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Zaunae, 15/2 1926. 

eortt,1 1;0 136 L1ettuasta. 

Trans1tc ves1tel11ä, 

jo~a 011 pääas1a1l1sest1 a1ka1semmln a1heut

tanut Köpenha 1nan ja Luganon konferen8sit L1ettuan ja Puolan väl.l11ä, on 

nyt Llettu8Ssa ratkaistu Qeklarat1011a, Jonka Liettuan ha1l1tus on jUlkais

sut täällä maan virallisessa lahdessä noln kaksl viikkoa s1tten. S11nä mai

nitaan ehdot, jo1lla uitto B1 men (Memel) virralla voi tapahtua ja ovat nämä 

ehdot, kUten Llettuan ulkom1nister1 m1nulle tänään selittl, Baro lonan kon

ferenssin päätösten mukaiset eli ni1n sanoakaenl kansainväliset Ja kaikille 

samat, S118 :u,yöskln Puolalle ja seln teol.l1suuslaitoksllle, metsäyhtlöllle 

ja li1kemi hille. Kovnon lehdissä on tapahtumalle annettu suur1 merkitys ja 

huornautettu sen ulkOPOlltlse-sta tärkeydestä, m.m. että nyt ei pitäisi Puolan 

voida tähänastisen tapansa mUkaan valittaa Liettuan asettelevan esteitä Puo

lan metsätalouden kehitykSelle Ja sen (PuOlan) pitä1si enää käyttää tätä se 

~aa tekOSYynä ag1t01dessaan ·suuressa maailmassa- Llettuaa vastaan. On hua~ 

mautettu nl1n1kään siltä, että ilman n~vatteluJa ja pöytäk1rjoja on val

kea ja kompl1soltu ulttOkysymys rat.---l:a1stu je. Niemen (Memel) vlrta neutral..1.

soitu kansainväliselle vesl111kenteelle. Olen täällä Tanskan edustajalta 

~ullut, että translto ves1teillä ~1s1 ratkaistu a1van n1ltten per1aatte1t

ten mUkaisest1, joih1n Köpenhamlnan konterenssl oli päästy. Valkka uiton 

8htojen pitäls1 olla kalk111e s t' huhutaan tää.llä ja. Joittenkln ulkomaa-

lalsten edustajain taholta, että tOkkohan Liettua noln valn antaa Puolan 
• 

tu~len kulkea virtaa myöten maansa läpi. Tällöin valsi Puola myydä t~ln-

sa SakSlllals1lle; englantilaisille y •• t1rmollle, Joitten 011s1 helpa p1 

ulttaa, mlkä luonnol11sesti ei ole PuOlalle yhtä edullista kUln muuten. Mut

ta Onhan Puolan metslä BIelowiezlssl myyty ennenkin englantllaisille fIrmoil

le puailalalsen 111kepääollall puutteessa. äyttää Slltä., että tähän nyt tapah

tuue9880n ratkaisuun on SSSR vaikuttanut Ja a11tä. on kUUlemma ollut myös 

puhe T8hltsherln1n käYdessä täällä viIme jOulun tIenol8aa. Onhan Venä.jäl1ä

kln lntr98s1nsä puutavaran Uittoon Liettuan läpl ja se ajatteleak1n eksploa

toida länt18iä met81iin osake1 tä.täkin t19~tä, Kamelin kautta. Minusta näyt

ti! 8iltä, että SSSR:n uskottelut 100.000 ha:n metsää luavuttamlee8ta LIet

tue.lle, mi8t1. L1ettuan-venäJän rnUhanBopimulcs98 .. malnltaJlJl, ovat syntyneet 

Liettuan te.loudelllsen kom1s81on MOSkovan-matkan yhteydessä. 8iinå tarkotuk-

888aA, että Liettua neutral180181 ve81tlensä. venälä18ell9/kln puutavarall 

Ja Ven1Jä niin ollen piäei8I kI1pa1~emaan puoLalaIsen puutavaran kanssa. 

MUtta ra~op1auk8e'8a el pUhuta malnittujen 100.000 ha hinna8ta.Liettua on 
ajatellut 8aavanea ne 1lmaIsek81, mutta Ven~1ä. voi a8ettaa nl1lle hinnan, vie
lipä hyVIn kOrkee.nk1n. 
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Kaunas, 17/2 1926. 

16 p. helmikU ta, vietettiin entiseen tapaan runsa1na 

O~1elmlneen. Taht~sln mainita tässä yhteydessä sen selkan, että Liettuan 

eduskUnnan juhlalstunnaesa tOiml nyt puhem1ehenä ens1 kerta oppos1tion 

ss, tri ataugaltis, j~ on a1van äskettä1n va11ttu tOimeen. Vaikka hä

nen jUhlapuhe~ttaan on pldettävä hyvin tasapuollsana ja tunnustusta halli

tuspuoJ.u l];la, l1ettualaiselle olke1stolle, antavana, nl1n kuule1 sl1nä 

sella1s1a kOhtia, jotka v11ttaavat oppoe1tlopuolue1tten ohjelmaan e1sä

polltis1Bså kYSymyksissä. Tri 8tauga1t1s on muute/n kOkenut politikko ja 

parlamentt1mles ja ollut paljon mukana Llet tu.a.n äJc.kiniUsen .1a tu.l1een puo

lue-alämån kamppa11ulssa. Entlnen puhemies petrulle, (ent. p~nin1steri 

ja pltkäaikainen tinanssim1nisterl), JOka on kauan ollut liettualaisen 

oikeiston JOhtomiehiä, on kuin 'PQispyyhltty' elkä häntä näkynyt missään 

juhlatilaisuUksissa. Hänen entiset kannattajansa eivät asettaneet häntä 

enää puhemlesehdoltkaaksi n1J.tten pahojen huhUjen, rettelöitten ja pOlemis

ten k1rjotueten tähden, jotka vi1ttaavat hänen jotenkin 'hyötyneen u val

tlQn suurissa ti1aUkslssa m.m. Saksassa. ~åitetä.än, ettei hänestä tule e

nää edes kansanedustajaehdOkasta Liettuan tulevissa eduskuntavaale1ssa, 

Jotka pidettäneen ensi toukOkUun alussa. Kun nä.in ollen Petruliksesta e1 

tullut pUhemiesehdokasta, antoivat jotkut hänen kannattaJistaan, ta1 Q1-

keammin entisistä kannattajistaan äänensä trl Staugaltisille (ensLnälnen 

varapUhemles on eamanniminen -- kuningas eli papp1smies ataugaltis -

mutta oikelstomids) ja nä.in tu11 tri B. valitUksi kahden äänen ene~stöl

lä. 

Täällä on liikkunut huhuja, että eduskunta mahd~lisesti tullsi 

hajotettavaksi, JOS oppositio liiaksi nostaa päätään -- ait liattualals

ta --, mutta näyttävät nämä huhut tällä hetkellä perin helkol1ta. 

Reino Sylvander 

ktta A. W-hOrr. 





o~eD LIlhety fU 

Riika. 7/4 1926. 

:0 193/J,1. 

K. Herra 

\ 

K. Herra K 1 n 1 8 t eri, 
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jossa; 

1) Liettua Ja non agresslon (alv.l) 

2) Llet tuan-Pttolan raJ ei alkkaue (s lv . 3 ) 

lähe et - ä.n täaLän mUkana 5 lq>l. 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, vakuu
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Ulkoas1ainminlster1 S 8 t älä, 
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Raportti ':0 1'2 Lle~tua!ta Rlga, 5/4 1926. 

nOB agr88s1AA 

Viitaten raportt1lnl 1:0 106tatvlasta (SI vut 2 Ja }), 

jossa nnen JlIB,lnIts1n myös Li ttuan sUl eta v näjän t k lIii\n nan 

r 8s1 n-s pI!IUs hdotUkS en Ja ll1n1st rloo n sälUcösana a.n 0 13, Jos a ti Cbl

tetaan mln. HaclCzel1In ll.motue. tt.ä L1 ttua 1 v~ Yhtyä vUnan kysymyksen 

vuoksl Viran ja LatvIan kanssa yllteise n sopi uueen Ja plilttJi.ne n 00. t.taroat., 

ta multa t hdä soplmuksen 

klotaa sItä. 

kuvan lCalUSsa, Pyydän &aa.~a pa.la.ta asIaan ja tarr 

Malnituss& r&portUSa.n1 N:o 106 oli as1a tietysti esitetty nUn 

kuIn s täällä näytt1 olevan , nimittäin LatvIan ulk nist rlön baltilale n 

osaston Ja Liettuan täkäläisen edustajan keskustelUJ n p hjalla. Olen pää.

slälspyhlen kuluessa ollut tl1aisuudessa vi 11 pUh~n aslasta sekä Llettuan 

täkäläIsen &4ustllJ n että m1n. Albat8In kanssa. ll1tä jä.lltlrnalS9 n tule., 1 

hän vIeläkään tiennyt mit ään lltä, että Llet.tua alkols1 tehdä. nun agressIon 

sopImuksen venäjän ltarB.,sa yksikseen lllan LatvIaa. Ja Vlr a, vaa.n plti lUon

nolllsena että nämä kolm maat tekls1vä.t sen yhd&esä ja alI vl1vasl er1ko~

eestl sltä, että venäjän uusl esltys raaa dellls8stä esltyksestä juurI sll

nä, että venäj ä. ~t su stuu ybt.elssopl Uks en Baltian maitten kanssa . Kun en 

ole vlel!ä tavannut Venäjän <lustaJaa hänen saIrautensa vuoksi ,yy ä.n saa.d 

t1 <lottaa. hillest " ensi tilassa , Jos hänen 8RlI.allS& sl111en al.hetta antavat. 

01 n VakUutettu, että Llsttuan täkäl. e ustaja, JOnka politlikka tähtää 1 ä 

lä.tllmpl1n Ja pa.rhaimplin väleihln Latvlan kanssa, on lIIYöe yJ1telssuplmUkse 

kannalla, ja minusta tuntuu, että hänen eanansa , ettei hän ole K vnosta saa

nut m1nkäänlalsia tletoja Llettuan to nplte lstä erleuplmUksen hyväksl Ve

näjän kanssa, ovat t.otuuden mUkalset. )lutta aslaa tutklessanl olen kuitenkin 

saanut tletQda, jotka. vl1ttaavat slihen suuntaan, että Kovnan ha 11tUkSessa 

011s1 JQ1cU ehkä jotkut vakavasti korottaneet äänensä erle~ptmuks n puoles ta 

tCllivoen ttä jos Llettua nä1n m nettel1el, se vo..lsl saada supl UkS <ssa Vll.Jlan 

kysymyksen esl11e jossakln sl11e e<lull1sessa muodossa. HenkIlö (<llplomaat . l) 

JOka tämän kertoi ja Joka Kavnoeta saapul ~e py.niksl vakUutti va.rmastl, 

ttä kaikesta huolimatta Llettuan hallitUksella e1 Qle k.o. asla sa kantaa 

elkä tule pltkiin aikaan olemaankaan, sll1ä Ulkopolltiikka o.n saanut väistyä. 

vaallpGlltl1kan tleltä~ KUn e<luakuntavaall t to.!m1tetaan Llettuassa ensI tou

kOkUun 8 Ja 9 pnl. ja valtakUnnan presldntln vaall vlimelstään kuukausl sen 

Jä.lke.n (nykylstä presidenttiä el voida valita uudelleen, kona on vallttu 

Jo kaksi kertaa) nlln on hyvin mah<lOllleta, ttl Llettuan hallltUksen kanta 

k.o. lassa jäl edelleenkl avoimeksl nel k&&iin . ~olselta pUOlen v~l olla 
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yht ~dOlllsta, etta Venäjän uusi esIty tlBaälllsee.ä k1rjall1sessa 

odo.sa -- kUten täillä on lausuttu t~lvomus -- viiPYY ~Bkln. Sama hen

kIlö kertoi vI 1" t ottä a lka18emmln,xan V näjän non agree.ion eSlt/ys 011 

ullut Liettu&ssa tunnetut 1, 011 .8 her ttänyt lnnostusta ja ol1 huhuttu 

että sopImus 011s1 tehtä~ä mitä pik1mmin ja s11nä tapaUk.88~a, ette vät 

Latv1a ja Vir ~uostu Siihen, yksikseen ilman näitä. Kutta san01 hän, että 

sellaisia hUhuja 1 enää kuule. He ovat unohtuneet vaallkUUa •• n nousteesa. 

Kun viime 1. lIaituun puollviU188ä Kovnossa käYdessi.nl sain sen vai

kutelman , ttä Llet..,.tuan nykylnen erittäin varovainen UlkOll.ln18terl haluaa 

lYkätä monet vanemmlnkln tärkeät kys~'k8et r atkalstaviksl vaalIen jälkeen, 

nUn näyttää. siltä', että kySymyksessä..-tlh<1äkö non agresslon eopimus ~ yhd s

eä vai erikseen? - ei Liettuan hallltua ole tehnyt 1!\l'PUllista päätöstä, 

vaan antaa asialn näyttää siltä kuin sekin Latvian tavoJ.n 011s1 ytltei8sopimuk

een kannalla. TällOtn johtuu Liettuan täkäl"ls8n e<1uetajan Suhde kysymykseen 

pääaslall1sestl binen omasta harraet.Uksestaan ja nähtävästl LatVian hallituk

sen valkutUkaeeta, lIa" sUhde myi)., vallv18taa Utä käsltystä, eHä Liettua, 

jonka UlkOPolitiikkaa t o~ln p14etään yllätysrLkkaana ja -äksynä.,el tolatal

sekei ole ottanut selvä.ä kantaa asiassa. 

