 

veljek.et Wl0k.tröm1r. (Waaea) patro~1moottor1t ovat L1ettuassak1n ja. 

entuud8ltaan tunnetut ja myyti1n näytte1l1e asetetut 2 Jcpl. tehtaan asetta

mUn hlntoihln. 

Kone- ja S11tarakennuk.en taata Ja K1lka separaattorlen menekki 

aala ka.Taa h11jalleen. - Kaks1 vllmekl1 ma1n1ttua suomala1sta f1rmaa es11n

t"y1 näyttelY,lä k1.IplPik1 . 81)!1ran l1ettualal.en ~atalou,8t1rmanla edUltamana. 
:r~ ........... ;t ... At,..e...U ,.... F--....,· 'V'~ , ~ .... ..u ..... _,; • ..-i.'7'4.. 1_ 4... . 

Ka1nittakoon tä •• ä yhteYde.,ä, ettå Suomen läntInen kilpa1l1ja Ruots1, 

011 tälläkin kertaa a.ettanut näytte11le erään .uuren l1ettualalsen fIl~ 

edultamana a1lta paliJon maanv1ljely.koneita ja vo.1. one1ta, Ja.tka m1elestänl. 

ovat ll1an suur1a L1ettuan p1kkUvlljelyk,elle. Ottaen huomioon tämän lUulen, 

että Suom1 tuleTaUuudella tul!ee ~ paremm1n k11pa1lemaan Ruots1nk1n kanIla, 

jO, .uomal&llet f1rmat mukautuvat eteak1n mak.uehto1h1n nähden oetaj 1n to1-

TOlIUk.lin. _!merka vuQk.1 ma1a1ttuQQJl, että m.m. rllClUalAl.at rlrmat myy

vit: puolet kitel .. Ul Ja puolet. .... lakIl a1a& 1 1/2 yuo.teea .aana käyttämlt

tl la1-kA.- vleatllUottoaaa (.11. tlr.at .uoraaa k •• keaiin). SUQm&lal.et a~ 

tavat JO . ..... tYk.elli kllpall.i& tavaraa laatUUJL Ja hiataaa nähden, lIutta e1 

t~.tal'.k.l -ak'uahto1hia aihdea. 

Kitl 8uoaea a8uottoon tUlee, vo.t l11hea olla tyyt.)'Tiinea, at~in kun 
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tuotteemme Liettuan markk1no11la näyttävät päe.seen uomattavan alkeleen 

eteenpäl • T01vottavaa 01i11, että yhä uteammat tuotteemme P!ä11 1Tät 

Baltian ma1tten markk1no1lle. eu otteluja tähän luuntaan olen täällä p1t&

nyt. 

Valte~el a1koo L1ettuan nåyttelykom1tea p1tää näyttely-me.suJa jOka 

kolma. ~o.1, kOlka kyllä.ty.ml.tä on haYa1ttav11.a. Pienemp1ä maatalou8näy~ 

telYJä tulee olemaaA Uleammin. 

-





SUODlen LIlbety.tU 

FInland. Be.k..Pck.nlng 

L~gatlon de Flnlande 

R1ga, 8/7 1925. 

N: o 649/L1. 

K. Herra 

K. Herra II 1 n 1 s t e r 1, 

Rap. N:o 127 L1ettuasta, 

Jossa: 

1) wMe1erovlcs Kovnossa. Liettuan-Latv1an 

V1ron kont'erenss1" (elv. 1) 

2) "Me1erov1csln haastattelu" (S1v.4) 

lähetetään tämän mUkana (5 kpl.) 

Vastaanot takaa, Herra lUnts ter1, vakUutus 

m1tä lyv1mmältä kunn101tUksestan1 

Ulkoas1a1nministeri I d m a n. 

Helsinkl. 



Sala1nen. 

Rap. N:.o 127 Llettuaeta.. 

Ke lerolicl Kovnoee ... 

Llettuan-Latylan-Viron 
konterenl si . 

Kaunal , 3/7 -25. 

Latvian ulkomlnisterl Me ierovlo1 laapui 

Kovnoon vli e kesäkuun 30 p:nä ja mat

kUltl edelleen länteen päin t.k. 1 p:nä 

vllvyttyään Kovnoua 1 1/2 pälvää . (Liet tuan Ulkoministeri öarneckls vl1-

pyl viime käynl1liän Rliassa 3 pälvää. ) MeIerovlcs otettlln täällä vas

taan ystävällisesti ja Liettuan tapojen mUkaan, j0111e karakteristista on, 

että liettualailet pitävät vieraan omaan p1iriinsä suljett~, eivätkä kUt

su erl tilalsuUksiin ulkovaltain edustajia. Näin ollen ei Me ieroviolin vaI

tavierail~ KOvnol.a ulkonalleltl vastannut likimaInkaan Öarneokisin vierai

lua Rilassa viime hUhtlkuun lopulla. Vastavlerailun aika oli muuten sangen 

otolllsesti valittu llettualais-latvlalalsen liiton todsen kongre.sin Jä~

keen, JOka 011 va]m1stanut ystävällistä maaperää Kelero~io.ln (ja Latvian 

ulkoministeriön bal~ila1sen Jaoston päälllkön, herra Munterlln) tuloale. 

Tällainen maaperä 0~1kin vars1n tarpeen, sillä, kUten a ikaisemmin 

olen rapo~totnut, Llettuan ulkom1nisteriös.ä on arvosteltu elerovlosln 

"Puolanystävyyttä" ankaranpuo~Biseltl ja Iltäpaltsi olen tällä kertaa kuul

lut valitettavan itä, että Latvia ensin kUtsuu LIettuan ja Viron ulkomi

nisterit näItten kalmeA maan konteranaslin Riikaan heinäkuun kUluessa, 

mutta kun Viron pu~alta ilmaantuu vastahak01suutta itsensä ulkoministeri

en konterenllla kohtaan, nIin LatVian ulkominlsterl kOko. heln~un ajaksl 

matkUstaa ulkomaille, aiheuttaen slten koilimen maan konferenlsin lykkääntymi

san kaual sykSyyn, luultavaltl vuoden loppuun ta1 alnakln kansainlliton il

tuntokaudan jälkeen. 

Minusta tuntuu kUitenkin siltä, että liettua1ailet o~t KeleroviclU 

valtav1ara1luun ja .en alkaDa pldetty1hlJl n8uvottelulhlJl verrattaln tyyty

väll1ä, joten häna. o. annl.tunut ~p~tää l1ettuaDaisla ja yhä parantaa 

latvlaA-Llettuan IUhteita, jotka jo öal'lleokl.1n vleralllW1 JohdOlta aIkaA-

n. t ·lillllleti·. 

Mitä Aeuvottelu1hln Kale~lo11A valtavler.allUn a1kaaa tUl.e, Al1. 

kiytll. Allti verrattaln vähän, lilli palJOA ~lkaa kUl~l ·jUhlall1.uUkll1n· 

Ja vllltte1h1ll. 511tten tuloklet nåkyTät .euraavalta LlettuaJI .lkolllnllt.

rlön kommUAlkeelta: 

Liettuan Ja I&tvlan Ullkoll1Jl1lter1eA ltOht.&aJIl1.e. a1kana KomOI.a 

'0/6 Ja 1/1 cm: 



2. 
1 leuraaTa pöytlkirja allek1rjotettu: 
"L1ettuan ja LatTiaa ulkomiA11ter1t oTat kohtaam1l.nla a1kaa& 
-,0/6 Ja 1/7 1925 katloaeet men .. tykn1l1len y1ltelltjön Ja 
IUhte1tten keh1ttäm1len TUok81 vä~ttämättömäkI1: 

1. lolm1a erotuom1oloplmu. myötä111tetyn ehdotUksen mUkaan kon-
1011s01dakleen Kanlalnl1i ton pääperiaatteet ja reallsoiaake 
baltl1a11ten maitten alp1ratioita lähentymlleen nähden, 

2. 101m1a taloudel11nen sop1mus, jOl la mo~emmat maat myöntävät 
tois111een erila1s1a helpotUksia tulliin nähden itä varten 
kOkoonpantujen tavaral:uetteloden perusteel.la. Tämän so imUk
len tQteut tam1.eks1, nuodos tetaan 8ekakumll.io, jossa molem
mat eop1muevaltlo t tUlevat olemaan dustettulna ja j Onka, 
vuoroin Riiassa vuoroln Kovnossa p1dettyJen lstuntojen jäl
keen, on viimeistään 15 p:nä syyskuuta 1925, kol en kuUkauden 
kUluesla, on valmistettava tavaraluettelot, jotka 11itetään 
sopimUkseen. Tämän mUkana oleva ehdotus aletetaan perustaksi. 
KonventiQ ja sopimus on allekirjot ttava viimeistään 1/3 1926 
Rl1a.sa. 

3. Jouduttaakleen kolmen baltilaisen maan liittymistä sopi nUk
seen pitävät molemmat maat t arpeellisena kutsua lähimmässä tu
leva1suudelsa Rigaan V1ron, Latvian Ja Liettuan ulkoministe
rien konferenssin, joka vaikutta isi yllämainitun päämäärän 
toteuttam1seksi. 

Tehty ja allekirjotettu Kovnossa kahtena kappaleena 1 pnä . 
heinäk. 1925.· 

II. allek1rjotettu sop1mus, joka regulD1 tUkinulton Ja liikenteen 
l1ettuala1s-latv1ala1silla rajaj01lla. 

KUn Liettuan intrel8e18sä on laada Viron, LatVian ja Liet
tuan ulkoministerit mahdol11simman pian koolle ja kun, kUten 
tunnettua, V1ron ulkoministeri on, LatVian kutsuun laapua Ri
gaan, vastannut hallitUksenla kannan Olevan, että eaain Ollsi 
pldettävä n.8. ekspertt1en kOl~erenlll Kovnosla toukOkuussa 
1924 p1detyn konterensl1n päätöklen muka1sest1, niin on L1et
tuan hall:1tul nyt tyytyvä1nen LatT1an kantaan, että n1mittäin 
1t.e ulkam1n1.ter1t ma1n1tu11ta mailt k~00Dtu181vat elvätkä 
va1n eklt>erU t. 



}. 

L1ettuan ulkam1n1ster1~ •• ä tuntuu nyt Q~evan vallalla l e kä

s1tys, että tämä ulkom1n1sterien konterenss1 lykkääntyy ~öhä1ieen syk-

8yyn, 8118 use1ta kUUkaus1a eteenpä1n. (R . B.) 



4. 
Riga, 6/7 1925. 

KeleroTlclin haastattelu. 

Komoaaa käYdessään tarjosi Latv1an ulkoa1nister1 Me1erovice 
haastattelun L1ettuan sanomalehtim1ehille. Pyydän saada selostaa haastat
telua Liettuan lehtien perusteella. 

Kelerovlcs totesi, että Liettuan-Latvian sUhteet ovat ~ehitty
neet kltaastl, mutta aeteettain kUitenkin parempaan päin. Kosketteli sivu
mennen 11ettuala1s-latviala1len tolsen kongress1n päätÖksiä, joita olen 
selostanut raportlssanl N:o 124 Llettuasta, sanoen jO~a18en molemplen 
maitten Yltävän 110ltsevan nilstä, mutta sanOi, ettei kategorlsesti voi 
ni1stä lausua omaa miellpldettäln, koska e1 päätöksiä slksl hyvin tunne. 
lfainitsi Latv1an v1lkkaan osanoton Liettuan näyttely-messu1h1n 24-29/6 
tOdlstavan Latv1an taloudelliseeta 1ntress1sta Llettuaa kohtaan. Totes1 
Latv1an ja Liettuan sUhteltten tällä hetkellä kehlttyvän etupäässä jur1d1-
sllla merkeissä (arbltrage ja taloudellinen soplmus). Arbltragea varten 
on jo va~1lna lopUllinen ehdotus, JOka 111tettiin Kovnoesa allek1rjotettuun 
pöytäkirjaan, ja mitä tUlee taloudelliseen sopimukseen, niin on s1tä v1elä 
huo.lel1l!ilestl va.1m1stettava mollemJd.lLpuolisen oikeudenmUkaisuuden ja edun 
perusta:na. 

