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Täydel lisesti yhtyen siihen, minkä ministeri 

Hynninen raportissaan l\~ 24, viime joulukuun 28 p:ltä, esitti 

latvialais-virclaisista suhteista ja niiden vähemmän tyydyttävän 

laadun syistä, haluaisin tässä hiukan tarkemmin kosketella 

tä niistä seikoista, jotka ministeri Hynninen raportissaan 

nitsi Viron tyytymättömyyden ja huolestuneisuuden aiheena, ja 

joka luonnollisesti paljon on askarruttanut mieltäni. Se on 

kysymys Latvian puolustusvalmiudesta ja sen otaksuttavasta asen

teesta sotilaallisten selkkausten syttyessä näillä kulmilla. 

Sotilasasiamiehemme tiedoitusten kautta on 

tietenkin jo tunnettu se välinpitämättömyys, joilla Latvian ny_ 

• qinen regime - hämmästyttävästi kyllä, katsoen sotaministerin, 

kenraali Balodisin, vaikutusvaltaiseen asemaan on suhtau

tunut maan puolustus1aitokseen. Minun ei siis tässä tarvitse 

.eDDl yksityiskohtiin, joiden käsittelaminen ei olekaan minun 

asiani. Voin tyytyä lyhyesti totea.maan, että armeija ja sen 

tarpeet, puhumattakaan miltei olemattomasta laivastosta, ovat 

tulleet kohdelluiksi suorastaan lapsipuolen tavoin, sillä vllin 

kuin suuria sWllllia on uhrattu ei vain maalai... ja työläia-
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väestön taloudellisen ja sivistyksellisen tason paDantamiseen, 

maatalouden ja teollisuuden tuotantokyvyn korottamiseen, kaupan 

ja käsityön effektivisoimiseen, teiden ja katuJen ensiluokkai

seen kuntoon panemiseen j.n.e. mikA tietenkin kaikki on 

ollut täysin oikeata ja välttämätöntä -- vaan myöskin suo

ranaisiin yle ellisyyst&rkoituksiin , kuten lukuisten valtion lois

torakennusten rakentamiseen, kaikenlaisten suurenmoisten juhlien 

järjestämiseen y.m. 

4t Puolustusvoimien tarpeiden silmiinpistävä huo-

• 
" 

miotta jättämistä, verrattuna muihin tarpeisiin, ei yleensä ole 

virallisilla tahoilla yritettykään kieltää. Puhuessani siitä 

kerran erään vastuunalaisessa asemassa olevan henkilön kanssa, 

tämä koetti selittää minulle asian seuraavalla tavalla: ~idäm

me välttämättömänä ensin käyttää valtion käytettävissä olevia 

varoja maan sisäisen, poliittisen, taloudellisen ja sivistyk

sellisen asaman vahvistamiseen ja korottamiseen ja ennen kaik

kea köyhien kansanluokkien aseman parantamiseen, jotta nämä 

todella ymmärtäisivät ja tuntisivat, että heillä on isänmaa, 

jossa on hyvä eläl, joka pitää huolta heistä, ja jota siis 

lamnattaa puolustaa. -- Mi tl hyödyttää menet ellA kuten esim. 

Puolassa, jossa armeijan sotilas-teknilliseen kunnossapitämiseen 

1'1111 on käytetty suunnattomia summia, mutta täydellisesti 18i

~nlyöty pitää huolta siitl, että sotilailla -- joiden suurin 

osa on käyhän kansan poikia olisi sellaisia tunteita 

I188taan kohtaan, että he OIIasta tahdostaan ja vakauauksestaan 

olisivat ' val:aiit uhraau.an ' henk'" sen puolustamiseksi, 

ensi tilassa heittlisi kalliita aseitaan ja ant&utuisi!" 

Ta.a ajatus on tietenkin itsessAln alYan 
oikea. Mutta kieUettäTissl ei ole, etteikö, sitl noudattaen-
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kin, varmasti vuosien kuluessa La tviassakin olisi liiennyt rii t

täviä määriä puoluetusvoimienkin tarpeisiin, jos vakava 

ei ollut olemassa saattaa maan puolustusteho tilanteen vaatimuk

sia ainakin jossain määrin vastaavalle tasolle. MUtta niin ei 

tunnu olleen asianlaita. Tuloksena tästä on nyt, että Latvian 

sotilaalliset puolustusvoimat epäilemättä ovat melko lailla hei

kommat kuin Viron ja Liettuan. 

Pysyäkseni oikeudessa en tahdo tieltää, etteikö 

viime ja kuluvana menOarviovuonna olisi kiinnitetty enemmän huo

miota armeijan tarpeisiin kuin aikaisemmin. Kenoarviossa on puo

lustustarkoituksiin ollut varattuna suuraapia määriä kuin ennen; 

erilaisia sotatarvikkeita on huomattavassakin määrin hankittu tai' 

ainakin tilattu; 

Kaikk.a tätä voi 

.riko~nen "puolustusrahasto" on perustettu,j.n.e.· 

tietysti pitää hyvänä merkkinä. Silti pysyy 

tosiseikkana, että aikaisempien vuosien laiminlyöntien seuraukse- • 

na Latvian armeijan puolustusteho tätä nykyä on suhteellisen 

heikko, joten Virolla, joka Latvian kanssa on sotilasliitossa, 

epäilemättä on aihetta huolestumiseen • 

Kuluneina vuosina Latviassa vallinnut välin

pitämättömyys puolustusvoimien tarpeista onkin ei vain Virossa 

ft.an monillA muillakin tahoilla herättänyt sen epäluulon, ettei 

maan armeijaa "im Ernsttall" ollenkaan ajateltaisikaan käyttää. 

Suuresti omaan tukemaan tätä epäluuloa oli se seikka, että 

Tshekkoslovakian kriisin yhte,ydessä Latvia, kuten silloin tie

doitin, ei ryhtynyt minkäänlaisiin sotilaallisiin varoft.isuus

tai valmiuatoimenpiteisiin. VerrattaiD yleisesti arveltiinkin tä-

.tn johdosta Riian diplo.aattipiireissä+) että, .dklli Neuvosto

liitto jos sotilaallinen selkkaus elisi syttynyt sen ja 

+) KiDlkin kuuluin niiden joukkoon, kuhn silloisista 
.. s.lvill_. 
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Saksan välillä -- olisi Latvialta vaatinut läpimarssi- ja fli-
nel lento-oikeutta, uhaten sotilaallisilla voimakeinoilla hankkia it-

selleen ellei niitä vapaaehtoisesti annettaisi, niin Latvia rat

kaisevassa hetkessä ei olisi ryhtynyt aseelliseen vastarintaan, .. 
vaan olisi se arvatt avasti tyytynyt esittämään Neuvostol~itolle 

jyrkän protestin ja maailmalle selittänyt, että se ylivoiman 

edessä oli ollut pakotettu väistymään ja vetämään sotajoukkonsa 
takaisin. 

koimatta. 
Mitä tästä olisi seurannut, jääköön tässä apri-

TärkeäJllpi kuin kysymys sii tä, mi teh Latvia olisi 

menetellyt, jos sota olisi syttynyt viime syksynä ja mitkä seu

raukset olisivat olleet I~atvian mahdollisesta asennoitumisesta sil ... 

loin, on kysymys siitä, miten tatvian voidaan otaksua menettele

vän . jos vastaisuudessa tosi tulee eteen. 

Tämän kysymyksen asettaminen on tietenkin aika lail

la helpompi kuin vastaaminen siihen, vaikkakin vastausta ann et-
J 

taessa I lähtökohtana voi pi tää niitä merkkejä, jotka viime syys-

kuussa olivat havaittavissa . ja joihin juuri sen vuoksi ' tässä 

.. olen viitannut. Mutta maailmassa ei mikään täydellisesti toistu. 

"Ensi kerralla" voi tilanne, Latvian kannalta arvosteltuna, niin 

hyvin sisAisesti kuin ulkonaisesti, niin poliittisesti kuin so

tilaallisesti ja strateegisestikin, olla aivan toinen kuin 

syyskuussa, vallan toiset ja uudet tekijät voivat silloin olla 

ratkaiSIvasti vaikuttaassa Latvian. kannanottoon. Niin ollen täy .. 

t17 tarkoin varoa yet~~tl liian varaoja johtopältökail siitä, 

mikä viae syks1Jll tuntui ole'Y8l1 otaksuttavissa Laman asennoi ... 

tuai •• en Dlhden sotatapauksessa. 

lfia8ll0llUll tlhan 'fal'auten en kuitenkaan katso 

YBDi, naista asioista kerran kirjoittalsaani, yetAytyA lausuaasta 

arnlujani tulnaisuuden suhteen. Tulkoon sen TUoksi tlssl sano-
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tuksi että minä, yhdessä monen täkäläisen virkaveljeni kanssa, 

en voi olla pelkäämättä, että jollei käänteentekeviä muu-

toksia jossakin ratkaisevassa suhteessa tapahdu Latvia, to-

den ehkä tullessa kerran yastaisuudessa eteen, silloin saattaa 

toimia sillä tavoin kuin se, yllä olevan mukaan, luultavasti 

olisi menetellyt viime syks]nä toivoen siten syntpvässä 

tilanteessa ehkä voivansa pelastua siitä täydellisestä katastro

fista, joka, inhimillisesti katsoen, heti seuraisi aseellisesta 

.. vastarinnasta. 

e · 

Missä määrin tällainen toivo olisi oikeutettu, en 

tässä voi ruveta arvioimaan. Se tietäisi laskemista liian 

neen tuntemattomaan tekijään. Sitä paitsi vaietkoon ulkopuoli

nen, kun kysymys on elämästä vai kuolemasta. Mi elessä 

pidettävä, että jos Baltianmaat kerran todella joutuvat Neuvos

toliiton ja Saksan välisen sodan jalkoihin, niiden kohtal o 

voi jäädä muodostumatta mitä synkimmäksi. Tästä Latvian 

alaiset johtohenkilöt tietenkin ovat selvillä . Jos he maansa 

kohtalonhetkenä sen vuoksi asettuisivat kannalle, joka ehkä ul-

kopuolisen näkökulmalta voi tuntua oudoksuttavalta, 

silmissään ja heidän luulonsa mukaan tarjoaa ainakin jonkinlai

sia, vaikka mitenkin pieniä selviytymisen mahdollisuuksia, niin 

syrjästäkatsojat eivät ole oikeutettuja moittimaan siten omak-

suttua asennetta ~ riippumatta sen todellisista tu-

loksista, jotka vain perästäpäin tulevat selviämään. 

Kinisteri: 
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Riian-lähetystön viime raportissa yritin ana

lysoida latvialais-virolaisten suhteiden vähammän tyydyttävän laa

dun vakavinta syytä eli kysymystä Latvian puuttuvasta sotaval

miudesta. Toisiakin vakavan!aatuisia syitä on epäilemättä ayös

kin olemassa, kuten esill. taloudellisella alalla. Mutta Latvian 

ja Viron välien epäsuotuiaaan tilaan on myötävaikuttamassa myös 

sellaisia syitä, jotka ulkopuOlisen näkakulmalta arvosteltuina 

ovat melko lailla vähemmän vakavat, tai joita syrjästäkatsoja 

ei ainakaan voi ottaa yhtä vakavasti kuin asianomaiset itse 

molemmissa maissa, mutta jotka silti näyttelevät suurtakin osaa 

puheena olevassa suhteessa. Tarkoitan tällä lähinnä sitä molem

minpuolista nurjamieli syytiä, .joka niin silmi~pistävästi leimaa 

latvialaisten ja virolaisten johtohenkilöiden väliset henkilökoh

taiset suhteet, kuten ministeri Hynninen myös korosti raportis

saan m 24. viime joulukuun 28 p:ltä. 

Syyna tlhAn nurjuie1isyyteen . on tietenkin 

koko joukko erilaisia seikkoja-ensi sijassa asiuoEisten 

lit •• tin suuri aroavaisuua ja siitl johtuvat vllrinklsitykslt 

ja loukkaentuaislt. lutta ai~n erikoisl.ti tuntuu siltä kuin 

.. inhildllinen ollinaiauus, jonka nimi on kateus, 
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muodossaan, tässä kaikessa näyttelisi sangen huomattavaa osaa. 

Eri toten on ministeri Munters joutunut tämän tunteen kohteeksi 

virolaiselta taholta. Näyttää siltä kuin Virossa ei olisi oi

kein voitu sulattaa Muntersin ulkopoliittisella aktiviteetillaan 

niin hyvin Kansainliiton piirissä kuin muuten ulkopolitiikan 

näyttämöllä saavuttamaa arvonantoa etevänä poli tiikkona +), eikä 

hänen, lukuisilla ulkomaanmatkoillaan, voi ttamaansa laajaa sym-

patiaa miellyttäVänä henkilönä mikä kaikki kieltämättä 

asettanut Viron ja sen ulkoasiainjoh~ajat varjoon. 

Erittäin kuvaavana sekä tässä suhteessa että lat

~ialais-virolaisille suhteille yleensä en voi olla ottamatta 

tähän seuraavaa "lennokasta" kirjoitusta eilispäivän "Rits"issä, 

joka kuten tunnettua on Latvian hallituksen toinen äänenkan

nattaja. Se kuvaa Latvian ja Viron nykyisiä ~älejä paremmin 

kuin pitkät selostukset. 

"Rits" kirjoittaa näin: 

"Me olemme jo tottuneet aika ajoittain näkemään 
Viron lehdistössä Latviaan kohdistettuja "paukkupanoräjähdyksiä". 
Onhan meillä vielä tuoreessa muistissa miten Viron lehdet vuo
si sitten suorastaan kilpailivat keskenIID tehdessään purevia 
huomautuksia ulkoasiainministerimme Rooman-matkån johdosta, vaikka 
Viron ulkoministerille oli etukäteen ilmoitettu tuosta matkasta 
ja vaikka Viron lehdistö, muutamia kuukausia myöhaamin, mitä 
suurimmalla kiireellä pyrki käyttämään arvonimeä Etiopian A".L_U.~ 
joka ~äh!ä aikaisemn Viron lehdistössä oli julistettu PlUlDS.lan.! 

Nyt ulkomin,ist.eriDllle Tanskan- ja Englannin-matka on jälleen 
aiheuttanut "sappitulehduksen". 

le olemme ~aienne.t - kuten ta~a1lista - toi-
vossa saada nähdä .,rskJn pian tyyntyvän. Kutta ~.valeht" 
palaa jälleen tämän vuoden ensi nwaerossaan Iluntera'in viime 

+) Its. esim. ministeri GriplIl_ergin raporttia ~ 76, 6/12 1938. 
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matkaan, joka loukkaa, kuten "PaeYaleht." sanoo, virolaisten 
tunteita. Ystävämme virolaiset eivät varmaankaan usko, kun re
hellisesti sanomme, että me emme voi ymmärtää heidän tuntei
taan. Onko syynä koko asiaan se, että mini st erimme on leik
kiä laskien kertonut Tanskan sanomalehdistön edustajille, että 
legendan mukaan "Danebrog" olisi pudonnut taivaasta Latviaan 
jonnekin Valmieran lähistölle? Haluavatko virolaiset, että pu
toamispaikka olisi ollut heidän alueellaan? Sen me myönnämme 
heille mielihyvin. - Mutta edempänä artmkkelissaan kirjoittaa 
nimimerkki li.T., että meidän tulisi varoa tulli sotaa Viron 
kanssa, sillä silloin ei meidän . puolustusliittomme voisi 
toimia effektiivisesti. Tuontapaista puhetta voidaan pitää 
laukauksina varpusia vastaan, sillä on vaikeata käsittää, 
voisi olla olemassa tulli sotaa kahden valtion välillä, joita 
yhdistää kauppasopimus. Joskin kauppaneuvottelut , joi ta käytiin 
ennen joulua, on täytynyt joksi·n aikaa keskeyttää, 
vielä ole mitään traagillista riittäköön meille vain 
huomauttaa siitä, että neuv, ttelut olisivat varmasti sujuneet 
helpommin ja tuloksellise n .l ellei Viro olisi poistanut bal 
laista klausulia sopimuksest Suomen kanssa neuvottelematta 
tä Latvian kanssa. · ) 

Edel1isen lisäksi otamme vielä muutamia lauseita 
"Paevaleht"in artikkelista kommentoimatta niitä millääil tavoin: 
"Jos Latvialla ja Virolla on yhteinen kohtalo, ei olisi sal
lit~ava, että se riippuisi oikuista ja mielen äkillisistä muu
toksista" . Ja edelleen: "Balttianmaiden diplomatia ei saa antaa 
toisarvoisten tekijöiden pettää itseään". 

Todellakin oikeata puhetta!", lopettaa "Rits •• 

Ministeri : 
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Parissa Riian-lähetystön viime raportissa ja sanoma, 
tt lehtikatsauksessa olen tehnyt selkoa niistä ki r joituksista, jotka 

f Latvian taholla on julkaistu siinä räikeässä sanomalehtikiistas

sa, jota viime viikkoina on käyty Latvian ja Viron välillä ) 

ja joka on ollut erittäin kuvaavaa näiden maiden välisille 

suhteille. Ministeri Hynninen on puolestaan selostanut virolai

sissa lehdissä olleita kirjoituksia. 

tt -

Syrjästäkatsoja ei ole voinut olla huo1estumatta 

detessaan sen repiVän sävyn ja ne negatiiviset näkökohdat, 

ka ovat leimanneet useimmat näistä kirjoituksista et8nkin viro

laisissa lehdissä. Vastakohtana niihin julkaisi tammikuun 10 p: 

Latvian eniten levinnyt lehti "Jaunäkäs Zi~as" 

sen artikkelin, joka niin sävyltään kuin tarkoitusperiltään 

mattavasti erosi useimmista 

Viron taholla julkaistuista, ja jossa vakavasti 

lemmin puolin jättämään sikseen turhat kiistat sekä olemaan 

hingoittamatta maiden välisiä suhteita itse asiassa vähäplt6isil 

l.! detaljeilla, jotka saattavat oleelliset seikat varjoQD, ole

utta itse muuta kuin kateuden ja pahansuopaisuuden vahingolli

sia ii.auksia. Lehti kirjoittaa: 
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........................... ... ~!~U.p. ... ~ ........... _ .................. . 
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"Meidät on kohtalo määrännyt elämään naapureina, 

dän molempien etu on olla ja pysyä hyvinä 

Tämän ovat kansamme täysin ymm!Jtäneet, siis meidän on turha 

ottaa liian vakavasti niitä artikkeleita, jotka viime aikoina 

ovat koet t aneet herättää ~aa verta. Aivan varmaa on, että 

kiistely päättyy ystävällisiin vierailuihin ja molemminpuoliseen, 

väsymättömään allianssimmet vahvistamiseen ja kehittämiseen. 

Vielä muutama viikko sitten ei pienikään varjo lan-

gennut kansojemme Välisiin suhteisiin. Mitä on siis tänä lyhy

enä aikana tapahtunut! Mistä meitä moititaan? Ennen, kun mei

dän välillämme joskus oli kysymyksiä, jotka koskivat liiviläis

ten kohtelua LatYiassa, virolaisia kouluja ~viassa tai muita 

vastaavanlaisia kysymyksiä, oli helpompi vastata kuin nyt. 

Virolaislehdistön polemiikki alkoi sanomalla: "Liittom

me Lat vian kanssa ei ole olemassa kuin paperilla. Se täytyy 

tarkistaa j konkretisoida". Vaikka me emme ole si~ 
että liittomme ei olisi tarpeeksi hyvä ja vaikka emme ~ 

• mitään epäluuloa Viroa kohtaan, meil~ei ole mitään mainittua 

ehdotusta ~staan. Sillä on aina hyvä vahvistaa kahden liit 

, 
laismaan suhteita, ja tehdä ne vielä kestävämmiksi, vielä sy

dämellisemmiksi. Oli kuitenkin luonnollista, että me I ,odotimme 

ehdotusta siihen Viron taholta, m~tta ehdotuksen sijasta saimme 

vain uusia moitteita ja valituksia. Väitökseen, että Viron 

Latvian puolustusliitto olisi liitto ilman liittolaisia,5a'ttä 

Viro ja Suomi taas olisivat liittolaisia ilman liittoa, vas

taamme vain: ei jokainen "sanal.eikki sisällä totuutta. Jos vi

rolais-suomalaiset suhteet todellakin ovat sydämel1isemmät kuin 

Tirolais-latvialaiset suhteet, sitJ · parempi. Se tuottaa meille 

vain vilpitöntl aielihyväA. 
~ 

• 
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Se , et tä liittolai sellamme on niin hyvät suhteet 

Suomeen, ystävä-kansaamme, on täysin meidänkin etujemme mukaista. 

Senvuoksi meillä ei ole siitä mitään pahaa sanottavaa . 

Viime päivinä on Viron l ehdistö tehnyt jälleen 

moitteita. Tällä kertaa ne koskevat kaupallisia suhteita. Huol i

matta siitä, näin ki rjoi ttavat Viron lehdet, että puolustusliit

tomme solmimishetkenä 1923 maiden välisen tulli unionin kat sottiin 

kuuluvan oleellisena osana lii ttoon, ei vielä ole päästy väli

aikaista kauppasopimusta pi demmälle. Sen johdosta puolustusliitto

kin on näin ollen jäänyt vail1inaiseksi, koska siihen kuulunut 

oleellinen osa, tulli unioni, on - jäänyt t oteuttamatta . 

Tosiasia kui tenkin on, että vuonna 1923 meillä oli 

vain muutaman vuoden käytänn~llinen valtiokokemus takanamme ja 

luulimme, että · tulliunionin luomiseen tarvittaisiin vain tahtoa 

l opun mennessä omalla painollaan, mutta asia ei ollutkaan 

helppo toteuttaa kuin me olimme l uulleet. Tämä on varsin 

rettävää, kun ajat telee miten samanlaiselle pohjalle Latvian 

4t Viron talouselämä rakentuu. ~olempien maiden tuottaessa ja vie-

, 

desSä suunnilleen samoja tavaroita ei niiden keskenäisen tavara

vaihdQn l aaj entaminen ole niinkään helppoa. 

Molammat maat ovat kuitenkin tehneet 

taakseen ja syventääkseen maiden välisiä kaupallisia suhteita. 

Sitä todistavat ne lukuisat neuvottelut, joita on pidetty mil

loin Riias~, milloin Tallinnassa. Mutta huolimatta siitä, että 

neuvoteltiin, koeteltiin uusia metoodeja, modifioitiin niitä 
. j 

!aan j.n.e., osoittivat vuodet, että kaupållisten suhteiden 

jentaminen ei ollut helppoa, ja että tulliunionin ihanteen to

teuttaainen oli odottamatto.an vaikea ratkaista. MUtta että näin 

on, se - ei suinkaan saa olla aiheena moi tteisiin, päinvastoin 
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tuo ainainen pyrkimys paremman tien löytämiseen on todistuksena 

vilpittömästä halusta saada aikaan mahdollisimman hyvä ratkaisu 

vaikeissakin olosuhteissa. Se on todistus siitä, että kansamme 

ovat , läheisesti toisiinsa liitetyt kohtalon sitein - muutenhan 

oli simme jo aikoj a sitt en tyytyneet enemmän tai vähemmän tyy

dyttävään knuppasopimukseen. 

Jos kuitenkin joku uskaltaa väittää, että käynnis 

olevat kauppaneuvottelut t ai yleensä kaupalliset suhteemme saatta

vat käydä vaarallisiksi puolustusliitollemme, olemme jyrkästi . eri 

mieltä. Poliittisista sopimuksista sinänsä ei aina tarvitse olla 
.M 

välitöntä taloudellista hyötyä. Minkä arvoinen olisi liittomme, 

liitto, joka yhdistää kaksi vapaata kansaa elämässä ja kuolamas-. 
sa, jos se riippuisi taloudellisista seikoista, jotka vuorostaan 

ovat kulloinkin vallitsevasta markkinatilanteesta riippuvaisia? On 

jo korkea aika poistaa liittosopimuksestamme kaikki toisarvoiset 

seikat, niin tärkeitä kuin ne voivatkin olla. Järjestäkäämme ne 

erikseen. Puolustusliittomme, joka perustuu verellä vahvistettuun 

• aseveljeyteen, on säilytettävä sädekehänsä himmentymättömänä. 

, 

Puolustuslii ttomme olemassaoloaikana olemme oppineet 

paljon. Neuvotteluja on pidetty milloin Tallinnassa, milloin Rii

assa, ja meillä on ollut tilaisuus havaita miten niin hyvin 

laisen 'Valtiomiehen, eanoalåhtimiehen kuin tavallisen kansanmiehen 

ajatukser- vastaavat tarkalleen meidän ajatuksiamme. Jos me nyt 

määrätyissä lehdissä luemme merkityksetöntä lörpöttelyä, emme suin-

kun saa menettää sen vuoksi tasapainoamme! 14i ten monasti olemme 

keskeisissä neuvotteluisaamme valittaneet turhaa, hillitöntä pola-
- . . 

miikkiä, joka tavallisesti jättlä oleelaisen syrjään ja kiistelee 
, 

Tlhlptiöisisiä pikkuaeikoisia. Olemme olleei yhtä mieltä ~iitl • 

• 



että noista kateuden ja pahansuopaisuuden ilmauksista on 

loppu. e ovat suorastaan vaar~sia saattaessaan suuren ylei

sön unohtamaan tärkelt, ratkaisua vaativat asiat pikkuseikkojen 

vuoksi. Neuvotelkaamme sotilas-, kauppa- y.m. asioista, älkäämme 

hävittäkö vaan rakentakaamme jotakin pysyväistä. Me toi vomme , 

et tä nämä vakavat sanat kuullaan, ja että ne johtavat uudelle 

paremmalle tielle." 
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·Rlll sSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n: 0 4. 

Asia: 

Riia ssa 2.D p: nä tammi kuuta 1 9 39 .• 

Ii. elä .. latv.ialais~yirolaisista 
väleistä. 

Salainen. 

l'tv fJ ' 

Sen lisäksi mitä eri raporteissa ja sanomalehti-

1t katsauksissa viime aikoina olen otsakeasiasta ke~tonut, haluan 

tässä tiedoittaa eräästä lausunnosta, jonka muuan korkeassa 

asemassa oleva latvialainen henkilö teki minull e· ei l en, ja 

• 

joka erittäin sattuvasti kuvaa sitä ylimielistä tapaa, joll a 

Latvian johtavissa piire~ suhtaudutaan tähän kysymykseen, 

Jouduttuamme muita asioita ensin koskeneessa keskustelussamme 

puhumaan siitä peittelemättömästl tyytymättömyydestä, joka niin 

hyvin kenraali Lai donerin julkisten lausuntojen kuin virolaist 

lehtien kirjoitusten mukaan Vir0Ssa vallitsee Latvian ja Viron 

nykyisiin väleihin niin suhteessa kuin toisessakin, lausui 

huttelemani henkilö sanasana+li esti seuraavaa: 

"Das ist Alles nicht ernst zu nehcen; wir neh

m~n es auch vollkomm en kaltbl Utig. In Bälde wird sich das 

Alles von selbst wieder aplaniert haben . Es ~ind nur , 
Minderwertigkeitskomplexe, die i mmer p von Zeit zu Zeit i n die

ser Weise abreagiert werden mUssen." 

Ministeri: 

JAKELUOHJE : _ Jilteluohjemalleja : 

"'valllnen. TavallineI4 . 
Tavallinen ja liall<li min i.lor i/lne. 
EI ulkomaaeduatukaen liedoilukolln. 
EI ulltomaaedultuk .. nt mutta ulko •• lainminl.steri n tiedoi. 

.,.;. .......... . ~ ....... ..... _ .... .. .... . 
tukalln. ., 

UI 1, a .. ( 
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T ve.te ssani eilen ulkoministeri J,:unt ersin ensi kerr n 

• hänen 'palatt ua' n Gen~ve ' istä kaksi päi vä" sitten , ot t i hän 

• 

ken sani puh e~ksi Latvi an ja Viron nykyi set väli t , lausuen 

huolestumisensa si i t ä kovi n "pahasta t uulesta", joka nyt val

litsee toisel la puolel la rajaa , ja i lmi t uoden valittel .sa 

t ä , et tä er äät suomalai set lehtiki r joi tuks et olivat ntaneet 

niin epämi eluista vi rikettä viimeaikaiseen sanomalehtikam pailuun 

Lat vi an ja Vi ron välillä . Hän väi tti, ettei Lat vian halli

t u.ksen t aholl yl eensä ollut kiinnitetty sanottavanlpaa huomi ota 

virolaisten lehti en mi ele~purkauksi in ja syyt öksiin. Ai noastaan 

kenraali lai donerin its Jsigneeraamaan artikkeli in ol i luonnolli~ 
I 

sesti omi st ettu kaikki se huomio, jonka s e ansaitsi. Laidone

rin kir joi tuksen loppusanojen johdosta että "l iittosuhde lat

viaan vaatii selvi ttämistä ja järjestelyä" oli Latvian hallitus 

1funtersin mukaan, heti ehdottanut, että Latvian yleisesikunnan 

päällikkö saapuisi Tallinnaan neuvottelemaan sikäläisen . virka-

veljensä kanssa, taikka jollei t ätä Viron taholta pidet-

täisi riittävänä itse sotaministeri, kenraali Balodis saa

puisi Viroon (Valkean) neuvottelemaan suoraan kenraali Lainone

rin kanssa, hänen vaatimastaan latvialais-virolaisen 

.JAKELUOH.JE : ....... uohjemal •• ja : 

T .... II .... . 
T ......... ja • ......, .............. minlaterllll .. . 

................... Tavall.in.~n . ................. .. .... ........ · .. ............ · 
El u ................ tIedoItubIIn. 
Ei u .. --....... ..... multa u ............. 1nIaterIOn tIedoI· ...... 

!II':.4. 
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selvittämisestä ja järjestelystä . 

~i etit tyään tätä Latvian ehdotusta jonkin ai kaa , oli, 

~untersin kerto~n mukaen , Vi _on hallitus, oudoksuttavasti kyllä 

vast annut, ettei se puolestaan pi d" Iatvi n ehdot t amia koh

tauksi Latvian ja Vi r on joht avi en soti lashenkilöi den välillä 

tarpeen v~ati~na, koska sen mi elest ä Latvian ja Viron _uo

lustuss pimus ei sotilaalli sessa suht eessa anna t oi'lOmuksille 

s i jaa • 

"Tätä Laidonerin kirjoituksen jälkeen dka lailla häm-

me.styttävää vastausta " lisäsi I':unters, "ei voi te.ne 

että Virossa ka t sotaan sot i lasliittomme 

ymmiirtää 

jättävän muuten k-ui n, 

poliitt i s essa suht eessa toivomi sen v raa . äin ollen j··.ä näh-

t ävaksi, mitä 3elteri llä saattE1a olla minull,) senottavana, 

ens i kerran t avataan. Puolestamme olemme, k •• 3'e i ehdot tamalla 

neuvotteluja, t ehneet voitavamme sot i lasl iittoamme koskevan t är

keän kysymyksen saattami seksi s elvi lIe vesi ll e~" 

Sa dakseni mahdolli sesti t äydentäviä ti et oja Viron ta-

e holta, kysyi n ei l en i l l alla ohimennen miuisteri Rebaselta, tu

l eeko kuulemani mukaan suunnitel lusta kohtauksesta Latvian ja 

Viron korkeimpien soti l ashenkilöiden kesken todella jotakin , 

hän ensi ksi, voimatte. pei ttää hämmästystään, kysyi, 

olin tietoinen asi asta . J ät ettyäni luonnolli sest i vastaamatta 

tähän hänen kysymykseensä, hän vain lyhyesti , tapansa mukaan, 

tokai si: "se ei ole t arpeel lista . " 

Ministeri: 
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Toimi tan tämän mukana kunnioittaen Ministeriölle 

lähetystön kuluvan vuoden raportin 

W. 8, 

Uinisteri: ~~~.;?' ~ 
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Asia : Baltia!!!!!iden ulkollinisteric 
/7 2.. . 1 ) 

................... II konferenssi !!.................... ............... _ /6 

Baltianmaiden ulko.inisterien viime .konferenssista, 

joka pidettiin Iaunasissa kuluvan kuun 1 - 3 p:nä, on, asialli 

sessa Suhteessa, Yiell vähemaän kerrottavaa kuin aikaisemmista. 

