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kaupallinen sopimus kulu-

vaksi vuodeksi. 

Liettuan ja euvostoliiton välinen kauppa Ed 

vuoteen 1935 asti ollut muulLa tavalla säännösteltyä kuin 

t~vallisen yleisen kauppasopimuksen kautta; ensimmäinen tava-

ravaihtoa tarkemmin säännöstelev" sopimus tehtiin vasta alku.. 

yuodesta 1935. Sen perusteella kauppavaihto Liettuan Ja Neu-

vostoliiton välillä viime vuonna nousi arvoltaan jo 13 milj. 

li tiä.- euvotteluihin kauppavaihdon säännöstelemiseksi kuluvan 

vuoden ajaksi ryhdyt t iin viime vuodenvaihteen aikoihin ja ne 

johtivat si tten verrattain helposti uuteen ~palliseen sopi. 

IID.lkseen. josta tieto julkisuuteen annettiin tammikuun keski vai_ 

heilla. Sopimus tekstiä e ole kOKonaisuudessaan julkaistu. mut. 

4t ta so imuksen sisällöstä on lähetystö saanut seuraavia viralw 

lisluontoisia tietoja: 

Kauppavaihto molempien maiden välillä v.1936 on 

vahvistettu 11 milj. litiksi, t.s. Liettua ja Neuvostoliitto 

voivat molemmat viedä toiseen sopimusmaahan taftroi ta sanotun 

summen arvost a. Liettua on ei toutunut tuomaan euvostolii_ 

tosta 65 % koko petroolintarpeestaan 25 ~ 4iilientuonnistaan 

ja kaiken tarvim emansa suolan. Lisäksi tulee Liettua. samoin 
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kuin viime vuonnakin, tuomaan Venä j ältä nattaa, tostoria. ben

siiniä , pumpulia, lasia, maanviljelyskoneita ja antrasiittia 

sekä puutavaraa Klaipedan sanoja varten. Neuvostoliitto puo_ 

lestaan on sitoutunut ostamaan uääasialllsesti sikoja (80 % yllä 

mainitusta 11 mil j oonan li t i n arvosta). Paitsi pekonin valmis_ 

tuks een käyte t täviä tulee Li ettua nyt saamaan tilaisuuden vie_ 

dä Venäjälle myös sli t ossikoja.- Lisäksi tulee Neuvostolilt_ 

t o ostamaan Li ettuasta m.. apilansiemeni ä 

Lie t tuassa ovat ma".talouspiiri t 

nol lisesti kii nnostuneita , ja edustajia on 

ja raakoja vuotia. 

sopimuksesta luon

lähetetty Moskovaan 

soplmaan' - useista suurista 

myös t eollisuustuottei den 

tilauksista. Kaunasissa arvellaan 

tuonnin euvostoliitosta rupeavan kas_ 

vamaan sikäläisen teollisuuden voimistuessa. 
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Li ettuasse.. 
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Käydessäni kuluvan kuun keskivaiheilla Kauna-

• sissa olin havaitsevina.ni eräitä heikkoja oireita tilanteen 

kehi tyksestä parempaan päin verrattuna viime sykayy.Il. 

• 

Sisäpoliittisessa suhteessa tulkoon tilanteen 

kehityksestä seuraava todetuksi: 

Kun vielä viime syksynä sill01n vallitsevat 

ylivoimaiset vaikeudet maataloustuotteiden sijoittamisessa mark

kinoille olivat vieneet talonpojat siinä määrin epätoivon par

taalle, että he, kommunististen, puolalaisten ja saksalaisten 

agitaattorien kiihoittamina, ryhtyivät suoranaisiin kapinayri_ 

tyksiin vallitsee nyt ainakin ulkonainen rauha maalaisväes_ 

tön keskuudessa. Huomattavalta osalta tämä tosin riippunee 

siitä verisestä kovakouraisuudeata jolla hal litus kukisti vii_ 

meayksyiaet talonpoikaismellakat. MUtta sitä paitsi on todetta

va, että mieliala talonpoikain piireissä tosiaan on jossain 

määrin rauhoittunut sen johdost a, että hallituksen on onnis .. 

tunut aikaansaada eräitä todellisia parannuksia maatalouden 

alalla. Tämä on ollut mahdollista osaksi sen johdosta, et tä 

Neuvostoliitto 
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on suostunut Liettualle verrattain edulliseen kaupalliseen so

pimukseen vuodeksi 1936 x) osaksi sen kautta, että Liettuan 

on onnistunut voittaa Belgiassa uusia, suhteellisen hyviä 

markkinoita voilleen, sioilleen ja pekonilleenkin. Kiitos näi

den seikkojen on viime aikoina sanotut Inaataloustuotteet saa

tu myydyiksi pienemmin vaikeuksin ja edullisempiin hintoihin 

kuin aikaisemmin , mikä luonnollisesti on s i kaBnsaanut helpo_ 

tusta talonpoikain asemassa. Jos tämä olotila jatkuu, ja jos 

• muidenkin maataloustuotteiden myyntiä pystytään elvyttämään, 

niin että pysyvä parannus syntyy t alonpoikain taloudellisissa 

• 

oloissa, vo itanee ot ksua et t ä r auha vähitelleen 

see vallalle heidän keskuudessaan.- MUtta tilanne on vielä 

epävarma. 

MYöskin armeijassa, maan toisessa suuressa 

levot tomuuden pesässä , t untuu ainakin suhteellinen rauha vallit_ 

sevan. Kaunasilaisten virkaveljieni käsityksen mukaan on uuden 

sotamin1sterin onnis t unut huomattavassa määrin puhdistaa srmei-

ja epäluotettavists aineksista ja tehdä loppu liiallisesta po_ 

li tikoimisesta armeijassa. silti sain eräistä Kaunasissa käy_ 

mistäni keskusteluista sen selvän vaikutelman, että tuhkan 

alla vielä hehkuu. 

KUn ottaa huomioon, että kolmannella vastus_ 

tustaholla, kirkon ja alempien virkamiesten piireissä, entistä 

suopeampaa suhtautumista nykyisiin vallanpitäjiin ja heidän po_ 

litiikkaamaei ole huomattavissa, täytyy myöntää, että jos_ 

kin eräitä heikkoja tilanteen paranemisen oireita tällä haavaa 

on todettavissa yleistilanne sisäpoliittisessa suhteessa 

xl Kts. Kaunasin Lähetystön r ap. no.l. 



edelleen 

na l t a . 

valtavan 

3 . 

on vaaralli nen ja vaikea nykyisten val l an_itäjien kan_ 

~e n"kyvä tkin levan s i i tä t"ysi ti eto i s ia, a oi

e tä ti lanteen kons olidoi seksi eivät r iitä hei dän 

yllämaln i t u t tal o delliset oimenpite e ns å me l aisväestön olojen 

parantamiseksi 

nuhdistamiseksi 

eivä t ä hallinnoll i se oimen i teensä armei an 

ei kä edes heidän vii e i en j yr kä pol i t. ti en 

t oimenp itee ns ä : kaikki e , va s t us t s pu ol ue i den l akkauttami en . Kä

si ttäen tämä n he nä yttävät näättä ne en Lehdä radikaali sen kää 

tt teen sisäpoli t iikassaan j a j älle enherät.tää eloon kansanedust u k

sen , l.o ivos sa s iten p" äs t ä ulos nykyisestä ahdinkot 'la st a . 

• 

Yh eks' vuoden aikana on Liet tuaa hall i tt 

minkäänlaista kansanedustusta. ~tta yhtä ei an s api täv "ä ku n 

se, e tä senlaa t.u' nen parlamentari smi Joka albianmei s s a t o_ 

t eu e t iin niiden itsenäi stytt yä ei v a s t annut n" i n kansoj en po_ 

l iittista kehitysastetta , yhtä l is tämätöntä on ettei näl ä _ 

kään kanso j a ajan pitki:än voida hal l ta i lman si ä el" vää yh_ 

teyttä val ionjohdon j a kansan välillä jokt on a i kaansaatavis_ 

sa ai noastaan kansanedustusjärj este lmän av 1 olkoo s e s i t _ 

ten rakennettu kansanvaltalsill e tai autoritä ärisi l l e p eri aa t _ 

teill e . Siihen , e t tä tämä ~yt 0 Liettuassa oivallett u , on a r _ 

maati suuressa määrin my täv alkut t anut se sei k a, e ttä Ulmani s 

Latviassa jo nyt on luonut kansanedus tuslaitoksen n enlstan 

vaikke i kahtakaan vuotta vielä ole kulunut s i i t ä kun ""ll ä 

s i irryttiin autoritääris een hallitusjär j e stelmään. 

Liettuassa e i kuitenkaan aiota luoda korporat i i _ 

viselle pohjalle erustuvaa ja JOhtajaperiaatteen mukais esti , 

nimitysten avulla kokoonpantava a edus t usta , kuten Latviassa, 

vaalien kautta muodosteltava edustuslaitos. 5yinä tähän päämi-



• 

• 

nlsteri TUbelis ja ulkoministeri Lozoraitis esittivat mi

nulle tois4staan eriäviä näkökohtia. Pääministeri tehosti, 

että Liettuassa uuttuvat korpor.tiivisen järjestelmän vält

tämättömät edellytykset. Ulkoministeri taasen seli tteli, 

Abessin1an selkkaus arvattavasti on siinä määrin antava ko_ 

lauksen JOhtajaperiaatteelle, että varovaisuussyistä Liettu

assa ei haluta toteuttaa sitä viimeisiin konsekvenseihinsä 

saakka uutta kansanedustusta luotaes sa • 

Otaksuttavasti nämä molemmat näkökohda ovat 

saattaneet myötävaikuttaa Li ettuan hallituksen kannanottoon. 

Pbä s ynä s iihen, et tä on äätetty turvautua vaalijärj estel_ 

mään , lienee kuitenkin se seikka, ett ä Memelin statuuteissa 

on vahviste ttu n e yleiset periaatteet, joiden mukaan 

alueen edustajat on v ittava Liettuan parlamentt iin. äiden 

mää räysten muuttamin en ei ole Liettuan h lituksen vallassa. 

Ajateltav i ssa toiselta puolen ei ole, että Memelin edusta

jat vali t.taisiin toisen systeemin mukaan kuin muun 

MUtt a vaikkakin Liettuassa, sen hallituksen 

Jäsenten luottamuksel listen lausuntojen mukaan minulle, nyt 

aiotaan luoda vaalien kautta kokoonpantava kansan8dustus, ei 

silti aiota palata aikaisempaan parlamentarismiin ilmeisin. 

epäkohtineen. MUodossa tahi toisessa tullaan pit ämään 

sii ta, ettei m1 tään "vaarallista" parlamenttia synny : sanoi 

pääminist eri minulle suoraan. Eri mahdollisuuksia on 

tässä suhte essa olemassa. Parhaimmista keinoista Li ettuan 

oloissa päästä tähän päämäär&än ei vielä oltane selvillä. 

