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Herra U 1 k 0 a e i a i n m i n i 8 t eri, 

Oheisena saan kunnioi taen lähettää Teille Kau

naksen Lähetystön tiedonantoj a n;o 1, mikr käsitt:.: ä. seu

ra van tiedotuksen ~ 

Liettuan ulkopolittiseata orientautumilesta. 

Vaataanottakaa, Ht31Ta Ulkoa iainlIli ni ater i , 5y-

V' ftl! kun i itukse i vakuutus. 

Ulkoae iairur.inisteri A. -a c k z e 1 1, 

He1s'nkL 



• 

• 

Salainen. 

KAUNAKSE SSA OLEVA LÄHETYSTö. . 

~/~ 
G .t «te; (;. . ~3 

'?J3 

RAPORTTI 0:0 1. 

Kaunakl~sa 27 p:nä he Imi kuuta 1933. 

f C .'2. ~ 

Asia : Liettuan ulkopolittiseeta 

or i entautumi se sta . ........................... . 

Viime sYYliIkuussa launakleen tekemäni I1Btkan jälkeen kat

soin olevan ayyt · Ministeriölle tiedottaa, että siellä "tahtoen tai tah

tomatta on syntynyt ajatus aikaisenroan ulkopoiittieen ori entautumisen 

tar{istukseeta". Nyttstnmin 15-vuotisilta itaenäisyysjuhlilta Liettuasta 

palattuani katson voivan' todeta, että niissä piireissä , joissa siellä 

polittiaia ja ulkopolittilia kysymyksiä harrastetaan, nilllenollflan kysy

mya ulkopolittiaelta ori entautumise ta on astunut aivan etualalle. 

Eri tahoilla on käynyt selväksi, että Voldemaraksen inau

~roima "vastakohtien politikka" - taistelualenne Puolaan täabr. "luonnol

listen" vastustajien Sovjetin ja Saksan tukemana - voi ennen pitkää 

olottautua t~YBin kestämättömäksi , Se on jo aaanut pahoja kolahduksia 

ja voi olosuhteitten kehittyeslä määrättyyn suuntaan muuttua eräänä 

pä ivänä polittiselta uskonkappaleesta ~nakronismiksi . 50'jet on lähen

tymissllään Puolaan ja nonagrsuiolopirnuksen allekirjoittatnieella tä-

män kansaa valmistanut, kaiki.ta va~JutteluiBtaan huolimatta, Liettual

Ie pahan pettymyklilen ja suhtei 11e Saksaan on lI'Ilodoatunut suorastaan koh

talokkaaksi kysymys llemelin alueesta. 

Eräs kertojani vakuutti, että kukaan liettualainen, jolla 

on "silmät nähdä ja korvat kuulla", ei ,oi olla epätietoinen varsinkaan 

Jakelu (kirjaimin seuraavio:n ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . :1) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta J: 

Tavallinen. 
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2. 

epäwirallilen Sakaan aiheilta Yemelin suhteen. Hitlerin valtaantulon 

jälkeen oli hänen mieleatään mahdollista, että Vilnan kylymYI, "ellei 

aitä ajoiala aaada ratkailtukai", tulee jäämään varjoon Kemelin kYIY

myksen rinnalla. "ViIna on meille enli lijaala kanlallinen ja valti

ollinen prelti~ky.ym.Ys, jotavastoin ~mel merkitaee luoranaista elin

ehtoa". 

Mutta mistä on löydettävälaä 18 tuki, jota Liettua ulkopolit

tieten rint&main näin muuttuesla tarvitaee ja le orientatio, joka lä~ 

hinnä vaataa len omia etuja? Tähän kyaYlI\Ykleen nähden voi Liettuas_ 

tällä hetken" panna merkille ko l me eri aja.tuI.uunta, joilla kullakin 

on kannatuata hallitulpuolueen,tautininkein,piirissä, mutta joiden kel

kinäisiatä voimasuhteista tällä hetkellä on vaikea mi tään varmaa sanoa • 

Osassa tautininkaista näyttää kaikeata huolimatta elävän vielä 

ulko siihen, että tähänaatista orientatiota on, tosin jostain määrin 

llllutettmla ,. . mahdollisuus edelleenkin aeurata. He katsovat, että. Sal aan 

itäpolitikan pääkohteena tulee joka tapauksessa olemaan "korridorin 

katkaiseminen ja että. Yemelin kYlymfkleseä voidaan ehkä päästä jonkin

laiaeen lowintoon tai ainakin Yälirauhaan. Liettuan on heidän mielea

tään asetuttava ulkopolit ikassaan "odottaval le kannalle" ja kartettava 

ainakin toistaiseksi liinä jyrkempiä "IIUlttoksia. Päähuomio on nyt ,Ioh

diltettava häiriytyneiden taloudellisten iUhteiden järjestelyyn Sakean 

kanSia oloittanalla siinä auhteeua. hp i:iä tahtoa, mitä seikkaa presi 

dentti Smetona erityiselti alleviivasi ottaessaan vaataan Saksan uuden 

li:i.hettilään. 

Tälläiaeen optimiamiin ei näe enää mitään syytä t oinen ajatus

suunta, jonka mukaan Liettuan on haettava Ranakan Yltävyyttä ja tämän 

avulla taivutettava PUola m,yönnytykeiin ViInan kysy~kaee8ä. Tämän jäl

keen voisi Puola ja Liettua muodoataa Ranakan tukemana yhtei een rinta

man Saksan aluevaatinl.1ksia vastaan. ~Ieeeaä on ei il täydellinen rinta

man käänne. 

