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Styczen i Luty b.. przyniesł politycznemu życiu @stonji dwa wielki:
wagi zdarzenia, pośiadsjące bezsprzecznie poważne znaczenię dla przyozłego rozwoju jej życia gospodarszego,
Рістжофує takin sdursenion byly rozultyty wyborow do Parlamentu, xtr
zasedzicze zmieniły HIM: polityczną przedstaricieletwa narodosę=

&

go Fstenji. Jak już o tem donosilismy poprzednio blok partji pracy
z s60jal=domokratami, nadający kigrumek ogólnej polityce ponetws,
został wyborami rozbity. Lesie» poniosła znaczne straty na korżysć
ugrupowań prawicy, przyczem zostol» osłabboną preos wolocle na vider»
mię porlomentu komumietew, Rząd zorganizowany został # z bloku partji
procy wraz z partją rolną, …

»

i

ugrupowań utremnictw politycznych

konserwatywną z posroń

>

stronnictwa,

ktore seszio do bloku jest okrumnictwo nuredowe.Więdzy powykszesi
stronpietwami doszlo przed utworzeniem rządu 64 zupełnie komkretnych
und,

ogolnagć kisrumku pras politycznych jak i geape»

dazesych kraju, tak se obecny rząd z

, jako premjerem na

Gzelę, posiaóą wssolkie cane trvalossi.
Prade obecnego rządu w polityce
wewnytranejzdążają do utzwolenie
ładu i porządku, ваћ/тиму“ się dosć cnergicznie putin—q
propagandasie bolezewiokie}. Od chwili istnionis nowego rządu „lm.
bolerenmigkhich, nadto w
nim „togeeie wytoczonym kilkudsiesiędiu bolozewikom o zdradę stąmu,
trzech z ”in skazame па smierć i wyrek natychwiust wykonano.

W polityce zagranicznej Rząd

dąży do suberpicosenia nieps»

dległowci Fstonji przed możliwą egresywno&cią Rosji przez zwięzenię
odrowiośniemi traktatami politycznesi i gowpodarczewi zachodnią
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Clatamte Zotonjiru mocarstrem zachodniej Puropy warunkuje się

w piezwszyą rzędzie wpływani jakia te mocerstwa zdołały mm tw

lnu-HJ e pracy swojej od chwili utworzenie się panstwa i natym ungu» sut»
naoayenaleay, de najelinie) utrealiln swa wpływy, Ma.. ua:* ,] щ…ma… odegrała w: um щrole, &
/
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Estonja od piersazggh Shwil swoj
£ wylatnej pomeoy materjalnej
Petonji ckripunek rojenny,
tetniej chwili
republiki.

walki o niupodlezione,

Anglikes,

koraystala

Anglaja doatarozala dla

Anglja veponagala jq usbrojenisa i

de ca-

Angija odgrywala i odgrywa rolę
protektora młodej

Anglji,

w utrwaleniu swych wpływów

w

awa. peusgie

rownież jej polityka w stosunku de Mal. Najwişkege
вишивати
din Estonji mogie grozie ze streny Rosji i to specj
alnie Rosji data» Gej do odbwiewania się w granicach przeń wojennych,
W tym wypadku
sctonczyay nisbempieczanatro to vpatryreli топк
и-аудит

w zwyciestwie

w Resji kierunku
№7“. .

We wszystkich organizeojach t.zw.
widsiell avych wrogós, Ostatnia

266 zmianą.. mmm na ajegózie członków b.konstytu
anty rosyjskiej
w Pazyżu, „туђи–званим potwierdzający

ich słuszną obawy -

Rosja numi-runa…”

nadbuityekioh, a escuegolnie)

Estonji i

nie dhoiala, a #1go istnienie takiej Rosji, oraz istnię=
nis organisuc}i bedgoych wyrazieiolkami podobnych prądc
z jest objawem

p

wrogim dla samodzielnego istnienia wyawolonyoh nared
ew. nun-m.
w przediwstasieniu do WM“. pries zosarcie pokoj

