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Tehtyän.i Kaunasin-lähetystön viime raportissani sel-

., koa Memelin kysymyksen nykyisestä kärjistyneestä vaiheesta ja 

analysoituani memeliläisten keskuudessa .allitsevia mielialoja ja 

ilmeisiä pyr~ksiä päästä irti Liettuasta, totesin, että tämä 

niin kauan päi väjär j estyksessä ollut kysymys kaikesta päättäen 

n.yt lähenee ratkaisuaan, ja että tädn ratkaisun laatu yksino

maan tulee r i ippumaan siit ä , mitä Berliini sen suhteen pitää 

itselleen tarkoituksenmukaisimpana. 

Tähän mennessä Berliinin todellista kantaa 

tenkaan, ainakaan Kaunasissa, ole saatu selville: "Berliini 

• sfinksinä". sanoi minulle Liettuan ulkoministeri, minun käydes

säni viime kuun keskivaiheilla Kaunasissa. "Hyvin 

tätä nykyä Berliini on ratkaiseva tekijä em elin kysymyksen s 

vittämisessä, olemme tehneet kaikki voitavamme päästäksemme sel

ville Berliinin todellisista aikomuksista ja ryhtyäksemme sen 

kanssa vaikkei muodollisesti siihen mitään aihetta ole, 

Saksa kun ei kuulu Memelin takaajavaltioihin -- suoranaisiin 

neuvoeteluihin asiantilan selvittämiseksi Saksaa mahdollisimman 

tyydyttävällä tavalla. Mutta esityksiimme ja ehdotuksiimme ei 
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2. 

näytet! kiinnitettävän huomiota. Saksan lähettiläs Kaunasissa 

pysyy po·ssa. +) Meidän lähettilästämme Berliinissä ei herra 

v.Ribbentrop pitkiin aikoihin ole ottanut henkilökoh~isesti vas

taan. ++) Ehdotuta ..... , että pääministerimme tai ulkoministerimme 

saapuisi Berliiniin neuvottelemaan ei ole vastattu +++), j.n.e.". 

Syynä Berliinin tähänast iseen "sfink~imäiseen" asen

teeseen pidetään Kaunasin diplomaattipiireissä ei vain Berliinin 

sel vää halua hermostuttaa Kaunasin hallitusta mahdollisimman pal_ 

jon tehdäkseen sen siten vielä "pehmeämmäksi", vielä myöntyväi- , 

semmäksi . Ennen kai kkea pidetään syynä siihen sitä tosiseilcima, 

että Berliini ssä ei vi elä oltane lopul lisesti selvillä siit~, 

mi tkä Saksan eri ul kopoliitti sista tavoitteista tällä hetkellä 

helpoimmin ja tuloksellisimmin oli sivat toteutettavissa ja minkä 

realisoimiseen siis lähi nnä olisi ryhdyttävä. Tämä epävarmuus 

t aasen johtuisi sii t ä , ett ä Wilhelmstrassen ja puoluejohdon vä

lillä ei valli t sisi yksimielisyyttä näi st ä asioista, ja että 

Hitl er ei vielä olisi niiden suht een sanonut "viimeistä sanaan-
• san. 

Täst ä en tietenkään puolestani voi lausua minkään

laisia arveluja. Tyydyn toteamaan, että sangen yleisesti maail-

massa t unnut aan arveltavan 

l äidemme raporttien mukaan 

myöskin useiden meidän lähetti

että Saksan lähin ulkopoliittinen 

päämäärä tulee olemaan virittää, muodossa tai toisessa, 

+) Nyttemmin hän on palannut Kaunasiin. 

++) Näin ' ~ivinä on vaihdos tapahtunut Liettuan Berliinin-lähetti 
lään paikalla. 

+++) Kun keskusteluni ministeri Urbsys'in kanssa tapahtui, oli n.lO 
vää kulunut siitä, kun tämä ehdotus tehtiin. Onko vastaus keskustelumme 
jälkeen saapunut, ei täällä Riiassa tiedetä. Jossakin lehdessä 
olen nähnyt virallisesti niin hyvin vahvistamattoman kuin dementoimat
toman uutisen, että Urbsys tässä tai ensi kuussa lähtisi Berliiniin. 
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kysymys ja yrittää saada Ukraina erotetuksi Neuvostoliitosta ja 

muodostetuksi itsenäiseksi, mutta Saksan määrättävissä ja eksploa

toitavissa olevaksi valtioksi. Joskin tämän suunnitelman suhteen 

toistaiseksi aika monet tekijät tuntuvat hyvinkin epävarmoilta ja 

hämäriltä (jopa siinä ~ärin, että vissiin skeptillisyyteen saat-

taa olla aihetta) yksi seikka näyttää joka tapauksessa il-

meiseltä: Jksinomaan Tshekkoslovakian kautta ja käyttäen vain 

Karpato-Rut eniaa tukikohtana Saksa ei missään tapauksessa voine 

toteuttaa väitettyjä ai komuksiaan. Ilman Puolan myötävaikutusta se 

ei käyne. Mutta vapaaehtois esti Puola tuskin suostuu itsenäisen 

ukrainalaisen valtion luomista tarkoittavaan yhteistyöhön Saksan 

kanssa. Sehän ei voisi jäädä aiheuttamat ta Puolalle itselleen ar

vattavasti suuriakin vaikeuksia sen omien ukrainalaisten alueiden 

suhteen. äin ollen Saksa, luot taen mental iteettinsa mukai-

sesti ennen kai kkea voimakeinojen tehokkuuteen, on arvatta-

vast i yrittävä si i hen pakottaa Puolan. Toisin sanoen: On luotava 

sel lainen t ilanne, että Puola, pelastuaksensa vielä pahemmista 

• seuraamuksista ) ei näe muita mahdollisuuksia kuin marssia Saksan 

kanssa. 

Tällä toteamuksella ol en tullut tämän esityksen paa

kohtaan, el i Li et tuan, ja samal la Memelin, merkitykseen Saksan 

kauastähtäävissä ulkopolii t tisissa suunnitelmissa. 

Etelässä Puola jo on Saksan saartama, Tshekkoslovaki 

tultua Saksan vasallivaltioksi. Samanlainen geostrateeginen tilanne 

on nyt aikaansaatava Puolan pohjoisrajallakin. Katse karttaan rii 

täätää osoittamaan, että jos Li ettuasta saadaan muodostet uksi 

Tshekkoslovakian tapainen vasa l livaltio, niin tämä päämäärä on 

miltei täydellisesti saavutettu +). Näin ollen on luonnolli sta, 

+) Myöskin Latvia saattaa tietenkin tulla näyttelemään osaansa 
tässä pelissa. Mutta se ~ cura posterior. 
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että Saksan lähimpänä tavoitteena, etappina sen suurempien 

telmien toteuttamisessa, on Liettuan saattaminen vaikutus- ja mää

r äämisvaltansa alaiseksi. Ylen tehokas ase Saksan käsissä, sen 

tätä tarkoittavien pyrkimysten realisoimlsessa, on luonnollisesti 

Memel. Onhan Memel Liettuan talouselämän elinhermo ja 

tualle kenties vielä arempi kohta kuin sudeettisaksalainen alue 

oli Tshekkoslovakialle. 

emelin 

Tämän perusteella saatan 

kysymys sellaisenaan -- s .~. 

siis tässä todeta, että 

kysymys Kemelin saksalaiselle 

väestölle taattujen oikeuksien noudattamisesta 

Versaill esin rauhansopimuksen kautta Saksasta 

tai sanotaanpa 

erotetun a ueen 

l&enliittymisestä Saksaan , 

suinkaan muodosta esillä 

nyt ensi sijassa kysymys 

tamaa pulmaa tehokkaimmin 

" ein Krunpf"-ohje lman mukaan) ei 

olevan ongelman pääsisältöä, vaan on 

siitä, miten Memelin Liettualle 

on hyväksi käytettävä Liettuan saatta-

miseksi polvilleen ja Saksan käskyn~laiseksi. 

Ver rattain yleisesti ollaan Kaunasin diplomaattipii

r ei ssä sitä mieltä , että »emelin jät täminen muodollisesti Liettuan 

suverenit eetin alai seksi ja tämän maan ainoaksi satamaksi, mutta 

nauttien Saksan tulkinnan mukaan toteutettua autonomiaa ja saa

tettuna, autonomisen lainsäädäntönsä avulla, aikaa myöten mitä 

läheisimpään faktill iseen poliittis.en, ideoloogiseen ja 

seen yhteyteen Saksran -- s.o. Memelin "danzigi laistuttaminen"-

paraiten vastai si ~aksan ajankohtaisia suurpoliittisia tarkoituspe

riä, koska tällainen järjestely hakematta tulis~ tarjoamaan Sak

salle tilaisuuksia miltei milloin tahansa halunsa mukaan 

Liettuan asioihin ja aiheuttaa sille vaikeuksia sekä 

kottaa 

Saksan 

tämän valtion poliittisessa 

eri toivomuksiin. Jos loilemel sitä vastoin irroitet 



5. 

i siin Liettuasta, yrittäisi Kaunas tietenkin mahdollisimman täydelli 

sesti kääntää selkänsä Saksalle ja hakea tukea ~euvostoliitoita 

ja Puolal ta sekä 1atvidta saada Liepajassa (Libau) samat satam&n

käyttöoikeudet kuin autODOalSessa Memelissä. Tässä tapauksessa kä

visi, sanotaan, Saksan ote Liettuaan tietenkin heikommaksi. 