Mitä tu1ee ulkomlnlsteri elnys'in Koskuvan matkaan, on slltä mal

nittu, että se oJisl tarkot ttu påaaSla]lisesti 'vaatav18ral1Uksi- Tsh1tshe

rinin Komossa käynnin johdosta ja että talou elli sten ja kaupalllsten kysy

.ysten kå8ittalyt tu11s1vat 01 maan etu8iJassa Ja Li ttuan talou 8111s8n kO

mlss10n Ibskovassa käynnin jatkona. 



Rlga, 6/4 1926. 

Llettuan-Pu lan raJasel!kaue 

helmikuun lOppupuolella ~en1 -ulkonaisesti' 

ja pääaolallls8stl, kuten sänkösanomaesani N:o 19, 19/3 -26, 01 n tie otta

nut, että Puola nl~lttäin Kansainliiton neuvo ton paInostukSesta taipul pe

r ääntymään ja vapauttamaan vanglts8mansa liettualaieet rajavartIot, utta 

tuo 'p8räänt~lnen- n"yttää Taativan tarkistusta m.m. siinä suateessa, että 

puolalaiset (luvultaan noln kaksisataa mlestä) eivät kuItenkaan p8~äänty-

n ~ takaisin aivan ~emarkatlolinja1l9 asti, koska Liettuan lehdissä on Pi

detty suurta ääntä siitä , et tä osa vallattua t~tmeteää oliel osIttain 

vi lakin puolalaisten hallIssa. Liettuan-Puolan väliset rajaselkkausket o

vat viime aikoina kåyneet entIstään paljon harve~ ikSi, ja mitä tämän selk

kauksen syynyn tulee, niin pitävät puolalaIset liettualaisla ja liettualai-

8et päinvastoln puo~alalsla eyy1l1s1nä, eils aivan kuten ennenkIn. Oleu jUu

ri kuullut niin sanoaksenI tOåelll~ syystä miel~nklintolsen väitteen, jo 

ka ei ole aivan perätön. Liettuan tah~lta on n1mlttäln JOSsakin määrässä 

prov soitu puo~alaisten hyökkäyst " , jotta 011s1 saatu Liettuan e uskunnassa 

sotati]aa rajaVYÖhykkeellä jatketuksI, kun asla parl päivää senjälkeen, kun 

raJaselkka s ~apantuI, 011 edUSkunnassa käslttelyn alaieana. Väite perus

tuu slihen todenaukaiseen edellytykeeen, että sotatila ~aJavyöhYkkedllä on 

tulevissa eduskuntavaaleIssa edullinen nykyis 11e Liettuan hall1tuakOkovmuk

selle, s.o. krIstillis-å8~okraattiselle blOkl11a, joka saikin sat~tllan pi

dennyksen ajetuksi läpi viittaamalla m.m. rajasalkkaUkseen. Käytännössä 011 

prQvosointl t-apahtunut Siten, että eräällä Liettuah kuUluvalla maatilalla , 

Josta pieni , mutta hyvä kulma Ukklmetsää on Puolan puolella raj ~a , oli lä~ 

hetetty miehlä tähän metsään tukkipuita kaatamaan. Puolalaiset olivat sitten 

karkottaneet tukkltyömlehet, vieläpä val]&nneet Liettuan puolelta noln 15 na 

suuren alan parasta metsää, eksp1oatolntltarkotuK&eoaa. Tällainen käSitys a

siasta näyttää olevan ainakIn täällä ulkoministeriössä nyt valla~la. Se että 

8siaa tutktroaan asetetun komisslon tu10ksia ei o~e vi läkään saata issa, 

tUkee myös yllåmainittua käsitystä. Malnl takoon vielä, että yrltykset saad 

tukkeja rajan yli ovat JoskuS nnenkin aiheuttaneet rajaselkkaUksla Liettuan 

ja Puolan välillä. 
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Jälkima1nlnk Ja L1Attuan delegat10n Gene

ven matkalta 

lähetetään tämän mUkana 5 kpl. 

Vastaanottakaa, Herra nieter1, vakuutus 

mitä syv1mmäatä kUnnlo1tUksestan1 

Ulkoas1a1nministeri 8 e t älä. 

Helsinki . 



Raporttl 1 :0 1}8 L1ettuas~a . 
1 

~~lnlnkeja L1ettuan ~elega

tion aeneven matkalta. 

Rlga, 20/4 1926. 

Täaän lIlU.kana lähetän kunn101ttaen 

Jäljenn"ksen L1ettuan uIkotD1n18teri Re1nys1n no t1sta Kanea1nlll ton neuvos

t on pUheenjOhtajalte 12 P ~ltä maa11skUuta 192', jonka nootln mln. Relnye jät-
, 

t1 Genevessä as1anomaiselle .'nkl~ölle . ( ~uvaavaa Llettuan oloille D, että 

jäljennös , jonka pyysin het! usal~lta palattuanl vl1me kUun puo~lvällsaä, 

saapuu nyt vasta kUukauden kuluttua . ) 

Pyydän samalla saada vielä palata mainitun Liettuan ele atiun 

matkan jälkiaaainlnk: ihin. 

L1ettuan lejh lstöstä päättäen o~t lin Liettuaasa ~elegation mat

kaan hyvin tyytymättömiä, kuten tavalliSta. Jo., .nnenkuin in. Reinys 1 en

nättänyt kotiln levitti opposl t io huhua , että hän tahallaan 011s1 viivy tel

lyt paluumatkaa , valkka hän todistettavastl ei o~l s 1 v~inut saapua a lkaisem

mln takals1n. Kot/ona antamassaan haastattelussa 011 mln. Reinys vallttanut 

m.lI. sltä , ettäl K.L:n neuvosto ~t ottanut Llettuan-Puolan viime raJaselk

kausta käslttelyn alalseksl, valkka hän 011 kovastl sltä vaatinut, vaan ~~ 

neuvosto. Puolan 4elegatlQn pyynnöstä ja japanl1alsen puheenjohtaja IShin e-

11tyklestä lykännyt aelan llsätietojen hankklmisen vuuksi. Vasta tämän Jä l

keen o,1i Llettuan delegaatti tri Z&unius saanut esiintyä ja esittää kysymyk

sen tärkeyttä Liettuane. Trl Zauniukselle 011 si tten vastattu , että neu

vosto 011 j~ lykännyt asian käsittelyn aikaislntaan kesäkUuhun. Puolan dele

gaattl oli kUulemma saanut eslintyä ennen päätöksen tekoa, sanol min. Reinys 

haastattelussaan. Muuten, Puola 011 aikaisemmin kUin Llettua llmuttanut ra

jaselkkaUksista K.L:n neuvostOlle, mlkä ul1 tehnyt sen valkutUksen eneves sä 

kU.ln 011s1 Liettua hYÖkännyt, san 0 mln. Relnys , lIl1kä 011 ollut Liettualle 

mlnua .-Kemelnälsen EiDhei tst'rontln delegation vali tue 011 sa,anut Llettualle 

e4ulllsemman ratkalsun. Kin. R81nys Qll sanonut, että hänen mlelMstään n 

Elnheltst'rontln m.morandumi sekä epälujali että lalnvast~nen, kOska vain 

K.L:n jäsenet, eivätkä jäse/nVaLtion kansalalset v~l kääntyä suoraan Kansain-

11iton pUOleen, eikä Kamelln sopimukSella myöskään ole Kemelln aSUkkallle 

tällaieta oikeutta annettu. Oli eananut, että memoranduml-valitul o~ herät

tänyt epäluuloa .- LuUltavastl juurl yllämaln1tussa haastattelutl1aisuu4ees~ 

olivat jotkUt liettualai8et eanumaleht1miehet tehneet min. Relnys'11le kysy

ayklen, eikö 01111 paremp1, että Llettua eroaisi Kansain!litosta, koska s en 

älntä ja Qikeutettuja vaatimUkSla ei haluta Vakavasti kuunnella, ja koska Puo

la luurempana valtakuntana ajaa Liettuan Kanaalnl!iitossa syrjään. Tänän 011 
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mln. Rel vae annut. ttä 8e 01181 Liettuall. v1elä luure.pl vahinko, 

l ala ltanSalnU1tto., KalkiSta huollmatta o.n se palkka, JOIBa Llettua paral-

en pääsee kosketuksl1n muitten kanSojen hallitusten kanssa. Tämän kYselyn 

yhteyteen on täällä asetettu nUhu, teä Neuvosto111tto ollel ·kulskannut w 

Llettualle J takin er aM1 ••• ta . Kanaalnl11tosta ja antanut ymmärtää, että 

Llettua Neuvost~11ton Ja JOlttenkln multten maltten kanSsa volsl muortoltaa 

Ka.n8alnlllttQa vastaavan laitoksen 1 elllpänä, jOlloln slltä ulls1 LlettualU 

enemmän hyötyä kuln nyt. 



D~L~GATION E LITHUANIE 

i 1a 

SOCltT1 DES NATIONB 

aEltVE, 1. 12 mari 1926. 

La qU'ltlon d., 1~ i1&rg118ea.n~ du &on8 11 dl 1& Sooleti d.1 

Natlonl~ qu.etlon .~ lmportant. et groaa. da grav •• conaiquena.., 

n'a p&a pu n. pal .tt1rlr l'attent1on dl Gouv.rnea.n~ LlthuanI.n. 

c 'eet avao un c.rtaln louol .t bOn aan~ apprehanalons qu. 18 

Gounrnamant Llthuanl.n suU 1. d"".loPp.lI.nt rioent d8 

stlon, d~tant plus ~u'el1' n .. 11IAI vI.nt d. s. pOI.r devant 1ul 

qu' • uni date aluz rio_ne.. 

Partq.ant. 1 ... anprih.n8lon man1t •• tå.~ par ~utlqual ' OOu-

varn.lI.ntl I 'oPPolant . .. un lo1ut1on primature. et trop rap1d&- d ' 

un., quelt10n d' uni un. env.rgur.,1'· Gouvern911l.nt Llthuan1.n 

oon81der. d. lon dMOlr d'att.1rer 1'attentlon d88 Kembrea du Con-

1.11 .t d4 1'Allamb1i. lur un po1nt. partloUl1er d. 08' problem • 

C"1~1'ap 1 ~u. la d.mande d8 1a F01ogn., i obtan1~ un 

818g. perman.nt au ae1n du Conee 11 d9 1a Soo1'ti d e NaeIon. paratt 

avolr trouvi aupr.1 da mellbre • . de la 8001'tG ul Ohl~. 18 Gou

vernall.nt L1thuanl.n a prio18.r, de å pre8ent, l on po1nt. d. vua 

dan& oette qu Itlon. 

L •• proa.eelå8 dont. a u., 1a. Po1ogn. pour 8,' e Ja rer de l ' an

clanne aapltal. de la Llthuanl. ont eti tre~ s8verem nt ma1s tort 

Ju.t$lIan~appriClil par 1a Sooletå d .. Nat1on •• -L'oooupatlon d. 

Vllna-, dielaralt, 18 14 o~tobr~ 1920, le ~.grattå K. Låon Bour~eo l 

Prilld.na du Conlell d. 1a Soelet' d.1 Natlon~, a K. Pad.rewlkl, 

Dlligui d. la Po1ogn., -•• t dona uni vlo1atlon <1 ••• nga,emante pr18 

v1~&-v1~ du COnl.ll d. 1& sooliti del Hatlonl et 11 elt 1mposs1bl. 

å a.lu1 .... o1 d. ne palli dbland.r au Gouvern.a'nt palana11 qu.Ue. m ... 

eurws. lmmidlat •• 11 ooapte pr.ndr.· pour al.ur.r 1. reepe/ct d' •• n

gagea'nt. l • 

A Son J:xc.l1Ino. 

Kon.l.ur 1. Pri.1d.nt ~u .onae11 
el. 1& 8oo1iti d •• Hat1on. 

a J: I ~ V E. 
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RaPGrttl B:x> 1" Llettuaeta. 

Li.ttua ja DGlt-yr •• ele 

&: garsnt laeoplJIUI!I • 

Riga, 25/4 1926. 

K\m tää.l " 1n hUhUt. L1.ttuan er1 .. plmukusta 1Ios

kovan kansea alvan t.k. pu 11väll1!1sä satvat el1 pl1nsä uutta vOimaa Ja kun 

täällä un kannatettu yhtelss~plmueta kalklssa hlUkankln huomattav~le.a 

puuwu.lsea, vl.läpä saksalalseesakln, kOl!lka t.k. 15 p. klrjottaa Rlgaech~ 

Rundscnau:-EI!I aues angen mmen •• r et.n, dass et18se G8ruchte wlrkllch nur G8-

rUchte slnd, d.nn ee lässt slch schwer d.nk.n, daes dle l1taulsCh. RegIe

rung nlOht s.h.n so~lt., .1. durch eln. Sprengung d.r naturllch. baltlech. 