*

u Dorpagkiege

… surerenness hung. jah Państwa samodzielnogo.i
fakt ten mugl
bezwzględnie w polityce Estonji w stesunku do Rosji
. Ketonczysy nie
SOIYKSWIZNI mies jake sąsia
da
Ros}q beiszesickq,
Estonjq, niż wspomagas żywioły dążyce do
obalenia rządu bolszewiekiego jednoczesnia :… będąc
e wrogo uspe« |Sobione do usamodzielniania Odsrwanych prowinoji rosyj
skich. W owej. i
polityce rosyjskiej, estensryoy spetkali #6jusznika w osobi
e Anglji.
Francja
de ostatniej chwili araje "biaiyon* generato
i
się stelo w rezsrsie gdy Ohedsiie о vuznanie Panst
r Had»
baltyokich zaufania Estenji zdobyc nie mogła. Anglja
natomiast, bagne
teliauj4es rosyjskie siły antybolezeniokie i suiersa)43
a do nawiążonia
.
і
stosunkow handlowych z bolszewikami, a tym samym
uznające pesrsinie \ 23%…

Frzydy Lenina i Trockiego stawała als co raz bliższą
голитосовјби dy» \
335},
plosacji „ma. Tom należy za nu objasnic,
ta siłę Ł pomocą mm,
Angljs potrafile tak dobrke Ugruńtowac swe
wpływy w Republice mu:-3.

I bezwzględnie Obecnie, po fakcie usnania Esto
nji "йо фото" є сіні *
gdy рапафежко te przyjątyw Zostaje przez inne pans
twa i mocarstwn …

«

ae owego grona, jako jednostka prawna # pojgeisc
h migésynarodorydh,

”nmummm—mmmm Anglii dn
‘

mon
.
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zawarcia odpowiednich
Uzyskanie ed Anglji

gospodarczych

z Amglją

odpowiednich srodkow finansow;ch

na rozszerzanie

i

na powiększenie

sieci

podniesienie do odpowiedniej

pozyskaniu dla swgo
pejskich,

traktatow

kolejowej

i

wzmocnienie

tranzytu Rosji

sowieckiej

stopy

i

pomocy

a następnie

innych mocarstw

będzie na teraz wlasciwym programem polityki

obecnego rządu
podarcze przy

Est

bezpieczająć w

jednoczesnej

ten sposób sme

pracy nad wprowadzeniem w

programu zaczyna mysleo nad

fachowej

swych portow oraz

tabotu,
i

i Rosją sowiecką.

euro-

zewnętrznej
interesa gos-

życie powyższego

иницирали“): konwencji charakteru

wojskowego, ktoreby zabezpieczyły ją od stale grożącego jej niebezpie~
grenstwa ze wochodm. To też poszczegolni ministrowie coraz częsciej
wspominają o keniecznesci zawarcia wspolnej konwencji militarnej panstw

nadbaltycki
ponatwami

lub ;:: oddzielnych”$: wojskowych z pun
sta=
Le wiemy umila
Pole >

Ї

Раз)

djum sprawa ta znajduje się obecnie w komisji ryskiej, mamy jednak wrażenie, że
stanowisko

ent obecny jest wygodnym dla цм)}:овшву ze względu ва

wgämnémumu popierac będzie dążenia Кафовј& и

tym ki

n:. do ręki atut, ktory moglibysmy wygrać w stosunki

Мы Estenji leży w Н interesie.
$
Dzien 26 styoznia bedzie die Zstonji zawsze dmiem wielkiego histosdarzenia, W dniu tym Estonja została umnans "de jure" przes
zachodniej Europy, Cara praca estonska powitała wisdomosć
%% entuzjastycznie, Dzien 26 stycznia, z ktorym mniej więcej sbiega sie
dota utworzenia nowego rządu opartego o pierwszy parlament estengka
*
uważany jest za wkroczenie Estonji w nowy okres życia politycznego,
W pierwszym okresie rządy estonskie dążyły do utrwalenia ładu wewnętrze
nego, co napotykało na duże trudnosci wobec doso lewisowo uspesobionege
Zgromadzenia Konstytucyjnego i silnej propagandy bolszewickiej. W poli=
tyce zewnętrz nej dążono do zdobycia "de juro" go byłoby ushenion przez
d6