Tirkein tot.a.us sitä arvosteltaessa on, että konferenssin lei

.asi se tyytyaättömyys Baltianaaiden tähänastiseen yhteistyöhön 

ja sen tuloksiin, joka vallinnee Virossa. 

KysyessAni Viron lIinisteriltä Rebaselta, mitä 

konf.renssista oli kerrottavissa ja lIihin konkre.ttisiin tulok

siin siinä oli päästy, hän vain nauroi ivalli sesti ja sanoi: 

~errottavisaa ei ole ensinkäln mitään asiallista eikä ainoaan

kaan positiiYiseen, konkreettiseen tulokseen päästy -

laiseksi lasketa sitä tosiseikkaa, että me virolaiset saimme 

toivomukse... lApivi.dyksi mitä tul.e konferenssien pitämiseen 

ftstaisuudessa: Tähän asti on, kuten tunnettua, vuosittain pi

detty kolme konferensllia. Nyt päätettiin, että vastedes vuodes

sa aAännöllisesti pidetäln vain yksi varsinainen konferenssi--

, sen ul.kDainisteric neuvotttlutilaisuuden lisäksi, joka Iansain-

~'I liiton 7l.iskDkoukaen yhtlpea81. aina heille tarjoutuu. -- Posi

tihisen& tuloksea pi tlneTI.t si tä pai tsi Iat via ja Liettua", 

lisäsi Rebana ttsitä •• ikba, että taaaadi aaatiin ainakin ulos-

.JAKELUOH.JE : ..... eluoh.l ..... II.ja : 

................................. blli. •• ~ ............................... .. T .... II ....... 
T ..... I'- ja 1""" .. ..... ......... Im.tariall .. 
EI ... ~ .... tIadoltublln. 
El uIlcOlllllHduatuk ..... mutta ul .. -Wnm .......... tIadol. 

tubIIn. . 
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päin säilytetyksi sen kautta, että viralliseen komaunikee.an on

nistuttiin sisäl lyttämään fraasi, jonka mukaan "yhteistyö kolaen 

baltilaisen valtion välillä on viime vuoden kuluessa syventynyt 

ja että nyt päättynyt konferenssi on antanut tälle yhteistyölle 
uutta virikettä." 

Asettaessani ulkoministeri Munhrsille saman ky_ 

symyksen kuin ministeri Rebaselle, oli Munters kovin pidättyväi

nen ja vastasi vain: ~llä puolestani olen kutakuinkin tyyty-

'Yäinen mutta tiedäthän, että olen sangen vaatimaton. Joka 

tapauksessa saatoin vissillä helpotuksella todeta, että virolais

ten huono tuuli ei ollut niin paha, kuin oliBi saattanut uskoa. 

Ainakin muutamien esillä olleiden kys~ksien suhteen he jopa 
osoittivat positiivista .kiinnostusta". 

Kysyessäni Muntersilta, oliko ehkä kysymys 

an ja Viron puolustusliitosta ollut hänen ja ulkoministeri 

terin kahdenkeskeisten keskustelujen kohteena, hän kielsi tämän, 

sanoen: ~un Viro ei suostunut 8hdotukse~e neuvotteluista suo

raan vastuunalaishn sotilaahenkilöiden välillä +), minulla ei ol

lut syytä palata asiaan, eikä Selter puolestaan ottanut sitä 
puheeksi. " 

Tarkastettaessa konferenssin salaista 

kirjaa jonka Munters kuten taYallisesti minulle luottamuk-

, sellisesti jätti, ja joka tähän oheenlii tetään jälj ennökseJlä _ 

" löytää siitä kuitenkin kaksi kohtaa, jotka ovat positiiviaemmat 

kuin mitä luulisi Rebasen ja Kuntersin lausuntojen perusteella. 

Tarkoi tan ensiksi kohdan "M n, l" toista kappaletta, jossa sano
taan 

~olueettomuU8-orientointi Baltian.aijen ulkopoli-

+) :rts. Riian-lähetystön rap. lf] 5, 27/1 1939. 
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t iikassa hYVäksyttiin kunkin kolmen maan etuja parhaiten 

vaksi. Kaikki kolme ministeriä olivat yksimielisiä siitä, 

mainittu orientointi muodostaa Baltianmaiden osan 

hyväksi, rauhan johon ne ovat syvästi kiintyneet ja jonka 

lasta ne ovat päättäneet toimia solidaarisessa yhteistyössä, 

teisymmärryksessä kaikkien maitten kanssa." 

Sitä paitsi on mielestäni merkille 

töpöytäkirjan kohta "Ad II, 2", jonka mukaan Baltianmaat ovat 

päättäneet ryhtyä tutkimaan 

den mahdollisuuksia Baltianmaiden välillä kuin se, 

aika on ollut neuvottelujen esineenä . Pohjoismaiden keakkn. 

3. 

Konferenssin yhteydessä pidetyistä puheista ja 

annetuista haastatteluista en katso olevan syytä tehdä selkoa, 

ne kun kaikki sisältävät yksinomaan enemmän tai vähemmän tyh
jiä fraaseja. 

Ministeri: 



R ~ s 0 1 u t i 0 n s 

adopt ~es per la II-~me ConfArence des Ministre 

des Affaires Etrangeres, 

tenue ~ haunas les l er , 2 et 3 FAvrier 1939. 

Ad I. 

Apr~s avoir entendu le rapport du Mini stre des Affaires 

Etran4~res de Lettoni e relatif ~ l 'ex8cution des dAcisions prises 

å l a VIJl-~me Conf8rence des trois Ministres, tenue å Ri ga les 

• 10, 11 et 12 Juin 1938, la neuvi'me Conf8rence est unanime å 

travail accompli par l ui 

ainsi que du rapport 

• , 

remercier le PrAsident en exercice du 

dans l'intervalle des deux Conf4rences, 

ciroonstanciA qu'il en a voulu lui prAsenter. 

Ad II.l. 
La rencontre des Ministres des Affaires Etrang~res d ~stoni . 

de ~ettonie et de Li thuanie qui vient d'avoir lieu • Kaunas, å 

1'ocoasion de l a II-~me Conf4rence Baltique, a fourni l'9Pportu

nita d'un aohange de vues sur les relations mutuel1es 

pays ainsi que sur la situation internationale et tout sp8ciale

ment sur oe11e dans la rAsion qui hs inUresse 1e plus. 

L'orientation de neutralit8 dans 1eur politique ext'rieire 

a 8U-' reooDJIU oomme rfpondant le mieux aux inUr'ts de leurs 

trois pays. Les trois Ministres ont 8ta unanimes de oonsid8rer 

de plus que oette orientatien constitue leur contribution l 

1 'oeun. de paix, l laquelle Hs restent fermaenl attachb et 

pour laquelle ils sont d'cid's de collaborer, dans un espri t de 

solidaiit., et d'aocord ateo tous les paY8 int'res8's. 

L88 trois Ministres oonstatent avee satiafaotion que cette 

oollaborat101l entrt leurs 11878 8' tst approfOlldie au oours dt la 
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dernHre annh et que 1a pdsente Conf8renee 1ui a ~onnA une 

impilsion nouvelle. 

Ad II.2. 

Consid6rant que la situation d'un Etat neutre exige 

des efforts prAparatoires d~s 1e tamps de paix dans le 

Aeonomique , l es trois Ministres des Affaires Etrang~res ont dl

oid6 d'instit uer un eomit6 sp4eial d'experts, devant se r4unir 

selon le besoin et dont le but sera: 

1) d'Aelaireir que1s sont les produits d'origine nationale 

que l'Estonie, la Lithilanie et 1a. Lettonie seraient å mbe 

fournir l'une å l'autre dans le eas o~ en raison des 

stanoes internationales exceptionne11es l'arrivage des produits 

mentionnls des pays tiers denadrai t diffieile ou illlpossible, 

2) d"olairoir les questions de transport et de transit 

eonnexion avee la t!ohe pr'vue au point prAeldent. 

Ad Ill.2.a. 

La Conf'renoe oonstate que, en ee qui ooneern e la 

oation du protooo1e re1atif aux aaendaaents au pr6ambule 

4t artioles 1, 4 et 5 ainsi qu'l l'annexe du Paete de la 

des Nations, la Lettonie a ratifU 1edit protoeo1e le 

\ 1939, la Lithuanie est prite 1 oette ratifioation et l'Estonie 

. 1 'a dljå soumis au Par1ellent. 

Nl III.3.a. 

La Conf'renee constate que ohacun des trois Pars, au 

de son adh'sion 1 l'Acte InternationaI de Coop'ration Inte11eo

tu.ll., ne .' enpgera pas 1 soutenir 1 'Insti tut de Coop'ra tion 

Int.ll.otue11. qu'aTec uni unita d. oontribution. 
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Ad rll.3.b. 

La Con/6rence prend aote des oommunioations faites 

par Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires Etrang.res 

de Lettonie sur les Con/6rences r6gionales des Commissions Na 

nales des Pays Baltes et Nordiques tenues en 1937 et en 

å Helsinki et å Riga. 

Ad rll.4. 

La Con/6rence, apr.s avoir pris connaissance de l'S-

. ' tat aotule des travaux dll Bureau des juristes des Et&ts Bal

tiques, constate que la section nationale d'Estonie se propose 

de convoquer la r6union pl'ni~re du Bureau des juristes dans 

le courant de l"t' 1939. 

Ad III.5. 

Tout en n'affectant en rien les tradi~ions g@n6rale

ment 6tablies entre les trois Pays en ce qui conoerne le mode 

de o'l,bration des anniversaires de leur ind'pendance, la Con

flrence est tomb6e d'accord que le proohain anvoi des d6l8ga-

• tions officielles gouvernamentales aux fates de ces anniversaires 

aura UIU å 1 'oooasion de la o8Ubration , de leurs ID-bes 
\ anniversaires. 

Ad III.6. 

Les trois Kinistres sont to.b.s d'aooord de se 

Dir In I-tule Con/'renoe lors de la XI-be As88l1bl.. ordinaire 

dl la Soci.t. des Nations å Gen've en septembre 1939, 

pr'sid.ncI du linistrl dls Affaires Etrang'r.s de 

sid.nt en CE.roio •• 

lA ll-". Confuenoe aura Ueu 1 Tallinn au mois 
d. ErS 1940. 
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Si l'ex6cution des r~solutions prises å 1a II-kme Con

f~rence n~cessitera une r~union des trois inistres dans 

tervalle Je la II-~me et de 1a I-~me Conf~rence, ce11e-ci 

sera convo~u&e, sur 1a demande d'un des trois Ministres, 

1e Mini stre des Affai res Etrangeres de Lithuanie. 

Kaunas, 1e 3 F~vrier 1939. 

v. MUnters • K. Se1ter. J . UrDSys. 
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Tavatessani eilen eräillä päivällisil lä Viron täkäläi~ 

sen lähettilään, ministeri Rebasen, otin hänen kanssansa pu~ 

heeksi ulkoministeri luuntersin kutsumisen Tallinnaan Viron itse

näisyyspäiväksi, josta jo toissapäivänä kirjoitin Xaumsin-lähe

tystön tämän vuoden raportissa N~ 5. Ministeri Rebane, joka 

myöhemmin illalla oli poikkeuksellisen puheliaalla ja avomieli

sell a tuulella, kertoi silloin seuraavaa: 
mJinisteri Muntersin kutsumisella Tall i nnaan on kaksi 

t arkoitusperää. Jnsiksi tahdomme Virossa sillä alleviivata 

erikoista liittosuhdetta, joka on olemassa Viron ja Latvian vä

lillä. Toiseksi toivomme, että niissä kahdenkeskisissä keskust 

lui ssa, joihin Muntersilla tulee olemaan tilaisuus niin hyvin 

presidentti Pätsin kuin kenraali Laidonerin ja ulkoministeri 

terin kanssa, eräät meidän kahta maatamme koskevat selvitystä 

kaipaavat kysymykset voidaan saada helpommin selvitetyiksi kuin 

tavallista diplomaattista tietä, jota käyttäen emme tähän asti 

ole päässeet pitkälle. 
SitA vastoin Muntersin kutsuminen ei tiedä mitään 

koista elettä häntä kohtaan henkilökohtaisesti. Hän on vain 

kutsuttu Latvian nyt toimivana ulkoministerinä. 

JAKELUOHJE: 
Ja"eluohjemalleja : 
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tubIIn. 
...................................... ............... ................ .......................... 
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Hänen kutsumisensa ei myöskään ole ristiriidassa 

den pyrkimystemme kanssa," sanoi Rebane, "jotka ilmenivät siinä, 

että Baltianmaiden viime ulkoministerikonferensissa ehdotimme, e 

näitä konferensseja vastedes pidettäisi yhtä usein kuin tähän 

saakka, ja ettei itsenäisyyspäiväjuhliin enää, kuten tähän asti 

joka vuosi lähetettäisi hallitusten virallisia edustajia. Me py

rimme näet Virossa Baltianmaiden yhteistyön todelliseen effekti

visoimiseen. Tiheät ulkoministeri~onferenssi~ ja hallitusdelega

tioiden lähettäminen itsenäisyysjuhliin eivät siinä suhteessa 0 

lankaan ole vastanneet tarkoitustaan. Suurella koneistolla va-

rustetuissa ulkoministerikonferenssei ssa emme juuri koskaan ole 

päässeet perinpohjaisesti pohtimaan maittemme välisiä, meitä 

raan koskevia tärkeitä kysymyksiä, vaan on aika niissä kulunu~ 

esitelmien kuuntelemiseen Abessiniasta ja Kiinasta, Espanjasta ja 

Tunisista, sekä juhla-e.terioiden sYömiseen ja läsnäoloon suuris

sa yastaanotoissa. Niinpä näissä konferensseissa ei olekaan pää 

ty sanottaviin tuloksiin niissä konkreettisissa poliittisissa 

• asioissa, jotka suoraan kiinnostavat meitä.- Ja ihan turhaksi, 

käytänn8lliselte. ka'llllal ta katsoen, on osoittautunut 

tavaksi tullut jonkun hallituksenjäsenen lähettäminen muiden 

den itsenäisyysjuhliin suuren lähetyskunnan etunenlssä. 

Nyt ovat sitä vastoin Viro ja Latvia, jotka 

lustusliitto yhdistää, päättäneet, että niiden itsenäisyysjuhlien 

yhtey4es8l näiden maiden ulkoministerit itse vuorotellen käyvät 

toistensa luona, oleskellen toisessa , maassa jonkin päivän ennen 

juhlia tai niiden jmeen, saadakseeD si hn tilaisuuden suora

naisiin kahd8llkesklisiiD ja asiallisiiD keskusteluihin toisen maan 
johtohlDkilöiden kanssa." 

"""Blni a1nisteri I.~selta, 
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ri Muntersin nyt vieraillessa Tallinnassa lähinnä joutuvat poh

dinnan alaisiksi, vastasi Rebane:"Kauppasopimuksemme 

lii1tomme. " 

Yr ittäessäni saada tietää yksityiskohtia kauppa sopi-

~ musasiassa, kävi Rebane pidättyväiseksi, eikä tahtonut sanoa 

ta, kuin että niin kauan kuin 

on voimassa, klausuli-asiaan ei kosketa, mutta että kun 

sopimuksen voimassaoloaika ensi syks)[nä on mennyt umpeen, muu-

tt toksia tilanteeseen on aikaansaatava, Latvian täytyessä päästä 

nauttimaan samoista eduista kuin Suomi. 

Sotilasliitosta Rebane taasen lausui, 

tämättä jättää toivomisen varaa. Haluamatta mennä 

hän, esimerkkinä) vain tahtoi viitata siihen, että vaikkakin so

pimuksen mukaisesti Viron ja Latvian yleisesikuntapäällikköiden on 

käytävä toistensa luona säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa, Vi

ron jleisesikunnan päällikköä ei ole kutsuttu Latviaan sen jäl

~ en kuin Latvian yleisesikunnan päällikkö, kenraali Hartmanis, 

tt n. kaksi vuotta si tten kävi Tallinnassa. "Täten on 

lisäsi Rehane, "ettemme suostuneet Latvian äskeiseen ehdotukseen l 

Hartmanisin käynnistä Tallinnassa. Eikä myöskään kenraali BalodO

sin matkaan Valkaan. Päästäkse.mme tuloksiin niissä puolustus

Ui ttoamme koskevissa kysymyksis8l1, jotka mielestämme kaipaavat 
selvitystä, haluaisimme itse asias88 avoimesti sanoen --
että presidentti Ulmanis itse kävisi luonamme. Mutta hän ei ha

lua tulla. Kutsuihimme on vastattu suorastaan epäkohteliaasti. 

Raikesta päättäen IUnters ei tahdo päästä häntä luoksemme, 

vattaYasti pelAten, että silloin yrittäisimme saada ukko 

sen ylipuhutukai panemaan Muntersin virastaan! Joka tapauk

sessa tullee", lisäsi Rehane, ~symys Ulmaniksen käynnisti TaI-
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linnassa, luullakseni, olemaan tärkein kysymys Muntersin nyt 

pahtuvissa keskusteluissa Tallinnassa." 

Tämä Viron pyrkimys saada lJlmanis käymään - en-

silllllläisenä virallisella kä3lD1lillä Tallinnassa - mistä Re-

• bane niin avoimesti puhui on tietenkin suurelta 
tigekysymys. Mutta mikäli toiselta taholta olen saanut tietää 

ja se valaisee mielenkiintoisella tavalla Rebasen 

tuj a lausuntoja - lienee asianlaita asiallisessakin suhteessa 

• niin, et tä siihen l ti tvialais-vi:to laisen puolustusliiton "selvityk

seen", johon Viro 9yrkii, ei todell ole mahdollista pääs tä 

neuvottelujen kautta sotilasjohtojen Välillä, koska se kohta, 

ta kenkä puristaa, koskenee juuri puolustusliittoso~imuksessa 

via määräyksiä ylimmästä yhteisestä sotilasjohdosta sodan 

sao Nykyisten määräysten mukaan pitäisi, tietojeni mukaan , Lat

vian saada asettaa yhteinen ylipäällikkö, Viron taasen yhteinen 

yleisesikuntapäällikkö. Tähän kenraali Laidoner nyt tahtoisi 

da aikaan muutoksia sikäli, ..;;;e..;.t...;.ta.:;."---,V;..:i;,;;:r;.;:o_.;:;.sa.:;.l:::;..· s=.::i~-=c.=...;.-==---,-=:.::..o;;==== 
• se on hänet itsensä. Että tähän ei ole mahdollista päästä 

neuvottelujen kautta Viron ja Latvian sotilasjohtojen Välillä, 

itsestään selVää. Sen vuoksi Viro välttää niitä, Ainoana mah

dollisuutena ovat tietenkin suorat keskustelut Pätsin ja Ulmanik. 

sen Välillä. Mutta sellaisia Latvia puolestaan tahtoo välttää, 

koska se luonnollisesti ei halua muutoksia nykyisiin määräyksiin. 

Ministeri : 
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Toimittaessani oheisena Ministeriölle Liettuan ja Sak

san välillä maaliskuun 22 p:nä solmitun, litemelin luovuttamista 

koskevan sopimuksen virallisen tekstin, olen alla yrittävä ar

vostella sen poliittisia ja taloudellisia seurauksia LiettualIe. 

Olen tällöin tietoinen siitä, että tämä yritys saattaa olla en

nenai,kainen, koska sopimus sellaisenaan on vain paljas runko, 

ja että tilannetta ja tulevaisuutta voi suuremmalla varmuudella 

arvostella vasta kun pääsopimuksen edellyttämät ja sitä täyden

tävät lisäsopimukset on saatu solmituiksi. Olosuhteiden täten 

vaatimalla pidättyväisyydellä haluan kuitenkin jo 

lenkiintoisuuden vuoksi, tehdl ne komaen~ot, jotka tällä het~ 

kellä ovat mahdolliset • 

Alkuhuomautuksena on minun tällöin alleviivattava läh

hTini siitä, että niin hyvin Saksan kuin Liettuan taholla ai

otaan kunnioittaa sanotun sopimuksen määräyksiä. Tämän olettamuk

sen oikeaperäisyya saattaa ehkä viille aikoj en kokemusten perua-

teella olla kJseenalainen. Puolestani en tietenkään uskalla 

vAi ttäA, ettei puheena olevan sopiauksen tarkoi tukena Saksan puo

lesta olisi vain silaänluaeen luamiDID, ja ettei .t niin 

todellisuudessa merkitsisi ainoastaan ttappia Saksan tiellä 

JAKELU OHJE : 

Tal'allinen. 

Ui 1: & •• 

Jak.luohjem.llej. : 
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päin. Siltä varalta t että näin olisi asianlaita, voin rajoittua 

huomautukseen, että, kaikista merkeistä päättäen, Liettua tulee 

ryhtymään kaikkeen siihen aseelliseen vastarintaan, johon se pys

tyy, jos saksalaiset sotajoukot tunkeutuvat Memelin alueen rajan 

yli Liettuaan, aivan katsomatta tällaisen vastarinnan tuloksiin.

Tässä jätän kuitenkin, kuten sanottu, tämän mahdollisuuden syrjään. 

x x 
x 

liili sopimuksen ensimmäiseen Vtiklw \ulee, tyydyn 

• lyhyeen yhteenvetoon siitä, mitä li_elin kysymystä koskevissa eri 

raporteissa alusta alkaen olen tehostanut, eli toteemaan, että 

.e1in alueen jäIleenliittyminen Saksaan jo kauan oli ollut vain 

ajankysymys, että Liettuassa viime syksystä saakka oli valmistau

duttu sen tapahtumiseen aivan lähiaikoina, että Saksan historialli

nen, kansallinen, poliittinen ja moraalinenkin oikeus J4emeliin kiel 

tämättä oli suurempi kuin Liettuan, että Liettua pääsi tästä sitä 

vaikeasti rasittaneesta ongelmasta melko lailla helpommin ja edul. 

11 ..... n kuin mitä oli uskallettu odottaa, ja että kemelin 

• myksen täten tapahtuaeen ratkaisun kantavuus ulottuu 

yli Liettuan kohtalon. 

Sopimuksen toisessa aj!ikJeSS8 säännöst.llään vain 

itse 1uovutuksen modalitee~tejä, joten se tässä voi jäädä käsit

telemättä. 

KoJ.apuassa artik18ssa myönnetään Liettuall. vapaa

sataaa-alue » ... 1is81 taloudelliseksi kompensatioksi suvereniteetin 

menettäaisestl. i~1n artiklaan kuuluvassa 1iittees81 vahvistetaan 

ta.tn vapusat .... 1u.en 1uoaisen ja kArtan perustat. Pilpiirlei .. 

siln tuntuvat Liettuan intreaait siinl tul1e.a kohtuullisesti huo

miOOftotetuikai. Siitt. Idnkllaisaksi tilanne klytlnnDs81 iuodo~ 
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ei tietenkään vielä voi sanoa mitään varmuudella. Ilmeistä on, 

että Saksa eri syistä on sangen kiinnostunut siihen, että Liet

tuan vienti mahdollisimman täydel lisesti tapahtuu ~emelin kautte. 

Liettualle taasen Memel tietysti on lähih ja luonnollisin vienti. 

satama. Mutta katsoen siihen, että Saksa milloin tahansa voi 

katkaista Liettuan rautatieyhteyden emeHin, tullee Liettua kui

tenkin yrittämään pidättää itselleen mahdollisimman vapaat kädet. 

lU.ssä mAli7in tämä on owstuva, tullaan näkemään vasta kun kuu

lemma pääsilis8n jälkeen aloitettavat taloudelliset neuvottelut 

41 Liettuan ja Saksan välillä ovat päättyneet. Myöskin vasta sil

loin on oleva konstatoitavissa, millaisiksi liettualais-saksalaiset 

kauppasuhteet vastaisuudessa todella muodostuvat. Tässä tulkoon 

nin viitatuksi liikkeellä oleviin väitteisiin, että Saksa ai

koisi yrittää pakottaa Liettuan sitoutumaan myymään Saksalle kaik

ki maaatavietävän pekoninsa, voinsa ja juustonsa ja sitä paitsi 

solmimaan tulliliito~kin Saksan kanssa: 

Toistaiseksi voi todeta ainoastaan sen, että Kamelin 

luowtus ei voi jäädä syvälti vaikuttamatta Liettuan talous.lä-

• JIIän ja ulkoJIB.snkaupan struktuuriin. Onhan itsestään 3el väli, että 

ainoan oaan sataman a.aettäminen ja siitä syntyvä riippuvaisuus 

naapureista jo semmoisenaan on tuntuvasti vaikuttava maan talou

d.lliseen as..aan, etenkin kun otetaan huomioon, 

ka 4/5 osaa Liettuan ullomaankaupBsta tapahtui Kemelin kautta. 

Lisäksi tulee, että Il ... lin alueella sijai tai yli kolMIO" 

Liet... koko teollisuud.sta - , pääasiassa elintarve-, tekstii

li- ja puuteollisuualaitoksia. Syvälle klyviä muutoksia .i niin 

ollen ole vilhitlnsd Liettuan tuotannossa ja Liettuan villl

nissl ja tuODDissa. litäln epliltksil ei tietenkään '01. siitl, 

.tteiJd5 Saksa tulO, klyttbUn täti sen tahallisesti aiheuttaaa 
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tilaisuutta hyväkseen, saat taakseen Liettuan taloudellisesti ja 

ten myöskin poliittisesti riippuvaisuussuhteeseen itsestään. Onhan 

juuri tämä, kuten aikaisemmin olen analysoinut, Memelin luovutusta 

koskevan sopimuksen päätarkoi tus aajii ..... wa - vaikkakaan ei 

tuan itsensä vuoksi, vaan Puolan saartamista sillllälläpitäen. 

Että näin on asianlaita, käy myöskin selville 

kuten alempana tarkemmin esitän -- sopimuksen neljännestä artik

lasta, jossa Saksa antaa Liettualie poliittisen kompensa~ion Meme

Iin luovuttamisesta, sitoutumalla olemaan käyttämättä väkivaltaa si-

4t tä kohtaan ja avustamatta kolmannen valtion mahdollisia väkivallan

tekoja. 

Voi tietenkin kohottaa olkapäitään tällaiselle vakuu

tukse l le Saksan taholta, Liettuassa pidetään kuitenkin sitä tapaa, 

jolla tämä artikla tuli si sällyt et yksi sopimukseen, ja josta tein 

selkoa raportissani H 18, osoituksena siitä, että Saksa .l ainakin lä

hitulevaisuudessa, aikoo kunnioittaa tämän artiklan määräyksiä, ~skei 

voida otaksua edes kolmannen valtakunnan ehdoin tahdoin vapaaehtoi

sesti rupeavan Ball&!lS8.8föääksi. Eihän näet, kuten sanotussa rapor-

4t tissa esitin, minkäänlainen pakko ollut olemassa Saksalle mennä 

näihin hyökkäämättömyyssitoumuksiin, vaan tekihänse~en omasta aloit

teestaan. 

Näin ollen sopimuksen neljättä artiklaa 1iettuassa 

pidetään erittäin tärkeänä ja suuriarvoisena. Katsotaan 

Liettua nyt voi pitää itseään ainakin joksikin ajaksi suojeltuna 

hy6kk1yksiltä Saksan taholta, ja että tbän artiklan avulla pa 

luotu "barriääri" Saksan ekspansio II. Baltikuaissa! 
Toiseksi katsotaan, että .ttärlys, jonka 

tU8l myöskin puolestaan sitoutuu olemaan avustaaatta kolMtta val

tiota ta.an .ahdollisesti suoritta.sea vlkiTallaftteiQ;a Saksaa Ta .. 
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taan, vahvistaa Li ettuan mahdollisuuksia ylläpitää neutralihetti-

aan Saksaa koskevissa selkkauksissa mikä tähän saakka ei 

ollut ollut muuta muin fantoomi. 

Tällä määräyksellä, jolla kiinnilyödään Liettuan vel

vollisuus ol la avustamatta kolmannen valtion väkivallantekoja, on 

tietenkin päämerkityksensä silmälläpitäen sopimuksen päämäärää:Liet

tuan saattaminen Saksan määräämisvallan alaiseksi ja Puolan ase

man huonontaminen. Tuleehan juuri tämä määräys, määrätyissä ti

lanteissa, tarjoamaan Saksalle hyviä tilaisuuksia kovakouraisesti 

• sekaantua asioihin sopimuksen noudattamisen nimessä. Ja tuleehan 

se estämään kaiken myötävaikutuksen Liettuan taholta Puolan 118.h

dollisiin väkivallantekoihin Saksaa vastaan. 

x x 
x 

Yllämainittujen ljsäksi Puolalle vakavasti epeedullisena 

seurauksena lemelin luovutu1nlesta tulkoon tässä vi elä mainituksi, 

että Saksa heti ryhtyi Memelin 5 at am?n rakentamiseen sotasatamak

si, minla kautta Gdynia ennen pitkää joutuu saksalaisten lai-

• vastotukikohtien muodostaman pihdin puristukseen. 

x x 
x 

Puolan Kaunasin-lähettiläs, ministeri Charwat, olikin 

melko lailla enemmän masentunut kuin 1iettua1aiset itse. En ta

vannut häntä kertaakaan, illlla", että hän mitä synkimmin sanoin 

olisi ennustanut vakavien selkkausten olevan odotettavissa aivan 

lähitulevaisuudessa. Suorastaan ha..!styttlvAn peitttlamättömästi 

hän antoi B8.ksalaiBVihanaa. purkautua esille, ja kiihkoili j1l"kin 

sanoin miltei h~t.erisesti sekä 1i.ttualaisisaa. et~ diplomaatti

piireisll Saksaa vastaan, vali ttaen lDglennin ja Ranskan 
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asennetta j kor ost aen länsi v : t ojen " eu~ooppalaista" velvollisuut-

ta vi ipymättä tehdä loppu Saksan väkivalt .olitiikasta. 

