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On ehk! vielä ennenaikaista lausua lopullista ar

vostelua otsakeasiasta. Mutta kun minulla nyt on mahdollisuus 

lähettää raportti luotettavan kuriirin mukana, en halua jättää 

tätä harvinaista tilaisuutta käyttämätta. Toimitan sen vuoksi 

täten kunnioittaen Ministeri6llo muutamat kiireellisesti 

11 panelll8lli muistiinpanot tähänastisista toteamuksistani 

pAAt6ksistlni Latvian suhtautumisesta Suomeen tänä meille niin 
vakavana, ratkaisevana aikana, jolloin - paljon, josta aikais.mmin 
ehkä ei ole oltu ~äysin selvillä, on paljastunut kansojen, vel 
tioiden johtohenki16iden ja yksilöi t'ten suhtautumisessa meihin. 

Viime vuoden raporteissani N~: t 60 ja 61, marras

kuun 20 ja 23 p: Itä, sek! etenkin kirjeessän.i Ng 1417, 8aIII8ll 

kuun 28 p:ltä, tein tosin silloin vielä suurta pidätty-
" väisyyttä noudattaen selkoa siitä halpamielisesta tavasta, 

jolla Latvian hallituspiirit suhtautuivat Suomeen, k!ydessämme 

neuvott.lujamme Neuvostoliiton kanssa viime loka

Sitä tosiasiaa, että me heti alussa näissä neuvott.luissa 

tuiue loskovan vaatiauksiin Dlhdlll toiselle kanIlåll. kuin Lat

via. ja etta ae niiden kulu.laa noudatimme aivan vastakkaista 

taktiikkaa ja seurasi.e ihan toisenlaisia periaattei ta kuin 
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EI u'komlWldu.lukaan, mutta ulkoulalnminl.tarlOn Iiedol

t".lIn. 
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-
mitä Latvia oli tehnyt omissa vastaavissa neuvotteluissaan 

tätä tosiasiaa ei tunnuttu täällä jaksettavan sulattaa, vaan pää

sivät näinä kriitillisinä viikkoina latvialaisten kaikki alemmuus

kompleksit määräämään heidän kannanottonsa meidän suhteen -- ta

valla, jota en ole unohtava. 

Tätä kirjoittaessani on minun kuitenkin todettava,et- , 

tä ainakin jossain määrin on muutos latvialaisten suhtautumisessa 

Suomeen tapahtunut sodan puhjettua ja Suomen osoitettua voivansa 

puolustautua menestyksellisesti, ihailtavalla rohkeudella ja uljuu

della ja suuremmoisella taidolla ja uhrimielellä, sekä sen tosi

seikan liJt7ä vähitellen ainakin kutakuinkin selväksi useimmille, 

että Suomen tappio tulisi varmastikin merkitsemään Baltianmaiden 

lopullista häviötä, kun taas voittomme arvattava~ti tulee an 

niille mahdollisuuksia vapautua siitä Moskovan alamaisuudesta, jo

hon ne nyt ovat joutuneet. 

Ylläsanottu muutos latvialaisten suhtautumisessa Suo

meen valitettavasti ei kuitenkaan koske heidän virallista, julkis

ta kannsDottoaan. Muutos on yksinomaan havaittavissa yksityisluon. 

toisissa mielenilmauksissa. 

Hallituspiirien julkisen kannanoton leimaa -- s. tul

koon kiertämättä sanotuksi -- edelleen osaksi pyrkimys osoittaa 

omaa politiikkaansa ainoaksi oikeaksi ja viisaaksi, 

mainen pelko millään tavoin ärsyttää venäläisiä vallanpitäjiä, ja 

lis!kai, ainakin därätyillä tahoilla, inhottava pyrkimys liehi t 

lyllä voittaa heidän suosiotaan. Tämä pelko 

on silloin tällö·in saanut sellaisia muotoja, 

rln itsehillinnän avulla olen voinut pysyi lausumatta suoraan 

ki kaikkea, mitä olen ajatellut. 

Yksityisesti sitl vastoin, kun ulkopuolisia todista

jia ei ole ollut llad, le.tTian halli tuspiirienkin jlsenet ovat 
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yrittäneet osoittaa niin muodossa kuin toisessakin Suomen edusta

jalle vielä ~uurempaa ystävällisyyttä kuin koskaan aikaisemmin, 

ilmituoda ihailuaan Suomea kohtaan ja vilpitt~miä toivomuksiaan 

Suomen lopullisesta voitosta. -- Luulen, että nAmä minulle yksi. 

tyisesti lausutut tunteet, mielipiteet ja toiveet itse asiassa 

myös vastaavat asianomaisten todellislf sisintä kantaa. 

lutta niin ylivoimainen · on heidän pelkonsa suutut

taa Venäläisiä, että täytyy todeta, että 

kista asennoitumista (ja sehän on ensi sijassa 

Suomen ja Neuvo~toliiton nykyisessä konfliktissa ei voitane pitää 

n.s. "hyväntahtoisena" puolueettomuutena, vaan on se avoimesti lei

mattava siksi, mitä se todellisuudessa on, eli Neuvostoliiton va

sallivaltion kehnoksi, noloksi asenteeksi. 

Samalla on tässä kui hnkin myöskin- ja nimenomaan 

todettava, että ainakaan toistaiseksi mistään neutraliteetin konk

reettisesta rikkomisesta Latvian taholta ei ole ollut ky~stä. 

Sitä, mitä tähän saakka on tapahtunut, Ri voida sanoa lIuuksi 

kuin syaptomaattisiksi joskin selviksi viittauksiksi. Mutta ken 

tietää, mitä vielä saattaa tapahtua, mihin kaikkeen venäläiset 

vielä tulevat pakottamaan Latvian hallituksen, jonka 

ei ainakaan tähän mennessA ole osoi ttautUJlut sanottavaksi • Oireet 

eiTät ole hyvAt. - lrittA~ valitettava olisi tietenkin, jos 

venäläiset onnistuivat saa.aan Latvian hallituksen perääntymään vie

lI. enellldJl. PidAn tArkeäDI tehtllJäDlni kaikkia mahdollisuubia hy_ 

Väksikäyttäen toimia niin, etteiTAt venäläiset onnistuisi näissä 

~ksiSlään. Tlll16in on luonnollisesti turvauduttava 
jotka eiTAt aina ole aielyttlTiA. 

iitA julkisIen KDaan tlssl ... Isa tulee, on sano

.attakin SilTI, ettA auioritllris.s.. valtiossa ankaran sensuurin 
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ala inen sanomalehdistö luonnollisesti noudattaa samoja linjoja kuin 

hallitus kaikissa esiintyYissä kysymyksissä, siis myöskin suhtautuI 

misessaan Suomeen. Sen jälkeen kuin "Brivä Ze •• "ssä julkaistiin 

se onneton kirjoitus, josta tein selkoa kirjeessäni m 1417, -

ja jonka julkisesta arvostelemisesta en ole katsonut olevan syytä . 

pidättäytyä, vaikkakin tiesin sen olevan ulkoministeri Mtintersin 

inspiroiman täkäläisissä lehdissä ei ole ilmestynyt omin-

takeisia kir joituksia ristiriidastamme ~euvostoliiton kanssa. On 

tyydytty eri uutistoimistojen lähettämien uutisten ja lehtien omi

en kirjeenvaihtajien toimittamien kirjoitusteD julkaisemiseen. 

viime päiviin saakka on yleensä, saamani vaikutelman mukaan, 

tetty julkaista molempia puolia koskevia tietoja kutakuinkin 

puolisesti. Mutta aivan viime aikoina olen valitettavasti luullut 

voivani havaita merkkejä käännöksestä huonappaan päin. Ne meille 

usein sangenkin sympaattiset korrespondenssit Suomesta, 

alussa aika runsaastikin julkaistiin, ovat vähitellen lakanneet. 

Julkaistuissa uutisissa on taasen ollut havaittavissa yrityksiä 

vähentää tai neglishoida meille edullisia tosiasioita. Niinpä jul

kaistiin, ainakin muutamassa julkaisussa, Suomussalmen voittojamme 

koskevat uutiset vain "Deutsche Nachricht.nbureau"n levittämässä 

suppeassa. .pAileväs81 muodossa. Niistä lukuisista, meille myötä

tuntoisista ja meitä rohkaisevista tai kehuvista artikkelei,ta. 

joita plivittain on julkaistu koko länsimaailman lehdiat~sal, on 
~ vain harvoin nlhty aainintoja, ja ainoastaan poikkeustapauksissa 

on niitä seikkaperäisemmin s.lostettu tai käännetty. Siit! suur ... 

.ail •• ta humanit!lriselta ja lotilaallilelta avustustoiainnaata,jota 

.ri aaiasa eri .uodoil8& suoritetaan meidän hyvlks..... ..initaan 

Tain .ahdollilimaan lJhJ.lti ja TlbIDaano~lti. 8itl ~Itoin tun
tuu ailtä, kuin ainakin viia. pliYina olili tartuttu kiinni juuri 

åiihin harYinailiin kirjoitukaiin tai korr •• pond.na •• ihin ulka.aiden 
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lehdissä, jotka ovat olleet meille epäedullisia, tai joissa pessi. 

mistisesti on arvosteltu mahdollisuuksiamme suoriutua voitollisesti 

sodastamme. 

Tietenkin on eri lehtien sävyssä ollut vivahduksia. 

Se, minkä yllä olen lausunut, koskee pääasiassa hallituksen äänen. 

kannattajia ffBriva Zeae"ä ja "Rits"il, ~oista haluaisin leimata 

viimemainitun suorastaan venäläisystävälliseksi. Sitä vastoin tuntuu 

"Jaunakas Zinas" jota pidetään jonkinlaisena oppositiolehtenä, 

sikäli kuin sellaisesta täällä voi olla puhetta 

mahdollisuuksien rajoissa esiintyä meille myötämielisenä. 

keukaesta huolimatta, ja huolimatta siitä, että yksityiset sanoma

lehdentoimittajat kauttaaltaan kahdenkeskisissä keskusteluissaan 

kanssani yrittlmällä yrittävät saada minut vakuutetuksi heidän vil

pittömästä myötätunnostaan ja ihailu.taan Suomea kohtaan sekä hei

dän toiveistaan Suomen voitosta, j.n.e. on muistoni Latvian leh-
J 

distön suhtautumisesta meihin tänä .vaikeana aikana jäävä erittäin 

negatiiviseksi ja 8,1nkäksi. 

Tähän saakka olen tyytynyt lähinnä puoli -wirallises

ti lauswaaan tyytymättömyyttäni ja valituksiani Latvian lehdistön 

esiintymisen johdosta. Esityksiini on säännöllisesti vastattu, että 

venäläiset kerran jos toisenkin ovat esittäneet vakavia valituksia 

latvialaisten lehtien muka "provokatoorisen" suomalaiaystlvä11isyyden 

johdosta, ja että miDUn "täytyy ymmärtää", että latvialaisten on 

pakko mukautua venäläisten vaatimuksiin, vaikka he sydämessUn ti 

tenkin täydellisesti ovat .eidln puolellamme, j.n.e. Vastaukseni 

on aina ollut, ettl . ainun ... ten kuin kaikkien IIllidenkin suoma

laist.n on Taikeata IIsittäl pelkuriuisuutta ja loppu.atonta pe

räbaJltuista bolabeviildden edessl, ja etu niin ollen LatTian leh

distön tlDi aikaa. oaak8ula asenn. .eitl kohtaan ei voine jlldl 

ilMA ftliteUana seurauksia. - 10s viiae aikDiDa havaittavis. 

ollut 81lU!lta Tiell pahen •• , tlJt7ne. lIai aillUJl periaatteen TUOltai 



turvautua jyrkempiin toimenpiteisiin, niin yhdentekevä kuin 

saattaakin olla, mitä Latvian merkityksetön, aliarvoinen lehdist5 

meistä kirjoittaa. 

Siinä kuvassa, jonka tässä yri tAn antaa Latvian suhtau

tumisesta meihin, ~ytyy, se on todettaTa, myös valopilkkuja. Täl

l5in on ensiksi mainittava se peitteleaAt6n s.ympatia ja ihailu, 

jota korkeintaan paria poikkeusta lukuunottamatta tunne-

taan Latvian johtavissa sotilaspiireisSä meitä kohtaan nykyisessä 

taistelussamme. Ja tämä sympatia ei ole tyytynyt esiintymään 

vain kuiskatuissa sanoissa, vaan on se jo pukeutunut konla-eetti

siin tekoihin, joista kuitenkaan tässä en ole oikeutettu 

muuta kuin että ne ovat olleet meille arvokkaat, ja että 

ei ole unohdettava, kun rauha taas kerran on palannut, ja nii

den, jotka todella ovat yrittäneet vilpittömästi auttaa 

saatava kiitoksenaa. 

val"ll8.l'l8. voitaneen D!Y'ÖS pitää, että Latvian kansan in

tell.ktuaalisissa yksityispiireissä samaten kuin keskiluokan laajoi 

88 _s80is8&, n.a. suuren yleis5n keskuudessa, mieliala meitä koh

taan on kauttaaltaan sympaattinen. MUtta kovin passiivista laa 

.e on, ja perin varovaisesti Sl ilmaistaan. Kuvaavaa on, 

hyvin vahaa lahjoi tukaia on Suomelle täällä tehty, ja että 

attavilllUt niistä (nlkin sangen vaatimattomat, parin sadan 

suuruiset) on suoritettu anoDJJmisesti tai pyynnöllA, ettei 

suut... annettai.i tietoa lahjasta. Silti en kiellä, 

at pi.nistä lahjoista ja etenkin juuri kaikkein pi.nt.alt 

olisi oll •• t liikuttavia ilmaisuja todellise.ta .,ötltuDno.ta 
sesti 

ja rthel1i.estl halu.ta kDnkr •• tti auttaa .ahdollisuukai.n 
I 
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Samojen tunteiden ilmauksia vielä korkeammassa potenssissa ovat 

tietenkin olleet ne suhteellisen lukuisat tarjoukset vapaaehtoi

siksi. jotke. lähetystö on saanut vastaanottaa. Mitään 

listä merkitystä näillä tarjouksilla ei kuitenkaan ole ollut, 

kun ei kenallekään ~paaehtoiseksi lähtevälle 

ta tilaisuutta päästä l18.asta ul08, ainakaan 

x 

latv~iselle anne. 

lai)t~ tietä. 
{ 

Miten on nyt poliittinen synteesi kaikesta ylläesi

tetystä formuloitava? 

• Tulkoon ensin myönnetyksi. että 1e.tvian kansan valte. 

oaan sympatiat mahdollisesti todella vilpittömästi ovat Suomen 

puolella. Se on uskottavaa. Tulkoon myöskin myönnetyksi. että 

kun Lat vian kohtalonhetki löi viime lokakuun alussa 

hallitus, rehellisen. omantunnontarkan. edesvaSuullisen harkinnan 

jälkeen ehkä todella ei nähnyt mitään muita mahdollisuuksia kuin 

alistumisen Koskovan vaatimuksiin. Se on mahdollista. Tulkoon li

säksi myönnetyksi olevan luonnollista, että tämä hallitus 

täpäin tekee kaikki voitavansa puolustaaksensa menettllyään 

täAksenBä politiikkaDsa oikeaksi ja viisaaksi. Ja vielä 

tulkoon myönnetyksi olevan määrättyyn rajaan saakka 

Iä. että tämä hallitus nyt yrittää välttää sellaista. 

pahentaa syntynyttä valitettavaa, raskasta ja erinomaisen 

ta poliittis-sotilaallista tilannetta maassa, ja että se tlssa 

tarkoituksessa •• m. hermostunee8ti koettaa huolehtia liialli8Uuk~ J _ 

8iima •• evtn "neutrali te et in" ylläpitwslsti Suomeen, ja 

a! Jl"ittu pysyä niin hiljaisena, varovaisena ja DiSJrI.DI kuin 

81 vain suinkin jaksaa ( ja se tuntuu jakaavan vino_iun pal

jon tA8a! suhtee8sa). 

JluUa toi81lta puolen sopii kJ.,.I, aika arvo ja 

.erki V. on annettava lIanan ayJlpaUaUe, kun tltl tunnetta ei 
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uskalleta julkisesti esiintuoda, puhumattakaan siitä, että sille 

usiallettaisiin antaa konkreettisia, sanottavaa käyt~öllistä 

omaavia ilmausmuotoja? 

Tähän kys1m1kseen voi tietenkin ensiksi vastata viittaa

malla ennen kaikkea siihen, mitä konkreettisesti sotilastaholta on 
'ka 

tehty meidän auttamiseksemme, ~~ /kieltäaättä on jäävä ikuiseksi 

todistukseksi siitä, että kaikest a muusta huolimatta on kannatta-, ) 

nut yllllpi tää hyviä ja luottamuks'311isia suhteita tähän maahan. 

Toiseksi. voi luonnollisesti vastata ylläolevaan kysymykseen 

la, ett ä onhan tämä kansa-parka nyt sellaisessa sille ylivoimai

sessa tilanteessa, ettei s~ parhaimmallakaan tahdolla voi ilmaista 

tunteite.an meitä kohtaan toisella tavoin kuin mitä se on tehny~, 

riskeeraamatta omaa täydellistä tuhoaan. -- Tällöin on kuitenkin 

lupa esittää toinen kyS1m1s: Mistä syystä on tämä kansa joutunut 

tällaise·an asemaan? Ja tähän kyBYJIYkseen on taasen vastattava 

seuraavilla toteamuksilla: 

en itsestään selvä, että ~erussyyt Latvian alistumiseen 

Koskovan vaatimuksiin ovat löydettä~issi maan er inomaisen 

geostrahugisessa asemassa s&lQi kansan vähälukuisuudessa ja köyhyy-

~ desBä ja sen näistä tosi&cikoiåta johtuvassa riittäaättömåssä puo-

lustuskyvyssä -- siis objektiivisissa, kerta kaikkiaan olemassa 

olevis88 tekijöissä, j01~~ ei voida laskea Latvian kansan syiksi. 

Niiden perul,teella voi korkeintaan todeta, että itsenilisen Le. wian 

olemassa olo oli kutakuinkin taattu ainoastaan siinä sille 

.IS88 kansainvälisissä ja voimapoliittisessa konstellatiossa, joka 

vallitsi Itä-~opassa viime 2D vuoden aikana. Kun tbl konstll

latio viime syksynä perinpohjin muuttui, tapahtui •• 8118 La~Ti.an 

eksistlD8sin Idellytyksisal yhtä perinpohjainen muutoa, ilman ettl 

.e itse olisi ollut siihen s.r.v.päI. 

)(utta toiselta puolen on todeta_, ettl lAtTian 



9. 

msen } oskovan vaat imuksiin ei olisi tarvinnut tapahtua maan tu

levaisuudelle niin kohtal okkaalla tavalla kuin se nyt tapahtui, 

ellej. Latvia menneinä vuosina, etsikkoaikanaan, olisi tehnyt i t

seään syypääksi turmiollisiin poliittisiin ja sotilaall isiin 

minlyönt.1hin ja virheisiin, joiden syynä vuorostaan täytyy myön

t ää olleen siksi vakavan kansallisen heikkouden kuin ennakollisen 

antautumishengen idästä päin uhkaavan vaaran edessä, eli toisin 

sanoen riit t ämättömän itsenäisyystahdon, vapaudenrakkauden, 

Todet tava on myös, et tä J.e.tvia alistui Moskovan 

timuksiin siksi hel posti, kuin se sen teki, sen johdosta, 

4t se sisimmissään riittävän selvästi jaksanut käsittää, että kanso

jen eläalssä on olemassa suurempia arvoja kuin rauha 

mihin hintaan tahansa, ja että näiden arvojen puolustamatta jät

täminen viimeiseen saakka, maksoi mitä maksoi, käy kansakunnan 

olemassa ololle lrohtalokkaammaksi kuin onnetonkin sota • Siten s81-

villekävi, ettei Latviail kansa, kun s en kohtalonhetki löi viime 

syksynä, ollut päässyt sille moraalisel le ja poliittiselle kehi

tysasteelle, joka on itsenäisen valtiollisen elämän perusedellyty 

Lopuksi on todettava, että lun J..atvia nyt kaikin 

~ mokomin puolustaa menettelyään ja yrittää mukautua syntyneeseen 

tilanteeseen ja kaunomaalata sitä, sekä välttää kaikkea, mikä 

voisi kärjistää sitä, ja kauhi stuksella torjuu ajatuksen, että 

nyt, juuri nyt, Suomen käydessä menestyksellisesti ja urhoollises

ti sotaa ~euvostoliittoa vastaan, tatvialle tarjoutuu tilaisuus 

nousta venäläisiä vallanpitäjiä vastaan ja ajaa ne maasta pois 

niin kaikki tämä tapahtuu sen johdosta, ettei 

tai ainakaan sen nykyisissä jOhtajisBa, joita edelleen sokeasti 

tohllaan, tunnu oievan rii ttlvästi voimaa, uljuutta ja 

uhkarohkeaan, sankarilliseen vapauttamisyri tykseen, jolla 

kuin asiat juuri täliä haavaa ovat luultavasti olisi on-
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nistumismahdollisuuksia, jos sitä oikealla tavalla valmistettai-

sUn. 

Näillä toteamuksi l la on vastaus annettu ylläesit ettyyn 

symykseen. 

Ni i l l ä lienee myöskin osoitettu, että Latvia itse on 

esiintuonut kansallisten heikkoustensa todisteet. Nämä niin 

Latviassa kuin samal la tavoin muissakin Baltianmai ssa 

heikkoudet eivät ole meille yhdentekeviä. 

Olemme ki eltämättä olleet oikeassa pitäessäIDme Suomen il-

meisten etujen mukai sena, että Suomenlahden etelärannikot ovat 

tt vapaiden veljeskansojen hallussa. utta yhtä kie l tämättä nämä 

veljeskansat ratkaisevana hetkenä pettivät, osoittautuen li ian 

he i koiksi. Sen sijaan että Suomella , kun kohtalonhetkemme lö i, 

ol isi Suomenlahden eteläpuolella ol lut ystäväkansoja, jotka vil

• 

pi ttömästi ja urhoollisesti olisivat as ettuneet samalle 

samalle puolelle barrikaadia kuin me, ovat nämä kansat 

sessä, poliittisessa ja sotilaallisessa heikkoudessaan alentuneet 

yhteisen verivihollisemme vasallivaltioiksi 

maransa tukikohdiksi päällehyökkääjällemme. 

Lopullisia johtopäätöksiä tästä kyllä ei vielä ole teh

tävä. Paljon voi vielä tapahtua niin suhteessa kuin 

Haluan puolestani tässä vain lausua toivomukseni, että Baltian 

kansat ymmärtäisivät ottaa oppia siitä, mitä nyt on 

ja että nämä kansat, Suomen välillisellä avulla, 

pautumaan nykyisestä alennustilastaan ja, korjattuaan tähänastiset 

virheensä, jaksaisivat kohota sille eetilliselle, poliittiselle 

ja sotilaalliselle tasolle, että ne pystyisivät täyttämään ne 

tehtävät, jotka niillä on Suomenlahden etellrannikbiten asujina.

Suomen Baltianaais88 toiai~ille virallisille edustajille lankeaa 

tällä haavaa ~.htlvl >kaikkia keinoja kAyttien}yrittll nykrisis~ vai

keia88 oloisaafiiyötlTaikuttaa tlhln Suo.en kannalta katsoen tär-
kelin kehitykseen. .. . (J ~i _ __ U~~~-

Jlin18hr):: : f ~,r~;y ~-
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Toimitan tämän mukana kunnioittaen Ministeriölle 

lähetystön kuluvan vuoden raportin 

~ 2, Kaksi puhetta. 1. Presidentti Ulmaniksen puh •• 

Ministeri: 



RlIA SS A OLEVA LÄHETYSTÖ . 

RAPO RTTI n : 0 2. 

Riia ssa 16 p:nä 

As ia : laksi puhetta: 

J' Li-v-lu/ 
hehi kuut a 1940.J>~ 'yJ 

1. Presidentti Ulmanika.IIL ___ puhet . 

Sala i nen . 

Muutamia päiviä sitten presidentti Ulmanis piti suuren 

puheen "LatTian kaikille kansalaisille". Täd puhe on täällä 

kaikilla tahoilla herättänyt melko lailla en..aän huomiota kuin 

• herra Ulmaniksen muut viimeaikaiset puheet. Se erosikin niistä 

sekä sävyltään että sisällykseltään. Kun hänen aikaisemmat pu_ 

heensa ovat huokuneet kaavamaiseksi tullutta optimismia, usein

kin suorastaan naiviselta tuntuvaa uskoa, että "qllä kaikki 

vielä käy . mainiosti", leimasi syvä huolestuneisuus hänen viiaei

sen puheensa. Se kuvastaa erittäin hyvin täällä nyt Talli tseTaa 

tilannetta, ja se on muutenkin eri suhteissa huomiota ansaitseva, 

• 
Puhe oli pääasiassa omistettu niille alati kasTaville ni

keuksille, jotka sota-aika on tuottanut latTian talouselämälle, 

sen tuonnille ja viennille, sen tuotannolle ja toimeentulo.an

dollisuuksille. Mutta sitä paitsi puhe sisälsi muutaIna puhtaasti 

poliittiseltakin kannalta merkillisiA lausuntoja. 

Koska Latvian P1kJiset taloudelliset Tai~et OTat 88-

.anlaatui.et kuin .uiden ei-sotaakiyYien maiden. eikl herra 

aaniksella luonnollisestikaap ollut esiteltaWlnäIn uusia keinoja 

niiden woi ttuiseksi, 11'i tln alla rajoittua -.hdolliaiaan sup

peaa; selostukseen hlnen aonisanaise.ta esit,rkse8tAAD .aan 

JAKELUOHJE : 

... . 'fa'ftllinen. 

UE 1: A 4. 

J.k.luoh j.mall.j. : 

T .... III ..... . 
T.valll ..... ja 1I.lkoi mlnloterlllll • . 
EI ulkomaaeduotuk •• n tledoltukalln. 
EI ulkom .. lldu.tukoen, mutta ulkoatialnmlnlaterllln tltdol

tukaIIn . 
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As i a : IAksi puhetta: 

j' Li-v ~u/ 
helai kuut a 1940.h~ J . !L ~y 

1. Presidentti UlmanikuIL .. puhe. (?Ib 

Sala i nen . 

Yö . 

Muutamia päivil sitten presidentti Ulmanis piti suuren 

puheen "Latvian kaikille ' kansalaisille". Tbi puhe on täällä 

kaikilla tahoilla herätt!n1t melko lailla enemmän huoaiota kuin 

~ herra Ulmaniksen muut viimeaikaiset puheet. Se erosikin niistä 

sekä sävyltään että siaällykseltään. Kun hänen aikaisemmat pu

heenaa ovat huokuneet kaavamaiseksi tullutta optimismia, usein

kin suorastaan IJaiviselta tuntuvaa uskoa, että "qllä kaikki 

vielä käy mainiosti", leimasi syvä huolestuneisuus häIlen viiaei

sen puheensa. Se kuvastaa erittäin hyvin täällä nyt vallitsevaa 

tilannetta, ja se on muutenkin eri suhteissa huomiota ansaitseva. 

• 

o 

Puhe oli pläasiasS8 omistettu niin. alati kasV8ville 'fti

keuksill., jotka sotaMaika on tuottanut Latvian talouselämäll., 

sen tuonnille ja viennille, sen tuotannolle ja toimeentulo.an

dollisuuksille. Mutta sitä paitsi puhe sisälsi muutalåa puhtaasti 

poliit\iseltakin kannalta merkillisia lausuntoja. 

Koska Latvian D1kJiset taloudelliset vaikaWjet ovat åa

anlaatuiaet kuin IlUiden ei-sotaaklJvien uiden, .ikl h.rra 

uniksella luonnollisestikaan ollut esiteltawlnäln uusia keinoja 

niiden woittaaisekai, rri\ln alla rajoittua .abdollisi..an aupa 

peaan seloatukaeen hlnen aoniBaDaise.ta eait,rtaestäiD .aan talou-

JAKELUOHJE : Jaltel .. ohj,mall'Ja: 

..... ... '1'ava.lli DID. 
TavaII ....... 
T avalll_ Ja 1I.lkli .. mlnl.ttrlOlI • . 
EI .. lko ..... tcI ... t .. klen tledoltukllln. 
EI .. Ikomued ... t .. k.en, mutta .. lkoaaiainmlnlllttrlOn tltdol-

tukaIIn . 

n .: A 4. 
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d,llisest. ahdingosta, päAasiassa kiiIlIlittätn huomoni puheen po

liittisiin kohtiin. 
I1siteltyään jo nyt esiintyneitä hUOIattaTia TaikeukBia 

latTian talous,lAmAn eri aloilla, presidentti U!manis sanoi pi

täTänsl v,lTollisuut,naan tehostaa, että koluTa vuosi 

on tuoTa mukanaan päiTä päiVältä Tain kasTavia vaikeuksia. S, 

hintojen nousu, joka jo on ollut tod,ttaTis_, on vain alkuna 

siihen, aikä on odotettavissa. Suaten tule. ulkoailta tuota· 

Ti,n taTaroid,n jo pahasti . tuntuTe puute autta.atto .. sti 

yhä huuiaT...akBi. Erikois,n 

~ aineiden puut.e osoittautunut. Hiilivarastot OTat ihan 

laan, ja _uian omsta metsistä ei voi saada tarpeellisia 

riä tarkoitukseen kelpaaTia polttopuita eIlIlenkuin ,nsi kesäkuussa. 

IUiden polttoaineiden saanti- ja klyttömahdollisuudet ovat rajoi 

tut. Tärkeimpiä .lintarpeita on toistaiseksi riittävästi maassa, 

.utta aaata!ouden tuotanto.ahdollisuudet ensi kesänä antavat ai

hetta Takaviin huoliin työToiaan puutteen jOhdosta. 

työvoiaaa ei enaä tule oieaan kaytettävissl 1), ja lisäkå voi 

niin käydä, että "maan nuoriso kutsutaan toiseen työhön, toisia 

.. tehtäviä suoritta.aan". Latvian vientiäkin ovat kDhdaIlIle.t 

maiset Teikeudet. EDite~n on kaikin voimn, kaikin keinoin 

p,rrittäTä sen yllipitämiseen, ei vain sen vuoksi, että ~tTia 
. 

taloudellisesti ei voi tulla toimeen omille tuott,illaan, vaan 

eIIIl.1l kaikkea 8111 tAhden, että armeijan yhA Tllttldtt~"",ksi 

. ki1D1t lial.varua'tlluiuJdnell on ahdollill'll vain hankiIlIloilla UHD
samaten kuin muut välttämättömät tuontiteverat, 

uilta, ja Ile ont, II .. ii,tUTU_ i1tiöUtuil T1Innilll. 

X) !lhlJl eaakka on k,slaikana Latfias_ ollut uataloustöisal 

keskbUriIl 11. 50.000 ulko.aalaista työllisti. 
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Keinoina Latvian edessä olevien taloudellisten vaikeusten 

voittamiseksi ei presidentti Ulmanis tietenkään voinut esittää 

muuta kuin lisätyn työtehon ja ankaran säästäväi syyd en. ~ahtoen 

tai tahtomatta on tänä vuonna jok'ikisen pakko tehdä työtä, ja 

paljon enemmän työtä kuin aikaisemmin. llköön kukaan kuvitelko 

että hän, suhteessa tai toisessa, pääsisi täyttämästä velvolli-

suuksiaan" siunnilleen niin . kuuluivat presidentin sanat. Sääa-

täväisyys tulee niinikään olemaan jokaisen ehdoton velvollisuus, 

tehosti presidentti. Erikoisesti muodostuu maanviljelijäin velvolli

suudeksi elintarpeiden ja eri siemenlajien var8stoiainen siinä laa- I 

et juudessa, että ne riittA~ät yhden vuoden tarpeisiin. 

• 

Puhuessaan säästäväisyyden välttämättömyydestä presidentti 

kuitenkin huomautti, ettei kuluvana vuonna valtion menoja voida 

supistaa, vaan tullevat ne päinvastoin kasvamaan, ensi sijassa sii

tä syystä, että olojen pakosta maan puolustustarpeisiin tarvitaan 

entistä suurempia määrärahoja. Kansalaisten on sen takia valmis

tauduttava DI1öskin lisättyyn verotaakkaan. 

Puheensa loppuosassa presidentti lausui vielA seuraavaa: 

"IlkU unohtako sitä, mitä nyt sanon, vaan pankaa se merkille ja 

ryhtykäA heti työhön. Jos vaikean ja ratkaisevan hetken on tule-

llinen, on yhden miehen, keskiaäärin, joka talosta pukeuduttava 

sotilasunivor.uun. Ja ymmärrätte itse, ettei Riiassa ole niin suu

ria varastoja, että niistä riittäisi vaatteita ja jalkineita kai

kille. Pitäkää siis joka talossa varalla ainakin kaksi paitaa 

ja muita tarpeellisia alusvaatteita, tari PYiheliinaa j~ pari kun

nollisia aaappaita. Ja ellei josain talossa ole tarveainei ta 

nii tä varten tai jotain muuta puuttuu, niin qsykää neuvoa naa

putiltuDe ja olkaa hJVissl vUeis81 heidlll DIl88Ull 

yhde88l tarpeelliset tavarat ja pitlkal ne vallliina. 1a vaikkei 

niitl Jl7t tarvittaisilman } ehU ne .ilti hukkaan aene. J61tta ol

kaa vallliiDa ja huolehtilma kaikeata. 111ei a.ia oliai niin D-



kaTa, en siitä tänä hetkenä puhuisi." 

x 

Kut.n jo ylläolevasta suppeasta selostuksesta ilmenee, 

sidentti Ulmanis puheessaan lIi I tl viittasi Latviassa 

suudessa sattuvan aseellisen selkkauksen mahdollisuuteen, 

kansaa siihen valmistautumaan. 
On luonnollista, että näaä viitaukset ja kehoitukset tääl-

lä ovat herättäneet huomiota. Niin hyTin diplomaatti piireissä kuin 

latvialaishn keskuudessa kysy1;Un, mitä ne oikeastaan lIlerki tsevät. 

• Eri tulkintoja on esitetty. 
Voitane.n sanoa, että nIDI presidentin 

ain asetetaan yhteyteen .sen tosiseikan kanssa, että täällä viillle 

aikoina on ruvettu pahasti pelkäämä~si)akaVia edesottamuksia Bal-
~ tian maita vastaan olevan odotettavissa Koskovan taholta. Kaksi 

• 

syytä tähän esitetää~ 

Ensimmäinen aihe voisi olla siinä, sanotaan, että Neu-

vostoliitto, todettuaan mahdottomuutensa voittaa Suomen, jättäisi 

Suomen valloittaais.yrityksen sikseen, ja, peittääkseen siten kärsi

dnaä nolauksen, ryhtyisi johonkin toiseen valloi tuayri tyks.en, joka 

helpommin ja nop.ammin tuottaisi sille voittoa ja "mJDDjaa" ja si

ten pelastaisi sen pre~tigetin. Mahdollisuuden tällaiseen yrityk-

seen tarjoisivat nykyoloissa kieltäaättä lähinnä Baltianaaat. 
Toisena ja luultavampana aiheeDa venäläiseen aggressivi

teettiin esitetään se tunnettu tosiseikka, että Moskovassa ei 

kaan olla tyytyväiail venalliaten varuskuntien nykyiseen aa..aan 

Latvias., ja ett! nnllliaille tulli luovutettuja tukikohtia ei 

pidetl llheskään riittävinl. Uuaien, lisättyjen vaatt.usten esit

tlldnen oliai aiis odotettavissa. Puhutaan .ehdollisista vaa 

sista suojeluakuntien lakkauttaaisesta, Neuvostoliiton aalai.en po

lii.in jl.enten liittlai.e.tl Latvian araeijan ja poliitti.en po-
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liisin yhteyteen, uusien v.nllli8t.n TarU8kuntien sijoittaaisesta 

Riiuan, DaugavgriTaan (D\1Da.unden), De.ug&.vpi1siin (DUnaburgiin) ,Riian 

lentokentän asettamis.sta venlläist.n klytettlvlksi 
. 

liiton Riian-lähettiläln nlinl plivinl tapahtuneen Moskovaan kutsu-

misen arvellaan olevan niiden suunnitelmien kansaa yht.ydesBl. ~tta 

laajojen piirien, etenkin suojeluskunta- ja armeijapiiri.n miel ... 

tä mentiin jo lokakuussa myönnytY8t.n älrimmäiseen rajaan saakka, 

ellei sitA ylitettykin. Jos nyt vielä enemmin vaadittaisiin, on 

sen vuoksi kieltlydyttäTl suostuaasta ~euvostoliiton vaatimuksiin, 

I18ksoi aita maksoi, semminkin kun, kii tos Suomen sodan, Bal tian-

mailla nyt pitäisi olla pareapia .abdollisuuksia kuin lokakuussa 

puoriutua aseellisesta selkkauksesta ~euvostoliiton kanssa. 

Näiden kahden~ perusteella tuntuu sanotaan -

Latvian hallituksen ja kansan velvollisuutena nyt ol.van vakavasti 

valmistautua as •• lliseen yhteenottoon Neuvostoliiton kanssa, ja täti 

oliåi siis presidentti U1manis tarkoittanut puheensa eri viittauk

silla ja kehoituksilla. 

Puolestani suhtaudun tähln tulkintaan aika s.eptillisesti. 

Tosin en halua .ennl niin pi tklll. kuin ne, jotka sanovat, että 

Latvian armeijan klynnissä oleva lisl:warustaainen ja kansan valmiste· 

4t l.minen sotaisiin selkkauksiin vain tapahtuu siinl tarkoituksessa, 

.ttä Latvia olisi ~almis taiat.l..aan Neuvostoliiton puol'lla Saksaa 
. ehkä vieläL 

vastaan, kun tb4 yhteenotto jnkais8lllll.in tai lIJöheain ta}».htuu. 

)(utta tietoj.ni ja vaikuhlai.ni perusteella on mnun vaikeata us

koa, .ttä tbln aan DJlQi.nen johto todenteolla jaksaisi kohottau

tua •••• lli •• en v.ataria~an turYauiuais.en DJkytilanteess& N.uvosto· 

lii ttoa V.8tao, vaatiaipa tiili ai ~ tahansa. lfi tl luot.tt.TiDil

ta tahoilta on mnull. kerran jos toisenkin 8.litetty Latvian DJ

kri •• n valtionjohdon linjan ol.~ a.uraa~: Xeuvoatoliiton ... ti

aukaiin on ~ ja tlJtn edell.enkin IIJöntJl.. 108 ••• elli ••• . ' 

vastarintaan rtbirttli.iin. ..rkit.iai 8. Latvian heti tapahtu~ 
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tä14111is1oa ja lopullista tuhoa. Jos lI\Yönnytään, voidaan si tA 

vastoin toivottavasti säilyttää ainakin muodollinen itsenäisyys, ja 

silloin voitaneen toivoa, että kun nyqisln suursodan loputtua 

rauhantlon hetki kerran lyö, voittajiin intrlssien ja mahdolli

suuksien rajoissa tulee oleaaan Baltianmaidln täydellisen its.Dli~ 

syyden palauttaminen. 