inne mocarstwa rezultatow tych krwawych wysilkor jukio poniesiono w spre»
wie zdobycia wolnosci politycznej. Pierwszy okres przynosł hiwai!!pełne zwycięztwo, Ugruntowanie porządku w życiu wewnętrznym .În. pare ,
lamentarne zdolne do. pracy realnej, a # stosunkach wewnętrznych upra=
womocnienie samodzielności politycznej - fozpoczęły nowy okres # mu

puchary-Lantan”. uznania Eetonji de jure prasa podkresla, n
majbliższym dążeniem rządu powinna byc rejestracja w Lidze une::

sum
.

Їм“.-

pokojowego układu

Do:-pun?” powinny rownież uszynic Finlandja,

Łotwa, Liwtwa, a w najbliżskej przyszłosci rownież i Polska. W dalszym
ciągu Estonja powinna przystąpie do Międzynarodowego Związku Poczt i
Telegrafow i.t.p. W tym celu należy starac się by Estonja w najkrotszym
czasie przyjęta została do Ligi Narodow w charakterze jej rownouprawnionego „zum. Rownięż jednym z najbliższych zadam rządu powinno bye
zawarcie traktatow handlowych z poszczegolnemi Panstwami, a szczegolnie
'aaa-z га.-:;.
8911800191 estonecy,mający 4-osh przedstawicieli w Parlamencie, w
sprawie de jure zajęli stanowisko “aparatul/vă Mowiq oni, że przez
uzmanie Estonji i możliwe przyjęcie jej do Ligi Narodow burżuazja
wielko-mocarstwowa zapewnia sobie pomoc Estonji w walce z rewolucją

kuqqmyom-ś-luuny w życiu parlamentarnym Estonji nie odgrywają

/ ти.-д..; "1:7! obecny rząd, rownież z ich wystąpieniami parlamentar= ^
nemi jak również z propagandą, uprawianą przez nich załatwia się dosc
bezwzględnie.

a

Moment uznania Estonji przyniesł szereg artykułow omawiających spra=
wę rosyjską i przy tej оца–•••: prasa estonska zaznaczyła nieprzychylne stanowisko jakie w stosunku do jej niepodległości i uznania jej
de jiu. zajęły bezwyjątku wszystkie odłamy, stronnictwa i ugrupowania

polityczne rosyjskie, Postanowienie Panstw zachodnich europejskich
uważane jest tutaj jako odprawa dana politykom rosyjskim obradującym
ostatnio w Paryżu i mniemającym, że zdanię ich będzie miało wpływ na
stanowisko jakie Francja i Anglja powinny zając w sprawie rosyjskiej.
Stało się jednak odwrotnie i to wpłynęło rownież na „раним; tutejszej opinji publicznej, ktora we wszystkich rosyjskich ugrupowaniach
nie wyłączając bolszewickich, upatruje dążenia imperjalistyczne. W bolszewikach widzi „am kolosa zmęczonego i znużońego, ostale słabnących
siłach, przed ktorym należy “вирили! się, lecz ktory zbyt skrępowany

i osłabiony nie przedstawia tego niebezpieczenstwa na jakie mogłoby
narazic Estonję Rosja ośrodzona. Z niebezpieczenstwem idącym od ws hodu
Estonja nie przestaje się liczyc - "Paevalcht", organ bezpartyjny,
w artykule "Gra rozpoczęta" omawia stosunek Rosji bolszewicji do Estonji.

i
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Zaznaczając, iż oficjalni przedstawiciele Rosji sowieckiej akcentują
Wszędzie swe pokojowe zamiary, wskazują w dalszym ciągu na ich obłudną
działalnośc zmierzeającąga

do zupełnego zniszczenia państw kresowych.
| nomure
ARCHIVES
New York
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Lansati _ _ si

"Oficjalnie & =рівле

"Растаіев$"

