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latvijas ārlietu ministra vilhelma 
muntera starpniecības mēģinājums polijas 

un lietuvas konfliktā 1938. gada martā
Polijas un Lietuvas ilgstošais konflikts izraisījās uzreiz pēc abu valstu izveidošanās 1918.–
1919. gadā un sakņojās abu zemju kopīgajā vēsturē. Tas izraisīja ievērojamu nemieru Latvijā, 
kura oficiāli ieturēja strīdā neitrālu pozīciju. Latvijas valdība bez īpašiem panākumiem 
vairākkārt mēģināja piedalīties konflikta risināšanā gan lokālā, gan starptautiskā mērogā. 
1938. gada martā notikušo kārtējo incidentu uz robežas ar Lietuvu Polija izmantoja, lai 
ultimatīvi pieprasītu Lietuvai piekrist diplomātisku attiecību nodibināšanai. Militāru draudu 
priekšā Lietuva bija spiesta tam piekrist. starplaikā Latvijas ārlietu ministrs Vilhelms Munters 
nesekmīgi centās risināt konfliktu, savā pēc tam uzrakstītajā un šeit publicētajā ziņojumā 
detalizēti izklāstot notikumu norisi.
Atslēgvārdi: baltijas reģions, Lietuvas un Polijas konflikts, Latvijas neitralitātes politika, 
Vilhelms Munters, 1938. gada marta krīze.

Polijas un Lietuvas ilgstošais konflikts izraisījās uzreiz pēc abu valstu 
izveidošanās 1918.–1919. gadā un sakņojās abu zemju kopīgajā vēsturē. 
1920. gada rudenī poļi atņēma Lietuvai Viļņu, un kopš šī laika abas palika 
vienīgās kaimiņvalstis Eiropā, starp kurām vispār nepastāvēja diplomātiskas 
attiecības, bet atsevišķos laikposmos bija pat “nepieteikta kara” stāvoklis. Tas 
izraisīja ievērojamu nemieru Latvijā, kura bija abu savstarpēji konfliktējošo 
zemju kaimiņvalsts un oficiāli ieturēja strīdā neitrālu pozīciju. Latvijas 
valdība vairāk vai mazāk aktīvi, taču bez īpašiem panākumiem, vairākkārt 
centās piedalīties konflikta risināšanā gan lokāli, gan starptautiskā mērogā, 
jo varbūtēja konflikta eskalācija un pāraugšana atklātā karadarbībā varēja 
apdraudēt arī Latvijas drošību.1 Lielā mērā tieši Polijas–Lietuvas konflikta 
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dēļ 20. gadu pirmajā pusē neizdevās noslēgt efektīvu aizsardzības rakstura 
baltijas reģiona valstu savienību, un arī vēlākajos gados viens no baltijas 
valstu savstarpējo tuvināšanos traucējošiem faktoriem bija atšķirīgā 
Lietuvas nostāja, kuras cēlonis bija tās konflikts ar Poliju. 1934. gadā starp 
igauniju, Latviju un Poliju gan tika noslēgta tā dēvētā baltijas antante, taču 
tā paredzēja vienīgi diplomātiska rakstura sadarbību, kas galu galā arī 
izrādījās neefektīva (turklāt līgumā pēc igaunijas un Latvijas puses prasības 
bija iekļauts īpašs punkts, kas noteica abu pēdējo nepiedalīšanos “Lietuvas 
specifisko problēmu” – Viļņas un klaipēdas jautājumu – risināšanā). 

1938. gada sākumā Polija, savas iepriekš realizētās līdzsvara politikas 
(centieni saglabāt līdzīgas neitrālas attiecības ar abiem potenciālajiem 
ienaidniekiem – Vāciju un Psrs) meklējumu rezultātā, atradās ļoti 
nelabvēlīgā situācijā. no visiem teorētiski iespējamajiem ārējās politikas 
risinājumu variantiem reāls bija tikai viens – varbūtēja savienība ar Vāciju. 
Polija nespēja iespaidot Vācijas, Lielbritānijas vai Francijas politiku (rietumu 
lielvalstis arvien izteiktāk pauda savu neieinteresētību austrumeiropas 
jautājumos). Tādējādi rietumu nomierināšanas politikas apstākļos attiecībās 
ar Vāciju Polijas ārlietu resors centās saglabāt tuvināšanās iespēju ar šo 
valsti. Vienlaikus 1938. gada sākumā Dancigā tika uzsāktas konfidenciālas 
sarunas ar Lietuvas valdības pārstāvi par attiecību noregulēšanu, kuras, 
līdzīgi visiem iepriekšējiem mēģinājumiem, beidzās bez rezultāta. 1938. 
gada 12. martā notikušo austrijas “anšlusu” Vācijā Polija tāpat kā rietumu 
lielvalstis akceptēja pilnīgi bez protestiem. Šajā pašā laikā – 11. martā uz 
Polijas un Lietuvas robežas norisinājās kārtējais incidents, kādam līdzīgu 
iepriekšējos gados nebija mazums: tika nošauts Polijas robežapsardzības 
korpusa kareivis staņislavs serafins. Tomēr šoreiz poļu politiķi izšķīrās 
izmantot gadījumu savu politisko mērķu sasniegšanai attiecībās ar 
Lietuvu. Polijas ārlietu ministram j. bekam atrodoties vizītē itālijā, ārlietu 
ministrijas departamenta direktors T. kobiļaņskis publicēja ļoti asā tonī 
ieturētu paziņojumu, nosodot notikušo slepkavību, kurai ir “Lietuvas 
varasiestāžu organizētu lamatu” pazīmes. Tālāk paziņojumā sekoja vārdi: 
“incidents, no vienas puses, ir tā nenormālā, Lietuvas puses stūrgalvīgās 
atteikšanās nodibināt normālas kaimiņattiecības starp abām valstīm uz 
Polijas un Lietuvas robežas pastāvošā stāvokļa nenovēršamas sekas, no otras 
puses, – sekas naidīgajai attieksmei pret Poliju, ko centīgi piekopj Lietuvas 
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valdība tajā robežas pusē. Polijas valdība atstāj sev tiesības ieņemt stāvokli, 
pēc rūpīgas notikušā izpētes, kādu prasa incidenta nopietnība.” Varšavā un 
Viļņā sākās demonstrācijas, kurās tika izvirzīti vairāki radikāli lozungi (arī: 
“Vadoni, ved mūs uz kauņu!”). saspringto atmosfēru vēl vairāk padziļināja 
Polijas prese. 

