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ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: f. 

OSASTO: ~J..(P. 

ASIA: 



SUOMEN LAHETYSTÖ 

• 

N:o 92. 

Herra 

Herra M i n i s t eri, 

Riika, helmikuun 8 p:nä 1932. 

I 
I 

.!2 C:, I 

Oheisena saan kunnioittaen lähettää Teille Rau.naksen 

Lähetystön tiedonantoja N:o 1, mikä käsittää seuraavan tie

dotuksen: 
~iettuan ja Memelin alueen välisestä ristiriidasta . 

Vastaånottakaa, Herra M i n i s t eri, syvimmän 

kunnioitukseni vakuutus. 

Ministeri A n t t i K ukk 0 n e n, 

Ulkoasiainministeri, HeI s i n k i. 
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Salainen . 

.............. ~gQ~N ..... M~~ ..... ..... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 1. ... .. . . _ 6 .f..~ ~ g!. 
.. .R.Li ............. ss. 8 .... p:nä h~lmL kuuf. 19.3.?. ~1.'~-1)~1;----

Asia: .... Li et.t.u.an. .ja ... l(~rm.un. .. a~.u..Q .~~ 

välisestä ristiriidasta . .. ...... ' ...... , ... . .................................. . 

Eiliset ja tämänpäiväiset lehdet ovat tietäneet ker

toa Liettuan hallituksen jyrkit.:tä. toimenpiteistä Memelin autonomi 

sella alueella. Kenraali Merkys, alueen kuvernööri, on pannut pois 

vira lta di rektoriohal lituksen ja muodostanut sen tilalle väliaikai

sen liettualai sista j äseni stä kokoonpannun "rraanouvoston". Direkto

riohallituksen presidentti Böttcher on pidätetty - syytettynä sal ai

sista neuvotteluista vieraan ,rallan kanssa - ja hänen virkahuo

naansa suljettu ja sinetäity. Kahdesta muusta direktoriohallituk

sen jäsenestä on toinen , tilanomistaja Szygaud, asetettu silmällä

pidon alaii:leksi, ja toineIl, pastori PodSZUQ, on ilmoituksen ll11kaan 

poistunut kotoaan. Lyhyesti sanoen: liet tualaisen kuvernöörin, jon

ka ta .... on Kaunaa, ja direktoriohallituksen väl inen ristiriita on 

saanut nopean ja jyrkän käänteen. 

Tämä ristiriita, joka perustuu liettualais- saksalai

siin vastakohtiin, on miltei yt: .:.å vanha kuin Memelin autonominen 

aluakin. Liettuan polittisten piirien taholla on alunperin katsot

tu, että tämä"autonomlsuus· muodostaa jonkunlaisen "kasvannaisen" 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

.. . T.a.I.alUn.en • 
.. .................................................................... ..... ...... ................................................... . 

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

1) 1"~v~lIin.n . 

2) T~v~lIin.n JOI lisäksi .. .... ...... ............... ........................................... .... ........... II • . 
J) Ei titeloituksiin. 

~) Ei Ii.doituks/in . mutl •• ... .... ........•..... .. ............................................................................................... . II • . 
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Liettuan valtiorakeenteessa. josta ajan ollen olisi päästävä vapau

tumaan. Tämä pyrkimys ohjasi aikanaan selvästi Valdemaraksen halli

tuksen politikkaa, vaikka hän toimenpiteissään noudatti huomattavaa 

varovaisuutta, jotavastoin nykyinen Tubeliksen hallitus on osoitta

nut jyrkempiä otteita. Toisaalta taas on suursaksalaisuuB Saksasta 

päin, pitäen Memelin aluetta tärkeänä saksalaisena vartiopaikkana, 

koettanut sekä rnoralisesti että taloude l lisesti tukea alueen saksa

laista ainesta. Li ettualaisel la taholla väitetään Saksasta Memeliin 

tulevan avustuksen nousevan vuosittain hyvin huo~ttaviin määrin. 

~ämän väi t teen tukemi seksi julkaisi "Merneler All~rneine Zeitu~. 

joka harrastaa sovintoa .una.ksen keskushallituksen kanssa, !lUuta

rna päivä sitten facsimile- jäljennöksen kirjeestä viime lokakuun 

2 p:ltä, missä "Deutsche Stiftung" Berlinissä ilmoitt &4 kouluneuvos 

Meyer i lle, "dass nochmals R. M.lO.OOO:- fur den bekanten Zweck zur 

Verf~ng ~ste llt sind. Das Ge ld wird morgen nach Köni~berg abge

hen und wir werden Anweisung geben, daS8 es von dort auf Ihr Konto 

1n Ti geleite t wird." Lähetetty surlJll& ei ole toåin kovin suuri, rrut

ta kirjeen sanamuoto viittaa siihen, et tä lähetys ei tapahtunut en

si kertaa. Li ettualaiuella taholla on sitäpaitsi jo ajemmin voitu 

osoittaa, että "Concordial-niminen saksalainen järjestö on rahalli

silla avust ksilla tukenut alueen saksankielisiä sanomal~hti ä . 

Ristiriidan kehittymi ::; ~n nykyiseen vaiheeseensa on va ikut

tanut etupäässä kaksi tekijää: taloude l lisen pulakauden synnyttämä 

tyytymättö~Y8 alueen vallanpitäjiin s.o. direktorioon Ja tämän "va

rouattorIDue" , Y::yt t.:::'äkseni rmhdollisimnan lievää sanc.a , suhteissa 

saksaan. 

Yleisll88.illlBllinen pulakausi on löytänyt lopuksi tiensä 

Kemelin alueellekin, kohdistuen varsinkin maatalouteen. Al een ta

lonpoika, joka a ikai semmin on elänyt verrattain hyvi ssä oloi ssa ja 

jonka elint aso on ollut paljoa korkeampi kuin suurliettualaisen am

~ttiveljenBä. on maataloustuotteiden tavatt~man hinnanlaskun kaut

ta joutunut vaikeuksiin ja näkee toimeentulonsa vakavan uhan alai

sIna. Tyytymättömyya on kohdistunut ei ainoastaan liettualaisen, 

vaan osittain myöa aakaalaisenkin maalaisväestön keskuudessa direk-
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torioon, "seimik'iin" ja koko hallintokoneistoon. "Pulakokouksissa", 

joita on järjestetty samaan tapaan kuin Suomessakin, on ar.osteltu 

ankarasti direktoriota, joka "ei tee mitään" vallitsevan pulan lie

ventämiseksi. "Suoria sanoja" ei ole yleensä säästetty ja eräässä

kin "Uaatalousliiton" järjestämässä kokouksessa /Plicken/ keskuste

lukysy~ksen' alustaja lauBUi~ "Keille on samantekevää, tuleeko apu 

Venäjältä , Ranskasta tai nuualta, }liäasia on, että se jostakin tu

lee" • 
Kaunaksessa ei näitä tyytymättömyyden ilmauksia ole suin

kaan paheksuttu, pikemmin päinvastoin. Siellä on "pulaliikkeen" kat

sottu muokkaavan maaperää niille lujemmille otteills direktorion 

suhteen, joihin s i ellä on vähitellen valmistauduttu. Mutta ainakin 

yhtä vakavan ja muodollisesti vielä otollisemman aiheen sekaantumi

selle direktorion toimintaan valmisti tämä itse. 

KUten nyttemmin on selvitetty, on nim. direktorion presi

dentti Böttcher, ottamalla tarvittavan sUll'lI'An direktorion kassasta, 

tehnyt joulukuussa kahden muun saksalaisen luottamushenkilön kanssa 

matkan Saksaan, käyden neuvotteluja Postdamissa ja Berlinissä. Neu

votteluja on käyty etupäässä saksalaisten järjestöjen kanssa, mutta 

sitäpaitsi, kuten Liettuan lähettiläs minulle vakuutti, tiettävästi 

myös Saksan siaäministeriöaaä. IBtkan piti tapahtua salassa, mutta 

yksi emiaaarioista, muuan "Landwirt" häätyi rajalla antamaan Saksan 

Kemelin-pääkonsulin antaman suosituakirjeen liettualaiselle raja

vartion päällikölle, joka teki asiasta ilmoituksen låunakBeen. TäB

Iä suoaituskirjeeseä sanotaan nimenomaan, että asianomainen matkus

taa "zu 'erhandlun~n mit deutachen Behörden nach Berlin" ja pyyde

tään, "da es an diesen Verhandlun~n ein erheblich~s deutsches Inte

reBBe besteh~·, eri viranomaisia "mit Rat und Tat behilflich zu se 

Asia tuli ennen pitkää julkisuuteen ja Böttcherin on täynyt myöntää 

tehneensä matkan Berliniin "yksityishenkilÖnä" ja "perehtyäkseen 

vientimahdollisuuksien lisäämiseen Kemelin alueelta Saksaan". 

lfaunaksessa ei täniin "jutun" takia ryhdjtty mihinkään 

välittömiin toimenpiteisiin, mutta huhut hallituksen suunnitelmista 

kantaut uivat tietenkin Kemeliin saakka. KUn "pulakokouksisaa" lisäk-
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si alettiin vaatia "maanpetoksellist& vehkeilyä" harjoit tavan di

rektorion erottamista ja "marssia Mameliin", ryhdyttiin saksalai

sella taholla lyömäih hätärumpua. Tammikuun 27 ja 28 pinä sisälsi

vät Saksan sanomalehdet hälyttäviä uutisia "putlchin" vaarasta ja 

valmisteluiata Memelissä ja saksalaisten tiuUJlDlitellusta joukkokar

koituksesta Memelin alueelta. Liettuan taholla taas nämä uutiset 

dementoitiin ja Lietturu1 Berlinin-Iähettiläs vakuutti Saksan ulko

~nisteriölle, "dass Litauen die Yemelkonvention und das Uemelsta

tut achten wird". 

Kaunaksessa nähtävästi haluttiin välttyä ennenaikaisilta 

toimenpiteiltä ja odotettiin ulkoministeri Zauniuksen saapumis ta 

Genevestä , missä hänellä epäile mättä on ollut tehtävänä tunnUstel

la maaperä" Memelin sopimuksen allekirjoittajavaltojen taholla. 

Zauniuksen saapuminen Kaunakseen kuluvan kuun 5 p~nä ja seuraavana 

päiväna tapahtunut direktorion pidättäminen tehtäviensä hoitami

sesta ovat jokatapauksessa keskinäisessä asiayhteydessä~ Luultavas

ti ei myöskään pahasti erehdy, jos otaksuu, että Liettua tässä asi

IS.a Kansainliiton neuvostossa, jonne käsiteltäväksi Skksa jo on 

ehtinyt sen v atia, ei j ää yksin eikä ymmärt~8tä vaille. 

Liettualaisena taholla väitetään nyt jyrkästi, että oitään 

Memelin sopimuksen loukkausta ei ole tapaht unut. Koska kuvernöö

r ll l a ~n statuuttien 17 artiklan mukaan oikeus direktorion presi 

tin ni~ittämiseen, täytyy hänellä olla oikeus myös tämän erottami

seen ja ainakin t~n virantoimituksesta pidättämiseen sellaisessa 

tapauksessa kuin esilläoleva, jolloin t ät ä tullaan syyttämään maan

petoksen valmisteluista. "Mikään hallitus Liettuassa ei voi "Lie

tuvos Aidas'en" sanain mukaan sallia, että direktorio tai sen taka

na olevat piirit ajavat Liettuan valtiota ja sen Buverenitlettiä 

vastaan kohdistettua politikkaa. Tässä kysymyksessä ei Liettuassa 

ole mitään erimielilyyttä puolueiden väli l lä·. 
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N~o 126. 