Olen kohdaltani taipuvainen uskomaan, että tämä ei 

vain ole ollut vaan ainakin toistaiseksi edelleenkin on Latvian 

nykyisen valtio johdon 8.uraama linja. Toinen asia on, tule.ko s.n 

perustana ollva toivo tot.utuaaan, että suursodan voittajien intr 

~ si.n ja mahdollisuuksi.n mukaista todella tulee olemaan Latvian 

tI7d.11is.n itseDlisyyd.n palauttaainen. Sitä voidaan ehkl .plillä 

jo siitä SYYItä, että Baltianaaat ratkaifJ8T&na hetkenä pettivät, 

ne kun, aikaise.pien lawnlyöntiensi ja virheithnSi jphdos 'ta , 

~ 

Tl~ pystyneet edes yrittlDAän puolustaa riippumatto.uuttaan, eivätkl 

siis antaneet tätä olemassaolonsa oikeutuksen tärkeintä todistusta. 

TAaI on ehkl ruvettu oivalta.&an täklllisissä halli-

tuspiireiIlIkin on .hki ruvettu oivalbpaen, että tAhiDa .. 

ti.ta passiivisuutta ja peräiDantaJdsta ei voida loppumattoaiin 

jatkaa, vaan .ttä uhdollisesti pöh.lDlin, Dlkrisiä .du11iseapitn 

,4.llrtrstep Tallit,ssa vi.lä tarjo~tuvaa tilaisuutta oaakohtais.en, 

aktiivi.e.n towntaan ei saa jlttu klyttAaltta. TAhAn perustuu 

s, toinen tulkinta, joka on annettu pr.sidentti UI.aniksln 

1" ja jonka mukaan puhe olisi ollut tosin kovin kOapelö 

o.oittaa lInaivalloill., .ttl qlll täällä Latviassann varustaudu

__ ja valabt&ud.utun ale kld.,sSi puol\llteMan aan itat.DI.:l.,.;rt1,. 

1m, .ii- h,Ui siihen on tullut. ! ..... tulkinnan mYistoi.,Di 

viita~ siihen, ,ttl DliDl pliTiDl lIh.t,ttan,en Lontoo."n 

.ua4olli.,.ti .. i kauppa-atta8h1&D& .utta tosia.ialli.esti laajoilla 

valtuukailla ~t,ttaDa -,rikDi.llh,ttillanlft .uaaa herra BiZDi eka , 
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jolla pitäisi olla hyviA suhteita Englannissa, ja jonka tehtA

vAksi on annettu harkintansa ja mahdollisuuksiensa lIUkaan 

lähetystön ohitse vaikuttaa Ja tvian ' hyväksi, tulevaisuutta S.l. ..... ~.La 

pitAln. 

Luulen kyllA, etta täällä oivalletaan IlissA därin 

Baltianmaiden arvo on laskenut länsimaissa, ja että jotakin eh

dottoaasti on tehtävA tilanteen parantamiseksi. utta että Ula-

niksen puhe olisi ollut osoitettu länsivalloille sitA en 

voi uskoa. Niin köapelöitä ei täällä kuitenkaan olla, 

tarkoituksessa turvauduttaisiin tällaiseen muotoon. 

Ehkä jossain aälrin uskottaftJllllalta tuntuu 

Ulaniksen puheen kolu. tulkinta, jonka mukaan puheen poliit 

kohdat muodostaisivat naivisen yrityksen "peloittaa" venäläisiä, 

muka osoittaJl8lla, että jos liian pitkille mennään, niin tartu

taan täälläkin aseisiin. Se olisi samaa taktiikkaa, jota presi

dentti Ulmanis, täysin tuloksettom&sti, yritti noudattaa viime 

sänA ja syksynA, jolloin hän mahtiponttisin sanoin vakuutta.asta 

päAstJAAn vakuutti Latvian kansan tulevan ~im.ise,n saakka puo

lusta-"D itsenäisyyttäln. Olihan yksi hAnen viimeisiA iskulau

seitaan juuri ennen lokakuun antautumista: "Lieber stehend rallen 

ala knieend leben!" Miten vähin merkitystä Koskova kiinnitti 

herra UlBaniksen suunsoittoon, oloittivat tosiasiat. Varaana voi

taneen pito, etta Ul.unikaen suurilla sanoilla nyt 

tlttaalapi t,hokkuua. Se seikka, ,ttA Moskovan edellytetäln 

tavan Tiell DJlqisesslkin tilanteessa esittAA latTialle uusia vaa

tiauksia. J osoittaa, aissl llUrin tAtI .aata habeksitaan, miten 

var.oja JOskovaasa ollaan siitl, ettei aitAAn vastarintaa tAllll 

ole pellttlvi'ssl, vaan ettl tltl aata huoleti voidaan kohdella 

Jo.mvan nöyrlnl alu .. '"·. ( . 
10a Neuvostoliitto luulisi Latvian taholta lausutun 

1, "varoituksia", niin tbl sen vuoksi arvattavaati vain joudut-
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taisi uusien vaatimusten esittämistä ja toteuttaJdsta. Niin 

on minun aika vaikeata uskoa, että presidentt ' UI.anis 

todella olisi tarkoittanut Neuvostoliiton "varoittamista". 

Uskottavimmalta tuntuu minusta presidBntti Ulmaniksen 

neljäs tulkinta, jonka mukaan hän varoi tuksillaan ja kehoi tukail

laan ei ollenkaan tarkoittanut mitään konkreettisia mahdollisuuksia, 

vaan ainoastaan yleensä tahtoi herättää kansaa käsittämään tilan

teen vakavuuden ja jokaisen lansalaisen velvollisuuden valmistau

tua pahimpaan ja myötävaikuttaa maan puolllstusvoimien niin kauan 

ja kohtallokkaasti laiminlyötyjen tarpeiden tyydyttämiseen 

tt ki tämä kuitenkin vain aivan yleisesti "kaiken varalta", 

tt 

taan ajatellen sitä .abdollisuutta ajaa venäläiset maasta pois, 

joka tarjoutuisi latvialle, jos Suomen voitto 

täydelliseen luhistumisean ja romahdukseen. 

Mikä nyt presidentti Ulaaniksen tarkoitus 

kin ollut - : joka tapauksessa on hänen puheensa hetättlDYt sik-

si paljon huomiota ja kommentarioi ta, että olen katsonut sen se" 

lostamisen ja analysoimisen ola.an paikallaan, semminkin kun jo 

puhe sellaisenaan S8JU4ten kuin sen ristiriitaiset tulkinnat erit

täin hyvin kuvastavat oloja ja mielipiteitä täällä ja osoittaT.at~ 

mi ten erinoll8.isen vaikea Ja labiili IAtvi811 tilanne on, 

äkkiä .e voi klJda ihan kriitilliseksi. 

Tlydelll syylli voi yhtyi siihen prl.identti Ulmaniksen 

puheen kohtaan, josaa hän lausuu, ettei kuka811 voi aavistaaban, 

ai tl tulevaisuu. on tUOTa LatTialle, ja 

.... 8& ole oiklutta antautua sellai.tln tyhjien toivlid.n tuudi 

taftbi, Itta aub. "b.ikki pii VI pii vll tä 1dlJ par--.bi ". 

Mini.teri: f tiluAJ-/4~~~ 
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RIIA SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . 

RAPORTTI n : 0 3~ YtJ . 
Riia ss a 17 p: nä helmi kuu ta 1 g 4D .. 2.Yt , ~ --

1\11 c:,:~ "0-
Asia : Kaksi ...... puh.et.ta i· 
II. Ulkoministeri IUntersip pghe. 

Raportisaani n:o 2 tein selkoa presidentti Ulaanikaen 

Tiille puheesta. Se oli suorasanainen puhe, jossa hln toi 

tt 1, ne erilaiset Taikeudet, jotka osaksi jo oTat kohdanneet 

LatTian kansaa Tiille kuukausien kuluessa, oaakai lIhi tulenillUu

dessa OTat odotettaTisaa. Nilleno.aan hln tlssi puhe.ssaan viit

tasi as.ellisen selkkauksen aehdollisuute.n ja jokaisen latTia

laisen TelTollisuuteen Ta1aistautua siihen. 

TIal puhe herltti täällä, kuten Tiille raportisaani 

tthostin ja kuhn luonnollista oli, sangen suurta huomota 

kiIla tahoilla, eritoten, kuulQani lIukaan, Neuvostoliiton 

la n.s. "malttll,l", ja latvialaistin keskuudlssa, kut.n 

olen Toinut todlta, Irinomaista llTottomuutta. 

Kaikesta päättäen ei oltu uskottu puheen tulev .. 

kuttaaaan niin Toi .. kkaasti ja niin konkre.ttis.sti, 

se hki. Ilaeisessl tarkoi tub.ssa rauhoittaa niin suuntaan 

toislenkin piti ulko~ni.t.ri IUnters, pari päiTäl 

Ubaniben puheen jälkeen, ulkopoliittisen puh. en , josaa hb 

arkail_tta kaunoaaalasi LatTian poliittista tilannetta, ' ja 

toten selitti LatTian ja Neuvostoliiton aUht.id.. ol.~ ~tI 
parhaj_lla kannalla. 

JAKELUOH.JE: J.k ....... jtm.lI.ja • 

... . . .... ... !aw.ll,in •• ....... T............ . '. 
T ........... j ........ 1 ....... mlnlä_IIiIl •• 
El .................. t._olt ...... tn. 
E ..... ~ ..... ,mutta u ....... _ ............. tIedoI-

. , .1..... ... ......... ...... ........... ... ... ... ," . ..... . ... ...... ~ 
• ........ ... : .. .............. ~ ............ .. , .. ; .... •.. ; .............. ; .. 
HioA" 



Puhe sisälsi joukon vakuutuksia ja väitteitä, 

paikkansapitäväisyydestä Munters ei kuitenkaan edes yrittInytkään 

esittää todistuksia. Se olisikin ollut ylivoimainen tehtävä 

si inä määrin pistää hänen esitystensä totuudenvastaisuus jokaisen 

asioista hiukankin perillä olevan silmiin. Kuvaavina puheen sisäl

lölle, sävylle ja tarkoitukselie tulkoot seuraavat sen kohdat tä

hän sanasanallisesti otetuiksi: 

"Neuvostoliiton kanssa tekemämme keskinäistä avustus
ta koskeva sopimus on nyt ollut neljä kuukautta voimassa, mikä 

.. on riittävän pitkä aika voidaksemme arvostella sopimuksen seurauk
sia. Täytyy tällöin myöntää, että molemmat sopimuspuolet ovat ys
tävällisessä ja luottamuksellisessa hengessä lokakuussa Moskovassa 
käytyje. neuvottelujen johtavien periaatteiden mukaisesti ryhtyneet 
sopimusta toteuttaJm1an. Neuvostovenäläishn . varuskuntien si joi ttamineI 
meidän alueellemme oli kummallekin sopimuspuolelle ihan uusi tehtä~ 

vä, mutta kuitenkin se on voitu toteuttaa selkkauksetta, etukä
teen laaditun suunnitelman mukaisesti" c 

Voiutta kuitenkaan kieltää, että joukko vakavia 

vaikeuksia todellisuudessa on esiintynyt, kuten jokainen täällä 

tietää, Manters väitti, että "tähän saakka ei ole esiintullut 

• ilinoatakaan kysymystä ) jota ei olisi saatu sovussa ratkaistuksi. 

Voidaan olla varmoja siitä, että ~amoin tulevaisuudessakin tulemme 

löytämään aina yhteisen kielen, koska molemmat asiapuolet ovat ryh-... 
tyvä eri kysymysten ratkaisuun hyvällä t~dolla." 

Lausuttuaan katkeria valituksen sanoja ulkomaan leh

tien suhtaut~sesta Latvian lokakuun 5 p:nä Neuvostoliiton kanssa 

solmimaan sopimukseen, ja väitettyään, että tämän ilkeämielisen 

kritiikin pohjana ovat olleet niin hyTin määrätyt propagandat&r

koituks,t kuin puuttuva tuntemus paikallisista oloista ja ennen 

kaikkea Lat.ian ja Neuvostoliiton suhteissa vallita,vasta at.oa

fäärista, lIunhra !aus';1i: "Palatakseni niihin pAll'litteisiin, ' joita 

aika ajoittain saa lukea ulko.aalaisis8a leh~, tahtoisin a~et

tae. Q81ll1uen: mllll si ttill. on .tuo .äi tetty ~, IOrieti8ow-
f1' 



nen, josta meitä on tahdottu varoittaa suuremmalla tai pienemmäl-. 
JA dllittelyllä? Ja onko latviassa ainoatakaan ihmistä, joka 

voisi sanoa, että Neuvostoliitto jollain tavoin sekaantuu sisäi

siin asioihimme? Toinen väite, jonka saa usein kuulla, sanoo 

myÖB säälitellen, et tä olemme menettäneet itsenäisyytemme, 

maast amme on tehty protektoraatti. Tässäkin tosiasiallinen tilan

ne, jonka jokainen voi todeta, osottaa ilman liikoja sanoja, että 

väite on ihan perusteeton. Jos lisäksi tarkastellaan taloudelli

sia ja muita neuvotteluja, joita molemmat hallitukset ovat me-

.. nestyksellisesti käyneet keskenään, ja jotka jo ovat antaneet 

kouraantuntuvia tuloksia, on syytä sanoa, että Latvian ja Neu ... 

vostoliiton väliset suhteet on karakterisoitava sanoilla "sangen 

tyydyttäTät". 

• 

Jotkut tahtovat väittää, että nämä hyväntaht6"iset suh

teet olisi vat vain tilapäisiä, ja että ennemmin tai myöhemmdn 

Neuvostoliitto alkaa painostaa meitä sisäisesti tai ulkonaisesti. 

Mihin syihin tällainen saarnaileminen perustuu , jää näiden henki ... 

löiden salaisuudeksi. Latvian hallituksen kokemusten 

laisiin puheisiin ole perustetta. Tämä hallitulon sitä mieltä, 

että lokakuun 5 päivän sopimus on molempien valtioiden etujen 

vaalimisen tulos, varsinkin nykyisen sotatilan huomioonottaen. Sen 

Ilukaisesti onkin sopimus tehty k.skinäisessä luottam: ksesea ja u
tä suurimmassa määrässä kunnioittaen mJmmenkin sopimnspuolen 

r.m suut ta ". 

Jatka.ssaan Latvian nykyisen poliittisen tilanteen kau

noaaalausta, Munters otti ~öakin puheeksi balttilaist.n maa~

muuton, väittä.n siitä 1l.1l. että 1. muka olisi sujunut erino .. i-
'" len h1Tin, ja että poiallht.neiden Latviaan juneen o.aisuuden 

likYidointi Tar.altikin tulee ol..aan tyydyttävälll taTalla lop. 

puunauori t , ttu . dlrAajan kull essa. 

Puhe lopu~sa ' ~terl koskett.li LatTian 11.h.-



4. 

asennoitumista nykyti lanteessa, jolloin hän lausui ne tavalliset 

fraasit, . jotka tällais.ssa puheessa k.rta kaikkiaan ovat julki

lausuttavat, ja jotka kaikki jo osaavat ulkoa: 

tävä itseltAmme, minkälainen on oltava kansamme ja valtiomme 

noitumin.n tässä sodassa ja sen irtipä tAmien voimien 

hn konfliktissa. Nyqinen tilanne todi a, että tähän saakka 

olemme osanneet ja ymmärtäneet seurata ja toteuttaa politiikkamme 

pälperiaatetta: kansal lisen r iippumattomuutemm. turvaamista. 

tulevaisuudessa on meitä kohtaava entistä suurempia 

~ Use&mmasti kuin kerran on meidän ehkä vielä vastattava 

kysyafkseen, vastaako sitten tämä kansallinen riippumatto.utit.ma. 

todella kansakuntamme korkeinta päbääräl ja sen pyhiJlpil pyrki

myksiä, ja vastaako se niitä silloinkin, jos tämä riippumatto

muus tuo mukanaan vaikeuksia ja vaivoja, jos sen puolesta pitiA 

tehdä uhrauksia ja ehkä taistellakin? Tällaiseen kysymykseen tah

toisin tlynnl" luottamusta vastata my~nteisesti. Missään olosuh

teissa ei Latvian kansa tule luopumaan nykyisistä asente.staan 

• 
ja uskostaan". 

x x x 

Voinen tyytyI ylläoleviin otteisiin. Niistl kl1 
dn kuin riittlvän selTästi ilmi puheen yleinen sisältö ja s.1f 

sävy sekA sen tarkoitus poliittisessa suhteessa heikontaa presi-
J 

dentti Ulmaniksen puheel) . vaikutuksia ja emien kaikkea . osoittaa. 

ettei ~ssään tapauksessa täällä ajat.lla as.ellisen yhteenoton 

mahdollisuuttakaan Neuvostoliito1l kanssa. 

x x 
x 

. Saattaa .hkI olla syytI viell li,ät~ ~tai suo

raan asianomaisilta tahoilta tietää, että h~ti kun oli kIru1t. 



ilmi, miten presidentti Ulmaniksen puhetta yleisiaain 

ja m.i ten se eri tahoilla oli vaikuttanut, oli IIinisteri JIun

ters sanomalehtien päätoimittajille selittän,t, että puhe oli 

" "t~ydellisesti väArinkasitetty". Samalla oli hAn alärlnnyj (ei 

vain kehoittanut) kaikkia lehtiä 1ähitu1eTaisuudessa 

"selvästi venäläisystävällistä" li.jaa. 

Ministeri: 

7 
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RlIA SSA OLEVA LÄH ETYSTÖ . 

RAPO RTTI n: 0 •• 

Eiia ssa 18p : nä helmi kuuta IQ4IJ.Y'l.. 'y, 

As i a : Ktnraali Berkiain 
k!Ynti Tallinnassa. 

Sala i nen. 

Tämän viikon alkuptiviDl kivi latTian armeijan ko •• n

taja, kenraali Berkis. virallisella käynnillä Virossa, kenraali 

Laidonerin vieraana. Riiassa, tässä lmnnunTaluisen luvatussa 

kaupungissa, antoi tblä matka tietysti heti aihetta kaikenlai

siin ,kombinatioihin. Oli n.8. "asiantuntijoita", jotka väittiTät 

Tarauudella tietävänSä asian laidan oleTan seuraaTan: 

Neuvostoliitto olisi Latvialle esittänyt uusia, n11n 

pitkälle .eneTiä vaati~ksia -- tai tulisi ainakin läh~ule-
~ 

vaisuudessa esittämään sellaisia ettei presidentti 

olisi katsonut voivansa suostua niihin. Sen vuoksi hän 

pitänyt suurta puoJdota herättäneen puheensa x) , 

.esti viittasi aseellisen selkkauiBen mahdollisuuteen lähi 

suudessa ja jQ~isen latvialaisen velvollisuuteen valmistautua 

siihen. Sen vuoksi hän olis} lähettänyt pakkolomalle sotaai· 

nishrin, kenraali Be.10dikseil( jonka ti~detäA.n olevan Tahis 

.,8Jlty.ään kaikkiin veDlläishn vaatimuksiin, olkDotpa ne 1li1tei 

llitkl tahansa. 1a sen vuoksi hln olisi lähettänyt kenraali 
- -

Btrkisin Viroon sopimaan kenraali Laidonerin kanssa yhteisesti . -
esiintyaisestl Neuvostoliittoa Tastaan laty.ialaia-virolaisen PUQeo· 

8 

x) t (atso RUe-lähetystön raporttia n:o 2. 16.2.1910. 

JAKELUOHJE: 

," ' 
UIIIII: A" , 

J.k.IuohJ-allejal 

T ..... I ...... . 
T .......... j. 1....... . rnInIaterIell •. 
EI ulkomueduatuk .... tledoltukalln. 
EI ... ~ ....... mtOtta.ulk __ nmlniatwiOn tIedoI-

"alin. 



2. 

lustusliiton rajoissa. 

Lukuisat olivat ne latvialaiset, jotka tähän täysin us

koivat. Ja virkaveljienikin joukossa oli niitä, jotka olint 

taipuvaisia pitämään sitä ainakin mahdollisena. Puolestani e. 

hetkeäiAän uskonut siihen. Ensiksi en uskonut enkä usko -

kuten jo aikaisemmissa raporteissani olen alleviivannut 

presidentti Ulmanis ja hänen hallituksensa 

todenteolla ajattelisivat aseellista vastarintaa 

vastaan, vaikkakin se esi ttäisi uusia vaatimuksia, ml tä sitä 

~ paitsi vielä voi epäillä. Toiseksi tiesin, että kenraali Ba-
I 

• 

lodista (joka tosin lienee kaikkein myöntyväisimmällä kannalla 

bolsheviikkien suhteen) ei suinkaan 91tu lähetetty pakkolomalle, 

nan oli häntä kohd8lUlut ankara veri tulppakohtaus, joka piko 

hänet pysymään vuoteenomana muutamia viikkoja. Kolmanneksi 

raali Laidonerin tunnettu nyktinen asenne teki nyvin 

kottavaksi, että kenraali Berkisilla voitaisiin uskoa olevan 

mahdollisuuksia aikaansaada Laidonerin kanssa minkäänlaista 

musta yhteisestä · aseellisesta esiintymisestä Neuvostolii ttoa 

taan • 

Kaikki.n niiden tietojen peruste.lla, jotka minä, 

kenraali Berkisin palattua Tallinnast~, olen tähän mennessI ... 

• htinyt hankkia täällä Riiassa, olen tullut siihen tu).okBeen, ' 

.tt! kenraali Berkisin käynnillä Tallinnassa k;rllä on ollut 

suurempi merkitys kuin tanllisella kohhliaisuu skä.y}lnillä, etu 

ei lähe.kään senlaatuista aerkitystl tai kantavuutta, kain 

ta.illa tahoillå on tahdottu t.hdA ulkottavaksi. 

Kl~i tyb.ni .ukaan asian · todellin.n laita on seu-

raava:, 

Taikka ~~via ja v~ jo vuosikausia o~t oll •• t 



, 
3. 

puolus~uslii tossa, on yhteys armeijojen johtohenki~iden .. välillä 

ollut oudoksuttavan heikko, etten sanoisi olematon. Niinpä tä

hän mennesSä armeijojen korkeimmat johtajat eivät vielä liene 

käyneet toistensa luona, lukuunottamatta uusien yleisesikunta

päälliköiden aivan äskettäin tapahtuneita muodollisia tutusturai 

käyntejä. Viime aikoina. ovat epäilemättä sangen suuressa mää

rin olleet syynä tähän tilanteeseen kenraalien Balodiksen ja 

Laidonerin huonot henkilökohtaiset välit. He eivät sietäne 

siaan, ja kumpikin on pitänyt itseään niin paljon toista kor-

• keampana, että hän ei ole suostunut tekemään ensi käyntiä. 

.1 

Ainakin Latviassa on tätä tilannetta aikaa myöten ruvettu pi

tämään liian mahdottomana ja onnettomana, ja eri ytityksig 

tehty parannuksen aikaansaamiseksi. Epäilemättä käytettiinkin , ' 

tahallisesti kenraali Balodiksen sairautta hyväksi kenraali 

kisin lähettäai.ek8i Viroon. Tämän matkan päätarkoituksena oli 

niin ollen vetää risti tähänastisten Väärinkäsitysten ja han-

kausten yli ja aikaansaada todellinen yhteys ja yhteistyö Lat-

vi~n ja Viron ar,meijojen ~älillä. Tätä tarkoittavia 

4t tehtiinkin arvattavasti kenraali Berkisin nyt käydesSä Tallin-
- kaiketi .. -

nassa. Näin ollen tällä käynnilt ä;-tOdella on ollut positiivip 

sempia ja käy tännölli s empii tuloksia kuin mitä tavallisesti on 
I 

asian,. laita muodollisilla kohteliaisuus1ålynneilll. )(utta vaiku-

te1mieni ja kaikkien niiden tietojen perusteella, jotka täällä 

' RiiasBa ovat olleet hankittavisBa, en voi uskoa, 

Berkisin vierailun aikana Tallinnassa mistään konkreettisesta a8 

lisesta yhteiatoiainnasta lAheise..assl ja kaukaisemmassa tapauksessa 

~ olisi keskusteltu, puhu.attakaan siitä"tta sellaisesta olisi 

sovittu: ' Ii . t . r; ~II A_f..h ~h/I~'" ' 
, IUS erl: -t ~1717J'>f-~ 

, I '\- r 
L.L. I Tallinnassa lien .. t~8sl tapaq.kse8sa. niil kuin yleensl aullloWWU.1I 

he1poapi . kuin tulli saau. tarbojå tietoja. SiiDl tapauka ... 
aa ti.doittane8 siita sotilaaasiaailh .... ,jokB per'aikaa ol.sk.l •• 

,. Wi.UI. . 



, 

I 

• 

U LKOAS IAINMI N ISTERI Ö 

J-RyHMÄ: ....................... ................................. . 

OSASTO: ........... r:.. .. /~ .......... .... ............. ....... .. 

ASIA: ........ .............................................. . 

......... ~ .. .... ~ ..... . g~. A~ .· .. l)z :. ~ .... ~ ..... 

~r-oL~ ......... ... ............ ~ ... ...................................................... _ ...... _ .......... v..~.. . . . .... ......... ... . ........ .. . ............... .. . ............. -........... . 

-<. 'J.../ '3 / 1 (() 
,._ ........ .. .... ........ ............................ -........ .................... ..... _ ..................... ...... ................................... / ..... ' .. -.... . 



• 

BIlA .SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

KIRJELMÄ n :o 212/38, VI -b. , II 

Riia SSA 27 P:NÄ maalia KUUTA 19 .. 40. 
VIITTAUS : 

.......... N 

P:NÄ KUUTA 19 P:TTY ":0 

VII T TAUS : D.U. M . 19 

.... Ulko.asiainministeriö .. LLE 

ASIA: Raportti. ...... -................... . ............. -.. ...................... _ .. . 

Toimitan tämän mukana kunnioittaen Ministeriölle 
lähetystön kuluvan vuoden raportin 

n:o 6, Baltianmaiden XI ulkoministerikonferenssi. 

Ministeri: 

UEI : ." 



• 

RIIA. SS A OLEVA LÄH ETYSTÖ . Sal a i nen. 

RAPORTTI n: o 6 •..... 

Asia : 

Hiia ss a 23 p: nä JEa1is ku u ta 19 40 .• 

klti,wid,en n 
.ulko.dnisterikonferenssi. ( U '( 

kltianmaiden vAlill ! syyskuun 12 p:nä 1934 

-Ii) . 

aa entente-sopimuksessa Säädetään, ett!. nAiden valtioiden ulkomi .. 

nisterien on kaksi kertaa vuodessa säännöllisesti kokoonnuttava 

yhteisiin konferensseihin. Yksitoista tällaista konferenssia on jo .. 
pidetty, .utta syistA, joita minA jo aikaisemmin olen ollut t 

laiauude. 3a analysoimaan ja selostaaan, ne ovat jääneet merki 

settö.dksi. Baltianmaiden yhteistoiminta on niin hyvin poliitti .. 

sella kuin taloudellisella alalla alusta al'~en aina täh!n päi

vUn saakka kaikista sopimuksista ja deklaratioista ja juhlapu

heista huolimatta ollut kuin ollutkin kovin heikkoa. Erikoisen 

rlikeAsti ta.a ilaeni viime syksynl . Neuvo~toliiton silloin esit

tilien jyrkkien vaatimusten suhteen. Viro, Latvia ja IJettua py_ 

s.rivlt kohtalokkaina lokakuun viikkoina toisistaan kokonaan eril

läAn. Beuvotteluissa loskovan kanssa oli yhteistoiminnan periaa 

te.t tlysin unohdettu. Syrjlisinl seurasivat Latvia ja Liettua 

Viron alistumista Neuvostoliiton vaatimuksiin, 

taan aaaan kohtalon alaisiksi. 

Vaikkakin monivuotisten kokemustensa perusteella ulko

.. iden edustajat Baltianaaiss& poikkeuksetta suhtautuvat nAiden 

valtioiden sAAnnöllisiin ulko.dnisterikonferensseihin 

JAKELUOHJE: 

Tayallinell. 
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ei vain skeptillisesti vaan suorastaan välinpitämättÖmästi, arvel

tiin kuitenkin nyt erlillä tahoilla, että XI ~konferenssi 

taisi muodostua poikkeukseksi. Niitä todellisen yhteistoiminnan 

teitä, jotka olivat muodostuneet kolmen Baltianmaan aikoinaan 

resti eriävän suhtautumisen johdosta Neuvostoliittoon, Puolaan ja 

Saksaan ei vi ime vuosien tapahtumien jälkeen enää ole olemassa. 

Memelin ja ViInan pahasti häiritsevät kysymykset on likvidoitu. 

Niin hyvin yleinen tilanne Euroopassa kuin Baltianmaiden suhteet 

Neuvostoliittoon tuntuvat vaatimalla vaativan todellista yhteistoi-

mintaa ja yhteisrintamaa Baltianmaiden välillä. Näiden maiden kan

sojen keskuudessa näyttää myös ymmärtämys yhteenliittymisen vältti

m~ttömyydestä käyneen yhä selvemmäksi. Puhuipa "Päeväleht" hiukan 

ennen konferenssin kokoontumista Baltianmaiden "federatiosta" ja 

ron ja Latvian välisen puolustusliiton ulottamisesta myös Lie 

"Tyydytyksellä voidaan todeta, että hallituksien toimenpiteet 

osakseen näitten maitten julkisessa mielipiteessä mitä elävintä 

vastakaikua, joka menee vielä pitemmälle puhuen jopa baltilaisten 

valtioiden liiton mahdollisuudesta. Tätä ajatusta on 

tärkeänä varsinkin tällä hetkellä, jolloin baltilaisten valtioiden 

.. on suurella tarmolla puolustettava etujaan". "Eikö t ällä hetkell~ 
olisi entente- ja yhteistyösopimusta laajennettava sisältämään myös 

aseellista avustusta koskeva klausuli, jotta tilanne vakiintuisi ja 

j otta yhteistyön perusta valtioitten tahdonilmaisulla lujitettaisiin". 

"Briva Zeme"ssa taasen sanottiin:"K8ikkien huomioitten 

mukaan on syytä uskoa, että kansat tyydytyksellä tervehtisivlt 

hinastisia vielä lujempia ja tarmokkaampia toimenpiteitä, että ne 

kannattaisivat niitä aktiivisesti ja lämmöllä." 

Kaikesta tästä huolimatta jäi Baltianmaiden XI ulko

ministerikonferenssi kaikista merkeistä päättäen ja sivustaseuraajien 

mielipiteen mukaan yhtl merkitsemittömäksi kuin aikaialm.aikin. 



P01itiikan alalla lienee pääasiassa t yydytty informatioiden 

toon ja päätökseJltekoon siitä, että kaikissa kysymyksissä jotka 

koskevat Baltianmaissa olevia venäläisiä varuskuntia olisi 

l isen läheinen kontakti ylläpidettävä , niin ettei Neuvostoliitto 

voisi "pelata ulos" toista maata toista vastaan, joko 

Ii vaatimuksiaan yhdel le maalle kerrallaan tai väittämällä 

maan jo "periaatteessa suostuneen" j .n.e., kuten viime 

nee t apahtunut - Viron ministerin Hebasen kertoman mukaan.

väitti muuten, että Neuvostolii t to tosin ei ole sopimusten teon 

jälkeen esittänyt uusia vaat imuksia varsinaisessa mielessä, mutta 

• että se kaikin tavoin yrittää tulkita solmi ttuja sopimuksia eks

• 

tensiivisest i eri suuntiin. Näihin venäläisiin tulkintoihin 

vät Tallinna , Ri ika ja Kaunas valitettavasti suhtautuneet 

mää~in eri tavoin. Rebasen mukaan olisi Latvian kanta yleensä 

ollut jyrkimmin kielteinen. Tästä syystä Rebane sanoi 

että käytännössä päästäisiin ei vain "kontaktiin" näissä 

sisSi, vaan todelliseeil yhteisrintamaan. 

Nähtäväksi jää , tul eeko niin käymään. Tulevaisuus on 

niinikään osoittava, tehtiinkö konferenssissa -- vastoin asiano

maisten omia selityksiä ja diplomaattisten syrjästä seuraajien 

yksimielistä luuloa -- laajakantoisempiakin salaisia päätöksiä 

poliittisesta yhteistoiminnasta. Ulkoministeri Urbsysin sanat 

sä haastattelussa voisivat ehkä viitata sellaiseen: "Jos meitä 

tulevaisuudessa kohtaa vaara, kaikki kolme valtiota ryhtyvät kuin 

yksi mies taisteluun puolustaakseen itsenäisyyttään, riippumatto-

muuttaan ja kansojensa vapautta. " -- Puolestani pidän kuiten-

kin näitä sanoja vain sinä tyhjinä suunsoittona, johon näissä 

maissa viimeaikoina on kyllästymiseen saakka saatu tottua. 

Konferenssin tuloksista ulkopolitiikan alalla sano 

konferenssin päättymisen jälkeen julkaistussa kommunikeassa:"Tähän 

saakka saatujen kokemusten perusteella ovat kolmen maan mlniste-



• 
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rit tulleet johtopäätökseen, että Baltianmaitten puolueettomuuspoli

tiikka samoinkuin niitten t ekemät kansainväli set sopimukset 

leensä niitten asenne nykyiseen kansainväliseen tilanteeseen 

vastaavat tarkoin ni i tten lujaa päätöstä pysyä eri llään aseelli

sista selkkauksista ja lujittaa riippumattomuut ensa ja 

tensa. He t ervehtivät tyydytyksel lä jokaista aloitetta, joka 

kii aikaansaamaan oikeamielisen ja pysyvän rauhan kansojen 

ja he koettavat mahdollisuuksiensa mukaan omalta osaltaan toimia 

tämän päämäärän hyväksi . Tässä mielessä ovat kolmen maan 

nisterit tyydytyksellä va taanottaneet tiedon rauhallisten 

palauttamisest a Suomen ja ~euvostoliiton välillä. " 

x x 
x 

Taloudelli set kysymykset näyttelivät luonnoll isesti 

keää osaa konferenssin neuvotteluissa. Suur sota on kolmelle 

tianmaalle tuottanut sangen suuria ja samanlaisia vaikeuksia. 

ol len on luonnollista, et tä konferenssi ssa vakavaa huomiota 

tettiin kysymykselle , mitä mahdollisuuksia oli olemassa keskinäiseen 

avustamiseen. Suuret nämä. mahdollisuudet eivät kuitenkaan liene. 

Kolmen Baltianmaan tuonti tarpeet ovat suunnilleen samat , niinkuin 
niiden tuotanto- ja vientimahdollisuudet myöskin ovat miltei 
tiset. Konfer enssissa päätettiin kuitenkin ryhty" entistä suurem-
malla tarmolla tutkimaan olemassa olevia mahdollisuuksia ja todel-

la yrittäl tehdä mitä tehtävissä on taloudellisen yhteistoiminnan 

aikP.ansaamiseksi. Miten pienet toiveet tässä suhte essa käytännössä 

kuitenkin ovat, selviää Munt ersin seuraavista sanoista minulle: 

"Pidimme erittäin tärkeänä tehdä loppu parallellismista teollisuu

den alalla. Olimme siitä kaikki täysin yhtä mieltä. Mutta kun 

rupesimme puhumaan konkreettisista seurauksista tästä 

me ) loppui yksimielisyys. Mainitsen yhden esimerkin: 

on Latviassa hyvän maineen öa hyvät markkinat jo saavuttanut 1'8-



diokonetehdas '~.E.F." Niin ollen olisi tämän tehtaan 

kaa toimintaansa , Virossa 

taitten kustannuksella. 

ja Liettuassa mahdollisesti olevien teh
siihen 

Mutta eivätpä nämä maa t 'millään suostu-

neet. vaikka esim. liettualaisten Vilnassa puolalaisilta perimä 

pieni tehdas tiettäväst i on ihan elinvoimaton." 

Kommunikeassa sanotaan seuraavaa konferenssin tuloksi sta 

taloudellisella alalla:"Jotta t ehokkaimmalla tavalla voit&isiin 

voittaa sotatilan aiheuttamat taloudelliset vaikeudet , jotka tun

tuvat kaikissa maissa ja myös Baltianmaissa, näitten maitten ul

koministerit lausuvat yksimielisenä toivomuksenaan, että nii tten 

~ välistä nykyistä taloudellista yhteistyötä jatkettaisiin ja voi 

mistutettaisiin ja he lupaavat kehoittaa maittensa talouselämän 

johtajia olemaan säästämättä ponnistu~siaan tässä suhteessa." 

• 

:x: :x: 
:x: 

Sivis tyksellisen vuorovaikutuksen alalla on balti1ainen 

yhteistoiminta saavuttanut ainoat sanottavat tuloksensa , 

kaisemmi ssa raportei ssani olen selostanut. Kommunikean sanat kon

ferenssin päätöksestä sivistyksellisen yhteistoiminnan 

seuraavat:~olme ulkoministeriä antaa suuren arvon 

le kansojen lähentämistyössä , ja he ovat suurel l a tyydytyksellä 

huomioineet ne ehdotukset , joita baltilaisten kanso jen lähentämis

tä tarkoittavat viralliset ja muut järjestöt ovat tässä 

tehneet, ja he tukevat jokaista yritystä, jonka tarkoituksena 

edelleen helpottaa jo olemassaolevaa henkistä yhteistyötä." 

x x 
x 

Ylllo 1 evaa syvemmälle käypää analysointia ei 

ulkoministerien XI konferenssi ansainne. Sen pääasiallisen merkityk

sen voitaneen sanoa olevan siinä, että Ba1tianmaiden itsenäisyy-



6. 

destä ja toimintavapaudesta vielä on ainakin niin paljon jäl

jellä, että niiden sallitaan pitää tällaisia konferensseja. 

Ensi konferenssi päätettiin pitää Liettuassa syyskuus-

sa 1940. 

Ministeri: 

( 
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As i a: Sotaainisteri kenraali 
Balodiksen ero. 0' ~ Ilo 

Eilispäivän sensatio Riiassa oli kenraali Balodiksen ero 

sotaministerinpaikaltaan. Jo muutamia päiviä aikaisemmin olin 

suurena salaisuutena saanut tietäl presidentti Ulmaniksen lopul

lisesti päättäneen ennen pitkiä syrjäyttil kenraali Balodiksen. 