- bolszewicy

znajdują

się w najlepszych

(to-uni“): z puiului kresowemi, o czem mogą swiadozao prayjşoia i inne
intymne koacje urządzane dla przedstawicieli tych panstw. Lecz jedno=
Gzesnie, zupełnie niespodziewanie rząd sowiecki wystosowuje do Gruzji
kategoryczne ultimatum, odwołijąc swych przedstawicieli, Rząd rosyjski
ma zawsze nle-snucie znajdowac się zbyt blizko "kryzysow wewnętrznych"
panstw sąsiednich, Gruzja protestuje. Bolszewicy poporażkach jakie poniesli w walkach kresowych, wojny unikają, walka zbrojna nie jest im
zresztą potrzebna, panstwa kresowe lubią ruble carskie i wnet bolszewiey zasypują je rublami i zlotem. Zamiast wojny Rosja sowiecka wzmaga
spukulację, Jej apostołowie „., chodzą z workami złota i carskich rub=
11", W dalszym ciągu pismo wskazuję na niebezpieczenstwo jakie grozi
Estonji ze strony spokojnej lecz systematycznie uprawianej двапут“
i propagandystycznej działalnosci ajentow sowieckich.
W stosunku do Niemiec Estonja zajmkje "auch“. nieprzychylne.

Zdaniem ectonczykow przyszłosć Niemiec wiąże się z odbudowaniem wielkiej
Engin-ny popierac będą i popierają wszelkie ruchy zbliżające do
prfywrooenia dawnych granie Rosji i tem się tłomaczy z jednej "пай
popieranie imperjalizmu bolszewickiego przy jednoozesnym wepieraniu
takich że organizacji "białych", Istnienie za panstw kresowych nie leży
zatem w interesie ani Rosji ani Niemiec, ktore st&ko dążyc będą d;

nawiązania bezposredniego kontaktu i możliwego osiągnięcia wspolnych
Granic.
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polskotewskie.
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raport:-&&.fłneldoiśłn, w pracach.
przedstawiciel# zarówno politycznych jak i wojskowych, których za- i
daniem było związanie konwencjami państw Baltyckich “@@"
grudniu przerwa na czas nieokreślony w związku z nieratyfikowa=
niem przez poszczególne państwa ne… koufemcji w Bilantul—hoJak to już w poprzednich

fie ,

W

myśl postanowień bilderlim;shofskich przedstawiciele woj
skowi mieli przystąpić do opracowania projektu konwencji wojskowej
niezwkocz iepo # ratyfikowaniu {д`/12 wszystkie państwa konwencji
płkitycznej +
=- aang
Jednakze względu na to, że wśródprzedstawicieli wojskowych
wytworzyła się atmosfera,sprzyjająca możliwie wczesnemu zawarciu
konwencji wojskowej przeto rozpoczęli oni prace wcześniej niż było
przewidzienem i jus w początkach grudnia osiągniętem zostało porozu=
mienie w najbardziej z.udnzczycîîm i wówczas nie
było dostatecznej pewnpóci, że uda się zawrzeć konwencję ze względu
na to, że przedstswiciel Finlandji frzyjmował udział w obradach
jedynie w informacyjnym charakterze i na wst gpie prac wyraźnie

podkreślił, że Finlandja przeciwną jest narazie zawieraniu konwencji
wojskowej.Wreszcie niemożność usunięcia różnicy zdań wśród prze
dstawicieli politycznych i całkowite przerwanie ich prac unie
mośliwiły Radzie przedstawicieli wojennych kontynuowanie obrad wojskowych
___
nad ostatocanen ustaleniem zasad konwencji wojskowej, którg
w żadnymbądź razie nic mogłaby być podpisaną przed zawarciem konw
encji

‚555% politycznej.0 tem meldo ałem uprzednio,
'" че
a uă8
Omawiając z naszym przedstawicielem polltyoznym, posł
em Kamie(...

nieckin przyczyny stojące na przeszkodzie do zawa
rcia konwencji, ten
ostatni …gpwamzque różnice
t.j. I.kwestja dosta' tecznego ‘zabààpîeczeifìa mniejszości pols
kiej na Łotwie, oraz 2.prayà
„(
igs:
%
- па соса
&
67
astia 220 „$$$
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wileje

tranzytowe

dla

będzie

przystąpić

do

Polski

dadzą się wkrótce

o@statecznej

redakcji

usunąć

i można

projektu konwencji

wojskowej.