MUtta eräällä komi*ealla on tehtävän"än tutkia 

tia ehdotus, niin että kuten pääministeri lausui _ "oike_ 

an hetken lyödessä" suunnitelma voidaan toteuttaa. 



tilanteen 

viimeksi 

Siitä missä määrin 

paranemisen oireita 

Kal nasissa, tiedoi tan 

kysymyksestä. 

5. 

ulkopoliittisessa suhteessa 

oli tOdettavissa käydessäni 

seuraavassa raport issa Memelin 
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nykyinen vaihe. . , I 

Salainen. 

Viime raportissani Memelin kysymyksestä syys_ 

kuun 14 p :ltä 1935 pi din todennäköisenä , et ä silloi n juu

ri edessä ol evat maapälvävaallt osoittaisivat Liettuan nykyis. 

ten vallan itä jäin emelin alueella harjoittaman väkivaltaisen 

ja emelin taattua autonomiaa rikkovan li et tualai stuttamisp 0_ 

litiikan ajaneen pahasti karille. i in kävikin. Mi elenkiintoi .. 

nen Ja laajakantoinen kysymys heräsi siis, tulisiko Liettuan 

hallitus täten saamastaan läksystä huolima:t ta jat kamaan entis-

tä politiikkaansa edelleen estäen maapäiviä to1mimasta ja 

halliten aluetta maapäivien luottamus t a vailla olevan direk

torion avulla , vai tulisiko se loppujen 10 uksi mukautumaan 

oloihin ja 10Jaalisesti noudattamaan 

räyksiä? 

emelin statuuttien mää-

Vaalien jälkeiset kuukaudet ovat osoittaneet 

Liettuan vallanpltäjäin tajunneen, mitä kello oli lyönyt, Ja 

sen mukaisesti tehneen täyskäännöksen Memelin-politlikassaan. 

Tätä nykyä Kamelin maapäivät joissa saksa.. 

laisilla on ehdoton enemmistö (24 paikkaa 29s t ä ) saavat 

hl.iritsemät tä toimia. Maapäivien luot tamust a nauttiva, puhtau_ 

ti sakaalainen direktorio on saatu muodostaa. Se on esti_ 

JAKELUOHJE : J a.keluohJomalloJ:I ; 

Tavallinen. Tavallinen. 
Tavallinen ja IIs II ... ministeriö lle. 
EI ulkomaaedustuksen lIedoituksiin. 
Ei ulkomaaedustuksen, multa ulkoasiainministeriön lIedol-

.... ~. ... . ~ .... tuksiin. J 
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mättä saat t anut ryhtyä toteu ttamaan ohjelmaansa s. o . auto_ 

nomian mukai st en olo en alauttamista alueella. Tämä. on tois_ 

tais e ksi ta ahtunu ääa si alli se s t i kahdessa muodossa, vallas. 

s a v iime ksi 01 eiden 

nauttimattomi en ja s s 

l1e tualai sten maapäivien luottamusta 

oikeudett omas t i hallinneiden direkto_ 

r ioiden 

misen 

ju lkai semien asetuksien 

j a näiden d l rektorioiden 

a ant ami en määräysten kumoa

nimittämien virkamiesten erot_ 

t ami sen muo ossa • 

Tämä ~oi n a on t ietenkin mu ual la Li e t t uas_ 

sa herä ttänyt suu ~n suuttumusta ja a ntanut a ihetta lukuisiin 

vas t alausekokoukslln . K unas n hallituks ell e di r ekt orion toimen. 

piteet l uo.nollises 1 öskin ovat olleet sa en katker i a 

ni ellä . S en myöns i minls eri ozorai ti s minulle p eittelemättä . 

lisäten: "mais 

tuks el lisest i 

nous conserver ons notre 

d i r ektor ion r esidenti l l e 

sang ... froid". 

Bald~iustill e 

e lenosoi_ 

ei ole ... 

kaan tähän-mennes s ä Suo u tilaisuu tta eSittäytyä Tasavallan 

residenti l le eikä halli uksen jäseni l l e. 

tt ~ maapäi vä vaali en j älkeen Liettuan halli. 

tuksella tuski n ol i muita mahdol lisuuksia kuin mukautua tilan_ 

teen vaatimuks i in ja kokonaan l uopua entisestä olitiikastaan. 

S en täyt y itse tode ta, et tä sen alkaa 

ten yhä jyrkemmi n a jama poli ti i kka oli täydellisesti epäon_ 

nistunut. Vi emä t t ä vähimmäss··kään määrin tarkoi te t tuun 

Memelin alueen l i et tualais t uttamiseen j a lähentämiseen Suur-

Liettuaan se ol i vai n j ohtanu t maan sisäp oliittisen ja ta-

loudellisen tilanteen kär j i s t ymiseen ja ' ulkopoliittisten suh_ 

teiden huonontumi s een . 

Sitä pa i ts i emelin statuuttien takaaJavaltioi. 



• 

3 

den diplomaattiset painostukset, Saksan kaupalliset kostotoi_ 

menpiteet maan sisäpoliittinen ja taloudellinen tilanne ~ 

kaikki suorastaan ylivoimal.~tl pakott i Liettuan hallituksen 

kääntymään uus i lle urille Meme l in politiikassaan. 

Suoritettu täyskäännös onkin jo vienyt suo. 

tuisiin seurauksiin . TakaaJ ava l tioiden sanotaan olevan tyyty. 

väisiä ja ry tyneen p ainostamaan Berliiniä Liettuan hyväksi. 

emeli l äiset l i e evät niinikään tyytyväisiä Liettuan tallituk-

sean , s en nyt osoi t t aman hyvän tahdon johdosta , Joten siltä 

tah lta mikään vaara ei tällä haavaa uhanne s i säistä rauhaa. 

Ja last but Dot leas t, Saksa on virall1sesti ehdottanut 

neu vott eluja säänn llisten kaupallisten suhteiden Jälle enaolmi_ 

ms es t a. 

KUten tunnettua ryhtyi SakSR Joku vuosi sitten 

ankar'in taloudellisiin kost otolmenpiteisiin Li e ttuaa vastaan 

sen emelin olitiikan jOhdosta. Kieltämällä kiintiöitä liet. 

tualaisille maa talous t uot t ei le saksa teki miltei lopun tiet. 

t ualle tärkeästä vie nnis t ä Saksaan. (V.1930 nousi Lie ttuan 

• vient i Saks aan n . 200 mil j . lit t i i n , eli n . 60 :n Liettuan 

koko vi ennis tä . V. 1935 tammilrulll-lIl8.r raskuun aikana se laski 

4,8 milj . litt i in eli 3 .5 : iin koko vi ennistäl). Suurta 

haittaa Liettuan ulkomaan kaupalle y l eensä saksa teki kiel. 

tämällä kokonaan liettualaisten tuotteiden kauttakuljetuksen. 

Memelin väestöä Saksa kiihoi t t i äärettömäln tyytymättö~yteen 

Liettuan hallitusta kohtaan lopettamalla täydellisesti tälle 

väestölle ensiluokkaisen tärkeän "pienen raJakaupan", J.n.e. 

Edessä olevissa neuvotteluissa tullaan tietenkin 

Liettuan taholta ensi sijassa tavoittelemaan näiden kostotoi. 

menpiteiden kumoamista. Koska kieltämättä statuuttienmukaiset 
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olot nyt on palautettu Memelin alueella, pi tliai Liettuan 

olla oikeutettu vaatimaa'. repressaliotoimenpiteiden kumoa-

mista ilman muuta. MUtta asian laita on sellainen, että 

sinä ai kam jolloin ' ylläsanotut saksalaiset kiellot ovat 

olleet voimas sa, olot, etenkin Liettuassa, ovat siinä mää_ 

rin muuttuneet, että yksinkertainen paluu statos quo ante'en 

todella ei liene mahdollinen . Li ettuassa on "pantu toimeen 

ki intiöjärjestelmä ja valuuttasäännöstely. Liettua on solmi_ 

miensa kompensatiosopimusten johdosta pakotettu ostamaan niil_ 

tä mailta, joi s sa se on löytänyt uusia markkinoita 

leen j . n . e . äin ollen sen mahdollisuudet ostaa Saksasta 

ovat paljon rajoitetummat kuin ennen. Täten edessä olevat 

neuvotte lut otaksut t avasti muodostuvat vaike iksi. 

Kuitenkin Kaunasissa ollaan verrattain . 
toivehikkaita. Tiedetään, että memeliläisten keskuudessa tyy_ 

tymättömyys Saksaa kohtaan j o on ehtinyt kasvaa suureksi 

sen j ohdosta , ettei vielä ole täytetty saksan taholta vaa

litaistelun aikana annettuja lupauksia suostua "pienen raja

kaupan" vapauttamiseen, 'statuuttienmllkaisten olojen tultua 

palautetuiksi. Toivotaan et~ä Saksa näin ollen omassa int-

ressissään tulee olamaan pakotettu tekemään huomattavia 

nyt yksiä. ArVellaan myöskin, että nykyinen yleispoliittinen 

tilanne EUroopassa on omiaan tekemään Saksan halukkaaksi 

osoittamaan rauhanrakkautta Ja sovitteluhalua asioissa, 

ka eivät ole sille ensiluokkaisen tärkeitä. Näin ollen 

ehkä ei ole mahdotonta, että aloitettavissa neuvotteluissa 

päästään Liettuan ja Saksan välisiä taloudellisia Ja po_ 

liittisia suhteita todella parantaviin tuloksiin, mikä luon-
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nolllsesti tietäisi tilanteen huomattavaa "Entspannung"ia 

t ässä EUroopan kulmassa. 

tta senkin tap auksen varalta että edes. 

s ä olevat neuvottel ut eivät veis i kään toivott uihin 

ollaan Kaunasin di l omaatt i iire issä verrattain optimistisia 

t ulevaisuute en nähd en . Luullaan ettei Liettua siinäkään ta_ 

p aukses s a, ainakaan l ähitulevaisuudessa , palaa entiseen 

tomaan olitiikkaansa emelissä , kos ka s en täydellinen eplM 

onnistuminen vielä on liian t uo eessa muistissa. Edelleen 

l uull aan, ettå emeli di r e ktorio pcolestaan t ulee vä l ttä_ 

mään jousen liiallista jännittämistä , pelät en muuten pr ovo

soivansa aluute uuri voitettulhin oloihin . 

käli nämä Kaunasin diplomaattikunnassa 

l itsevat arvelut p itävät p aikkansa voitaisi i n siis katsel_ 

la emeli n lC'Jsymsrksen ja Saksan ja Liettuan välisten suh

teiden vas t ais t a kehit ys tä ainakin jossain määri n 0 timistl_ 

semmin kuin viime ai koina on ollut mahdOllista . 

nisteri : 
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ULKOASIAINMINISTERIO 

RYHMÄ: ~ .. 