San01 baltila1sella ententella olevan aln astaan mUOdollista luonnetta 
joka ei garantoi tollinaan sangen vakav1Bta erimielisyyksistä. Olettaen, 
tä Suomi on yhtä lähellä baltilaista kUin skandlnavilalsta arientatiota, 
dän nykyhetkellä O~kelmpana progressivista lähentymistä kolmen baltl1a1sen 
maan Llettuan, LatVian ja Vlron välil.l:ä, joille tUlevaisuus on edelleen osot 
tava t1etä. Huomautt1, että liitot eivät synny käden käänteessä ja että ni1-
tä on hyvin harklttava. 

~lyttl1n: Kun Liettua ei tulle ottamaan olaa l111ttoon , jossa Puol.a on 
mUkana, ennenkUin Liettua on saanut Vilnan takaisin, nlln pidettäkö Latvlan
Vlron liittoa Llettuan vaiko Puolan kanasa real1sempana , 

Kelerovicl: Ulkomalsena U.miönä lähentymllelle on pidettävä ulkom1m.l
ter1en konteren8Seja, jotka koor'c11nolvat po11ti81a ja taloudellisia s .lhteita 
mutta e1 p1dä olettaa, että ni1tten välittömänä päämääränä Q~lsi jonkun ~11-
ton rea11so1nt1. Me puol.ustamme läännöll1s1ä .ekä kaarnen (Llettuan, Latvian 
Vlron) että nellJän (Suomi, Vlro, LatVia, PuOla) aan konteren8seja. JOskin 
Jälklmel11ä on ollut enemmän kUin edellls1ä, n11n lUkUmiärä e1 lulDkaan rat
kalle l:ihe~tym1len Iyvyyttä ja minä lUUlen, että lähentym11ellä Liettuan, 
Latvlan Ja Viron kelleen on r eal!1lemp1 pohja k:U.JlD Puolan kanlla. 



KYsytt iin: KOska L1 ettuan-Latvlan-Viron konferenssi tulee 01 maan, mihin 

M 1er ov1c8 011 vastannut : el antane kauan o~ottaa 1tleään. 

Mah~olll esta sodasta 1tä-Europaasa keskUsteltaessa oli kysytty, 

v01s1kO Liettua saada en mmän kuin puQlueettomuutta osakseen LatVian t ahOlta, 

j os sytty1s1 sota L1ettuan ja Puolan väll11ä , kuten pälnvast01n La tv1ak1n eh

kä tOlvolsl, jo~ sytt yisi sota Latvian ja Neuvosto-venäjän väl1l1ä . 

-- Tehty, erään r11kalalsen leh~en alheuttama kysymys on pUhtaasti teo

retlnen, -- oli Melerovlcs arvellut. En näe ' äh l mmässä tulavalsuudessa so taa 

tässä osassamme Europaa. Erl1ai s1a komb1nat101,ta voi arvallla, mutta ~llä 

e1 ole m1tään yhte1stä rea11politlkan kanssa. Pyrk1myksemme on eh~oton r aUha . 

Sodasta pienet maat vain kovast1 kärs181Tät. 

Selostettuaan Latvian sUhteita aaapure1h1n , m1ssä e1 tullut es111e 

uutta e1kä m1elenk11nt01sta, He1eroVl08 ma1n1ts1 matkansa tarkotUksista t "r

kelmpänä neuvot telut Kovnossa. S1täpaits1 on järjestettävä erlnäisi ä kysymyk

siä Saksan kanssa. Myönsl matkansa kOSket t avan myös Latvian saksala1sten te

kemää. agrarlväl1kysymystä kansain111tossa, jossa Latvia tietysti tahtoo puo-

_ustaa kant aansa. 

Ua,inltsi lopuksl ~~aneensa Kovnosta, jossa ei ole ollut nelj ään vuo

t een, hyvän va1kutelman/ etenk1n mi tä kaupung1n e~1stym1seen tulee. 

/ 
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• Herra UIKoasi inm onisteri , 

Liettu n-Puol n suhteet j a 

Kö . enhaminaro neuvot elut 

l Ohetään t ämän mukana ( )k 1) 

Vasta no ttakaa, Herra :.:inisteri, va

kuutus mitä syvirrmäst ti kunnioitukse stani 

o I 



Kaunaa , 21 / 9-25 . 

Ll~ttu!p-PuolBB. suht~et 

ia_Kö enhami.!!a.!! .!!euv.2.tlelu~. 
len a i ai semmin r a orteisaani 

ainakin noin kolmenel ~~nnestä vuot

ta sitten esitt"nyt mielipiteen 'ni , ett 

Liett uan- Puolan suhtei sa on uus i ylimenokausi alkamaeP 

S8 ja samalla kertonut miten initiat ivi l ähenemi seen Lie t tuan kanssa 

on Puolaa puolella , miten uola on esittänyt m. m. pol i isten vankien 

vaihtoa ym. Olen täällä Kaun se ese ollut t llä kertan pari ~iv~ä ja 

kuullut Puol an uolel t a kesän kuluessa t ehdyn kaikess hi l jaisuudessa 

er ilaisia t unnuateluja Liettuan halli tus i i reissä , sanom ehdistösRå , 

lii kemao1lmas ea jne. 'errot a , että i 10 aatt1 

li e1 tavannu~ ~iettuan yl yrannalla 01 "enissa itse : iettuan PI&-

sident inki n ja ~ p u ' esäll ' ' a ketti i n r 11 se VO i-

tieten va i an vaihtoa kos vi euv t eluj tulo rsell , ett ' ?u la 

sai vapaaksi 25 j _l e tu .1.b ~o 1ti ta vanki • . ta etenkl l iike-

eli:i.mä on kCo:'sinyt 1e tuan- uol "s I i asta", " n' i tten ai tten v ' ' 

l inen r aj a n t l'koi n Suljettu. var alii e j tw:inultt yle p -

n': :ie~ n ' lelllWlss ) virralla ja. en sivu oe la . 1 i 'a:;. n 

o lut mit .. ttö välläi st ' . os1n sa t ii j joku al r ::A, ei 't t ... e an-

t i lei s t en ym. anssa ei an 60 i ' s ' josta a1 i6e n n raportoi-

nut) tta :.t ettu ei l~ k'...:.. i te 

mietamia tukkeja i emea- virrall 

~uo~an k salais e~ 

i k" Vi i ' alla raja. y i j a c' ... -

le on s j :.. .. ny't eDolantilai sten in tukke ja , joita n ä ovat sta-

neet vi i me vuo~a hyvi n suur ees l alo ~ie 6hin iki l etsiat .. . 

ols l 'sat ovat 6it ~ aitsi osanneet ' är j estää asian niin , e t_ ovat 

voin3et valittaa en_l antilaisille liettualisten asettami esteitä 

' s, vyöryttää syyn näit en niskoil l e . " ten va 'tilai en :!a 

uol al lsten intr e s s it tukinuitt on nähden ik .... nkuin yhdi s ' etrt, 

11n on p '" lle p tteek i t ullut ... e e11n SM y tiöit .. en , joi s i.u~ 

~ää88ll enelant11bist a ja saksalaista pääO aa , suur i hal u s a's t ukkej a 

.alas" sahoil leen j a pyör ä t käyntiin. Siitä ei ole kovin itk"ä aikaa, 

kun bglannista saatiin 7 miljonaa littiä (noin 28 milj. Bmk) eme

lin sahateollisuut ta varten edellyttäen, ett ä tukkeja vihdoinki n ru

peaa tulemaan Bielo ieshistä markkinoille. Samalla kun viime aikoina 

on englantilaiste ja memeliläisten liikemiesten t aholta (j älk1mäi

aiat ' on puutavaraDdes juutalainen Naftal suurin ja t unnet uin) esi-



2 
tet y Liettua hallit~kaelle toivowuka1a tukinuiton vapauttamisek-

a1 xo naan , ov t puolalaise l ij Berlinin j a P risin autta 

koettaneet ainas as i a eteenpä i n . oiaelta puolen e i Liettuan hal

litus ole voinut k icl äy~ , vapeu tam stP ' inuit 0 k . o . vi_ lla, 

1:os a se ker on a11akir ot nu em~ i n so i ruuk n( j oi ta 0 en 

nisteriö11e aikana 1 ettänyt ) j ossa Liettua sitoutuu vap aa een 

tr aitoon k . o . veeiti llä . Se tilkeen kun t mä 60 i mus on sekä 

iettuan että 1 ittov&1ta1n taholta r tlfi it j so i muskirja tal-

1et tu Parisiss8 ulko inisteriöön , on Liettuan hallitus tahtonu t 0 -

aottaa l oj al isuut SO. i UUlS kohta val t t ääkse n Puolaro tavan~u-

k ista vah ingoit avaa olitikkaa l ännessä . Kaikk i näyt i nyt olevan 

valm ina neuvotteluj n alkami s eksi Köp nhamdn 8a iton~. j ärjest e

lyä varten Liettuan transitovesiti el l ä , mu ta Liettu n leppymätön 

o osi io ei ollut sell a i seen "valmis", ja sen Liettuan hallituskin 

on hyvin tien y~ j a t untenut , koska on koettanut pitää koko juttua 

ahdoll i simman sala a . Kuv~avaa on , ~tt~ siw. ne nootit , jot ka 

Liet tuan ja Puo l an edustajat muodon vuoksi vai toivat Berliniss ' 

kenään ennen euvotteluja , ovat vasta t . k . 8 p . alkaneet päästä 

julkisuuteen l ä' es kuukauden vanhoina( 11 n päiväyst ä ) . Puolan 

edustajan ( 6lsze Ekin) noot t i Liettu ' n edustaj alle( Sidz1kauskas il

le~erlini ssä kuului täh~, tapa~( euom. l i e~tuasta , siis to en k~än

nös ): Herra t nisteri. Hallituks eni kä skystä minulla on kunnia pyy tää 

~ eidän Ylhäisyy t änne välit tämä Liettuan halli tukselle seura~v n 

deklar at ion : Puo a.n . alli tus ' aluten ensi Sija sa j är ' est"ä Liet t uan 

kansss normalit taloudelliset suhteet , etenkin mi t t ulee : emelii , 

on päättänyt esittää neuvotteluj en alkamista Liett uan kanssa Niemen 

virran avaamiseksi liikenteelle ja muissakin ky kSissä , j otka ovat 

t' män t eht ävän yhteydessä. os Liettuan Hallitus suoatuu tähän eh-

hotukseen , niin Puolan Hallitus 14äär ää erikoi s en delegation t "ysin 

valtuuksin neuvottelemaan L' ettuan alli t uksen delegation kanssa . a

malla olen s aenut tehtäväkseni saattaa Teidän Ylhä isyytenne tietoon, 

että Puolan hallituksella ei ole mitään sitä vastaan , jos neuvottelut 

p idetään Iöpenhaminassa. t ä nä itten neuvottelujen aikaen tulee,niin 

elokuun 25 pä ivä olisi näht ävästi sopivin. Käyt n tilaisuutta jne ••• 

Olszewski. Tähän on Liet tuan hallitus vastannut: 

Puolan Tasavallan Er1ko1slähettiläälle ja Täyainvaltuutetulle nis-

terille Berlin1sBä. Herra nieteri. nulla on kunnia ilmottaa Tei-



d~ Ylhä isyydellenne, että olen sa' nut 14 • elo . k . v . Toidän kirjel

männe , jossa Te suvaitsitte tiedottaa minulle uolan - allituksen esityk

aen alkaa neuvottelut Liettuan Hallituksen kanssa 

m1seksi liikenteelle ja muissakin liikennekysymyksi ssä, j otka koskevat 

t ätä tehtävää. Olen saanut hallitukseltani käskyn pyytää Teidän Ylhäl

syyttänne antamaan Puolan Hall itukselle s euraavan selityksen: Liettu-

n Hallitus on , allekirjottaessaan 8 p . toukok . 1924 arisi s sa ' eme

lin alueen konvention Ententevaltioitten k ns sa , sitoutunut, huoli

matta nykyään Li ettuan ja Puolan väli ll~ vallitsevista politisiste 

Suht e i sta , sallim en ja hel ott~a tukinuittoa iemen virralla. 

nä vakaumuksess , et t ä t ukinui t on 0 kea j ärjrstely Niemenillä vaatii, 

että intresoidut maat jossakin määr ässä koordinoivat onn i stuksensa, 

Liettuan Hallitus suostuu olan Hallituks en hdotukseen alkaakseen 

sen kanssa neuvot telut 8 p . toukok . 1924 all eki rj otetun --emelin 

sopimuksen 111 osan 3 artiklan mukais e sti asian toteut tamiseksi käy

tännössä .Liettuan Hallitus ei näe mitään esteitä olevan sille, että 

nämä neuvottelut alettaisiin ·öpenhamiaass8 25 p . elok . alla olen 

saanut tehtäväksi ilmottaa, ett Liet tuan valtuuskunnan kokoonpano 

lee olemaan: errat Vincas 8i zikauskas, ~iettuan erikvislähet t iläs j a 

täysinvaltuutettu ministeri Berlinlssä puheenjoht a-&na , ins. eliksas 
~ ~ 

Benediktas Tormasavicius, posti-j a tele r afi al litukaen pä llikkö,ins. 

