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Riga, 25/1 1926. 

RaPortti .:0 LO' Latvl eta. 

Ulkominister1 Pllp Riiassa. 

Latvlan - Viron suhte1sta ,.m. 

Eilan illalla matkustl Viron ulkoministeri Piip takasin Tal

l1nnaan allasta, jossa hän tällä kertaa v11pyi kaksl päivää, Jo.ista suuri 

osa kUlu1 useihin kUtsuihin. Sekä Latviassa että V1rOSSakin on ulkop~i

tikka vi1me aikoina sen jOhdOS~ tapahtuneitten muutosten vuOksi kulkenut 

ikäänku1n ·vanhaa vauhtia· ja entistä latua ilman että sen ta~m1nnassa 0-

11s1 tuntunut vo·imakas t a ohjausta . Että Latvlassa on näin laita, sen vol 

ymmärtää h~n, s1llä KeierORicsln kUaaeman Jä~een on ulkominister1ön 

JOhto> tähän pälvään aaakka ollut välia1kaisella kannalla. Latv1an ent. pää

min1ster1 Celmin!, joka KeierORlcs1n kuoltua tul1 v.a. ulkominister1ksi, 

Plti itseään slllä paikalla aivan tilapäisenä ja nykyisessä Ulmaniksen 

hallitUksessa on ulkoministerin paikka vieläkin täyttämättä, sillä lähetti

läs Schumans on a1van äskettäin k1eltäytynyt tarjottua paikkaa vasta&aatta 

masta. Nyt näyttää Siltä, että pääministeri Ulman1s ~ttals1 ulkominister1n 

salkun haltuunsa, jo~e1vät paraikaa V1ran ja L1ettuan kanssa menossa olevat 

tu.ll.i- ja kauppaneuvattelut antaisi nlln paljOn työtä. Pääministeri U1man1s 

on nim1ttäin yhä vielä sekä Viroa että Liettuaa varten määrättyjen latvla

la1sten tuLLi-Ja kauPPakom1ssia1den puheenjohtaja. 

Kun Viron uus i uIJcoministeri Pllp on jo., pitemmän aikaa ollut lähet

tiläänä Washin&tqnissa ja näin ollen ]l1an kaUkana viroJ..ais-l!a.tv1alalsesta 

politlkasta, 011 Rilan matka käytännöl11se]täkln kannalta sangen tarpeeLLi

nen. ASloihin perehtyminen ybensä J,OC hyvlen sUhteitten oso.ttaminen enti

selleen jääviksi ]11tto~isen kanssa - siinä matkan päätarkotus. Kikään e

rikolnen poIltinen kYS~8 ei sils ollut matkaa aiheuttanut, mutta pol1-

tisistä kysymyksistä neuvoteltiin kylLä periaatteelllsesti •• 01~n saapunut 

uus1maan Va.nhO'ja Ja so.J..miamaan uusia sUhteita l1ittoutuneen naapurimaan 

JOhtavien henkllÖitten kanssa -- ilmotti prot. P11p eanomalehdistön edusta

j illB 2' p. t.k. Ja sUtä. syystä m1nuu a 81 olekaan mitään kankretista 

ilmotettavaa, ko.eu matkanl on ~uont/eel.taan intonaatiamatka •• ' Ka1n1tta

.oan muuten, etti Keleroviolin aikana, p~rittiln siihen, että Latvian Ja 

Viron ul!kOJllinUterit tapa181vat tall.nea ent1lti useammln, alnakin JoU 

tadnen kUUkaUll, kOlka lilttoutuneilla naapureilla on Paljon yhte1s1ä all

alta. 
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Byt Rllassa tapahtu.lssa mulemminpuolls1tsa lntormatlotllal

suUkslssa 011 lllanno~lsestl keekUskeltu etupäässä Latvlan ja Vlron väl1s1B

tä~sta. Malnltu1lla mallla on uselta yhtels 1ä kysymykslä pälväjärJee

tYke8ssä. Tärkein niitä on n. s. tUlllunlonl-kysymyr, josta keslrusteltlln 

1. p. marrask. 1923 tehdyn va1m.1stavan soplmUksen perusteella, joka soplmus 

on seltsemäntenä artlk1ana sll~oln tehdylssä sopimukslssa, jolsta olen .axI 

Minlsterlölle alkanaan lähettänyt jä.1J ennökset, ja joka 7;s artlkla kUul~u~ 

wL'unlon 8conomlq1Je et doua.nlere sera reallsee de la manler8 

sulvante; 

