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Saan kwmioittaen oheisena l ähet tää iniB

teriölle Tallinnan Lähet,yst ön- tiedotuksen no. I otsak

kealIa 

lalsWltoja Suomen avunannosta Viron 

vapaussooassa. 

II i n i s t eri: 



Tallin na SSA OLEVA LÄ HETY STÖ. 

RAPORT TI 0 : 0 1. 

TallinDa ssa 2 p: nä ~i -:- kuuta 19 39. 

A s i a : Lausun ta ja . Su.CD1.en .013811:-:-: . 

o~osta Viron va~u~~~d~.~. 

. - - .. - -Se -l a i ne n . 

• Virossa on viime viikkoina eletty vapaussodan 

• 

tismuistoissa. SieLLä täällä on pidetty muistojuhlia ja 

disaä on täDii.n tästä ollut sodan alku.ajan tapahtumille 

tettuja kirjoituksia. Joulukuun 30 p:nä tuli tässä suhteessa 

Suomen avtmamlon vuoro. llainit1mla. päivänä oli nlmittäin ku

lunut 20 vuotta Suomen vapiaehtoist&n ensimmäisen kompanian 

saapumisesta Tallinnalill. Tällä muistopäivä on antamt ka jJdlle 

Viron huoma ttavimmille lehdille a:ihem käsitellä StUIIlen avun

antoa ja sen merkitystä Viron vapms80dalle. 

"u u s E e s t i", hallituksen pää-åänenkannattaja • 

suu aelDatettuaan SU(ID8n V&piajoukkojen 

saan: "JoalUn Suomen vapaaehtoisten taistelu vjhollista va 

Viran kaDaralla oli lyhyt, ovat nämä rohkeina, 

iskukykyisinä miehinä kirjoittaneet nimensä unohtuma ttOIlllSti 

Viron vapausaodan historiaan. Ainoastaan oikealla ajalla 

tulla nulla on arvoa - ja erittäinkin siinä. suhteessa 
-

saitae. auaalaiatm apu alleviivaamiata. 

dakai pyayyän luj aksi ja kannat tavaksi tulipyl'Yääkai kalllen 

veljeakanaan keakiDäiaille alilt8ille." 

JAKELUOHJE : 

".1 ~ •. 

"P i e 'Y ale h t" kir joit tae: "llil tai toi'YoUouan 

Jakeluohjemall.ja : 

T ..... II_. 
Tb8Il ...... ja lialkal mlnieterl6lle. 
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mielentilaan toi suomalais t en eaapllllinen jälleen rohkeutta ja 

uskoa. Käänne rintamilla oli jo ennen suomala isten saapUlllis

ta tapahtumt, mutta su.omalais tan mukaantulo noetatti intoa 

vamolai sen karkoit tamieaksi Viroe ta. Heidän saapumisensa anto 

rohkaisua, vahvisti uskoa voittocn ja antoi varmuutta siitä, 

että emme ole yksin. Niinmuo<bin antoivat Suomen apujoukot 

meille moraalista t ukea. SuolIIIn vapaaehtoisten iskllvoima oli 

• luja. Nämä hyökkäsivät miltei "tasa jalkaa" vi1x>llisen kimp

~un. Nimmuodoin kävi Vir(ll vapiuttaninen nopeasti. - Suomen 

valtakunta, kansa ja yhteiskunta tekivät sttaakseen Viroa 

suuria uhrauksia. Sadat heimolaiset uhrasivat henkensä Viron 

vapauden puolesta. Sitä apua ja niitä. uhreja muistetaan Vi

rossa kiitollisuudella ja niitä ei unohdeta." 

Iauttaaltam lämmmhenkisen kirjoituksensa 

"unohtumaton päivä Viron-SuollBIl veljeydeBBä" päättää "P 0 s -

tim e e e" seuraavin. sanoin: ''lIeimoside Viron ja Suomm vä-

• lillä on ilmeIlD1t yuos.ikymoa nien k-l1luessa monissa kalll8issa 

sanoissa ja teoissa. Iahdc pystypäism, S:8DIlsta lujasta 

vestä veI1DD.ll8idan veljesten välillä on ajottain lausuttu 

myös kirpeitä smoja. lfu.tta näitä on lausu.ttu arkipäiväieis

Bä .u.ru.s- ja ohDaenerien erimielisyyksien johdosta. Kum

_llakin puolen SUCIIl8n1ahtea tiedetään, että rata isnalla he 

kellä seisoivat näillä kaksi wljeä vierekkäin eikä ole yhtäiiD. 

toiata kanaaa, jonka me tunti8~ niin läheiseksi mm hei

IIOlai_ lahdm pobJoiarsmikolla. - Siitä, että 8I1OJUl.aiaet 

aub. tllln:nt Viroon __ oin, _toi parhaan todia tu.- joulu-

kmm 30 päiTä 19l8. .. ... &itä unohda." 

Wltilll lauatDja luki ... on antil todeta, että 

aw... alllJl8 ,.on _rld\p tgJUM8 w.. Diiali. u.an aUäIa 
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varauksia. Niin ei, ikävä kyllä, ole aikaisemmin aina ol

lut a siaDlai ta. 

llitään juhlallisuuksia ei päiVäl johdo Bta ole 

täällä. järjestetty. llinulle on kuitenkin kerrottu, että si

tä tullalJl pa1.au ttanaan lIiel.tin eräitten toisten vapauasodan 

tapahtumien yhteydessä. 
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Tallinnassa, tammik. 3 p.1939. 
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37 
U l k oasiain mini s te ri ö lle, 

~ ~(!{ -

Saan kunnioittaen ohe jaena l ähettää 

Ministeriölle Tallinnan 1ähe tystön t iedo tuksen 

no.". otsalliella 

Kenraali Laidoner ulkopolittisesta tilanteesta 

vuoden vaihteessa. 

i n i s t eri: 
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"Bahvalaht" on , viime vuoden viimeisessä numerossaan 

la iB Illt kenraali Laidonerin laufWlmn polittisesta tilanteesta 

Euxopa8sa. Tämä. lausunto, jota voi pitää kuluneEll vuodEll ulko

poli ttisena tilinpäätökaenä virolai saHa kannalta katsoen sisäl

tää pääasiassa seuraavaa. 

"Kansainväliset suhteet &lroplssa ovat kylläkin käyneet 

jännitetyiksi, mutta palkoa lähellä olevan aseellism yht 

väl ttämättöDlyydestä KeEid- ja ltä-Europan välillä on pidettävä 

liioiteltuna." Näin kuuluu Laidoner:in alluteesi, ja sen pohjal

le rakentuu. koko hänen 1ll1.8U.Iltonsa. Saksalla, joka nyt 

mal ta os81 tsm on &alButtanu. t kansallisa t tavotteEll&a ja 

mitä hc:aogen isi!llll8kBi lIluxval.lak.si, ei pitäisi olla mitään s11-

tä muidan maidm valtaamisella tätä homogenilllutta jällem 

koa. Se ei Il1l:iakiiin olisi sopusoinnussa niid81 kansallisten 

periaatteidm kaDs_, j.oids oikewiellimutta Hitler on 1IIOD.8n 

monasti pabliaaaan all.Tiiva~t. 

Sek.. .-hdollin8n yhtMllOt~ lilllyostoliiton kanssa ei 

•• maa.i yoi, jos luola jäi. syrjään, tapllhtaa ltäauEaiden 

kata, koaka siellä .1 miljollll-alMijaiu liikkmd-lå oå ti

laa, 'R. tJukarm ja 1Icwnian katt.. Sitä .aMIl \aliai Dii-

..... ~,eja: 

T ........... 
T ........ ja..... .............. ... 

..... 1 •• *'''_~ 
II ............ _-"- ....................... ....... ....... 
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den kuitenk.in olla täysln "yhteen:imetyt" (absorbeeritud). Sak

san mielenkiinto näyttääkin yhä enemmän kohdistuvan siihen 

auuntafll.. Kyseessä ei tällöin tarvitse olla mitkään sotilaal

liset otteet, vaan pikemminkin rauhallinen "läpitunkeminen" 

taloudellisen vo:iman ja yhteisknnnallis t en va:ilmttimien avulla. 

Mitii "'elin kysymykseEll tulee, näyttää siltä, että 

Saksassa on olemassa kaksi exoavaa mielipidet tä sen. 6Opivim-

• masta ra tkaisusta: toisen mukaan on tYJ'dyttävä autommiaan, 

toinen taas vaatii "AnscblussialJ Tapahtuuko ratkaisu. 

näin, ei se johda sotaan, sillä kysymys on Sakaal. ja Liet

tuan vällnen ja se selvitetään rauhallisella tavalla molem

pien maiden välillä. 

:&u-opm rauhan avainkysymyksen muodostaa Saksfll. ja 1mg

lannin keak:inäi.s tEll eruhteiden kehitys. Häitä suhteita häirit

sevät enmn kaikkaa jUlltalaiskysymys ja Saksan vaat:imukset 

entisten aiirtomaittansa pal.au.ttamisesta. Jos Saksa ja Englanti 

• löytävät tien keatinäi88an savintoao., ei ole arityieesti pe-

lättävissä sa.dan..vaaraa muualla Eu.ropassa. issään tapauksessa 

ei sitä synny Italim ja Ranskan välillä tällä. kertaa val

litsevista srimielisyyksistä, jotka ovat oikeastaan "s:is:äistä 

taxvetta vart.n." 

llitä Vizoon tulee, oli 88 Laidonerin sanain mokaaD 

noudattanut puolueettomuutta kaikissa suu:naltam. välisissä rii

taiau.uksisaa ollen kuitmldn sailalla val.mi.a asiain mln vaa

tiessa sitä vo:imaka*:iIl pw>lustaaan. "ViIon · ja sm läh_

pim tai klukais_pie naapDriau vällllä e1 vallitse IlitäiD 

väiirinkäai tyiaiä. a i n 0 a s t aan 1 i i t t 0 s u h deL a 

viaan vaatii kuitenkin aelvd.t1oäaia 

j a j ä r j e a 10 • 1 1 ä" (allekirjoiUaMa harremma). 
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Nämä la~uksen lakaniBet loppus&nat meikinnevät sitä, 

että Laidoner aikoo vakavasti jatkaa sitä liittolaisten välie 

selvittelyä, minkä. hän on pannut alulle rUgikogun puolus

tus- ja ulkoasiainvaliokunnassa ja mistä olen selostanut ra

portiåsa n:o 24. Samaal viittaa myös "Pä.evaleht' in" kirjoitus 

(1/1) "uuden vuoden teb.t.äri.stä", missä todetaan, ett.ä suhteet 

Latviaan eivät kuluneella vuodella ola au.inkaan parac. tunset 

ja esi ta tääl ta ivOlDLlS, että Riian 'bllisi käydä tarkastamaan 

tilannet ta aan oikeassa valossa eikä 8DIlS t tava aen kehityk

sen riipp18 "oikuista eikä mielijoht8ista. " 
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U 1 k 0 a s i a i n m i n i s t e r i Ö 1 1 e , 

Saan kunni o ittaen oheisem lähet

tää inisteriölle Tallinnan Lähe t ystön tiedotuk

se n no. 3 . otsakkeEila. 

Jatkuvaa virolais-latvialaista välien 

ä. 

~ 
i n is t eri: 
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RAPORTTI n: 0 3. 

Tallinna ssa II p:nä taDmi - kuu ta 19 39. 
fl/~ / J'" 1 ' .j7 J ~ _ _ ~(. _ ( 

Asia: Jatkuv!ia virolais-latvia:

la ie 1a välien selv i~ t~~yä. 

l ' , ... . 

Osittain Suomw. eclls kl1DDSn 

johtajan "Suomen SosialidElllokratiasa" julkaiseman, Viron suhtei

ta Suomew. ja latviaan käsittelevän. kirjoituksen johdosta, 

osit tain "P"äsvaleht' in" "uooen TUOden toivoIlllS\en" 

jatkuu mielipidetten vallita - tai oikeammin sanoen kelitinäi

nsn syyttely' - kummankin liittolaiana81 le hdistösliii.. Virolai

sella taholla se on tapahtunut kaikissa huomattavimmissa 

disaä s.o. "Uus Eestissä", "P"åevaleht'isBä" ja "Post:imees'issä1 

latvialaisella taholla taas "Rits'iasä", jonka kirjoitusta mi

nisteri Palin raIXJrtisaaan selostaa, ja myös ''Eriva Zeme'ssä", 

joka puolivirallisena lehtenä ei ole voimlt olla puuttumatta 

täaäntapaiseen lehtisotaan. 

lLitä "Uus Eestin" kirjoitukseen (4/1) tulee, 

jo tehty selkoa Lähetystön leh.tiseloatuksessa no. 1 (9/1). Ly

hyesti sanom siinä todetaan, että "tosiasiat 

Latviaan ja Suomem ovat todella lIIlOdostuneet 

hra Sl'ento cm todenDllt", ja vedetään joh1Dpäätös 8eur881'in 

sauoin: "Kun aja lOJlllD.tikka on TUOBim ve:r-rella haihtwmt, 

niin .i __ DJk7äiB elää DÄiaaä, IIItIlDliByJdm lIuiatelois_. 

1'UD tulee tioiaia HD. -am kuin. olosuhteitten klhitJa ja 

JAKELUOHJE: 

... :, ... 

Jalteluohjemal'eja : 

T .... ' ...... . 
T .... ' ...... ja 'laIkal ",lnIeterlOlI •. 
EI ~ tledoitullalln. 
EI .................... m\Itta .. , ... 0 .. ' .............. 111" tiedoI

tukelln. 



• 

• 

2. 

todellisen elämän vaatimukset sanelevat." 

"Päevaleht'in kirjoitus (7/1) on tarävään sävyyn 

laadittu vastaus "Rits,'ille", IIIlltta se kohdistuu siksi 

ta osalta lfuntersia ja hänsD.. to :imintaansa vas teen, 

voi pitää suoranaieem henkilökohtaisena hyökkäyksenä häntä. 

vastBm. Lehti palaa Muntere:in äskettäiseen Tansksl-matkaan 

ja Kööpenhamjnassa annettuun bastat teluun, jossa hän m.m. 

toi Danebrog-lipun pndonneen saaun lIIllkaan 

luona (e ikä nykyisen TalliIu:mll. kohdalla) • 

lestä "auttamattomasti D8uxe ttavaa." Samalla lehti lisää: "Mu 

ta samanlaisia naurettavia asioita sattui V. 

la muitakin (arvonimet, sukupuu) ja D8 ovat ikäviä simä 

suhteessa, että ne voivat ulkomailla suggeroida esiin Itämer 

maista erä.iil.laieen operettima.is~ vaikutWteen.." (Lehti on ai- 

kais6ll1ll1in jon1w.nlaieessa pikku.-uut:isessa kertomt, että Uu.nteZ'S 

on sallinut nimittää. itseäiit KööpeIilaminae sa 

:tlunteIsiksi", että hän on kertomt olevansa saksalaiata fIl.

kujuurla ja polveutuvanaa piireistä, joita on nimitetty 

tilaisiksi parone iksi. " ) 
, 

Lehden mielesä oli nyt todenteolla selvitettävä, 

kulnka kauaksi liittolaiset ovat to:isistaal loitoDD8et ja lli

tä liittosopimukseata on tosiasiallisesti jäänyt jälell8. Tiiliä 

selvitya ollai toiaitettan josain tomesaa tUaiauudes. 

ku.in Itu.reDEiden ulkoministerien tav .. nkaiSlaaa konfereu

s1aaa ja atinä oliai nlmistettllft ay6s puolllatuslaitouelle 

tilaiaUDII "smoa S.UI188". Saulla oliBi pide ttäyä ailllÄ]]ä 

oik... p8,kologi.afia hetDä DIIlD'oUelujen aloti.u.ael.le •• kä 

piAlättä,t,u.atä "h8tun m1elijoht8ista". Lehti ei qUälrään 
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tällaisestä välian selv i t yksestä suuria odota, sillä "voi olla, 

että vv.1923 ja 1934 sopimuksista jää jälelle, kun niitä obj ek

tiivisesti tnnnita!ll., melkein yhtä vähäl kuin 

sest a , mutta hyödyl lisempää. on kuitenkin p3lata 

la korteilla kuin. operolda harllakllvilla." 

"Poatimees" vastaa kirjoituksessaan (10/ 1) ''Er iva Zeme'n" 

tekemään kysymykseen voidaanko virolaistEn ja 

teen "kesk:iItäisyyden" puut tuessa enää käyttää nimitystä "liitto-

• laise t", seuraavaan tapaan: 

Mitä on sanottavlIi sellaisesta "keak:in.äisyydestä'; joka 

tahtoo va:in to:iselle myydä eikä mitään itse ostaa? Vai onko 

S9 pldettävä. "keskmäisyytenä", että vieI8is:i.lle kutsu.ttu Viron 

kansalainen tfildotam palauttaa hallinnollisessa j ärjestyksessä 

ja et tä maan lehdistöllä ei ole rohk8ll. tta vaatia se II a:ia en 

ainutlaatuisen meDB ttelyn oika iseudsta. ~ Paras vastaus t'Eriva 

Zeme'n" kysymykseEll on lehdeD mielestä kuit enk:in löydettävissä 

niissä kahdessa artikkelissa, jotka ilmestyivät viime 1IIf:lr:m.8-

• kuussa yhdessä Riian lehdessä ja ybdesåi aikakauskirjaasa (mo

lelllll8t Latvia ulkominis terin kir joitta:nja) ja "joista Viron 

nimi oli huole lliseati raaputa ttu poia ja 

laaillakallt voinut löytää viittausta liittovehollist.mkaiin Viroa 

kohtam ja l'ielä väP;emmän vastakaikua Viron ulkofolitiian johta: 

jan aelitykaell.e, että Viro my6s nykyisessä kanaainYälisesaä ti-
-lmte.s. _ val.Jlis ti3ttimääp. v&1.vollisuut81s8 Lattiaa kohtaan." 

kkies. näitä laullUltoja ja ta rkkaili.saa san(llD.8D. T.i.

YIIhdl&aia alillkialellä YOin.. vaivoin vältt,-ä käsi V.estä, että 
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kyseessä on ""liitm ilman liittola :isia". Tekisi mieli sanoa, 

että näissä la 'lEumlOiss8 esimtyy jokseenkin sama arvioin

ti latviB lais ista, minkä Jaan Tönisson en t. lähett.iläs lIel

latin muis telmien maan eräinä "heikkona he tkenään" puki 

88Iloihin: "Ja tällaisten ihmisten kanssa pitäisi tehdä. yh

teistä ulkopolitikka"" 
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U 1 k 0 a s i e i n m i n i s t e ri ~ 1 1 e, 

Saan kunnioitt aen oheisena lähet

t ää in is teriölle Tallinnan Lähe tys tön 

no . 4, otsakkeella 

Ahvenanmaan puolueettomuuden 

turvaaminen ja Viro. 

i n i s t er i : 
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Tallinna ssa 2q,:nä t.anmi - ku uta 19 
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Saatuani kuluva n kuun 16 p;nä V 8S taano ttaa iniste-
I 

riön ksityisllDhtaiaet ohjeet t äål lä te htävästä damarche'sta 

Ahvenanmaan puolueet tomuudEn turvaanisasiasea käännyin välit

t ömästi Ruotsin tääl lä olevan asiainhoitajan puolefJl 

tel len, olisiko h.än saanut as iassa ohje ita hallitukseltaan. 

Hän ilmoitti kylläkin saan.elllBa vastaavat ohjeet, mu.tta nii

h in. oli liittynyt ehto , että asiaa koskeva nootti voidaan 

jättää Viron ulkoasiainministerille vasta sen jälkefJl lmin 

Tukholma on antaDllt siihen määrä1ksen. 

Odo te ttu määräys saapui kuluvan kuun 20 päivän. 

la. euraavana aBmuna pyy s:imm e yhteistä vastasnotroa ulkoas 

ainministeri Selteril tä, saaden sen vielä samana päivänä.. 

Selite ttyäni ohjeidEn mukai.aesti yhte:i.aen käyntimme sy 

tä ja jätettyäDma samansisältöiset noottimme karttoinaEll. hra 

Sel terille lauarl hän jokseenkin sanallises ti seuraavaa ( 

sähke no.5): V:ixon hallitus on seur8DDllt koko ajan erityisel

lä kUnnolla ja myötämielisyydellä SuomEn ja Ruotsin yhte 

to imin. tae .i\.hvenanmalll plOlueettomuwien turvaamiee kai. On 

duttavaa, että SuomEll · ja Ruotsin hallitukset ova t 

seat yks jwialisyy1ie8Il uudesta järjestelystä 

JAKELUOH.lE : 

Tavallinen. 

UI 1: A 4. 

Jakeluohjemall.ja : 

Tavallinen_ 
T .... lllnen ja lIalkal mlnlaterllllle. 
EI ulkomauduatuk"n tledoltukailn_ 
EI ulkomaaeduatuk ..... mutta ulkoaalalnmlnl .... On 1IecIoI· 

tukan ... 
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suhteen. Tämä järjebtaly on tavallaSl liaätakeena Viren 

omallekin turva llisuudelle. Viron hallitus ei vielä tunne 

nyt jätet ty jen noottien yks i}.yiskohtia, mutta minul la on 

ka w i syy olettaa, että sen vastaus noot te ihin tulee ole-

maan. täf in myönte inan. iinikäiil oletan, että voin. antaa 

t ämän va stauksen jo ensi tiistaina 24/1). 

Seuraavana arkipäivänä (23/1 ) sain kutsun väl is-

inisteriön polittisen osaston osastopääl likkö Kaasik~ luo 

ant amaan "lisäsel ityks iä" jäte t ty jen noot tien suhteen. liIa 

Kaasik ha usi aluksi tietää, miKä mer itys "Gö teborgs 

dels- ooh Sjöfartstidning 'illä" oli Ruotsin yleiseen miel 

piteesean ja olisiko lehden hil jan julka isElllalla "omitui

sella" kirjoituksella AhvenallllSan. asiassa ehkä yleisempää. 

kan ta vuu t ta . Vas ta sin puolest ani, 

vanhaa ta en hyvä nimi, mutt a sen 

ta en t ällä. hetke llä voi mitiii.n varmuudella lausua. Joka 

tapauksessa on nootti jät etty Ruotsin ha llituksen nmessä,

jonka takana on valtava parlamenttaIi:aen EIle.umiB m. m 
ollen ei jonkun lehde n kir j oit us, mikä. se lienaekin, voi 

Ruotsin kannanottoon enää mitään vaikuttaa . Tämän jälkeen 

hra Kaasilt tiedusteli, tiedetäänk8 Suomessa mitään varmem

paa Neuvostoliiton suhtautumisesta asiaSl. Välisministeriön 

tietojen muka an oli moskovalaisessa "Isvestia'ssa" 

YDin kiIjoitettu wtta turvalliswsjärjestelyä vastaan, 

vi:ime aikana noudatettu vaiteliaiswtta. Vastasin, ettei 

minulla BiiIlä suhteessa ollut mitään infoDDB tioja. Lisäksi. 

esitti hra Kaaaik eräitä järjeetelyto:imenpiteitä koskevia 

kyaYlllykaiä, joihin vastasin SlIBttujen ohjeiden mukaan. 

Omalta osaltani tiedustelin, tulisiko 

ta Cll8D. ftstauksensa 111 tamia ta mahdolliaati neuvo tte a-
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maan asiassa Lat vian ha lituksen kanssa . ä a Kaasikin 68-

na in I!luka an ei sitä "pi et t J t ar pe e 11 is ena" • l1Ulkoa s iairm i

muissakin Y8Y yksissä si tä oli ni in tässä 

et tä SUO!.16ll ja 

, uin 

Viran väliset kyaytn kset rat ka is 

nisteri 

ieltä, 

ilman Latviaa." 

Sanan päivän II tw..a eai t ti ulkoaaiainm:inisteri 

ja Ruotsin nootit. Viron ha llitultaelle, joka oli kutsut tu 

Umääräiseen is tuntoon , ja Ö elllJ!lin ila lle oli hänellä 

suull:inen eai ttely president t i åtsille. Seuraawna päivänä 

aamupäivällä sel osti än nootin sisällys tä ja ha llituksen 

kannanot toa riigikogun puo1uetus - ja ulkoasiainvalioku.nna.ile. 

Kuten olen kuullut , käyttivät valio unnan jäsenistä puheen

vuoroa va in profe oor it Piip ja U uote , j otka molemmat 01 

vat sitä mieltä, et tä Viron en. DOotteih:in vastattava t äy

sin myönteisesti huolima tta siitä, mitä toiset allekir joit

tajavallat ja Neuvostoli i t to ehkä tulevat tekemään. 

Kutauttuaan otsin asia inhoita jan ja minut luokseen 

samana päivänä klo 2 lausui hra Seltar välisministeriön pää

sihteerin, ministeri Öpikin läsnäollessa seura avaa (aalasäh

ke no. 7): Viran hallitus on huolellisesti tutustuttlE8ll Sao

man ja Ruo ta:in hallitus ten nimessä jät etyissä noote:i5 sa 

tyihin esityksi:in päättänyt ellskirjoitt&javaltiona antaa 

man mitään varauksia saos tumuksensa si iben , mitä mlemmat 

hallitukset ova t ehdottaneet. Tämän suullisen ilmoi tukseni 

tulen viikon kuluessa vahvis tuaan kirjallisella 1Bstawmoo

tilla. Omasta puolestani olen iloinen voidessani olettaa, 

että Viron halli_ on ab.kä ens:immäiacmä voinut antaa aBi ... 

asaa lIl1önte:iBm Ylilltaukaan.. 

Tätä ilmoitus ta seurazmeesaa keslsllstelua. hra 

palaai IJGöhborga Handela- ooh Sjöfartatidnillg'in" ltyaeelliM_ 
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kir jo it ukse en ja tiedusteli as ianhoita ja Hellestedtil tä, mi

tä siitä on aIVeltava. Hra Hellestedt ei tuntenut kirjoi .. 

tueta Ja ole tti, et tei Ruot sis sa ole ki innitetty siihen 

er i tyisempää huo io ta, oskapa l:iän ei ollut ssamt aan 

BUhte .. mitään infozmat ioja. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ J 

119, 

• Iita . 

; 2 

U l o asia i nmin i t e i öl le , 

Saan kunnioittaen ohe isena lähet t ää 

nist eriöl le Tallinnan Lähetystön t iedotuksen no . 

5 , otsakkeella 

Viron halli tus ta t äydennet ty. 

i n i s t eri: /} - y;:> /, ' ). ~ L-;? <-
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Tal li nna SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. - - .• --. SaI a j ne n . 

RAPORTTI n: 0 5. , 
/ ;L/l" :-'<L { .• 

I alllnna ss a 27 p: nä tanmi - kuuta 1 9 3~. 

As i a: Viron hallitua ta 

täyde m etty, I . , 

Kuten iniateriölle jo olen ilmoittanut, 

hallituksec. jäseneksi salkuUomana mini sterinä nimi t e tty 

"Uua-Eestin" toinen pääinimi ttaja Ants 0 i d er ma a. Ta

vallisuudesta poikkeavana seikkana on sanalla merkittävä, 

että nim ityksen julkaisemis ta vi ivytelti:in pa ri päivää., 

ka muka - erään luo tet1a,van 

tunnu st ella • iten siihen 

Uuden minister in 

eri piireissä reaboitaisiin.. 

työ-alan muodostaa virallisen 

dot uksen mukaan "valtakunnallisEn propagm.dan johto ja jär

jestely perustuslain ja hallintoasetuksen edellyttämällä 

poh jalla." V: sta 1935 t oiminnassa ollut valtion prop,ig m.da

toimisto tulee olamalill välit t ömästi hänen johtonsa alainen 

sen sijaan, että se tällän asti sai ohjeSlBa välittömästi 

pääminiateril tä. Käytännöllisesti katsoen tulee siitä nyt 

muodostumaan "propagandamin:is teriö". 

Määräävällä taholla on kerto jani mukaan aja tel tI1 

hänen tehtäviinsä kuuluvaksi myös "sisäpolittistan SUUIltlll

ttl!lwyaymystln valmistelu". Niinikään odotetaSl hänen 

vän s:ilmällä TirtBuksia "Is~an liiton" pi:irissä ja 

sinkin .. n riigilrogu-ryillläSBii., IIisaä on ollut baTaittui.8-

"UELUOHJE : " ........... jemal .. js : 

. "." 
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se arää.nl.aisia, joskin he :Lcitoja , oireita ryhmityksiin eri 

henkilöiden ympärille. 

Hra Oide:rmaalla , joka vv .1935-7 toimi VB lt ioo. pro--
-

pagandatoimis lOn päälllliönä, katsotaan - ainakin määrää-.ä.llä. 

taholla - olevan ecBllytyksiä näih .in lIDninaisiin tehtäviin. 

Amma t iltean hän on sanomalehtO ies, kuuluen ensin lIKajan" ja 

sittemmin "Uus-Eest:in lt toimitukseen. Viimema:initun toisena pää

toimittajana hän oli jo toiataIniseen.. N;rkyään kuuluu hän 

• jäsenenä ri:igikogun emrimmäiseen kamari.in. 

Oidennaan tulon hallitukseen ei voi 

van hallituksen asemaa - tuskin!8 se tällä 

tarpeellistekaan - mutta mielestäni ei S9 

Polittiså.lta mielipiteiltään on. hän hyvin lähellä pä00 iniste 

Eenpalua . 
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r a 11 inna sa , ta!!lID.U . 30 p. 9. 

U 1 k oasi ainm 

Saan kunnio ittaen oheisena 1"" e ttää 

::Jinisteriölle Tall innan LC:U1e tys t ön tiedot uks en 

no . 6, ot sakke e1la 

Suo uin syntip ina la tvia lais

oh tim . 

__ i n i s t eri: 
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T allinna 

RAPORTTI 0 :0 6. 