Lietuvas prezidents a. smetona un valdība 14. martā izlēma piedāvāt 
Polijas pusei sastādīt abu pušu pilnvarotu pārstāvju komisiju, kura 
izpētītu incidentu un uzsāktu sarunas par tamlīdzīgu gadījumu novēršanu 
nākotnē. 14. marta vakarā Lietuvas sūtnis Tallinā nodeva šo savas valdības 
priekšlikumu Polijas sūtnim, taču atbilde uzreiz nesekoja, bet 15. martā sūtnis 
no Tallinas informēja kauņu, ka Polijas ārlietu ministrijas departamenta 
direktors T. kobiļaņskis sarunā ar igaunijas sūtni Varšavā uzsvēris – nekādas 
lietuviešu piedāvātās sarunas poļu pusei nav pieņemamas un Polija prasa 
attiecību normalizāciju ar Lietuvu un administratīvās līnijas atzīšanu par 
starpvalstu robežu, kā arī Lietuvas konstitūcijā esošā panta par Viļņu kā 
valsts galvaspilsētu izņemšanu no likuma. izmisusī Lietuvas valdība 15. martā 
vērsās pie Psrs, Lielbritānijas, Francijas un Vācijas ar lūgumu sniegt tai 
diplomātisku palīdzību, izsakot gatavību nodot lietas izskatīšanu speciālai 
komisijai. Lielbritānijas un Francijas vēstnieki Varšavā sarunās ar ārlietu 
viceministru j. Šembeku runāja par kauņā valdošo paniku, kā arī pauda 
cerību, ka jautājums tiks noregulēts mierīgā ceļā un Polijas puse nepielietos 
spēku. savukārt Vācijas valdība berlīnē pauda savu neieinteresētību 
Lietuvā (izņemot klaipēdu) un faktiski piešķīra Polijai tiesības rīkoties 
jautājumā pēc saviem ieskatiem. nedaudz asāk reaģēja Psrs ārlietu 
tautas komisārs M. Ļitvinovs, kurš Polijas vēstniekam Maskavā apliecināja 
ieinteresētību Lietuvas valsts neatkarībā un pat salīdzināja Polijas rīcību 
ar tikko notikušo austrijas “anšlusu”, tomēr Varšava guva iespaidu, ka 
“Padomes nekustēsies” – aktīvi neiejauksies, gadījumā ja Polija mēģinās 
risināt jautājumu sev izdevīgā formā. 

16. martā Varšavā atgriezās Polijas ārlietu ministrs j. beks. sakarā ar to, 
ka bija nepieciešams izskaidrot Polijas prasības, viņš akceptēja T. kobiļaņska 
rīcību un Valsts prezidenta i. Moscicka klātbūtnē valdības sēdē 16. marta 
pēcpusdienā vienojās ar armijas ģenerālinspektoru E. ridzu–smigliju 
par ultimatīvas notas iesniegšanu Lietuvas valdībai un militāra spēka 
demonstrāciju. notā tika pieprasīts 48 stundu laikā (līdz plkst. 21.00 
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19. martā) dot piekrišanu diplomātisku attiecību nodibināšanai līdz 31. 
martam, taču tajā nebija nekādu norāžu uz Viļņas jautājumu, kurš līdz šim 
bija galvenais abu pušu nesaskaņu cēlonis un kuru iekļaut notas tekstā 
bija prasījuši arī daļa ministru. 17. martā plkst. 22.00 Polijas sūtnis Tallinā 
iesniedza notu Lietuvas sūtnim igaunijā. uz notu saņēmušā Lietuvas sūtņa 
jautājumu, vai atteikšanās izpildīt prasības nozīmēs karu, Polijas sūtnis 
tieši neatbildēja, taču ļāva saprast, ka tas tiešām tā ir. Vienlaikus visā Polijā 
pastiprinājās pret Lietuvu vērstās naidīgās demonstrācijas, bet pierobežas 
rajonos – karaspēka demonstratīva pārvietošana.

Pēc ultimāta saņemšanas 18. martā no rīta Lietuvas valdība iepazīstināja 
ar tās saturu ārzemju diplomātiskās pārstāvniecības, atkal cenšoties 
panākt sev atbalstu lielvalstu galvaspilsētās. Taču gandrīz visur lietuvieši 
dzirdēja ieteikumus pieņemt ultimātā izvirzītās prasības kā samērā 
mērenas. savukārt Vācija uzsāka nopietnu militāru gatavošanos, lai 
Polijas bruņotas akcijas gadījumā pati okupētu klaipēdu un ievērojamu 
Lietuvas daļu. Lietuvas armijas vienības kopš 18. marta rīta atradās kaujas 
gatavībā, tomēr neatstāja garnizonus, lai dotos robežas virzienā. naktī 
uz 19. martu prezidenta a. smetonas pilī notika valdības ārkārtas sēde ar 
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armijas virspavēlnieka s. raštiķa piedalīšanos. Pēc ilgākas diskusijas sēdes 
dalībnieki, lielā mērā armijas vadības viedokļa iespaidā, nolēma ultimātu 
pieņemt. 19. martā plkst. 10.00 sūtnis Tallinā saņēma rīkojumu dot Polijas 
sūtnim pozitīvu atbildi (to viņš izdarīja plkst. 12.00) un tikai pēc tam – plkst. 
12. 55 autoritārās Lietuvas seims septiņu minūšu laikā apstiprināja savas 
valdības jau pieņemto un realizēto lēmumu.   