1. Les deux Gouvernements nommeront une commlsslon mlxte sur base 

de parltå q~l aura a etabllr dans un delal de trols mo1s a partlr de la <1&

te de 1a mlee en vlgueur du present tralte un tarlt des douanes commun et une 

lSglslatlon douanlere unltlee Rour Les daux pays. 

2. Le tarlt das douanas commun, elabore par ladlta commlsslon mlxte, 

sara ratltle par les lnstltutlons competentas des deux Etats et lncorpore, 

comme partle lntegrante, dana la present tralte sous torma d'un protocole 

addltlonel. 

3· D8S que ~e tarlt des douanas commun sara mls an vlgueur dans 

les daux pays, les prodults du sOl, d8 L'agrlculture et de l'lndustrle des 
o 

deux pays contractan18, ser,.nt e.xsmpts a l' exo_aptlon des cas prevus par p.4 

dU present artlcle, dans le terrltolre de L'autre Partls Contractanta da tout 

dro 1t da douana d' entree OU de so.rt le. 

4. Les prodults constituant un mona,p~e d'Etat et les prodults eou

mle a un reglme d'acclses ou taxes lndlrectes, comme aVlrltueux, vlns y com

prls blere, Fevaln, tabac, allumettes etc., ne jo!rant du regime prlvllegle, 

prevu par p.3 dU pråsent artlcle, avant que la låglSlatlon concernant 1es 

monopo~s et taxe8 1ndlrecte8 n'aura pas etå unltlå par la mime camm1sslon 

mixte et avant qu'un accord speclal n'aura pas ete ratltle par les lnstltu

tlons l .... latlves des deux Partles Contractante •• 

lt'Im vl1me aikoina Latv1&n-Vlron neuVQ;ttelut talOude1ll8en ja tul-

11unlan1n t~teuttam18eksl o~at edlstyneet hltaaetl, QD ja. slltäkin vQlnut pää

tellä, että vaIlteUlt.la cm olemassa. Molemmin puolin pelätään kllpall.Ua erlnäl

.Illå teoal1suuaala4lIa. Latvia pelkäi etenkin Vlron tek8tI11teo~l1suutta, 

mutta ~ös rautateollisuutta C·palnaYla koneIta-), t&nerltu~ttelta, muutamia 

paperIDLJ eja j .n. e. Viro. vuoro.ataan pellltU 11 tä, että. sen .teläosa joutul.1 

lUlan .ata-.pl1rlin, että LatTian _r:tklno1lla olevat suuret varastot !leitet

tU.l1n nroon, että latvian nahkateoll18uus, ltemIalIleet ja koameU8et tUQ,t

teet, POrs1.1nl- & !afau81teolll8UuS j.n.e. t1l6ttals1vat sen am1lIe vastaa-



,. 
Tille teollisuuden haaroille vahinkoa. SOpimUksen t~teuttaminen tuntuu 

/ " yhä v181å vaikealta eikå sl1hen luonnolliSe8ti pääatäkään ll.JJ1an kompra.m1s

sia, JOka tietysti tulee tuottamaan muutamille teolliSuUksl11.. kUmmassak1n 

ma&8sa vahinkoa. 

Nyt Rllassa tapahtune1ssa keSkustelu1ssa 011 käynyt 1lm1, että Lat

v1a on valmistavaan sop1mUkseen nåhden katumapi&1lä etenkln s1ksl, että sen 

Pitälsi päästää maahan virolalsia tekstllltuotteita, joitten kanssa se e1 

v~ kilpall1a, mutta 01.1 päämin1ster1 Ulmanls arvellut, että tässäkln suh

teessa päästäislin yks1miellsyyteen nl1ssä neuvottelu1ssa, jotka Latv1a Ja 

Viro tulevat pitämään Tall lnnassa lähtmmässä tuleva1suudessa. K~ Latv1an te-

011115Uuspl1r.1ssä ja kauppiaskunnaesa vastustetaan Latvian-Vlron tu1l1unio

nln toteuttam1sta siinä maodossa kuin 1 p. marrask. 192} tehty 7:s art1kla 

tarkottaa, niin on päämin1steri Ulmaniksella vielä vaikeUkS1a taivuttaess&an 

va.stustajla sopimUkseen. 