. OSASTO: .t, 

ASIA: 

.. 73 't'· 

" 1 1 ..... 



R i i a 
• a ........... . . .......... . SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . .J .. . 

KIRJELMÄ n:o 273. 

R i i I!l SSA 5 P:NÄ maalis KUUTA 19 36. 

VIITTAUS: N 

p :NA KUUTA 19 P:TTY n:o 

VIITTAUS: O.U.M . 19 

u lkoasiai.nm1 nister~.~ .... .. LLE 

ASIA: Raportti. 

• Tämän mukana toimitan kunnioittaen i-

nlsterlölle Kaunasl n Lähetystön kuluvan vuod en ra ortin 

~:o 4 , L1ettuan uudet 

1n1s teri: 

o 

• 

10 111 tettä. 

UI 31.4. 



KAU Å S 1 SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 4. 

R i i a ssa 5 p:nä maalia kuuta 19 36 • ~, . 

Asia: Li ettuan uudet tuop.~i .~, ....... . 

"är ä ';kset . 
'i .. 

I 

Li ettuan Virallis n Lehden helmikuun 15 p : nä 

ilmestyneessä numerossa 528 on julkaistu luettelo tavar oista, 

.. joihin tuontilupa järjestelmää täs tälähin on sovellutettava,t •• 

j oi den tuonti on riippuva kulloinkin saat avas t a eri lisens_ 

siatä . 

• 

Luettelo on suomennet tune. s euraavanla i nen: 

TUlli nimi e' T a v a r a: 

3 ,la "a ~. Jauhot ( ai ts i eruna- ja vehnäjauhot ) I mal taat 
ja suurimot. 

" 25 . iiva , kaikenla inen . 
" 31. Etikka ja e l kk:ahapot. 
" 4 3. Li ima kaikenl a i n . 
" 57. !ahka ja nahkateoks et • 
" 75 . Fajansslt oks et . 
" 76 . " Posliini eokset . 
" 77. Lasiteokset . 
" 79 , 2 . Pol ttoturv e, puuhiili ja briketit. 
" 87, 1 ja 2. Raaka. kumi ja kautsu. 
" 88. K\Uni teokset. 
"108,3,4a,5. Fostorihappo. 
"ll2,2~,b c. A.8etoni. 
"121. Lakka , kaikenlainen . 
"135. Värit Ja vlriaineet. 

JAKEL.UOHJE I J nkeluohjemalleJn : 

. Tavallinen • Tavallinen . 

... . ......... '. ........ .. ...... . 
UI 1 : A •• 

Tavallinen ja IIsIIkal ................. ministeriölle. 
EI ulkomasedustukl8n tledoltukslln. 
Ei ulkom .. eduatuksen. multa ulkontalnmint,teriön tiedol

tukatin. 



~ . 153. 

" 156. 
" 158 , 1c d, 

" 160, 2 . 

" 161, 
"176 4. 

" 178 . 
"215 4. 
ft 215, 3. 

ft 215, 5 . 

" 205 , 2. 

" 56. 

Rauta
Rauta
Alumini -
Lapiot . . 

2 

ja teräsvalmisteet. 
ja teräs1ankavalm1steet. 

ja rautalevyvalmisteet. 

Käslrökalut ja si11tysraud.t. 
Selluloosavan' (Lignin) • 
KUvat p1akaati t ja etiketit. 
Kirjejärjeatäjäin metalliosat. 
Leikkikalu~ . kai kenl a iset. 
Elokuvafilm1 t. 
Koristepunontateokset. 
TUrkikset , kai kenlaiset. 

äiden uusien määräysten voimaantultua on 90 

Liettuan tuonnist a lisenss1säännö te1yn alaisena. 

Avus ta a . 
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....... ...................... R ... II .A ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 
3(. . 

KIRJELMÄ n:o 599. 

R11SsSA 14 P:NÄ touko KUUTA 19 36. 
. ... 

VIITTAUS: N 

P:NÄ KUUTA 19 .. n:o 

VIITTAUS : O.U.M. 19 

Ulkoasiainministeriö 
....... L.L.E 

ASIAI . 

UE 91" 4. 

Raport ti. 

riöl l 

Tämän mukana 

Kaunas in-Lähetystön 

Ho. 4, Li ettua 

toimi tan k :nnioi tt aen tini stl!

kuluvan vuode n ra ortin 

palaa kansanedustusjärjestelmään. 

':inisteri: 

10 li : tettä . 



, 

X. A lJ • . A 8 X SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n: 0 t • .. 

.}tiia ss a .l~... p: nä tou~o kuuta 1036. , 

Asia: I:1et~~a IH4.~ ... law,;'-~"~~It,llS-

.......... ...... järjestelmään . ... ..... ......... ..... .. .. ... .. .. .. 

Salainen. 

1>1' J{' , 

Xaunasin Lähetystön raportissa n:o 2, viime hel. 

mikuun 27 p:ltl, tiedoitin Liettuan hallituksen olevan teke-

.. miisillään täyskäännöksen sislpolitiikassaan. Saamieni luotta

muksellisten tietojen mukaan aikoi se jälleenherättää eloon 

• 

kansanedustuksen toivoen siten suoriutuvansa huolestuttaTasta 

sisäpoliittisesta tilanteesta. KUteh sanotussa raportissani ker~ 

roin , olivat näet kaikki muut p~antamiByritykset jääneet il

man sanottavia tuloksia. Täten maan Johtavat henkilöt olivat 

oivaltaneet etteivät enää voisi jatkaa maan hall i tsemista il-

man sitä elävää yhteyttä valtionjohdon ja kansan välillä, 

on alkaansaatavlssa vain kansanedustusjärjestelmän avulla. 

tuotavan kansanedustuksen struktuurista kerroin pää_ 

ministeri TUbeliksen j a ulkoministeri Lozoraitiksen minulle 

mikuussa luottamuksellisesti selittäneen, ettei tultaisi luomaan 

korporatiiviselle pOhjalle per stavaa ja , jOhtajaperlaatteen mu

ta1sesti , nimitysten avulla kokoonpantavaa kansanedustusta , 

Latviassa , vaan yleisten, yhtäläisten, välittömien Ja salaisten 

vaalien kautta muodostettava kansanedustus. KUitenkin tultaisiin 

tarkoin pitämään huolta siitä, ettei palattålåi entiseen "puo_ 

lue-parlamenttiin", Ja ettei annettaisi tilaa "haitallisille 

JAKELUOHJE I 

Tavallinen. 

UE 2 : A 4. 

J akeluohJemlllleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja IIs ks l . ... . ..... m inls le ... ö lle. 
Ei ulkomllledusluksen liedoilultailn. 
Ei ulkomaaedusluksen. multa ulkoaaiainminlsle,.lön tledol

lukliln. 



2. 

siTU-vaikutukBille". 

Näille periaatteille rakennettu vaalilaki onkin nyt 

julkaistu. Se kAsi ttää 100 pykllää. Niin pian kuin 8aka8.llJl08 

tai raaskannos siitä on saatavissa, toimitan sen Ministeriölle. 

Tällä haavaa saatan sen sisällöstä tiedoittaa seuraavaa saa. 

udeni ennakkotietojen mukaan: 

uuteen kansanedustukseen tulee kuulumaan 49 edusta.. 
x) 

jaa - yksi 50.000 asukasta kohti. Ehdokkaiden tarkka valikoi_ 

tt minen muodostaa uuden järjestelmän ytimen. Eri määrätyt Jär

jestöt (ei puolueet, koska ne on lakkautettu') esittävät eh. 

dokkaansa asianomaisille kaupunkien ja kuntien hallintoelimille. 

Nämä viranomai88t tutkivat esitettyjen henkilöiden sopivaisuutta 

ja laativat ehdokaslistat. Nämä ehdokaslistat joutuvat sitten 

korkeampien hallintoelimien tarkastettaviksi, ja vasta sen jäl

keen vahvistetaan ne lopullisesti. 

tt 

Maa jaetaan kahdeksaan vaalipiiriin. )(emelin alue 

'muodostaa yhden vaalipiirin, joka saa lähettää parlamenttiin 

3 edustajaa. Kemelin alueen sduatajaehdokkaita esittävät Kame-

lin maapäivät. 

Ehdokkaaksi voidaan asettaa vain henkilö, Joka on 

asunut asianomaisessa piirissä vähintäin 6 kuukautta, tai joka 

siinä omistaa kiinteistön. Vaalioikeutettuja ovat kaikki Liet. 

tuan kansalaiset I jo*ka ovat täyttäneet 24 vuotta, ja vaali

kelpoisia kaikki , jotka ovat täyttäneet 30 vuotta, ei 

kaan 

1) henkilöt , Joilta kansalaisoikeudet on riistetty 

voimassa olevan lainsäädännön perusteella; 

x)Entisessä kanaanedustukBessa oli 85 edustajaa. 



3. 

2) henkilöt, jotka ovat kuuluneet järjestöihin , joiden 

päämääränä on ollut Liettuan valtion itsenlisyyden tuhoaminen 

jonkin ~anOBan irroittaminen Liettuasta, jollei 10 vuotta 

kulunut siitä kuin tämä seikka oikeudessa todettiina 

3) henkilöt, joille jokin Tieras valtio on etukäteen 

tänyt naturalisoimisoikeuden. 

Vaalike~potsia sitä paitsi eivät ole henkilöt jotka 

aikaisemmin ovat olleet jonkin toisen maan kansalaisia 

l eivät osaa lukee eivätkä kirjoittaa liettuankieltä. 

Kansanedustajien täytyy vannoa että tulevat 

Liettuan itsenäisyyttä ja integriteettiä. 

Kansanedustajat valitaan 5 vuodeksi. 

parlamentin istuntokaudet alkavat syyskuun ja helmikuun 

ensimmäisenä tiistaina. 