Harra 

Riika, helmikuun 21 p:nI 1932. 

Herra II i n i I t eri, tJ E~ . 
~----~----~. _----. 

Ohei.ena .aan kunnioittaen lähettää Teille Riian 

Lähetyatön tiedonantoja, mikä kälittää leuraa,an ti,do

tukl,n: 

Liettualailia mielipiteitä lImaiin kyl~kleaaä • 

'utaanottakaa, Herra II i n i • t eri, B1'im-

aän kunni oi tukleni ,akuutul. 

. lliniateri ! n t t i K ukk 0 n e n. 

U1koaliainminilteriö. Hei a i n k i. 
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Salainen . 

................ J~qQ ........ ~AUI ...... SSA OLEVA IAIIETYSTö. 

RAPORTTI n:o 2 •..... ... 

. ....... ... B ... i .. La ........ ssa 20 .. p:nä 

Asia: ... J4.~.~~~~.~~ .. ~~.~ ... ~.~.U.P~.~~J~ .. . 
. ~melin kys7J!llkaeslä . ......................... . . 

Vi,ttäes8äni Yiikon pähät. Kaunakaes. aaatoin hayaita, 

että Li,ttuan koko huomio oli kobdiat.uout. "melin aaioihin ja ni

menomaan l&Daainliiton leuyoat.on odot.ettayill& ol.yaan ratkaiauun. 

Tunnelma oli optimiatin,n, joskin J'leenaä näyttiin luultayan, että 

Glney,n ratkaiau ~l,e ole..an kompromisailuontoinen. ·Geney,aaä on 

Yaikea uda tä7ttä oikeutta, _tta .n aaa len aijaan Haagia.·, 

eanoi minulle ulkoasiainadniateriön oikeudalliat.en aaian jaoatopäll

likkö, ja tämän lauaunnOll katson .anni : 7leiayaikutukaen .Ikalll 

edDatayan ~anakaen 71,iati mielipidettä. Geneyesaä tataot.&an poli

tikan, ennen kaikkea auurpolit.ikan. aaneleyan päätöka,t, jotayaatoin 

Haagisl& - transitokya~k .. sll 8&&yutetun ratkaisun jälkeen - kat

aotata lUltitian 7hä edelleen tek.yän päätöksensä side ailmillä. 

Jaunakaella ,i niineuodoin 'lisi mitään huomauttamiata aitä ya8taan. 

että "melin aaia jätettäisiin mahdollisimman tå7dellisenä ~n 

kan.in,äliaen tuomioiatuimen ael,itettl,äksi. Se merkitaeisi epäi

l,mättä Liettuan kannalta kataottuna .,öa ,oitettu. aikaa ja ki,l

tiDät.tä heikentäisi rii~kys1Drka.n polittiata kärkea. 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaiJn) : 

.................... ... ~!~nJ~~~~ .......... . 

1) T'I\I .. llin~n . 

2) T."."Un~n J .. /lai ksi .... .... ...................... ..... • ... ... ....... ..... ......... ........ ........ ...... ....... .. .. ...... ......... ....... II~. 
J) EI ti«loituksiln. 
4) Ei ti«loltuksiln. mullJ .. ....... ......................... .......................... .. ... ................... ........................ ... .. ...... . lIe. 
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Huomioonotta.n IIn •• ttä oppo.itio Liettuas_. kut.n 1Ul

allakin. mi.lellään näkee aliat toia'la& yaloal& kuin hallitus, on 

merkill.pantayaa, että ae aliain nykyi .. aa! Yaihe.sa& on täysin 

tunut hallituksen toimetlfl ittitt.n twae lIemelin alueella. ·Lietuyo. 

Zinios·, kriltilliat.n d.mokrattien päälehti, nimenomaan takaa. et

tä Liettuasl& on Yemelin alu •• n tapahtumiin nähden yain yksi mi.li

pid •• Direktorion pidättämi •• n yirantoimitukseata katloosi oloåQbbe 

d.n vaatiaaksi. 
llitä taas valtaplolue .... n. t&utininkai 'hin, tulM, on len 

piris8& jo kotvan aikaa ollut kakai eri suuntaa havaittavia ... Jyr

kemmän suunnan mieleatä oliai Vemelin aluetta hallittava mahdolli

simman paljon ilman ·aaeimikkiä·, joka olisi aäännölliaesti hajoi

tettava aina kuin alosoittaa yäbänkään oppositiota kesku.hallitu.

ta tai sen edustajaa, alueen kuvernäriä kohtaan t.5. harjoitettava 

·Yäayttämispolitikkaa·. jonka kautta kuyernöri tulisi määräämään 

aaiain kulun alue.lla. Heidän miel'ltään olisi alue ·puhdistlttava· 

mahdollilimman tarkoin Sakaan kan-.lailiata ja toiaaalta yoimalli

liiti edi.tettävä liettualaistln siirtymistä linne. Tällä taholla 

- tukipylYälnä. alueen kuvlrnöri, kenrali Verkys - väitetään viime 

aikoina vakavasti haudotun vallankaappaushankkeitakin ja sieltä on 

annettu apua ·pulakokoust.n· järjestämise.n, mistä olen lähemmin 

tehnyt lelkoa edelli •• aiä tiedotukaeaaani. Ulltillilempi suunta taaa 

on tahtonut välttää ilmi ristiriita ja katsonut kehityksen vi.vän 

omalla yoimallaan siihen, että Kemelin alue yhä .nemmän liettualai.

tuu, mikä kieltimättä ainakin maaaeudulla on viime vuosina tapahtu

nut. 'iimai.et tapahtumat ovat nyt kuitenkin vieneet siihen, että 

tälläkin tallolla mielet ovat kääntyneet jyrkempäin päin. In luule 

auinkaan liioittelevani aanoea8&ni, että tämäntapainen mielipiteen 

muutos on tapahtunut itse presidentti Smotonaa8&. joka tosialialli

eesti on tautininkain puoluejohtaja. 

MYönnettävä m,ö. on, että Sakaan rl~iminen Kemelin ta

pahtumiin on esiintynyt •• llai.is .. muodoisla, joka ei voi olla 

loukkaamatta jokaista liettaalaiata. Mielenosoitus liettualaiaia 

ylioppilaita yastaan Berlinin .läinlääketi.teelli.esaa opistos~. 

kanaalai.kokouk'lt jyrkkine päätö.lau.elmineen rajaaeuduilla. ri.-
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teilija·t.ip.t~6·pikaretki Pillaun edultalla, ovat herättäneet piP.r 

baa verta kaikkialla Liettuaa., IIIltta ai nn .ri~Ji .. "i ovat mie

let ärtJDeet aiitä ylimieli .. .ta ja uhkailevaltakin lInilajiata, 

mitä Sakaan lehdet ovat käyttäneet Liettuan auhteen. On kirjoitet

tu ekääpiökanlaata-, -ryövärivaltioata-, - .. aonkivaltakunnaBta- y. 

m., mitä kaik.kea Liettuas18. ei aivan pian tulla unohtamaan. Tlltä 

aihteeal& voin viitata -LietuvoI 8inal'en- pälartikkeliin 112111/, 

jonka lOPPUlanat kuuluvat; -Sakaan sanomalehdiltö ja len uakotu\ 

tiedottajat erehtytät aUurllti, JOB luulevat, että Liettuan kanaa 

on herkkyyttä vailla ja pian unohtaa kärlityt loukkaukaet llkä kai

ken tämBnjJIkeenkinvieli tulee oaoittamaan luottamusta aakaalaiaiin 

ja IlJÖtätuntoa heidän vutimuksiinaa ja valitukaiinea 'eraaiUea'in 

rauhan, sotako"&uaten y.m. suhteen. On kyllä totta, että aen ääni 

ei kauaa kanna kan .. invälilitaä .wnteisBa. Sodan aikana aakaalaiset 

~öa rakastivat ylvästellä tunnualaul .. lla~·je mehr 'eiDie, desto 

mehr Ihre- - kun uUli valtio oli juliataDut sakaalle aodan. ~tta 

aaksalai .. t itse nyt tiennevät paraiten, tuottivatko -mehr 'einde

sille paljoakaan iloa'. 

"ayin joutueaaani låunakseaaa pitempään kabdenkeskileen 

bakust8luun presidentti Smetonan kansaa, mitä Sakaa oikeastaan 

tarkoittaa puhal~aeaaaan Memelin ristiriitaa ilmiliekkiin. -MBille 

liettualailille', vaat&ai hän, -on aaia jokseenkin lelvä. Sakaa tah

too alottaa 'eraaiIlea'in rauhan aluemääräysten rikkomisen ja kat-

800 parhaaksi alotta. len juuri U8melin alueesta, koska se pitää 

meitä heikompina lIIlita. IIltta katsotaan nyt, mitä siitä tulee-. 
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S U OMEN LAHETYSTO 
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N~o 211. Riika, huhtikuun '2 p:Dä 1932. 

... . ;. .) ' . ' . ' 
: d .' I • 

Herra Ulkoas ia inministeri, 

Oheisena saan kunnioittaen lähettää Teille Kaunak

sen Lähetystön tiedonantoja N~o 3, mikä käsittää seuraavan 

tiedotuksen: 
MUuan keskustelu Liettuan ja Memelin alueen 

välisestä ristiriidasta. 

Vastaanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri, syvimmän 

kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra A. • Y r j ö - K 0 B k i n e n, 

H e 1 B i n k i. 
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. .... ... ........... 1Li .. t .. ~ ...... ssa 1. p:nä huht~ kuuta 19~~~ 

Asia: Illuan ke.kuatelu Liettuan ja 

.M8melin alpeen väli.eltä riltiriidalta, 

, .. , . 

. - tP'>-" I 
lf~. _!~ ~r~ .. .... ~ 

V ,~ Q .. 
.. , - - --~ - - - --i 

• ••• • ',. _ '4 \ , 

,-> ' 

Jogduttuani eiliapäivänä pitempään keakuateluun erään 

liettualailen, maan .. politikkaa hyvin tuntevan henkilön kanssa, joh

din kelkultelun Liettuan ja U8melin autonomilen alueen väliaeen ri.

tiriitaan. Puhetoverini. jonka nimea en tälsä yhteydessä tahdo mai

nita, .litti tällöin aeuraay",. 