23. martā j. beks savā uzrunā Polijas senātā konstatēja, ka Polija 
augstu vērtē neatkarīgas Lietuvas valsts pastāvēšanu, un izteica cerību uz 
“normālām, pat sirsnīgām” attiecībām ar Lietuvu nākotnē. Drīz pēc tam 
starp abām valstīm pirmo reizi vēsturē tika nodibinātas diplomātiskas 
attiecības.2 

Latvijas oficiālā nostāja, konfliktam attīstoties, tradicionāli bija uzsvērti 
neitrāla, kas cita starpā izpaudās arī apstāklī, ka kara ministrijas dienas 
laikraksts “Latvijas kareivis” pirmo informāciju par notiekošo sniedza 
tikai 16. martā, samērā plaši atreferējot vienīgi abu pušu telegrāfa aģentūru 
oficiālos paziņojumus, kā arī poļu un lietuviešu preses nostāju. Līdzīgs 
tonis bija arī ziņojumiem turpmākajās dienās, nekādi nevēstot par Latvijas 
puses nostāju vai darbību (ja neskaita 18. martā publicētā apskata virsrakstā 
ietverto cerību uz konflikta atrisināšanos diplomātiskā ceļā).3 Tomēr, līdzīgi 
kā iepriekšējos gados, Latvijas valdība un tās ārlietu resors ar ministru 
Vilhelmu Munteru priekšgalā arī šajā Polijas un Lietuvas attiecību epizodē 
un zināmajā risinājumā, kas gan noslēdza gandrīz divus gadu desmitus 
pastāvējušo nenormālo stāvokli divu kaimiņvalstu starpā un reģionā 
kopumā, taču kopumā vairs nevarēja būtiski iespaidot reģiona un arī Lat-
vijas valsts drošību briestošās pirmskara krīzes dēļ, centās spēlēt noteiktu 
lomu. Visumā šis Latvijas valdības mēģinājums ietekmēt abu kaimiņvalstu 
attiecības jāatzīst par neveiksmīgāko, ko noteica starptautiskā situācija, kā 
arī zināmā mērā Latvijas autoritārās valdības ārlietu ministra Vilhelma 
Muntera ārpus Latvijas neviennozīmīgi vērtētā personība. Vēsturnieks 
aivars stranga, kurš V. Muntera mēģinājumam spēlēt vidutāja lomu 
1938. gada marta konflikta atrisināšanā pievērsies visdetalizētāk,4 Latvijas 
ārlietu ministra rīcību un tās motīvus novērtē ļoti kritiski. Pilnībā piekrītot 
a. strangam par lēmumu pieņemšanas kārtības īpatnībām autoritārajā 
valdībā attiecībā uz svarīgiem ārējās politikas jautājumiem (V. Munters 
saziņā vienīgi ar prezidentu k. ulmani) un V. Muntera ambīcijām, cenšoties 
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panākt savas starptautiskās autoritātes pieaugumu, tomēr jākonstatē, ka 
Latvijas aktivitāšu neveiksmi pirmām kārtām noteica tie paši iemesli, kas 
1939.–1940. gadā noteiks Polijas un baltijas valstu neatkarības iznīcinā-
šanu – objektīvu un subjektīvu apstākļu nosacītā nespēja panākt savstarpēju 
tuvināšanos iepriekšējos gadu desmitos. Šādos apstākļos 1938. gada martā 
maz ticami bija jebkuras Latvijas valdības iejaukšanās panākumi. Publicētais 
dokuments atspoguļo V. Muntera viedokli un atklāj interesantas detaļas ne 
tikai Latvijas, bet arī kaimiņvalstu un visa reģiona vēsturē. 

ārlietu ministra V. Muntera5 1938. gada 4. aprīļa raksts 
Latvijas sūtņiem ārvalstīs

ārlietu ministrs                                                      rīgā, 1938. gada 4. aprīlī.

nr. M. 38/9939                                                                         slepeni. 

augsti godātais sūtņa kungs, 
Tikai tagad es atrodu laiku jums sniegt sīkāku ziņojumu par Latvijas izturēšanos 

pēdējā Lietuvas–Polijas konfliktā. Lai gan šīs dienas starp 11. un 19. martu jau pieder 
vēsturei un iestājies jauns posms Polijas–Lietuvas attiecībās, tad tomēr mans sīkais 
ziņojums ir lietderīgs, jo viņā skarti notikumi, kas ilgāku laiku bij diplomātisku 
pārrunu objekts, un šis pārskats metīs arī gaismu uz zināmiem apstākļiem, kuriem 
būs sava nozīme vēl nākotnē.

Man jāsāk pārskats ar 11. marta vakaru, kad notika dineja Zviedrijas sūtniecībā. 
Dinejas laikā es saņēmu telefoniskas ziņas no berlīnes un Vīnes par austrijas 
notikumiem6. Tai brīdī, kā zināms, vēl nebija skaidrs, cik definitīvu raksturu 
Vācijas akcija pieņems, bet personīgi es tūliņ paredzēju visļaunāko, t. i. austrijas 
pievienošanu Vācijai. Vēl tagad atceros, ka diplomātiskā korpusa locekļi dzīvi 
debatēja manis atreferētās ziņas, pie kam izteica visdažādākās domas un lielākā daļa 
no sūtņiem bija ieskatos, ka Vācija aprobežosies ar paklausīga režīma nodibināšanu 
austrijā, līdzīgi tam, kā tas ir noticis Dancigā7, bet atturēsies no drastiskiem 
soļiem. Vienīgi Polijas sūtnis charwat’s8 un es bijām citādās domās un, šķiroties no 
viesmīlīgās mājas, es pateicu namatēvam9, ka dinejas virsrakstā mums jāliek vārdi: 
Finis austriae10.

Vēl tai pašā naktī es apspriedos ar Valsts prezidentu11 un izteicu domu, ka ar 
austrijas notikumiem Vācijas spiediens uz tās pārējām robežvalstīm – Čehoslovākiju, 
Poliju, Lietuvu un Dāniju tagad paliks stiprāks un līdz ar to var saskatīt jau tuvākā 
nākotnē sarežģījumu iespējamības pie Vācijas ziemeļu-austrumu un austrumu 
robežām, kādi vēl nesenā pagātnē šķita diezgan tālu esam. Šai pašā sarunā es lūdzu 
Valsts prezidentu mani pilnvarot jau tūliņ nākošā dienā, zem austrijas notikumu 
svaigā iespaida, sazināties ar Lietuvas sūtni12 un tam izteikt mūsu bažas par 
acumirklīgo starptautisko stāvokli, liekot pie sirds Lietuvas valdībai par jaunu visā 
nopietnībā apsvērt jautājumu par izlīgumu ar Poliju. Šādam ierosinājumam Valsts 
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prezidents piekrita, un nākošā dienā, t. i. sestdien, 12. martā, plkst. pusvienā, es 
izsaucu Lietuvas sūtni.