Siitä,. milloin tämä päätös toteutettaisiin, ei tiedoittajani kui

tenkaan ollut varma. Hlnen tietojensa mukaan suoritettiin silloin 

juuri sondeerauksia niin suunnalla kuin toisellakin selvyyden . 
hankkimiseksi siitä, mitkä vastavaikutukset tälll toi.eenpiteellä 

saattaisi olla. Kenraali Balodiksen ~aehtoisesta eroamisesta 

ei näet ollut kysymystikäln. Tiedin parhaimmasta, suoranaisesta 

lähteestä, että viiae maanantaina oli tapahtunut kahdenkeskeinen 

.. jyrkkl yhteenotto Ulaaniksen ja Balodiksen välilll, 

mainittu kaikin keinoin oli yrittänyt taivuttaa sotaministerin 

.erouaan paikaltaan, mutta tbl liiti kategoorisillll&s88 llUodossa 

oli kieUITtJD1t sii tl, jopa lausunut uhkauksiakin sen tapauksen . 
varalta, että hlnet siihen pakotettaisiin. Huoaioonottaen .en 

suuren suosion, jota kenraali Balodis aina vii.e aikoihin asti 

on nauttinut Latvian kansan laajoissa piireisBl ja etenkin ar

.eijasBa, on luonnollista, etta Ulanis asiain niin 

Toi.eenpannut 80nde.raukset taitavat kuitenkin 

JAKELUOHJE: 

....... 'la"allb .•• 
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teen kehittyneen sellaiseksi, että Ulmanis katsoi voivansa to

teuttaa päätöksensä viivytyksettä. Eilen julkaistiin sitten tieto 

kenraali Balodiksen tapahtuneesta eroittamisesta sotaministerinpai

kaltaan. Virallisen tiedonannon sananmuodosta kävi selvästi ilmi, 

että eroittaminen eikä eroaminen oli tapahtunut. 

sit eron myöntämisesta asianomaisen omasta pyynnöstä ja terveya

syistä puuttuivat puuttuivat kokonaan. Ilmoitettiin ~ain lyhyesti 

että armeijan komentaja kenraali XX. Berkis -- jääden edelleen 

tähän virkaan -- oli nir~tetty sotaministeriksi kenraali Balo~ 

diksen jälkeen, ja että vi ranluovutus jo oli 

sä ei ole ollut sanaakaan tapahtuman syistä. 

hoilla viitataan vain lyhyesti siihen, että 

tila ei sallinut hänen jäämistään vaativaan 

Sanomalehdissä ei myöskään ole kenraali Balodikselle omistettu 

ainoatakaan kiitoksen sanaa hänen pitkäaikaisen toimintansa jälM 

keen sotaministeriDi. Tämä pistää räikeästi silmiin verrattuna 

niihin ylitsevuotaviin ylistyksiin, joihin vuosien kuluessa on 

saanut tottua kenraa _l Balodiksen nimen tullessa jossain yht..,-

• dessä julkisuudessa me.ini tuksi. 

Mutta ~ikkB kenraali Balodis nyt siis on eroitettu 

sotaministerinpaikastaan, lienee hän edelleen hallituksen jäsen 

varaministeripresidentin ominaisuudes~. Ulospäin tällä 

tietenkin tällä hetkellä saattaa olla jonkinlainen rauhoittava 

vaikutu8 Balodiksen kannattajiin, ja voi 

olla Ulmanikselle edullinen. Mutta miten 

se siis toistaiseksi 

voi Ubaniksen ja &10-

diksen yhdes81-olo hallituksessa jatkua kaiken sen jälkeen aika 

on tapahtunut? Samaten sopii qsyl, ,"oUm kenraali Balodis 

leen jäldl valta mInnan ~arapr'8identiksi? -

ladiksen eroittaaisen aikaan..... ~eDDJI kaikilla tahoilla .iksi 

suuri, ettei nstausta ole ollut. ..tad._ niihin ql,W)biin. 

x x x 
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Koska ne eri seikat, jotka ovat yhteydessä kenraali Bao. 

lodiksen eron kanssa, ovat erittäin kuvaaTia Latviassa vallitse

ville oloille, saattaa olla syyti esittäl ne tässä hiukan 

tyiskohtaisemmin. 

Jo useampien vuosien 

vian sislisiä oloja koskevi... raporteissani tiedoittaa siit a 

takohtaisuussuhteesta, joka oli pälssyt leimaamaan Ulmaniksen 

Balodiksen Väliset suhteet, ja niistä ristiriidoista, 

Tlhln väliä tiedettiin syntyneen heidän kesken. Näiden ristirii

tojen syyt eivät luonnollisestikaanJ o~leet ulkopuolisten tiedo 

Tiedetään vain, että ne ovat yksityiskohtaisemmin koskeneet sekl 

8isi- että ulkopoliittisia kys.ymyksiä. Sisäpoliittisesti on Balo~ 

dis, tietojeni mukaan, ollut sillä kannalla, 

paan järjestelmään olisi palattava melko lailla nopeammassa 

dissa kuin ai tl Ulmanis halusi ) ja että joka tapauksessa uusi 

konstitutiooni viipymättä olisi aikaansaatava. Ulkopoliittisesti 

Balodis on hallituksessa edustanut niitä piirejl, jotka ovat ka 

soneet orientoinnin Neuvostoliittoon päin ainoaksi oikeaksi poli-

• tiikaksi, Saksa kun heidän mielestäln on ollut itsenäisen 

vaarallisin vihollinen. Hallituksen jokapäiväisessä työssä 

Balodis ollut ainoa, joka on uskaltanut vapaasti lausua 

teensl ja aToi.esti asettua toiselle kannalle kuin Ulaanis. Ni 

ollen tlml onkin Balodiksessa DIhDJt Yaarallisen vastustajan ja 

kilpailijan _liasta, huoaioonottaen sen suuren suosio. ja arvo

vallan, jota Balodis menneiDl vuosina on nauttunut laajoissa eri 

kansalai8piireiSal ja eritoten sotila8piireissi. 

T... kenraali Balodiksen nauttt.a kansansuosio ja 

tus on easi sijassa perustwmt hanan towntaan .. Latvian ft 

sodan voi toldlaua yliplllliklraDl eTersU lalpak'in kaaduttua jo 

sodan alUB_, sekl siihm, ettl hI.a puolueftllo aikaDa jabei 



pysyä kutakuinkin pahimpien intriigien ja kaabinatioiden sekä 

Jmisimpien lehmäkauppojen ja "af'fälri en " ulkopuolella. 

hoilla pidettiinkin hintä, ennen Ulmaniksen vallankaappausta v. 

Latvian tulevana vahvana miehenl, joka pelastaisi maan silloi 

onnettomista oloista. 

Hyvin - tuntien Balodiban nauttiman arvovallan ja ,. .. 

lIIirthn sen merkityksen, Ulmanis tekikin kaappauksensa yhteistoi .. 

minnassa Belodiksen ~~ssa, sitoen täten tämän itseensä ja regi. 

meensä. Koko val takautensa aikana aina viimeisiin päiviin saakka 

et on Ulmanis määrätietoisesti yrittänyt ulOspäin ylläpitää vaikutela 

man , että hänen ja Balodiksen keskinäiset suhteet olivat mitä 

parhaimmat, ja että he toimivat täydessä yhteisymmärryksessä. Tul

• 

tuaan tasavallan presidentiksi Ulmanis teki Belodiksista 

dentin. Kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa on Ulmanis 

nut Balodiksen aseman valta~lnDan toisena mieheni. Vierekkiin 

ovat esiintyneet julkisissa tilaisuuksissa, vierekklia heidän 

kuvansa ovat riippuneet valtionlaitoksissa, j.n.e. 

Kaikki täml on kuitenkin, kuten jo 

mitä yllä kerroin Ulmaniksen ja Balodiksen Välisistä ristiriidås 

ollut vain pettlYi julkisivu. Todellisuudessa ovat Ulmanis ja 

Belodiksen muut vihamiehet hallituksessa (niiden , 
t~ri Mnnters, jonka suhteet Balodikseen alusta alkaen ovat 

mahdollisimman huonot) jo kauan . aikaa vain odottaneet sitä 

jolloin he uskaltaisivat vapautua Balodiksesta. Ja nyt he ovat 
siis katsoneet tlaln hetken lyöneen. 

lieltlaltön tosiasia onkin. et" kenraali Balodiksen 

arvovalta viime aikoina on kat&stroft.aisesti laskenut. Tlhln on 
~ 

ollut monta syyti ~tävaikutta.a8sa. 

lnaikai oli jo Tlhi hllen kl~ monille hlnen i.ti .. 

ai11e llapwll. D.DDattajillHlllå.n selTlkai, .tt.i hIn auiDbu 
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ollut mikään vahva mi es, vaan että hln päinvastoin oli 

linen hyväin päiväin pitäjä, jonka pälpälmllrlnä oli 

teassa, taloudellisesti edullisessa asemassaan ja · elää mukavasti 

ja yleellisesti: "Ett tomt sml, en rucklare ooh spelare" ... 

niin karakterisoi Ruotsin sotilasasiamies hänet. "Laiska, sairaa

loinen ja väsynyt" kuului se tuomio, jonka hänestä langetti 

eräs täkäläinen diplomaatti, joka venäjlnkielentaitoisena on 

syt tuntemaan Balodiksen paremmin kuin muut ulkomaalaiset, jo 

kanssa Balodis ei ole ylläpitänyt juuri minkäänlaista 

ta. 

Balodiksen ammattitietojen, sotilaallisen kyvyn ja 

työtarmon riittämättömyys oli myös jo ehditty todeta. Viime 

syn kriitillisinä ~iikkoina ilmenivät räikeästi 

ja virheet maan puolustusvalmiude.... joihin sotaministeri 

di s pi tkini virassaoloaikanaan oli tehnyt i t·sensä syypääksi. 

Pahaa verta ob myös herättänyt ei vain se vähiM 

tellen yleisesti tunnetuksi tullut seikka, et~ä kenraali 

viime lokakuussa oli valmis alistumaan miltei mihin venäläisiin 

vaatimuksiin tahansa, vaan ennen kaikkea se tosiseikka, että 

hln ) maan sotaministeriDA, latvialais--venäläis/Jn sopimuksen 

pakosta solmituksi, avoimesti on "veljeillyt'1 täkäläisten nDl.-
'" 

läisten varuskuntien johtohenkilDideh ja Neuvostoliiton lähetti-

lään kansea. Hänen on nlhty ystävällisesti seurustelevan 

kanssa ravintoloissa, ja hänen 

lien lIsDA mitä intiimisimmisal 

Kenraali Balodiksen yksityiseliml ... hanen 

sensa viinaan ja uhkapeliin ja blnen siitl johtuvat 

set vaikeuksensa. on aJ6skin herättlDyt kiusallista 

miota i8ln .. -llisissa piireissl. 

Kaikki ta.I on luonnollisesti aikaa .,öten TieDJ\ 

siihen, että bntaali Balodik8eD aikoinaan nauttia erino.inen 
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kansansuosio ja arvovalta on pahasti 1ask.nut M niis81 pii

reissä, jotka ovat olleet asioista perillä. Kutta kansan laa

jemmissa massoissa on Balodiksen popu1ari~e.tti tuntunut olevan 

täysin ennallaan. Niin ollen on luonnollista, että Ulmanis niin 

kauan on epäröinyt, vaikka hän sekä henkilökohtaisista että 

asiallisi.~a syistä jo pitkät ajat on halunnut Vapautua Balodi 

s.Äa. Että Ulmanis nyt uskalsi heittäl hänet yli aidan, to

distaa , toimeenpantujen sondeeraust.n osoittaneen, että Balodiks.n 

asema oli käynyt siksi heikoksi . ja että Ulmaniksen oma asema 

oli siksi vahva, että Balodiksen kaataminen oli suorit.ttavissa 

ilman vakavampaa riskiä. 

Hämmennystä ja liikehtimistä s. silti tietenkin on 

ympäri maata aiheuttanut. Vaikeata on vielä varmuudella sanoa, 

mihin se 7ie1l saattaa johtaa. Puolestani en uskoisi, että 

on V,ievä mihinkäln lähiaikoina ulkonaisesti huomattaviin seurauk

siin. Mutta en voi välttyä sii tä vaikutelmast~f että Balodis 

saattaa aikaa myöt.n käydä Ulmaniksell. vaarallisemmaksi tai ai

nakin eplmukavammaksi hallituksen ulkopuolella kuin s.n jäsenenl. 

Balodiksen arvovalta oli yllä esitetyistä syistä sellaisella 

vauhdilla laskemassa, että ~ jos häneen ei olisi 

ti koskettu - hln ennen pitkll itsestään olisi tullut täy

delliseksi "quantit. negligeable"iksi. Mutta nyt ~estä on teh

ty eräInlainen marttyyri Ulmaniksen vallanhimon tiellä, ja hä

nestl ainakin voi niin ollen - heikkoukaistaan huolimatta -

tulla UI.aniksen vastustajien kDkoova voima tai ainakin niiden 

p,rr~st.n "kaljuunakuva". Juuri tällainen on tlhln saakka 

puuttunut näiltä. Tlten tuntuu jossain määrin kyseenalaiselta, 

onko UI.nis o_n asaansa ja kansan .heyttbi.en ja olojen 

rauhoittamisen kannalta nyt men.t.llyt kaikkein viisat..Blla ta

tavalla. 



• 

Maan sotila88.sioiden hoidon kannalta voi*aneen sitä 

toin empimättä todeta, että tapahtunut muutos sotaministerin 

kaIla merkitsee tilanteen parannusta. Sekä luonteensa että 

kyytensä puolesta kenraali Berkis kieltämättä on kenraali 

ta päätä korkeampi. Mutta nuori ja terve ei hänkään ole. 

la tahoilla oli varmastikin toivottu toista henkilöä kenraali 

Balodiksen seuraajaksi. Että juuri kenraali Berkis tuli nimite 

si riippuu tietenkin -- paitsi hänen paikastaan armeijan komen

tajana -- hänen erikoisen läheisistä suhteista presidentti Ulma

nikseen sekä siitä osasta, jota hän, Riiassa olevan jalkaväkidi

visioonan päällikkÖni, näytteli Ulmaniksen vallankBappauksessa. 

Siomen kannalta voimme tyydytyksellä todeta kenraali Ber

kisin nimityksen sotaministeriksi. Niin sanoin kuin teoin hän on 

osoittautunut vilpittömäksi Suomen ystäväksi ja ihailijaksi. Hän 

on naimisissa suomalaisen kanssa ja puhuu sujuvasti suomea. 

Kenraali Berkis on syntynyt 1884, sai sotilaskasvatuk

sensa Vilnan sotilaskoulussa, toimi v. 1914 komppanian pääll ... >ul.u ...... 

kohoten maailmansodan aikana everstiksi. Venäjän 

puhjetessa oli hän Suomessa, josta hän Latvian vapaussodan al

messa ~eti läksi Tallinnaan yhtyäkseen siellä muodostettuihin 

vialaisiin joukkoihin ja tullen rykmentin komentajaksi. 

naisuudes~ hän johti monta ratkaisevaa taistelua niin hyvin 

bo1shevtikkeja kuin Bermont-Ava10ffiA joukkoja vastaan. Kenraaliksi 

Berkis nimitettiin v. 1925 ja toimi hän divisioonan komentajana 

ensin Daugavpi1sissa ja sitten Riiassa vuoteen 1934 saakka, jo18 

loin hänet nimitettiin armeijan koment&jaksi. Ainakin toistaiseksi 

hän tulee samanaikaisesti toimimaan sotaministerinl ja araeijan 
koaentajana. ~ 

Ministeri: &.u >-4'.Y Zlk~ 
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BIll SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . A I . j~ . 1 Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ll.. ÅZI'-21.. fJ . ~ -(V f 

Asia: 

RUe. ssa 29 p : nä 40 ~1 · ! huhti kuuta 19 o. J - IJ .J 

Ruotsia koskeva uhka 

Saksan tahol ta v.m. 

.,--I o~ "'10 

,f I C !le> 

Viettäessäni, täysin yksityisesti, eilisillan ulkomi

nisteri. Muntersin luona, jouduimme illan kuluessa luonnollisesti 

puhumafln myös poliittisista asioista. Munter s, joka oli harvi

naisen suora sanaisella tuulella, väitti tällöin m.m. tietävänsä, 

että kun huhuja joku viikko sitten rupesi leviämään siitä, että 

Saksa kokosi ~uomattavia m~äriä sotajoukkoja ja varusteita ~e~ 

meliin, mahdollis~sti Ruotsiin ~uuntautuvan dessant'in tarkoituk

sessa, oli ulkokommissaari Molotov kutsunut Saksan suurlähetti

lään von Schulenburgin luoksensa, ja, peittelemättömästi koros

taen Ruotsin kuulUViin 1 euvostolii ton etupiiriin, vakavasti va~ 

roittanut Saksaa edesottamuksista, jotka voisivat olla ristirii-

tt dassa tämän seikan kanssa. "Näin ollen voinee", sanoi Munters 

"Ruotsi ainakin toistaiseksi olla pelkäämättä sotilaallisia 

: kauksia Saksan taholta." 

Noyjassa käynnissä olevan sodan s~teen sanoi 

Munters yhl enemmän kallistuvansa siihen, että se tulee päätty

mään tavalla, joka tulee merkitsemään Saksan voittoa. Timi 

seikka taasen on kei vuorossaan oleva siinä määrin omiaan 

stimuloimaan Saksaa, että sen jälkeen voitaneen onotta. Tielä 

JAKELUOHJE: 

Tuallinen. 

••• a .. 

J .......... jemaI .. jII. 

T .......... . 
T ......... ja 11dUl . .. . .. ""' .... 111 ... 
EI ............ _ tIedoItuII ...... 
EI ... ...--....._ ............. II k ...... ' ........ ........ 
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kauaskantois empia otteita Saksan taholta. 

Yleensä tuntui Munters, mitä suursotaan tulee, 

pessimistisaltä länsivaltojen mahdollisuuksiin nähden. "Suursoden 

jälkeen", hän esimerkiksi sanoi, "pienille eurqoppalaisille val

tioille ei 5ääne muita mahdollisuuksia kuin joko saksalainen 

tai venäläinen orientointi." 
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RllA SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

Riia ssa 

I 

/~/~J! ( 4 · 
18 p : nä maalis kuuta 19 ~ro6 ~y"q) 

Latviassa suhtaudutaan (U 

RAPORTTI n: 0 5. 

Asia: Miten 

Suomen rauhantekoon. 

~ Ennen tämän raportin laatimista tahdoin luonnollisesti 

tavata ministeri Muntersin. Baltianmaiden täällä maaliskuun 14-

16 p:nä pidetyn Xl ulkomlnisterikonferenssin johdosta X)aaatoin 

kuitenkin päästä hän.n puheilleen vasta tänään. Siinä on syy 

siihen, ett en aikaisemmin ole voinut toimittaa Ministeriölle 

raporttia otsakeasiasta. 
Allaolevassa esityksessä .n katse syytä ol.van tehdä 

eroa virallist.n piirien, julkisen sanan ja eri yksityist.n, 

litiikkaa yleensä ymmärtävien piirien reagoimisen 

välillä. Itse asiassa n. poikkeavat toisistaan vain sikäli, 

.ttä samat ajatukset hallituspiireissä ja sanomalehdissä esite

tään pidättyTlisemmin ja vaf ovaisemmin sanoin, yksityispiir.is8ä 

avonais.mmin ja selvemmin. 

Yleis.sti arvellaan, että sellainen kuin tilanne ja 

kansan valtavan .nemmistön kannanotto Suomessa kerta kaikkiaan 

oli, Suom.n ~allituksella viime syksy.nl otaksuttavasti ei 

X)Järjestyks.n ja tiedoitustoimintani täydellisyyden joskaan ei 

aaian kiiatoisuuden vuoksi olen tiedåitava tästa 

aiin pian kuin auut kiir •• llis .... t tlhtlvjt s.n aallivat. 

JAKE~UOHJE: 
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muita mahdollisuuksia kuin kielt~tyä alistumasta ~.uvostoliiton 

vaatimuksiin. Tähän ei kuitenkaan sisälly mitään arvostelua siitä, 

oliko tämä reaalipoliittisesti vii.altar_ vai ei. Kun sota sitt.n 

syttyi, on sen ensimmäisestä päivästä saakka täällä yleisesti ja 

vilpittömästi ihailtu sitä uljuutta · ja taitoa, jolla Suomi kävi 

sankarillista taisteluaan moninkertaisesti ylivoimaista vihollista 

vastaan, joskaan tätä ihailua tunnetuista syistä ei uskall.ttu 

julkisesti esiintuoda.X) Yl.in.n ja vilpitön on myös se myötä

tunto ja maserillus, jonka urhoollinen puOlustU880tamae vavahduttava 

tt loppu tä~llä kaikkialla on synnyttänrt. Siitä olen saanut luke

mattomia liikuttavia todistuksia. Mutta samalla tunnutaan ~ikissa 

piireissä hyvin käsitettävän ne ylivoimaiset syyt, jotka pakotti

VB. t Suomen hallituksen, e duskllDD8D ja sotilasjohdon hyväksymään 

tt 

oskovan rauhansopimuksen raskaat ehdot. Ymmärretään, 

ta pahasta yritettiin valita se, joka inhimmillisesti -katsoen 

dostuisi pienemmäksi. 

Mitä Suomen rauhanteon vaikutuksiin Baltianmaiden kannal

ta katsoen tulee, esitetään yleisesti. että ua.l valtiot voivat 

sikäli tyydytyksellä tervehtiä Suomen rauhantekoa, kuin 

rauha jälleen on 'palannut KoHlis-Eurooppaan, ja siten on saatu 

poistetuksi se vaara suuraodan leviämisestä tänne, joka oli ole

massa, niin kauan kuin suomalais-venäHi.inen sota jatkui. Mutta. 

ei yritetäkään Väitt~ä, että tämä näkökohta peittäisi syntyneen 

tilanteen kaikki eri aspektit. Pä~nvastoin oivalleta&n tietenkin, 

joskaan sitä ei mieleHllän myönnetä, että satamme päättyminen 
'" 

tapahtuneella tavalla kieltämättä on vahvistanut Neuvostoliiton ote 

x) Vielä tänään Munters minulle sanoi:"Tlytettyäin velvollisuutensa 
paljon yli äärimmäisen rajan ja uskomnttoDBeti ylitettyään kaikki 
sille asetetut toiveet, voi Suomen armeija pii pystYI", koko 
ilan ihsU ... na ja kuolemattean lunnian elclekIIaID ymlllr6illlDA poi 
tua niilte. s.emilta, Joita ~. y1i .. iBhiaaiHi •• llI. rohkeud.lla ja 
.itk-.yd.llI ja euuremmoieella taidolla gn puolustanut". 
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teen Baltianmaihinkin ja lUODUt tälle ~altiolle lisämahdollisuuk

sia kiristää otettaan niihin ja -- jos se niin haluaa -- vaa

tia niiltä mitä tahansa. Vielä enelllll1än kuin aikaisemmin tunn";':..· 

taan täällä nyt Suomen 

armoilla. Kun ei Suomi 

musten toteuttamista -

tappion jälkeen elettävän 1 euvostolii ton 

pystynyt vastustamaan t euvostolii ton vaa t 

miten sitten Baltianmaat voisivat sen t 

dä. Näin ollen on itsestään selvä ettl vaikkei sitä 

suudessa tietenkään ilmaista Suomen sodan loppua itse 

~ssa syvästi valitetaan ei vain Suomea vaan myös tatviaa ajatel-

.. len, ja että se todellisuudessa on antanut aihetta enemmän huo

liin kuin sellaisiin helpoituksentunteisiin, kuin julkisuudessa on 

.. 

esitetty. -- Samalla on kuitenkin myös todettava, että 

edelleenkin isänmaallisissa piireissä tunnutaan luotettavan 

että suursodan kehitys tai loppu vielä tulee tarjoamaan niin 

vin Baltianmaille kuin Suomelle tilaisuuksia Neuvostoliiton kanssa 

tehtyjen sopimusten kumoamiseen ja aikaiseMman tilanteen palautta

miseen tavalla tai toisella. 

Luulen voivani sanoa, että ylläoleva selostus 

kin tarkoin vastaa niitä Däkökohtia, jotka tällä haavaa dominoi-

vat Latviassa rauhantekomme suhteen. Mutta eroavaisuuksia niin 

suuntaan kuin tois.enkin on tietysti olemassa. 

Niinpä on täällä~n rohkeita, optimistisia, idealiat1~~a, 

joskaan ei kovin laajoja piirejä, joissa resoDnoidaan seuraavaati: 

Ei ole oikein sanoa, että Suoaen hallitU8 ei voinut huo-

mioonotta.n Suomessa silloin vallits.vat mielialat ja lask.lmat 

tehdä .uuta kuin ki.ltlytyä alistumasta 

17111 Suom.n halli ta, tehd.ssäln tiliin plAtöks'lllI. toimi 

i h.Däis.1l vakBumukseua IlUlaan, tietoi... pelkla uhu ed •• 1I hh

dJa aliatumia.n seurauksista niill ulos- kuill .i .... plill. 1a 

ftiSUU8 Oll toiYottaftsti viell oaoi ttaftm, .tta Suom. f7htpll-

11 aS.llli •• 11l vastarintaa, alll.U.1i tavalla, j01la 011 tuottaft 
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siUe sadon, joka korvaa sodan uhrit ja tappiot, niin järkyttä .. 

vän raskailta ja pelästyttäviltä kuin ne, tämän hetken näkökul

malta arvostellen, tuntuvatkin. Niin hyvin poliittisesti kuin so

tilaallisesti ja moraalisesti saattaa se ihailu ja myötätunto, Sl 

arvonanto ja respekti, se sisäinen eheytyminen ja se luottamus 

itseensä ja kansalliseen voimaansa, jonka Suomen kansa on 

tanut miehekkäillä vastarinnallaan, käydä Suomen tulevaisuudelle 

lask.mattoman suurarvoiseksi. 

Mutta luonnollisesti saa kuulla resonnoitavan 

4t takkaisellakin tavalla, etenkin niiden keskuudessa, joille 

4t 

maiden viimesyksyisen alistWllisen olustaminen on tärkeä, 

.,~skin muissa, objektiivisissa piireissl. Näillä 

tean, että, jos halutaan ajatella kylmästi jö reaalipoliittislsti 

niin on todettava, että kieltämättä asemamme nyt sotilaallisesti 

ja taloudellisesti olisi monin~ertaisesti parempi, jos olisimme 

viime marraskuusjla suostuneet J.~ euvostolii ton vaatimuksiin: 

tiset tappiomae olisivat olleet nykyisiä suunnattomasti pienemmät, 

ja vaståisuuden toiveemme olisivat siis myöskin voineet olla pal-

jon suuremmat kuin nyt. Strateeginen ja talpudellinen 

ael olisi pysynyt nykyistä äärettö~ paljon edullisempana, 

ae ja armeijamu elävä voiDa olisi pysynyt koskematto_na, 

sitA paitai olisimme lisäksi voittaneet aikaa nyt olemassa 

ta vieli tehokka-.pien poliittisten ja sotilaallisten puolustua-

edellytysten luomiseksi. Suomi olisi, sanalla sanoen, voinut 

ta nykyistl verrattomasti edullisempaan asemaan sekä 

man varalta, että Neuvostoliitto katsoisi otolliseksi 

vaatiauksia, ettl sen -- toivottavasti aikai • ..-in 

ain lyöYln -- hetken Yaralta, kun riittäviä .aellrt.Ykail Gn 

tynyt tehtyjen IIltiDDJtJ.t.. pohP1Jhkiai.ta tarkDitt&vaU. \oiaia

ulle. - lfIi. ollen, 18110-', ei voiu Tlltt,A 

._ta. että Suoaen ulkoa.iainjohto vii.. loka- ja arraakuus .. 
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oli illusioonien vallassa , joutuen siten tekemään itsensä syypääk

si kohtalokkaisiin laskuvirheisiin. 

1äitä spekulatiota esitettäessä on poi~~euksetta 

tahdon alllviivata noudatettu moitteetonta hienotunteisuutta ja 

kunnioitusta meitä kohtaan. Meidän politiikkamme arvosteleminen 

on ollut asialli sta ja varovaista, Latvian politiikan kehumi.en 

taasen odottamattoman hillittyä x}. Vähintäkään vahingonilontapaista 

ei 01 ilmennyt, enkä missään ole lukenut tai luullut sellaisia 

viit tauksia kuin esim. "Neue ZUrcher Zeitung"issa: että Suomen 

ta nykyinen asema olisi verrattavissa Tshekkoslovakian 

tialueen luovuttamisen j~lkeen. Päinvastoin voin tyydytyksellä 

deta, että näinä, meille niin raskaina päivinä on täällä Latvi

assa tositilanteemme oivallet tu paljon paremmin ja syvemmin sekä 

meihin suhtaudutt u paljon myötätuntoisemmin ja ystävällisemmin,kuin 

mitä viime syystalven molemminpuolisten mielenilmaisujen jälkeen 

olle~an olin uskaltanut toivoa. 

Sitä vastoin ei ole kiellettävisSä ) etteikö määrätyn 

vahingonilon ilnaisuja olisi päässyt puhkeamaan Skandinavian 

ta asennoitumista ja Suomen skandinaaYilaisen orientoinnin tuloksia 

arvosteltaessa. Nii~pä kirjoitti "Rits", hallituksen toinen äänen

kannattaja, maa1iskuua 14 p:nä: "Erikoisia kommentaareja täytyy 

taa niille Suomen naapurivalloille, joitten menettely 

ka viimeisten kolmen ja puoltn kuukauden aikaua esiintyy erikoi-, 
sessa nlaistukatssa .. ................................................. 

x) MUutersin aaoat tästä kuuluivat: ~un vertaa toisiinsa Suomen 
ja Latvian gtostrateegista ...... ja puolustuamahdollisuukaia 
tri .uhteissa, on kai nyt sebl. liika •• idb kDhtalaae oli
si ollut, jos viiJllt sYkBJDI. tlJ4tlli"sti ybillba.. oU.i •• 
yrittaa.et a.eelli.ta Y&st&rint&a. Parin pli.aa kuluttua .. i 
oliei voitettu ja tuhottu, .ikl .. illi .1. olisi ollut .y ___ 
a tia.ahdollisuukaia. - aJdl tn siia 01. auainnutlman aikk .. 
• ita halnkaiaista,kaikkia niita moitteita, jota oeab.ni o_t 
tulleet. /1 



_ - - Kun vihollisuudet laajenivat yhä enellllUän ja · enemmin, alkoi 
näitten maitten politiikka J1lUistuttaa laivaa, joka kulkee mutkit 

len ja lopulta, peläten vedenalaisia salakareja, pysäyttäl 

sa ja jää paikalleen. Moraalista tukea saivat suomalaiset 

nytkin, mutta muissa suhteissa joutuivat he seisomaan yhä 

yksin. Tässä osoittautui äkkiä, että ne valtiot, jotka 

synä tahtoivat selittää Baltianmaiden ja ~euvostoliiton 

rauhallista tietä ja järkevillä perusteilla aikaansaadun 

antautumiseksi, antautuivat nyt itse koko linjalla, eikä 

tt ~aan sotil.alisessa ja poliittisessa suhteessa, vaan ,mikä vielä 

pahempi, moraalisestikin. Tämä näyttää meistä parhaalta esimer

kiltä siitä, ettei nykyään pidä uskoa kauniisiin sanoihin ja 

niisiin eleihin, jos vain on mahdollista selviytyä omin voimin 

• 

ja omalla järjellä". 

Hallituksen pää-äänenkannattaja ~ri" Zeme" esitti puoles

taan samana päivänä seuraavaa: "Solmitun rauhan merkitys on suu

ri poliittiselta näkökannalta kat30ttuna. Tähän mennessä on Suoai 

ulkopoliittisessa oDientoinnissaan aina kallistunut Skandinavian 

maihin päin ja on pitänyt itseään maana, joka ei orgaanisesti 

kuulu Itämeren piiriin eikä ole riippuvainen sen kohtaloista,vaan 

joka kuuluu Skandinaviaan. Puolan luhistumisen jälkeen muuttui 

kuitenkin yleinen poliittinen tilanne Itä-Baltikumissa I ja silloin 

täytyi kolmen BaltiaIL-JE.an, latvian, Liettuan ja Viron ) uud ........ ,""" 

arvioida asemansa. Niin oli Suomenkin pitänyt tehdä. Mutta kolmen 

Balti~1M81l ymmärtles8l, että Itä-Euroopassa tapahtuneet muutokset 

vaativat .,58 muutoksia !timeren rannikon oloissa, pysyi Suomi 

uskollisena sille klaitykselleen, ettei.ät Pohloia-luroopan valtiot 

SlIaDdinana ja Suolli , ole riippuvaisia muusta 1 tä-luroopasta. Suo

lIi luotti Skandinavian ja muitten valtioitten ystävyyteen ja hyl

kaai Neuvostoliiton ehdotukset. Nyt on tilanne äkkiä muuttunut. 

Turhia olivat Suo.en toiveet saada apua niin hyvin Ruotsilta ja 

Norjasta kuin Baaakaata ja Jng1anni8takin - - - - - - TIlIä h,*-



ke11~ on vaikea arvostella, estyikö ranskalaisten ja 

ten apuvoimien lähettäminen ehkä muistakin syistä kuin Ruotsin ja 

Norjan kannanoto~ta. Joka tapauksessa on selvää, että kriitill' 

nä hetkenä kävi ilmi, ettei Suomi niin lujasti kuulunu~ 

navi.laiseen valtioryhmään, että ne olisivat muuttaneet 

Suomen itsensä oli muutettava asennettaan." 
on 

Ulkoministeri k~ters itse /eräälle virkaveljelleni lau-

sunut:"Tiedättehän minun alusta alkaen väittäneen, että Suomen 

skandinavilainen orientointi oli pääasiassa rauhan ajan asia, ja 

4t ett ä se sodan puhjetessa tuottaisi Suomelle katkeria, kal liita 

pettymyksiä. " 

• 

l.:inulle Munters taasen sanoi tänään: "Mikä minua 

tässä kaikessa on hämmästyttänyt, ovat puuhat puolu tusliiton 

mimisesta Ruotsin ja Suomen välillä ~. Miten Ruotsi voi sitä 

tod enteoll a tällä haav' a ajatella, kun se ei hal unnut sitä 

sill oin. kun Suomen puolustusmahdollisuudet oli vat intaktit, kun 

Mannerheiminlinja oli hallussanne, kun Hanko oli omi sslJ. käsis 

j.n.e.? Ja mikä hyöty tulee Suomelle tällaisest~ puolustusliito 

todella koitumaan? Olisiko Ruotsi t odenteolla t änä talvena anta-

nut enemmän apua, jos puolustusliitto jo silloin olisi ollut 01 

massa? Eivätkö Ruotsin Saksanpelko ja Saksan hyökkäyksen todelli

nen vaara silloinkin olisi e.täneet Ruotsia ant amasta tehokasta 

apua? Eikö puolustusliitosta Ruotsin kanssa nyt tule vain uusi 

i l lusiooni, joka vaaran hetkenä jälleen on katkerasti pettävä?

Joka tapaukse·ssa täytyy Ruotsissa tapahtua per inpohjainen muutos 

niin hyvin koko kansan mentaliteetissa kuin poliittisessa ja et 

kin sotilaallisessa suhteessa ennenkuih puolustusliitolla Ruotsin 

kanssa tulee olemaan tosiallista, 

nen kaikkea täytyy Ruotsissa --

positiivista merkitystä. Ja 

ja Suomessakin ruveta 

IIIrtillälJl, että Norja, Ruotsi, 

auod08ta~t kohtaloDfhteyd~:" 

Suomi, Viro ja latTia tosiaan 



• 

• 

• 
• 

~untersin muis ta lausunnoi sta tulkoon vielä seuraava 

tähän otetuks i: "Luulen puolestani, että l euvostoliitto lähitule

vaisuudessa t l ee pysymään pidät tyväi senä. Mi ten myöhemmin käy, 

riippuu tietenkin suursodan kehityksestä ja lopusta. Jos tämä so~ 

ta loppuu niin, että toinen puoli -- yhdentekevä on mikä __ 

suoriutuu voittajana kut a kuin täysissä voimissaan, voinemme luot

taa siihen, ettei Jeuvostolii t on tul la sallimaan hallita ja 

Iita mielensä mukaac Itämeren rannikoilla. Jos suursota taasen 

loppuu siten, että voitta'alein on täysin uupunut, e1 meillä l ie

ne suuria toi vei ta asemamme parantamises·ta, ellei !~euvostolii tto 

myös ole joutunut mukaanvedetyksi suursodan pyörteisiin. Siinä ta

pauksessa voimme sitä vastoin toivoa parasta, sillä mukanaol oa 

suursodassa 'Jeuvostolii tto tuskin tulee kestämään. " 

llinisteri: 
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Raportti. 

Toimitan tämän mukana kunnioittaen Ministeriölle 

lähetystön kuluvan vuoden raportin 

n:o 7, Latvian kamari järjestelmän edelleenraken

taminen. 

Ministeri: 
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RIU SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . . I Sala i nen. 

RAPORTTI n : 0 7 .•... 

As ia: 

Riiassa 5 p : nä huhti kuuta IQ .40"q 

Latvian kamarijärjestelaln 

edelleenrakenteminen. h 

f cJ . 

j r--- (!J /6 I 

Presidentti Ulmaniksen resiaen aikana Latviassa 

kamarijirjestelmin rakennetta ja merkitysti on minulla vuosien 

kuluessa kerran jos toisenkin ollut aihetta selostaa 

tella. Sen perusteella tiedettlneen, etti tlhln jirjestelmåän 

kuuluu nelji "talouskamaria" (kauppa- ja teollisuuskaaari, maa

talouskamari, klsity6kalllflri ja työkamari) seki kaksi " kult tuuri

kamaria" (kirjallisuus- ja taidekamari ja ammattikamari), 

neljln talouskamarin pääkommissiot "odostavat valtion talousneu

voston, kahden kulttuuri kamarin pääkommissiot taasen 

tuurineuvoston. Näiden neuvostojen ~tarkoitus on, 

aikaisemmin olen tarkemmin selostanut, Dlytllll jonkinlaisen 

sanedustuksen osaa. Iäytlnn6ssl on tämi kuitenkin JlUodostunut 

ihan aerkityksettömiksi. TIaI kieltlaltön tosiseikka selvill jo 

siiti, ettl kaaarien kaikki jäsenet ovat olle.t hallituksen ni

aittlalt, ja etta neuvostojen tlrkein tehtlvl, osanotto valtion 

lainslldint6ön, ~upistuu lausuntojen antaais.en niistl lakiehdo

tuksista, joista hallitus oan harkintansa mukaan kataeo 

lislkBi vaatia n.uvostojen lausuntoja. Vissi aloit.oikeus toi

aint&-alaansa kuuluvien toivoauatln esittAmisen .uodoS8& on neu

vostoilla 117111 li8lksi, .utta tiliin oikeuden voidaan sana. 