Sl.ureksi osaksi mi i at eri Charwatin bi lli tsemätön 

tyminen t ietysti johtui hänen huonoista hermoistaa;, jotka eivät 

kestäneet sitä vast oinkäymistä, jonka hänen poli t Ukkansa oli kär

sinyt. Mutta samalla se kaiketi myös oli Puolassa nyt valli tae

vian mielialojen merkille pa1la'a ilmaus. Kaunasissa resonnoit-

tUnkin sen vuoksi seuraavasti: 

Peläten kuten monet muutkin ett"" 

nen käytävä" merkitsee olotilaa, johon dynaami en kolmas 

ta ei ajan pitkåän tul e alist UJhsa , ja ettti nii ollen Danzi-

gin ja "keytävän" jälleenliittämi nen Se saan on vain ajankysymys 

ja että Puola siis arvattavasti joutuu Saksa ensi hyökkäystoi-

men koht eeksi, mutta, toi selta puolen, pä""tetty""ä ehdottomasti 

vastustaa Saksan hyökkäystä asevoimi n maksoi mit~ makso i .... 

Puola nyt pitänee mahdollise~a väl t tää sitä t ät en uhkaava ka

tastroofi vain jos ennen sen omaa yhteentörmäystä Saksan kanssa, 

jossakin muualla maailmassa tapahtuu sel laista, joka vie SaksBn 

rnielenkii non ja voimet. Sen vuoksi Puola nyt kyl mäs;ti, 

suuksie. sa mukaan, yrit tää yllyttää sellaiseen. tYaurettavaa 

on tietenkin uskoa, että herra ja rouva Charwatin kiiboitus Kau

nesissa voi i vaikuttaa Ilitään tähän suur "~aan . Ja hyvin vähän 

luultavaa on myöskin, ~ "'; tä Puolan, muualla ehlrtl taitavumn 

joitt8J11.8. samaa tarkoittava agitatio sekään jl"lwaIDxhi'c"i* 

johtaa sanottuun pä.ämäärään. !.futta kuvaavaa se silti on Puolassa 

kaikesta pä.ättäen vallitsevalie hermost uneisuudelle samaten kuin 

lähitulevaisuuden synkille perspektiiveille yleensä. 

Vaikkakin ulkoministeri Munters 
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13usuess an minulle, et tä hänen mi eles&ään Li et tuan asema 

parempi kuin aikai semmin , se kun 0 päässyt sitä pahasti 

tavasta ongelmasta ehdoin, jotka tatjoavat odot ettuja melko 

la edulli sempi a mah 011i suuksia Li et tuan valtioelämän 

kehityksell e, nii ei kuitenkaa ole kiellettävi ss~ -- kuten 

raro: tissa i . ~ 18 jo korostin =- et t~ MemeEn menet ys oli 

e vakava kol us yhd en vuoue kulue s~ ~ill e ulkopolitiikal le, 

jota "regime Smeio 8" on ouuatbnut, ja et t ä siis ei voi jää

dä hyviiksikäyt t äru"ttCi opposition ';cl1olta , IUlluli vaan varmasti 

johtai si sisäpolii t tisiin illU l i ptuksiin. 

Railitukse m utos onkin jo t apahtunut, ,;a se 

rusteell isempi kuin mi lloinkaa e . en presiuentt i Smetonan 

Ensi kerran 12 vuoteen on halli tuksee~ otettu muita kui n Sme-

tonan 

kaikki 

oman puolueen edustajia. Uuuesea hallitukses3a 
uI vastustuspuoleetkin ed.ustettui n . n ten yhteiSyö 

ova.t siten 

t ässä hal-

l itukses sa tulee sujuma~n , ja kui ka ~itkäikäisiks i se tulee, 

on kuitenkin kyseenalai sta , huomi oonot t aen et tä si inä nyt eaus

&,tut eri puoluee ' ovat sangen eri mieltä kaikista sis~- ja 

• ulkopolii ttisista kysymyksi stä , ja että ne t ähän saakka i ntohi

moisest i ovat vastusta~eet toisiaan. 

Ominai sta uudelle h~llituk elle on , 

on sotilashenldlö, tähänastinen yleisesikuntap"ällikkö, kenraali 

Cemålus, joka on "Liet tuan Pilsudskin" ) armeijan mahtavan päälli

kön , kenraali Rastikis"in oikea käsi ja hyvä ystävä. Lisäksi 

hallituksessa paitsi pääministeriä on kolme muuta kenraalia. Sel

vemmin ei olisi voitu alleviivata, et tä armeija on seisova uu

den hallituksen ja sen politiikan takana. 

Ministeri Urbsys siirtyi ulkoministerin~ uuteen halli-

tukseen. 

On puhuttu siitäkin, että presidentti 3metona itse 
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piakkoin luopuisi virastaan. Niin täydellisesti kuin viime vuosi

kymmenen haaksirikkoiltunut politiikka on oHut juuri herra Smeto .. 

nen politiikkaa, olisi ~ämä n.s. "~lamentaariselta" kannalta 

enemmän kuin luomnollista . Opposition taholta sitä epäilemättä 

tavoiteltukin. Smetonen mahdolli sena seuraa jana mainitaan 

ken!sali Rastiki~.- Täst ä kaikesta minul la ei kuitenkaan ole luo

tettavlti tietoja. 

x x 
x 

• Kut en :'''8.portissani N~ 18 jo arvasln käyvän ~ oli Kau-

n~~in hallituksen pakko huolehtia siitä, että Memelin luovutusta 

koskeva sopimus tuli aSlanmukaisessa järj estyksessä 

taholta ratifioiduksi. Se tapahtui yksimielisesti, 

sanedustajan käyttämättä puheenvuoroa. 

parlamentin 

kenenkään kan-
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Der deutsche Reichskanzler und der Präsident der Repub11k 

tltauen haben sich entschlossen, durch einen Staatsvertrag die Wie

dervereinigung des Uemelgebiets mit dem Deutschen Reich zu regeln, 

hiermit die zwischen Deutschland und Litauen schwebenden Fragen zu 

berelnigen und so den Weg f~ eine freundschaftliche Gestaltung der 

Beziehungen zwlschen den beiden Ländern zu er~ffnen. 

Zu diesem Zwecke haben sie zu Bevollmächtigten ernannt: 

Der Deutsche Reichskanzler: 

••••••••••••••••••••••••••••• 0 

Der Präsident der Republik Litauen: 

............................. , 
die slch nach Austausch ihrer in guter und geh~riger Form befinden

den Vollmachten ~ber folgende Bestimmungen geeinigt haben: 

Artikel 1 

Das durch den Vertrag von Versailles von Deutschland ~

getrennte Memelgebiet wird mit Wirkung vom heutigen Tage wieder 

mit dem Deutschen Reich vereinigt. 

Artlkel 2 

Das Memelgebiet wird sofort von den liöauischen Ml1itlr

und PoliaeikrAften geräumt werden. Die litauische Regierung wird 

dafftr Sorge tragen, dass das Gebiet bei der Räumung in ordnunga

mlseigea Zustand gelassen wird. Beide Teil~ werden, soweit erfor

derlloh, Kommissare ernennen, die die Uebergabe der nicht in den 

Hlnden der autonomen Beherden des Memelgebiets befindlichen Verwal

tungen durchzuf1!hren haben . 

Der Regelung der ~brigen sich aUB dem Wechsel der Staats

bohelt ergebenden Fragen, lnsbeBondere der wirtschaftlichen und fl

nanzlellen Fragen, der Beamtenfragen, Bowie der Staatsangeherlg

keltsfragen, bleibt beaondere Vereinbarung vorbehalten. 

Artikel 3 

Um den WirtBchaftsbed~fnissen Lltauens Rechnuag zu tra

geJl, wir4 in Kemel f~ Li tauen eine Frelhafenzone elngerlchtet 
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werden. Die Einzelheiten werden nach den Richtlinien der diesem 

Vertrage beigefdgten Anlage besonders geregelt werden. 

Artikel 4 

Z .r Bekrlftigung ir~es Entschlusses eine freundschaftli

che Entwicklung der Beziehungen zwischen Deutschland und Litauen 

sicherzustellen, ~bernehmen beide Teile die Verpflichtung weder 

zur Anwendung von Gewalt gegeneinander zu sChreiten, noch eine ge

gen einen der beiden Teile von dritter Seite gerichtete Gewalt

anwendung zu unterst~tzen. 

Artikel 5 

Dieser Vertrag tritt mit der Unterzeichnung in Kraft. 

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmlchtig

teft dieeen Vertrag unterzeichnet. 

Ausgefertigt in doppelter Urschrift, in deutscher und 

litauischer Sprache. 

B erI i n , den 22. MArz 1939. 



, Anlage 
zu Artikel 3 des deutsch-litauischen Vertrages 

vom 22. März 1939. 

Bichtlinien f~ die Einrichtung einer litauischen Frei

hafeLzone in Memel. 

1. Die deutsche Hafenverwaltung in Memel, die die Verwaltung 

des infolge der Wiedervereinigung des Meffielgebiets mit dem Deut

schen Reich in das Eigentum des Reiches ~bergehenden bisherigen li-

• tauischen Staatseigentumes im Memeler Hafen tlbernh ;mt, wird mi t 

einer i~ Einvernehmen zwischen der deutschen und der litauiscr.en 

Regierung in Memel mi t vorwiegend Ii tauischem ::a pi taI zu errichten

den Gesellschaft jL.'lemeler Hafen~esellschaft/ einen privatrechtli

chen Vertrag ~ber die Ueberlassung und bevorzugte Benutzung der 

nachstehend erwdhnten Hafenar.lagen in Memel schliessen. In diesem 

Vertrag wird folgendes vereinbart werden : 

1. Die Hafenverwaltung ~berldsst der Memeler Hafen~esellschaft 

pachtweise au~ 99 Jahre die Ber,utzung von Anlagen, Grund- und 

WaeserflAchen des Memeler Hafens in ausreichendem, noch nAher 

zu vereinbarendem Umfar~. Die Hafen-Gesellschaft ist verpflich

tet, die Hafenanlagen f~ alle Bed~fnisae des allgemeinen Ver

ltehrs zur Verftlgung zu steller •• 

2. Die Pacht gilt mit Rdcksicht auf die von der litauischen Regie

rung im Hafengebiet gemachten Investitionen ala abgegolten. 

3. Die Jlemeler Hafen-Ge sellschaft ~berni:nmt die · .. n terhal tung, den 

Betrieb und den etwaigen weiteren Ausbau der ihr pachtweise 

4berlassenen F1Achen und Anlagen. Die Hafengebdhren werden von 

der Gesellschaft eingezogen. Die HOhe dieser GebdhreL wird von 

der Hafenverwaltung auf Grund von Vorschldgen der Gesellschaft 

featgesetzt. 

" . 
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II. 

1. Der Memeler Hafen-Gesellschaft werden w~itgehende Steuererleich

terungen gewAhrt. 

2. Es werden Freibezirke eingerichtetr . d~rer. Lage und Angrenzung 

zu vereinbaren sind. 

3. Die Zollkontrolle findet an der Gre~ze der Freibezirke statt. 

l 'l ~brigen bleiben alle deutsche~ Hoheitsrechte auf dem verpach

teten Gel~nde und in den FreibezirkeL unberdhrt. 

4. Der Verkehr mit den Freibezirker. wird durch die Bahnverbindung 

mit Kretinga in der Weiae erleichtert werden r dass ein zoll

freier G~terdurchgar.g8verkehr zu angemesaenen Tarifsätzen in ge

schloBsenen Z~en nach n~erer Vereinbarung zwischen den betei

ligten deutschen und litauischen Verwaltungen eingerichtet wird • . 

Auch der Bonstige Verkehr /Wasse~ege und Landstrassen/ zwischen 

Lltauen und den Freibezirken wird im Rahmen der deutschen Be

stimmungen Lech Meglichkeit erleichtert werden. 

5. Die aus der StatioLierung litauischer Schiffe in den Gew~s8ern 

des Memelgebletes sich ergebenden Fragen, i~sbesondere steuer-

11cher Natur, werden zwischen den zuständigen litauischen und 

deutschen Stellen in entgegenkommender Weise geregelt werden. 
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Bei der heutigen Unterzeichnung des l 'i tau1soh-deut

schen Vertrages ~ber die Wiedervereinigung des Memelgebieta Dit 

dem Deutschen Reich ~it das EinverstAndnis baider Teile daraber 

festgestellt worden, dass die im Artikel 2 Abaatz 1 Satz 1 des 

Vertrages vorgesehene RAumung apAtestena bia zum 23. Mlrz 1939 

7 Uhr morgens durchzuf~en ist . 

Von 11tauischer Seite werden zwecks Uebergabe von Ge

bAuden und Anlagen kleine Uebergabekommandos an Ort und Stelle 

belassen werden. 

B e r 1 i n , den 22. MArz 1939 • 
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Toimitan tämän mukana kunnioittaen Ministeriölle 

lähetystön kuluvan vuoden raportin 

~ 22, Neuvostoliiton viime yrityksiä saattaa 

Latvia ja Viro holhouksensa alaisiksi. 

Ministeri: 
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... ...... ...... saattaa Latvia ja Viro 

..... _ ...... _.mholhoulmensa alaisiksi . ....... .. . 

Pääsiäispyhien aikana kuulin, luotettavaksi toteamal.-

tani taholta, että Neuvostoliitto aivan äskettäin oli kääntynyt 

LatYian ja Viron puoleen joillakin vähammän mielyttävillä esi

tyksillä, jotka koskivat näiden maiden puolueettomuutta ja 

pumattomuutta. 

TavatesS8ni eilen ulkoministeri Muntersin 
heti! 

pyhien jälkeen otin tietenkin/ ' asian hänen kansaansa puheeksi. 

Hänen vastauksensa oli tämä: 

~oska Sinä ilmeisesti jonkin indiskretion kautta 

olet saanut tietää tästä asiasta, jonka 

• me sopineet Viron kanssa, on kai parasta että 

Sinulle asian laidan. kuitenkin sillä ehdolla, 

edelleen, ja että, jos virkaveljesi siitä puhuvat, 

täYiDäsi mistään. Siis: noin viikon päiVät ennen pälsiäispyhil 

Li hinov kutsui luoksensa Latvian ja Viron lloskovan ... lähettiläät, 

kummankin erikseen, ja esitti heille, yhtlpitävästi, pääasiassa 

seuraavaa: Tunnustaessaan aikoinaan Latvian ja Viron 

Neuvostoliitto teki sen sikäli pmassakin intressissään, 

dla maiden ol..as&aolo rii~ttå.ina valtioina on Neuvostolii-

JAKELUOHJE : 

.... ....................... %!Dl] j n!ll~ ................... ........ ....... . 

UlI: A • . 

J.keluohJem.llej. : 

T .... III ..... . 
T .... III ..... j. 1I.lkal . mlnlderilllle. 
EI ulk_edudukaen tledoltukalin. 
EI ullto ..... eduatuk .. n. mutta ulko •• lalnmlnlderllln tIecIol. 

tulo •• 
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ton etujen mukaista. Se pitää itseään täDIn perusteilla oi

keutettuna huomautt8lll88.Jl, että jos LatTia ja Viro - 'ftpaa-

ahtoisesti tai ei joutuvat sellaiseen asemaan, että 

dan poliittinen tai taloudellinen riippumattomuus ei enää ole 

todellinen, Neuvostoliitto ei voi suhtautua siihen välinpitä~ 

mättömästi. Sen estämiseksi Neuvostoliitto on valmis menettel .. 

mään etujensa mukaisesti Latvian ja Viron riippumattomuuden 

suojelemisekSi." 

Juuri ennen pääsiäispyhiä esittivät sitten, Munt 

sin mukaan, Latvian ja Viron lähettiläät Moskovassa, kumpikin 

erikseen, Litvinoville maittensa vastaukset, joiden ybtäpitäväao

tä sisällöstä Lat~an ja Viron hallitukset olivat keskenään 

sopineet. +.> Koska nimenomaan oli päätetty, ettei annetuista 

vastauksista enemmän kuin koko asiastakaan ulkopuolisille 

taisi tietoja, Munters sanoi, ettei hän katsonut voivansa 

toa vastauksen siBlllöstä muuta, kuin että se oli jyrkästi 
) . 

torjuva • 

Toiselta taholta saamieni tietojen mukaan olisi 

Latvian vastauksessa korostettu, että Latria aikoo edelleen 

noudattaa ehdotonta puolueettomuuspolitiikkaa ja että se kaikin 

~ voiain aikoo puolustaa riippuaattoauuttaan, mutta että s. 

i ta. on ainoa oikeutettu päättbAan, onko sen riippWll8.ttoauus 

vaaraS88 vai Ii, . ja aiten sita tarpeen v~ti.ssa on puolustet
tava. ' 

. ,K7a.l.yJni , liiti llinishri IUnhra arYeli piilevln 

Neuvostoliiton d.~oIL.'in takana, Jlimtvs 'ftst&si: 

+ )Rerra låasik Viron ul.masiainainiatlriöstl kl.ri täälll. 
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"Luulen puolestani, että mister Hudsonin käydessä 

Moskovassa Litvinov ~i tietää Englannin aikomuksista taata 

Puolan koskemattomuuden, ja että Litvinovissa silloin syntyi 

ajatus, että euvostoliitolle saattaisi nii suhteessa kuin 

toisessakin olla edullista, jos se pääsisi antamaan samanta

paisen takuun Latvialle ja Virolle, Si tte1lllllin tapahtunut yllä-

kerrottu demarche oli -- ' ainakin -- maaperän tunnustelemia-

• ta, miten Latviassa ja Virossa tällaiseen suunnitelmaan rea

goitaisiin. Antamamme vastaus oli kui~enkin," toisti :Munters, 

"selvästi torjuva". 

• 

Liettuan puoleen Litvinov ei 

tynyt, "arvattavasti", sanoi Munters, "koska Neuvostoliitossa 

Liettuaa kai jo pidetään todellisen riippumattomuutensa menet

täneenä." 

Ministeri: 
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Toimitan tämän muka~a ku~n ioitta en Ministeri-

öll e lähetystö~ kuluvan vuode~ raportin 

l~~ 23, Latvian vastaus Saksan tiedusteluun 

Rooseveltin vetoomuksen johdosta. 

• Ministeri: f~~~~ 

nl: ... 



• 

• 

... ........... ........................ ......... BlIA ....... SSA OLEV A LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .... ~.L ..... ,J I~\j'i "lJ .' 
.... Riiassa ... 25. p : nä ..... huhtikuuta 19 .. 3~( -- , -,- --

y.~ ~'.- - ., 
Asia: Latvian ya~täU& SaMan........ . w S . J 

.......... ..... ti edushlw,m RQQse!.eltin....... rr-I (D If> ~.l 
................. vetoo.muksen johdo.s.ta .............. .. 

Koska en ole ollut varma siitä, olinko oikeutettu 

minister i Munt ersi l le kertomaan Suomen ulkoministerin 

ta Saksan Suomessa olevan lähettilään kyselyyn, katsooko Suomi 

asemaansa uhatuksi Saksan taholta ja onko Suomi etukäteen ol

lut tietoinen Rooseveltin vetoomuksesta (UM:n pol.tied. ~i~ 23, jo

ka saapui tänne toissapäi vänä) , en varovaisuussyistä ole minis-

teri MQ~tersilta halunnut kysyä, 

kyselyn Latvial le ja mitä Latvia 

hän tietenkin heti olisi minulle 

onko Saksa asettanut 

siihen on vastannut, koska 

esitt~vt Suomea koskevan vas-

takyselpn. Mutta ei len illalla tapasin Saksan täkäläisen lä

hettilään, jonka kanssa luonnollisesti heti otin asian puheeksi. 

Hän kertoi tällöin Latvian vastausta voitavan pitää ~,.i. tyy

dyttävänä, vaikkei se ollut yhtä lyhyt ja selvä, kuin mitä 

esim. Suomen vastaus, hä~en t ietääkseen, oli ollut. Parempi 

kuin Viron se joka tapauksessa ai}d!J i oli, ettei siihen ollut 

liitetty Viron asettamaa ehtoa, ettei ~stausta saisi "poliitti-. 
aisti hyväksikäyttää" ("politisch ausnuizen"). Ministeri Yunte~ 

sin vastaus oli ollut suullinen, 

jossainaä4rin moniautkainen 

JAKELUOHJE : 

........ ~ ............ , ......... :fava11jn.·. ······· ...................... . 

UI.: A 4. 

mutta koska se oli ollut 

aito latvialaiseen tapaan --

Jakeluohjemalleja : 

TavalII ...... , 
TavalII ...... ja lIa11tal .. .... minimrllllle. 
Ei ulkomaaedu .... k .. n tiedoitultalln, 
EI ulkom .. edu .... k .. n. mutta ulkoulalnmlnlaterllln tIedol • ....... 



• 

• 

2. 

oli hän samalla jättänyt sen kirjallisen tekstin. 

Mi tä luottamuksellisimmin ("streng persönlich 

und vertraulich") on ministeri von Kotze" antanut minun ot

taa jälj ennöksen tästä Latvian kirjallisesta vastauksesta. Se' 

kuuluu seuraavasti : 

"Die Lettische Regierung kann nicht einsehen, aua wel ... 

"chem Grund ihr im vorliegenden ZUS8Jlllllenhang eine derarti

"ge Frage geat ellt wird. Sie wäre zu dere Beantwortung 

"nur in einem von jegliche ~ebenumstände befreite Mei-

"nungsaustausch mi t der Reichsregierung berei t. Die Letti

"sche Regierung steht nicht an hinzuzufUgen,dass der der

"zeitige Stand der lettisch-deutschen Beziehungen keinen 

"Grund gibt, von einer Bedrohung der Unabhängigkeit und 

"Unversehrtheit Lettlands zu sprechen. Dagegen kann die 

'~ettische Regierung nioht verhehlen, dass sie die heutige 

"internationale Lage mit Besorgnis beobachtet und BefUrch

"tungen hinsichtlich der weitere Entwickling der zwi sch en

"staatlichen Beziehungen und der Erhaltung des Friedens 

"hegt. " 

Sie wird ihrerseits auoh in der Zukunft streng an 

"ihrer neutralen Politik festhalten." 

Korostan lopuksi vielä kerran tämän tie

don ehdottomasti luottamuksellista ja salaista luonnetta. 

Ministeri: 
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As ia: .euyo.toliltoa Ja KI!slaDAin 

.ahdolliset takuut 

Bal.tian !,Ule ~ 
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( o. 

Koska ulkomaaJl lehdissl on näkynyt uutisia sii

tä . että .euvostoliitto olisi klynni •• 1 olevissa neuvottelui ..... 

Dglann1n kanaaa lauaunut toivoJllUbenaa. etu. BIlglanti Ja Ranska 

takaiaivat Viron Ja Lat viaa Neuvostoliitolle tärkein ko.keaatto

auudan. vaatapalyelukaana siiU., ettA Neuvostoliitto antaa 

tualupaukaia ealm. Xre 1 kalle • otia uiaa puheekal ulkoministerl 

JIuJlter.ia kanssa. klydeaalJL1 hlnen luona_ tlnälJl. Vastauksena 

e.lttia1ini kr.ely1hin hIa lausui seuraavaa: 

"BaatulIIIIDIe tiedon llaini tulsta huhui.ta annoilmRe 

hetl .opivas.a muodos.a niin hyvin Lontoos.a kuin Moskovassa 

VarsoYassa J]IIIIlrtU tolvov..- Ja odottaYaJDe. ett.i _lcl1a 

Yall1auuttc.ae ko.kavis.. uiols.. puhuttai.l tai plltetu.t.l 

tll., .. 1U. ennakolta kuulaatta C-l1ber uaere KOpt. hl-..,-). 
lI1.aulla oakia tlJ'al varauua siitl. etta D.glannin Ja Puolaa 

Yll1818.. ..uVGttelul.. a.llaista ei tehty, Ja ettei aill&kun 

vi.ll vil.i pllvll .1ttea .1tl Jaglanaia Ja .euvo.toliltonkaan 

ka.kut.lui •• a ollut tehty. 111.'1 sen JUke.. oa yolnut 

Ja erlkola.stl .tti auurllhettl11. "iskia KbakDYa.ta Lontooseen 

tuoaa Yaataaa al.U.i - .1tA en t184l. MUtta tolYon 

J akeluohje m alleja : 

T aval linen. 
T avallinen j a lialka i minis te~j ölle . 

EI ulkom •• eduatukaen tiedoituksiln. 
EI ulk om • • eduatuksen, mutta u lkoasiainm inister iön tiedo i 

tukaiin. 



• 

koi ••• ti ettei •• ill. aitAt. takuuta tar~ota, koaka Lo.too •• a 

~a Ko.ka..... lQTia ti.4etllll, .ttl. •• ehdottoaaati kohtai.i 

.utuatuata taholl.... Aina •••• itlpaltti.uumdt.1IIII_ .~o1ata 

olemaa, kut.n thdlt, oll •• t s11l1 bUDeUa, .tu. Lat.laa .tu. 

~en aukaista ei ole mnkaen •• UJI1s-. ~ohonld.1l turnlll.uu~lr-
~olla 

~.stel.dlA, Jo". lIHA .1 ole alkua, Ja .. aita 01181 

•• 1.A Sataaa .utaaa kohdistetun detena1iT1~IrJest.laIJl let.a. 

aitl paitsi wlkepeoloma. . ~a1.es.. ~IrJ •• t.~.al DJt oli.l 

ilaei ••• al ristiriidassa . en ehdottoaaa puolu.etta.aaapollttikaa 

kaIla.a, Jata horJUllatta hal.u_ noudattaa - kutu ~o 81-

Ilulie huoaautin ke.Jtuat.Uea..... Ti1laeltsl tl.tl aaluta." Utt •• 

Riian läh.tystön rap. 19 19 - 31/3 1939). 
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Toimi t an t ämä.n mukana kunnioittaen Mi niste-

r iölle l äh etys tön kuluvan vuoden raportin 

: . 27. Li tvinovin ero. 
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. l\i.i!'!,ssa 10 .. p:nä 

Asia: Litvinovin ero. 

--{!/ 

Kuten kaikkial la muuallakin ovat tietysti myös täkäläi-

.. sissä politiikasta kiinnostuneissa piireissä LitYinovin ero, sen 

syyt ja sen seuraukset, olleet vilkkaan pohdinnan alaisena. 

Tapahtuihan se. olosuhteissa, jotka tekevät ensiluokke.isen tär

keäksi yrittää päästä selvyyteen, mitä se merkitsee. 

• 

Viralliseen väitteeseen, et tä Lit~inovin syrjäyttämånen ei 

merkitsisi muutosta Neuvostoliiton ulkopolitiikassa, ei täällä 

juuri millään taholla uskota. Miksi olisi kysytään -

jos niin olisi asian laita, keskellä mitä tärkeimpiä ulkopo

liittisia neuvotteluja vaihdos ulkoasiain johtajan paikalla ol-

lenkaan toimeenpantu ja vieläpä sillä tavoin, miten se tapah-

tui? Ei -- sanotaan kysymys voinee vain olla siitä, 

missä määrin ja mihin suuntaan Neuvostoliiton ulkopoliiiikka 

nyt muuttuu. Tästä on esi t etty kolme ihan vastakkaista teo-

riaa. 

Ensimmäisenä. kaikesta päättäen hyvin. vählh todeDDlklisena 

vaihtoehtona esi tetään, että Moskova nyt olisi valmis lu,pumaan 

niistä varsinaisen kollektiivisen turvallisuuden aikaansaamista 

tarkoittavista periaatteista, joista Litvinov olisi pitänyt kiin~ 

ui, ja ilJum enempää vastarintaa hyväksyllAAn Jnglannin "puoli-

JAKELUOHJE : 

........ ~valU.~~~~ ...... ........ _ .... . 
J.k.luohJ ..... II.j. : 

T.valllnen. 
T .... JUn.n j. Ii.lk.i m ini.ta r iOlle . 
EI ulkomlleclu.tukoen tledoltukolln. 
EI ulkomlleduatukaen, mutta ulko •• I.inminl.tarllln tJedoi

tuIe.lln. 
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2. 

tielle jääneet" ehdotukset -' vain päästäkseen mahdollisimman phn 

Englannin kanssa sopimuksenhkoon, olkoonpa se enelllDlAn tai vä

hemmän tyydyttävä. 

Toisena uskottavåmmalta tuntuvana vaihtoehtona esite-
""'" 

tään. ette. Moskova, todettuaan mahdottomuuden 

laajakantoiseen liittosopimukseen, josta sille saattaisi koitua 

todellista hyötyä, olisi pU*~ toistaiseksi hyljätä kaiken 

poliittisen yhteistoiminnan länsivaltojen kanssa ja vetäytyä 

jäin Euroopan selkkauksista sekä keskittää kaikki voimat sisäi 

ten olojen lujittamiseen == mikä itse asiassa olisi enemmän 

Stalinin politiikan ja mmitBn mukaista kuin miten pi t källe 

menevä sopimus tahansa. Tämän kannan perustelemiseksi viitataan 

kahteen tosiasiaan: Ensiksi siihen, että bolshevismin alkuperäi

sen ulkopolitiikan päämääränä tiettävästi teoriassa aina on ol

lut yrittää pys.yä erillään mahdollisesta yleismaailmallisesta 

selkkauksesta sen alkuvaiheissa, voidakseen myöhemmin, kun muut 

evat uupuneet, käyttää tilannetta hyväkseen kommunistisen maail-

• manvallankumouksen aikaansaamiseen. Toiseksi taasen viitataan sii 

hen, että Neuvostoliiton ulkopiliittisena päämääränä käytännössl-

kin viime aikoina selvästi on ollut yrittää välttää kaikkia 

sotilallisia selkkauksia, miltei mihin hintaan tahansa. 

KobanhDA vaihtoehtona,lopuksi. esitetään, että yhteis

työtä länsivaltojen kanssa niin L~ätietoisesti harrastaneen 

Litvinovin eroittaminen saattaisi olla merkkinä siitä, että 

Moskovassa nyt ei vain haluttaisi hyljätä yhteistoimintaa lAnai· 
valtojen kanssa, vaan suorastaan toteuttaa sitä lähenty.istA 

Saksaan, josta aiDa silloin tällöin on puhuttu. TbIn kannen 

perust.l.ai •• kli viitataan toisaalta Stalinin viime puolulkDkDuk

.Isaa pitAaäln puheeseen, jossa hIn syytti länsivaItoja siitl' 



~ 

että ne omien vaikeuksiinsa helpoittamiseksi yllyttävät Neu~ 

vostoliittoa ja Saksaa toisiaan vastaan, toisaalta siihen, 

että Molotov aikoinaan olisi ollut Rapallo-sopimuksen innokas 

kannattaja. Huomiota kiinnitetään myös siihen tosi seikkaan, et~ 

niin hyvin Hitler kuin Stalin viime suurpuheissaan silmiin

pistävästi pidättyivät hyökkäyksistä toista maata vastaan. 
) 

Miten asian laita todellisuud.ssa on, ei tietenkään 

kukaan täällä voi vielä tällä haavaa tietää. Mutta katsoen 

asian suureen kiintoisuuteen. saattaa kuitenkin olla 

tiedoittaa ulkoministeri Muntersin minulle eilen asiasta lau. 

sumat arvelut. 