Virallisesti Saksa ei olekaan LiettualIe toistaiseksi 

esittänyt muita vaatimuksia kuin että Memelin autonmmiaa ja sta

'It tuutteja lojaalisesti ja täydellisesti noudatetaan Kaunasin taholta 

• 

nota bene niin tulkittuina kuin Saksa pitää 

Mtinchenissä Hitlerkin lienee -- Englannin Kaunasissa olevan a 

hoitajan luottamuksellisen ilmoituksen mukaan minulle 

verbis vakuuttanut Chamberlainille, ettei hän vaadi eikä tule vaa

timaan enempAl +l Memelin alueen miehittäminen sen autonomisten 

hall intoelimien pyynnöstä joko onni stuneen kaappauksen jälkeen tai 

Memelin maapäivien yksinkertaisesti lainsäädäntöteitse julistettua 

alueen liittyneeksi Saksaan, ei tosin olisi muodollisessa risti-

riidassa Hitlerin vakuutuksien kanssa mitä tulee hänen vaatimuk

siinsa erikoi sest i ~emelin suhteen tai hänen juhlallisten deklara-

tioidensa kanssa siitä, ettei Saksalle yleensä enää ole aluevaati

muksia Euroopassa. Silti tällainen menettely tuskin voisi olla 

l opullisesti ja täydellisesti hävittämättä luottamusta Hitletin sa-

naan. 

Näin ollen ja ottaen huomioon kaikki muut ylläesite

tyt näkökohdat, ne "optimistit" ehkä saattavat olla oikeassa,jotka 

eivät usko Kemelin Anschlussin vielä nyt tapahtuvan, vaan Saksan 

toistaiseksi tyytyvän Memelin natsilaistuttamiReen ja "aanzigilais-

+) Englannin »erliinissä olevan v,a, asiainhoita jan äskettäinen 
demarche tiesi muistuttamista juuri tästä vakuutuksesta. 
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tuttamiseen" sillä tavoin kuin yllä hahmottelin. Tähän päämää

rään Saksa voineekin päästä verrattain helposti , pakotte.ma.lla 

~iettuan toteuttamaan statuutit Berliinin tulkinnan mukaan ja 

arvattavasti lisäksi käytännössä menemään eräisiin statuuttien 

ainakin faktillisiin vaikkeikaan muodollisiin 

esim. kuvernöörin veto-oikeuden käytössä y.m. 

Valmiina kaikkeen tähän Liettuan hallitus tuntuu 01 

van. Niin uskovat ainakin useimmat virkaveljeni Kaunasissa, ja 

lIt sen vaikutelman minäkin sain miltei kaikissa keskusteluissani 

liettualaisten johtohenkilöiden kanssa käydessäni viimeksi Kauna

sissa. En voi tässä yhteydessä olla mainitsematta siitä sel

västi valittavasta äänilajista, jolla presidentti Smetona 

sä keskustelussaan kanssani Memelin asiasta viittasi 

muodollisesti Liettua ei saa mennä statuuttien muutoksiin takaa

javaltioiden suostumuksetta . 

oiselta puolen en omalta kohdaltani voi kieltää, 

etteivätkö ne henki löt ehkä yhtä hyvin saata olla oikeassa, 

~ jotka vastoin ylläesitettyjä näkökohtia ja mielipiteitä uskovat, 

et tä Anschlussin voidaan otaksua tapahtuvan aivan lähiaikoina. 

Heidän tahollaan resonoidaan seuraavasti : 

Siinäkin tapauksessa, että Memel erotetaan 

jää Saksall e niin runsaasti tehokkaita mahdollisuuksia 

liittisesti että etenkin taloudellisesti painostaa Liettuaa, 

tämän maan saattaminen riippuvaisuussuhteeseen Saksaan jää 

leen yhtä helpoksi kuin jos Memel vain "danzigilaistutetaan". 

Tämän vuoksi Saksan siis ei tarvitse jättää Memeliä 

Toiseksi Saksaan yhdistetty ja sotasatamaksi muutettu Memel muo

dostuisi -- huomautetaan -- suurimerkitykselliseksi Saksalle, 

silmälläpitäen Saksan ensiluokkaisen tärkeiden meritieyhteyksien 

ylläpitämistä sotatilan vallitessa Ruotsin rautamalmi-alueisiin __ 
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Ahvenanmaan saaria muka hyväksi käyttäen( !) Kollllanneksi 

tuntuu tilanne tällä haavaa erittäin otolliselta Memelin An
schlussin toteuttamiseen. Varmana voitaneen pitää, ettei Ranska 

eikä Englanti siihen puuttuisi millään tavalla, joka voisi 

estää Saksaa tämän aikeen realisoimisesta. Ketään, joka toden

teolla uskoisi, että Neuvostoliitto tai Puola, puhumattakaan 

Latviasta tai Virosta, asettuisi tätä hanketta aseellisesti 

vastustamaan, en ole viime aikoina tavannut. Liettualle itsel

leen taasen tietäisi ryhtyminen aseelliseen v~starintaan, ilman 

minkään muun valtion apua, sel~ää itsemurhaa. Sille siis ei 

jääne muuta mahdoll isuutta kuin taipua ylivoiman edessä. _ Näin 

ollen, ja kun emelin jälleenliittäminen Saksaan 

sa lienee vain ajan kysymys, sanotaan: miksei Saksa nyt, toi

v~en voivansa järjestää asiat niin, etteivät Hitlerin 

set selitykset muodollisesti tule rikotuiksi, täyttäisi tilai

suutta hyväkseen "Mein Kampf"-ohjelman mukaisen 
tamiseen? 

x x x 

iten todella tulee käymään, s.o. minkälaiseksi 

Memelin kysymyksen odotettavissa oleva ratkaisu muodostuu __ 

riippuu, kuten heti tämän raportin alussa korostin, 

siitä, mitä Berliini tulee pitämään itselleen tällä haavaa 

tarkoituksenmukaisimpana, omia suurpoliittisia suunnitelmiaan sil-
mälläpitäen, 

mään. Tätä 

wogilliset 

ja mitä herra Hitler sen perusteella 

en tietenkään voi täältä käsin mennä 

johtopäätökset voivat yhtä hyvin johtaa 

toiseankin tulokseen. Ylläolevalla esityksellä 

ennustamaan. 

toiseen kuin 
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etukäteen luoda odotettavissa olevia tapahtumia eri näkökulmil

ta riittävästi valaisevan taustan . 
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KBunasin-lähetystön kahdessa viime raportissa olen 

käsitellyt niin hyvin emelissä tätä nykyä vallitsevia ilmeisiä 

• pyrkimyksia päästä irti Liettuasta kuin myös - ja ennen kaik

kea -- niitä näkökohtia ja tavoitteita, jotka, sikäli kuin 

asioita t äältä käsin voi arvostella, saattavat olla Saksalle 

määrääviä sen asettuessa, ehkä piankin, lopulliselle, ratkaise

valle kannalleen Memelin kysymyksessä. 

• 

Kuvan täydentämiseksi tulkoon tässä vielä tehtyä 

lyhyesti selkoa Kaunasin hallituksen asennoitumisesta, joskaan 

sillä, olojen ollessa sellaiset kuin ne ovat, ei tosiasiassa 

ole läheskään samaa merkitystä kuin Berliinin kannanotolla. 

Niiden pääpiirteissään täysin yhtäpitävien l ausunto

jen ja viittausten mukaan, jotka enemmän t ai vähemmän luotta

muksellisesti tehtiin minulle lukuisissa keskusteluissani Iiettu-

ah johtohenkilöiden X"'IM' ja ulkomaiden sikäläisten lähett 

den kanssa, ollessani viime kuussa Kaunasissa, perustuu Kauna

sin hallituksen asenne seuraaviin neljään kylmään toteamukseen. 

Ensiksi: että Berliini on käynyt määrääväksi teki

jäksi Memelin kysymyksen selvittämisessä, se on: että tämän 

kysymyksen ratkaisu, inhimmillisesti katsoen, riippuu yksinomaan 

JAKELUOHJE : 
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siitä, mitä Berliini sen suhteen päättää, huolimatta siitä, 

että Saksa ei kuulu Memelin takaajavaltioihin. 

2. 

Toiseksi: ettei mikään muu satama ei vätkä Ili:\kään va

paasatamaoikeud.t t.m.s. Saksalle kuuluvassa .emelissä tai 

sakin l atvialaisessa satamassa likimainkaan voi Liettualle 

vata sille kuuluvaa Memeliä. 

Kolmanneksi: että se, joka voittaa aikaa, 

ki. Olot saattavat muuttua, ja niin ollen voi tulevaisuuteen 

• asettaa toivei ta, jos vain Memel saadaan säilytetyksi Liettuan 

• 

valtion rajoissa vaikka kuinkakin höllentyneesBä yhteydessä 

varsinais-Liettuaan. 

Neljänneksi: että nykyisessä voimapoliittisessä 

latiossa Euroopassa Liettuan on yksinkertaisesti pakko yrittää 

pysyä siedettävissä väleissä Saksaan. 

Lähtien tästä ~unasin hallitus tuntuu olevan valmis 

menemään melkeinpä miten pitkälle tahansa myönnytyksissään Sak

salle, edellyttäen että ~mel vain jää, olkoompa vaikka vain 

muodollisesti, Liettuan suvereniteetin alaiseksi • 

Ulkoministeri Urbsys sanoi minulle suoraan:"Me olemme 

valmiit sovelluttamaan Memelin statuutteja niin tulkittuina, kuin 

Saksa vaatii - pysyessämme tietenkin konstitutioonimme puit-

teissa. Me olemme valmiit solmimaan Saksan kanssa sopimuksen 

Memelin statuuttien sovelluttamista koskevien, vastaisuudessa 

syntyvien erimielisyyksien selvittämisestä suoraan Skksan 

--- siis tekemään Saksan Kemelin autonomian todelliseksi 

valtioksi, silti luonnollisesti loukkaamatta muitten takaajaval

tioiden oikeuksia. Me olemme valmiit yleensä noudattamaan ulko

politiikkaa, jota Saksa ei voi pitää etujaan ~astaan tähdätty

näe Jahltta emme pääse Saksan kanssa puheisiin. Emme pääs. 
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selvyyteen siitä, mitä se todella haluaa meiltä. Siinä ~ 

me. Siinä aiheet levottomuuteemme". 