JAKELUOHoIE : 
. 'favallinen. 

R.: A4. 

............ jema, .. joI . 

T ..... ' ...... . 
T ............ joi 11 ... 1 ...... ....... .......... 111 .. . 
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El ... --......._ ................................ ........ ......... 
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" jääneen nimelliseksi. Vain ani harvoin on sitä käytetty, ja 

silloin tavallisesti ylhäältä päin tulleen suggestion jälkeen. 

Jos taasen joskus jokin esitetty toivomus ei oie mielyttlnyt 

hallitusta, on toivomus yksinkertaisesti ilman muuta painettu 

villasella, kenenkään uskaltamatta nostaa siitä melua. 

On itsestään selvI. että tyytymltt6myys tällaiseen 

järjestelmään vallassa olevien piirien ulkopuolella aikaa mJ6ten 

jo on ehtinyt kasvaa huomattavaksi. Erikoisesti on se 

nyt viime puolen vuoden aikana, jolloin hallitus, omin 

~ sin ja yrittlmättäkään ottaa yhteyttl hallitsevan ryb.ln si81-

renkaan ulkopuolella oleviin piireihin, on tehnyt Latvian val

tion ja kansan tulevaisuudelle kovin laajakantoisia ratkaisuja. 

Hallituksessa ollaan luonnollislsti tietoisia siitl 

tyytyaätt6myydestä, joka . .aassa vallitsee sen johdosta, että 

kansan laajemmat piirit yhl edelleen ja etenkin juuri Dlinl 

kriitillisinä aikoina täten ovat ilaan minkäänlaista todellista 

vaikutusmahdollisuutta valtion asioiden hoitoon. Ilmeises81 rau

hoittamistarkoituksessa on nyt tehty kohmekitinen yritys kamari-

• jlrjesteaan "deaokratisoimiseksi". On julkaistu kaksi lakia, 

den mukaan osa kauppa- ja teollisuuskamarin 

marin jlsenistä vastedes on valittava eikä 

hlll saakka. X) . Ii kannatane tlssl yhhydessl syventyi niiden 

lakien yksityiskohtiin. Rii ttlköön tlssi toteaainen, etU 

des ne eri eJIIIIIIlttiyhdistykset, jotka kuuluvat kauppa- ja 

suusDariin, tulevat llliäritt,'jen suhdelukujen mukaan suoraan va

lits..aan 90 ~in jlsenisti, kauppa- ja teollisuuaainist.rin 

nimitti.sBl edelleen 30 jlsenti, ja ettl aatalouskuarin 120 

I) Iilftaft valli te.valle varovaisuudelle ja luuloll., ettl jota
kin uhllarohbata on tehty, on se seikka, ettei tati r.tor
aia uUall.* IIOvel1uttaa työbarin ja kaeityökaarin kDh
clalta: 
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jäsenesti maatalouskamariin kuuluvat eri yhdistykset ja jlrjeste~ 

va1itsimiensa valitsijamiesten välityksellä tulevat valitsemaan 105, 

maatalousministerin nimittäessä edelleen muut 15. 

Näihin uudistuksiin on hallituspiirien ulkopuolella 

duttu vain iroonise~ti hymyillen. Onkin selvä, ettei niiden mer

ki tys käytänn5ssä tule olemaan juuri minkään arvoinen. Silmällä 

tullaan kyllä pitlmlän, että riittävä määrä "luotettavia" henki-

15itä tulee valituksi. Ja neuvostojen vaikutusvaltaan yleisten 

asioiden hoitamisessa ei ole tehty mitään 1isäyksil. Niin ollen 

on systeemi jäävä ihan yhtä auteritääriseksi kuin tähänkin saak

ka, Siten ylläselostettu uudistus kamarien kokoonpanossa ei 

kään vähimmissäkäin määrin ole voinut vaikuttaa rauhoittavasti 

vallitsevaan tyytymätt5myyteen, vaan tulee tämä varmastikin PYSY8 

JläAn ennallaan ja luultavasti kasvamaankin. 

Tlmä ei silti, luullakseni , suinkaan merkitse, että tyy

tymättömien piirien taholta -- mikäli ne eivät ole kommuniste-

JA minkäänlaisia väkivaltaisia yrityksiä D1kyisen valtioj 

jestelmln muuttamiseksi kansanva1tais~ksi olisi lähiaikoina 

4t tettavissa. Näissä ei-kommunistisissa piireissä on näet vastuun

tunto kie1tAaättä suuri, ja niissä tunnutaan selvästi oiva11et 

van ne äärett5m1n kohta1okkaat seuraukset, joihin kaikesta pält-

tien vallankaappausyritys nrt johtaisi -- se on: ensiksi ase 

seen vastarintaan hallitsevien piirien taholta ja sitten tästl 

var.astikin seuraavaan kutsuun kommunistien taholta venäläisille 

varuskunnille "palauttaa rauha ja jlrjestys _saa ja ylllpitll 

sitl", kuten for.ula on. Monet .erkit viittaavat siihen, että 

ko..unistit .ol..ain puolin rajaa ~in odottavat tällaista ti 

suutta. 
loka tapauksessa on tesiseikka -- kaikista vastakkaiaiata 

virallisiata vakuutukBiata huolilatta -- että viiae aikoiaa~-
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kavaa liikehtimistä on ollut todettavissa latvialaisten komaUDistien 

keskuudessa, antaen aihetta vakaviin huoliin ja suora~iseen pel

koon ei vain suuren yleis~n keskuudessa vaan my~s viranomaisteh 

piireissä. Joskin todella saattaa _niin olla, että maassa ole.,ien 

.,enäläisten varuskuntien taholta sanottaTaa kommunisti- tai .ulli~ 

tuspropagandaa ei .,ielä olisikaan harJoitettu, on silti 

sebä, että nnlläisen sota.,äen läsDiolo luluisissa eri paikoissa 

maata jo sellllloisenaan on aitä suuri_ssa JIälrin onaan rohkaise

I188n ja tukemaan kotikoDlDlUDishja kaikissa heidln hollllisaaan. Hal-

• li tuspiireissä ollaan tlstä tietenkin s ebilll, 

dolliset suunnitelmat tuntu.,atkin .,aka.,asti 

• 

sia. Voin l118.ini ta aika kuvaavan esimerkin: Kun ensiJllllläiset 

~~idln .,astoinklr-isist"'e ja perllntJmisestimae Karjalan 

la aaapuivat tänne, antoi asianomainen hallituksen jäsen 

sen sanolll8.lehdille mikäli mahdollista olla kirjoittamatta tappioie

tamme tai ainakin yrittää vähentää niiden .erkitystl, "siIli" --

kuten ministerin sanat olivat ' kuuluneet "kollllunistit 

ovat jo muutenkin klyJdssl aivan liian rGJhkeiksi!" 

Asiain niin ollen on selvä, ettl tyytymltt6alt por

varilliset ja sosialidemokraattiset piirit DJt yrittlTät nielli 

tyytymltt611;YYhl18l Tallitse.,aan järjestelJaäln, yuirtl en , etu nou

se.inen yritykseen sen väki.,altaiseksi .uuttamise ksi tilli haaTaa 

.,ain .,eisi ojasta alikkoon. 

Ta.a taasen on vienyt siihen jossain aAlrin para

dokaaaliseen tulokseen, että samalla kuin tyyt,.att6l1;YYs on 

_, on .,68 apatia ja toi.ettollUus kaP8llut ei-lmauDistis& 

sition piireis8l. liklli ei ko .. unisti,n 
. 

toaeenpaDDa, .,oidaan siis otaksua, ,ttl JIlkJinen sislillln r.p. 

latviassa ' edeUea jatlam suurin piirtein seUaia'Da kDin tIhI.kin 

saakka, Tain niilli en.-lJl tai .,n...an Tlhlpltöbilll amttobil-
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la, joihin presidentti Ulmanis voi katsoa ~tl olevan oma

aloitteisesti ryhtyä. 

WVarsinaisen kansanedustuksen" luomisesta silloin kun 

"olot ovat siihen k1psyneet" presidentti Ilmanis on k1ll1 sil

loin tällöin puhunut. Mutta täDI oikea hetki ei tunnu ot 

lyödäkseen. Niin ollen toistuu Latviassa totuus, että dikta

tuuri saattaa olla suhteellisen helppo luoda, ja että se mll

rätyissl tilanteissa ja oloissa voi aikaansaada paljonkin hyvää, 

• niinkuin täällä Latviassa kieltlmättä on ollut asian laita, aut .. 

ta että kun objektiivisesti, ulkopuolelta katsoen diktatuuri on 

tehnyt tehtlvänsl ja hetki pala8Jlliseen kansanvaltaiserapaan jär

jestelmään tuntuu tulleen, vapaaehtoisesti ja rauhallisessa 

dossa tapahtuva yli meno osoittautuu perin vaikeaksi. 

Kinisteri: 

• 
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Toimitan tämän mukana h~nnioitta en Ministeriölle 

lähetystön kuluvan vuoden raportin 

n:o 9, Neuvostoliiton uusi Helsingin-l ähettiläs 

I van Sotov. 

Ministeri: 
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HIlA SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. , Salainen. , ' . 

RAPORTTI n:o ~ 

.Riia SSB 13 p: nä huhti 
j" .~:: / r i 2 t t f J - , . 'Iv . 

kuuta 19~ !----- .-:. . . - _ 
I./P--t I r'_ i·· · 

Asia: Neuvostoliiton uuai 
.Helsingin .. lähettiläs .. 
Ivan Sotov. 

. ! 'I -YIJ - ' .~ j' : : . 

'ri "elt I ;:'~-I 

Ministeri Sotovon toiminut Neuvostoliiton edus

t.ajana Latviassa. 1937 vuoden joulukuusta saakka, eli vähän yli 

kahden vuoden ajan. Hänestä tuli diplomaatti siihen aikaan, 

jolloin tunnettu suuri puhdistus suoritettiin Neuvostoliiton uI

komaanedustuksessa. Hän onkin tyypillinen Neuvostoliiton diplo-

maattien "nuoren kaartin" jäsen. Edellytyksenä hänen 

leen lienee ollut se seikka, että hänen isänsä oli niitä 

teellisen harvoja kasakoita, jotka heti alussa liittyivät bol

sheviikkivallankumoukseen, päästen siten nousemaan korkeihin paik

koihin puna-armeijassa. Isä Sotov kuoli kenraalina pari vuot1B 

sitten. 

Ministeri Sotovin oleskelun aikana Riiassa on 

tut tavuut emme ollut puhtaasti nimellistä laatua, ensi sijassa 

siitä syystä , 

kuin venäjäix) , 

että hlD ei ole osannut mitään muuta kieltl 

jota puolestani taasen en ollenkaan ymmärrä •. 

Niiden harvojen tulkin avulla suoritettujen ajatustlnveihtojen 

perusteella, mitkä minulla llänen kanssansa on ollut, en ole 

voinut muodostaa itselleni omakohtaista klsitystä hänesti. 

x) Nytttain hän tuntuu osaavan muutamia ranskalaisia ja saksalaisia 
fraaseja, .utta hln kieltäytyy keskusteIeaasta näillä killilll. 

JAKELUOHJE: 
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on sen vuoksi t ässä tyydyttävä antamaan hänestä kuva, joka 

perustuu pääasiassa ulkonaisiin havaintoihini ja muiden henki

löiden arvosteluihin. 

Herra Sotov oli ennen tuloaan diplomaatiksi opetta

ja, "Professeur dtUniversiU" ) laiksi hän on kehunut itseäln. 

Tullessaan Riikaan hän ei vielä koskaan ollut ollut Neuvosto

liiton ulkopuolella. Hän olikin täynnl kommunistisen järjestel

män ja Neuvostoliiton olojen ihailua. Lapsellisella tavalla hän 

käytti jokaista tilaisuutta hyväkseen niiden selostamiseen ja 

ylistämiseen. Oloihin Latviassa hän peittelemättä suhtautui 

skeptillisesti ja epäluuloisesti. Tästä on kerrottu monta hu

vittavaa esimerkkiä. Seuraava tulkoon tässi kerrotuksi: Alkuai

koinaan hän oli kerran kutsuttuna erään yliopistoprofessorin luo 

jolla on verrattain kaunis koti, m.m. huomattava määrä tauluja 

Joku päivä myöhemmin Sotov oli eräälle toiselle latvialaiselle 

lausunut hämmästyksensä sen johdosta, että "tavalliselle profls

ao~illa" saattoi olla niin kalliisti kalustettu virka-asunto. 

Kun Sotoville sanottiin, että koko koti tauluineen y.m. oli 

professorin yksi tyi somaisuutta , hän ei ottanut sitä uskoakseen • 

Sotov suorastaan suuttui luullessaan joutuneensa pi1lamhon koh

teeksi, kun hänet tahdottiin saada uskomaan jotain siiDi mää

rin mahdotonta. 

Vuosien kuluessa Sotov luonnollisesti on oppinut ym

märtämään asiat paremmin. Neuvostoliiton oloja hän 

kehuu sophiesa ja aopilll8.ttollissa tilaisuuksissa. iNtta latvian 

olojen tarjoa.ista aukayuukeista hän aa.alla mahdollisuuksiensa 

.ukaan yrittll DButtia. 

Oltuaan alussa ihan tieta.atön seuruatllulla.In 

alkllllist..ieta .uodollisuuksista, yrittll Sotov urt eaiint,rl 

aitl kDhtl1iaiEn, jopa jonkinlaisl. kftehlep.ntti_. Silti 
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hänelle voi sattua sellaisia kompastuksia kuin viime uudenvuo

denplivän vastaanotossa linnassa, jolloin hän esiintyi frakissa, 

kuten 1m ikki muutkin, mutta musta kravatti kaulassa. 

Ulkonäöltään ja esiintymiseltään Sotovin ei voida sa

noa tekevän vastenmielistä vaikutusta. Mutta luonteensa puoles

ta hän varmastikin on vähemmän miellyttävä kuin päältä päin 

arvosteltuna. Hänen silmissään on kova, joskus ilkeäkin liekki 

ja brutaalisuus pilea ilmeisesti' hänen teeskennellyn kohteliai 

tensa takana. Ambitio, "stachanovilainen" aktiivisuus ja itse-

pintaisuus tuntuvat olevan hänen dominoivat ominaisuutensa. Kun 

hän lisäksi ei liene erikoisen älykBs ja huumorintajunta täy

dellisesti puuttuu häneltä, voi häntä mielestäni tuskin sanoa 

erikoisen mielyttäväksi ihmiseksi. 

Esimerkkinä Sotovin liioitellusta toimeliaisuudesta 

kertoi ulkoministeri Munters minulle äskettäin Sotovin viime 

syksyn ja talven kuluesaa kerran jos toisenkin tehneen hänelle 

kaikenlaisia erilaisia esityksiä venäläisiä varuskuntia koskevis

sa kys.ymyksissä. Saatuan loppujen lopuksi tarpeeksi näistä So

tovin edesottamuksista, Latvian hallitus esitti huomautuksen 

.. niiden johdosta Moskovassa. Tällöin ilmeni, että Sotov useim-
I 

missa tapauksissa oli toiminut oain päin.- S8nottavaan Sotovin 

toimeliaisuuden hillitsemiseen Muntersin demarche Moskovassa ei 

silti liene johtanut. 

Huolimatta kaikesta tästä ei voi t&ne sanoa, että , 

latvialaisilla hallitustahoilla olisi oltu varsinaisesti tl7ty

alttHail Sotoviin. Yleensä ollaan oltu sitä mieltä, ettei Bo

tov henkilHkDhtaisesti ole ollut pahansuopeuden tai ilkeyden 

kaDllUSt&a, vaan että hln ehti plinvastoinkin oalta osaltaan 

ja ahdolliauuksitnsa lIUkaan on yrittlDyt välttäl .'' '.,..pia 

ristiriitoja. On katsottu, knten.,ae IDnt.ra ii.li .uuta.ia 
o 
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päiviä sitten minulle sanoi, että "paljon pahempi mies voitai~ 

siin saada Neuvostoliiton lähettilääksi". Etenkin oltiin tätä 

mieltä Sotovin alkuaikoina, jolloin hän vielä oli perin epäv8 

me niin suhteessa kuin toisessakin ja ainakin jossain määrin 

influoitavissakin. Mutta aikaa myöten Sotovon huomattavasti 

varmistunut, ja viime puolen vuoden aikana lienee tapahtunut, 

että hän silloin tällöin on esiintynyt suorastaan mahtipontti~ 

sesti. Näin ollen hänen varmastikin on ilman kaipausta nähty 

lähtevän. 

Latviassa Sotov itse lienee viihtynyt aika hyvin. 

Häntä onkin t1~11ä alusta alkaen kohdeltu ystävällisesti, viime 

aikoina miltei liehakoidenkin. Seuraavat konkreettiset esimerkit 

tulkoot itssä esitetyiksi. Julkisissa juhlissa ja muissa sellai

sissa tilaisuuksissa ovat korkeimmissa viroissa olevat henkilöt 

silmiinpistävällä tavalla keskustelleet ja seurustelleet hänen 

kansaansa x). UeuvostolähetystösBä järjestettyihin kutsuihin on 

saapunut "tout Riga" , ja kutsuvieraat tuntuvat yleeDBI viihty

neen h~n herra proletaari Sotovin herkuista notkuvien pöytien 

ääressä. Itse lienee herraväki Sotov ollut kutsuttuna luullak-

tt seni useimpiin niihin latvialaisiin taloihin, joiss~ ulkomaalai-

set yleensä seurustelevat. 

Suomeen ministeri Sotov ilmeisesti lähtee vastahakoi

sesti, ymmärtäen aseaansa siellä käyTin melko lailla vaikaa.

maksi ja epbieluiS8Jllll8ksi kuin täällä. JäÄhyvlisklynnillHn 

luonani GIn useaapaan otteeseen viittasi "tärkeihin mutta niin 

vaikeihin tehtlviinal" Suo.tasa, ja hln palasi kerran jos ioi

senkin kJ..,.,kseen olemassa olevista .ahdollisuuksist& löytäl 

p 

x) Osaksi tbl kJllä tietenkin on voinut johtua sii tlkin, ettl 
ht hlntn lamsaanaa ovat voineet puhua nDljlnkieltl, kun 
aitl ~stoin .uidln dipla.aattiln ken... on puhutta~ jota
kin "viirasia kieltl~ ranskaa, ID8lantia tahi Babaa. 
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takaikua hänen muka vilpittömään haluunsa päästä "onnellisiin 

tuloksHn". 

5. 

Rouva Sotov .... joka ulkonäöltään on inhoittavan ruma, mut

ta jota muutamat latvialaiset rouvat silti väittävät mielyttä

väksi -- on ent. sotaministerin Balodiksen rouvalle, jonka 

kanssa hän on ollut hyvissä väleissä, sanonut, että hän suo

rastaan pelkää Suomeen menoaan: "Täällä Latviassa meille ei 

naurettu, vaikka olemme olleet tietämättömiä niin paljosta. 

messa oltaneen niin ylimielisiä. Ja mitenkä me siellä voimme 

luoda suhteita ihmisiin, kuh emme puhu muuta kuin venäjänki,l

tä, jota ei kukaan siellä tahtone puhua? -- Ja sitä paitsi 

minä, "oli rouva Sotov muka sanonut" suorastaan pelkään nähdä 

kaikkia leskiä ja orpoja Suomessa. Joka kerta kun tutustun 

honkin su.omalaiseen naiseen, tulen ajattelemaan: onko miehesi 

tai poikasi kaatunut viime sodassa." x) 

On tietenkin hyvä, että Sotovon tietoinen erosta 

täkäläisten ja suomalaisten olojen välillä. Mutta varmasti hän 

ei aavistakaan, miten suuret nämä eroavaisuudet ovat. 'Suomelle 

olisi epäilemättä ollut edullisempaa, jos !~ euvostolii ton uusi 

.. Helsingin-lähettiläs ei olisi tullut maasta, jossa hänen olia

vansa ovat olleet siksi suhteellisen mieluisat ja 

siksi helppo kuin täällä. Kaikki ne vaikeudet, vastoinkäymiset 

ja pettymykset, jotka auttamattomasti tulevat kohtaamaan Sotovia 

Helsingissä, tulevat luonnollisesti katkeroittamaan häntä paljon 

enemmän kuin jos hän olisi tullut esim. ~oraan Moskovasta. 

Niin ollen en voi välttyi vaikute!masta, että meillä pian tu

lee olemaan Sotovissa ei vain Neuvostoliiton lähettiläs ja 

mlllllunistiaen jlr j eahlBla edustaja Suomessa, vaan lisäksi 

henkil~kDhtainen vlhollisemme. Täten en voi Ivan Sotovin Biai

trkBessl nlhdä hyvää ennetti auomalaia-venäläisten olojeL vaa-

x) Ta.a selvl teatteri oli liikuttanut rouva Balodistal 
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taiselle kehitykselle, vaikkakin hän ehkä todella ei kuulu pa

himpiin Neuvostoliiton edustajiin, ja vaikkakin hänen 

sensa ehkä saattavat olla niin vähän pahansuovat, kuin Suomen 

ja Neuvostoliiton suhteiden nykytilanteessa voi olla oletettavi 

sao 

x x 
x 

Ministeri Sotovin seuraajaksi Riiassa tulee Neuvosto

liiton entinen lähettiläs Helsingissä Vladimir Derevianski, 

nämä herrat vaihtavat paikkansa • 

!.!iDisteri: F~~~~ 
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Äskettäisellä käynnilläni Kaunasissa pisti ensi sijaa-

tt sa silmi i ni se into, jolla virallisissa piireissä demonstroitiin 

tyytyväisyyttä Liettuan viime aikoina harjoittamaan ul kopolitiik

kaan ja sen t~loksiin. Mottona oli: Meillä on suurin piirtein 

nyt paremmat oltavat kuin useimmilla muilla pienillä mailla, ja 

tämä tosiseikka on tulos maltillisesta, realistisesta ulkopolitii 

kastamme. Olemme onnistuneet säilymään sodan kauhuista ja kär

simyksistä, vaikka suursodan alkaessa olimme mitä kriitillisim

mässä a5emassa, kolmen suurvallan tiellä. Olemme saaneet toteu-. 

tetuksi vanhan, isänmaallisen toiveemme , Vilnan valtakuntaan jäl-. 

tt leenliittymisen. Vaikka Ileidän on ollut pakko suostua venäläis

ten varuskuntien si joittamiseen muutamiin paikkoihin maamme etelä

osissa, emme silti ole okkupoituja, vaan itsenäisyytemme on säi

lynyt. Suuriin naapureihimme, Neuvostoliittoon ja Saksaan, olem

me osanneet säilyttää hyvät suhteet. 

Yksinomaan nykyhetkeä ajatellen saattavat nämä väit

teet pitää paikkansa. Mutta puolestani en voinut Kaunasissa 

käymissäni keskusteluissa välttyä siitä vaikutelmasta, että s. 
into, jolla kaikkea tätä korostettiin, oli epätoivoinen yritys 

salata sitä syvää hualestuneisuutta tulevaisuuden suhteen, joka 

JAKELUOH"I: " ..... uohjem .... j.: 

Tavallinen. TadllI" ... . 
TadI ....... j. u.n.1 ................. 11 ... . 
1. ~_ .1edoItuIIaIIII. 
11 ... ____ - .............. ' .... I8I ..... ln"" ........................... ....... ........ 

aliA" 
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tätä nykyä pakostakin rasittaa jokaista li6ttualaista isänmaan

ystävää. Tämän hetken olot voivat ehkä tuntua kutakuinkin 

tyydyttäviltä verrattuina eräiden muiden pienten maiden oloi

hin. Mutta vastaisuuden perspektiivit sisältävät niin lukuisia , 

arvelluttavia moment teja , että huolet auttamattomasti tukahdut

tavat mahdolli sen tyytyväisyyden hetken oloihin. 

x x x 

Ennenkuin ryhdyn motivoimaan t ätä väitettäni selosta

malla Liettuan nykyisiä tosiasiallisia välejä eri suurvaltoi

hin, lienee paikallaan parilla sanalla tehdä selkoa Li ettuan 

suhtautumisesta Suomeen viime aikoina. 

Kun Suomi viime syksynä ei alistunut >~euvostoliiton 

vaat'muksiin, ja kun sotamme sen vuoksi puhkesi, oli Liettuan 

reaktio täsmälleen sama kuin Latvian. Pelättiin Suomen 

den saattavan vaaranalaisiksi ja pilaavan ne tulokset, jotka 

näissä maissa katsottiin saavutetun omalla yarovai~ella, myön

tyväisellä politiikalla, ja niin ollen kannanottoamme moitittiil 

Levpttomuudella ja kauhistuksella ajateltiin sitä mahdollisuutta: 

että sotamme päättyisi Neuvostoliiton nopeaan" helppoon, 

liseen voittoon, koska tämä tietenkin olisi käynyt katastro

fimaiseksi Baltianmaillekin. Mutta kun' Suomi sitten osoitti 

voivansa puolustautua uljaasti ja mene~tylsellisesti, muuttui 

kannanotto. lhai l ulla ja riemulla seurattiin vastarintaamme, 

voittojamme juhlittiin ja, kuten pääministeri Kerk1s minulle 

'sanoi: "intohimoisesti toivoimme kaikki täällä ttettuassa Suomen 

lopullista voittoa." Sotamme päättymistä raskaaseen rauhante

koon surtiin Liettuassa vilpittöaästi, mutta samalla todettiin 

tyydytykselli sodankäynnin osoittaneen, etta Neuvostoliiton sota

koneisto on •• lko lailla heikDapi kuin ~tl kaikkialla oli 

luultu) ettl sodan kiyJdnen oli aiheuttanut varsin vakavia ai-
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säisiä vaikeuksia Neuvostoliitossa, ja että hyökkäys pienenkään 

valtion kimppuun ei niinkäln helposti onnistu, jos toieIlinen 

puolustuatahto ja puolust usvalmius sen taholla on olemassa. 

Niin ollen katsotaan -- kiitos meidän sotamme -- ehkä 
-

tavan toivoa, että Moskovan halu ryhtyä samanlaisiin edesotta-

muks i in lähiaikoina ei voine olla kovin suuri. 

~utta mitä Suomen omaan kohtaloon tulie katsotaan 

Li~ttuassa ihan yleisesti, että Suomi omien etujensa kannalta 

tt olisi realipoliittisesti menetellyt viisaammin, jos se marras

kuussa olisi suostunut Moskovan silloin suhteellisen pieniin 

vaatimuksiin -- se on, jos Suåmi olisi menetellyt kuten Liet-, 
tua, joka, niin katkeraa ja raskasta kuin se olikin, alistui 

Moskovan vaatimuksiin välttääksensä vielä suubempia onnettomuuk

sia ja luottaen siihen, että tulevaisuus kyllä vielä on tar-

joava tilaisuuksia ylösnousemiseen nykyisestä tilasta. Vain 

ani harva liettualainen jaksaa oivaltaa, että ne arvot, mitkä 

Suomi urhoollisella ja taitavalla vastarinnallaan on itselleen 

.. luonut, saattavat muodostautua niin laskemattoman suurarvoisiksi 

'Suomen kansan ja valtion tulevaisuudelle, että ne moninkertai

sesti ovat niiden järkyttävien uhtien ja kärsimykseen ja ras
vertaiset jotka 

kaitten taaitojen lpuolustussotamme Neuvostoliittoa vastaan on 

tuottanut nykypolvelle Suo.easa. 

x x 
x 

Liettuan ja Neuvostoliiton suhteet oWat tätä nykyl 

ainakin ulkonaisesti melko lailla paremmat kuin mitl saattaisi 

otaksua kaiken sen jälkeen, mikl on tapahtunut. Sekä liettua

laiset viranomaiset ettl virkaveljeni laUD8sissa vakutittivat 

tlpitl.asti minulle, ettei mitlln TakaYaapia eripuraisuuksia 

rettelöitl 01. s.rn~t Tilae lokakuussa luodun tilanteen 
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tesba. Neuvostoliitto ei ole esittänyt minkäänlaisia uusia vaa~ 

timuksia tai "toivomuksia:!, vaan on se oudoksuttavan lojaalisesti 

pysynyt solmitun sopimuksen rajoissa. Sellaisia vaikeuksia kuin 

esim. Virossa ei ole ]lmennyt. Useita käytännöllisil kysymyksiä, 

joita ei oltu ajateltu sopimusta solmittaessa, on tietenkin 

tynyt ratkaist a, mutta ne on saatu sovinnolla selvitetyksi, 

läisten esiintymättä sanottavan röyhkeästi ja liettualaisten tar~ 

vitsematta pahasti perääntyä . Tosin on vielä joukko tärkeitäkin 

• kysymyksiä avoinna, kuten kysymys tuomiovallasta varuskuntapaikois

sa, mutta ainakaan toistaiseksi tämä ei ole aiheuttanut suurem

pie. ikävyyksiä. Venäläis ten sotaväen käytöstapa ei sekään, 

poikkeustapausta lukuunott&.ma.tta, ol e antanut ail'etta vakavam.piin 

valituksiin. Venäläiset varuskunnat yrittävät illle.isesti i5010i

tautua ympäristöstään mahdollisimman jyrkästi. Nähtävästi 

set pelkäävät sotaväkensä koskbtusta paikallisen väestön kanssa 

. ja koettavat sen vuo~i rajoittaa sen niin vähäiseksi kuin suin~ 

kin mahdollista. Joka tapauksessa on Liettuan poliittinen poliisi 
I 

• joka kieltämättä on tehtäviensä tasolla, voinut todeta, ettei Va-

ruskuntien vaholta harjoiteta kommunistista propagandaa. 

Kaikki tämä tuntuu tietysti tyydyttävältä. Mutta 

sileän julkisivun takana on paljon, joka on vähemmin tyydyttä.vää.. 

Joskin varuskuntia pidetään erillään kommunistisesta 

pagandasta, niin tämä ei suinkaan merkitse, että komintemn 

hastaan harjoittama ~ihoitu8työ Liettuassa olisi l~imennut. Päin

vastoin se, vanhoja teitä ja vanhoja, tehokkaiksi havaittuja 

nettelytapoja käyttä.en, viime aikoina lienee osoittanut vakavia 

lisääntymisen oireita. Omiaan edistämään sitä on se vali te ttava 

tosiseikka, että poliisiviranomaiset, hallituksen toivomusten 

sesti ja välttääkseen välien k1rjistymistl Moskovaan, eivät uskal

la kohdella kiinnijout~8ita kiihoittajia yhtä ko~kDuraiieBti lain 



5. 

aikaisemmin. Ja ennen kaikkea oruiaan stimuloimaan kotikommunistien 

hommia on tietysti venäläisten sotajoulCkojen olemassa ol o massaa 

jo- sellaisenaan. Näin ollen on ilmeistä, että l~ euvostoliiton ja 

Liettuan välillä viime lokakuussa luotujen suhteiden seurauksena 

kommunistivaara maassa on huomattavasti lisääntynyt. Että tämä 

aiheutte.a vakav·aa huolestumista. Liettuan viranoIM:Iisille J on sanomat

takin selvä. Mut ta vielä enemmän huolia aiheuttaa luonnoll isesti 

venäläisten sotajoukkojen maassaolon ulkopoliittinen ja sotilaalli-
( 

tt nen merkitys. Levottomasti kysytään: Mikä on niiden todellinen 

tarkoitus? Mikä on l~euvostoliiton lopullinen päämäärä Baltianmais~ 

sa? Etenkin alkuai~oina lienee kerran jos toisenkin tapahtu-

nut, että venäläisiin val~skuntiin kuuluvat upseerit, ollessaan 

juovuspäissään, sinkosivat uhkauksia vasemmalle ja oikeall~ viita

ten siihen, että se, mikä oli tapahtunut, oli vain ensi askel 

jyrkempiä toimenpiteitä kohti, j.n, e. Ilman muuta ori täten selvä, 

että vaikkakin liettualais-venäläiset suhteet tällä haavaa näyttä

vät ei vain lorrelcteilta vaan s~oraståan hyviltä, liettuassa le-

ta vottomuudella kysytään, mihin se tilanne, joka luotiin viime loka

kuussa, lopulta tulee johtamaan. Tällä tilanteella on 

provisorion leima, ettei voitane tuudittautua toiveisiin, että S8 

jäisi muuttumattomaksi. Ja - eikö toivo muutoksesta parempaan 

päin ole antautumista tyhjien illusioonien valtaan? Eikö pessi

mismiin ole enemmän syytä realiteetteja silmälläpitäen? Näin " qsy

tään, ja pessimismi tuntuukin valtaavan liettualaisten mielet. 

Mitä Liettuan suhteisiin Saksaan tulee, 

laislt:"Olamme . oppineet aikaisemmi.ta virheistämae, että pieni val

tio ei S88 harjoittaa tunnepolitiikkaa, ettl sen on plkko nurJm

_tt. ali.tua ylivoiMisiin vllttblttöllJYkaiiJl, ottaa asiat niin.-
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kuin ne ov t, sekä. ilman suuria sanoja tai eleitä hiljaa ja 

varovaisesti tehdä työtä tulevaisuuden päämääriä silmällä pitäen. 

Kiitos tämän poli ~iikan onkin meidän onnistunut pysyttää suhteemme 

Saksaan, jotka aikaisemmin useinkin olivat sangen kärjistyneet, ei 

vain siedettävinä vaan hyvinä -- ja tämä huolimatta siitä ra

situksesta, jota Memelin luovutus merkitsi." 

Totta onkin, ettei poliittisella alalla pitkiin aikoi

hin ole sattunut sanottavampia selkkauksia Liettuan ja Saksan vä

tt lillä. Pahimmin sattunut tapaus ei ollut sen vakavampi kuin että 

muutamat liettualaiset Memelissa olivat kuunnelleet ulkomaalaisia 
radiolähetyksiä. 

• 

Taloudel lisella alalla on Liettua tosin enemmän joutu

nut Saksan painostuksen alle. ~utta sellainen kuin tilanne ulko

maankaupan alalla kerran tällä haavaa on, alistuminen tuskin muo

dostui LiettualIe kovinkaan vaikeaksi. Sanotun painostuksen viimei

nen ja tärkein tulos on se kaupallinen sopimus (kiintilsopimus), 

joka muutamia päiviä sitten solmittiin Berliinissä Liettuan ja 

Saksan välillä. Seuraavat tiedot olivat KBunaåissa saatavissa 

siitä: Sopimuksen päätarkoitus on liettualais-saksalaisen kauppavaih

don kaksinkertaistuttaminen. Tähän saakka molemminpuolinen tuonti 

on noussut n. 60 milj. litiin vuodessa. Uusien kii.tiöiden mukaan 

pitäisi sen nousta 112 milj. litiin ajanjaksona l/lV - 3l/XI! 1940.

Kauppavaihdon lisä~nen on tietenkin molempien asianosaisten intres 

siSSi. Minne Liettua nykyoloissa veisi aikansa ja pekoolnaa,voin~ 

sa ja munanaa, ellei Saksa ottaisi niitä? Saksa taasen tarvin

nee näit. tuotteita aitl huutavimmin. MUtta pulma on osaksi 

. niissä erimielisyyksissi, jotka kDMå'Yat maksettavia hintoja, osaksi 

qsym;yksessl sii tl, mi tä Liettua puolestaan todella tule. 888.E811 

Sakaata. Saksa on ql1l luftmlut LiettuaUe runaai ta Jllääril hii

lil ja rautaa. kDnei ta ja kelliblioi ta, lunoi tu_inei ta ja se1-



• 

7. 

luloosaaldn. x) Mutta tuleeko Liettua todella saamaan ne? Se 

on kys~nysJ joka vakavasti huolestuttaa täkäläisiä 

~emelin luo~~tuksen johdosta Liettualla on jo nyt huomattavia 

saatavia ~alsaltaJ jotka ovat maksettavissa vain lisätyn tuon

nin kautta sieltä. Liettualla ei ol e varaa antaa saataviensa 

ede lleen "jäät yä" Sakssan. Tarkoituksessa suojella itseään tätä 

mahdoll i suutta vastaan onnistui Liettuan saada sopimukseen all. 

räys, et tä jos kolaen kuukauden kuluttua havaitaan, ettei 

pavaihdossa päästä tasapainoon, on heti ryhdyttävä neuvottG4'~~L~~ 

pa rannuksen aikaansaamiseksi. Lisäkpi on Lopimuksessa varattu 

mahdol lisuus sen irtisanomiseen milloin tahansa yhden kuukauden 
irtisanomisajalla. Nämä määräykset tuntuvat kuitenkin olevan 

aika teoreettista laatua , katsoen siihen, että Liettuan maata

loustuotteiden vienti Saksaan on Liettuan talouselämälle 

symys. Näin ollen ja ottaen huomioom, et tä uuden sopimuksen 

kean Liettuan kauppa Saksan kanssa tulee muodostamaan 65 å 70 % 
sen koko ulkomaankaupasta, on itsest ään selvä, missä määrin 

• Liettua on taloudellisesti joutunut Saksaan sidotuksi. Mielihy

välIä t ät ä ei tietenkään Liettuassa todeta ja levottomuudella 

kysytään, piileekö tämän tosiseil~n takana ehkä pitemmällekin 

tähtääviä kuin puhtaasti taloudellisia pyrkimyksiä. Itse asiassa 

väitetään eräiden merkkien viittaavan vakBvammanlaatuisiin aikei

aiin: lukuisat Saksan Kaunasin-lähetystön holhousmaiset otteet, 

tämän lähetystön henkilökunnan viime aikoina tapahtunut oudoksut-

x) TImI kiinnostaa meitä erikoisesti sikäli, että jos Saksa to
d.lla täyttäl lupauks.n.. selluloosan vientiin Dlhden, Idin aeil
le ei jääne kovin suuria mahdollisuuksia viedä selluloo ...... 
Li et tuaan. Sillä vaikkakin Saksan selloloosahinnat tonnia kohti 
ovat n.lOO l 150 litiä korkeammat kuin mei dln , Liettua kuitenkin 
tulee osatuaan tarvit&tJIIallBa allrlt Saksasta, Yl1ttllkseen ... ta
vienaa jältyaistä sinne, koska Liettuan nrkrtilanteessa pakosta on 
YietäYI aaatalouatuotteanaa linne.- Mutta sopii ehkl .plilll Saksan 
yoiT.an ta,ttll lupauksensa. 
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tava lisääntyminen, Liettuan sanomalehdistön tarkkaa tarkempi 

kontrolloiminen uaksan lähetystön taholta j.n.e. Myös se seikka, 

ettei Liettuan saksalaisia -- luvultaan n. 15.000 -- ole ra-

patrioitu, on omiaan synnyttämään epäluuloja ja hermostuneisuutta. 