KUluvana yuonna tapahtuneet Liettuan lujat otteet len 

suhteissa Kemelin alueel8en. kuten Böttcherin direktorion virasta

erottaminen, Simmatiien lojaali sen direktorion muodostaminen ja maa

päivien hiljan tapahtunut hajoittaminen S,imnatiselle ja hänen työto

vereilleen annetun epäluottamualau.een jälkeen, merkitsi puhetpveri

ni miele.tä sitä, että Liettua lopultakin tahtoo saada selvyyttä 

lille kiulalliaeksi käyneeseen "Mernelin kysymykseen". Tåsaä mielessä 

on Kaunaksesaa ~ÖI käyty valmistelemaan lemelin statuuttien täyden

nyk.ekai ja aelvitykeeksi lakiehdotusta, joka voimaan tultuaan voisi 

eltää Kaunak.en keaKU.hallituksen ja ~melin saksalaisten väliset 

kahnaukeet. Kieltämätän tosia.ia nim, on, että Ulmelin atatuuteille 

on a!lJ1ettu siksi epärrii.äräinen asu, ja niihin jätetty siksi suuria 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

Tayallinen 

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

1) T •• ,."lintn. 

~ ~:~~~:;~/;;~~d·ksi ~ .. , ...... ,.. . . ............... ................................................................ . IIt. 
4) Ei titdoitulcsiin. IIIutt. .... ... ..... ...... •..•• .... . ........................... ... .... .. ..... ................................ ...... 11 • . 
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aukkoja, että niitä voi tulkita uleis .. tapaukli81. niin IUUDt&an 

kuin toi.eenkin. Uuden lain, jota nimitettånee ·M8melin atatuuttien 

toimeenpanon valvontal.iksi", on luonnolliselti voimaanastuakseen 

laatav. allekirjoittajav.ltojen q,väkaymintn: åa tiseä luhteel .. lie

nee Kaunas jo ollut kOlketukse ... näiden kansa&. Syntyneiden riitai

suuksien ratkaieemiata varten edellyttää auunnitaltu laki määräykaen 

erikoisen statuutti- eli kompetenslioikeuden a.ettami8elta, joka il

tui8i JaunaksesB& ja jonka kokoonpanon muodostaisi kaksi liettualaiI

ta ja kaksi memeliläistä jäsentä Liettuan korkeimman oikeuden presi

dentin toimiessa 8en puheenjohtajana. Tämän laitokaen kautta voitet

taisiin kertojani sanain mukaan paljon aikaa ja -estettäisiin vieral

tan sekaantuminen Liettuan sisäisiin asioihin". 

Yitä tulee nyt esilleolevien riitakye~sten siirtämiseen 

~in Kansainvälisen Tuomioistuimen ratkaistavikai, ei kertejani 

mielestä tämä vaatimus tule Liettuan taholta kohtama&n mitään sanot

tavaa vastustusta, joskaan se ·Liettuassa vallitsevan käsityksen mu

kaan ei olisi tarpeellista". Suuraakaalaisella taholla esitetty aja

tUI siitä, että Böttcherin direktorion erottamiskysymys jätettäisiin 

erikoisen arbiterin ratkaistavaksi, saattoi kertojani mielestä mröl

kin tulla kyay~kseen. Tällöin ei Liettua kuitenkaan missään tapauk

sessa tulisi arbiteriksi hyväksymään enemmän Ruotsin kuningasta kuin 

Hollannin kuni~tartakaan, joitt sanomalehdissä on mainittu ehdokkai

na, sillä nämä molemmat ovat "selvästi saksalaily.tävälli.iä". Liet

twan kannalta katloen taa. aaattaiaivat tulla arbiterina kysy~k8een 

Suomen taaavallan pr •• identti ja Iveitliläinen Votta, joiden puolueet

tomuudesta ja oikeamielilyydestä LiettuasB& ollaan vakuutettuja. 

Kertojani esityksen mukaan ei LiettuasB& ole olemas88 mi

tään erimielisyyttä hallituksen viimeaikaisten toimenpidetten suhteen 

Yemelin alueella. Niiden tarpeelliluude.ta on kaikilla liettualaisilla 

puoluerajoihin katsomatta sama käsitys. Lj.udininkain s&nomalehdise& 

vain on moitittu hallitusta .iitä, että se aikoinaan hyväksyi ja ni

mitti Böttcherin direktorion puheenjohtajaksi, vaikka tämän sopimatta

muu. toimeenaa piti olla kaikille tunnettu asia. Hallitus ei kert~jani 

tietämän ollut viime aikoi~ ottanut ainoatakaan .skeletta Kemelin 

a.i .... tarkoin sitä harkiteematta ja neuvottalematta hallitu.ta li-
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hellä olevien henkilöiden kansia. Innen maapäivien hajoitu.ta elim. 

oli neuvotteluihin låunakaeen kutsuttu Liettuan lähettiläät Berli

niitä ja Lontoosta. Paraikaa käydään siellä Ilemelin alioilsa neuwot

teluja, joihin ottaa oa.a alueen kuvernööri, kenraali Merkys, direk

torion puheenjohtaja Simmatia ja taloudellisten piirien edustaja 

m.m. Kemelin kauppakamarin puheenjohtaja Jahn /Suomen lemelin-konsul 

KYsy~tleeni, missä määrin Kemelin kys~k8en kärjistymine~ 

tulee vaikuttamaan Liettuan ulkopolittiaeen orientoitumiseen, katsoi 

puhetoverini vielä olevan vaikea mitään varmaa vastata. KYlläatymi

nen ja tyytylliittömyys Saksan politikkaan on kuitenkin huolIBttavan 

suuri niialäkin piireislä. jotka ovat olleet aakaalaiayatävälliaiä. 

Tätä tyytymättömyyttä ei suinkaan ole vähentänyt eräiden saksalais

ten taloudellisten järjestöjen vaatimukset Liettuan taloudellisesta 

boikotista ja erinäisten s~salaisten liikkeiden kirjeet liiketutta

villeen LiettuaaSB, joisaa ilmoitetaan liikeyhteyden -katkeavan sii

hen saakka, kunnes Memel in kysymys on järjestetty". Suursaksalaisten 

sanomalehtien Liettuasta käyttämä kieli lolan siitä jo ajemmin esit

tänyt esimerkki,1 sekä ·pienesaä -rajaliikentees8ä- Saksan puolella 

tehdyt vaikeudet ovat lisäksi närkästyttäneet monia sellaisia, jotka 

itse Kemelin kysy~k8e8.ä ovat herkkyyttä vailla. 

Näkyvänä merkkinä haluata uuteen orienttoitumiaeen on nai

nittava Kaunak.en kauppakamarin puheenjohtajan Dobkevicius'en ja pre

sidentti Smetonaa lähellä olevan -tri Itachas'en artikkelit ·Lietuvol 

Sinas'is8a". Edellinen katsoo Liettuan näihin asti olleen vaaralli

sessa taloudellisessa rii.puvaisuuBBuhteeseB Saksaan, minkä vuoksi 

syntynyt konflikti pakottaa liettualaiaet nyt avaamaan silmänsä ja 

etsimään uusia taloudellisia suhteita Ranskasta, Belgia.ta ja Englan

nista. mutta etenkin viimemainitusta. Jälkimmäinen katsoo, että Liet

tuan on sivuuttamalla ~8a pyrittävä .ekä taloudellisiin että kult

turiauhteisiin Länsi-Ruropaa kansaa sekä sitäpaitsi otettava harkin

nan alaiaet.i tähäna.tinen politikkana& Puolaan nähden. Tämä Itschal' 

en kirjoitul on tavannut vastakaikua ainakin kahdeseB ViInan lehdel

lä. Toinen niiltä, WlUrjer Wilenlkiw, lausuu tloit.evanaa .iitl tar

mokkuud •• ta, jota liettualai.et ovat osoittaneet Kemelin kysya,kaen 
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suhteen ja huudahtaa kirjoituksensa lopuksi:wHyvä, Y8rkys! • ·Prze

glad 'IHe.ki" taas tatsoo nyt tulleen sopivan hetken Puolan 

tuan lähenemielen, johon PUolan olisi otettava, koeka 'ilna on sen 

hallusea, ensi alkel. 
Kertojani kåsityksen /JIlkaan ei ~ola kuitenkaan vielä ole 

valmis tarjoamaan Liettualle sellaista sovintoa, johon tämä voisi 

suostua. ViInan kye~s voi kuitenkin olosuhteiden pakosta menettää 

joksikin aikaa kärkensä, IIIltta "Liettuan kanaa ei koekaan tule luo

pumaan oikeudestaan ViInaan". 
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Ol'lE LÄHET STÖ 

FINLAND. BESKIC NINO Riika, toukokuun 11 p:nä 1932. 

LF:OATION D E J[<'rNL AND E 

N:o 320. 

Herra U 1 k 0 a s i a i n m i n i B t 8 r i, 

Oheisena saan kunnioittaen lähettää Teille Kau

naksen lähetystön tiedonantoja No. 4, mikä käsittåä seuraa

van tiedotuksen: 
Kemelin maapäivävaalien tapahduttua. 

Vastaanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri, sy

vimmän kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra • • Y r j ö - K 0 B k i n e n, 

H e 1 s i n k i. 
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Salainen, 

............... ~9.~N ~~~. . ........ SSA OLEVA LXIIETYSTö. 

~' RAPORTII n:o ....... .. 

.. , , 
" / ~ Q Y J( C. '. ;".:', ~ 

11~ '. '!,() '-. ' ~_ ,... . .......... R.J ... t ............ ssa J l p:nä touk9 . kuuta 19 .~?. 

( 

Asia: Kemelin maapäivävaalien .......... . 

Yemelin autonomisella alueella toimitettiin maapäi,ävaa

lit kuluvan kuun 4 p~nä , kuten aikaisemmille maapäiville maaliskuun 

22 p:nä osoitetussa hajoituskirjelmäsaä oli määrätty. 

M1elenkiinto vaal eihin oli tällä kertaa erinomaisen suuri 

ja varmastikin suurempi kuin koskaan aikaisemmin. 'aa~eihin olli 

osaa hieman yli 95 ~ äänioikeutetuista. Huolimatta suuresta kiihty

neisyydestä sekä puolella että toisella, mikä oli ehtynyt ilmaantua 

vaalikokousten ja puhetilaisuuksien häiriteemisinä pitkin maaseutua, 

sujuivat vaalit alueen kaikissa 205 äänestysplirissä ilman minkään

laisia yälikohtauksia. 

Vaaleissa annetut äänet jakautuvat eri puolueiden välillä 

seuraaYasti: 

Memelin kansanpuolue 17,650 v.1930 13,709 

Kaatalouspuolue 22,819 • 15,810 

Sosialidemokratit 4,921 • 6,880 

Kemalin työYäenpuolue 5,271 • 2,062 
lkol!lJWliatitl 

Liettualaiset talonpojat 4,908 • 6,880 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

Tan.llinen ...... ,- ........ , ...... ' . ........... . ..... .............................................................................. .. 

1) T.JII~lIin'n . 

2) T~v~lIin'n i~ IIsiiksi . . ................ . ...................... ................ ............... ........................... 1/" 
J) Ei ilMoituksiin. 
-1) Ei titdoituksiin, nlllltd ................ .............. . ....................................... ........... .......... ......... ......... ........ 1/, . 
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Virka- ja työmiehet 

Hajaryhmät 

7.055 

891 

v. 1930 1.961 

• 2,462 

Annetuista 64,888 äänestä tuli niinmuodoin n.s. suurliettu

alaisten puolueiden hyväksi, joiksi voidaan lukea ainoastaan 3 

viimemainittua, vain 12,860 ääntä, jotavastoin oppositiopuolueet 

saavuttivat yhteensä 50,661 ääntä. 