Vladas Skardinskas , t ie-j a vesirakennusten päällikkö ja Jonas Norkai 

ti~, kaupp de art ementin päällik ö . Oli in Teidän Ylhäisyy ellenne sen

gen kiitollinen , jos Te ajoissa voisitte i lmot taa olan 

kokoonpanon . Vastaanottakaa jne ••• V. 8idzikauskas~ 

aikesta huolimatta pääs i 0 osition tietoon senverran tosiseik

kOja, että se katsoi voivansa alkaa ankaran agitation neuvotteluja 

vastaan. Opposition johtava lehti .Lietuvos ~inios" kaivoi p ivän va

loon minkä Jaksoi ja toitotti maailmalle. Hyvin kuuvaavaa on, että 

lehden painos päi v· · päi väl ti! kasvoi kolminkertaiseksi, kuten minulle 

täällä on väitetty. Elokuun lopulla katsoivat sek~ pää- että 

teri parhaakSi antaa lehdille tietoja edessäolevlsta neuvotteluista 

haastatteluissa, joissa he molemmat nimenomaan huomauttavat, että neu

votteluissa tullaan käsittelemään puhtaast i teknillisiä kys~ksiä ja 

että minkäänlalsista politiaten kyaymykslen käaittelemiaestä ei voi 

la puhetta ennenkuin Puola toteuttaa Suvalkln sopimuksen ehdot ja an-

taa Vilnan takaisin Llettualle. uomauttivat vielä miten Baroelonankln 



eo~imus velvott a ie uaa avaamaan i eTenin tr nsitoliikenteelle . 

ä olimatt opposition yhä jatkuvasta ja uhkaavasta vastu. u sesta 

jota aj oivat kaneansosi listi t, sosiali,demokrati t a ii vaimmin kai -

kein oikeistolaisimmat nu,oret u. seri t armeija sa siis sangen vastak-

kai s ia uoluekantoje -- matkustiva Liettualaisen valtuuskunnan jäse

net Kovnosta aivan elokuun 10 ulla ennätt äen Köpenbaminaan niin, että 

neuvottelut avattiin syyskuun 1 uäiv' ä . AvauB. uheessaan olan dele

gation puheenjohtaja asiJe.ski huomautti alkavi en neuvottelujen tär

keydestä ja lausui yleensä hyvin yst 'vällisi tl sanoja . Hän 01' ni menoma 

myös maininut , etteiv"t neuvottelut tulisi kösittelemään Puol an-Liettu

an välieiä monimutkaisia ja vai kei ta ,oliti s ia problemeja, va n aino-

a taar- taloudelli sia j a teknillisiä . Oli huomauttanut neuvottelujen mer

kityksestä r auhan lujittamiseksi itä-Europassa ja suuresta hyödystä ei 

aino a taan °emel in alueelle, vaan koko Liett ualle l. i emen virran vesis-

t l le . Ym, ym , iettuan delegation puheenjohtaja Si dzikauskas oli uhu

nut hyvin varovasti mainiten erikoisesti, ett ä Liet tuan hallitus oli 

suostunut neuvotteluihin , koska °e elin s op imus velvottaa Li ettu a a

vaamaan Niem nin liikenteelle ja huomauttanut te t tivun vaikeudes ta Li et

tuan- Puolan suht eitten ny yisillään ollessa . euvottelut olivat s itten 

sujuneet aluksi hyvin lu aavasti , mutta kun olan delegat io oli nos t a

nut kysymyksen konsul i nvir astcn ':"! erust 'seet a _~emeliin , niin s illoin 

asia muuttui pahe aks i ja Sidzi au ka matkusti Kovnoon s e 

hempi ä ohjeita . Kovno ssa olivat j ~alli tuksessak in villit sill"v" lin 

kiristyneet ja eräen ministerin lo~~lta tulo oli katkaista neuvottelut 

Köpenhamin ssa . Bi dzikauskas oli kuitenkin 8&8 ut luvan paJ.ata K: 

naan ja s aattaa neuvo telut so.ivalla t avalla l oppuun mitä ikl rrmin . 

hänelle luvattiin säbköteitse lisäohj eita . O;ut t a tuo kohtalok s s ähkö

sanoma, · oka oli osotettu vain Sidzikauskas K:bamina , tuli tak i s in Kov

noon löytämättä perille ja kun se l Ohetettiin uudelleen j saapui Sid

z1kausks sin käsiin , 011 Liettuan delegatio juuri allekirjottanut pöy

täkirjan, jonka mukaan posti- , telegrafi-ja telefoni asioissa päästiin 

. eriaatteessa yksimielisyyt en , mutta r autatiekysymykset ja konsulari

edus us jäivät avo ksi . (lyydän saada jatkaa ensi postissa, jossa toi

von voivani lähettää allekirjotetun pöytäkirjan ) 
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K,2penhami.!!.a!!. ~e~v.2.t.lelut 
xaunas ,24/9-25. 

.1a Liettuan hallituksen ero. 
-(-j atk.-rapörttTinWo-1~ ) 

.Toll~i ?uolan delegatio 

Köp enhamd nassa olisi ollut niin 

taipumaton Puolan konsulinviraston perustamis-

ta eme11in koskevassa kysymykses ä -- muis 8 kysymyks i ssä se oli 

antanut paljon myötä -- niin olis i kai kki mennyt lupaavasti, mut ta 

etenkin t ämä konsulaattikysymys herätti Liettuassa _ahaa huomiota ja 

antoi 0 positiolle " vettä myllyyn N, joka sitten toitotti, että nyt 

siellä K: aminassa neuvotellaan jo politisista kysymyksiatä,vaikka 

puhe oli vain teknillisis ä . Hallitus piti tiukasti kiin i Sii t ä , 

e ttä konsul a. tt ikysymys ei kuulu , emelin konventioon , IDU t a antoi 

kuitenkin iukan myötä , kuten näkyy 

p' ili vah asti neuvot t eluj en onniat 

' lemrnästä . t-:äht 'iv:"'ati se jo e

sta , 'oska min . Si dz i kauskas 

yksin palas' : haminaan kolmen muun K:h inassa jo mukana olleen 

jä dessä Kovnoon ( osa delegatiota oli j äänyt K:haminaan ) . ' ·'n. 

idzikauskas s i 0 jeeksi m. m. ke skeyttää neuvottelut kokonaan , jol

lei uolan delegatio tatu isi konsula ttikysymyksessä siihen , että 

kolmas valtio valvoisi e elissä Puolan etuja puolalai sen virkamie

hen kautta, Joka asetettaisiin t IDän valtion ko sulinvirast~ • Läh-

tiessään tk. 8 p . takaisi K:ha inaan oli n . i zikauskasille lu-

vattu l ähettää lis ohjeita sähköteitse . 8ii ä shiffe=issä , joke 

t ääl tä oli tk. 14 p . l ä etett y ilman että se oli tullu erille 

~ vaan palautet tu) oli mm. sanottu, että neuvott elu'en jatkamis

ta ei saisi lykät ä yhtä vi i koa kauemmaksi ja että konsulaattiky-

symys ei saisi tulla pöyt"kirjas a . aini tuksi , jollei ola suostui-

si Liettuan ehdotukseen. Puola.n delegatio tahtoi , tingi tty 'än , lyk

käystä 3 viikoksi, minkä se saikin ajetuksi lä i, ja pöytäkirjaan, ,. 

joka allekirjotetti1n en.nen Kov on shi1'ferin tuloa( toistamiseen 

lähet.ttynä) merkittäväksi, että rautatie- j a konsulaattikysymykset 

jäävät avoimiksi seuraaviin neuvot eluihin Luganossa ~j 10kak.10 

p. Tk. 15 Köpenhaminassa allekirjotettu öyt'kirja kuului : ' 

P r 0 C s - v e r b a 1 
de la seconde 8eanee,planiere de la Conference Polono-Lithu

anienne,tenue a Co enhague le 15 septembre 1925. 

6s.dent de la Saanee: M. le Mlnistre V. i dzikauskas , 
Prasident de la el gation Lithuaniemne. 

re s6nts: 
du oot€ polonais: 

• le ~finistre asile eki 



du o6te 

.. " Szumla o. sk 

... oznans.::i 

• zudo eki 
11 t uanien: 

• le :'Iinist re Si' zik uskas 

:r. ~aftaJ/et 
r. etkevi '" ius 

a Confsrence e pris connaissanoe es ra ports e ses trois 

Comoissione: de traf c , de oommuni cation et e ro tection consul aire 

La onfer enoe a constat ~ qu ' un accor d 6 ' s~ ' tabli en rincipe 

entre les deux D'1egations sur le s ~uestions de trafic sur le ie-
men , de co nications ostales , t el 'gra hi~ues et t el e honi ~ueB 

ainsi ~ue Bur les quest ions 'entree et de s ~jour des r ssort issants 

de l a ologne et de la Lithuanie sur 1e territoire des Et a s res ec

tifs , mai s qu 'une diver gence d topinion subsi ste entre 1 tel ' ation 

Polonai se et la Dål'gation Litluanienn au sujet s uss i ns 

ayant trait aux co 

sulaire. 

i e s tion ferroviaires et ala rotec t i n con -

Et ant donn que les matieres :'aisant l tobj et de la pr sente Con-

erence olono-Li thuanienne n 'ont u i~re 'puisees , l es deux 'le

gations ont dJc i d ' de suspendre les travaux de la Conferer.ce our 

un ds lai de tro i s semei nee. 

La rochai e eance e l a onf 'r e ce aura lieu le 1 oct~bre 

1925 a Lugane ( uisse) . 

Le r si ent i dzi auskas a declar ' 1 ance close 8. 1 h . 45. 

( -) Leon , asilewski ( - ) V. idzikausk s 

Frlsi dent de la D' l 'gation olonaise r~sident ds l a D l'gation 
Lithuani enne 

( -) . Czudouski 

Secretaire General de l a D l ega
tion ol onaise 

Copenhague, le 15 sept embre 1925. 

( - ) Ta as Pet keviciu8 

Becretaire G neral de la De1s 
gation Lithuanienne . 

e, että puheena ollut sähkösanoma e i t ullut perille , on t ä' 1-

l ä herättänyt erilaisia tu.lkintoja, m. m. että oli s i t ah llaan vii

vytelty ja sitten lähetetty vaillinaisella osotteella ( idzikaus

kas,Copanhague), mutta arve+en, ettei näin ole asian laita, koska 

virkailijatar, jOnka toimeksi sähkösanoman ehifreraus ja l ähettä-, 
minen oli annettu, ol~ensin pi dätetty j a sitten vapautettu erot-

tamalla virastaan. 