Oivaltaen tilanteen vakavuuden onkin Liettuan hallitus 

jo omasta. aloitteestaan olisi liikaa sanottua, mutta odotta-

matta pääsemistä neuvotteluihin Saksan kanssa ryhtynyt 

toimenpiteisiin, osoittaakseen haluaan poistaa tähänastisen onnet-
1 

toman Memelpolitiikkansa aiheuttaman tyytymättömyyden pahimmat syyt. 

Aikoinaan poliittisista rikoksista, s.o. li ettualaisvas

taisesta toiminnasta, monivuotiseen vankeusrangaistukseen tuomitut 

.. aameliläiset johtajat on armahdettu ja heille jälleen annettu 

täydet kansalaisoikeudet. 

.. 

Vuosikausia vallinnut ja 

suurimmaksi osaksi tyhjäksi tehnyt 

Memelin alueella. 

emelin autonemiset oikeudet 

sota tilanne on lakkautettu 

Statuteissa määrätty, mutta tähän saakka täydellisesti 

neglisoitu kaksikielisyys on palautettu kaikilla aloilla. 

Tähänastinen kuvernööri on vapautettu toimestaan, ja 

hänen sijalleen on nimitetty toinen, jolla pitäisi alla memeli

läisten luottamus • 

Memelin alueen liettualaistuttamiseksi viime vuosien 

kuluessa sinne nimitetyt liettualaiset virkamiehet on erotettu 

alueen virastoista ja valtionlaitoksista, ja heidän sijalleen on 

nimitetty memeliläisiä, jotka aikaisemmin oli siirretty sieltä 

varsinais-Liettuaan. 

Liettuan valtiollinen poliisi "Staatssicherheitspolizei" 

on poistettu Memelistä. 

Eräiden Memelin kaupungin ympäristössä sijaitsevien 

meatilo,en pakkoluovutusta kDakeva laki, joka VUosi sitten, kuten 

silloin tiedoitin, herätti tavatonta suuttumusta, on kumottu,j.n.e 

Kamelissä on tätä kaikkia tietysti tervehditty tyyty-



väisyydellä. Samalla on kuitenkin selitetty, ettei se läheskään 

riitä, ettei sitä voi pitää muuna kuin välttämättömästi aikaansa'~" 

tavien korjausten ja parannusten alkuna. 

Syistä, joiden san en kiintoisaa ja laa.je.kantoista 

netta yritin analysoida Kaunasin-lähetystön tämän vuoden raportissa 

W. 1, eivät memeliläiset, enemmän kuin Berliini itsekään, kuitenkaan 

toistaiseksi ole sen tarkemmin presisoineet vaatimuksiaan. 

Enemmän selvyyttä tässä suhteessa saattaa ehkä jo 

odotettavissa, kun, arvattavasti aivan lähiaikoina, uusi direktorio 

on saatu muodostetuksi , ja uudet maapäivät, luultavasti jonkin 

viikon kulut tua, ovat kokoontuneet ja ehtineet ryhtyä odotettavissa 

olevaan "Gleichschaltungs"-lainsäädäntöön. Mutta tulkoon tässä 

kerran korostetuksi: Siitä, mitä memeliläiset haluavat, yhtä vähän 

kuin siitä , miten pitkälle Kaunasin h lli tus on valmis menemään 

myönnytyksissään, asioiden kehitys ja ratkaisu ei lopullisesti 

riipu. Se riippuu, kuten aikaisemmissa raporteissani jo 

tanut, yksinomaan siitä , 

tarkoituksenmukaisimpana , 

tähtääviä suur poliittisia 

mi tä Berliini tulee pitämään itselleen 

silmäl l ä pitäen omia kauas yli Memelin 

suunnitelmiaan. Kaunasilla ja Memelillä 

ei liene muita mahdollisuuksia kuin taipua sen edessä. 

Niinpä tuntuukin nyt Kaune.sin hallituksen lähiapänä 

konkreettisena päämääränä olevan päästä, rauhassa, suoraan Berlii

ni! kanssa jonkinlaiseen sopimukseen, joka ratkaisisi asian ~ ennen

kuin Memelin maapäivät kokoontuvat. 

Ministeri: 
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Toimi t an tämän mukana l~ioitta en Ministe-

riöl le Kaunasin- lähetyst ön ~~luvan vuoden raportin 

\~ 3, Li ettuan ja J euvostolii ton nykyisistä 

väl ei st ä . 
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Y~ydessä i viime kuussa Kaunasissa saatoin sel

It västi todet a sen huomattavan muutoksen, joka viime vuoden ku

luessa on tapahtunut liettualais--venäläisissä suhteissa. 

It 

Ai kaisemmin Li ettuan johtohenkilöt keskusteluis

saan ulkovalto jen edustajien kanssa johdonmukaisesti käyttiVät 

jokaista tilaisuutta hyväkseen korostaakseen niitä hyviä ja 

l uot t amuksellisi a suht eita, jotka. vallitsivat Liettuan ja 1Ieu

vostoliiton välillä , ja allevii at akseen, että Neuvostoliitossa 

Liettual la oli "ai noa todellinen ystävänsä", jonka tukeen se 

aina saattoi luottaa. 

l euvostoliiton lähettilään vaikutusvalta Liettuan 

johtaviin henkilöihin oli kautta vuosien i lmeinen. Hänen neu· 

vojaan ja toivomuksiaan seurattiin milt ei sokeasti. Hän esiin

t yikin Kaunasissa jonkinla i sena "pi~~kuninkaana", jonka asema 

ol i ihan toinen kuin muiden lähettiläiden. 

Viime joulukuussa oli KUva täydel lisesti muut

tunut . Silmiinpistävästi väItettiin nyt koskettelemasta Liettuan 

aikaisempia suhteita Neuvostolii ttoon. Puheen joskus kääntyessä 

Neuvostoliiton asennoitumiseen viime maaliskuussa, kun Puola 

JAKELUOHJE : 

. n........ ........ .. .... 'r.s,y.alUl;l,.~l;I,.! .................. .. . 

UE 2 : .. 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja li.lkai ministeriölle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoitukalln. 
Ei ulkom •• edultuklen, mutta ulko •• falnmini.t.rf6n tledoi .. 

tukalln. 
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osoitti ultimaatuminsa Li ettualle , 

ko-8lovakian kriisin yhteydessä, 

2. 

tai viime syyskuussa, Tshek

j .n. e. , Li ettuan johtohenki-

löiden osanotto keskusteluihin säännöllisesti rajoittui olkain

kohennuksiin. 

Kuukausimäärin ei euvostoliitolla ole ollut lä-
hettilästä unasissa, ja jälelle jääneitten lähetystön jäsenien 

läsnäoloa tuskin huomataan. Eräs virkaveljeni kuvasi Neuvosto

liiton edus tuksen nykyistä ilmeistä syrjäänjoutumista sattuvasti 

sanoen, leikkiä laskien, että jos koko lähetystö lakkautettai

siin, sitä arvattavasti ei huumattaisi ennenkuin parin kuu

kauden kuluttua. 

Ministeri : 
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Asia: Liettuan nykyiset suhteet . 
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Kuten viime kevään ja kesän raporteissani tiedoitin, 

liettualais-puolalaiset välit eivät diplomaattisten suhteiden tul

tua viime vuoden maaliskuussa solmituksi aluksi ollenkaan tah-

toneet ottaa kehittyäkseen Puolan toivomaan suunt aan. Liettua 

pysyi itsepi ntais esti passiivisen vastarinnan kannalla. Ne 

lan nimenomaiset vaatimukset, jotka Liettua, Puolan sille 

taman ultimaat~n edessä, oli aksept oinut, se t äytti --

kasti mutta askelettakaan pit emmälle se ei mennyt. Kaikki 

minister i Charwat tn ponnistukset pääst ä Puolan ja Liettuan to

delli seen lähentymiseen näyttivät epäonnistuvan. Vielä viime 

kuussa hänen yksityiskirjeensä minulle huokuivat mitä suurinta 

pessimismiä tulevaisuuteen nähden. 

Mutta syksyn kuluessa tapahtui muutos. 

Tshekko-810vakian tapahtumat avasivat brutaalisesti 

Liettuan silmät ja tekivät sille selväksi, että sen oli vii

pymättä omaksuttava ihan uusia linjoja ulkopolitiikassaan , jos 

mieli teki ainakin yrit tää Säilyä Tshekko-8lovakian tapaiselta 

kohtaloIta. 

Epäröityään ensiksi, olisiko yksipuolinen suuntaus 

vain toiseen t ai toiseen sen suurista naapureista se on 

JAKELUOHJE : 

..................... .. .. ... Ta:v.allinen ................. ...... ...... .. 