Tasavallan Presidentti määrää milloin vaalit on 

tettava. Ensimmäiset vaalit tapahtunevat tulevan kesäkuun 

10 p :nä. 

toimi-

9 ja 

Miltei kymmennen vuoden väliajan jälkeen tulee siis 

Liettualla nyt olemaan kansanedustus • Miten se tulee toimimaan 

ja missä määrin se -sellaisena kuin se tulee olemaan kokoon

pantu ~ on oleva omiaan myötävaikuttamaan Li ettuan sisäisten 

olojen vakiinnuttamiseen jää nähtäväksi. 

Mini s teri : 
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· .... ................ ..... JLJ ... l .. A..... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

KIRJELMÄ n:o .1:140. 

SSA 1 T p :NA MJ'h.. .. KUUTA 18 36.. 
VIITTAUS ; N 

P:NÄ ......... KUUTA 19 ......... P;TTY .... ,..... .. n:o 

VIITTAUS : D. U. M , 18 

1I ,., 
/I I - , ... :~ 

Ulkoa.i~~~.D~~t .. rJ.~ ........... LLE 

Tämän mukana toimitan kunnioittaen Ministe

riölle Kauna.in-llhetyatön kuluvan vuoden raportin 

n:o 6, pre.identti smetona BaltlU EnteD-

te'.ta. 

Ministeri: 

10 li1tottä. 

UE S: A 4. 
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• 

• 

. X A ~. H A. S ~SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 ~. 

Riia ssa 1.1 .... p: nä ~~ •• kuuta 19 36. 

Asia : Pra.14eJlU1 ...... SII8:tOD& ...................... . 

_ ... .... . . Balt1an I!ltent.at., .. .. ................ _. 

Viime xaunuin-käynn11llll1 oli mnulla p1tlål .a. 

lcuatelu my~a pre.identti smetonan kanasa . joka, laajalti 

ja aTem!eliseati puhuttuaan Liettuan sisä. ja ulkopoliit

tiaiata oloiata x), lauaui suunnilleen aeuraaT.a Baltian 

Entente t sta, mikä kannattanee panna ' paperille kuaa.ana 

Liettu .. sa Tallitae.ille mielialoille: 

"Latvian ja Viron kansaa on meilll nyt, kuten 

tunnettua, poliittinen yht.i.to1lll1ntuopimua. Se on luon

nolliseati itsesaään hYTä .aia. MUtta Taiteeksi on osoite 

t.utunut löytäl klytänn~aaä aopiTaa muotoa j. 

ettektiiTistl aiallt~1 tllle poliittiaelle yhteiatoiminDal. 

leJIIIU. Toistaiseksi se ei sanottaTaasa määrin ole on-

Distunut. Ainoa tlhän .. tinen poliittinen tuloa Balti-nm.i. 

den yhteenliittymiseatä on LatTian pääay Kanaainliiton 

Neuvoatoon. Nlhtlväksi j ää mitä hy~tyä meille 

tu.... tulee siitä koitumaan. 

Xlsi tykseni mukaan yhteiatyömme L.tTian ja Viron 

kana.. pitäisi toistaiseksi rajoittua yhteiatyöhön ai.1a. 

x) Niistä eri raportei •••• 

JAKELUOH.JE : J ake luohjemalleja : 

T.Tallinen. 

UE 2 : A 4. 

Tavallinen. 
T avallinen ja lis ks l m inisteriölle. 
Ei u lkomaaedustuksen ti edoltukslin. 
EI u lkomaaedus lukaen, m ulta u lkoulalnminlate r lön t ledol

tukelln. 



( 

2. 

tykaen ja laiuäldlJmön alalla. Tlllai..... työs'" ei 

tarYit.. pelltl kohtaavan.a ri.tiriita1.ia .tuja ja 

Di.'" seuraavia p.t~ka1ä, jotka .lU!IÖiavu paha.ti 

~k1ttal ilmapiiriä. Pl1nva.t01n voidaan .hkl .itl 

tietl aikaa ~öten päl.ta s.llai.een todelliseen kea. 

kiDli.een ymmArtlmyk.een ja t01.ten .opimuapuolten näkö. 

kohtien kunnioittami.e.n, että vlbitellen eftektiivinen 

yhtei.työ myös ulkopolitiikan ja talouden alalla kl7 

mahdolliseksi. On vaaral11.ta tor •• era1lr vi1melD8.iD1t. 

tua, ennenkuin olot ovat siihen kyp.ät". 

Tlssl yhteydessä tulkoon kerrotuk.si kuulleeD1 

Kaunaaissa, että kenraali Laidoner -tietenkin eDDen IIUD. 

ter.in tuloa ulkoministerik.i ja Laretein nimitystä 

TUkholmaan olisi .anonut Baltian EDtente'sta "ettei 

.e ole mitään muuta kuin Baltianm.iden ulkoministeriöi 

pälsiht.erien entente". 
~a 

KUvalflä Bal tianma1den vIlisille suhteille mai. 

nittakoon tlssä vielä , etteivät vielä ko.kaan Liettuan 

ja L.vian - eikä myöskään tietääkseni Liettuan ja Vi. 

ron _ valtiopääm1ehet ole tehneet Vierailuja toi.ten.a 

luona. 

KiD1steri: 
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RIIA .. 88A OLEVA LlHETY8TÖ. 

KIRJELMA "10 1158. 

Riia 8SA .21 PIHÄ marras KUUTA 19. ,36. 
2. J //1 . , . , 

VIITTAU8: .. ............................ . ............. ....... .................. H 

...... , PIHA ... KUUTA 19 PITTY . "10 

VIITTAUS : D.U.M. 18 

lll.k 
.. .. t ... 

. ..................... . Oa8.1al.llJD.lnl.5 erlCJ-LE 

A81AI Rapor.tti .. 

Toimitan tämän mukana kunnioittaen Ministeriölle Kau

nasin-lähetystön kuluvan vuoden raportin 

lii.L.1.a-_~§D t iliDD.!!_ Liet!-uissa.. 

Ministeri: 



I 

• 

• 

X A 11 N .l. SI SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n : 0 7 ..• 

R1.1.. ssa 21 .... p:nä~a kuuta 19 36 • 
~ 

Asia: s1alinen tilanne :;,;;;.;;;.;;;==.-..;;.;;;;----................ ............ . 

.. .......... ...... L1ettu ..... ................. ........................ _ 

J{ 

I I 

KUn viime vuoden syy.kuus.. olin Kaunaaiss. 

tannw(!ca1sella sykayldlynnilliD1 , .ain synkin kuvan Liettu .... 

silloin vall1tsevi.ta oloi.ta. MUtta jo seuraavan Yierailuni 

aikana tlmlD TUoden helmikuuss. olin havaitseYinani oireita 

tilanteen parana1sesta xl. Ollessani jälleen kuluvan marra.kuun 

kesk1 vaiheilla Liettu .. sa .ain sen vaiku~elman. että ainakin 

muutamissa suhteis.a ol03en kehitys parempaan plin oli jatku_ 

nut, joskin toisis.. auhtei •• a olin pakotettu toteamaan tilan

teen jatkuyutl kiri.tyneen. 

x x 
x 

syyt siihen huolestuttayaan tilaan joka vuo.i 

sitten vallitsi Liettuassa olivat sekä taloudellista että po. 

liittista laatua. 

Taloudellises.a suhteessa silloisen ylei.maail

malli.en maatalouskriisin aiheuttamat vaikeudet maanvildlystuot

teiden sijoittamisessa olivat käyneet y~sin turmiollisikai tiet

tUalle. jolle niiden tuotteiden vienti on elinehto. Lisiksi 

xl Xts. Kaunaain-lihetystön 1935 vuoden rap. n:o 6 syyakuun 12 
p:ltä, 1936 TUoden rap. n:o 2, helmikuun 27 Pslta. 

JAKELU OHJE : 

Tavallinen. . " 

UE 2 : A 4. 

Jakeluohjemall eJn : 

Tavall inen. 
T avalline n Ja IisUksl .... ministeriölle . 
EI ulkomaDedustuksen tledollukalln. 
Ei ulkomaaedustukaen, multa ulkoaalDinminlateriOn tledo i

tukalin. 



• 

• 

2. 

Liettuan rt_ti Sakaaan, j ODJle aikaiaemmin n. 6~ maa koko 

vieDn1stl auuntautui, oli aupiatunut Il1tlttC!lL1.in Saksan wl

jettua rajaD8a liettualaiailta ta..roilta, vaatatotaeDpit .. na 

Liettuan Kemelinpolitiikalle.X) LYh7eati .anoen tilanne oli 

aellainen, ettl maa toiselta puolen lIk1btyi a.1in aaaDvil_ 

jelyatuotteiaiinaa ja toiselta puolen ei jakaanut oataa vllt

tlmlttlm1mpilklln ulkomaal aia raaka-aineit. eikl teolliauua. 

tuotteita. TyytymlttOmyya ja levottomuua p&laivlt 

le kaikiasa kanaankerrokaisaa, leimaten maan koko yhteiakunta

ellmlD. Erikoiaen uhkaavakai klvi kuohunta talonpoikain kea. 

kuudessa. K'Uten muiatettanee, nimi kerran ja toiaenkin nouai_ 

vat vakaviin kapinayri tJ'kaiin, m1 tkl vain vaikeaati ja ver1-

aeati onniatuttiin kukistamaan. Tilanteen uhateasa kehittyi 

suorutaan kestlmlttömlksi, hallitua loppujen lopuksi viime vuo

den syksyni - voittaen sen a ..... ttomuuden ja horjuva1suuden, 

joka pitkät aJat oli leimannut kaikki sen otteet - ryhtyi 

pllttlvliai1n yrityksiin taloudelliaen tilanteen parantamiseksi. 

Nliatl pOnniatuksiata aille verrattain nopeasti koitui 

Jo viime vuoden lopuasa aen onnistui aolmia Liettualle ail

loiaeasa tilanteesaa aika edullinen kauppasopimus Neuvostoliiton 

kanssa sekä hankkia uusia markkinoita Belgiasaa. Ja ennen 

kaikkea aen onniatui tosin vaata tehtyään tlyakälnnökaen 

Ke.elinpolitiikassaaD - viime keslDl päästä sopimuatentekoaa 

Saksan kanasa, joka lope t~i Liettualle niin tuhoiaan kauppa

aodan. KUn lislksi maailmanmsrkkinoilla maanviljelyatuotteideD 

hintojen nousu viime aikoina on ollut huomattava on luon

nolliata. että Liettuan taloudellinen tilanne nyt on vallu 

toinan ja oleellia.sti parempi kuin vuosi sitten. 

x) Ets. xaunaain-llhetystön 1935 vuoden rap.n:o 7, syyskuun 14 p:ltl. 
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3. 

n 
_akaup.... on pälaty siihen, että _u vientll18hdolll.uudet 

.uunn1lleen ftstaavat .en tuotantoJqJqI tilli haavaa 

muutamis.a .uhtee.aa yllttlvltkin tlmlD. 