Näiden vaalitulosten perusteella tulevat uusien maapäivien 

edustajapaikat jakautumaan seuraavasti~ 

Kemelin kansanpuolue 

Vaatalouapuolue 

Sosialidemokratit 

Yemelin työväenpuolue 
;kormuni sti ti' 

Liettualaiset talonpojat 

Virka- ja työmiehet 

Hajaryhrrät 

8 v. 
11 

2 

3 

2 

:3 

1930 8 

• 10 

• 4 

• 2 

• 4 

• 1 

Tämä tulos merkitsee sitä, että uusilla m,apäivillä tulee 

säilymään statu quo ante s.o. suurliettualaisten ja oppositio

ryhmien keskinäinen suhde jää täysin ennallaan~ edellisillä tu

lee niitä _ olemaan edelleen 5, ja jälkimmäisillä 24 edustajaa. 

Itse Kemelin oppositiopuolueillekin on tämä tulos ollut 

yllätyksellinen, mutta sitä yllättävämpi se on ollut Kaunakselle 

jossa pidettiin selvänä , että uudst maapäivät saavat entistä 

liettualaisystävällisemmän leiman.Suurliettualaisten edustajain 

lukumäärän odotettiin joka tapauksessa josaain määrin kasvavan. 

Iksinpä varovainen pääministeri Tubeliskin oli vaalien aattona 

lausunnut lähettiläs Reutersvärdille. että arvioiden mukaan 

liettualaisten puolueiden pitäisi saada ainakin 5 - 6 uutta pai 

kaa maapäivillä. Yleensä lienee Kaunaksen määräävissä piireissä 

laskettu, että liettualaiset puolueet tulevat yhdessä muodosta

maan maapäivien suurimman ryhmän ja voivat niinmuodoin asettaa 

ehdokkaat sekä! . maapäivien puhemieheksi että direktorion puheen

johtajaksi. Tälläisen tuloksen saavuttamista pidettiin erikoisen 

tärkeänä ja toivottavana, koska sen kautta olisi voitu muulle 

maailmalle osoittaa, että keskushallituksen viimeaikaisten toi-
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menpiteiden takana oli huomattava 0&& Kemelin alueen väestijä. 

wUSmeler DampfbootinW lausuman mukaan laskettiin ~ös, Wettä 

liettualainen vaalivoitto useammassa kuin yhdessä suhteessa tu~ 

lisi vaikuttamaan Haagin tuomioistuimen ratkaisuun ja nimenomaan 

niin, että tämä ratkaisu tulisi käymään Liettualle suotuieaan 

suuntaan'. 

Oli luonnollista, että suurliettualaisuuden kärsimän vaa; 

litappion synnyttämä tyytymättö~ys kohdistui ensi sijassa alu~ 
, 

een kuvernööriin, kenraali Kerkys'een, joka on edustanut jyrk

kää liettualaista suuntaa Kemelin asiassa ja joka optimismil

laan epäilemättä on johtanut keskushallitusta liiallisiin toi

veisiin. Saavuttuaan kahden päivän kuluttua vaaleista Kaunakseen 

ja nähtyään, että luottamus häneen oli siellä horjahtanut ja 

et tä maapäivien uudelleenhajoittaminen - millä hän oli vielä 

vaalien aattona sanomalehdille antamassaan haastattelussa uhan~ 

nut - ei enää tälisi kyBy~kseen, hän pyysi jättää paikkansa 

käytettäväksi, mihin pyyntöön ~ös presidentti Smetona välittö~ 

mästi suostui, joskin tapahtunutta ratkaisua pidettiin seuraa

vaan päivään salassa. 

J(laymys Kerkys'en seuraajasta haluttiin kuulemani DIl~ 

kaan Wpolittisen pulan välttämiseksi w ratkaista välittömästi, 

DIltta on tästä huolimatta edelleen avoin. Bhdokkaina on mainit

tu Liettuan Berlinin- sotilasasiamies, eversti Skirpa, Tukhol

man-lähettiläs Savickis, jota tämänpäiväinen wVemeler Dampfboot· 

näyttää pitävän sopivana ehdokkaana ja sisäministeriön kanslia

päällikkö, eversti Stenzel. Tällä hetkellä lienee viimemainitul

la, jota pidetään hyvänä hallinnollisena kykynä ja joka henkilö

kohtaisesti on erittäin suosittu KaunaksesBa, suurimmat mahdol~ 

lisuudet tulla Kemelin kuvernööriksi. 

Vitä muita seurauksia Kemelin maapäivävaaleilla tulee 

olemaan, siitä on vaikea vielä mitään varmuudella päätellä. wLi 

tuvos Aidasw lausuu kehoituksen wparempaan keskinäiseen ymmärtä

erkseen- ja määräävällä taholla Baunakses8& on epäilemättä en

tistä sovinnollisempi suunta pääsemässä voitolle. Siitä että 
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jotain on tekeillä, on myös todistuksena toiBeapäivanä alotettu 

ja eilen päättynyt suuri lähettiläakonferensai, johon oyat otta

neet oaaa Liettuan lähettiläät Berliniatä, Lontoo.ta, Parisiata, 

MoBko,aata, Tukholmasta ja Riiaata. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: a~ 

OSASTO: (!}~6 

• ASIA: 

~ ~~"-1. ~ tJ. 
. {19.a .Lu.~ . ...... . 



SUOMEN LA HETYSTö 

N:o 387. 

) 

Herra U 1 k 0 a s i a i n m i ~-l-s-"'-e"":"r-"'l-, _ ....... _-_ .. 

Oheisena saan kunnioittaen lähettää Teille Riian 

Lähetystön tiedonantoja No. 5, mikä käsittää seuraavan tie

dotuksen: 

Liettualais-Iatvialaiaet taloudelliset neuvottelut. 

fastaanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri, syvimmän 

kunnioitukseni vakuutus. 

V.a. Asiainhoitaj~. 

Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra • S. Y r j ö - K 0 s k i n e n, 

H e 1 s i n k i. 



JJ.Y.QIlli:N .. ~ .... . SSA OLEVA LlUIETYSTö. 

RAPORTTI n:o 5 • 

........ . .R .. Li .... &.ssa 1:. p .. ~ . :na ke Iä. kuuta 1932. 

Asia : .. Liettualais - latvi!lli;et 

taloudelliset neuvottelut .. .. . .. .. J ................. . 

Salainen. 

'iime kuluneen kuun 23 p:nä alkoivat täällä liettualaie -

latvialai •• t taloudelliset neuvottelut. Liettualaiaeen delegatioan 

kuuluivat,puheenjohtajana, johtaja Dobkewitech sekä johtajat Nor~ai

tie ja KUaminaki. Latvialaiaen delegation jäseninä olivat: kansanedus

taja K. Ulmanis, johtajat UUnters ja Kazen eekä varajohtaja Salnajs. 

Liettualaiaet ovat olleet tyytymättömiä täällä yallit .. -

Yiin tuonti- ja valuuttaaäännöatelyihin. Latvian vientiä Liettuaan 

eivät ole haitanneet tällaiset säännöstelyt, Liettua kun ei ole sel

laisiin ryhtynyt. Wåin ollen Liettuan tuonti tänne on joutunut yksi

puoli.esti kärsimään. Puheenaolevat neuvottelut tähtäsivät kyseessä

olevan auhteettomuuden tasoittamiseen. Ennen liettualaiaen valtuua

kunnan lähtöä Jaunakseata lausui len puheenjohtaja herra Dobkewitach, 

että valtuuskunnan oli aataproaenttileati laatavavaati.uksensa täyte

t.1ikåL Tämä ei ilmeilestikään sananmukaisesti ole käynyt toteen, mtta 

kaikesta päättäen neuvottelujen kuluessa on päästy sellaiseen yhteis

ymmärrykseen, että liettualaiset saattanevat olla kutakuinkin tyyty

yäisiä, joskaan heidän yaatirruksensa, lyhyesti lauauttuna: ahdolli

aimman vapaa kaupallinen kanssakäyminen, ei kai aivan heidän toiyOMUS

tensa mukaan ole pääa~yt toteutumaan. Latvialaiaet lienevät olleet 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: J) Tavallinen. 2) Tavallinen jOl lisäksi ...... . 

J) Ei ulkomaaedustuks n tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutf,l ... ..... . .j: 
......................... ...... .. .......... ................... ..... ............ .............. ...... ........................ .. ........................................ .... .... 
................................... rayallinon ................................ ....... .. ..................... .......................................... 

. . .......................... .. .......................................... .. 
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eupstuvaieia eneJJJJänkin taipumaan, IIlltta on heidän ollut otetta,a 

huomioon täällä vallit.a,at eäännöstelY8y.teemit, joitten muotoja 

heidän tietysti on toisten valtojen tähden ollut koetettava noudat

taa. 
Liettualais-latvialaisten neuvottelujen tähänastisena tulok

sena on noottienvaihdolla ,ahvistettu väliaiiainen järjestely ja ku- 

luvan kuun 22 päivään mennessä on vielä avoinna olevat kysymrkset 

järjestettävät. Sanottu noottienvaihto tapahtui viime lauantaina, ku

lu,an kuun 4 p~nä.Jeuvottelui8aa keskusteltiin ja koetettiin päästä 

yhteisymmärrykseen ennen kaikkea yleisen tavarainvaihdon järjestely.tä, 

valuutansaantivaikeuksien poistamisesta ja rajakaupan järjaste~y.tä. 

Oheellinen liettualaiaen nootin jäljennös valaisee neuvottelujen tu

loksia. Ilman tuontisäännöstelykomisaionin lupaa saa Liettuasta tuoda 

Latviaan aikana ennen kesäkuun 22 päivää 1932 Liettuan -Latvian kaup

p&dpillllksam IIIlrraakuun 24 p~ltä 1930 li itty-täsaä listassa B. ;kauppa

sopimus seuraa liitteaää/ lueteltuja ta,aroita, kunhan ne vain rekis

teriöidään asianor18isisaa tullitoimistois_. Mikäli joillekin näille 

tavaroille myöhemmin sovitaan asatettavaksi konti~nttt lasketaan 

kulloinkin kyseesaäolevasta konti~ntista pois näin tuotettu tavara

määrä. Oheelli.een noottiin liittyväsaä listassa mainituille tavaroil

le aamoinkuin muille B-listasaa mainitaemattomille liettualaisille ta

varoille asetetaan vuosikontingentit, ei kuitenkaan enempää kuin 7~ 

kulloinkin kyaeessäolehn tavaran - Virimevuotisesta tuontiniiärästä Liet

tuasta lAtviaan. Kunnes tästä päätet!iän. ei kuitenkaan kauempaa kuin 

22 päivään kuluvaa kuuta. sovelletaan väliaikaisesti samaa menettelyä 

kuin B-listassa luet.~tuihin tavaroihin nähden. 

Yaluuttakysymykaesaä tultiin sellaiseen rat'aisuun. että 

,aluuttaa ~önnetään Liettuasta kontingenttien rajoissa tuotujen tuot

teitten maksamiseksi, jos kulloinkin esitetään alkuperätodiatus, tulli

kuittaus ja lasku. Xuten ohellisesta nootista sel,iää katsotaan,ett'ei 

Liettua ryblr säännöstelytoimenpitei.iin Latviasta tuotuihin tavar~i

bin ja niistä suoritettaviin maksuihin nähden. 