Te man jāiesprauž piezīme, ka sestdienas rītā rīgā pienāca baumas par kādu 
robežincidentu uz Polijas–Lietuvas robežas, kurā esot nonāvēts kāds Polijas 
robežsargs. Šai sakarībā notiekot arī kāda karaspēka kustība Lietuvas teritorijā, 
virzienā uz olitu. Šai pašā rītā es piezvanīju sūtnim kauņā13, kas tanī brīdī vēl 
noteiktu informāciju nevarēja sniegt, bet solījās to darīt telefoniski, pēc sazināšanās 
ar Lietuvas iestādēm. Šo piezīmi es taisu tādēļ, ka vēlāk ir tikušas izplatītas ziņas, it 
kā Latvija esot ņēmusi kaut kādu dalību pie 11. marta incidenta kārtošanas un pat 
piedāvājusi šai lietā savu vidutājību. Visas šīs ziņas ir bez jebkāda pamata, un mēs 
šai gadījumā ne tikai neesam spēruši kādus soļus, bet pat neesam pārrunājuši vai 
sevišķi centušies noskaidrot Lietuvas un Polijas viedokli incidenta lietā.

atgriežoties pie manas sarunas ar Lietuvas sūtni, es viņam atgādināju visus savus 
līdzšinējos soļus Polijas–Lietuvas attiecību normalizēšanai. Es norādīju uz to, ka jau 
1934. gada septembrī, Ženēvā, tūliņ pēc baltijas antantes līguma parakstīšanas, es 
uzņēmos iniciatīvu, lai nodibinātu personīgu kontaktu starp beku14 un Lozoraiti15. 
Šo pašu iniciatīvu es atkārtoju arī 1935. gada asamblejas laikā. abos gadījumos 
pēc sastapšanās Latvijas delegācijas telpās Ženēvā beks un Lozoraitis apmainījās 
vizītēm un viņu starpā norisinājās garas sarunas, kuru rezultātā izkristalizējās jau 
zināmi poļu priekšlikumi. kā zināms, vai nu ar nodomu vai pārpratuma dēļ, Lietuva 
uz šiem priekšlikumiem nereaģēja un 1936. gadā attiecības strauji pasliktinājās. Šinī 
gadā iekrīt arī rigorozi16 soļi pret Lietuvas minoritāti Viļņas apgabalā un pretsoļi 
no Lietuvas puses.17 Pirms izbraukšanas uz 1936. g[ada] asambleju, precīzāki, tā 
paša gada 8. augustā, es izsaucu toreizējo Lietuvas sūtni nelaiķi Vileiši18 un viņam 
pateicu, ka pēc manām domām Lietuva nav rīkojusies visai pareizi, nereaģējot uz 
Polijas priekšlikumiem, kas izkristalizējās beka–Lozoraiša apspriedēs. Tagadējos 
apstākļos – tā es teicu Vileišim – es Ženēvā vairs nekādu iniciatīvu neuzņemšos, bet 
es vēlētos, lai Lietuvas valdība zin, ka mēs uzskatām nenormālā stāvokļa likvidāciju 
starp Lietuvu un Poliju par ļoti vēlamu aiz iemesliem, kuri daudzkārt un attiecīgā 
vietā ir izteikti un kurus es šeit neatkārtošu.

Par šo pašu jautājumu es runāju 28. septembrī, Ženēvā, ar Lozoraiti. 10. decembrī, 
rīgas konferences laikā,19 atkal ar Lozoraiti. 1937. gada 31. janvārī, atgriežoties no 
Tautu savienības padomes sesijas, es apstājos kauņā un savās pārrunās ar Lietuvas 
ārlietu ministri no jauna atgriezos pie Polijas–Lietuvas attiecību kompleksa. 1. jūlijā, 
kauņas konferences laikā,20 es atļāvos šo jautājumu pacelt sarunā ar prezidentu 
smetonu21. Visos šajos gadījumos Lietuvas pusē arvien ir dzirdēta principiāla 
gatavība kaut ko darīt, bet tai pašā laikā novērojama izvairīšanās no praktiskiem 
soļiem, abstrakta juridiska un morāliska argumentācija.

uz ārieni stāvoklis starp abiem kaimiņiem palika arvien ļaunāks un 1937. 
g[ada] septembrī, Ženēvā, man beks pateica savus slavenos vārdus sakarā ar kādu 
toreizējo robežincidentu: “ja būs vēl kāds incidents, tad mēs šausim un neatbildēsim 
vairs ar vārdiem, bet ar kādu kavalērijas brigādi.” beks mani vēl speciāli pa pusei 
pilnvaroja, pa pusei lūdza šos viņa vārdus atstāstīt Lietuvas ārlietu ministram. To 
arī izdarīju 24. septembrī. Toreiz es Lozoraitim vēl pateicu, ka varbūt šī kavalērija 
tik ātri nekustēsies, bet ka mana saruna ar beku man neatstāja nekādu šaubu, ka 
Polijas valdības pacietība tuvojas savai robežai.

Vēl 1937. gada 11. decembrī, atgriezies no Tallinas konferences,22 es vairāk kā 
divas stundas pavadīju vagonā divatā ar Lozoraiti un visa mūsu saruna bij veltīta 
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Polijas–Lietuvas attiecībām. Es vēlreiz atkārtoju visus politiskos un stratēģiskos 
argumentus, kas runā par labu izlīgumam ar Poliju, un uzsvēru, ka pēc manas 
pārliecības goda pilns izlīgums arvien vēl ir iespējams, kas no Lietuvas neprasītu 
ne iepriekšēju diplomātisku sakaru nodibināšanu, nedz arī atteikšanos no sava 
viedokļa Viļņas jautājumā. nobeidzot sarunu, kuras nopietnību un tanī pašā laikā 
draudzīgo raksturu Lozoraitis pilnībā apzinājās, es pateicu pirmo reizi, ka, ja es 
varu kaut kādā nebūt veidā būt pakalpīgs, tad es stāvu Lietuvas ārlietu ministra 
rīcībā. Tāpat es uzsvēru, ka nekur uz ārieni par šo sarunu es neko neteikšu un 
neinformēšu pat savu sūtni kauņā, lai nodrošinātu absolūtu slepenību, un, ja mani 
pakalpojumi būtu vēlami, es lūdzu Lozoraiti to man darīt zināmu tiešā ceļā, bez 
sūtņa starpniecības.