Elnh.ltsfront aut dle Dauer auoh d'r .Igene Staat geschidlgt wfird"- -- nl1n 

Pld.ttlin hUhuja kielttimlt~äa1nä, ja syystäkln, s111ä ~l1han Llettuan tä

killlnen .dustaja Ja ulkomlnlsterlö t.~lnut el1nä mle~.ssä kuIn Yhte18s~ 

pIaus eJ!181 lCy8ymyke •• al. KuI.ka1lltl1n jo. p'1Ball!lses:t1 , että nliytulenö 

Li.ttua kak81naa_18uutt&-" p.laak8 Hl kahd.lla rlnt&il&lIa yhtaikaa .1a eri 

a1.~s~ä, mikä 81tten alnakln Jos8akln määrässä uatttautul tQd.ksl. Mutta 

kalk.sta hUo11matta peruuttI L1.ttuan virallln.n tl.;tQtolml~to Elta vlelä 

•• n jälke'nk1n hUhut, san .n .tt.l ainakaan s. tl.dä mltään Ll.ttuan halll

tuks.n n.uvutt~ul.ta ••• k~van kanssa. Tämä peruutus ot.ttl1n Rilassa V88-

taan sang.n .päluu:lo18Stl. H.ti sen Jälk.en to.ttl Liettuan hallituksen 

Mo.nkannatta.1a, pu4Jl:llvlraUln.n Ll.tuva-lehtl USk~lttaa, etUl mItään erl-
I 

kolsta Seuvu.toll1tan kanesa ule t.kelllä ja että samanlalsla n.uvottelUja ) 

on BluV08tol.llttQ käynyt H.lslng1ssä, Rl1assa .ja varso,vassa (kUUn näkyy 

ayGtäll1teyeti käänn3k •• e~ä -D.r Lärm .. g.n der V.rhandlungen der SBBR mtt 

Ll tau.n·) T. k. 2} p: nä 11 KOVDOft 1.hC1 lS8 ä vlelä näln kUuIuva Kltan tl'clan-

anto: 
·Xauna~ 21.4. Dl. ·Elta" venbreltet nachetehenete Unterreetung thres 

V.rtr.t.~ mlt dem Aues.nmInlater tib.r d&8 GerOaht von den Verhandlung n 

zwlschen Lltauen und d.r Sa.jetunion. 

Aut d18 Frag', Qb es wahr s81, daea Lltauen mlt SSSR. verhand.lt, ant

wQrt.t. d.r Klnl.t.r, da.e b.relts währ.nd der Anw.eenh.lt r.chltaOherlns 

1n Kaunaa d.r G'da!lk. ~ dl. H.rbeltUhrung ein •• polltl.chen AbkommBns zwl

IItCh.n L~tau.n und c1ar SoWJ.tunlWl Zl1JIl Auedruok guoWl18n e~1. Der Inhal.t d.e 

Abko ... nl 1.1 damal. nlcht teet,e •• tzt wor~.n und man hab. dl.se Frag. der 

Inltlatlv. b.ld.r Staat.n ub.rlaal.n. Später hab. SowJetruaSland Lltau.n 81a 

Abkoamen, ibnllQh wl •• S .lDl .1t d.r TUrk.l abg •• oh2OBe,n hat, VQri88Dhlage~ 

Ll tauen prOt. nun dl .. ,n VQn.O!lla&. 



2. 

, 
Ee land, Lettland, 'olen und DtuUOhlan~ , 

Daraut la&tl d .. r Il1l1utlr, 8., .,11 UUIl nlal1t 'lUU betannt, " tober 

dle Räteunlon mlt Polen und nlutlöbland ••••• ,*'ftl 'Irballd11. Wae aber J1an

land, Eatland und tlttland anbetrlttt, ao untereonelde Ilon der .on 8o"Jet

ruaalan an dleae ataaten ergangel18 Vorech1ag und dle c1arauthln autgen~e

nen Verhandlungen duroh niahta von den Verhandlungen, dl1 z.leohln SS8R. un~ 

Lltauen aen.eben. 

Daa Ge-rOaht, d*r mreok dIr Verhandlungen .1dlrl~ohe der IdI. d .. 

ba~~laahen Staatenounde8 und ael gegen bletlmmte balt180he 8taaten gerlohtet, 

habe ke1nen Grund. Lltauen denke nlaht c1are.n, 881ne Pol:lt1k hlnttohtl1oh der 

baltl10hen staaten zu ändern. Lltauln .erQe nac~.le vor rfir den Bund eln

treten, tAl~, natur11oh, Po1en aUlge.chlaelen .lrd. Lltauen eel aber der An

Iloht, c1a88 RäteraleIand und Qle ba1tl~ahen staaten ke1ne 'e1l1d. lelen und 

c1a88 Lltauen demnaah 8o.oh~ mlt dl. e1nen ale mlt den andlrn gut auekummen 

könnl. 

Weraut 1st Qal GlrOoht ZUrUokzutUhren, dala dlesl V.~an~ungen 

le1bet gegen den VölkerbUDd ,erlohtet aelen , 

I)aa .. 1 UI Arbel t dIr 'Ilnde Li tauena, <111 Llt.aulJl vor etu Völ

kerbund dlekredltl'rea mÖahten. Lltauen kenne aDer lelne Ptlloht, dle 1hm 

uine Zuglhörigkl1 t ZWl V3lkerbund auterle,t. 

Vnbegreltlloh eel nur, ~., aan dl. Verhandlungen der Bäteunlun mlt 

Polen und Deutlohland n10ht alI 11nen gegen den Völkerbund gerlohteten Bohr1tt 

bet~ohtet, obglelch, la •• lt b9kannt, dal ObJekt der Verhanålungea glhe1ag~ 

halten "lrd. Den 11taulaahen Verhandlungen aber 811 aan beaöht, loleh elne 

Bldeutung belzumeaaen. Ea ael klar, daa8 dal elae Intrlge der Jeln~e Lltaulna 

881. (Elta.)· 

KUn Latvlan IAnett1lia Ko~oata hra Balodls t.k. 2~ p~nä antul R11-

a88a haaatattelun langmallhtlmlehl11e, lanol häD a.m. että Li.ttuan nyky1sel-

11 ulkopOlItilkalla GIl tendensa1 orlentoltua pohJ~.vaJ.:t1u1h1n, autta että. 

ee11alaella polltltkalla on XUVD08sa palJGn YastultU8t.a. Liettuan hallitusp11-

relllä ajatellaan nyt, .tU. ullcOP8111tt1818ea ky8Y~8~88ä u1181 Balt.1an mait

ten ta1alttava itaenä!88atl Ja erlkl.en, .1kä näkÖkanta uliai .päil.mättä. 

raakaa ur:u b&lt1lal.Ia POl!1tUna& valtaaa. 1\l1u llt.a.lAho.l .. ä uU .HUn 

t.t. 22 p:nl D"fIUJ.ta ~1IaIlOa, ~.a uDet.eUU.a ltl.ttuaa \Illtu •• Be1ny8' 

1Jl haUtattelua, J ... pNI. M1A.Ja. ..... .,.til. •• ttä Uy ,t lUtu W1 teh

DYt L1.ttU&ll. eaman1al1en nOA-&&r .. alW1lho.otUka.n kuin .euyu.tolllton-tunk1n 

YlUua •• p1Jl\aa (,.uraa .1101 t,. tbin I1lällÖl ti.) 81 t ten prot. BelJaya t.01'"-



}. 

Juu jyrkUU ~Uhun. ett,l Be~volltQlllt.t~ ,1.111 ~ aat.anut lupauUln t.aat.a 

LlettuaUe vtlnan ja Mamelln alUel~ Ja LIettua pWlJAst.au QUa1 m~ lllVan

I\ut k1eltä~yä Yhtymä~tä ba.ltUaIaeen 111ttQon. t.ällaIsta lM~uata -,1 vo.Ul 

e~es tehdä, koska el ole mlnkäänlalsta syytä pltää b&1t~lalata Uittoa viha

mielisenä Beuvo8to~iittoa kohtaan. ~vönal, että Neuvostol1it.~ kanasa un neu

voteltu soplmukses ta, joka takalsl Liettuan ja 6 SR:n rauna]liaet sUht et, 

mutta ettel silloin ~ll tullut esille mitään sellaista, mlkä ollsl ristiril

dassa Kansainliiton sääntÖjen kanssa. Ruomautti,ett~ SSSR k~ samanlaisia 

neuvotteluja Latvian, Viron ja Suomen kanssa. Ilmotti, et tel Llettuan hall1-

tUksella 018 mitään sitä vastaan, että s ~imus tehdään yhteisesti Balt_&n 

maitten keSken, vaikkakin, loogilUsesti ajatellen, ennen tällaista sopimusta 

ol1si tehtävä Jo. neljä vuotta propagando,itu Baltian ma1. tUn Uitto. Joka ta

pauksessa Liettuan hallitus olisl valmis kannattamaan jonkun b&ltllaisen maan 

alotetta neuvotella aslasta yhtelsestl, sltäkin suuremmalla syyllä, kun Neu

Vo.stoJ..11tto nyt ei valiStusta yhUiseop1l sta. Haastattelussa tehtyyll. kysymyk

seln, mlstä Johtuvat Liettuaa vastaan tehdyt väärlstelyt Ja hUhut, J~tka kler

tävät ulkomaltten lehdisliSä, mln. Rllnys oli selittänyt nl1tten jOhtuneen Puo

lasta, jonka ulkomln. oli k~t vähää a1kalsemmln Pragis~a. ·~llä ast •• lla 

ovat nyt neuvottelut SSSR:n kanslia l- räh~ oli prot. Bainyl vast~t: 

LIettuan hallitus harkit8e~yhä vIlli åss :n ehd.tusta, mutta joka ta

paukussa tämä kysymys ei oli ed1stynJ't vi a alin pHkälle, ett.ä vo18i ka.t

lIo.a sen ~atkaisun läni~än tulevaisuuden aslaksi, kUt.en ulk~ltten aanuma

lehdet arvelevat. On polstettava vielä erinäiSiä teknilisiä va1keukS1a kuten 

nluYGttlluista kauppasop1auksen solmiamiseksl SSSR;n kaussa, Jo.ta 11 myöakiän 

villä Vo.i toteuttaa. (Olan o.sltta1n kahteen kertaan selostanut prof. elnysil 
~ 

kOSka Eltan t1edunantu eroaa Jo~verran haastatt.eluasa läsnäolliltten leh-
I I 

t1mlesten seloetUksesta) • . 
KUn tieto ylläolevasta haastattelusta lev1s1 R11kaan Latvlan v1ralll

aen t1et.oto1mlston Letan kau t a, l~itti Lat.~~an ulkQminiDt rlön aanumaIeht.l

oaast~ t.k. 22 p. aamalla Letan kautta m.~.vään tIe4~tuksen J~tkon, JGsaa 
, 

.... ato. tiedot.taa puolestaan, ,·et.u ee tie~i ~tään j 18~akin eala1S1ata neu-

vut elulata Liettuan Ja V.nä~än välil\~. tällalnln ln!urmatl0 11 011 perälsia 

lano.althtloeaato.lta.· 

Jlul to.'laap'.llv~ä, yrlt1n tavata lolet.tuan täkäl. edust.aJaa, JfIII,ka al

kal,ealn ant.~t t.,1 C10t al~n jo,8aalt.ut. lIälräaeä UWJivat ,YUWlnlt.ulet.a 

h1plullta, 011 hän matkU8t.anu ~"1~1~ (jo .. hän. äs on ~r.C1~t.Q,1t.u). 



Ellen Ll.la11a Ill1n tila1suudessa lCeSltUst..lamaan. d1pluaaat1n kans

sa, Jota 011 Juurl palannut. tänne KOvnosta, JOlsa hän 011 käynyt lntormatlo

tarko,tUklelsa ottamaesa s 1)[oa Liettuan SUhteesta mulhln Baltlan malhln Ja 
K.ysYllYklreft 

Beuvo~tolllttoon ~acr.ssl~ Ja garantlakysymyksllsä. Ja ä slellä Kovnos .. 

on nyt ~lkeln tapahtunut, hän vastasl että kyllä sleUä ja Koskovassa on 

non-agression & garantlasoplmuksesta neuvoteltu Ja että kalketl ~ otaksut

tava neuvotteluja kiydyn JUDkunlaisen seikkaperälsemmän ehdotUksen peruste.l

la. Sanoi huomanneensa, että Llettualla rlitt ää halua sopimuksen te oon, 

valkka edulkuntavaallt ovat lähellä Ja että Llettua kyl lä tekisl Yhtelss~pl

muksan Latvian Ja V1ron kanssa, Jos se sals1 sopimuksen edes Jonkunverran 

sltä tyydyttävään muotoon, mutta Latvla Ja Vlr~ elvät tletysti vol V1Inan 

alueeseeri nähden taata Llettualle nl1tä rajuja, jotka Venäjän-Liettuan rau

hansopimus mäirää. Myönsi myös saaneensa sen käsityksen, että Llettua un 

pelanut JonkUnv.rran taatina1sta p.l1ä Ja huomattuaan, ettel POhjo~s111a 

naapurell1a ole r11ttäviä 1nnostusta, se on ryhtynyt tolmimaan yksikseen 

S88R:n kanssa. HUoaautt1, että neuv ttelut ~vat koskeneet huomattava1ta osA!' 

ta tauppaeop'multa, .utta että L1ettua e1 or •• uo~tunut 888R:n vaat1muk

se.n, .ttä tämä lalsl KOvaGI.a suuaaitt.l.aa11.en kauppavaltaulkUDnalle ha

lU&8anaa aäirän .klterrltori&l1olkeutta nauttlvta vlrkal11Julta. 8anol pl

täväDaä neuvotteluja Joakunlalsena aaaperln tUnDUsteluna ja arvell ettel-

vät a. Johtal.i t~lia. !ysyayk •• en, anto Liettuan hallltus 111a tehnyt 

päätÖJallIn ja ottanut kannan k.o. e plmu.aslassa, Xovnossa käynyt vast.asl, 

ettl ei VG1 sitä varmuudella sanoa, mutta arvell, että kysymys ollsi vlel~ 

kln avoln Ja että SS8B:n edultaJa Kovno.sa 011s1 saanut puhua &810'sta yk

litylllUQntQlle.tl. 

nl.iolevasta käy 1lm1, että Liettua on soplmukun t.koon nähden 

innoltuna.mpl Ja aktlvleeapl kuln Latvla Ja että Llettua, JOllel se &aa , L~,

vlaa Ja Viroa •• aan eopilltUl.n UkGon, r)1ltyne. lopulllee&tl neuvo.ttelemaaa 
-:e.'~ 

.ri ..... 888R:n k&B8S&. Slti 8DAen se QI1 kuule.ma luvannut([opull181sta neu-

vott.~ta pabJ 1.111. A&&pur1ma111e.n Latvlalle Ja V1roll •• 

Katen Ql.a Klnlsterlölle alkanaan eåhköttlnyt an ulkom. prot. 