• 

MUtta vuo.i sitten vallinaeen tyyt,..tt~den syyt 

vlt olleet ykslnomaan taloudellista laatua. PUhtaasti polilt. 

tiset seikat olivat ainakin yhtl suuresaa määrin syyplilll 

silhen. Etenkin vallitseva ~am1l1enreg1ment" oli aikaa 

ten ruvennut herlttlmäftn yhl suurllmpaa mielipahaa ympärl 

ta. Vlhan aiheena oli jo .emmois .. aan se toslseikka . ettl 

presldentin rouva ja pälm1nisterin rouva - jotka ovat sls&

ruksia, ja jotka, varsin vallanb imoi.lna ja lahjakkaina ~ tly. 

dellisesti dominoivat puoli.oitusa - ystävineen ja sukulsi. 

sineen olivat såattaneet muodostaa kamarillan . joka dikt~oo. 

risesti halli tai maata, omia etujaan silmälläpitäen ja välit. 

tämättä tl:lmeksikään yhteyden ylllpitAm.isestä muiden kansan. 

ryhmien kanssa. MUtta si~1 paitsi maan ulko. ja sisäpoliit_ 

tisen a.eman kehitys oli laajoissa piire1ss1 synnyttlnyt VA

kaumuksen, että kamarillan harjoittama ulko- ja sislpolltiikka 

asiallise.sakin suhteessa - oli käynyt yhä vähemmin Liet

tuan kansan todellisia etuja vastaavaksi. Näin ollen kylll •• 

tys koko vallitse_aan reg1meen oli päässyt vallalle paitsi 

varsinaisissa oppositiopiireisaä x) myös talonpoikain, suoje

luskuntien ja armeijan taholla. Sisäpoliittlsen tilanteen niin 

muodoin kah1tyttyti sella~.eksi, että se tuntui olevaD. aivan 

lähelll rä.1ähtlm1apiatettään, hallitus tajusi että samaten 

kuin taloud_ alalla myös poli tiikan alalla empimättä oli 

lcälnnyttlvä uusille urille, jos mieli teki vlltt8.1 katutro_ 

xl Jnt. soslalidemokraattinen puolue, ent.krlstilliademokraattlnen, 
puolue ja katollinen kirkko. ( 

1, , 
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uuaisaa pOliittisiasa otteisaaan Liettuan hallituksella 

ei kuitenkaan ollut yhtä hyvä onni kuin taloudellisia.a ti. 

lanteen parant.m1aponniatukaisaaan. Vain ulkopolitiikan alalla 

ae osittain saavutti Jlleneatyst&, niinkuin eri raporteissa 

tarkemmin selostava. 

PUhtaasti sisäpoliittisten yrityaten tilanteen helpotta

miaeksi sitä vastoin ei voida sanoa vieneen tarkoitettuun 

määrään , vaikkakin tlrkein näistä toimenpiteistä - paluu 

sanedustusjärjestelmään - ulkonaisesti näytti kovinkin merki

tykselliseltä. 

Ennenkuin ryhdyn selostamaan tlmän toimenpiteen epäon

nistumisen syitä, lienee paikallaan hiukan tarkeamin kosketel

la niitä eri näkökohtia, jotka olivat vieneet päätökseen s 

m&sin koollekutaum1sesta 10 vuoden väliajan jälkeen. 

Virallisesti on tätä toimenpidettä perusteltu silll, 

että sittenkuin Liettuan kansa, presidentti smetonan viisaan, 

autoritäärisen regimen avulla, kymmenen vuoden aikana 

• nut sille välttämättömän polii ttis8D kasvatuksen, olot maassa 

oli onnistuttu aaamaan sille kannalle, että varovainen paluu 

suurempaan kansanvalta1seen vapauteen oli käynyt mahdolliseksi. 

Niin ollen oli nyt luotavissa sellainen rajoitettu kansanedus

tuejlrjestelml "kuin Liettuan kansa tarvitsee ja johon se on 

kypsä, ja josta kaikki vanhan parlamentarismin eplkohdat mah

dollisuuksi en mukaan on eliminoitu" niinkuin fraasi kuuluu. 

on myöskin viitattu siihen, että parlamentti edellyte_ 

tään 1928 vuoden valtiosäännössä. Tämän smetona ja Voldemaru, 

kuten tunnettua, yhteiten vallankaappauksenaa jälkeen , itse oli

vat laatineet ja Julkaisseet ilman miDkälnla1aen kansaneduatuk-
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sen myötlvaikutusta. Niin ollen smetonalle ebkl jo oli ru. 

vennut klymälD kiusalliseksi tlmln hAnen "oman" YaltiosllD

tönsä mälrlyksen toteuttamatta jlttlminen , 

valtiosllDtö, siihen sislllytetyn nimenomaisen 

kaan, on voimassa vain 1938 vuoteen saakka, johon ajankoh 

mennessä se on joko vahvistettava kanaanäänestyksen kautta 

tai korvattava valittujen kanaanedustajain myötlyaikutuksella 

laadittavalla uudella valtiosäännöllä. 

MUtta suuremmassa mälrin kuin ylllmainitut nlkökohdat 

olivat var.mastikin myötävaikuttaneet päätökseen kanaaneduatus. 

järjestelmän jälleenluom1seeta toivo . että sen avulla voitai. 

siin tehdä loppu puheesta epamilienreglmentistl" , ynnä 8e to_ 

8iseikk t että • ..an pOliittisten ja taloudellisten olojen 

käytyä yhl vakavammiksi vastuun taakka rupesi tuntumaan 

Smetonalta niin raakaa! ta, että sen siirtäminen ainakin muo. 

dollisesti myös kansan edustajain kannettavaka1 kivi toivot. 

tavaksi. 

Tarkoituksessa luoda takeita siitl, ettei uusi par • 

lamentti kävisi Vallanpitäjille vaaralliseksi turvauduttiin 

kui tenkin sellaisiin keinoih.1n edustaj ain vaaleissa ja vah

vistettiin niin ahtaat rajat seimasin toiminnalle, ettl koko 

uudistukselta miltei täydellisesti riistettiin mahdoll.1suudet 

täyttää siihen kohdtatetut toiveet. 

Niinpä vaaleja - Jotka kyllä muodollisesti lain 

mukaan olivat yleiset yhtäläiset ja salaiset "hoidettiin" 

8illä tavoin että seimasin 49 jäsenestä (viideskymmenes 

ka on varattu Vilnalle) vain 6 sellaista edustajaa tuli 

lituksi , jotka eivät kuulu tautlninkai - (hallitus+ puolueeseen 

xl Virallisten numeroiden mukaan osallistuminen vaaleihin kyllä 
oli vilkas. TietenkBln ei uskallettu j äädä niistä pois. 
MUtta lukuisat ääni liput olivat t yhjät. 
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Niin ollen puhe "kansanedustukse.ta" ei petä ketälD • 

• etmas on selYlsti vain tautiniDkaipuolu •• n edu8tu •• 

Ne rajat taasen, jotka mlUirlttiin _ eima.in 

nalle, ovat maan kaikis8a kan8anvaltai.1s8a piireisal herlt

tlDeet suurta tyytymättömyytti. Jlllutamat esimerki t aIi.tl ra

joituksista .aattavat kiinn~8taa: 

Laktehdotuksia ei aaa yks1tyiakohtai.e.ti käsitelll 

aeim88in täysiistunnosaa, vaan a8etetaan jokaista lakiehdotua. I 

ta varten jota el heti hyväksytä eri valiokunta, 

sa ehdotuksen varat.ainen käsittely tapahtuu. Ne 

jat , jotka eivät kuulu valiokuntaan, voivat ainoa8taan lä. 

hettäl sille kirjalliset huomautuksenaa. Lakiehdotuksen lopul

lisessa käsitt.l~s8ä se1masin täysi.istunnos8a on yksinomaan 

päätett ävä ehdotuksen hylkääm1ae8ta tai hyväk8ymisestä siinl 

muodossa, minkä se on saanut valiokunnassa. Tässä täysi-ia. 

tunnos sa on puhevalta ainoastaan asian "raporttöörilla", yh. 

dellä hallituksen edustajalla ja kahdella kan8 anedu8 taJ alla , 

joista vain toinen saa puhua ehdotuata vastaan. Toisen 

yä on sen puoluataminen. - Hallituksen jätt~ä lakiehdotuksia 

ei valiokunnas8akaan saa muuttaa. 

hyväksyttlvät tai hyljättlvät. 

Ne ovat semmolsinaan 

Välikysymyksen esittlminen on kytketty niin moniin 

muodo 1Isuuksiin, ett ä käytännössä täti oIkeutta tuskin useIn 

tullaan käyttlmäln. Keskustelu hallituksen taholta 

.een annetun vastauksen jälkeen ei ole sallittu. Sen sijaan 

on aäldetty kahden tunnin väliaika vastauksen jAlkeen, Jonka 

ajan umpeenkuluttua kysymys epäluottamuslauaeen antamisesta voi. 

daan esittää klsItaltlväksi, jos esityk.en on allekirjoittanut 

15 edustajaa, se on n. 1/3 koko aaimasiata. EPäluottamusl~

aeen hyvlkay.m1seen vaadItaan 3/5 enemmistö. EPlluottamu.lau-
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aeen tultua pUtetyksi , on halli tulcaen tai u1anomaia. 111. 

n1sterin jltettlvl paikkanaa, ellei 'l'uavallan Presidentti pi41 

parempana hajoi tta. seimaa. 

xanaanedustajat eivlt aaa lukea esityksilln paperilta , 

vaan kaikki on lausuttava vapaasti, j.n.e. 

~tta huolimatta sille asetetuista raj01tuksiata uusi 

seimas on jo nyt ehtinyt tehdl huomattavia valk8uksia halli. 

tukselle. Pian seimasin kokoonnuttua ilmeni, että valittujen 

tautin1nka1puolueeaeenkin kuuluvien kansainedustajain joukossa 

oli monta, jotka olivat tyytymättömiä sekä pälministeriin 

eräisiin mu1.hin hallituksen jlsen1in ja sen mukaisesti 

dessä oppositioon kuuluvien ed.stajien kanssa. halusivat 

lituksen pikaista rekonstruointia. Tässä tarkoituksessa he __ ~ 

tyivät pre*1dentti smetonan puoleen vakavilla esityksillä. Täs. 

tä tämä suuttui pahasti. "Beiner Kajestät allertreueste Oppo. 

sition"-tapaista vaatustusta vastaan seimasissa hänellä kyllä 

ei oli si ollut mitään. MUtta tällaista trondeerausta ei 

kaan ollut tarkoitettu. Parhaimmasta lähteestä saamieni tieto. 