SSA OLEVA LÄHETY ST9 
I ! '1 

Tal linna ss a 30 p:oä tammik . k. uuta 19 39• 
I 1 '1 L 

" ' J 
Asia: ~omikin ~rnt ipukkina 

latvia la is-v irolais i :in vas ta ~ob. t iin. 
". , 

~ /' •• __ ___ _ _______ ..1 

Lat vialaisella taholla näyttää n kyääl ilmaaltuvan halua 

9y tellä Suomeakin siitä, että la t vialais -vir olaisissa suhteissa 

s yntynyt repeämä pyr kii paikkausyrityksistä huolimat ta yhä l aa

jenemaan. Tästä pari esimarkki å . 

avattuani eilen Latvian-läl:s ttilään Shumanis ' en hän esitti 

kysymyksen, mitä syytä Suomen san.omale dillä saat taa olla pyr

kiä sekaannuttamaal. l atvialais-virolaisia suhteita . Vastasin, 

et t en näe siihen mitään syytä, mut ta puole stani en myöskään 

ole havainnut mitään yritystä siihen suuntaan. Ymmärtääkseni 

ei Suomen sEllomalehdiatö ole pyr inyt muuhun kuin aeisllisuu-

• teen latvialais-virolaisista suhteis ta kirjoittaessaan. Shumanis 

ei kuitenkaan näyttiinyt olevan halukas yhtymään tahän käs ityk-

seeni ja viittasi "Suomen Sosialidemokraatissa" olleeseen ja 

lehtiin lainat tuun Latvian-Viron liit 10 suhteita koskevaan kirj 

tukeean. Aeiam jatkuminen tällim 8Iluntaan ei häntä salainaa 

mukaan "ilahdut anut" ja "joe nim tapahtuisi", iatkoi hän -

samalla käiil täBn puhe ansa leikilliseen sävyyn - "niin 

tuskin jää muuta kuin ostaa la ivalippu Helsinkiin ja pUEii. 

B allä DBUToa yatävi lIli k8llSaa. " 

Lilikai olen täysin luotettavalta taholta ~ällä aa.nut 

JAKELUOH~ : Jalteluohjema'leja : 

T ..... ' ..... 
T ............ ja 'ialltal mln ............ 
E1 .................. tIedoI ........... 
El LA ................ mutta ulko •• '.I,.. ....... , ........ .. _ .. ~~.~~ ........................ . 

"*-IIn. 
." .................................................................................... . • ',.4. 



• 

2. 

kuulla. että muuan määräävässä asemassa oleva latvia a inen po 

liti&.o on hiljan keskustel ussa erään suurvallan Sijan-lähet

tilään kanssa selit t äny t yhtenä syynä Latvian ja Viron väli

siin hankauksiJn olevan san, että Viro on jout lID11t osittain 

Saksan diplomatian. osittain Suomen sotilaspi:irien vaikutuksen 

alle . Suomen. ylempi upse eristo on muka orien toi tu Saksaan 

päin lukuum ttamat ta kahta korkeaa upseeria, joista toinan on 

täysin polit:ilm n ulkopuolel l a ja t oinen EIlten te-yståvällinen • 

Kyseeslli on s i is Sakaan juonittelut Latvian-Viron liitma vas

taan. joko suoraan tai kiBrtoteits9 Suomen kautta . 

kin yksinkerta.lnen keino selittää latvialaia-virolaisia 

kohtia! 
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l'allinna sa I helmikmn 7 p. 1939. 
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" 

I -r;/ 1/ (, '/ J . :> 
_ t\ 

• ~ 7 ) 

U 1 0 a i i n ~ i n i s t e ri ö 1 1 e : 

f' L' 

Saan kumioittaen ohe isena 1ähet tää 

~ inister: i ölle Tallinnan Låhe tys tön tiedo tuksen 

o. 7 0 tsakke ella 

;:r.aunakSEIl ul ominie terikonfennssm ka ilruja 

Virossa . 

i n i s t eri: n, J • , .<) .,,-. <-----
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RAPORTTI n:o 7. 
, all:inna ssa 6 p:nä elmi. -kuuta 19 39. .2. / , J . . ' . Jl\ 

- I Q} 

Asia: ~unak~8ij.. ~)J.rQ.l'.(l.iP. .~ .. ~*j,kQD.fe-

;r~nssin ka.~j~ .. Y.49~Sa.~ ..... . 

Edellyttäen että Kaunaksen-lähetystömme rapor tissa 

esitetään yksityiskohtainen selostus Kaunaksessa kuluvan kuun 

1-3 p:nä pidetys tä ItämereDllla iden ulkoministerikonf erenssistä, 

järjestyksessä 9:nnestä ja Kaunaksessa 3:nnasta, katson ole-

- van syytä rajoittua esittämään vain v:iIolaisia näköko tia 

ja vaikutelmia konferenssista ja sen kulusta. 

Virolaisen delegati.cn - johon lrunluivat puheen

johtajana ulkoministeri Sel tar ja jäseninä lähettiläät Bs 

ja Vama, välism;n;st8riön polittisen osaston päällikkö Kaa

sik ja jaostopäällikkö Zirbel - saap18ssa Kaunakseen ja 
-

ferenssin EIlsinm.äisen Iäivän vallitsi siellä kertojani mukaan 

raskas ja pesai..mistinaD. mieliala. Virolais te leb. tien kir' 

tukset, joita olan selostanut edellisissä raporteissani 

joihin 011 sisältynyt ltämeranmaidcm yhteistoilllintaa ja 

tuloksia arvostele ... 1a 1ll1.suntoja, vieläpä epäilyjä 

sm tarpilelli8\1udestakin - olihan. "Postimees juuri 

sin .a~tona kirjoittanut, etU "joka tapauksessa on 

laista realiteettttUDD8tta .... saD se, että kone 

määD vain käymisel1 TUOkal" - o11 .... t kaik •• a päättäa 8Jll

DJttiile.t käai~_, .Uä ... irala1..n d.lftgatiDn taholta oli-

.JAKELUOH.IE : ............ jeonal .. : 

T .......... 
T .......... ,......... ...... .......... 
..... t c '_ ".1.'%'+ 
El ..... 1 ".-, ___ "'1 " ............ ....... ............. ~~ ...........•..... ........ 

•••• 4. 



2. 

si joitakin "yllät ykE iän odote t tavissa. Ensimmäisen päivän 

luessa kuit enkin OBQ. ttautui, että niin ei ollut asianlaita 

ja seuraava ~vottelupäivä alkoi kerto jani saaman käsityksen 

mukaan jo oleellisesti otollisemmiss8 merkeissä. 

Tätä tau.staa vastaan oli kerlojmi mielestä ym

märrettävissä se help.tX>us, millä virolaisen delegation teke

mät ehdotukset hyväksyttiin, huolimatta siitä, että kahdella 

ni i stä oli ain~in muodollisesti yhteistoimintaa rajoittava 

• lwmne. Virolais te ehdotuksiin sisältyi: 

a) Itämerenmaidan ulkopolitikan ehdottDlIlB[l puoluset tomuw.en 

alleviivaaminan (liitteenä ole~ pöyt äkirjan II,l. ) ; 

b) erikoisen asiantuntijakomitean perustaminen selvittämään 

kYSJDlystä siitä, millä omilla tuotteillam Itämerenmaat voisi

vat avustaa toisiaan tuonnin keakeytyesaä tai vaikeutusssa 

po ikksukaellisissa olosuhteissa, sekä lisäksi harlti tsemaan täl

laisissa ta~issa esiintyviä lilitennekyaymyksiä (pöytäkirjan 

n,2); 

• o} vuosittain pidettävien ulkoministerikonferenss:i.en lulru.-

määrän supistaminen kahdesta yh teen ( pBytäldr jan m,3, b ) ; 

d) luoplDlinen toea ta lähettää V\lOsi ttain kunkin kolman 

lII8IUl itseäjeyyspäiville erikoinen hallituksen jcmku:o. jäsenen 

johtama dalagatio (pöytäkirjan m,5). 

laikia_ näiNi. kysymyksissä tuli virolaiaan dale

gation ehdotUaet h1"ikaytyikai ilMD. muutoksia lukuunott.atta 

ehdotuata nl komin isterikonfareDsai8ll lukumäärän aupis _!Seata. 

Siih8n nähdm .Ui ~ aJ6ntelDm päätös olisi. .athat 

1':n. 1934 yhteiatoiail'lUaopiJWJk_ 1' .... ,..11 pykäJ.iiIl IlUD.toeta, 

801'itUiJl .titil .tti re_in] iU. yl.iaiBlUllDOll yht&7deHi 

ta d-i .. .u piMtti,1'ii ltäa .. _idc alkcwipU.ria 



t elut katsotaan vastaav an ja kon aavan 

edell t tämää to is ta vuotuis ta konferenssia. 

Kert ojani käsityksen muka ao. oli Viron oenus ja 

3. 

rotus konferenssin kulkuun oleellisesti suurempi kuin aikai

sEmmin, mikä seikka ainakin. osaltaan on merkittävä. Viron 

uuden ulkoministerin hyväksi. "Latvian pyrkimys I tämerenmaiden 

hegEilloniaan on aunaksesfB saanu. t pahao.puoleisan lolahdo.ksen." 

Vielä katson olevan syytä mainita, että Muntersin 

• konferenssin kestäessä järjestämät "intimit ateriat", toinen 

Sakaan, toinan Puolan Kaunaksan-läha ttiläille, olivat 

naet pahastumista liettualaisissa isännissä eikä 

katso Muntersin menetelleen asiassa aivan "COllllIB il foot". 

Konferenssin kulua ta ja sen päätöksistä ei ulkominis

teri Sel ter ole tähän asti antanu.t julkiwuteen 

selostusta tai lauBWltoa. Lehdet ovat myös pidättäytynaet kai

kista kommantarioista konferenssin suhteen. 
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R ~ soI u t i 0 n s 

adopt~es par la IX-~me onfifiBnce des "inistres 

des ffairea E rang~res, 

tenue ~ aunaa les l;er, 2 et 3 } ~vrler 1939 . 

Ad. 1. 

Apr~s avoir entendu la rapport du ?1inistre de s Affaires 

Etrang~res de Lettonie relatif ~ 1'ex~cution des d~c isions prises ~ 

1a VIII~me Conf~rence des tr oia :.dnistres, tenue ~ Riga les 1 , 11 

et 12 Juin 1938, la neuvieme ConfEfmnce est unanime ~ remercier le 

Prhidant en exercice du travail accompli par lui dana l' intervalle 

dea deux Confthences, ainsi que du rapp>rt circonstanci~ qu'il en a 

bien voulu lui pr~senter /Annaxe "0 4 du proc~a-varbal/. 

Ad II,l. 

(La rencontre dea _iniatras da s Affa ires Etrang~res d 'Eato

nie, da Lettonie et de Lithuania qui vlent d 'avoir liau ~ Kaunae, !l 

1 'ooC8aion de la IX~me ConUrance Baltiqu.e, a fourni 1 'opportunittS 

d 'un 'ohaoge de vues aur les relations mutualles an~re laurs pays ain

ei qu.a BU' la situation intarnationala at tout s~oialament SUI oalle 

dans la dgion qui las inUresae la plus.) 

L'oriantatLoo1 da nautralitA dans l~ politiqua axt'riaure 

a ~U reoonnue comme r'pondant la miaux 8I1X inUrlta de laura trois 

pays. Les trois Ministrea ont ~t' unanimes de oonsid'rer de plua qua 

aetta or~tation 80nstitue leur oontribution !l l'oauvre de paix, • 

laquelle tie reatent fem&JIltIli attaoh's ei pour laquelle ils sOllt 

d'aid'a de oollaborer, dane 1m esprit de solidarit', et d'aooord a.,.o 



2. 

tous les pa s . t~ress~e . 

Les t ro is ini st res ccnstatent ave c satisfaction que cette 

col laborat ion antre lel1rs pays s ' est approfondie au cours de la der

nUHe ann~e e t que la pr~sen te Conf~renc e ui don~ une impuleion 

nouvelle . 

Ad II,2. 

onsid~rant qus la sitQation d 'un Etat neutre exige des 

efforts pr~paratoires d~s 1e tanps de paix dans le domaine ~conomi-

tt qus, les troisiniatres des Aff aires Etrang~ree ont d~cid~ d ' insti

tuer un comiU e~cial d'experts, devant se r~unir selon le beso in 

et dont 1e but sera: 

1) d'~claircir quels oont les produite d'or igine nationale 

qua l'Estonie, la Lithuanie et la Lettonie seraient ~ meme de four

nir 1 'une ~ 1 'autre dam le cas ob. en raison. des circonstances inter

nationales exoept ionnelles l'arriv~e des produits mentionntSs des 

pays tiers deviendrait difficile ou impossi b1e, 

2) d '~claircir les ~estions de transport 

tt connexion avao la teohe pdvue au po:in.t pdc~dallt. 

Ad III,2,a. 

La Conf~rence constata qus, en oe qui conceme 1a ratifica

tion du protooo18 relatif aux amendellllnts au pdambule et aux artio-

18s 1, 4 et 5 ainsi. qu" l'annexe du Paot de la Socieft~ des Nations, 

1a Let tonie a ratifi' ledit protoco1e le 10 Janvier 1939, 1a Lithua

nie est pr8te , oette ratifi08t~ et l'Bstonie l'a d'jl soumis au 

ParlElllent. 

Ad m,3,a. 

La OonffraDOe O<D8tate que ohaoun des trois PaJa, au O8S de 

aon adh'sioa • 1 'aote Intemational de Coopfration Intelleotuelle, 



• 

• 

ne e'e a ara pas !l soutenir l ' Institut de Cooptkation Intellec 

1e qu ' avec une unit~ de constribution. 

Ad III, 3 t b. 

La Conf~rence pr md acte des communications faites par San 

Excel lence Mons ieur le LIinist re da s Affaires Etrangbr es de 1ettonie 

eur les Conf~rences d gi onales des Commissions 1 ationsles des Pays 

Baltes et Nordiques tenues en 1937 et en 1938 ~ Helsinki et tl Riga 

/Annexe ~o 5 du proc~s-verbal/ • 

Ad I II,4. 

La Conf6rence, aprbs avoir pris connaiesance de 1 '~tat 

actu91 das travaux du Bureau des juristes des Etats Baltiques, con

state que la section nat ionale d'Eetonie se propose de convoquer 

la dunion pUni~re du Bureau des juristes dans le courmt de l~t~ 

1939. 

Ad III,5. 

Tout en n'affectant en rien les traditions g~n~ralement 

tStablies entre les trois Paya en ce qui conoerne le made de 

t~ des anniversabBs de leur ind4pendance, la Conf4rence est tom

b'e d 'acoord qus 1e prochsin envoi des dtH6gations officielles gou

vernementales aux fftes de ces mniversaires aura lieu !I 1 'ocoasion 

de 1a c&l4bration de laus XXV~mE13 anniversaires. 

Äd III,6. 

Les trois lIinietree sont tombb d 'accord de se dunir en 

X-be Confhenoe lors de 1& n~me Ässambl4e ordinaire de 1a Soc~

t' des Nationa • GadTe m Septembre 1939, SOUB • pr'sidanoe du 

lLinistre des Affai.raa Et~res da Litbum.ie, Pr'sidmt en exer

Oi08. 
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La X.I~me ConUrence aura lieu II Tallinn au moia de 

mars 1940. 

Si l'exticution des r'aolutiana prisas ~ la IX~me Conf'

rence ntioassitera una r6union des trois in:istras dans l' intar

valle de ia IX-~ma et de X-lime Confhenoa, oe11a-oi sera oonvoqu'e, 

sur la dllDBIlde d 'un des trois Ministres, pa:r le Ministre des Affai

res Etrang'rea de Lithuanie. 

launas, le 3 Fthrier 1939 • 

(X.Sel tar) (i. Munters) (J.Urb!ys) . 
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170. 
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I 

i • 

I! ( I-Z I 

U 1 k oasi l3 i n l!l in i 

Saan kunnioittaen oheisena l ähe t tää 

::Ainis t eriölle Ta llinnan Lähetystön t iB dotuksen 

no . 8 otsa keella 

Itäme .renma iden keskinä isistä suh teista. 

hl i n i s t eri: 

/ 
/ . 



• 

• 

lli nna SSA OLEVA LÄ HE TYS TÖ . .-.----Soe-.t a i ne D • 
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RAPORTTI n : 0 

Tallinna ssa n p : n ä helmi - k uuta 1939. /O/i l' ,.Ja.. ~ . 

As i a: 

} V / 2 ,~ "; ~ 

.. S!lhte is t a. 

Vilme päivinä. on t "ällä. ollut havaittavis sa "tuntua" 

s iit " , et t ä Itämera zm iden kesk inäiE i ssä suh t eissa on ta-

ahtuInaisillaan jonkunlainen kään.ne tu. empl::laD. " in. Virolai-

sella määräävällä t ah ol on kieltämät t ömästi vallalla 

lainen tyyt yv "isyys siihen , et tä Vir on ele ati on onnistui 

Kaunaksen ulko inis er ikonfer ensissa viedä l äpi äyt ännölli

sesti ka tsoen kai kid evästyksekseen S81ill ansa "pun t i t" ja 

et tä. sillä a sian kulkuun yleensäkin 0 Ii ent is tä määrääväm-

pi osa. iinikään näyttää del~atio j en puheen jOh tajien, ai-

nakin lifuntersin ja Selterin vålillä , tapa htuneen henkilö

kohta ja ta lähenemistä, mitä ehkä voi pitää enteenä myön

teisemmälle yhteja työlle Itämeren ententen piirissä ja ni

menomam Latvian ja Viron välillä. "Jotain" on siis ta 

tunut ja edelleen tapahtuma iai llaan. 

Tämän käsi tykseni tueksi. pyydän ennen kaikkea viita

ta kolminkeskiseen keskustelutm, mihin eilan jouduin Laido

nerin ja väl.ianinist9ri Selterin kanssa, joiden molempien 

käytännöllisesti kata>en voi sanoa mäirävän. nykyää:l. Vil'Oll 

ulkopolitiklll suunnm. Heidän sanainsa mukaan oli Iatvim 

määräävå1lä taholla ulllopolittisten halbattelujen ja apäon-

oIAKELUOH.JE: oIueluohjemall.ja : 

T.veIl ... . 
Tevell ...... ja 1I.1Ika1 ",Inlet..-lell •. 

................. ~_.lliDflD . ......... __ EI .. 1It~ tIedoIt ....... . 
EI ulltOOMMdlletu ...... mutta .. 11t ............ lni8terilln tIedoI-

t"kelln. 

."A •. 
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nist isi en j älkeen - täs sä aU:teessa v iita ttiin nimeno

maan lfunt ersin matkaan vi llle vuoden lopulla Skandinavia8ll 

ja Englantiin - sekä Viron otettua kriitillisen, milteipä 

iel teisen asenteen vastaiseen polittiseen yhteistyöhön Lat

via n kanssa, nyt v ihdoinkin järkiimytty ja u s e a m m a 1-

1 a t a v 1 1 a Kaunak sen konferenssin hte dessä ja sen 

jälkeenkin anna tt .J. ymmärtää, e t t ä Latvia on valmis teke

mään voitav8llsa suhteittensa Ilirantamise si Viroon ja sa

malla en tietä enanmän yhdenmukaistu.ttamaan ulkopolittista 

asennoitumistaan Viron kanssa. Viime a m tus sa auhteessa oli 

virola isella talDlla täysi syy paIllla mer" ille riikalaisen 

puolivirallisEll "Briva Zamen", joka saa onjeEnsa suoraan 

Ulmanikselta, joku päivä sitten julka:isena ulkopolittinan 

ohjelma kir joitus, jossa s~teissa Saksaan ase tut&an varsin 

lähelle virolaista käsityskantaa ja joka näyttää herä ttäneen 

melkoista huo iota Saksassakin ( "Könlgsbarger Allgemeine Zei

tung", kuten laiDauksena olen lukenut, on sen juleisrut otsakkeel

la "Absage Lettlands an die Kriegshetzer" ja aleotsakkeilla "In 

Zeichen dar gro saan Fiihrerrede", "StimllDlDgswandel im Baltiachen 

Raum".) 

Asiain näin ollen. oli Selter katll9nut olevan a.i

hetta kuttBua ~tersin Viron itsenäisyyspäiväkai vierailulle 

Tallinnaan (Lähetystön aähke no. 9), minkä kutam tervetullei

su.uden tämä. jo aikaisemmin oli tehnyt ymmärre ttäväksi. Juh

lien jälkeen viettävä.t molemmat ulkani.n:ii teri t yhteisen "k

endin På.rIl.llssa. Laicbnar Illole&taan oli lähettänyt vastaaftIl 

vier8lllmtam Lie ttuan anna it,jan päälJ j klSlle, kemBali Baahti-, 
kia 'alle, joka oli siihen vastammt myönteisesti. 
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iin tavallis ia . uin eskinäise kutsut ja 

lut en välillä ova t ollee tkin , ansaitsevat ne 

tällä ka rtaa eri tyisempää. huomiota. ters saa 

Ksmaksessa iran alotteesta on juuri päätELtty I että halli 

te Jäsenten kutsu jonkun It;· erElllllaan itsenäi~yyspäiville 

pahtuu ensi ke:::: ran vasta 2 vuotisjuhlien hteydessä. ' · t ·· 

Liettuan aT!l!sijan päällik"lle esitettyyn kutsuun tulee, on 

pant va merkille, että s.e uodostaa ainutlaatui en t apauksen 

iron ja Lie ttuan välisissä suhteissa . Viro ei nimittäin ai

kaisemmin ole katscnut voivansa kutsua vieraisille Liettuan 

sotilaallista johtoa, joskin sitä liettualaistan tunnustelujen 

takia useampsSll 0 t tee sean on harkittu ja joskin ha lu.a si ihe.n 

lienee jossain määrin jo ollut. aidonerin sanojen. mukaan on 

Liettuan nykyiset suhteet naaprre:ihi.nsa sellaiset, että ky

seellinan kutsu "ei enää l oukkaa Puolaa eikä pahastuta ak-

saa." 

llläolevaan pyydän vielä lisätä lähteestä, jonka 

varmuutta minulle ei ole mit ään syytä epäillä., 

määrää.vin taho" on hiljan anta::mt tiedustaa ' määräävältä. ta

holta tääl.lä, pidetäänkö lluntersia ja esikuntapäälljkkö Hart

unia' ta :Bateanä Latvian j a Viron kesk.inä.isten suhteiden~

rant1.ll1iselle. SaIlalla on myös 8IlIlSttu ymmärtää, että nämä 

esteet voidaan., jos se on välttämätöntä, poistaa. Virola 

18 taholta annettu vastaus lienee sisältänfj, että Viroa ei 

kUIlIlOSta Latvi. henkUökysymykset vaan politiikka, jota 

.,udatet am.. 
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l koas i a i n m in i te r i ölle , 

Saan kunn i oittaen oheisena lähe t t ää 

":inis teriölle Tallinmn Lcili ety st"n t i3 dotuksm 

no. 9 , otsakkeella 

Viran itsenäis yys päivän yhteydessä 

ta pahtmeet vi erailut • 

1J :'.. ni t e r i: 
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ll i n na 

RAPORT TI 0: 0 9 . 

al linna ssa 28 p: o ä 

Asia : '/iron its en·'is 

SSA OLEVA LÄ HE TYSTÖ. 

helmi kuuta 19 39• 

t eydessä 

~ 

'" I I 

- - ' Sli"l a i o en. 

ta aht uneet vier a jJ.ut . 

se 

kölle 

väksi 

tari 

tiin 

Kuten aikanaan olen finisteriölle tiedottanut , oli 

Latvian ulkominis terille että Liettuan armeij.an päälli

eai tetty v:iIallinan kutsu saapua Viren itsan"is ysp"i-

vierailulle Tallinnaan . olemnat saapuivat , ul kotn inis-

lhmters jo edellis alä p" ivälä , ja molemmille osoi tet

tavanmukaista virallista huomaav i suutta 

suut ta . unters jatkoi itsenäis s äivän j "l eisEmä päivänä 

ärnuun ter~ehtiäkseen sinne sijoitettua 6: tt vielä matkaansa 

jalkaväki p tal jonaa , jonka komenta ja I;l, nyk isen opetus iniste

ri Jaakoonin, adjutanttina hän oli ott u t osaa ir on va

pauseotaan. Ajatuksesta , että välisminis t eri Selter eura isi 

vierastaan. tällä 1m tka lla, oli luovuttu. 

Saa tuaan tilaisuuden ka dan eskiseen keskus te luun 

väl is inisteri Selterin kanssa, jo din keEkustelun untersm 

vierailuun ja sain tällöin kuulla seuraavaa. 

Keskus teluaihe, mikä 'untersille näyt ti 

ltein läheism, oli kysymys , virolais-latvialaisista taloudel

lisista alhteista. Aivan erikoisesti kimnosti h.äntä tässä 

hteydassä kysymys balttilaiseata lausulista s. o. tunnettu 

ju ttu tuCll klausulin poisjät1ämi.sestä Suomen-Viron to:isesta 

USäkäUppiBopllDiikSe stä. Lätu 011S1 LlUiitersm aanain iiiUkaam 
JAKELUOHJE : Jalteluohjemaneja : 

Tavall i nen. 

... : ... 
T ..... ' ...... . 
T ..... I ...... Ja lialkai miniateriOlIe. 
EI ulk ................ n tiedoitultalln. 
EI ....................... mutta ulkOMialtwninl8twlOn tIeIIoI· 

tublln. 
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valmis varsin oleellisiin myänny t- sUn Vir n h ä si, jos 

tämi:i. t toisi 0 taa as i a ssa t .) isen asenteen ja lupaisi ryh

t ä neuvot te luihin Suo en anssa Latv ian osa llistut tatliseks i 

uome lle my"nne t istä eduista. .:::ra Sel t er oli uolest aan. lBl.

SUIlll.t, että UOl1en j a Viron väl inen auppa oli juuri 

lisäkau pasopimuksen pOhjalla päässyt entisestään voimistllmaan 

ja muodostaa siksi t är keän osan Vir on ulkomaankaupasta, että 

iro millään I!I!lotoa ei halua sitoo vaarantaa. oisaal ta ei 

Viron vienti Latviaan v oi t ehtyjen laskelmie n mukaw.. , jos 

"ima gin"" äriset tekijät" jätetään s JI' jään, nous ta yli 600, 000 

kr :n ja koko tavaranvaihto , tasapa :inope riaatetta noudattaen, 

yli 1,0 , "00 kr:n. l äin ollen ei ra Selter katsonut voi

vansa a siassa mitään luvata, ei edes vas taistnldenkaan 

si. Samalla hän ilmoitti. Viron hallituksen muutoin oleval. 

valmiin he rkitsellEan ka ikkia mahdollisuuks ia liittolaismaiden 

t aloudellisen hteistyön kehittämiseksi. 

Ke skus telujen kuluessa oli hra Se lterin mukam koske

teltu s ekä keskinäisiä ett.. yl eisiä ulko polittisia kysymyksiä, 

mut ta enemmän puolelta kuin to i sel ta ei t €h ty - mainittua 

klausulikymys tä l uktlunottamatta - mit ään. e sitl ksiä e ikä niin 

ollen myös l!ää.n mitään päätöks Ui. Kysymykseeni, olisi.ko ehkä 

joku huomattavampi vierailu ollut puheenalaisena, sa:in kiel

teisEll 'Vastauksen. Samalla hra Selter uitenkin lisäsi, että 

joskus aikaiael:llllin on ollut puhe tta presidentti Ulmanis ' en 

vierailua ta Virocn. Asia ei nykyään kuitenkaan ole millään 

muotoa aktualinm, "koeka meillä en se käsitys, että. hra 

Ulmanis siBäpolittiaiBta syistä tusk..in haluaa tehdä. ulkomaitr 

ta vierailumatkaa. " 
LatTian asioista puhDssaaan oli 1Iu.nters maininrmt, e 

tä presi.de nUi U)manw ta ki.:inDost aa nykyään eri tyisesti 
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Lat vian y:udesta parus tuslaista, missä mielessä hän m.m. on 

tarkoin peroo.tynyt tiron n yiseen hallitus!!lUOt oon. P'åäsy ny-

yisestä va Iho llisest a olot ilas ta Quteen tapah tuis i 

lakia säätävän kaIIlarin eli n. s . konstituant:in. avull . Tämä 

laitos, jonka mQodostaisiv~t nykyisten ammatillisten kanarien 

pubamiehistöt , lisänä jokU määrä n ' ite t täviä jäseniä, laati

si Quden · ~rus tuslain , mikä aiis tet taisiin yleisellä kaJ.:e an

äänestyksellä hyväksyt täväksi. Toist a:iseksi, ja ehkä pitkäk

sikin aikaa, jäävät asiat kuitenkin. ennalleen • 

Vir on sanomalehdille ei 1funters.in matka 

ta mQuhw Jru.in uutisiin. ] i:ih.in ei sisältynyt edes terveh

dyssanoja, mi1k.ä vlEtaavanl.aisissa tapauksissa ovat aina kuu

luneet as iaan.. Vie ra al ta, joka osaa hyv in viroa, tämä VB r

maan ei ole jäänyt huomaama tta. oisaalta taas virolaisil

ta' ei näytä jääneen huomallI1stta - mi kä sivumenmn tulkoon 

mainituksi. - että Munters kutsuilla pres:idEll.tin lQona 0 i sti 

hucm.a t tavan !!Iljon aikaa Ss san l ähet tiläälle ja uudis t ami

seen täuii.n puolisolls ja että. hän kantoi la tviala isen ja 

virolaisen kunniamerkin ohella rwtsalaista 

la :iata. 

Mitä Liettuan anneijan päällikön, kEllI'8a1.i Rashtikis t 

vierailuun tulee, merkitsee se henkilökohtaisen kosketuksen 

aikaansaamista Viron ja Liet tuan so tilasjohdon välillä. EnEll1-

mäs tä ei tällä kertaa enemmän puole lla kuin t.oisellakaan 

ole ollut kysymys. Vielä vuosi ei tten ei virolaisen käBi

tyksen mukaan tämäkään olisi ollut lIBhdollista. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Tall inna ssa . maalisk . 18 p.l 39. 

261. 

-_., 

J.~J - ~ 
U 1 k 0 a s i a i n t.!l i n i s t eri Ö 1 1 e . 

t I 

Saan kunnioit taen oheisena ' l ähet t ää 

,A!iniste r i öll a all innan Lähe tystön t iedotukse n 

no. 10 otsåt ke e1la 

Keski-Euro pan t a fS D. t llma t ja VirQ. 

11 i n i s t e r i : 
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'r. a. ) +. i . ~ .. P.: ... ~ .................. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n : o 10. 
allinIJ.a ssa 17 p : n ä .lIl~aU.~ .. kuutalg 39• 

A 5 i a : ... E.:~ ~ .. J-.~.().Pa.P.: ... ~.E1~P: :~ .. t. 
....... j a .. Vg~ •............................................ .... 