Reinyl tullut a1a1tetykli apu~l.patsi pohJ~l.-L1ettuaan tolal.n piåainls

terl !llltr" tQ..\.tale kal viUalkal ana Ullma1n18terlnä, USka prot. Be1ny1 

en pl~oln astuva uut.en vlrk8&Daa. KUn pror. Rel~. on J~ P1\...&I1 alkaa 

111ut tletolnen n1a1tyte •• tiin Ja .rosta, on hän hyvlnkln ... ttanut to.1mla 

tavallista rohlceama1n Ja oslttain QIIa11'a vastuullaaDkln sopiaulneuvotUllul ... 
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Der Liina .g_ d.r V.rhudlWlgen 

4er 88 B m1t Ll'''.D. 
-.-.-.-.-.-.-

aus 4er L1e~Ta 1:0 86 -
(2175) T. 19/4.26: 

Aua Rlg .rg.bt dle a1&rm1.rend. Naohrlobt: Lltau.n tuhrt 

~t S8S. gebe1me Verbandlun en, der en Z1e1 e1n G.heimTertrag ist. 

Der Inhalt, dl •••• Vertr ges, 1. lhn dle JTeaae an hrt, 1.t sehr 

SS R vereprloht Lltauen Vi Ina zu retou~leren und 

garantiert Lltauen das emelgeblet. a8 L1 tauen fUr dlese V.rapr ... 

Obung.n g.b.n wlrd, davon 1.t niobte g. agt. f U8eerdem 1at dl.e.r 

V.rtrag geg. n Lett land , Baltlache Staaten, und den Völkerbund ge

rl.btet. Di. Lett'n eind d •• w.g.n .0 er.obreokt, daea .1. eln. 

sl ••• rordentliohe lont.renz· ihrer Vertreter &usammenberut .. haben. 

SOTi.1 man jetzt ert~.n kann , hat dl ••• Xaohrloht ~.rat 

41. in B.r11n er.oh.lneD4~ Voa.l.oh. Z.ltUD& gebraoht. 1.deaho1t 

41 •• e aohrloht hat dae in Praa .raoh.inand. Orgo TOn Dr. Bell.soh 

- Pr-a.r Pr..... B.lnah um 41 .. e Z.lt brachte dl •• e Naohrloht auoh 

48. Ber11n.r Tag.b1att, ale .1ne Yltteilung lhr .e R1gaer [orre.pon

den en. Der Iorr •• pond.nt dee Ber11n.r Tag.blatt. ~1gt nooh bi nsu, 

ta •• aan .1n Prot •• t er groa •• n Staaten g.g.n die.e Verhandlung.n 

.rwart.t. ( .10 I ). 

A1.o hab.n lr es bl.r mlt .iner genau durohdaohten und 

.orgtä1tlg ausg.tl hrten Intrlgue gegen L1tauen zu tune an wl11 mit 

.1n.m 8oh1age Litauen mit den Ba1t180ben taat.n, besond.rs aber 

,mlt LettIand und d.m Vö1kerbunde Terreinden. Der lorre.pon4ent d.r 

Pr-a.r Pr •••• b.haupt et, 4er trag110he Vertrag brecbe 4ell Völker-

1uD4pakt~ Au ••• rdem wlll man Llt~.n Tor der ganzen .1t 41ak~dl

tl.r.D , ln dem man .1e als .~D )Tl.den stör.nde. 11smaDt 1m OIt •• 

laropa. 4ahlnmalt. 

--Di. Z.l,napkoneapOD'._ "'IQ __ ldwIC .,.... U. Itua .1. 1a ,o11tl".n Wld cUpl_~ __ ~, 



2 -

Bph r.D S hört. I ••• lohen ab.r? Dle Y.ldUpS st ... t au. ~ ... 

ne.nooh möohte •• lr aber DIoht 111'»" gl aub eD , da •• Le't1aa4 

.1a. so bä •• 1Ioh. Iatrlsu. S.g •• LItauea anstltt.n könu'., obwohl 

e •• 1oht un. ähat blelb •• dart, 4& •• 41. 1.ttläb41soh. Pr •••• 
. A-'D'h!f' 

mlt-va..oola14emokrata. dl. 1.4erlegung 4.r Elta nloht gabraoht 

hat; deoooh .ohelnt .e UDS, das._ man den Intrlguanten hler naoh 

4 .. rO.t.ohen Orun4satz. hl0 teolt culprod •• t " ( der hat·. Se

taa , der davon den Jutzea zl.ht) wohen mu... Ilar 1.' .s aber 

4& •• eln.n V~eil dBTon k.ln an4erer, wle dl. Po1en erwart.n kön

nen. Klug senug 1st •• ja 8Usg.dl~te1t. w.nn dlese 8chrlcht eus 

arachau köm., durch die po1n1.o~e Te1egr8 henagentur oder dle 

polnl.che Te.se, " är. e. ja a11en klar n •• 1e deTcn .u ha1tell 

haben und dl. Intrlgu. hätt. k.l •• n rtolg. ne ... gen hat man 

sur Verbr. ung der lachrloht Bll& und dazu noch dl. d.ut.oh. Pr.a-

•• au.erwt1hlt. Is .. 1 nooh b.-rtt, 4&. 41. Vo •• 1.ohe Z.1~ung" 

41. ala er.t. dl ••• 'achr10ht brecht. L1tauen lmmer n10ht b •• oa

Ura sua.Il.1&t ar und •• hr aah ..... 1ehunS.n m .ar.Ohav. und Part. 

uat.rhält. Al.o .eh ••• 1r da •• 41 ••• Intr1gu. mit areohau.r 

•• 1 ••• n l äden eenäht ls'. 

O.d j.t., Uber das Fek~ .elb.r. :rt1hrt BBb'S lrpn4 

.. loh. Verhan41une •• , V.rhaadlu".ll m1 t L1 tau.n ? - 'oT1.1 un. 

b.k ... , 1.t, ja. Iur .elb.'v.rstan41loh nlcht 801cb., .1e .1e 

41e Blgeer U.ldung.a aD~ell. 

1. lOWDO, .ondam auoh 1n Hel. 

W.raoheu Verhan41ungen tuhrt. 

lr .1 •• en, 4&8s SSSR nloht nur 

1, Talllnn, Riga, Berlln uni 

kwUr4ig.rwelae b.haupt.t eb.r 

t.lner, das. dl. VerhandlUngen 1D Helslnkl, Rlga oder ar.chau 

.. s.n Baltlsoh. Staat •• ,gegen D Völkerbund oder ge n den 
., , 

Irle'.n 1m O.t.n Euro slnd. Is schelnt , daaa maa 

hier naah d.m Prlnzlp haadalt : ' od 11cet JOTl non 

••• 1ob ~ .. Jupiter .~ • .1ch nloht d.m Oob.en). 

r.'oarJaler .. ö.e. PJoiaolp ... Aut.ea. 

... 41 .... 18bu.... Baltl.ohen Staat.n 



, -
.edent1; •• auoh nloht IU tun. L1 tau.n hat zu.rat. 41. )'raee dea 

baltlaohe. t. .. t.e.bundee autgeworten und lhr ehrlioh ge41.nt. • 

• ann dieeer Bond noch b18her nlobt, r.al l alert 1st, ao lat 41e 

huld nloht au~ Lltauleoh.r Seit.. IU auoh.n. 

as den Völkerln1nd angeht, ao kOnnen die VerHancll\Ul&ft 

d.r SSSB ml* Lltauen ebenao gegea lh.n gerlohtet aeln, wte, eaa" 

Wir, gegen d.n Bart 4 •• gal •• re yon Ch1na • ... 
er aber d.r lrleden •• törer 1. Oeteuropa 1.t, dIlrUb.r 

.01l.n e10h dle Int,er •••• nt.n betm polnieohen lrleg.m1nl.ter 

Zellgow.kl Au.tuntt holen. 

. 

Al.o hat die.e , mittele Blga.oher Tute autgeblaeene 

Seltenblae •• oyiel Un ahraoh.lnllohkelt.n, da •• 81. eofort platzen 

.ollt., Uan mu.e elch nur wundern tiber 41e eohelnbar w1rkl1che 

lalyltät d.r •••• , 41e t Ur eolcPe 'elfenblaeen eioh 1nteresele

rn kun. 

-.-.-.-.-.~.-.~.-.-.~ 
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Rl&&. ~/5 192'. 

1m. 
KUn p 11tllllla ~11re 1 •• ä k~lkel ta hu 11 tta 

kUrreUyt. lt.1 p:'1.1" hUh' Ja l1t ö. . e t tä L1 t.t an lklJ lnU t erl Rel

y ln eN 11f1 J h\unut p Uttl Ui. .yl l t ä , n L1 ttuan piä41nllterl 

(J a t 11ta11 IeSl ulk Ialn1e t arl) BlItra. antanut Juur1 enn Il vapunpälv" 00 

Llettuan leh 111e naaltat t lun, JU'la hia hu mauttaa, että pr !. Relny-

1n er 1 tullut ttaa.atta . Pr ! . Re1nyl 11 kat & .r11 t l pyyt " t Ta-

paut Ilta ulk 1 l l t r1n t 1m Ita v 1 ukl en valmletautua uut en t~l 

(k aåJ terlkl1). amalIa Bl tral h Iv a ttaa , tt ä hUhlt rl. l dUeyy ti t ä, 

nallltuU.,lsa uH. pulltl1kk&an näh en eva t per"ttö lÖ. , a l119. Re illYl 11 

a na ueuv t llut kab ln tili. kanlla . aa en , n hyvdklY 1 en. -- Olan ai~ l

I 1n nUJ altt nut, että rl l all a n tu 91la ellut V näJän e.lttiaäin 

nen-agr I s 1 n en tUkI en näh n , utta n Blltratsen s t et änl 

käeit tt ävä, ett ä Relnyll11ä 11 kablnetln ena lstön kannatu •• 

Malnitulla haa tatt aiuua n IVÖI Matto n ul

k IIllnllter ln )(ulk van ma tlc.adta aaur aava ti; L1 ettuan h llltUkleD n t h

tä~i Taatavl.1ttl .euT 8t 111ten hallItuksel l e llkeas1alnk IIlllsarl ~8chIt-

hU1n1n käytyä Kal.lnakleu&. 1' '' ä T lvell1luUI ell11 J~ a1ltaa litten re

aul ltll, tta taht 111 1Jl8 yh lltiä valtakå3nn1a JehIJnkln erik luen ta

paUkleen . ~älla1s kal tapaUk "'1 muetultUllee p 1ItInen Ja taleu 111nen 

I p1auI Venäjän kansea , elk npa että l up lmUkl9st a tulls1kln valn pr vi-

I rln n. Siihen n° n, ett ä tällalsen I plmUklen solmia ln n Vaatll kB1-

tenlt1n palJ n a1ltaa. 1 vaetavillttl i v~1n8 n1ln1kään plan tehtä. KUtta 

heti kUn leplmul n vala1.tettu, nl1n me1 än Ullt ~lnllt erl 8 aatkustaa 

1Io1k~ va&Il. 



p . L ttu§ua 

en kulunut. lC t n Lat'Jiaa Uin, 11 n n lrlölt ··. 

Li tt 119n lnlttu, tti tän yUenna näyt t ä. .' lnn 8t\1l Tae 1-

ta aln ulla n la la ata. 

'JHae l1Uuun 1 ;lti aeuraa J' -

Hn e18 'Jaata 113\ aaanut Kaunakl t. 



UTTRR DU DEUQU 'BRKADlit 1)1 LA LITHUAIII 

AU PRl8IDENT no OOIBIIL. 

D'l'gatl n 4. Llthuanle 
a 1& 

Soolete t.8 Batlone. 
248. 

IneVl, 1 10 marli 192 ,. 