Okres

ostatnich dwuch miesięcy

zamierzonego

№

przez

naszą politykę w

bynajmniej nie

zbliżył nas

do

stosunku do państw Baltyckich

celu. Stanowisko Paderewskiego na konferencji w Genewie

w sprawie przyjęcia Łotwy do Ligi Narddów, a wreszcie uznanie
Łotwy de jure niesamodzielnie, lecz dopiero w ogonku za Finlandja
i Ententa po uprzednich niefortunnych próbach sprzedania tego
de jure za nasze polityczno-ckonomiczne komcesje na *otwie spo- -

мат równocześnie ze wzrostem zaufania Łotwy w jej własne
siły i w protekcję mocarstw Zachodu, które ją przyznały - zna czne oziębienie w stosuhku do Polski.
Jednak te dwa wybitne Iukty,zdaje się przeciwstawiające się
naszej zuesdniczej linji politycznej,

/pozostawienie Zotyszon

iłłuksztańszczyzny bez żadnych zastrmzeżeń,ani porozumienia/
nie są Aumimicn; praycayng réguie polsko-totewskich.
Najpowazniejszen fródłem tych różnic_jest równoczeske rainteresowanie sie obu paistw

Josani litwy. - Zainte-

resowanie różnk -jedne drugiemu przeciwne.
Jedną z kardynalnych podstaw polityki łotewskiej „bez względu na to,jaki gabinet będzie u władzy, zawsze pozostenie = Litwa niezależna, Dopokąd staliśmy ns dawnej linji Focha Łotysze '
mieli wrażenie, źe jest to mniej lub więcej sprawiedliwy zakres
naszej ekspansji , .Wszczęta przez Zeligowskiego po utracie Wilna
ukcja przeciwko Litwie, która śdaniem wielu łotewskich polityków
zamierzoną była na wielką skalę - яйці-13:31 do opunowania całej
Litwy - zaniepokoiła w wysokim stopniu
że
wszystkie wrogie nam elementy uderzyły
pem do dalszych naszych zamierzeń w

ske.

i

Łotwę, tensilniej, że
akcja Zeligowski
na alarm jest tyﬁo wstękierunku Libawy i Dévii-

Ubecnţeipommo,żeobawy o Libawę i Dzwińsk minęły, łotyszę

zaniepokogem są akcją Bolâl, mlerzancq

do fedemcg]. z Li-

twą.0pinjato
a odnosi się wprost wrogo nietylko do straszakowatego podboju Litwy przez Polskę, lecz równie wrogo do wszelkich koncepcji, któreby шпиона}; powazmejazy polski wpływ na
о

litwie. i, pomme zasadniczej neutralności w sprawie Wilna chętniejby widziałato ostatnie w rękach lltew‘klch gdyż
nasza
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ARCHIVES `

сот одна. i a a d e een -

-

e

New York |

62

5 8 -

przegram; w wileńszczyznie usuwa kwestję granie

ewentualna

\ polsko-Zotewskich
от przyszłości

i zabezphecza Lotwge przeciwko możliwej

ekspansji polskiej, a zarówno i presjom,znie-

rzającym do zabezpieczenia elementowi polskiemu należnych praw
mniejszości

i zabezpieczonieago przed #byt rabunkowem wywła-

_

szczeniem,
Szowiniści łotewscy przekonani są, że wszelkie poważniej»
sze Шпиків na Ak Litwie doprow@@dziśbywkońcu mumały do
które

zajęcia przez ostatnią
солярии) tych

pretendują kotysze, Politycy totewscy nie zapomnieli

jeszcze noty nini-tsr%mąr.sag.utwy z dn.30.grudnia 1919 r.
w której ostatnia domaga się Dźwińska, jako niezbędnego punktu
strategicznego dla obrony granic. i nie mają żadnej pewności,
ke rezultatem polsko-litewskiego zbliżenia nie będzie wspólna
ekspansja na niekorzyść Łotwy.
Złąd też pochodzi