KUn tieto tuli ovnoon siitä,et ä öytä irja oli kUit~nkin eh

ditty allekirjotta ,her~tt1 se kaikesta äättäen hallitukses sa eri

puraisuutta ja se kokoontui tk. 19 p . pohtima n kysymystä olisiko 

ulkoministerin erottava , mutta hallitus katsoi asemansa siksi vai

keaksi ja t uloksellisen työskentelyn siksi tukalaksi, että päätti 

kokonaisuudessaan erota 19 p.tk.' jolloin. inisteriölle eronpyyn

nöstä myös sähkötin ) Presidentti oli suostunut eronpyyntöön vielä 

samana iltana. Laaja ja ki ivås kuohunta Puolaa vastaan oli kaata

nut Petruliksen 8 kk toimineen hallituksen, joka oli tuntenut vel

vollisuudekseen t äyttää kaikist a vaikeuksiste huolimatta emelin so

pimuksessa Liettuan uolesta annetun lupauksen transitovesiliiken

teen vapauttamiseksi. Hallituksen asema oli todella käynyt hyvin 

vaikeaksi: samalla kertaa valmistella neuvotteluja Fuolan kanssa ja 

kannattaa kansan huutoa: Vilna takaisin Liettualle. ' ~tta se mikä 

on tapahtunut todistaa myös, että realisesti asioita harkitsevain 

joukko Liettuassa on kasvanut ja että ylimen~kauei Liettuan-Puolan 

suhteissa läheisempään kanssakäymiseen päin on alkanut. 

Pyydän saada vielä huomauttaa että 18":n täkäl. edustaja on 

suullisesti tk. 1 p. ja kirjallisesti noin viikkoa myöhemmin uudis

tanut SSSR:n vahhan protestin liemenin vesiliikenteen ratkaisemi

sesta ilman sen mukanaoloa. "Isvestijassa" on kuulemma tk. 4 p.vai

heilla artikkeli, jossa sanotaan, että jos Liettuan-Puolan neuvotte

lut Köpenhaminassa jOhtavat sopimukseen vesiliikenteestä iemenillä. 

niin se sopimus ei tule olemaan kestävä ja et t ä SSSR ei ain aan 

tule sitä tunnustamaan. 

emelissä on kuulemma nykyään kymmenkunta sahal aitosta, joista 

kolme on käynnissä. Las etaan että Liettua voisi saada no alisi6sa 

olosuhteissa 3 littiä kustakin sen läpi uitetusta tukista ( noin 

12 Smk ) ja sitäpaitsi liettualainen työmies ansaita noin 8 littiä 

( }2 Smk ) päivässä, mikä tulisi antamaan maalle vuosi t tain useampia 

miljoneja littejä. 





SuolD.en LIlbefy_tU 

FlDlan'" Be_klekn'ng 
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~ K:o 834/Ll. 

K. Herra 
, 

K. Herra »1 n 1 s t e r 1, .. 

Bap. B:o 130 Liettuasta 

Jossa: 

-- -- ----

1) Li8ätietoJa Köpenhaminan neuvotteluista 
(siv. 1) 

2) Liettuan vastausnootti K.L:n neuvostol
le Köpenhaminan neuvottelujen JOhdosta 

(s1v. 3) 

lähetetään tämin mUkana (5 kpl. ) 

Vastaanottakaa, Herra Min1steri, valtUutus 

m1tä sYT1mmåstä kUnnloitUksestanl 

Ulkoasia1nministeri I d m a n, 

H • 1 s i n k 1. 



Kaunas, 26/9 -25. 

&ap . 1;0 1'0 i1'ttUl'ta 

Ll.i.ueYOJa xpp'pnem1pAA s9uyottelu18tt. 

Olen llut tUa1suudessa täällä puh maan Köpenhamlnan neuv tt&

lUleta vieli muutamlen Liettuan valt.-skUnnan jäsenten, m. m. sen puheenJ0b

taJan Sidz1kAU8Kasln K~8sa, JO~ välttl, että hänen valtuuskuntansa on tar

ko1n seurannut hal11tuksensa ohjelta yllttäaättä lalnkaan valtuUkslaan. Kln. 

81c10ka skas sano·i muuten jä.ttäneens8. eronpyynnön va1!tuu8kUnnan puheenjohta.

jan to1mesta ja.. että kalkesta p" ätt" en k.O. t9l1me8sa tuI.aek1n henki:tömuutos 

tapahtumaan. kOSka hallituskin vaihtuu. Olen tOl1eaalta kuUIJ!ut, että. ent. 

ulkomln. Öarneck18 mabc10111sestl tu]1s1 puheenJohtajaksl valtuusmnnassa, 

tämä tulee matkustamaan LuganoQn jatkamaan neuvotteluja. 

Köpenhamlnassa 011 eniten pOhdlttu ja välte:ty slitä PuOlan vaatl

mUksesta, että pUOlalainen tUklnulttomlehlstö sals1 seurata tukkllauttaa 

määräpalKkaan asti s&moinkuin slltä, että Puolalle on Kemelln satamaaaa va

rattaTa oea Puolan tukkeja varten. Puolalla on kuulJemma muissa ulttosoplmUk-

81ssa tämäntapalnen o!keus (es1m. Ton&valla). Tästä vaatlmUksesta 0]1 Puolan 

val!tuuSlcunta perääntynyt. Llettuan vaLtuuskunta 011 puol staan vaatlnut, että 

Puola antals1 ulttaa Venäjän ~uutavaraa Puolan käslssä olevan alUeen 

mollla ehdollla kuln Llettua tulee antamaan Puolalle ultto-Qåkeuden. Tähän 

vaatlmukseen 011 Puolan c1eIegatl0 suaa tunut . 

Posti-, te]sfonl ja telegraflliikenteeseen tulitalsI1n suostumaan 

Taln siltäl!l kuln lUkenna pal!.TelBe uittoaslo1ta sl1s sangen rajotetuss& !1li.ä

rässä, elkä transltopoetl sals1 ensinkään tUlla kYsymykseen. Arvoklrjeot 

siTat olla korkelntaan 500 frangln arvosta. Transltotelegrafll!llkenne e1 

kään salsi tUlla kySymykseen. L1ettuan deIegatio o~l kIeltäytynyt neuvotte 

liasta rautatte111kenteestä. Llettuan - Puolan välll1ä, kOSka oli saanut hal!:

litukseltaan tällalset onJ eet, mutta 011 suostunut suuremm11ta vastustUksIt

ta sl1hen, että henkilöt, Jotka toc11stettavastl ovat tekemisissä pUlltavara

kaupan. ja u1ton kanssa, saavat maahantu~uvan Liettuaan Kemelin alueelle. 

KOnsulaat1n perustamlsltysymys, Jaeta aikaisemmln olen tarkemmin 

tled ttanut, 011 tostaan alheuttanut vaiKean tl1anteen ja mln. Sldzlkauska

sin matkan Kaunasl1n Olljelta noutamaau. 

Herra Slc1zikaU8kaS on siti mieltä, etti JOS Liettua tulee jatkamaan 

neuvotteluja Luganossa lOkakuun 10 p:nä, nlin tulee Puola, val~ean yleista

loudell1sen aseDl&lUla vu.oks1, ainakin Jonltunverran lähenemä.än 

tOkanto~a er1 kySymyksl sl. 
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toie l t a puolan OTa~ Ö. JO;kut llettuala18 t 111k t n 

Z'JaD kOD.u1 ~1'DQua JoM. Yoal (11 ttualaln n). rltt" ln 1nt.r&-

ya t hankk.lne t 

11 88 1 tt llean o8akk ta Jne. Herra loa Köp n-
ha (R. S . ) 



neu! etolle ltöpenllallllnan n u

. ottelujen johdosta. 

Jtawaa. t 27/9 -25. 

ltUt.en t.un.nettua l ' etU .k ne ln-

111t.on neu~ost L At Parlel s8 ole-

YM eeluet.aJan kautta Lletotuan nal1.1tu.ke 11e no Un K& penham1nan neu'fottelu

Jen Jon osta. S11n~ no Jtls a 8 11 18 tyy ytyksensä neU'fott luJen al.ka-

189.ta Ja 1au8 U sen tol~o Ukaen •• Ui n8u~ot.telut J0hta1e1'fat nOl'lDAal1-

8Uhtels1in Liettuan Ja olan vill11ä. 

\ettuan edust Ja on h 11ltU.ksansa pUOlesta vastannut. nootSl1n 

S8 raaT8.e t1: 

11:0 1250. 

ne18ur 18 Klnl stre, 

• Par18. 1e 16 s ptembr 1925. 

J'al l'honneur d'aocueer re08pt.l n el8 1a 1ettre U8 Votr Exoe11enoe 

a bl n TO 1u .'aelree r a 1 dat.e du t.rante et un Auut d8 l ' nn'e oourante 

pour .8 t a lra ooru ltr8 que 1a C ntårano de8 Ambaasad8ure e sara lt obllgee 

el8 ta1r part au OOu~ern9m n~ 11~h anlon de la sat1staot10n av G laquelle 

e11e a 8Ooue1111 la nou'f8118 QU8 d S nego~latl ns davalent 8' uTrlr 1no8ssa-

8nt å Oopenhagul ntre les n81egatlons 11thuanlenn et p 10n 18, t 

. xprlmer la t1er 8 0 nv1ot1un de 1 ~ont'renoe que 08S pourpar1ers aooutl

ral nt au r8su1tat pratl ue d'alre 4o.nl l'lnterit de la pao1tloatlon t de 

l a pro8perlte generales. 

Je me tals un dey l r de ort r å l a oonnals8 oe d8 Votre &xoe11enoe 

UI J8 n'a1 pa manque de me oontor er au deslr x rime par 1& Conterenoe 

el88 A ba88ad8urs. 

~u'11 e olt parmls e sa181r oltte oooaal n ~e prler Votr 

l ,no de hl n voUlnlr m'aut orlser a Lul BOUlllat tr8 una l mp r sslJn p reonn 1-

le re l atlve a l'eYOoatl n . dan51a lettre dU trente t un Aout, du t lt que 

la Gou~ernemant 11thuanl n n'a pae ru JUB u'a pre ent d9V lr S8 r ndre au 

d881r exprl par le8 GOUT rn m8nt a Al11s8 dans laura not88 en 

t } Dio bre 1924. 

Le QouTerne ent 11thU nl n etl 9 ne s'itr J ale 'oart' de la 11g

n de oonduUe qu '11 a ad ptee en ?UI dl la paa1ti tion et d. 1& pr epe-

rUe general a, 8' e preS8a.nt de I llJlr tout. oooa61 n de l' er ux 

OOuverne nta AlUå8. 
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b o. qul a trali aux ralsona qU1 n "on' p&1 p r , u Gouyarne

en\ 11tnuanl n de r no ar d S r.latl0 normvle, &.'0 1 QouT.rn mant 

polon 18, el1 •• ont ete .XP08'" d'une manl.re d't&1118. dan 

16 ATr ~ li23 . aiDal que dans olle, aocompagne. d~un M. oIre r latlt a 
1 qu .. t 1 1\ d. , du 11 Octobr. 1924, notea adre8ae.s a 1& Oontårdnoe 

d" baesad ur~ et danb laeque11. l'att1tude actual1e du GOUTerna ent 

lLthU&nl n etalt dåtlnle 00, e una oonaequenoe d8 aon 80ucl l'g1t~ de 

re8peot r 18S vbl1gat lon ui lnoo odnt au OOUTerne ent de tout Xtat lad&

p ndant et 80uTeraln. 