"Ihan selvä on", Munters sanoi "että Litvinovin ero 

oli yhteydessä käynnissä olevien englantilais-venäläisten tur

vallisuusneuvottelujen kanssa, ja että hänen terveydemtilansa 

ei vähimmässäkään määrin ollut myötävaikuttamassa siihen. 

keriaa, että saman päivän aamuna, jolloin hänen 

tapahtui, hänen luonaan oli käynyt kaksi ulkomaalaista diplo-

~ maattia, jotka olivat voineet todeta hänen olevan mitä par-

haimmissa voimissa. Toisen kanssa hän sitä paitsi oli 

nut tapaamisesta parin päivän kuluttua. Näin ollen 
1 tmilpe~ 00 tä tt · LO tv° 0 puo es an1 ,.arma S11 , e ä 1 lDOv1n ero 

seuraavasti: Stalin on vaatinut täydellisen, ehdott oman 

liiton solaimista Englannin ja Neuvostoliiton Välillä, 

Englanti on ollut valmis lupaamaan sotilaallista apua 

liitolle vain siinä tapauksessa, etiä tämä valtio on joutunut 

sotaan sen kautta, että jokin sen naapurillaa on silti R:a: 

!bI1 ja todella t;rösldn aaanut, sotilaallista apua. 

talmhtaa lIoskDvan ja Lontoon '9'1li.ll1 Li tvino'9'in ei 



• 

ksoi ttaa. Hän ei vain epäonnistunut yrityksissään saada .... U!~ ...... 

tia hyväksywaän Stalinin vaatimuksia hän lienee jopa 

nyt liian pi t käll e myönnyt yksissään Englannille. Tästä syystä 

ja , ehkä er en ka i kkea, "varoituksena" Englannille hänet 

t et t i in. Arvattavast i tekee Molotov, ehkäpä juuri t änään, 

lä yhden yrityksen saada Englanti suostumaan St alinin 

varsi nais een allianssiin. Mutta mitä tapaht uu, jol lei 

tys onnist u, kut en oteksuttavalta tuntuu? 

Neuvostoliitto tässä tapauksessa (tietenkin vain joksikin ajak

si) vetäytyy siihen e~istäytyneisyyteen, jossa se aika ajoit

tain ennenkin on ollut, yrit t äen pysyä neutraalisena Euroopan 

vastakohtaisuussuhteissa. Siinä on, ymmär tääkseni, Litvi-
novin eron merkitys. Ja se onkin t arppeksi suuri, Että se 

merkitsisi vi elä enemmän, se on, et t ä Neuvostoliitt o nyt ai

koisi tehdä ulkopolii t tisen täysi käännöksen ja todenteolla 

tää 17hentyä Saksaan, siihen en näe ollenkaan riittäviä oirei

ta. Mutta mielessä on silti pidettävä, että ainakin määrätty-

• jen neuvostoliittolaisten ja saksalaisten piirien kesk.en välit 

eivät koskaan ole olleet täysin poikki. Mitä siitä kerran voi 

koitua on vielä hämärän peitossa." 

lfinisteri: 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ... L ........................................... _ .. 

OSASTO: . ()/~ .... : ... _ ........ ....................... . 