(7) I ) 

"Kaksitoista t untia maailmanhis t oriaa" t . s . tunne

tut ta ah tumat Keski-Europassa kuluvan kuun 15 päivän vas

taisena yönä muodostivat t ääl l ä t äydellisen yllät yksen. Vä

lisminis teriöm oli kylläkin, kuten mini steri 

saapunut tietoja, joiden mukaan Tsekkoslovakkias sa oli ha

vait tavissa polittisen kriisin mer ka jä, mut ta kukaan ei 

voinut aavistaa, että se saisi niin nopean ja niin jär-

yttävän ratkaisun. 

Taekkoslovakkian loppu on tebl;l.yt t äällä suoma

taan masentavan vaikutuksen. Sitä. ei kylläkään huo~a 

nomalehd istä, j oiden saamansa oh je idan mukaan on ollut t yy

dyttävä vain selostamaan taIBustan kulkua ja yhteyttä. -

"Pä.evaleht' issä." tosin kuultaa jotain enemnän ri vian väl.:is

tä. (lehtiselostus no. 5) - mutta sitä ..salvaomin yksity ............. -

kusteluissa ja niisåikin virolaisissa piireissä, joissa 

hin aati Sal~ otteet on nähty vain kansallisen itse

määräämisoikeuden illIiiöinä. Bsagointi on Il1fö toinen mm 
esila. rime Bl1åuun loppupäiv :iDä ja joka tapauksessa yh

teDäia8lllpi, joskaan välitlSn sodanvaara ei tällä kert. ola 

ulåa ...... 

T ........ 
T ......... ja'..... .. "' ............. 
...... t II .tIe1IIMal ..... 
..... t 1 .. _ ......... ' I I , ................ 

............... Ta_l1n.De ... ·.· .. · .... · ..... ··· ....... .............. . ....... ...... 
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.l.ämän mielli lan selvit t "" i se si ei ole l!Ionta en sanaa 

tar ean. Isku, joka on ' ohdannut tsekkej ä , on ollut liian 

ova ja lisäks i O!l se ohdis 1llnut tavalla an pienean kamaan, 

uik;" aiirka j taa it sestään ajatukset eräänlaiseen eikä ai

van ia luiBaan rinnas t al un. T isaalta on 

nut entisist ä tensiat_ teesaistään ja vakuu uksistaan sekä 

1"" tenyt "rooma isen :imparillllin" tielle . Sekä viime si , vaik

ke i väbi1lIt!.l in: Tse os lova ia oli t äällä t ehnyt järjl stelmäl.-

• li tä ja onnistunutta pro~ maa ja aillä oli täällä monis

sa piireissä m ötämielisyyttä puolellaan. 

• 

Kaiken myöt ätunnon 0 ella on keskusteluissa , 

joutunut , kerinnyt e sille iltei siiännöllisesti kys s: uin-

1m on ymm"" ret t ävis sä , että itsetie toinen kansa Un an 

alia tuu vier aan käs i j än ta toon ja vieraan vallan alle . 

ka voi kansa , jolla on käs issään ehkä maa ilman parhaat asee t 

ja kuuluisat panokset luopua itsen""is JYdestään ilman a inoata

kaan lauka usta ja ilman mitään näkyväistä 

säni vi:ime kesänä sokol-juhlilla Pra' as sa tsekkiläistä nuori-

saa", lau.su.i " äeval eht'in" päätoimit taja Tamner, "pid in sitä. 

htenä parlla i sta ja en voinut olla siihen ihastumatta. yt 

en t iedä, onko minun muute ttava käsitystäni" . - Täuläntapaisten 

mietteiden ohella saa t taa myös olla syytä itseltään kysyä, . 

mitä tekisi es:im. Tanskan ja Liettuan kama vastaavassa ta

pau.kaeesa? ja vielä' olisikohan. tsekkien tapaukaella jotain 

"tarttuvaa" luonnetta? 

Joka tapauksessa näyttää Tsekkoelovakkian häviäminen Eu

ropan kartalta herät~een täälli entistä enammän ajattelua, 

minkä vaUnut ta ovat omiaan liSäänään "kuuluillet Iaunakaeata 
ja llamel ia tä. 
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Ahvenanmaan puolueettomuuden turvaamiskysym seen 

on Virossa osoite ttu elävää mielenki intoa ja athtauduttu sii

hen , kute n tunnettua, täysin myöt äm ie lisest i. Viro oli 

antamaan myönteisen vastauksensa asiassa sille 

seen ensi äisenä ja muita valtioita kuulema tta . aksan ja 

Italian vastausten viivästyminen on niinmuodoin herättänyt 

lä huomiota ja lisäksi epäilyjä siitä, että ratka isu pi 

tyessään myös mutkistuisi. Virallisella tålolla näytäiilkin j 

dEllkin infomatiojan perusteella pide ttävän. jo mahdollisena, 

että Saksa ja Italia ase t tuisivat as iassa ' ielteiselle kan-

nalle. ässä suhteessa katson olevan syytä esittää seuraavaa • 

Käydessäni. kuluvan kuun. 16 p:nä apula isul ominfs

teri Opikin luona hän keskust9lujelllIIle lopuksi kysyi, 

ehkä kuullut jotain uutta AhvenaIJllaan asiassa. Saa maan iel

teisen vastauksen hän sub secretissimo katBl i voivanåa ilmoi 

taa, että "väli.aminiateriän hiljac. saamat tiedot viittaavat 

siihen, että Saksa harkitsee kielteisen vastauksen antaniata 

SuoIllBn esitykaeen." (Lähetystön salasähke no.l5) Syistä siihen 

ei välismmistariöllä kuitenkaan ollut mitään 

olivat peräisin "omista lähteistä" • 

.JAKELUOHJE: .......... ~: 

T ........ 

Tavalllnaa. 
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Samaan suuntaan käyvän uuti sen, jos kin va r s:in varovai

sessa uodossa, julka :iai "us es t i" uluva n kuun 21 p:nä. 

Uutisessa mainitam Sa san ja Italian vas taus tEll Ahve anmaan 

as ' assa vi ivästynem ja lausuta a lisäksi : "Vi ivyt stan sitä 

ei tunneta , mut ta t" t" seikkaa idetään asian onnelliselle 

ke m.tyksel le vähän suotllisana. Sanoin on vähän suotuisa 89 

sei' ka , että viivyt stan yhte dassä näyttää käyneen VO~.""", .... ""a

maksi ja aktiivisemmaksi niiden luotSin piirien tomunta, 

~ ka vastustavat Ahvenanmaan linnoitussuunnitelmaa ja Ruotsin vi

rallista politikkaa" . (Lähe tystön puhelinsanoma no. 16). IJuissa 

lehdissä ei tätä uutista ole julaistu eikä myöSkään. mitään 

• 

sitä vas taavaa. 

Tänään sain eräältä henkilöltä - nimeä en voi maini

ta - kuulla, että pres :identti Päts muutamia tuntia aikaisem

min tapa' tuneessa keskus te lussa, jossa käsitelt iin vimeaikai

sia polittisia tapahtumia, oli "luotettavasta lähteestä" saa

miensa tietoja n mukaan laUSUIDlt pelkäävänsä ja pitävänsä to

dennäköisenä, että Saksa antaa Ahvena rmaan linnoittamista 

kevaan esitykseen kielteisen vastauksen. PääasiaLlisena syynä 

tähän kanD8Dottoon olisi se, että kyseellisiin tuxvallisUllS 

menpiteisiin osallistuisi Sucmen ohella jatkuvasti myös Ruotsi 

jota kohtaan Saksan taholla ei tmme1zi täyttä luottalllus1a ja 

jonka ulkopolitikka on su.unnaltam "epäilyttävä" (viroksi "km t

lene"). - LnooDollisestikaen en lOi vakuuttaa. että presidentm 

samlt sattuivat täsmälleen näin, sillä relat. refero, IIIIltta to 

aaalta olan valDll siitä, että kertojui halusi mahdollia:bmm 

tarkoin toistaa kulU81I!JlDM asiassa. 

lIikä • "luotet.va lähde". 

miil1 parua_, CIl, lliitä. ei minulle tällä hetDlli. 



va nnuut ta . T dennäköisest i se on kaikissa näissä t a 

SaI!l8 ja arva ttavasti Viron Berlinin-l" e tystö, 1" innä ehkä 

sen 50 tilasasia e s. ääll ä pi de tään häntä hyvänä huomioits 

jan a j nytkin välisministerin v ie r ailles88 Va:rB:>va slIB ja Bu

da];B st is sa on hän saamt määJ: äyksen olla matka lla mukana. 
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Li i oit te lema t ta saatt aa sanoa , et t ä tiedot IJemelm 

alueen l iittämisestä aksaan ote tt i in tääl l ä vastaan varsin 

rauhallisest i ja ilman itään merk e jä siitä mielten nasen-

nuksesta , inkä se oslovakki an loppu oli tä.äll" synnytt ä-

nyt . Tämä eikka saa selvit ksensä siitä , että :;e elin 

sym ksen nyt tapliltunutta loppuselvittelyä on jo otvan 

detty todennäkö isenä. ja ainoastaan sopivasta ajankohdasta 

rii puvana asiana. Liettuan halli tukeen alis tumiseen suhtau

dutaan ynnnärtäväise sti enkä si:i.nä suhteessa ole kuullut lau

suttav.an yhtään moitteen sanaa. 

Minulla ei ole tiechssani millaisin tuntein Virossa 

16 vuotta sitten tervehdittiin sanomaa siitä, että liettua

laiset d' Annunzion ja Zeligovskin antamien esimerkkien lOh

kaisemina olivat miehit täneet Uemelin. sen silloJ.aen ranska

laisen varusväsn "vastarinnasta" huol:ima tta. Uutta koko sen 

ajan, jonka olen elänyt täällä, olan voinut paIlIl8 merkille, 

että Viro on auhteisaaSl Liettllaan noudattanut suurta varo

vai.su.ut ta ja pidät ty_isyyt tä. Syynä tähän 

V:ilnan, DlIltta arittäinldn liaDlalin kysymys. 

cm Vimn. sotilasjohdon taholla käytetty LiettDaa kohiam 

JAKELUOH.IE: 

...... 

~: 

T ........ 

T ........... '...... "' ............. EI .... F t .. t_ tiedoItubIIII. 

EI· ••• , •• , ............ " .............. , ....... ....... 
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ko suorasukaista kieltä. Muutama päivä sitten kertoi minulle 

esikuntapäällikkö, kenraali Baek, että hän pari vuotta sit

t en, jolloin Lie t tua vielä Itä tti elIBlisåi. "ovaa kättä", 

1" e tti Liettuan tääll ä olleEn sotilasasiamiehen mukana "ter

veisinään" Kaunakaeen kehoituksen "so pia saksalaisten kaIl/388 

millä hinnal la tahansa niin kauan ' uin s.iihen vielä oli ai

kaa". Sanainaa mukaan hän kylläkin tiesi, että tällaiset 

terveiset eivät lange rmeet Lie t tu.as88 hyvään. maahan, mutta 

• "se oli t8l"asta, mitä sillä. hetkellä saatoin sanoa." 

Viron lehdistö on käsitellyt Memelin ratkaisua 

viimeaikaiseen pidättyvään. tapaansa, missä turbam saa etsiä 

edes viittau.stakaan siilien, että tämän ratka isUll oikeutus 

olisi epäilyksenalainen. Eräitä lausuntoja lukiessa saa sen 

vaikutuksen ku.in n i:issä t ahdottaisi:in. peitetysti Saloa; "en

makös me sitä jo ennustaneet." "Uus Eestin" mielestä oli 

Memalin. kysymys muodostu.nut "kipeäksi haInpEalei" Liettual1s 

ja katsoo, että tapahtu.Dllt ratka:im ei millään muotoa muuta 

Itämerenvaltioiden yleistä as.... Mikäli nyt syntyneestä ti

lanteesta ai.heu.tm Liettualls vaikeuksia, toivoo lehti, "että 

ne YOitetam sillä Duballisella itseku.rilla, mikä viime 

vinä on ollut Kallnaks,ells omina ista." "Päevaleht' in" mieles

tä on lIemslin problema ollut Lie t'blan arikoisprobleD8, mikä 

ei koske toisia Itänaranvaltioita. 

On tääl. tä käsin mabdotonta 

laiaeksi Liettuan lllkopolitikka vastaialudessa muodostuu, 

ta on mahdollis ta, ja siihen mahdolliswteen viittaa " 

leht" artikkaleisaaan, että Liettuan "erikoiakJs,.J8ån" 

lIlinm eaatt. johtaa entistä liheia_piiäIl yhteiaty6hBn Itima:!:' ... • 
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ma:id. aD. ental ten piirissä. tlut ta tämä ei ole suinkaal ai

noa ma dollisuus, oikä on avoinna. 
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Salainen. 

Viima maaliskuun 18 p:nä alotti väl isministeri 

ter kol miviikkoisen ulkoma arunat kansa , mikä virallisesti 

tettiin hänen "virkaloma seen" . iJatkalle näin annettu epävi

rallinen luonne ei kuitenkaan estän t ~äntä vieraile asta 

eversti Beokin luona Varsovassa ja kreivi Csolayn luona Bu

dapestissa ja jät tämästä valtionhoitaja Horthylla "Valkoisen 

Tähden" kunniamerkkiä ketjuineen. - llatkastaan ja 

istaan vailrutelmista on hl:a Selter pääs iäiseksi kotiuduttu

a8l1 kertonut minul la luo t ta uksellisesti seuraavaa. 

Matkan alkaessa vallinnut eriko isen jännittynyt po

littinen tilanne - Tsekkoslovakkian ja Jlamelin alueEn mie

hit tämisen väliaika - oli hra Sel terin mielestä siinä suh

teessa edull:inen, että tällöin saattoi kuulla lauBl. ttavml 

mielipiteitä ja "to'blUksia" välittörnänmjn kuin mitä 

sana ajankohtana åbkä olisi ollut mahdollista. Tämä sema 

oli havaittavissa ni:in hyv:in Varsovassa kuin Budapestissak.:in. 

Keskusteluiesaan hra Beckin kansaa - ne tapahmivat 

ennen tämän Lonto on matkaa - sa i hän sen käsityksen, 

hra Beok tulee käyttämään kaikki käsissään olevat mahdolli

suudet estääkseEn Puolan ja Saksm välisten suhteiden 

~Ieja: 

T .......... 

Tavallinen. 
T ......... jal ...... ............ ...... ............. _ ..... "' ....... 
EI ......... , ... _ ........... 1111.'7 ..................... ........ ...... 
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lisen r ikkuw.isen. Tässä. suhteessa tlllee hänelle avuksi hänen 

erinomainen kombina tio-kykynsä. i'osiasiallis iin myönnytyksiin 

n;O O den hänen kätensä ovat kuitenkin sangen sidorut, sillä 

Puolan yleinen mielipide näyttää oleVan jyrkästi niitä. vas

taan. - Poiketessaan matkallaan Berliniin sai hän kuulemis

taan siellä käsi tyksen, että Saksakaan, ainakaan 

ei haluaisi aseellista välien selvittelyä Puolan kanssa. Uut 

t a toisaalta - "die Freundschaft is t aus." 

Uitä Unkariin tulee, oli hra Selterin mielestä täl-

lä hetkellä vaikeaa saaia siitä selvää ja t enkiistä uv a. 

isäpolitikas sa on vasta kain useita il tei yh t ä voimakka ita 

vir tauksia ja on t yölästä saada uodostumaan tarpeellista 

ene r istöä kah en nykyään esialalla olevan ky~yksen, nimit

t i:i.in maareformi- j a ju t alaiB ' ysym ksen ratkaioo iseksi. 

Unkarin pol ittisesS9 elämäseä olisi kahta sellaista auktori..., 

teetillistä tekijää kuin valtionhoitaja Rorthy, jonka henki

löllisyydestä hra Selter oli salJlut erittä in edullisen käsi-

t yksen, ja katolinen kirkko, olisi tilanne erittäin epämää-
räinen. "Vahinko vain, että Horthy on jo vanha mies ja 
tolinan kirkko sitä, mitä me sen tiedämme oleve::i. II itä 
kopolittisean orientatioon tulee, 

jonka piirissä kansallisosialj~l 

saan 

saan 

päin. 

melko 

. 
Vanhemmas~ polvessa 

pidättyvästi, useissa 

kallje;-LA.u nuorempi polvi, 

on leviämässä, yleensä Sak

sen sijaan suhtaudutaan Sak

tapauksi saa pel<Jlalaisesti ja 

kiel~ieesti. l.~tta y:t:rleSaä asiassa näyttävät sekä vanhat että 

nuar et oleva n yhtä mieltä.: Unkarin on vielä saa tava taka is:iJl 

entisiä alueita_ - tällä kertaa Romanian kustannuksella. 

Jonkwllaiaena yhtemvstona matkavaikutelmiatam 18ll8Ui 

hra Sslter oleYaDBa pakoite ttu tarkistauan käaityllaiään 8l1Il8Il 
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matkaa aina in . ahdes sa suhteessa. binn"kin näyt ti änestä 

todennäköiseltä , e t tä pa inost us, ikä nyt on 

tuaan, toisaal ta Saksan, t oisaalta Puola n taholta, 

voimakas, että tämä. maa tuskin voi välttyä joutU!:last~ 

kumman. vanaveteal. Tämä merkitsee slJIlalla, että yhteistyö 

me ren ent en ten pi :irissä käy entistä va :ikeamnaksi ja sen on 

ehkä rajoitu.ttava entistä kapeammalls pohjalle. Toiseksi oli 

yleiseuroPIBlaisen oodan vaara paljon l ähe isempi uin mit .. 

• hän aika isemmin oli pitänyt mahdollisena. neinen 

tunne ja luottanuksEn puute olivat synnyttäneet 

tilan, mikä väkisinkin vie mielest ä optimis in. 
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alaten salasähkeellä no . 20 antamaani tiedotukseen, 

• issä ilmoitin Neuv<;>stolii ton lfirolle ja Latvialle esittäneen 

yselyn, ovatko nämä todella valmiit puol ustautumaan joutuessaan 

ahdollisesti aseellisen uhan esineiksi ja samalla tehneen viit

tauksen avunanno sta tällaisessa tapauksessa , p ydän kuulemani 

perusteella lisätä seuraavaa. 

• 

Asianomaisella taholla t "äl.lä 0118111 nykyään sitä 

mieltä, että Litvinovilla oli aluksi todennäköises ti aikomus 

saattaa julkisuuteen jonkunlainEll. deklaratio ~ la bamberlain Vi

ron ja Latvian turvallisuuden suhteEn. Jois takin syistä, joita 

t äällä ei tunneta, näyttää hänen kiintonsa asiaan kuitenkin 

lauennaen joe n n e n Viron ja Latvian lopu lista tor juvaa 

vastausta, mikä esite. ttiin häIJalla kir jallisesti pitkänäperjan

taina, kuluvan kuun 7 p:nä. Nähtäväs ti oli yleisessä politti

sessa tilanteessa tapahtunut joku muutos, joka Neuvostoliiton. 

kannalta katsoen vaikutti asiaan. Torjuvat vast8uksetkaan aiTät. 

ehkä sinänsä olisi olleet esteenä yksipuolisen ~eklaratian jul

kaisemiseen, jos sen olisi ka tsottu vaåtaaVllll Neuvo stoliitcn etu

ja. 

Ke~ t.al.usta LitnDoTin ja ViIon läbet tilään 18m 

oIAKELUOH.IE : 

... .." .. ~ .. -......... _ .. ~ .......... ~ ........ " ...................................... _ . ...... 

............ J-alIeja : 

T .......... 
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välillä olen kuullut seuraavaa. Vi :ime simaini ttu halusi 

t ää, oliko Teuvos toli i t to jo kääntynyt tai tulisiko se 

kääntymääJ. yös Lie t tuan oleen vastaavalla esityksellä. 

vinov oli aluksi vaieDDllt, mut ta sitte vastannut, että 

Liettua ei ole euvostoli i ton naapuri, joten euvostol i itol

l a ei tässä yhte des sä ola mi tään syyt ä huolehtia sen tur-

vallisuudesta. ämän jälkeen ei oli vielä kysynyt , oli 0 

e ä a jat eltu va staavan esityksen tekemistä jollekin muulle 

euvo stoliiton naa urille, esimerkiksi .... uome lle. Litvinov oli 

tällöin kertojeni mukaa:r. hieman kohouttanut ol kapäitään j 

tehn t käde llään jonkunla isEll t o rjuvan eleen. 
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~ i n i s t er i : 
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Asia: 

, ä de .fkse· si Lähetys tön tämänpäiv aiseen salasähkee

seen n . 22 , missii tiedotetaan SaKSan kuluvan kuun 2 ta i 

3 p:nä tulevan jättämään ViIolle ja Latvialle , mahdollises

ti myös Suomelle, ehdotuksen h ökkäänätt ömyy.:;sopimukaen 601-

mi8r:! ' 9S ta, pyydän kunnioit taen esittää. seuraavaa , mikä per-
~ 

rustuu ulkoasiainministeri Selterin ja alle iI jo ittaneen väli-

seen luottam selli seen keskuste l uun . 

~ euvostoliiton Virolle ja Latvialle te emä "tiedus

telu" ja v iittau set avunannosta tar sm vaa t iessa 

ma i den l ehdistössä esiintyneet uutise t Itämerenmaiden uhana 

suudesta, joiden alkulähteenä todermäköisesti oli J:oskova , 

kuin myös eräät mer it siitä , että näitä maita tavalla 

toisella aiottaisiin sitoa Englannin-Ranskan- euvostoliitan 

keUlä olevaan turvallisuusjärjestelmään, lausui hra Selter, 

synn ti hänessä. ajatuksen, että tilanteen selvittä iseksi 

olisi hyvä, jos Sak. antaisi muodossa tai toisessa julki

lausuman, joosa se ilmoittaisi respektoivansa Viron ja Lat

vian riippumattomuutta. NEUVO teltUSaD. asiasta presidentti Pät

sin ja riigikogun puhemiehen DluotBin kalssa - kenraali 

Laidoner oli tällöin Puolaa S8 ja saatuaan näide~ tuen 

.IAKELUOH.IE: 

..... ....... ~ .• l] jn8!! . ................... .... . 

•• ,.4. 

.lait .................... : 

T .... ....... 
T ...... jalldbl . ........... 
.. • ,t **_ tIedoItubMn. 
" •• , , ' .. 1-. .......... II_k ........ ' ....... ........ 
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hän. a toi apul <Ji sulko inister i . ikin teht" ·:v ·· si r yht yä asi

assa neuvotteluinin Saksan Tall innan-lähet tilään ~oh einin 

anssa . Frohwein oli osoit tanut keskustelussa kiin toa asiaan 

ja pit änyt hyv in tode rmäköi senä, e ttä Berlinissä ollaan sil

le myö t än ielisiä . 

ästä keskustelusta ei ollut kulunut vii oakaan 

un välisministeriö huht ikuun 29 päivän il tana sai sähkeen 

l ähetystöltä Berlinissä, missä se ilm oittaa , 1) että Ribbe~ 

tropin ilm0 itukse mukaan Saksa on pik- Frohweinin keskuste

lun pohjalla valmis e sittämääl joko toukokuun 2 tai 

ehdotuksen non-agg:t"a3Sio80pimukse ksi ja 2) et tä t äs tä 

tet aan myös La tvialle ja Suomelle. 

Hra Selterin sanain mukaal.. sisälsi sähke kaksi 

uutta seikkaa. Ensinnäkään. ei Viron taholla ole ollut ky

sessä non~ssioso pimus vaan jonh~ainen Viron turvalli-

suut ta koskeva jul ilausuma. oiseksi ei keerusteluisBa ik-

Frohwein ole kosketeltu Suomea eikä san turvallisuut ta. 

ain n.äin ollen ja koska ei 'loine epäillä, 

• ei oltaisi selvillä siitä, mitä Viron alote sisälsi, I olettaa, että tämä. alote on antlllut Saksalle sysäyksen eh

dottaa non-BW'S9sioneu:votreluja niiden smmtaviivojen mukai

sesti, jotka sisältyivät Hitlerin viime puheeseen Sakaan 

valtiopäivillä ja ehkä tämän puheen välittömänä seurauksena. 

Vastaavan ehdotuksen tekSl1i.lien Ruotsille ja toisillekin Skan

dinavianmaille aaattaiai niinmuodoin ehkä 

Periaatteessa a i hra Sel mm sanam mukaan 

rolla voinut olla mitään non~ggrassiosopimusta vastaan 

amb_ Unaaa, mutta san s8D.8lIIIllOtoa on syytä tarkoin 

kita. SopimDkaen aolmiaminfll ei arvattavasti miellyttä1ai 

voatoliittDa ja asiain nyåy1ae8sä vaihsesaa tuskin PlwlaakaSly 

ta _ ei ollut aute ttaviaaa. 
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1 . o asiain ~ ini sLeriö l l 

"aan unnio ittaen ohe:is ena l älle ttää 

I in is teriölle Ta ll inna 

no. 10 otsakkeel la 

ähet s t ön t iedo t uksen 

Kenraali Laidooer va · ute Listaan vierailumatkalla 

Puolassa. 

{ i n i s t eri: 
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isJ~.~ v .iera.il~t .. ~.P.? .... :'u:()J?..~.~a . 
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Saatuani tila isuud en aden eskiseen kesk usteluun 

li Laidonerin kanssa , joka h il jan on palannut viikkokau:le 

k~s ~AAltä viralliselta vie r ailuma tkaltaan ol as sa , sain sa-

malla kuulla änan atkalla saamistaan vaih~tel ista euras-

vaa. 

Jo eru.J:immä.isenä päivänä Varsovaan saavut tuani saatoin 

havaita , l ar • .sui hra Laidoner, että .Puolassa on Tse 

jaon ja Kemalin alueen "Anschlussin" vavahduttamina ele t t y 

vaikean kriisin aikaa, vaikeamman kuin Tallinna sta katso en 

olisi voinut päätellä. Kriisi ei vieläkään ole 

sa sivuutettu, ulkopolit tisesta puhumattakaan, mutta tilanne 

• on kuitenkin "ainäkin puolalaisilla silmillä 

taal taan parantumt ulkoministeri Beckin Lontoan~atkan ja.' ~A"'''''''' 

Hänen oma asanansa, joka maali s-huh tikuun va ilieessa oli kovin 

uhattu, on nyttemmin lujittunut ja jokseenkin samaa voi sa

noa hallituksestakin. 

Polittisen elämän päähuomio on jatkuvasti keskittynyt ky

symykseen suhteista Saksam, lähjnnä siihen, onko myönnyttävä 

Saksan esittämiin "toivo!llllksi:in" ja missä määrin. Ieskuate

luissaan presidentti Uo!ciokin, marsalkka Snigl.y-B;ydzin, Beokin 

JAKELUO .... : ~: 

T ........ 
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ja mui en Puol an johtomi est an anB sa sai hra Lai doner sen 

~äsityksen , et t ä ajat us m önt yväi s yd estä Danz :i(sin ja "pikku 

kor ridor in l1 s uht een ei määräävällä puol al aisel la t ahol la ol

l ut suinkaan vier as , mut ta e t t ä myön t einen r a tkaisu ei maa

liskuun tapaht umien jälkeen eikä vielä n t kään ol e mahdol

l inEll . n ein8l1 mielipide Pu.olassa on siinä määrin jyrkästi 

alueelli s ia myönnytyksiä vastaan - sitä kiihottavat vars inkin 

en t ise t upseeri t ja ylioppilaat - e t t ä mi kään hallitus ei 

niihin n k he t ke llä vo i mennä. !tA inoa , joka tällä he tkellä 

voisi uhmata l eist ä miel i pi että , ol i s i Pi l sudski, os 

eläisi, mut t a hänellek in vo isi se kä dä kall i iksi", oli 

Laidoner Ula l ausuttu eräässä. asiaa oskevas sa ke s ustelussa . 

~ tta jonkun a jan kulu tru.a, ehkäpä jo puolen vuoden pääs t ä , 

ellei sillä välin mi tään er i t ise pää tapahdu, saattaa t i -

lanne olla to inen ja myönnyty kse t sekä sov in to Saksan kans-

sa käydä mahdolliseksi. 

Mial~yväkseen saattoi hra Laidoner todeta, että 

Puolassa suhtaudutaan Viroon suurella ja ehkäpä lisääntynee 

l äkin myötämielisyydellä. Samalla yrrunärretään, että Viron on 

nykyisessä tilanteessa pakko noudattaa ulkopolitikassaan mitä 

täydellisin t ä puolueettomuut ta. 
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-ra 11 inna S S!l, to ukok . 8 p: nci 1939 . 

oasiain 

.2.<J l. I l- I a.-e 
li,J <)7 

/ 
i n is te ri ö11s , 

~r"-' ~/~ • • 

Saan kumioi t ta en ohe i3 ena 1ähe t tää 

~~ i . ste r iölle l'a1 1irman LUhe Lys t ön tiddo t uksen 

no . 17 o t 8 •• ke ella 

' rru1ais-1atvia1aiset neuvo ute1ut l.J.jÖ äämi-ij; t ö

myysoopiJuksesta Saksan kans sa. 

LI i i s t er i: 
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Asia: irolais-latvialaiset euvo t telut 

... _~y.~.: .. ~.~.ä~.~ ~~.Y..~.~.??~.~.~.~.~.a. .. .. ... ~.~.san 
kanssa • 

. !iin oruapäisesti kuin Viro ja Latvia liittolaissuhte 

taan huolima tta ovat ulkopolitikassaan ' otvan aikaa 

leet kin, pi de t tiin nyt niin yvin la11innassa kum. 

tarpeellisena yhteisesti neuvo tella Sa~ sa 11e a .met tavasta 

tyiskohtaisesta vastauksesta sen kummallekin tekanään ehdotuk

sean. hyö1 käänät töm yssop iDuksen solmiam isesta. ~;euvot teluja var

ten saapui ulkomi nisteri llunters päiväseltään kuluvan kutID. 6 

p:nä Tallinnaan. 