To t tOls, 6tant d nns qu'auoun Ohange ent n'eet euryenu dbne 1& 

ltuatlon genera19 antre 1a Llthuan1e et 1a 1ogne, et ue de 08 ta1t 1 

P rparlerG deTalent n,o'88aIre~9nt S8 borner & 1'exa n dl 

ula, queetlone teOhn1que8, 11 

8e b e perm1e .e telio1ter de poa81bl11t'. d'aooord oonstat8'8 au coura 

<1 oee negoolatloDa n o. qul oonoorne l'ap 110at on d9 oel1as dee 01 usea 

1a 0 nTentlon de Me 1 qul ont tralt u trans t et aux taol11tes d'ordrs 

t ohnlqu8 au 8UJet desquell J 1e Oouvernamant 11tnuanlan a oontraote d e 

engag nte lnt r tlonP-ux. 

Ve ll1.z ~rBer, Ja VOU! prl, on· laur 1a ~ln18tre. las a~a~r -

c d. ~ tral h ute 00 G åe t1vn. 

Bon xm.~1enoe 
Monsllur Arlst1de !3 IABJ) 
M1nl.tre del Atralres trangerae . 

/ 19ne/ P. IUlmane 1 

nTOT8 travr lnalr et Mlnlatre 
P1~nlpo ntlalre de Llthuan19. 

P r 1 1. • 
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K. Herra 
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K. Herra K i n i s t eri, 

Raportti N~o 131 Liettuasta 

Jossa~ 

1) UUsi hallitus Ja sen ohjelma (slv . 1) 

2) HSmelkysymys K. L~n neuvoston edessä (slV.}) 

lähetetään tämän mukana (5 kp1. ) 

Vastaanottakaa , Herra lLlnlsteri, vakuutus mlta. 

syv1mmisti kunnloitUkSestan1 

Ulkoasiainm1n1steri 1 d m a n, 

H • 1 .. i n k 1. 



RaRQrttl jO l~l LIettuasta. 

Uuel haltlt 1ma • 

Kuten JO t.lC. 25 p:n" 

edu8kUnnan puhe 1 8 trl Leanas 1 I t r a I muodoet ut uuden halllt -

sen, Jo a Llettu&n pr sldenttl p 01 

Xoonpano on 0 onaleuudessaan 88 raava: 

n on VahTI tan t. 

pl - ja otamIn1lJterl trl L 8 BIetras 
u.lko lnleter1 - pro1'. • Relnye 
ele nisterl tu • A. En Z1 ait1s 

anvl1j.m1nl terl - agr. M. KrupavltB h1u8 
opetuamln1Sterl trI ~. JOkantas 

1keu ml le tarl tuo.m. v, K.arobl.ls 
flnanBs1mln1sterl - trl P. Karv 118 

lille naamInI t rI lns. B. Sl1z\ys 
valtlonxontrblörl z. Starku8 

Hilstä ol~ \~t EndZlulaltls, KrUpavI~lus, Jokant&s j a S]1~. edel1188ssä 

Pe~rullk8 ~ hallJtukB8esa, j08sa h llli 011 • mlnIeter1n8alkut kUln 

nyt. PuQluekantaan katsOen on uueI halllt 8 e ku1 8d 111nen. 111" 
~ 

s11s krlotl11IB-demoltratian, uklnl~ S8jungan Ja ty~ 8 eratlan kannatus 

(edu8kUnnaBsa yhteene 42 edustajaa 78 : ta). Mutta wv&r11tlin w on se h1u

kan enemmän 01ke16tolals~mpl kuln edellinen siten että kr1stilll damokratlt 

ont nyt hallitUksessa vahvemmIn Uust ttu.no.. TrI B1stra (prel.8.t t1) on 

krIstlllls-damolCratlen varsinalnen Johtaja ja IslelU I • KabInetIn kokoonpa

no on sellainen, että sen rajoissa häneU" on nUn anous nl, vapaa~ kädet 
" 

Xämän uuden kab1net n muOd eta lnen menl muut9n n stl, mutta ulko · Ja 

80tamlnlsterlen &alkUt tuottIvat valkeUksla. Prot . ReInys, jolla on jan
i.<. (I.'? 

lCUnverran kakemustatpolltlkan alalla lkoaslalnvall unn8sta, el llUt ha-

lukas ottamaan salltkUa. vastaan, ell1" hänel: on kuUlle t1eteellln n työ 

teologlan alalla paraikaa menossa. Hän on !A sen yUoplston pr eeeori. 

Tilli kablnetll1a t~e olemaan erlttäln tär eltä , etenk1n uIkQP~tl 1a, 

kYSyrDj'kSli ratka1stavana Ja s n pah1Jlpana ~etusklvenä tu:hee olemaan, ku-

ten edelllselläJcln hall1tUksellA, suhde Puo 

kysymykset. 

Ja t' ' yht yde.si lav t 

Eiran rukl pääministerl Blstra uu en ha1l1tUksensa elman, an 

Josta malnittakoon muutamia ~Ohtla. Blinpå t~t 1 hän, että uuden kablne

tln toimlnta tulee Oft98Sa kysymyksessä Jatkumaan 9delllsen kablnetln al

kamaa~aa. UlkopoLltikasta hän malnital, että kablnett1 tulee huoleh

tl ansa1.nvälll1stä velvajukslsta, mu\ta myöa Siltä, että muut vaIti t 

täyttÄvät ve1To\fik.en.a LI~ttuaa kohtaan. Li ttuan j a Puolan v~lillä ei 

lkaa dl llOmaatt1s1a ellei konsul:a.r181a suhteita, kOSka Puola on rlkkonut 

vuode 1920 (SuTalXln) 80 1muk8en Ja miehittänyt Llettuan 

nan. Jluuten tulee kablnet t1 pyrkl iän yll"pl tämä.ä.n naapurlen kanssa ml tä 
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pama1 p1a 8Uht Ha ja etenk1n lib.enemiän !luUlin 1an IlBUlln. Kun UlU 

801 lntlatlaaj&sta a1kaen maa lära1i rahan ja lUOtan puutteesta, n1in tUle. 

llall1. t 8 koett h 1k ntää ranan puutetta JOkO, hankkima.] 1a la.1D.a1' Ul..ko-

ma1lta ta1 järje li as1an yaltakunnan ~nkln T&l1tykselli. 

Irun pö.' rl 011 lUkenut Ohj eI.ma.n alkoi oppoal do hytiklC"Yksens" tuo-

r1 (ent. p'" nlsteri) 3 ezevlClus'en JOhdOlla.(kansansos1allstl). Olln 

t1laisuudessa kUUle t"" 1 1/2 tuntia kestäneen pUheen -- KOvnosea on 

tapana. että ovaltaln edustajat ovat halUtulC8en dekl:ara"tlolstunnossa 

eduskunna sa 'snä - Ja pUhu1 hän koko ajan aell.alsella vaUhd1lla ja into

mlel1syydell' ett" haryo n ~ell&l ta tapaa letkautellen samalla eturivlssä 

lstuv111e hallltuspuolue1tten johtajille näitten vällhUUdabdUks11n. LYhyes

t1 volsi sanoa, ett" hän I1s"polltllest1 puhu kirkltoa Ja pol1s1la1tosta 

vastaan -- yältt1 jesu1ttayaaran Llettua.sa UhkaaVaks1 -- Ja ulkoPOlltlse8 1 

Vareovaa ja Roomaa vasta.an. Hänen lntom18l1nen vastustuShalunsa on sel1tettä.

vä johtuvan osaksl 811tålC1n, ett" pOllai Petrullksen hal11tUksen k"Skystä es

ti h"nen puoluettaan p1tämästä kOkousta Köpent~lnan neuvGtteluJen JOhdosta. 

Tuntu! e1lt" ku1n hän 011s1 pitä.nyt puheensa osake1 alkavan vaal1talstelun 

merkelssä, s111ä ensl vuoden puol1välissä pldetään Llettuassa seuraavat edus

lruntavaallt. 

Puhe1ta hallitUksen Ohjelmaa vastaan Ja muutamla sen puo3ssta p1det-
;t';;"~ 

tlln n11n kauan että niltten(1stuntoa on jatk9t tava lOkakuun 2 p~nä, jollO~ 

luottamuslauseäänestys tapahtunee. 

Käytän tllalsuutta ma1nItakseni tässä yhteydessä keslCUstelustani uu

den Ulkominlster1 Helnys'1n kanssa, että hän puolestaan tahtoo, että L1ettuan 

on 1~i18est1 täytettävä Kamelln sopimUksessa annetut sltoutumukset. Sanol 

että hall1tua el ole v1elä käSItellyt ~ysymystä neuvottelujen jatkam1sesta 

Lungano8sa lOkakUun 10 p~nä, mutta arve11, että JOS saadaan Puolan taholta 

jOnkunlalset takeet slltä, että neuTottelut t evat rajottumaan teknIlll Iua 

kys~l1n elkä koskettelemaan konsularls1a as10ita, joHa Keme.lin sopi u 

81 edellytä, nlln L1ettuan ha1l1tus tulee nl1tä Luganossa jatkamaan. 



Me 8lkY81QY8 K.L!n 

neuvoston edessä. 

Rlga, 2/10 -2;. 
}. 

Lähtiessanl KOYDosta Rlgaan kertoivat KOTnOon 

Oenev8sta saap11neet ihk-~an at, että Kan alnlltton ylelssiht eri 011s1 

lähettänyt K.L~n n UYO to\le nootln, j08Sa Dl.m. ' n h omauttanut, että Me

melln sop1muksen 11 artikla koekae mlnoritettlen suojellsta amelin alueel

la ja "d.elJ..ytt~" 0l1rorltettien anomus sitysten kä.sittelY~ ylelseen tapaan. 

ASlasta 011 syntynyt 180 ja kaSkU talu 28/9 ('t), Joll01n J.l~l:.tuan min1steri 

GalvanaUSkaS 011 k11vaanpuol.l esti PUOlustanut sitä kantaa, et tel K.L:n 

n uvostolla 018 oikeutta eekaantua melin alueen mlnorltettlkysymykseen. 

Hän 011 vuatlnut minorlt ttien mahd.olllsten valltusten käsittelemistä dlp-

10m tiseen tapaan ilman Kanaa1n111ton vili1ntuloa. ~ vlhd01n Lord Cecil 

011 tenn,t ehdotUksen, että ylelss1hterln on osot~ttava hänelle saapun et 
,,~ u. 

~lit~kset K.L:n neuv ston tutkittavaksl , 011 Galvanauska.S protestoinut 

](1 vaast1 sanoe , ett M sellalnen tlltklmlnen on Mamelin sopimusta vastaan 

ja polstunut d monstratlvlsest1 neuvottelupöydän äärestä. Neuvolto 011 

päättänyt että yle1ss1hter1 oeottaa s111e saapuneet k.o. valltUkset K.L:n 

neuvostolle ilman kommentarloita. 

P.S. 

Vaalit Memal-alueen paikal118 dusk'mtaan (se1.m~l1s) ovat. vih

d01r-' :in määrä tyt kuluvan lOkakuun 19 p:kSl, jollo1H Y''ll\.taan 29 

8dustajaa. 
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K. Herra K 1 1 e t eri, 

Rap~ N;o 132 Liettuasta 

Jossa: 

Se1mells-vaa1it emelln alueella 

l ähetet ään tämän mUkana (5 lcpl.) 

Vastaanottakaa, Herra Mi ister1, vakuutus 

mitä syv1mmästä. kunn101tUlcses ta.ni 

Ulkoasiainminister1 I d m a n, 

Hels1nki. 



Rlp, /10 1925. 

pllettii t.k. 19 p:nä . 68 B lkka, ttä L1 ttlan 

h lli 118 on lykännyt ItecuH-al e n paikallI n ~Sku an v 11 n toi 1 ta-

lsta aina tär~- S akka eri1als en "teknl111st n- y •. syltten perusteella , 

val l!:a nsim:' lset aa11 t 01181 ollut pld9t t" .. v11 ela Uän 6 l1lCkoa 8 
.a:b Å. ,f.....AJ...;t.....4 .,.,., ~ /40 .-:t-.....,f,cZ::ho/ 

kuln ){ Illelin pl '!lue 3d st nut volmaan I anti,8 syytä. otaksua <et tä 

va 11 n tulQlcStlt tulavat olemaaJl allle epäec:tull1s t, kut n nyt n osottautu-

nutkln, nkä vuok81 8 011 haluton vaal ja toiml tuttamaan. 