UE 2 : A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen" 
Tavallinen ja lIaakai ministeriölle. 
Ei ulkomaaedustulc.sen tledoitukaUno 
EI ulkom •• edustuklen. mutta ulkoasiainministeriön tiedoi .. 

tukann. 
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joko Saksaan tai Puolaan -- kenti es LiettualIe t arkoituksen

mukaisen, Liettuan hall itus päätti ainakin periaatteessa koet

taa tasapuolisesti pa antaa suhteet niin hyvin Saksaan kuin 

laan. +) 

Hukkaam tta aikaa Kaune.s i n hallitus ryhtyi eri 

tisiin toimenpiteisiin 'emelissä ++~ toivoen niiden avulla voi

vansa sae. a päivä järjestyksestä poistetuksi ~emelin kysymyksen , 

4t joka läpi vuosien oli ollut l iettualais-saksalaisten välien pa

hi mpana kom stuskivenä. Kut en viime raporteissani t ästä asi as

ta olen ti edoittanut , Li ettuan hallitus ei kuitenka n näi ssä 

yrityksissään ole ainakaan toist~iseksi onni stunut . Päinvastoin 

on sinä hetkenä , kun t ät ä Ki rj oitan , Yemelin kysymys kärjisty

neemmässä vaiheessa kuin ehkä koskaan ennen . tutta oivaltaen 

kiertämättömän välttämättömyyden saada ~emelin kysymyksen selvi

• 
tetyksi Saksaa t yydyttävällä tavalla , jotte Liettua voisi 

ni ihin suhteisii aksaan , jotka nykyine voimapoliittinen 

stel at io Euroopa sa i l e ker ta kaikkiaan sanelee , Kaunasin 

ha li tus ei ole lan istunut pyrkimyksissään päästä tähän pää

määrään. , ämä yr kimykset ovat viime kuukausina muodostaneet 

j muodo tavat yhä ede leen Liettuan ulkopolit i ikan a:n ja 

T"t' taust aa v stean on liettualais- puolalaisten vä

lien viine i' ist a kehitystä ervosteltava . 

Vai~e , kuten l l ä ma initsin, päätös yrittää parant aa 

suhteet yöskin Puolaan peri aatteessa muodosti oleellisen osan 

Li ettukn viime syksynä omaksumasta uus-suuntauksesta, ei si i t ä 

alussa tahtonut tulla mitään enempää kui n aikaisemminkaan. Halu 

ryhtyä tämän päätöksen toteuttami seen puuttui ilmeisesti. 

+) Kts. Kaunasin- l äh etystön rap. :!! 14 7/Xl 1938. 

++) " " " " N9 2 11/1 1939. 
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kin sentimentaalisesti ylen epämiellyttävä tehtävä, ja konkreet

tisesti sangen vaikea. Niin ollen tuli, kuten jo huomautin, 

alussa pääpaino pannuks i liettualais-saksalaisten suhteiden paran 

tamiseen. Vas ta kun huomattiin, että tämän päämäärän saavuttami

nen oli melko lai lla vaikeampi ja suurempia uhreita vaativa 

kuin mitä oli kuviteltu, ja vasta kun Väl ttämättömyys saada 

t äten syntyneessä kamppailussa Saksan kanssa selkänoja oli käy-

~ nyt Liettualle ihan kouraantuntuvaksi, Kaunasin hall itus heitti 

syr jään si säisen vastahakoisuutensa todenteolla yrittää lähentyä 
Puolaa. 

Huomattuaan tämän Puola t ietenkin mitä suurimmalla 

tarmolla t art tui täte~ vihdoi n tarjo tuvaan mahdolli suuteen pääs

t ä -- n. k. lähei sten suhtei den l uomi sen avulla -- sen vaiku

tusvallan saavuttamiseen Li ettuassa, joka ei ainoastaan l äpi vuo

sien ole ollut Puolan Balti anpol it i ikan yht enä pää 

joka t ällä haavaa suorast aan on Puolan tärkeimpien etujen sane

lema: Jollei Puolan nyt onnistu saada Liettuaa vaikutusvaltansa 

alaiseksi, ni in tämä, inhimilli sesti ka tsoen, t ietää Liettuan 

luhi stumi sta Saksan vaikutus~iiriin, Li ettuan tulemista jonkinlai

seksi Tshekko-8lovakian tapaiseksi saksalaise.ksi vasallivaltioksi, 

mikä t aasen ai ainoastaan merki tsisi Puolan Baltian-politiikan 

lopullista haaksirikkoa, vaan myöskin koko Puolan valt akunnan 

geostrateegista saartamista Saksan t aholta. +) 

äin ollen oli enemmän kuin luonnollista, että 

syystalvena lähentyminen f aktillisesti tapahtui Liettuan 
hallitusten Välillä. 

Todistuksena tästä minun ei tarvitse rajoittua huo

mauttamaan, että kaikki virkaveljeni Kaunasissa poikkeuksetta ovat 

+) Kts. Kaunasin-lähetystan rap. _.1 1/1 1939. 
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sitä mieltä, että niin on mianlaita. Eikä minun tarvitse ra

joittua vain mainitsemaan Liettuan ulkoministerin minulle 

maan sanoneen, että Ii ettualais-puolaiaiset suhteet hänen vakau

muksensa mukaan tällä haavaa voids_an Hioi tt eI ema.tta leimata hy

viksi. Ja edelleen minun ei tarvitse tyytyä esittämään todis 

sena tästä ministeri Charwatin loistavaa tuulta ja sitä kohte

liaisuutta, jota mielenosoituksellisesti hänelle kaikkialla Keuna-

~ sissa nyt osoitetaan, vaan voin konkreettisina esimerkkeinä ta

pahtuneesta lähentymisestä luetella seuraavat tosiseikat: 

10 ) "Sanomalehtisopimus" on saatu aikaan, jossa molem

minpuolise sti sitoudutaan välttämään hyökkäyksiä ja epäsuopeita 

kirjoituksia toista valtiota vastaan, j jossa luvataan yrittää 

tasoittaa syntyviä erimielisyyksiä ja myötävaikuttaa keskinäiseen 

ymmärtä.m.ykseen. Tällä sopimuksella on jo ollut myönteiset 

vaikutuksensa. 

20 ) Kauppasopimus on ni ini kään aikaansaatu -- suurt 

vai keuksien ja huomattavien myönnytysten jälkeen. KeVään ja kesän 

kuluessa oli moneen otteeseen yritetty päästä siihen, mutta aina 

tuloksetta. Nyt joulukuussa, äkkiä valtaanpäässeen suopean mieli

al an vallitessa, p"" ästiin sen allekirjoit tamiseen kymmenessä päi

vässä. +) 

30 ) M.tnl.8.sin hallitus on arkailematta osoittanut ha

luaan saada ViInan kysymyksen päiväjärjestyksestä poistetuksi. Sen 

huomattavin toimenpide t ässä suhteessa oli "Vilnan vapauttamis

seuran" l akkauttaminen, mikä 8päilemi!ttä oli Katmasin halli t 

le ylen vaikea ja raskas tehtävä, ja sitä paitsi aille sisä-

+) Kun tämä sopimus on tullut ratifioiduksi, ja sen teksti on 
saatavissa, on lähetystö t ietenkin tekevä selkoa sen sisäl
löstä ja merkityksestä. 
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poliittisesti suorastaan vaarallinen. ~utta s e oli välttämätön 

ensi askelena Vilnan kysymyksen likridoimisen tiellä. Ja jos ' ~u

hut pitävät paikkansa, ttä l iet tualain en konsulinvirasto aiotaan 

perust aa Vi lnaan, ja etts Kaunasiin t ullaan rakentamaan presiden

t i j}inna osoitukseksi ' siitä , ett ei Kaunasia enää pidetä 

väliai kai sena pääkaupunkina , niin voi daan sanoa, että todella 

mattavasti 

doimi sta . 

jo on l äh estytty Vi lnan kysymyks en lopulli sta likvi
+) 

uutta joskin ylläesitet yn mukaR.n Li ettuan ja Puolan 

halli tukset -- ki i t os pääasi a sa ensi nmaini tun myöntyväisyyden -

viime kuukausi na epäilemättä ovat päässeet keskinäiseen l ähentymi

seen ja li ettualais- puolalaisten suhteiden kielt ämättömään normali

soitumiseen ja parant umi seen, on silti kaikessa t ässä olemassa 

suuri "aber" . 

Ol lessani viime kuussa Kaunasissa minun ei tarvinnut 

vi l ka ista kovinkaan kauas kuli ssien taakse, ennenkuin huomasin, 

et tä i lmakehän .!?arannus liettuala is-puol alaisi ssa suhteissa , mitä 

9t Liet tuaan t ul ee, tajoi ttuu yksinomaan vi ra lisiin piireihin. 

t usryhmien ulkopuol ella olevi ssa intellektuaalisissa , sot ilaallisis

sa, h lli nnolli si ssa ja t al oudelli si ssa pi ireissä , samaten kuin 

Liet tuan kansan laa j emmissa massoissa (mikäli poliittista ymmärtä

myst ä ni issä ollenkaan löytyy), on mieliala val l an t oinen. Niissä 

v l l itsee vanha viha ja e äluot t amus Puolaa koht aan yhtä 

ja voimakkaana kuin ai kai semmin. 

huomioon, mi ten iki vanhat, syvät 

ja miten häikäilemättömästi sitä 

Se onkin luonnollista, 

juur et t ällä vihamielisyydellä 

aina vi ime aikoihin asti on 

lietsottu. Esimerkkeinä Liet tuassa yhä edelleen vallitsevista tun-

+) Liettuan perustualai ssa on kuitenkin edelleen artikla, jonka 
mukaan Vilua on Liettuan pääkaupunki. 
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teista Puolaa kohtaan otan t/fuän vain kaksi lausuntoa, joista 

toisen teki minulle eräs korkeassa asemassa 

ja toisen eräs korkea upseeri, ollessani viime kuussa Kaunasis

sa: ~e tunnemme puolalaiset vuosisatojen takaa. Me tiedämme 

liiankin hyvin, minkälaisia epäluotettavia roistoja (Schurken) 

kaikki ovat." Ja toinen: "Vilnan anastaminen on edelleen avoin 

haava sydämessämme, ja se tulee sellaisena pysymään." 