• 
reponet å v trl llttrl 4U 9 rll a.o. J'a1 l#h nnlur 4t 

pert.r a VGtrt 0 nna1aa&nol qUI oeuvlrnement aoolpt. 1& eolutl n 

prop ee. par 1. Oone.ll. Par c • equlnt 11 1st Inten4u; 

1/ qUI t Utl plrsonnl appartlnant a la p 1101 OU å 11 toro. 

armt., eli' å Olt lncldent, rlvl1n4ra i e41at.m nt au li.u ou 1111 

ei trouTalt 1. 15 tevrl.r 

2/ qUI toutl p.rs un. Ino r. rltlnul prl,~nnler. pa~ult. 

41 Olt lnol ,.t, ura 1 'late nt l1bert. et 4irl,.t VIre la 100a

l1t' 1& PlUS rapprocnl. 4u li.u 41 l'tae14.nt. 

En ei qul oonelml lt Pllnt 2, JI ml permt" 4'aJ.uttr qUI 

1a llberatl.n 1mal lat. 41' prls nn1tra llthuanlene ,'1mPl.I 'autant 

plu. qUI, ' apre, e r latnta, 1.s utorltee lona1,. 

o.nt I l.ur ta1re oontrtelgnlr 4.a 4eelaratl n r.Jetant tauas. nt 

la r.aponaab11ite 4. l'lnc1 nt aur la Llthuanle. J' 1 1. r gr.t cte 

rt ' ~quer que pour ubttn1r 01' 81gnatur.a 1.a autorltie p lona1sts 

t nt ,ublr au prle nnl ra 11thuan1 na 41&mauvale tra1tem nta. 

En o. qu1 rtgartl l'ob •• rvatlon 41 v trt l.ttrl v18ant l'ab-

.nol 4 'un. l1gne d. el_raaHe t1x'I sur 1. Urral11, mon OOuv. ... 

a.nt n. p.ut qu. a. rapport r å •• & d'olaratlone anttrlturle lvant le 

eonetll 4. la 8 olit. t, liatl ne.n att u 16 et u 11 1 1922, u 

1 .t 4u } teTrl r It etu 21 avrl1 192'. 

/u pi / Dr. ZAUJlIUI , 

, ~n~etr. Pl'nlpot.n~la1r • 
Deltl\'e pel'Jll.Mnt •• la L1 tJluanl1 

& 1& 88alete •• Batlena 
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x. Herra 

X. Herra K 1 n 1 s t e r 1 • 

Raportti 1;0 141 Li'ltua'~A 

JOIsa: 

-Liettuan 14uIltuntavaalit Ja uuai tilan

na - t 1ähetetUn timän mUkana 5 kpl. 

Valtaanottakaa. Herra Mln1steri. vakuutUI 

m1tä Iyvtmmästä kunnioitUkaestani. 

Ulkoallalnmlnllterl S e t älä, 

II 8 1 s 1 n k 1. 



/ &1p, '/6 1926. 

Lle"=, '4U!kn"'JM1U Ja 

8.,{raaya •• a pyy(r' .uu palata Lle't.uan e4ulkUJltayaa-

111b.1Jl Jaf nUtt.n tule I11Jl. J o ~kA t.ul1yat tunnet u1b1 I&l o1ll1n alkol

hln, kun Yli I .1 o11n 8111) e.aa. Vaalit t.ul t.tUln yU .. e t.oUkAtkuun 8, 

9 j a 10 p:aä (10:. älYä 011 kl.ku.ya&llko lt.eaa aälrääaä Jat.kupilYl, 

kOlka 8:. ja 9:1 pllYå OllY&' koYln .at.lala). M •• el1ft alue o"l.,ö. 

Tall lh1a ..... en.l kerta. Yl1 ••• yk.ynl. .a1 1 •• l1n all e 0.aD pikkU

.elu.kUn'UlIa (8.1a l1.>. JOI.a oa 29 Jä8 .. ,I.. autta D7\ '&11t.'U .. &1..

•• l'a Yl1.i eh oka8ta -KeYno. '4U1kuntaan-. laal1aJalt.a 01'11 kuullut 

j a l uk.n.' al .... rl1&l.1a ~.llplt 1.1.: tol •••• anoTa'. a~t.l Y&&lla1ka 

011 'lJnal JrUak.l" aal'at.iopUh.lta Ja -k1rj.tUkl1&. JO'" MI11Ti. PlJ

.0nalll.i1a P&lJaet.uk.l1a .aakka, al1n .t.tä Yaat..aa1al1 •• t1 ottl '&nO

aal.h4 •• JrIIi1a81. peli' .. pahl.'a, .. tt.a t.ol.t. .... lal •• 1. kulul Y&Ill

alka .aaolDkula 1t. •• Y&&llt.o1alt.u.kln -y.rratt..1Jl raUh 111 •• tl-. 

, OTat. alkaul.. .111i ,l.nn •• ' k.rtoa 

Y&all,. t.ulokll,'a. Jotka ~ 'arkl.t. 'tulDA oya' •• uraayat.: 

Vanha '4U1kUnt.a VU81 4u.tun'a 

01k.l •• 0: 

Eri.ti11i ••• el •• oltrattlt. 

Maaa'11j'11Jlia 111'\0 

7 61i1t.M 

14 .elut t.&J at 

14 -

12 • 

40 -

16 -

o -
o -

16 • 

14 .4ut.ajaa 

11 -

5 • 

}O -

22 , 
2 

-
• 

-
• 



Vale 18to: 

011&11<1 okraat1t 

Kanla1111 t v" 

J ut 1&hat 

01a1a18 t 

Sakeal 1e t 

v n,' l iH e t 

11n l ' I 

let6t: 

8 d I taJ 

7 , 
4 • 
2 • 
1 • 
0 • 

14 , 

78 I 

15 <1 et Jaa 

} • 
4 , 
1 , 
0 , , • 

l} , 

85 • 
M .. 11n a1u en. aantulon TUo .. l 0& eelu.\aJa11l lUkU kalyanut 

85:t • On hUOJl&Uaft, 8tt.ä ko 

kUaaa 1htlia I4UI taJu. 

JM '1 liaA1nUtuJa n ro1\a 1" uin tarka taa, huO ItU. 

1kellt.upualuelt ovat n t.Un llt kukvna1lta 10 a1kka& Ja B 1la t.i.

bÄDa.t.1Ien''1k11nvalt.anaa', Jo t.a n hal11tutkOkOU Ukl na ylläpit1vät. 40 

äänellä 78ata. Yl.l.äaaln1tut. kOlal olk 1atopuOl uett.a 0 o.t.l n1 1tt.ä1JL 

ftAh&D l<1uakUl'lD&ll alk&U n.l. kr18t1111l-ele kJ'&&t.Ueen lOka (halli-

t.u.ryh ). fial yalta-al8 On blOkl1ta nyt 

y It 1n ont et.nx11l kelkuata Ja 61 .081a11 8 kra.a.tU yo1ttanlet • 

xaa.alll.t.en YÖ 

11 tt.a .11\ , 

• töJan lrä on JäänJt JotakUink1n 8ntl.all~" a.o

e lin alueln .aklalal.at. oyat tulleat ll.ik*i • 

fiai. on "11'1tt.l.y·· .Hen, lul Juutal.&l.te kl.kUud.l.a 011 Yal11nllut 

haJ0t.t.&YU rl1t..al.uUU1a, lnxi Yuokll he . anet.tä,Yi tklR kokonaut.& 4 

lnaa. .uut 1a Juut.alU8te lI.nl1 011 11361 DUP 11... outunut. 11 

t.ualaiat. .... !l1'Yäkll. lUOla '&kl&lallt.an Ja yellil.ä1.tea Un11. 

Ml 1111 aluI.... J "elldäl'l uuel ... a 'Dmall IClut kWaU 1.. • oa 

kUt.en näkyJ - 5. 1&U&l.a1lt.1. YOlt.to 01.1 .11. 111Y01aa1a .. Ja kalUi 

paUa\ Joutu1Yat. a1Jahl1t..tront.ln halt.uua, ma k Ull .uur-llIUU&lal.t.& 

11.t Ii luaUt. .1Ma~ l4U1taJ&a 'll.pl'. ~Dhllt1tront.lR __ __ 

t.aR' a&&DY1lj.11Jlla P\IOUI, kaDlaapuol1l1 Ja '''1al.1Ci_kl'aa'1' ... 

tlllkla au '1"._. et." et. llk1a kah48a .. lall ... p1lel.1l1. kl.Da4 ... 

.. QIIkla U"'ala1ala, 



,. 

laoa1\& p.rl nal o1k ualaUouen. koulu, ta.lou4 1118.\ olo'Uhte.' J .n. 

p. OIIaDlOUo n.ala1hU oli • eUn alue.lla. en Tllka1, noin 8~ olo lla1 

lk.ute'e1.\&. KOke Ll ttuasaa l&.kataan Taal 1tln o.&&ottaneen nola 1~ 

PelkO, ett " krllt11111- bokraattlnen blon tullll T&&18111a kä.nl
ui 

ln , pplon, on nyt tot.t nut Ja paln pllte on nyt 111rtynyt kalkUataaa. 

f ia tap 10 on "Ö'kln kirkon J klerlkall1 ln tappiO, ki r kon, Jolla on 

valUolll-

1111a a.10".a. OTathaa katolll" paplt L1 tt alla, Jaala Ta lltaa. puu'. 

I1Tl.tya.ll" Ja PystYT11'i työTol lsta. pankklan y •• (Liettuan valtakUD

u.a paDltln .1'- luur1alllaa yuitY J. lpanJl1n) DU palUnelu _n. t ht.aUtea J. 

n ••• JOl1taJ1aa. k .,ln IU lr ••••• Urialä parla nta Ja hallitUksen Jäa&

nai Ja yle.ul pyly,a11 e' JO tavu.a alelD&88a. Runsaastl pUQ1e\ L1e\

tuaa uUo.lnllt~rel"" on 011 , pa pla lenl . , .. ä. pappl aY&lt.a n ~ 

kiralnyt tapploa Ja juurl 11t!~ataaa JO vuoslka ala t a l stel leen nt päi

min11terl 81.i.TlI1ua n (a.lanJaJa) j hta n op ltion t 01ta. Joka on 

.aan.' k •• t" 'anc.n raa .ta 'pa 1n vapaut t a - J a -kokO n t um18V& autta'. 

Malnlt tako n •• 1 tklk81, että . 11 18et Oppo81tion 

takunnaapr •• 14enttl &aetona J ent. Ulkomlnlst erl 

t. kUln ent. v l

I. Jot.ka ovat 

OPPollt1o •• a 011_. u..nlanp lu n (taullnlnk:al ) vht.o 1 !lU, . Tat saa

n ., ul.U1U.4 okr aaUI.n hallltun:au<1. n alkana -lukea Ull1npältä"~ 

..... kokea karkot.ulta (pol. plikaupungllta) J a klu. b.vatto l uurla 
.,/ 

laklOr&h0.1a arToet .11ta .ano lel1t iklrjotUkBlata. Jotka OTat pl nell. 

kaJlaanpuolu •• ll.. o1nk: ln lI&&l.alapuelu8elle (myös nl J. tys .&nIo.l ... 

11.tl\) tul •• , koT1Il 01111ul. 8,YY11ti anlaa pret. VOlcle r. ia.tea 

ft&11_ Jllk •••• kWl DUU.n tUloU.' Jo Ollftt tullee, tunnatul01, PUO

lu. a Dkoualll .&nol1la iki" 'yby Ja rukal t&11'l 1.1e"uan v&1tlo111-

"'1& Ilblal;l 0. Q\ Ohi Ja l ..... 1\tlT' Ja 1'lrTottava kaunu keTät. n tul

lut. 

x 



4. 

Llettuan yleensä vllkU Ja Jä.nn1ttynyt pollt1nen elimä on nyt ta 

lle~ak1n vll.kkaaapaa. t1Ual tl1anne velv.ottaa Llettuan uuden edUlltWman 

(J ärj eetyuellä kolmannen), Joka kokoontul eruslmiilseen Juhlalatuntoonla 

ellen, suurlnta pUOluetta maalalspuoluetta (ell ltIlUanaoSlallsteJa) ot

) .... n hallltUlohJakset omiln käa11118i.. Tolmellu Slelevlo1ua (.alall

puolueen jOhtaja) mainitaan JO Pllm1.~~terln ehdokkaana. Sltäpaltsl on 

laman puolueen to1m1henkllö trl Bt~tls ellen vallttu Llettuan edul

kUnnan puhemlehenl ( 1 varapUhem. KalrYI., sos.dem. ja 2 varapUhem. Bta

PO.avlolua, kr1at. dem.) JUhlaistunnolsa, josta 011 koetettu tehdä erlt

täln ~eleenpalouva tilaleuU8 011 ollut paljon sotllaakUnnla~ahteJa Ja 

ulkona pltkiä spallereja. Bekä eduskUnnan vanhlo että eroava valtakUnnan 

presldenttl Btulglnskla olivat molemmat kosketelleet ~m. Vllnan kyBy

mystä alloä hengessä että -Vilna on meidän-. Ensl kertaa 011 luterllal

nen pappl katolllessa Llettuassa saanut toimittaa valan m.m. Kemal.alu

ean luterllalsllle edustaJl1le. Paltsl edUSkUnnan PUhemiehen Ja ~Q~.u •• g

ter1n pa1~ haluavat ~anaos1allstlt- ~ös valtakunnan pr.sldent1n 

paikkaa, Jolle ehdokkaana malnl taan tr1 Grlolus 

mles. 