.. jen mukaan hän vastasi esityksiin jyrkästi, että jos hänen 

mielestään muutokset hallitukseen kävisivät suotaviks1, hän 

kyllä ryhtyisi niihin, mutta vasta kun hän itse pitäisi 

lannetta sopivana. Missään tapauksessa hän e1 ryhtyisi 

seimasin painostuksesta. Jos tyytyaättömät kansanedustajat 

täisivAt turvautua epäluottamuslauseen antamiseen, seuraiai 

vain seimas1n haJ01 ttaminen. Tähän as1a sillä kertaa jäi, 

tietenkin kiristlen hallituksen ja aeiDBsin välejä. 

Jo ennenkuin tlml hallituksen rekonatruoimiakysymys oli 

tullut eSille, oli ristiriita syntynyt hallituksen ja 

vllilll seimasin puhemiehen vaaliin yhteydessä. Eduskunnan 
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mistön ehdokkaana oli Kaunaain ylipormestari Kerkys, eräa ny_ 
kyisen Liettuan eteTimpiä ja llnaimi1a1mpiä henkilöitl. Ylei-
aesti tunnettu on, että hln ei ole Tallaasa oleTan kamaril. 
lan kannattajia, Ja hlnestä puhiLtaan tulevana pll.m1nisterinl 
kun muutos kerra tapahtuu. Täten on ymmIrrettlvisaä, että 
nen valitsemisenaa seimasin puhemieheksi ei olisi ollut 
hallituspiireille mieluiaa. MUtta vain presidentti 
henkilökohtaista vaikutusvaltaa käyttämällä saatiin hänen vaa
linsa estetyksi ja puhemieheksi n. 30 äänellä valituksi kama-
rillan mies Sakeinis. 

KUten jo ylläole~"a ilmenee, selmasin koollekutsumi_ 
aen ei suhteessa enempää kuin toisessakaan voitane katsoa 
johtaneen niihin tuloksiin, joihin tällä toimenpiteella halli
tuksen taholta pyrittiin. Sen sijaan, että sen avulla sisä
poliittinen jännitys olisi saatu lankeamaan ja hallituksen 
asema siten helpottumaan, tuntuu ainakin toitaiseksi siltä, 
että ae tapa, jolla paluu kansanedustua3ltJestelmäln on toteu_ 
tettu, vain on synnyttInyt uutta tyytymättömyyttä kansan kea_ 
kuudessa vanhan lisäksi ja aiheuttanut uusia vaikeukaia ja 
ongelmia hallitukselle, siten edell en huonontaen sen jo ai
kaisemmin heilkoa asemaa. 

Yhteenvetona ylläesitetystä voitanee siis 
joskin eräissä suhteissa parannusta on 

sisäisessä elämässä, silti vielä ollaan 

dyttävästä stabilisoinnista. 

todettavissa Liettuan 

kaukana olo j en tyy_ 
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Toimitan tämän mukana kunnioittaen Ministeriölle Kau

nasin-lähetystön kuluvan vuoden raportin 

_:0 8. ~iettuan riban ~yeymiQen devalyoimatta. 

Ministeri: i' ~ 



... ....... .. K .. 411 N A ... S ... l SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 . Jh ..... ..... . 
R~i" ssa ... gJt p: nä .arr~ kuu ta 1 9 .3Q. 

deTalvoimatta. 
. ~ . 

c 
MUutamia päiviä sen jllkeen kuin Latvia seuraten Rans. 

kan, Sveitsin ja HoUannin esimerkkiä, oli devalvoinut va-

.. luuttansa, Liettuan pää- ja valtiovarainministeri TUbelis in 

amplissima t'orma julkisesti seli tti, että, niin kauan kuin 

hän on Liettuan hallituksen johdo •• a, littiä ei devalvoida. 

Keskusteluissan1 presidentti Bmatonan ja ulkoministeri 

Lozoraitisin kanssa äskettäisen Kaunasin-vierailUDi aikana nlm& 

herrat niinikään vakuuttivat litin tulevan jäämään nykyi •• .n 

arvoonsa. Laajalti mol~t selittivät syitä Liettuan halliM 

tuksen päätökseen olla devalvoimatta littiä. Mitään uutta 

tai erikoisen merkillepantavaa heidän selityksensä eivät aisll. 

~ täneet. MUtta tiedoitustoimdntani täydellisyyden vuoksi tulkoot 

heidän esittämänsä nlkökohdat tässä lyhyesti rekapituloiduikai. 

Liettuan kansa on jo saanut kokea kolme int'latiota. 

KOhtalokkaasti horjuttamatta luottamusta valtion t'inanssipoli. 

tiikkaan ei neljättä kertaa voida loukata säästäjien, palkan-

nauttijain, lainanantajlen y.m. etuja. Ainakin täytyy siihen 

olla suoranainen pakko. Niin ei nyt ole asian laita, sillä: 

Liettuan päävientimaiden 

tat ovat entisellään. 

JAKEL.UOHJE : 

Tavallinen. 
...... . ..... •• ..... . . . ••• ... . ... . . .. .... 3 • • • 462.5 • • Z. E t 

UI 2: ... 

Englannin ja Saksan - valuu.. 

Jak.luohjemalleja : 

Tavallinen . 
Tavallinen ja IIlIkal minlate,.lölle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoitukaltn. 
EI ulkomaaeduatuklen, multa ulkoaalalnminiate,.iön tledol

tukalin. 
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Liettuan päävientitavarat on kaikki kiintiöity niisaä mai ... 

sa, joihin vienti merkitsee jotain. Vaikka Liettua clevalvoi8i 

rahanaa 100 %:11a, se ei saisi tuottemeeil suurempia kiinti. 

Oitä. Se salsi tosin tuotteistaan suurUDMU mu. • . n 1ittejl, 

mutta niillä se ei kuitenkaan voisi ostaa suurempia mllril 

niitä ulkomaalaisia raaka.aineita ja tehdaatuotteita, 

ehdottomasti tervitaee. 

Liettuan vientl klsittäl yksinomaan vissejl maanviljelya~ 

tuotteita. Se määrä näitä tavaroita, joka yli kot~ma1sen t 

peen jää vietlväksi on suhteellisesti rajoitettu. Liettuan 

nykyiset Tiantimahdollisuudet vastaavat suunnilleen 

tuotantokykyä jopa ylittävätkin sen muutamiin tuotteisiin 

nähden. 

Maanviljelijäin velkaauhteet on vähitellen jo saatu kuta. 

kuinkin jlrjestetyiksi. 

Ne lisämaksut , jotka valtion viime vuosina on ollut 

suorittaa maanViljelijöille heidän tuotteistaan, maaiJmamarkkina; 

hintojen alha1suuden vuoksi , eivät, niiden hintojen kohottua 

huomattavasti enää s&nottavassa määrin rasita valtion menoU'. 

viota. 

Toiselta puolen Liettua on pakotettu tuomaan ulkomailta 

suurimman osan tarvitsemistaan raaka.aineista ja tehda~otteis 
Nämä kallistu1sivat suunnilleen samassa suhteessa kuin litti 

devalvoitaisiin, etenkin kun nyt eletään hintojen yleistä nou

susuuntaa , vastakohtana vuodelle 1931, jolloin suomi Ja Skan

dinavian maat Englannin kanssa oikeassa hetkessä suorittivat 

devalvointinsa. Hintatason yleinen nousu maassa ei siis nyt 

olisi vältettävissä mikä arvelluttavassa määrin saattaisi 



järkyttää maan Juur1 elpyml1s1lläln oleTaa talou •• llmäl. 

Kaiken tlmän perusteella ollaan Liettuan johtavi8 •• 

reissä sitä mieltä, että devalvation mahdollisesti erii8sä 

suhteissa tuottamat edut eivät läheskään vastaisi sen muissa 

suhteissa aikaanaaamia vakavia haittoja. 

Sanottavia vaikeuksia Liettuan hallituksella tuskin tulee 

olemaan litin nykyisen arvon ylläpitlm1sesal. Litin kurssi 

viime aikoina ollut täysin stabiili. Utin kultakate on n. 

70 %. Val tion talousarvio on tasapainossa. )(aan kauppataae 

aktiivinen. Sanottavia ulkomaanvelkoja valtiolla ei ole, j.n.e. 

Ainakin niin kauan kuin Saksan ja Englannin valuutat 

pysyvät nykyisellään, voidaan siis olettaa li tink1n ysyvän. 

nykyisessä arvossaan ellei Li ettuassa jotain poliittis. 

ta mullistusta arvaamat tomi ne seurauksineen tapahdu. 

Ministeri-
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Ulkoasia inminist er..iÖ.LLE 

Toimitan tämän mukana kunnioittaen Ministeriölle Kauna

sin-lähetystön kuluvan vuoden raportin 

N:o 9, Liettuan -ia Py21an Jäli§et §uhteet. 

lIinishri: E~ . 

UE 3: A 4. 
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K 4 U N • 8 .JsSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 9. 

Riia ssa .. o4 . p: nä jO\llU kuuta 19 ~6. 
j ' ~ '1} 'J. 

Asia: Liettuan ja Puolan ................... . 
,. . , 

väliset suhteet. 
• • ... . ...•... .,;.;;;;;.:;;0;0.;..;;,.., ......... ,,;;;:. ;;;;";";;i~ • ..ii .. . ..ii .. '"'""' : ..... , . . ........ .. .. . .. . • ...... .. . . 

Kerran jos to1 •• nkin olen jo yli kolmivuotisena toimin
te.-aikeDaDi Riiassa 1u.kenut eri ulkomaalaisissa ja balti1aisiasa 

lehdissä optimistisia kirjoituksia otsikolla "Sovinto tekeillä 

pUolan ja Liettuan kesken" x). Kerran jos toisenkin asiantun-

tijoina esiintyvät henkilöt näiden vuosien kuluessa ovat mi

nulle väittäneet "ehdottomasti varmasta lähteestä" saaneensa 

tietää, että "periaatteelliseen" yksimielisyyteen olisi päästy 

Liettuan ja pUolan välillä vilnan kysymyksen ratkaisuehdoista. 