Konti~nttien lopullinen määrääminen samoinkuin rajakaupan 

lähempi järjestely jäivät vielä avoimiksi. Yitä rajakauppaan tulee lie-
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nee keskusteltu erikoisten raja-rahanyaihtopaikkojen järjestämisee

t ä maksusuoritusten helpottamiseksi. Rajakauppa ei lankea tuontiaään

nöstelyn piiriin. Mitä tulee rajakaupasta aiheutuvien maksujen ... ~ 

rittamimensiihen asti kunnes asiasta lähemmin sovitaan, mainittakoon! 

että kys~kse8säolevat maksut ovat pieniä ja että latvialaiselta ta

holta lienee osoitettu hyvää tahtoa olla tuottamatta tässä suhteessa 

vaikeuksia. 

V. a . Asiainhoitaja. 
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JäI j e n n ö s. 

Lå~tion de Lithuanie. 

N:o 360. 

San Excellence 

M.Ch.Z ari n e, 

Uonsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de porter 1 la connaissanoe de 
lotre Ixce1lenoe que le Gouvernement lithuanien a aprOUY8 

les dispositions suivantes visant un regime provisoire 1 

åtablir pour le r~ement des åchanges eoonomiquea entre 

la Litbuanie et la Lettonie: 

1. Jusqu'l 1a oonclusion d'un aocord definitif 

au sujet d l'applioation aux produits lithuaniens du syat& 

me de råglementation de l'importation en Lettonie, maia 
pas au de1å du 22 juin 1932, les bure&ux de douene 1ettons 

laiaseront entrer lea produits enumeres a' la liste -B·, 
annexee ll'Aocord orunmeroial du 24 novembre 19~0. sana 
exiger dans chaque cas particulier la permission de la 

COlmnission pour la reglementation de l'importation. Les 

quantites des marchandises ainai importeea seront eru'ij

giatrees par les bureaux de douane et dans le cas ou pour 
lesdita produits des contingents annuels seraient etablis 

par l'accord envisage les quantites importees seront de

vomptees deslits eontingents. 
2. Pour le produits enumeres , la liste ei-jo 

to et pour d'autres produits lithuanien d'exportation non 

enumeree l la liste ·B· susmentioReaes contingents annuels 

ne depasaant paa 75 % de l'importation desdite marchandisee 

de Lithuanie en Lettonie au coure de l'annee 1931 aeront 

etablis. Juequ'l la conclusion de l'accord y relatiff mais 

pas au delå du 22 juin 1932,le regime prtvu A l'alineall. 

sara provisoirement applique aux produita suevisea. 

3. Considerant que les produita lettons Bont 

Ministre des Affaires Etrang&re8 

R i g a. 
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pas soumis en Lithuanie 1 des reatrictions relativ81 1 

l'importation et au commerce des deviaea, lea autorisationa 

d'acquisition et d'exportation des devise. pour 18 paiement d 

des produits lithuaniens importes en tettonie dans lee limi

tes des conti~nte ne seront pae refueeeB, pourvu que cha
que transaction commerciale soit prouvee .\ l'aide de certi

!icats d'origine de quittances douaniereB et de !acturea. 

4. En outre j'ai l'honneur d'informer Votre 

Excellence que le Gouvernement lithuanien a pria acte .e 
l'artic1e 5 de la Circu1aire du Departement de douane du 

4 mars 1932, 80US le Nr.45 , contenant 1a liste des marchan

dises et eolis que les dispositions sur l a reglementation 

de l' importation ne concernent pas, lequel y fait comprendre 

les 

·marchandises, importeea par voie de teraraux 

·bureaux de douane pour le commerc€ de la 

·zone fronti~ro·. 

Yeuillez ~eer, Monsieur l e Minister, lea aasurancea 

de ma tds haute consideration. 

pas. Br.Dailide. 

Envoye Extraordinaire et 

Minister Plenipotentiaire 

de Lithuanie. 
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L i s t e. 

1. Poulains 
2. Veaux 
Z. Esp&ce ovine 
4. Porcs 
5. PorceletB 
6. Dindona 
7. Canards 
8. Poulets 
9. Volail1e tuee 

10. Gibier mort 
11. tai t frais 
12. Cr~me aigre 
13. Or~ 
14. Avoine 
15. Vesce 
16. Pois 
17. Pois chiches 
18. Sarrasin 
19. ~~ves 
20. ehampi~on frais 
21. Divers l~~es fraia 

Annexe A la note Nr.B. 
148/.30 11536 du 4 juin 
1932. 

22. Fraisea fraiches 
23. Peau~ de mouton a&ches et brutes 
24. Peau~ de chhre, slches et brutes 
25. Peaux de veau, s~ches et brutes 
26 . Peaux de l'esp~ce bovine, s~~heB et brutes 
27. Peaux de chevaux et de poulain, s~ches et brutes 
28. Peaux de 1i~vre 
29. Peaux de putois 
30. Peaux d'åcureuil 
31. Peaux de renard 
32. Peaux de martre 
33. Autres peaux pour fourrures 
~ Os, cornes et sabota 
35. Superphosphates 
36. Pl~s et duvets 
37. Soies de porc, appratees 
38. Soies de porc, non appr&tees 
39. Dechets de SOles de porc 
40. Grin animal 
41. Balle de cereales 
42, Son de seigle 
43. Son de froment 
44. TourteauJl 
45. Semences de trlfle 
46. Semences de fleole 
47. ~emences de lupin 
48.Graines de 1in 
49. Ce11uloe8 
50. Boie de ch~ne en grume 
51. Bois de tremble en grums 
52. Boie de pin en grume 
53. Bois de rr'ne en grume 
M. BoiB de sapin en grume 
55. Boia de bou1eau en grume 
56. Bois d'au1ne en grume 
57. BoiB ecies 
58. Tring1ea 
59. P1anChee 
60. poutrea 
61. J'erraille 
62. lAine brute 
63. Fi1asse de 1in 
64. 1iltou~ de lin 
EO. Decheta de lin 
66. Boyaux, 8atomac8, vessieb et ecbarnures 
67. Chiffona /drillesl dåliss8s. 
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S U OMEN LÄHET STÖ 

FINLANDS BESKICKNING 

LRGATION l> E FJlNLA ND E 

N:o 410. 

Riika, kesäkuun 11 p:nä 1932. 

I • , • ~ 

-fu .;.f t; 3 i .':·· t'; I #j ~ 
(~ ' ''J'2. - - , ' 

Herra U 1 k 0 a s i a i n m i n i s t eri, 

J (i> / 1 (,. . 

Oheisena saan kunnioittaen lähettää Teille Kau

naksen Lähetystön tiedonantoja No. • mikä käsittää seuraa

van tiedotuksen: 

Liettuan ja Suomen välisestä kaupasta v.v.1928 -

1931. 

V&staanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri, syvim

män kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra A. S. Y r j ö - K 0 s k i n e n, 

Helsinki. 

1I6a-s ~ 
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Salainen . 

......... G.VO ... tf ...... a.UN...AJ.aSA OLEVA LABETYSTö. 

RAPORTTI 8:0 6 • 

. JU.il ........ ssa ... U. p:nä k~'ä .. . kuuta 1932. 

Asia: Liettuan ja Suomen ,äli.e.-

tä kaupasta v,v, 1928 - 31, ......... . 

IUten Lähetystö on U1niateriölle jo useampaan otteeseen 

ilmoittanut, tullaan Liettuan taholta joko irtisanomaan Suomen ja 

Liettuan välillä noottienvaihdolla lokakuun 6 pmä 1928 tehty väli

aikainen kauppasopimus tai, mikä on todenntiköiaempää, ehdottamaan 

sen korvaamiata ,akinaisella kauppasopimuksella, mikä avaisi enti.tä 

suurempia mahdollisuuklia Liettuan viennille Suomeen, joka parina 

viime vuonna on supietunut miltei olemattomiin. Tämä Liettuan odotet

tavissa oleva toimenpide ei ole ~ielestäni mitenkään käsitettävä 

yatävälliseksi teoksi- Suomea vastaan, vaan muodoltaa se osan ,oima •• 

sa~le,ien kauppasopimusten päätetystä revidoinnista niiden maiden 

kansaa, joihin nähden Liettualla on pasai,inen kauppatase • 

lsiain näin ollen katson olevan syytä esittää tietoja 

Suomen ja Liettuan välisen kaupan kehityksestä neljänä viimeislna 

yuonna s.o. kauppasopimuksen solmiamisvuonna ja sitä seuranneina 

kolmena vuonna, jolloin kauppasopimuksen merkitys kummallekin maalle 

on ollut nähtävänä. 

Liettualaisen tilaston mukaan on SUomen ja Liettuan 

välinen kauppavaihto mainittuina vuosina tonneis&a ja litais&a ollut 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) T.wallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi ...... . . 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkom.laedustuksen tiedoituksiin. mutta .......... ] : 
...... ............. - ..................................... .. ....... .. .... ............................... ......... ................ .... .... ......................................... . 

.. • .......... •• ... • .... . ........ .. 1 'lIJ&'liDla. . .. . ..... ................................................. ~ ............................................... . 

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



2. 

MUraay.: 
lilllU iaRlUIDi AY2Dti Ir!aomeltlå 

T. 1000 Lt. T. 1000 Lt. 

v. 1926 23,1 18,8 369,0 654,0 

y. 1929 300,1 286,8 7.710,8 1.601,9 

v. 1930 2,4 9,069,2 2.230,6 

v. 1931 17,0 4,5 15.2A4,6 1.772,1 

LaatUDnsa nähden jakantui Liettuan vienti Suomeen mainit-

tuina vuosina seuraavasti: 

v.1928 v.1929 v.1930 v.1931 

1000 Lt. 1000 Lt. 1000 Lt. 1000 Lt. 

lumppuja 18,3 

nimittämättömiä ta,aroit& 0,3 1,8 2,4 4,5 

• harja.ksia 0,2 

pe11avaneiemlniä 286,0 

Liettuan tuonti Suomesta j a.kautui 1aatuunsa nähden mainit-

tuina vuosina taas .euraavasti: 

v.1928 v.1929 v.1930 ,.1931 

1000 Lt. 1000 Lt. 1000 Lt. 1000 Lt. 

kumi tavaraa 275,2 811,6 884,8 701,9 

rikkikiisua 278,3 269,0 423,1 

puu'fi 1 lakankaita 184,0 238,1 811,6 219,0 

• paperia 76,0 93,0 34,9 218,3 

nimittämättömiä raak!-
33,6 7,1 22,9 aineita. 

nimittämättömiä valmiita 
teoksia 20,2 9,7 25,8 46 ,5 

sementtiä 17,1 

saippl8& 15,7 13,5 5,1 7,6 

ailli ä 14,6 

maanvi1jelyskoneita 11,8 2,9 28,5 32,9 

jalkineteokaia 1,4 43,8 47,5 37,9 

painotuottei ta .0,6 11,1 2,3 1,4 

rauta- ja terä.teoksia 0,4 1,4 - 0,9 

nimittämättömiä ruoka- 1,0 tavaroita 0,3 

koneita ja laitteita 0,2 14,5 70,9 5,4 
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3. 
v.1928 V~29 v.193O v 11931 1000 Lt. 1 Lt. 1000 Lt. 000 Lt. 

villakankaita 0,1 .. 0,7 1,0 
korutavuaa 0,1 .. 0,2 0,1 
moottoreja 38,6 14,8 46,1 
rasvoja & 20,6 .. 
kemialliaia tuotteita 11,8 0,1 13,2 
superfosfaattia 18,7 .. 
auttnosia 1,2 0,1 
polkupyöriä - 0,8 7,6 

IUten ylläolevista numeroilta näkyy, on Liettuan, 

ti Suomeen käsittänyt kahtena viime vuonna vain -nimittämättömil ta· 

varoita- ja niitäkin aivan mitättömin määrän. Lumppuja ja harjaksia 

esiintyy vain v:n 1928 vienniali ja pel1avaDaiemeniä v;n 1929 vien

nissä Suomeen. Tällä ei kuitenkaan ole .anottu, että sanottujen ta

varain vienti Suomeen tosiasiallisesti olisi ollut pysähdyksissä 

jälkeen v:n 1929. Päinvastoin on mahdollista, jopa todennäköistäkin, 

että näitä tavaroita on viety joko saksan tai latv ian kautta SUomeen. 