Tämän auunn&n painoltukseata on viime aikoina tosiaaialliaeati 

tunnulteltuldn maaperi:i.ä Ranlkasl&. Yleilesikunnan päällikkö, kenraali 

KUbeljunal teki ainne viime kuussa ,ierailu- ja opintomatkan vi ipyen 

perillä kolmatta viikko&. Hänet otettiin kuulemani mukaan erittäin 

Yltä,ällilelti vastaan, hänelle on valmistettu tilaisuul tutuatua vii

meaikaisiin sotateknilli,iin aaavutukaiin ja hänelle aamoinkuin nel-
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jälle mulla Liettuan armeij 11 korkeir!lllB.lle upleerei 11e myönnettiin Jim

niale~onan kunniam.rkit. Vierailun keltälltä pidetyillä polittisil.a 

neuvotteluista, joihin ~ÖI Liettuan Pariain-lähettiläl Klimal on otta

rmt osaa, on kertojani IDlkaan Ranlkan taholla ilmennyt halua vaikuttaa 

liettualail-puolalailen ristiriidan lel,ittämiseen ja valmiutta ainol

taa siinä auhteeasa Puolaa. Tuloksena näiltä neuvotteluiata pitäilikin 

olla, että Ranaka on tehnyt vaataavan deaarchiu Varlo,asB8. - lama kuu

lin eilen Riiassakin - ja että Liettua voi ennen pitkää odottaa konkret

tilia ehdotuksia Puolalta. Qui ,ivra verra: 

KOlmantena suuntana orientatiokysymykaellä esiintyy n.s. balt

ti lainen linja s.o. pyrki~1 polittileen yhteiltoimintaan Latvian ja 

Viron kansaa Panbalticumin merkeilaä, minkä Voldemaral aikoinaan leimali 

-romantiseksi-, jota laattoi, kuten kulloinkin, harraitaa tai olla har

ra ltamat ta. Huolimatta siitä, että u merkitsee t äydellhtä ,ieraantu

mista Sovjetilta ja että le tuskin edistää ViInan kyly~klen ratka isua 

Liettuan hyväksi , on 8. auuntaviivoju etaittäesaä tullut uudella voimal

la esiin ja laa,uttanut kannatusta varsinkin nuoreuU'llan pohen taholla. 

Sitä on ryhtynyt ajamaan etenkin ent. Vemelin alueen kuvernööri Verkya, 

jonka ,aikutulvalta tautininkain piiri ssä on hyv in huomattava ja yhä ~I· 

,azm.an päi n. Hänelle on - ehkä t ästä syyitä - tarjottu vapaana olevaa 

Riian-lähettilään paikka, uutta kerrotaan, että hän mieluUlllDin haluaa 

säilyttää toimintavapautenta l(a.unaksessa, j o aa hän nyky"än on aaianaja" 

jana, kuin liirtyy t anne. 

Mikä suunta adelläeaitetyiatä tulee määräväksi, le rIIppuu 

oleelliaeati ulkopolitti i ten tapw1tumai n kehitykaeatä ja ehkä enai ai

ja.aa Sakaan ,astaiaeata auhtautumil .. ta Liettuaan. Siitä myös riippuu, 

tuleeko ulkopolittinen johto p,ylymään nykyilil81 käsissä vai ei. Jaunak

.. saa kuulee kuitenkin maini t tavan, että nykyinen ulkoministeri ja Pari

Iin-lähettiläs KIima. joka tapauklesS& vaihtaisivat paikkoja. 
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Herra 

N:o 173. 

H.rra U 1 k 0 a ! i a 1 n m i n i 

Oheisena Baan kunnioittaen Teilll lähett~ä Kaunaksln Lä

h.tystön tiedonantoja n:o 2, mikä käsittää seuraavan tiedotuk-

sen: 

Liettuan ulkominiltlri Liettuan ulkopolitik,lta. 

Va staanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri, syvi~nän kun

nioitukseni vakuutus. 

Ulkoasiainminist.ri A. Hae k Z I 1 1, 

H I 1 B i n k i. 
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Salainen, 

. K:~ U N .. 'S.J SSA OLEVA IAllETYSTö, 

RAPORTTI n:o N: 0 2. 

Jfaunakee ssa 16 p:nä •• li.. kuuta 1933. 

Asia: Litttuan lilkominht .• d .Liet-

.............. tutn ulkopolitikaeta . ......... .. ......... . 

Liettuan ulkoministeri, tri Zaunius, on kahttna peräkkäisenä 

päi vänä /14/.5 ja 15/3/ pitänyt Jåunakless& ui ttlmiä Liettuan ulkopo

litikasta ja sen tehtävästä. Edellinen esittlmätilaisuus oli järjtattt

ty ylioppilaita varten -Nto-Lituaniaw-korporation huoneuetossa, jälkim

aiLietä kuultman taas oli kutsuttu ~ain tautininkain Iilunakstn järjn

tön jäl.ntt. 

Ylioppilaille pitämässään esittlmäseä Zauniua aluksi huomaut

ti, tttä viime päivien tapahtumat otat tnsi sijassa kiinnittäneet huo

mion Sakean tapahtumiin, joita arvosttllaan hyvinkin tri tavoin. Astma 

Sakeassa yhä kärjistyy ja eiellä ~oidaan jo puhua ~allankumouklt8ta. 

WMutta kuinka lUuri on vaara., J mikä uhkaa Liettuaa Saksan taholta ta

pahtumain yhä kthittyessä ja mikä on St side, joka yhdistää nämä ~

purimaat toiliinaaw, wSe side ti 01. enää sopimukset, vaan yhteiset 

,dutw• Sakla haluaa tlää rauhassa ,ikä olt ollenkaan niin sotainen kuin 

kanaallisaoaialiltinen puolue tahtoo mailmalle osoittaa. Se pyrkii saa

~uttanBan päämääränsä yksinomaan polittisin keinoin. wJos kuitenkin 

niin tapahtuisi, tttä jotkut ~aBtuuttomat ainek •• t yrittäisivät hyök

käyatä U8melin aluttllamme, on Litttua it .. nt si.ltä karkoittavaw• 

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

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

Ta~allintn. ..1" 



• 

• 
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Huomautettuaan, että Yiime aikoina on kuultu puhuttayan liitä, 

että PUola olili yalmil luoyutt..aan 'ilnan Liettualle, laului ulko

minilteri: -lIinult& näyttää kuitenkin liltä, että Puola ei 'ilnalta 

niin helposti luoyu-. Liettuan ja ~olan ,älilet suhteet riippuvat 

Vilnan kysymrklen ratkaieuata ja ne tulisiy~t kehittymään rauhallilel

ti, JOI Vilna vapaaehtois.sti Liettualle palautetaan. Liettua tulee 

kiirehtimään 'ilnan kysyu,kaen ratkaisua pitämällä .itä esillä päiyäs

tä päivään ja sillä on käsissään vahvoja aseita, joista vahvin on se, 

että s. kieltäytyy uudistamasta suhteitaan Puolaan. -Liian läheiset 

suhteet Puolaan olisivat Liettualle moneS8& suhtellaa vaaralliset-. 