Voisin lisätä vielä monta esimerkkiä, mutta se lie

nee turhaa . Saatan joka t apauksessa t odeta, että. viimeaikojen 

ulkonaisesti niin ilmeinen parannus Liettuan ja Puolan väleissä 

on sangen pinnallinen, että siitä puut tuu luotettava 

se, mitä Liettuaan tulee , on mitä suurimmassa määrin puhdas 

konjunktuuri-ilmiö, joka johtuu ei suinkaan etupäässä siitä 

poliitti sesta yleisestä uus-suuntauksesta, jonka Liettua viime 

syksynä havaitsi välttämättömäksi, vaan pääasiallisesti siitä 

pettymyksestä, jonka vaikeus päästä hyviin suhteisiin Saksaan 

synnytti, ja siitä pelosta ja selkänojan tarpeesta, jonka Sa~ 

san emelinpolitiikka aiheutti. Jos nämä konjunktuurit muuttui

sivat, jos Uemelin kys~vs ja Liettuan välit Saksaan järjestyi

sivät tavalla, joka edes kutakuinkin olisi Liet tuan akseptoita

vissa, luulen puolestani niiden paikan päällä olevien tarkkaili

jain olevan täysin oikeassa, jotka uskovat, että niin hyvin 

Liettuan kansan kuin tämän maan johtavien piirien enemmistö 

olisi valmis ratkaisevasti kallistumaan Saksaan päin. 

Tämän ymmärtämiseksi on muistettava, että suuren 

yleisön keskuudessa S8kaaa ei koskaan ole Liettuassa vihattu lä

heskään yhtä paljon kuin Puolaa, ja että Memel, joka ei mil

loinkaan aikaisemmin ole kuulunut Liettuaan, ja joka si tä pii tsi 

on puhtaasti saksalainen, ei tavalliselle liettualaiselle miehell 



B. 

merld t se likimainkaan yhtä paljon kuin hänelle suorastaan "pyhä 

Vilna • 

Hallituspiirei ssä taasen käsitetään luonnollisesti, 

Puolan ystävyys on kai kkea muuta kuin epäi tsekäs, että tämän 

ystävyyden takana piilevät yhtä häikäilemättömät hegemoniapyrld

mykset kuin konsanaan Saksan pol itiikan takana, ja että nämä 

saa t tavat muodostua Liettual Ie ihan yhtä vaarallisiksi kuin Sak

san tavoitteet. 

Toisel t a puol en se käsitys on a ivan yleinen 

sa , että "ystävyys" Saksan kanssa mikäli se vain 

dolli seksi ol isi Li ettuall e 

j sivistykselli sest i edulli sempi 

tal oudellisesti, 

kuin "ystävyys" 

sotilaallisesti 

Puolan kanssa . 

Näi n ollen on ynmärret t ävissä, että -- jos Liet

tuan väi st "" ät t ömäksi koht aloksi tul ee alistua jommankumman suu

r en naapurinsa vai kutusvall an al aiseksi nojautumista Saksaan 

laajo issa liettualaisissa pi ireissä pi detään pienempänä pahana 

kuin no jautUmista Puolaan. 

Täten on ehdottoma sti pai kallaan t äll ä haavaa, par '

ai ka i sessa käymistilassa , noudattaa varovaisuutta arveluissaan 

t ä , minkäl eisiksi Li ~ttuan ja Puolan välit vast i suudessa 

muodostuvat. Se, samaten kuin Liettuan olojen kehitys niin 

nessa nuussaldn suhteessa, rii puu siitä, miten Memelin ky~s, 

laaj i mmassa merldtyksessään, ratkeaa , miten Saksa tulee kohtele

maan Liettuaa simä rat ka i sevana aikana, joka nyt on edessä. 

Ministeri: f?4U4~. 
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Palattuani eilen illalla Kaunasista katson syyta 

olevan ensi työnä, täydennykseksi Riian lähetystön viime ra

port tiin i~~ 9, kertoa, et t ä Liettuan hallituspiireissä katsotaan 

Baltianmaiden keskinäisten suhteiden aivan viime aikoina huomat

tavasti parantuneen. 

Latvian ja Liettuan välisten suhtei den 

oireista maini tsin jo Riian- lähetystön yllämainitussa raporti ssa 

t,. 9 . 

"tä Latvian suhtautumiseen Viroon tulee, 

Kaunasissa sitä mieltä , että viimeaikaisen molemminpuolisen, 

lestuttavan närkästymisen ja vieraantumisen jälkeen käänne 

paan päin on t apahtumaisillaan. Viime Baltianmaiden ulkominist 

rien konferenssin yhteydessä ilmenneissä tilaisuuksissa 

ulkoministeri oli suorastaan silmiinpi stävällä t avalla 

haluaan osaltaan vetää ristin yli latvialais- virola i sten 

ten ja vilpittömästi pyrkiä sellai siin väleihin Viron kanssa , 

kuin näiden mai den ni i n monessa suhteessa i denttiset edut vaa

tivat. Si tä paitsi oli Kaunasi ssa saatu se vaikutelma, että 

henkilökohtai sesti untersin ja Selterin välillä oli syntynyt 

eräänlainen lähentyminen ja entistä ainakin jossain määrin pa-

JAKELUOHJE : 

Tavallinen. 

uE 2 : A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Ii.lkai ministeriölle. 
Ei ulkom •• edustuksen Uedoitukailn. 
EI ulkom •• edultukaen, mutta ulkoa.lainminllteriön tiedoi. 

tukailn. 



2. 

rempi yhteisymmärrya.-- Muistankin puolestani Muntersin, 

aani bAnen kansaansa Baltianmaiden ulkoministerien äskeisest! 

ferenssista, sanoneen minulle suunnilleen seuraavaa: "Jos vain 

jaksaa kuunnella Selterin hidasta puhetta ja pysyä keskeytt!

mättä hänen ajatusten juokauaan , niin hänen kansaansa ei suin

kaan ole mahdotonta neuvotella, jopa päästä järkeviin tuloksiin-

kin -- sen totesin Kaunasissa." 

• Myös Viron katsotaan, Kaunasin hallituspiireissä, 

• 

puolestaan i lmaisseen selvää halua parantaa suhteitaan molempiin 

toisiin Baltianmaihin, ja viimeaikaisten eristäytymispyrkimystensä 

jälkeen jälleem l ähestyä niitä. erkkinä tästä pidetään Viron 

odot tamattoman posi ti ivista osanottoa viime ulkoministerikonfe

renssin töihin, samaten kuin kenraali Laidonerin äskettäin Liet

tuan armei jan pääll i kölle kenraali Rastikis'ille 

aaapua Tallinnaan Viron itsenäi syyspäiväksi, ja ulkoministeri Sel

terin vast aavaa kutsua ministeri Muntersille. 

Itenkin viimemainittu kutsu johon minkäänlainen 

pakko ei ollut olemassa, päinvastoin +) -- tuntuu kieltämättä 

merki l le pantavalta oireelta mielialan muutoksesta Virossa, kat

soen siihen, että juuri ministeri Munters henkilökohtaisesti, hä

nen menneisyytensä, hänen politiikkansa ja hänen otteensa ja 

esiintymisensä yleensä ovat olleet Viron erikqisen vastenmieli

syyden, arvostelun ja paheksumisen kohteena. 

Mitä kenraali Rastikisin kutsumiseen tulee, väitti 

minulle Viron lähettiläs Kaunasissa, ministeri Varma, että se 

+) Vrt. Baltianmaiden ulkoministerien viime konferenssin päättö
p··ytäkirjan kohtaa Ad III,5, jossa nimenomaan sovitaan siitä 

~ että tahtomatta millään tavoin loukata niitä perinteitä,jotka 
ovat muodostuneet kolmen vallan välille niitten itsenäisyys
päivien viettotapaan nähden, hallitukset lähettävät virallisia 
edustajiaan seuraavan kerran vasta näitten maitten itsenäisiksij~ 
lis ' 1~sen 25-vuotiajuhliin. 
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oli tapahtunut kenraali Laidonerin omasta aloitteesta. Sen luon~ 

nollisena päämääränä on yritys parantaa niitä vähemmän sydämel~ 

lisiä suhteita, jotka tähän saakka ovet vallinneet Viron ja 

Liettuan sotilasjohtojen väli llä. Siihen, että näin on ollut 

asianlaita, on ollut olemassa useita syitä. Puhumattakaan siitä, 

että kenraali Rastikisin edeltäjät eivät liene olleet 

että Virossa olisi tunnettu erikoista halua lähempään kosketuk-

.. seen heidän kanssansa, ovat ulkopoliittiset tekijät -

.. 

jassa tietenkin liettualais- puolalaiset välit -- olleet 

kuttamassa s iihen, että Laidoner demonstratiivi se5ti on 

tynyt jokaisesta ystäväll isyyden eleestä Liettuaa kohtaan. 

ei Virossa otettu kuuleviin korviinkaan Liettuan taholta 

kuluessa e ävirallisesti lausuttuja toivomuksia lähemmästä koske

tuksesta Viro ja Liettuan armeijojen kesken. Ja vielä niin 

myöhään kuin . li vuotta sitten Laidoner lienee kieltäytynyt 

vastaanottamasta hänelle tarjottua l iettualaista suurri stiä.-

Kaiken tämän johdosta Liettuan sotilaspiireissä syntyneen mieli-

alan parantamiseksi kenraali Laidoner -- hankittuaan, kuten 

ministeri Varma minulle avoimesti sanoi, varmuuden siitä, että 

kenraali Rastikisin kutsuminen Viroon ei tällä haavaa Varsovassa 

eikä Berliinissä herättäisi mielipahaa nyt katsoi hetken 

tulleen tällaisen kohteliaisuuseleen tekemiseksi. utta sen 

si, vakuutti ministeri Varma, ei Hast ikisin käynnillä ole mi

t ään konkreettista kantavuutta , eikä se, nimenomaan , merkitse 

minkäänlaisen lähemmän yhteistyön alkamista Viron ja Liettuan 

armeijojen kesken. 