To visu es atkārtoju savicki kungam, un beidzot pateicu, ka austrijas notikumi 
mani pamudina, un šoreiz jau oficiāli, valdības vārdā, vērst Lietuvas uzmanību uz 
draudošām briesmām, kas var ļoti drīz pienākt arī pie Lietuvas robežām, un ieteikt 
šai sakarībā nopietni apsvērt jautājumu par attiecību nokārtošanu ar Poliju. Es lūdzu 
šo draudzīgo démarche23 man neņemt ļaunā un to arī neiztulkot kā mūsu vēlēšanos 
iejaukties Lietuvas ārpolitiskos apsvērumos. Mēs, protams, varētu bezdarbībā un 
klusi ciešot paslēpties aiz Lietuvas robežām un gaidīt, kamēr briesmas pienāk 
pie Lietuvas robežas, bet tādu politiku mēs neuzskatām par godīgu un mūsu 
politiskās antantes un draudzīgo attiecību cienīgu. Lietuvas sūtnis, tāpat kā viņa 
priekšgājējs, bez ierunām atzina manu viedokli par pareizu un man apsolīja, ka 
viņš nekavējoši par šo sarunu ziņos uz kauņu, kur nākošā dienā, svētdienā (13.iii) 
gaidīja atgriežamies Lozoraiti.

no savas puses Lietuvas sūtnis uzstādīja 2 jautājumus. Pirmo, kādā veidā mēs 
domātu, ka Polija varētu stiprināt drošību baltijas apgabalā. kā otro: vai nebūtu 
jābaidās no tā, ka tagadējos apstākļos Polija izlīguma mēģinājumu augstprātīgi 
noraidītu, uz pirmo jautājumu es atbildēju, ka mēs nedomājam par kaut kādiem 
specifiskiem soļiem, bet, ievērojot Polijas attiecību raksturu ar Vāciju, izlīgums ar 
Poliju netieši lielā mērā pastiprinātu Lietuvas pozīcijas, un mēs tad savā neatkarīgā 
politikā, kas iziet uz neitrālo joslu starp Vāciju un krieviju, visi bez izņēmuma būtu 
vienis prātis, bez riska, ka Polijas–Lietuvas konflikts te varētu ienest negaidītus 
sarežģījumus. uz otro jautājumu es atbildēju, ka man Polijas viedoklis nav zināms, 
bet ka no manām līdzšinējām sarunām ar Polijas ārlietu ministri un Polijas sūtni man 
ir noteikts iespaids, ka sarunā ar Lozoraiti savā laikā taisītie priekšlikumi visi paliek 
spēkā. Man jāpiebilst, ka, runājot ar Lietuvas sūtni, es tai momentā jau zināju, ka 
bij jau pat iecelti pilnvarotie (charwat’s un klimas24) un izstrādāts pilnvaru teksts. 
Es arī zināju, ka Polijas ārlietu vadība šo sarunu pārtraukšanu, kas notika starp 
Mironas25 un grāfu Tiškeviču26, ir ņēmusi stipri ļaunā. bet es biju saistīts ar savu 
vārdu par to neko neizpaust un tādēļ arī sarunā ar sūtni savicki aprobežojos ar to, 
ko es nupat teicu kā atbildi uz viņa otro jautājumu.

sarunu laikā zvanīja sūtnis sējas kgs no kauņas un apstiprināja ziņas par 
robežincidentu. Es tās atstāstīju savickim un piemetināju, ka tagadējos apstākļos 
es šo incidentu uzskatu par ārkārtīgi bīstamu un vēl jo vairāk redzu attaisnojumu 
visam tam, ko es sūtnim biju izteicis. 

Tai pašā dienā (12.iii) plkst. 10-os es vispārējos vilcienos informēju charwat’u 
par manu sarunu ar savicki. Es arī uzdevu telefoniski sūtnim kauņā pie pirmās 
izdevības atkārtot manu démarche, protams, daudz asākā formā pie Lietuvas 
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ārlietu ministra, kas arī notika 14. martā un par ko tuvāk ir ziņots sūtņa L. sējas kga 
attiecīgos rakstos.

Pirmdien, 14. martā, no ziņām, kas bij ienākušas pa svētdienu, varēja tūliņ 
konstatēt, ka sakarā ar 11. marta incidentu stāvoklis stipri saasinājies. Šīs pašas dienas 
vakarā, plkst. 18.45 sūtnis Valters27 mani informēja par sarunu starp Markusu28 un 
kobiļaņski29, par kuru tuvākas ziņas atkal var atrast sūtņa attiecīgā ziņojumā. no šīs 
sarunas es arī smēlos informāciju, ka Polija nodomājusi iesniegt Lietuvai terminētu 
ultimātu. Plkst. 19.30 sūtnis kauņā man ziņo, ka viņa démarche pie Lozoraiša ir 
pieņemta, ka šo démarche, kopā ar visu radušos stāvokli apspriedīšot Lietuvas 
valdība, kura visās tanīs dienās, kā zināms, sēdēja en permanence30. bez tam sūtnis 
man ziņoja, ka uz Lietuvas ierosināto apriņķu priekšnieku apspriedi incidenta 
noskaidrošanai, kas bij nolikta uz svētdienu, 13. martā, poļi nemaz nav ieradušies.

Tanī pašā vakarā, kā zināms, Lietuvas sūtnis Tallinā iesniedza Polijas sūtnim 
pirmo Lietuvas priekšlikumu, kas sastāvēja no 2 punktiem, proti, iecelt pilnvarotos, 
kas a) noskaidrotu 11. marta incidentu un b) apspriestu soļus tamlīdzīgu incidentu 
novēršanai nākotnē. Līdz šim vēl nav galīgi skaidrs, kādēļ šis paziņojums taisīts 
caur Tallinu. savickis man teica, ka vispirms esot gribējuši uzdot viņam attiecīgo 
priekšlikumu nodot charwat’am, bet, tā kā viņš tanī vakarā neesot bijis mājās, tad 
Lietuvas ārlietu ministrija, lai nezaudētu laiku, tūliņ sazinājusies ar Tallinu. otrā 
versija, ko esmu dzirdējis, ir, ka Markusa saruna ar kobiļaņski ir tikusi zināma 
kauņā caur Tallinu un ka tādēļ Lietuva izšķīrusies savu priekšlikumu nodot Tallinā. 
katrā ziņā igauņu starpniecība šajā lietā nav notikusi un Lietuvas sūtnis Tallinā ir 
sazinājies tieši ar Polijas sūtni.