Tautininkaille pitämälllään esittlmälllä Zauniul laului Vilnan ky

~mfksen edelleenk in määrääyän Liettuan ulkopolitikan auunDaD. Kansain

liiton viime kokouksessa hän oli uand.hurian lelkkausta käsiteltäessä 

käyttänyt hyväkleen tilaisuutta julkilau8U/llEl.an Vilnan kysymyksessä ja 

kun kysee l listä selkkausta uudelleen Kanaainliitoa8& käsitellään, tu

lee hän jälleen ottamaan Vilnan tapauksen, joka on miltei analoginen, 

yleisistunnossa 8sille. -Saksan taholta ei yleensä mitään yllätyksiä 

ole odotettaYisaa-, sillä puoluepolittinen agitatio on yoitava eroit

taa vastuunalaisesta ulkopolitikasta. Niinpä ,altakunnankansleri Hitler 

ei .des agitatiomatkoillaankaan TilitisBä ja Königsbergisaä lausunut 

mitään, mikä voitaisiin tulkita epäYltävälliayydekai Liettuaa kohtaan. 

Mitä tulee Liettuan politikkaan Puolan suhteen, ei se ole enti

sestään mitlnkään muuttunut. Liettuan kanaallinen tunnussana on yhä 

edelleen: -Ilman Vilnaa me emoe tule rauhoi ttumaan-. Viime aikoina oli 

ulkomini.terin puoleen tosin kääntynyt erinäisiä henkilöitä , jotka oyat 

olleet huolissaan liitä suuresta vaarasta, mikä muka uhkaa yhteiseati 

lekä Liettuaa että Puolaa ja jotka ovat puhuneet niiden keskinäisen 10-

,innon välttämättömyydestä. -Näitä ehdotuksia lähemmin tarkasta.saa on 

kuitenkin o.ottautunut, että niillä ei ole mitään konkretista sisältöä-. 

Sillä vain Vilnan palauttaminen tai mahdollisuuksien luominen tämän pää

määrän saa,uttamileksi voi muodostaa edellytyksen lovintoon Puolan kanl

sa. -Tällä hetkellä ei taas ole mitään Iyytä myönnytyksiin Vilnan kys,y

mykleaaä, kOIlea Liettuan asl ... viime aikana on paz:antunut -. 

Hliden e.iteimien perusteella ,oin.e päättää, että Liettuan ul

kopolittinen lUuota, edellyttäen että ulkopolitikan johto py.yy nykyi

aiaeä käaislä, ei tule eri ,irtaukailta huolimatta, joita olen a.loata-
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nut 8dellisesBä raportil-.ni. ErityiBiltikin on Iyytä panna merkille, 

että lähentymisestä lAtYiaan ja 'iroon ,i kumpaankaan eli telmllän lilll

ly mitään lII1inintaa, ei edes korulauaetta, huoli_tta siitä, että tau

tininkainkin piirissä ajatus Panbalticumiata on voittanut jalansijaa. 

Zauniuksen esitelmisaään esiintuoma optimiemi vakuutteluineen 

siitä, että Liettuan asema on viime aikana parantunut, lienee ensi si

jassa asetettava yhteyteen niiden neuvottelujen kanssa, joita hän Ge

nav.ltä palattuaan kävi Neurath'i n kansaa Berliniseä ja jot ka eräiden 

saksalai sten lehtien mkaan "ginstig verlaufen sind". 
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U OMEN LÄHET ST() 

FtNLA' J. BRS KICKNI NG Riika, aaali.kuun 21 p:nä 

LEGATI ON ' nE F I NL ANDF. 

. N:o 185. 

Herra 

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

Oheisena saan kunnioittaen Teille lähettää l&unaks8n 

lähetystön tiedonantoja n;o3, mikä käsitt··ä seuraavan tiedo

tuksen: 

Vieläkin Liettuan ulkopolitikasta. 

Vastaanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri ,syvimmän 

kunnioitukaeni 'akuutus. 

Ulkoasiainministeri A. H a 0 k z elI, 

HeI • i n k i. 

t 6!t- :t 
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· ........ ~ .~ .. U .. N 1 . ~ ~ SSA OLEVA UllETYSTö. 

RAPORTTI n:o 3. 

Asia: Vieläkin Liettuan 

.. ulk0p.?~.t~ika.sta . ........... ..................... . 

Salainen. 

'.J!,. 'J J.y ( C 
;' t''?,'3 

{) (D l) 

Selost&essani edellieessä tiedotuksessani ulkoministeri Zauniuk

aen Baunaksessa pitämiä ulkopolittiai& esitelmiä katsoin niissä esiin

tuodun optimismin olevan ehkä ensi sijaS9B asetettavan yhteyteen niiden 

neuvottelujen kans9B, joita hän Geneveatä palattuaan kävi Neurath'in 

kanssa Berlinisea ja jotka eräiden saksalaisten lehtien rrukaan -gUnstig 

verlaufen sind-. laianlaita näyttää, kuten nyttemmin olen saanut täällä 

kuulla, käytän tähän suuntaan. 