Aihetta tälläiaeen otakawraan antaa m.rn. ae seikka, että Suomen X'au

nakaeaaa oleva konaulinvirasto eaim. v.193l on vahvistanut 7 todis

tusta lumppujen asianomaisesta desinfioimisesta~ientiä varten, 

kä näin ollen luonnollisesti olisi tullut suuntautua Suomeen • 

• itä vastaiauuteen tulee, saattavat Liettuan vientita· 

varaina Suomeen - huomioonottaen että Liettua on näihin asti ollut 

yksinomaan maatalousmaa - tulla kysymJk ••• n pellavaaiemenien, harjak 

sian ja lumppujen ohella etupäässä vilja ja pellava. Suomalaiaella 

taholla on aikaisemmin valitettu, että Liettuan vilja on liian kOB

tla ja pellava huonosti lajiteltua, mutta nyttemmin ei kuulemani pe

rusteella näihin moitteiaiin enää pitäisi olla paljoakaan aihetta. 

Liettuan tuonti Suomesta, kuten edelläeaitetyt tilaa· 

tinumerot osottavat, käaittäi hutma~tavan määrän nimikkeitå, joskin 

niiden tuontimälrät jäävät yleensä melko mitättömiksi. Ne tuottee~, 

joiden voi katloa saavuttaneen jonkunlaisen aseman Li.ttuan markki

noilla, o.at kumitavarat, puuvillakankaat, rikkikiiau ja paperi. llui 

ta tuotteista aDaaitsevat huomiota v6.1l jalkineteokeet, maanvilje

lys- ja meijlrikoneet, moottorit ja kemialliset tuottelt. 



Mahdolli.is .. kauppaaopimuaneuyotteluia .. oli.i näin ollen 

lliele.täni enai eijas. pidettäyä silmällä, että _inittujen taot

teittelllJ'll meriekkillBhdollieuudet eivät tuliai yähen.mään. Paperin 1Uh

te.n on tosin otettava huomioon, että •• n menekki Liettuaan joka ta

;.oksessa vähenee niin pian kuin Tulitikkitruatin valmistumaiaillaan 

oleva paperitehdal alkaa työskennellä, minkä jälkeen ainoa.taan mää

rätyt paperilajit voivat tulla yi8ntita~ar~ kysymrk.e.n. Mahdol

lisuuden mukaan olisi neuvotteluissa myöskin kiinnitettävä huomiota 

saippuateillisuutemme ja polkupyöräteolliauutemm. etuihin, mille vii

memainitulle merkeistä päättäen Liettuan markkinat voivat ainakin 

jossain määrin avautua. 
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S U OM EN LÄH ETVSTÖ 

F'lNLANDS BESKICKNING 

LEGAT 0 DE FINLANDE 

N:o 551. 

Herra U 1 k 0 a s i a i n m i n i a t eri, 

Oheise~ saan kunnioittaen lähettää Teille Kau

naksen Lähetyatön tiedonantoja N:o 7, mikä käsittää seu

raavan tiedotuksen; 

Liettuan-Memelin ristiriidan ratkaisuata Haagisaa. 

Vastaanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri, syvi~ 

män kunnioitukeeni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra i.S. Y r j ö-K 0 s k i n e n, 

Helsinki. 

1168- U 
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Salainen. 

5UO.MiN DUHAIU- .... SSA OLEVA LÄHETYSTö. . _.- ~----........ - " ... 

RAPORTTI 0 :0 7 • 

. R t .J .......... ssa 10 p:nä e 19. .. kuuta 1932. 

Asia : Liettuan - lIemelin risti-

riidan ratkaisusta Haagissa • ..... .... 

KUluvan kuun 11 p:nä Haagin Kansainvälinen Tuomi oistuin juiiati 

mielenkiinnolla odotetun päätöksensä tunnetussa jutussa Kemelin auto

nomisen alueen statuut tien tulkinnasta, j onka allekirjoittajavaltiot 

Englanti, Ranska, Italia ja Japani viime huhtikuun 11 p:nä oli~at 

Liettuaa vastaan panneet ~i~eille sen toimenpiteiden johdosta Meme

Iin alueella. Näistä jyrkistä toimenpiteistä ja niiden saattamisesta' 

sittemmin Kansainliiton Neuvoston käsiteltäväksi olen yksityiskohtai

sesti tehnyt selkoa tiedotuksissani N~o 1 ja 2, joten niiden relatoi

minen t ässä yhteydessä ei liene tarpeellista. 

UaQ~n tuomioistuimen vastattavaksi oli allekirjoittajavaltojen 
'-0" t 

puolesta j ätetty seuraavat kuusi kysy~stä: 

l/Onko Kemelin alueen kuvernöörillä oikeus erottaa virastaan 

direktori on puheenjohtaja; 

2/ onko hänellä ~önteises&ä tapauksessa tämä oikeus ainoastaan 

erityisillä ehdoilla ja erityisissä olosuhteissa ja mi t ä laatua näi

den ehtojen ja olosuhteiden tulee olla; 

3/ooko siinä tapauksesBa, . että tämä oikeus direktorion presi

dentin erottamiseen tunnustetaan, siitä seurauksena, että direktorion 

muidenkin jäsenten ~irantoimitus lakkaa; 

J akelu [kirjaimin seuraavien o"jeiden mukaan : 1) TalIaIlinen. 2) Tavallinen j,1 lisäksi .. . 

j) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta .......... ) : 

..................................... Tayallinen . ...................................... .. .... .. ..................................................... . 
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4/ onko siinä tapauksessa, että on olemassa oikeus direk

tori on' puheenjohtajan erottamiseen ainoastaan erityisil1ä ehdoilla 

ja erityisissä olosuhteissa, katsottava. että hra Böttcherin viime 

helmikuun 6 p~nä tapahtunut erottaminen on tapahtunut tä11äisten 

olosuhteiden vallitessa; 

5/ onko Simaitis'en direktorion asettaminen tapahtunut tä1-

läisten olosuhteiden vallitessa; 

6/ onko Vemelin alueen kuvernöörin toimeenpanema maapäivien 

hajoittaminen viime maaliskuun 22 p:nä, jolloin Simaitis'en direkto

rio sai epäluottamuslauseen, katsottava lainmukaisekai. 

Joskaan ~llekirjoittaneelle ei ole käytettävänään tuomiois

tuimen päätök3an sanamuotoa, näyttää kaiki sta julkisuuteen saatetuis

ta tiedoista voivan pitää selvänä, että tuomioistuimen vastaus en

simnäiseen, toiseen, neljänteen ja viidenteen kysy~kseen on myön

teinen. Sen sijaan on se kolmanteen ja kuudenteen kysymykseen näh

den kielteinen. 

Päätöksen tekeminen ei kaikesta päättäen näytä tuomioistui

melle olleen mikä helppo asia. Liettuan päävaltuutettu Sidzikauskan 

on ilmoittanut kysymysten käsittelyyn tarvitun noin 40 eri istuntoa. 

Päätös on sitäpaitsi enemmistöpäätös, jonka takana on 10 tuomioistui

men 15 kys~sten käsittelyyn osaaottaneesta jäsenestä. Sen puolasta 

ovat antaneet äänensä seuraavien maiden tuormri t~ Img1annin, Ranskan, 

Japanin, Belgian, Puolan, Kiinan, Romanian, San Salvadorin, Colum

bian ja Liettuan. Päätöstä vastaan äänestivät eri perusteilla saksa

lainen, espanjalainen, hollantilainen, kubalainen ja italialainen 

tuomari, viimemainittu siitä syy8t~, että hän ei katsonut kysymysten 

ratkaisun kuuluvan tuomioistuimen kompetenssiin. 

Haagin ratkaisu on Liet~.lle varsin edullinen ja joka ta

pauksessa edullisempi kuin mihin Liettuassa oli valmistauduttu. Sil

lä huolimatta siitä että Liettuasa& n.s. transitokysymyksen ratkai

sun jälkeen on vallalla luottamus oikeuden jakoon Haagissa, ei mie

liala Jaunakeessa viime viikkoina ole ollut korkealla. Allekirjoitta

javaltojen valtuutettujen tuomioietuimel1e esittämät jyrkät kanne

lausunnot ja ee seikka, että tuomioistuin miltei yksimielisesti hyl-
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käsi Liettuan taholta tehdyt väitteet viidennen ja kuudennen kysy

~ksen kuulumattomuudesta sen kompetensliin, olivat synnyttäneet 

epävarmuutta, ellei ~orastaan alakuloisuutta niissä piireissä,jois

sa asiain kulkua HaagisBa lähemmin seurattiin. "LietuyoB Aidas'enkin' 
oli viime aikoina vaikea säilyttää virallista optimismiaan. Niinpä 

lausui lehti pari päivää ennen ratkaisua pääartikkelinsa loppuaanoi

na: -Kemal on osa Liettuaa. Ja millainen Haagin tuomioistuimen pää

tös lieneekään, niin on meidän aina muistettava, että itBe asiassa 

ei tämä ratkaisu tule oleellisesti muuttamaan suhdettamme Memeliin. 

Siksi me odotamme ratkaisua kylniiverisyydellä". 

Tämä "kylmäverisyys" on nyttemmin ratkaisun 

tunut voittoriemuksi, joka miltei ylittää ne muodot, jolla voittoa 

n.8. transitokysymyksessä viime vuoden lokakuussa juhlittiin. Presi

dentti Smetona samoinkuin Memelin alueen ent. kuv ernööri Mer kys ovat 

Polangen in me rikylpylässä saaneet osakseen erityisen runsaasti suo

sionosoituksia ja o~ttomiks i niistä eivät tule varmaankaan j iämään 

ulkoministeri Zaunius ja Haagin-päävaltuutettu Sidzikauskas, joka 

molelIJllll t t än"än t ulevat Kaunaksen operaan j"rjestetyssä kansalais

juhlassa selostamaan Haagissa saavutettua voittoa ja sen merkitystä 

Liettualle. Sanomalehdet toistavat lihavin kirjaimin Haagin tuomio

istuimen puheenj ohtajan j äähyväiBsanat v iimema ini t ulle: "illkekaa pää

tös: Liettua saa olla ylpeä tästä päätöksestä," -Lietuvos Ai das" 

lausuu pääkirjoituksossaan /12/8/: -Kalleinta ka i kesta on me i l le 

päätöksen mora. linen merkitys. )(e tunnernroe nyt itsefllne vahvistuneek

si oikeudentunnossaame. Samalla on meistä pe sty pois t ahra, mi llä 

kansainvälinen propaganda yritti meidät tahrata. Mitä taas päätök

sen juridiseen puoleen tulee, on bUlä eritt äin suuri me r kitys. 