Viitataan itsepintaisiin huhuihin Saksan ja Neuvostoliiton välise 

tä yhteisymmärryksestä Baltianmaiden jakamisesta 

hin vaan alusmaihin, jol loin Liettua lankeaisi Saksan osalle. 

Näin ollen katsellaan Liettuassa Saksaa ja sen edesotta~uksia 

malla epäluulolla kuin Neuvostoliit t oa • Tilanne Saksaan nähden 

on sama kuin euvostoliiton suhteen: Ulkonaiset v~lit tuntuvat 

erinomaisilta, mutta niiden takana vallitsee epäluulo , ~elko ja 
huolestuneisuus. 

Optimisti ja sellainenhan diplomaatin täytyy olla 

voisi ehkä. katsoa kaikkea tätä Hioi telluksi. Ihtta eräs 

seikka on pidettäVä muisti3sa: On selviö, että Baltianmaat, 

den itsenäisyys oli kutakuinkin turvattu . vain niin muan kuin 

Saksa ja Neuvostoliitto olivat vastakohtaisuussubteessa, nyt ovat 

täydellisesti näiden maiden ara9illa. Ja tämä tietenkään ei voi 

~taa aihetta muUhun kuin pessimismiin. 

Tätä pessimismiä ' on vielä omiaan lisäämään se seik

ka, että ~ettuan suhteet Englantiin ja Banskaan eivät suinkaan 

ole niin hyvät kuin niiden pitäisi olla ja kuin ne voisivat 

olla. Syynä tähän on ainakin ensi sijassa Puolan luhistumisen 

yhteydessä tapahtunut ViInan jälleenliittäminen ~ettuaan. Tästä 

asiasta ja sen eri asplkteista ja vaikutuksesta olen tiedoittava 

ensi raportissani. SI, minkä ylI! olen IsittAnyt, riittänee 

osoittamaan oikeaksi Väitteeni, että sen tyytyväisyyden takana, 

joka demonstroitiin keskusteluissa kanssani viime Kaunasin-käynnil

llIli, piilee p8sst.i.-t, joka valitettavasti tuntuu motivoidulta. 

MiDi.tori: f~Y1.~~-
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As i a : YilDan kJSIll' , 0'1 ~lC 

Lukuisat ovat ne raporti t, jotka pian 7 V\oatta ke,tl

neen toimikauteni aikana Baltianmaissa olen omistanut VilDan vai

herikkaalle k1symyksell.. Nyt on minun jllleen palattava siihen • 

TbI. k18Y11iY's on näet edelleen Liettuan eh1dl nykytlrkein ja vai

kein ongela. 
Vi lDan , vanhan liettualaisen pääkaupungin ja uuden liettu

an jilleensyntymisen kehdon jälleenliittimisen valtakuntaan on 

puolalaisen kenraalin Zeligowskjn v. 1920 suorittaman valtauksen 

jllkeen helittlmlttömllli intohimolla ja sitkeydelll saarnattu 

oleTan Liettuan kansan pyhimmln pää.mUrän. Sen vamman, jonka 

Vilnan ~ikiTalt8inen irroittaminen oli iskenyt nuoren itsenäisen 

Liettuan 'Y8.ltioruumiseen, ei annettu parata • 

Toinln a.ia oli kuit.nkin kot.. aikai .... ~-: ra-
porteissani usein olen korostanut uskoi'Y8.tko todel Liettuan 

poliittiset johtajat ViInan palauttaaisen konkreettiseen dolli

suuteen. 1a Tiell kJseenalais .. paa oli tOiTdlatko he .le , sitA 

Ti1pittöalsti sisimmis81ln - siksi ilaeiset olivat jo ede1tlklain 

arTioituina ne Tai keudet, jotka Vilnan jllleen1iittlldnen toisi 

aullanaan. llutta se TlkiTaltainen oikeuden1oukkaus, jonka Puola 

oli tehaft Liettualle Vilnan anaata.iaella, 

JAKELUOHJE: "'-_ '1" 
~."'a.&. lnlll. 

va a, A4-

J.k.luohjemall.ja I 

T_IIIMn. 
T-.JII_ j ........ 1 mlnIeterWIIle. 
EI ..................... tltdoltuka"". 
EI ... --....... ..... mutta u",oaaieInmlflletwllln tIedoI......... 
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heikon liettualaisen kansallistunteen her!ttlldseksi ja ylllpitlai

seksi sekä läettuassa TaDhastaaD niin voi.akkaan puolalaisen vai

kutusvallan heikenttmiseksi. TIssl tarkoituksessa klyttitltkin Liet

tuan poliittiset johtohenkilöt kuluneina 20 vuot.na ViInan kJay
-rstl hyvlkseen hliklil..attöaleti ja tuloksellisesti. Mutta siten 

he ayöskin joutuivat täydellisesti sitouan kltansl. Kun Koskon 

viime syksyni tarjosi Liettualle ViInan, neuvostosotajoukkojen mie

hitettyl M1öS sen 9san Puolan aluetta, missi ViIna sijaitsee, 

tuli Liettuan hallitus 8setetuksi vaikean pulman eteen. Vanha 

tt iata.aallinen haave oli nyt toteutettavissa. MUtta hinta oli erin

tt 

ouisen korkea. 

Ensiksi: Paitsi puolustusliittoa Neuvostoliiton kanssa 

jota vastaan kai periaatteessa ei ollut paljoakaan muistutta-

mista -- suostumus venä~iisten varuskuntien sijoittamiseen 
paikkakunnille .aan etellosissa. 

Toiseksi: Vaara joutua 

loppuessa linsivaltojen voittoon ja Puolan sii tl seuraaRan j ........... 

pystyttwseen. 

KOlmanneksi: Ne perin suuret taloudelliset ja vlestö

poliittiset vaikeudet, jotka VilDan jllleenliittlainen auttamatta-
.asti oli tuova .ukan88n. 

MUtta vlltta.attö.ant seurauksena aikaisemmasta kanDlnoM 

tostaan Liettuan halli tue ei voinut tahdl auuta kuin, joskin si

si.-iselln .plröiden, kiittll ja ottaa nstaan Neuvostoliiton "lah

ja." 

Seuraavat huo~utukset lieJlevlt tbIn johdosta paikal-
laan: 

litl ensiksi veDlllieten YastaYaatiaukaiin tulee, 

.int liettualaie.t ti.t,.ti, ettl puolustu.liittoon ja 

.ijoittaJd.e.. Lie~ oli.i \lrLIDI' auoata& .iinltin tapauke 

,UI nlDuta oli.i jollallia y_olla Id'l~ 81'1 _ 
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toin Vilnan "jälleenvoittamisen" kautta suostu.us Neuvostoliiton 

vaatimuksiin sai suuren yleisön silmissä ja Liettuan valtion 

prestige'in kannalta toisen leian kuin esi.. Latvian · ja Viron 

pelkkl alistuminen. Lisäksi ~ettU8n vanhastaan hyvat vilit 

Koskovaan epäilemättä aiheuttivat, että antautuminen Neuvostolii

ton suojaan ja armoille ei ~ettuassa tuntunut liheskiln niin 

kauhealta ja raskaalta kuin muissa Baltianmaissa. 

Enemmin huolia tuntuu ~ettuan hallitukselle tuotta

neen se perspektiivi, joka avautuu jos -- kuten ~ettuassa ti 

tenkin muuten toivotaan -- suursota loppuu länsivaltojen voit-

toon ja -- ~tä taasen ei yhtään toivota -- Puolan jälleen

syntymiseen entisessä muodossaan. Kieltlalttä sisiltääkin ta.a 
... 

perspektiivi monta Liettualie eplldeluista momenttia. 

iamiseksi tulkoon tässi hiukan tarkemmin tehtyä selkoa länsival

tojen suhtautumisesta ViInan jllleenliittymiseen. 

HyöklteSBl.än Puolaan yritti Saksa, kuten silloill 

doitin. saada ~ettuan yhtymiän tlhän hyökklykseen, luvaten sill. 

palkkio'ksi VilDan. Sekl Englanti etti Ranska varoittivat kuiten

kill vakavassa .uodossa ~ettuaa Iloudatta.asta titi vi.ttelJsti • 

Ne selittävit kieDtlaitti, etti jos Li~ttua siti noudattaisi, se 

ei voisi laskea ~nkälDlaisiin "collsjd'ratioll"eihill l&naivaltoje~ 

taholta rauhanteos88. Liettua tottelikill - IDglalltia ja Ranskaa 

ja pysyi hiljaa. Mutta knn lo.kova sittlll vuoroataan tarjoai 

VilDan Liettuali •• piti Liettuan hallitua tilann.tta ihan toia'll

laia.ua, .,tivoid.1l tita kantaan.. silli. eUi VilDa aikaisnaill 

oli kuuhumt VlDAjiU., joka vapaaehtoiseati oli luovuttanut Slll 

Liet_U. • ja .tta NlUvostolii \to aiia DJt vain palautti S.Il. 

IlUvoatoliitoll ja LiettQan yht.ia.sti aopt.uati.ti luo.an tilaD

t ... , jtnb. PIlola vaJdvaltaiaesti ja oik8adlllvaataia.sti oli rU!

mat. fthla r.80DIl .... t'iiD. .i Englanti .illa Ran'" kDitn .... 
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tunnu yh~~In, joskaan virallista dekle.ratiota sen suhteen ei 

liene tehty. J6.ltta Englannin ja Ranskan edustajat l'aunasissa 

lausuivat ainulle peittelemlttä, ettl EDglanti ja Ranska eivlt 

suinkaan viell pidl Vilnan kySYD1stl lopullisesti ratkaistuna. 

TlmIn mukaisesti antoivatkin nIml herrat vit.e talvena Liettuan 

hallituksen ymmärtää, ettl jos Liettuan itsenaiSYY8p1iVil 16.2. 

mahdollisesti aiottaisiin viettll Vilnassa, Englannin ja Ran8kan 

edustajat eivit sinne saapuisi, ja ettl jos Li,ttuan hallitus 

aikoisi siirtyä Vilnaan, niiden valtioiden llhetystöt eivlt seu-

raisi mukana. - ~syesslni Englannin ja Ranskan edustajilta 

Daiisaa, miten he sitten konkreettisesti kuvittelivat Vilnan ky_ 

~ksen olevan saatavissa lopullisesti jirjestet,rksi, vastasivat 

he molelDlllllt, ettei mikäAn auu keino tunnu t~psivln kuin Liettu

an "taivuttaDdnen sopi.aan- siitl uuden Puolan kanssa: 

Tlssl yhteyde8s1 voi olla syyti J18inita, etU Liet

tuassa tunnutaan pahasti peljlttlvln llnsivaltojen hautovan aiko

muksia yrittll pakottaa Liettua joniinlaiseen "aaioo~iin" jälleen

ayntyTln Puolan kanssa. Yhteen ääneen kaikki puhuttela.ani 

alaiset kuitenkin selittivlt Liettuan kanaan tulevan viiaeis •• n 

• aakka ja kaikin keinoin vas~usta_an tltl suunni telDaa 
se todella on 018l8ssa. 

TIyd.llisyyden vuoksi tulkoon tlssl viell 

tuksi siitl, ettl Puolankin taholta luonnollisesti on tehty ukl 

tlhtlvis81 on ollut VilnaD .,..,.,ksen avoinna pitlais.kai. Inn~ 

lIhtGlIn låUDasiata unisteri Chanat, mtakuinkin omn valtuukain~ 

jltti liettuan ulkDa.iaiDaillist.riGll. kirjallisen ptot.stin, ja 

•• n jllben on DDraali Sikorakin hallita tlhDJt tunn.tun 

eh." ina Gen"".sll. 

Jaitki ta.I osoittaa, ett.i ikuinen ViIDan kr.,..,. 
8UinkBan vielakIIn 01. lopullisesti plivljirje.tyka.ata poi.tetta, 

vau etta .e anattaft8U viea on tucMaft Liett-.ll. ..... ft-



kaTiakin vaikeuksia. Tietoisuus tAstl heraostuttaa luonnollisesti 

Liettuan hallitusta, .utta sitä pidettlneen kuit.nkin tuleTaisuu

d.n huolena, ja arvattaTasti ajatellaan, että q111 aika nlUYon 
antaa. 

Ajabkohtaisemmat ja joka tapauksessa heti ripeitl ot
teita Taativat ovat ne vaikeudet, jotka taloudellinen tilanne 

Tlestöpoliittis.t suhteet ViInan alueella ovat tuoneet eteen. 

Kun Moskova tarjosi LiettualIe WVilnan alueen", 

&uttiin tietenkin Kaunasissa, että tällä tarkoitettiin sita 

graatisesti pälasiallisesti liettualaiseksi katsottavaa maakuntaa, 

• joka vanhastaan oli kantanut täti nimeä. TImi alue käsi tti n. 

27.000 ~ ja sen asukasluku nousi n. 1.300.000:e.n. MUtta kun 

!leuvotteluihin ryhdyttiin, loskova ei suinkaan ollut valais luo

vutta .. an ~ettualle koko tltl aluetta, vaan ainoastaan maakaista

leen Liettuan rajaa pitkin, jossa Vilnan kaupunki sijaitse •• Ta.. 

alue klsittll vain n. 6.650 ka2 ja sen asukasluku ei ylitttne 

n. 450.000. Itnograatisesti puhtainta liettualaista aluetta ja 

Vilnan kaupungin luonnollista "Hinterland"ia ei luovutettu. 

Se alue, jonka Liettua ~ sai, on 1Vsin köyhl 

• alue, joka ei nor.aalisissa oloissakaan Toine tulla toiaeen iI.an 

apua Taltionllan taholta. "peri ei ole viljaft, aeteit Oftt 

loppuun hakatut, jAnissl ei ole kaloja, tiet Oftt surkuhUafta

sa kunnossa, talonpojat OTat ktSyhit ja kaupunkilaiset liian lu

kuisat (.aalai8Yl.atöl oli Tii~ virallisten blaskelaien mukaan 

kJa.a .. ollftlla alueella n. 211.000, kaupunkilaisia n. 213.000). 

Bita paitai aaanoaiatuaolot Oftt s.llaiset, ,ttl perinpohjainen 

.aaretor.! on Ylltta.atön. TeolliBUUB luovut.tulla alu.ella .i 

.akUn 01. sanottaft. SiiDI t7öabnteli n. 5.000 henkilaa. 

tiDoaataan Dahkateelliauudella ja auutuilla aahoilla ja paperi

tehtailla on joa.iIl .tlrin auurempi aerld t7a. Ilin ollen luoTU

teta 'ilJum alue.. liittbillen Liettuan ei aerkita. aitlb JO-
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8itiiTista li8äysti valtakunnan talouselämAlle, vaan syntyy siitl 

plinvastoin uusia rasituksia sille. Lielksi tulee Tiea, ettl 

tlai alue nyt oli puolalaisten ja Tenlllisten 8otajoukkojen puti

puhtaaksi ryöstld. Vuosikau8ina eteenplin tullee niin ollen alu

een Tle8tö toi.eentulo vaatimaan huomattaTia allril suorina aVU8-

tuksiua Liettuan valtiolta. 

Erikoisen raskaan ongelman muodosti heti jl1leenlii,tt,ai

sen tapahduttua rabakysymJs luovutetulla alueella. Muuta rahaa 

kuin zloty'ja Tlestölll ei tietenkään ollut, ja 

mahti pian perinpohjaisesti. Pelastaaklenaa Tiestön tlJdellisestl 

tur.iosta Liettuan hallituksen tlytyi ruveta luaastalBan alueella 

, liikkeesal olevat zloty1t aälrlttyyn, verrattain korkeaan kurssiin. 

TIaI oplratio .. ksoi Liettuan valtiolle aonta krmmentl ailjoODBa 

litii, ja luaastetut zloty't mamTat nyt anottoaill8. Liettuan 

pankin holTissa. 

Ylll oleTa riittlnee osoittamaan, etti VilDan alueen jll

leenlii ttwnen jo D7t on ehtinyt _kaaa Liettualle suuria sua

aia, ja että se vastaisuudessa tulee Taatillaan anattavasti 

~n...tn. Mutta joskin tlal tule~ .. rkitSealln tuntuT1a rahallisia 

uhrauksia Liettuan kanaalie, voitaneen kuitenkin toiTOa ja 

ett. .e oTat ToitettaTisaa ja ettl Liettua tulee onnellisesti 

BUoriutu.&an niistl. 

'akaTBaaat ja huolestuttaTaaaat ovat ne vaikeudet, jotka 

Tl.st6poliittiaet suhteet ViInan alueella ovat nostaneet eteen. 

Ii Toine YllttJI vaikutelaata, etta .4011iswdet niiden 

tlTlkli ratkai.ukai vallita'Tia.. oloiaaa tuntu~t perin pieniltl. 

Liett\llUUl jlllelJllii t,t,n 'ilDan aha,en Tl,atöCSa kim1a 

paitai U,ttualaiaia, ftlkDTellllliail, juutalaiaia ja pa6lalaiaia. 

laikkien Dli4en -DaMin,at_ TlUllI ftllita .... t Pahat .. atalda

tai ....... t .. t. 'alkDTlDlllia.t ja j1IUtalaia.t - joita lIai OJa 

.. 100.000 - Oftt jJ1"kaaU paolalainutaiaia, _tta h, kalU .. 
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tuvat pahasti bolsheTiSliin ja DlkiTlt pett,r.rkBelll. ettei ViI

na jäänyt NeuTostoliittoon. Puolalaiset 

leen yhtä intohimoisesti liettualaisia ja juutalaisia. Tl..alli

sil numeroita puolalaist.n lukumäärlstl en 01. onnistunut 

Ulkoministeri Urbsys Tlitti niiden määrän nousevan n. 100.000 1 

110.OOO:een. Saksan lAhettills puolestaan arTioi sen n. 125.000 

&. 135.000:ksi, Englannin ministeri taasen n. 170.000 l 180.000: 

Näitl puolalaisia on neljää eri kategoriaa. Pysy.n keski.tlrli

siSSi nUJIeroissa Toitaneen laskea, että vanhastaan, 

.. alueella asuneita puolalaisia on n. 20.000. Vuoden 1920 jilkeen 

alueen puolalaistuttamist&rkoituksessa sinne sijoitettujen Tirka

miesten y.m. lukumiirä nOUlee, Tarovaisestikin laskien, oudobutta

Tan korkeaan lläiriln, eli n. 70.000 &. 80.000: een. NbA OTat 

tietysti nyt kaikki tulleet toillettolliksi ja toiJle.entulottoaiksi, 

he oTat luonnollisesti liiti suurimmassa .tirin tyyLyalttöaii 

keen eiTätkl ajattele muuta kuin Puolan jilleensyntJldstl ja 

Vilnan alueen jälleenliittywdstl Puolaan. Viell onnetto ..... ssa 

.. asemaS8& ja jos mahdollista Tiell tyytyaättö.a.piä OYat ne 

laiset Puolan eri osista, jotka joutuiTat jäilläin Vil:oaan. Nii

den lukumiirl nousee n. 3O.000:een. LillkBi on Tiell n. 12.000 

intemoi tua sotaTankia. Koko tlstl puolalaislauasta on toistai

seksi n. 10.000 &. 12.000 saatu poistoiaitetuiksi o_oi 
alueille 

liiton osaksi Saban aiehiUlllille pUlalaisiUeF osaksi ulkD-

maille. ' Ipttietoista on, kuinka monta tuhatta .ahdolli.esii Ti .. 

11 Toi olla poistoiaitettaTia.. J'lljelle jU joka tapautaessa 

d,ukin toistaiseksi Talta,. .airl "puolalaiaia pakolaisia", lmta 

h.i tJ niai htUn~ .... auocloata,.t Liettuan halli tutaeUe .riDO

.aia.n vaikean ja ,.ka~ probl • ..tn niin taloudelli.... lmin 
. DllkIlmole.ata 

poliitti..... .uhteella. J'oskin heiclln p.laata.is.kaeen /fI5titai-

•• ksi 8D1l8taan aTU8tu.ta niin bJrin InSla noi.ta &ui. Yhc1Jnal-
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loista, _kaavat he joka päivä Liettuan valUollekin 8&D8en pal

jon. lfutta viell pahempi on se seikka, että he Elodost&vat po

liittisesti erittlin levottoDBn ja vaarallisen el8JIentin. "10kainen 

puolalainen on aina vaarallinen seka itselleen että .uilIe", ku
ten Englannin ministeri sattuvasti sanoi. 1a aivan erikoisen 

ole"fat, 
rallisia ovat, luonnollista ~llä, DbI VilDan alueella 6p1toi 

joutuneet puolalaiset. TIaIn tosiseikan ovat Liettuan viranomaiset 

jo n~ riittAvästi saaneet kokea kaikenlaisten salaliittojen, 

vottomuuksien ja muiden epatoivoisten tde80tta.Qsten _o4os8&. 

Ylläesitetty antanee selvin kuvan niistl erilaisista 

kavista vai keuksi.t&, jotka ViIDan alueen jllleenliittbinen .on 

aiheuttanut LiettualIe, ja joiden perusteella voitaneen todeta, 

ettei Liettua näytä reelisesti voittaneen yhtään mitlln ViIDan , 
palauttamisen kautta, vaan ainoastaan sen, johdosta saaneen osak

seen uusia vakavia problee .. ja niide~ liSäksi, ' joiden kal18sa 

jo ennestään on kamppailiava. 

Li sAksi tulee vielA, että itse ViInan kaupunki on aika 

rappeutunees88 tilassa, että kaDalisatio puuttuu IIOnissa kaUpuDlill 

osissa, että hygieniset olot O"fat eurkutelt&vat, etu. kaupmld 

• sijaitsee geostrateegisesti perin ePledullisesti j.n.e. Niin ollen 

ja ottaen huOldoon tulevaisuuden .ahdolliset poliittiset vaikeudet 

on JDmirrettlvisal, ettA Liettuan hallitus vieli eparöi siirt&l 

valtalalDMD pllkauP1lD8iIl VilDau, vaikkakiD VO_SM ole"fas8a val-

ticsao40888 DiaeIlOEan 88IlOiau, 

pIIkaupunki. 

tiJdsteri: 
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RIll .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 

RAPORTTI n: 0 13. J.J' IJ./-;' l~ . j 
RUe ssa 19 p: nä touko kuuta 1940~1.1 

/ J - 't tJ 

As i a : SotuiytJla1:S.n. laaj enemin ••• ", 

. .... -
Ollessani eil.n ulkoministeri luntersin puheilla, hln ei 

voinut olla ohimennen viittaa.atta siihen, miten oikeassa hln 

• oli ollut arv,luissaan Norjan sodan kulusta, saksalaisten 

vista edesottamuksista ja Neuvostoliiton intressiatl Ruotsin 
ke.attomuuden ylllpitämisestl. x) 

~S1es8lni lluntersil ta, liiti hln si tten nyt ennuataisi 

suursodan vastaisen kehityben suhteen, hln sanoi, ,ttl hänen 

llielestäln kieltämättl merkit viittaavat siihen, ,ttl 

lIhiplivinl jokin vakava takaisku kohtaa saksalaisten voitokasta 

.teaeaistl Belgiassa ja lanskassa Italian pikaista yhty-

.dstl sotaan Saksan puolella voidaan odottaa. Tlllöin tule. 
, 

• Italia, Jluntersin luulon mukaan, byHkkA'lIAlIl Ranskaan liki. Bal-

kaniin, jolloin miltei TarWesti, lluntersin .del.stl, Sveitsi jou-

. ' tuu lIUDenvedetyksi sodan pyHrteisiin. u) Seurauksena tlstl on 

x) Its. raporttiani n:o 11, 29/IV 1940. 

u) 10nkinlais_ vastapainona niille ltmt8rsin ,,"eluill. tul
kDo. ..iDitukai, etta Italian taklllinen lIhettilas, joka pari 
pahU siUen palasi Italiasta, valtti rleiaen mie1ipite .. Ita
lias_ olevan ehdottaastt abalainihuie1isill, ja laajoba i 
labbaa piireta. pellttlTlll Sabu YOitoll Toivu nopeasti klantrl . . 

"AKELUOH.IE: 

.... .... ........... !a~ ••...... 

. "." 

............ jelnelleJal 

T_I ....... 
T ....... ja IIeIbI . . .. ........ 11 ... . 
II ............. _t ........ .... 
II ................... lftU'tta ...... '.' ............ , ...... ....... 
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luonnollisesti oleva Ranskan as.man erinOlBinen klrjist~nen, 

s.mminkin kun otaksua voitane.n, etta Belgian rannikko ja ai

nakin osa Pohjois-Ranskan rannikosta sa.anaikaisesti joutuvat 

saksalaisten valtaan. Siitä, lli.hin kaikkeen tbID. voidaan 

taa johtavan, Munt.rs luonnollisestikaan ei halunnut lausua tls

Dilllisil o_kohtaisia arveluja, JlUtta vaiqteweni lIUkaan hln 

tuntui kallistuvan siih.n uskoon, .ttl auur80te ailloin pieniin 

loppuu Saksan voittoon. Ainakin hin tlasl yhhydessl rupesi 

huolestun..... llnilajiasa puhumaan siitA tilanteesta Euroopan 

Jl8.D.D.eraalla, joka tulee oluaan seuraukseIl8Saksan voitosta ja 

Jnglannin vaikutusvallan loppu.iseata konttinentin asioihin. Hah

aohltuaan ..... , Hollannin, B.lgian ja Svei isin aahdollisia 

kohtaloita tlssl tapauksessa, hin tietenkin erikoisesti tehosti 

sitA perin vaarallista riippuvaisuutta Saksasta ja Neuvostolii 

ta ja niiden valtioitten vilisten suhteid.n k.hityksestl, johon 

pien.t vallat Itlaeren yaptrilll silloin auttaaattOlasti joutune

vat. Peitt.le.attl hlD sanoi pitlvlDal aahdotio.ana uskoa s.l

lais.n rauhanaikais.en vastakohtaisuuasuhteeseen perustuYaD balans-

• .in jllleenayntyai ••• n Sakaan ja N.uvostolii ton vllilll kuin .', 

joka oli vallinuut .nn.n sotaa, ja joka oli ollut Itlaer.a.ai

d.n riippuaatto.uuden paras ta,: Vaikkei hln sitl selVästi lau

sunut, ain s.n. vailQihlun, ettl hin piti vain kahta vaihto

ehtoa _dollia~Da, jo. SaDa.. voittaa awr80dan: joko SaDa ja 

leuvo.tolli tto silloin, jUden ,.stlvikai, 8OYU8a jakavat Pohjoia

ja Itlnroopm .tupiireihin vllillllD, tai joutuvat u sotaan 

t •• kenllD, ert.i.li81Ykaien IJDt,. •• 81 tlssl jaosa. JU..aS ..... D 

tapaub... Iblters .i tuntunut uskovaD paljon voban jlldl 

jl1j.ll. It ... r .... iden to.ialli •• sta riippu.atta.uad •• ta. li .. kiD 

IAtTiu IIDhtaloa ajat.lla lantera IIIi.U nihtoehdoi.ta .eblaU 
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• nit.n p.lklsi sotaista s.lkkausta Saksan ja Neuvostoliiton vl

lilll, koska timi ilaeis.sti hiilen mielestäln tietlisi Baltian

maiden lopullista tuhoa. 

Itaa.ren.aiden ainoana oaana .ahdollisuutena rrittll 

Tailm.ttaa asioid.n kehityka.en arnli lunhrs ol'Tan jrrkjn1n 

TarQTaisuud.n noudattamisen sanoin ja t.oin niin suuntaan knin 

tois •• nkin, jott.... ainakaan itse antaisi perusteltua aih.tta 

eplluuloihin ja sit.n itse provolOis~. kat&strootin eyntyJdstl 

1Iis81 uoms88 hiilen ajatukaenaa tIllöin lii~Tat, selnni 

hua.autuks.staan, .ttl Neuvostoliitto ti.tenkin tulee ol..aan 11-

rt.alisen T.arUillaan Saksan voitonkulun johdosta, pellt.n itse 

voiTan88 Ikkil joutua Saksan hyökkiyks.n kohteeksi. 

:t :t 
:t 

Tulkoon tlssl yhteydlsal vi.ll k.rrotuksi, 

keskuatelu.a. knluessa v.rtasi Tanskan DJkJistl as .... 

aseaan Ulll. haa'fU, ja tlllöin tot.si, ai ten paljon 

asiano..aiselle aaall. saksalainen okkupatio on nlyttlDJt 

• Tan kuin veDillist~ ~skunti.n sijoittaain.n 8·.han. 

seni aita hlll siihen vastaisi, .n voinut olla huo_uttaatta, 

: etta venl1liste. varuskuntien ' sijoittaain.n johonkin aeahan , tikin voi .uuttua varsinais.ksi vIDlllislkai okkupatioksi, 

.illoin, aiDakin teorias .. , iJ8J1IIJS saattaa herltl, aika on pa

~_pi, __ laine. Taiko nDllline. okbpatio, ja liika niiatl 

olisi ftlittaft, JOB joapunJnmpun tlrlYJ alistua, ja .12l ft

li ta_.een oa tilaisuus. Blnen l7b1t _tta paljon sano.,. vas

tauksena lmului : "S. on aiDaa.tau _Jnwti. •• • 

.. 'Jliail':: ~( ... ~:~ 
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.. ....... _. 

• Liettuaan sijoitetuista venäläisistä varuskunnista on viime 

aikoina "kadonnut" muutamia sotilashenkilöitä, ja Koskova on näiden 

kato~istapausten johdosta reagoinut varsin jyrkästi, kuten lyhyesti 

jo illloi tin sala.sähkeessäni W. 98, 30/5. Se vähä, mikä tapahtumista 

toistaiseksi konkreettisesti tiedetään, on jo kerrottu suomalaisissa

kin lehdissä, joten en tässä tarvitse toistaa sitä. Itse asiassa ti

lanne on vielä läpinäkyaätön, sekä sen suhteen, mikä todella on tapah

nut, että siihen nähden, mihin se voi johtaa. Kuutamiin huomautuksiin 

poliittiselta näkökulmalta saattaa silti olla jo nyt syytä. 

Tällöin tulkoon ensiksi todetuksi, että se hälyytys, jonka 

sattunut selkkaus on aiheuttanut, on erittäin kuvaava sille hermostu-

. neisuudelle, joka tyynen pinnan alla nykyään vallitsee Baltian maissa, 

ja jonka aiheena on teeskennellyn tyytyväisyyden takana alituisesti 
.~ 
, ' kiusaava pelko, että Neuvostoliitto saattaa ailloin tahansa tarttua 

'f esiintyvään sopivaan tilaisuuteen aaemansa vahvistamiseksi Baltian 

.. i S88 , eli toisin sanoen, niiden valtioiden vielä jäljelle jläneen 
) 

ulkD- ja· siaäpoliittisen riippu.attaauuden tuhoaaisekai. 

liel~an. etteikö tällä kertaa syytä huolestuai

sten OliBi ol .. s.. ;rose hllllrlperäisyys, jolat. verhoaa sattuneet 

_tODista ubet on _aan hllnttblb. Ii tiedetä aitä todella on 

JAKELUOHJE: 

!avalliDa ..................... . .. .......... ~ ....................................... ..................... . 

............................................................. .. _ ..... .............. .............. . 

Ui 1 , • 4. 

... k •• uohj ..... ".J. : 
T .... " ...... . 
T ............ ja 1I.lkai . ",iniete,.;o" •• 
II .............. _ tIedoItuUUn • 
EI u.---.....kaen. ",utta ulk-Wn"' ............ tIecIol. 

toobIn. 
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tapahtunut. Eri väitteitä ja otaksumda on esitetty. Moskova syyttää 

Liettuaa siitä, että katoamistapaukset olisivat olleet Liettuan viran

omaisten suojaa nautti vien henkilöiden järjestAmAt, ja että niiden tar

koituksena olisi ollut venäläisiä varuskuntia koskevien salaisten tie

tojen urkkiminen. Ei tunnu uskotta.alta, että nämä väitteet pitäisivät 

paikkansa. Tuskin silloin ketään "kadonneista" olisi vapaaehtoisesti las~ 

kettu takaisin, kidutusten ja kuulustelujen jälkeen, niinkuin venäläiset 
sanovat itse tapahtuneen. 

Todennäköisemmältä tuntuu, että kyse essä olisi hyvin ymmärre*tä• ~ vissä olevia dlsertteerauksia venäläisistä joukoista. Ne tapaukset,jol-

t 

loin kadonneet muutamien päivi en kuluttua palasivat, ovat silloin seli

tettävissä kahdella tavoin. On ajateltavissa, että näai tapaukset ovat 

venäläisten viranomaisten itse järjestlmlt todella tapahtuneiden deser

teerausten verhoamiseksi. On myös mahdollista, että muutamat karkausyri. 

tykset syystä tai toisesta eptonnistui.at, ja että karkaajien oli pakko 

palata varuskuntaan, jolloin he oman nahkansa pelastamiseksi latelivat 
kidutus- ja urkkimisjuttujaan. 

Sattuneiden katoamistapausten selittämiseksi on vielä esitetty 

sekin olettamus, että ne olisi tietoisesti järjestetty selkkausten ta

halliseksi aikaansaamiseksi Liettuan ja Neuvostiliiton välillä. Järjes

täjinä voisivat tulla tässä tapauksessa k,symykseen niin hyvin aää*ätyt 

ulkopuoliset Liettualle vihamieliset voimat kuin venäläiset it.ekin. 

IpAtietoista on, saadaanko koskaan tietää, miten todella asian-

laita on ollut, joskin tietysti jonkinlainen virallinen selitys ,tullaan 

esittbHn. lutta olkoonpa .en kanssa aiten tahansa, iheistä on joka 

tapauksessa, että..i21 )(osmva sitA haluaa ja .i2!I se nyt pitää ajankoh

taa siihen suotuiaaDa, niin tarjoavat sattuneet katoaai.et - selitettä

köön ne miten tahansa - Moskovalle .ainion aiheen uu.ien vaatt.ukaien 

esi ttbi.elle Liettualle ja .en otteen nriltllli •• lle tähän .-han. 

Bftvos'tolii1öon hallitus pmttuildn asiaan tavalla, jolla oli 

oudokButtavan, j,rkkl,kataoen \Ihan saakka Liettuan ja Nftvostoliiton 

TIlillä vallin~ei.iin eritilin 78t1vllliaiin ja luoita.akaelliaiin 
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suhteisiin. Nootissaan lokakuun 25. p:lt~ Mos~a sYT,tt~ Liettuan halli
tusta Neuvostoliiton "vakavasta pro.osoimisesta", mi~ohtaa "ikäviin 

seurauksiin", ja kehoitti Liett~n hallitusta viipymättä ryhtyaään vält. 

tämättömiin toimenpiteisi in sattuneidentapaisten provosoivien tapausten 

ehkäisemiseksi vastaisuudessa. kadonneitten sotilashenkilöiden palautt aM 

aiseksi ja syyllisten rankaisemiseksi, jota paitsi· Neuvostoliiton halli

tu.: kBtegorisesti lausui toivomuksensa, että Liettuan hallitus noudatM 

taisi ~äitä kehotuksia ja esittäisi tyydyttävän selvityksen eikä pako~tM 

taisi Neuvostoliittoa turvautumaan toisiin suoranaisiin keinoihin.Lisä~ 

si Neuvostoliiton sota-asiain apulaiskommissaari Loktjonov lähetettiin 

Kaunasiin. 

On ymmärrettävää, että tämä Neuvostoliiton jyrkkä reagointi ai

heutti pahan säikähdyksen Liettuassa. Kysy ttiin , onko sattunut uusi 

"Orel"tapaus, tulevatko k.o. katoamiset merkitsemään Liettualle samaa 

kuin mitä MaiDilan laukaukset ~ merkitsivät Suomelle? Omiaan lisäämään 

hermostuneisuutta oli ~ sekin seikka, että samanaikaisesti PravdaSBa 

julkaistiin erilaisia syytöksiä Viroa vastaan. Myös kenraali Berkisin 

kutsuminen Mosko.aan asetettiin yhteyteen Moskovan esiintymisen kanssa 

tiettuaa kohtaan. 

Liettuan hallitus kiiruhti hermostuneesti esittäaään rauhoitta-
~ 

via selityksiä ja vakuutuksia, SI asetti heti arvovaltaisen tutkimusko

missionin tapausten sel.ittAmiseksi ja lupasi ankarasti rangaista mah

dollisesti syyllisiksi havaittuja. Sanomalehdissä .alitettiin nöyrim

mässA äänilajissa tapahtunutta, Lilttuan ja Nlu.ostoliiton perinnäistä . 

ystä~ttl korostettiin, liettualaisvenlläisen puolustusliiton onnelli

suutta tehostettiin. 8Op~sten lojaalista noudatta~sta Neu.ostoliiton 

taholta kehuttiin •• ilpittö~1 toi.o.uksia ju1kilausuttiin .Ilikohtauk

sln tyydyttl.latl sll~ttlaislatl ja tlhlDastistln hyYien ja 

listen suhteiden jatkaldslata j.n.e. Suure~ DÖyryyttl M08ko~ tuakin 

olisi ~inut toi~ asian nrkrislssI .aihe •• ea. 
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Tätä~itettaessa tutkimukset per'aikaa ovat käynnissä. Siitä, 
mihin virallisiin tuloksiin nämä tutkimukset tulevat johtamaan, on 

tietenkin näin ollen vielä mahdotonta sanoa mitään, samaten kuin sii

täkään, mihin toimenpiteisiin Moskon näiden tutkimusten tulosten joh

dosta tulee ryhtymään. Eri mahdollisuuksia on tietysti oleB8ssa, ja 

ne avaavat kaikki l aajoja perspektiivejä. 

En halua tässä syventyä siihen mahdollisuuteen, että loskova 

nyt katsoisi ajankohdan sopivaksi positioninsa vahvistamiseksi Bal

tianmaissa kaikkine tuhoisine seurauksineen )ja että se tässä tarkoi

tuksessa perinpohjaisesti käyttäisi syntynyttä tilaisuutta hyväkseen, 

olkoonpa se sen itsensä järjestämä tai ei. Huolimatta tilanteen kiel-
l.iläet 

tämättömästä vakavuudesta ei minus~~ikuta siltä, että nyt tu~ee . 
näin käymään. Kiinnitän sen vuoksi tässä huomioni niihin johtopää-

töksiin, jotka ov,t tehtävissä, jos loskova jättää käyttämAttä 

esillä olevan tilaisuuden otteen~ huomattavammaksi kiristämiseksi. 