Latvian ulkoministeriön låunaksesta nyt saarnat tiedot viittaavat 

siihen, että Zauniuksen ja Neurath'in keskinäiset neuvottelut ovat ol

leet Liettuan kannalta katsoen tuloksellisia ja ett ä ensinmainittu on 

voinut tuoda rrukanaan Kaunakseen eräitä -Versprechungen-. Näiden rrukaan 

ei Saksa tulisi osoittamaan mitään aktivi suutta Kemelin kysy~ksessä eikä 

myöskään mitenkään tukenaan "vaetuuttomain ainesten" yrityksiä Memelin 

alueella, mihin mahdollisuuteen Zauniu8 ensinmäisesaä esitelmässään viit

tasi. Liettua voisi niinrruodoin jatkuvasti seurata vanhaa ulkopolittiata 

orientautumistaan, pitää esillä ViInan kysymystä ja vaatia sen-oikeuden

mukaiata- ratkaisua. Sekä Liettua että Saksa tulisivat esiintymään niin

llUodoin r.viaionhtiaella linjalla Puolaa vastaan. Toisaalta taas Liet

tua tulisi noudattamaan entistä pidättäväiayyttään suhteissaan Latviaan 

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

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

Tuallinen • . 
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ja Yiroon. 

Tämän information puolelta, minkä pitäili peru Itua h~iin läbtei

liin, puhuu edelleen Zauniukaen koimal, kuluvan kuun 19 p:nä -Vilnan 

,apauttamilen liiton- järjeltämäasä juhlaala pitämä elitelmi. Siinl 

hän pääalialliteeti toistaa edeUbinä eaitelmilläln laueumiaan aja

tuklia, mutta aamalla erikoil81ti all,vii,aa, että Liettualla ei nyky

ään ole mitään eyytlä huoleltumilean llmelin alialla. Yiitaten Sakcan 

nykyileen hallitukseen hän lisäkli huomauttaa, että -naapuriomaaaBa 

on vahvan hallitukl8n kanssa aina hel"P0"1'i' järjntäl asioita kuin hei

kon hallituksen kansaa, minkä on otettava vahva oppoaitio laakuihinsa-. 

Suhteissaan Puolaan ei Liettua tule antamaan edes Vilnan hinnallakaan 

sitoa itseään mihinkään Puolan rajojen tai etujen turvaamileen. Yitä 

taas tulee ltäm8renmaihin,-ei Liettua voi solmia liittoa sellaisten 

pienten valtioiden kanssa, joidea keskuudessa on havaittavissa suuren 

eteläisen naapurin vaikutusta, koaka aellaili ... olosuhteissa ei voi 

toivoa, että Liettuan pienet naapurit, vaikkakin ne olilivat liitossa 

kanssamme, aaattailiv.t tätä painostaa meille liettualaisille niin 

tärkeän Vilnan kylymJklen ratkaisuun-, 

KUten näkyy, kä~ät Zauniuksen esittämät ulkopolittilet suunta

viivat ja edelläesitetty informatio oleellilesti samaan suuntaan. To

dennäköiltä on, että myös Liettuan ulkopolitikka tulee kulkemaan lamoi 

1& merkeillä. 
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SUOMEN LAHETYSTO 

FINLANDS BESKICNING 

N:o ........ 7.~~ .. 

Tallinna._, anatuam 21 p:nä 1933. 

Ohe llisena s eUl'88 Ka makaen lähe tya tön 

raportti no. 3, joka koskee 

lIerkint6jä kelik ustelusta presidentti 

Smatonan kanssa. 

inist erl.": tn ,!?/ 
V ' '1 ' TIJ.z - ' 
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Kaunakse SSA OLEVA LÄHETYSTö. 
Salainen. 

! . ,. '" , ... ; 1 on' 

_3i /~;fU' 33 RAPORTTI n:o 3. 

Tallinna ssa .. 21 p:nä . sy.y.s .... kuuta 19 .. 33 .• !J. 3l •. ~~. ', _ _ 
l{. I 

f\' i . ~ I 
d . 12 - __ A~,. __ _ 

• 11_ k' t .. ··· k .. l,ustelusta ASIa : ... jj&lQlr .Ul.. Q.J & . . ~~. . . . 

presiden.tti Smetonan. kanssa. 

Takaisinkutsukirjeeni jättämisen jälkeen Kaunaksessa 

oli presidentti Smetona järjestänyt minulle pienet kutsut, 

jossa oli läsnä lisäksi vain rouva Smetona, jonka suuresta 

merkityksestä sekä Liettuan ulko- että sisäpolitikkaan olen 

useampaan otteeseen katsonut olevan syytä huomauttaa. Keskus

telu kohdistui aluksi päivän "suureen tapahtumaan" , Harriotin 

Moskovan-matkaan ja siirtyi siitä Liettuan ulkopolitikkaan ja 

erityisestikin Liettuan suhtautumiseen Itämerenmaiden liitto

ajatukseen, mikä viime kevättalvella Hitlerin valtaantulon jäl

keen oli askarruttanut mieliä varsinkin latviassa ja Virossa. 

Presidentti Smetonan mielestä oli Europan polittinen 

tilanne nykyään "erittäin epäselvä". Huomattavia polittisia ta

pahtumia on seurannut toinen toistaan siksi nopeasti, että 

on vaikea muodostaa itselleen selvää kuvaa asiain todellises

ta tilasta. Joka tapauksessa on suurvaltain keskinäisissä suh

teissa tapahtunut oleellisia muutoksia, joskaan toisaalta ei 

ole sntä kovin korkealle arvioida sellaisia ilmiöitä kuin 

Herriotin riemukulkuetta Neuvosto-Venäjällä tai Badekin juhli-
- -

mista Varsovassa, jotka saattavat olla vain "polittisia näyt-
-

tämöllepanoja". Pienten valtioiden on lläin ollen entistä enam-

Jak elu [k irjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) J'avallinen ja lisäksi ..... . 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. muHa J: 
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mm syytä seurata tapahtUlllllin kulkua välttyäkseen mahdol

lisilta yllätyksUtä. 

llitä Liettuaan tulee, oli sillä. kuten presiden

tin sanat kuuluivat, "kaksi ratkaiSB_tonta suurta kJsy

mJBtä, Klaipeda ja ViIna." "Edellinen on tosin ratkaistu 

teoreettisesti, mutta ei TieIä käytännöllisesti, ja jälk 

miinen kysymys on edelleen täysin avoin. " Klaipedan (lIe~ 

mel) suhteen noudatti Sakea kevättalvella ja kesälliikin 

huomattavaa pidättyväiByyttä, mutta nyttemmin on Klaipedan 

alueella jo ha-.aittavisaa merkkejä Saksan tukemasta oppo

sitiosta. Alueen itseballinto-orgaanit osoittavat selvää ha-
-

lua asettua Tastuetlmaan Liettuassa ~imaansaatettua uutta 

prosessilakia. ja oireellista on, että maapäivien en_is

tö hJlkää ehdo tuksen Liettuan vaakunan asettamisesta istun

tosaliinaa. Liettua ei tule antamaan minkäänlaisten "nau

lanpistosten" vaikuttaa politikkaansa; se tulee omalta 

taan tarkoin noudattamaan alueen statuutteja, mutta _l

a wlvomaan niiden respektointJa lIlJös toisella taholla. 