Näihin huhuihin ja väitteisiin olen puolestani suhtau

tunut yhä skepti1lisimmin si t ä mukaa kuin olen perehtynyt 

Liettuan oloihin. Ja ainakin toistaiseksi kehitys onkin osoit_ 

tanut minun olleen oikeassa • 

Syy skeptil1isyyteeni on pääasiassa siinä, että vuosien 

kuluessa puolassa ja Liettuassa on tässä kysymyksessä kristal_ 

lisoitunut kaks i siksi vastakkaista asennetta, että kompromia_ 

sin löytäminen niiden välillä tuntuu, lievästi sanoen , sangen 

vaikealta. 

xl Viimeksi viime marraskuun 11 p:aä, jolloin "Rigasche Rund
schau' ssa" oli tällainen, lontoolaisesta "Daily Telegraph-1sta 
otettu kirj01tus. 

JAKELUOHJE : Jakeluohjemall eja : 

UE 2 : .. 4. 

Tav~11nen. Tavallinen. 
Tavallinen ja 115, ks l ministeriölle. 
EI ulkomaaedustuksen tledoltuksiln. 
EI ulkomaaedusluksen, multa ulkouiainministerlön ledol

tukslin. 
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puolan järkkymättömältä tuntuva 

detään: Ensin on diplomaattiset suhteet 

doitta, "ohne weiteres", sitten voidaan 

riitakysymysten ratkaisusta. 

MUtta Liettualle, tai ainakin 

pitäjille, tämä on sula mahdottomuus 

poliittinen. 

2. 

kanta on, kuten tie. 

jälleensolmittava eh. 

ryhtyä neuvottelemaan 

sen nykyisille vallan-

sekä moraalinen että 

Asian laita on näet sellainen, että Liettuan kansa 

todella edelleen kipeästi tuntee sen oikeudenloukkauksen, Joka 

sille Vilnan asiassa ehdottomasti on tehty. Ja kansan sy. 

vissä riveissä elää vielä usko Vilnan jälleensaamisen mahdol. 

lisuuteen: samaten kuin Liettuan itsenäisyys nyt on tosiseik. 

ka vaikka se 25 vuotta sitten tuntui täydelliseltä mahdotto. 

muudelta, samaten Vilna voi 25 vuoden jälkeen olla Li ettuan 

pääkaupu.nki, jos vain tämän päämäärän saavuttamiseksi taistel. 

laan yh t ä uupumattomasti ja uhrautuvaisesti kuin Liettuan it. 

senäistymisen puolesta, ja jos siihen yhtä palavasti uskotaan. 

Lisäksi Liettuan nykyiset vallanpitäjät vuosikymmenen 

aikana ovat hellittämättä saarnanneet ettei Liettuan kansa 

koskaan voi eikä saa taipua siihen , että silt ä ainiaksi 

si erotetuksi sille kuuluvan alueen osa . missä ruhtinas Ge. 

diminasin vanha pääkaupunki sijaitsee jossa Liettuan kansan 

pyhimmät muistoesineet löytyvät, jossa ensimmäinen liettualm. 

nen seimaa julisti Liettuan riippumattomuuden j . n , e . Lukematto. 

mia kertoja ja mitä voimakkaimmin 5metona, TUbelis y.m. ovat 

teroittaneet Liettuan kansalle , että sen pyhimoänä 

tena on ja pysyy Vilnan vapauttaminen. 

Kaiken tämän Johdosta on luonnollista, että normaalien 
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suhteiden ~Illeensolmiminen PUolan kanssa on Liettuan nykyi

sille vallanpitäjille ajateltavissa vain sillä ehdolla, ettA 

diplomaattisten välien palauttamisen yhteydessä Joko julkise •• 

ti jossakin muodossa tulee ilmaistuksi, että tlml toimenpide 

ei tiedä Liettuan luopumista vaatimuksistaan Vilnaan nähden, 

taikka jos Vilnan kysymys silloin on lopul11sesti pois_ 

tettava päiväjärjestyksestä jonkinlainen siksi tuntuva hy-

vitys annetaan Liettualle, että sisäänpäin riittävän voimak

kasti void an puolustaa 1uopumista Liettuan kantaa ViInan 

symyksessä symbolisoivasta asennoitumisesta puolan suhteen. 

Diplomaattisten suhteiden jälleensolmiminen pUolan kanssa "il_ 

man muuta", niinkuin ei mitään olisi tapahtunut, ja status 

quon hyväksyminen semmoi s'naan Vilnankysymytsessä tietäisi 

tuan nykyisille vallanpitäjille itsemurhaa: heidän lukuisat 

vastustajansa ja vihollisensa käyttäisivät epäilemättä tilai

suutta hyväks e en syyttääkseen heitä mitä t 6rkeimmlstä maan

petoksesta j kaataakseen heidät tämän syytöksen avulla. Näin 

ollen Liettuan nykyisten vallanpitäjien vastuuntunto kansaa 

kohtaan yhtä paljon kui n heidän oma itsensäsäilyttämisvaiston_ 

sakin kerta ka ikkiaan estää heitä suostumasta pUolan 

ehdottomaan kapitu1atioon. 

Vastakohtaissuhteen jyrkkyys on slis ilmeinen. Ja 

puola ei näy aikovan tinkiä kannastaan, eivätkä Liettuan hal_ 

lituksen toimintamahdollisuuksien rajat tunnu olevan venytettä_ 

vissä, on si1l" rakentaminen toistaiseksi osoittautunut yli-

voimaiseksi vaikka niin puolella kuin toisellakin siihen 

pyrkivät voimat pitkät ajat ovat yrittäneet parhaansa. NiinpA 

on Vi1nan kysymyksen lopullisena päiväjärjestyksestä poistamis_ 
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mahdollisuutena hahmoteltu eräitä rajakorjauksia, jotka 

saisivat muutamien satojentuhansien liettualaisten jälleenllit

tyiisen Liettuaan, sekä jonkinlaisen autonomian Vilnaan jäl_ 

ville liettualaisille. Modus vivendin aikaansaamismahdollisuUk

sina _ Vilnan kysymyksen lopullista ratkaisua siirrettäessä 

epämääräiseen tulevaisuuteen on 

diplomaat tisia suhteita solmlttaessa 

jossa todettaisiin Vilnan kysymyksen 

ka Liettua yksipuolisesti selittäisi 

taasen ehdotettu, että 

joko tehtäisi n 

jäävään Wavoimeksi" , 

jäävänsä vanhalle 

leen Vilnan kysymyksesaå, pUolan suhtautuessa vaitiolol la tä

hän deklaration. On myöskin ehdotettu, että diplomaattisia 

suhteita ei toi staiseksi muodollis esti solmittaisi, mutta käy_ 

tännössä ryhdyt täi s iin s äännöl l iseen kanssakäymiseen, avaamalla 

ra jat, panemalla juna- j a postiliikenne käyntiin, solmdlmalla 

kauppoja, . n .e. Vas t a ilmapiirin tämän kautta ehkä paran-

nuttua, tartut tai si in kysymykseen di plomaattisten suhte iden jäl

l eensolmimlsesta. 

näis tä 

mättä 

lit 

MUtta Puolan hallitus ei nly ottaneen ainoatakaan 

ehdotuksista kuuleviin korv in, vaan 

pysyneen kannallaan: ensin s olmitaan 

sitten puhutaan asioista. Ja 

tuntuu se järkky-

diplomaattiset vä-

an, kaikesta sen tähänasti osoittamasta 

taivutt aakseen Liettu

vastarinnasta huolimat_ 

ta vihdoi nkin suostumaan tähän, Puola tuntuu turvau tune en 

jo kauan Vilnan alueella li ettualaisuutta vastaan harjoitta

mansa sortojärjestelmän jyrk 'än kOKentamiseen. Ni inpä on) 

tualalsten tietoj en mukaan, vi i me kuukausina liettualaisia 

luja ja lukusaleJa joukottain suljettu, lukuisia lLettualalsia 

siVistyksellisiä järjestöjä lakkaute ttu liettualaisia lehtiä 
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ja aikakauskirjoja kielletty ilmestymAatä, liettualaisia ldr. 

Joja takaTarikoi tu, Liettuan kansalaisia karkoitettu Vilnan 

alueelta, j.n. e . • Puhuessani tästä ministeri Charwatin 

kanasa hän avoimesti myönsi näiden toimenpiteiden painosta

mi.luonteen: "Lie ttuan täytyy jo ruveta ymmIrtllmään, mitä 

kello on lyönyt. NYkyinen luonnoton tilanne kahden naapurin 

välillä ei voi jatkua. Jollei Li et tua t ll 'fU , s en käy viell 

huonosti • Sitä sentimentaalisuutta, jolla Pilsudski tavallaan 

suhtautui Liettuaan, ei enää ole olemassa". 

~tta sellaiset kuin olot ylläesitetyn mukaan -
nyt kerran ovat Liettuassa, näiden puolalaisten painostU8_ 

toimenpiteitten ainoana tuloksena tähän saakka on ollut ää. 

retön pUolanvihan purkaus Liettuassa, eikä suinkaan mikään 

suurempi myöntyväisyys. Koniin vuosiin 'Vilnan-päivänä,9/l0, 

niin jyrkästi ei ole osoitettu mieltä puolaa vastaan kuin 

nyt. Koko maassa suruliputettlln, kaikkialla järjestettiin 

Vilnan kysymykselle omistettuja kokouksia, kaikki liettualal. 

set lehdet julkaisivat kirjoituksia, joissa puoluekannasta 

riippumatta yksimi elisesti tehostettiin U ettuan järkkymätöntä 

päätöstä taistella oikeutensa puolesta, kunnes Vilna on jäl. 

leen liitetty vapaaseen Liet tuaan. Mainittakoon lisäksi, että 

tänä syksynä presidentti Smetona ja pääminlsteri TUbelis 

vät ole jättäneet ainoatakaan tilaisuutta käyttämättä koros. 

taakseen, ettei Ll ettua vllsty puolan väkivallan edessä , j . n . e 

Mikäli sivustakatsoja voi arvostella, tuntuvat siis 

liettualeis.puolala1set suhteet tällä haavaa kireämmiltä ja 

toi vottom*mm11 ta kuin pi tkiin aikoihin .• Vilnan kysymystä 

kevat keskustelun! Kaunasissa viime kuun keskivaiheilla vah-
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vistivat kaikki tätä tisity.tä. Sikäläiset virkaveljeni oli

vat poikkeuksetta si tl mieltä, että Vilnan kysymys täti ny

kyä on entistä vielä pahemmassa umpikujassa. 

ni liettualaiset johtohenkilöt ilmaisivat kaikki mitä suurin

ta pessimismiä. 