• ASIA: .. ................ ........ ...... .................... .. .................. . 
~ ) 

~~~::i~ :~~~~~:~ ~~ . 
.......... _: .......................... ......... _._-_ .............. -_ .... _-_ ................ ... .................... ............ '/_fP ..... t!J'r) 

• 



RIIASSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

KIRJ ELMÄ " :0 723/39. VI-b. 

Riis,ssA 3 P:NÄ kesä KUUTA 19 39. 

VIITTAUS : 
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ASIA: Raportti. 

Toimitan tämän mukana kunnioittaen 

lähetystön kuluvan vuoden raportin 

~ 30, Presidentti Ulmaniksen eräs lausunto. 

Ministeri: 

UI': • 4. 
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RAPORTTI n : 0 .. 30 .. 

Riia. s sa .3 .... p : nä kesä kuuta 19·39· 

As i a :Pnej d@nHj 1Il ma.ni h@n .......... . 

. ima. .1aU§unto. . ...... _....... .... ... ........... ... .... . 

Salainen. 

KUluvan viikon aikana tekemållään matkalla eri maaseu

tukaupunkeihin antoi presidentti Ulmanis 5aldus 'in kaupungissa 

pitämässääa puheessa lausunnon Latvian a sennoitumise sta siinä 

tapauksessa, että se joutuisi sotilaallisen hyökkäyksen kohteek

si puolel~ tai toiselta. Joskin tämä lausunto muotonsa puo

lesta oli aika lailla· kansanomainaa· kuul i jakunnan tähden, 

ja vaikkakin se kaikesta päättäen oli improvisoitu, lienee 

se kuitenkin - valtion päämiehen lausumana ja kategoorisen 

sisältönsä vuoksi sekä huomioonottaen vireillä olevat pyrki

~tset tyrkyttää Baltian maille takeita niiden riippumattomuu-

den ja puolueettomuuden ylläpitämiseksi siksi merkillinen, 

• että se on paperi 11e pantava. 

Tämä lausunto oli seuraavan sisältöinen: 

• On ihmisiä, joitten tapana 

toisia, jotka kuvittelevat typeryyksiä. 

on levitellä huhuja , ja 

Olen varma, ettei teidän 

jaukossannt ole sellaisia, mutta mahdollisesti olette tavannut 

tai t,paatte sellaisia, ja kuulette heidän ' puheitaan. Minä sa

non teille mitä he kyselevät ja mitkä. a.vat oikeat laetauk-. . . .. _- _. " . .. - . - .. . .-
s.t heidän kyselyihinsä. Ensimmäinen kysely on: Mitä me te em-

.JAKELUOH.JE : Ta.a!linen 

\Ii Z: A • • 

.Jakel .. ohjemalleja : 

Tavallinen, 
Tavallinen ja 1Ia11ta1 ... . minl.teriOlle. 
EI .. Iko ................ tledoltuk.Un, 
EI .. Ikomaaedu.t .. koen. mutta .. lkoulalnmlnl.teriOn tledol

tukelln. 
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me jos vihollinea j oItain tahol ta hyökkää kimppuuame ~ Vastaus: 

Otamme esiin kiv äär imme ja ajamme viholl isen pois ma,astt. II _ 

utta jos vihollinen hyökkää toi selta puolelta, mitäs silloin 

teemme?" Vastaus on ~~a: • Ajamme sen maasta po is." 

Ja kolmas kysymys. • Mitä teemme jos vihollinen 

hyökkää kimppuumme kahdelta puolelta yht'a ikaa?" Oikea vastaus 

tähän kysymykseen on seuraava:" Otamme hi storiaml'lJ oppikirjan 

esille ja luemme mitä tapahtui vuonna 1919, sillä silloin oli 

vihollisia puolella jos toisella. Ja mi.en silloin kävi ? Me 

tt ajoimme kai kki viholliset maastamme pois, ei ainoatakaam jäänyt 

jä lelle. Ketkä maahan jäivät, asuvat siellä ikuisesti - ne 

• 

me me itse." 

Siis, mitä tapahtuu jos viholliset hyÖk~t 
me ? Vastaus on selvä ja va rma. Me taistelemme . e 

pidämme puoliamme ja pysymme vapaina. 

Kun minä täsSä viittaan sotaan, en tarkoita, että 

sota syttyisi. Toilorpme ja olemme varmoja, ettei sotaa syty, 

mutta jos sen kaikesta huolimatta täytyy syttyä, me tiedämme 

mitä meidän on tehtävä. .. 

Ministef'i 
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Asia: UlkomiBisteri Muat.rs 
Neuvostoliiton ta kuu-

vaatimuksista. 

Kuten salasähkeestäni t~ 45 ilmeni, oli minulla 

eilen keskust.lu ulkoministeri Vuntersin kanssa Kolotowin viime 

• suurpuheesta ja eritoten tämän puhe.n siitä kohdasta, 

edellytyksenä Neuvostoliiton suostumukseen kolmenTallanliit~on 

Taatii takuujärjestelmän laajentamista käsittämään my6s ne 

valtiota Neuvostoliiton luot ei srajalla, joille takuita ei tähän 

saakka ole annettu. 

Li.nee paikallaan tehdä selkoa minist.ri Munter

sin lausumista Tahän tarkemmin kuin mitä yllämainitus8a 

aäni oli mahdollista. 

Ministeri Mllnters esitti pääasiassa seuraavaa: 

• Kun Koloiow puhui viidesta valtiosta, joille 

takuita on annettu, ja kolmesta Neuvostoliiton luoteisrajalla 

• 
sijaits.vasta valtiosta, joille sellaisia toistaiseksi . • i 01. 

annettu, oli IUnt.rsin aiel.stä ilmeistä, että MOlotow viime

_inituilla tarkoitti Lahiaa, Viroa ja Suoaea. Liettuallahan 

ei ole yhteistä rajaa Neuvostoliiton kanssa. Viidellä .nsin

uini tulla hän taasen tietenkin tarkoi tti Puolaa, Romaniaa, 

Turkkia, Kreikkaa ja Bel8iaa. 

JAKELUOHJE : 

U€ 2: A .. 

PUh •• lsaan IOlotow teholti kahta seikkaa Neu-

. Taullinen .... 
Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen , 
Tavallinen Ja lialk.i m inis te r iöl le. 
EI ulkomaaeduatukoen t iedoitukslln. 
Ei ulkomaaedultulcaen, mutta ulkoa.iainmlnister iön tiedoi

tukoiI", 



2. 

vostoliiton kolmeen luoteianaapuriin nähden. Ensiksi hln väit

ti, että nAm! valtiot voivat osoittautua liian heikoiksi 

puolustaaksensa neutraliteettiaan. Toiseksi hln korosti, 

leuvostoliitto voi ottaa kannettavaksensa mitäAn takuita ensin

mainittujen viiden valtion suhteen, ilman että samaDAikaisesti 

takuita annetaan viimemainituille sen luoteisrajalla sija~evil1. 

kolmelle valtiolle. 

KUnters katsoi voivansa Kolotowin ensinmaiDi-

~ tusta lausunnosta tahdA sen positiivisen toteamukaen, 

vostoliitto nyt ensi kerran virallisesti tunnustaa ja akseptoi 

Lat~an, Viron ja Suomen puolueettomuustahdon. Hän piti tätä 

huoaloonotettavaDa seikkana kahdesta syystä: Ensiksi koska Neu

vostoliitto sen kautta luopuu vauhasta väitteestäAn, että mait

te_e puolueettomuus auka tietäisi n.s. ,\yökkäAjlvaltioithn" 

välillistä avustamista. Toiseksi sen perusteella, että neutra

liteettitahtomme toteamisen ja tunnustaatsen kautta kiinnilyö

dään maittemme aseman eroavaisuus verrattuna takuita saa.eisiin 

• viiteen valtioon. Puola ja Turkki ovat Englannin kanssa 

neet sitoumuksiin tlydellisen vastavuoroisuuden perusteella. 

Eng1enn;n ja näiden valtioiden välilll on siis jo itse asi

assa olemassa eräänlainen sotilalliitto, joten ei voi olla 

puhettakaan alstllD neutraliteettitahdosta. Romania ja Kreikka 

taasen ovat vapaasta tahdostaan akaeptoine.t niille tarjotut 

sipuoliset taknut. Siten nekin ovat vapaaehtoisesti luopanee~ 

puolue ettomuua&llDt e .. ta jolle ne aitl paitli eivlt koe

kun olle.t asettune.tkaan. Belcian alaa tulen 011. iJw1 

=tlaatuben, .e kIm 011. ..... ut puolueettoauutenaa tutultai 



3. 

\ien kiinnostuneiden valtioiden taholta. 

Huomautustani, että kaikki tbA tuntui hJTi,n 

teoreettiselta ja käytännössä verrattain aerkitykaette.lltä, hän 

ei tahtonut !lY'öntää oikeaksi. Hän alleviivasi, että Lahia 

toisin kuin Puola y.m. -- tahtoo ehdottomasti pysy! puo

lueettomana suurvaltojen välisissä konflikteisaa ja aseellisesti 

puolustaa tätä puolueettomuuttaan, jos sitä rikottaisiin, kat

somatta siihen, miltä taholta yritys tehtäisiin, ja että Lat-

• via niin ollen ei ole pyyt~ eikl halua takuita keneltä

käb yksityiseltä valtiolta tai miltään valtioryhdl.tä, koska 

takuiden vastaanottaainen yhdeltä taholta kieltämättä merkitsi

si luopumista puolueettomasta asenteesta. Latvian kohdalta on 

• 

siis tilanne aivan toinen kuin kyseessä olevien 

su.\teen, ja tämän seikan Englanti käsittänee ja tunnustanee. 

Xysymykseen voisi ainoastaan tulla, .anoi lunters, että Latvi

alle annettaisiin todellinen neutraliteettitakuu kuten Belgia1le~ 

mutta tällaisen takuun täytyy olla kaikenpuolinen, kaikkien 

qsym;ykseen tulevi.. valtioitten antama. Latvian kohdalta se 

siis Jlerki tsisi DI1ÖS Saksan ja Puolan antamia takuita. 

Tlmin yhteydessl IUnters vielA huomautti, että 

• aivan toinen asia kuin Neuvostoliiton vaatima automaattinen 

avunanto on luonnollisesti Englannin ajatus a~JD8DDosta siinä 

tapauksessa, että autettava maa sitä itse ~ää. 

Xys.lnni, oliko latvia ryht~ joihiDldn d .. 

u.rohetiin IIoloto1lin lauauntojen johdosta, )(unters vastasi kiel

teisesti. Bln viittasi aikais .. paan ilaoitukaeensa ainull., et

ta Latvia jo aikoja sitten on Lontoossa antanut selvästi ya

JllriU, .ttei .e halua takuita, koska •• llaist.. vastauotta-



~nen olisi ristiriidassa maan ehdotto.an puolueettomuuspoli

tiikan kansaa, ja ettei se millään ehdolla tahdo joutua 

sellaisen holhouksen alaiseksi, kuin ~in NeuTostoliiton 

nitelmat voisivat johtaa. -- IUnters lausui edelleen toi 

vansa ja olevansa vakuutunut siitä, että IDglanti respektoi 

Latvian ja .uiden pienten puolueettomien valtioiden asennetta 

ja toivomuksia. Lisäksi hän lausui olevansa taipuvainen pi

tämään Kolotowin p.o. Taatiauksia lähinnä taktillisena manöö-
-4t verina Enslannin kanssa kåynnisBl olevien neuvottelujen venyt-

twseksi, liAin ollen hlllest! toistaiseksi ei tuntunut 

syytä hAtälntyä. 

x 

Sanomalehdissä julkaistut kirjoitukset liikkuvat 

kaikki ihan saaoilla linjoilla kuin UUntersin esitys minulle; 

oUen seIT!8ti hlllen inspiroiEnsa, llUUtuat suora8taan hlllc 

sanel".Dsa • . Ne eroavat Kuntersin ~DUlle puhuaista sanoiata 

• nin siklli, että tilanteen TakavuuUa niisBl enellllln koro.t 

taan. liinpl sanotaan erAlsaA kirjoituksessa peittele .. tte., et

• 
tl DJt on kr~8 latTialle suorastaan elinttrkei8tl asioista, 

ja ette. Tar8in nkana eteeni on pidette.~. ette. neljllOBa 

JIolotowin paheesta oli o~stettu Itberaaluee k;r!lJll1'ksiUe . -

osaksi latTian, Viron ja Suo.en llUkaanTetlab,ne taJmujlrj es

telaälll. oHhi JhT __ Inaaart,n jllletDl.iDDOi ttuisk;r.,.,bll

le. 

Ilinisteri: 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RVHMA: .f ...... . ... .. ......... . 

OSASTO: (;l6 ...................... ...................... . 

• ASIA: .......................................................................... . 

(f2~~ ~~~. 9<o33. 
:::::~ ::_~-_ := =:~.~ . -: 

................. .......................................................................................................... _ .................................... ~~ ..... -= ... ~ ; 

• 



KIRJELMÄ ":0 

_RlIA _SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

745/39, VI-b. 

, - ...... _ - --

RiiassA 6 P:NÄ kesä KUUTA 19 .39. _ 

VIITTAUS : N 

P:NÄ KUUTA 19 P:TTY n:o 

VIITTAUS : O.U.M. 19 

______ ____ . __ ._ lT.l~e.iainmini8t_eriöLLE 

ASIA: Raportti. 

Toimitan tämän mukana kunnioittaen Ministe-

riölle lähetystön kuluvan vuoden raportin 

m 33, Neuvostoliiton takuuTaatimukset II. 

~ . 

)( .. t . 9 /",.. fvdJ, ~ 
lIllS erl: L ~v' r'1 

.. , ... 



5.alainen . 

Ri.ia ssa 6 ... p ; nä keBA kuu ta 1939 .. 

A s i a : NeuTostolii ton takuu- .... ' .... 
............. , vaatimukset II. no. ,. .,., •• ' •••••• 

Keskust elI esaani jälleen eilen ulkoministeri 

Kuntersin kanssa otsakeasiasta korosti hän uudelleen, että Lat-

.. via jyrkästi torjuu Neuvostoliiton suunnitelmat siitä, että 

kolmansien valtioiden välisessä sopimuksessa päätettäisiin ta

kui~en antamisesta LatvialIe siten, että nämä kolmannet valti

ot automaattisesti ryhtyisiTät puolustamaan Latvian koskematto

lIUutta, jos sen kimppuun hyökattlisiin. Sualla hän, kuten 

edellisessä keskustelussamme, josta tein selkoa raportissani W. 31, 

tehosti, että aivan toisena asiana, johon Latvia suhtautuu ihan 

toisin, on pidettävä Englannin ajatusta suoraan asianomaiselle 

aaalle etuklteen annettavasta vakuutuksesta, että jos sen neutra-

• liteettia loukataan ja se itse pyytää apua määrätyllä valtiol

ta, sitä lI1öskin tässä tapauksessa tullaan sille antuaan. 

Omasta puolestaan Munters sanoi kallistuTansa 

f.. sithen, että latTia lolotonn puheen jAlkaen jälleen Lontoossa 

esittäisi kielteisen kantansa sarantiakJ~ksessä, saaalla mah

dollisesti .,6skin selTittäen kantansa Inglannin ylLlmainitun 

ajatuksen suhteen. Hallituksessa asiaa ei kuitenkaan Tila 

oltu käsitelty, eika Viron kanssa .,lSsk!.ln vielä oltu asiassa 

JAKELUOHJE : 

........... ............ . .... Tayal.linen.. ................................. . 

UI.: A 4. 

JakeluohJ.",alleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkai mlni.teMlllle. 
EI ulkomaaedu&tukaen Iledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatulta.n, mutbo ulk_lalnmlnlaterllln lledol

tukalln. 
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otettu yhteyttä . 

Kuten tAmAnpäivän salasAhkeesaäni .. 46 ilmoitin, 

pyysi lunters saada luottamuksellisesti tietää, aikooko 

Suomi ryhtyä liaädeaarche'iin Lontoossa Kolotowin puheen 

johdosta. Samalla hän lausui hartaan toivomuksensa kon

taktin ylläpitämisestä Suomen ja LatTian välillä takuuky

syDJksesaä. 

IIiniat.ri: ! tttu.r/4. ~~ 
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...... RIIA .... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salai n en. _._-----
RAPORTTI n : 0 36. , , , ~. S IA I N MlN I S-I 

Rii$ ssa 12" p : n ä ,h,~inä kuuta IQ:3.9. ... ~_~_lj_,_t_tt-f_' 

As i a : Keskustelu Viron mettilään /'(/~,,:I __ ~.f_~ __ ~1 
" IMA ,,_ O.;J\.;T0 I A_.,\ 

d C' /'-
.,kanssa y.m. " ... __ ....... , .... , ..... ' 

Jouduin tAnään noin tunnin kestäneeseen keskusteM 

.. luun Viron lähettilään Rebanen kanssa. Keskustelussa kosket el

tiin useimpia nykytärkeitä poliittisia kysymyksil, ja vaikka ei 

esille tullutkaan mitään olennaisesti uutta katson asialliseksi 

kiinnittää Ministeriön huomiota muutamiin ministeri Rebanen mie

lipi hiaiin. 

Haastatelt&vani arveli, etteiväi Koskovassa käytä~ 

vät neuvottelut todennäköisesti johda tulokseen ja piti sitä 

Baltian maitten kannalta hrvlnä ratkaisuna. Tällä hetkellä ei 

voi tehdä muuta kuin odottaa hilja$ tilanteen kehitystä. Luon-

.. nollisesti Viro torjuu garantiatarjoukset. Saksa ja Venäjä ovat 

niin kateellisi~ toisilleen, että Viross$ täytyy olla tavat tOM 

lIall vuovainen, ettei kumpikaan näistä suurvalloist$ loukkaan .. 

tuisi. Vus~~;in Venäjään nähden on olt$va varov~inen eikl 

Viro esim. uskalla tehdä paljoakaan huomautuksia Venäjän ta

holta tapahtuneista rajaloukkaukaista. Tällaiseen suTaitsevaiM 

suuteen on toisaalta johtanut yksinkertaisesti sekin, ettei V ... 

näjl yleensä Tastaa .dtään tehtyihin valituksiin. 

Viron ja Latvian Täliset suhteet lieneTäi pa

rantuneet. YhieiaiJö sotilaallisella alalla on läheis .. päl, ja 

JAKELUOHJE : J.k.luohJ.man'Ja : 

Tavallln.n. 
Tavallinen Ja li.lkai ,mini.te r iOlle , 
EI ulkomaaedu.'uklln liedollukslln. 
EI ulkomaaeduatuk •• n. mutta ulkoa.iainminlster iö n tiedoi· 

'uk.lln. 
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virolaisten sanomalehtien sävy Latviaa kohtaan on ystävällisempi 

kuin aikaisemmin. Kysymykseeni, johtuuko tAm! jälkimmäinen seik

ka ehkä Viron hallituksen sanomalehdille antamista ohjeista, ei 

ministeri Rehane suoranaisesti vastannut, mutta kertoi itsekin 

Virossa t ehostaneensa mit an haitallista nykyisenä levottomana ai

kana turha pikku kinastelu on. Latviasta puh.en ollen kertoi 

hän luottamuksellisesti omasta aloitteestaan kuulleensa useilts 

yksityishenkilöiltä , ettei Latviassa oltaisi jakamattoman tyyty

väisiä nykyiseen regimee.n. Ollaan kyllä valmiita myöntämään, 

tä presidentti on tehnyt hyvin paljon Latvian hyväksi, mutta 

toisaalta katsotaan, että nykyisenä vaarallisena aikana pitäisi 

hallituksella olla jotain mihin nojautua. Kuinka laaja kannatus 

tällaisella ajatuksella on ei hän voinut 

koi ttiko hän hallituksen nojalla jonkinlaista kansanedustuata, 

näytti siltä, ettei hän ollut tätä käsitet t ä itselleen selvem

min määritellyt, ja luulen hänen lähinnä tarkoittaneen hallit-

sevaa puoluetta. Yleispoliittista tilannetta piti ministeri 

Rehane hyvin vakavana ja arveli, että vaikka Danzigin kysymys 

saataneekin rauhallista tietä selvitetyksi, voi sota silti syt

tyä jostain muusta syystä milloin tahansa. Tämän käsityksensä 

hän lienee osittain saanut ulkoministeri Muntersilta, jonka luo

na hän oli edellisenä päivänä käynyt. Kunters oli pitänyt yllä

tyksiä !8a kkois-Juroopassa mahdollisina. 

Olin itsekin pari päivää sitten tilaisuudessa 

tote8Jll88ll, ettei lfunters hiukkaakaan luota rauhan säilymiseen. 

Käydessäni hänen luonaan ulkoministeriössä ja tuntien etukäteen 

suurin piirtein hAnen kantansa sanoin hänelle tahallani, että 

siellä täällä alkaa kuulua aielipiteitä, että sota lähitulevai

suudessa kaikesta huolillatta voitaisiin välttää. H!n ei ilaei-
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sestikään odottanut tällaista kannanottoa ja sanoi hetken 

ti ttyään sellaisten puheitten 9levan pahoja merkkejä ja perus

teli kantaansa historiasta ottamiliaan esimerkeillä: "Sota 

silloin kun siitä ei puhuta". 

Lopuksi haluaisin mainita, että tapasin eilen 

illalla eräillä illallisilla m.m. Yhdysvaltain lähetystön en

simmäisen sihteerin herra Paokerin, joka juuri oli palannut 

lomaltaan Italiasta. Hän kertoi, että Italiassa on nyt pal

jon väkeä, jotka ajattelevat, että jos sota syttyy ja kes

tää yli kolme kuukautta, syntyy Italiassa vallankumous. Tämä 

luo lisäperustetta ministeri Järnefeltin viimeiselle raportille, 

missä alleviivataan Italian haluttomuutta ryhtyä sotaan. 

V.a.Asiaillhoitaja: ~-...v 
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Moskovassa . 

~- -~-~----:_--~ 

Siinä keskustelussa, joka minulle tänään oli ulko-

ministeri Muntersin kanssa tavatessani hänet ensi kerran lomal

ta palattuani, ja jonka pääasiallisesta sisällyksestä tein 

koa tämänpäiväisessä raportissani m 37, jouduimme tietenkin pu

humaan myöskin Moskovan kolmiliittosopimusneuvotteluista. Munters 

lausui tällöin ei vain edelleen olevansa entisessä luulossaan, 

että Stalin todellisuudessa ei ollenkaan halua minkään Neuvosto

liitto~ sitovan sopimuksen syntymistä Länsivaltojen kanssa, vaan 

ainoastaan pitää neuvottelujen käymistä edullisena joitakin toi

sia päämääriä tavoitellessaan,+) ja että näistä syistä Neuvosto-

.. liiton taholta tehdään kai~ neuvottelujen venyttämiseksi. 

lisäksi Kunters nyt sanoi rupeavansa kallistumaan siihen käsi

tykseen, että Englannin kanta on käynyt S8lIl8Jllai,seksi. Pääasia 

sillekin olisi, että neuvotteluja vain pidetään niin kauan kuin 

suinkin vireillä, aivan katsQmatta siihen, onko ollenkaan toi

veita päästä lopulliseen sopimuksentekoon, ainoastaan toivossa 

mahdollisauksien mukaan estää lähentymistä Saksan ja Neuvosto-

+ ) Arva ttavasti sopimista Saksan kanssa. 

Ui 2 : A • • 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen J. Ii.n.i mlni.terilllle. 
EI ulkomaaedu.luk.en tledoiluk.lin. 
EI ulkomaaeduolukoen, mutta ulko •• lalnmlnl.t .... lln tledol

tukalIn. 
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liiton väl illä. -- Asiallisesti ei olisi)lUntersin tietojen 

mukaan, vi ime kuukausi en neuvotteluissa todellisuudessa päästy 

juuri ollenkaan eteenpäin. 

J~ 22/VIII. Tänään saapuneet tiedot nonagressioneuvotteluista 

Saksan ja Neuvostoliiton välillä osoittavat Muntersin yllä

esitetyt arvelut täysin oikeiksi. 
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Toimitan tämän mukana kunnio i ttaen Ministe-

riölle lähetystön kuluvan vuoden raportin 

N~ 39, Ulkoministeri Munters tilanteesta. 

• Ministeri: ?tiLu,~.~ 
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Tavatessani tänään ministeri Kuntersin kysyin hänel~ 

tä, mitä hän arvelee Neuvostoliiton viimeisistä mobilisatiotoi

menpiteistä ja joukkosiirroista länsirajalleen. Munters ~stasi 

katsovansa voivansa pitää mahdollisena, että ainakaan toistai

seksi niiden tarkoituksena ei olisi mikään IlUU kuin se, joka 

on aiheuttanut Latviankin äskettäiset toimenpiteet jä11eenkutsua 

sotape.lvelukseen 3 ikäluokkaa +) - nimi ttäin pyrkimys w,1mi 

tautua sitä tilannetta varten, joka on ayhtyvä, kun Puolan 

jojen yli rupeaa tulvimaan ei vain 

kolaisia vaan asestettujakin joukkoja, 

siviilivAestöön kuuluvia pe.

joiden lukumäärän pelA 

voivan nousta niin korkealle, että niiden aseistariisuminen ja 

internoiainen tulee asettamaan Puolan naapurivaltioille mitA suu-

rimpia vaatimuksia. Ihan luonnollista on, että kaikki nämä 

valtiot nyt jo ryhtyvät toimenpiteisiin tämän seikan huomioon

ottae~ 

Siitä mitä aikomuksia Koskovalla ehkä sisimmässään 
. ko~ 
on Puolaa fiöPfi8J1 hetken lyödessl, ei Jlunhrs 

S8JlO,-'t voivansa tai haluav8J1aa laU8U8 llitään otalaJuvanaa, JlUt-

+) LIh.tystön slhke Nl 61, 11/9 1939. 

JAKELUOHJE : 

"I,A4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja 1i,llk,i m ini,te,.,öll e. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen, mutta ulkoaaiainminis te,..iön tiedoi

tukalln. 
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ta väitti olevansa vakuuttunut siitä, että Neuvostoliitto ai

nakin toistaiseksi tulee jyrkästi välttämään tehdä sellaista, 

joka voisi herättää Saksan epäluuloja, ollen sen etujen vas

taista. Tämän vuoksi voisivat Itämeren yapärillä sijaitsevat 

valtiot Illntersin mielestä ainakin lähitulevaisuutta silaällä

pitäen edellyttää, että Neuvostoliitto niiden suhteen pysyy 

. hiljaa. - Se seikka, että )leuvostolii tto varustaa nJojaan 

ainakin Latvian kohdalla piikkil.an.kaesteillä, ei 1funtersin Jlie

lestä myöskään puhu offenaiiTitarkoitusten puolesta lähiaikoina. 

Itäaerenaaiden kauppayhteyksien ylläpitämismahdolli

suudet Inglannin kanssa tuntuivat suuresti huolestuttavan Kun

tersia Säksan selityksen jälkeen, että - joskin se on il

moittanut respektoiTansa puolueettoJlien maiden intressej~ 

olisi naivia uskoa, että Saksa sallisi puolueettCllliån valtioi

den laivojen viedä elintarpeita Englantiin kun 1ng18Dti puo

lestaan pidättää ja upottaa puolueettomien maideA jokaisen lai

van joka yrittää tulla sellaisessa 1astissa Saksaan. 

• litys aTU tietenkin mitä huolestuttavimpia perspektiivejä lai-

T8lii kent eelle Itberellä. Saksan ··ke.ii.ll.jk •••• \.ii. hyök-

källllAtiöllYYaaopimuksissaaIl Latvian, Viron ja lanskan kanasa an

tuiin aitouauksiin, joitten .ukaan se sa~i nonealiaen lsau

~ sotivienkin valtoiden kanssa, Jlunter ei tuntunut 

kiinnittävän mitään toiveita. 

JIi tl tilanteen kabi tykseen Puolassa tul .. , Jlunters 

ei luullut, että voitaisiin aikeansa.cia sellainen ballitua, jo

ka olisi valaia ao1.jwa&n rauhan Sa~ kanssa. 
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ASIA : Raportti. 
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Toimitan tämän mukana kunnioittaen Ministeriö 

lähetystön kuluvan tuoden raportin 

N'! 40, Keskustelu Saksan ministerin kanssa. 

• Ministeri: 1~·~~ 

UI a: A" 



BIIA .SSA OLEVA LÄHET"t'f&n",e~. -------~"81ainen. 
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RAPORTTI n: 0 40 •.. 

Biias~a 14 p:nä 

A s i a : Ieskuste1u Sa.ksy. .... 0 

Jlinishl:"in kanssa. 

I L • 

. J'7 o 

Saksan täkäläinen lähettiläs v. Kotze kävi 

• luoDaDi, kuullakseen, kuten hln sanoi ) mielipitei täni 

Pysyen kohdaltani sangen varovaisena yritin omasta puolestani 

udella häneltä tietoja. Näin ollen keskustelumme ei muodostu

nut erikoisen antoisaksi. Hänen lausunnoist~n tulkoot kuiten

kin seuraavat paperille pannuiksi. 

v. Kotzen viitattua Saks~ vakuutuksiin, että-.k

salais-venäläisen hyökkäämättÖmyJ8sopimuksen yhteydessä ei ollut 

sovittu mistään Suomea tai BaltianDaita vahingoittavasta, 

dettuamme ettei Neuvostoliiton mahdollin~vaikutusvallan kasvu 

tt Itäaer.l1ä ja se~ ympärillä voisi olla Sa.ksan intressien mu-

kaista, v. Iotz. ilmeisesti ajat.llen tulevaisuuden eri 

I18h.dollisuuksia lausui (ruotsiksi, koska keskenämme käy-

täaae täti kiel\ä): 

"Det är klart att vi inte vilI det. 

l1: "te IMt, att !1ft i alla si tuaiiolo ooW i!a 
pl 'vlr.n f6r att .tt.ktivt hiDdra det 

H7ökkll .. t'~iopt.uksen solaiaiseata l.uvosto

liiton kanssa puhutta.s.. v. IOtz. väitti .ttä Hitler oli 

oIAKELUOHoIE : 

Tavallinen. 

Ilo 
UI 1 .... 

oIakeluohJ.maneJa : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lialka; miniateriölle. 
EI ulkomaaeduatukoen liedoilvkalln. 
EI ulkomaudu&tuk .. n, mutta ulkoaaialnmini.teri(ln tledoi. 

tukalln. 



viimeiseen saekka vastustanut sitä, ja vasta syntyneessl 

uhkaavassa "hätltilassa" (Ilödläge) suostUllUt · siihen. 

IIinisteri: !~W1y~ 

2. 
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A SIA : Raportti. 

• 
Toimitan tämän mukana kunnioittaen Ministe-

riölle lähetystön kuluvan vuoden raportin 

W. 41, Keskustelu Ranskan ministerin kanssa. 

Ministeri: ? ~ '"1. / ~ 
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UI. : A 4. 



RIlA .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ _ . Salai nen. 

RAPORTTI n: 0 ~l.~ . .... 5'-r 'l'l l "I...f J1 . 
Riia ssa 17. p: nä fIYY& kuuta 19 39.~ 1'.; _') 

Asia: Keskustelu Ranskan... ... . ...... . 
ministerin kanssa. 

Eilen kävi Ranskan täkäläinen lähettiläs 

Tripier luonani samassa tarkoituksessa klIin Saksan ministeri pari 

• päiVäA sitten (Kts. rap. W. 40 14/9 1939). Esiinnyin tietenkin 

• 

puolestani yhtä varovaisesti molemmissa tapauksissa. 

Ministeri Tripier'n lausunnoista on ensin 

va se peittelemätön pessimisld, jolla hän arvosteli 

Viron tulevaisuutta nykytilanteen valossa. Hän sanoi avoimesti 

pitävänsä selvi6nä, että Neuvostoliitto ennen pitkä! on ryhtyv! 

toteuttamaan vanhan "Drang naoh dem Ostsee"nsa se on: jU ... 

leenliittämään Venäjään Latvian ja Viron, saadakseen haltuunsa 
. niiden satuat ja saaret Itämerellä -, ja 

tai tahtomatta, tulee siihen suostumaan+} • 
että Saksa, 

"le, Ranska 
ti, sanoi ministeri Tripier - emme tietenkään enemmän 

~in kukaan Bunkaan voi niitä auttaa. Ja yksinään ne eivät 

tietenkäla P1sty aihinkAän sanottavaan Tastarintaan KoskoYan SUUD

natonta ylivoi.aa vastaan. Niiden asema on siis suorastaan toi. 

voton ) asioiden kehityt~ tällä taTalla". 

Mitään arToa ministeri Tripitr ei sanonut voiwanaa 

antaa sille virallisell, optiaiaaille, jota . 
+) 'trt. aiDiahri T.Xotztn sanat, rap." 40. 

T.""lIInen. 

JAKELUOHJE : 

\ .. .. ' ......... !.Tll J WAe 
JakeluohJemaneja : 

Tavallinen ja li.lkai m inilt e r iltlle. 
EI ulkomaaed'latukaen liedoitukallf'l. 
Ei ulk.omaae<t.tukaen, mutta u'ko •• ial"inister l&,n tiedoii' 

tukann. I 

UI .... 4. 
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• 
piireissä demonstroidaan , väittämällä, että saksalaiset ja Te-

-
D!l!iset intressit ja voimat D!illä seuduilla siinä mäArin ba-

lansoivat toi siaan, että Baltian maat voivat olla rauhallisia. 

Paljon selvänäkZ5iselllllin, sanoi hAll , arvostelee Latvian kansa 

tilannetta, se kun osaksi jonkinlaisella toivottomuuden fataM 

lismilla (jo nyt järjestäen itselleen pako.ahdollisuukBia, raha

varoja ulkomaille, j .n.e.), osaksi taasen ilolla (laajoissa kom

munistisissa piireissä) ilmeisesti odottaa käyTän hänen edellä 

• hahmottelemallaan tavalla. 

Varovaisuussyistä en tietenkään ministeri Tripier' 

Tähilllllässåkään määrin 1IY6ntäDyt hänen voi van olla oikeassa. JlU 

ta tässä en voi olla toh8J118.tta, että kieltämättä, omien koM 

kemuksie~kin mukaan) eri piireissä viime päivien tapahtumien 

painostamåna todella yhä aToiaisemain on ruvettu resonoimaan 

juuri niin fatalistisesti ja toivottoaasti ~n ministeri Tri

pier väitti. TIm! on tietenkin Latvian puolustuksen kannalta 

kovin hUGlestuttave ja vaarallinen illli6, joka ei voi jäädä 

• ilan kohtalokkaita seurauksia, .i2i tosi tulee ahen. 

Iaboen siihen, että vuosi vuodelta lisääntynun 

tyytymätt6ayyin Tallits.vaan regi •• 'en voidaan) täällä u,kytilan

t.en aiheuttaaien eri vaikeuksien johdosta> otaksua lähitulevai

suudessa ka_ann pahasti, on se otakauaa lAl},ellä ainakin 

joa katselee asioita niin pessiaistisesti kuin esi.. ministeri 

Trijäer -- että ~euvostoliitosta kasin voitaisiin t~llI hel

posti j!rje~iU sisäisiä levottomuuksia, jota ant&iai'fllt )(011-

koTalle muodollisen aiheen "paailiaoiaistoimenpiteisiin". 1a mit , . 

kaTisi silloin, jos .e antautumiahenki , jolla jo DJt tuntuu 
... ", ~. 

ftllanneen aiDakin ll1lutaMt' · ,.i Tiilipiiri t) Toittaa alaa? 
" 

• 
x 



• 
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3. 

Palatakseni keskusteluuni ministeri Tripier'n kanssa, 

lienee vielä syytä kertoa, että hln hämmästyttATän avoimesti, 

arvattavasti saadakseen minut "på hal is" - sanoi, 

Englannissa ja Ranskassa ei ollenkaan ajatella sitä mahdolli

suutta, josta hänen tietojensa mukaan niin paljon Pohjoismaissa 

puhutaan, eli ettei Englanti ja Ranska tai Saka& jäisi sod.an 

voittajaksi, vaan että aloitetun suurtaistelun ainoana voittaja