Kenraali Rastikis'ista , xzzx josta Suomessa ei kai 

paljoa tiedetä, tulkoGn lyhyesti mainituksi, että hän kuuluu 

niihin verrattain harvoihin liettualaisiin upseereihin, jotka 



4. 

ovat saaneet sotilaskasvatuksensa Saksassa, ja että häntä pi-

etään Saksaan päin ka.llistuvana . Hän tekee järkevän ja määrä

t i et oisen miehen vaikutuksen, ja hän on yksi niitä ei kovin 

lukuisia l i ettualaisia johtohenkilöitä, joita Kaunasin 

pi i r ei ssä yleisest i kunnioitet aan. Armeijan ja suojeluskuntien 

pi t äminen si säpoliittisten riitojen ulkopuolel la -- mikä 

assa ei ole mikään helppo teht ävä -- sanot an olevan 

pääpyrkimyksenään pol iitti sessa suht eessa , 

kilökohtai sesti kul i ssien t akana näytellee huomattavaakin poliit 

t i sta osaa, hänellä kun sanotaan olevan suuri vaikutusvalta 

pr esi dent ti Smetonaan. 

x x x 

Ennen lähtöäni Kaunasiin minulla ei ollut ti

laisuutta keskustella minist er i Muntersin kanssa hänen kutsumi

slstaan Viroon. Muntersmn palattua tältä matkaltaan olen tiet 

kin ottava asian hänen kanssansa puheeksi. Mikäli 

kertoo jotakin tiedoi t tamisen arvoista sen li säksi, minkä jo. 

yll ä olen esittänyt t ämän kutsun symptomaatti sesta 

olen luonnolli sesti siitä raportoiva. 
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Toimitan tämän mukana kunnioittaen Ministeri-

ölle Kaunasin-lähetystön kuluvan vuoden raportin 

~ 6, Liettuan ja Puolan välit • 

".:14. 
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Asia: Liettuan. ja ..... P.u.olan ...... yälit, 

nl2 '1...2 !J.~ , J7 . 
, 1 

- ...-- . 

Ollessani viime ja tällä. viikolla Kaunasissa vahviaöi 

tt minussa se käsitys Li ettuan ja Puolan nykyisistä väleistä, jonka 

jo viime joulukuun käynnilläni Kaunasisse. sain niistä, ja jonka 

mukaan niiden todellinen laatu, ainakin toistaiseksi, 

ti eroaa niiden virallisesta julkisivusta. 

Kaunasin lähetystön tämän vuoden rapot-tissa w. 4, 23/I, 

tin jo tämän käsitykseni ja perustelin sitä yksityiskohtaisesti. 

Tyydyn sen vuoksi t ässä lyhyesti ensiksi tehostamaan, että se 

ulkoneisesti kieltämättä ilmeinen p8.l"annus liettualais-puolalaisis

se. suhteissa, jota Keunasin virallisissa piireissä eksponoidaan, 

tt ainakin vielä rajoittuu yksinomaan ahtaimpiin hallituspiireihin. 

Näiden ulkopuolella val litsee yhä edelleen vanha , intohimoinen 

viha ja syvälle juurtunut epäluulo Puolaa kohtaan. Kuvaava sti 

tämä ilmenee siinä, että hallituksen Puolan-politiikka paljon 

laajemmassa määrin kuin sen myöDtyväisyys Saksan edessä on 

monien muiden vanhempien sisäpoliittisten syiden ohella -- ai

heena siihen yleiseen tyytymättömyyteen, joka maassa vallitsee, 

ja joka - sivumennen sanmen - varmastikin jo 

olisi johtanut nykyisen regime'in kukistamiseen, ellei oppositio 

olisi niin heterogeenisesti kokoonpantu, ja ellei siltä niin 

JAKELUOHJE : 
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täydellisesti puuttuisi johtajahenkilöllisyyksiä, kuten näitä 

oita koskevissa raporteissani aikaisemminkin olen huomauttanut. 

Toiseksi haluan tässä viime Kaunasin .. käynnilläni vahvi 

neena käsityksenäni korostaa, että myöskin Liettuan hallituspi 

en "puolalais-ystävällisyys" edelleen on ylen pinnallin~ ja 

kesta päättäen helpostikin voi muuttua. Sangen yleisesti 

laan Kaunasin diplomaattipiireissä, että jos vain Memelin kysy-

tt myksen nykyinen kärjistyneisyys saataisiin tasoitetuksi 

Liettuan kutakuinkin akseptoitavissa ole~lla tavalla, ja 

hallituksen nykyinen jokapäiväinen yllätysten pelko sit en 

tt 

ja jos modus vivendi'in päästäisiin, joka tietäisi 

mistä Liettuan ainakin muodollisen suvereniteetin alaisena, niin 

se katsantokanta, jonka mukaan luopuminen lähentymisestä Puolaan 

ja suuntaus Saksaan nykytilanteessa olisi Liettualle edullisin, 

helposti voisi päästä vallalle myöskin Liettuan johtavissa pii

reissä. 

Kuten muistettaneen aikaisemmista raporteistani tämä kanta 

ei vain ole aika levinnyt suuren yleisön keskuudessa Liettuassa, 

vaan esitet t iin se monelta viralliseltakin taholta jo siinä neu

vottelukokouksessa, joh~. Liettuan hallitus viime syksynä Tshekko

Slovakian tapahtumien jälkeen oli kutsunut kaikki lähettiläänsä 

y.m., ja jossa päätettiin Liettuan välttämättöIDästä ulkopoliitti

sesta uussuuntauksesta. Silloin tätä katsantokantaa, 

tin, ei kuitenkaan hyväksytty, vaan päätettiin ainakin al uksi 

yrittäa tasapuolisesti parantaa suhteita niin hyvin Puolaan kuin 

Saksaan. 'fämän mukaisesti onkin tähän saakka toimittu, mutta 

merkille pantavaa on, että miltei kaikissa niissä keskusteluissa, 

jotka minulla viime Kaunasin-käynnilläni oli liettualaisten johto-

henkilöiden kanssa, seuraava ajatus ilmeni, enemmän tai 



• 

• 

vähemmän selviin sanoihin: 

"Me olemme lojaalisesti yrittäneet päästä hyviin 

teisiin Puolaan, ultimatumin akseptoinnin jälkeen. 

teisiin onkin päästy mutta yksinomaan sen kautta, että 

ml. liettualaiset, olemme tehneet kaiken voitavamme tyydyttääk

semme puolalaisia. He, sitä vastoin, eivät ole tehneet 

ei ainakaan mitään, joka asialliselta kantavuudeltaan ja payko

loogiselta merkitykseltään läheskään vastaisi meidän tekojamme • 

Elleivät puolalaiset nyt vlhitellen ryhdy tyydyttämään meidänkin 

toivomuksiamme ja tällöin ensi sijassa korjaamaan niitä huutavi 

Vääryyksiä, jotla he vuosien kuluessa ovat tehneet Vilnan alu

eella asuville liettualaisille, niin liettualais-puolalaisten 

teiden viimeaikainen positiivinen kehitys ei voi jatkua, vaan 

meidän t äytyy ottaa harkitsevaksemme toista asennoitumista." 

Voi olla eri mieltä siitä, ovatko todella liettua

laiset t ehneet kaiken voitavansa, eivätkä puolalaiset yhtään mi

tään. On näet muistettava, että esim. puolalaisen vAhemmist6n 

kohtelussa Liettuassa ei sanot tavia parannuksia tähän mennessä 

ole voitu huomata, ja että Liettuan hallitusmuodossa edelleen 

löytyy määräys. jonka mukaan Vilna on Liettuan pääkaupunki,j.n.e 

L;.uistissa on myöskin pidettävä. että Puola esim. kau~asopimuk

sessaan Liettuan kanssa teki huomattavia myönnytyksiä ~ttuan 

eduksi ja että Puola yleensä kieltämättä on osoittanut 

hillintää suhteissaan Liettuaan. Mutta vissi perä on kui-

tenkin kieltämättä ylläsanotussa liettualaisessa katsantokanaassa. 

Ja joka tapauksessa se vallitsee Liettuan taholla. 

Oivaltaen tämän, on Puola, aivan äskettäin, 

malla, että "tieteellinen liettualainen seura Vilnassa" jälleen 

saa ruveta toimimaan, tehnyt eleen, jolla saattaA 

ehkä huomattavakin vaikutus liettualai s-puolalaisiin suhteisiin.-
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Tämän toimenpiteen mahdollisen merkityksen vuoksi tulkoon siitä 

pari sanaa tässä sanotuksi. 

Jo ennen maailmansotaa toimi Vilnassa tieteellinen 

liettualainen seura, joka Venäjän vallan aikana oli liettualai

sen kansallistunteen kehittämisen tyyssijana. Sen sivistykselli

nen ja poliittinenkin merkitys oli Venäjänaikana 

suuri: seuran onnistui koota. huomattavia kokoelmia 

• kansan historian ja shistyksen muistoesineitä, ja 

• 

saattoivat lukuisat liettualaiset merkkihenkilöt hiljalleen toi

mia liettualaisten kansallisten tulevaisuuspyrkimysten hyväksi. 

Vilnan tultua Liettuast a erotetuksi, seuran toimintamahdollisuu-

- det hävisivät mi l tei täydelli sesti, ja sen käytännöllinen mer

kitys kävi mitättömäksi. 'utta sentimentaalisesti se edelleen 

oli koko Liettuan kansalle erikoisen kallisarvoinen lai tos, 

kansalliselta lie t tualaiselta kannalta sen kOkoelmat kieltämättä 

olivat suurarvoiset . Jiinpä ei Puola käynytkään siihen käsiksi 

niinä pitkinä vuosina, jolloin muuten liettuala~suuB kaikissa 

ilmenemisouodoissaan häikäilemät tömästi tuhottiin Vilnan alueella. 