Vaalltalet lua on Kemelin alueella käyty vll e viikkoina hyvln 

vllkkaastl 81 alnoae aan soelallsen, vaan y6s pollti en ja etenkin kansal-

lisen l1p'.m alla. Ky ymykfll sS Ä. vat olle t liett alainen Ja saksala1neJl. kan-

allls U8, s111ä ulta kansallisuUksIa ei 01 kuln oi aksi. Saksalaisten ta

holta on alunpltä n koet ttu JOhtaa vaali imlnta sel1alseen ~uotoOD , että 

Me elln alu en autonomian puoleet äänestävät muod stalslvat yhteisen rin

taman ( "Elnheitsfront") n . B. StJllr-Llett an puolesta talst.Hl:tvla vastaan, 

jotka. pyrk1 v t "sulattama tf emelin alu en doll1si o.n lähelsaetl Ul)-

hun (suur-)Li ttuaan. T~nä -Elnh ltsfront w nnistu~ ln, oslca Blinä äänea

t vät kansanpuolue, maanviljelijäin PU lue ja soslal1 mo~ratlt (ynnä. 1 tk 

pikku 11stat). Suur-Llettua pu le118 on naln ollen Jäänyt 11e~tlli.lainen b 

ki Yksl!. -Elnheltstrontin" ja li ttualalsen blokln vä11 on llut k vln knr

jlstynyt ja näitten vä.l1ll" tolmi e1hin "pl e1hln voi 11n- vl1ttaa. se gra-

nattlen heittämlnen "Komel r Dampfboot" lehde huoneistoon, mikä tapahtul 

t.k. 17 p:nä yöllä. Aänten kOlco lUkumäärä 011 77.411 -- jokainen 21 vuo-

tiae Ke el-alu en asUkas on ö." l<llk utettu 

.. äntfl, Jotka. Jalcautul vat seuraa ast1 : 

kansi.npu lue ) 
maanVllJ l1r ) 58.067 
oS.demokratlt ) 

liettuala1nen blok-
ki (yhdlstyneet 
iettualals9t 11s-

tat) 2·501 

autooQl!lla liitto 536 

työted ratl 539 

kOlllll1unlstlt 1.389 

muut pllCkU listat 295 

ja v~lelsea annp.tt11n 6}.}27 

(11 edustaj aa. 
~l; " 

" 

2 II 

0 " 
0 • 
0 II 
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VuJ.1en t uI • samalla Keli l-all en v·· st"n hUp1 t en 1l~ II 

'o vn n nallituk.en K 'tl-pcl1t1kkaa. vastaan: 27:11- 2:ta vaf.) aan. Tälsä 

8 1JhtfJ ssa. Ofi.t vaal1n tul ka t eri tä.1n lel nkllnto1set. utta. n kul· 

nkln huomattava , ttä u t~~1 va.lltUkS8st . Ja e elin lk uslattl n 

päätöksestä PYYh1ttiln n ln 1500 ään~st ä~ ja kOkO alu ella 01 va 80ta

v"U vaa111uattelol ta pols, jotka l1slvat eUein kaiJck1 antaneet .... nens~ 

liet ua1318011 bIo 1118. KO non 1~.usm1nlst rl on laus nut i 11pIte -

nä' ,et Ä. ka kaikilla K~m l-a1u 11. asuvl1la Li t uan kansalalsilla ~n 

olka'! ott~a vaalelhln oe.a, on tapaht ut luettelolsta p~lsPyyhlttyjä kOh

taan, JO ka olIvat p J kl lsen jOhdosta ankara~ti protest in et, vääryjs, 

mutta tila e 11 koVin sotkuinen Ja lleme11l'l tuom10Istuimen päätös lopul

lin n, koSk tällalsta tapausta. v rton 81 ole korkeampaa olkeueast tta 

le~8sa. 01keusistuln ptti el1s klinni siltä, että ainoastaan Kemal-alue n 

kansala18llla, eikä allle l.le muuttaneilla, 011 olkeus ää.nesti?.ä, mlk" Jo to

distaa Me e~soplmUk8en puutte lllouukslsta. Nältt n alueella uuuttaneltten 

Jauro ea on pallJan sellals1a, jotka ovat asuna "; 81 lli,Ja- vuosla ja Jotka 

slelle. omistav"'t kllnte1mlStöjäJcin Ja vat s1 llä ':eronsa maksaneet. 

Vaalien tulok t uvat ~elenkllntolset siIhenkin nähd n, että 

nyt 1 enää v 1 olla er1mleltä sake sten suuresta :1Ukumä"rc..stä alueella . 

Sak~al lsten enemmistö 11ettuala el1n varrat n i k ltenkaan 01 sama kuln 

27:n suhde 2:teen, s111ä etenkl ~vl1J ltJ~in pu luea~, utta myös os. 

a ukra~1 n keSkuudessa on paljon V~ä-1l9tt ~lsla, Jotka pitävät itS9-

memelI1äls1nä ("Mamelmaalalsina lf ). Sak alaisen tllast m aan 011 k.o. 

)( m l1n alueella vl1meiae väe la kun mUkaan e n s taa 56 % saksala 

Ja saksala1s1ks1 1 ttautun tta. Uselttan uyt "Elnheitstrontlssa r, vali~-

tu dustaJ 1 n1metkin, kuten OaIdys, Lutku8, Idealie, R 1, Baltecl'lU8, 

Paga1, Baltr eJu, SCh1mkat, Jahn1Bchkle, Klslat, Bartsohus Ja Pl nls, vIlt-

taavat l1ettualaiseen alkuperään, va1kka tällalst nimien lstaJleta ovat-

n mOllet saksalalstunetta. itä. tulee n.s. "«lauta h-11tau r" vä.eetö& , nH 

se pullUU, pai~s1 saksaa, alallettualal sta murretta. Tarkka kan ~ 8UUksl n 

suhQel~ prosenteissa jää s11s yhä v1eläkin av01meks1 kysymyke kei. (Pyy_ 

dän saa«la viItata te ks en1 "L1 ttua muino1n ja nyt", Hki 1920, sivu 151 ja 

prot. Niemen "LiettUalalseen klrjall1su 

kansall1suussUhtelsta enemmän. ) 
II Hkl 1925, sivu 135, J 1 sa 

Paitsi yllåselost ttuja selm lis (pikkUeduskunta) vaaleja tulee 

Km ~- ~ en väestö ottamaan saa L1 ttuan va~ ' akunnan vaa~11 in Ukaan K v-

n n a.n vaaleih1n ,msI vuonna. 





~en LKbety.fU 
Flnlond. Be.klckn'ng 
L~g atlon de Ftn1a.nde 

Riga, 2/XI 1925. 

1 : 0 941/L1. 

K. Herra 

RYHMÄ 

K. Herra M 1 n 1 s t e r 1, 

Raportt1 N:o lj3 Llettuasta 

Jossa; 

Luganon konterensE 1 

lähetetään t" än Ulcana (5 kpl.) 

Vastaanottaka , Herra M1n1st ~ rl, vakuutus 

141tä syvlmm"stä lrunnloitUkseatanl 

Ulkoasla1am1nleterl I d m a n, 

Helsink1. 



19a, 2/XI -2"i . 

: 0 l~' Llet aeta. 

1. 

Ku~n LI~ t an U11de , tri BI tra 1 , halli tuk an hjt3lmasta (jO-

a 2 p . 10 akuu a sal Liettuan e uskunnassa 40 en yv" ls .n 28 vastaa 

JO voI p·· ·· ttp··, 011 Li ttuan alUt sen ka ta S9, että Liettuan on täytat-

~ " kan ainvÄ.l1s t sopimuksensa ja 811 yöski ne l upauks t, . i " se on 

ehnyt ),(emeU sopi llksessa . m. trp-. itovesll11kente seen nähd n, utta 

k'li sll101r. Kovno d~ saat~in pa 1~rkllle, 011 ka.k:o hanke, 1" et tää Ile-

legatio Lug n00 , sellalnen kuin Llet llan halU J )llsl ta..~tonu t aalleen 

8a .oa , e tl' 1" etet"Sin nyt del e!\. tl "1 s nne, JOI 31 uutel1, :ti ln uOdon vuok-

51, nl i 91 v lda syyttää Ll attlJaa sl1t...Al. , ettel e soplmukslaa.n t"yt .ä1s!. 

Ja huoli ta opposl 10n ankar asta vastustukses· a hallitus lÄhettlkln dele-

ga 10n j a ka an n~ votteluja W uoåon vuo~sl" Luganossa , Jos sa ~n5l. älnen is-

t un to PuJ lan elegatl0 12 / 10 -25 · 

Llettualaisen delegat ion Pl .denjohtaJ a tri Saulys--- saaa joka 

k"vi Hela... ia sii vl1me ta.m;ulku s a ulku lnisteri konfe renssin aikar.~ - -

n L ganosaa pl de tyJen n~ vntteluJen kulua a 'r ~nut Liettua san lehdis

tölle 29 / 10 Kovnossa seuraavia tiet ja ( n . ~ l dZ1kauskas , Liettuan Berll

nin -lähettiläs, Joka to 1 Liettuan delegatio pweanj taj na Köpenhami as

sa , 011 pyynnöstään vapaut...,e ';t täst" .01, sta). Kun k htel1a UU '1 1 ltlt 

Luga ossa 1 valhdet pi ett1in ensl äI n täySi- istunto (Köpenhal 1n 2 

t iiysl-i t u ~ a uuka lukien '118 kOl.nlaR), Joa Ii pidettl1n kOhtel1alsuuspll

naet ja vahvlstAttl1n työ hJelIaa . Valltt 1n komissl0 s9 roaan tapaan k'llr Kö

penna lna sakin :. l11keJlne- , .u 0-, konsul1avun- Ja ra aktiok 15at t. 81l

he 01' ~ s1 tpyai-ist nto p" ättynyt. Liet , .tan dblega tl cn oli senj"lkeen a-

ssi iasa eSitt~~t ehdotuksensa , tta Puolan l agatio el olut selittä

nyt ~ ntaa 5a ~ n1lhin nähdan. Sitten oli Puolan delega io kO ission 

lstuftno SR vaat l ut rau t at l ekysymyksen esilleotta 1sta , mihin Li ettuan dPle

gat~o 11 vastannut, ettei ral a i eKYsymys kUulunut tYöOhjelmaan , koska se 

nl MeJllel1n sopi ulCsen puitteiden yli. Syn~l seuraavanlainen tIlanne : 

yhdeltä. puolen o~t tt11n vaatim:us käsitell ä kysym st~ , in tta t oiselta J1!lo

l An ei suostuttu sinkään F1s1t ~1Y';n , 1n](" JO Ilosta kO lss1 n 

yöske t ely keSkeytettiin. Delegatlo1den puheenjOhtajat tledustellvat AnJäl-

k""en kumPiki n toisen elego.t1OA k8JUl&n lUjuutta ja ull1st.a UIYÖ ym1stä, 

liiu" 1ed. telun J "lkaa Puolan dal;egatlQ pl t1 Liettua <19 8 

ÖJlty " ~t~" lUJJ' a . 1st.! 89 j älkeen 81 L1ettHaJl <181egat10 puolala1selta 

Jyrk)(ä ~ uotoon laac11t oot, JOka nähtäv"8tl 11 l.e.aC11ttu jo 9 -~tA-&-



2. 

dUlte ua. Tieli otl .. a te 8el1ttt, e t" raut-4:\tlelCy8ynt,y1 oli 111.19 lategrl-

s Ja p~Jel LIettuan e1agat1ota hankki an Kov osta. v ltuudet 

rauta 1 eY ys ymyk I 9 käsittele lat" varteQ. Buvottel uis.a seurasi keSkeytys, 

utt& 11t" Jatk tt11 oottien vaihdella, iki JOht1 t "ys1-1st toon 25/10, 

Jol1 1 &ole st ~elegatiot päittivät keskeyttäi konterensll Ja tehdi 

hallitWk8i llee selkoa aslan kQlusta. Tri Sau1Ye l~h 1stölle laUSUAut 1e

l1p1tee Lugano a p"ästy 

taan et entllJl tu' epäln (Ja kaikesta pä."tt"9n on 

Liettuan hall1tus t"tä tolvonutkl voidakseen sl11ä tyydyttää oppositiota). 