Saammi informaticn ukaan ovat nemä. neuvo tte l ut 

inisteriössä tapahtuneet helposti ja ilman mainittav.ia 

lisyyksiä. Saksalle annettavan vastauksen suht een sovitti:in s 

tä, että kumpikin maa sisällyttää vastaukseenaa 

alliset muutosehdotukset: 

1) sopimuksen voimassaoloaika olisi saatava jatkwnaan 

maat tiaesti, ellei sopimusta 6 kuukautta ennen sen päät 

tä puolelta tai toiselta :ixtiaanota, aina 10 vuodella; 

2) aop:imukseen olisi siaällytet tävä merkintä siitä, että 

VircD ja Latvian kesken on vo:imassa keakinäiDen puo1uatusso

p:imu.B; ellei tätä merkintää saataisi sopimukseen, 

dettava erityisessä pöytäk:ixjas81; 

...... 

............... ' 
T ......... 
T ................. .. .......... ... 
.. .. , t t' ,:" ••• ' " 
..... c.s. ......... , '7 77 ......... ....... 
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3) kau p8suh t eitten ylläpitän inen johonkin maa m, jonka 

an.B sa toinan sopi uspuoli on sotatilassa , ei pi aet ·, so pi

uksen r 

'SIlVO ttel uissa pide t t~:in l äidn tod ennälC i senä, että Sa -

sa ei tule wostumam kolmannen eden" ainitun ko d n otta

iseen so? lm • ..kseen , mutta s · it .. ' uolimatta pä.c..te ttiin sel

l ais ta. ehdottaa . 

it ä sop' us takstin puhtaasti uodollisi~ sa i' oihin tu-

l ee', oli niinhyvin Viro uin Latviak~ oikeut et tu enet t e

leIDään har' intansa mukaan. 
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Saan unnioittaen ohe i sena l ä et

t ää ~ini8 t er iölle l'allin .an L" eLf tön tiedo

Luk e no . 18 otso <.ke ella 

sio-es ityksen a1' va ihe ja h ro , 

~ i H i s t eri: 
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RAPORTTI n: 0 1 . 

Tall~ ssa J,5 p ; nä ta 0 

Asia : aka nOllac tressio-esit! san 
.............. 9.. ....... ..... . ... 

S 1 Å 1 N M 1 fll f~· · ;~ . 

).2 /" J r -J vi · . ~ 
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LJ'· ? 1 .' I ,. " •• 

aJ.. l.j,V i ~ ... ~. . . .- ~.r.:o.~ ... ... . ··~·I "Öj~ ;;-:;-I· ,,-;:;;:
a et 

Ra r tissani uluvan uun 1 : ltä no . 15 olen 

esitt~yt selos sen iitä keSkust~lusta väli · inisteri el-

terin ka ss isEii iloo it t i saaneensa Viron erlinin-

l ähe tyst ·· ltä tiedon , ett ·· sa on va is esi t tämäi:Jn 

l e ja er ·· ·lle lille:il ..Ja · le a::....;r e siosop · uksen 

i t a j e t t ä irolle jätetään vastaava esit s tou' okuun 

toi sena tai 01 . t ena .. ivänä. 1'8 el t erin sanain 

saattoi "s ä - enä t ····· aksan . skeleeseen olla ne 

tel ut , joita a ulaiswinist eri ? ik ja t ääll ä oleva 

l ähet tiläs Frohwe in oliva t äyneet " julkilausu.masta" , millä 

Saksa ilmoittaisi I9SfX3ktoivansa "/iron rii;: umat tomuut ta , mutta 

se saat taisi s olla välit··n seuraus valtakunnankansleri 

- it1arin t unnetusta val tiop·· ivä uheest a. 

arki tess i näi den asiain. eskinäist·· hte ttä 

koetet tuani hank i a niistä kaiken sen ie on, mikä t ääl l ·· 

suinkin on ollut saatavissa , nä t t ä ä minusta 

todennäköisel tä, että ik- Frohwe inin neuvot telut 

siitä, että. niissä hra SeI terin vakuutuksen IWkaan ei 

huttu mistään muusta kuin Viron turvallisuut ta koskevasta 

"julkiIaUSllll8st&" - ovat antaneet Auswärt" es AmU ssa sysäyk-

JAKELUOHJE: ....... uohjem .. l.ja : 

TavalllnfJD:.. T ..... I ...... 
T ..... I'- ja IIaIbI mlnleterWllle. 
EI ..... ~ tledo/tublln. 
11"'0 ............ rnutta .. , ', ........ IIa ...... ....... ...... 
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sen 0 a~o-:res ' t e _ ien ja et t ä n suunni-

teL! t ova':. a:leet sitte~ il..:13 i sunsa er;':ä,ss :':' ::'::itlerin rai-

. i . een ssu' es sa . tu ee ielest äni 

.J/'s iron "' erlinin- ähet t"n salas '" e viiliatinisteri"lle 

issä iluoitet an sa anmukaisest i seuraavaa: ". ' bb e 

t ro p t iedotti ( :) ~ pik-flohweinin eenaihe ona 

sioso l.!nUS 1 an.;en!l.ut erlin i ssä auf f ruc' tbarem Boden. 

~o'uun t i seDB - 4010ante a esit t änevät v st avan e dotuksen~ 

i e ee s t i:i. vie 1" ainita uulleen i t l:1.äl l ä sel

l a ista ' i n , että leisesikunnan pääl likkö, enraali .eek, jo

, a ' utruv ieraana oli llat ustanut val takunnankansleri ..... itlerin 

5 - vuotis juhlallisuuks i in E erliniin~ olisi s iellä ollut kes-
(II,turvallisuus ysym~sestä ,/ 

'm t eluissa/ Ja nostanut esrle myös ajatuksEll nODBw- essio-

sop ses t a. alta osal tan.i pidän kylläkin mahdollisena, 

että hra Reek, jolle näyt t ää sivumennen sanoen olevan var

sin korkea äs itys Saksan s otUaallis esta mah.d:jt5ta , on so

tilaspii:reissä puhunut Viron as!~sta ja nimenomaan Viron 

ta dosta puolustautua , os sen ' il:J. puun . "kät ä än . Hän on 

ös saattanut toistaa le i f raasiaan: "Viro uolustautUll jo

k~ista yökkääjää vastaln, olipa se vaikka paholaisen äiti", 

mut ta istään nona gressiooopimuksesta en voi us oa olleen 

puhetta. 

Viron ja Latvian liittolaissuhdetta silmälläpitäen 

syntyy itsestään kysymys, oliko Latvia ehkä tietoinen pik

Froh1l9mm neuvotteluista. Käsitykseni mukaan on 

vasta ttava kielteisesti. Tietooni ei ole tullut mitään, 

kävisi vastoin hra Selterin vakuutusta, että Viro 

minut asiassa täysin itsenäisesti. Sanainaa mukaan 

Sel ter Tialä kuluvan kuun 1 p:nä 

t.l~ latvian !al1inDBn-lähe ttiläältä, 



.. 
1"" ipä ivinä Riiesss , . oska " ; tain on t e -eillä , 

vaatia y' teisiä neuvot te1uja ." 

3. 

joka 
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Kuluneen. v iikon L<.oliv;':lis sä n ti: t t i jo s lltä , että 

"/iron ja a O,san välinen no na " essioso p' us voitaisiin alle kir

joittaa vi ikon vi' eisenä pä ivWlä Ber l iniss" J jonne väl i smini s 

teri Sel terin pit i mat ' ustaa lentoteitse ja jossa änen 

tavata l a tviala inen virkaveljensä ~ters paluumatkalla 

Ri' iko ulkoasiainvaliokunta oli kuluvan kuun. 25 p:nä hy-

väk ynyt ha Ui tuksen sop ilaus ta koskevan esityksen , joskaan so

pimuksen kaikki kohdat eivät olleet t äysin selvillä, ja halli

tuksella olivat vapaat kädet sopimuksen so lmiamiseen. 

Ta ah 1mnain kulku sai kuitenkin kokonaan toisen 

.. nan. Sopimuksen allekirjoit t~inen siirtyi toistaiseksi 

Selter teki Berlinin asemasta eilispäivänä. edestakaisen l enm-
; 

matkan Riikaan neuvotteluja varten llunter sin kanssa. 

Oleellisimpana syynä tänän tilanteen muutokseen on 

Neuvostoliiton Lontoossa tekemä d~narche. Viron Lontoon-lähetti

läälle Schmidt'ille on nimittäin Neuvostoliiton hallituksen ni

messä esi ta tty "toiYomus" I että Viron~kSEll nonaggressiosopi

muksean sisällytettäisiin Viron-Neuvostoliiton v.1932 allekirjoi

tetun DODIlggressioaopimuksen 6 artiklan toisen kohdan määräys 

sopimuksen plrumtumisesta ilman irtisanomisaikaa toisen '80pi-

..... h..., ...... ' 
T ........ 
T.-............ .. ... . *11 .. ... 
... t" I :'::.: .... ~n:·::.. ..... itIIII ... .. • , t 0 0 ...... • II I I I ....... ...... 
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us uol en hyökät ess" kolmannen kimppuun. Kyseell inen kohta 

kuuluu sanalli sesti seu:raavas ti :" K alla in or ealla opi

mus uolella on o ikeus luopua opiDu sesta ilmoitettuaan si 

t ä kuusi kuukautta ennen ääräa jan. loppumis ta tai 

tamatta ir tisanomisen, edellyttämää määräaikaa , jos t oinen 

pwus uol i ' ., ää jonkun kolrnanne valtakunnan kimppuun." 

"':issä " ärin ~aksa , 'ok nona:; essi oneuvotteluis-

on K 11" in osoit tanut ::r aantuva isuutt on valmi 

t en tämänt ia3 jonka l uo e 

sen kautta ol eellisesti !l11luttuis i , siit .. ei Selter 

vielä kuluvan un 26 :nä anonut ol ev nsa selvillä . 

il· ·ko2.taisest i lausui hän ol eva sa sitä . eltä , ett". 

imu.s aksan kanssa oli saa tava aikaan joka tapauksessa , 

olipa sen anta tässä s yksessä m önteinen ta i iel 

teinan. 0 illluksan so lmia ista oli hänen l!!ielestään muu

toinkin s t ä jouduttaa , sillä viiVl tt ely s at tais i t uoda 

mukanaan vain uus i a vaikeuksia • 

ässä yhteydessä katson olevan syyt .. mainita , et

tä Suomen kielteinen suhtaut uminen Saksan nonagressioesi

t . kseen ei ole oikein iellyttänyt määräävää tahoa tääl.lä. 

Suoraan sitä ei tosin ole sam ttu, :utta "kautta ran-

tain" olen s i itä kuullut . . m. hra Opik oli keskustelus-

sa Lie ttuan l ä.b.ettilää:!. Dailiden kanssa lausunut, että 

Suomi ja muut pohjoismaat saava t vannaan kerran l!a tpa, 

että ne eivät käyttäneet hyväkseen "nykyistä otollista 

hetkeä" sopimukseen Saksan kanssa. 
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~r ' sä r or t issa uluv vuoden l us sa init-

i V å..tra rj" - Ko skinen. joi den' in ler'. i en viit aa an sii-

, en , et t " 1'e os toliitolla on j ot in ie1ess" 

s een - ni :inkuin . . e st päät täen 0 0 11 t ' in. "':e eI in 

v ltaus ant o i i eisesti "ille ai eille vo im aan S ' S 3- _ 

se j a l e is olittis en ke' it ksen niit " suosie ss ov t ne 

vi " iro viuolt ä elve J: rjotillaan 

uun 1 PIllpuolis olla . irolle ja La vi 11e sotilaallis ta tu-

ea en vara1 ta ja ss tusm sel " j. ' 
.S~ l l:d e1 teisen , 

' in ::euv tolii ta n t jo , kuten 

1e' t i u tis i st i...11 v i 1 ea , ~r i ka äi tavissii kolmisopi-

uaneuvot te1uiss v at H iden S.o . irm ja 

ja a i uo en' in " turv8anista" yhte i 5e 11 " takSl.ksellB 

en t "· än vaat' se e' doks i liit t ise11een sopimu seen. 

ä ta ' aus ja s i ihen perustuva apu olisi ne t t:N2 

t i sesti ja riippumat ta siitä, ta tovatko s iano aiaet sitä 

tai ei. 

Siihen nähden et tä . euvostoliiton vaatimuksen ks i

t iskohd ' sta ei ain:uaan t äå11ä ole selvyyttä ole sa, 

s in välisminis teriÖIl polittisen osaston päälliköltä, 

.lAKILUOH.IE: ..... 111 ............. : 

Tavallinen.. 

•• ,.4. 

T ......... T................. ..... ........... 
.. # ...... t_ .............. 
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s· .ilta , :.i ·· v ;':'lis iniste iÖ!l :::.. it .. 1tsen ."\ aan. t ä;j Cin _. i 

.len "a'J.t o :3a:tbe " j3 "tobl ' P'ill " teJr<>t Q , kute n sitti 

t '~Ull ä nimi te t , saat ta i äy t änti'än "'ovell1 e tun r:.er.- ' t ': . 
. , -

..... -y eI: t u · 

L h ,\ So imu.ateksti 1 a :;:a 8 ~ ta7 _ av 

.,euv os toli ito lIe ,J.,s.:d ollisu: en : 

1 , , ' e'1itt"'" t3;\::::~e oo sis :'lt .. t ::! t , jos j oku :.. ö.:lCä 

j :'o iita t i ~e'v st ol iit to v st an - vi " l initussa 

t 

2) ulot taa iihln turva 11 isuus t b en:.>' te i t .. ån - , 

sill" nLall:! ; 

:os todellinen 

, uvitel :in 00 8 'lV 'a 0 ..>l e a s se. 

Ii' ena initussa suhtee se saa t taa jo r l.1!l.a 

s iin yä tapa : ksia , esine provos oituja , joita 

t "en . Ellvos t oliitto. voisi yr itt;.;:;;. se.mantu ta' 

ikan!! 

seen 

yvien !ll i den s' s ä- ja ul -o?Oli ti 1 an ~a esitt ää vnatiDuk-

sia , jot ' a e ivät , ' 
1:l. . t een niide arien uo 

d n eikä näi ' en SJuvereni suuden anssa • 

u t en luonno llist a, on . iron yleinen !'Ii li i de ja 

l ehdistö ottanut jyrkästi t or juvan sen t aan takuutarjousta 

vastaan. Lehdet ovat toistaneet väI i.sminist eri Seltarin "Bal-

tie Times'ille" ant al lausunnon, jo ka mukaan Viro itää 

py t ä töntä avunantoa hyökkäyksellä , mikä 

tor jut tava, ja vakuuttaneet Viron kamal. 

van näiden SIIlO jen ta.kana. "Meidän valintallIlla on sal vä; 

masa ei ole Haaha' a ja isänmaan luovuttaj ia 

loUla" lllUSllu "Yåavalaht" täl::länpäiväiBeseä. pääkir joi1:UJ!tAABfU!I'" 

ja jatkaa, " Viro valitsee itsepuolustuksen niin hyvin 

uaiata lmin preventiviatii h15kkäyati _emm, vaUkapa 

pmtuiai a'Y\Ul8DD.OI1 11eviil kyltin alla." lIuut8lu päiTä 
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emmin h r joitti sama le U, joka 'l eensä on ouda t tanut va

rovaiSlut ta kir 'oit taessaan "eUV08 ' liitosta tai s' teista sii-

llen , e t t ä jos euvostolii tto haluaa esiintyä "n jankan" ( l a 

s i t ajan osassa It ,' ereIlllla i dw suhteen , nim se saa nähdä 

veroa s t i erellt yvänsä. 

v ro' ta, 

aina ' aan 

uolilnat ta siitä, et t ä tääll ä oli an se lvi U " 

joita ie vostoliit on t a austar jo s een liit t 

t ois taise.u.si eri~o is ta l evot t ol!lUut ta ole hava itta 

ei 

s . :11en;' jo' t u ennen imi kaa 

lähinnä. ' -.:1 tim. 'leens ' ei 

l uo ta,lUksesta län ivalto ' in , 

t ' dota US '08 , että 

ivet ", yd ä" , 'cut e saDOn ta uuluu , t Uuler e 

tolle. 

iip. 

""t ä " itJ stä edustaa . . Kenr -el ' Laidoller ja 

ta alkaen suhtautu ut Ens inma ini t tu on ut om 

l ev "sti ' 01 iliiton :'e vos toli i t to il" e 

tuskin sitoo ' as i ään , vaan pitkit t ää neuvo t te luja ja 

yv~' s t ty 'en vaatimuksia ' se sen e uusia . en 

perspektivi olisi, ett " Sa sa ja länsivallat 

• ken"an ot t eluun ja e t t ä se itse saisi esimtyä "rauhanteki

j änä . " 

Uutta t äysin pessimis tistäkin käsit stä l änsivaltojen 

menettel ' yn nähden. on olemas sa. Sitä edustaa jul' isuudesaa 

"Postimees", j oka eilisessä numerossaan ro .m. lausuu: "lJa ellllle 

ole ni:in kokemattomia, että uakoisiame englan tila i s-vanäläis

ranskalaisten neuvottelujen rallkeavan siihen, että u>ntoo ja 

Uoakova eivät löydä hteistä kieltä ItälllarenmaiJlEll suhtaal. 

' mvas toin vo~ olla atukäteen varma siitä , että 

en ja ranakalaiaet diplomaatit ja ju1s&cmalUt poxmjetal 

siksi lmnDaa löytävät fGrlllulan, mikä tekee mahdolliseksi joh

taa D811YQ t flalu t tulokae tIL. .Bmme twm.e onko tällaiDan, f01'1ml.a 



jo ole asea ja 

e ttä . uinka 8 a 

alias ac ta " , 

4. 

ui nÄa se ~ uluu, ut ta se vo e sanoa , 

. l unaekaan , se tule e "ä"" ään "rae in t er 

ä ei ' oske ei dän puol uee t omuut t e. " 
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:3ile e rli SS" 1e' ir jo i tettu viro ja Asan 

··kk ·· ·· .. tt tim sso illus antaa useil l e le ' ille ei een toimi

lisi:in artikkeleihin, joissa sopi!IDlksen selasta isen 

u ella arvi oidaan. se er~i t stä. 

" u s :El e s t i" / 6 uomauttaa , että liron ja 

a' san vä lillä ei viime ai koina ena suhteessa " uin toi-

sessa' aan ole ollut it·· än hankauks ia tai viiärinkäsi tyksiä. 

Ajatus uuden Bo pimukse solmiamises ta ei niinmuodoin ole kas~ 

vanut "suhteittemme epänonnaal.isuudesta Saksan 

kellllIlin ni iden normaalis mesta , i ä sopirIuk en 

v vis tuksen. " 

llomaute tuaan ett .. Saksa oli ehdottanut vastaavan 

sopimuksen solmiami ta myös Suo el le , ~ otsille, Norjalls ja 

an.s~lle, joista kolme ensinlllainittua ei kuitenkaan pitänyt 

sellaista arpeellisena" "vaikkakin Suomen ulkoasialnvaliokun-

nan puheenjo taja Svanto vielä näinä päivinä julkisuudessa 

lauSlli., että hänen vakaUllluksensa llBlkaan Suomen sittenkin 0 

si pitä.DJt solmia Sak lBl kalasa sellainen sopimus" 

tettua~ pääpiirteissään sopimuksen sisältöä lehti la~: 

"RyökkääuättällYYS8lpimus lial.Tostoliiton ' kanssa v:lta 1~2 ja 

T ........ 
T .............. • +. ., .. 
• • t ss ....... 

. ... ........ ... 
:=~:.,,~·=r:.... ....... ... ....... •• ·P .. ..... 
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eilen soLlit tu sBI:lBlla ' en sopimus Sa o san k sa osoittavat 

n t niin selvästi kuin se littisessa elämäBsä. yl eEnsä.. on 

mahdollista , että...-f1le e::!l e tahdo sotaa / bdel1äkään rint lla. 

viro on sitoutunut p hästi no uolueetto uuden vel-

vollisuutta ja t' puoluee tto u.trlw periaate on ainoa tie , 

jota e seura e er iÄ-.> isella tarkkaavaisuudella . " 

johon 

" Ii eva 1 e 1:. t' lausuu, 

o ttanut alotteen , 

että Berlinin opiwuksen, 

pitaisi voida olla 0 ieafr 

• kar ' oit "Iti:iz:leren maiden. päälle ke inote_oisesti l uo 

• 

tuja 'lviä , ja 'uo SIltt aal 10 ullisest i hie an evunall-

toi.nn.on , uik" yrkii ko promettoimaan. annin alotetta rau-

anrint luo ise si." Sol ittu. 50 i:nus on v viat sana 

lerin sanoille, että Saksa on i:innostumt siit!:i, ett .. 

re et saavat kehittä .. OI:l88 rii pumatonta , ansallista 

säe t Sellaisen tahdon ilmauksena me vo:i.mme rI ielihyvin 'uitata 

eilen alle" ir joitetun sopimuksen. II lliD. Virolla on "kkäämät

t ömyys8.J imu.s m 5s Teuvostoliiton kanssa , voi se odott a, et

t.. sen puolueetto uutta kumioitetaan ja että se jää mao dol

listen sotatointen ulko. olelle . 

Kosketel tuaan so ksen teknillistä puol ta ja 

tettuaao., että siinä on otettu mahdollisil!lman paljon varteen 

asianomaisten toimintavapaus leisten puolueet to:nuuss .... tö jan 

pui tteissa lehti lopuksi lausuu SalIaav.aa : "Jokaisen s:>p:i:mk

~en arvo riipJ.JUu siitä hyväs tä. tahdosta , citä sopbusplolst 

osoittavat eop:i::lust8 noudattaessaan. ...iin on aaia.nlai ta eili

sankin mpimuk.aen suhteEn. Meistä näyttää siltä, että 

plOlilla on edellytykset se laissEn hyTään tahto<Xl. 01 
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M i n i s t eri: 
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ue .?~t ~Lll t ; . .... u t ekee uo 

8 j 

ova t jo?. in ... iroi j t i 

ii..mit tää 

ttu kirj it Å t , Suo elle fkaiatäån on 

kuuluu seur l::l v sti: "SUOJ..l & e a 0 v~ ilie i..å iaItalll8 

!..u-

t /:l.-
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eri u~~l~isena 0 Su i viiue 

.J.;';.lut ' orjua S'· .1 m avi:: ju tWltHe v' ltio i tta VC:l,-

LI "bt:l" i 

jt. J.r 

B iu e , " "La f:)e ttl.lLo i a 

valtioi tt ", ~.L·j.L6Stjen viLldll: 

ae 

A Vd Wl.Jsn s 

t 'olle 

!,Il 

ssa uomell ', .. -ut rl. 

",se . x"euv tolii tto j ' i 

n e iiut.1 Jt tie

o til:>' ttil-

t ' tLLUl... ' ::'6 ol eva 

:::eUl ~ t. ::1 eli :J J ttl, 

s i j .... itse 

~O!l1 us j ")'J8VOii' to 

l ä ''' t t> lla, ", t t" jos tt:it!are H . 

e v~l ta8 'li" 

e t ov t e ä inen alitaulu. 

3 -

v lt a inen oli i s iis suunnat tu .IeuvostoliHon taholta Ruo t ia vas

taan, jotta voitaisiin keslrA'n' ttep m. ei lt:; ,. utamalmin vienti 

ISksaan. Vihollistoiminta voi Itämeren valt ioi tten pään li siirt ä 

t in rannikoille. Bumanian öljy j~ Euo t in r auta udeBsä 
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S'd!l j hl~~en u .... il1 . ~Jl ,va , _,i ::.a on v .. ava .lUD.OS se';' _u .... t 

~&:i.J ",ta e tä ",tuuli::-u. .t , on 3uo ,n 0 _~uot ::.oi t~~elltl 

~".ottu , \ irjoitt ja l t.:u9uu ol e .J ta' . seni:lan , ettii olb'/ t olot':. ta

V9t s dJ~8e ~1 andin~vi~l1 j~ :t~erenmb iden _~unqmiselle . _e e i 

ehtiä ol e nl tKään 11 iel u i saa ~6:andinavis ille korvill e", I"d~," to i 

as i at ova t o tett~va ~e l a lb ' ~ ' uin ne ov t . 

~ !iiue tee ien 0 ella t te a "ir j itL j Eittci. "Viro ja 

vian y ta i st ö on vi ime jan vaikeuksissa t tul o .... ee l1~e~a ' s i 

ja 1:' ise r si" se ei. lis .. ·· , e ttei. " t ä 1 i tle t be t j oi -

tens s is a voiva t · tlsvatt aa jat' uvaa ptiul isl1l i' 

ma 01 i s e viel ' in suure ... :Jien v· tah;ten va ikl:1UÄ ie 

oe·ss ·· 11 

uttuu tta pi te , tiltä irjoit k~een lta in ol t:! 11 

s t ei. s ru t e la jcill ee I:Ir ' it · , e tt ·: 0 jO is...~; ind 

suun inon ei viel a ~äll ole {ir lle y' bino~ ' an 

asi a j a e ttä JOI!: ine ' f.;US t i airiö uo . is- virobis i ssa 

euhte i s a , t ode linen ta i uviteltu, jo taa tääll ä uel?o t i i e

l ee l i ittol ise etel a s ja euit ee ilmoja S99 t l'J i ·t 

sinn9 ·· in . 
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Tallinnassa, he:inäkuun 1 p:nä 1939. 
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1 s t r i ö 1 a, 
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Ulkoasiainmi 

Saan kumioitt&en oheisena liihet

tää Wnisteriölle Tallinnan Lähs tys tön tiedotuk

sen DO. 23 otsakkeella 

Iau-aali Halder vi.eraUulla Virossa. 

lL i n i s t eri: ,n . ,/ . 
v~ V'-?~~ 
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Tllllm. ssa 1 p ;nä ~j'J" k uuta 19 ' F~ Jo / t2 / c, '''/L / D . . [" 
V ', ' 11Ho IT ~t 

Asi a : Imraali Halder ..... ~"' I - _ _ 

R~Y HMÄ I OSA:;TO f S" 

vt~ail~~ .... .v.~.~ ................... _ 
....... .•....... ........................ .... .................................. ... -........... . 

Suoaessa parallaa vieDlilen Sakaan 

päällikkö, kenraali Halder pysähtyi I18tkallam koJ..kai Päi
Täksi Viro cm. TEtatakae8D. kellDali Beek:ill aikais_piin vie

railuihin Saksassa. Täällä oao1 tettiin hänelle asiaan kuulu

vaa huoua .. isUlltta, ja Ihkä hianan yliDn sm, mikä on 

ollu.t tapma e.iklmtapäällikköjm Tiaraillessa. Presidentti. 

Hi.t& oli kIltBWlllt hänet vieraakseen Oran limlaan ja 

li Laidour ViJasin kartaDoon. 

li18... keakusteluiaaa, joita cm käytl isänti8l1 

Tieraan Tällllä ja joissa cm kou.taltu DlkJhetka. aekä po_ 

litt1aia että sotilaallisia kJSJmYkaiä, on tiaä ollut ker

~j_l, ea1kuntapäälU k&l apIJ1a1 .. n, everati 1Iaasingln 1llUkaa., 

_Uo ~ aTom»linen. Sillo~ tilllUn 011 tuntunut siltä, eUi 

hän oli auoruta_ Taltuatattv. eaittiDiiiiD. aak-laiaia kial

tJkali ja miellpite1 tä. 

lrittäinkin oli tiaä ollRt havaittaTiaaa keakua1;a-

11m koakiaasa TirOlaia-aakaalaia1a 8mbita ja TUon pol1t

tisY orlentoltuai.... SU. Ii toi. TirolY aitiiIL .. ta, 
kld.a .Ui _ DOUdatYa IlJqiati .hdDtoaY puol.eUa_lapctlio 

tUb •• , .ikä lIlIOdoåaa 88n t80raUt.a ja ~lSJU_ 

JAKELUOH.lE : ............. jemaJ .. ja : 

..... .!D.u ..... ............... . TaftI ..... 
T ....... ja IIeIbI ..... 1eterIeI ... 
EI ... _ ........ _ tledoit"bii". 
II 160m t ........ mutt. "'.1. '. 1 Dlhi ......... , ........ ..... 

•• : a .. 
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vah.nudan. Vimn saarilla on ltämel'8n strategiaaaa aikai 

ri aerkityB, että Saksa ei voi mielellään nähdä, että Viron 

riippwnattomuutta taholta tai toiselta yritetään loukata. lli

tä taaa toisiin ItämeranMibiD tulee, ei niillä ole mitäill 

syytä pelätä Sakaan politikkaa. Joa Lie ttua ei liit7 mjhill

käiil hankkeeaem Saksaa vastaa, 88a se ep;.illlllättä BäilJt

tää nykyiae t rajansa. 

lUola oli Halderin sanain mukaan joutwmt jonkunlai-

aeen lQ"aterian tilaan, lIikä sulkee silmät. realiteeteilta ja 

eatää t&rTe8n polit~ ajattelun. Saka.l esitykset ovat 

sm kohtuulliset ja Puolalla on "vielä jonkun VBrDIl aikaa" 

niitä ajatella. nlei ae sitä tee ja ellai sovintoa aJD1l1, 

tapahtuu ratkailll Tastom S8l. tahtoa. Sakaa ei Toi enää 

sään tap81k.saa perqtyä Danzigin k781Jllyk_aaä, se ei Toi 

sitä jättää msllasten toil'OlIusten joukkom. Kai ken 

u h a 1 1 a k i D on Dauig 8DD8D pitkää palau1»Jm.t. Sakaan 

valtakunnan piiriiD. 

• i'iIä on k.tojani. muaa tmtenta kanr.ti Halderin 

lBllSUDDoista t.äällä. IäJkö se ja 1lia8i. aääriD 7htea häDan 

llllamtoj.... ar.aa Suomessa, eitä en tällä hetkellä tiedä. 
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Ulkoasia 

Saan kunnioittaen ohe iiena lähet

tää Ministeriölle Tall:innan Lähet Ja tön t iedotuk

sen no. 24 oteakkBella 

Muuan ristiriita Viron kirkon piirissä. 

LI i n i s t eri: 
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Talli n na _SSA OLE VA LÄHET YS TÖ . Sala t n n . 

RAPORT TI n : 0 

Tall:inna ss a 

24 . 

IIp : nä 

' tj . ..) .) f 
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Asia: MUuan ristiriita Viron 

kir kal piirissä. ... 