Vilnan kysymyksen suhteen presidentti Smetona kat

soi "ajan tytsakentelevm Liettuan bJväksi". Varmojen tie

tojen mukaan (nähtävästi on kyseessä huomattu liettualai-
-nen oSllustoimintamies Lapenas, joka kesällä oli opBst8maa-

aa Vilnan ympäristön talonpoikia oauustoimintaan) ei VU

nan seudun liettualaiset talonpojat ole "koskaan olleet 

niin lämpimiä Liettuan asmlle kuin nyt." He owt nimen

omaan IlJkyisen pulakauden vallitessa saaneet havaita, kuin

ka paljon palWllpi talonpojan taloudellinm asema on raje 

toisella puolen S.o. Lie ttuaSBa. SaDa käsitys voittaa ~a
lanaijaa itse VilnaSaakin, miltä on JllUUttunut miltei mex': 

kityksettömäksi proTinaaikaupUIlgikei ja mistä elää pak~e 

VarsOftaD. Jos Vilnan alueella pantaisiin IlJt toimeen kan

.niine.tya liittymisestä Liettuaan, ei presidentin mielestl 

TOinUt olla epäilystäkään 8In myönteisestä tuloksesta. Täaaä 

011 hänen käsdtykaensä mukaan ftrm.tpaa kuin koskaan aikai
Hain. 
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Liettuan kanta sekä Ilaipedan että Vilnan k1B1-

myksessä ~li oikeudellisesti niin selvä, että sen presi

dentin mielestä ei pitäisi muodostaa estettä Iiämerenmaid_ 

liiton syntymiselle, TarsinkMll kun Liettua ei tulisi ft&~ 

timaan tällaiseen liittoon kuuluvilta valtiollta "ainoata

kaan sotamieetä näitä erikoisftat:1muksiaan tuk_an." Niin 

toivottavaa kuin tällaisen liiton syntyminen olisikin, ei 

Liettua kuitenkaan voi vaikuttaa sen syntymiseen ilman kah

ta p8ruaedellytystä: latvian ja Viron on deklaratiTiaeati 

tunnustettava oikeaksi Liettuan kania sekä Klaipedan että 

Vilnan kysymyksissä ja liitolle on saatava sekä SUomen et

tä Ruotsin mahdollisiDlDan suorana:inen kannatus ja tuki. Ai

noastaan tässä tapauksessa voi Itämeranmaidm liitto olla 

realinen tekijä ja pystyä säilyttämään sta tue quo 'n Itä

meren rannoilla. Samalla presidentti mainitsi mielih;yTin 

tutuatuneenaa Lindbagenin Ruots:in valtiopäivillä viime tal

vena tek.uän tämänsuuntaiaeen esitykseen. 

Esitettyäni ylläolevassa pääkohdat keskuatelus~ 

presidentti Smetonan kanssa en voi samalla olla huomautta

matta, että hän käsittääkseni oli nyt huomattavasti suope

empi Itämerenmaidan liittoajatukselle kuin viimekeTäiaeaaä 

julkilausumas.en, mistä olen tehnyt aikanaan selkoa lahti

seloatuksen muodossa. Tähän ovat epäilemättä vaikuttaneet 

"rintamain siirrot" Buropan politikassa ja varsinkin paino 

tue Saksasta päin, mikä todennäköisesti tulee yhä rBakaam-" 

paoa kohdiatumaan Liettuaan. Liittoa ja tus voi niin ollen 

käydä siellä yhä läheiaelDikai ja latTiala:inen virkaveljeni 

Kauaaltaes81 .attaa osua oikeaan B8D0essaen: "jos 

den liitto toaiaankin aynt;yy, niin aiitä sa_e 

liawQden TelasSl Hitlerille." 
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3.1 

Ulkoasiainministeriö LLE 

Oh i s na kunni oi ttaen inisteri ölle lähetän K'aunt.siJssa olevan 

Läh tystön kuluvan v oden r por t in n:o 4 : 

·Vaikuti l:ni Li ettulsta· . 

Va litan että ti~än r~~ortin lä et täminen on viiväs tynyt sen joh

dosta että , olle ~ ani Kaun iaea kuluv an kuun al~ssf, t äällä oli kasaatu

nut sangen suuri määr ä a s i oita , j otka ehdottomasti vaative t nopeata kä

sittelyä ja ekspedio int ia.. å iden ,yn " rruiden sitt81l1Ilin päivitt" in li

sään tulI i en juoksev i n kanslia-asioiden hoito on vi enyt oko aikani, 

niin ettei pol i ittis en ja t a loudelliseen tiedo itustoimintaan y.m.s. ole 

jäänyt mitäiin mahdoll i uutta. - In malta t ässä yhteydess" olla huomaut

taLlE<.t ta, että , Rii an Fhetystön avustajan vira.n tultua lakkautetuksi, se 

työtaakka, j oka on l ' etystön pääl likön ja sen ainoan kanslia-apula isen 

k.6.nnettavana, on ni in iso, ettei tällaisia v i i1ytyks iä ja muita ep"sään-
ei 

nö lisyyksiä - ehk" laimin lyöntejäk"än - asiain hoidossa parhaimmalla-

kaa tahdolla voida vä ltt .... , e l6 i li sä työvoi mia l ähetystölie l ähetetä. 