Osoittaisiko se, että Neuvostoliitto on tyytyväinen nykyiseen 

asemaansa Baltian maissa eikä pyrkisikään sen s8llottavampaan tehosta

miseeen? Tässä tapauks.ssa sen ylläkerrottua jyrkkää esiintyaistä oli

si pidettävä vain eräänlaisena vakawana varoituksena.-Vai osoittaisiko 

s., ett.i Neuvostoliitto syystä tai toisesta vielä katsoisikaan sopi

van hetken lyöneen asemansa laajakantoise.paa tehostaaista tarkDit

taville edesottaauksille? Täl16in sen esiintyminen olisi ollut ainoas

taan .aaperän tunnusteleaista V8staisen toiainnan varall.,-Vai osoit

taisiko Neuvostoliiton pidlttyvlisyys ehkl, ettl Saksa selvlsti ja 

klsti olisi antauut ,..artäl, ett.i N.uvostoliiton otte.n vahvi 

Baltian .. i88& ai.llytl sitl, ja ettl KoakoV8 ta.an johdosta kat80isi 

perbaakai jlttu jo aliuuJlpane.maa 1I'i tyksen loppuunsuori tta. ttd 

Olisi enn.uaikaista 1I'ittäl V8stata tlnään Dlihin kJ.,.,k

aiin. libIn .~.a vielä tied.tl, tul •• ko loskova jltta.Aän 01"'88&01e

.,.n ldelta.Atti otollisen til.a.iauuclen klJttblttl. Tulkoon taaaa vain 
~elt ... ty,.... _ 

tocl.tubi, ettl til.aJm. on ~ • ~Y1ID1lUtaYl, ja .tta .. lDrtu lopal.-
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lisesta asennoitumisesta selkkaukses88 - muodost~koon se millaiseksi 

tahansa - voitanee vielä tehdä tärkeitä johtopäät~ksiä suurpoliitti

sessakin mielessä , s.o. Neuvostoliiton ja Saksan Täli~en kehityksen 

suhteen. 

J.K. On huhuttu, että Liepajankin varuskunnista olisi tapahtunut 

"mtoamisia", autta ainakaan toistaiaeksi en ole 56anut siihen vah

vistusta. 
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Asia : ... Lahi.alL _suhtautumis.esta .... ... 
Neuvos oliittoon 

Muutamia päiviä sitten presidenntti Ullmanis piti erään maa
seutukoulun lukukaudenlopettamisjuhlassa puheen, jossa hän, hiukan ou-

tt doksuttavasti tilaisuuteen nähden, kosketteli verrattain laajasti Lat

vian suhteita ~ euvostoliittoon. Otan tähän muutamia kohtia hänen puhees

taan, koska ne ovat erikoisen kuvaavia La";vian ja ~euvostolii ton väleil

le tätä nykyä. 

• 

"Tahdon korostaa", sanoi presidentti,"että kaikista sol

mimistamme sopimuksista on viime syksynä Neuvostoliiton kanssa solmi

mamme sopimus keskinäisestä sotilaallisesta avunannosta kaikkein tär

kein, sillä se on auttanut meitä kuten naapureitammekin pysymään sodan 

ulkopuolella. Tämij sopimus ulo~tuu myös pitemmälle kuin muut sopimuk

semme, se kun edellyttää ystävällisten venäläisten sotajoukkojen si

joittamista alueellemme. Meidän täytyy täyttää niin hyvin kirjaimen 

kuin hengen mukaan kaikki meille sopimuksen kautta lankeavat velTolli-
1 

suudet , samaten kuin Neuvostoliitto täyttää kaikki ne velvollisuudet, 

jotka sopimuksen solmimisen kautta lankeavat sil le. Kun täten haluaa

lIe täydellisesti täyt.t:iä velvollisuuteae p.o. sopimuksen mukaan, on 

meidän huolehdittava siitä, että joukko .. e ovat hyvin varustetut, ja , 
että yleensä olemme hyvin Talmistunee t yhteisty6h6n sotilaallisella 

alalla. 
täl velTollisuuteD8& ei ftiD 

.JAKELUOH.JE : 
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jäisi paperille, vaan tulisi todella toteutetuksi, jotta suhteemme eu

vostoliittoon muodostuisivat todella hyviksi, jotta rauha säilyisi ja 

tei mitään selkkauksia syntyisi - silloin lankeaa myös yhteiskunnalle 

eli toisin sanoen teille ja kaikille muillekin kansalaisille velvolli

suuksia, jotka teidän täytyy kohdaltenne täyttää. Tällöin on kaikkein 

ensimmäiseksi ymmärrettävä, että keskinäinen avunantosopimuksemme eu

vostoliiton kanssa on hyödyllinen molemmille puolille. Näin ollen on 

Neuvostoliiton joukot otettava vastaan Latviassa luottamuksella, ja 

meidän on ~lehdittava siitä, että molemminpuolisesti hyvät suhteet val

litsevat näiden joukkojen ja meidän välillä. Teidän täytyy olla tästä 

selvillä ja tukea hallitusta näissä sen rauhanomaisissa pyrkimyksissä". 

Korostettuaan, että sotaministeri kenraali Berkisin vierailu 

Moskovassa on puhdas "ystävyyskäynti" , ja että Latvian ja Neuvostoliiton 

välillä ei ole olemassa mitään erimielisyyksiä tai eripuraisuuksia,jot

ka pitäisi selvittää tämän vierailun aikana, alleviivasi presidentti, 

että sotilaallinen avunantosopimus Neuvostoliiton kanssa on taloudelli

sessakin suhteessa ollut Latvialle suureksi hy~yksi, sillä heti sen 

• tultua 80lraituksi Latvian onnistui päästä suuren naapurinsa kanssa 

kauppavaih:tosopimukseen, joka toimii mitä tyydyttäviwD , antaen Lat

vialle tilaisuuden saada Neuvostoliitosta kipeästi tarvitsemiaan en

siluokkaisen tärkeitä tavaroita vastikkeina omille maataloustuotteil-

, le en. 'J 

Na.l lausunnot ei.lt todella kaipaa komaentarioita. Silti 

on .aikeata olla lausumatta ~stystlln siitl, ettl itse president-

ti julkilessa _ puheesaa katloi .oiftua niin lIategorise.U ftkuuttaa, 

etta Lat.ian sotilaallinen aTUDant080pt.na Neu.ostoliiton "aaa on 

pelastuut I4nian sodan kauhuiata, niiDbin auuten ailtti joia pii'" 
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saa lukea lehdistä tai kuulla toistettavan poliittisissa keskuste

luissa. Joka tapauksessa on tämä väite ennenaikainen. Sillä siten 

kuin suursota näyttää kehittyvän, ei voine kieltää, etteikö päinvas-

toin se mahdollisuus voi tulla realiseksi, että juuri keskinäiset 

avunantosopimukset Neuvostoliiton kanssa tulevat mitä pahimmalla ta
I'! 

valla saattamaan Baltianmaat sodan Jalkoihin ja muidtn katastrofien 

uhreiksi. Ainakin jos lähtee siitä olettamuksesta, joka tuntuu ole

van aika laajalle levinnyt, että Saksa mahdollisen voiton jälkeen 

• länsirintamalla kääntyy Neuvostoliittoa vastaan esim. Ukrainapyy-

• 

r 

teittensä toteuttamiseksi, niin tulevathan Baltian maat sitoumuksien

sa mukaan pakoJCtetuksi asettumaan aktiivisesti Moskovan puolelle täl

läisessä selkkauksess&. lfi tä tämä tulee merki teedän Baltian maHUe. 

päättyköön mahdollinen saksalaisvenäläinen sota miten tahansa, on 

itsestään selvä. 

lUnisteri: 
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Neuvostoliiton sotajoukkojen eilinen sisäänmar ssi Riikaan 

• ei suinkaan tapahtunut niin välikohtauksitta, kuin ulkomaille 

yritett!neen tehdä uskottavaksi. Päinvastoin sattui aika vaka

viakin välikohtauksia, ja tilanne on edelleen kriitillinen. 

Kaupungin vasemmistoainekset käyttivät näet tilaisuutta 

hyväkseen suuriin mielenosoituksiin. Kokoontuneina 

koihin tervehtivät ne saapuvia venäläisiä sotajoukkoja eläköön

huudoin:"Eläköön Neuvostoliitto! Eläköön Neuvostolatvia:", kukkia 

ojennettiin j.n.e. Riian pääaseman ja poliisiprerektuurin edus

talla saivat mielenosoitukset sellaiset mittakaavat ja siksi uh-

• kaavan luonteen, että poliisin piti ryhtyä was~toimenpiteisiin, 

jolloin syntyi todellinen vakava kahakka. Demonstranttien lyötyä 

muutaman poliisin tajuttomaksi ehkä kuoliaaksikin, poliisivoimat 

turvautuivat ei vain patoDkeihin TIlan aapumaaslisiinkin mutta 

järjestys saatiin palautetuksi vain apuunkutsutun sotaväen . 
Uhrit eivät liene aivan vähälukuisia. 

J1ui takin välikohtauksia sattui päivllll kuluessa. 1I.m. tuli 

Saksf~ sotilasasiaaiehen autosta hakaristilippu poisrevitykai. 

On selvä, ett! kaupugia kommunistipiirit ja juutalai ... 

JAKELUOHolE: 
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proletariaatti nyt lU l levat hetkensä lyönään. Lälipäivät muo

dostuvat varmastikin kriiiillisiksi. Tosin ei luulisi, että 

juuri t ällä he tkel lä vakavat sisäiset levottomuudet voisivat 

olla venäl äi sten intressissä. Joka tapauksessa asettaa jär-

jestyksen yllävito erinomaisia vaatimu~sia Riian poliisille. 

Tähän saakka se on tunt unut olevan tehtävänsä tasolla. Po

liiseja suorastaan tulvii eri paikoilla. Kävelymatkalla eilen 

tt i l tapäivällä laskin Kal~aka buleva~dilla viidessä minuutissa 

11 ~oliisi~ 2 ~ 3 miehen ryhmissä . 

tt 

x x 
x 

Mikäli itse eilen saatom . todeta, suhtautui 

nen sotaväki sangen pidättyväisesti sille 

osoituksiin. Tuntuu siltä , kuin venäläisille 

teroitettu, että latvialaiset kommunistit ja juutalaiset ovat 

"trotskisteja" 
x x 

x 

Täällä on aina väitetty, että vaaran hetkenä presi 

ti Ulmanis lähimmäisine miehineen heti poistuisi maasta, 

tä kaikki olisi ollut sitä varten jo valmistettuna. Myt 

sidentti Ulmanis on menetellyi ihan päinvastoin. Hän on 

Pl'ikalleen, Öän on rauhallisin, miehekkäin sanoin kääntynyt 

kansansa puoleen pelastaaksensa mitä pelastettavissa on, ja 

eilen illalla, kun pää kadut olivat täynnä laitakaupunkien ko~

munistista ja juutalaista väestöä, ajoi hän avonaisessa autos

sa ympäri kaupunkia, yri ttAen läsnäolollaan ja e~iintymisell~en 

siis henkilökohtaisella auktoriteetillaan myötävaikuttaa Järjes

tyksen ylläpitämisekSi, "vaikka hän . sitten ilmels.sii asetti . . 



.. 
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henkensä vaaraan. 

x x 
x 

~ymälöissä oli ostopaniikkia eilen. Umpimähkään 

ostettiin mitä saatavissa oli. 

Aseiden kanto on kiel letty, ni inikään liikkuminen 

kaduilla kello 22 ja 4 välillä • 

x x 
x 

Eilen ~lla lla lienee kansankommissaari Wischinski 

saapunut t änne neuvotellakseen uuden hallituksen muodostami-

sesta. 

x x 
x 

Eilen iltapäivällä keskeytettii l. puhelin- ja säh

kösanomayhteydet ul komaan kanssa • 

_ Ministeri: 

. . . 
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Kun muutamia viikkoja sitten tieto levisi siitä 

tt äärettömän jyrkästä tavasta, jol la Moskova reagoi Liettuaan si

joitetuissa venäläisissä varuskunnissa sattuneiden katoamistapaus

ten johdosta, oli kaikille ilmeistä, että ti l anne näissä maissa 

äkkiä oli muuttumassa varsin vakavaksi. Mutta, kuten raportis

sam n:o 14, ·3/V!, esitin, tilanne oli samalla ihan läpinäkymä

tön sekä sen suhteen, mikä todella oli tapahtunut, että si 

nähden, mihin se konkreettisesti saattaisi johtaa. Mahdollisista 

eri vaihtoehdoista ja eri tahoilla esitetyistä arveluista ja 

ennustuksista tein selkoa sanotussa raportissani ja lukuisissa 

• sähkeissä. Vaikka kaikki ulkonaisesti havaittavissa olevat en-

teet olivat perin huolestuttavat, vakuutettiin vakuuttamasta pääs

tyään virallisilla liettualaisilla tahoilla, että neuvottelu\ 

Koskovan kanssa selkkauksen likvidoimisesta käytiin ystävällises-. 

sä hengessä, ja ettei epäilyksiäkAän ollut siitä, etteikti so

vussa päästäisi tyydyttävään tulokseen. Tämän johdosta syntpi

kin eräillä tahoilla eräänlaista optimiamia. Tosiseikka olikin, . 
että Koskova viiaeiseen saakka piti kaikkia mahdollisuuksia 

avoinna, eikl paljastanut tar koi tuksi aan. Harjoittaen BaDasanal

lista helW)sotaa Liettuaa vastaan, Kaskova pi ti ~ettU8ll" edusta-

.JAKELUOH.JE: 
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j ia kiristyspenkillä ilmaisematta, mitä se lopullisesti tulisi 

vaatimaan. 

Kun Neuvostoliitto sitten loppuj en lopuksi kuluvan 

kuun 15 p:vää vastaisena yönä esitti Vkatimuksensa , ylittivät ne 

pahimman', mitä oli kuviteltu. Sen jälkeen tap'lhtumat ~l5s seura

sivat toisiaan salaman nopeudella: Venäläisten vaatimusten hyväk

syminen Liettuan tanolta, presidentti Smetonan pako ja Merkysin 

hallituksen ero , Liettuan valtåus, Moskovan uhkavaatimukset Lat 

tt le ja VirolIe, jJ näiden vaatimusten akseptoiminen, venäläisten 

sotajoukkojen sisäänmerssi Latviaan j~ Viroon ja kaikkien tärkei

den paikkojen miehittäminen näissä maissa, Latvian ja Viron tähän

astisten hallituksien . eroaminen, j .n.e. - ... "Mikäli ~hdoilisuuksia 

siihen oli, yritin sähköteitse ja puheli~se pitää hallitustani 

tietoisena tapahtumien äärettömän nopeasta kehityksestä, mikäli ne 

koskiva~ Liettuaa ja Latviaa. Näitten tiedoitusteni ja myöhem-. 
pien sanomalehtiuutisten kautta kaikki, mitä todella on tapahtu-

nut, lienee täydell isesti ~nisteri5n tiedossa. En sen yuoksi 

tt sä ryhdy tapahtuaien selostamiseen. Mutta eräisiin yllislaatuisiin 

kommentarioihin lienee jo tällä hetkellä syytä. 

Mitä ensin tulee Neuvostoliiton Baltianmaita 

esittämiin eri syytöksiin, on niiden valheellisuus ja häikäileJlät

tömyys ilmeinen. Ihan varmaksi voidaan katsoa, etteivät pidä 

paikka.... syytökset siitä, ettl liettualaiait viranomaiset olisi-. . 
vat järjestäneet. katoamistapaukset sotilaallisten salaisuuksien 

aistarkoituksessa, tai että Liettuan virano.aisten taholta olisi . 
valmisteltu hy6kk!yks.iä veDA18.isiä varuskuntia'" vastaan. 

kaansa pit~tt5aät lien.~t väitteet siit~, ,ttä Liettua salai-
. . 

'esti olisi yhtjnyt 'la~ia1ai .. virolai8eeD puolustualiittoon 
. . 

tist. syyt5s esi tetUD kaikille ~la.ue Bal t1auaalle. . ,Ii tA taa-... . \ . 
.. el' tulee Latnaa . j~ Yiroå ~ Tastaan e.i te~~ snrtmmeen t että 

Co ••• • 

. • 
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ne puolustusliittonsa voimassa pit~isellä ja sen väitetyillä 

jentamisyrityksillä olisivat rikkoneet avunantosopimuksensa Neuvos

toliiton kanssa , on huomattava, että viime syksynä, kun nämä 

avunantosopimukset solmittiin, Moskovassa nimenomaan selitettiin 

Muntersille ,;a arvattavasti Selterillekin, ettei euvostolii ton 

hallituksella ollut mitään latvialais-virolaista puolustusliittoa 

vastaan. Ja vielä kenraali Be~kisin äskettäisellä käynnillä Mos

kovassa ei sanall~kaan ilmaistu minkäänlaista tyytymättömyyttä 

latvialais-virolaiseen puolustusliittoon. Näin ollen, kun aTUnan

tosopimuksassa Neuvostoliiton kan~ vain puhutaan "liittojen sol

mimisesta" eikä mitään sanota mahd~isesti olemassa olevien liit

tojen purkamisesta, on jo täten selvä, miten viime hetkessä äk

kiä tekaistu tämä. syytös oli. Mutta Moskova katsoi nyt ilmei

sesti, että Saksan nopea voittokulku lännessä viipymättä vaati 

Neuvostoliiton sotilaallisen aseman vahvistamista Baltianmaissa. 

Samalla se y~tä ilmeisesti ei pitänyt tilanteen enää kåuan py

syvän otollisena tämän tarkoitusperän läpiviemiseile. Siten sai

vat katoamiatapaukset Liettuassa (oliv~tpa ne sitten yksinkertai-

4t aia deserteerauksia tai järjestettyä provokatiota) sekä latvialai 

virolaisen puolustusliiton voimassapysyttwnen riittää tekosyiksi 

mitä jyrkimpien syytösten esittämiseen siitä, että Baltianmaat 

tahallisesti ja pahasti oli vat rikkoneet avunantosopimuksensa Neu

vostoliiton kanssa, minkä perusteella Moskova kBtsoi olevansa 

keutettu esi tt~ään ni'ille ultimatiivisia VAatimuksia, joidea to

teuttamisella näiden valtioiden vi~lä jäljell~ jääåyt itsenäis,rys 

tosiasiallisesti murskataan, ..:.. joskin se muMollisesti vielä 
4 poliitti~en . . 

jäi! voimaan,. 5.... ~euv"stC)1i~ tilo saa ~äydellisell I f . 8otlb.alhsell, 
, . 

määrilldsvallan näissä maissa. ! 
"" Paits~ 'Liettualle erikoieesti esitettyjä vaatimuksia 

. I 

siålasiainJdnieterln ja pOliittisen polii~in PäAl1~~ 
.. 

• . . 
• 0 

: . 
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syytteeseen, olivat Neuvostolii ton vaatimukset kaikille kolmelle 

Baltianmaelle, kuten tiedetään, i denttiset. 

Ensiksi vaaditt iin, että heti j~ yhteisymmärryksessä 

Neuvostoliiton kanssa ~uodostetaan uusi hallitus, joka voi ja 

too rehellisesti toteuttaa avunantosopimuksen. , 
Toiseksi vaadi ttiin, että Neuvostoliiton sotajoukkoja heti 

saa vapaasti saapua maahan, oikeudella miehittää kaikki t ärkeämmät 

paikat, ja niin lukuisina, että ne takaavat avuna~tosopimuksen to

tt teuttamisen ja voivat estää kaikk~ provokatooriset teot venäläisiä 

v~ruskuntia vastaan. 

• 

On sanomattakin selv"ä, mitä kaikkea näiden vaatimusten 

hyväksyminen ja toteuttaminen merkitsee. Minun ei tarvinne 

tyä siihen.. Totean vain, että Bel tianmaiden tulevaisuuden 

tiivit itsenäisiä! valtioina ovat mitä synkimmät, ja että niiden 

sisäpol iittiset perspe~iivit eivät suinkaan ole sen valoisammat. 

Tässä suhteessa 

tauksia. 

antaa ' eilispäiväinen raporttini n:o 16 eräitä viit
a 

Selviönä voitaneen pitää, että pääsyynä Neuvostoliiton 

nyt toteutettuihin yrityksiin vahvistaa sotilaallista ja poliittis

ta asemaansa Baltianmaissa on pelko Saksaa kohtaan ja sen joh-

dosta pyrkimys va1mist&u'ta niin kauan kuin tilaisuutta sii-

hen vielä on aikaisemmin tai DlY'öhemmin tapahtuvaan yhteen-

ottoon Saksan kanssa. Neuyosto!iiton mahdoll~suuksia selviytyä 

neatykseUisesti Ussll ' o4otettavisaa olevassa voimaiDi ttelysai ei 

kuitenkaan. yleensä tunnuta arvioit8van kov~n suuriksi. 
" 

tosiasiassa voi löytA~ aihetta toivoon, et~A Ba~tianmaiden nyt 
. .. 

luotu as_ Neuvostolii tOIl vasalliJIB iDll .ei " ju nii~1Il pi tklai-, ,-
kaisekai? I61tta' llitldl ' ldlrsillJkset odottavat viell' Balti8.DllU.t 

eDaea niiden ehkl ~lteD t.pahtuYaa va~utta.i.ta Yallit.evast. ti

l.u:teesta!.. 1a, aitl tulee tiili e .. atua&U91o !'Ya18uttuiDO" .er-

: . --
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kitsemään? 

Kaikkiin näihin kysymyksiin j~ moniin muihinkin, . 
hin viime päivien t apahtumat antavat aihetta , voi vain tulevai-

suus antaa vastauksen .. 

Tässä yhteydessä ea kuitenkaan voi ~lla kertomatta 

Sak' an täkäläisen lähetti lään seuraavista kahdesta ihan äskettäi

sestä lausunnosta minulle: 

"Der FUhrer itse ei suinkaa::l alussa ajatellut myön

tää Moskovan etupiirin ulottamista yli Väinljoen. Ribbentrop 

oli, joka" Moskovassa suostui enempäln". 

"Ajätia, ett~ Saksa ehkä ennen pitkää taas 

ryhtyä Itämer~intressiensä vaalimiseen, hermostuttaa 

kovaa". 

Eräänlaisena vahvistuksena ministeri v.Kotzen ensin

mainitun lausunnon paikkansapitävyyt~en haluan vielä ma~a, että 

Unkarin uusi ministeri tiesi kertoa minulle kuulleensa eräältä 

läsnäolleelta ("d'un t8moin"), että Hitler oli suorastaan raivos

tunut kun hän viime spys- ja lokakuussa sai tietää, miten )(os-
~, 

kova käytti sille myönnettyjä etupiirioikeukiia Baltianmaissa. 

Hitler ei 

vään! , 
ajattelee 

silloin liene ollut kenenkään puhutta~a kaht~en päi 

Jo~ tämä on totta, ~voinee kavitella, mitä hän nyt 

ja ehkä suunnittelee. 

Q , 

J.E. Latvian uuden hallituksen lIuodostamisesta neuvotellaan edel
leen Neuvostoliiton ' edustajien kanssa. En vQi olla t1881 pane
utta JIlUistiiq sit\, aitl kenra~li Berkis lli.nulle tAlli ".UD' 
Yastaai, qsye88lDi hlnel tä . uuden halli tukeen auodQS talli ahoDia: . . 
"ODhu .e1111 .eidb l"uuaia .. ekin - se kenraali Balodia. UIn-
hID on kuurrukaillaaD itllDplin YaWaiaDut 8itl~. 

,~ 
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Asia: LiettAAn uusi hallitus .. ....... .. 
sekä eräitä hajatietoja . 

tilanteesta Liettuassa. 

euvostoliiton apulaisulkoasiainkommissarin Dekanoso

win annettua siihen suostumuksensa, on nyttemmin Liettuassa muo

dostettu seuraava uusi hallitus: 

Pääministeri: sanomalehti toimittaja Jasta Paleckis. 

Varapääministeri ja ulkoministeri: professori Vincas Kr'vf-Mickevicius 

Puolustusministeri ja armeijan päällikkö: kenraali Vincas Vitkauskas. 

Valtiovarainministeri ja v.a.kulkulaitosten ministeri: Emestas 
Galvaneuskas. 

Opetusministeri: kirjailija Antanas Venclovas. 

Sisäministeri: herra M. Gedvilas • 

Oikeusministeri: apulaisprokuraattori : Povilas Pakarklis • 

~aatalousministeri: maanviljelijä Matas Mickis 

Terveydenhoitoministeri: lääkäri Leonas Koganas. 

lusi pääministeri, joka toistaiseksi 

tasavallan presidenttinä, on synt. 1899, on ollut 

taje. ja vaikutti jokin aika ennen kansallista vallankaappausta 

v. 1927 Liettuan Tietotoimiston "Eltan" päällikkönä. Hän kuului 

puolue-aikana n.k. kansansosialistiseen ryhmään. Hän on 

ti Smetonan aikana ollut jyrkässä oppositioasemassa, ja 

ajat doste ollutkin ,aika 
. " 

lailla vainottu .. Hän oli pitkät 
e, 

. 
JAKELUOHJE: J.kel .. ohjem.llej. ' . 

Taval\inen. 0 T.llill ..... 
........... .. .... .. ........ ~ ... .......... ' ... '_ .. 

T.v.lllnen ja 1I.lkol .................. ... mlnl.terii!lle. 
EI ulko ........... tut. •• n tledoit .. ~lIn. • • 
EI u~kom .. ed ... tu~ .. n. m .. t;ta .koaalainmlnlaterllln liedol. 

tuk.lln. • . ' 

• •••• • ••••• •• . .•• 1 ••••••••• •• : •• ••• • _ •.• •••.•••.•••• • . ••• • •• ••• •..• . ••..• : •.•.•• •• •• ••• ••• • , ••••• • 

.... • ... - ... .................................. ........................ ... ...... ...... ............ ", 
U.I\·.I. 



koi t ettune. Kaunasis ta , ja vasta niin myöhään kuin viime 

kuussa pääsi hän vapaaksi pakkotyöleiriatä. Viime i koina 

joutumistaan pakkotyö l ei r iin oli hän toiminut sanomalehtimiehenä, 

ja l ienee ollut ai ka etevä sellainen. Siten hän sisäpol iitti 

sesti on ol lut ver ratt ain tunnettu. ' räs Riiassa asuva 

l ainen, joka tunt ee Paleoki sin henkilökohtaisesti, l eimasi 

heikoksi ja impulsiiviseksi karaktäärinsa puolesta.-

Ulkominister i Kr8vA-Miokevicius on lie t tualaisen 

tt l ologian professori Kaunasin Yliopi stossa ja sen humanistisen 

tiedekunnan esimies. Synt. 1884. Hän ei aikaisemmin ol e esi 

tynyt politiikkona, mutta kyllä radikaalisena kirjaili jam. Hän 

on selvästi Venäjään päin orientoi tu, eikä puhu mitään länsi

maista kieltä. Hän on ollut presidentt j ~ä eräässä liet tualai

sessa yhd,istyksessä "neuvostotasavaltojen sivistyksen tutkimista 

varten" • 
Puolus tusministeri kenraali Vit kauskas on toiminut 

armeijan päällikkönä siitä lähtien kuin kenraali Rastikis 

• tttUin. Vi t kauskas lienee pystyvä upseeri, mutta pidetään 

luonteeltaan hyvin myöntyväisenä. 

Valtiovarainministeri Galvanauska s kuului 

kin halli tukaeen, ja on ainoa, joka siitä on siirtynyt U'lt 

Hän on kieltämättä etevä kansantalousmies, ja hänen mukaantulo

aan pidetään ainakin jonkinlaisena takeena sH tä,) ettei nykyis 

yhteiskuntajärjestyksen ja talouselämän kumoamiseen välittömästi 

ryhdytä hallituksen toimesta. 

Oikeusministeri Pakarklis on tähän saakka täy

sin tuntematon juristi, joka äskettäin oli tutustumassa »eu

vostoliiton oikeusjärjestykseen. 
Kaatalousministeri Mickis'istä, sisäministeri 

~ , GeaYilas'~sta ja opetusmin~steri VenoloV8s"ista ei .. , ." 
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kuin että he ova t verr attain nuor i a mi ehiä, tunnettu ja radika

lismistaan ja sympatioistaan Neuvostol iittoa kohtaan. 

Terveydenhoitoministeriä ei a i kaisemmin ol e ollut. tun

tuu si l t ä kuin virka ol isi eri koisesti perustettu tohtori Koga

nas'te var ten, joka on Neuvost oliiton Kaunasinl ahettilään perhe

l" äkär i , ja jota pi detään sel vänä kommuni stina. H<i.nessä juuta

laiset ovat ens i mmäisen kerr an pi tkään aikaan saaneet edustajan 
halli tukseen • 

Jallitus on kauttaaltaan l eimattava varsin radikaali

se ksi. Kaunas in diplomaattipiireissä tunnutaan arveltavan, ettei 

tämä hallitus 1". jan pitkään voi ja osaksi ehkä ei edes t f.hdo 

vastustaa si tä Liettuan asteettaista sov j etisoimista, jonka Kau

nasin di plomaat t i en keskuuJessa pi dettäneeL olevan odot ettavis3a, 

ellei jokin radik~] inen muutos t avalla tai toisella tapahdu. 

Uusi hallitus leimataan siten Kerenski-hallitukseksi, 50nki1. ti

se~si ylimenokaudeksi, jOJ ka takana Liettuan sosia istinen neu

vostotasavaltaa hääJl .ö ct ää. 

Sotilaalli sen s elk~-muks en syttyessä Saksan ja Neu-

vostolii ton välillä jota Lie t tuassa pidett~ne en väistymättö-

mänä - on uusi hallitus joka tapauksessa sataprosenttisesti 

v~lmis aset tumaan Neuvostoli iton puolel le. 

x x 
x 

Ohjelmapuheessaan uusi päämini ster i jyrkästi tuomitsi 

presidentti Smetonan henkilökohtaisen diktatuurin ja totesi sen 

kärsineen täydellisen haaksirikon sekä sisä- että ul kopoliiiikan 

elalla. Uuden hallituksen sisäpoliittisista suunnitelmista mai

nitsi pääministeri ennen kaikkea tähänastisen edu8~lDD8D ja tä

hänastisten kunnallishallintoelimien hajoittamisen ja uusien vaa-
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lien toimittamisen kansanvaltaisella pohjalla. Mitä ulkopolitii 

kaan tulee, ilmoi t ti pääministeri uuden hallituksen päämäärän 

olevan hyvien suhteiden ylläpitämisen kaikkiin valtioihin mutta 

ensi sijassa Neuvostoliittoon. Kosketellen venäläisten sotajouk

kojen oloa maassa, totesi pääministeri sen tapahtuvan ystäväl

listen ja vi lpittömien suhteiden perusteella. 

x x 
x 

Liettuan sanomalehdet ja niiden etunenässä tä-

hänastisen hallituksen äänenkannattaja "Lietuvos Aidas" , joka 

neinä vuosina ei ol e kylliksi voinut ylistää presidentti Sme

tonaa ja hänen politiikkaansa eivät nyt löydä tarpeeksi 

jyrkkiä sanoja herra Smetonan ja hänen regimetnsä tuomitsemi

seksi. Ei kannata tähän ottaa mitään esimerkkejä. Toteaminen 

rE ttää. Samanaikaisesti lehdissä yhdellt ään~llä vakuutetaan, 

että koko Liettuan kansa ei halua mitään niin vilpittömästi 

kuin lojaalisesti ja integraalisesti täyttää avunantosopimuksen 

Neuvostoliiton kanssa • 

x x 
x 

laikki poliittiset vangit liettuassa on vapautettu, 

ja niiden kunniaksi järjestettiin eilen illalla juhlapäivällis 

Heidän avustamiseks.eenon perustettu komi tee, jonka puheenjohtajana 

on rouva Paleoki ja jonka jäseniksi lienee tullut useita seu

rapiirien daameja. 

x x 
x 

Tautininkai-puolue, joka viime 14 vuoden aikana 011 

ollut kaikkivaltiaall8 hallituapuoluelDa. on hajoitettu. Tbiselta 

puolen hoaataan jo nyt kommunistipuolueen jälleenperustatistl.. 

)(erkit ehät ole hyvä~.. . (J~16 .. ....,~ .. 
)lilllsterl: L ~'t :Y ~ 
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l e lähetystön kuluv n vuoden raportin 

n:o 19, Latvian uusi hallitus. 

Ministeri: 

UI':." 
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Latvian uuden hallituksen kokoonpano osoittaa, miten 

keata on täytynyt olla päästä tulokseen. 

jälkeen lienee ol lut pakko esittää kansankommissaari Wishi 

Joka kerta sanotaan hänen hyljänneen useimmat ehdokkaat. Loppu

jen lopuksi saatiin kuitenkin jäljelle jääneistä niin monta 

koon, että hallitus voitiin panna pystyyn. Uudesta hallituk

sesta puuttuu silti vielä maatalousministeri , ja pääministeri 

hoitaa väliaikaisesti ulkoministerin tehtäviä, yleisten asioiden 

ministeri hoitaa opetusministerin tehtäviä ja oikeusministeri 

valtiovarainministerin. Niinpä itse ~siassa neljä ministerinpai 

tt kas vielä tätä kirjoitettae5ss on varsinaisesti t äyttämättä. 

Kansankommissaari Wishinskyn päämääränä on ilmeisesti 

lut saada aikaan hallitus, jonka jäsenien sympatiat Neuvosto

liittoa kohtaan ja viha Saksaa vastaan ovat kaikkien epäilys

ten yläpuolella, ja joiden valmius toteuttaa Koskovan vaatimuk

set ja toivomukset on taattu. TällBin on kuitenkin allevii

vattava, ettei kukaan uusista ministereistä 

kuulunut kommunistiseen puolueeseen, ja ettei heit~ suinkaan voi 

da leimata tietoisiksi Koskovan kätyreiksi. Päinvastoin he var. 

mastikin pitlvlt itseäln rehellisiDA patriootteina, jotka tälll 

"AKELUOH"E: 

....................... .. TaY.allinen. ...... ....... .. . 

1I •• :A6. 

".keluohjamallajal 

Tavallinen_ 
Tavallinen ja 1I ..... i ... ...... ..... .. ..... mlnl.terlOlle. 
EI ulk-.cluatuklMn tledoitu"'Un_ 
EI ulkomaaedu.tukaen. mutta ulkoul .. nmlnl ......... tiedol

tukoiin. 
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äärettömän vaikealla hetkellä, jolloin kaikista vaikeuksista 

metta h llitus on aikaansaatava,uskaltevat ottaa hallitusvastuun 

nettavaksensa, ja epäilemättä he vilpittömästi uskovat voivansa te 

dä jotakin Latvian kansan hyväksi ja myötävaikuttaa sen onneen, 

niinkuin he käsittävät sen . Mutta heidän vakaumuksensa on, et.tä 

Latvian kansan tULevaisuus on pelastettavissa vain vapaaehtoisen 

nojautumi sen kautta Neuvostoliittoon. N~in ollen ja huomioonottaen 

heidän maailme~katsomuksensa ja luonteenominaisuutensa yleensä, 

• nee tuskin olettaa muuta kuin että heistä tulee Moskovan käsissä 

• 

oleva mal'ionettihallitus.- Tässä suhteessa väitetään kansankommie-

saari Wishinsky'n osoitta~een suorastaan hämmästyttävää henkilötun

temusta. 

Omasta puolestaan on uusi hallitus leimannut itsen

sä ylimenohallitukseksi:"Tahtävämme ei ole jäädä hallitsemaan kuu

kausi- tsi vuosimääriä. Ke jäämme pai koillemme vain siksi 

Latvia on saatu johliletuksi onnellisemmalle tielle, h.1lIlIles 

litusmuoto on saatu valmistetuksi Latvian työkansalIe. 

kansan itse valittava ne oi L .l.t henkilöt, joiden tulee pitää 

ta Lat7ian kansan tulevaisuudesta." 

x x 
:x: 

Uusi pääministeri ja v.a. ulkoministeri Augusts ~R

S~~S11n1j§ on jo vanha herra, syntynyt v. 1872. Vuodesta 1923 on 

hän toiminut professorina Latvian yliopiston maatal~' stiedekunnassa. 

Mikrobakteriologia on hiIlen erikoi se.lan~a. Puolueaikana kuului hän 

kansanvaltaieeen keskustapuolueeseen(~emokratisahes Centrum) eli 

hen puolueeseen, jonka äänenkannattaja oli Latvian eniten levinnyt 

lehti "Jaunäkäs ZiJj8.s" , ja jonka todellisena, joskin kulissien ta

kaisena johtajana ,oli vaikutu818ltainen sano.alehtikuningas Antons 

Benjuip (kuoli vuosi litten) • Tba puolue oli radikaalinen por-
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varillinen puolue, mutta ei ~. i kkein radikaalisin. Sitä enemmän 

vasemmalla oli vi el ä yksi t ai kaksi pientä puoluetta. 

oli tunnettu heiluvasta linjastaan.-- Professori Kirchensteinsi~ 

enemmän karaktärisoivana kuin hänen kuulumisensa Latvian kansanval

taiseen keskustapuolueeseen sanotaan sen seikan olevan, että hän 

jo vuodesta 1904 saakka Venäjällä toimi aktiivisena sosiali-revo-

lution?ärinä. Sellaisena l ienee hän itse asiassa sisimmissään 

pysynyt tähän saakka. Hänet kuvataan fantastiksi ja idealistiksi. 

Itse olen voinut todeta hänen olevan erittäin vilkkaan ja entu

siastisen ja aika lailla boh~metapaisen henkilön. Häntä 

piirteenä ker rotaan, että hän oppositiohalusta demonst ratiivisesti 

yhtyi latvialais-venäläiseen yhdistykseen aikana, jol10in ei vielä 

kukaan hänen piireistään k~ulunut siihen, ja jolloin jäsenyyttä 

tässä yhdistyksessä vielä pidettiin diskriminoivana. 

lähetystön läheisimpään seurapiiriin on hän niinikään jo kauan 

kuulunut. Oikein vakavalta kannalta häntä tähän saakka ei yleensä 

liene otettu, mikäli minulle on väitetty. 

Sotaministeri kenraali Roberts DAMBITIS on syntynyt 

1881. Saatuaan venäläisen upseerin tavRllisen kasvatuksen ja teh

tyään tavallisen karriäärin Venäjän armeijassa intendentuuriups8e

rina ja otettuaan osaa maailmansotaan eri intendentuu.ipaikoilla 

hän siir~Yi Latvian armeijaan heti Latvian it~enäistyttyä ja toimi 

alkuaikoina varasotaministerinä. Vuonna 1939 siirrettiin hänet 

serviin täysinpalvelleena. Ennen sitä oli hän viime aikoina 

ainut latvian yleisesikunnan päällik6n apulaisena huoltoasioita var

ten.PuolueaikDina kuului hAn talonpoikaiapuolueeseen (Ulmaniksen puo

lue). HAnen mukaantuloaan hallitukseen ei voine selittAl auuten 

kuin pakon alla tapahtuneekai. Mitään hua.attavampaa osaa hän 

tuakin tulee nlyttelaaAAn hallitukseasa. 

aa.aten kuin pllainiateri liroheniteins kuuluvat 
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sisäministeri Vilis IlCIS, (synt. 1904), yleisten asiain ministeri 

Peteris BLAUS, (synt. 1900), sekä sosialiministeri ja v.a. opetus ... 

ministeri Julijs IACIS , (synt. 1892), "Jaunäkäs Zinas"in ryhmään 

ja Neuvostoliiton lähetyst ön läheisimpään seurapiiriin. He ovat 

kaikki sanomaleht imiehiä, kiinnitettyinä "Jaunäkäs Zinaa"iin, ja 

jailijoita. Herra Elaua on vuodesta 1937 saakka toiminut 

nams Zinas'b vastaavana toimittajana. Hä.n 

paussotaan ja on toiminut aktiivisena suojeluskuntalaisena.- Saa 

.. vissa olevien tietojen mukuan nämä kolme herraa lienevät varsin 

kev,ttä luokkab . 