na seisoisi Moskova ja bolshevismi, .aiden uuvutettua toisensa 

täydellisesti. Vastattuani kuivasti olevan toki selVää, että 

Ranska ja Englanti ovat vakuutuneita omasta voitostaan, herra 

Tripier rupesi laajalti . selittämään, että , ensiksi , länsimaissa 

ei ollenkaan tiedetä, mitä todellinen bolshevioi on, ja ) toi

seksi, että englantilaisille ja ranskalaisille nyt oli käynyt 

ylitsepäAsemätt6mäksi kaikkea muuta tärk~ksi välttäaättömyy_ 
I 

deksi estää Saksa pääSemästä siih.en maailme.nherruuteen, johonka 

se jo oli hyvällä tiellä menossa. "Huomatkaa: me vihaamme ja 

halveksimme saksalaisia mitä syvimmin. Kaikki muu lIlieluWlllli 

kuin alistuminen heidän yliherruuteensa!" Näillä 

ja arvattavasti lrhrtDäköisillä sanoilla ainisteri Tripier lo
petti keskustelumme. ' 

. )(iniste ri : 

' . 
. ' 
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Asia : 
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Toissapäi~änä, se on viime lauantaina, kuulin 

yleensä luotettavaksi toteamaltani taholta seuraavaa: 

Varhain edellisen sunnuntain aamuna eli heti 

Latvian hallituksen saatua tiedon Neuvostoliiton sotajoukkojen . 
tunkeutumisesta Puolaan, oli Litvian lähettiläs Moskovassa, mi-

nisteri Koci~s, saanut toimekseen vielä samana päivänä pyytää 

puheillepääsyä 14olotovin luo, yrittääkseen päästä selvyyteen 

Neuvostoliiton aikeista Latvian suhteen • . Audienssi määrättiin

kin tapahtuvaksi samana pä~Vänä kello 17. Sillä välin oli 

puolen päivän aikaan tatviankin lähettiläs vastaanottanut sen 

puolueettomuutta lupaavan nootin, jonka Neuvostoliiton hallitus 

lähetti kaikkien niiden maiden edus~ajille, joiden kanssa Neu

vostoliitto ylläpitää diplomaattisia suhteita. Ministeri Koci~

ein esitettyä kyselynsä Molotoville, joka muuten ei ottanut 

Kooi;äia erikoisen ystävällisesti vastaan,Moiötow niin ollen 

.aattoi ensin vain lyhyesti Yastata viittaamalla tähän noot-

tiin. Kooivain insistoitua saada Molotovilta henkilökohtai~ 
tarke..aD/ . 

sesti fiiIi tyks8~euvostolii ton .suhtautumi~esta lE.t vi aan, oli ~o-

lotow sanonut, . 8~tä Neuvostoliiton ja Lat~an välillä solaittu 

JAKELUOHJE : J.k.luohjem.lI.ja : 

T.vallln.... • 
Ta'!alllnen j. Ii.ak.i • minioterlllle. • 

... .! ...... . 
oTanllinen • . .......... . .. -....... 

• EI ulkom.""u.tu" .... Iledoltublln. • .' 
EI ulkom ... ~ .. luk~ mutb ulk ....... ""'in .. let-i6n '\MOi: 
-. tukailn. ... . .. ,; • 

. ., •.... , ..... ..... ..... . 
, " . 

....... ... ~ ............ • .. ~ ..... . 
UlI,A .. 
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hyökkäämättömyyssopimus on ja tulee pysymään näiden maiden 

välisten suhteiden perustana. "Minulle" oli Molotow jatkanut, 

"ei sovi ("mir ziehmt es nicht") ruveta "vannomaan" jotakin, 

mutta sanon Teille, ja voitte sen ilmoittaa halli tukseIIen-

ne, että tulemme kunnioittamaan hyökkäämättömyyssopimus~e 

kanssanne ("wir werden den Vertrag halten")". 

Tänään, maanantaina, menin tietenkin heti täkä ... 

läi.tan ulkoministeri55n tarkistaakseni mahdollisuuksien mukaan 

saamlani ylläselostettuja tietoja. Ministeriön pääsihteeri(kans

liapäällikkö) ministeri Nuksa vahvisti tällöin empimättä saa

mani tmedot pääasiassa oikeiksi. "Sikäli kuin virallisiin 

vakuutuksiin tätä nykyä yleensä voi luottaa", li8l8i ministe

ri NukSa "katsomme voivamme olla tyytYVäisiä Molotowin seli
tykseen" • 

. , . ,. 
Ii - . ,- '. 
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RAPORTTI n:o 44. 
Riia ssa 28 p : nä 

As ia : Ministeri Munters 

. I oJ ,1 , b/ .,~ ~r.~ 
syys kuuta 19~--I---

/ . "c; I 
~_: __ ., 

tilantee.ta . <,'-A ~ 1° ,, __ ',_6 __ 1_' _ _ _ Bal t ikumi saa. 

Käydessäni eilen illalla kello 8 ulkoministeri ~un-

tt tersin puheilla tiedustelin häneltä tietenkin ensiksi, mit~n 

hin arvosteli tilannetta Virossa. Hän huo~lutti tällöin aluksi, 

ettei hänellä ollut täsmällisiä tietoja siitä, mitä Neuvosto

liitto konkreettisesti on vaatinut Virolta, ja missä muodossa 

nAmä vaatimukset on eai tetty. Hän ei salanmlt oudoksunllstaan 

• 

. ' 

aen johdosta, että ulkoministeri Selter, ollessaan Riiassa, .. t-

kaIlaan Koskovasta Tallinaaan viime maanantaina ja eilen mat

kallaan takaisin Moskovaan, ei PiÖlD;1tkään asettua yhteyteen 

hAnen kansaansa. Oudoksuen hän myös totesi, ettei Latvian lä

hettiläälle Tallinnassa ole annettu täsmällisiä ~ietoja sen 

pää Neuvostoliiton vaatimuksista kuin Viron suhtautumisesta nii

hin. Täällä Riiassa ei ministeri Rebane myösj;A1ll ainakaan sii

hen mennessä, jolloin olin Iluntersin luona, ollut käynyt hanen 

puheillaan. "Ja kuitenkin" sanoi Kunters "ratkaisee Viron vas

taus tilanteen meidänkin kohdaltamme. Jos Viro lopullisesti 

kieltlltYT suo~tu.aata )[oakDTan Taatimuksiin merktta88 a8 er-. f ~ 

vatta~ati Neuvostoliiton rYhtymistä sotatoimenpiteisiin 

tenaa täyttbiaekai. Joa Viro taasen auostuu, on enUlllln kuin 
r ~ -
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pelättävissä, että Moskova ennen pitkää asettaa niin hyvin Lat- . 

vian kuin Suoaen samanlaisen tilanteen eteen kuin se, missä 

Viro nyt on".- Minkäänlaista arvoa 14Unters ei enää tuntunut 

antavan niihin vakuutuksiin, jotka JIolQGOW tämän kuun 17 p:nä 

oli lausunut iatvian Moskovan lähettiläälle (raporttini m 42), 

vaikka hän toisaalta kyllä tehosti, että toistaiseksi Moskova 

ei ole esittänyt LatvialIe mitään taloudellisia, poliittisia 

tai sotilaallisia vaatimuksia • 

Mitään arveluja siitä, mitä Viro lopullisesti 

tulee vastaamaan Neuvostoliiton vaatimuksiin, Munters ei halun

nut lausua. Tässä yhteydessä hä.n vain totesi. että Baltian 

maiden viime viikkojen toive, että Saksan ja Neuvostoliiton 

intressit ja voimat näillä seuduilla siinä määrin balansoisivat 

toisiaan, että Baltian maat saisivat olla rauhassa, näyttää 

täydellisesti pettäneen. Täten nämä maat eivät voi laskea min

käänlaiseen vieraaseen apuun tai tukeen Koskovan vaatimuksia 

vastaan. Miten tällaisessa, mitä vakavimmassa asemassa on me-

• neteltävä, se on jokaisen maan yksin ratkaistava. Monta 

eri seikkaa on tällöin huomioon otettava. Niinpä ei kukaan 

• 

" 

voi vielä varmuudella tietää, miten Sakaan ja Neuvostoliiton 

suhteet kehittyvät. Epäilystäkään esimerkiksi ei liene siitä, 

f .ttä KoskoTan pyrkilll1'kset Itämerelle ovat tähdätyt Saksaa !!!:: 

' . 

.. 
taan. Ja ett! v. Bibl;,entrop kolaen viikon kuluttua jälleen 

kiirehtii )(oskov~ Ei ainakin merkitä, ettei · kaikki suinkaan 

ole hyTäsal jlrjestyks.ssl saksalatB-venlläisissä suhteissa • 

TlkIlliaisll diploaaattipiireisaA ollaan yleeDBä 
~ ' " 'If ' . " 

.' 
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sitä mieltä, ettei Virolla ole muita mahdollisuuksia kuin suos

tua Neuvostolii ton vaatimuksiin, ainakin jos nämä 

sä rajoissa, joista tiedetään kertoa. Katsotaan, että ilmei

sesti viisaampaa kuin selvä , heti tapahtuva tuho 

on yritys voittaa aikaa. 

Ne virkavelj eni, jotka myöskin ovat akkredi toidut 

Tallinnassa I kertovat tietävänsä parhaimmasta lähteestä, että Vi

ron hallituksen käsitelleS8ä suhtautumistaan Neuvostoliiton vaa-

tt timuksiin, kenraali Laidoner jyrkästi olisi vaatinut yleismobi

lisatiota ja vastarintaa viimeiseen saakka, mutta että päämi

nisteri Jenpalu olisi vastustanut tätä ja katsonut ainoaksi 

mahdollisuudeksi yrittää vielä neuvotteluj en avulla päästä sie

dettävään alistumiseen Moskovan laatimuksiin. Eenpalun kantaan 

olisi preiidentti Päts yhtynyt, ja se olisi sitten tullut 

hallituksen päätökseksi. Relata refero. 

• 

41 ,. 
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Ennen tänään tapahtunutta lähtöään Riiasta näytti 

tt Puolan tähänastinen lähettiläs Klopotowski minulle luottamuksel

lisesti nootin, jonka hän protestina oli lähettänyt ulkoministe

ri Muntersille "irtisanomisensa" johdosta. Tämä nootti oli näin 

tt 

kuuluva: 
"Se r~f8rant ~ 1a d~elaration verbale de Son 

lenee Monsieur le Ministre des Affaires Etrang~res de Lettonie 
faite au Ministre de Pologne ~ Ri~, le 21 septembre a.e.,
d'apr~s la~uelle ~ Gouvernement Letton, donnant eomme motifs 
le fait ~ue le Gouvernement Polonais a ~uitt8 le terr itoire de 
Pologne, ~u'il n'est plus en Atat d'exercer ses fonetions et 
~ue le Ministre de Lettonie aupr~s ~3 ee Gouvernement n'a 
plus de eontaet avee lui, eesse de reeonnaitre le Ministre de 
Pologne en Lettonie eomme reprAsentant son Gouvernement aupr~s 
du Gouvernement Letton, le Ministre de Pologne a l'honneur 
de d8elarer ee ~ui suit: 

1. La Pologne, - atta~u8e par l'Al1emagne sans dA
elaration de guerre, eontrairement au Paete de non-agression de 
1934 valable pour 10 ans et ~ui ne pr'voyait pas de 
ment, atta~u6e par la Russie contrairement au Paete de 
ainsi ~ue eontrairement au Paete sur la d'finition de · 
seur de 1933 dont la Lettonie est un des signataires 
eontrairement aux prineipes du Paete de la Soei6tA des Nations 
et du Paete Iellogg, - eontinue l se .defendre sur son 
propre territoire. 
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II. Le Gouvernement 1Agal de la R6publique de Po
logne avec le ReprAsentant Souverain de l'Etat 'onsieur le 
PrAsident de la RApublique en tete continue ~ exister. 

iIl. La dAclaration - d'apr~s laque1le le raprAsen
tant d'un pays emi, victime d'agression, casse d'etre reconnu 
par le Gouvernement d'un Etat qui dAclarait se neutra1itA -
est un fait sans pr~c8dent. 

e'est pourquoi d'ordre de son Gouvernement 
de Po1ogne Aleve une protestation solennel1e. 

Riga, 1e 23 septembre 1939." 

Saamieni tietojen mukaan latvialaiset viranomaiset te

kivät erilaisia vaikeuksia Klopotowski1le hänen lähtönsä yhtey

dessä, viitaten siihen, ettei hän enää nauttinut diplomaattisia 

eksterritorialiteetti-oikeuksia. 

Sekä Klopotowskin "irtisanomisen" että viimeksi mai-

nittujen, hänelle tehtyjen vaikeusten johdosta, ovat 

ja Englannin lähetti1äAt tehneet "förestä1lningar" Latvian ulko

ministeriössä • 

Ministeri: 

\ 
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As i a: Neuvostoliitto - Latvia II. 

Salainen. 

Saatuani viime sunnuntaina luotettavalta taholta tie

don ministeri Muntersin maanantaina tapahtuvasta matkasta Mosko-

tt vaan Molotowin kutsusta, ilmoitin siitä heti lyhyesti Ministe

riölle salasähkeessäni W. 76. Seuraavat tätä ilmoitusta täyden

tävät tiedot tulkoot tässä paperille pannuiksi, koska ne, sikä

li kuin toistaiseksi on mahdollista, jossain määrin valaisevat 

tilannetta. Vaikkeivät ne olekaan ulkoministeriöstä, pitänevät 

ne silti paikkansa. 

Kutsu Muntersille saapua Moskovaan tuli Riikaan vii

me lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, ja liittyi siihen 

tarjous erikoislentokoneen asettamisesta ~untersin käytettäväksi, 

• mikäli hän _:J;kustaisi heti sunnuntaina. Viimemainittua tar

jousta ei kuitenkaan akseptoitu, vaan päätti Latvian hallitus 

ylimääräisesBä istunnossaan sunnuntain iltapäivänä, että Yunters 

maADADtaina lähtisi Koskovaan säännöllisessä liikennekoneessa. 

SitA. mitä Latvian hallitus tässä istunnossaan muuten 

ei luonnollisestikaan hallituksen ulkopuolella tunneta. 

vain, että Kuntersille lienee annettu huomattavan laajat val-

tuudet. Aaiauoak .... asa koll1lWlikl8.ssaan yritti halli tus -

•• t,ltävAsti krlll - heilttäA sen vaikutelman, 
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matka Moskovaan tapahtuisi lähinnä Latvian hallituksen aloit

teesta. Tiedonanto oli, kuten tunnettua" näin kuuluva: 

"Ministerineuvqsto piti tänään presidentti Ulmanisin 
puheenjohdolla ylimääräisen hallit uksen istunno~ Ulkoministeri 
Yunters esitti selonteon Moskovassa syyskuun 28 p:nä Neuvosto
liiton Saksan ja Viron kanssa solmimista sopimuksista. Halli
tus totesi tällöin. että nämä sopimukset ovat aiheuttaneet 
Itä-Europan poliittiseen tilanteeseen niin pitkälle meneviä muu
toksia. että myös Latvian on ryhdyttävä tarkistamaan ulkopo ... 
liittisia suhteitaan ja hankittava ennen kaikkea täydentäviä 
tietoja suhteissaan Neuvostoliittoon. Tätä varten antoi halli
tus ulkoministeri ltl.untersin tehtiväksi lähteä heti Moskovaan 
ja asettua heti välittömään kosketukseen neuvostohal lituksen 
kanssa. Ministeri Munters metkustaa huomenna aamulla Riiasta 
Moskovaan. n 

Itse asiassa lienee asioiden kulku ollut seuraava: 

Jo muutama viikko sitten. jolloin latTian Englenninkaupan ty

rehtimynen rupesi käymään ilmeiseksi, oli Latvian taholta teh

ty sondeerauksia Latvian ja ~euvostoliiton välisen kaupan 

jentamismahdollisuuksista. Moskova oli Däihin tunnusteluihin 

tautunut aika kylmästi, eikä mihinkään sanottavampiin tuloksiin 

toistaiseksi oltu päästy. Äkkiä viime lauantain iltana ( tai 

lauantain ja sunnuntain välisenä yönä) ilmoitettiin Latvian mi

nisterille Moskovassa, että oli toivottavaa. että ulkoministeri 

MUnters ensi tilassa tulisi Koskovaan venäläis-latvialaisten 

kaupallisten ja. ennen kaikkea, poli i ttisten suhteiden uudell 

järjestämiseksi uuden kansainvälisen tilanteen huomioonottaen. 

Siitä. mitkä poliittiset v~atimukset Neuvostohallitus aikoi a 

taa Latvialle, ei ministeri ~untersilla ollut mitään tietoja 

lähtiessään eilen Moskovaan. Hän, kuten kaikki muutkin, saat

toi vain arvata niiden voivan kohdistua pait~ otaksut

tavasti keskinäisen avunantosopimuksen so!miaiseen -- Latvian 

satamiin (Riikaan. Liepajaan tai Ventspilsiin), niihin latvia-
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laisiin rautateihin, joi l la Neuvostoliitol le saattaa olla stra

teeginen tai kaupalli nen merki tys, t ai siihen tatgale'n maa

kunnan osaan, jossa valkovenäläinen vähemmistö pääasiassa asuu. 

Siinä kaksi tuntia kest äneessä neuvotteluti la isuudessa Moskovassa 

eilen i l lalla, johon ottivat osaa Stalin, Molotow, Potemkin ja 

Neuvost oliiton lähettiläs Riiassa sekä hlunters ja Latvian lä

hett iläs Moskovassa, selveni vät arvatenkin Moskovan tavoitteet, 

mutt a ainakin toistaiseksi on täällä Riiassa ol lut sula mah-

tt dottomuus saada luotettavia tietoja siitä, mitä tässä tilai

suudessa Neuvostoliiton taholta esitettiin ja mitä Latvian ta
holta vastattiin. 

:x: 
:x: 

Sunnuntain iltana oli Saksan lähettiläs oll ut ~un

tersin puhei lla. Ministeri v. Kotze kertoi mitä luot~GAIl~" ...... .L.LJ.

simmin minul le tästä kohtauksestaan ~untersin kanssa, 

luonnollisesti oli ollut sangen vakava, mutta sanonut toivo-

tt vansa, että neuvottelutietä vielä voitaisiin ~oskovassa päästä 

aiedettAviin tuloksiin, jos Saksankin taholta. diplomaattisin kei

noin tarpeeksi voimakkaasti painostettaisiin venäläisiä. Ministe

ri v. Kotze'n kyselyyn, oliko Latvian hallitus Berliinissä teh-

~ Dyt joi takin esityksiä tähän suuntaan, oli Munters vastannut, 

ettei hln ollut RYrlAnvt mitään apua, mutta että hän antli 

Saksan omassa selvässä intressissäln tekevln kaikki voitavansa 

estäAksenaä Neuvostoliiton vaikutu8Yallan ja mahdin kasvua Itä
.erelll. 

Ministeri v. Iotze väitti .Lnulle, ettei h1nelll ol
I lut aitäln tietoja siitl, oliko Berliini ehkl ryhtynyt tai 

aikoiko se ollenkaan rjht71 l.imtersin viittauiin d.-rche'illin. 
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Hän myönsi kuitenkin Neuvostoliiton viime otteiden Baltianmaissa 

olevan ilmeisessä ristiriidassa Saksan intressien kanssa, mutta 

korosti samalla, että kun kerran Puolan asiat on ollut pakko 

järjestää sillä tavoin kuin on tapahtunut, sotajoukkojen länsi

rintamalle siirtämisen mahdolli stuttami seksi , valitettavasti ei 

hänestä tuntunut olevan otaksuttavissa, että Saksa nyt voisi 

ryhtyä voimakeinoin vastustamaan Moskovan pyrkimyksiä Baltian 

llB.issa. 
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Asia: Neuvostoliitto - Latvia 111. 

Saatuani eilen illalla luotettavalta taholta tietää, 

että Kolotow ja ~unters olivat Moskovassa muutama tunti ai

tt kaisem.in allekirjoittaneet samantapaisen sopimuksen kuin syys

kuun 28 p:Dä ~euvostoliiton ja Viron välillä solmittu sopi-
-

mus, ja saatuani toiselta niinikään luotettavalta taholta 
) 

Vlhän my5hemmin tarkemmat tiedot sopimuksen eri artikloista, ti-

lasin heti puhelun Suomeen, jonka kui tenkln sain 'Wasta kello 

23 aikaan. Silloin sanelemassanl puhelinsanomassa antamani tie

dot tehdJa sopimuksen sisällöstä lyövät pääkohdissaan täysin 

yhteen sopimuksen tänään julkaistun tekstin kanssa. 

Yksityiskohtaisempiin kommentarioihin ja tilanteen 

• tarkkailuun en kuitenkaan vielä tässä halua ryhtyä, ennenkuin 

olen saanut tavata ministeri Muntersin ja ennenr~in olen ehti-

nyt ottaa yhteyden eri täkälAisiin piireihin. Tässä tulkoon 

nin lyhyesti tOdetuksi. että sopimuksen määräykset tietenkin 

aerkitsevlt yhtä kata.*rofimai.ta iskua LatvialIe, kuin Viron 

sopimus aerkitsi sille, että Neuvostoliiton valta Itämerelli 

on yhI ene..tn kananut, ja muiden ItlJaerenmaiden. SUOllen, 

Ruotsin ja Salrsenlej n ase.. S8IUlS88 dlrin vi elä enUlllln huo

DOntunut, ja että bolsheTiaain levillliaahdollisuudet Oftt ko-
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roitetussa potensissa lisääntyneet. 

Sanomat takin on lisäksi selvä. että joskin muodolli

sesti Latvian itsenäisyys on säilynyt, sen tosiasiallisesta 

riippumattomuudesta ei ole paljoakaan jälellä. 

ti Latvian kädet tietenkin tulevat olemaan miltei täysin si

dotut, ja sisäpoliittisesti tulevat luonnollisesti maahan si

joitetta.at neuvostoliittolaiset sotajoukot yhdessä täkäläisten 

laajojen kommuniatipiirlen kanssa/ 1. iw& 1.7 ....... 

.. - / merkitsemään alituista kommunistisen kaappauksen vaaraa • 

Sisäpoliittinen tilanne osoittaakin jo nyt vakavia 

häiriytymisen oireita. Se tyytymättömyys val litsevaan regimeen. 

jonka jatkuvasta kasvusta viime vuosien kuluessa IMka 

olen tiedoittanut, on tietysti nyt mitä suurimmassa määrin 

lisääntynyt. Ja itse hallituksessakin on viime päivinä pahasti 

ilmennyt rakoilemista. Sotaministeri kenraali Balodis ja miehet 

hänen ympärillään syyttäVät presidentti l Ulmanista 

ri Muntersia siitä. etteivät nämä ole uskoneet sodan 

seen ja 'I 'Imi'" ettt he .ovat otak3Uneet saksalaisten 

läisten intressien ja .oimien siinä mä~rin balansoivan 

näillä seuduilla, että voitaisiin olla rauhallisia, 

den ei ole ajoissa otettu huomioon sotilasjohdon vaatimuksia 

vahvistaa maan puolustuamahdollisuuksia , niin että nyt on täy

tynyt seisoa avuttomina venäläisiä vastaan. 

Lahitulevaisuus on osoittava, tuleeko muutoksia halU

tuksessa tapahtUMan, ja, ennen kaikkea. tuleeko ehkä vielä 

laajakantoiseapiakin muutoksia Latvian sisäpoliitt· ..... järjes

telmässä tapahtua&n, nyt I18.ttuneen ulkopolii ttisen ja soti
laallisen katastrofin jalkeen. 

Joka tapauks.ssa voidaan jo nyt todeta, että itseDli-
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J 

sen Latvian lyhyessä historiassa kohtalokas, traagillinen kään

nekohta on tapahtunut, että uusi vaihe on alkanut, joka 

mastikin tulee olemaan täynnä vaikeuksia ja vaaroja, ja 

loppunäytelmän suhteen ei voine olla muuta kuin pessimi 

Ministeri: 
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Toimitan tämän mukana kunnioittaen Ministe-

riölle lähetystön kuluvan ~~od e raportin 

.... A" 

.~ 51, Presidentti Ulmanis ' latvialais-ven&läi

sestä avunantosopimuks esta. 

J, inisteri: 
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... . .......... . avunantosopimuksesta. 

Latvian valtion kulttuurineuvoston ja talous

neuvoston yhteisessä istunnossa toissapäivänä piti presidentti 

Ulmanis puheen, jossa hän yritt i optimistisessa valossa seliitää 

Latvian ja Neuvostoliiton lokakuun 5 p:nä solmitun avunantoso

pimuksen .... t. syntYI ' ja sen aiheuttamaa uutta tilannetta 

tässä maassa +). Herra Ulmaniksen puhe sisälsi joukon ponte

via vakuutuksia ja väitteitä, mut ta kriiti l liseen kuulijaan 

(tai lukijaan) se ei suinkaan tehnyt mitään vakuuttavaa vai

kutusta. Oheenliitän tähän pUheen saksannoksen. Tähän tulkoot, 

erittäin kuvaavina, otetuiksi seuraavat kohdat hänen puheestaan: 

Tehtyään aluksi selkoa ~ viime 6 viikon tapah

ttuUsta ja todettuaan, toiselta puolen, että Latvian suuri ete

läinen naapuri Puola oli lakannut olemasta valtatekijä Itä-Eu

roopassa ja, toiselta puolen, että Baltian maissa elävät 

laiset saivat lokakuun kuudentena ja seitsemäntenä 

1iinistä ohjeen muuttaa Suursaksaan, mikä merkitsi samaa kuin 

ilmoitus, ettei Saksalla ole enää kansallisia intressejä val

vottavinaan näissä maissa, asetti hän kysymyksen: "Olemmeko toimi 

+) Läh. rep. N~ 49. 

JAKELUOH"'E : .... k .. uohJem.II.J. : 

........................ TaT.El..llin~ll .................................. _. 

111 .",4. 

T .... IlInen. 
T ..... II ..... Ja Ii.akai .mini.tarIOlle. 
EI ulkoonaaecluatukaan t1edo1tukalln. 
EI ulk--........ .. n. mutta ulkoulalnminleterlOn tIecIoi. 

lutalln. 
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neet parhaan tietomme ja omantuntomme mukaan, olemmeko toimi

neet niin, . että toimintamme on parhaalla mahdollisella 

vastannut kansan ja valtion etuja? Vai ovatko ne .oikeassa t 

jotka sanovat, että meidän olisi pitänyt toimia t oisin, ja 

että, ottaen kaiken huomioon, mBidln ' olisi pitänyt saattaa 

vaaraan kansalaistemme rauhallinen työ ja elämä?" Tähän pre~i

dentti Ulmanis luuli voivansa antaa seuraavan '1)astauksen: l'Me 

olemme varoneet, ettei latvialaista verta vuotaisi, eikä 

l aisten elämää uhrattaisi sellaisten asioitten takia, jotka 

eivät muodosta valtiomme olemassaolon perusteita." 

Selostettuan a~ntosopimuksen määrä,kset 

Ulmanis vielä katsoi mahdolliseksi sanoa: "Tälle sopimukselle 

kuten muillekin leuvostoliiton kanssa tehdyille s0pimuksill e 

on ominaista selvyys ja selk.eys ja t oisen sopimuspuolen 

h.1.l1lnioi tus. Sopimus on todella molemminpuolinen. '~ Ja li säksi: 

"Kokemuksemme rauhan- ja hyökkäämättömyyssopimui.~sta luovat 

välttämättömän perustan sille uskolle, että Neuvostoliitto tulee 

täyttämään allekirjoittamansu sopimuksen määräykset." 

"Tämä sopimus, joka tehtiin molemminpuolisella luottamuksella 

ja ml tä parhaimmalla tarkoituksella 1 lisää turvallisuuttamme, 

loitontaa tai jopa poistaa sodanuhan. Ja vielä ene~. Se 

li sää myös Neuvostoliiton turvallisuutta ja samoin pohjoisen 

ja eteläisen naapurimme, Viron ja Liet tuan turvallisuutta." 

LatYiaan sijoitettavista varuskunnista hän lausui: 

"Sopimuksessa sovittiin, että : Latvian aluQ ell. sijoitettaisiin 

venäläisiä v8XUskuntia. Ei pidä unohtaa, että näiden varus

kuntien tehtävä on yksinomaan suojella muutamia alueita eikä 

koko maatamme, jonka puolustamisesta huolehtii edelleen armei

jamme. Muuten ei maassamme, jonka itsenäi"".n ja riippumatto

muulmNeuvostoliitto sopimuksessa tunnustaa, voisikaan olla." 



3. 

Ja edelleen hän l ausui: 

~e emme t ule l uovuttamaan kenellekään toimintavapauttamme eikä 

kukaan tule sitä meiltä riistämään." -- -- ~altiomme on it

senäinen ja r i i ppumaton sekä sisä- että ulkopoli tiikassaan. Me 

itse tahdomme säilyttää sen sellaisena." -- -- "Meidän täy

tyy olla valmiina lriitillisenä hetkenä, sillä meidän t äytyy, 

jos sota jälleen maatamme lähestyisi, täyttää myös tämän so

pimuksen sisältämät velvollisuudet. Näistä syistä tulee valtio 

kiinnittämään yhä enemmän huomiota armeijaamme." Lisäksi 

sidentti Ulmanis vakuutti: "Tahdon tässä nimenomaan t or jua sen 

käsityksen, että maamme turvallisuus olisi ulkoapäin uhattu".

"Kukaan ei koeta ulkomailta käsin tyrkyttä~ meille mitään uut· 

ta jär jestystä. Mutta jos tässä maassa jotkut sitä yrittäisi

vät, niin tulemme antamaan .h.eille sopivan vastauksen." 

Mahtaako kaiW .en näiden vakuutuksien j.a väitteiden 
\!skoa, .. 

takana olla ollenkaan enemmän todelllsta 7tahtoa Ja VOlmaa 

kuin herra Ulmaniksen samantapaisten aikaisempien vakuuttelujen 

takana? En ole tavannut ainoatakaan ulkomaalaista tarkkaili jaa 

joka sitä uskoisi. 

Ministeri: 
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1..;. ... ".,;, '.i -"",,;;;;,.;': ", ... 
et anfon~G cm ble treunbftf)aftTid)en !5e.\Ie!;un
qtn tnnnm. lDelcf)e mtt Mm a1ft 1 t . 9tugu{t 
1920 un'~.;\~ Id\nttt'11 ~·e~f~e"tTQ.lI ff!)Qnnen , 
bet eln flribftfeltl(\el 'ltntfftn~n lI,tt \tn~ 
ntg!elt un-II !ttditrinmt'ct;ung tn IItt InMm! tl.n
!ltlc!lcnl)tlten btG anU"en C5tcotd \)Mft~. 1ft 
1m ttftt'11 t\rtUtl ble I'eftlmmunQ iI&et etnt ge. 
~n{dtl~ au41 mtnt6rU4lt tlllfefdftung 1m 8aUe 
tlnd fe\nbtl\flen "n~"f bDfqtfe'f)en. tge1terljln 
nnrb 'beftlmmt. b~ flcfI toie R)lIft bet ~t-
1Inlon cm 2eltlaub In ber etreltfcfall oll.brihltn 
\1)tr~ . Nl! l'Tlt!tf)'erten !5ebinglln~n ~tlanb ble 
tlutrilftunll Mr tlmce unb anbnt6 JtrlegfnIOo 
ttrlel 1111 '!ItT!nufen. tIllr T'<!">en, ClUtf) In btt trew 
lIeflt. unln't tlnntll!lnplgttlt wu II(jrm, unfertr' 
fell i bm !!9unldi 11ft @iGlD\etunlon nad) ~IDtte"" 
fUllUnlllflen in 2eebaja IInb Igentlllllf, ,GIIIic 
btrltf)ltbt'11e (Jlu/llll- fO't lIIe 2ufnDaffe. IDIDle 
cnttf1 bm I9unldi nacr. Untn'fooTt lIOIt S:~ 
In bt'11 bDd)fr feftgeltjlttn fStetTen u1lferd 9cmoo 
\!ei tlnb In bDt'f)fr fef'gelegtm SIenten erfillt. 
Sm ~aft 1ft 0114) flot nefagt, baa Itine ~ 
filf7ntn" In felntt "inftcflt lIIe IDIIMf6nen eo
f)tlt.mf)te 'belbet ~rtrallfcr.lte'i\enbfll 6 tooten, "e 
6toClttottlnu"l! . ta ! nnrtlcllo'*ll'" IlIIb 1011011 
CS\)ftem. IOIOI~ bir ,~ltl arl'tf:fn !»Cl{Jnclflolneft ... 
.'ntTlI~lpm blftlm. 

tllt6 ,Inb ble Ttnllttild)lldllht'11 ~e ... 
$nfte •. 

~'" mul\ f~, ball DIe1er _ott, lIIIie bol fIlr 
ble ~aft. \!et ~tetumllft ~nb 1ft. '111 
lnlt4) Ielne Jt(CIT~ a\\b I8eflil ...... t ... ~ 
nd. ,atDle cm'.fl bur6 bte .nedItQUIlICI ... ... 
• 4,t1I"" Mr ~ Mr .. 1IeIt1 "'te. ~ 

,...:.. ....... _--"!.I!. t 41ttlcl! JeltJlf!llit. lkIII! tE aIIr 

""'''".- ...... _ • .,.,.. ~r _ ... _ _ _ _ _ 1 

~I'- 1IVIPa; • •• ••• . 

rr.= "D3 ~.:..;.~ ~~;.. o,·- ..... J> ••••••••• 

: ;llnu\DnUI&~II13) . 

'WIpDU 1110 , '111\81111 

UU 
rocifl. unD out!) e,e IIlllfen. llleld)tr 'lIn Dtele .. 
6c1)lIlicrig!eittn im 3nneren linll uldl l\Ielcl)e bon U 
Clulien lammen. ~ lJlegietUng !ennt i~rt &1' r 
nnllllorlung unb lIlirb fie nucf! tragfn. 3n biefen r 
Seiten abc!r ru~t ClU~ au! jebem lBurger eilte f 
fcf!l\Iere IBerantlDortull4l. ulltl jeber muti IIlltfen, n 
bali bon nUen b\e lRegletUlIiI In anu ~ngen 
IBcrantlllodung !orbert. (lBci!nD.J f. 

Ii' giM 6lDei IIrldllige i>inge. \:Ion IItnen btt r 
IBctlnuf unferer Sulunft nfl~ngt: erlkn. unltn Ii 
clgfnc Shaft unll etärfe unb allleltenl ble Q;r. I 
ei(JnilTe bel arlegfl. i>le Setllettn lItrmilgen unb n 
rönnen !DIr nl~t \:IoTOuJff~n ober 'beTedlnen. IDle II 

lloI fcf!on Clm rtatlten bie IIt!tcn feM lB.n II 
flelOie!cn f)ct&en. b 

!!lul blcfen C»rilubcn gelDinnt'11 nnfett elgelte 
!Jlacf!t unb 6tärte ble lIIirt\d)aftlkte, b\e potitifcl)e 
1mb ble gcl!t-igf - eine mn \:IleleJ gröliere lSe. 
beutulI4I. 

Ille "r~ anft ... elIIle 
\Ulrb auftecfJt er~Cllten unll fIt!DCI{jd lDerben, fltnn 
te 'tft~r eJ gellngt. uni au tlner .n~lInll4l on 
ble neuen, \:10m Rrlelle 'btelnf\u~ten Umttänlle bI 
iin IItleUounO unll !Bertellung - II W IBDrteI 
flnltelter I8ebtul1ll1Q unll 1m I8erfl~ - enau, 
\HIilen. Cludl in fltaug !luf eIne ilfltrlf4tt 15IIor
fCllUfelt - beIlo fri"r llledlen IUtt !ludl eine 
.1UIOllung unfeftl llu~enf)ct.tJ f!!IDD{jt ~n' 
""tIIdI beJ~. .t.... beJ _odt rto 
re\IIe!L '!)enl _ lDOlIea .. rma f)cIdd lIIt 
iin eo.tetnlDll, alt __ r .... el1IIIl .,.. 
~ubellbtmag unter !Berbreltmllll W ~. 
11m IBertrageJ a6AufdJlI4en fItreIt Jnb. IJflellen 
nnb uadJ IJlögIlcr.leU etIIIrittnt. dImf. der ... 
1ftit i>eutfdlloldl. IIngklnb uall anIlt_ ..... 
bIe UII' erretdJkr ttnlI- _Dr oDen t)\nGaI llIIr 
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:aotfcDaft Or~ <5t 
2Wf 'ber gtftrigcn gcmeinjomc.n Sillung ~ 

GtOClumte f]lelt Staatipr-d[ibcnt aarlii U' ... nio 
nad)[lIefJenbc ~jln:a~: 

,.3" kuter Bell ~abtn [i4j ble ~reiglliiTe 
ouf bcll Sd)lodjtfelbetn unb In ben .lto6inett~ 
ber StQQt~nner mU eineot unoorCjergcfcT)oencn 
unb nod) nle bogClUCfenCII Sd)nelligtcit cl(ltDhfeTt, 
[le ~al'lC1l in bal 2el'lcn ber !Böffer unb S iQQ ' 
ten, in b ie \!lrenilen unb gegen[eitigen !Bcåi~ul'" 
om 1Jluifd)en ben !Böltern unb Stoolen IImlVer, 
tungm, !8etldnbcrungen unb Ihll~ndje ~iltoeinge. 
tragen, bie ni~t nur ntu, ungel'OÖCjnlldj, [Dn. 
bern IDtrfll~ gefd)ldjtlidj iinb. 

!!lltr olk finb Bcugcn beffen gClllcfcn, In !!lla~T' 
Tjoelt nodj mef)T - In gelDtffen BeltCIJ unb ~, 
fdjnitten finb IDtT oUlue Ze\(neCjmcr gclVefen, 
benn IDtr fonnlen unb ltloIlten nilf)t 6eifeite l'l!e!. 