Jo~ Bl.zevlClus ~ JoJU muu kanS&nSos1allstl (maalallpuOluelal

nen) ottaa muodostaakleen hallltlllcsen, n11n arvellaan, että hän tulee 

enslkl1 kilntymiln SOS. demokraatt1en puolean, J01tten yhtelstolmlnta 
l' 

-~~'s1allstlen kanssa näyttää valkealta. On tehty ~ös aallaloen 

laske~, että -kanS&n80s1al1at1t- YhdesS~;n1nOrlteettlen kanSsa muodos

ta1s1vat hallltUksen lOS. demokraattlen a.ttaessa. -hyve~t8htolselle 
(1 ~ 

nalle. Btaqu'l valkealta näytti" t1nan •• iL, kauppa- ja teolllsuusmln1stee 

r1n pa1lcan t~tim1nen, sllli pUhutaan -suur1sta PUhdlstUklllta-. Bnt. 

hallituspuolueet (krlst..de. blOkk1) el ole tähän mennelsi olottaneet ha

lua ottaa hallltUkseen osaa. Hal11tuuan muodostam1seen la.ketaan kUlu

van no.1ll 10 pl.iTil, mutta yllättäTU. vaUeUk81a Tol hyvlnkin elll1.1ntyi.. 
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Rap. 1:0 142 L1ettuasta 

jossa: 

c \ (t.~1::':::'(,l-_-

Uus1 pres1dentti Gr1nlus Ja läh"lmmät tehtävälls';, 
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RAPortt1 ';0 142 L1.jtU&!ta. 

UUS1 pre.1d.ntt1 Grin1US ja 

lähtlmät tehtävänaä\ 

Riga, 8/6 1926. 

Ed.111 •••• ä rapo~l •• anl ma1nlt •• man1 .hdoka' L1ettuan valtakUnnan 

pr •• ld.nt1n palkalle , tri Grln1la t on eilen illalla tul.1ut valituk81 L1et

tuan tasavallan päämiehenl 50 äänellä 7.9::ltl. ann.tlata äänestä (kalkklaan 

85 ilnti). 01k.l.to 11.ttuala18.t ( e11 ent. hallltu,puolueet) Jä.tt1vät 25 

tyhjäl 11ppua. !:anIanpuolu.an ( tautln1nkal) ehdok8.1 Smetana .al 2 ä.ä.ntä. 

Val1ttu prelldenttl Gr1nl~11 maala1,puoluean ( 811 kanaansoelal1stien/ 

laud1nlnka1) ehdoka .. , jOfiä .0.1a11d.mokraat1t ollvat yhtyh.et. :Bdulllru.nta 

Tallt.l pr •• id.ntln kola.kll vuodaksl. tänään on uusi pr.s1denttl tehnYt 

valan n •••• 1v1i1iTalaD, minki prelidentti Llettuaasa tek1 nyt ensl kerran, 

11llä tr1 ~r1niu, 011 antanut Tal.1tlijoillaa» lupaUksen kieltäytyä kirkol-

111alta Tala.ta, mikä 011 tletystl tähdätty klrkkoa ja san ahda8m1allsti 

Va! taa TU taan. 

Pre.1d.ntti Gr1niu& on Iyntynyt 1867 ant. Karlampolin kuvernemant1s

sa, Ja on käynyt koulWl Kariampolin (11attU&k81 MarlJampola) kaupung1ss. 

(lounale-Ll.ttua8la). Yliop1st081vlstyk.enai on tr1 Gr1nlU8~ saanut Koskovan 

y110pi.ton lliketlet .. l1isessä t1edekunnassa. On harjottanu~ käytännöaai 

liikl.rlnt01nta nUkU1a.ea Ja L1.ttuaala 8eo Julka1s8Ut.. L1ettuan Ja Vanä.

jlzl kiell1li lilleetlet.elli.iä teoks1a. Tr1 Grlnlu8 011 Jo ennen sotaa ja 

u.llankWlOUtaI Liettuan kan.al11.en l11ne.n huomatu1m.pla mieh1ä, ja hän 

on palattuau LlettUUJII Venäjältä Y.OOnn& 1919 Liettuan 11;eenä18yyden a1kana 

toiminut koko &Jan aktll~.eltl mukana lUkeutuen laudlnlaka1-puolueea8en 

(aaala1,puo1ue, jo.ta •• e1n käytetäin vÄelä puolueen ent: 8tä n1meä: kan.1n

lo.ia11.t1t). OUut koko tbän ajan myö. kan.anedUltaJana. Trl Gr1n1U8 011 

1920-21 pil·'Dt.ter1~ B1n ma1n1ttlln pr •• 1d8ntlnahdok ke ana jo vi1ae pre

lident1n~.1I.a kolae TUotta .ltt.n. Toiminut myöa' .anomaleht~iehenä kir

JoteUen .. kl .1.1-ett1 Ulkopollti1kaata. Uuden pri.ldenttn p ••• onal.l1.1.ta 

luonteenoaln&l.uUkll.ta on etenkln hiDan horjumaton demokraatt1.uutenaa yk-

11tyl •• 1lailnl1 nihden tunnettu. 
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• SewodnJa.-lehden baa8tatte11Jalle on uu.l pres1dentti kertonut m. 

m. eeuraan.a: 01kea damouat1slIli, o1keu8 Ja o1keudenmUka1luus, virka!" 1e

h1stön mie11va.llan ja puolueprotekt.1on1smln po1staminen, - s11nä Llettuan 

uuden eduakUnnan johtavan enemm1stön j a uudeT.! pres1dent1n tärke1mmä.t per1-

aatteet - aluks1. lormalisl1n o 10sUhte1hin . on pääatävä mltä p1lC1mm1n. Sota

tila on lopetettava. Amnest1a on pollt1a11n tlkolClente~~ö1hln nähden to

teutettava mahdollisimman laajalti, koska Llettuan vankllat ovat liian 

täynnä (e81m. sotilalta) ja kOSka vank1en ylläp1to tulae maalle l11an kal-

111k~. Po11t18essa poliiSila1toksesla, Jot~ el 1'01 SUlkea, kOlka 8. on 

tarpeell1nen joka18elle hal11tukselle, m1nkäla1I8l tamä sltten l1aneekäin, 

on tehtävä retorm1 . tämän kYSymykSen va1keu. on etupäässä l11nä, m1ten len 

henk1lökUnta laadaan kOkoonpannUks1. SO.la1111sta ky8ymykS1stä ovat. tapa

turma- ja vanhuUlvakuut~et etus1jalla. Kansall111lla vMemm.1stö1ll .. L1e 

tuu.a on &nnettan. Jqöti., jOa, talldot ta1 el. UUl1 LlettUA. t~vaa kanBall1 

'111e vähe .. lstöllleen .. 01keudet, jotka Xån8a1nl l tto katsoo välttämät

tfaiUc.l. 011 .anonut, että para1kaa on L1ettuassa minortteett1en kanssa 

a1kam&l.a yhte1styö molemmlnpuo11sen luottamUkSen peruatee1la. Klnorlteet

teihin nähden 01111 •• urattava Suomen eslmerkklä. 011t 8uomala1nen tal 

ruotsalainen - Yhdentekevä, mikä OnJlil&'gen terve periaate. YkS1 hyvä juuta

lau.n työm1e~ 'ml olla paremp1 kahta J.l1ettuala18ta. K1tä L1ettuan tinans

se1hin tulee on ensl tölu1 rYhdyttävä hank k1maan Ulkola1såa l&1na.a, JOnka 

toteuttaminen on tähän saakka epäonn1j'tunut. L1ettuan valtion varo1hln 

nähden on noudatettava .uurempaa 1~{äVä18yyttä., mikä tulee helpottamaan 

pilayl nytyis~stl Y.alkeasta budjett1tllantee.ta. L1ettuan Ulkopollt11kka 

tulee kUlkemaan aan päikyaymylC8en (Wllnan) merkelssä, JOka on ratka11tava 

rauhalll.en e'fOlutlon t1etä, JI'IUIII eikä asev lmalla. Puolaf,La1s.t Otat 

lOpulta pakotetut an~maan Vlln&nl alueelle autonomian huomattuaan aaam&nsa 

olevan eplnormal·ln. K1tä tule. :Balt1.an ma1h1n, nlin met.tä l1~tuaJ.a1131a on 

johtava tendenall llheltyl~11tä edelleenlC1n. Joukko er1la18ia SOPlmuk8't 
1 tulemm. 

on nlltten kantla vlelä so ttava. leuTOlto111ttoQD nähden me yhä ylllp1ti-

m.U.n naapuruuaptlyYyttl. SOpillUI, JOka JOIlUin lliärias' JIlU1.tuttaa Kolko-



van-Berl11nln sopimusta, tulee luUltavast1 80lm1ttavak81 ~ Koakovan 

ja Kaunaknn (Kamon) Tä1.1111.. Entä. Vat1kaan1 t Se katkaIsI ensimAiaenl 

d1plomaattI.et suhteensa LIettuaan. Se voi, j08 haluaa, ottaa sUhte1tten 

uua1m1sen el1lle, mutta L1ettua lUullaksenI e1 Ule alkamaan, kOSka 

LIettuan uuden eduskunnan enemmIstö 1 pIdi näI ä sUhte1ta er1ttä1n tar

peelllnna. 
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Rlga, 26/6 1926. 

RaporttI l' 142 Llettuaet': 

UU" htl11tV"SlejeY19!UJ) 

Rapo~tl.s'nl N:o 141 Lle t aeta (llv.4) 

nlt.ln jo ent. pä~ 1n. leievlo1ul #en aet 18 eta uu~elleen .1111. pää-

ln18terln eh~okka&na. Hän n nyt muo~olt~ut L1.ttuan uud.n hallltUks.n, 

Jon 111en sai edu.kUnnan luoJt.tamul1au ••• n 47 äinel1Ä 21 va taan. UUden ba1-

IIt • n Jäsenet kuul vat JOkO SlIiavl<l:1us n maalalspuoJ;u ..... n (laU<11nlnka.1) 

ta1 soslalldemOkraatteih1n (S18ä- Ja opetu~ml~tst.rlt) taI ovat puolu.ett~ 

ml (puOlustu.- ja tlnans81 lnlet.r1t). L1et tuan uuden hall1tUks.n kokoon

pano on slur avanlaln.n: 

Tuomari Mykola. Slel.vlolu. 

antti • R 

V. PIlZ 

• J . Papeokys 

Rrot. V. Ö'~lnekls 

Tr1. 

Ine. B. 

~--- pää-, olkeul- Ja tolBtal
• k 1 Ulkuml !8t,erl 

-- tln 11mlnle t rl 

----- 1 ä. - • 
~- Puol'Ustu II 

op.t.\US • 
• 

------ to1 t alI kei ~llk on 
ml \ .rlön Johtaja . 

Päämln. 8laievloluI on syntynyt ~~ee1.nin pi1rikunnassa Li ttu-

a8s, 1882. PäättI kouluoplntonaa Kltaussa, opISkelI ik ustI <1 t .ä Kosko 

v 18 Ja O<1el8.lIa, Joeaa päätti op1ntonsa. AlkoI sen Jälkeen tolmla ray"8 

L1 ttuan kanlar~s.n 111kkeen hyväkSi. P~ru8tl Venäjälla 11.ttua1als1a l1r

tOkUntla Ja t r, l mittl myös muutamIa venä.l.äl.lä sanomalehtid.. K'Un. OdeSlan 

11.ttuala1ut vuonna 1905 vallluevat hänet. ·Suurl1.ttuan u1m1inll> Vi Inaan 

edus tajaksi, nl1n kohdl8tuU 8~n toim1nta yhä enemmän Liettuan yhteIskunnan 

Ja It8enä1syyden hyväksi. V. 1907 hänestä tUlI h<1okae V.näJän valtakunnan 

dUUBaan , mutta Venäjän hallItus kuaosl hän.n hdOklcuutenaa. U8eat vangitae

mieet elvät volne.t estäi häntä tYÖtk ntellmietä edell •• n l1ett.ualal t en 

hYväks1. Oli ensime.l,enä vallankUmOutvuonna k ~o nkUtsutun eneimäieen 11et

tu .. 1U .. n T&ryban (kanta.nkokoUklln) huomatuimp1a toimlhenk1lÖltä. Ittul 1918 

bQJJthev1klln vankina Voroltj .. .hls.a, mutta päi.el J , .A1II&D& vuonna Liltt an, 

Jo .... 1918 muodo.tl pror. V~.mar .. 1n Jllkeen hallitUk8en. 

Vi1.e vuo.1na on plia1n. 8. johtanut oPpol1tlota ensin kantanBo81a

H.Uen ja 81tteU1n n1...:aul muuttaa.1 en lau(l1nlnklen (U&la1I cen) päämle

hanl •• ki tolmltt,nut tol.1naan sangan vaIk.1 .... oloauhtels .. tählnwa.tl.la 

oppo.1tl0lahtli Ll.tuTO' Ukln1Dk&l Ja L1.tuTa. Zln1oa. Llattuan yhtelllUnn~l-

11... toi henkllClni hän on n~ llyt .uurta oa ttInaan hAn on pltä-
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ny~ advokatuurla ollen LIettuan kaikke1n -.uurlmp1a. a.lanajaJla. 