.. 

Lähellä "Jaanakas Zinas"ta lienee myös oikeusministeri 

ja v.a.valtiovarainministeri Juris PABERZS (aynt. 1891). Puolueai

kana kuului hän vielä enemmän vasemmalla olevaan ryhmään. Hän 

on juristi ja on toiminut tuomarina. Aikoinaan oli hän Latvian 

perustuslakia säätävän kokouksen jäsen. Kolme kertaa hän 

hallituksessa, v.v.1927, 1929-31 ja v.1934, juuri er~en Ulmaniksen 

vallankaappausta. Sanottavia positiivisia 

ei -liene olemassa • 

Kulkulaitosten ministeri Jänis JAGARS (synt. 1894) 

lui puolueaika~ sosialidemokraattiseen puolueeseen. 

lyttäVä herra, ja kohonnee sekä kyvykkyytensä että 

naisuuksieua puolesta yli hallituksen yleisen tason. Hän on pi 
• 

kät ajat toiminut Riian kaupungin kiinteistöhallinnon johtajana. 

Varasisäministeri ja poliittisen poliisin 

likkl:5 VikentUs LATRDVSKlS (synt. 1899) on toiminut kansakoulunope 

tajana ja viime aikoina opiskellut Jelgavan maatalousakademiassa. 

Hän on latgalelainen, ja lienee hallituksen eniten vasemmalla 

va jäsen. 

Entisen hallituksen eroamisen yhteydeSSä erosi myl:5s 

sotaministeri kenraali Berp,s paibl taan armeijan päällikkönä. HI

nen seuraajakseen nimitettiin kenraali joberb TCI+UJI (eynt.l885). 
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Jo ennen Ulmani ksen vallankaappausta olivat kenraali ~vinsin 

vasemmistosympatiat tunnetut. V.1934 oli hän Valmieran rykmentin 

komenteja~~. Tämä rykmentti osoittautui toukokuun 15 p:nä 1934 

epäluotettavaksi , j heti sen jä lkeen siirrettiinkin' kenraali K4a

vi~5 reserviin. Hän lienee etevä upseeri. Hänellä on hyvä so

tilaallinen kasvatus ja hän otti osaa Latvian vapaussotaan. 

x x 
x 

OhjelmajulistuksesS8sn uusi hallitus lausui 

sa seuraavaa: 

"Edellinen hallitus on kaatunut. Se ei ol lut 
ruielinen kaikille. Se ei halunnut ymmärtää kans~n 6tuja. ei 
pystynyt rehe ll i sest i ~oteuttamaan Neuv s t ol ii ton kanssa solmittua 
keskinäistä avunantosopimusta. Se solmi salassa soti lasliiton Vi
ron :30 .1.:.:."fjtuan ent13ten hallituste:l kanssa. x)- Uusi hellitu 
pitää tärkeimpänä t ehtävänään Neuvustoliiton kanssa solmitun avun
antosopimuksen rehellisen täyttämisen taka~mist8, vankan liiton ai 
knanS8amista Neuvostol ~iton kanssa tämän sopimuksen pohjalla ja 
kaikkien niiden esteiden poistamista, jotka saettavat olla tämän 
tärkeän tehtävän t oteuttamisen t iel lä. Se seikka , että Latvian 
tasavallan alueella nyt on Neuvo~toli i ton sotajoukkoja, joita Lat
vian kansa on tervehtinyt ilolla ja sydämellisyydellä, 
todistus siitä vilpittömästä. ystävyydestä., ~: ;)ta kansamme tuntee 
Neuvostoliiton armeijaa kohtaan, samaten kuin niistä ystävällisis
tä suhteista, jotka vallitsevat Latvian ja sen suuren itäis8D. 
naapurin välillä. Hallitus on vilpittömästi vakuuttunut siitä, 
että ystävyys Latvian ja Neuvostoliiton kansojen välillä tulee 
edelleen kehittymään, ja että vain tällä tavoin Lattian kehitys 
ja kukoistus on taattavissa. Hallitus on edelleen vilpittömästi 

x) Kitä tähänJvenäläisten syytöksiä vahvistavaan väitteeseen tulee, 
lienee todellinen asianlaita niin, että, kuten aikaisemminkin olen 
tiedoittanut, mit~än varsinaista puolustusliittoa Liettuan kanssa 
kylläkä~n ei ollut olemassa, mutta että silti Viron, Latvian ja 
Liettuankin yleisesikuntien välillä oli käyty neuvotteluja yhteisen 
puolustuksen mahdollisuuksista aDretyissä tapauksissa ja _iIIll .... ~_ 

ehdoilla,jotka kuitenkin kaikki vielä olivat vain tulevaisuuden .. -
r8SS8. 



6. 

vakuuttunut siitä, että Neuvostoliiton ja Latvian kansojen ystä
vyys vastedeskin tulee muodostamaan todell isen ja mahtavan voiman, 
joka on takaava Latvian _!altion itsenäisyyden, molemminpuolisen tur
vallisuuden sekä rauhallisen ja tuloksellisen yhteistyön näiden 
valtioiden välillä. -- Ulkopolitiikassaan tulee hallitus pitämään 
päämääränään rauhallisten ja hyvien suhteiden yl läpitämistä kaik
kiin valtioihin mutta ensi sijassa Neuvostoliittoon. -- Halli~ 

on pitävä huolta siitä, että Latvian tasavallassa toteutetaan 
valtiomuoto, joka täydellis esti vastaa kansan todellista tahtoa." 

Kommentarioita ei tarvinne. Tulevaisuus on osoittava, 

• mihin täl1' 'in ohjelman toteuttaminen tulee käytännössä johtamaan. 

x x 
x 

Presidentti Ulma.nis on vielä paikallaen. Tämän väi te

tään johtuneen venäläisten toivomuksesta, ehkä vaatimuksestakin. Ku

ten jo eräässä aikaisemmassa raportissani huomautin, 

mahdollista, että venäläiset todella eivät vielä tällä haavaa ha

lua mitään vakavampia sisäisiä levottomuuksia kaikkine Idt.. häia 

rilineen eri suhteissa, jotka siitä , tietenkin seuraisivat. Ja pre-

• sidentti Ulmaniksen paikalleen jääminen on luonnollisesti omiaan 

huomattavassa määrin rauhoitt~an niitä laajoja piirejä, jotka 

ovat olleet hänen ja hänen systeeminsä todelliset kannattajat, 

ja joiden taholta vastatoimintaa saattaisi olla odotettavissa. 

lutta toiselta puolen Ulmaniksen jääminen presidentiksi tietysti 

ml tä suuriuassa määrin ärsyttää niitä piirejä, jotka nyt 

valtaanpäisyn ja koston hetken lyöneen. Ja varsin kyseenalaista 

on tietenkin, tuleeko presidentti Ulmanis itse tode:la katsOlaan 

voivansa olla mukana toteuttamassa uuden hallituksen ohjelDaa,joka 

on niin jyrkässä ristiriidassa kaiken sen kanssa, mika on ollut 

hänen koko eläJllntyölBä päbäär!n!. - )(utta ehkl 

nistuu pakottaa hänet jäämään toistaiseksi. 

luitenkaan Ulaanikaen jäAainen presidentin paikalle ei 



~oine olla muuta kuin verrattain lyhyen ajan kysymys 

joki~ jyrkkä muutos tilanteessa jälleen äkkiä tapahdu. 

x x 
x 

7. 

ellei 

Mitä tulee tilanteen oikeudelliseen puoleen, voi olla 

syytä muistuttaa siitä, että kuuden vuoden vallassa olonsa 

Ulmanis ei aikaansaanut mitään uutta valtiomuotoa, vaan on vanha 

tt edelleen vain "suspendoituna". Arvattavasti julistetaan sen nyt 

jälleen olevan voimassa, minkä perusteella varmasti uusi saeima 

ja uusi presidenttikin v~litaan , sekä uuden valtiomuodon laatimi

seen ryhdytään. Mutta tätä on vielä ennenaikaista ruveta apri
koimaan. 
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lähetystön kuluvan vuoden raportit 

n:o 20, Vi ime päivien ilmiöitä Latviassa. 

" 21 Mielialoja latviassa . 

Ministeri: 
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Latvian uuden hallituksen valtakauden ensimmäisenä 

.. päivänä tapahtui Riiassa valtava, äärimmäisten vasemmistoaiLesten 

ja venäläisten yhdessä järjestämä mielenosoitus "luottamuksen 

osoittamiseksi" uudelle hallitukselle. Tämä iemonstratio teki 

kaikkiin ulkopuolisiin perin huolestuttavan vaikutuksen. 

Mielenosoituskulkueseen kuului varovaisesti laskien 

vähintäin n. 25. 000 osanottajaa, kaikki varustettuina punaisilla 

nauhoilla y.m. Kulkueen etunenässä osaksi kulkivat osaksi 

vat kuormaautois8a juuri vankilasta vapautetut poliittiset, s.o. 

kommunistiset vangit, useimmat vielä vanki puvt:s saan. Kulkueessa 

kannettiin, paitsi runsaasti punaisia lippuja, kaikenlaisia eri 

julisteita, niin hyvin latvian kuin venäjän .kielel1ä. Niiden 

teksteistä mainittakoon seuraavat esimerkit:~läköön Neuvosto-Lat

via!" ~e vaadimme Latvian liittämistä Neuvostoliittoon!" "Elä

köön Neuvostoliitto!" "Eläköön punainen armeijal" ~A1as Ulmanis' 

")(e vaad~mme U1manista ja hänen kDplaensa oikeuden eteen!" 

"Alas fsscismi:" ~läköön proletaarien johtaja Stalin!" Stali

nin kuva kannettiin kulkueen etunenässä. Myös Ulmaniksen kuva 

kannett~in, mutta tahrattuna punaisella (veren) värillä ja a1as

paino Se ryöstettiin muuten eräAsti Ilizabetes i.lan ~rr.lla 

JAKELUOHJE: 

'ravallinen. 

"'.,A .. 

Jak.luohJ_alI.jal 

T .... I"*'. 
T .... llnen ja Ifsllta' ......... ......... ... mlnIatwl61 .. . 
EI uIk~aen '1ecIoItu .... 1n. 
EI ulkom .. ed ........... mutta .. lkoaaiel_I ............ tiedoI

,_alin. 
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Lähetystön vastapäätä olevasta kaupasta, jonka ikkunassa se 

oli. Ikkuna lyöti i n ohimennen yksinkertaisesti 

liä huudettiin kovalla äänellä yllämainittuja je muita iskulauM 

seita, ja näitä huutoja tervehdittiin raivoisilla eläköön- tai 

alas-huudoi l la ja nyrkkitervehdyksillä. 

Keskusvankilasta, johon kulkue ensin suuntautui 

vastaanottamaan vapautetut vangit, m~rssi se m.m. Kalpaka bule

vardia itkin Neuvostoli iton lähetystön edustalle . Lähetystötaion 

parvekkeellfi vast aanottivet kansankommissasri Wishinsky ministeri 

Derevjanski, lähetystön jäsenet , venäläisten jouklojen päällystö 

y.m. kulkueen suosio osoituksia. Sekä Wishinsky että Derevjanski 

lienevät puhuneet joukoille. Virallisen selostuksen mukaan olisi 

Wishinsky lopettanut puheensa sanoilla: "Eläköön vapaa Latvia! Elä

köön järkkymätön ystävyys vapaan Lai vian ja Neuvostoliiton välillä' 

Neuvostoliiton lähetystön edustalta kulkue jatkoi 

marssiaan Ulkoasiainministeriön tal on eteen. Tämän talon parvek

keella oli uusi hallitus kokonaisuudessaan. Pää paljaana se vas

taanotti ohimarssin kaikkine julisteineen, joista useimmat, kuten 

sanottu ) olivat selvästi vallankumouksellisesti kohdistetut valtion 

päämiestä vastaan. Pääministeri lausui myöskin pari sanaa j9u

koilie , minkä jälkeen "Internationale"a laulettiin, jota hallitus 

niinikään pää paljaana kuunteli. Latvian kansallislaulua sitä 

vastoin ei laulettu. 

lähettämän lähetystön, 

keimmät niistä olivat: 

Sitten vastaanotti pääministeri kulkueen 

joka esitti työläisten vaatimukset. Tär

Mitä läheisin yhteistoiminta Neuvostolii-

ton kanssa; kansanedustuksen valitseminen; uuden valtiomuodon laaM 

timinen; tavallisten kansanvaltaisten kansalaisoikeusten palauttamiM 

nen, niihin luettuna myös oike.s lakkoon; suojeluskuntien hajoitM 

taminen; 

seksi; 

ailiisin perustaminen kansanvaltaisen regim~'in turvaami

kOmmunistisen puolueen legalisointi; valtion kontrolli 
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riin pankkeihin slluriin yksityisiin teolli suusyrityksiin, ,ioiden 

nationalisoimisesta parll>mentti myöhemmin päättää; }{P.ikkien "kansan 

ja valtion vihollisten" o)jJaisuuden take.varikointij viel ä 

olevien suuremr ien maatilojen palstoiltaminen; hallinnon demokra-

tiso 'minen; kahdeksan t unnin työpäi v". ; kaksi neljä viikko 

maa vuodessa kaikille t yöläisi lle , j . n.e. kaikkiaan n. 20 koh-

tsa. Päämi nist er i olisi vasta ut, et tä useimmat vaatimukset VB 

tasivat hal l i t uksen tarkoituksi a • 

Tämän jälkeen kulkue virall i sesti haja~ntui, mutta 

useimmat sen osanot ta jat jatkoivat Presidentin linnaan, jonka 

edustalla kai~i julisteet ase te t tiin linnan i kkunoista hyvin 

näkyvi l le paikoi ll ~ . l.~ .~~t mielenosoittajat yrittiyät 

: innaa ympäröivän aidan yli, mutta venäläiset sotilaat vetivät 

heidät alas. 

Kulkueessa nähtiin paitsi deaonstratiivisesti rää

syisiä tyyppejä, oikein hyvinkin puettuja henkilöitä. 

osan kulkueesta muodostivat naiset. Silmiinpistävästi 

.. t aJaisia voitiin havaita osanotta jirD joukossa. 

~itään välikohtauksia ei tapahtunut . Järjestyksen 

ylläpitivät venäl~iset sota joukot. Tankit eurasivat pienin väli

matkoin kulkuetta sen alusta ast i aina sen loppuun saakka. Ai

noatakaan latvialais.ta polii sia tai suojeluskuntalaista ei nähty 

Riian kaduilla kulkueen aikana. Poliisiprefektuuri, pumlustusmi

nister:ö y.m. viralliset laitokset olivat venäläisten sotajoukko

jen vartioimat. Venäläisiä tervehdittiin kulkueen taholta vilk

keille eläköönhuudoilla, mutta nämä suht autuivat silmiinpistävän

välinpitämättömästi heihin kohdistettuihin mielenosoituksiin. 

Lähetystön läheisyydessä sijaitsevalla entisellä 

paraadikentällä, johon osa venäläisistä tankki joukoista on si

joitettu, on sitä vastoin veljeily Riian asukkaiien ja venAläis-
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ten politrukki en välillä täydessä käynnissä. Leiripaikkaa ympä

röivän köYden toisella puolella seisovat riikalaiset sankoin 

joukkoin vilkkaassa keskustelussa köyden t oisella puolella ve

telehtevien venäläisten kanssa. 

Kaduilla on jo nähty latvialaisia sotilaita 

konäöstä päättäe~ juutalaisia jotka asetakistaan ovat 

taneet la tvialaiset tupJnusmerkit ja panneet niiden paikalle 

Neuvostol iiton merkit • 

x x 
x 

Latvian kansallismieliset ainekse~ ovat viime 

vien tapahtumien jälkeen kuin jäätyneitä, kuin painajaisten 

lassa. On kuten he eivät olisi vielä jaksaneet käsittää , 

todella on tapahtunut ja mihin ollaan menossa. 

·Yksinäisiä traagillisia vastalausetapauksia on kui

tenkin jo sattunut. Niinpä ampui itsensä pari päiv"ä sitten 

Suomessa hyvin tunnettu kenraali Bolsteins, 

~ tien ensimmäinen päällikkö ja viime aikoina Latvian rajavar-

tiostojoukkojen päällikkö. - Hän jätti jälkeensä kirjeen, 

jossa hän m.m. sanoi , että hän , oltuaan mukana itsenäisen Lat

vian rakentamisessa, ei halua olla mukana Sen hautaa kaivamas-

sa.- lluutamia muitakin Hsemurhia on tapahtunut, etenkin up@ 

seerien keskuudessa. MUuan upseeri suoritti traagil1isen tekonsa 

Latvian sankarivainajien haudalla. 

Yleensä painaa tietenkin mitä raskain masennus 

elämää Latvian kansa1li~ielisten piireissä, 

olemassaolon tässä maassa, kauu - yli näiden piirien rajoj en. 

Epävarmuus ja tulevaisuuden huolet painavat raskaasti kaikkien 

niiden mieltä, jotka eivät sokaistuneina ole joutuneet vedetyik

si viiae päivien tapahtumien pyörteisiin. Maa on täydellisesti 
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Moskovan hallussa: euvostoliiton suunnattomasti ylivoimaiset 

joukot ovat miehittäneet koko maan, ja valtion johdossa on 

litus, joka realiter on Moskovan asettama. Mihin kaiy~i 

lee jo~tamaan? Vain seuraavat vaihtoehdot näyttävät tällä hetkel

lä mahdollis t lta : Joko Neuvostoliitt o on oikeassa pelätessään, että 

Saksa aikaisemmin tai myöhemmin hyökkää sen kimppuun. Silloin 

joutuvat tietenkin Ealtianmaat sodan jalkoihin, je mitä tämä, ny-

kyiset sodankäyntitavat huomioonottaen) merkitsee, se tiedetään 

jo liiankin hyvin. Ja kuinKa paljon mahtanee jäädä jäljelle 

Baltianmaiden itsenäisyyd estä saksalais-venäläisen voimain~ittelyn 

jälkeen? 

Tahi sitten sota) kaikest 'Vastakkaisista merkeistä 

huolimatta, ei synnykään Saksan ja Neuvostoliiton välillä, vaan 

näiden valtioiden onnistuu sovussa jakaa Pohjois-, Itä- ja Kaak

kois-Eurooppa etupiireihin keskenään. Silloin näinä 

maissa luotu järjestys ehkä joku aika vielä pysynee voimassa. 

Mutta voiko sellainen optimismi olla perusteltu, että tässä ta-

~ pauksessa Baltianmaiden nopeammin tahi hitaammin tapahtuva sovjeti

soiminen kaikkine eri konsekvensseineen todella ei olisi odotetta-

vissa? 

Ehkä se sitä paitsi tapahtuu jo ennen Saksan ja 

Neuvostoliiton välien selvittämistäkin! Tämä tuntuu epäilemättä nyt 

uskottavimmalta vaihtoehdolta. Aivan lähi.iikkoina se kai ei 

tapahdu, mutta kun uusi eduskunta on valittu ja ryhtynyt työhönsä, 

saadaan nähdä miten käy. 

IIinist&rb -f ~~~~ 
J .K. Ylläolevan tultua kirjoi tetuksi on virallisesti tiedoi tettu, 

että suojeluskuntien on kolmen päivän kuluessa luovutettava 
aseensa, ja .ttä poliisin "avuksi" on muodostettu miliisi, 
jonka tunnuaaerkkinä on punainen nauha käsivarressa. 
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Viime päivien tvrmistyt t ävien ta.pahtumien jälkeen Latvias

sa luulisi , että tässä maassa tähän saakka niin yleisesti 

ta linnut kal listuminen Venäj ään päin, usko että Neuvostoliitto 

Balt ianmai l le vähemmän vs~r~ll inen kuin Saksa, katsantotapa 

alistuminen Neuvosto li iton valtaan on valittava ennen 

Saksan valtaan-luulisi, sanoin, et tä nämä mielipiteet nyt 

sivat saaneet l opullisen kolahduksen. hutta niin ei 

ole asian laita. Olen viime päivinä tavannut lukuisia korkeas-

ti sivistyneitä, varakkaita, länsieurooppalaisia 

empimättä ovat sanoneet, että jos kerran niin traagillisesti 

täytyi käydä, kuin viime päivinä on tapahtunut, tatvialle oli 

tI parempi, että maan miehittäjä on venäläinen eikä saksalainen. 

He väittä~ät olevansa vakuuttuneita siitä, että se sosialinen, 

taloudellinen ja poliittinen sorto, jota Moskovan yliherruus 

merkitsee, tulee olemaan Latvian kansan helpommin kannettavissa 

kuin , Saksan yliherruus, koska tämä paitsi sosiålista, taloudel

lista ja poliittista sortoa varmastikin auttamattomasti tietäisi 

myöskin mit9 pahinta kansallista sortoa. Ja sitä on kaikkein 

vaikeinta kestää. Mutta Koskovan yliherruuden alla sitä muka 

ei tarvitsisi pelätä! 
f 

JAKELUOHJE: 

............... ..... ........ .... Ta:v:a11inen.- .-. -.. . . 

............ _ ................................... -..... ............ .... ............ ........... .. .. . 

............. _ .......................... ~ .... ........... ....... ............. .... ................... . 

Jakeluohj.maU.ja, 

Tavallin.n • 
Tavallin.n ja 1I.lkal ......... ...... ...... mlnl.terlllll • . 
EI ulkomaaedu.tuk.en tledoitukalln. 
EI ulkomaaedu.tukaen, mutta ulkoaalalnmlnlaterllln tiedol

tukalln • 
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On tietysti toisiakin piirejä, jotka saksalais

venäläisessä sodassa ja saksalaisessa voitJssa näkevät Latvian 

pelastlmismahdollisuuksia. Ja nämä piirit ovat luonnollisesti 

kasvamassa. Mutta niissäkin dominoi epäluuloisuus Saksaa koh

taan. Näissä piireissä selitetään: Jos Saksa vain takaisi 

le, että se ainoast aan haluaa tehdä mei tä protektoråatin 

poliittisessa ja sotilaallisessa mielessä, mutta antaisi meidän 
.' \ 

pysyä latvialaisina, puhua kieltämme, kehittää omaa kulttuuriam-

me,. pysyä koti konnui llamme, hoitaa omia kansallisia asioitamme 

vapaasti j.n.e. niin ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Lat

vian kansan valtaosa katsoisi Saksaa vapauttajakseen ja, 

etunenässä, mahdollisessa saksalais-venäläisessä selkkauksessa a 

tuisi Saksan puolelle ja aktiivisesti auttaisi sitä. Mutta 

ellei tällaisia takeita ole Saksalta saatavissa silloin 

alistumme kaikesta huolimatta mieluummin Neuvostoliiton valtaan, 

ja asetumme mahdollisessa sodassa sen puolelle, loppukoon tämä 

sota miten tahansa. Tuhomme on silloin kerta kaikkiaan väisty

mätön. 

et Näin äärettömän syvälle on saksalaisviha juurtunut 

Latvian kansaan. Kuten kaikki intohimot sekin näyttää 

uhrinsa. Selvänäköisempiä on tietenkin myös olemassa. Mutta h 

dän lukumääränsä tuntuu ainakin toistaiseksi olevan 

Ministeri: P~~"~~ 
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n:o 22, Reunamuistutuksia. 

lti nisteri: 
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Ollessani eilen ensi kä;mnilläni Latvian uuden pää

ja v. a . ulkoministerin, prof. Kirchensteinstin luona, hänen vir

kaanastumisva8taanotol laan, sain hänestä eräissä suhteissa toisen 

vaikutelman. kuin se, minkä olin hänestä saanut niissä seura

elämätilaisuuksi ssa, 'oi s8a pari kertaa olin aikaisemmin tavannut 

hänet. Si l loin hän oli lähinnä t ehnyt vilkkaan, entusiastisen, 

l eikkisän ja jossain määrin ajattelemattoman henkilön vaikutelman 

ehkä alkohoolin vaikutuksesta , johon hän lienee huomattavas-

sa määrin kallistuva . Nyt näin edessäni vanhan, väsyneen, epä-

varman ukkelin ("gubbstrutt" kuten ruot siksi sattuvasti sanotaan), 

jolta ilmeisesti puuttui itsel1.:ottamusta, varmuutta, omaa tahtoa, 

asiantuntemusta 

rin irvikuvan. 

sanalla sanoen vaikeiden aikojen pääministe-

IYsye~säni hänellä, aikDiko hän itse pitää ulkominis-

terin salkkua kä~ i ssään, rupesi hän vaikeroivalla diskanttiäAnel

lään veli tt8Jll88.n ääretöntä työ- ja vastuutaakkaansa , jote. hän 

varmastikaan ei jaksaisi kantaa kauemmin kuin 

(Yhdyin itsekseni täysin' tähän). MUtta hänen olisi kyllä pakko 

hoitaa myös ulkoministerin tehtäviä, koska tuntui mahdottoaalta 

"'AKELUOH"'E: 

.......... ........... . ..... .. Tavallinen. · 

.. ... .......................... .. .. .. .. .......................... .............. ........ ............... 
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tukalln. 
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tlhAn paikkaan -- samaten kuin valtiovare.in- ja opetusministe-

rien paikkoihin -- l öytää "neutraalisia" henki löi tä "joihin 

Sovjet luottaisi". Ainoastaan maatalousministerin paikkaan toi-

voi pääminister i saavansa muuan prof. Lej i~stin. 

Kyselyyni, oliko halli tuksen aikomus saattaa jäl

leen voimaan entinen hallitusmuoto, joka nyt on ol lut "suspen

doi tuna " , vastasi pääministeri lieltei sesti. Nykyinen halli tus 

aikoo, kuten Ulmaniksen r egime'in aikana , toistaiseksi toimia 

niin hyvin lakiasäät ävänä kuin toimeenpanevana valtioelimenä. 

Tekeillä on jo uusi vaali laki , .i onka perusteella uusi par la

mentti tullaan valitsemaan. Siten valitun kansanedustuksen teh

täväksi lankeaa uuden ha l lituksen muodostami nen ja uuden halli

tusmuodon la~timinen. 

Tieduste _lessani, ffiilloin uudet vaalit aiotaan toi

mittaa ja mi l loin uuden eduskunnan voidaan odottaa kokoontuvan, 

pääministeri sanoi, ettei hän si tä tietänyt. Erään virkavel-

jeni kyselyyn, mi nkälaisiksi puolueolojen maassa vastaisuudessa 

voitaisiin odot t aa muodos uvan, oli pääministeri vastannut, että 

lukuisia puolueita varmastikaan ei tulla sallimaan, ja että 

mahdollisesti vain yhden puolueen toiminta tullaan myöntämään. 

Kyselyyn, minkä nimen tämä hallituspuolue saisi, olisi pää~i

nisteri vastannut kuulleensa, että Moskovassa olisi a jateltu 

antaa sille nimi: "työläisten ja talonpoikain puolue!! 

Huomautukseen että hallitus ohjelmajulistuksessaan 

oli vahvistanut venäläisten väitteen siitä, että latvialais-viro. 

lainen puolustusliitto viime hallituksen aikana olisi ulotettu 

käsittämään myös Liettuan, lausui pääministeri, 

tänyt. miten asian laita oli, mutta 

vaatineet tämän kohdan ottamista ohjelmajulistukseen! 

Latvian nykyisen aseman sanoi pääministeri, myös 
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eräälle vi kavel j elleni, lähinnä vastaavan Mongolian asemaa! 

x 
x 

Viime päivi en lukuisista "reformeista" ~ulkoon niiden 

li säksi, joista jo olen kertonut edellisissä raportei ssani, t äs

sä mainituksi, että päät ös kamarijärjestelmän kumoamisesta on 

tehty. Kuten useissa raporteissa viime vuosi en kuluessa olen 

maininn lt, muodosti korporatiivinen kamarijärjestelmä ~lmaniksen 

valtiol lisen systeemin kulmakiven • Sen merkityksestä ja puut-

teel lisuuksista on minulla usein ollut aihetta tiedoitt aa. 

Lukuisia muutoksia valtiolaitosten t ärkeimmillä virka

paikoi lla on viime päivinä t apah tunut. Merkillisimpinä niistä 

mainittakoon tässä Latvian finanssi- ja t alouselämän viimeaikai

sen kaikkiv~ ltiaan diktaattorin, presidentti Andrejs Berziqs'in 

erottaminen Latvijas Kreditbenkan pääjohta jan paikalta , herra 

Arturs Berziqs'in erottaminen Latvian Tietotoimiston "Letan" 

tajan paikalta, vaihdos radion johtajan ~ikalla, lukuisia muutok

sia korkeammilla poliisipäällikköpaikoilla jon. e.x) Enemmän on 

~ tietenkin odotettavissa.-- Uusista miehistä ei tiedetä muuta, 

kuin että he, luonnollisesti, ovat uuden systeemin uskollisia 

palvelijoita. Heidän nimensä eivät sano yhtään nitään. 

x x 
x 

Määräys on annettu, että latvialaisten upsel~ien ja 

sotilaitten on tervehdittävä venäläisiä sotilashenkilöitä. -

Useissa tehdaslaitoksissa . ja muissa yrityksissä on jo muodos

tettu "komiteoita" -- lue työläisneuvostoja -

vaalimillk8i. Pari päivää sitten rupesi kommunistinen puolue 

x) Yleisesikunnan peällikkö, kenraali Rozensteins, on "llhtenyt lo
malle". HAnen sijaisenaan on muuan eversti Jeske. 
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julkaisemaan omaa äänenkannatt ajaansa "Ciqa" ( "Taistelu"). 

x x 
x 

Se "aavat otteet muutamista viime pp.ivien julistuksista 

ja puheista tulkoot tähän ot etuiksi. 

Siinä yleisten asioiden ministerin allekirjoittamassa 

suoje luskuntien ylipäällikön kenraali Praulsin kontrasignoima~sa 

päiväkäskyssä, jossa suojeluskuntalaisten käskettiin luovuttaa ase 

tt sa, sanot t iin m. m.:"Rauhan, turvallisuuden ja järjestyksen maas

samme takaa nyttemmin Latvian armei ja ystävällisessä yhteistyössä 

• 

Neuvostoliiton yst~väjoukkojen kanssa ..•..... Näin ol len hallitus 

on katsonut hyväksi ja välttämättömäksi määrätä, että lmikki 

aseet , jotka ovat suojeluskuntalaisten ja heidän järj~stöjensä 

hallussa, on luovutet t ava valtiolle...... Suojeluskuntalaiset! 01-

iaa vaIDluttuneita siitä. että Latvian vapauden ja itsenäisyyden 

säilyminen on mahdollinen ainoastaan läheisen ja~ankan liiton 
\ 

kautta Neuvostoliiton kanssa!" \ 
Sisäministeri Vilis Läcis lausui t aasen . eräässä radio

puheessa seuraavaa: 

"Uusi hallitus, joka kansan hyväksymisellä on tullut 
valtaan, pitää tärkeimpänä tehtävänään rehellisesti ja ~iiäl 

vastaansanomatta täyttää Neuvostolii'on kanssa solmitun keskinäisen 
avunantosopimuksen ja toteuttaa sen perusteella, asteettain ja 
määrätietoisesti, vankan liiton Latvian ja Neuvostoliiton välillä •• 
Hallitus tietää varsin hyvin, että ainoastaan Neuvostoliiton tuel
ja ja avulla edessä olevat vaikeudet ovat voitettavissa, ja että 
ainoastaan tämän tuen ja avun kautta Latvian kansa voi 
menestyksen ja onnen." 

Tärkeimpien tehtäviensä joukossa sisäministeri 

sitä paitsi valtiokoneiston puhdistamisen kaikista reaktionäärisis 

aineksista ja kaikista "kansan Yihmllisista". 



• 

Erikoisen t""rkeäne. tehtävänä vakuutt i sisäministeri 

vänsä disipliinin ja "erjestyksen ylläpitoa nykyoloi ssa . 

Mainittu en ~i kaisemman hallituksen hallinnollisen 

säädännöllisen toimi nnan par'åikaa ol evan tarkistuksen alaisena 

uusien 3.11i nnollisten t oimenpi i"eiden ja uusien lakien olevan te

keillä, selitti sisäministeri uuden hallituksen noudattavan toi-

minnassaan seuraavia pääperiaatteita: 

10 ) Kansalai st o~ henkilökohtainen ja omistusoikeudel linen 

koskemattomuus (!); 

tt 2°) Valtion ja valtiol aitosten omai suuden suojelu ja 

• 

koskemattomuils: 

30 ) Valtion virkamiesten vastuunala isuus mi t ö" 

dän velvolli suuksiinsa va l tion ja valtiollisen disipliinin suht een. 

Sisäministeri 10 etti puheensa seuraavilla sanoilla :"Ke

hoitan rakkaan isänmaamme kei kkia rehellisiä kansalaisia tekemään 

ahkerasti työtä , noudattamaan järjestystä ja luottamaan uuteen 

hallitukseen. Tämä hallitus tahtoo vi lpittömästi palvell 

rehellisesti täyttää avunantosopimuksen Neuvo , t oliiton kansaa, ja 

kaikin keinoin vahvistaa pysyviä ja ystävällisiä 

ja Neuvostoliiton välillä. Siinä on tärkein ja uurin 

me, sillä parhainta, mitä meill~ on, olemme saavuttaneet 

maan kiitos ' Neuvostoliiton, kaikista saavutuksistamme olemme ve

lassa suurelle ystävälIemme Sosialististen Neuvostotasavaltojen 

tolle. Eläköön avunantosopimuksemme rikkomattomuus! Rajojemme 

vallisuuden, latvialais-neuvostoliittolaisen liiton vahvistamisen 

latvialais-neuvostoliittolaisen avunantosopimuksen täyttämisen nimes

sä: eläköön ystävyys Latvian ja Neuvostoliiton välillä!" 

Muita esimerkkejä ei tarvinne. 

Minifteri: Eduard Hj. Palin. 
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Toimitan tämän mukana kunnioittaen Ministeriöl

le lähetystön kuluvan v~oden raportit 

n:o 23, Kuvauksia tilanteesta Latviassa. 

n:o 24, Englannin näyttelemä osa Baltianmaiden 
viime 

Ministeri: F ~ >i:J' I ~ 
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Samanaikaisesti kuin Latvian suojeluskunnat määrättiin asei 

tariisuttaTiksi, perustettiin, kuten jo eräässä 

tt portissa kerroin, "työläismi1iisi", asestettuja apujoukkoja poli 

avuksi. Sisäministerin julistuksen mukaan on näiden apujoukkojen 

tarkoituksena luoda "ystävällisiä suhteita" toiselta puolen po

liisin ja toiselta puolen väestön välillä. Ainoa edellytys, jo

ka Taaditaan mi1iisimiehe1tä, on, että hän nauttii paikallisen 

Täestön luottamusta, jotta hän mahdollisissa se1kkauksissa Toisi 

tt 

toimia Tä1ittäjänä poliisin ja Täestön Tä1i11ä. 

henkilöt voivat pysyä tähänastisissa toimissaan, mutta osanotos

taan poliisin työhön saaTat he erikoisen korvauksen. Toistai-

seksi näiden poliisin apujoukkojen lukumäärä on vahTistettu seu-

raavasti: Riian prefektuurissa 250, Liepajassa ja DaugaTpilsis 

45 ja pienemmissä kaupungeissä 1 - 10 tarpeen mukaan. 

Poliisin on Tedottava näihin apujoukkoihin Tain tarpeen 

Taatiessa, JlUtta sisillinisteri on lausunut toi Tomuksen, että 

muutamia miliisimiehiä aina olisi saapuTi1la jokaisessa poliisi

kommissariaatissa. Miliisimiesten oikeudet ovat samat kuin p0-

liisin. 

x 

"'AKELUOH.JE : 

'fanllinen. 
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x 
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Työläiskomitea-järjestelmA jokaiseen yritykseen, 

on yli 20 työläistä, - josta jo kerroin eräässä aikai ............... 

sa raportissa, on nyttemmin laillistettu. Näiden komiteoi

den tehtäTäksi on määrätty puolustaa työläisten etuja, huoleh

tia "työdisipliinistä" ja pitää kaikkia työläisiä, myöskin nii

tä, jotka eåTät ole organisoidut, tietoisina hallituksen pää

määristä, aikomuksista ja päätöksistä, "edustaa työläisiä johto

kuntien ja kontrolliviranomaisten edessä ja välittäjänä ottaa 

osaa työnantajien ja työmiesten Tälillä syntyvien ristiriitojen 

selTittämiseen. Tämän mukaisesti onkin yleisten asiain ministe

ri eräässä puheessa kehoittanut kaikkia työläisiä kääntymään 

lituksillaan ja ehdotuksillaan työnantajien puoleen yksinomaan 

näiden komiteoiden Tälityksellä. 

Luotettavalta taholta on minulle kerrottu, että 

Riian kaupungin uusi prefekti (poliisipäällikkö), Arnolds UIIJn ... 'Lll 

ammatiltaan on rautatieläinen, jarrumies • 

apulaispoliisina, mutta tuli myöhemmin "TaltionTastaisesta 

nasta" tuomituksi Tiiden vuoden vantau8rangaistukseen. 

sesti kuului hän niihin poliittisiin Tankeihin, jotka viikko 

sitten vapautettiin. 

Kommunistinen puolue on DJtteDmin legalisoitu. PII

tös on näet tehty, ettl eri peliittisten järjestöjen toiminnan 

edellytyksenl ei enäl ole aikäAll erikoinen lupa, vaan ybin

kertainen rekist,röiminen. 
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Määräys on annettu siitä, että kaikkia Neuvost.lii

ton lehtiä 88adaan vapaasti tuoda .aahan. 

Työläisten tähänastiset ainimipalkat on koroitettu 

15%:lla å 2O%:11a. 

Mikäli joillakin aloilla tähän saakka poikkeukselli

sesti on ollut pitempi työaika kuin 8 tuntia, on s~ vähennetty 

EAikkiin päälehtiin on määrätty uusia toimittajia. 