,<~W(~ 

5 liitettä .. 
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Asia : .v 1'!: .~.~t.~ lmi a Li et tuasta. 

Nykyir.er. a sai nvä l i nen konstellati o on vi enyt Lie t tuan sangen 

eri etetty n asemaan . Li ettuan tähän saakka noudattaman ul opoli t i i kan 

lähtö koht ana ja. edellytyksen" on ollut Neuvostol i iton ja Saksan v"lillä, 

Hi tlerin va ltaant lon sa~~ka - vall iml t ystuvyys se å nä i den kah-

d n val L ion , astakohtai slluasuhde Puolaan. Käyttäen näitä suhdantei ta 

hy, "kseen on Li t tua koe t tanut harj oittaa ~o it iikkaa , mi kä - ainakin 

sen omien toi,eide n mukaan - rat kai lnalla het kellä te kisi sille mah

dol liseksi toteuttaa haaveensa Vilnaan nähden. Mutta nyt on Neu,osto

liit on ja Saksan v"li en kärjistymi nen pahast i sotk nut nänät Li ettuan 

suunnitelmat, ja kun lisäksi on tullut Puolan avoimest i julistet tu lä

hentymi nen Neu,ostoliittoon ja viime a jan merki t Puolan j a Saksan suh

teiden . arantumisesta, on tul okse si Liettuan t ähänast isesta ulkopoli

tiikasta tullut maan todell inen ·splendid i solatiol II . Ja vaikeaksi käy

nel Li et t uan nykyisi l le johtomiehille löytää heille mahdollinen ulos-

pääsy siitä. Ulkoasiainmini st l'i Zauni us tu ski n aaamieni vaikutel-

mien lJllkaan on oikea mies ,ierriå" n Liettuan sen nykyisestä ulkopo-

liittisesta um i kujasta - hän on ehkä hyv ä virkamies, mutta tuskin 

mikään ,altiomiea, ja sitä paitai hänellä ei liene mit"än va i kutus,al

taa Liettuan todellisiin johtajiin, presidentti Smetanaan ja pääminis

teri Tubiliaiin / eikä näiden rouviin, jotka ov at sisarukset ja suures

sa määrin l aikuttanelat asioiden menoon/. Smetona ja Tubeli: taasen 
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o~at siksi erottamattoIDa6ti siaottUna Liettuan tähänastiseen ulkopoli

tiikkaan , jonka a ja ö on ollut Vilnan kysymys, että luopuminen siitä 

käynee heille miltei mahdot tomaksi. 

Mutta näiden henkilöiden ympärillä olevien piirien ulkopuolella 

aletaan jo - ei vain tajuta - vaan myöskin uskaltaa julkilau.ua, 

että uusien urien hakeminen Liettuan ulkopolitiikalle käy yhä välttä

mättömämmäksi. Näillä tahoilla onpa uskallettu määritellä kantaansa 

seuraavasti: "Tårkein kysymys Liettualle ei ole eikä saa olla Vilna, 

vaan Liettuan Ltsenäisyys, ja Ben s:.i ilyttäminen". illä aj~tukeenjuok-

sulla, mi kä on täm:in formu lan pohjana, on täh"n saakKa ollu t. --ei il-

maieumuotoa: Toiselta puolen esitetään , tosin san n varovaisesti 

ja e9ämääräieesti, - että pitäisi - joka Ranskan välitykse l lä tahi 

jollakin muulla tavoin - koettaa päästä vastakoh~ien tasoittamiseen 

Puolan kanssa jättämällä syrjään koko ViInan kysymys. ~simerkkinä tätä 

i&rkoittavista pyrkimyksistä voidaan mainita viimeaikaiset yritykset 

aikaansaada lupa liettualaisille sanomalehtimiehille asettautua Puolaan 

ja puolalaisille asettautua Liettuaan tarkoituksella ystävällisten in

fOnDatioiden avulla raivata tien diplomaattisille ja taloudellisille 

neuvottelui l le. - Toiselta puolen taas tehostetaan lähentymistä mui

hin Baltiarunaihin ulospääsymahdollisuutena nykyisest"" ulkopoliittisesta. 

isoloi turni suta. 

Lyhyen oloni ai kana Kaunasissa saamieni vaikutelmien mukaan ovat 

ne piirit, jotka pyrkiv ät siedettävään kanssak""ymiseen Puolan kanssa, 

kyllä lukuisernmat kuin mitä Liettuan viral lisesta asenteesta saattaisi 

arv ta. Uutta näillä piireillä ei liene minkäänlaista vaikutuslaltaa 

johtaviin henkilöihin eivätkä ne muuten aan ole myöt" tuulessa - lihaa 

Puolaa l astaan on liian kauan ja intensiivisesti kylvetty Liettuan kan

san keskuuteen. Näiden piirien toiminta onkin tämän vuoksi tähän saak

ka ollut erittäin varoyainen, ja tapahtuu se edelleen pääasiassa vain 

kulissien takana. Yinkäänlaisia kouraantuntuvia tuloksia sillä ei myös

kään toistaiseksi ole ollut. 

Åloimadn voidaan ulospääsyä nykyisestä eristetystä asemasta hakea 

lähentymisellä muihin Baltianmaihin. Mutta nämäkin pyrkimyklet täytyy 

leimata heikoikai ja ainakin tähän mennessä tulokaettomiksi. Vilnan 

kyaymys onkin tällöin pääesteenä. Aivan yleisesti katsotaan näet edel· 

le.n Liettuassa, .ttä koska Latvia ja Viro pitävät mahdollisimman hyvien 

suhteiden ylläpitämistä Puolaan ensiluokkaisen tärkeän"" ja niin ollen 
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kieltäyty'ät millään ta,oin deklaratiivisesti 

taa ja pyrkimyksiä ViInan kysymJksessä , mikään elin.tuj en yhteisyys ei 

ole olemassa Liettuan sekä Latvian ja Viron ,älillä, jotenka välttämät

tömät edellytykset puuttuvat yhteenliittymiseen muodossa tahi toisessa. 