Hall1tuli: .. n IINO<1oltu1nen .1 ole tuoma.rl 8l.8!nlolus "elU I IJlnkaan 

ollut helppoa, Ikä käy llml .11tlk1n, ettl hän.n uUd ... a bal11tuta e laan 

on vielä kataI lOPU1l1.est1 täJttämättä. olevaa ml ' llUrlpalnaa, mutta &n

ta4alJ~ s1säm1nister1n lalkun .o.lalldemokraatel111 hän aal nämä kUItenkln 

mukaan hall1tUkseen. 

Juhannusaattona luk1 päim1n. Sleiev1cluI hallltuksenla Ohjelman 

Llettuan eOuakUnnalle. Se olI langen laaja ja monl.ana1ne~ . Seuraavalla pyy

~än laada eItä lyhyestl eloltaa. Mltä UlkopolItiikkaan tUlee, 011 pä~in. 

Slezev lclu& sanonut hallltukunea p1tävän pyrk1.my'k8Iä L1ettuan vanhan pää

kaupung1n Viinan yhdistämisekSI muuhun llettualaleeen maahan, L1ettuan lt

un"1eyyden lipun alla, tå.rke1.lllpänä tehtävänään. Valtakunta1n yht8Iselämä 

perultuu ny~ään kansalnväl.1eeen olk uteen Ja kansainvällsien morali l n se

kä myös kanealnve.lle.en luottamUke.en. Rlka' taI 1 Ukkaue nältä peruseään

tÖJä vastaan ja hetkelllsen yl1VQ'1.man käyttämInen on aamaa kuin kansain

väliSin järj. tykl.n h"v1tys. Nältä periaatt.lta on hal~ltuklen pidlttävä 

a1lmUlä ärj eetäeesään poUt11Jckan.a Puolaan nähdln. Bl1n kauan kuln V1l

naa Ja ka1kUa Kolkovan sQJl1muksen mUka18ta maata e1 ole annettu taka18In, 

nl in kauan kuln sitä vahlnkoa, JOnka PuOla on tlhnyt Liettualle r1kkomalla 

Buvalkin sQPlmuksen, .i ole kurvattu, niin kauan ei tUle ol maan normali

iuht8lta Liettuan Ja sen eUlähen naapur in väl111ä. Hallitus pitää t ar

peelli ena e11ttää tällä tilaisuudlsla, että Puolan m1.hitYksestä vapauta

nellle llettuala s111e ma1l1l , tunnustetaan sisälnen Ja paIka1l1n n auto

nominen hall1tUB perustavan k.anlan.<1uskunnan tahdon mukaisesti. SUh-

t.ista muihin maih1n 011 p~ämin1st rl s t, ttä .pyritään ylläpl ämään 

mitä paraita sUhte1ta,J01ssa hallltus tulee antamaan taloud llis111. 1ty

symyk8I11e ent1stä suuremman merk1tyksen. Ulkopol1tiikan tärkeimpiä 1ty

Iymyksiå yl.enli tulee olemaan Pyrklmyl lähestyä balt1laisla maita POll

tllella, ~Jltur.llisella ja taloudel11sella alalla . Tässä as1al8a n hal

litu. tekevä kaikken.a. lUti' maan PUOlultUkselin t.ulee, on aseIstetun 

kanaan ldea oleva hallitUks.n jOhtotähtenä,jotta L1ettuan ltsenälsyyttä 

mahdolli1eet1 Uhkaava vaara, m11tä 8e s1tten tulis1kln, vo1taisl1n tor

Jua. PuolueelliluUI Ja puolulpeli armeijalla luvataan lopettaa Ja sekä 

upllerlln .ttä sot1laidln taloudelll.ta alamaa luvataan parantaa.-- ~1-

u.n .. eja luvataan parant.aa maan tuotantoa l1såäJaällå Ja .ää.tåvällyyttä 

Boudattaaalla. Puuttumat.ta multten minl.tlriöiden aloihin mainittakoon 

.1.lm1ai.t.riön alalta, Ittä lutati1a tullaan l&kkauttamaan,mistä on j 

edu.kunnan uu.i laki valai1 , Ittl amaiatia- Ja palnolalt nl1n1li:åän a1-

van e .. l tllalla val.Jlllltuvat, ItU kOkoontUIIJ. ... Ja yh411tYlvapauden la-
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kl tulee valmlltettavak.1 mahdol11'~n plan. POlllt.lnen pOllsi-

laito. on JlrJeltettäv~ uUdelleen, kOlta •• nykyI •••• ' muodo.eaan, 

on lalton, ja al1.tettava mtt.un pol1.na1tok .. n ytlt.eyt en. 

Ylempänä mainittu hall1tUksen ohjelma on,~ten sanottu, tavatto

man laaja, ja kun slltä ~neetettI1n eduskunna.ea aIX&IBemmIn tu&l

&lUulla tul.oUella ( 47 pro, 21 oontra ) 011 Liettuan edU8k.\.lll.Daua 

pUhuttu sln puOlesta Ja vastaan n1in kauan ja niin kI1vaastI, ItteI 

IIlla1sta Uellä ennen oltu ikänä kuultu. Kun nImtttä1n Liettuan 

edUlkunta vanhan hyVän tapansa mUkaan päättää Istuntonea aikaisIn 

ntapäivällä, nl1n 011 nyt 1 t,uttu aamuYÖhön saakka. Otat olivat 

~ös vaIhtuneet: entlset hallItuspuolueet olIvat nyt OPpos1tIossa 

Ja en 18et oppoa1tIon pUOlueet kannattIvat nyt 11ltusta. 

I 

• 
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Kaunaa, 15/9 1926. 

Baportt1 B;o 144 Liettuaata. 

HallitUksen asema' 

Liettuan nykyinen hallit s on kaskustalais-vasommis

tolainan ja perustuu maa laispuolueen (kansansosial1stit) ja sosial1demokraat

tien k mp~omissi1n, j ta erinäiset pikku ryhmät , k tan saksalaiset ja juuta-

1&1s t, as~ttu1vat kannattamaan, kun nykyinen pääm1nisteri lazevi·1us viime 

kesäkuussa muodost1 hallituksensa saaden Liettuan eduskunnassa l uottamuslau

seen 47 äänellä 21 olkelstoårultä vastaan (kaikkiaan 85). Se uli huomattava 

voitto, J nka saam1sta helpotti se, että ent1eet opp slt10ssa ollGet puolueet 

tunsivat v1elä -aseveljeyden- sympatiaa toisiaan kohtaan. Silloinen kompro

m1ss1 -makeoi- kuitenkin -maala1ekansalle- (laud1mlnkai), j ota juuri Sleze

vie1us johtaa, huomattavan paljon, sillä 60siall amokraatlt vaativat hal11-

tuksen Ohjelmaan j oukon yhtelskunna lisia kysymyksiä (tapaturma-, salrauB-, 

vanhuusvakuutue, pol1t1sen pol1sllaltoksen uu istus y.m • .> Joitten ratka1se

miseks1 heille toivottuun suuntaan Slezevicius antoi l upauksensa. 

Näin ollen p1dettlln Sl ez/evicius 'en halli tusta hyv1n lujana ja 

sen asemaa huolettoman varmana. Sanottlln , että se tulee istumaan kauan. . m. 

Ulmanis sanoi sHtä sen jälkeen, kun 011 vHme heinäkuussa käynyt Kavnossa, 

että pitää Blezeviöius'en hallitusta -kadehdittavan lUJana.-

Kutta aivan viime aikuina on alkanut liikkua huhuja, että Liet

tuan hallitUksen asema oi ole ni1nkään lUja, että saadaanpa nähdä, kun Liet

tuan eduskunta t.k. 24 p;nä kOkoontuu, pysyvätkö sosialidemokraatit luj1na 

-laudin1nkkien- (maalaispuolue) rinnalla ja mitä tekevät Kemelin saksala1set, 

j0111a on kansainliitossa valitus Kovnon hallitusta vastaan llamel-asiassa. 

SosialidemOkraatteja on L1ettuan edusxu.nnassa 15 ja saksala1s1a 6. Sen jäl

keen kun 80tat11a, a1van Slezevioiue'en hallituskauden alussa, lakkaute t1in 

Ja kun polisilaitoksessa samaan aikaan vapaamp1 henki pääSi vallalla, alko! 

etupäässä kaupunkila1styöväen keskUUdessa -politinen käymisprosessi- mikä on 

johtanut useih1n lakkoihin. KUn maan talOUdellinen asema paraikaa on vaikea 

Ja kUn vuoden sato taas tänäkin vuonna on helkonpuoleinen (pUhutaan 100-150 

tonnln vl1Jatuonnista Jotta päästäislin talvefi yli) n11n on lakkOjen lopetta

minen ollut valkeata, Ja arvellaan, että ~yö8elkkaUks1a tulis1 syksyn kUluessa 

Ja etenk1n talvella tapahtumaan. Bykyään on työ~töm1en luku L1ettuaasa noin 

2000, mutta pelltään sen talven kuluessa nousevan 6-7 Uhanteen, mikä 011s1 

Llettuan olosuhta18sa JO pelottavan suuri lUkU. Jota nykyään etupäässä Bra

.11taan Ja Ranskaan kUlkeva slirtola1suus ei vol paljOakaan vähentää. tlede

täln, .ttl hal11tus un nyt JO ryhtynyt to1m8npltels1in hankklak8een työtä 

ty6tt6all1. enel talveksi, mutta Juurl niml toimenplteet ovat alheuttaneet 
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er1mielisyyttä hallitUksessa, Jossa sisäministerinä on työttömille Ja 

l8.lt.kolaisllle suppe~ sosialidemokraatti. Kaiken tämän lisäksi Odottavat 

~osialldem kraatit aikaisemmin mainittujen yhte l skunnallisten kysymysten 

esllleot tamista, jota -laud1ninkit d, päinvastoin, eivät tunne olevan 

halukkaita tekemään. Olen kuullut, että näitten keskuudessa olisi Jo aja

taltu Sitäkin, että liettualaisen oikeiston vasen siipi (työliitto, JOl

la 5 edustajaa, ja maanv1ljeliJäin ll1tto_-t jolla 11 edustajaa) l11ttyisi 

keSkustan (laudininkit -22, kansanpuolue - }, ja talonpoikaispuolue - 2 

edustajaa) kanssa hallitus ta muodostamaan, JOlloin sosiali emo~raatit 

ja saksalais et voitalsiin Jättää pois. Kun liettualaisessa oikeistossa 

on lfaatu vUliä tällaisista suunnitelmista, on asia juuri uikeiston va

semman siiven miehissä herättänyt vastakaikua. Niinpä julkaisi -Juuta

laisten ääni- viime viikolla entisen pääministeri Bistrasin haastattelun, 

jossa tämä ensiksikin mainitsee, että Liettuan kansallisista vähemmis

töistä ovat ainoastaan juutalaiset sop1vat yhteistyöhön hallituspuolueit

ten kanssa, koska puolalaiset Varsovan ja saksalaiset Berlinin käSkettä

v1nä ovat mahdottomia (Venäläls1l!. edustaj 1a e1 Liettuan eduskunnassa ole 

nyt ensinkään). Arvosteltuaan ankarast1 hal11tUksen to1menplteitä, eten

kin virkam1esten erottamista mUka säästäväisyyssyiStä, tri Bistras suo

raan vastaa, että luonnoliisin koalitio ollsi nykyään: keskusta, oikeis

tosta vasen sivusta Ja juutalaiset. Hän arvelee, että krlstilliset demo

kraat1t (14 edustajaa) tulisivat tolvottavastl antamaan tällaiselle koa

litiolle neutralisen suhtautumisensa. 

Että ~iettualalnen oik isto, JOka aikanaan niin murhaavasti 

arvosteli Slezevlo1us'en hallitUksen onjelmaa ja niin suurella melulla 

asettui sitä vastaan, antaisi nyt keskustan johtamalle hallitukselle o

sittaista kannatusta, johtuu slitä, että oikeisto ei mlllään muotoa ha

luaisi sosialidemokraattien vaatimia la~eja yhteiSkunnallisissa asioissa. 

Olen myös kuullut, että tällainen ajatus on herättänyt tyytymättömyyttä 

itsensä Slezeviöius'en Johtaman laudlninkai-puolueen vasemmatsa syrJäs

sä, Jossa IllUlemma on Uhattu s1irtyi vasemmalle ja mahdollisesti erota 

puolueesta. Laudininkit ovat Liettuan s'uurin puolue, jolla on edUSkunnassa 

22 Jäsentä (kaikk1aan 85). Pian alkava eduskunnan istuntokausi on osottava 

JäävätkÖ laudininkit yhteistyöhön sosialidemokraattien kanssa vai ta1pu

vatko oUeistllD puoleen. -lIainittakoon v:ielä , että ne slezevicius 'en hal 

l1tUksen tolmenp1teet. Jlltka ovat lIlerkitykseltö.än suurimpia Ja Jotka ovat 

herättineet l1ettuala18mlel1sessä oikelstossa nlln suurta tyytymlittöra,r.tt

tä ovat etupäässä: -.!0lall.!aa-_19l&B.tl8.!!.1!,8ä (paitsi fhden m levyisellä 
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raJavyöhyn •• ll1 8Ulia.ä Ja 1dl881), !JIA8!.t!.a (no1n 800 vapautetaan · 

Ja o1keudenkäynt1 n01n }50 henk1lö1 vastaan kes~ey~etään. no1n 150 

Jo päästetty XOvnon Vankilasta, etupäässä sotilaSkarkUreJa, Kamelin 

kapinalliset Ja kommunistien entinen Johtaja. kommunisteja e1 ole edus

kunnaua), ,lO!11i,IPä R.Oli!.i~!.t2.k!.eä ~ug,i!.t~s_ (la1tOksen ent. Johtaja 

Raöys on vang1tsem1sen pelosta paennut saksan puolelle. häntä syytetään 

m.m. sl1tä, että on antanut ala1stensa virkamiesten ·rääJcätä- valliol'lJ1 ... 

sia Vankeja tai ainakin kohdella heitä h1rveän kOvakoura1sesti), ~a!.n2.