Vasta viime keväänä , bL, diplomaattiset suhteet jo olivat ol

leet solmittuina muutamia kuukausia, Puolan hallitus lakkautti 

seuran ja takavarikoi sen kokoelmat, jonkinlaisena kostotoimen~ 

piteenä siitä, että Liettuan uuteen, toukokuussa voimaan astu

neeseen hallitusmuotoon oli säilytetty määräys, että ViIna on 

Liettuan pääkaupunki. 

yt ollaan kuitenkin, kuten kerroin, Puolas~ val

mii ta sallimaan seuran jälleen aloittaa toimintaansa - tosin 

toisella nimellä ja uudella johdolla sekä jonkinlaisen puola

laisen "commissaire"in valvonnan alla . 

Tämän toimenpiteen vaikutukset liettualais-puolalai

aiin suhteisiin saattavat. kuten jo sanoin, muodostua ehkä 



käänteentekeviksikin , jos se lojaalisesti tot eutetaan Puolan ta

holta. Samaten monet muutkin teot ovat Puolan mahdollisuuksien 

rajoissa , joiden avulla t odel la voitaisiin päästä pysyväiseen 

parannukseen Liettuan ja Puolan väleissä ja luoda luotet tava 

pohja näiden maiden vastai selle todelliselle lähentymiselle. 

toistaiseksi suhtaudutaan Liettuassa hyvinkin skept illisesti 

kiin olan otteisiin ja aikeisiin. Arvosteltaessa 

puolalai sia s teita ei niin ollen voi sanoa muuta , 

ne edelleen t ellä haavaa ovat ylen 1 biilit, kuten 

riittävän selvästi ilmenee, a ettå niiden vastainen kehitys 

riippuu niin monesta vielä tuntematt omasta tekijästä , ettei 

kaan varmuude l la voi e ustaa , tuleeko se muodostumaan posi tii 

viseksi tai negatiiviseksi näiden mai den todelli s en lähentymisen 
kan alta katsottuna. 
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ölle Kaunasin- lähe tystön kuluvan vuoden raportin 

.~ 7, emelin kysymys. 

L:inisteri: 
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11i t ään lopullisesti ratkaisevaa ei Memelin 

sessä ole tapahtunut sen jälkeen kuin minä joulukuun :K.aunasin

käynnilläni saamieni tietojen ja vaikutelmien perusteella laa

din Kaunasin lähetyptön raporti t l~ 17, 26/XII-38, W. 1, 1/1 ja 

~ 2, 11/1- 39. Kuitenkin on tilanne tänä aikana kehittynyt ta

valla, joka kannattaa t ulla paperille pannuksi. 

Ensimmäiseksi tulkoon tällöin kiinnilöydyksi, että 

Hitler ei vieläkään tunnu, kaikesta päätt ~ en, Memelin kysymyk

sessä "sanoneen viimeistä sanaansa", josta kieltämättä kaikki 

riippuu, ja että tämän johdosta Wilhelmstrasse yhä edelleen 

pysyy sfinksimäisenä. Nä in ollen Liettua ei ole päässyt har ... 

4t t asti toivomiinsa suoranaisiin keskusteluihin Berliinin kanssa 

aikaanaaadakseen modus vivendi"n, joka poistaisi nykyisen epä

varmuud en. Ulkoministeri Urbsysin Liettuan taholta ehdotetusta 

Berl iininmatkasta ei ole tullut mitään, eikä se enään ta pah tu

nekaan. Liettuan uusi lähettiläs Berliinissä, ministeri Skirpa, 

joka on ol lut siellä joulukuun alusta asti, pääsi vasta muu

tamia päiviä sitten jättämään valtakirjansa kanslerilie, ja tA~ 

hänastisissa, tietysti vain puolivirallisissa keskusteluissaan 

Auswärtigei Amtissa hän on vain saanut vältteleviä vastauksia 

.JAKELUOH.JE : 

Tavallinen. 

\olE. 2 : A .. . 

.JakeluohjemaUeja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja 1i,lkai mini.teri6I1e. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukaUn. 
Ei ulkom •• eduatuklen, mutta ulkoallainmini,teriön tledoi

tukailn. 
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Kameliä koskeviin tiedusteluihinsa. 

Yemeliläiset itse tuntuvat nekin jääneen ilman 

konkreettisia oh jeita Berliinistä. Heidän johtajansa eivät ole 

täsmällistyttäneet vaatimuksiaan, joita he esittivät 

sen vaalitaistelun aikana, ja jotka pysyiVät huomat tavan 

räi sten lauseparsien puitteissa (Kts. Kaunasin 

l~ 17, 26/XII-38). Siitä, milloin temelin 

maapäivät tuleva t kokoontumaan -- jota jo viikkokausia on 

• tet tu mutta mikä eri verukkeilla tähän 

si ei vi eläkPän tied etä mitään. Syy tähän on luonnolli 

ti siinä, että kemelin uusi direk~orio, 

puutt eessa, ei vi elä t iedä , mitä aen on 

heessaan , pyytå essä" , statuuttien mukaan, 

lausetta . 

Berliinin direktiivien 

l ausuttava ohje!mapu

maapäivien luottamus-

Tästä kaikesta t untuu selvästi ilmenevän, että Hit

ler ei katso syytä olevan pitää kiirettä määrätessi:iän 

-<emelin suhteen , lähitulevaisuutta si lmälläpitäen, jost a taasen 

~ vuorostaan voi tanee tehnä se jOhtopäätös, ettei ~emelin 

ve.rattuna muihin nyt päivä järj estyksessä oleviin kysymyksiin, 

t ällä haavaa suurestikaan kiinnosta häntä. 

Kirjoittaess ni Kaunasin l ähetystön' tämän vuoden ra

portti a !.l? 1, 1/1, otaksuttiin maailmassa verrattain yleisesti, 

et tä Saksan lähimpänä ulkopolii t tisena äämääränä tul i si olemaan 

Ukrainan kysymyksen virittäminen muodossa tai toi sessa. Lähtien 

siitä , että näin todella saattoi olla asianlaita, analysoin ~e

melin merkitystä Saksalle sen tällaisten suunnitelmien toteutta

misessa. Tehostin silloin, että kemelin kysymys sellaisenaan __ 

se on kysymys t emelin saksalaisel le väestöl le taattujen oikeuk

sien kunnioittamisesta, tai saksalaisen väestön asuman alueen 
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jälleenliHtäm.i sest~ Saksaan "Yei n Kampf"-ohj elman mukaan - ei 

suinkaan muodostanut esillä olevien ongelmien pääsisältöä, vaan 

että ensi sijassa oli kysymys sEtä , miton Liemelin Liettualle 

aiheutt amaa pulma tehokkaimmin voitaisiin hyväksikäyttää ;:)3.ksan 

itäsuunnitelmia silmälläpidet t äessä . 

Kaikki se , mikä silloin tässä suhteessa esitin, 

ka i keti Hämään paikkansa, kun nämä. suunnitelmat ai kanaan 

teolla joutuvat toteuttamisasteeseensa. 

.. utta lähitul evai suutta silmälläpitäen katsoin jo 

sanotussa ra ortissani aiheelliseksi korostaa , että mielestäni 

Ukrainaa koskevi en saksalai sten suunnitelmien suhteen niin monet 

t ekijät t untui vat siksi epävarmoilta ja hämäriltä, että ainakin 

toistais eksi vissiin skeptil1isyyteen saattoi olle aihetta . l ä,t

t ääkin si ltä , kuin mi nä t ässä olisin ollut oikeassa. Kuten Rii

an lähetystön raporti ssa i1! 9, 14/2- 39 , jo huomautin, viittaavat 

näet monet merki t si ih en, että Ukrainan kysymys on joutunut 

alalle ja jätetty vastai suude varaan , kypsyäkseen 

4t riittävästi valmistelluksi . Sikäli kuin 

näissä Saksan itäsuunnitelmissa, on s e siis nyt menettänyt a 

kohtaisuuttaan. ämä taasen selittää riittävästi, että Berliini 

t ahalli sesti jättää toi staiseksi määritte1emättä tavoitteitaan Äe

melin suhteen ja viralli sesti pysyy aktiivisemmin puuttumatta asi

oiden kulkuun siellä , hyvin tietäen että se kehitys, 

viime syksynä, omalla painollaan joka tapauksessa ja sangen 

peasti vie emelin t äydelliseen "natsilaistumisem", l1 amelin ja 

Kaunasin siteiden höllentymiseen, Liettuan heikentymiseen ja Sak .. 

san otteen vahvistumiseen Liettuaan. 

~em.lisSä on näet se kehitys, jonka tätä asiaa 

visaa rapo*tei ssani olen k~vannut sanoilla "natsilaistuttaminen" 



ja "danzigilaistuttaminan n, viime viikkoina edistynyt 

Kaikki ne kansallisosialismin maail1ll8nketsomukaelliset. poliittiset 

sotilaalliset ja yhteiskunnalliset järjestöt. jotka olevat ole

massa kolmannessa valtakunnassa, on perustettu MemeliS8ä toinen 

toisensa jälkeen: ~emeldeutsoher Kulturverband" , jonka tehtävänä 

on "die deutsche und dami t die nationalsozialistisohe Kulm 

und das neudeutsahe Gedankengut zu pflegen"~ "SA," niminen j är-

jestö , jonka univormu on ruskea niinkuin Saksan ?astaavan 

• tön, ja jonka tehtävänä on "den "1 rtschri tt und den Ausbau der 

nationalsozialistisohen Bewegung im Memelland zu gewährlei sten" ja 

"freiwilli g und mit fanati scher Einsatzbereitschaft fUr die na

tional soziali stische IdAe zu kämpfen"; "Ordnungsdienst", 

vormu on must e kuin Saksan "S.S. ""järj estön, ja jonka 

eräänla i sina polii si joukkoina vastaavat "S.S":n tehtäviä; 

Jugend", joka vastaa Saksan Hitler~ugendia+); ~beitsge.ein 
kopioi tune Saksasta; j .n. e. ''Hell Hitler" tervehdys 

tuan presidentin kuvat on poistettu alueen autonoomisista Ijr,l. 