Monet väärinkäsitykset meidän ja Kamelin välillä tulevat nyt hel

posti haihtumaan. Haagin tuomioist uime n sanat t ul evat alati muistut

tamaan Memelin saksalaisia siitä , ett .. he ovat Li et tuan t asava llan 

kansalaisia. " 

"Lietuvos Aidas' en" sanoissa on epä ilelO;· ttä hetken huumaus

ta, mutta kieltää ei voi, että Liettua on saavuttanut Haagi ssa huo

mattavan voiton. Onko tämä voitto 99-prosenttinen, kuten liettualai 
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ystävällinen ·Uemeler All~meiner Zeitung" väittää, se jääköön kui

tenkin sanomatta. Liettualle on joka tapauksessa erinomaisen tär

keää , että myönteisellä vastauksella ensimmäiseen ja neljänteen 

edelläesi tettyyn kysymykseen Liettuan suverenisuus Memelin alueen 

sWl~een tulee entistä selvemmin ja auktoritativisesti tunnustetuksi 

Samalla on sille tärkeää, ett" Haagin tuomioistuin perusteluissaan 

lisäksi ja ikäänkuin vastaisen varalle lausuu~ ·Liettualta ei voi 

kielt, ~ erinäisten oikeuksien käyttöä vain siita tosiasiasta, että 

niitä ei ole sisällytetty expressio verbis statuutteihin. Statuutit 

eivät ole laaditut sitä vu~en että ne määrittelisivät Liettuan 

oikeudet, vaan Memelin alueen autonomian rajoittamiseksi." 

Li ttuan saavuttamasta voitosta on todistuksena myös se är

tynyt sävy, jolla useat Saksan lehdet kirjoittavat Haagin päätök

sest;' . "Irönigsberger 'TaöebJ.att" lausuu: "Haagin tuomioistuimen rat

kaisu Memelin ri stiriidas~a on synnyttänyt Saksassa hämmästystä ja 

suutturru sta. Tämä merkillinen tuomio merkitsee ~arkeaa saksalaisen 

oi keudentunnon loukkausta". "Lokal-Anzei~r" väittää, että "Kan

sainvälinen Tuomioistuin on jä lleen tehnyt rat kaisun, mikä vastaa 

sen ranskalaisesti orientoidun ene~nistön kantaa - viime kädessä 

Saksaa vastaan". Yksin pä "Vorwärtskin" kirj oittaa: "Tämä Haagin 

päätös merkitsee Saksalle sekä yllätystä että pettymystä. Ottaen 

huomioon Saksan virallisten la itosten selostuksen asiain tila ta 

t äytyy t ätä. tLlomiota pi t "ä virheelli senä". 
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UOME LÄHETV TÖ 

FINr~ i\NDS BESKICKNING 

!..KG. TIO DE nNI.AND 

; 0 583 . 

I 

(: .0,·1 l 
Herra U 1 k 0 a s i a n m i n i B t eri, 

Ohei ena saan kunnio ittaen l ähett' iä Teille Kau .. 

naksen Lähetystön tiedonantoja r :0 8, mikä käsitt ää seu

raavan tiedotuke n~ 

"Iful tturitaistelu" uude lleen syttyrriå "", ;; Liettuaesa. 

Vaetaanottakaa, He~ra Ulkoasiainministeri, syv im

nän kulllio i tuk eni vakuutus. 

) 

Herra Ulkoasiainmini steri 

Vapaaherra A. . Y r j ö-K 0 B k i n e n, 

Helsinki. 
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SV..OM!i;N .KAUNAKSI .. SSA OLEVA IABETYSTO. 

RAPORTTI n:o 8. 
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"KUltturitaistelu" Li ettuassa s.o. Li ettuan diktatur ihalli

tuksen ja maan katol isen pa iston välinen valtataistelu, jonka huippu

kohtana oli nuntio Bartolonin viime vuonna tapahtunut maastakarkoitus 

ja joka syrj "etäkateojasta on kuluvana vuonna näyt~nyt - kaiketikin 

Vat 'kani sta annettujen ohjeiden mukaan - jatkuvaati laantuuan, on odot

tamatta saanut sytykkeen, mikä todenn~köis ~ ti virittää sen uudelleen 

li ekki in. Tämän sytykkeen muodostaa yritys katoli ser, y1 iopi ston avaa

miseen Kaunaksessa, m:nl':;' hallitus miltei dramatti se lla tavalla kes

keytti. 

Odottan~tta vastausta opetusministeriöön t eksmäänsä ilmoi

tukseen uuden yliopieton perustamisesta katolinen kirkkohal linto oli 

päättänyt j ärjestää yliopiston avajaisjuhla llisuudet sunnuntaiksi ku

luvan kuun 28 p:ksi. Ne alotettiin kirkkojuhla lla b~lilikassa, jossa 

alttaripalveluksen suoritti arkkipiispa ja jossa olivat lä.nä inter

nuntio, I1B&n huomattav i!1llIlat prelaa tit. ja h iötillll-demokrattisen puo

lueen johtom' ahe . Kirkonmenojen j älkeen oli määräaikana 8~iryttävä 

juhlia jatkamaan ·Sa.uleen·, katoliselle koulutalolle , jossa uudella 

yliopistolla aluksi oli varattu huoneusto. Lukuisilla autoilla ·Saul 

aaapuneet juhlavieraat havaitsivat tällöin hämmä,8tykeekseen, ettu kou-

}<Ike1u [k irj<limin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Ta vallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkoma,ledustuks n tiedoituksiin . 4) Ei ulkomaaedustuksen tit'doituksiin. mutt,l .......... ) : 

........................... , ............... Tavallinen . ........ .......................... . 



• 

2. 

lut&lon ovi oli sinetillä suljettu ja siihen kiinnitetty julistus, 

miseä lyhyesti ilmoitetaan, että opetusministeriö "periaatteelli

~i.ta syistä" ei ole katsonut voivansa suostua yliopiston avaami

seen. Saapuvilla olleiden polisiviranomaieten kehbituks8st& oli Isa· 

puneiden jtilhlavieraiden aamoinkuin paikalle keräytyvään uHliaan 

yleisön poistuttava ja uusi yliopisto ~ jäi ava vatta. 

Katolisen papiston ja koko kristillil-demokratisen puolu

een piiri 3~ on tämä tapahtuma, kuten tänään luonani käyneeltä Liet

tuan sisäministerin apulaiselta vahvistuksena muilta tahoilta 8aa

millani tiedoilla sain kuulla, synnyttänyt paljon pahaa verta. Yli

opiston petustamiekiellon katsot.aan loukkaavan Liettuan katolisten 

oikeuksia ja ol etan ristiriidassa Vatikanin kanssa solmitun konkor

datin 25 pykälän kanssa, jonka mukaan katolisella kirkolla on ilMln 

IIlluta oi :{sus perustaa j ärjestöjä , joilla on "uskonnolliset tarkoi

tusper:'t". Tarmn lisäksi arv ostellaan näissä piireissu - ja ehkä ei 

aivan syyttä - ankar __ ti sitä tapaa, jolla yliopiston avaamiakielto 

saatettiin sen perustajien tietoon. Yliopisto katsotaan tällä tahal-

1a joka tapauksessa perustetuksi, vaikkakaan se "rräärätyistä syistä" 

ei vielä voi alottaa to imintaansa. 

Hallituspiireissä kat~ot an taas "Lietuvos Aidaksen" mu

kaan ,et tä uden yliopiston perustajat ovat tehneet useita "muoto

tovirhei~~ " ja laiminlyöntejä. He ovat tehneet yliopiston avaamises

ta ilmoituksen sen sijaan, ett:' heidän Li ettuan lakien rrukaan olisi 

pitänyt jättää opetusministeriöön s i itä anomus. Myöskään ei halli

tuksen mielestä voida pitää yliopistona laitosta, jossa 

tiedekuntaa~ teologinen ja kauppatieteellinen, ja jonka opettajavoi

mat ova t "alapuolla arvostelun". Ni ini k"än on yli opi stolla "Saules

sa" varattu huoneusto tarkoitukseensa täysin sopirll'l. on. 

illaisen lajuuden riita · perustetusta", mutta .vaamatto

maata yliopistosta tulee saamaan, on vaikea vielä päätellä. Se riip

puu lähinnä siitö. , katsooko Vat ikani - tai are rn.rni n sanoen ha1uaa

ko se kateoa - hallituksen yliopiston avaamiskiellollaan l oukan

neen konkordaatin sliännöksiä. 
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J~ka tapauksessa on varmaa, että Yatikani on lämp ime~ti 

kannattanut tätä kristilIia-demokrati en puolueen piirissä synty

nyttä ajatusta vapaan katolia n yliopi ston p3nlstamiseksi eenj""l-

k en kuin Liettuan hallitne 31 , L t· t,n l ogisen iede nnan j äsen

ten lukua Vitautas Suur en yliopistossa. Se on myöe tiettävästi val-

mistautunut uutta 0'::> · s ,a aineelliBestikin tukemaan. Muut tar-

koitukseen tarvittavat varat ovat "yliopiltoverona- kanne t tu tl sko

vuisilta kat ol i l ai i lta k ut ta Li ettuan. Vapaaehtoi s i.n l ? .j ;n::-. -"1 

.. r'(r :!r ea asuvilta li e tuaIai silta lisäks i. aa unut noih 1/2 milj . 

li ti ä. 

Avautuvat~o nyt "p ru stetun" 1iopiston ovet ja milloin, 

se j ää vas l E )uden va r qan . Nykyiset Li ettuan v llan itäjät eivät 

arv attavadi t~ esä suhtee ssa t llle pi täm·· qn kii r et tä. . 
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Asiå: Tilantee ta Li et tuasaa. 