1ien unb 3u10!fcn, bafl Die ~reignlii( fidj ill'leT 
unferen .lfoVf ~nltleg enltDilfeln unb ltl!T fe lllii 
In eine un'6cfonnle !JIidjtung ml! ~JlClngerifien 
lOerben. (!8el[oU.> 

duf ~rr grmrinfomrn 
IN finb erj"t einigc :a!ad)en ;eit bcn !togen 

uergongen, alI 

eia Sh..-' "" .. tdjtigtll t!crtDiJlC'. 
einfe\lte. Q;Tjolglo.'l lllurbcn bie ellg(lfdj' \'roll ·ij. 
f\fdj, rufiifdjcn !Beroonblungen o6ge~od"JCn , bonn 
iolgte om 19. ~Ilgnft DaG beulfcf)orufjiidjc :lBiTt. 
id"JOftJabfommen, Donn ltlurbe om '23. ~lIguit in 
~oJtou ber bClllfcf)oTUfi\i~ !Riif}tonl)'riji';' IInD 
Stonfultotion~ft oll!!ger06citet unb unter3~i4» 
nel, om 1. lSc\ltcmber begonn beT bcut[cf)opol~ 
nli~ .lfrieg, Donn folgte Die ' .lfritg~tdti!lfdt 
"n ber :a!eflrcont ålDtf~n I)'tontrelif}, (tng(onb 
unb' \t)eutfdJlonb ; bonn folgtc blc Sd)tiefJung b:-c 
Oftrce unb bie fa[t 'oiIOIge Stirtcgung bel ijem. 
oerfe(rcf, ~ 17. lSc\lteml'l 't mOTfdjierten bie 
!trl4l\lCn ber ISoltljclllnioll tn lUolen ein, om 20, 
eielltemlicr lOurbe bic :t)cmn'tfation.~ltllie 3Jl)jilf)en 
l)eutr~lonb unb ber l5olojctunion fe[tgc(cgt. ~1m 
28. ISqltem6er folgte ber neue !B('tltng åJl)j i~en 
\t)eutrd'}(onb unb btt Soltljctullion, (n bcm b\e 
(!lren3r1t onl bem ~mol\gen (!lc6id '4!o(enf ~ft. 

~ie ~oCfisgtuppenreifung 
~dftf 6tfan! 

~r frellllilliae tI.rkftail., kaalltt .... ~ 
rei. .tt ... 1ttII aar Elqaan .. tt.. ••• ~.r" 
~.8 "' ".-fieMw~ 

.tba.se. i. _ " ... ,.,. .. . 1lI""" ..... .
,. rcfe 1~. 

.jr .... e 8111dbm,L . _ 
~ 130tlin'ettungen aum 9flih'on'" 

~ort bU franfen !8oIflgenoffen ftnb 1m bOl
len Glange. !Jlelien ben IilJl)et laufenben !lRcl. 
bef\Jftemen bet fttGnfen filiet bk !JlQ1f)(Hnt< 
fd)aften unb buTd) ble beutfd)en 9(et3te IVitb 
mm, nCllf,bem biefe elnlgermaf!en butd)gtffi~rt 
flnb, nOlf, etu lellte' brittet !lRclbtfl)flfm bie 
lfitfenlofe Rtonfenlieflunbaufno~e 3" fi· 
djetn ~en. 

ft ,onen oli t;eute ble 9Ingtl)6rigen t~ 
fttånfen oUf elnem 8onnliIott melllen, baI tu 
bet .~,. \ ·1. ilt. ~tllnbf~lf, 
sw~r,... m-.... ........... - M --'-

(e....... ka 14. or .... ) "on 10 16 U~r 
ua .. 'itw: 

1. \t)eutfd)er IJMuenl'lunil, !IJlrcra Str. 62. ~1. 
91425, 

2, ltinbctooricn bci \t)eutfd)en IJroucnbunbc~, 
Ralnaccmo 25. Xc!. 42985. 

Cii fonn nur gut ge6raudiifäliigci 
lBettaeug entgegengenommen hler. 
benl 

iloi IBetiawg fonn - IUenn ei lidi nidit um 
leldilere l!inaelgegenflänbc ljanl!elt - oudi aboc' 
ljolt h!erben. iloll !8oINllflcgenmt. 

8h tie tItr""""", nfmT I .. ti'" 180"" 
ttUlew 

IUttben gtofje !IJlellGen on 1le6enimitte!n licllötigl. 
!llk16ungen ber ~enben hlttben oli eOlluoCll'lIb 
9 ~t im I8iirgetbemn. 6ånoerlQQ( om Xi[cIJ 
.E5adiflJenben" m1gegengenommen. 



etaat~~rdflDrntrn 
Zogung ~rr etoot.rötr 

geie~t tourben ; !l3olen, unfer grofJCt !Jtad){lor 
im Siiben, ~atte nUfgcf]Ört, em !IJlad)tiaftor in 
D[tcuro\>n 6U itin ; bie (llren.C be't 3ntcreijell' 
IInb (fillilnilipf]Öre .;toiid)en unicrem II'roflen öjt. 
Iid)ClI unb tw[tlid}en !Jtad)liam S!)entilf lanb unb 
~r GOlujetuniun tollTbe ge30gen. Unb am 6.t7. 
i:rlobcr erljieffcn bie In ben !Baltildj(!n Sta lllen 
Ic6rnbcn :Ilmtld}cn ou~ !BrrTin bie mlcl[ung. nod) 
(l}rollbeutld)lanb um3uiiebcln, too~ ber !lJlittct.. 
IlIng glcid)folll, bali bie uilftild}en 3nlerc!'icn 
lkut id}lonbll in bleien S toaten nld}t lIIelir b?[te. 
fjrn. ~llll 2 . S .ptcmbcr nlUrbe bt'l: gegenieitige 
jj!rl[tanb~port 3luiid}m <J:itTanb unb bet 60t0iel. 
unwn oligeid}lorien, belll 11111 5. Oftobcr eln 
f11 tfll red}enber !130ft iitolid)ell unil",clII Staat unb 
ber S oltljetunlon folgte . Unb Oili 10 DftoCJt> 
fom ber litauifd}, joltljetTujilfdJe !l3aft. · toIif)'l:enb 
om 11 . Dftober in !IJloGfou bie !BeDOIl'ndd)fif)' 
len ijinnlanM tOr ble poltli fd}en unb toirt. 
!tf)aitlld)Cn !Bcrfjanblungen elntTaim. 

_____ .;;;~;;.tr illI~",tt nllle"' tkrtrngei 

6e&annf: 
ljcrner I)rGudien !Dir: Xtete Xener, elnfnd)e 

l:!öiiel, 6cf.JöpffcUcn, Riidicnmcrrcr, lBedjer, grolie 
~a,!lnen, emaiUe I!imer (Io'ul)cr, ba lic 6UIII !ollin' 
I~opfcn bon I!fTcn gebrandit IUcrbcn). i!cfTca, bie 
lI\~nbef!eni 20 2iter farren. lBrottllafdjiuen. 
nudicnl)anbtiidier. .,mI ...... 

~ndr .. ' .,mta,t 
~ämttid)e beutid>c !Bet'(!ine, bie biil'6ct bCIII 

mllrtfdiaftiamt bet lIlo(fBgemeinfdiait nodi feine 
IIlngal)cn gemadit l)afJeu, IDi'rben brinoenb auioc
tor.bert, '6eute 6!Difdien 13 unb 17 U'6r unb inorOClI 
i!Dlidien 9 unb 13 U'6r fJei Stam. 1B ae te n t 
~utfdie l8o!flQemelnfdiaft, 2. 6mUfdiu 65ft. 29: 
!!B. 4, unl)cbmgt UoTiufp~n unb i'6re .nga&en 
3U madien. 

~b un~ aTlen '&ernnnt, aber !Denn i d) IjCwe 
tiber bielcn $ crtrag f cct)~ lI luUI, 10 IlIli iil! n 
biefcr $ertrao unb nne !1\c:,loTI\lII"". nne ~ltlf
ga6en IInb !\!ffid)tcn In btt 3 nnen- unb m.uilcn' 
\)Olitit aud} ertoogcn lInb 1ieloerld Itletben au .. 
gcljenb DOn ber nenentlllanbencn 2age, bcrell 
luidjtigfic 9l6fdrniftc iO) e6en urnriffcn ~1ia. 

gru'fylg unl> taltbfilfi g IOOTIcn toit 3urficflilhtcn 
IInb ftagcn, ob Itrit nad) beft.:m mliffen unb 
<l!ctoilfcn gef)tlnbelt ~n1icn, 06 Ilrit 10 gefja\1P 
bert '[)aoen, toie baG am 1ie1Q)n ben 5 ntcrcfTcn 
bel! lBorrc~ unb Staatel! entflJtnd}? Dber 01) 
Stimmen 1icgr;j\nbet toIiten, bie lauen Mnnten, 
bnfl Itrit nnbet3 f)åtten ~nbern nrOfTen unll 
bafl mlr - {n ~rtoIi!lllnn oTIt> Umffl3 nbc 

, 

!Die 61rnil'1lng tt~m&erlainj ift in let~liu al' 
Wltlagt eu 11m \Jriebtn lIu'oefa"!. 

Sm englif.u Unter~uj "'tllloddt !!Jli1tiftrr. 
lIrif1l1mt «'-&erllriu k. IImtfdje \Jritbenj. 
8I19t.'" 

Sm 8ufllmlllfll~ng lIrit bev, rmulinbillfJ·flll1Jid
ru"if~ l8erIItuUgC1l ta !JJlojlau Ilot ber leot
V.,ter ber uea eine !DamIrdje ki ber 
elll1JldreOierung aaternommeu. 

~m cflliubiVdjea 91unbfuuf VlmlcfJ ~tntf1ll 2ai. 
b .. er par ~e. 

~ l'elfigt1Ul!re, kr fetae 1801lifllrte 1m 
etifgedlertia gelift tat, 

Tjat lldi im ~ioenen :JntereITe in l'iiraef!et .sc:t 
1iclul i!rei3(eitet feinci i!reifeg anauUlclbcn, ba et 
fJel ber Umf\eblullj) fonft unerfalit T!(eiuell filn ntc. 
91i1men unb llIbrerrc bci auftänbinell i!reis(eitcr~ 
ttfäflrl et am Xiidi ff!Jtadioorfdiaft" bcr ~It~, 
funltei bei lBiitoeruereini. 
.ui oleidjcm ~runbe ift jeller !lSo'6nllnnll!Dcd)[c! 

bem i!t'(!iileiter bei bii'6erioen !!Bo'6nfrclle3 a!lAIt' 
melben unb &eim i!reii!ei!er bel neuen i!reiicl 
oul\l1llt1ben. 

Eirinen 91adibatfilflrtr oIIet Rteilleiter ralln 
leber natilrlitJ, a1l4fl T!ri ben eioenen 9l4ldiootR 
1Ier nilcfJlIen umoe&ung erfiI~ 



6taats"räflDrntrn 
Xogung ~rr 6toot'rötr 

gele~t tDurbcn; $olen, unTer ll'tOfler !nocf)bar 
im Gabcn, f)oltc oujgef)Ört, ein ID!alf)tjattor in 
!)ftcuto\la ilu lein i bie @ten.;c b\!t 3ntctcflcJl' 
unb ~influfll\l[)iitC iitDillf)en unjcrcm 1rC0!icn ö[t. 
lid)en lInb tDcftlilf)en !nod)born ll)culf<f)lanb unb 
!>et GotDjetunion tDuTbe ge6ogcn. Ilnb am 6.17. 
Ctioocr crf)ic(fen bic in ben !Ba ltifdi<!n 51aaten 
Irbcnbcn :l)culflf)~n anG !Setlin bic mlrlfung. nntf) 
IilroiJbcul ftf)lanb nm.;uiicbrln, lDO~ bcr ID!iltei, 
lung gTcidj.fom , bali bic Dö lfifdi<!n 3nlcrc!'icn 
\llt u l fd) lonb~ In bicfcn 5 10alcn nldi! m~f)t bejlc, 
~e~ . ~(m 28. &..\lt cmbcr lOurbc bC't gegenjcitigc 
l!lclflanM\loft il1D1ftf)cn ~jtJanb unb bcr 6omje!, 
uulon oligcftf)lofjcn, bcm' am 5. Dftolicr ein 
enl~tcå)cnber 1Il0ft iilOiflf)cn nnj{'rcm 5toat unb 
her 5 0lOjctunlon fo!gtc. llnb om 10 ort06e. 
fom bcr litauifdi, jolojCfTn jiifd)e jjlaft, ' tDÖfJ'rcnll 
am 11. mlobcr In m~fou bic !Beooantiilf)lig. 
len fiinnlonM fiir ble po!iti flf)en unb ItriTt< 
ilf)ajllilf)en !Bcrf)anblungen eintrafen, 

... ____ ...:~:;:;er i1.~"'U nftjt.rd' ".,rlrnllt' 

6e&annf: 
. ~rner ~raud)en Io!.r: Xtcfc Xt'!lcr, cinfndjc 

1!ollel, 6d)opfteUcn, ~d)enmclict, lBed)er, grolic 
nonncn, cmoinc !Eimer (Iaulicr, bo fic ilUln loI:in, 
[d~öPfcn bon ~licll gcbroudjt tucrbcn). St'clicU, bic 
lIl~ubc[lenil 20 ,sitet falicn, IBrutmafd}illclI, 
nudjen.!iallbtiidjet, IBm"' ..... 

Jtutr-ot 'S'nriat! 
~ämtlid}c beutfd)c !Bcrcille, bie liig~cr bCIll 

!!l!1ttfdjaftilamt bcr 1Il01fggemcillfdjait nodj feine 
1lI11galien lIemadi~ ~lien, toerbcn brlngcnb oufgc. 
for,bert, licute illolfdjcn 13 unb 17 Ulit unb inorocll 
illolldjen 9 unb 13 Ulit liei stam. lB a e r e n t 
~utfdjc 1Il0!fggemeinfdjaft, ,s, 6milfdjll 6fT, 29: 
!!B, 4. unliebmgt bofi\ufpred)en unb ilite .ngolien 
ilU tlMdjen, 

.lf~ un.3 aflcn 'lieronn!, abel: roenn ilf} ()elltc 
iiocr bicfcu !Bcrtrog 1 'cnlrn llJj(I, 10 lttii i~ n 
biclcr !Bertrag nnb nne mO',i.,,, 10' ' . nTTc ~luf' 
gaocn unb \jlflid)tcn in bel: 3nneno unb 'Uuilcn, 
\JOUtif oud) c"CIDOgcn unb 'li<!loertet lOCTbcn aue. 
gcl")cnb DOn ber ncucnl;fl.onbencn 2nge, bcreu 
luidjtimre ~6fd)nittc in) eocn um"Ciff~n f)abe. 
~rr)ig unb foltb fiili g looUcn lOir 3uriilfblicfcn 

unb fragcn, of> Imr nnl!) bcfl<!m mliffcn UM 
(ilcmiffcn gc~onbelt f)nben, oli Itrir fo gef)al\P 
bdt f)abcn, roit baG om befwn bcn 3ntcrcITcn 
bcG \llorrc~ unb I5tonte~ entlprndj.? Dbct ob 
5 ti11nncn begt'ilnbet tDÖren, ble fagen tilnnlen, 
Mrl roir anbct~ f)dttcn f)anbe!n milITen nnb 
bOfI \Ulr - {n ~ttDÖ!!Ilnn aflC'C llmfl,i nbe 

, 

!!lIe (!;rnörung a:"mbt.rlolni ift in lIlerlin 011 
Wfllage on Dm ~ritbtn au'gefafll. 

Sm engliftlitn Unler~u' 1ieGnÖllodde !Dliniftrr. 
priflflenl (tbombt.rllrin k. brutftlje ~riebcn;l. 
angrilri, 

Sm 8ufaallntn~ng arit bru· finnlänflifdi·flllOid • 
ralfiftlien ~el'lllungen In !IJloiflln \101 kr ~lIt. 
f.,ler fItr ue. ei11e !i)nnortlje ifi Der 
elliDidreglerung unlernllmmen, 

Sm eftlii11f1iftljen 91uuflfunf f!mldi ~tneral .!:loi. 
""e&' pr 1!qe. 

~kr lIa1figeaolfe, fIn felne lIollifarle 1m 
IBllrgenereia gelöft tai, 

lIat fldj im cigencn ~nlerelie in riirAc[lcr ,8c:t 
lieim SheiS!lcitct fcincil Sheilc!! onAumclbcu, ba Ct 
tiei bel: Umfleblu~ fonft unerfaflt &lciben fiin lllc, 
!namen unb abtelie bcil aufiiinbigen SheiS!lci lcriS 
crfä~l:t et am Xifd) .!nad)~tfdjaft" bel: \!(u3, 
runftti beil lBiironbctcinil, 

.uil glcidiem 0)rllnbc ift icbcr !!Bolinung{\lo~d)fc l 
bem Strciillcitel: bei lilillietigen !!Bolinfrcifcil a!JA u' 
melilen unb tieim Sbeiglriln beB neuen Streifc~ 
cmaume1ben. 

etlnen !Rad)barfillircr ober strellleltel: fann 
ieber notilrlid) aucl1 beI ben eigenen !Rad)oorR 
lIeT niitflllen Umgdnltg erfallren, .......... , .... , 



.. 
lllorf9lnenof!,m 1ft bon ber !llorr~'lrnbb"nfiib 
~lIftrno OCi1r'bcn l1Iorben. Ucbcr bio 
beil !8rrtricliil unb bic !llcdnufilftcUc1\ 
nädjft !näliereil &dnnn! gegcbcn. 

I\cn:er unb IDorrerfcTtft Sd)1lift bcaeid}nC± Teh,. 
{Jnt biefen gn,etf finb in lRigo (;oI.tdfeld~1I bc. 
flrIlt IllOrben, i1bcr beren 18ertrieb benmddjlft 
!nM)creG bcfollntgcgebcn I1)irb. !8U bofyhi lönnen 
fell1!lgefcrtlgte (;ol6fdfcTdjen onge6~ad}t \1lIabcn. 

eJdJtang 
filt ble ~tfe <J:1I'tumil, anll'lHnOQ, '1'nfji ".b 

8l'II~11·. ~It SafjeUallA Nl gTOflell ... .,. (ftllle SÖ" 
kl, tela ~QaIlACiläcf) p. 6\lel6jn, """'~ 
~a !S t"aa .-1' "- ~ntige1l !tage _alaaelI'. 

"iI'beT. 

1. ~aj! gmflc <!lepäd', aud} in .!tilten l>Crpad't, 
1ft ml! .!tcnn1>clcf)nung bc3 18or. unb lJnmilien. 
namenG unb bcG &i~f)erigen mlofJnortc~ llctd) 

!!Bent~l>tIa DftaG tl5rofle 22 (l5pelfter) an bcn 
lBt'ooTIrniidjtigtm 91o&ert .!toljlme!! . u fdj itfen . ~lJlit 
ber ~iIlfenbung Tann Iiegonnen l1IC'Cbcn. 

Ucbcr ben !lOitran"PDrt Don IDlöbcTn. bet ,bot
oll~fitf)tTtd} nm in fe1)r {)efd}~nrtcm IDlol!C milgo 
ncr} feln I11irb, erfolgt flne bcfonbere !8efannl:nt<\l' 

~llf ber 'l~ung~ftation 1ft nn~tlQcbcn , balI cf)un~ 
~Ie ~utfdje !8of!3geoonfdjofL bet !tron~l.l 00 mla~gon ilum I5I>-~icf)cr burd} 

ben .. (!cllran!" getlitlgt l1Ierbrn foII. ~ie .(to, 
~t1ltrdCmdbtcunt lien m!lHen auf ber 'lli\ifertlgungGftation be ofjl' 

lJ5TIcn, 1110 ber 3nlja&cr bon <!lr.oligel)äd' Iocrben. 
Teinen Umft4nben blefcJ fel!;ft 3um 15Pe1d)e'c 2. <!lute Ionb\ulrtlcf)ni tlicf)e IDlaidiinen Tönnell 

rOlln. Tonn C'C fldi 1m g"nlrolrn"lbeontt gTeldifoTIG nod} mlcn iGI>i16, unb _",or euf ble 
!8ouI. 11. '4. <!lntnbfd}ulc, ge. 9Ii>lle!fe: mlcnt~l>iiG pilfeMa6 IDolj. U uomotrrolo, 

ber $rdfernrt) melben. ~oljrfu celn 2. on ben IBcoolImödifigicn ~nt'l'l) 
fold}en lJ5TIcn I1)irb bio !ttanGportaentroTe (!gger~, gefdjltft totrben. ~hldi fl ti biefcn !r'ro~, 
!!Jlilgfuf)Telt ble !8cförberung IlOn einem ~t'ttn Tonn ber ,,(l;c!tlton!" In mlent(!\liTG filr ble 
<!l~ol'lg$lcr je C'Clllodifene ~rlon ilbcrucf)lo U6erfilljrung ob mloggon Iienu!!t m«ben. 

-.en, nldi! m$ olG 4 6t!1d' je ~QU.tlljQlt. ~nG -
elft3elne <!lt\ldtfftild' nrufl bon 2 l8«f011en gelro' ~ciumult!1 na.., ~ontn 
gm I1Ierben rannen. ~Ie I!l\ltl funtJion bcr !8';[r~grulJpe llJirb \lIOllP 
. tfucli ble Wnmdbung I>on $ctf011en, I\le I1Iegen rn(il'llg 110d} lltöUl1lunRGaOnCn crforgen . ~Ie !lUiu-
:aron~lt, 9mer~ ober cmbercr (!lc!lirecfiCn Irnn'" 11nlng~tctrnlnc f!lt ble ein. eTnen ,Ronen \1)CTben 
~bcbnrftlg flnb, unb fjlr totlcfiC bif W"" recr,töeltlg '6eTnnntgege1)cn. 
~rlgen fCllift Tein \juljrtuer.r bclcfJa.ffen filn-
1ICII, Itrirb 1m BentrolmcTbeamt entgegengeno,"" ar"ft*'gell 111 ~jft 
meno . -rl- Wcn 18orrGgenoHen In {leC\Jojo l1Iirb 

$tlnberrelcfiC lJorniIttn lönntn In bem 8entro"" ljlC'Cm1t aUt .!tenntnlJ gcbrodjt, bofl be1: !8ebon. 
mdbeomt !8cborf on ~nf~fräften filr Il;en !tton.. mlld}tlgte filr bol !tronJporttotfen $ 0 u I II> e m
\lDtf ber lJonriIie unb iljreG (;on~e\läcre.1 aum m c, ~uIlonea 151r. 25, !te[. 1323, illicr fllmt. 
tlolen onmelben. ItcfiC In {lee\lojo litflnblldjen b e u t f dj e n $C'Oo 

tilit o6ta gell"an't" lJIlet:DIIII"et! &naen II 1.. fonen- unb {loftfrnftl1logen \!etfil!!t unb Wnfors 
.. le 1. tn "II. II.M "". 12. [)1'to6tr "ngege. berungen entgegennlmmt. ~ !8el>oIlrnildjtlgte 
tea, 1. Mr ~t"n""rt&ea""ft., anlna tel. , . Teltet bonn ble ~nforbetungen on ben 3nljolicr 
.a_ ....... a ..,mea, ,.lIbn'II ,.ne. 1111 S t II' ber Wuto-!RC\JQtohtrtDerfftiltte 91. {l e \l rc 
• ra (. r n tn.' "fll.VIIlIt I80Il1. 11 .""'tA" (~uljreG SIr. 24, !td. 2272), todcf)C'C 
1ft IIIfl"tnl. ble C!ntfenbung ber llBogen DetonTont . 

... 1Ikqt1cr,.1J Nr .ltgello •• tllfa e.... ..lflteurre. .., N. taliN, ,",'ang! 
4!tn SonbetberaeidjniJ be1: mltgenommenen 3n oIlen auf bcn WIilranl\lotf illi e r 

rcfll. eln\lC\Jolften 15ocf)cn Iiraud}t n I d}' anne. \l aja HallgllcfiCn \jragrn ertelIt 
fertigt AU IDerben. ~Ie 9luJfllIfung ber ' burd} !l'gronom~. {lod'fcfiCl1IllI, 2cepaja, UlItfJa 
ble !Rod}liarfcfJaften bertdlten 180gen llbu ben 48, ~I. {lcepoja 1859. 
geIGDtiCn lBeltNllft.Anb flld6t natilrlt~ lIef~ ~ lIIHttetlangen f setu 5J 
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Toin1i t an tämä.n mukana kunnioit t a en " i nisteriölle 

l~etystön kuluvan vuoden rarort i n 

!~~ 53, lkomi ni st er i <unt ers La tvian ja 1 euvosto

liiton ke ski näisestä avunantosopimukse vta. 

Mi nisteri : ~" ~~ 
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ja Neuvos toliiton keskinäi·· 0 t L ___ 

sestä avunantosopimuksesta. 

Toissapäivänä piti ulkominist eri unters Latvian 

tal ouskamarien yhteisessä i stunnossa esit elmän Latvian ja eu

vostoliiton väli llä lokakuun 10 p:nä solmi tust a avunantosopimuk-

sesta. Koska mini steri l;untersin esi tys ant aa sattuvan kuvan 

si i tä , minkälaiseksi tämän sopimuksen synnyttämä ti lanne ja lä

hitulevaisuus Latvian osalta yri tetään kaunomealata, otan tähän 

muut amia kohtiauntersin puheest a , ohei stae _ samalla yhd en 

ranskankiel i sen kappaleen sen tekstistä kokonaisuudessaan. 

Aluksi ministeri hlunters totesi, että $K~tax 

-~ t asapaino on Itä-Euroopassa perusteel l i sesti muuttunut ja 

senmukai sesti l uonnolli sest i myös l atvi an asema . Puola on pu

donnut pois laskuista voimatekijänä ja Latvi an on nyttemmin 

otettava huomioon vain kaksi suurva ltaa . ut t a myös näit t en 

suurvaltojen, euvostoliiton ja Saksan suhtei ssa on tapah tunut 

täydellinen mullist us . Entisen jännityksen tilalle on tullut 

ensin hyökkäämättömyyssopimus ja sitten ys t ävyys- ja etupiiri-

rajasopimus. r euvostolii tto on saanut uu en vaikutusalueen, ja 

on luonnollista, että se ryhtyy heti vahvistamaan asemaansa 

tällä alueella. Mainittuaan latvialais-venäläisen a~tosopi-

JAKELUOHJE ; Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 

UI 2:"" 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lialkai ministeriölle. 
EI ulkomaaeduolukoen liedoilukoUn. 
Ei ulkomaaeduatukaen, mutt. ulko.aiainministe .... ön tiedoi. 

lukoIIn, 
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ID'lks en muouost avan yhJen i'Ejnkaan näi ssä . ieuvos toli j ton pyrki .--

::,dti :~ m~er3 ri.ys Jll sen : '~oiko kaksi v imiltaan niin 

eri l ista valtiota kuin Ltvia ja Yeuvostoliitto , ja joitten 

sisäinen järjest ys ja poliittinen ideologi a l i säksi vat niin 

erila i set , elää keskinäisessä avunantosuht eessa?" Tähän hän vas-

tasi myönteisest i , vii taten t oi selta puol en ' i ihen , ttä avunan-

t osopimukseen on sisäll tetty poliitti en periaate , että Baltian 

mai 1en koskemattomuus on välttämätön euvostolii tol le , ja toi el-

ta uolen siihen, että Latviall e 

lii to tur:.tee olevansa turvassa . 

on tär'keätä , 

Sillä ellei 

t +·· e .8 j'euvosto-

se sitä t unti si , 

sanoi ,. unters , voisi se ryhtyä toi men itei si i n, joita se saat-

t ai si pitää turv lli suud elleen väl ttämättömi nä , ja jotke. 
yoi -

hel post l j 

sivat synnyttää hankauksi a Latviankin kam;sa . Olisi ehkä voi tu 

olla t ekemättä sopi :nust a TEjuvostolii tOD kanssa , iliutta ei oli si 

voitu oi staa Neuvo toliiton miel enkiint P. Latvian as ema koMaan.Bn· 

nemmin t ai myöhemmi n voi si t ämä mi e en~iinto i lmetä vi elä jyr-

kemmä sä muodossa . "Ja li säksi n, sanoi iunters "jos puhut aan 

dominoimi sesta , niin on otettava huomi oon, että domi noi da voi 

myös aivan i lman sopi~uksia . lå ssään t apauksessa ei vät sopimus-

neuvot telut eikä sopi muksen s i sältö todi sta euvostoliiton pyrki-

myksi st ä domi noi da mei t ä . Asi a on ai van päi nvastoin: meillä 

ol lut neuvott eluja ja mei l lä on sopimust ekst i . Tämä. t eksti 

huu selvää ki eltään sekä suver eeni suud estamme et tä t oi mi nt avapau

destamme . " 

Huomautet tuaan , ittä eräi llä tahoi lla on i lmi lausuttu 

pelko, että maahantul evien venäläisten joukkojen avulla voi si 

tapahtua Latvian bolshevi soituminen, Munter s väi tti tämän pelon 

ol evan aiheet t oman koska ei voi olettaa , että joukoilla , 



3. 

so imuksenmukD isesti tulevgt t änne Neuvostoli iton turvaksi , oli si 

mitooiin syytä koettaa ai kaansaa a häiriöitä maassa, mi ssä ne 

oleskelevat . - - "1ieuvostolii tolla ei voi olla mi täan etua 

f. Latvian bol shevi soi misesta va stoin kansan tahtoa, si l l ä sellai 

sen yrityksen keu ta häviäisi kaikki luot t amu s molempi en h~ l i

t usten välillä ja syntyisi vain häiriöitä , jotke eivät suin

kaan lisäisi Neuvostoliiton turvalli suutta . " 

Lisäksi ~unters vielä viitta si avunantosopimuksen 

allekirjoittamisen yht eydessä t ehtyyn yht ei seen julkilausumaan, 

ja t ähdensi nimenoooan koht aa , mi ss sanotaan, että molempien 

maitten järjestelmien er il i suus ei tule olemaan es te enä he

delmälli selle yhtei st yölle , ja että kumpi ki n puoli kunnioit taa 

t oi sen valti oll ista, ta l oudel lista ja sosi alista rakennetta. 

~ Puheensa loppuosassa kosket t eli ministeri 1~unters 

sotatilanteen ulkomaankaupalle iheuttamia vaikeuksia ja vauri

oita , mi ssä yhteydessä hän korosti Latvian euvostoliiton l~ns

ea näinä päivinä solmiman uuden kaupallisen sopimuksen merki

IYst ä. Si itä t arkemmin toiste. 

inister i : f duuJ-/$· ~ 

1 
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Lehden nimi: ......... ~~ .. ~~ ... "'.~ .. ~ ..... ;[~ ~ 
päiväys : .. ~1..G-t~ ... 19./f' 

. ;? tJt7.t numero ................. . 

~])i scours de M. v. MuntersfMini s tre des Aff a ires Etra!'ger cs ,lc 2G Oc-
j{ tob~e 1939 ru cours de a reunTon des chamSres ~ conomi"gues de 

L8ttonie . 

"Messieurs l es represe:nt ants des Chambres, Messieurs . 

Depuis le debu t du mois de septembre,le s gra~de s pui sson ces 
s ont entrees dans une lutte gi gante sque, - ces gr a"d€ls pu i ~ !;an ces 
don'- l'influence en t e mps de paix sur la pOlitique cxterj.8'11'C fut 
s i etendue et divorse .De ce fait,toutes les forcGs poli ti'"!U o o de 
l' Europe ont pris un sens d'activite nouve au. JeS l c debut d~ l' a c
tivite milita ire,la desorgani oati on e st creec dnns l es r eV.tions 
nor~ales ontre Et at s et nnti ons. 

En m€me tomps,l'activite guerriere ne s'e st p ~. s limit~c: au 
cham p de batai11e,mais 1a gucl're S' ost i mpla ntee t: gclemcnt d~ ns 1a 
v je e conomique,- elle est devcnue une lutte autour des ~nes huma i-
n s et autour de l'orientat ion 'de llopinion publi~ c.Les.co lmuni_ 
c. ti ons ·pcuvent €tre retablies , les frontleres peuvcnt s'ouvrir a 
nouvcau,le s l e ttros peuvent . parvenir de nouveau Ii distination s ans 
rc t ard et sa ns 16 cachet de L:: censure militail'e, _ is il y '1 ccrt a i
nes choso s sur l e sque lles on n.::. pourra plus revenir , et ce rt ··. i ne s con.
dit i ons ne se renouve11eront plus. Ceei s ' a pplique particulL~rGmo nt 
a l'equilibre d' a ntan en Europc orie nt ale. 

Llequilibre en Eu rope ori ont a 1e ayant ete modifie a fond, notrc 
s ituat ion a suivi e ga loment , et s 'est modifiee tout na turc,ll ";:-Jont • 
Tout d' a bord,la Pologne a ces se d'exister en t ant qu o f a ctc1r do ' 
pu i s sance en Europe orientale.Il ne nous resta it de s lors conp-
t c r que sur deux puissanees. i a is entre ces deux pUis sances, l 'U. '.3,S. 
et l' Allemagne, - un revirement complet s' est p~odui t e gal v:ncnt, 
:.;; 18 tension qui existait e nt re elles auparavan t a fe it pl ::-. co tout 
d' abord au tralte de non-agros sion,et au traite d'amitie :; t de de
limo nt : tion des zones d'inter8t reciproque ensulte. 

LIU. R. S. S. acquit une nO\~ve lle zone d' influe!: ce ,et 11 ,:: st 
tout na turel qu 'elleeut entrepris des lors et sana delDi l v. conso
lidElt ion de se s poslt10ns.Deux f a its,a. ee propos,sont caro.ete
r1stique s. 

'-'--'C .LUll ae 00. s e eurite, et des lors notre p"'.ys nussi po" rr-:it en 
cOllrir f:cilement des eomplieo.tions. 'On pouvo.i t ref'tls < r d.:, conclu
re 16 t~-: ite, mc is 11 etnit impossible de ne pcs reconn~ itre que 
l'U. R. S . S. est interessee a notre situntion. Töt ou t~rd , ce t ' inte 
ret -ur~i t pu se rncnifester sous un forme plus preeise encore. En 
sommc , si l'on p~rle de domin~tion, ln dam1nct1on peut s' ~ t~blir 
eg~.lcl;" ent sans aueun traite. 

~ tout eas, les entretions rui ont precede le treit~, et 10 
contenu du trnite lui-m8me, ne font preuve nullement de ten~nees 
de d ominntion. Bien nu cont~irc, en ~~t1ere äu droit so vernin et 
de l'nbsollle liberte d'nct10n, les entret1ens et le texte du tro.it~ 
p ~ rlent un l ~ngo.ge absolument denue de tOllte equ1voque. 
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---To '. t d ' ::bord. l'U.R.S. S . ::\ :lborde s o. m1ssion n 01 ' vell e sur 1,- , 
b~ s e s d~ r~ ciproci tb . c' est d ~lr e qu'allo s' es t efforce o ele cons~ · 
li c1 er s os i a terets non P:lS r -.r 1L11(; :'. ction unll~. t e ro.lc, lr." is sur c'.\. 
b2s es de t r:lite. Ensulte. une cer t -. ine simil i tude '.p: c,r ::'. i t ~g:: l o
ment ~ ~ ~s l os t ondo. nces poli t i quos de l'U.R.S.S. et cellos ~u ses 
voi sins ck l'Ouest. ou oncoro , ele [!eme quo nous l'::\VC-'l S decl~re 
nou s-!: :cmc s å plusieurs reprise s, - nous entendons decl~rer l c Gouv er
ner.' on -(; sovietiC'ue. que 1 'U.R. S . S . vcut se G=- r der 8. t ou t "rix d 'otr 
en tr~. in& e :bns -ln guerre. M::\ is eloux Etcts sl dlfferent s p".r l eur 
force, l aur orgon ls:ltlon intcrieur e et leur l d e olog ia p eu vent -ils 
vivre on r e l:ltions d'ossiston c e rnu tuelle? Peut-otre me s er~-t-il 
per :' i s i c l ele ci t el' quelque s pllI'o.ses quo J 'ai entcndu os . i os cou 
lors des pou rpo.rlers. On rn'a u it :l lors: Vous ent on0r ez des jugo
men t s 2ivers, - les uns diront ~ue c'est une tro.hlson , - d' :lutreD , 
que c' est 1:1 s eule chos e sens ~ c 1 f ::- lre et 1 0 rost o C~ r~ - nous 
vorrons. 1I 

II n ' y ~. pas blen longt or,lps, nous ovons v e cu une si t U!ltion 
somb l o.bl e , lors ele 1:: concluslon Öl p::\ cte de non-ogress io'" ~vcc 1 ' 1' 
10r,lo.:..n o . 11 y eut o.lors e~o.lemont de c eux qui dls o. ien t - c ' e st uno 
trc. '"lison; cl 'outres, que c ost 10. seule chose s ens ee , tlt d'- utr os 
oncoro _t diro - nous verrons. 

Lo p~cte d' o.sslsto.n c e Lv t u elle nv e c l'U.R. S . S . cen ti ont U!' 
c rto. L1 prinClpe, å so.volr, quo l' 1nte brlte de ses v oi s L ls de 10 
B~ l ti' ue est indispensoble a l' U. R.S.S. elle-meme. c les t un f~1t. 
quo n o1.'. s conn!llsslons de longue d:lte. et qul s' e tc i t ll1~.ni_ este d ' f . 
cup:'.r:'. ' --·1t d:ms les dlscours et ::le clo.ro.tlo~ polltiq"L'.es de s hor.:.Jo s 
dI Et ::'.t sovie tiques . De meme, vo i ci peu de temps, eu co rs eles 0 11 -
tre tiens de lIete dernier sur 1- s e curite en Europe ol' l cn-:;~le.l IU. T 
o.vcit m-intenu l e meme point de vue, a so.volr. qu'ello n o peut f 0. 11 
prou~;€ ~ ' L1ellfference lorsqu'il s ' :lglt de 10. securlte ele ses vol
sins de s ~to.ts bo.ltlquos. 

j'.::'.is en prlnclpe, 11 nou s 1mporte egnlement c:uo l' U.R. S .S. S 0 
sente en s e curite. Co.r, sl l'U.R.S.S. no se sent pas en securite. 
elle no peut prendre des mesures qu'elle juge utlls a l~ consoll
cbtion de so. securltå. et d~s lors notre p- ys aussl po" rr-.it en
courir f:cllement des compllco.tions. On pouvo.lt refV_s ( r d~ conclu
re le ' t~~lt6. m~ls 11 etnlt 1mposslble de ne pcs recoQ~~ i tre que 
llU.R.S. S. est lnt6ressee a not~e situatlon. Töt ou t~rd , c e t - lnte 
ret · ur~i t pu se mo.nlfester sou~ un forme plus precise encore. En 
sommo , si l'on parle de domln~. tion, 10. domlnc tlon peut s ' e t~bllr 
ege-.lc!:1ent so.ns aucun tral te. 

~n tout Co.s, les entretiens , ul ont pr6cede le treite. et 10 
contenu du tro.lte lul-meme, ne font preuve nullement de tendOnces 
de domil1:ltioa. Slen au contro.ire, en ~"tl~re du droit souver!lln et 
de l'!lbsolu.e 11berte d'action. les entretlens et le texte Q'..l tro.lt~ 
p -.rlent un l :-.ngage absolument denue de tOllte equlvoque. 



• 

IIItt.&;1I ;o;;a. i1 - ~ •• _-- - _ .1 . on:- errtrena Qe ..,_. _ _ 

c6tes. L'on pr etend que quolque 1e oacte evlteralt sol-dls ant 
une domlnatlon dlrecte, 1e pays pourralt neanmolns encourlr ce 
qu'on apoe11e 1a sovlåtlsatlon, e t cecl svec l'alde de )a fo rce 
armee qul dolt y entrer. II me semb1e que dans les deux cas, 
c.a.d. la Ou neus parlens de 1a domlnatlon du plus grand s ur 1e 
plus petlt, du plus fort sur 1e plus falb1e, et dans ce dern ie r 
cas, 1e degre du doute est ldentlque. 

Sl cette armee vlent pc ur conse11der 1a securlte de l'U. rt .S 
comme 11 est speclfle dans 1e tralte, e11e ne oeut avolr l'lnt en 
tlon de nrovoquer des comn11catlons avec l'Et at sur 1e t errltelr E: 
duquel e11e se trouve . Afln d' exorlmer c1 alrement cette oensee, 
le pacte stlou1e egs1ement que les pelnts d'anpul ml11talres 1e 
l'U.R.S.S. en Lettonle sont lnstltues nen seu1ement pour renfor
cer la securlte de l'U.R.S.S" mals encore oeur consellder l'ln
dependance de 1a Lettonle . L U. R.S.S. ne oeut avolr aucun lnte 
r@t a sovletlser la Lettonle, pour autant que oele ne renonde 
pas e l'oolnlon nub11que du oeun1e, car 1e resultat en seralt 
la dis par1tlon de t:':lte conflance entre les deux Etats, et 11 ne 
pourrait se nrodulre que des cnmollcatlons qul ne seralent en au
oun cas faltEs nour sffermlr 1a seourlte oronre de l'U.R.S.S. 
Peut-ll ~tre questlon 1e seourlte, sl 1es querelles dlverses s e 
Pfodulsent avec 1e oartenalre aveo 1equel on a nrls l'engagement 
d une asslstance mutue11e? Et oour ce qul nous ooncerne nOl1S
m@mes, 11 faut dlre, que sl nous voulons rester ma!tres dans 
notre pays nata1, et deolder nous-memes de notre sort, nous agl
rons tous de sorte B rester forts, afln d'@tre des partenalres 
forts et surs, lnsenslb1es B quelque lnf1uenoe exterleure qU€ ce ftlt. 

Une te11e attltude est n1elnement reoonnue per l'U.R., .S. 
oe qul apoaratt aveo 1a plus grande olarte dans 1e oommun'. ll '{ 
pubUe au su ! et, des entretiens Pol1tlques qul se sont d ~ :" 113l 
a l'ocoaslon de la oono1uslon du oaote du 5 Ootobre entrL ~ t31 ! ~ ( 
et MOlotov d'une nart, et les reoresentan~s de la LettonJ ' 
d'autre part. II est dlt dens oe oommunlQue d'une manl er " II J 
ne pr@te a auoune equlvoque, que 1a dlfferenoe des r p.g l .€~ : e ' 