Es pienāku pie 15. marta. Plkst. 10.30 sūtnis kauņā man ziņo par augšminētā 
Lietuvas priekšlikuma iesniegšanu, un 15 minūtes vēlāk sava ministra uzdevumā 
man to apstiprināja savickis. Priekšpusdienā pienāca arī pirmās ziņas par karaspēka 
kustību Polijā. Plkst. 13.30 sūtnis charwats mani sīki informēja par sarunu [ar] 
Markus-kobiļaņski. Pateica, ka nekāds ierosinājums no poļu puses igauņiem nav 
taisīts un ka poļi arī nav devuši igauņiem nekādas pilnvaras uz jebkādu vidutājību. 
Es vaicāju sūtnim, vai viņam ir kādas ziņas par 3 poļu divīziju koncentrēšanu, uz 
ko viņš man atbildēja: “Pie mums neviens negrib karu, bet ja nebūs sarunu, kam 
dotu pilnīgi pieņemamu prettekstu jūsu sestdienas démarche, tad būs ultimāts. Par 
3 divīzijām es neko nezinu, es domāju, šīs ziņas ir pārspīlētas.”

Plkst. 14-os no sūtņa Varšavā saņēmu ziņas par demonstrācijām Polijā, ka gaida 
atgriežamies beku un ka Polijas valdība apspriedīšot stāvokli 16. martā. sūtnim 
kauņā es uzdevu oficiāli apvaicāties pie Lietuvas ārlietu ministra, vai 14. marta 
priekšlikums uzskatāms kā netieša atbilde uz Latvijas démarche, citiem vārdiem, vai 
šī priekšlikuma 2. punkts iztulkojams kā Lietuvas gatavība pārrunāt visu jautājumu 
kompleksu ar poļiem. uz to plkst. 14.30 saņēmu telefonisku atbildi no kauņas, ka 
Lozoraitis neuzskatot 14. marta priekšlikumu kā atbildi uz Latvijas démarche un ka 
par šo pēdējo un Polijas–Lietuvas attiecībām pēc būtības vēl runās un tas prasīšot 
zināmu laiku.

16. martā Varšavā ierodas ārlietu ministrs beks. Daudzās pilsētās notiek 
Lietuvai naidīgas demonstrācijas. Plkst. 16-os sūtnis Varšavā mani informē, ka tai 
pašā pievakarē notikšot kabineta sēde, kas būs veltīta Polijas–Lietuvas attiecībām. 
(kā zināms, nenotika vis kabineta sēde, bet sevišķa apspriede pie Polijas Valsts 
prezidenta31).
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Es tūdaļ izsaucu Lietuvas sūtni un pateicu viņam, ka sēdes iznākumā es paredzu 
ultimāta uzstādīšanu un, ja es tuvākās stundās saņemtu atbildi uz manu sestdienas 
démarche, es uzņemtos uz sevi atbildību sazināties ar Varšavu un ieteikt ultimātu 
neuzstādīt. savickis bija vienisprātis ar mani, ka tā esot pēdējā iespējamība novērst 
ultimātu.

Pēc šīs sarunas es sazinājos ar Polijas sūtni un liku viņam saprast, ka nebūtu vēlams 
tai pašā vakarā jau pasludināt ultimātu, jo gadījumā, ja kauņa reaģētu uz Latvijas 
démarche, būtu daudz labāk stāties pie plašākām sarunām un nekoncentrēties uz 
robežincidentu. To charwats solījās notelegrafēt uz Varšavu. Līdz vēlam vakaram 
no Lietuvas nekādas ziņas nepienāca.

17. marts, ceturtdiena, kuras vakarā, kā zināms, nāca Polijas ultimāts, ar savu 
dramatismu man arvien paliks atmiņā visos sīkumos. no paša rīta, plkst. 10-os, 
man zvanīja savickis un pateica, ka naktī Lozoraitis esot sazinājies ar viņu. Viņš 
esot teicis, ka uz mūsu jautājumu nekā konkrēta nevarot atbildēt, ka taustot zemi ar 
angļu palīdzību un ka Polijas prasības esot ārkārtīgi smagas.

11.45 Valters ziņo, ka par 16. marta lēmumiem vēl neko neizpauž. apspriedē 
pie Polijas Valsts prezidenta esot ņēmis dalību arī kara ministrs un ģenerālštāba 
priekšnieks. Polijā notiekot jaunas demonstrācijas, kaisot proklamācijas un vakarā 
paredzēta neliela manifestācija uz maršala Pilsudska32 laukuma.

12-os Polijas sūtnis informējās par stāvokli. Vaicāja, vai neesot vēl ziņas no 
kauņas, un lika saprast, ka ultimāts nav izsludināts. Gaidot vēl eventuālu atbildi 
uz mūsu démarche.

Tai pašā dienā izplatījās baumas, ka kāds Lietuvas ģenerālis ieradies Latvijā, 
lai informētos par mūsu eventuālo palīdzību bruņota konflikta gadījumā ar Poliju. 
noskaidrojās, ka šis ģenerālis ir Daukantas33, kas bij ieradies rīgā jau iepriekšējās 
nedēļas vidū ar nolūku inspicēt dažus Lietuvas audzēkņus, kas mācās kr. Valdemāra 
jūrskolā34. Tāpat izplatījās baumas, ka anglija esot uzņēmusies vidutājību Polijas–
Lietuvas konfliktā.

Tālāk prese ziņoja, ka Polijas valdība iepriekšējā vakarā ir lēmusi par vajadzīgiem 
soļiem, neprecizējot to tuvāk, kādi soļi domāti. bez tam tika ziņots, ka beks 22. 
martā sniegs paskaidrojumus senātā par Polijas–Lietuvas attiecībām.

Šīs un vēl daudzas citas ziņas, kas bira ceturtdien priekšpusdienā kā no pilnības 
raga, radīja tādu iespaidu, ka Polijas valdība būtu izšķīrusies par mērenības ceļu. 
Man personīgi tomēr bij iespaids, ka tādas domas ir nepareizas. Es tādēļ sazinājos 
vispirms ar anglijas lietvedi35 un prasīju, vai anglija esot uzņēmusies vidutājību 
konfliktā. uz to viņš man atbildēja negatīvi un piemetināja, ka anglija caur savu 
vēstnieku Varšavā36 vienīgi esot devusi council of wisdom37.

Plkst. 13.15 sūtnis Varšavā mani informēja, ka notiekot karaspēka koncentrācija 
pie robežām. Francijas un anglijas vēstnieki pie Polijas ārlietu ministra vēl neesot 
tikuši.