Presidentti Smetona sanoi minulle kohautta.ElIl olkapäitään: ·Es wäre ja 

sehr wiinschenswert wenn ID!n zu einer Annäherung sowohl auf d.m poli ti

schen wi. auf dem olkonomisch,n Gebilt zwischen den ba.ltischen Staaten 

kommen k·· nnte und .,nn möglich auch mit Finnland und Skandinavien-

aber .. ii?" 

Myöskin kaupallisella alal la on toiselta puolen Liettuan, toisel

ta puolen Latvian ja Viron välillä olemassa , astakohtia. Miltei yksin

omaan maanviljelysmaana on Liettuan san~n va ikeata saada tuotteitaan 

viedyksi ta.tviaan ja Viroon, sill·· vä lin kuin näiden maiden teollisuus

tuotteilla on ollut urrattain hyviä menekkimahdollisuuksia Liettuassa. 

~ämän johdosta on Lie t tuan kauppatase . näiden maiden kanssa muodostunut 

sangen passii,isksi, mikä vuorostaan on aikaansaanut, että Li ettua 

viime ke sänä irti sanoi sen Latvian ja Viron kanssa solmimiin kauppaso

pimuksiin perustuvat tullipref enssilistat. 

Mitä erityisesti tulee Liettuan ja Latvian välisiin suhteisiin 

täytyy todeta ettei niitä ainakaan voida sanoa h)'liksi. Pijinvast oin 

ovat ne tätä nykyä lähinnä kireät. Eivätkä ne oikeastaan koskaan ole 

ollut muuta. Ominaisena niille ,oi pit·· ä sitä t osiseikkaa, etteivät 

näiden sukua olevien naapurikansojen valtionpäämiehet toistaiseksi ole 

käyneet v itrailulla toistensa luona. Juhlati laisuuksissa juodaan 

kyllä lukuisia veljeskansan maljoja ja lausutaan hartaita toi,omuksia 

molemminpuolisesta l ähentymisestä. Mutta todellisuudessa näyttä,ät 

asiat ,allan toisenlaisilta. Kuten niin usein on ollut asian l aita 

sukua ol.vien naapuri kansojen kesken, t untene'at latviala i se t ja lie t 

tualaiset melkein jonkinlaista antipatiaatoisiaan kohtaan - ainakaan 

he eiv ät salaa molenmir.puolista halveksimistaan. Liettualaiset viit 

vat ylpeästi suureen menneisyyteqnsä hallitsevana kansana, mahtavine 

ruhtinaineen ja hal,eksivat latvia.laisia, koska nämä, liettualaisten 

mil18atä,muka aina ovat olleet "orjia". Latvialaiset taas halveksivat 

liett ualaisia heidän nykyisen alhaisen silistystasonsa ja heidän niin 

henkiselti kuin taloudellisesti ilmen"än jälellljäämisinsä johdosta. -

Näiden mollmpien kansojen erilaiset histotialliset ,aiheet ja ne eri 
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vaikutteet, joiden alaisiksi he ovat joutuneet, ovat k ikesta päättätn 

heissä synnyttäneet luonteeneroa,aisuuksia, jotka vaikutta'at suorastaan 

repelleeraa,asti. - Sitä paitsi on, kut en yllä jo huomautin, Vilnan 

kyiY~S poliittisesti luonut ainakin tähän saakka ylipääsemättÖmän juo

van litttu n ja Latvian välille ja ~ösKin taloudellisesti on näiden 

,altioiden sangen vaikeata päästä molemminpuolisesti tyydyttä'ään kanssa

käyroiseen. Vasta 1930 vuoden lopulla onnistuivat Liettua ja Lat,ia 

keske ""ä solmilllQ.iJll kauppasopi11llksen. Tässä sopimukses a myönsivät ne 

toisilleen hu omattavia tu lihelpoituksia n. s. balttilaisen klausulin 

nojalla. Mut ta pitkäaikaiseksi tämä sopimu s ei tullut. Pian huomat

tiin Liettuan taholla että myönnetyt preferenssit osoittautuivat Lat

vialle melko edu lise lnrniksi kuin Lie t tualle. V.1932 oli kauppatase huo

mattavasti ,ientivoittoinen tatvialle: Latvian viRnti Liettuaan nousi 

silloin, Latv ian tila.st on mukaa! , 4.053.000:- lat t iin, mutta sen t.uon

ti Liettu&sta vain .81 .000:- lattiin. lUlluvan vuoden ensimmä isinä 9 

kuukautena on kuitenkin Lat,ian - Liettuan kauppatase aika lailla 

tunut, jota paitsi Latvian . holla väitetä~" n, että joskin kauppatase 

ede l lisinä vuosina on osoittanut Latvialle edullisia numeroita, 

on ollut toisenlainen johtuen m.m. vilkkaasta, Liettualle hyötyä 

ta,asta rajakaupasta ja lukuisista Latviaan ansaitsemaan tu l lista liet

tualaisista sesonkityöläisistä. Joka t apaukse ssa L" 3ttua kuitenkin ,ii

me toukokuussa irtis noi kaup aso. i nuksen Latvian kanssa kuluvan m' rras

kuun 1 p:stä. Syyskuussa alettiin neuvotella uuda ta sopimuksesta, mut 

mihinkään tuloksiin ei tultu lähtökohdat olivat t äysin vastakkaiset: 

Liettuan päämäärän"" oli preferenssilistojen supistaminen, Latvian t aa

sen niiden laajentaminen. Niin itsepäisF, kuin mole rmmt nämä kansat 

ovat, oltiin 1 p:nä marraskuuta sangen kaukana yhteisymmärryksestä 

sopia ,oitiin vain siitä, että irtisanotun IQpimuksen voimassaoloaika 

pidennettiin joulukuun 1 p:ään a tr~i. Neuvottelut o'at marraskuun ku-

lUissa jatkuneet Kaun sisaa. 

kyllä ei annettane kehittyä. 