Tr1 Saulys oli lopuksi sano ut, että Li ttu hallitUksesta tulee nyt rl1ppu-

aJat etaank to terenssla vbl e1 (t01 s1 B 

kiel " • t Jatka.mi en ahdollleuutte). Haast tte 

ma ta puolestaa 9i 

antaja CXll vie " hU'Jlllautta-

ut , että puola.la iset ollvat Luganossa. tavotellBet pol1 Us ia p&äm"pr1Ei. pyrk . n 

ylee s nor 11e11a suhtaih"'l Llett ka ssa ja v" vii11ttäen u 1tto~y-

lCSe t" y . • e y'ht aydeaeä. . Liettuan clel.egat1<l lc tenkaSJl ollut tanu 

to1veita sellaiseen lllu51DO , VRaR 011 t eb t vc1tavansa omaa edun ~~alta. 

rnlAkä tähdeA mahdotto :UUI sopia laJllCeaa puolal&1 teJl el1:" hl. ttual.a.ist en vaEl

tuUlla. KÖpeaha&1naIB& 011 v1elä valltftaut to18eQlalnen mle11ala, to1vo piiat " 

sop1.muk8eell, Il\lt ta LugaAoBBa 81 ti, e1 ol.lut. 

EdeU1B-e. lI1Mk.1 ollen Konoata k'UuUUt t että. PuolaA 4el.egatl 

Jahtaju fIl.1n. Wullenki puolaJl.kl e1:el.lä P1t" ,- IItarveh ysPuh If ensill"1een 

täysi-ist aa alkaeua o1'i tehnlt U ettual.a1s11 yU"tt" v" ja vastenm1elisen 

vallcutu.lcsa , j a että Liettuan 4elegatlon puheenjoht aja 011 "ln lIen vastalL.,," t 

11attuaAk elel~ä , Jollo1 min. Was11A.sk1 l i useamman ker ran aano ut "n1e nie . 
rOZ'WDle II ( en errii mitä" ) ja pyyt änyt selosta: e ti. 1attUa.nk1al1atä "PUhotta 

ran8ka1ls 1 , 1kf, 1 tapaht~utk1n. Räht äväst1 osaksi tlllaisen &nattalyn täh-

en L1ettuan ders a~ l lla e1 "ollu~ alkaa·' ot~ _ a oe~a 1 . Was1l ew kl tar

joamil pi:!v" J!1el1n . ys1-ls UD.n J ällcee . Puolalaiset .l.1vat koe taneet 

ultt op1mukseen SRa(1a Ö8 lIlja (li ettUaks1 Ner1s) Joan, j ka 1rtaa 

V Inan aLuee~ta Liettuan kautta ereen, tta L1 ° tuan da l~gatlQ 

Jyrkä.sti vas taan se11 ttäen ettb. kysymykseen vu1 tul.l.a. a1 on t 

JOk1 (l.ldt tUaLSl NemuA2 ). 

aset t1(1l.ut 

1v e (e el) 

Tollessa täysi-1st 08 25/10 hyväksytt~ päätös]auselma 011 kuulu-

nut: 
Ben JOhdosta, että l1attualainen 4elegatl0 pit1 r aut at19.1CySY'llJTkS1ä. e

malta (IQ.a1pedan) s(}Pl Uksaell kUulumattoa1aa, lIutta PJOla]a1tan <1.alagati n 1e

lesti aimfi kysymykset 0 t yleisen uutavaran uittaa koskevan kysyrtlyJcaen oleel

l1.eA oa&, aeUTOtte1ut keskeytetäiA , mletä de~egatl~t t1edottavat hallituksll

leeA. 
-Haudan hl1Jal1uude - val11tessa u11va 

81htee.--rit valntMeet 11(' 



}. 

klrJoJa. ja 11.ttua.lallleJl. delegatlo vl li. samana piHv" ~ raa~~u8tanut. Lugan sta 

pOlI. 

Liettuan ullCo 1 1sterl Reini8 on ha .t,attelussa ;0/10 avoi e t1 

v ta ut tehtyyn kySymyksee , että Luga 0 ku terenssia e1 tulla Jatk aan, 

ko ka L1ettuan hallitus on yt tehnyt kaikkensa. Haastattelu a ei kay 

ilm1 lt· .. · uutta, utta s11t" vahv1stuu se kä.sitys, ett~ Liet tl n ha l1tua 

nyt r->n teh yt lop kalkista neuvottelu1sta Kemel-soplmukse pOhjalla Pui)~an 

kan 8a, lCUnne Viinan kys~ys oteta esi~e. 

Lla~t l8Jl ulkopol1 tinen ti l anne J .. sl1 s :lh ' elle valkeaksi Ja 

ra lC.aak 1, utta tu tuu nt", että pit" ·llq. itsepä,1sa tikHr 1 Vl1.nasta 

L1ettuan h~litu. odottaa hetke& , JOllo1n PuOlan rajat Saksan kanssa tulevat 

tarklstuksen a~iseksl Ja Joll01 mahdol11sesti L1ettuaktn saisi tark1stetuk

e1 rajojaan adu~se sao 

an kUita 1 hyv1n luultavaa ett" l.11ttovallat , Jotka ovat e eUn 

sop1 uksen allekirJottaneet, tu~evat pa1 oatamaan LLettuaa ni1n, että S9 

ta1pua neuvottelujen Jatkamiseen Ja tran 1tovesl: illCenteen a aamlsaen, Jollain 

Liettuan-Puolan suhteissa olis1 päästy Ja. hUOJllattava aske~ eteenp"in o~e~pa1n 

1tten talouctell1se.sl hyödyks i. 

Liettuan hal11tUksen asema Jää myösk1n vaikeaks1 li1tt valtaln vaa-

L usten Ja ~i 'Taa oppos1t1 väli ~le, Jota asemaa vielä Ke el-alueen äske1s-

ta vaalie turOk et raskauttavat . 





SUODlen LIlbety.fU 

FInland. Be.k.lckn1ng 
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RaE.01:,t ll_ !o_ !3i _L.!.elt,Y,a.!t!. • 

jossa: 

Kaupalliset neuvottelut Rl1-

assa 

lähetetä-ä.n tämän mUkana ( 5 kpl.) 

Vastaanottakaa, Herra lUnlsterl, vakuu

tus m1tä syvtmmästä kUnnioltUksestanl 

Ulkoasiainministeri 1 d m a n 

H e 1 s 1 n k 1 
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Rlga, 18/111 1925. 

:0 1'4 klettYl.ta. 

luy 

T.k. 4 p:nä. .aapui L1ettuan ent. ulkomlnlet ri, PUOUT iral-

lsen ILIetuva l -le den nykylnln päitoimlttaja trl Par1ek1. taloudell1 .. n 

dellgationsa (yhtelnsä 5 J Intä) kan81a Rl1k&an, jossa 8e noln 10 pälvin 

aj an neuvott l11 alust avastl k&Uppa~~~8.n so~lam1sesta LatvIan kanssa. 

Latvian delegatlon puh enJohtajana on t~1mlnut tunnettu polltlkko UlmanIs 

(dllegatlosla ynt. 6 Jäsentä). TQTV hClyspuh •• ssaan 111 LatTIan nyk. p"i,-

& UlXom1nlsteri elalne m.m. vl1tannut n.luvot t eluJ n tii.rkeyte n, koSka nHL 

lä tapahtuva työ 011 osaltaan johtava yhdenmUkalslen va~t101tten ta10uspo~ 

lltlkkaan el a1no staan Latvian Ja Liettuan, vaan myÖSkin muitten ystävä~

l1sten naapurlmaltten kanssa. Tänlals n p011tlkan tuloks na on pidettävä 

kauantolvottua taloudelllsta ja POlltlsta 111ttoa. Trl Purlckls oli vastan

nut, että 111ttualaiset puolestaan kannat tavat täl1&lsta. pol1tllCkaa. Llet

tuaJ.aln n deleg"tlo 011 va~' st ttu laaJanpuolel lIla valtuuksllla Ja. tYÖ8-

k ntell s11nä tOlvossa, että tuleva kauppasopimus on JOhtava myöhemmin ta-

10udell18~ union1ln k.o. maItten Tä1111ä. Liettuan de~egatIQ a]1 n.s. bal~ 
tIwaleen klause~ln kannalilia, joka antaa enemmän kuIn yleInen 8uosltulmmuu8. 

Peru.stana neuvottelu1lle 011 Latvlan nt. ul.komlnleterl M.e1erov1c.-

ln Kornoua vlime kesäJruun-helnäk' 'n va1llt ssa tekemä sopImus, Jaeta 01 n 11 

nlsterlÖlle tIedottanut raportl sanl N:o 127 LIettuasta (sivu 2, 2:n8n kOhta) 

Tämän soplmuks n mukals stl tarkast ttIIn Ja neuvoteltiln nyt Rl1assa mo

lammln puolln v~lmlstetulsta tavaraluette~lsta, j~lta el la to1sta1s ksl 

j~a1stu, mutta toiVo vo,1vanl saada nl1sU v1eli lähempiä t1 toJa Yleen

sä on neuvott lUja käyty a1van ltsenälsestl ja rllppumatta Latvlan ja Viron 

välls1stä a1kalsemmIsta neuvotteluista. Joltten antamia tuloksla 1 lu n

no111sest1 ole myÖSkään jätetty huomloonottamatta. Pa1tsI tullltta maas

ta tolseen tuotav1sta tavarolsta 011 luett 101h1n m rkltty paljon sel

la1s1a tavaro1ta, J01tten tulllmaksun re~u801ntl 011 va1hdellut 10 - 50 

0/0. 
Kun n.uvottelut t.k. 14 p. k.ak ytlttiln noln kuUkauden aJaks1, 

kutln arvelt11n, päii.ltl1n tavaraluett.lolsta perlaatt.el11seen ykslmie11-

syyt •• n ja päätettlln nl1tä vlllä tarklstaa Ins1 kUuBsa Kovnosaa. Nyt 

Rliaua dlklaroltlln kUmmankln hallitUksln puoIelta, että. molemmat maat, 

kUnnl, kauppa80plmus lopullls.ltl tUlI' altumaan vOlmaan, käyttävät kauppa

Illhtelseaan mln1mall81a tull1.mak8uJa. Timä päätös tehtlln nähtävä tl 

kalken varalta alkal, että Lllttua alkOO JOnkun ajan kuluttua 8l1r-



• 
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tyl uut.en tar1tt1syst ~11n. Latv1a 81 tule s11r ymäin uuteen 

makelml-& m1nlmltarltt1ln a1nakaan nn n 1 p. hUht1kuuta 19?6. 

Kun olen laanut Iin mpli tIetoja tavaralu tt l OJen nume

rolsta, jOita to1staIseksi pIQ tlän salais1na, niin palaan as1-

aan, JOs niytt ä S11tä, että Suomen eQut kaupall1sessa SUh

te ssa ~ tu11s1vat kars1mäan L1 ttuan-tatv1an väl1S1stä uu

s1 ta tu1l1sUht 1sta. (R.S.) 





Suolnen LIlbety •• U 
Finland. Be.klcknlng 

L~got'on de Flnlande 

R1ga.. 31./12 1925. 

N: 0 1040/L1. 

K. Herra 

K. Rerra K 1 n 1 6 t eri, 

:0 135 L1ettuasta 

josaa: 

1) TSh1tsherln Kovnossa (a1v.l) 

2) L1s1ä R11an kaupallisi1n ne votte
luihin (aiv. 4) 

lähetetään tämän mUkana 5 kpl. 

Vastaanottakaa, Herra lnlster1, vakuu

tus mitä ayvl.mmästä kunnloitUksestani ' 

Ulkoas1a1nmin1ster1 B t ä 11 ä. 