On päätetty, että kaikissa 

uusia johtokuntia, joiden tulee nauttia Dfkyisen hallituksen 

taJIUsta. 

Latvian - Viron puolustusliitto tullaan purkamaan • . 

Viime päivinä on pistänyt silmiin, että saaomaleh

dissä ilmeisesti vältetään puhumasta Latvian valtiosta jopa Lat

vian kan88stakin. PuhutaaD yleensä lain latvialaisesta kansasta. 

Samalla tehostetaan tehosta.asta päästyään, mite~ hyTit eri kan-

sallisuuksien olot ovat Neuvostoliitos88 parem.at 

• SiAn auUS88 laltiossa. 

Kinisteri: Iduard Hj. Palin. 
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Tahoilla, joilla yleensä on oltu hyvin informoituja, 

ja joita voidaan pitää arvo st elukJkJi sinä , väitetään, että viime 

tt päivien tapahtumat Baltianmaissa ovat suoranaisessa yhteydessä 

Englannin uuden suurlähettilään Crippsin toiminnan kanssa Mosko-

• 

vassa. On ilmeistä, sanotaan näillä tahoilla -- ja siinä 

ollaankin epäilemättä oikeassa -- . että suurlähettiläs Crippsin 

ensimmäisenä ja tärkeimpänä tehtävinä uudella toimi paikallaan 

tietysti on yrittäA loitontaa Neuvostoliitto Saksasta ja mikäli 

suinkin mahdollista aikaansaada mahdollisimman pian 

kaus näiden "ystävien" vAlillä. Yhtä ilmeistA on, että hIn 

tässä tarkoituksessa on tehnyt kaiken voitavansa vahvistaaksensa 

Koskovaa sen luulossa, että aikaisemmin tai ~6heuin Saksa on. 

hyökkäävä Neuvostoliiton kimppuun, ja kaikin keinoin tehostaak

sensa Neuvostoliitolle tAten esiintyTäA välttlmlttö~ttä ryhtyi 

tlhlnastisia tehekkaaapiin ja laaöempiin ennakollisiin vastatoi

menpiteisiin. Parhaimpana tällaisena sir Stafford Cripps tie

tenkin. on esittlDJt preven.tiiTisodan aloittamisen nyt heti, niia 

kauan. kuin Saksa vielä on kiinni länn.es81 ja siis joutuisi 

kahden-rintaDan-sotaan. lotta DlhtlvAsti ainakin toistaiseksi 

JAKELUOHJE : o 
!ava1linen. 

vai: Aio 

Jakeluohjeman.ja : 

Tavallln.n. 
Tavallln.n ja Illlkol ................... mlnl.t.rllln • . 
EI ulkomaaedultukaen tl.doitukolln. 
EI ulkomaaedultuk •• n, mutta ulkoa.lalnmlnllterlOn ti.dol

lukoIIn. 
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epionnistuttuau yri tyksissään taivuttaa Mosko1'aa Uhin, on Cripps 

sanotaan -- yrittänyt yllyttäi Neu1'ostoliiton hallitusta 

sellaisiin tekoihin, jotka ehkä 1'oisi1'at pro1'osoida Saksaa hyök

käämään aikaisemmin kuin mitä se omien laskielaiensa IIUman on 

suunnitellut. Eräänä tällaisena tekona on luulta1'asti suurlähet

tiläs Cripps pitänyt Baltie.nme.iden miehittämistä. - Niinpl olisi, 

sanotaan, Englannin sormi mukana Baltianmaita nyt kohdanneissa 

onnettomuuksissa. 
Omasta puoles~ani en luulisi, että MoskoTa on tar-

1'innut yhtään mitään yllyttämistä Englannin taholta ryhtyäkseen 

Baltie.nme.iden täydelliseen miehittämiseen -- siksi ilmeisesti 

tämä toimenpide Testaa Neuvostoliiton strateegisia etuja ja sen 

sel1'iä viimeaikaisia pyrkimyksiä rakentaa varsinaisen Neu1'osto

liiton ympärille aina Suomesta saakka poojoisessa Balkaniin asti 

.hlässä su: jarenkaan "bufferttialueita", ja siksi ilmeisesti on 

Saksan äärettömän nopea v9ittokulku lännessä jo semmoisenaan ol

lut riittä1'ä aihe MoskoTalIe ottaa seuraaTa askel sillä tielli, 

jolle se viiae syksynä astui, asemansa 1'ah1'istamiseksi Balti-

kwaissa -- kun kerran tilanne on siihen vielä otollinen. 

.. MUtta suurlihettiläs Cripps on tietysti 1'oinut suurestikin 1'ah-

1'istaa Moskovan hallitusta sen epäluulossa Saksaa ko~taan ja 

saada tlmän hallituksen 1'akuuttuneeksi siiti, että "periculua 

in mora" on oleaassa. Niin suurlähettiläs Cripps todella on 

1'oinut m,ötivaikuttaa siihen, etti Neu1'ostoliiton edesottamukset 

Baltie.n.ai ta vastaan tulivat perushellisemmikai . ja aikaiseaiksi 

kuin aitä ahki .unten olisi ollut asian laita. Mutta ~ 

sir Stafford Cripps tlten on ollut .ukana .,ötä1'aikutta.assa 

siih.n, mitä ~ on tapahtunut BaltialUl8issa, hln ei ai_bu 

toistaiseksi Toi todeta .aita tuloksia intriigeistiin, kuin .tta 

Baltian.aiden itseDli81Ts on lopullisesti tuhottu ja .ttl . 



sovjetisoiminen on alkuunpantu. 

Oli miten oli 

tonut ylläolevasta kertoa. 

:x 

:x 

3. 

tilannetta valaisevana olen tah-

:x 

~ttuan - ~ksan rajalta on liettualaiset sotaj 

vedetty pois, ja tämän rajan vartioiminen on jätetty yksino.aan 

Neuvostoliiton joukkojen tehtäväksi. Latviasta lienee osa tänne 

ensin tulleista joukoista jo siirretty ~ettuaan, siellä olevien 

• joukkojen vahvistamiseksi. 

:x 

Tämän yhteydessä voi olla syyti kiinnittlA hiukan 

huomiota venäläisten Baltianmaihin nyt sijoitettujen joukkojen 

suuruuteen. Moskovan virallisten selitysten mukaan kisittäisivät 

nimi joukot n. 500.000 miestä. 

piireissä ollaan eri mieltä niiden uuaeroiden "ikkansa pitäväi

syydestä. lIuutuilla tahoilla ollaan taipuvaisia uskollaan, että 

tt todellinen määrä · ei ainakaan suuresti eroaisi virallisesti 

tetusta. Toisella tahoilla taasen väitetään sen taraastikin aika 

lailla y1ittlvln 500.000 miestä. Minulta puuttuvat .ahdollisuu

det tarkistaa näitä väitteitä. loka tapauksessa voidaan pitll 

varMDB, ettei läheskään 500 .000 mestä olisi tarvittu Baltian

.aiden taivutta.iseen alistuaaan Neuvostoliiton valtaan. 10 vi

rallisesti ilaoitettu aAArI o.oittaa siis selvä.ti liika Balti..

.aiaen lIiehittlldsen tarkoitus Gn 

.i iheinen. Jlutta Jmvithlisiko Iosuva Wllla, etta .1 aA<1.U. ... 

lla lIiehllll voi terla __ laisa hJökilJ"G Ee.l.tiuaidl • . 
ta? Tua1d.. luuUavuul~ tuatuu .iia, Itta IaUb_ihia ..... -'v ..... 

tlttuj .. yaalliat __ tajeukbj_ lUlmwllrl ... hu_tta .. UtlA 711 

tII dralli.ISU il.i tltua 
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Kir joi ttaessani ra porttiani n: 0 18, ro /VI, jossa 

tein selkoa Liettuan uudesta hallituksesta ja karaktirisoin sen 

tt eri jäseniä, minulla ei vielä ollut tarkempia tietoja uudesta 

sisäministeristä ja uudesta opetusministeristä, jotka nimitettiin 

vasta pari päivää myöhemmin kuin muu hallitus. Katsoen sisä

ministerin tärkeään asemaan, lähetän tässä ne niukat tiedot 

tämän paikan uudesta haltijasta, jotka nyttemmin olen saanut. 

fferra Keels GEDYJIAS on syntynyt v. 1901. Jo 1905 

seurasi hän isäänsä jonnekin Venijän syrjäseuduille, 

karkoitettiin vallankumouksellisen toiminnan johdosta. Käytyään 

koulua Venäjällä, palasi nuori Gedvilas v. 1922 Liettuaan, jossa 

tt hän sittemmin toimi keskikoulun opettajana. Jo v. 1927 joutui 

hln keskitysleiriin joksikin ajaksi, ja vuosina 1928 ... 31 oli 

hän jopa 10 kertaa pidätettyni silloista hallitusta vastaan koh

distetusta kirjoittelusta. Viile vuosina on hln toiminut maa

seudulla sairaaapukassanjoht&jana, esiintymättä palii ttisesti. Hän

tä pidetään lähinnä kommunistina. 

Uusi opetuainisteri Ante.nas YENCLOVA on syn~t 

1906 ja on hänkin ammatiltaan opettaja. Viile opettajapaikas

taan . eroi tettiin hänet sen koaunistisen teDdoslin 

JAKELUOHJE: 
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Jak.luohj.mall'Ja: 
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oli ominaista sekä hänen toiminnalleen opettajana että hänen 

julkaisemilleen kirjoituksille. 

2. 

"Valtion kontrollööriksi" on nimitetty muuan entinen 

katoolilainen pappi nimeltään ADAMAUSKAS, joka kuusi kymmenvuotiaana 

on hallituksen vanhin jäsen. Hän on virallisesti kommunistisen 

puolueen jäsen, ja on lukemattomia kertoja ollut pidätettynä ja 

rangaistuna valtionvastaisesta toiminnasta. 

Valtion kaikilla tärkeimmillä virkapaikoilla, myös 

ulkoministeriössä, on muutoksia toimeenpantu. Sisäministeriö on 

tt miltei täydellisesti uusittu. Poliittisen poliisin päälliköksi 

• 

on nimitetty henkilö, joka oli tuomittu 15 vuoden kuritushuone

rangaistukseen kommunistisesta toiminnasta. Myöskin korkeammilla 

upseeripaikoilla on lukuisia muutoksia toteutettu. Tämän yhteydessl 

tulkoon mainituksi, että Liettuan armeija on saanut uuden nimen 

"Liettuan kansanarmeija", että päätös on tehty "poliittisten 

tajien" (n.k. poli trukki en) liittämisestä armeijaan, että 

osasto on perustettu armeijaan, ja että lupa on annettu soti

laille poliittiseen toimintaan vapaa-aikana • 

Saamieni luotettavien tietojen mukaan on ~erenski

aikainen" kehitys Liettuan hallituksen keskuudessa jo 

nissä, schia.ån puhjettua hallituksen kommunististen ja y!hammän 

äkkijyrkkien jlsenten välillä. Pääministeri lienee tYönnetty syr

jään ja sislldniateri dominoi. Useat niistä ehdoista, jotka val

tiovarainaini st eri Galvanauskas asetti mukaantulolleen, lienee jo 

hyljltty. 



• 
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3. 

Tuntuu siltä, että Baltia1.oL'aiden sovjetisoiminen 1m ... 

visi vielä nopeammassa tahdissa kuin °ielä n. viikko sitten 

luultiin. _ Niiden täydellinen liittymiL~n Sosialististen Neu. 

vostotasavaltojen Liittoon ei tunnu ol~van kovinkaan kaukana. 

Ajankohta riippunee yksinomaan MoskovEU harkinnasta. 

Ministeri: Eduard Hj. Pali.l • 
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Toimitan tämän mukana kunnioittaen Ministeriölle 

lähetystön kuluvan vuoden raportin . 

n:o 26, Tilanteen kehitys Latviassa • 
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Perjantainen suuri mielenosoitus, jota oli odotettu 
" 

tietyliä jännityksellä, sujui odotettua rauhallisemmin. Edelli-

senä päi vänä pli kuiskai1 tu kaupungilla, että mi elenosoi tuksen 

jä1ke~n 'Latvia heti muodollisestikin 1iitettäisiia Neuvostoliit

toon, mutta tällaiset odotukset eivät vielä tlyttyneet. Päin

vastoin olivat mielenosoituksen vibal1iset puheet äkkijyrkkien 

mielestä sopimattoman rauhallisia. Seuraavassa se10stan muuta

malla sanalla mielenosoituksen kulkua: 

Eri tahoilla kaupunkia kokoontuneet joukot marssivat 
i 

kello kuuden paikkeilla iltapäivällä Neuvostolähetystön eteen. 

Lähetystön y1i..al1ä parvekkeella oli Neuvostoliiton komisaarin 

neuvoston varapuheenjohtaja Vyshinski , Neuvostoliiton lähettilään 

Dernianskin ja muutaJIien lähetystön jäsenien seurassa. Kovall

nisen välityksellä puhuivat Neuvostoliiton herrat kansalle ja 

puheet .,ös radioitiin. Kielenosoittajista nousi silloin tillöin 

joku puhuaan, ja vllilli laulettiin "interDatioDalea" uleaan 

otteeseen tai hurrattiin, niin ettei taukoja pUsBJi; syntyaälD. 
,\ 

Parin tunnin kuluttua siirr,rttiin vlhin .. tkan pilssi olevan 

ulmaeiainminilterien etlen, jonka parvekkeelle halli tue oli 

koontunut, ja IIlrTekkeelta kalin puhui pUainiateri tri 
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steins joukoille. Ki eleno soi ttajia ei ollut läheskään niin 

jon kuin pari viikkoa aikaisemmin. Konet olivat hyvin hyvällä 

tuulella kerrotaan etupäässä vodkan vaikutuksesta, jonka 

tikielto juuri oli kumottu ja hurrasivat yhtä innokkaasti 

kaikille mitä vain puhujat ehdottivat. Punaisiin lippuihin oli 

kirjoitettu tunnuksia, joissa vaadittiin Latvian liittämistä 

Neuvostoliittoon. Yhdessäolo kesti kello yhteentoista. 

Vyshinski selitti puheessaan, miten paljon asiat 

ovat kahdessa viikossa muuttuneet. Nyt. on jo julkaistu uusi 

vaalilaki, ja kansa voi vapaasti valita edustajia päättämään 

• kansan Phtalosta. Vain latvian kansalla yksin on oikeus mää

rätä Latvian kohtalosta. Nyt on työläisten, maamiesten ja in

telligentsian tehtävä organisoida kommunistisen puolueen johdolla 

Neuvostoliiton mallin mukaan kansan tahto. On varottava 

huutavia kiihkoilijoita, jotka saavat vain epäjärjestystä aikaan 

ja ennen kaikkea on tällä hetkellä hyvä organisatio tarpeen. 

Myös ministeri Derevianski korosti "oikean vallankumouksellisen 

organisoinnin" tärkeyttä. 
Pääministeri Kirchensteins puhui myös aluksi uu-

• desta vaalilaista, ja ylistettyään sitten punaista armeijaa hän 

sanoi seuraavat merkilliset sanat: "Tervehdin vielä kerran val

tiomme ' vapautta ja riippumattomuutta. Meillä 

muus ja se tulee säilymään. Me luotamme Neuvvstoliiton korkeim

aan johtajan Stalinin lupauksiin". PUheen lopulla pääministeri 

tavan mukaisesti puhui Lat.ian ja Neuvostoliiton ystävyyden lu

jittumisesta ja esitti eläkHöDhuutoja Neuvostoliitolle.-Iplliral

liset puhujat olivat huolestuneita asioitten hitaasta kehitykses 

ja karjuivat, ettei mitään s8ill8a tarvita. 

x x 
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Lähetystön 3.7.. p:nä päivätyn kir j een n:o 484 jälkeen 

on tilanteen kehityksessä tapahtunut seuraavaa: 

Pari uutta ministeriä on nimitetty. Apulaisopetusminia

teriksi on nimitetty erä~ ly.eon rehtori Jani. tIJINlS ja val

tion kontrollööriksi A. TABAK§. Viimemainittu, joka on syntynyt 

v. 1904, on ollut muutamia vuosia rautatieöallituksessa rahaston

hoitajana. Tämän vuoden huhtikuussa hän joutui vankilaan ja va

pautettiin nyt muitten mukana. Uusi apulaisopetusministeri Liek

nis toimi jo Neuvostolatvian aikana v. 1919 eräänlaisena Riian 

opetuslaitosten johtajana • 

Rykmentteihin muodostetaan nyt 3 - 7 jäsenisiä soti las

neuvostoja, joiden tehtävänä on "puolustaa sotilaitten etuja, 

jestellä sotilaita suoranaisesti koskevia kysymyksiä ja 

kohottaa sotilasdisipliiniä." 

Mainittakoon, että suunnilleen samanaikaisest i kun lupa 

asettaa sotilasneuvostoja annettiin, järjestivät sotilaat Liepajas

sa mielenosoituksen, missä he vaativat m.m., että sotilasneuvos 

ja piti perustaa, että sotilaitten ruokaa oli parannettava, että 

perheavustuksia oli lisättävä, että armeija oli puhdistettava kan-

• sanvihollisista, että sotilaskirjastoihin oli hankittava kaikenlai-

sia seka latvian- että venäjtnkielisiä kirjoja ja lehtiä, j.n.e. 

Venällisten tulon jälkeen ensi!llDläisinä päivinä julkaia- . 

tuja kieltoja on Gp'pttu. Niinpl saa nyt jälleen liikkua ka

duilla 6iseen aikaan, ravintolat saavat olla auki kuten tavalli

sesti ja vikijuomien kauppa on vapaa kuten aikaiselllllinkin. Ai

kaisemmista laista on ku.ottu pakollista ty6Vllitystl (Latvian 

sentraalia) koskeft laki, ja suoin IIIlräys, että rirlauaieshn 

on lomansa aikana aentlvä aaatöihin. On annettu lIIärlya, etta 

kaikkien kiinteistöjen oaiatajien ' on hankittaft Neuvostoliiton li,. 

Ja - Latvianldn lippua saa ailti ~euvostoliiton lipaa ohella 
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käyttää. 

Erikoista huomiota ansaitsee, että Riian "Latvialainen 

Yhdistys" on lakkautettu. Tämä yhdistys on alusta alkaen ollut 

Latvian itsenäisyysajatuksen kehto ja tyyssijA. 

Muista määräyksistä mainittakoon vielä, 

on kielletty kukkien laskeminen kaupungin keskustassa olevalle 

paudenpatsaalle, koska "kukkien laskeminen häiritsee 

tä". Itse asiassa perustelussa onkin hiukan perää, 

aikoina keräytyi paikalle sadottain ihmisiä. 

to on suljettu. Odotetaan, että pelastusarmeija ja nuorten 

naisten ja nuorten miesten kristilliset yhdistykset kielletään 

' täällä kuten 'i~ossakin. 

Ruotsin lehdissä on ollut niitten Riiankirjeenvaihta

jano kirjoituksia, joissa sanotaan, että kauppojen ryöstöt kuulu

vat nyt Riiassa päiväjärjestykseen, ja että kukaan ei uskalla 

enää hyvin puettuna kulkea kaupungilla. Näin ei 

Tällä hetkellä on kaduilla täysin rauhallista ja ainoastaan 

niläisten ja juutalaisten työläisten kaupunginosa jonka 

• kuvaavaa kyllä on Moskovan esikaupunki - on sellainen, 

on parempi välttää sinne menemistä. laupunginosa on .unten jo 

kauan ollut kurjalisto~ tyyssijä. Tavaroita on kaupoista 88ata

V8D8 suunnilleen yhtä paljon kuin aikaisaa.inkin. 

Vaaleista kirjoitan toisessa kirjeesal. Tässl PJY~ln 

kuitenkin 88ada kunnioittaen .ainita, että toiaaalta oaistaTien 

luokkien 1 evotto.uus toisaalta NeuTostoliiton kasvava Saksan ~lkD. 

OTat saaneet UeuTostoliiton kiiruhta.a&n Taalien toiaitt&ldsta. 



5. 

Liettuan lähettiläs Dailid~ väitti minulle tänä aamuna, että 

Baltikumin yhdistäminen Neuvostoliittoon tapahtuisi 'heti ainoaa

ta~n muutama päivä vaalien toimittamisen jälkeen, 

Saksan kanssa alkaisi kuun vaiheessa. Saksasta tulevat tie-

dot joukkojen nopea kokoaminen Itä-Preussiin 

tavat tätä käsitystä. 

~~ 
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.Latviassa. 

Niinkuin voitiin odottaa, oli viikko sitten julkaistu 

demokraattinen vaalilaki vain kaunis ele, joka oli tarkoitettu 

• maailJDalle. Käytännössä ei vapaista vaaleista ollut jälkeäkään. 

Maa oli jaettu viiteen vaalipiiriin, ja jo siitä, että työ

kansan blokilla oli niissä yhteensä sata ehdokasta, saattoi ar

vata, ettei muita ehdokkaita tulla valitsema8.ll. luille ehdokas

listoille kävikin huonosti. Niitä ei hyväksytty, "koska 

vastanneet muodollisia vaatimuksia", ja sanomalehdet kirjoittivat 

asiaeta, että valtion viholliset ja muut taantumukselliset 

mat sunnittelivat salahanketta vaaleissa työkansan blokkia 

lIutta onneksi huomasivat valppaat salapolisimme sen ja niin 

tiin onneksi tAllI! lmtala 81e ajoissa estetyksi. luut 

siis hylättiin ja illleisesti olikin alussa .uitten listoj.a' se 

limisel16 vain se tarkoitus, että siten saatiin toisinajattele-

vien poliittiset johtOlli.ehet selville - listojen alla piti 

näet olla sata allekirjoitusta. Kertoman mukaan vangittiinkin 

niitten listojen edustajaehdokkaat ja allekirjoittajat 

jen jättämistä seuraaTaDa yönä. 

Kaikki ti •• iTät tAllAn jälkeen, ettei mitään oikeita 

JAK!UJOHJE : ............ ~ .. jal 

T .... ...,.; 
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leja tulisi toimitettavaksi , koska vaaleissa ei ollut valinnan~ 

varaa. Sen takia tuntui suunnaton vaali propaganda sekä tarplet~ 

tomalta että naurettavalta. Lehdet kirjoittivat usean päivän 

ajan vain "työkansan blokin vaalivoiton turvaamisesta", kymmeniä 

punaisin lipuin ja nauhoin koristettuja kuorma-autoja kierteli 

monen päivän aikana kaupungilla, ja niissä istuvat likaiset työ

läiset huuteli.at mekafoneilla vaali tunnuksia , joista ensimmäinen 

ja pidetyin oli "rauhan, leivän ja vapauden puolesta". Juuta~ 

laislapset vaelsivat parisataa ~ henkeä käsittävinä kulkueina pit-

~ kin katuja ja lauloivat internationalea laulukirjasta, kun 

olleet ehtineet sanoja nopeasti oppia ulkoa. Kaikki seinät oli 

täynnä vaali julisteita ja niitä työnnettiin sisään myös posti

luukuista. Liettuassa asuvat latvialaiset saivat vapaan matkan 

äänestämään. Radiossa oli suurin osa iltaa vaali valistusta , ja 

oli annettu ohje, et tä radiojen omistajien piti sallia muitten~ 

Iin kuunnella vaaliohjelmaa. Kun vielä annettiin määräys, että 

jokaisen passiin merkitään vaalitoimistossa leima, 

että hän on äänestänyt, ja kun samaan aikaan laskettiin 

keelle huhu, että ruokatavarat tulevat kortille, ja että vain 

ne, joitten pasaissa on äänestysleima, saavat näitä 

ja, antautuivat kommunistien pahimmatkin vastustajat, ja niin 

nousi virallisten numeroiden perusteella äänestäjien luku lähes 

95 prosenttiin Ilnioikeutetuista. Paikoitellen läheni äänestäjien 

luku sataa prosenttia. 

Itse vaali toimitus oli hyvin vähäisessä määrässä sa-

lainen. Riiassa oli tosin useissa länestyshuoneistossa pilttuita 

jossa sai olla häiritseaättä, mutta kaikkialla ei niitä ollut, 

ja maaseudulla virkamies itse otti pakasta vaali setelin, taittoi 

.en kokoon, l6i siihen leiaan ja antoi sln sellaisena ä1Destl

jllle, jonka ä1De.tlainen rajoittui siihen, että hID sai pi.tll 
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vaalisetelin metrin päässä olevaan uurnaan. Lisäksi väitetään, 

että leimasi.essa oli juokseva numero, joka merkittiin myös 

äänestäjän nimen kohdalle pöytäkirjaan, niin että mahdolliset 

vaalilistan turmelijatkin voitiin identifioida. 

Valittujen edustajien joukossa on ensinnäkin nykyisen 

hallituksen useimmat ministerit, sitten ne henkilöt, jotka viime 

viikkoina ovat saaneet lmrkei ta paikkoja, lisäksi joukko maan

viljelijöitä; kansakoulunopettajia, kirjailijoita, sanomalehtimie

hiä ja työläisiä. Aniharva juristi tai kauppias on päässyt 

tt seuraan. Uusien edustajien elämäkertoja silmäillessä näyttäl 

siltä, että vankilassaistuminen kommunistisen toiminnan vuoksi 

Q 

on ollut tärkeä suositus kanditaatteja valittaessa. Uusi 

seima kokoontuu lähipäivinä, ja sillä tulee olemaan jonkinlai

nen kansålliskokouksen luonne. 

:x :x 
:x 

Vaa li valmi st elut ovat vaatineet johdon melkein kaiken 

ajan, ja siksi ei ole viime päivinä ehditty toimeenpanemaan 

suurempia muutoksia. Yleisestä kehityksestä tulkoon kuitenkin 

mainituksi seuraavaa: 

On annettu määräy., että omaa omaisuutta ei saa 

tuhota tai huonosti hoitaa, koska yksityisen omaisuus on osa 

valtionomaisuudesta. 

Juutalaiset OTat tehneet anomuksia saada perustaa 

kolhooseja, ja ainakin yhden kolhoosin perustuiseen on lupa 

saatu. Hallitus ei kuitenkaan ole asiasta kiinnostunut. 

Yliopiston jlrjestya.uotoon ja opiskeluvaatimukaiin 

tullaan tekemään suuria' .uutokaia. Osakunnat (kDrporatiot) on 

lakkautet tue 

Riian poliisilaitoksen n.s. rat ... ta~ poliisi oa 
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l akkautettu, "koska kansa ei luottanut siihen". 

Työläisyhdistykset ja niitten jäsenet eivät tarvitse 

radiokuuntelulupaa. 

Elokuvissa näytetään nyt enimmlkseen vain venällisiä 

filmejä. Parhaillaan m.m. menee eräissä teatterissa ~erhei

min linja" niminen elokuva, joka on otettu Suomen sodan 

mutta sisältää ilmeisesti osittain manöverikuvia. 

Täällä ilmestyvä päivittlinen ranskankielinen bulle

tiini "Correspondance Baltique" lakkaa ilmestymästä heinäkuun 

lopussa, jonka jälkeen siis ilmestyy ainoastaan latvian- ja 

venäjänkielisiä lehtiä. Mainitusta lehdestä oli täälläoleville 

ulkomaalaisille ja lähetystöille paljon hyötyä. 

Maini ttakoon lopuksi, että sisäministeri antoi 

ohjeen, että pitää välttää käyttämästä sanoja herra ja rouva, 

koska ne eivät ole sopiYia demokraattisessa maassa. Pitää 

sanoa: kansalainen. 

aA"""~~ 

.a.Asiainhoitaja. 
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RIIA SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 

Riia ssa 29 p:nä heinä kuuta 19 

Asia: Yksi tyi§Qm,aiWduden 
kansallistaminen 
Latviassa. 

40 1'6 J.U'( 
~- ~ - ~-

tt Kuten lähetystö on Ministeriölle tiedoittanut 

• 

kuului niihin päätöksiin, jotka Neuvosto-Latvian ensimmäinen 

saeima teki ensimmäisellä istuntokaudell an, m.m. päätös pank-

kien ja teJl lisuusyritysten 

nyttemmin julkaissut lain, 

taan. Tämän lain mukaan 

kansallistamisesta. Hallitus on 

jonka kautta tämä päätös toteute

kansallistetaan 10 ) kaikki pankit, va-

kuutusyhtiöt, luottolaito~et, panttilaitokset ja yksityisten 

pankki-safe'it , ja 20 ) heti 804 eri tehdasyritystä, jotka 

luetellaan lakiin liitetysBä listassa. Kansallistettaviin yri-

tyksiin määrätään valtion komissaareja. Ilman näiden komissaa-

rien kontrasignoimista yritysten tähänastisten omistajien tai 

johtajien määräyksillä t ai heidän allekirjoittamillaan asiapa

pereilla ei enää ole mitään merkitystä. Komissaarien muut 

tehtävätkin määrätään yksityiskohtaisesti laissa. Niihin kuuluu 

m.m. niiden kommissioonien johtaminen, jotka tullaan asettamaan 

yritysten käytännöllistä ' siirtoa varten yksityisomaisuudesta kan-

san omaisuudeksi. Laissa sanotaan edelleen, että kaikki sabo-

tage-yritykset tullaan ankarasti rankaisemaan. 

laissa, että kansallistettavien yritysten hallinnollisen ja 

JAKELUOHJE: Jakaluohjema'leja , 

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

_.,A" 
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teknillisen henkilökunnan on jäätävä paikoilleen ja 

velvollisuutensa. 

Puheena olevassa laissa säädetään lisäksi, että 

yksityishenkilöt _ saavat pankkitalletuksistaan kuukaudessa 

2 • 

taan nostaa vain 100:- Ls. 

pankin komissaarin luvalla. 

ja tämänkin summan ainoastaan 

Edelleen säädetijän tässä laissa, että kaikki ervo

metallit ja jalokivet, jotka 

on heti luovutettava pankeille 

ovat kultaseppä- y.m. 

"säilytettäviksi". 

x x 
x 

Yksityisomaisuuden täten tapahtuva kansallistaminen 

Latviassa loukkaa tietenki n myös suomålåisia etuja. Toistai

tullaanko mahdollisesti maksa

Kaiken varalta olen Ministeri-

seksi 

maan 

ei tiedetä mit --än siitä, 

ulkomaalaisille korvausta. 

öItä pyytänyt toimintaohjeita sähkeessäni n:o 132 • 
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Kuten Lähetystön s9hkeessä n:o 149 ilmoitin , on lähetyst en 

lopet ettava toimi ntansa t ämän kuun 25. pä ivään mennessä . 

4t sen ulkoasiainmini st eriön asiaa koskevassa nootissa sanotaan,että 

kun Latvia 5/7 on otettu Neuvostol iiton yht eyteen lakkaavat sen 

kautta Latvian ja Suomen väliset suorat ja diplomaatti set 

teet, ja siksi Latvian hal litus odottaa , et tä Suomen Lähetystö 

saattaa asioi ttensa l ikvidoimis en loppuun elokuun 25. 

ne ssä. Hallitus omasta puolestaan tulee helpottamaan Suomen l ä-

hetystön henkilökunnan lähtöä . Edell een sanot an nooti ssa, 

entisen hallituksen Latviassa oleville ulkomaiden konsuleille an

tam eksekvatuur i lakkaa olemasta voimassa ja että konsulinvi~ 

rastot on l ikvidoitava samoin tämän kuun 25.päivään mennessä. 

Eräässä aikaisemmassa, pari päivää sitten tul leessa noo

ti ssa ilmoitti t äkäläi ... n ulkoministeriö, että Latvian ulkomailla 

olevat edustmt lopettavat toimintansa, ja että Latviaa 

tästä lähin ulkomail la Neuvostoliiton lähetystöt ja konsulaatit. 

Nämä kaksi noottia merkitsevät kuukausia kestäneen pro

sessin päättymistä ja Latvian ulkopolitiikan itsenäisyyden 

listakin l~ppumista. Täten tilanne , joka viime viikkoina on 

ollut kiusallisen epävarma -- joskaan ei lopputulokseen nähden-

"'AKELUOH.JE: .... k.luohj.m.II.J~ : 

Tavallinen. T.valllnen. 
T.".lIInen j. 1I.1k.1 .,., ., ., .,.,.,.,., . .,mlnl.terlOIl • • 
EI u .. omaucIuatuk .... tIedoltukalln. 
EI ulkomaaedu .. uk ..... mutta ulkoulalnmlnlaterMln Iledol-

.... 1 .... 

"': At. 
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alkaa bO ukan selvetä, mutta 

vie l s ra t kaisematta . T~ ällä 

silt i on mo~tärkei tä kysymyksiä 

ele t ään ed~en vai n elokID .ati odo-
t uksen mer keissä eivät kä kO.'keimmatkaan virkami ehet tos i aan tiedä 

mitään siitä, mi t o, tulevaisuus t uo tullessaan. Eräs ulkomaan-
kauppadepartementi n osast opijällikkö , jonka hyvin tunnen, s~noi 

nulle eilen suoraan, että täkälä i set viranoma iset t iv"t enää 

kai se as ioita, ja samoin ei l en ker toi mi nulle ulkomini st er iöh 

juri di sen osaston sihteer i, että osastoa on kielletty käs i t tele

mästä mi t ään uutta kysymyst ä. Usea vi rkamies on minulle 

s i sanonut , et tä he t osin t änään hoitava t vi r kaansa , mutta 

tavatko vi el ä huomenna , sit? he eiv:o t t iedä. 

~ykyi s elle kehitykselle on tunnusomais ta , että 

nen bolshevismiin tapahtuu suhteell isen rauhal li sesti Ja 

suunnitelman mukai sesti ilman pahemp a kiifettä . Täten väl tet9än 

jär j estyksen häiriöt, joi ta muuten oli si pe l ättävi sSä . latvialais

ten al istumi nen onkin itse asi assa niin t äydel l i nen, että venä

läisten t arvitsee pitää vai n suht eelli sbn pientä määrää vangittu

na. fo'lUt ami a kymmeniä henki löitä on lisäksi valvonnan alai si na , 

mutta si lti vapa i na . Eräs korkea virkamies seli tt i mi nulle , 

kaikenlai nen vast r i nt a oli si nyt t yyst i n t oivotonta ja 

~ain Latvian kansan fyys i ll iseen t uhoon , minkä t akia nyt 

neist ön on ,vi i sainta olla hi Jjaa j ~ kät keyt yä kansan 

lakseen . taas heti valmiina toimimaan latvian hyväksi, kun 

suus siihen t arjoutuu. 

Elämässä Riiassa ei vielä ole t apahtunut kovin 

ulko~isia muutoksia , mutta yksityi$en henkilön asema on 

melkoisesti huonontunut. Ensinnäkin tuottaa turvattomuuden tunteen 

se, että suuria kivitaloja tyhjennetään venäläisiä sotilaita var

ten, ja asukkaat saavat aikaa vain yhden päivän muuttoa ja uu-

den asunnon etsimistä varten. Muutamissa tapauksissa ovat venä-
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l äi set jopa t akavari koi neet osan aSUL~i d en huonekaluista itsel

le en . Toiseksi on as t unut vo i mean joukko ostorajoituksia , niin 

että , esim. kenkiä ei saa ol lenkaan ost aa , jos ennestään 

t aa kaksi ' r i a, j usei t ten t avaro i den osto merkitään 

passiin. Lukemattomat ihmis et ovat menet täne et pai kkansa joko 

li itti sista syis t ä tai liikeyritysten lopet tamisten ta i 

l isoi mi sten t akia . Yksi viime isimmi stä tÄrke i mmistä 

että arvopaperit ja obligationi t on l uovutettava Lahi jas B n

ka ' lle. Parhai ll an huhut an, et tq pi akkoi n lähet etään kai kki 

sotakuntoi set mi ehet sot ilaspalvelukseen Neuvos toli iton muihin osii 

Kaiken t ämän johdosta tuntuu tulevai suus 

malta , ett" melke i n 'okai nen sivist yneistöön kuuluva 

l essään mahdoll i suuksia pääst ä ulkoma i l l e. Erikoisesti ha l uttaisi i 

menne Saksaan , ja kerrotaan, et tä asiassa on syntynyt pieni 

ristiriita Saksan l ähetystön ja t äkäläisten viranomaisten väli l lä: 

Saksan lähetystö tahtoi si i lmoi ttaa vain poismuuttavi en lU~wUQcLL 

mutta viranoma i set t ahtovat tietää jo etukäteen poispyrki~ien ni

met. El le i muutost a sitten t uli si kaan jost ain syystä totta oli si 

poi spyrkineitten asema tietysti t ul evai suudessa per in huono • 

Latvian sanomaleht ien nimiä on nykyaikais tettu. 

hallituks en äänenkanna ttajan "Eri va Zeme"n (Vapaa Maa) nimenä on 

nyt "Erivai s Zemnieks" (Vap a Talonpoika) , suuren aamulehden ~its" 
(Aamu) nimenä on nyt "Darbs" (Työ) , ja laa jallelevinneen "Jaunäkäs 

Zinas"in (Viimeiset uutiset) uutena nimenä on "Padomju Iatvija" 

(Neuvostolatvia). Viimemainittu lehti on vir llisluontoinen kommu

nistipuolueen lehden "Cina"n (Taistelu) ohella. 

Lehtien kirjoituksissa on nyt selvästi kaksi päämo

tiivia: Yhtäältä lehdet mitä suurimmalla innostuksella ihannoivat 
Neuvostoliiton oloja ja tuovat ilmi 

että myös Latvia nyt pääsee tuosta 
"Latvian kansan riemun" sii t ä, 

onnellisuudesta oseIlisetai, 
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toisa~lta humli elintason l askusta, mikä jo on 

sa , pakottaa kirjoittamaan työnteon t ärkeydestä , ja työläisille 

teroitetaankin joka päivä säännöllisen ahkeran työn ja työkurjn 
t ärkeyttä . 

Mai nittakoon tässä yhteydessä, että lehdet 

huom~ttavalla paikal l a Moskovan "Tass"in suomenvasta iset uutiset 

ja perin mielellään kirjoittavat Suomen ka nsan erimielisyydestä 

siteeraten esimerkkinä m.m. Soihdun kirjoituksia. 

x x 
x 

Latvian delegaattio on nyt palannut Moskovasta ja 

yleiseEti odotetaan, että lähipäivinä saadaan enemmän selvyyttä 

tulevaisuuden näköaloista. Mielenkiint,oisim ia kysymyksiä tässä 

suhteessa on saako Riikaan jäädä (tai uudelleen perustaa) 

maiden konsulinvirastoja, mist ä seikasta toistaiseksi ei ole 

mitään varmuutta. Toinen t ärkeä kySYlll18 on miten Latvian ulko

maankauppa tull an järj~stA.m.ään, eli kysymys siitä, 

Riikaan jonkinlainen ulkomaankauppaosasto, vai 

ta maankaupan johto kokonaan Moskovaan. 

v.a. Asiainhoitaja. 