.1.a_k2.lC2.0n.tEPIlsyal?,ay.s (jossa on palattu entiseen ennen kristlllis-demokraat 

tl sta halUt usta olleeseen as iaint l1aan ), la!l>l!.V!.l!.ul!.s_tl.öltg,mlen. j!. 

!11!tk2.1!.1!.t!!.n_Vl,&11m.Ulslln. (mikä on vaatinut paljon valtion varOja, -höl

lyttänyt kuria ja järjestystä-, Ja järkyttänyt klerikalista Liettuaa 

-kirkon perustaa ~öten-), !eme1.1n. ~~.! (jossa SlSzev1cius 'en halli

tus on mUka ollut a1van IUan taipuvainen ja hllkko., mutta vapaamiel!l

semp1 Ja hyv1in välelh1n saksan kanssa energlsest1 pyrkivä). 

Etupäässä nämä tO.1.manp1teet Ja kysymykset erottavat Liettuan 

nykyisen -uuden kurssin- edel11sen kristil11s-demokraatt1sen hall1tUksen 

suunnasta Ja asemasta. 
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!Lu.!l..Y.re.!.l_e!!t~l t. 1!u.Sl h.!.llit.J!s, 

1YJ1k.!ie~U.!.k-Wl~a • 
KUn Komoaaa ellen kello 12 jälkeen pä1-

väliä llputettl1n monl.sa taloLIsa, t1edettlln kaupungllla kertoa, 

että Llettuan .elmaa ( edu.kunta ) 011 kOkoontunut yllmääräl.een 

l.tuntoon. J nkunvarran myöhältyneenä kokoontulkln laimaa klo 2 tle-

nollsa. tta s e 011 -tynkäeduskUnta-, jOka lltul, 111lä läenä 011 

alnoastaan 42 edultajaa: 14 kr18tllllldemokraattla,ll maanvllJell

jällittola18ta, 5 tyÖlllttolalsta, 3 kansanpuoluelalsta (jolsta uUll 

prel 1C1ent tl Smetana ja pää-& ulko'mln. prof. VoIC1emaras tunnetuimmat t, 
2 talonpoika lspueluela1eta ( e11 kalkki eduetaJat yllåmalnltulata 

puoluellta ), 3 -pUolala1Bta, 1 Sakealalnen, 1 juutalalnen. 1 memel1-

lälnen, mutta maan suurlmmasta puelueesta ( jOlla 22 edustajaa) maa

lallpuolue.8ta ( lau(l1nlnkl ) valn 1, nimitt äln trl 8tauga1t18,lel

masln PUhemles, joka s118 011 Jo vapautettu pldätYkse8tä. POlssa 

o11.vat pa1tsl maalalspueluetta, kalkkl 15 1081a11demoktaattla ym. 8111 

lälnä 011 42 edustajaa ja polssa 43 edustajaa ( yat. slls 85 ) Läsnä

olevlsta lUkeutuu;O ( krlst.-dem;t,maanvllj.liltto jatyöll1tto) llet

tuaJ.alseen olkelltoOn, kalnl vierask:ansallUuudet lUkeutuvat omaan 

olkelltoonea Ja pienet kanaanpuolua ja taloApolkallpuolue keSkustaan. 

Läanäolevlsta näkyy myÖI, että vallankaappaus 011 oikalstoa kannatta

ma ja että 41 ( ant. puhemies trl StaugaltlS pols1askettuna ) edusta

Jaa on tavallaan antanut s111e -llunaUksensa-. Tarvltaan vl elä muuta

ma eC1u,taja, niln arvelee olkel.to volvansa sanoa selmasta -lal111-

lek.l-, ja mikä vlelä tärke&npää, sen tolmenplteltäkln lalllll1ks1. 

Mlkäll Memellstä tänne tulleet såhkösaAomat tänään tletävät kertoa,on 

Llettuan uus1 hallltus Jo ryhtynyt toimenplteisiln saadakseen vänemmls

tökansallleuuksllta kannatulta. Mltä erikolsestl saksalalslln tulee, 

plti.1.1 811letona.n..... volda auttaa, s111ä hän on heldän kaikuu easa&n 

pidetty ja nauttl1 sympatloJa Saksassakln. Hän on alkalsemmln joutunut 

Memelln kuvernörln tolme.ta pols aaksalalsystävyytensä tähden. (Keme-

11 alueelta on sa!mas'lssa 5 e u.ta6&a Ja Sltäpaltsl 1 aaksalalnaa 

•••• • uur-LleHua.ta·). 

El11 .... å lstunnossa 011 puhemies Staugaltls lUkenut enslksl 

pr .. 148 ttl ijr1nlu.'ea eropyynaö , Johon tle4~tään olka18tun ·~v~8tl

ya1lWttane8a( tri ijrlnl\11 lUkeutuu ·kukl.tet.'lUn1a· maalalUla ~:l.1 • 

l.auI11n~lt. 0 p",elUMA JOhtaJla Ja ka"d tun Päillln. sl.i~Y1Ö1~' n • 
litlWlä ,.t.i.,a). ~ 011 .~tuau.t 8r4)OJ\. enJiJ.k.~ luopu1 



trl Staugaltls puhemlehen t01mesta ja eduskUnta valltsi agronOmi 

tUlglnskalln ( Llettuan presldenttl ennen Grlnlusta ) maanvlljeli

jäln llitosta puhemlehekl1, Krupavlölua'en (ollut ennen pItkin ai-

kaa m.m. maaovllj. m1nisterInä ) krlst.demo~raatelsta 1 varapuhem1e

he~81 ja AmbrOsaltls'ln ( tYÖliitto ) 2 v.puhemleh&ksi. - Valtakunnan 

presldentiksl valIttiln Antanas S m e t 0 n a (jo~ta .m. Reino 

S11vannon teoksessa -Liettua muInoin ja nyt- siv. 168 tietOja) }8 

äänellä. Viime vuoslna, kun n.s. krist.demokraattlnen blokkl on ollut 

hallituksessa, ei Smetonan & Voldemarasln puolueella ole ollut yhtään 

edustajaa seimas'issa, mutta nyt sillä on valn }. Näinä vuoslna on 

tämä pieni puolue( tautininki ), kansanpuolue, elänyt sangen vaikeissa 

olosuhtelssa ja ltsepälsestl kamppaillut omien päämääriensä hyväkSi. 

Oikeistolainen krlst.demokraattinen blokki on suorastaan kohdellut esim. 

Smetonaa Ja Voldemarasta nlln ankarasti ja väkivaltaisesti, että sel

lalsta harvoln tapaa. He ovat olleet JOSkUS vangittuinakin kirjotusten

sa vuOksl ( ~tenkln viikkolehdessä -Valras- ) Ja karkotettulna maaseu

dulle sekä aina ankaran pollsivalvonnan alalsina. Kun krist.demokraatti

nen blokki viime eduåkUntavaalelssa joutui alakynteen, niin se alkoi 

heti -koslskella- ennen sortamiaan -tautininkeja-, j tka SikSi, että 

heidän pieni edustajamääränsä on perin tarpeellinen ent. krist.demo

kraattiselle leirille lisäkSi, ovat nyt saaneet varsin huolnattavan ase

mansa kahden leirin välimailla. Sitä paitsi on smetonalaisllla joissa

kin yhteiSkUnnallisissa kysymyksissä hyvin vanhoillinen luonne, joskin 

ovat vapaan saDan tunnetuita Wsotureja w• 

M1tä Liettuan uuteen hallitukseen tulee, on se, mitä edellisessä 

raportissani tiedotln mlnIsterillstasta, paikkanSapitävä. Siinä ovat 

~i~1 muut paitsi sisäministeri vanhastaan kokeneita miehIä ja halli

tuste~1jö1tä. Olen juuri saanut kIrjelmän pää- & ulkomln. Voldemarasilta 

Joka Ilmottaa Liettuan presidentin antaneen hänen tehtäväksean halli

tuksen mUOdostamisen. Kirjelmässä vIitataan muuten tavanmUkaisesti hy

vien välien harrastUkseen, jota hän ulkoministerinä lUjasti toivoo 

(Kirjelmä on päivätty Kaunaslssa li Kovnossa 18/12 ). Uuden hallitUk

sen Ohjelmasta el täällä ole vIelä tietOja, sillä nähtävästi sitä e1 

vielä ole e.1tetty. ~ Entisen hallItuksen jäsenet ovat kuulemma JO 

kalkkl vapautetut pIdätyksestä. 

Sanomalehdlstölle on uusi presIdentti antanut seuraavanlaisen il

motuksen: Tapahtuneet vaalit eivät ole valtiupliväJärJeltystl Taataan, 

1111ä valn liinä tapauksessa, että presidenttl valitaan UUdestaan,vaa

ditaan 2/} edUlkunnan äänIstä. UUden presidentin valltsemlleen vaadi-

taan valn YkS1nkertainen enemmistö. Kun vaalit nyt uvat vissien komp-



} 
l1tatlolden va.lkellttamat, nlln on huomattava, että tämä vaal1 011 

a1noa Ulospääey tIlanteesta. Vakaumukseni mukaan ovat pääasIallIset 

tapahtumat nyt uhi. Y11meno ei ole aiheuttanut Llett1alle mitään 

tuskallIsIa .uutuksla, ja nyt on valtakun taan taas palaava täYdel

linen rauha. 

Tänään uvat viimeIsetkin hallitusministerit ottaneet ainisteri

öittenså johdon käsiinsä. Jolleivät sosialidemOkraatit ja .lauctinin

kit· tule edUSkuntaan jatkamaan sen työtä, on hyvin mahdOllista, että 

seimas hajotetaan , ja toimitetaan UUdet vaalit. Er äässä haastattelus

sa on Voldemaras kuulemma sanonut, että uu en hallituksen ensimäisenä 

tehtävänä tulee olemaan • laillisen mUOdon etsiminen nykyiselle ti

lanteelle". Baltllaisesta valt10lii~osta hän on sanonut, ett'ä sl1nä 

on enemmän tunnetta kuin järkeä. Sellaisen liiton Idea on vain pOliit

tista romantiikkaa. Sovjetti-Venäjään SUhteet e1vät tule muuttumaan ja 

uusi hallitus tulee tunnustamaan L1ettuan eduskunnan ratifiolman sopi

muksen Venäjän kanssa. Myös suhteet muihin valt i 1hin jäänevät enti

selleen. 

Kovnosta on tänne saapunut mu an Sahkösanoma, jossa vallankaap

pauksen -aiktaattori· Plehavioius tiedottaa, että sotaväki ryhtyi rat

kaisevaan tehtävään SikSi, että sen keSkuudessa tiedettiin bolshevi

kien kaikessa hiljaiSUUdessa valmistelevan Liettuan vapauaen loppua. 

Kuuten on Kovnossa kuten Liettuassa yleensä t aas raUhallista eikä Me

melistäkään ole sen kummerupia kuulunut, vaan sanotaan stlelläkln mieli

alan asettuneen. 

Seuraavassa muutamia otteita Suomen konsulin Kovnossa kirjeist ä ~ 

"18/12- Kaikki käy laillisestl,vaikka tietenkin pakosta. Vastustusta ei 
ole havaittavissa ja kaikki näkyvät olevan tyytyväisiä. Ellen oli ka
duilla enemmän uteliaita kävelijöitä kuin tavalllsesti,pieniä sotilas
patrulleja jne.Muuten aivan arkinen elämä,liikket ja virastot toimivat. 
Kaaseudultakaan ei kuulu mi tään uhkaavan. Jutut Kovnoa vastaan tulevista 
jo~o-osastoi8ta ovat t uu lesta temmatut •••• Ev Glovackis ja majuri Ple
havicius ovat molemmat työnsä tehtyään palanneet jatkamaan kesk9ltynyttä 
tutkintoVankeutta,jotta kalkki kävisi laillisesti eikä kenelläkäån olisi 
myöhemmin moittimisen syytä •••••• Puhuttelln erästä emelin alueen edUS
tajaa ~ledustellen hänen suhtaitumistaan nyk.tapahtumiin.Mä n sanOi, 
että heille on saman tekevä kuka täällä hallltsee,kunhan heillä vaan 
on siitä hyötyä.-

Rllassa ovat Liettuan tapahtumat herättäneet jonltunverran vasta

kaikUa LatVian oikeiston ääriDl/näisellä rintamalla ja ovat m.lU. Ian

sall1sklubin Jäsenet lähettäneet Kovnon uudelle hallitukselle ter

Vehdysaähkösanoman. 
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