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Tuon esille neuvostohallituksen kannan Baltian Ententen ajankohtaisiin toimintoihin:
Sen jälkeen kun Viro, Latvia ja Liettua allekirjoittivat keskinäiset avunantosopimukset SNTL:n kanssa,
Baltian Ententeä, jonka jäseniä sotilaallisessa allianssissa SNTL:oa vastaan Viro ja Latvia jopa aikaisemmin
olivat, ei ainoastaan likvidoitu vaan jopa vahvistettiin SNTL:n vastaisilla toimilla sisältämään sotilaallisen
allianssin sen ja Liettuan välillä ja vieläpä aloitettiin valmistelut Suomen liittymiseksi siihen. Ennen
avunantosopimuksia Baltian Entente ei kokoontunut lähes vuoteen. Sopimusten allekirjoittamisten jälkeen
sillä oli kaksi kokousta vain kolmen kuukauden sisällä (joulukuu 1939, maaliskuu 1940). Nämä konferenssit,
jotka tosiasiallisesti pidettiin SNTL:n selän takana, määrittelivät salaisesti suuntaviivat taisteluun SNTL:n
lisääntyvää vaikutusvaltaa vastaan Baltian maissa ja erityisesti molemminpuolisia avunantosopimuksia
vastaan. Jälkimmäisen asianlaidan todistaa kaikkien kolmen valtion yhdenmukainen lähestymistapa
kysymyksiin, jotka koskivat sopimusten toimeenepanoa – viivyttelyt erillisten sopimusten
allekirjoittamisessa, yritykset pienentää aseistettujen neuvostojoukkojen kokoa jne.
Kaiken kaikkiaan Entente on joulukuun 1939 jälkeen ryhtynyt poikkeukselliseen ennen kokemattomaan
toimeliaisuuteen kaikissa suunnissa – sotilaallisissa, poliittisissa, taloudellisissa, kulttuuri-, julkaisutoiminta-,
matkailuasioissa jne. Kaikki nämä toimet, niin suurilla kuin toissijaisilla alueilla olivat ja ovat tosiasiallisesti
luonteeltaan neuvostovastaisia.
Baltian Ententessä on viimeisinä kuukausina kiihdytetty sotilasluonteisia yhteensopivia toimenpiteitä
Virossa, Latviassa ja Liettuassa salassa SNTL:ltä. Viro on nimittänyt sotilasasiamiehen Liettuaan ja Liettua
Viroon. Marras-joulukuussa 1939 järjestettiin matkoja Liettuan ja Latvian esikuntapäälliköiden tapaamiseksi.
Joulukuussa 1939 kolme liettualaista kenraalia seuranaan ulkoministeriön virkailija matkusti Viroon ja
Latviaan. Helmikuusta 1940 lähtien Baltian Entente alkoi julkaista Tallinnassa ”Baltic Review”-lehteä
englanniksi, ranskaksi ja saksaksi ja esimerkiksi sen ensimmäisessä numerossa Liettuan pääministeri Merkis
ei sanonut sanaakaan Neuvostoliitosta ja keskinäisen avunannon sopimuksesta vaan korosti, että kaikki
mahdolliset esteet kolmen Baltian valtion täyteen yhteistyöhön (tarkoittaen sotilaallista) ovat kadonneet, jne.
Edelliseen liittyen neuvostohallitus katsoo, että sotilaallinen allianssi kolmen Baltian valtion kesken on
niiden sopimusten rikkomus, joissa kielletään osallistuminen yhteenliittymiin, jotka ovat vihamielisiä
sopimusosapuolille.
Liettuan pääministeri Merkisille, joka oli Moskovassa, toin asiankuuluvalla vakavuudella tämän asian esille.
Annan tämän asian ohjaavasti tiedoksenne. Mitä tästä seuraa, tulee Ulkoasian kansankomissariaatti
tiedottamaan teille.
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