Viron evankelis-luteriae.u. kirkon piirissä on päässyt 

puhkeamaan vakava ristiriita, joka on jEitanut papiston 

kanteEn leiri:in ja johon valtiovaltakin nyt katsoo itsen

sä pakoitetuksi sekaantumaEn. Hallitus on joku päivä sit-

an käsitellyt sitä ll.S. presidentin istunnossa ja sisä

m:inishri on saamt tehtäväkseen "ristiriidan .selvittämi

san ja tarpeen vaatimien järj estelyjen tai a sitysiaJl teke-

misen. " 

Ristiriidan pohjana on evankelis-luterilaisen kirkon 

pään, piispa Rahamäei'n henkilöll'.lhtaisat asiat, lähjnnä sa

noen häDan särkynyt avioliitiDnsa ja hänen yrityksensä 

päästä avioeroc:n. Viime maaliskuulla hä:m pani 

sa oikeuistuiJlessa vireille jutm 13 iitä, mutta peruutti 

vaat imuksensa lIlIl8D. jldan joutumis1a. ra tka iS9V811l vaihe e

seen. VaimolleEll, josta hän on elänyt erossa jo parisan 

vuotta, panee hän syyksi tämän hysaeri.sen mielentilan, 

tuhlaavai.au.1Jien ja taipumukset labltolaisuut&an. 

Asian jouduttua oikeusismi.maD. käsiteltäväksi puuttui 

siihen myöskin SEnOllUllsbdist5. Kirjoitettiin - nimeä mainit. 

... tt. - myötä ja vastaan. BiinikäiiD. pohdittiin asiaa ul.-

.... 
JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja : 

______ . __ .. fu..al.linaD.. ___ ._ 

UI 1: ••• 

Tawallinen. 
Tawallinen ja lIalkai mlniaterlOlle. 
EI u",o~n tIedoltublln. 
Ei ulkomaaedualukaen. mutte ulkoulalnminieterlOn tledol

tukalln. 
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kopuolella pöyt äkirjan Ta llinnassa maaliskuun lopulla pidetys

sä pappisn kokouksessa, jossa enemmistö oli sitä mieltä, et

tä piispan olisi jäte t tävä virkaz:&a, koska "piispm tulee 

ol la nuhteettoman ja ylnen vaimon miehen". Tämä ka:ikki vai

kutti piispalll s i :in.ä määrin maaan tavaBti, että hän pyysi 

tempiaika ista virkalomaa ja ilmoitti ystävilleen aikovaua 

erota ja hakea Entistä. oppituolialll Tarton yliopistossa. Mut

ta kun l Cllla viime kuussa oli loppwmt t61asikin piispa 

virkaansa ja ryht yi hoitamaan tehtäviään entiseen tapaan. 

Tiinä. seikka saat toi opposi tiosSB olevan pa J!!d.ston 

BUaDnaieeen hyökkäykseen. Kahdeksan Vir en kaikkiaan kuu.dast.~ 
-

toista rovast is ta, he idän joukossaan Swaan kirkollisissa pii-

reissä hyv:in tunnettu Pärmm-rovasti Griinberg ja Viljannin

rovasti, ent. ulkoministeri La ttik, joka hiljan nimitettiin 

lähettilääksi Kamuaeen, ovat liiljan jättäneet hallitukselle, 

siaäministerille ja piiflla Rab.amägi'lle itaellem. "julkilau.au.

man", joasa he vaativat plispa.n luopumisa viipymättä viraa

ta8ll. RovastiBn mielestä hän henkilökohtaisutå syistä on me

net tänyt anov" tansa ja ei ni:inmuadoUl ole kaI voli inen Vi

ron kirkcm johtajaksi. 

Kuten jo ma:inittu, on asian selvntely halliipksan 

päätöksellä jätetty sisäministerin tehtäTälIBi. Todemäköi.senä 

kuitenkin pidetiijjn, että ennenku:in sieäm:illiBteri aifuen ehtii 

ryhtyä, piispa jättää asian konsistorin ratkaistnakai tai 

kirkon edun nimessä, mihin opppositio vetoaa, itse jättää 

erohakaauksensa. 

lIitä yleiaem m:i.elipitee88en 1W.ee, nqttää ae alD.

rin piirtein oleyan zoyaaÖ8D. julkUauamD takana. Eikä kua

.. Piiara lWl..ag1 cm nDittäia tunnattu kork.uirkolliaillu 

IIlielipitaiatiiilll ja auYait_attc.uudeataaD. niitä heDkiaiä rir-
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taukaia vastaan , j otka poikkeavat hänen omasta 8luntaU

sestaan. Tähän on syytä lisätä, että hän aikaiBenmin on 

anlan&sti tUCll1innut avioeroaiJmita, mikäli niitä. on esiin

tynyt kiIkonmia sten. piirissä. 
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Helsinki. 

Saan kunnioittaen oheisena lähettää inis

teriölle Tallinnan Lähetystön tiedotuksen , ~ 25 

otsakkeella 

Saksa-Venäjän nonaggressio ja Viro. 

i n i s t. r i: f7~ :~_) 
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RAPORTTI n: 0 25. 

Tallinna ssa 23 p: nä elo kuuta 19 

Asia: Saksan-Venäjän non

.aura f,l.~ io.. Ja. .. v.i:ro.~... .. .. 

Eilispäivän suuri uutinen Saksan ja Venäjän välillä sol

mittavasta nonaggressiosopimuksesta tuli Tallinnalie ja epäi

lemättä muullekin Virolie täydellisenä yllätyksenä. Tarttues

saan aamulehtiin ja nähdessään niiden paljon puhuvat otsakkeet 

eivät inmiset - niin olen kuullut sanottavan - ole tahtoneet 

uskoa omiin silmiinsäkään. On luettu ja ihmetelty sekä päin

vastoin. 

Itse asiassa se, mikä on tapahtunut tai oikeammin sanoen 

on tapahtumaisillaan, ei ole mikään ihme vaan taitavasti lavas

tettu '~us ex machina" sanan täydessä merkityksessä. Eräät 

ovat tosin jotain sellaista arvailleetkin, kuten esim. ent. 

lähettiläs PUsta, mutta yleensä on rajoitettu ennustaaaan ja 

myös toivomaan, että MOskovan sotilasliittoneuvottelut jäisivät 

tuloksettomiksi ja että varsinkin takuukya]Dlya samalla hautau

tuisi. ll:iJDenouan l'äliElllinisteriösBä ja yle iaesikunnassa on 

järjestelmällisesti jaksettu ylläpitää uskoa neul'ottelujen tu

loksett~teen kaikista niiden .snolle myönteisistä kuulu

misista huolimatta. 

Uutinan Sakaan-V8Di.jän ncmaggres8iolwlkkeista on nosta

nut täällä l'älUtÖllä8U esille qa,.,kseA: .Ui. Mrkit8" tiliä 

.lAKELUOH.IE: ............ jeoMI .. ' 

T .......... 
T ....... Ja lIIIbI ......... ...... 

II" .... 1' .*_ :.:: ... ~",:t:: ... ::. ........... ...... 
II". • t t-., ........ p ,,' .. 1 ...... ........ ...... ...... 
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sopimus, jos se todellakin solmitaan, Itämerenmaille? Kaikki ne, 

joita olen ehtinyt tavata - määräv~t henkilöt ovat tosin vielä 

kesälomallaan - ovat poikkeuksetta sitä mieltä, että sopimus, elle 

siihen liity mitään salaisia kauppoja kolmannen kustannuksella, on 

omiaan lisäämään turvallisuu en tunnetta Itämeren rannoilla. Neu

vostoliitossa on lopetettava puheet "epäsuoras ta hyökkäyksestä" 

Itämerenmaiden kautta, mikä siellä viimekuukaus ina on ollut mie

liteemana. Niinikään putoaa pohja syytöksiltä, joita on tehty Vi

roa ja Latviaa vast aan nonaggression solmiamisesta Saksan kanssa. 

Lyhyesti: Viron kannalta katsoen merkitsee sopimus käänne ttä pa_ 

rem paan päin. 

Tämä käsitys tulee näkyviin myös Viron l ehtien lausunnoissa . 

Selvimmin osoittaa tyytyväisyyt tä "Uus-Eesti", hallituksen pää

äänenkannattaja, joka samalla saa tilaisuuden ylistää hallitusta 

sen kaukonäköisestä asiain hoidosta. "Tapahtumain kulku on", 

lausuu lehti (23/8) I "tehnyt oikeut ta meidän viime vuosien ulko 

tikallemme. Puoluettomuuden julistaminen antoi meille hyvän aseen 

sitä vastaan, että me itä ei kiskottaisi suurvaltain keskinäisiin 

riitakysymyksiin. Oikealla ajalla solmittu hyökkäämättömyyssopimus 

Saksan kanssa toi mukanaan sellaisen olotilan, että meistä ei ollu 

mitään syytä puhua Saksan-Neuvostoliitpn sopimusta solmi t taessa. 

Ja jos meistä puhuttiin vastoin tahtoamme Englannin~kan-Neu

vostoliitan neuvotteluissa Moskovassa, niin meillä oli syytä olla 

pahoillanme. - Todellisen puolusttamuuden jatkaminen ei pitäisi 

olla Eille vastaisuudessa vaikea. lIe ellllle tahdo muuta kuin että 

meidän annetaan rauhassa rakentaa oma tasavaltaamme". 

Oleellisesti pidättJVämpi muista lehdistä on lausunnossaan 

" Päavaleht", joka kylläkin tote •• "päittemme päällä" riip~ 

tW1l811bU poistlme_. IIIlti. jonka aielestä Saksan j •• uyostolii

tcm läb.antpdMa ja 18täYyJa &Iltaa kuitenkin UiJlU8D118ille 

flJ :_~-'~ 
lHa18t8ri. ,/ 
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aan kunnioittaen oheisena lähettää 
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Suurvaltasota ja Viro . 
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RAPORTTI n : 0 26 . J f ~:2.. tJ tt-( 
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Asi a : SUUIvalt.as.o ta ja. V~. 

ei 

Joski n Ellur valtaeota Saksan-Neuvostoliiton non

a res siosopimuksen solmiamisen j älkeen häämöitti näköpiirisSä, 

ei s en syttymiseen kuit€llkam viimeiseen saakka 

lä uskoa, ei määräävällii. taholla eikä juuri muuallakaan. Yk

S inker ta i ses t i ei jakset tu käs ittää, että Europan nykyi set 

ID littiaet johtomiehet antaisivat asiain liukua siihen mialet

tämyyteen, mitä auurvaltaeota hävitysaseineen meidän päivinäm

me merkit see. Kaikesta huolimatta tapahtui kuitenkin sama 

kuin 25 vuo t ta sitten: Europpa on sula tw:Ill.t sotaan, vailla 
• 

• nytkin tuskin kukaan sen johtavia ta va ltiomiehia tä ai.iä. si

simmässään olisi ta tonut. 

Joskin sodan ma' dollisuuteen, kute n sanot w., 

ei uskot tu, ei sen muuttuminen tosiasiaksi ole tois taiseksi 

paljoakaan muuttanut täällä jokapäiväisen elämän kulkua. Ensi 

alkuun oli kylläkin poikkeukaelliain määrin ostettu elin

l'aatetuatarpeita, mutta mään suor8l8BB:.a os;opanikista ei 

ole syytä p1l:I1a. Bauhoittu.m:imn tapahUli myös l'enattain pian 

ilman että l'altiovall.& oli sntä ryhtyä mjh;nkiijjn jyrma

pään toimanpitMSem. Osaltaan va:iklltti täbäD ballitulsBen 

ka1ae_ tiedoDanto, miaaä vakuuta ttiin elintarwvarastojm 

JAKELUOH.IE : ..... eIuoh .......... Ja : 
T ...... ..... 
T .......... Ja ........ mlnlaterNllle. 
EI ... ~ tIedoItukalln • 
..... _ 1 ... _ ........... 0' . ' ..................... 

......... 
•••••• 
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t ävän pi t emmäks i aikaa ja niitä vie lä voi tavan 

t äyae t ääkin. ä t ä vakuutusta on ollut omiaan vahvist amaan 

tosiasia, e ttä Sa:.UJasta on pari päivää si t ten saapmut so-

karilastissa Kaksi toinen 

Rauhoit tava va :iku tue on 

s il " , että Zes t i ank on muutamia päiv iä l ukuuno t tama t ta 

oteer annut valuuttakurssit ja myös" n myynyt valuutto ja l ail 

lis i in t a rpeisi in. 

iuo tantoelämä lasketaa n voitavan m~utamia kuukausia 

pysyttää jokseenkin entisellään. Raaka-ainevarastot ovat ta

lo~inisterin ilmoituksen mukaan suurell1lIl8 t kuin ensi hetkes-

sä voitiin arvatakkaan. itä taas polttoaineisiin tulee, on 

palavakiviöljyä ja bensiiniä ei ainoastaan omiksi tarpeiksi 

vaan vienniksikin. Talousministeri on antanut lupauksen n 

ja tkuvaåta viennistä Suomeen, jota hän toivoo voitavan 

aestään lisätäkin, ja näinä päiviBä laivataan ensi mmäinen 

• so dana ika inen läha tys, 525 tonnia. Ki v :ih.iil tä on 

toissa suhteellisesti vähän, mutta sen korvaa pala vakivi , jo 

aiotaan entis tä eIlSmmän ottaa käytäntöön. Lyhyesti sanoen: 

taloudellisessa suhteessa ei Viron __ ole toistaiaeksi 

tu ja oleellisesti ptNmpi ku.in eBim. naapurimaan Latvian. 

män toteaa mielihyvällä tänään "Uus Ess ti" kir joi ttaessaan 

seuraavaa: "Nykyhetkellä, jolloin ulkomaisia kau lBsuhteita on 

kohda~t vakavat häiri5t ja jolloin on edessä kauppavaihdon 

oleelliDsn uudellaenjärjestely yleiaeuroppalaiaesS8 laajuudessa, 

voi Viro katsoa ralilalliselllDlin tulevaisuuteen kuin IIIOni mei

dän naapurimme." 

Lähiaikoina ei myöskään Viron ulkopolit tiaen a&8-

lII8l1 katsota käyTän uballllaiaeiai. Slka8D.-leuvoatolii1ion uon

~esaiosopimua on ~ut mlkana.m aiDakin hetkelliaan 
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t uks en Itämeren rannikoille. Jos Saksa jaksaa 

vii koina fuol an , ja vars inkin, jos siellä muodostetaan uusi 

alli tus , joka jårjestää suht eet aksaan, it a kaikkea ni

menomaan l e i s es ikunnas sa pidetään yvin ma elollisElLa, ellei 

suorastaan todennäkö isenä, arvellaan täälläpäin voitavm ehkä 

j äädä suuriin ra t kaisuihin nähden syrjästäkatsojan asemaan. 

Keskusteluissani eri henkil öiden kanssa olen kui

tenkin saanut havaita, että suhteellisen ja hetkellisen t 

vallisUllStunteen ohella tunne taan huolestumis ta nyt tapahtu

van kamptBilun lOPIUtuloksiin ja seurauksiin nähden. Jos 

sa sortuu, jää Nauvostoliitto 

rellä ja se n suunni telmille ei enää ole 

kinäinen r ivaliteetti: mmkä 01emas6a:>loa 

Viron samoinkuin muidenkin Itä.meremaaidan 

nä perusteena. Jos Saksa taas onnellisesti sodasta selviytyy, 

on sillä nonagressiosopimuksen kautta ja ehkä muutenkin toi

nen asEm.Il8 euvostoliittoan kuin aikaisemmin, aseI1Il8, mikä 

ItämareDlD8ille ei ehkä ole edullinen. a is1alussa "kapitalis

tisia" maita vasulan saattaa Saksassa sitäpaitsi ajanpitkään 

syntyä mielentila, misBii. bolshevisllli ideologisestikin näyt tää 

toisenlaisel ta kuin aikaisemmin. T"ållöin saat tali tulla 

kohtaisusi Göbbelain v.l925 "Völlisoher Beobaaht8riSBa" 

aElll8ll, kSlBallia80sialiaD ja k()lD1ll1mi.ami.n keskinäisiä suhteita 

koskevan artikkelin IErkitael'ät sanat: "lIe taistel ..... 

JI8 olematta ailti. todelliset viholliset ••••• Mahdollista, että 

l'älttämät taana lähentää _idä1i". - Een tietää. "Kaikki virt." , 

ku ten lausui aiko1Dam ierakleitoa "hiiIIirä". 
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RAPORTTI n : o 27. 

TalliImassa 16 p:nä 8Y1'S- kuuta 19 

As i a: Keek.U$teluja . tila t e.es.ta ... . 

f . ei 
Käydes säni tänään välismi.n is ta- i S e 1 t eri n luona 

ilmoittamassa Suomen aikomuks esta saattaa lisenssijärjestelmä voi

maan tuontiinsa nähden johdin keskustelun euvostoliiton soti

laallisiin to imenpiteisiin ja joukkosiirtoihin länsirajallaan. 

Rra Selterin mielestä eivät nämä. siirrot - ainakaan tässä vai

heessa - merkinneet uhkaa Itämerenmaille. Syytä oli sitäpai tsi 

panna merkille, että rajalla Peipus-järvestä pohjoiseen ei ole 

voitu havaita Neuvostoliiton taholta ryhdytyn mjhjnkään erityi

sampiin toimenpiteistin. Etelässä. taIBhtuneet joukkojen sijoituk

set viittaavat siihen, et t ä Neuvostoliitto joko OL. vain 

lam tai hautoo joitakin suunnitelmia Puolan, ehkäpä Romanian-

• kin suhteen. 

Mitä IIlUUtan Viron ja Neuvostoliiton SuhteisUn tulee, 

oli niissä kieltämättä havaittavissa parananista. Aiks:i8elllllin oli 

vaikea sama mitään vastausta }Jgsl!ovasaa tehtyihin esitykaUn 

ja IlOotteihin. Viime aikoina on taktikka tässä suhteessa oleel

lisesti lluut tunut. Baimerkld.Dä täatä oli hra Sel terin mielestä 

11.11. se valmius, mUlä leuvostoliitto nyt suostui Vi.r011 ebdo

tukseen talvella tapahtuvasta rajan _rldnlästä Paipusjinellä. 

Vastaus Viron eai.tyaem asiassa amettiin jo seura89'Ea päi-

.lAKELUOH.JE: ..... eIuohjeonal .. je : 

T ......... 
T .......... je'....... .....Iet ......... ..... !aal.l.i.uu. ...................... .............. ..................... . 
EI ............ ..., ............... 
EI. II" •• _ ......... , 1' ...................... ....... .. , ... 
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vänä. 

Hn Selterin mielestä joutuisivat ItämerElDll18at suo

rana i.sen uhan eteen vain kahdessa tapauksessa: ensiksi, jos 

Saksa sortuu, t oiseksi, jos Saksa ja euvostoliittD joutuvat 

ristiriitaan Puolan kysymyksessä. Eräät merkit viittasivat hra 

Sel terin mielestä kuitenkin siilien, että näiden välillä tässä 

s teessa on joku salainen sopimus olemassa. 

Hra Selterin mielestä oli Vironk:in kannalta erit

täin suotavaa, että Suomi ryhtyisi rakentamaan Rovaniemen-Pet

sanon ra tas. Siitä voisi toivottavasti olla jota:in yötyä 

myös Viron yhteyksille muuhun maailmaan. Presidentti Päts oli 

nostanut tämän kYS.}'lllyksen esille m.m. Suomen sotaväenpäällikÖD. 

viime vuonna täällä tapahtuneen vierailun aikana. 

Lopuksi hra Selter lausui toivo uksenaan, että Suo

men lehdistö tänä kOhtalokka~a ajankohtana noudattaisi pidät

tyväisyyt tä ja harkintaa niljPn hälytysuu tist81 suhteEll, joita 

Itämeremaiden suhteEll määrätyissä tarkoituksissa pannasn liik

keelle. Niistä Eli. voi Suomelle olla mitään lJiyötyä, mutta ltä.-

• me r enmail le varmasti vahinkoa. 

Viron esikuntapäällikön apulainen, eversti a a .,. 

s i n g, jonka myös tänään tapasin, oli Itämeranmaiden uhan

alaiB wtean nähden täys in sanalla kannalla kuin hra Seltar. 

Puolan kohtaloa oli hän valmis pitämään jo päätett]Ilä. Kainka 

Jeuvostoliitto ja Saksa siitä keskenään sopivat, sen näyt tää 

jo läbiaika. Eräältä taholta oli bin kuitenkin saanut luot

tanukaelliBesti kuulla, että Saksa ei vaadi en.pää kuin ra

jaoaa mDIIl l18ailJlaD'Dtaa. 
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.Puolan Tallinnan-lähett iläs t ilantees ta. 
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Tallinna ssa 

28. 

18 p : n ä 
Vz. !:J..:.. ,fJ 

SYYS- kuuta 19 39. 
-/1 _~r. ; 

Asia: Puolan Tall:i.nIl~.-:-1.~etti1.äs 

tilan teesta. 

- ( 

Keskus telus ta Puolan Tallinnan-lähe t tilään . 

micki 'n kanssa, joka tänäiil kävi luonani ja joka on val

mistautunut millä. hetkellä tahansa jättämään lähetystönsä 

kilökunnan ~sa aSEillapaikkansa, katson olevan syytä merkitä 

seuraavaa. 

Niin toivoton kuin Puolan armeijan asema tällä 

hetkellä onkin, on se kansallisen itse~au velvoittamana 

taisteleva viimeiSeen saakka, lau.slll hra P. Ta istelua ei 

sitäpaitsi ratkaista idä.sfii. vain lännessä. Englanti ei voi 

luopua taistelusta ilman voittoa, sillä mtnltoin sen. valta

asema maailmassa olj s i mBIlIl1ttä. ja siitä tulisi toisen 

kan val tie. Tämä. seikka on lupauksens myös Puolan t..ulevai

suudelle, niin synkäl tä kuin se saat taa nyt näyttääkin. 

Kyaymykaeeni, olisiko määräävä taho Puolassa eh

kä ollut valmis aodlll väl ttämiaeksi hyväksymään v. Ribben

tropin 16 punktia, jos sille olisi jätetty riittävästi har

kinta-aikaa, vastasi hra P. kielteisesti. "Sota oli yks.m.

kertaisesti välttämättömyys". Jos Sakslll vaatimuksiin olisi 

suostutta, olisi se vuoden tai ehkä jo puolenkin päästä 

esiintynyt uusilla vaat:ilmkailla. Tätä käsitystä edusti .... 

".KELUOHJE: .. akeluohjernall.ja: 

TanI ...... 
Tanll"- ja IIaIbi mlnleterillll .. 

............ ~!a..~~ .... ....... .. .......................... ............... . 
EI .................. tledoituUlln. 
E .................. mutta "'a F 'n'_ ........ 18ft tIedoi-....... 

11.: &4. 
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Berlinin-suurlähe t tiläs Lipski, joka Saasassa syntyneenä ja 

saksalaisen sivistyksen saaneEna er inomaisesti tuntee saksa

laisen mentalitee tin ja nykyise t vir t aukset Saksassa. 

Hra ; n mielestä oli selvä, että Saksa pyrkii 

tamaan Puolassa uwen, mieleisensä hallituksen. Si:inä se on

nis tuneekin, sillä "35 miljonaisessa kansassa on tie tenkin 

monenla ista ainesta". Mahdollista voi myöskin olla, että jo

ku puolala illan patrioott ikin vähan tä äkseen kansansa kärsimyk

siä ottaa kantaakseen aikalaistensa tuomion ja "pukeutuu. 

Hachan mantteliin". Tällaisis henkilöitä voi tavsta ehkä 

helpomin en t. Itävallan puolalais tEIn aristokraa t tian keskuu.

dessa. 

Mitä tilanteen yleiseen kehit ykseen tulee, piti hra P. 

kaiken kuulemansa };Srusteella mEhdollisena, että Italia nou

datettuam jonkun aikaa puoluee t tomuutta . liittyy - hyvästä 

maksusta Ranskan kustawauksella - länsivaltoihin. Tässä mie

lessä lienee jo "koputet tu jäätä", joskaan hänellä ei ol

lut yksi~yiskohtaisempia tietoja asiassa • 

1iettml oli P:n mukam, vaikkaldn siellä on tehty 

agitatiota Vllnon kysymyksessä, jaksanut säilyttää täysin 10-

jal:in asenteen su.hteis·saan Puolaan. Puolueettomuuden puitte 

sa on se tehnyt eräitä myönteisiä "gestejäkin" m.m. luva

ten turvapa~ Pilsudskin leskelle peineinean. 

llitä tulee Viroen ja Latviam, muuttu.u niiden asema 

P:n mielestä suorasfam uhanalaiseksi sen jälkeen kuin Puo

la oli lyöty maahan. Jieuvoatoliitto olDitti ruokahahla nii

den IiRlhtean jo nillakeaäiaiBBi liittoaop:iJmaneuvotteluisaa 

aivaltojc kanaaa ja "syödeasä ruokahalu ka89'aa." Sitä 1IIUk .. 

kuin sota pUki"11 kiiJ vaara yhä a 1ma_Di. Hmkil6kaht' 

taiaa.i _toi hra P. aiDullakin lillliiai .neuvon, aiinii 
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S8 osa irtaimis tostani, mille annan arvoa, SuomeElll, "8nmn

kuin se on 1 iian myöhäis täti • 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ... ~~ ................. . 

OSASTO: .... ....... ~.J .. ~ ......... ................. . 

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

. .... y;!l~~.::::.~ .... ~ ....... f;Yrb ./Z.~,Jt . fh .. . ~ J..i. 

Jk~t~~~ 
... -...... .. ..... .................. ............................ ..... .................................... ~.~ ................ ......... ..... -.. -....... . -....... ...... . 

........................... .................................. . .................... ........... .... ... ........... ........................ /~/~ • .. / (}, . , 

._-. lOI. 



• 

Ta llinnassa , syysk . 1 p , 1939. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 
. . ~ . . 1 , ' ~.' A lfn;! N!_~', .' , 

84 . 

. ...... 

'1 J / '- '1.1 f ~\ 
c: 

, ,2/ h ' ?/.- ' -, \ ~ 

- t eri ~ti':. r'" å-' (!Ig 
U l koa s ia in min i 

Saan kUIlIl. i oit taen ohei sena Uihettää Tallinnan 

Lähetystön tiedotuksen no. 29 ots ak keella 
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Tallinna 

29. RAPORTTI n : 0 

Tal linna ss a 18 p : nä syys k uuta 19 

Asia: uJie ~l\ll3Yf3.Ile "Orsel' in" 

.j u t t~~ .............. . 

Kuten lUnis teriölle olen kuluvan kuun 15 p;nä 

dottanut, saapui sano ttua pä ivää vasten yöllä Tallinnan sa

tamaan puolalainen wkellusveIlS "Orzel" konevisn pakottamana, 

kuten aluksen päällikkö viranODlaisille ilmoitti. 

samana päivänä saa te tun yle isesikunnan tie!hnannon IIIllkaan a

lus takavarikoitiin, miehistö internoitiin ja 

siirrettiin sairaalaa. Asia näytti sitEll olevan selvitrt. ty. 

Tänään aamulla klo 3-4 välillä klllllui sa tamas ta ja 

rannik kopa t tereista Blilmuntaa ja myöha:nm:in levisi tieto, 

"Orzel", kutEll Ministeriölle olen tänään kahdella puhelinsa

nomalla ilmoittawt, oli lähtenyt ~arkuun ja päässyt kaikis 

sotilaallisista toimenpiteistä huoljmat~ avomerelle vieden 

kaksi virolaista vartiosotilasta mukanaan. 

neiseei.kuw:lan tänään julaistussa 

taen tapahtuman jolrlos ta seuraavaa; "Syyskuun 18 klo 3 ai

kalll a8ll1ulla pakeni Tall:innan satanasta Puolan a~ellu8Vene 

"Orzel". Alukselta oli pyhäpäiväD. iltua m8llD8s&ä otettu poie 

tykkien lukot, koko ammusvam eto ja l' lsi van ka ikkism 

20: stä torpaedos ta. Vartioe tamme tahtoi estää ulos pjisyn ja 

on sen yhteydessä saanut kärsiä vaurioita • 

JAKELUOHJE: 

.... ... "u],1 joan . ..................................................... . 

•• , a4. 

............ jemaI .. ja : 
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T ....... ja IIeIbI ........... 111 ... 
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patterit avasivat tulen sukallusvaneelle, minkä. johdosta se he

ti teki sukelluksen. Sotalai vamme ja l entokoneemme r yh tyivät 

ajamaan takaa pakolaista." 

Muutama t un ti myöhslIIIllin julkaistiin päiväkäs ky, 

llulkaan merivoimien päällikkö, kapteeni Mare ja merivoimien esi

kuntapääl l ikkö, kapt eEni Linnuste pidätetti:in heille uakotuista 

te tävistä. 

Virolle on taf8h1nma ka ikkaa muu.ta kuin mieluinen. 

Kaiken sen mukaan, mitä asiassa olen kuu.llut, voidaan viran

omaisia syyllä. syyttää huolima ttomuudesta ja leväperäis yydestä. 

Sukellusveneen mierustön oli sallit tu jäädä. asumaan sille tois

taiseksi ja sen aseistaxiisumiseEn oli ryhdytty vasta seuraa

vana päivänä laivan Etaapumisesta satamaan... Vartioksi oli ase

tettu vain kaksi merisotilasta. Näin vajanaieet toimenpiteet 

olivat luonnollisesti omiaan herättämään laivalla ajatuksen 

Il8lIlisesta suotuisalla he tk& llä. - Asia joutuu kuulemani mukaan 

mahdollisimnan pian sotaoikeuden käsiteltäväksi, jolloin yksi

tyiskohdat ja syyllisyyskysymys saanevat selvityksensä. 