Tanī pašā dienā notika mūsu kabineta sēde, kurā es sniedzu manu ziņojumu 
par visiem notikumiem kopš 11. marta. Pēc šī ziņojuma kabinets mani vienbalsīgi 
pilnvaro darīt visu iespējamo, lai novērstu bruņotu konfliktu, neizslēdzot pat 
vajadzības gadījumā braucienu uz kauņu.

Plkst. 13.30 anglijas lietvedis man zvanīja no jauna un paziņoja, ka kenards ir 
redzējis grāfu szembeku38, kuram izteicis cerību, ka nenotiks nekāda pārsteidzīga 
rīcība. Līdzīgā kārtā ar szembeku runājis arī Francijas vēstnieks noël39. nekādu 
vidutājību anglija nav uzņēmusies un neuzņemsies.
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Plkst. 14-os man zvana Polijas sūtnis un pasaka, ka situācija esot ārkārtīgā mērā 
nopietna. Polijas valdības rīcība esot gaidāma naktī vai nākošā rītā. no jauna viņš 
prasīja, vai esot kādas ziņas no kauņas. 14.45 zvana sūtnis sēja un ziņo, ka Lietuvas 
valdība esot informējusi anglijas, Francijas un itālijas valdību par incidentu un 
lūgusi Varšavā ieteikt mērenību, bet nav lūgusi nevienas valsts starpniecību. arī 
Vācijas un Padomju savienības valdības informētas par stāvokli, bet tādi lūgumi kā 
augstāk minētām 3 lielvalstīm pēdējām divām nav izteikti. Lietuvas valdība gaidot 
atbildi no poļiem uz 14. marta priekšlikumu. Tai pašā dienā kauņā esot notikusi 
seima sēde, kurā iekšlietu ministrs Čaplikas40 īsi referējis par konflikta līdzšinējo 
gaitu.

Pēc visu šo ziņu saņemšanas es uzskatīju par savu pienākumu vēlreiz vērst 
Lietuvas valdības uzmanību uz stāvokļa bīstamību, jo, no vienas puses, bij skaidrs, 
ka nekur nepastāv nekādi vidutājības mēģinājumi; no otras puses, ir Varšava, ir 
kauņa bij ieņēmušas nogaidošu stāvokli, cerot katrs uz otras puses iniciatīvu. Es 
tādēļ kabineta sēdes laikā, pl. 15-os, izsaucu Lietuvas sūtni un viņam pateicu, kā es 
vērtēju stāvokli un, ja ne no kurienes nebūs nekādas iniciatīvas, stāvokļa nelabojama 
sarežģīšanās ir neizbēgama.

Tā arī notika. naktī no 17. uz 18. martu sūtnis sēja mūs informēja par ultimāta 
iesniegšanas faktu un ziņoja, ka viņš vēl vēlā vakarā esot ticis izsaukts uz ārlietu 
ministriju, kur viņam izsniegts ultimāta teksts. kā zināms, ultimāts ir krustojies 
ar Lietuvas otro priekšlikumu, kuru adresēja uz Parīzi un kurā Lietuvas valdība, 
modificējot 14. marta priekšlikumu, bij ar mieru iecelt pilnvaroto, lai apspriestu 
attiecību normalizēšanas jautājumu.

ja nu reiz Lietuvas valdība nav varējusi vai nav gribējusi novērst ultimātu, 
tad tagad bij skaidrs, ka vienīgais iespējamais ceļš bij ultimāta pieņemšana. Tā kā 
iepriekšējo dienu piedzīvojumi mums nedeva nekādu drošību, ka Lietuva apzinās 
pilnos apmēros stāvokļa nopietnību, tad 18. marta rītā es piezvanīju sūtnim Tallinā41 
un uzdevu viņam noskaidrot, vai igaunijas valdība būtu ar mieru kopējā démarche 
ar Latviju draudzīgā kārtā ieteikt Lietuvai ultimātu pieņemt. 

Plkst. 10.15 man zvanīja Polijas sūtnis un pateica, ka naktī Ļitvinovs42 izsaucis 
Polijas vēstnieku, kuram esot pateicis, ka padomju valdība ļoti vēlētos, lai konflikts 
tiktu nokārtots miera ceļā. Ļitvinovs esot piemetinājis, ka pašā konfliktā ne pagātnē, 
ne tagadnē Padomju savienība nav ieinteresēta. Šai pašā sarunā es informēju 
charwat’u par priekšlikumu, ko es izdarīju Tallinā. Dažas minūtes vēlāk man 
zvanīja Lietuvas sūtnis, no kura balss varēja jaust ārkārtīgu satraukumu un kurš 
man pateica, ka Lietuvas ārlietu ministrijā valdot pilnīgs sabrukums un ka viņš 
neko citu nevarot teikt, kā to, ka Lietuvas valdība savas vainas dēļ tagad atrodas 
ultimāta priekšā.

11.30 zvanīja konsuls no Viļņas43 un ziņoja, ka visu nakti Viļņā bijusi vērojama 
karaspēka kustība, tāpat pilsētai izgājuši cauri tanki un lielgabali; manāma arī 
aeroplānu kustība; maršals rydz-smigly44 ieradies Viļņā. saņēmu arī telegrāfisku 
informāciju no Varšavas, ka Polija šaubās, vai Lietuva pieņems ultimātu, un tādēļ 
sagaidāms visļaunākais.

13.30 sūtnis krieviņš man ziņo, ka igaunijas ārlietu ministrs noraida kopējo 
démarche pie Lietuvas valdības. Šādas atbildes iemesli bij sekojošie: 1) Polijas 
ārlietu ministris nav bijis runājams priekš diplomātiem pirms ultimāta nosūtīšanas; 
2) mūsu antantes līgums neparedz tiesību runāt par Viļņu; 3) ceļš no Tallinas uz 
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kauņu esot tikpat garš kā no kauņas uz Tallinu, citiem vārdiem, kādēļ Lietuva nav 
informējusi igauņus; 4) ja kādam vajadzīgs padoms, tad lai viņš šo padomu pats 
prasa un – “Ņezvannij gostj huže tatarina”45; 5) akels46 ir pārliecināts, ka ultimātu 
pieņems; 6) igauņi esot dementējuši ziņas, kas viņiem pieraksta kādu akciju kauņā; 
7) Latvijas ārlietu ministrs esot piesolījis savus pakalpojumus Varšavā, bet atbildi 
uz to neesot saņēmis.