MUtta el' .. ehln poliittisten ihmeiden aikaa, jolloin 

yhtäkkiä sellaista tapahtuu, jota vielä edellisenä päivänl 

pidettiin mahdottomuutena. Näin ollen saadaan ehkl liettua

lais-puolalaistenkin suhteiden kehityksessä vielä arvaamatta 

kokea yllätys, joka tekee tyhjäksi kaikki ennustelut. Tätä 

silmällä'itäen en tahdo olla mainitsematta, että kulissienta_ 

ka1set epäviralliset yritykset sovinnon aikaansaamiseksi Liet

tuan ja Puolan välillä juuri näinä päivinä 

kausia kestäneen tauon Jälkeen 

neet. 

IUni s teri: 

jälleen lienevät vilkastu_ 
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Vielä vuosi sitten Liettuan ja Saksan suhteet oli_ 

vat siinä määrin ptngoittuneet, että ne kieltämlttl antoivat 

aihetta huolestumiseen. Syy siihen, että aikaisemmin kutakuin

kin siedettävät liettualais-saksalaiset välit vähitellen olivat 

näin kiristyneet, oli, kuten tunnettua, siinä, että Kaunasin 

hallitus oli alkaa myöten ruvennut Kemelin alueella toteutta

maan siksi viki vaI taista liettuala1atuttam1spoli tiikke.a, että se 

ilmeisesti rikkoi Kemelille taattua autonomiaa. Tämä oli luon-

nollisesti Memel1n saksalaisen väestön keskuudessa herättänyt 

mitä suurinta kiihtymystä. Ajoittain tuntui todella siltä, 

kuin vallankaappausyritys vaikkapa milloin tahansa olisi voinut 

• puhJeta, kaikkine sil.minkantamattomine seurauksineen. 5i tä 

se oli johtanut siihen, että Saksa tarkoituksessa puolustaa 

Memelin sa.kaalaE ten kansainvälisesti taattuja oikeuksia oli 

turvautunut kovinkin jyrkkiin painostustoimenpi teisiin Liettuaa 

vastaan. Nämä olivat sekä poliittista että taloudellista laa-

tua. TUntuvi n niistä oli se, että Sakaa sulki rajmsa Liet

tuan tuott.ilta, täten tehden käytännöl '_isesti katsoen lopun 

Liettuan viennistä Saksaan, mikä aikaisemmin oli tietänyt n. 

60 % maan koko viennnlstä. 

JAKELUOHJE : 

Tavallinen. ................ ... . ........ . 

Ula: A4-

Jlkeluohjemlllejl : 

T 1".lIInen. 
T.valllnen ja IIllkll .mlnllterlölle. 
EI ulkom •• adultuk.en tiedoltuk.lin. 
EI ulkoma.edulluklen, mutta ulkoui.lnminllteriÖ n Uadoi· 

tukann. 
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2. 

Kaikest~ tästä olen aikaisemmissa raporteissa tehnyt 

seikkaperäisesti selkoa. TUlkoon tässä vain tOdetuksi, ensik8i, 

että Liettuan ulkopoliittinen asema arveluttav88sa määrin kirsi 

siitä, että sen Memelissä harjoittaman politiikan voi_iin sanoa 

luoneen siellä tilanteen, joka oli karakterisoitavissa sanoilla 

"das pulverfass ost-EUropas" , ja, tois.kai, että Liettuan talou_ 

dellinen ja sisäpoliittinen asema yhtä arveluttavassa määrin 

kärsi Saksan sitä vastaan toimeenpanemasta kauppasodasta ja sekä 

sen rajojen ulko- että sisäpuolella harjoittamasta agitatiosta. 

KUn toiselta puolen minkäänlaisia positiivia tuloksia 

Kaunas in hallituksen Memelinpolitiikasta ei ollut todettavissa x) 

ja Liettuan asema niin ulkopoliittisessa kuin sisäpoliittisessa 

ja taloudellisessakin suhteessa rupesi käymään yhä kestämättö_ 

mijmmäkSi , Li ttuan hallitus noin vuosi sitten tajusi, että sen 

viimeaikainen politiikka oli ajanut karille, ja että ainakin 

jossakin suhteåssa oli antauduttava uusille urille, jos mieli 

teki pelastua katastrofista • 

Se,että tällöin alettiin Memelin kysymyksestä, riippui 

monestakin syystä: Kemelin alue on Liettualle erittäin tärkeä. 

Se on Liettuan "ikkuna" länteen päin ja sen ainoa satama. 

Jousen liika pi ngoi ttaminen yolsi siis käydä sangenkin vaa

ralliseksi. 8~tä paitsi sovinto Saksan kanssa tietäisi tuhoi

saksi käyneen kauppasodan lopettamista, mikä taloudellis esti 

x}Memelin alueen llettualaistuttamiseen se ei vähimmässäkään mää-
rin ollut vienyt pikemndn oli tulos ollut päinvastainen, 
niinkuin viime maapäivävaalit selvää selvemmin osoittivat (Kau

nasin läh. rap . n:o 8, 28/l0-35). 
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kitsisi Liettualle erittäin paljon, kun sitä vastoin puolan 

kanssa tapahtuvan sovinnon taloudellinen merkitys olisi suhteel

lisen vähäpätöinen. Lisäksi Lie ttuan nykyiset vallanpitäjät e1. 

vät emeli n kysymyksessä ole läheskään samassa määrin sitoneet 

itseään kuin Vilnan-kysymyksessä, joten täysklännös ensinma1ni. 

tussa a siassa tietenkin oli heille melkolailla helpompi kuin 

viimemainitus sa. 

Silti politiikanmuutos Memalissä varmasti oli Li ettuan 

hallitukselle ä ärettömän ka~kera, ja epäilemät tä se vaati 

suurta itsensävoittem1sta. MUt ta t äytyy myöntää, että päätöksen 

kerran tultua tehdyksi , sitä r ohkeasti ja horjumatta on toteu

t e ttu. Esime r kkeinä t ästä mainitt akoon, e ttä Memelin äskettäin 

valitut maapäiyät , joi s sa saksalaiset ovat säilyttäneet 

vallitsevia kansallisuusoloja vastaavan valtavan enemmistöns ä 

( 24 p ai kkaa 29:stä), ovat saane et häiritssmättä kokoontua ja 

vaikuttaa lain säätämissä ~ajoissa mikä vuosi s itten ei 

ol lut asian l ai ta. Maapäivien luottamusta nau t tiva lail linen 

dir ektor io on saatu muodos taa mikä vuosikaus i in ei ollut 

ollut mahdol l sta. Tämä puhtaast i saksalai nen direktorio on saa. 

nut halli ta statuutti en säätämissä puitteissa i lman aiheetonta 

s ekaant umis ta asioi h in Kauna s in halli t uksen taholta. Alueen ku_ 

vernööri ksi on nimi t etty henki lö , joka on t unne t tu oikeam.1eli

syydestä än j a korrektisuudest aan, j a jol la samalla on mitä par_ 

haimmat suht eet Smetonaan j.n .e. 

Kaikki tämä on luonnol lisesti va i kuttanut rauhoi tta

vasti Memelin saksalaiseen väestöön, ja siten huomattavasti he 1. 

pottanut tilannetta. Tietysti on suunnanmuutoksen jälkeenkin 

kahnauksia ilmennyt Kemelin alueen viranomaisten ja Kaunasi n 
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virastojen kesken. ASian 181 ta on kerta kaikkiaan 

että niinkauan kuin nykyinen järjestelmä Keme11ssä pysyy v 

massa, vaikeuksia ja r1stiriitoja ei voida kokonaan välttää. 

Kemelin konventio ja Kemelin statuutit ovat niin epämääräi

sesti ja epäonnlstuneesti laaditut, että niiden määräykset 

aina tulevat antamaan aihetta erimielisyy~si1n. "Die Konven

tion und die Statuten sind das reine unglUok", sanoi mi

nulle kerran Saksan lähettiläs Keunasissa. ~ber die richtige 

Interpretation eines jeden Paragraphs könnte eine Doktorab

handlung gesohrieben werden". MUtta nyt tuntuu kuitenkin 

siltä, että molemmin puolin hyvä tahto on olemassa. Vake.

va.pia ristiriitoja yritetään ilmeisesti tällä haavaa niin 

puolella kuin toisellakin välttää. Ainakaan ei tätä nykyä 

Lie ttuan h allitusta voida s yyttää Kemelin autonomian avoi_ 

mesta rikkomisesta. Niin ollen myöskään edellytyksiä saksan 

viimeaikaiselle anti-li e ttualaiselle politiikalle ei enää 

Sitä paitsi Saksan yleispolitiikankin annalta sovinnollisempi 

asenne Lie ttuaa kohtaan oli käyny t sopivaksi. 

Tämä kaikki johti viime kesänä siihen, että sarja 

aika laajakantoisia taloudellisia sopimuksia saatiin solmi_ 

tuksi Liettuan ja saksan kesken. Näiden sopimusten sisäl_ 

löstä ja merkityksestä Lähetystö on aikaiaemm1n erikseen 

tiedoittanut. Tässä todettakoon vain, että nämä sopimukset 

toiselta puolen lopettivat kauppasodan Liettuan ja Saksan 

välillä, siten suuressa määrin myötävaikuttaen Liettuan ta

loudellisessa tilant eesaa tapahtuneeseen parantumiseen, ja toi_ 

selta puolen poliittisessakin suhteessa huomattavasti puhdisti_ 

vat ilmapiiriä, siten raivaten tien Liettuan ja Saksan po_ 



~iiti8tenkin välien parantamiselle. 

ta ei tä~ä tiellä tosin vielä 

todettava että - kJ! skusteluissan1 

luni aikana - sekä ulkoministeri 

tiläs Zeohlin katsoivat voivansa 

saksalaiset suhteet "hyviksi". 

5. 

Konkreettisia edistyaaakelei_ 

ole otettu. MUtta silti on 

äskettlisen Kaunasin vierai_ 

Lozorai tis että Saksan 

leimata nytjiset liettualaia_ 

Onko nykyinen siis ainakin kutakuinkin tyydyttlvl ti

lanne jatkuva ja vievä poliittista l aatua oleviin, Liettuan 

j a Saksan välisiä epäluulOj a ja erimielisyyksiä todella poia_ 

taviin 

l aatua, 

sitä on 

sopimuks i in, vai on.ko nykyinen tilanne vain ohblenevää 

jota vanha vastakohtaisuussuhde pian taas seuraa 

vaikea sanoa. Erikoiseen optimismiin tuskin lienee 

emelln kysymys laajemaassa merkityksessä ei suinkaan aihetta. 

vielä tunnu päiväjärjestyks es t ä lopullisesti poistetulta. 

Mini s teri : 