Puolan Talli man-lähe ttiläs, jonka kara sa otin as:ian 

puheekai, oli sitä mieltä', että Viro oli taka v ariko inut 811.-

, kalluaveneen kansainvälisen oikeuden säännösten 

ei . pyytänyt virolaista aPJ8 missään suhteessa ja oli valmia 

poia tmllum TalliDDan aat8DBsta 24 twmin kuluessa saapumisea

taan. Tästä huolimatta julistettiin alus Viron viranomaistlll 

talvlta pidätatlPi. Kun alukaen päällyatö samoiDkuin miahia

tökin ei t;pai tai kiel tiiltyi ant_ a ta lmnni aaanaa, jo ta v izolå 
6 

set naU_t IIIIhdolliaen pUenamisan varalta, ei vimlaiailla 

lähettilään llieleati ollut oikeutta aYltallä asiaa. pwlal.aiaia 

Ta_ aua lmolillattollaaUa81. Vaataaviasa oloa .. ol1ai Ta __ • 

jokaiMIL JmUnkjD __ lIlD lluftD8 ..... ll7t auål..la tavoa. 
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Tallinnassa on tapahtumasta liikkeellä uueIlla iBi.a 

huhuja puolalaisen sukell\lSvanean ja viranomaistan sa laisea ta 

yhte isylllIllärryksestä, mutta niillä. en 

raalista pohjaa • 
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Neu~os toliiton interven tion jälkeen. 

11 i i s t eri: 
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allinna ssa 23 p:nä syys 

Asia: 

'älkeen. J... . .... _ ............................................. . 

.!ll:räässä Leninin muistolle omis tanassaan irjoitel

massa v. 1924 mainitsee Trotski, että hän vain kolme ker

taa alämässään oli nähnyt Leninin nauraVmt. KolmaIlIlen ker

r an tapahtui se senjälkeen kuin Neuvostoliiton hallitus 

oli tehnyt päätöksensä luovut taa Puola lle 1äns i-Ukrainan 

ja läntisen osan Valko-Venäjää sekä antaa Riiassa rauhan

neuvo tteluissa olevalle delesatiolleen vastaavat ohjeet. 

Tämä kirjoitus johtui mieleeni lukiessani sähkö

sanoman Molotovin radiossa antamasta julis tukse~a, jonka' 

mukaan "Neuvos toliiton hallitus pitää pyhänä vel vo11 isUll

tenaan ulottaa avustavan kätensä Puolassa eläville veljil

leen ulranalaisille ja valkovanäläisille." - Tällä he tkellä 

ei tarvitse paljon va i vata päätään kysymyksellä: miksi Le

nin nauroi? 

Neuvostoliiton interventio merkitsee joka tapauk

sessa sitä, että uudestisyntpä Puola - milloin se nyt 

tapllhtuneekin - on rajoiltaa toinen kuin lllkyinan. Uutta 

samalla se sa.ttaa merkitä paljon JIIIluta ja mullistavaa, 

m:istä nykyhetkellä tuslln kukaan voi luoda itsellem ku

va., korkeintaan arvailuja. h~tu.t asattavat aHäpaita1 

.JAKELUOH.IE: .................... : 
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seu.ra ta t oisiaan paljon nopeamma ssa t ahdissa kuin ne, joilla 

niistä on jotain t untua, saattavat arvatakaan. . 

Suursodan syt t yessä olt tin täällä sitä mieltä - ja 

myös toivottiinkin - että Saksan ja Puol an välisen ksnpJ;8ilun 

paätyttyä tapa tumien paine siirtyisi länteen ja että Itämeran

maissa sen jälkeen ja a inakin toistaiseksi vältyttäisiin suora

naiselta sodanuhalta. 'fämäntapaista aja t telua kolhaisi pahasti 

Neuvos tol i iton mukaantulo saaliinjaolle Puolassa ja viime 

eiv ät ole olleet omiaan turvallisuudentunnet ta lisäämään. 

• toliiton taholta virallisesti esitetty väite, että Viro ei näy

tä pystyvän pitämään järjestystä vesillään sekä venäläisen es

kaaderin välitön liikkeellslähtö ja riste Uy Suomenlahdella, jos

kin sen dElIlonstrativista luonnetta virallisella taholla tahdo

taan kieltää, ovat sen mukaan, mitä itse on voinut havaita 

tai saanut kuulla, synnyttäneet monissa piireissä huolestunei

suut ta ja epävarmuutta siitä, mitä tulevat päivät mukanaan 

vat. 

Huolestuneisuua vastaisuudesta ei kuitenkaan täällä ole 

• herättänyt - ei ainallaan yleiaanmin - mielten masennusta eikä 

alistumistWlIl8lmaa. Virolaisilla on hyvät hermot ja he ovat 

tuneet kestäm~ kovaa. Viron valtio ei ole ayntynyt kenenkään 

lahjana, Dan kovan, ylivoimaiselta näyttävän kamppailun tulok

aena. Jos se on yält tämätÖDtä, tulee Viro nytkin tappel8111881l. 

wulen puolestani Laidonarin O8UDSen oikeaan tämänpäiväisessä pu

heesaam, lIinkä lopp18aD8t kuuluiva t: "lfe taJMi<D1118 jäädä ulla

pudllle sodan lIelakeidaD ja toiYQlIII8, 

liltte jos joku Yalta tai lOiu kil _idän, valtekunt&me ja 

UII88_ kiappnm, silloin GIL sota, silloin puolua .... ,atä 
robk •• ti, ,ati ___ U, 7bI~ yuDdel.1 ... U kDia 3) ftOtta 



sitten vapaussodan päiv mä. Se on meidän l uja 

ta tietä meillä ei ole." 

Joutuuko Viro ja milloin lunastlil1San e ellämainitut 

sanat, sitä. on va i kea tällä he tkellä arvata. Monet virolaiset 

pitävät sita maD:iollisena, useat täällä olevat ulkomaalaiset 

suorastaan todennäköisenä. Puolan Tallinnan-lähet tiläa oli pari 

päivää sitten kaiken tietämänsä mukaan valmis äittämään, 

t~än maD:iollisuuden puolesta puhuu kahdeksan tapausta 

tä sanalla lisäten, et tä "Suomen suhteen on asia täysin 

• vastainen." Puolan ja Englannin lähetystöt ovat va:raIlDBet 

sumit koko henkilökunnalleen ja Ranskan lähe tystö osittaisesti. 

Sanalla on merkittävä, että kuluneen viikon aikana on sekä 

täällä että ulkoma iden lem is tässä kier tämäa sä kai kenkarva :is ia 

hälyttäviä uut isia Viroa muodosaa tai toisessa ullkaavasta 

r asta ja täällä muka jalansijaa saavasta . defaitismista. 

l.Iä.äräävällä taholla täällä sen sijaan vallitsee 

edelleen suhteellinen optimismi. Vakllutetaan, että niin kaum 

kuin Saksa on voimissaan, Viro ei ole välit tömän uhan alai-

• nan. lieuvostoliiton taholta on taas aivan viime päivinä saatu 

todistuksia siitä, ejtä naapu-isuhteet eivät ole mitenkään r 

kuneet, pikellllllin päinvastoin. 

osastoja on vedetty tallaisin ja sinne lienee jätetty vain rau

hanaikainen joukkovab.vuus. MOskovassa tapab.tmvissa lisäkauppas 

mwmeuvotteluiBsa ovat venäläiset neuvottelijat olllittanaet halua 

kauppavaihdon oleelliBeen laaj8IlllUkse8D. luva t8n Vizolle sellai

sia tavaroita, joita sen nlkläii1l on JIIlualta vaikea 

ye arityiaeDä yatäYllliayyteä pidetäiin täällä sitä, että 

yoatoliiton taholta on tarjottu Virolle .abdolliaUII kältiäi 

tr_itoUikkaeaaiiin Lutobn-SyYärin-Vi.i,JWaro UDaYareitöL 



4. 

Tämä kaikki on kieHiilllättä jotain positivista ja pu

huu ainakin lähimmän ajan t urvallisuuden puolesta. Tilanteen 

myöhempi kehitys riippuu niin monesta tuntemat tOmBsta, että 

siitä on par as päätellä myöhemmin • 

• 
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esittämät vaatimukset. ~ I _CI_C-:._~ 
Kuluvan kuun 23 p:lle päivätyssä raportissar:Li olen 

euvostol i iton intervention mahdollisista seurauksista puhuen 

m.m. lausunut, että tapab. tuma t saattavat seurata toisiaan pal

joa nopeammassa tahdissa kuin nekään, joilla niistä pitäisi 

olla jotain tuntua, saattavat arvatakaan. Viimeisten päivien 

polittinEm kehitys Viron ja Neuvostoliiton suhteissa antaa 

tukea tälle lauswmolle. 

SaapuesBa8l1 Moskovaan kuluvan kuun 24 p:nä lis 

paaopimusta allekirjoittamaan ei välism:inisteri Selterillä voi

nut olla väh:intäkään aav is tus ta siitä, että hän jo varhain 

seuraavana aamuna saisi istua lentokoneeseen palatakseen rae

ka~ mielin ja enemmän tai vähellllDän ulttimatiivis:in uutisin 

Tallinnaan. Kutsu Moskovaan oli esite tty mitä kohteliaiDmin 

ja vierailulla oli varattu Moskovm. nähtävyyksiin ja maata

lowmäyttelyyn tutustumEeksi 3-4 päivää. Ainoa seikka, joka 

olisi saattanut helättää joitakin epäilyjä oli se, että kut

sua oli seura ttava 8811Bna päivänä, jona se esite tti:in. Osas

topäällikkö kelle. jolla oli valtuutus kauppaaopimuksen elI .. 

kirjoittBmiS8C. ilmoitettiin pari tuntia eIlIl8ll sovittua ella

kirjoitustUaiatmtta, että ulkoasiainllDmiaaariaatii pitää sopi-

.JAKELUOHolE: ................... : 
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vampaoa , et ä <so pimuksen alle ir joi tta vat hra t olotov ja Selter 

eikä .likojan ja Meri. 

-Hra Selterin saavuttua Moskovaan ilmoitettiin hänelle, e 

ul oasi ainkomissari ot taa hänat vastaan samana päivänä klo 4. 

tä vastaanotosta ja sen kulua ta olen hyvästä 

seuraavaa. 

Aluksi puhuttiin allekirjoite ttavasta lisäkaupt8sopimuksesta 

.. ja hra MOlotov lau~i N~vostoliiton antavan arvoa sille , että 

• 

molempien maiden taloudelliset suhteet voidaan järjestää 

sä yhteisyumärryksessä nykyistä tilaIIDBtta silmälläpitäsl. 

tämä. ei riitä", lisäsi hän ja jatkoi: "Viron ja Nalvostolii

ton väliset polittiset whteet ovat myös järjestettävä vastaa

vaan tapaan." Neu.vostoliiton on kaikki mahdollisuudet huomioon-

' ottaen parannettava aSemBwsa Itämerellä. Se ei acä.ä voi tyy

tyä olemaan suljEfttuna "Suomenlahden lätäkköBn" ja sen on pak

ko esittää Virolle eIäitä politt:i.sia vaatimuksia. Ensinnäk:in 58 

odottaa, että Viro ~os.tuu solmimaan aen kam sa kesk:inäi.eeen 

avunantoCll raken1nvan puolustuBliiton. Toiseksi sen on saat..,a 

laivastolleen tukiasemia eräissä. Viron satamissa, missä auhtee 

sa !al.liIma ja Paldiaki lähjnnä tulevat kysymykseen, aekä tar

peelliseksi. ka tsaDiaan lentoaaemia Viron saaristossa • 

• koista on sovittava yksityiskohtaisella sopimuksella. SaIlalla 

li8U.1O etoliit to , jos näissä aa:u-isa pääatään yhteisj'1lllllärIJkaac, 

antaa vaa tikkeakai valmutukBen siitä, että se ei millään 

pyri aakaantw.81 Viron siaäiaiin oloihin. Sopim18 ol,iai 801-

Jlittna 10 nodekai, autta 8.a woiai jatkua _tc:.aatti88.ti, el-

lai aitä Jläiiräajan kulua_ irtisanota. 
11ft Seltu ilaoittt IaTOatoliiton ehdotustm tUTa u-

_lle täJålli8aDä 71lit1k&1IIi. Bbllä ei ~åiiIl oUut 81-

Ula .Uu"la _taa JLiDda •• tauata Yiron ba1l1tUam 
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Bä. Vuolla on nonac;gress:iosopimukset ei ainoastaan Neuvostolii

ton vaan myös Saksan kanssa ja sen 00. ote t tava ratkaisussaan 

t ämä seikka luonnollisesti huomioon. Viro on kaikessa" mikä sen 

ulkopolitikkaa koskee, a IDa pyrkinyt sopimuksiaan mahdollisim

man täyde l lisesti noudattamaaJ.. Mitä nyt esitettyihin Neuvos

toliiton vaatimuks iin tulee, oli hän valmis esit tämään ne 

ron hallitukselle. 

Hra Molotovia ei hra Selterin vastaus ja varsinkin 

viittaus Saksaan miellyttänyt ja hän tokasi tähän kärsimättö

mästi: "He tietävät." Keskustelun lopuksi hän antaakseen enem

män pont ta e sityksilleen lausui: " ~eillä on ollut 20 rauhan 

vuotta ja olette saaneet tehdä, mitä olette tahtoneet. 

me heikkoja, mutta nyt me olelllllle vahvoja. L1e otanme." - Kefr 

kus te lu päät tyi. 

Hra Selterin hämmästykseksi pyydettiin häntä puhelimit-

se klo 23,30 v ielä samana iltana saa p1lII8al uwellaen ulkoa 

komissariaattiin. Hra Molotov otti hänet siellä vastaan ja e 

• ti 5 artiklaa sisältävän polit tisen sopimuksen samalla tiedus-

taen, tahtoisiko hän sen allskir joit taa. Hra Sel ter kieltäytyi, 

mutta ilmoitti lähtevänsä a&llLUl.entokoneessa Riian kautta 

naaIl esittääkseen Heuvostoliitan vaa timukset hallitukselleen 

alistaakseen ne sen ratkaistavaksi. 

Tallinnassa herätti tieto välisministerin odct ttlll8ttomas

ta palUDSta suurta hämmästystä. Sen voi sanoa suoxaataan ft

vahdllttaneen IliaUä. Xäaitettim, että jotain vakavaa oli 

88. 'Läksin .iaan .lvyyttä saadaksllli vilit tämäati ulkominis

terin tehtäviä väl,jaflauaeåi hoitavan 80swimmisteri Ia*'iD. 

puheilla. JIIltta tuloksetta, sillä hre Selfier oli vain . lyhle8-

U, .,Jtä _iDia-Ua, 8iibköttiiDlt l.äb4öatääl pal ... talle. 
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Saa vut t uaan Tallinnaan läksi hra Selter viipymättä pre

sidentti ätsin l uo Kadriorun linnaan, minne saapP. myös ken

r uali Laidoner. Hallitus kokoontui noin tuntia myöhEllllmin, mu 

ta sen istunto pian keskeytyi, kun pääministeri Eenpalu myös 

kuteuttiin neuvo t teluihin KadriolUD. linnaan. Muu Tallinna oli 

täysin tietämätön siitä, mitä hra Selter oli mukanaan tuonut 

Koetin vielä jöllä saada jotain irti apulaisulkomiItia teriltä, 

mutta hän rajoit tui vain ilmoittamaan, että hra Molotov oli 

esittänyt Virolle "polittisia vaatimuksia". 

Kuulemani muk:aan ratka istiin Viron kanta toisiltaisessa 

"neljän Siuuren" neuvot teluSBa KadIiorussa. Hallitus: teki pää

töksensä eilen iltap:iivällä ja jätti esityksensä, mikä sisäl

si myönteisen vastauksen antamisen Neuvostoliiton vaatimuksiin, 

molempien kanarien ulkoasiainvaliokunnalle. Tämä päätti nelisen 

tuntia kestäneen neuvottelun jälkeea. yks:imielisesti yhtyä hal

lituksen esitykeem. Viro oli nifumuo<bin tehnyt raskaan rat

kaisunes. Delegatio, johon kuuluva t hrat Selter, Uluots ja 

on täysin valtuuksin fSraikes lentoteitse matkalla Moskoveat. 

Sen DI8 tkaa ka tsottiin olevan syytä kiirehtiä, koska 

vaatllaustan '1'0 ivan vielä entisestään jyrken tyä. 

Tällä. ba tliB llä on l' ielä vaikea käydä lähemmin en ioi

maan tehtyä ratkaisua, sen kantaV\Dltta ja merkitystä. Päätel

mät ovat siir:rettävä siksi" kunnes hyväksytty sopimustebti on . 
käytettävissä. Jomtta tässäkin vaiheessa voi mielestäni pitää 

selvä, että sopimuksella m varai:a laajaiantoinen _rJdtlll 

ei ainoast_n Virolle vaan myös san n_p1l'eille eri u-n-
81D11lUiD. leu'Y08toliitto _ sen kautta Itäer_ politikkMD 

oUe_. ätä .. jo kauan on baritell.llt ja lIiki aUä Sao

.ea että RuDtaisa _ __vaati ote t_v. hIIowiooD. J.atria 
j. ~"-. ___ ., tIbkä ... pUlIii _$_ .,aaJda vH-
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railukutsuja - vai kuuluisivatkohan ne Saksan etupiiriin? 

Virolle tuonee so pimus ainakin "väliajan", mutta kyseellistä 

on, lisääkö se suur9stikaan turvallisuudentunnetta maassa. Sa

malla työntyy pakostakin esille kysymys, tuleeko alle irjoi

te t tava sopimus olemaan sopusoinnussa Viron suveränisuuden 

kanssa sen ehdottamassa mielessä. 

Lopuksi erään h omat tavan henkilöt t ilannatta kuvaava 

lausuna: "Jos vieras armeija olisi marssinut rajan yli, oli

si Viro va rmas ti käynyt vastaiskuun. {utta it i:i voi Viro 

sit oo vastaan, että sille tarjotaan puolustusliittoaJ" 

) 
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Virossa on nyt päättyväliä viikolla ele tty kuumeisia 

ja raskaita päiviä. Korke :inmilleen nousi jännittyneisyys tors

taina, kuluvan kuun 2 p:nä, jolloin ratkaiw Moskovassa tapm

tui. Kaiken varalta oli aamupäivällä annettu maan puolustusvoi

mille määräys olla hälyyt ysvalmiina ja esikunnassa 

yleistä mobilisatiomääräystä. 

Rauhat tomuuden- ja epävarmuuden tunne t ta oli omiaan 

säällään se, että virallisella taholla noudatettiin mitä 

ta salaper äisyyttä ja vaiteliaisuutta. Tämä seikka antoi 

kaikenlaisilie huhuilie, joita Tallinna oli täynnä. ~rkillspan

tavaa tässä. yhteydessä on se, et tä liit tolaismaf'.n Latvian lä

hetystö oli viime hetkeen saakka tietämät5n neuvottelujen kulus

ta ja antoi diplamaattikunnan keskuudessa tapahtuneessa luot 

sellisessa tietojen vaihdossa informatioja, jotka pessimismissä 

voittivat kaikki muut. 

Tilantelll vakavuutelll nähden oli käsitettävissä, että 

koko Viro eilisaflllUDa, jolloin IoBkovassa solmitun sopimuksen 

teksti oli lehdissä luettavana, heugähti helpotuksesta. Oli 

mistauduttu pah:immml varalle ja niin ollen tuntu. iva t Iloskovasa 

tehdyt myönnytykset, ntin vakavia kuin De todellisuudessa ovat-

..... !a:al.lm..·············································· .............. . 
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kin, siedettäviltä ja ainakin ymmärre ttäviltä. Tavallirian 

nen mi es tuns i raubo i t ista lukiessaan, että sopimuksen toteut 

taminen "ei loukkaa talo e' lista järj estelmää eikä valtiollis ta 

ra e etta". Toistaiseksi e ole kuullut arvostelevaa sanaa 

myöskään tavannut '"etään , joka olisi tietänyt parElllmin, mitä ti

lanteessa olisi ollut teh t "vä , mikä on SIl1geD. harvinainen 

tässä maassa. 

Moskovaan saavuttuaan oli välisministeri - hänen lento

konettaan oli sivumennen sanoen Latvian rajavartio tietämättömyy

dessään yrittänyt pudottaa alas - saattanut havaita asiain saa

neen jyrkemmän käänteen. Vastaanot to oli viileä ja hra olotov 

oli alkajaisiksi laUSUllllt tilanteessa tapilituneen muutoksen. 

ke iset eivät pysty muka ollenkaan hoi tamaan järjes~tä alueve 

l ään, mis tä uutena todistuksena on venäläisen 

torpedoiminen ja sen uppoam:inen Narvan lahden poukamassa. 

toliiton on näin ollen ajateltava Viran rannikon ja saariston 

miehit tämistä. Tämä ensimmä:inen tapaaminen jäi jokseEllkin tulokset 

tomaksi ja päättyi huonoin entein. 

Seuraavana päivänä oli yleinen tUDnelma kuitenkin pa

rempi ja iltaan mennessä. oli päästy tulokseen. Neuvostoliiton ta

holta tyydyttiin lopuksi vuokra ttavi:in "sektoreiliin" HiideIllD8alla 

ja Saarenmaalla sekä luovuttiin vaatimuksesta sisällyttää (opimuk

sean oikeus kahdEll divisionan vahvuisen m:iehitysjoukon (25. 000 

miestä) pitämiseen vuom-alueilla. Virolaisella taholla tunnuste

taan avoimesti - sen olen todennut keskustelussa kablen halli

tuksen jäsanen kansaa - että Saksan diploma tialla on oleellinen 

osuus a iihEll, että neuvot tBluiasa päästiin ai.edettävään tulokseen. 

Viran tahoUa vecbttiiD. Barliniin jo eIlIl8n v. Ribbentropin matkaa 

!Ioallovalll ja sielläkin 011 ViraD. delagatiolla kuulallmi mukaan ol

lut joku koska 1u hiiIlam. 
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Solmitun kes ll: inäisen avunantosopimuksen - mikä SUO!Il8nkin leh

dissä on okonaisuudessaa jula istu - päakohda t ovat: 

. iitto sekä la i vasto- ja ilmavoimatuki ' ohdat uon alueella 

ra l ot ovin päävaat~ set ans ' ' äisellä tapaamisella hra 

terin anssa • 

• . tä. eneinmainittuun eli kesrinäisean avunantoCll. perua tu

vaan puolustusliitto on tulee, saat taa se nykj isenä 

a jankohtana pakoittaa Viron vetämään johto päät öksiä, jotka 

ole aiva n ieluisia. Jos Englanti ja Ranska julistavat euvos

t oliitolle sodan t.s. tekevät sen, mitä niiltä nyt Puolan ta

pahtumien jälkeen voitaisiin syyllä odo ttaa, on 

sesti siinä ukana. Jos 1 euvos toliitto ja Saksa joutuis ivat 

keDään kampIBiluun, olisi Viron hiljan Saksm kanssa 

ta nona557 essiosopimuksesta huolimatta asetuttava sitä vastaan. 

Sopimuksessa käy te tty sanonta "europpalainen ruurYal ta" s1il1kee 

toki teoreet tisenkin mahdollisuuden, että Viro ja Suomi eräänä 

pkiivänä havaitsia ivat olevansa sotat ilassa keskEllään. 

Sotilaallisia tukikoh tia 06 eva sopimukse osa on jäänyt 

verra t tain epämääräiaeksi. Niinpä "sektorien" suuruus 

la ja Saarenmaalla ja niiden vuokra IDäärätään myöhemmällä BO 

Iluksella. Laivastotukikohtma mainita811 toistaiseksi ainoastaan 

Paldiski, joka 700 asukkaineen on Viron itsanäisyysaikana jäl

leen vaipUIDlt kalas tajakyläksi. Tallinnas ta puhui 

hra Molotov jo ensimmäisessä neuvottelussa, mutta sopi.mllkseSB8 

ei siitä mainita sBnallakalll.. Sodan aikana saattaa 

matta pitää kuitenkin selvänä, että osa laivastoa 

lin.na81 ja ralilan aikanakin saat taa "vierailuja" sattua. 

kertojani on väittänyt, että neuvotteLuissa olisi niistä 

sesti sovittu. väl.:i.aikaisElIl8 järjaatelynä siksi kunnes Pald1akin 

sotasatau <m saatettu kwltoon. 
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issä mUärin ja iminka kauan .l euvostoliitto tulee 

musta ouda t tamaan. , se on "riys jS, 'oka jo askar ruttaa ie

liä, utta johon tälh 11.et.tiellä 0 vaikea vastata. Vastaus 

ben , kuten oniin tiliin kys ks iin , rii puu vannaan ta p:ihtu-

main l e isestä ' ulusta ja 0 esta sotanäy ttämöllä. Jos 

liitto sit äpaitsi haluaa, avautuu sille vastas· lmitun 

uit teissakin mahdollisuuksia sekaantua Viron sis äisiin ' sioihin. 

etulee sot ilea- listen tukikoh tiensa rakentamisen kautta 

suuri t önantaja , ja t ässä o~inaisuudessaa ' tulee sillä 

tilaisuus vaikuttaa Kominternin avulla työläisten mielipiteitten 

suuntaan ja .tie ' it kseen. 

Lo uksi muuan näkökohta. Kun euvostoliitto nyt on 

lyönyt "ali kuno ita länteen" ja saavuttanut tukikohtia Suomenlahden 

suulla, saattaisi ajatella , että Suomenlahden pohjukassa olevat 

saaret ja Ahvenanmaan saaristo eivät nytte !!lin tarjoa sille 

maa mielenkiintoa kuin aikais emmm.. Teoree ttisesti on tämä 

tys mahdollinen. Ehkäpä se on sitä käytännössäkin. 
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Oi ka isu 1ähetys tön rapor t t i :in n :o 32. 

L" e tys t ön r apor t issa n :o 32 on kolmannen 

s ivun toi en ka pf8 leen t'Jisessa l ausees sa j äänyt 

poi s s i vulause , j oka kw ,lui: " ja jos sopimuspuo

lien r aj oja ta i t ukikohtis uha ta an Itäm eren t ai 

Lat v i an kau t ta ." Lause kuuluu ni i nmuod oin 

s uu essaan: "os S -lanti ja anska 

vostol i it olle sodan t . s . t ekevät sen, 

nyt fuvl an t apah t un ien jälkeen voita is i in 

odottaa ja jos sop uspuo l i en ra JOJa tai 

tia uhat aan I tämeren tai Latvia n kaut ta, 

aut omaattisesti si inä muka na • 

Pyydän llinis t eriön hyvän t ah t oisesti o t tamaan 

huo iOOIl t ämän oikaisun. 

i n i s t eri: f?) .d-C;-' 
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"he t yst ön nport1ssa n : o 32 on kole. nnen 

si vu t o isen :;>1>81 en oi s es: 1 usee ~ ::; j b ' nyt 

pois siv 

lien jo j 

use , jol: a kuul i : " j . 

t a i '. ' ikoLt ia um. an 

jo sop i nus 

t ä neren t B, 1 

Latvi k utt 1" Lause kuILl u nii nmu odoin ~okon 

äuudess an : "Jos ja s ka julis1; va 

vo st oliitolle sod t . s . teaevät s n , lit 

ny1; uo n tap t uo i en j t: l~ . e en vo it isHn syyllä 

odotta ja j os s op1 • . spuolien !' i j j uai 

t1a uh t n ltä oeren t i 1atvi n t t , on 

auto att1sest i siil' c: u.kana." 

Pyydän i n i steri ön hyvant hto i se st1 

huom100n t ä n oi i s u.n. 

H 1 n i s t e r 1: P.J.Hynn1nen 
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? 

Riigikogun ulkoa9iain- ja puolustusvaliokunta oli 

len kutsuttu koolle kuulemaan välisministerin selostusta Mo sko

van neuvot telujen kulusta ja käsittelemään si ellä a lIekir joi te 

tua Viron-Neuvostoliiton kesk mäistä avunantosopimusta. Tästä 

tunnosta olen pätevält ä taholta kuullut seuraavaa. 

Selostettuaan molempia matkoja~ Uoskovaan tapaan, mikä 

kaikessa oleellisessa käy yhteen Lähetystön raporttien no.3~ja 

32:n kansfB, siirtyi hän käsittelEllllään artikla artiklalta itse 

avunantosopimusta sanalla esittäen ne asialliset ja muodolliaet 

muutokset, mitkä Viron delegatio oli saanut aikaan sopimus-

• tekstissä. Eräät arkaluontoiset asiat, joiden saat tamista 

suutean sopimuksen yhteydessä ei pide tty suotavana, sisältyivät 

salaiseen pöytäkir jaan. Ne oliva t; venäläisen miehitys joukon 

BIluruUS sovituissa tukikohdissa ja Neuvostoliiton laivaston oi

keudet Tallinnan sat8lllan. 

Ensi aluksi oli liolotoy e ai. t tänyt delegatiolle vaati

mukam, että lieuvoetoliitto saisi sijoittaa 35. 00 miestä sopi

vaksi katso ttaviin paikkoihin kautta Viron t.e. 

mistä neuvoatojoukoilla. MOnien vaikeuksien jälkeen päädlttiin 

kuitenkin tulokselll, jonka IIlWaUIl B'8I1vostoliitolla on oik8l1S 

.... LUOH.JE: 

............ fly. al.lixIaD.. ....................... ..................... .......... . 

. "." 
..... eIuohjemelleja : 

T-.I .... 
T ........... 1IeIbI ........ ............ ... 
II"'. 111' ....... _ tI., ......... . 
II .... 111' ... ·_........ • ........... ...... ......... 
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pitää. vuokr aan il laao. alueil la kork einta!ll 25, 0 mi estä. :..ri. tä 

t aas allinnan satamaan tule e, sisälsi olotovin ensi mmäi nen , 
timus sen , että n . s . sotasatalll8-al ue vuokrat taisiin samoi nkuin 

Paldiskin sata t ukikohdaksi Neuv ostoliiton laivas tolle. un Vi-

r on dalegat io ei millään voinut suostua ~iihen, että maan 

pääkaupunki muut tuisi vieraan vallan sotilaalliseksi tu kikohdaksi 

sovitti:in lopuksi siitä, että NElUvost6liiton sotalaivoilla on 

• oikeus kahden vuoden aikana p:>ike ta TallinDan sstanaan ottamaan 

hiiliä ja muoni tustarpeita. Kahden vuoden määrä-ajan asemasta 

koe tti Molotov vi:imeiseen saakka saada pöytäkirjaan merkintää. 

"sodan aikana" • 

Välisministeri ilmoitti lopuksi sekä Stalinin et tä 

Molotovin kategorisesti vak..uu.ttaneEll, että euvostoliiton on ol

lut pakko oman turvailiauutensa vuoksi vaatia ei tä., mis tä ~t 

on sovittu. NElUvostoliitto ei tltldo seks!lltua Viron sisäisiin 

asioihin eikä tuoda maaban kommunismia ja neu'Viostojärjestelmää.. 