Tämä tltll.1un:101likYs~ on Suomelle tärkeä s11nåkln Suhteessa, että 
Jl 

Jos Vlron teksti11tuotteet pääsevät t~ltta Latvlan markklnollle, nl1n tu-

lee Suomen paraikaa kasvava tekstl11tuottelden vlentl Latviaan våhentymään. 

Joltakln mUl,ta Suomesta Latvlaan tuotavla tavarolta tulee suunniteltu Lat

vlan-Viron tull1unlonl kQ8k~aa.an vähemmässä. määrässä. 

Mitä tUl.Be mulhln Rllassa nyt esl11ä olle1hln latvlalals-vlrolalS1in 

kYsymykslin, ni1n alillä el ola Suomen kannalta sen vertaa lntresslä että 

011s1 syytä nlih1n erlkseen puuttua. SelLalsla kysymyksiä. 011 kOul.Ukysymys 

rajaseudun asUkkal11e, rajan yll kUlkU ja lupa slihen j.n.e. 

Huolimatta slltä, että erääLtä olkelsto~tvlalalselta taholta on 

parin vuoden ajan hlljakseen ·näyk1tty~' latv1alais-vlrolalsta tul1.1soPimUk

sen valmistelua Ja käytetty etenkin rajahankaUksia tyytymättömyyden i1ma1-

8e~seksl V1roa vastaan, tOdettlln nyt tapahtunelssa keskUstelu1ssa Latvlan 

ja Viron väut iyvlksl naapuruu8suhteiksl - aJ.na&1n vlralllsesti - ja ul'-

komlnlsterl Pllp sanoi tyytyvä1senä voivansa palata Hl1asta kotiin. 

M1öskln mitä tulse Ul.kQpo11tlseen tolmlntaan 011 vo,tu tOdeta, et

t ä LatTla Ja V1ro tulevat edelleen seuraamaan samaa ent1stä suuntautumista 

kUln tähän saana ja l11s kUlkemaan Yhdessä. Tämä 0.11 tOdettu per1aatteelU

lest1 Ja puuttuaa~ta y,rSltylskohtalslin kysymykslln ja 011 luonnolUsestl 

lausuttu to1vomus palata ult0Polltlslln kysymyksl1n mahdollls1mman plan sen 

Jälkeen kuin LatTian Ulkomin1sterin paikka on täytetty. 

MU1sta yle1111tä kyS~k8istä, jolsta 011 keSkUsteltu ma1nitaen 

ulkomin1ster1en tuleY&D kODteranaa1n 111assa Ja SUhteet .eUTOsto-Venäjiån • 

. Ulkoa1nlster1en konterens1sta 01.1 keSkusteltu valn puo11 tuntla 
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ja ol! l11101n käynyt selvUle .euraavaa . Latv1a kUtsuu Suomen, Viron, Puo

lan ja myöSkin Liettuan ~om1n1sterlt ensi kevään kuluessa konterenss11n 

R11kaan. Viro Ja ola p1aettl1n Liettuan kUtsumIsen kannalla. Suomesta 

011 arveltu samaa ( ja saa min. Orosvalds nähtävästl tehtäväksl sonderata 

aSiaa). Ohjelmasta 011 ma1nittu , että Latvla laatU eM.otUksensa ohjelmakSl 

aJolssa ja lähettää sen as1anomals111e tarkastettaVaksl. Entuudestaan avol

m1ks1 tal käslttelemättä Jääne1tä kysymykSlä 011s1 otettava Ohjelmaan. Mi

tään tarkempaa tal ytB1nkohta18e~paa ~i oltu ohjelmasta ma1nittu. Mitä k.o. 