Pēcpusdienā vēl nāca visvisādas ziņas no kauņas un Varšavas, kas apstiprināja 
sekojošus faktus: poļu karaspēks ir kaujas gatavībā; Lietuva nekādus militāras 
sagatavošanās soļus nesper; vidutājību neviens neuzņemas; publika sāk nervozēt 
un šturmēt bankas.

Tad, plkst. 18.45, sūtnis Valters mani informēja par savu sarunu ar beku (skat. 
attiecīgo ziņojumu) un mazliet vēlāk par savu sarunu ar vēstnieku noël, kurā 
noskaidrojās, ka anglijas un Francijas vēstnieki ir ieteikuši savām valdībām dot 
padomu Lietuvai ultimātu pieņemt.

Tai pašā vakarā man vēl bija sarunas ar Polijas sūtni un mūsu sūtni kauņā, bet 
tās neko jaunu stāvokļa noskaidrošanai nedeva. Plkst. 10-os vakarā es tādēļ uzdevu 
sūtnim kauņā pieprasīt audienci pie Lietuvas ārlietu ministra un pateikt, ka pēc 
stāvokļa vispusīgas apsvēršanas un pārbaudot visas mūsu rīcībā esošās ziņas mēs 
neredzam nekādu iespējamību vairs kaut ko darīt un domājam, ka vienīgais ceļš 
ir pieņemt poļu ultimātu. Pusstundu vēlāk man vēl reizi zvanīja Polijas sūtnis un 
pateica, ka pēdējā mirklī esot bijis vēl viens privāts mēģinājums ievadīt sarunas, bet 
tas kategoriski noraidīts. ultimāts paliek spēkā, vienīgais ceļš ved caur Tallinu, un 
viņš arī vairs visā lietā nekā nevarot darīt.

sūtņa sējas vizīte pie Lozoraiša notika tai pašā 18. marta vakarā, plkst. 23.30 (sk. 
attiecīgo ziņojumu).

19. martā pienāca ziņas no Ženēvas, pēc kurām bij skaidrs, ka anglija un Francija 
neintervenēs, ja Lietuva noraidītu ultimātu.

Tad, kā zināms, plkst. 11-os nāca Lietuvas piekrītošā atbilde. izšķirošais 
apstāklis, kā tas redzams no sūtņa sējas ziņojuma, ir bijis anglijas spiediens un 
to man arī 19.martā apstiprināja anglijas lietvedis, kuru es informēju par ultimāta 
pieņemšanu un kas man uz to vēl pateica: it is definitly better so47.

                                     ar augstu cieņu
                                                               [paraksts]

LVVA, 1313. f., 1. apr., 128. l., 17.–31. lp.
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vermittlungsversuch des aussenministers lettlands 
v. munters bei der regelung des konfliktes zwischen 

polen und litauen im märz 1938
Der langwierige konflikt zwischen Polen und Litauen entstand gleich 

nach der Gründung dieser staaten 1918/19. Er wurzelte in der gemeinsamen 
Geschichte. Polen und Litauen waren die einzigen nachbarstaaten Europas, 
zwischen denen es keine diplomatischen beziehungen gab. Lettland, das 
offiziell neutral blieb, betrachtete dies mit besorgnis und versuchte mehrmals 
an der Lösung der konflikte teilzunehmen. Wegen des polnisch–litauischen 
konfliktes gelang es auch in der ersten hälfte der 1920er jahre nicht, einen 
effektiven bund zur Verteidigung der baltischen staaten zu schließen. Zwar 
wurde 1934 zwischen Estland, Lettland und Polen die sog. baltische Entente 
geschlossen, jedoch sah diese nur eine diplomatische kooperation vor.

am 11. März 1938 gab es an der polnisch–litauischer Grenze einen 
neuen konflikt: Ein soldat der polnischen Grenzwache wurde erschossen. 
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Die polnischen Politiker nahmen dieses zum anlass, ihre politischen Ziele 
im blick auf die beziehungen mit Litauen zu verwirklichen. Veröffentlicht 
wurde ein schroffer bericht, die polnische Presse begann eine kampagne 
gegen Litauen, und alle Versuche Litauens, die situation zu regeln, wurden 
abgewiesen. am 17. März wandte sich Polen mit einer ultimativen note an 
Litauen und verlangte, innerhalb von 48 stunden diplomatische beziehungen 
aufzunehmen. in Polen wurden die feindlichen Demonstrationen gegen 
Litauen immer stärker, in die Grenzgebiete erfolgte aber eine demonstrative 
Truppenverlegung. am 19. März fügte sich die litauische regierung den 
Forderungen Polens.

Die offizielle stellungsnahme Lettlands zu diesem konflikt war – wie 
üblich – neutral. Die ersten informationen über den konflikt wurden in der 
Zeitung des kriegsministeriums “Latvijas Kareivis“ erst am 16. März veröffent-
licht. jedoch versuchte die regierung Lettlands und das außenministerium 
mit dem Minister Vilhelms Munters an der spitze bei der Lösung des 
polnisch–litauischen konfliktes eine gewisse rolle zu spielen, obwohl die 
zwischen den beiden staaten aufgenommenen diplomatischen beziehungen 
von keinem großen belang mehr für die sicherheit Lettlands und der 
ganzen region in der Vorkriegssituation waren. im allgemeinen gelten 
diese Versuche Lettlands, die beziehungen der beiden nachbarstaaten zu 
beeinflussen, als gescheitert. Dies wurde zum einen durch die internationale 
situation und zum anderen durch die widersprüchliche Persönlichkeit 
des lettischen außenministers V. Munters bedingt. Die ursachen für den 
Misserfolg der Maßnahmen Lettlands waren dieselbe, die später –1939/40 – zur 
Vernichtung der unabhängigkeit Polens und der baltischen staaten führten: 
Die durch objektive und subjektive Faktoren bedingte unfähigkeit, eine 
gegenseitige annäherung schon in den früheren jahrzehnten zu erreichen. 

Das hier veröffentlichte Dokument – der bericht des außenministers 
V. Munters vom 4. april 1938 an die lettischen Gesandten im ausland gibt 
seine ansichten wider und offenbart interessante Details in der Geschichte 
Lettlands, seiner nachbarstaaten und der ganzen baltischen region.

Schlüsselwörter: die baltische region, konflikt zwischen Polen und 
Litauen, neutralitätspolitik Lettlands, Vilhelms Munters, krise vom März 
1938.
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