, ii'j ,t, vira stoista, kouluista y.m. Liettuan valtakunnanvaakuna 

autonomisten viras ojen leimoissa korvattu Memelin vaakunalla, 

tuan lippua ei käytetä, waan Memelin kaupungin, j .n.e. 

Kaiken tämän Kaunasin hallitus on ant~ut tapahtua 

vain hiljaisella suostumuksellaan, vaan on päämini3teri Mironas 

vira llisesti sel ittänyt, että Liettuan hallitus ei aiokaen yas

tustaa, että Memelin alueen ongelmat ratkaistaan "im Geiste der 

nationalsozialistilohen Ideologie", ja että memeliläiset vapaasti 

järjestäVät elämänsä kansallissosialistisen maailmankatsomuksen ja 

+)L~elin saksalai •• 1n FUhrer on eräs tri Neumann, joka aikoinaan 
tuomittiin monivuotiseen larlJituBhuonerangsistukseen valtionvastai
saata toiminnasta, mutta viime syksynä armahdettiin. 
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saksalaisen esikuvan mukaisesti. 

Suorastaan aktiivisesti on Kaunasin hallitU8 myötävai

kuttanut ylläselostettuun kehitykseen eri toimenpiteillä. Joukon 

niitä luettelin 1\.a.unasin lähetystön tämän vuoden raportissa .P. 2, 

li/J.. Niiden lisäksi tulkoon tässä kerrotuksi, Kaunasin 

sen päättäneen , että vastaisuudessa emelin maapäivien jäsenten 

ei enää tarvitse vannoa uskollisuudenvalaa Liettuan presidentille 

ja hallitukselle . ~nitsemista ansaitsee myös määräys, 

edes memeliläisten passeissa nimenomaan on sanottava haltijan 

van "citoyen du territoire de emel". 

1uten näkyy, ovat viime viikkojen kuluessa siteet 

unasin ja kemelin välillä äärettömästi höllentyneet. Se tosi

seikka, että kemel vielä on Liettuan suvereniteetin alainen, il

menee enään oikeastaan vain siin~, et tä ' emelisBä on Liettuan 

hallituksen nimittämä kuvernööri ja pieni 

että memeliläiset suorittavat asevelvolli suuttaan Liettuan armei

jassa, että Liettualla ~n vapaa ja täysi käyttöoikeus Memelin 

satamaan ja oikeus pitää alueella valtion tullivirkai l i joita, ja 

että tul l ilaitos, rautatiet ja osti ovat va t akunnan. 

utta kuvernööri merkitys on käynyt mitättömäksi. 

Tärkei tä prerogatiivi aan , vetooikeuttaan, joka kuvernöörillä on 

Liettuan valtion etuj en vaarinottamiseksi, uusi, viime syksynä 

nimi tetty kuvernööri ei kertaakaan vielä ole käyttänyt, vaikka 

juuri hänen aikanaan siih en olisi pitänyt 01 a enemmän aihetta 

kuin koskaan aikaisemmin. 

Vain ajankysymys lienee, milloin varuskunta 

taan ja milloin memeliläiset vapautetaan asevelvollisuudesta Li 
tuan armeijassa. 

Sataman käyttöoikeua, ja mitä s iihen kuuluu, muo-
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dostaa luonnollisesti LiettualIe asian ytimen. Siitä se tuleekin 

varmasti viimei seen saa kka yrittämään pitää kiinni. lutta palj 

puhuva oire on, että Kauna sin hallitus äskettäin my~nsi melkoi

set määrärahat Sventoji-nimisen, n. 20 Kilo~etria ohjoiseen päin 

t emelin alueen rajalta , puolitiel lä Latvian rajalle, sijaitsevan 

kalastajasataman rakentamiseksi t odelliseksi kauppasatamaksi __ 

niin vähän lupaava kuin tämä hanke satamateknillisesti lieneekin. 

ut t a ~ventoj i on ainoa kysymykseen 

Liettuan ranni kolla . 

Kaiken tämän edessä ei luulisi, että Kaunasin halli

tuksella ol i si pienintäkään syytä tyytYVäisyyteen tai 

den demonstroimiseen . Ja kuitenkin minun on todettava, että,kes

kustel lessani viime Kau asin-käynni l läni ulkoministeri Urbsysin 

sa, t ämä kieltämättä eräänlaisella t yytYVäisyydellä 

vastakohtana unasin aikaisemyaan politiikkaan 

li t ukse nou at tama, kiel'tämättömien tosi seikkojen 

korosti, että 

uuden hal-

realipoli tiikka on johtanut selvään "dAtente"iin niin hyvin Liet-

, tuan suht ei ssa aksaan kuin tilanteessa L.emelissä. Näin ollen 

hän uyt sanoi saattavansa toivoa -- mitä hän ei usla1tanut teh

dä viime joulukuussa -- ettei " schluss"ia l ähitulevai suudessa 

tarvitsisi pelätä, joskin, kuten hän alleviivasi, hän tietenkin 

oivalsi, ett·· l opulli nen ja ratka iseva päätös siinä suhteessa on 

yhden ainoan miehen kädessä, mi stä syystä ehdotonta varmuutta ei 

tietenkään voi tuntea. 

Tämän ulkoministeri U~bsysin kannan 

kin löydettlvissä osaksi siinä, et tä laajoissa pii 
se dominoivat pyrkimykset päästä hyviin suhteisiin Se 

hinnalla millä tahansa, osaks~ siinä, että Kaunas on 

tumaan vaikka kuinka pitkälle meneviin 
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ehdolla että tämä kaupunki jää Liettuan ainakin muodollisen 8QVe~ 

reniteetin alaiseksi (Kts . tBunasin lähetystön rap. m 2, 11/11-39). 

Itse asiassa lieneekin tosiseikka, että Saksa, eräiden 

viime aikoina virei llä olleiden kysymysten käsittelyssä, on osoit

tanut entistä melko lailla suurempaa myötämielisyyttä ja yhteie

ymmärrystahtoa Liettuaa kohtaan. - Onhan Saksalla toki siihen 

varaakin, kun sille tärkein kysymys, emelin kysymys, joka tapauk

sessa kehittyy sen toivomusten ja etujen mukaisesti! 

n tä t aasen oloihin . emelissä tulee, on luonnollista, 

että siinä tunnetaan t yytyväisyyttä kaiken sen johdosta, mikä on 

saavutettu. utta riittävänä sitä ei suinkaan vielä pidetä, ja 

monessa suhteessa katsotaan tyytymättömyyteen edelleen syytä 01 

Ensi sijassa on tällöin maini tteva taloudelliset olot, joiden 

jestely memeliläisiä tyydyttävällä tavalla on, asioita objekt i ivi

sesti arvostellen, Kaunasille todella sangen vaikea asia. Veisi 

, kuitenkin liian pitkälle tässä syventyä näihin kysymyksiin. Paljon 

suuttumusta on kemeli ssä herättänyt launasin hallituksen halutto

muus täyttää lupauksensa Varsinais-Liettuaan vuosien kuluessa si 

rettyjen memeliläisten jälleennimittämisestä vanhoihin virkoihinsa 

hl emelissä . Ja vielä enemmän suuttumusta on herättänyt Kaunasin 

hallituksen menettely nimittää tullivirkailijoiksi ja satamapolii

seiksi hlemeli in sieltä poiskutsutun Liettuan poliittisen poliisin 

entisiä jäseniä.- Luettelematta mu; ta esimerkkejä, tyydyn tot 

maan, että memeliläiset katsovat syitä tyytymättömyyteen edelleen 

olevan runsaasti olemassa. 

Tmdellisuudessa lienee asianlaita niin, ettei kemelin 
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~äestön valtavaa enemmistöä voi tyydyttää mikään muu kuin täy

dellinen Anschluss Saksaan. Sangen yleinen onkin se käsitys 

tahoilla, että Anschluss, jolleikaan ihan l ähitulevaisuudessa, 

joka tapauksessa ai~isemmin tai myöhemmin tuleekin tapahtumaan. 

llloin ja miten se on, näissä piireissä vallitsevan miel 

pi teen mukaan , Saksalle vain taktillinen kysymys. Kun Hitler 

katsoo otollisen ajankohdan tulleen m ein Kampf"-ohjelman 

liseksi toteuttamiseksi , tai jos hän jonakin hetkenä katsoo 

san suurpo iittisten itäsuunnitelmien toteuttamisen vaativan Meme

lin Anschluosin , niin tämä , kaiketi ) on kädenkäänteessä toteutet

tavissa . ja ilman että sotaa sen vuoksi syntyy, jos se 

pannaan i rrallisena edesottamuksena . Sillä , mikäli tilannetta 

kyhetkel_ä voi arvostel a, mitään aseellista vastustusta ei 

odotettavissa ainoankaan kolmannen valtio taholta, ja Liettuall e 

tietäisi ryhtyminen aseellisee vastarintaan , ilman minkään muu~ 

maan apua , ni i n selvää itsemurhaa , ettei sille jääne muuta mah

dollisuutta kuin taipua ylivoiman edessä. 

·inisteri: 