• Syntyneessä keskustelussa hyökkäsivät useat opp:>sition 

puhujat hallitusta vastaan väittäen sm osoittaneen lyhytnäköi

syyttä ja taitama ttomuutta niinhyvin ulko- kuin sisäpolitikas

salll. Jam Tönisa;,n ilmoitti jättäneensä presidentti Pätsille 

tilannetta koskevan lJ1eDOII:lldumin ja katsoi, että hallituksEll 

oliai viipymättä. erottava valmistaakseen tilaa uudella, jolla oli 

muodostettava entistä laveanmalla pohjalle. 

Lapiksi. valiokunta pitkän keskustelun jälkeen, jossa 

hallitukaan politlkkaa pu.olusti etupäässä pääministeri BeUpalu. 

päät ti Y8 hieliBe at! hyväkaJä a'VWlantoaopimuksan ja 

tyYiiI:L. pöytäkirjan sekä lauaa toivOllUksen, että sopilawl 

uisiin dekreetillä. 

I 
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Olen sawut luottamuksellisesti perElltyä erään 

1 

van virolaisen politikon merkintöih:in Mo skovassa käydyis tä neu

votteluista sekä hänen olet tamuksiinsa ja mietteisiinsä tilan

teen kehityksestä. Kun näillä merkinnöillä, joiden smlalla voi 

katsoa kuvastavan viro la isen isänmaanystävän elänyk.siä ja 

ta maansa nykyisessä kriitillisesaå vaiheessa, 

kitystä tilanteen tarkkailulle, pyydäl. eai ttää 

mintoja. 

"Allekirjoitettu sopimus vaikllttaa epäilemättä aluksi jo

kaiseen virolaiseen isänmaanystävään katastrofin tavoin, elämän 

luhistumisena. Omalta osal tani rohkenen kuitenkin säilyttää 

laista opt imismis ja toivon, että meiltä. ehkä ei kaikki ole 

mennyttä. Voin erehtyä, mutta sain Stalinin tuntikaupalla meidän 

kanssamme "ksppaa käydesä" ja . yri. t täessä kärsiTälliaesti tai

vuttaa meitä Dlää.rättyihin asioihin sao. vaikut&lan, että 

ollut ainoastaan sirkuspeliä ja salwTala yri. t,s meidän 

tam1seu8lIIIIl8 ja Viron "Bari.et/iso:imiseksi". Olen pIlolestmi. tai

pIlvainm uskomaan, että Stalin ja 1lo1otoT pUmivat totta, kun 

.uutELUOH.JE: 

TllvalliDan. 
, ........... _ ... ~.- ............. ~ ..... ' ..................................... ............... .... . 

. "." 
...................... : 
T .......... 
T __ ........... ... ............. 
II .... ' dnbhM ....... h.'1:. 
II"' •• t 1'_........... " liIsbw ....... ....... 



he kategorisesti vakuut tivat , että he eivät tahoo 

ko!lllllUIli.smia ja ripustaa kaulaamme soviet tijärjestelmää. Hei tä 

kiihoit tavina motiiveina meidän kanssamme pidetyissä neuvotte

luissa oli huolet turvallisuudesta so dan varalta ja minä 

len., että siinä ielessä käyvät " euvostoliitan ja Viron sw t 

jossain måärin yhteen. " 

"Stalin lausui; "Luotettavista lähteistä saamienme tieto-

• jen mukaan sota tulee olemam S8Ilgen ankaza, sangen vakava, 

s ansen pitkä. 1Ie puolestamme tulemme tekemään kaiken sen, 

• 

kä on mahdollista, estääksemme itseme siihen luisUIlBsta. Se 

on kai myös ~aidän, virolaisten, harrastus. utta se ei ole 

helpp:>, sillä sitä mukaa kuin tilanne jännittyy, sitä enemmän 

tahdotaan meitä vetää mukam. 1feidän tulee olla valpISat, voi

makkaat ja meidän tulee pingoittaa vo:imanme saavuttaaksEmlle 

päämäärämme, mikä on - jäädä syrjälle sodas sa." 

"Millaiset ovat Stalinin suunnitelmat, millaisia 

katioja varten hän varus tautuu, on tuntematonta. Omalta 

ni olen taipuvainen uskomaan, että hän nykyhetkellä käsittää 

tärkeåmmäksi tehtäväkseen hankkia Itämerellä sotilaallisia tuki

kohtia, jotka turva isivat Neuvostoliittoa kaikil,a yllätyksiltä. 

Ryhtyä tätä kysymystä vialä monimutkaistuttamaan fX>vietiooimalla 

ja kolhoeoimalla kanaojanms - ei Käsittääkss:Li olisi viisasta. 

Viron, Latvian ja Liettuan sovietisoimiaean on aikaa myöhEllllllin 

s.o. sitten kun nykyinen su.urva1 tasota on 10pp1Illlt 

toliitto on siitä tervein nahoin selviytynyt." 

"Kaiken edellä olevan perusteella uskon" että Stalin 

ei su.oraa päätä ryhdy meitä 8lvietiaJ.imaan ja että _Ula 

aikaa a8ioit~ hoitoao. Toista tietä ei meillä missään 

l*1k8ASBa ollut ja _idän piti suostua siihen, mitä _ille 
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neltiin. Ellemme olisi niin tehneet, nUn meitä olisi odottanut 

Puolan koh talo. Ja kukapa tietää, miten sota edalleEll 

ja mihin se päättyy. Ei ole ollenkaan sanottu., että 

pujen lopuksi jää voittajaksi ja että hän siitä hyötyy. 

olla niinkin, että Saksassa tapahtuu vallankaappaus, että 

lit syöksevät Hitf(irin vallasta ja ottavat ohjat käsiinsä, 

rauhan Englannin ja Ranskan ' kanssa. Puola saattaa syntyä 

uudelleen ja Neuvostoliiton joukkojen on se jätettävä. SeuraUk

sena on Neuvostoliiton heikkeneminen. - fämä luormollisesti on 

vain yksi mahdollisuus monista, mutta niinkin saattaa sattua." 

"Meilla on tällä hetkellä tä:rkeintä koettaa varjel

la kansaSll.llle hukkumiselt aja häviöltä ja koe ttaa kaikki kes tää. 

Perästä näemme, mitä tulevaieuus mukanaan tuo. Tähän asti on 

meillä ollut - mis tä tulee kiitos asialliselle ja realiselle 

ajattelulle.mme ja toiminnallemme - mal.koisessa määrin onnea. Eb.-
-

käpä sitä tulee olemaan vielä vastaisuudessakin." 
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On enemmän kuin ymmärre ttävää, että euvoatoliiton kaDS-

• sa solmitulla avunantosop:imuksella on ollut vaikutusta ei ai

noast asc. Viron ulkopolittiseEll. asenteese€ll vaan myös sen sisä

polittiseen kurssiin. "Muutrunut ulkopoli t tinen asema vaatii hal

litus ta, jal.lri on ent istä l aveanpi poh ja" ja "opposition ääni 

on ote t tava huomioon" olivat pääponnet J aan Töni soonin prome-

• 

or iassa, j onka hän kiirehti jättämään presidentti P'åtsille ja 

seuraavana päivänä s~ jälkeen kun riigiko~ ulkoasiainkomis

s io oli hyväksynyt avunanto sopimuks en. 

"Isänmaan liiton" taholla s.o. hallitusta illkevissa 

reisBä ei voitu jättää TÖnlssonin pr omemoriaa, jota seurasi 

vielä toisia, muuttuneessa tilanteessa huomioonottamat ta ja neu

vottelut uudesta hallituksesta alkoivat. Määrääväliä tabJlla koe

tetti:in niitä ka :iltella muotoa kiirehtiä 

esittää m:inisterUiBta rii gikogul le sen kokoontu.essa kuluvan ku1.m 

10 p:nä. Opposition eräis eä. henkilökysymyksissä 080i ttama taipIl

mat tomuus sai kuitenkin aikaan plrin päivän viivytyksen. Eri

tyisen jyrka.U asettui se vastustanam opetu.sminisieri, eversti 

Jaaksonin siirtymistä sisäaaiaiDlllinisteriän johtoOll, väi ttäell hä

nen johtaneen Viron kouluolot suorastaan "uotiseen tilaan". 

JAKELUOHoJE: 

~vallinan. 
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Eräs 0 positiocn kuuluva kertojani on minulle vakuuttanut. 

että opposition saavut tama voit to ei winkaan ole stinä, et

tä se on nyt saanut yhden oman. miehensä, nimittäin. prof. 

Piipin, hallitukseen, vaan siinä, että se on voinut poistaa 

asiain johdosta Eenpalun, Jaaksonin ja Selterin. 

Uuden hallituksen kokoonpano on seuraava: 

pääministeri: prof. Uluots, 

ul oasiainminis teri: praf. Piip, 

sisäasiainministeri: agron. Jiirima, 

sotaminis1ari: 

ope tusmin isteri: 

talousministeri: 

kenraali Raek, 

prof. Kogarman, 

edelleen Sepp, 

maa talousmin iste ri: " 'fupits, 

oikeusministeri: " Assor, 

kulkula i tosmin is te ri: " Viitak, 

BOsialiministeri: " Kask, 

propagamaministerl: " idermaa. 

Hallituksessa on ni:i:unuO<b in 6 vanhaa 
'/ jäsan~5 

uutta. Sen vahvtmden muocbstaa kuitenkin uudet jäsenet, lä

hinnä kolmikko Uluo ta-?iip-Jiirima. 

Hra Uluots on Viron tunnetuimpia teoreettisia laki

miehiä ja oikeushia torian professori Tarjon y liopia tossa. E

duskuntatyöbön hän on ottaIDlt osaa jo Perustavan kokouksen 

jäeenanä, myöhemmin Bahvuskogun ja uudistebm Riigiko~n pu

hanishenä. Oltuaan aiko:i.Da& lähellä "vapseja" siXtyi hän 

l':n 1934 tunnettujen tapaus ten jälkeen vena t tain no peasti 

Päts-Laidonerin kaDnBttaji~ ja saaVQtti annan pitkää ensia

_initun heDltilölrDhtailen luottanuksm. Häntä pidetään tasa

painoiaena ja 801'itta lujhin taipul'ana politikltona. 
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I si ul oasiainruinis t eri, pr f. 1 i i p, on ollut mu

kana viron l.lhopolitikassa jo n. s . v å.l isdelegation päiviltä . 

än on olut kerran ri~ivansll18na , ker ran sotåninisterinä 

ja US88!t1paan ot eeseen vaJ.. is · in:is t erinä sekä kuulunut miltei 

yhtämittaisesti jäsenenä riigi' oguun. Hänet ",,~d ist ää Suomeen 

monet st äv fYssiteet ja ruomala is-vir 01 aisi.en suhte icl. €Il. kan

nalta katooen on hän itä sopivm välisministeriön joh t oon. 

a Jiirima on Viron p littisessa elämässä merKit

sevä teh jä, josk in häntä ve r m ttain vähän tunnetaan ma an 

raj ojen ul opuolella. Hän on useampaan otteeseen ollut hal: 

lituksen jäsenenä ja hän on, to:imi t aja Laamanin sanoja käyt

tääksen~ Viron "ka ikkein py styvimpiä organisaa t t ore ja ja hal

linnollisia kykyjä." Sit äpaitsi preside t ti Pätsin erikoinen 

luotta usl9. ies. Häntä on jo kotv~ pidetty ehdokkaana pää

min i steri"si ja hieman toisessa konstellatiossa olisi hänes

tä helposti voinut tulla hra .lJI9 pa lun seuraa ja. Hän har

rastaa e iLnoasiaa ja on nykyään Suo-'1 i-Viro-Unkari Liit en joh

tokunna puhe enjohtaja • 

itä toisiin uusiin ministereihin 

Ra. tumettu jyrkkäotteisena ja -säv isacä 

känä, "pikku Napoleonma", ' uten upseeritoverinsa häntä le 

lään nimittävät. Uusi opetusministeri, prof. Ko erman, on tun

nettu kemisti, teknillisen korkeakoulun suunnit1Blija ja rehto

ri. Hän on politikassa täysin uusi nimi, joskin hän. korkea

koulun rehtorm ominaisuudessa on kuulunut jäsall8Dä rii&iko

gun toisem kanariin. 

Uusi ballitua ryh trI työhönsä suorastaan kohtalok

kaana ajmkohtw. Kuinka kauan se tulee istumaan, 

valtakaudella tulee tat*l t~an ja mjDkiiJ.aiaall periDDISIL 88 
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mitään pää t telemät t ä . 

va t kys ym lisiä, jo ista on 

Eor os 0 in ase t 1a inen Vi rolle 

l aise 11a va uU ella on tällä he tke llä livoima inen 

4. 

j onJrin-
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Sunnuntain, kuluva uun 8 p:n aanuna ilmaantui 

suurta saksalaista kuljetuslaivaa al linnan edustalle jaäden 

sinne ankkuriin. Saroalla lähti liikkeelle kulovalkean 

,sanoma, e ttä saksalaiset laiva t, joita pian seuraisi 

olivat saapuneet pelastamaan Viron saksalaisia, joita muka 

uhkasi tuho kotikommuuistien taholta neuvostojoukkojen maxs

siessa maaban.. Jokaisen saksalaisen, joka tahtoi tältä vält

tyä, oli viipymättä suoriudut tava matkalle, johon tarjoutui

si tilaisuutta vain muutamia päiviä. Mukaansa saisi kukm. 

ottaa vain kaikkein välttämättöm~än yhdessä matkalaukussa. 

MUuhun ei ollut mahdollisuutta • 

Aikaa on nyt kulunu.t jo toista viikKoa, mutta . 

kaan laivaa ei v ielä ole lähtenyt matkalle GoteDhofen' im 

(Gdingen), joka on määrätty siirtyvien saksalaisten Mosa 

maksi. Yksikään ankkuroiduista aluksista, joita nykyään. 

jo neljä, ei vielä ole saapumt satmaa-alueelle. Mutta 1&8-

svavutettu: saksalaiset, sekä vanhat että ket tu teho on 

ret, ovat joko valmiit tai valmistautumassa poistumaan jou

kolla Vlrosta. 

Eilan. Viron ja Saksan välillä allekixjoiteWn ptsytäkir-

...................... : 
T .......... 
T .................. ..... ........... ..... 

II ..... ne " .. _ :.: ... : .. -:':: ... ::. ........... .... II ........ tt ...................... ...... ....... 



• 

• 

2. 

jan mukaan, mihin sisäl tyy yks it is kohtaiset määrä kset ol!lai

~uuks ien s i irrosta, voivat joukkomuuttoon osallistua kaikki 

ne . henkilöt, jot ka ovat 

rekis teriin, ja lisäksi ne, joille s isi:illinisteriö esite t ty

jen todia tuaten perusteella antaa todis tuksen heidän kuulu

vaisuudestaan sa ksalaiseen ka nsa llis uuteEn. Edellisiä on pyö

rein luvuin 15.500 henkeä, jälkimmäisiä arvi oidaan olevlll 

noin 3000. 

Ennakkotiet9jen mukalll ottanee näistä osaa joukkoai 

toon keskimäärin. 90-95 %, toisin paikoin jopa 100: .ldn. Pie

nemmissä asutuskeskuksissa näyttää siirlymishalu olevan yleen

sä voimakkaampi kuin BUUIemmissa. Tallinnasta, jossa saksa

laisten lukunäärä on noi 6.500, ~iirtynee noin 6000 henkeä. 

Tartossa 2.700 saksalaisesta j äänee jälelle vain 300. 

Kuresaareen ja Harvaan kerrotam saksalais ia 

rallisen. 

van 

viil 

. ja 

Siirtynen joukossa näyttää sivistyne istön osuus 

b.UOlII8 ttavan suureksi. Niinpä lääkäreitä lasket.aan. läh te

noin 100, asianajajia noin 70, pappeja yli 20, u~eere-

19. niiden joukossa 1' · a maali (v .Salza), 2 everstiä ja 

2 everstiluutnanttia. Lisäks i siirtyy joukko oppikoulu:jen o

pettajia, insinöärejä, apteak.kareja ja _äitä yliopiston 0-

pat tajia. llini.st&riöiden palveluksessa olev:ista saksalaisista 

on sen sijaan jättänyt erohakemuksen ainoastaan hanat (ku

tEll Riian-lähetystan lähe tystöneuvos Uioklritz). HuoattavimmiB-
" 

ta liUamiahiatä jättää Viron tällä kertaa Yllin 088. ToiDsll 
• 

OS8 GIl vielä kahden ftiheella j. koetta. siirtäi ratllaiaan 
te __ tä .onr ..... 

Oa ,.arDUi~, .Ui n.aiaz ,. '7F7 _Ule 

aUl ..... i ole ollat ulppoa laoU.tta di"- .UI w __ 
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timaahan" palaaville on vakuute ttu heis tä pidet tävän mahdolli

s~an hyvää huolta: kiinteistäjen omistaja saa korvauksen8 

uuden kiinteistön, l ääkäri j a asianaja ja oi keuden ilman muuta 

har joittaa ammattiaan, apteekkari uuden apteekin, ' insinööri 

teknikko vastaavan toimen er ikoisalallaan j.n.a. Lukuis issa 

pauksissa. on ratkaiEll synnyttänyt perheen piirissä suornaisia 

dr aamoja, särkenyt tai ollut särkemäisillään perhe- ja auku

laissuhteet •• Vanhempi polvi yleeDSä on epäröinyt ja 

nuorempi sen sijaan on kuulemani mukaan miltei kauttaaltaan 

ollut va bds kuulell!1 en "Fiihrarin käskyä". 

Mikä on syy tai - oikeammin sanoen 

tähän joukkos iirtymiseen? 

"Deutsche Kulturverwa.ltung" on julistukeessa8l. selit tä

nyt, et tä kyseessä on lyhye sti "kot iinpaluu" ("Riioksiedelung", 

"Riiokwanderung") sen jälkeEEl kun saksalaisten tehtävä 1 ............... ,

maissa on päättynyt. Sanan käsityksen tuo esiin myös 

Zeitung", joka samalla viittaa vas taisiin tehtäviin 
. . 

"Saksal kansan baltilainen heimo, Viron ja Latvian 

lumsaryhmät" ovat ' Suur-Saksan johtajalta saaneet kutsun 

tehtävien S10r it tamiaean. " 

Nämä lauamnot, ni:in abstraktiset kuin ne ovatkin, 88-

nonevat jo jotain. Jos niihin lisää sen, mitä muutoin on 

nut kuulla tai lukea, voinee "kotiinpaluun" syinä I118rkitä 

rasvat seikat: 1) Sakaa on tahtauut selvästi osoittaa, että 

sen polittinan kiinto ltämerem.ihin on lakannut ja että 

8ä asuvien saksalaistan lIlODi.tavuot~n etunrliopalY8lus on 

lopplUD8uorite ttu; 2) sa. on katlOm\ It_~ aalalala:i8et 

80piyiiai uutta .. PI1o~a ftllaUuja alu1ta, }äbiDDä et. 

"JrorridoriJl" • .;. Sen sija_ pelottelut kotj_nmi-tailla ja V1-
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ron v" ittömällä sovi etisoi.miS.e lla lienevät pike inkin pi det 

vä keinona joukkomuuton vaatiman psykoosin synny tt ämiseen ku~, 

suor ana isena s ynä s i ihen. 

Saksala inen joukkosiirto merkitsee Virolle menetystä 

useammas sa kuin yhd essä suh tees sa. Kaikista tielle keräänty

neistä vaikeuksis ta huol imat ta on sa salaisilla yhä edelleen 

llut huo at tava osuus ja asema Viron taloudellisessa e.L"'~'~~ 

varsinkin kaupas sa ja t eollisuudessa. :"iinikään on edellämain 

tun pöytäkir~an po jalla tapahtuva omaisuuden s iirto Saksaan 

tuntuva suonenisku iron taloudelle, joskin sen on tapahdut

tava V:iron taloudell,iset edut huo' ioono t taen ja maan ma ksu

t ase t ta vaarantama t ta. Voit to puole 1 la on taas merkittävä Viron 

kansallinen eheytyminan.. SaksalaisUlls oli iel tämättä "Frenrl

körper" Viron yht iskuntaelämä.ssä ja olisi arva ttava sti sel

laiseksi j i:i.änyt kin. Virolaisuus olisi tue' in koskaan pystynyt 

sitä itseeasä sula ttamaan. 
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Viron ja euvostoliiton välisessä "teknillisessä. sopi

muksessa" ykaityiskoh taisesti määritelty neuvostojoukkojen si

joi~ määrä.paikkoihinsa, mikä alkoi kuluvan kUlm 18 p;nä, 

on tänään pääpiirteissään loppuunsuoritettu. Thteensä noin 

23 tuhatta miestä - sopimus edellyttää maksimimääränä 25 

hatta miestä - eri aselajeja lienee tällä hetkellä ma~sa, 

sijoitettuina mantereelle ja saarille. Lento joukot saapunevat 

myöhemmin lentoasamien valmistuttua. 

Mitä merivoimi:in tulee, on niitä ollut kulunefll 

ajalla erittäin runsaasti - mielenosoitukseksi Suomea vastaan, 

kuten täällä väitetään - sekä. Tallinnan edustalla että sa

tamassa. Toissamuna oli niitä ainakin 25 erilaa mista alus

ta m.m. kaksi dreadnoughtia. Eilen aamulla on osa niistä 

lähtenyt länteEnpä.i.n, nähtävästi "vierailulle" Latvian sata

miin. 

Joukkojen siirto, ku.ten eri tahoilta ol8n samut kuul

la, on antmut todisteen heikosta ja p!1utteellisesta organi

soinnista. Kuormaatojunat myöhäatyivä. t ra ja-asemilla aaap!188-

saan 10-12 tuntia. Taåteis ta , suomsautoista, tykkiväestä ja 

motori.soiduata jalkavii&atä modostun8et kolonnat etenivät arit-

MKILUOHJE: ............ J-I .. : 
T ........... 
T ............ I ..... ... ......... ... ...... .. .i'aul.l1nen ........................... ... .......................... . II.. t .. 7$0:1.:: •• :"-=1:: .. :. ......... ..... 
II ........ *t_............ II.k ....... ....... ....... ...... 
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t äin hitaasti ja etuJnai stEll oli tuntikaupoin pysähdyttävä odot

tamaan jälellejäineitä voidak seEn 

Tämän tästä oli joku auto joutunut epäkuntocn, vä itetäänpä 

kun jääneen. tiellekin. Teltto ja ei ollut mukana läheakäw. rii 

tävästi ja suuri osa sotilaita sai yöpyä paljaan taivaSl alla. 

Eräs kartojani, joka kävi eilen Haarsalossa, minne on 

sijoite ttu noin 7, 500 miestä, väitti siellä vallinneen lllitä 

täydellisimmän epäjärjeBtyksau. Autot olivat vanhoja ja ränsis

tynaitä. ja tykit vanhentunut ta mallia. neansäkin näyttivät vt

rusteet olevan hucnot. Sotamiehillä oli kylläkin kauttaaltaaa 

uudet saappaat, mutta puvusto heikonpuoleinan ja joka tapmk

sessa huonompi. kuin virolaisilla sotilailla. "iistä miahis tä, 

jotka Haapsalossa ovat", vak:ullt ti hän, "ei kymmenenkään riitä 

yhdelle v:ixolai salle" ja lisäsi: "vahinko, et tamma olleet pa rem

min infonnoituja asiasta. kun Moskovassa käyt im neuvo ttaluja. " 

Joukkojen matkatessa noudatetti~ virolaisella 

ria ja itsehillintää. Mitäiil. mielenosoituksia ta i välikohtauksia 

• ei tietääksEni ole tapmtunut. Viranomajaet olivat puolestam 

tehDeet voitavansa sellaistEll ehkäisemiseksi. Ne tienosat. joita 

pitkin kolonnat liikkuivat. olivat muulta liikenteeltä suletut 

ja jäI' jestys tä. valvoivat lisäksi pol iiai viranoma :iaet ja 

liittolaiset. Samalla koetatti:in kajldn voimin estää ka tselija:in 

saapumista teiden varsille. lIai.nittakoon tässä suhteessa, että 

Amerikan ja Englannin sotilasaaiamiehiltä, jotka havamtoja teh

däkseen olivat ajaneet autoillaan Pärnuun, evättiin pääsy teil

le, joita kolonnat kulkivat. 

lI&1utoin IläJttää sUtä, että Vimn vimnomaiMt o1'at pa

rin ftlaiit tottale__ i"äläjstlll toi1'8ita ja : 1'iiUauaia. 

1'iilä todiate_ siitä on 1Il.1Il. aähk6-, post1- ja radioUikeate • 

... ttainen ftlT~ alla, jota to_tetam .ellaisella iDDDl-
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1a, mikä Iiluiatuttaa aikoja ennan itsenäisyyttä.. Yksinpä l ähe 

töjenkin n:imellä vaIUstet tuja ir j ekuoria avataw ja kirjeet 1 

taal. 

Kuvaavaa on myös se tapa, millä määräävällä taholla 

suhtauduttiin toissapäivänä vietettyyn heimopäivään. Aikaisemmin 

olivat sekä aisä- että opetusministeri lupautuneet esiintymään 

ta vanmukaise ssa ilta juhlas sa. Kumpikaan ei kuitenkaan saapwxut 

- , eikä kukaan muukaw "silmäntekevistä" - ja heitä edusti kak

si opetusm:inis teriön virkamiestä. Välism in:i:at eri Piip myöns i mi

nulle t.änään, että oli ka tsot tu tarpeellis aksi hänel t ä tiedus

tella, voitaisi:inko sanottua juhlaa yleensäkään viettää nykyi

sissä muuttuneissa oloissa. - Jos kehitys jatkuu s.amaan suun

taan ja mitään vastavaikutusta ei ilmaamm., jäänee syrjäatäkat

so ja lle vaikeaksi säilyttää opt:imismiaan Viron vastaisuuteen näh

den. 

• 
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U l k oasi a in m 

Saan Åunnioittaen oheisena l ähe t tää 

inisteriölle Tallinnan Lähs'tystön tiedotukstll no. 

38 otsakkeella 

"Viron lehdet ja L1olotovin lausunto suollslais

venäl ä isten suhteiden järjestelystä. 

J1 i n i s t eri: 
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Tämänpäiväiset Tallinnan 

sallisia 1auamtoja Molotovin viime lokakuun 31 p:nä pitä

män puheen siitä osasta, missä hän käsitteli suomalais-ve

näläisiä suhteita ja käymässä olevia neuvo tteluja. Yhteistä 

näille kir joituksille on se, että niissä tyydytääl selos

tamaan MOlotovin mukaan Neuvostoliiton vaatimuksia ja että 

ne ovat laaditut ikäälkuin määrä ttyä kaavaa silmälläpitäen. 

Suomala isllla sll.millä ka tsottuna on niille myös yhte istä 

se, että niistä tlilhaan saa etsiä yhtään Suomelle ja sen 

asislle myötämielistä aja tueta tai sanankäännettä. w.keminen 

rivien. välistäkään ei joh.da myönfBisapään tulokseen. Pik8Dl

min päinva stoin. 

"Päevaleht" menee niin pitkälle, että haluaa tode

ta Suomen niin hyv in Ihdysval ta in kuin myös Skandinav Um 

maidm taholta sasun moraalisen tuen "varjostavSl neuvot 

lujen kulkua" ja "muuttuvan aluksi Suomea vahingoittavU8i" 

"Bahvaleht'isBi" taas nimimerkki "L.",s.o. päätoimittaja laa

.un, harh8lltuu kirjoituksensa uljäsaä 10ppukappal .. 8 .. 

tov:bl .... 0 pubwIa_ IbdJHaltaiD suhteista Iuubaan ja 

lippUuihiD 8eki __ t__ Yiia_iDl ttu en •• idat 

bh' • .,., 1M., 
T ........ 
T ............... .... " .... ... 

•• _ ••••• _._ • •••• _ ••• • _ ••• _._ . . .... ..... _ • ••••••• , __ •• .1- •• _--• • _ .. .... • • 1 '? :':.':-'-:':.:;.. ......... ... •• ' 1 00
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tista historiaa - ikäänkuin ·yseessä olisL oikea vertsuskoh

ta ja i käänkuin näistä asioista ja Suomen-Neuvostoliiton suh

teista voitaiaiin puhua samana ~äivänä. 

II äevaleht' in" suoranai. nen sanottava kuuluu seuraa-

vasti: " Neuvostoliiton ehto jen julkaiseminen ennen 

legation peril le tulos . hallituksen vastauksen kera, 

sa synnyttänyt jo piinallista sekavuutta. Asia on tuotu 

dessä laajuudessaan julkiERluteen ja tästä lähtien ei 

• mella paljon toiveita, että sen onnistuisi saavuttaa vielä 

huomat tavia myönnytyksiä .1: euvostoliitolta. Suomelle on Moloto

vin ajatusten mukaan asetettu valittavaksi joko hyväksyä eh

dotukset, jotka Nel.NostoliitoD! ka:1nalta ova t tarpeen turval

lisuuden ja todellistan ys tävlllis ten suhte iden luomls eksi Suo 

men kamaa tai vaarantaa asemam.a niiden hylkäämisellä., mis-
on/ -

• 

tä voi johtua vakava t seuraukset Suomelle. Tilannenuomelle 
" yön kuluessa todellak:in vaikeutunut. Kovin kipeästi näyt tää ' 

Suomessa vaikuttaneen Molotovin viittaUs kolmansien valtioit

ten ulkoisi:in va:ilmtuks:iin, mikä seikka varjostaa neuvottelu-

jen kulkua. Siten Amar ikan ja Skandmavian aktsiPni Suomen 

moraaliseksi ~amiseksi on muut~t aluksi Suomea 

tavaksi. llolotovin toiVOOlUB kmllui, etteivät Suomen 

vat piirit antaisi kiilioittaa itseään Neuvostoliittoa v 

Erittäin DäJttää MOskovassa pazljaillaan vallitsevan paha mieli 

Amerikkaa va st aan. " 
"Uua Besti" lausuu lopp.1sanoissam:" Niillä suomalais

ten uudet Tedot ovat JIII1Utan käsi teUirät myös siinä talkoituae.... että kalaa .iai Täbin toip.1S, kun silla vasta 

nyt on ilIIDitfim aiftJl odci t..a tta todelliDID tilJulDa. b

kiD. Toi ajatella, eUei1ät suomalai_t osaisi q11iD 

t1 Efta tella uut ta tila_Ua ~oplll. ja bJl.kä1aiTät 
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ralta kädeltä tloskovan ehdotukset. Tällaisen ta ];BhtUlll8Il. va-

ralta tähdensi myös Uolotov puheessaan, että s lltä voi Suo

melle aiheutua va "avia seurauksia. Varmasti on myös Suomi 

ottanut tllanteen vakavasti. Että Suomelta puuttuisi yleensä 

halua neuvottelujen jatkamiseen, sellaisia tietoja ei ole 

Suomesta t ähän as t i saapmut ja vaikeaa on uskoa, että Er 
saapuis ivat. " 

Täl laisia ova t samt, joita Viren lehdistöllä on 

sanottavana Suomen ras' aina hetkinä' 
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Ta llinnassa , !!larr sk . 5 p: . 00 l Q39. 