Sopi11llkslttomaan tilanteeseen asioiden 

Todennäköis sti tulee Lilttuan kanta voit-

tamaan - mikä tulee tietämään Latvian ja Liettuan ,älisen kauppavaih

don melkoista supistamista. - Yksityiskohdat tuskin t ässä yhteydessä 

kiinnoatavat, mutta esimerkkinä Liettuu.:.'l ja I..tvian ,älisist"" suhteista 

olen tästäkin asiasta maini nnut. 

Myöskin muiden ,altioiden kanssa on Liettualla tätä nyky "" aika 
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isoja kaupalli sia v ikeuksia. Ensi sijassa on tällöin mainitta,a Liet

tuan ja Englannin suhteista. h" glanti on Liettuan tärkeimpiä vi entimai

ta , mutta Liettuan ja ll:nglannin vä.linen kauppatase on rruodostunut Englan

nille san~n passiiliseksi. Voidaksttn sä.ilyttää tärkeitä englantilai

sia markkinoitaan tulte Liettua tpäilt~ättä pakoitetuksi ostamaan melko 

enemmän englantilaisia tavaroita kuin mitä on ollut asian laita tähän 

saakka, jolloin Saksalla on ollut miltei monopoli -asema Liettuasaa. En 

lannin Kaunasissa olevan asiainhoitajan väite~qän jo useampia kertoja 

-lyönun nyrkkinsä pöytään", ,aatien isompaa tuontia ll:ngh'nnista, uha

ten ll1.lUten Liettualle ensiluokkaisen tärke:'n pekoninviennin lopettami

se l la. Kaunasissa ollaan kaikesta päättäen pel ästyksissä ja hermostu

neina odote taan kauppasopimusneuvot t61uj en alkamista - luultavasti ensi 

vuoaen lussa. Odotettavi sa lienee kauppasopimuksen solmiminen, jo ssa 

Liettua suostuu suht66 ' li en suuriin myönnytyksiin säilyttääkseen eten

kin pekoninlientimahdollisuutensa Englantiin, mitkä ovatkin erit "in tär

keät Liettuan maanviljelykselle ja siten koko Liettualle. 

Pai tsi niit:' poli ittisia l astakohtia, jotka Liettualla alusta t.!

kaen on ollut Saksan kanssa, mutta joihin nähden ei nyt mitään sella ista 

ole t apahtunut, rJl 'tii vaatisi tarkempaa kä sittelyä tässä yleiskatsauks.s

sa, on Liettualla tätä nykyä myöskin Saksan kanssa kaupallisiakin vai

keuksia . Jo muutami on kuukausien ai ana on , lukuisilla keskeytyksillä, 

käyty taloudel lisia neuvotteluja Li ettuan ja ksan k sken. Mutta nämä 

ehät toi staiseksi ole vien et mi i nk'; n tul oksiin, luultavasti Saksan 

esi t tämien jyrkkien vaatimusten johdosta. Saksa tekee tietenkin ka ikki 

voitavan a såilytti:i.äkseen vientimahåoll isuutensa ja tS "ä.kseen Englantia 

pääsemästä Li ettuan markkinoille. itä pa itsi lienee Saksa, saamieni tie

tojen mukaan, esittär_:" ~i ,aatimuksi , jotka toteutettuina olisivat tietä

niet Liettualle niin t ärkeän liettualais-saksala isen rajakaupan tukah

duttamista. Yyöskin pitk' lle meneviä poliittisia vaatimuksia, jotka tie

tenkin kohdistuilat Uemeliin, li.nee Saksan t.aholta iDit6tty kauppanell

vottelujen yht.ydessä. Koettaen pitää puoliaan on Liettua parhaansa mu

kaan lastuatanut yllämainittuja Saksan vaatimuksia, ja ni in ol len ovat 

Liettuan ja Saksan läliset viimeaikaiset kaupPäneuvottelut tähän saakka 

jääneet tuloksettomiksi. 

Yllätek.mäni yleiskatsaus Liettuan nykyisiin suhteisiin ulkovaltioi-
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hin osoittaa, et tä Liettuan t ät ä nykyä on taisteltava suuria va i keuksia 

vastaan. U kopoliittisesti ollaa Liettuaesa t o in nyt pakoitettuja suh

teelli ••• n passiivisuuteen, kos ei ole tahdottu t ahi vo itu luopua täbän

astise sta, eri st,ttyyn aselIll:l n ,ieneestä asenteesta, rrutu.. kat:.p' llisten 

etujen a puolesta t~istelee Liettua aktiivi sesti voi miensa mukaan. 

Tähän asti .i ulkomaankauppaa 01. Liettuassa pahasti äännöstelty, 

mutta ka i kesta piättäen Lie t tuakin nyt ai koo siirtyä mahdollisimman joh

doruruka i se en vastavuoroisuus-j" rjestilmäär . Li ettuan valtiovarainminis

ter iön kauppadeparttementissa tutkitaan parai aa maan kauppatasetta eri 

va l t i oi de n kanssa, ja t ämän tutki muksen tuloksien peru st eella a ijotaan 

koettaa jär j estää Liettuan vasta i nen kauppavaihto "do ut de s" periaattein 

xukaar. . T~llö i n w oman kaup.a Liettuan kanssa tullee - meidän kannal-

t arane kat oen pahasti kärsimään. i nulla ei ole käytettävissä. ni nu-

mtToi ta t äuän vuode kaup avai hdostamme Liettuan kan l:ia / r.:i. i tä ei julais

ta kuukausittt.' &i sa til stollisis8a j lcaisuissarnne/, mutta v.1932 

me Liettuaan 7.620.000;- mk ;n ed t ä , tuode ~amme Li ttuasta vai n 

129.000 'm :n ed stä. "Do ut des" per iaatt en rrukaa t äll i t en uhtei

den tus inpa sall itaan jatkua . M i än täytynee siis va ltr i ' tautua si ihen, 

että. Li et tuan t aholta ennen pitkää ryhdy t ä"n isomman tasapainon aikaan

saamista tar ko ittav i in toi m npiteisiin kauppav a ihdoaoarnrne . 