Helsinki. 



Raportti liO 1'5 L1ettUas1ca • 

. Tsh1tSher1n KovnoS8f .• 

Riga, }O/12 1925 . 

T.k. 2} p:nä keSk1päivällä saapui Neuvos o-venA

jän Ulk siaInkom1ssarI TShlts er1n Kovnoon, jossa vIIPyi saman päi vän myöhäi

seen 1ltaan saakka matkustaen sit en Riitaan. 

Kun sanomalehdistöi ln ilmaantul ~ähkÖBanomatletoja, että 

Tshitsuer1n mahdollisest1 palaisi Varso ~ kautta takaisln, tuntuu tieto he

r"ttÖlleen Kovnoasa levottomuutt.a ja mikäli on väitetty Ja näyttää.k1n toden

mukaiselta, on LIettuan taholta annettu T:~le tIedoks1, että L1ettuan halli

tus odottaa häntä Kovnon (R1ian) kautta takaisin 1!änsl-Europasta. 

Il1käl1 olen kUUIJ!Ut tahdottl1n TShltsher1nl" Kovnoss jUhlia 

ja kes~itä parhaan mukaan Ja se onkln hyv1n ymmärrettävää, s111ä Ql1han Kov

nolla huomattu v1eras ja vlelä se l lainen vieras, joka a1kaisemp1en vuos1en 

kUluessa 011 ottanut ulkopolitiikassaan L1ettualls edullisen sut.tautumisen 

Puolaa. vastaan puola1ais-l1ettualalslssa rl1takysymyks1ssä. Kuten rapo.rteis

tant JO pItem~1 alka sltten käy 1lml, on Liettuan suhde Neuvoeto-Venäjåän 

yleensä ollut hyvänpuo~einen ja herättänyt epällykslä siitä että LlettuaLla 

mahdo1l1sesti on ollut Neuvos to-Venäjän tah Ua jOltakln J:uvassa. Tämä tar

koittaa nimittäln alkaa, jo.l.loln Puolan ja Neu vosto-Venäjän välit ol1vat huo

not ja JOSkUS hyvln kärjIstynaetkln. Nyt kun nämä vä~it ~vat parantuneet, on 

Heuvosto-Venäjän u]ko~t1lkkak1n tarkistanut sUhtautum1staan puolalals

llettualalsiln rlltakysymykslln nähden ja asettunut puolueettomalle kannalle 

ta! syrjästä katsojaksl. NUn huomattava vleras kuin Tsh1tsherIn Kovnossa 

OlikIn, el Llettuan sanomalehdlssä näy olevan hänen käynnistään Kovnossa niin 

paljoa kUin FuulIs1. Lehdet ovat verrattain pldättyvälslä, mlkä johtuu varo

va1suudest~ olla puhumatta l11koja, mutta klrjolttavat hyvin kahtaliaassa ja 

ystäväll1sessä ään1lajissa. YksInpä kommunisteja ja Neuvosto~Venäjåä aina 

ankarastI krltIs01va venäläinen Qlkelstoaeht1 ·EChO,·, jOka muuten Suhtautuu 

suolleast1 L1ettuan hall.1tukseen, lt1rjolttaa TSh1tsher1n1n käynn1n j ohdosta 

~huomaava1sestI Ja ystäväl11sestI koettaen myöskln puolestaan l1sätä käyn

nln merkItystä.Hallituksen äänenkannattaja puol1v1ralllBen -Lletuva· k1rj01t

taa m.m.~ auuren vle~aan käynnl11A me1~än välia1kalsessa pä/äkaupunglssamme 

on Qleva laaja pU]1itt1nen me/rkltys. Käyntl ta~1staa L1ettuan ja Venäjän 

hyvl~n suhte1tten yhä lUJlttuvan J.n.e. toIvomme, että 8.6.6.R:n narkom1nde

]1n käynti Xovnossa antalsi huamattavla p~11tt1sla tuloks1a. TervehtIessämme 

suurta vleraeta tQ.1V0l'llDl8 ~ttä hänen käyntinsä .itä en1ten l'ujlttais1 hyviä vä

lejä Llettuan Ja Venäjän välilll. Opposition äänenkännattaJat .Lletuvos Zlnlos 
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rata.- oya~ käynnllti ~&8 lftn08tunelta. läht!v!stl Eu-

rOPankln leh~l'tö &ntaa kå.ynlDle huaaattavan merklty en, ja -lsvestIjaS

ta w, -..ta aallt~ Vol81n kiynn1l1e laaJaxon arttkkelln -L1ettua j SSSR

j Isa m~uten pUhutaan Liettuan polltlxan .euvoato-VenåjåAn nähden olevan 

nYkyä.än päaUril.tä. Ja ka.lcs1na1sta. 

Y.ll1mUrälsellä. jun.al.la tuotan Tahi tellerin KovnoOll Baksan rajalta, 

J08sa L1ettuan u!kQmlnlsterl&n ~lLttlsan osaston j htaja ja LIettuan 

lähettlläät llo kalVasta ja Berl1n1stä o~1vat häntä vastusa. A8eIDal.'1.a 011 

vutasla llall1tUks n Ja eduslruru'lan jäsenIä, PQl'II.9star sekä useita SO!

tilaShenk1löitä, yhteensä no 1n parl.11:ymDlentl henkeä. AS8maslllaU!a oli 

kunnlavartia ja orkesterI. Käyde~aään vart1an edeasä oli Teh1tsherln ter

vehtlnyt sitä liettuank1e1811ä. Kävl vlelte1llä L1ettuan pres1dentln, 

e~uslCUnnan puheJll1ehen, pääm!nlsterln ja uIlcom1n1s t erln 1uona. Käyntl 

pres1dent1n lUona aal tehty er1ttä1n jUhIalliseksl kUnnlavartloltten ja 

orkesterin aVUlla, lIl1nkä vuoksl palJon lCansaakln ail.1 ]l1kkeellä. VIeras

ta eeurasl eBkorttl UlaneJa. 

Kovnossa käyntinsä aikana 011 kansankomlssar1 TShltsherln antanut 

lYnYen haastattelun sanomalBhdIstölle. Tästä haastattel usta såhköttää 

R!saAc~~ R daohaun edustaja lehdelle en eIlen~ Tabhltsoherln erkIärt u.a. 

~Jaoh dem Rall der zarlstlsChen Reglerung ha~ 810h erwlesen, dass 

eln ~aule~8r Staat eX18tleren kann. Vom eraten Tage an, als wlr m1t 

L1tauan ln nänere BarOhrung kaman, haben wlr anerkannt, dase dle EXlstenz 

Lltauens 1m IntereSBe das Rrledens und daseuropå1schen GLelchgew1chts 

elne Hotwendlgkelt 1st. Meine Unterhandlungen mlt vl el e europål s hen 

8taatsmö.nnern haben gezelgt, dass dl aeer StandPunk t ke In 9 . zelner mehr 

1st. Vor acht Jahren hat fast noch nlemend ln Eur opa gewus et, dass Ll ta~ 

en auf dAr Welt eX1st1ert, j etz.1 hat es, das Recht selner Exls tenz , ~ 

wlesen wle auch j enegekGnst l t e KOmblnatlon, dle sleh Volkerbund nannt, 

sloh aa.zu stellen mag. len bln BAhr zufr1eden, dass l eh ale ers t er Ver

treter der Reglerung, welche dle rUBslsche Föderat10n geeohaffen hat, 

d1e Mögllohkelt habe, dan 11taulsohen Staat zu begrUseen, und l ch ver

slahere L1tauen unserer unbedlngten Freundsohaft-. 

Ueber die Yllnaer Jrage : åusserte s1 h Toehltscherln, daes ele aL

la1n durch L1tauen und Polen gelöst werden .. mussa. Russland .urde sleh 

nlcht ln d1ese Angalagenhelt a1nm1sahen. Zur Jrage alnes Verbandes der 

baltlaOhen Staaten erklärte Tsch1tsoher1n, w nn dleser Bund, wle, slCh 

eln poln1Saher K1nlster ln Helslngfors geäussert hate, 'zur Verteldlgung 



,. 
der auropäleOhen Z1vllleatlon gagan das asiat1eche Barbarentum d1anen 

so~e, könna er Ru8s1ande 8ympath1e n1cht gew1nnen. Bezwecke er aber 

d1e trledllche, ökano~lsche und polltlsohe Ent lcklung der baltlsohen 

Staaten, dann werde Russland lnm !reundllch gegAnuberstehen n • 

Lausuessaan pälvälllslllään muutaman sanan Tshitsher1n111e 11 

Llettuan Ulkom1n1steri Reinys m.m. valittanut, ettei L1ettua voi ottaa 

vierasta vastaan kUin väliaikaisessa pääkaupungissa Kovnnssa, knska Vil-

na yhä vielä on Puolan mlehlttäaä. Llettup tU3tee velvnllisuutensa, mit-

kä johtuvat sen maant1eteel11sestä &semasta ja pyrki~ luomaan sympatian 

ja kunnioituksen siteitä ja yhte1stnim1ntaa kansojen kesken. Euro~a tar

v1tsee rauhaa sen ve rattoman muutoksen jälkeen, mlkä no slt" kohdannut. 

Mutta tämä rauha ei vol nlla lUja, jOllei se perustu o1keuteen ja oikeu

denmukaisuuteen. Oli es1ttänyt Liettuan hart~~ toivomuksen, että SSB~ 

t01misl rauhanaatteen toteuttamiseks1 sl1nä osassa Europaa, JOnka kohta]}) 

on antanut asuins1jaksl L1ettuank1n kansalle. ' Oli ~PUksl lausunut sen 

v&Xaumuksensa että Tshitsherln1h käynti Kovnossa tulisi sekä po11t1sest1 

että taloudellisest1 lähentämään Venäjän j ~ Liettuan kanSoja ja t olvomuksen 

että kaskusteluJa vo,1talsiin jatkaa Moskovassa. 

lUkäJ.i t ietoonl on tuHut e1 tshi tsherin lä ynyt Kovnos~a minkään 

la1s1a neuvotteluja. Oli keSkUsteltu ,kyllä kauppasoptmuksesta ja Venäjän

tlettuan raUhansopimuksen to1sta1seks1 täyttämättä jääne1stä ohdlsta, 

kut Fln metsäkonsesslon1sta. Ke~rotaan liettuala1sten koettaneen -- luonnolll 

sestikln -- käyttää tilaisuutta vo1ttaakseen TShltsher1nin kannat~sta puo

lala1s-liettualais1ssa riltakysymyksissä. 



L181' R1taa kAupa1l1s11n 

neuy()t telu1hin. 

ViItaten raporttlln1 5:0 1'4 Llettuasta saan t1edot

taa, että Liettua on tavaraluettelossaan eSittänyt, että se sals1 tuoda 

seuraavia tavaraoitaan tU1litta Latvlaan: viljaa, Jauhoja, likaa ja karjaa. 

Latvia puolestaan haluaa sUl~ren jo.ulc<ln teo~llsuuetuotte1taan tUll1vapaakS1 

tai tull1huoJannetuksi Liettuaan tuotaessa. MlkälI olen kuUllut Olisl Liet

tua halUkas suostumaan vain sellaisten tavara1n tull1a hUOj antamaan tai 

vapauttamaan, joita tavaro1ta e1 L1ettuassa valm1steta. Liettuan hallitus 

tuntuu olevan haluton kannattamaan sellaisen teoll1suuden pystyttäm1stä 

omassa maassaan, jolla e1 ole riittäväst1 menekkl&. Bäln ollen näyttää täl

lä hetkellä Latvia saavan kUlutusaluetta teOll1suustuotteUleen Llettuaslla 

JOka haluaa kohd1staa kannatuksensa etupäässä oman maataloutensa edistä

miseksi. Latvian tavaraluetteloJa ei kuulemma ole Ylelä Jätetty LIettualle 

Joten tarkempia tietOja ei vielä voI nIIstä antaa. 