ltunterenssln aikaan tulee, 011 'pUhuttu siihen suuntaan, että hUhtikUUJl 011-

s1 luultavastl sopivln. 011 otettu huom100n va1keat jääsUhteet Suomen Ja 

Viron välillä ja arvei t u , että ehkä nil~nkin vuoksl ollsi konferenssla 

lykättävä. 011 myös arveltu, että Llettuan nykyinen hallltus el halunne 

päättää oaanotosta ~onterensslln ennen Llettuan edUSkUntavaaleJa, Jotka 

toimltetaan maaliSkUussa. Llettuan uusi eduskunta kOkoontuu ensl toUkokUun 

15 p. ja voi olla mahdollista, että L1ettuan hal~ltus haluaa lykätä konferens

siln osanoton ratkaisemlsen siksi. Ma1nltsen lUkeneen1 L1etuan lehd1stä, että 

ainakin W~tas', kristlllis-demokratien äänenkannattaja ja Slls hallltt~PuolU

een lehtl, vastustaa Jo nyt asanottoa Riian konferenssl1n Puolan kanssa, kos

ka tämä yhä P1tää miehitettynä Liettualta anastamlaan alueita. On n11n ollen 

sangen luultavaa, että Liettua tulee kieltäytymään. 

Ulkoministeri Plip oli ottan~t keSkustelun ala1seksl kysymyksen el

kö Baltian mailla olisl syytä ryhtyä koettamaan Neuvosto-Venäjän kanssa Jo

takin Locarnon tapaista sopimusta. Hän 011 mainlnut, e&tä kOSka suurvallat 

lännessä kaikesta päättäen pitävät tälllaista sopimusta suo,tavana Ja kOSka se 

ollsi Baltlan maillekin hYödYksi, niin ollsi sellaiseen pyrlttävä. Ehdotus 8i 

ollut saanut LatVian tahoilta vastustusta, mutta LatVian puolelta 011 tOivottu, 

että kysymyksestä saataislin vielä tarkemmin keSkustella läh1mmässä tuleva1-

.~Ud~ssa, kun Latvian ulkominlster1n paikka on täytetty. Molempien maltten 

tahOlta oli erikoisest1 alleviivattu sitä, että Beuvosto-venäJän kanssa on py_ 

rittävä mitä parhaimpaan yhtei symmärrykSeen, koska s1itä on Baltian mailla 

sangen suurta taloudellistakin hyötyä. 
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Baltlan maltten våhemmistö

kansalllsuUkslen konte renss1 

Rlga, 27/1 1926. 

Rllassa. 
T.k. 16 Ja 17 p. p1t1vät V1ron, Latv1an ja L1et

tuan våhemm1stökansalllsuUks len parlamentar1set edustaj a t R11assa konterenss1n 

jossa käs1tte11vät yhtels1ä etUkysymykslään. -R1gasche Rundschaun e päätolmlt

taja trl Sch1emann 011 avannut konferenssin huomauttaen, että konterenssl el 

ollut JPhtunut vällttömäst1 naapuruussUhte1sta, vaan k1ertote1tse kansalnvä-

11sen våhe~n18tÖkanSall~uuks1 er Genevessä pltämän kongressln kautta, jossa 

tämäntapalsla konferensseja kuin R11an pldettlln suotav1na. 011 m. m. ma1n1nnut 

että 111kkeen tarkotus on päästä valt lo-olkeudellls8stl valmlstettuun ja tar

klstettuun olkeusaatteeseen ja että kongressl Genevessä 011 yks1mle11sestl 

asettunut valtakunnanaatteen kannalle, joten våhemmlstökansal11suUkslen kysy

mysten ratkals emlsen pltälsl ~lla valtakuntain omlenkln etujen kannalta suota

vaa. Europan raUhan lUjlttamlseksl , 011s1 näln ollen pyr1ttävä s11hen, että 

polstettalslin kansalllsuuskamppal1u valtakuntaln valtl0111sesta elämästä . 