U l koasia 

aan tä ten "unnioittaen l ähettää 

.Jini steriölle l'allinnan i:.ih.e tys to on tiedotuksen 

o. 39 otsa keella 

Keskuste l u presiden tti Pät s in kamsa . 

::J i n i s t eri: 
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Asia: 

ätsin kans sa. - .. " .......... -................. •... .... .......... 

Eilen illalla sa:in tilaisuuden laveampaan .mskusteluun 

prijsident t i ätsin kanssa, is t ä katson levan s ytä mer itä 

seuraavaa. 

Keskustelun kos iessa neuvostojoukkojen sijoitusta määrä

paikkoihinsa Virossa saatoin havaita hänen saamiensa virallis

ten tietojen käyvän kaikessa oleellisessa yhteau sen anssa, 

mitä olen esi t t änyt ra or t issani no. 37. uolimatta siitä e ttä 

kyseessä. oli ilmoitusten mukaan "val iojoukotitl , • joista osa saa

pui suoraan oskovasta Isborskan kautta, oöa Pietarista arvan 

kautta, eivät ne olleet edes s amalla t aoolla kuin tsaarinai

ka ise t tavalliset joukot. Jär je stely pat ti useanmassa kum yh

dessä suhteessa ja liikkumiskyky oli odotettua paljon huonom

pi. Isborskasta etenevä motorisoitu kolonna ei eräänä päivänä 

päässyt yhä uuaim tyvian moot tori vaunujen rikkeiden takia ete

nemään kuin 15 km. Aseistus ja varusteet ovat vaihtelevaa 

tua, osittain hyvät, osittam 8Uo~8taan heikot. Virolaisell. 

sotilastabolla on joka tapauksessa vallalla käsitys, että tääl

lä nykyään olevat joukot eivät vastustajina ole kovmkaan pe

lättäviä. 
• 

Upsearistal sivistystEO niilttää jättävän "toivomisen va-

oIAItELUOHoJE: .................. : 

T ......... 

IIvalliDau.. 
T ..... jal..... ..... ........... 
.......... **-~ 
...... ·.1_ ............ ,111 ............ ........ 

• I.,a-. 



.. . 
2. 

raa" , ikä seikka oli havait t avissa yös t "ä1.J 'i olleEll " t ek-

nillisen komissi on" jäsen ten suh te en. -iinIii eräs kenraalin 

arvossa oleva upseeri kir j ailises sa eBi t yksessään käy tti sään

nöl lisest i "Istonija" "Estoni j an" asema sta. 

Saa tujen t iet ojen mukam on neuvostosotilaita 

ti imponoinut t ääll ä kulutus tavarain runs aus 

Ta llinnan torilla ol ivat merisotilaat er äänä päiväDä 

leet, "kuinka kaulll t eidän halJituJw3enns jaksaa t ä t ä näyttelyä 

• yl läpitää ja milloin se loppuu". Jalk~kaupoissa ja leipuri

li ik ka is sä on teh ty mitä huvi t tavim pia kys ymyks i ä ja sa t tunu t 

tapauksia, jotka osoittavat osta jain tullaan "kokonaan toises

ta maailmasta". 'äzuä kaikki oli presi dent:in. mielestä o!!l:iaan 

tekemään virolaiset pieneläjät immuneiksi neuvostopropagandalle, 

jos sitä tul taisiin yri t tämään. "Vaara, jos sitä on olemas

sa, on vannaan toisella t ahol la". 

• 
Sotilasvir anomaiset ovat , ainakin toista isek Bi, käyttäy

. tyneet täysin mo itteettomasti. Haapsa1.on sotilasksntinist8 oli 

aluksi r yhdytty myymään huokeaan hintam jauhoja ja sokeria 

myös vir olaiselle väestölle, mut ta se oli loppmut heti kun 

virolaiset viranomaiset olivat tehneet siitä huomautuksen. Kaä

kialla muuallakin, missä. johonkin huomau tuksean on ollut ai

hetta, on venäläinen soilla sjohto ottanut sen huo ioCll • 

.w.tä tulee aaksalaisten "koti inpalUllse en" , on se taI*J.

tunut :ilman mjnkäänlaisia hankalksia ja saanut laiyojen ähti

eaaä kauniin, usein liikuttavan muodon. lIone1le lienee tiUl.Iin 

juuri aelYinnyt, että he eiyät ole olleet Yl.ersita OIIaa. ko

t.assaan, mitä joskus ehkä 011 Yäitetty. Presidentti oli saa

nut lähteYiltä joukottain kirjeitä, kirjoite t tuiaa joko enna 

läht5ä, lainutblla tai JU1lle aaayuttua, joissa poikkRk

.. tt. •• 1intJ1 alötätuntoa Viroa kohtaa. Iräilli Däiatä oU 
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hänen mieleatäiil suoraa tean historiallisen asiat ir jan arvo ja 

hän aikoi siirtää ne Viron valtionarkistoon • 
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Ra ortis sani no. 38' olen tehnyt selkoa virolaisen 

sanomale' dis tön vasenkätisestä ir joi t telusta Suomen suhte en. 

änään ilme sty.neessä numerossaan näyttää vuorostaan "Uudis

leht" yrittävän parastaan. Varsinkin haluaa lehti alleviivata 

kuinka vähän todennäköistä on, että Neuvostoliitto tinkisi 

jotain vaatimuksistam sen jiilkeen kuin lIolotov on ne puhee 

saan tehnyt tunnetuiksi ja "Pravda" on sanonut sanottavansa. 

Tämä kaikki lehden mielest ä "osoittaa Suomelle kylljn selväs

ti, että Neuvostoliitto tahtoo viedä suunnitelmansa ki inteäs

ti l äpi." 

Erikoisesti näyttää lehteä miellyttävän S6, että ve

näläisellä taholla ni.l!litetään Suomea "balttilaiseksi valtioksi". 

Se k:ixjoittaa: "Varsin kipeä kohta oli Sucme11e se, että sitä 
\ 

julkisesti nimitetään. "balttilaiseksi valtioksi". Näihin asti on 

Suomi pysyt täytynyt nim. sanoak aemme piina 11 is ella huolella 

tolla Itämerenval. tioista ja halunnut painautua Pohjoismaiden 

puolean, parust811en si tä kuu.luvaiBuudellaan. Skandinavian val

tioiden pemeesec. Suomessa ' luultiin tähän asti, että tämä 

yhteankuulu .. i~UB, jolle POhjolan valtionpäämiesten konferans

aUla anD8UiiIl Tirallinan. twmustus, Toisi pelastaa Suomen 

"AKEL~: ............ jMIaI .. ja : 

... ... ~~.~~ .. .................... ....... ... ............. _ ........ . T ......... 
T ......... ja IIdUI on ........ " .. 
EI .... t**_ .............. ........................... " ................ ........ . , ..... 
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ulkonaisilta vaaroilta. KymllSnien vuosien a ikana l ykkäsi Suomi 

kylmästi takaisin kaikki balttilaistan valti oiden yritykset yh

t eis työhön, piilot tautuen Skandinavian puolue tusviivan t aakse. 

l.fu.tta nyt jäsenne t tiin sama vuomi suuren itä isen na 

purin t aholta maailman edessä "nel jänneksi ba lttila:is eksi val

tioksi", jonka kanssa oli järj este ttävä suhteet, kuten tois 

kin bal ttilais t en va ltioiden kanssa. Se oli Suomelle epäilemä 

t ä r askas isku. Kuka voisi puolus taa sen kuuluva isuutta Skan

niavian valti oiden perheeseen. Sitä teki vain kolmen. Skandina-

vian maan arkaileva .... valtiot eivät 

yht eenkuuluva isuuden. takia 

rinkäs i t yksi:in suuren itäisen valtion kanssa. li:in tulikin -men osaksi Tukholmassa vain "diplomaattinen apu", mikä ilmeni 

tehOkkaimmin Skandinavian valt iod:den diplomaattia t en. edus taja:in 

saapumisessa vastaanottamaan Suomen delegatiota." 

Tämän ilkeämielisen vuodatuksen. jälkeen ja tkaa lehti; 

"Suomella oli vielä yksi toivo - Saksa. Saksan §otajoukot o

vat kerran tulleet Suomelle avuksi, joskin kyseessä oli enem

män niiden omat kuin Suomen tavotteet. Uutta ne kävivät kui

tenkin ja Sucmella oli niistä hyötyä. Siitä saakka tunne ttiin 

Suomessa saksalaisia ja Saksaa vae taan erityistä lämpöä. Poh

joismaisen orianta tionsa ohella Suomi pyrki lähensmäm myös 

Saksaa - jälleen kymmenien vuosien aikana .. 

)(utta nyt kuDlui Saksan taholta, tosin epävira!lli

eesti ja tähän asti sanomalehdistön palstoilla, että Suomi 80-

pikoan l'älinaä Beuvostoliiton kaDasa. Saksa ei halua puuttwa 

&u.en asioihin, 1'8:ra:iDkin kun se johtaisi vastskohtaiauutHIl 

uuden ja auureD 18tiviilliaen. uaapurin kansaa, jonka suopea 

INhtaut;wi"., .arki taee aocIaaaa paljon en.-iB lmin pici aw.i. 

rallia jilketll l.~i iraIlUoiå_. et ti "Su&.i ei 018 
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ta tonut j ä :' " ...:ol otovin as el is ta ve Thaa " ja et t ä "varsina i se t 

neuvot telut pi detäänkin nyt kahden päärnmis terin välillä ja raa

dion kautta" selostaa pääminister i ' aj anderin r adiopuhet ta , 

tehden sen iruitenkin asiallisest i ja ilman reunahuol!laut uks ia. 

kl puksi kys yy le ht i: "..!i t ä tapah tuu nyt edelleen? 

alkavat eu vostol iiton suuret juhlapäi vät . iiden aikana 

pidetään neuvotteluja. Katkaistaanko ne vielä kerran? Viimeise t 

tt s ähkös omat uhuvat jotain sellaista, että Paasiki vi 

låen ela in i in saamam UUB ia oh j e ita • Vai ka tka is taanko ne ko-

konaan ot taen omioon uomen pääminis ter in radiopuhe , mi ssä ei 

ase tuttu m öntyv " 'syyden kannalle . ai l uopuuko - euvostol iitt o 

vaatimuksistaan, tunnustaan Suomen 0 jol an val takunn s i ja 

"spelndid isola tion'in". Se ei näy tä uskot t avalta , jos mui s t a 

" avdan" vi i t twkset Suomen ul ominiaterille, Puolan häviöön ja 

Beckin l aakere ihln." 

Viron lehdistössä. on vi ime aikana saanut l ukea yhtä. 

ja toista, joka ei ole ollut omi aan ilahduU amaSl suomalais t a 

l ukijaa, lllUtta ma t alamielis 'ydessä on "Uudisleht" ar tikkelissaan 

nyt saavut tamt ensil!mäi sen sijan. 
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Suuret muutokse t Viron ja euvosto li iton 

.. sä suhteis sa s aivat ilmenn' ksan myös euvostoliiton 

vie t t ämia tavasBa täällä. SEIl si jaan että aikai semmin 

Salainen. 

päivän viet.to on ra joittlmut tavanmuka iseen vasiilnottoon eu

vostoliiton lähe tystUssä ja ma hdolliseen euvostoliiron talou

dellis ta kahi tystä. käs ittelevään kir joitukseen jossain l ebiessä 

sai se tällä kertaa siksi juhlavat muodot, 

syytä. eräisiin mer kint öihin. 

Sanomalehdet omis tivat päivälle huomiota sekä kirjo 

tuke in että kllv in. .m. "Uue Ee sti n julkaisi ko lme 

• kelia ja lisäksi StaliIrin kilvan suuressa koossa. lle\IJ ostolähe

tystösaö. oli aamupäiVällä sunri vastaano tto ja myöhanmin 

liset, joilla oli läsnä noin 70 kIltfRl vierasta. 

Vuosipäivän päänumeron muodosti epäilemättä utua BB

tonian koneerttisaliesa, jossa Tallinnan suurjuhlat tavallisesti 

pidetään. Sali oli koristeltu muetli-eini-valkoisin ja pmaisin 

väre in ja estradilla oli asetettu kaksi suurta kilpeä., joista 

toisas. oli Viron, toisessa iW1Ostoliiton valtioemb188llit. Jo 

konc eI1D8n aktuaan alkua oli sali tulvillaan yle isöä, 

laallataan olleen noiil 1,200 henkaä. Lämä oli hallitus 

..... ' ........... : 
. ....... lPal.liau ...................... .. ...... ..................... . T .......... 

T ......... ja...... ....... ......... 
II •• t, t_ ttedoI ......... 

II. II S " • -'ta .... '11 "., ......... ........ ....... 
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SUudeSS8/1l, 80 t ' lasjohto ylipäi:il lik"istä 3lkaen, virkamiehiä, 

liike iehiä, t a iteilijoita ja, kuten kerrotaan, yös .nelko 

paljon venälä is iä em' an tiE ja. 

Avaussanoissaan hil jan perustetun virolais-neuvostolii t to

l aisen hdistyksen puhe enjoht aj a, :E .l. K:n j o taja P'cidra, l ausui 

Viron joutuneen keskinäisen avunantosopimuksen jalla 

toliiton . kanssa yhteistyöhön, mikä oli l äheisempi 

muun suurvallaD. kanssa. Neuvostoliiton "korkeat joh tajat" ovat 

• antaneet 1 pauksen solmittujen sopimusten nouda t ta isesta ja us

ko t ähän "yhdi stää s dämestä l äh tevät tunteet toivotuksiin 

Neuvostostoliiton kansojen ja nii en johtajien onneksi ja 

nest ykseksi. " 

Välisministeri 'ip alotti puheensa maininnalla, e t tä 

"ystävyyttä, joka on kestänyt jo 20 vuotta ilman yhtään V8-

kavampaa väärinkäsitystä, on hiljan syvennetty akovan avun-

an toaop:imuksen kautta". Aivan äsken on lisäksi saatu kuulla 

1lo1otov:in sUllSta "selvä tunIlUS tus samanlaE elle Y'JlInä rtämyksel-

• le viron ja euvostoliiton suhteista, mikä on täysin s opu

soinnussa Viron käsityksen kanssa". Huolima tta siitä, että yb.

teiskunnal1.imn rakenne ja elämä. rakenluu erilaisille 

teille, on molemmilla valtioilla paljon yhteistä, 

kea 89, että moleumilta puuttu.u aristokm ta ja 

mi ja että molempien perus1nalain mukaan "tyB on joksi! en 

kykyisan kam alaisen kumia ja 

että jokaiaen, joka on voinut tutus ma ieuvos~liiton saavu 

sUn, on niitä ihmeteltävä ja esitettyäin eräitä esimerkkejä 

tuloa ja ta taloudellisella alalla pulm.ja lausui l aa. vostoliiteJL 

~tfttYn" alueellam ja ,..nau •• .ti ftimUaae. _ullllll 

.an-. periMUeillam, -jota __ ohella lpmn1oUt •• t 

80je ~t. U •• iililbetIL ja ftpalltHD.". 
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ja ellvostoliitto elävät t oistensa v ier e llä. to istensa s veräni

syyt tä. tunnus t a€ll ja 18 t ävällisessä hteistyö ssä." olempien 

väl illä nyt val litseva ilma iiri on niin omalaatuinen ja selv" 

että "ulkomailla ei sitä tahdota voida '-äsittää". "Sensijaan 

on se meille mole mnille naapll'eille tä sm luonnoll ista." Ja 

"sen tähden on m illä tänään mielihyvä 0 is taa 00' iota 

naapurin VllOsipäivälle 

niiden ha ll ituks ille, 

ja to ivo ttaa 

ennan kaikkea 

euvostoliiton kansoille ja 

euvostoliiton kansain suu-

• relle johtajalle Stalinille, vilpittömästi parhainta onnea ja 

rauhallista ke itystä."- Puhetta seurasi "Internationalin" sä

velaat. 

• 

:r9Uvos toliiton täällä oleva lähettiläs ikit in 

tuntevansa iloa siitä, että hän. l okakuun vallankumouksen 22 

vuosipäivänä saa kuulla "koko Viron kaman hra 

kautta esittävän lämpimät, välittömät ja t äys in ystävälliset 

tunteensa kansoille, jotka elävä t l82-miljonaisessa Neuvce:tol 

tossa." ~lempien me iden välillä vallinneet ys tävälliset suht 

ovat 20 vuoden ajalla ja tkuvasti s~entyneet ja johtaneet nyt 

solmi ttuihin sopimuksiin , joilla on mitä suurin merkitys 

mallekin kansalle. N9I1vostoliitto on valmis niin suhteessa 

toisessakin sopimuks iaan tunno llisesti täyt tämään ja puhuja 

vakuutettu siitä, että "se kaikki vielä enemmän vahvistaa 

pimuapuolien ystäVällistä yhteistyötä." 

i eu:vostoltiton vuosipäivän vietto 'ja kaikki, mitä 

aiihen kuului, mt&a osal tam käsitykaen siitä mielislasta, 

kä Viron määräävisaä piireissä on joko päässyt tai pääaemäa

sä ftllalle. s..lla näyttää silti, että Viro on saanut etu

ott8c Y8rrattuoa letviam tai Liettua&. Brlellin 

I-mab •• -han .i Us\äiik88Di vielä tällä kertaa 

jirj •• teU,. 
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; iren s ksa aisten jou' imsiirto Saksaan , i " ä 

vi ' e lokakuun 18 :nä, on suurimma 1 ta o alta jo loppuun-

suor ite t tu. Joulukuussa lähtee llinnasta vielä ksi laiva 

ja te.n:aikuun 15 : nä, jolloin määräaika äät tJY , to illen ja 

samalla Vllllleinen . ·e vievät ukan an sellai set siirtyj "t , 

jotka ta! uuelli tan jäI'e sLel ' jen tai u .... i ' en pa ottavien 

en ta' ia ova t siirtoa su.or it tavalta ' Oluitealta oneet ja 

saa et eluunsa ti:i.til.lä . l.itiitä si irt j iä kart

tunee noin ,, ::.. -12"0 henkeä. Kun ikajs a UI ' siirtynei w. lu-

umäärä ousee 11, 0 henkew. , Kasv/ilee !! ot i' pa laa ' ie " 

onaianäärä. 12, , rC_12, 0 enkeen • 

'i'ämä lukumäärä 

toimite t tuja 

iistä, jotka 

ei l~eskää:L va taa joukkosiirrosta 

ja osoittaa, että el -oinaa ennakkolaskelmia 

sru tee:;'la ai toisella olisivat 

tettuja - näistä peruste~sta ole~ tehnyt selkoa ra ortisaani 

n • 36 - siirtymään Saksaan, ovat pitäneet parempana jäädä 

vanham kotimaahansa. Siirtymisbalu on vähe tjnyt sitä mukaa 

kuin aikaa on kulunut. 

laivasta olivat täpösen. 

saasti tjhj i ä 1:6 :Ww'ja. 

JAKELUO .... : 

Ta vall inen. 

. "." 

Ensim.aä..i.s e t täältä läht6viatä 17:ata 

täynnä, mutta v iiJDe is is eä oli run-

Viimeisellä vuorolla81 sai " ierra 

............ ......... ja: 

T ......... 
T ......... ja IIeIbI ............... 
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Co doba", joka oli tullut no tamaan 8r "koti inpalasjas", kiiä:!l-

t ä paluuma tkal le mukanaan nii s vain 318. 

Joukkohuumauksen haihdu t tua ova t varsink:in monet van

h paan polveen kuu1 vat ja vaura " at sai sa lai set alkaneet e

pär" idä ja j ko siirtäneet tois taiseksi rat a isure a t ai pai

ostusyr i t "kaist .. u lima t ta tenne et pääYksen j iiäd" "ir oon. lii 

tä taas tulee vannoih in sukuihin voin mainita , että esim. 

t ·· ·· lä JVin tunnetun nge m-Stember i en SuVWl ikki 19 j a-

en tä pi:iätt ivä t s skuussa tta hil jan pi e-iir ty" aksaan , 
tys s;' uwassa sukukokouks essa ö jäsent ä ilmoitti ehdottomasti 

j i:iävans entisille a 9.l.insijoilleen. .Juuan vanhan suvun 'äs en, 

joka siv ennen sanoen i.lm.o it tautui t arvi ttaessa 

ehtoisena iJuomeEll , l ausui harkit tuaa n l äh9l1llll in asiaa t ul l eensa 

va&lut etuksi sii tä , e t t ä olisi "hul luut ta josta in käs ittämättö

mästä käskystä l ähteä maasta, jossa sukuni on el änyt l ähes 

7 0 vuot ta." 

J: ä ih in mi alanmuu toka iin CNat venna w. suurelta osa lta 

vaikut taneet S!ir.sasta saapuneet huonon plo 1 eiaet uutiset. Osa 

siirtyvistä vanhuksi sta ei ole kest änyt edes ma tkan vaivoja. 

iinpä "Der Deutschm" a ns bnäisellä ma tlsa 118 tosiasiallisesti 

17 "vanhaa t ä tiä" he i tti henkensä tie Uä Tallinnasta 

Se sasaa ei ole voitu sijoittaa, kuten oli l uva t tu, s i irty jiä 

kuin osittain heidän entieille tomi- tai s lIIIlattialoilleen.. Mo

net, jotka eivät ole tebDeet ennen ruumiillista työtä, ovat 

nyt saaneet siihen itseään totutella ja nurisijoille en 

ti huomaut8 t1n, että "he ovat BaaIlSet joht8j81 kutsun rakan

tavUn tyWUSn.." neiaimpäni tyytymättömyyden sYJ'Ilä on 

ollut ravinto-olot, jotka ymIlii.rrattäväati oleellisesti poiltkaa-
. -

vat aiitä, mihin Viros. oli totuttu. Sukula:isllle ja tutta-

• vUle aaapUllasa ltir jeisBä kerm tao .ustä ankaran senwm. 



• 

• 

r ' 

3. 

ta ' ia peitetyin tai ennakolta sovituin sa.:x> ill, itkä t ia t enkin 

jättivät tul innan varaa, mutta joista leensä on saatu käsi-

. tys, että siirtyneitten "äsi ei käy kovin pill" - ainakaan 

toistaise' si. Eräs eistä 1 irj oittaa 100. tien mukaan tuttavalleen: 

11 ie leoe da im Se ara ff enlande", lninen:''Uns besueht dann 

un wann err älg ll nälkä). Muuan poika kir joittaa vanhemmil-

leen: 11 ne eht es anz gut, aber bleiben .... ie 

'.1." äntapaisia l auseita voisi pobia jouko t tain. 

Virolaisella tai.1011a on herättänyt ielipahaa ja 

ta ut le tie palstoille aihet ta it setut~ skeluun se seikka, 

tä aii!: tyj äin joukossa on niin rUllSaasti sa ' sala:is tuneita 

laisia, joilla osittain on vielä vilDlaiset ni!llet ill. uiirtyjä 

n..; . 1 SiirtyjCiin re ..l.isterissä oli allisten 

tä on seurannut ' J!iIIIl8Ilit täin sellaisia tavallisia virola isia su

kunilaiä uin Le.pik, ets, Rahanä(5i, Se p j.n. e. utta "aivan eri

koisen lID.lIheellista ll - käyttääkseni "us ..!..estin" sanoja - on vi

rolaisille ollut nähdä, että l ähtijä in joukossa on ollut 

wald:in, "Kalevipoja n isän", tyttärentytär, 

rättäjän, "isä" J aIJ:E9nin pojanpoika ja Viron kamallislipun vib.ki 

jän, rova sti Ederbergin poika. 

Saksalais ten joukkos iirto on a ntaDllt Viron 

sille pa jon työtä ja vaivaa. "Satama, tulli ja Toolllpea ovat 

koe ta toiseen olleet ~orkeapa ineen alla". lJu.tta vaike in ja 

ni.ctutkaisin työ on vielä jälellä.: siirty.neiden omaisu.uden sUrto 

Saksaan. Se edell ttä,ä ena:iIm.äkin hajallaan kautta maan olleen 

oma isuuden arviointia ja sen jälkeen molanpia puolia tyydyttä.

vän ratka iam löytämia tä. korva11S8UlIIJ/lien suor iUamisean. Tämä tyO 

on jo pantu alulle virolais-eaksalai88s88 aekakolli&eaa88. J.tieli

pidetta eroavaiauua jiomite& iIo18llpien delegatiojan välillä 0-



r ' , 

so t ta ut i t

reks i , e ttä 

l en illalla 

l.J. je ' ta . 

4. 

in 0 periaa t teellisi sa sissä niin suu-

sa' s ainen dele -atio ;re tsoi parbaalisi tkus taa ei-

erliniin selos t amaan tila etta ja saan aan uusia 

ule .nani ukaa n ovat s aMiala iset va' tineet t:laldolli

simman or ..:e iden ar vaus suj en suor it t ista l ähivuosina , jota

va t in vir ol aiset ha luav t ' orvaussunmat jaettaviksi ta aisesti 

pi te..!1äl le Asuaja leo iinikään ei viro laisilla näyt" ole van 

• it ään ymmärt" atä saks aisen delegation e sit kaelie, 

50 saksa aisen sa liit tais i in Saksan ka1sal a i sina jäädä Viro on 

jo' t aan t " ällä olevia s uur r i tyks iä. . 
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kan sa o 
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.L 1 . . .. _. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n: 0 3. 

Asia : 

ssa 27 p:nä 

es t. ~l,1J. . ~ ... h 

.. ~~lt~ri.A ... ~' .. p..~.~ • ... 

ra .- kuuta 19 3r. 

tl/2.· J 9 

Sala i nen. \ 

r t 1.2; 

iUO i 0 i t " nhän ill" ant . v iso 

ter , . il 'an niui te tt i:in iro a ust 1 
u ltS i 

es...~ telu ta n nssaan lev n tä 

r avaa . 

viros sa 0 er: c:J.lä t aholla ilula t UIlll t 

herra elter , l ö t · .. joku tai 'oita' in tls ti 

.Ja r~.i t ti 

lus, 1 usu i 

j i den 

ni ille vo i tai iin t tää. S j ''[ircn v tiolli e sa 

a ta t uneista llD.l.uto sista. näiltä on m.m. tahdottu syy t tää 

siitä , että. l: än a tka isun e tkellä ei käänt yt e eruän liit 

tola isnaw. Latvian uin u menkaan uoleen t iechls telulla, oli

sivatko n' ä val iit j ui ssä uodo sa antal!1aan apua irol

lee ' ä l.a :inen s t tely per ua rui b.r Se terin ielestä jo 0 

a iain ~tä.mättöm yteen tai ta an ta roon. La tvia ei 

si s tynyt mitään oleellis ta apua anta" an, va ikka a se 

tä ol is i t · tonutkin. ..:it ·· taas tulee uotneEll, oli 

l estään selvä, että se sill isessa t'lanteessa 

nut luvata muuta kuin korkeintaau aseita ja vapaaehtoisia, 

joi au se at taaiam Vir 0CIl eu vostoliiton la ivasto olia i lisäk

si tebn t varsin kyseenalaisebi. Viralli sen tiedustelun 8 s it

täminen BO t llaallis6sta avun'nnos ta oliSl. näin ollen saat ta-

oIAKELUOH.IE : ~: 

T .......... .. -, ......... . T................. ..... .......... 
.. ..... c _*_ ... t .... . Tavallinen. 
...... 5' '._........... " .1 I I ........ ....... ... ...... 
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2. 

nut u en v in raakaan rat -a istm eteen - siinä . a -i. 

siain til olisi h" e !.1 iele st ään ollut tiet e in tDinen , 

jos t erenmaat ja Suo_ i olis i vat anmet joukkonsa liike-

kanna lle eti sa ' sa ais - p olalaisen sodan s t t ess • 

daan it"ä aininly"ntinä j virheenä, mutta 

mone t muutkin ' uin iron hallitus . 

Keskustelun si irtyessä suo lais-venäF iseen ristirii

t asui ra Se ter äsitJksenään, että euvos tolii t to 

ali' ta e llis~iv: is isti:iA in uutisista huol ' a t ta tushin suun-

itteles ", käystä o een. sllainen semttais i abasti sen 

muita " r"itä". "::os&>vasba punot an 11 yään vaDIl an onsn-

1 isia suUllIli telmia ja ra SltSl'in ie1 ss ~ä ei olis i lru!n-

eksittava, jos s ialtäkäsin eräälä p:' iv"n" esitettäis ' in 

nvetoomus oo das ta väsyneille kana ill'~ , t isin sa en 

t a is im "rauhaa ja le ipää" va an rese tin ukaan. :::r ök ä s 

sota ja rauhanvetoo us eivät taas s vi hyvin taa täv:lks i sa

ma lta taholta. Jos kaikesta huolimatta ;Jeuvostoliitto r htyi-

6i hyökkäykseen, tulisi se todennäköisesti yrittämään saada 

kä.s imsä haluamansa tukikohdat Suomenlål. ella ja rajalla sekä 

tarjoamaan rauhaa. itampiaikainen sota Suo e,n kamaa ei 

taisi aen prestigelle eikä myöskään san tDisille tavolt ............ .... 

Sivumennen sanoen ei siirt]Dlinan Genheen Däyt~t 

erikoisesti hIa Selteriä miellyttävm. ~uttonsa si.ml.e kertoi 

hän tapahtuvan aikaisintaan tulevassa maaliskuussa. " 

jokseanJdn yhdentekevää, onko siellä joku vai ei." 