cała akcja prasy i rządu lotewsilugo,

podkreślająca wszędzie swe sympatje dla Litwy, wskazujące na
konieczność umial-kowala polskiego, przyznam Litwy de jure
przez Ententę i przyznanie jej przez Łotwę.
Łotwa tembardziej przeciwną jest ugruntowaniu się wpływów
polskich na Litwie, że sama ma w tym kierunku bardzo silne i ##
dawre aspiracje, Już w 1919 r.meldowałem o popularnej na Łotwie
idei doprowadzenia do unji łotewsko-litewskiej . Jednak operacje polsko-totewskie przeciwko bolszewikom z wykluczeniem lit»

- winéw

popsuły stosunki litewsko-totewskie i były najpoważniej-

szą przyczyną późnie'szych łotewsko-litewskich zatargów. i
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ciągłej wzajeznejć nieufności.
Wreszcie niemałą rolę odgrywa volltyka angielska,ktora | noo
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bęz poważniejszych zmian od 1919 r.zmierzała do podporządk
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nia państw Baltyckich swym wyłączpym wpływom, a co za tem idzie
przeciwną była utworzeniu silnego ich błoku z Polską.
!
Na tem tle zrozumiałem się kdaje być wyraźnie zarysowujące się stenowśśko rządu Łotewskiego, , jako też dobrze dyscy-

płinowanej prasy łotewskiej w sprawie stosunku do Polski
i do
litwy oraz w sprawie sojuszu państw Pultyckich. - Hobi się

wszystko w kierunku poryskenia Finlendji i Estonji, w kierunku

prrysnanu Litwy de jure , a nawet wywarem pewnej preSJî na
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Мс zachować możliwie ртуті“ stahowisko w stosunku
do Kolski, prasa Зрнић,–тј56 na konieczność jakna jSzybszegoś zuwarcia związku państw Baltyckich, podkrośla, że
narazie jest to możliwem tylko dla Finlandji,5stonji Łotwy gdy
te nebunul; jug swo wzajemne main, przyłączenia zaś Pol
aki i lituy do tego związku możliwem има дворів;-о po ich
ostatecznem porozumieniu się w kwestji granie,
Przedstawiciele łotewscy, którzy z ministrom Meierowiczer
na czele zjechali ns uroczystości estoiskie, spodziewali sig
24. i 25. z.m. pozyskać w tym kierunku opinję przedstawicieli
Finlandji i mtcnji . Jednak estończycy, których tut.przedste
wiciel Hellat

do Rewla pragbywajacego w
temt,
poste polskiego p.Wasilewskiego, w celu przyjęcia udziału w
zamierzonych naradach - / w sast.pojecheł poseł Kamieniecki/
- nie poszli na zawieraniu związku bez Polski

i w

obrad improwizowanego zjazdu było oddanie inycjatywy w sprawie

На-

wołania W nowej konferencji państw Baltyckich - Polsce.
- Prasa"tăi-um wyraża swoje,fdziwienie іпісеойотоїспів

ze stahowiska Polski - sprzeciwiającej sk zmk&ĄŚKÓWK projekto
wi związku 3 wymienionych państw, a punktem kulmicacyjnym tych.
wycieczek jest wczorajszy artykuł “Latvija: num: ktérego
autor podkreśla, że dopóki Litwa nie będzie uznan, de jure i.
przyjętą jako członek p równoprawny do związku - 20044 ni onx

w nim miejsca dla

# związku z powyższem uważam, ze,nie mianując zagudni-

czej linji politycznej w stosunku do faństw Boltyckich ,wskazaz
na jest smisna сари .W kierunku niedopusczenia do zawarcia
związku bez Polski, jeśli niemożliwem jest rozbicie tej koncep-

©ji przez zuwarcie konwencji z Finlandją,winniśmy dążyć do nog
liwie niegłośnego unieszkodliwiania zabiegów łotewskich,
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