S.yysk usi on al nut Liettuassa suht eell is ~ti uotuisi sa 

l:Jerkei ssd. Haagin Liet t ualle sU9paa ratkaisu Me ,elin a · a. .:iS10n tuonut 

mukanaa laukeruni en vu oden al vallinneeseen olitt i se n pln ott u-

nei suuteen, vai m ntanut ositi n ·; "nt'· j a vahvistanut hallituksen 

samoinkuin taut'ninka in uolueenkin a emaa. "Juok evi en a!'liain" suht een 

voi Liettuaa nyky"än kat soa olev n elvill" v silF . "En i cerr n voin 

l "hteä rauhalli aeslla mi el 1" Geneveen", sano i minulle ul kominister i 

Za nius , II eilF mi t ti"n Li t tuan siaa" • 

Vol demura enk an lta e' n~~ l iene iä 

o otettavi sa o Hä al kaa j o nohtua ' hm 'sten mielistä j ' hanen kannat ta-

jajoukkon on u ist nut va llan väh"i sehi. "T&r oi h~.ne ta-

k n~an saa taa olla ~uoli~ n a~ h nke~ , tup~~ n ori30a", vakuut-

i min lle Li et t ' n uI i s ~ mi n i~te r i , j 11 politt i en pol isin jOh-

tajana piV'i i aiaa a ollu hj'V .. t t iedot. Oi re Bjuttuj ensa päätty . i en 

j'"lkee - c . s. kruunujuttu rat:. ei h· n n vo i to 0 -n , uttä. ka i pienem

p'" juttua on v' el i:. virei 1" - k rrot an h' n naikovan . i r t .. Etel: 

Ranskaan, mi e" häne vaillollaan on pi nehkö maatila . T~se" t apauksessa 

hän voinee saada jonkunl a i en el ' Kkeenkin~ sillä h llitus näkee h' l1e t 

j oka t pau 5essa mieluu,nnin "kyl:::ssä" ku' kotona , j o~ hi..i.n vaike i de 

ti 1 n tli en sattues .. a. saattaa olla l aa er. tt omana t kij änez.. 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavi"linen, 2) Tavallinen ja lisäksi .. . .. 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ....... J: 

Tavallinen. 
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T"aiin entistä ht eelliseati rauhalli. .. 6rrumn politti sen 

tilantee ohe lla on a.ntava me rk i lle, ett" Li ettuan taloudellinen 

tila yle iseen pula uteen kat oen on verrJ.ttain hyv" ja j o rEa. t pa:l.-

e ~ a I uurnat t ava ti ~re lllp i ku i n ... !1 n pUl1ien. :::'en ei ole t.arv i mut 

tu vautua n .... iden tapaan ener.ni.in ulkomaankauppansa kuin va l uttam:a

kaan ;"'nn"stelyyn. "Liettua lla e i 01 mit:"".:.n syyt " eiki... pakkoa ryh-

t y ' ku papolitti " i in kokeiluihin", Iitti haast t telu saan hil jan 

~unak sen kuppakamarin puheenjohtt a' • Rank(li sut o imenpiteen~' kr än 

jon~un maan suht en , j o,a h~rj oi ttaa yk ipuolista kauppupolit i kaa 

Li ettuaan n:'hden , e i ht" nen iele t J.än I:ont ingentoimiseen ol Is i ryh

d täv~ , laan n sijä n anott va kaup~a e o.imus sen ns sa irti ja 

ove llu"tet tava na simitulle ' H sen t avaroihin. 

Vuo en sat o , r il F Li t tuan k lt, i ~ lle rru talOl maalle 

on er i koi 'en sau i merki tys, on ver rattai n hyv", j oskc.. ~ n se i va -

tao. nii ') oive it , ju ' c ~'ihen ke ike ä.llä a se t t t'i n. El o un 

al ' u uole la v l' l ne t pit'. ;a i kc.i et a t eet saatt oiv &. t j uu i tul 

tuneen viI ' n, var 'int Vd n oo n , itänM"n , t ur mellen 

toa. l!iri: 's pohj oisi a pi i ikunni ca j ii i a t o siten 50 ja kaut-

ta maan noin 20 Na I :unak i i ai e aa arvi ota ... itäv o. ~to in on rehu-

ja j uuri kassato erino/l'Xl.i ' c!. 1m 'at ot t ei n vi nti voi i, 

jos norlTL. li t v' tiolot v' li t sei iv t, entisest:i än kasvaa. 

~ö8kin teo l i el l~ alal la on , ellei auor taan nousua" 

niin ainakin uut t a yr i t t li~isyyttti havittavi sao Lie t tua pyr i i 

niiär' tietoi sesti iihan - t .. s s'i suhtee ssa atson ol evan 

vi i vata pää- j a r ahaministeri Tub lis ' n johdonnukaista ja samalla 

varovaa poli t ikkaa - e: tci. se n' illii t eolli udenaloi ll , jot a s il

le ovat l u nnolli sia , t u isi omilla.an t oimeen. Uusista teolli uus-

ö. on annen kaikkea ma ini ttava Ruot in t uli t ikkutrust in 

~una:csen l ähe lle rak nn t t ama paperite da s, mikä en i Imus a pan

naan k"yntiin . Sen on IlkUiri:i. ty" dyttää k lona i suud e saan Li et t uan pai

nopaperin tarve 'a myöhe i n rOitt;'nee osa t uotannost vi ntiinkin. 

f,uunni t t elun al is na on ,iyöa kWlli tehdas Liettuan 0 i:L ku l utu sta var

ten. 
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Mutta niin uhtee l lisesti uot i a kuin tilanne Li ettuas sa ny

k' hetkellä onkin, hu maa siel1:..: käyde:: "än ~ moin kuin tautininkain 

.L h iat"ss:' in ru itenkin er:':';'nlaista ep:'var auutt a , jopa hu l eet unei

suuttakin vast a isuut een n··hien. Ttinti oskee ni menomaan raan ulko 0-

littisia suht ei t a , j o ' a - Li ettua ta i t se t ·· .. n riipPU1D t ta -

ositta in on tapaht nut j a ositta in on t apaht uma se. 

Vol demaraksen valt ak ude_la ol i Li ettuan johtavi en piirie ?o

i t in n 0 ient oi tuminen e lvä ~ t aisteluasenne Puolaa vasta n 'a 

h i et uht eet ovj ti in j a aksaan, joi d n puolalai svaat~ i8e 6ta 

liti ka sta ei voinut olla ep ·· ilt~ . '[ Fvyy suhteiden et imincm It:i-

ren dl ' oihin ol i Vold 

aa t t e i , ku t n kt.: l oi nk . n , 

mielestä va in "r manti kk~ a", 

r r ast aa tai olla harra.tama ta • 

T:'m":' ' oli ttinen konetellat· 0 on ku luv an vuod n ikana huom 

va ... t' uutt unut. Li ettua on saanut elv" t' ns.hdä , ttä. ni in t i

nt;. ku ' n toinen i n n ur i t a ol'ttbista y t;~ v i t ä on . ku!,'n 

va 1 an, oi kennut ti le , joku ei ol~ hden uunt a i nen sen omien 

etujen k n a . ~ovjet , mutt a V14r ink in!..a ' a ov.t ntan et Li ettuan 

ulko ol itti elle johdolle 'a niill e t o in per in pi en ' lle p'ire ille , 

?iene!! le kuin miss:i"n lU ... ea Itä~ e ren .. e. i sa o jot ka sieU" ali t -

ti ' a k ~ra st vat , uutta a 'atte l ~i en ih t ta . 

låi ken sen pe u ·teell , mitL: Saksa on kul uvan vuoden ~ i.., na 

pubutt kirjo' ttu, n;' tttiä ni 'Ii "in tod nnilköL lti..i , että se 

ei tul e t yyt m':..j n n k;riseen tilanteeseen Memelin alueella , jota se 

pi t ;'ä "vanhana per intörraanaan" I' unser alte s Erbland" / a ina 5a.ksan 

Ritarikunnan aj oilta saak~a, vaan vartoo t ilaisuutta ~rajaj är ' eate -
" . 

1, yn" Li ett J.n ku~k.nnuks 1' . & agin rat ka i s n j ä l keen on to s in jul 

kis udessa noudatet tu jonkunla ista pid· ttyvä isyyttä Memelin a l u en 

suhteen, mutta asia ei ole unohduksi s sa. Niin ä julka i s i muutruna 

päiv ä si tten hugen ergil i:ii nen "Montag" " akkeella "~treifli chte r 

aua dem unterjochten lIeme lland" kirjoituk ' n, mibs" v" itL:.t ä" Liet

tuan uhkaavan Sak an koi lli s'rajaa ja "analfa eetti- nsan" ortav~n 

Meme lin i kivanhaa saksala i sta a ujamistoa. Kir j oittaj ' n mielest~ ei 

97 JO ' alueen asukka i sta toivo mitään-hartaarrmi n 

kommen zu können." 
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Esimerkkinil. s iitä , kuinka myös ,virall i nen Saksa haluaa painoa

taa Memelin alueen erilli syyt~ Li ettu&sta , voi m. m. maini ta, 

Saksan Meme li s s~ oleva pääkonsuli, jon a muodol li esti t ' ytyy 

Kå.unaksen lähetyst"n alainen, kt:ytdnnöss" on yhteyde ssä vain Au.s

\ "rti e Amtin Itanssa saa.den sielt .. suoraan kai ki ohj enea ja 

o oi ttaen s inne tiedot uk sensa. Yhteys Kaunakaen l ähet 

lin p"äkonsul ' nv iraston viil' l F on iksi heikko , että l ähetti F s 

Morath 6::l ' fl •• sai ti edon direktori on puheenjohtajan Böttcherin van

gitsemise ta - kdynnill l än Engl nnin asianhoita.j an 

jollo ' n uut in n s iv ume Jnen sanoen va i kutti häneen niin voimakkaa -

ti, ett .. hil.n Pre onin sana i n mukaan sa i .yörtymi kohtauksen. 

titä t aa tul ee Liett an j ovj etin vä li iin ~ hteisiin, 

nek: ' nn ole vo i nee t ... äi y" .. hyvinh kuin a' kaisemmin • .;>orje io 

l Uhent minen Puol an j a non-aggreEsio~ op i muk en allekirjoittaroinen 

t .. n kan::: a on vaikut tanut viilentt~v ;' ti mieliin Kaunaks ea . lli-

ettili Ka eki, jonka yh ' li se."nt ynyt vieraanvarai suus li et tua

l ai sten suhteen on her .. t t =' n t 5i k:":' l ä ' se ss:':' di plomatti '9 ' irei sä 

r l ' ~ta h miota, on kuule ni kaan ke ku teluissaan p 

mk an 8fl.te llisoinut kyseelli stU sopimusta j a .. en merkit ' s t ;: , 

mutta varmaa on , ijtt .. ke ki n:i in en yrancrtärnys selittel ist .. huo

l i mat ta ei ole '9a l t unut anti 11 en . 

siain n-.i ' , ollen on (:110" "re t tävi s "'- , ett::: Rilun kse sa on tah

toen tai tahtomutta synt ' nyt ajat s oli tti sen ori entoitumi ~en 

t o.r .istaInise ta . ~'int.. piene : .i i r i si.:. , j o sa asiat s iellä pää

tetl "n , on er:'än kert oj ni muk<ian uutterasti pohdittu 

suuksia, kut en l"hentymietä Puolaan , jota a ja tusta kesän kulueåsa 

Rilunakae ssa käyneet senattori Lednicki ja päätoimittaja Ogulitsh 

ovat osaltaan yrittänoet edi t ää, kuin myös ki inte :.i.m .. ~' yhteistoi

mintaa Latv i an ja Viron kanssaRmbalt icumin merke i ss:' . ota 13utta

Vlia kuitenk in on, että neuvottelu i ssa ei 01 {joudu t u mi h i n 

kä"n posi ti'l i siin tulo ~ 'in. it .... n me r kkej " ei iit .. a i n kaan ole 

ollut hav ai ttavi ssa. 