deulr Etats n'est nas un obstaole aune oollaboretlon rå (. ~.1 ' f' . et 
que ohaque nertle s'engage El oonslderer svec res "eot 1a ~t~. r,;t nr " 
etatlque, eoonomlque et soola1e de l'eutre." 

Dans 1a sulte 1e son dlsoours, 1e Mlnlstre des Aff91rfq 
Etrang~res fl t ressortir l' lnfluenoe de 1a guerre economlque Sll!' 
les Etats neutres. "La guerre est un nhånomåne oruel nour '. €u~ 
qul s'y trouvent m@les aussl blen ql1e nOl1r oeml' n .. § _,_ . 

DaS dlreotement 1mnl100.0 • - - . 
åoonomlo"" ...... - . 
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nten -
nrovoquer des comn11cat1ons avee 1 Etat sur le terr1tolr e 

duque1 eI 1e se trouve. AfIn d'exorlmer cla1rement cette oensae, 
1e paete st10ule egelement que les polnts d'aopul m111teIres de 
l'U.R.S.S. en Lettonle sont 1nst1tues non seu1ement pour renfor
cer la securIte de l'U.R.S.S 1 , mals encore oour consollder l'ln
dependance de la Lettonle. L U.R.S.S. ne oeut avolr aucun 1nte
r~i a sovlet1ser la Lettonle, pour autant que eela ne reoonde 
pas e l'op1nlon nubllque du oeunle, car le resultat en sera1t 
la d1speritlon de t~~te aonf1ance entre les deux Etats, et 11 ne 
pourra1t se orodu1re que des romo11cat1ons qu1 ne sera1en t en 9 U
cun cas faltes nour efferm1r 19 securlte nronre de l'U.R . S.S. 
Peut-1l ~tre quest10n 1e securlte, s1 1es querelles dlverses se 
produlsent avec le oartena1re avec lequel on a nr1s l'engegement 
d'une ass1stance mutu=11e? Et oour ce qu1 nous eoncerne nous
m@mes, 11 faut d1re, que s1 nous voulons rester ma1tres dans 
notre peys natal, et dee1der nous-mtmes de notre sort, nous eg1-
rons tous de sorte a rester forts, af1n d'@tre des partena1res 
forts et surs, 1nsens1bles e quelque 1nfluenee exterleure que ce 
fllt. 

Une te11e att1tude est nle1nement reeonnue per l'U.R.; ,S. 
ce quI apparatt avec la plus grande clarte dans 1e commun', lI' { 
pub11e au su~et des entret1ens polIt1ques qu1 se sont d ~~ Il~3 
a l'00cas10n de la conclus1on du oacte du 5 Ootobre entr~ ~t3J' ~r 
et Molotov d'une nart, et les reoresentan~s de la LettonJ' 
d'autre part. II est dIt dens ce oommunlQue d'une manl er : 111 
ne pr~te a aucune equ1 voque, que la d1fference de,.! rp.gi .€ ~ '_e ' 
deux Etats n' est pas un obstaole El une col1aborati'10n få ( , ~ .1 ! r. et 
que chaque nartle s'engage B oons11erer aveo res "eet le ~t ~·r..:t ur" 
etatIque, economlque et soeIale de l'autre." 

Dens 1a suite 1e son dlseours, le Min1stre des Affelrrg 
Etrangeres fit ressortir l'lnfluenee de 1a guerre eeonomlqu.e SIl!' 

les Etats neutres. "Le guerre est un '(\hånomene erue1 pour '-eux 
quI s'y tr')uvent m~les auss1 bIen qlle n::lllr eEUX qul n'y "O'lt 
"as dlreetement lmnliques. A nert le but 11reet de 1a gur r !e 
eeonomlque quI eons1ste 0 affalb11r eeonomlquement l'a1ver~ alre, 
l'anprovls1onnement des Etats neutres en nr01uIts Indls nen~gbles 
alnsl que la navlgatlon de ees Etets sont ege1ement men9(3B. 
Notre eommtree avee les Etats sltues au 1e1e 1e la Mer Baltlque 
et surtout avee l'un de nos plus grands ~artenaIres des tfmns 
de paIx - l' Angleterre - est pratiquement Interrompu. A 1:, sulte 
de l'experIenee d~ la guerre mondlele, lea ml1leux eeono.·ques 
ont entreorls l'6~Ude dl o~ i ..... ~ 1 . 
• ~~ ~ .. ~. ~wqu !~~ S , nave et 1 utI1Isatlon ensulte de 
quelque port norveglen pour ettelndre ~ar le nartle nor4 
11 Atl e,: tique quelques parts eeosseis. 

MaIs une telle solutlon nråsente 
staoles. 
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Il Y a e neore une dire et i on qui pra tiqu eme nt n'a p~s o, eore 
åt e mi se a. ll e preuve .Il s! agir : it du p!l ssage p ar l'Oeean GL,cial 
aretiqu e , e n utilisan t le ehomi n do f r do Murma nsk ou 1 " ean.".l de 
l l? Pe r Baltiquo a l a Mor Bl an eho.E ntre autre l'utilisation de eotto 
voio de t r ansit p ,l r l'U. R. 8 . 8., s>. f a it llobjet d'un a ccord e01seeu
t if a u trvite de eommer ce conclu a Moscou voiei peu de j01rs.Parmi 
t~us l 8 S Etats, pour llinstant 1 1 .\l l omagne et l'U. R. E: . r:. .jouont l e 
role 10 plus import ant pour not ro eeonomie politic;uc . l'iou s de'.' c- ns 
consa crer le p l us d' at tention a cultiver l e s r apports economi gue s 
av e, c ees deux gT'andes puiss ances.8i 110US reussissons a ma i ntonir 
un commerco normal avec ce s dcux puissa nces,nous pouv ons o sperc r 
surmonter 13 gue rre economi~uo s ~ n s bouleversements ccnsid~ rnb10 s. 
ToujouT' S est-il q1l lJ notre t a cho deviend:ra de plus on plus lOU1"do et 
comp1ique o ,ma is pour aut a nt qu o notro pnys ost aSSUl'l3 quant ClUX 

principa les denrees aliment ai ro s,une stricte eeonomle et un O onne 
di s eiplinc au tra va il nOU::1 pormo t t ront de surmonto r l'epoquo åo 
diff icultes actua lla. 

Plus 1a gue rro ira se de voloppant,plus olle devio ndra vlo lonte 
ot rut a l e ,et plus e lle apport ... ,r a p artout son influonC0 des t ruct~!co . 
N ' a~ ons aucuno ll1usion a eo sujot.Nous dov ons nous armer dQS a 
presont - do patic nco et do fo~co do r es ist a nce.Nous åovons nffcrm1r 
en n r us-m~mes l a volonte de surmont o r toutes leoe prouves. \ 1'6pöqu(' 
uctuo 110,10 s voi<f de me contentemont s le lave ront bion plus f o. cilo- -
i"J.cnt qu'on con(; it. ... l.ll1s normalcs,c~r l'homme s'habltuo tres p.'. pi <::-.l 
mont a l a bonne vie,ot so prote av e c be uucoup do l onteur a ubundonnor 
le eonfort une f01s a.c:quis.Dc.ns co sons ega l emont,1'epoquo a ctuollo 
mottra on evidence a quol point l'unite na t10nale s' e st onro. c1neo 
on nous et montrora la gra ndeur de la foree mora le d~ notre peup10 , 
ca pnb10 do surmonter 10 douto ot 10. l~chete. 81 l' aggravatiol1 
de. 1 c. si tuation. t1oteriollo ou 1' a ffaibl i5semnnt d e l n pulsS D.11cO 
morale pourra1ent monaeer a ll hc ure a ctuollo un Et ::. t elove a. 'un 
nivo ' u romarquablo do c1vilisat ion pa r toute une g& neration, 
l c jugome nt do l'h1stoire sur not,M ma tur1te natiom'.lo no ' pou r ro 
pr s 8tro bienve111a nt.Jo suis P0r su a de qu o dens ce sens,11 n'y 
0. pa s 11eu d'av01r de era into. Les conditions 1nte ric~rcs de notro 
Et a t nous garantissent une forco morale remarquablo. ~ous no 
sornroos plus div1ses en divc rs groupemonts contrad1ct01ros,nous 
n ' uvons plus au pT'em1er plan l os inter6ts ågotstos d 'ind1vidus 
i soles,nous nlavons qulun inter$t eommun.Nous n'avons pas do s 
buts dlffårents,surtout on co <;u i coneerne notre vic natiol1r le 
i nde pendanto.Tout cola eonstituo uno ba se sare a 10. foreo e t a 
1~ res1stanee necessa1res pour la periode d'epreuvo s aetuc11e. 
n O\.1 S ne pouvons pre prevoir auj ourd 'hti la f1n de l a gue rro ,nous 
dls ecrnons oncore m01ns la faQon dont '0110 slachev" ra. " a is nou s 
savons quo nous n 1nvons p as eu de r a 1son do prondro l e s a~os 
on eotte guorre,et quo nous as pirons toujours a 1u pv ix avoe 
bien plus de fOlVour peut-gtro quo biun dlautres n:'.tions.Et :;;1 1 
l' lnevitablo ost eepcndant a,"r1ve ,s1 los :.;rands Eta ts europåcns 
ont porte de nouveau la solution do lours 11t1ges polit1qucs 
sur 10 champ dc boto :l.llo,11 no nous ost poss1b1e quo de pre:;;c rvor 
pfl.r la polit1que les forcas -

v~t::-. l o ·, nUlaerl<;,uemont f - ibl o::: de notre nntlon de l ' destr' e ti on : ',' 
e ,v !' ""' -' 0 b ~ t":'..1 11 o . A 2 'hcur e c.e 'e11e nous nous sornmos totele,,-cn t 
ret , .. ncl1~ S de 1 'cetion b ellic u euse, m- 1s notre puis s :>.nee i t eri eu 
r o, C; '1 ;':': ::lntit 1 'oxis t:l.neo elo no tro no.tion. se tX'(", VO ent'r e n o o pX'olJX' uS 111:' :t.ns ot t .. -» ; oiller t ' sous no ro _ropre eontrole. Et nous dovon s tous 
0g(l l ome~ t f~:' d~r~~~~ftEui:scne e .inter10ure. Nous sur .o t urons c l t 
r u J.n:' ~ p~ n nee et s conom~ c;ues, ot. nous go.r clor·on s einsi n o+ 
1 ' L:t :-. t l ot ton." notre ospri t n -. t lono. l a 10. bc.se elo l' Oovenlr 1.0 
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Toimitan tämän mukana kunnioittaen ~ iniste-
• riölle lähetystön ~~luvan vuoden raportin 

1 

~ 62 , :.:Ka=k:os 1:..' --:n;:.Iy-=k,y:-.l...:t.::.i:;la::::.;nn=e~t~t:.::a:......=Lat.:..v:.:i~a:..:s:.:sa::::....-=ku::.v.:..:a::::a:...:v:.:a:;;.a 
seikkaa. 

? r'c .. l..d. ~/b<c; 
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Toimitan tämän mukana kunnioittaen Ministe
riölle lähetystön ~Jluvan vuoden raportin 

~ 62 , Kaksi nyky tilannetta Latviassa kuvaavaa 

seikkaa. 

1>,. L4~~; Ministeri: ~ ,) 



RIll SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . J 1 
RAPORTTI n : o 62. f;lJ-31 

Riiassa 30 ... p:nä marras kuuta IQ39. 

Asia: Kaksi pykvtilannetta Latviassa r 
_._ ...... _ .. RDI!M seikkaa . .... ........................ . 

Kirjeessäni Nl! l41? tämän kuun 28 p: ltä 

mentoin erästä Latvian hallituksen äänenkannattajasse "Briva 

Zeme"ssä edellisenä päivänä julkaistua kirjoitusta Suomen ja 

Neuvostoliiton välisestä ristiriidasta. Tämä kirjoitus oli, ku

ten sanoin, räikeä näyte niin hyvin niistä 

teista, joita nykyään tämän maan virallisilla tahoilla tunne

taan ja osoi tetaan Suomea kohtaan, kuin myBs siitä, !Ii tan 

julkisen sanan on toimittava tässä "venäläisessä vaaallivalti. 

osaa". Vastapainona, osoituksena siitä, että ei-virallisissa 

piireisBa suhtaudutaan Suomeen ihan toisin, haluan tässä 

ta, että rouva E. Benjamins, joka on Lat~an eniten levinneen 

lehden "Jaunakas Zinas"in pääomistaja, eilen päivällisellä 

nani minulle kertoi, että heti kun "Jaunams Zinas"in toimituk .. 

sen jäsenet olivat tutustuneet "Briva Zeme"n yllämainittuun ar

tikkeliin, toimitus kokoontui ja päätti yksimielisesti, että 

jos hallituksen taholta vaadittaisiin "Jaunajal Zinas"issa jul

kaistavaksi samanlainen kirjoitul, kuin "Briva Zeme"ssa .llut 
~ 

siitä kieltäydyttäisii-. tuli mitä tuli. 

Tässä yhteydessä voi vielä olla syytä aainita täkllli

siä oloja RTaaTaDa seikkaDa, että - kuten parhaimaasta lIh-

JAKELUOHJE : 
Tanllinen. 

UE 1 : A Co 

Jak.luohj.m.lI.ja : 

T .... lllnen. 
T.v.lllnen j. lIa1k.1 .... .................... mlnl.t.rl!lll •• 
EI ulkomaaedu.tub.n tiedoltublln. 
Ei ulkomaaedu.tukaan, mutta ulkoaalalnmlnlatertlln tledol

tult.iin. 



2. 

teestä olen saanut tietää - ulkoministeri IUntersin äiti ja si

sar kuuluvat niihin, jotka ovat anoneet 

laisuudesta, voidakseen siirtyä Saksaan.+) Kansallisissa latvia 

sissa piireissä kySytään tämän jälkeen vielä intohimoisemmin kuin 

aikaisemmin, miten kauan MUnters todella vielä voi pysyä tämän 

maan ulkoasiainhoidon johdossa. 

Tätä on kysytty kauan, ja kuitenkin MUnters 

lujasti istuu paikallaan. Tuntwa siltä, että ne siteet, jotka 

yhdistävat hänet ja presidentti Ulmaniksen toisiinsa, ovat s 

set, että vielä paljon enellllllän täytyy tapahtua, ennenkuin Mun .. 

tersin asema todella horjuu. 

Ministeri: 

+) En ole toistaiseksi voinut kontrolloida tätä, mutta lähteeni 
on sellainen, ettei ainulla ole s.yyta epäillä tiedon paik
kansapitäTyyttl. Janist.ri MUntersin perhesuhteita on muuten 
pidett,j diplo.aateilta aahdollisimman salaisina. Hän ei itse 
koskaan puhu niistä, eiki kukaan koskaan ole tavanDUt k.tlln 
hänen perheen81 jäsenistä. Hänen isln81 on kuollut. Hän lie
n.. ollut tl7si saksalainen, eiki osannut edes laniankieltä. 
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. RIIA S SA OLEVA LÄHET Y S TÖ . Sala i nen . 

RAPORTTI n: 0 .61 . 
Riia ssa .. 23 .. p : nä 1& ~ab-·t~< I18rral k uu taI 9 3f9. . , . 

~ 'f It .: j : 

suhtautumisesta ' . r Asia : Latvialaisten 
...... .............. Suomeen viime 

..... ... ......... aikana . ........ ............ .. ................................... .. 

Tahdon heti ja nimenomaan korostaa, että 

meisten, Suomelle niin vaikeiden viikkojen aikana osalleni on 

.. tullut lukell8ttomia osoituksia siitä myötätunnosta, kunnioituk

sesta ja ihailusta, jota Suomea ja sen asennoitumista kohtaan 

täällä laajoissa piireisaA on tunnettu ja tunnetaan. Vilpittö

miä ja usein suorastaan liikuttavia ovat ne onnentoivotukset 

olleet, joita runsaasti on minulle, Suomen edustajana. täällA 

osoitettu niin hyvin yksityisiltä kuin virallisiltakin tahoilta. 

Samalla on minun kuitenkin myöskin 

että nämä Suomelle myötämieliset mielenosoitukset ovat tapahtu

neet alleviivatusti "yksityisesti". Asianomaiset ovat kauttaal

taan tuntuneet olevan pelossa, että venäläiset 

niistä. Julkisesti tai ulkopuolisten todistajain lasnAollessa 

on kaikkia ayapatian osoituksia jyrkästi, joskus 
kaavalla tavalla vältett,r. 

Niinpl, mitä julkiseen sanaan tulee, on 
tOdettaVissa, että koko viime kriitillisena aikana ei yksikAan 

latviankielinen lehti ole julkaissut aiv,oatakaan toimitukselliata 

tai jOhtavaa kirjoitusta Suo.en ja Neuvostoliiton valislsta ri 

riidasta. Sitä vastoin ne kJllä ovat siaaltaneet runsaastikin 

JAKELUOHJE : 

Tavallinen. ..............•.................. .. ~ .. _ ......................................... . 

UlI:A .. 

J .... luohj.m.II.j. : 

T ... lli ...... 
Taw.llinen ja lIalkal .. .. .... miniateriOlle . 
EI ulkomaaeduatukaen tiecloitukaiin. 
Ei ulkomaaedultutlen, mutta ulkoaaia inminilteriOn t iedot. 

tultaiin. 



• 
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korrespondensse ja Suomesta, jotka yleensä ovat olleet myötämie

lisiä, joskus ylistäviäkin. MYös kaikki valtiomiestemme julkis 

lausunnot, kaikki hallituksemme tai S.T.T:n tiedoitukset y.m.s. 

on julkaistu korrektist i ja täydellisesti. - Kuitenkin on Sa

malla todet tava, että ihan samaten on menetelty Neuvostoliiton 

suhteen, ja et t ä sitä paitsi runsaasti on julkaistu Viron leh

tien ilkeämielisiä kirjoituksia, kun taas lukuisat, meille 

tämieliset kirjoitukset Skandinavian, Ra.skan, Englannin ja Yh

dysvaltain lehdissä ovat jääneet täysin huomioimatta.+) 

tässä kuitenkin todetuksi, että kaikkein ilkeämielisimpiä viro

laisia kirjoituksia ei ole otettu latvialaisten lehtien 

le, ja että länsimaiden lehdistön kirjoitusten neglishoiminen 

varmastikin pääasiassa on riippunut siitä, että niissä miltei 

poikkeuksitta löytyi Baltian maille aika epåmielyttäviä lausun
toja. 

Jos -minulla siis ei ole ollut suoranaista valit

tamisen aihetta mitä tulee julkiseen sanaan täällä, ja _ joskin 

lukuisista "yksitYisesityksistä" olen voinut todeta, että tässä 

4t maassa laajalti tunnetaan sympatiaa meitä kohtaan nylyisessä 

asemassamme, en silti voi salata, että minun ihan liian usein 

on täytynyt todeta muutamilla -- erikoisesti virall isilla __ 

tahoilla vallitsevan oudmksuttavan matalamielistenkin tunteiden __ 

tunteiden, jotka parhaiten ovat karakterisoitavissa sanoilla:"kun 

meidän nyt on käynyt näin pahasti, niin voisipa teidänkin käydä 

samoin!" Suoraan ei tätä tietenkään sanota, vaan puetaan tämä 

ajatus syytteeseen, että oikeastaan on Suomen syy, että näin 

+) Olen tästä tietenkin huomauttanut täkäläisen ulkoJdnisteri5n 
sanomalehti jaoston päällikölle. 



3. 

huonosti on Baltian maille käynyt, Suomi kun ylimielisesti ei 

ole tahtonut olla yhteistoiminnassa niiden kanssa, vaan on jät

tänyt ne oman onnensa nojaan, ilman minkäänlaista tukea tai 

apua, ja että siis nyt itse asiassa vain olisi 

ta, jos Suomikin osaltaan saisi kokea seuraukset siitä, että 

sen vastarinnan takia yhteinen rintama ja puolustua on jäänyt 
toteuttamatta. 

Olen ollut pakotettu polemisoimaan tä llaista re-

tt sonnementtia vastaan ja oilaisemaan ilmenneet väärinkäsitykset 

usein sangen jyrkinkin sanoin, kun syytökset ja ilkeämielisyy

•• t (tavallisesti pikkutunneilla) ovat käyneet liian röyhkeiksi. 

Silti haluan tässä yhteydessä todeta, että 

mainitut tapaukset kyllä ovat olleet poikkeustapauksia, ja että 

ne suureksi osaksi saavat selityksensä siitä hermostuneisuudesta 

ja katkeruudesta, jotka Latvian tapahtumat luonnollisesti ovat 

synnyttäneet tämän maan asukkaissa. Luulen voivani väittää, 

Latvian kansan ene~.tössä vallitsee ymmärtämJi, kunniOitus, 

ihailukin Suomea kohtaan sen asennoitumisen johdosta 1'Jeuvostolii

ton kanssa syntyneessä ristiriidassa, ja että ainoastaan vallit

seva pelko . provosoida venäläisiä tähänastisia vielä jyrkempiin 

toimenpiteisiin Latviaa vastaan estää näitä tunteita saamasta 

sellaisia ilmenemismuotoja, jotka muissa oloissa olisivat luon

nolliset. Silti en kiellä, vaan näen selVästi, että ainakin 

muutaaissa johtmhenkilöissA katkeruus Suomea kohtaan on 
ja suuri. 

l4inishri: 
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KIRJELMÄ ":0 104Q/39, VI-b. 

Riia .SSA 31 P:NÅ elo KUUTA 19 .. 39. 
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P:NÄ KUUTA 19 P:TTY n:o 

VIITTAUS : D. U.M. 19 

ASIA: Pikatiedoit.us Nll .l •............ ....... _ ............. ......... . 

, C~:\O'\SIAINMINIST _: ~ 
. . ! V / lYI. 'ta.-!. t . ~~ 

"I I:; . J i IMI tlY ". 
RYHMlI. OSASTO " .SIA 

~ L/6 -....:.---_ ... , 

.. Jr.1l:c~~J.fiJDlIl.i.~.i..~.~.~.r.~.9 ... LLE 

Koska sa1asähkeiden lähettäminen kÄy kalliiksi 

ja varsinaisten raporttien laatiminen ja puhtaaksikir joitta

minen vaatii siksi paljon aikaa, että tiedoitettavat sei-

kat näinä aikoina, joll oin tilanne muuttuu päivä päi-

vältä -- liian myöhään saapuvat asianomaisten tietoon, 

lähetän täten kunnioi ttaen, koetteeksi, Ministeriön ede1ly

tetyllä luvalla, oheisen Riian lähetystön "pikatiedoituksen" 

Minis te ri: 



• 

L .. 

Eiia ssa 31 p: nä 

Asia: .. Tilanne ... 

Puhuessani tänään ulkoministeri untersin kanssa ky-

syin häneltä, miten hän arvostelee sitä seikkaa , että euvos-

toliitt o ilmeisesti viivyttelee saksalais-venäläisen hyökkäämät. 

tömyyssopimuksen ratifiointia. 

Munters vastasi, että hänen tietoj ensa mukaan syy 

ratifioinnin viivyttelemiseen luultavasti on siinä , että 010-

tow vielä tahtoo nähdä miten tilanne kehittyy, ennenkuin hän 

julkilausuUe?~eklarationsa ~ Korkeimman Neuvo ston edessä, 

jossa hänen on motivoitava sensatiomaisen sopimuksen solmimista 

Saksan kanssa. Kunters ei sanonut uskovansa, että ra ... 

• tifioinnin vii''fyttelemisen takana piilisi tarkoitusta yht'äkkiä 

selittää, että nyt sopimusta ei ratifioidakaan, vaan lakkaa 

se olemasta voimassa. 

~inisteri: 

JAKELUOHJE : 

.T",:vallin.en .• 

UE Z: A .. 

JakeluohJemaneja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lialkai .ministe riölle. 
EI ulkom •• edultukoen liedoitukllln. 
EI ulkom .. eduatukaen, mutt. ulkoa.lainminlsteriÖn Uedoi

tukoiIn. 
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VIITTAUS : 

P:NÄ KUUTA 19 P:TTY n:o 

VIITTAUS : D.U.M. 19 

ASIA: PikatiedoHuksia • • 
Toi mi t an tämän mukana kunnioittaen 

lähetystön kuluvan vuoden pikati edoi tukset :j~ 2 ja 3. 

Ministeri : 

• 

UI', A 4. 



FIKATlEOOlTUS ..... RUA.sSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 
-

!) 'i f( / i '1(, ~Ia!ne~ . 
• ee··'''4 n: 0 . ~.~ ....... . 

.... RH~. ssa .;n. p: nä ........ e.1Q 

, II I ;. , -
, (1, J7 l ' j I 

f. ,' .~I A. Q .;), .. 1 J , 1-:.)1;'\ 

Asia: 

kuuta 19 .. 3. 9. .• 1 , -;- (- j' ----

Tilanne ....... ..... _ .................................... - ~ . _ C!b I 

Siinä keskustelussani mil!listeri Muntersin kanssa, 

4t josta jo mainitsin pikatiedoituksessani ~ 1, kysyin häneltä, 

miten hän arvostelee sitä suhteellista hiljaisuutta, joka vii

m.e päivinä on vallinnut eri "rintamilla" , ja mitä tmetoja hä

nellä mahdollisesti on Saksan, ja Englannin välillä käynnissä 

olevista neuvotteluista. 

Munters vastasi arvelevansa, että näissä neuvot

teluissa ei Danzigin kysymys eivätkä Saksan-Puolan suhteet 

suinkaan näyttele pääosaa,. vaan että niissä käsitellään kai

kessa laajuudessaan kolonia-kysymystä, aseriisuntakysymystä, Un-

• karin ja Balkanin maiden kysymystä y.m., ja että, jos Englan

ti ja Saksa niissä pääsevät jonkinlaiseen y,hteisymmärrykseen, 

saksalaisMpuolalainen ristiriita jää vain sivuseikaksi, jonka 

ratkaisun Englanti jättää Saksan ja Puolan kahdenkesken selvi

tettäväksi , uhalla, että muuten koko suuremmissa kysymyksissä 

saavu •• tiu yhteisymmärrys ratkeaa. 

Kinisteri : 

JAKELUOHJE : JakeluohJem.llej. , 

T .... lllnen. 
T .... lllnen j. 1I.lk.i mlni.terllln • • 
EI ulkomaaeduetukaen tiedoltuk.lln. 
EI ulkomueduatukaen. mutta ulkoaalalnmlnlaterllln tleclol

.... 11 ... 
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...... ...... - .... .. . - ..... RIIA.SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 
PIKATIEDOlTUS 3 
_ .... e~8 n:o ........... . 

. RUl3ssa .3.1. p: nä .el Q 
1 ~ i , ., 

kuuta 19 3..9. .•. ,; . . ~~ i_:.- 1 ' 
• I I ).. '- ..;. , ..J I,J 

Asia: Latvian asenne m:~isessä 

kr~i. os.,~ _~.il.anteesBa. 

. ..... , ......... . 

I • , ._ .•.. 
ASI;\ 

Niissä salasähkeissä, jotka viime viikon kuluessa lä

hetin eri keskustell1istani ulkoministeri Muntersin kanssa, selve

ni se suhteellinen rauhallisuus ja opt imismi, mi l lä 'sekä tä-
II 

käläisissä virallisissa piireissa et t ä kansan keskuudessa suh-

taudutaan nykyiseen kansainväliseen tilanteeseen ja 

mahdollisuuksiin. Täysin sopusoinnussa tämän. yleisen 
' kanssa 

--xrt ... tx on hallituksen päätös, ett ei toistaiseksi 

alalla ryhdytä mihinkään sanottavampiin poikkeuksellisiin 

toim.npit.iliin. 

Niinpä ei minkäänlaisiin mobilisatiotoimenpiteisiin ole 

ryhdytty päinvastoin on ne reserviharjoitukset, 

si pitäDyt tapahtua juuri näinä päivinä, lykätty syyskuun lop

pupuoliskolle! Pääsyynä tähän kieltämättä jossa~n määrin häm

mästyttävään ~oimenpiteeseen lienee se, että Puolan yleisen 

liikekannallepanon johdosta ne lukuisat puolalaiset maatyöläiset, 

jotka tänä kesänä niinkuin aikaisemminkin ovat olleet täällä 

sesonkityömiehinl maaseudulla, on !~ä kutsuttu pois. Koska 

niiden lukumäärä vielä tA.n!kin kesänä oli sangen suuri (saamie

ni tietoje. mukaan n. 40.000, joista tuskin paljoa yli puolen 

on naisia ja alaikäisiä), on ymmärrettävissä, että elintArkei-

JAKELUOHJE : J.ke'uohJemllleja : 

Tavallinen. T ..... Un.n. 
T.".III ..... ja lillkli mini.tenllll., 
EI ulkomaaaduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaaduatukaen. mutta ulkouWnmlni.terllln tIedoi. 

tuk.nn. 9 ...... 
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den syysmaataloustöiden vuoksi on katsottu ihan välttämättö

mäksi toistaiseksi jättää kaikki käytettävissä oleva kotimai

nen työväki kutsumatta töistään pois. Lisäksi selitetään, että 

osamobilisatio olisi turha, koska täydellinen liikekannallepano 

on toteutettavissa 24 tunnin kuluessa. 

Mihihkään poikkeuksellisiin valmiustoimenpiteisiin 

taloudellisella tai finanssialalla ei myöskään ole katsottu 

syytä ryhtyä. Kaikkien tavaroiden vienti ja tuonti saa jat-

• kua kuten tähänkin saakka':':' jolloin tietenkin 

otettava, ettei ulkomaankauppa moniin vuosiin ole ollut 

• 

vaan sangen tiukasti säännöstelty! ja valtiovallan valvonnan 
alaista. Sama on, kuten tiedetään, 
alalla. 

• Tämän yhteydessä tulkoon lisäksi mainituksi, että 
Latvian hallitus ei ole katsonut syytä olevan ainakaan tois-
taiseksi irroittaa latia punnasta, vaan tullaan latia edelleen 
pysyttämään laissa kiinnilyödyssä suhteessa Englannin puntaan. 

Syy tähän ei liene vain siinä tosiseikassa, että dollari ei 

sopisi kiinnekohdaksi latille, koska Latvian kauppasuhteet 

rikkaan ovat vähäpätöiset, vaan ehkä ensisijassa siinä täällä 

valli tsevassa optillliamissa, jonka mukaan arvellaan nykyisen 

kriisin selviävän ilman sotaa, ja siis myös ilman Englannin 

punnan pahempia heilahduksia. 

• IIiniBhri: f d«v.~~ ~tlÄ... 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RVHMA: ........... )= ........................................ .. .. . 
OSASTO: ........ .c .... I~ ..................................... . 

• ASIA: ........... .......... .......... ............................................ . 

.... ~.:~ ...... ~ ..... l~~ ..... ... .... : .. . 4.i.~ ... rn .: .. ~ .. y . 

...................................................... .... ~.t.~ ...... ct:~ .................................. .................... . 
_ ................................... ..................................................................................................................... /.'/. ....... / .7 . .;(. . 

• 



,- --' 
, , l.. ;\ lJ A S I A : N MlN 1ST E , 

"""'"'''' RIU ,SSA OLEVA LÄHETYSTÖ'i •• : . ' f1/2Yt ~.ve D. 19Jl, 

KIRJELMAn:o 1077/39, VI-b. '~ . f) <) ~'~ " It;:-H ? .j / J '.. i .. i~. 
Riia.ssA f5 P:NA syys KUUTA 19 ,3.'~~'l ~YHMA OSA:.TO ASIA 

VIITTAUS : 
" "",,1 r C/6 

P:NÄ KUUTA 19 P:TTY n:o 

VIITTAUS : D.U.M. 19 

ASIA, PikaUedoitus. , "" ,",,'" on" """"""", ",,"' '''',,'' ''' ' ' ' 

Toimitan tämän muiaDa kunnioittaen Ministeriölle 

UI 1. A 4. 

llhetystön kuluvan TUoden pikatiedoituksen 

lf! 1, Sakaa - Iatrla. 

linisteri: 



• 

• 

Riia ssa 

Asia: 

RlIA .. SS A 

4 

5 .. p : nä 

OLEVA LÄHETY 5 TÖt.:· , _ ______ -.lIIiWBI 
, , Li . ': ~, S I A ! !'1 t:11 N 1ST ~ ~ 

SYYS kuu ta 1 9 ~39.;.. , 5i /:'Y7 'IJU. ~ -l.C . 
,j' ' . . '7 I ~ ~ , \ ~ :. :. 

, J[ : . ... __ l~ 
1\ I MÄ I OSA:- ro ASIA 

r elb 
, .------~------~-----

Eilen kävi Saksan täkäläinen lähettiläs, ministeri 

von Kotze, ulkoministeri IUntersin luona. Heidän keskustelus

taan. on julkaistu seuraava tiedonanto: 

"Aussenminister W. MUNTERS empfing am Kontag den 

Gesandten des Deutschen Reiches, Minister U.v.KOTZI, um mit 

ihm in Zusammenhang mit der allge.ainen politisohen Lage 

stehende laufende lragen zu erörtern. 

1m ~ufe der Unterredung berUhrte der Minister 

die in der ausländischen Presse im Zusammenhang mit dem 

deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt verbreiteten Nachrichten, 

Dach denen angeblich in diesea Pakt auch die Baltischen Staat 

ber«brt wftrden. Der Minister erkundigte sich auch nach den ver

schiedenen europäischen Staaten Ubergebenen Deklarationen des 

Deutschen Reiches Uber die Achtung ihrer Neutralitäi. 

seiner Regiarung erklärte der Gesandte hierauf, dass 

hungen zwischen Lettland und Deutschland der aa 7. Juni d.J.ab

geschlossqne Nichtangriffspakt zugrunde liegt und Deutschland 

sllbstvlrständlioh keinerlei Abkomaen getroffen hat, welchl zu 

dies.. Vertrage in liderspruch stehen. 

JAKELUOHJE : 

UE 2: '" 

la wäre dahlr UberflU8sig, DOch eine bl80nderl 

Jakeluohjemaneja : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lislk.ai ministeriölle. 
EI ulkom •• edultuklen tiedoitukliin. 
Ei ulkomaaeduatuklen, mutta ulko •• iainministeriön Uedo i

luk oiln, 



2. 

Deklaration Uber die Respektierung der Neutralität Lettlands 
abzugeben. " 

En vielä ole ollut tilaisuudessa udella keskus~ 

telun yksityiskohtia. Mikäli minun onnistuu saada niistä tar

kempia tietoja, olen luonnollisesti heti siitä tiedoittava. 

)[ini steri : 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ......... ... J~ ..... : ......... , ........ ....... .............. . 

OSASTO: .. ......... ~ .. ./.? ............................ ....... .. . 
, 

• ASIA: ........................................ ....... .... ...... ....... ........... ... .. 

... ,. (}tu ~ ..... ~ ..... !.~.~ .... ~1.~~~ ..... ~ .. : .. ~ .. J-= 

.................................................... ~.,.~ ........ rl.~ ............ ................... .... .. ........................ .. 
9/(1 I 1 <," 

..... _ .. ...................................... .. ~ ........................ _ .... ........ _ .................. _ ..... ......... ............................ .. .... ......... ( .. 1 ......... ...... ~ .. 

• 



RII,. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 
. ; :\ .. .... - ;, . 

: ' 1. • 

KIRJELMÄ " :0 1098/39, VI-b. 

Riia SSA 9 P:NÄ syys 

VIITTAUS : 

P:NÄ . K UUTA 19 P:TTY 

VIITTAUS : O. U.M. 19 

. .. P".lk~s~.~illlD..i.ni.S.t .. eriö . LL E 

ASIA: Pikatie'oitUI. 

• 
Toimitan tämän mukana kunnioittaen Ministe-
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Asia: 

.... tilanteen johdosta . .. ......... ..... . 

Tlkälli.ten tietojen mukaan olisi RauDasin 

poraestari JläärAnnyt, että kaikki sairaalat, koulut y.m. 

on evakuoit&v& IaUDasista. Tällainen evakuointi tulisi 

käsi ttämään n. 25.000 å 30.000 henkill:Sä, eli sUUD.llil

leen 1/4 osan laUD8sin asukkaista. 

Tiedust.llessani asian laitaa Liettuan lähI

tyst6stä, ei siellä ti,detty mitään asiasta. 
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JAKELUOHJE : Jakeluohjemalleja : 
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Tavallinen_ 
Tavallinen ja lillkli miniltenlllle. 
EI ulkomaaedultuk .. n tledoltukalln. 
EI ulkomaaaduafuk .. n. multa ulkoaalalnminiltenlln lIadoi

tukalln. 