Trl S. 011 sanonut vol vansa tOdeta, että kultturlautonomlan tunnustam1nen 

Vlrossa on helpottanut Vlron valtloelämää ja näln ollen Jo tuottanut 

11stä hyötyä. Latvlassa pyrltään samaan n.s. kou1uautonomlan kautta. Kun pu

hemlehlstö 011 vallttu 011 tr~Bwald Amende selostanut Geneven kongress1n tu

loksla ja tledottanut useltten slaavlla1sten .ähemm1stökansa111suUks1en Ja 

flaaml1alsten y.m. 111ttyneen k.o. 111kkeeseen. Prof. Laserson 011 a11e, 11-

vannut S1tä , että kysymys Baltlan malssa el ole mikään aluekysymys ja on s11s 

a1van vapaa lrrendentlsmlatä. T01mlttaja O. Grosberg -- sangen monlpuo11nen 

klrjal1ija ja sanomaleht1mies -- oli selostanut minoritettien sUhdetta talou-

dellisiin kysymyksiin ja kesklttynyt etupäässä kredlttlkysymykseen ja Ba1tlan 

aaltten taloudelllaeen yhteenll1ttymlseen. 011 todennut, että kva11tatlv1nen 

palnavammuus C.reponderansal) maan talouselämässä on mlnor1tettlen puolella. 

YksltylstaloudesBa tämä tunnustetaan, mutta el valtl~taloudessa, s111ä kal

klsta ponnistukslsta huol1matta a1norltetlt elvät ole saaneet alnoatakaan 

kaa -Latvlan pankin- neuvost vsaa yhtä vähän kuln d1skonttokom1teassa. 011 

TOnut ~1k8en hallitUksen korjaavan mlnorltetteja kohdannelta epäkohtla 

Jossakin mälrå8sä. 011 pitänyt Kelerovlclln kaU&akantavla auunnltelmia ~1-
u 

an maltten taIOudelllaekl1 låhentya18ek81 lu~tav1Da, ~tta 011 epäillyt tQk-

ko ne koskaan toteut.vat, kUn asia molemmin puol1n kOhtaa vaatustuata andas

ateriaen mer~I1..tn Ja 1taekkYYden tåbden. ODt pltänyt Viroa pääsyy111aenä 

tU1ilunlan1~ttaa18Pyrk~.ten mon1 ... vaihe188a. Oli taloudeLlia18sa 

vottelulsla Ll8ttuan kansia pltåQyt pahtmpana 88t .. ni v1elä .ltä, että L1 

• 
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talua18i monopo~las.ma.n Latvlan 0"" varuataals •• sa VllJ&ll&. Tri B. Amanda 

(Sakealainan 7al ll s ta) 011 tiennyt , että virQlals1sta useat Ja Pltävät 

tull1unionla rauenne.na yrltYksen!. KUn 011 selostettu myös Llettuassa vanem

mlstökansalllsuUksien osalle t~llltta viä inkäytöstä kredltln kleltim1sessä Ja 

arvosteltu agrarlrefo~a Ja sen tuottamla VahinkoJa, 011 tolsena konterenssl

päivänä käsitelty n.s. varslnals1a minorltettlproblemeja, etupäässä autonomla

kysymystä. Prot. Laserson (~uutalalnen Latvlasta) käslttell tätä kysymystä 

kahdelta näkökannalta: vaatimUksena yhtäsuur11n kansalalsolkeUksiin ja vaat1mUk

sena kUltturlautonomiaan. Hän 011 huomauttanut, että tUSkin m1nkään maan Eurar

passa peruslak1 myöntää vahemmlstökansalllsuUks111e n11n suuria olkeUksia kUln 

Liettua, mutta aJ.l valittanut, että kii,ytännössä rä itä o.1lceUksia el oltu to.'tlIIu

tettu Ja että Llettua nyt ~lkeudenmUkalsuu<1essa mlnoritetteja kohtaan jää Latv~ 

asta ja Vlrosta paljOn jälelle. Hän plt1 Liettuan nykylstä mene/ttelyä suoraQ

taan vaLtlo,rikolllsena temppuna. Latvlassa on kouluautonOll1aa erilals1lla haI-

11nno~11sllla to~menplte11lä melk01sest1 rajotettu. V1ros'a on paltsl koulu-

ja kUltturlautonom1aa myös soslalinen ltsehallinto, kun Latviassa sallltaan 

vain määrätt~ä keräYksiä hyväntekevilsyystarkotUksl1n. Itseverotus on Pyyhltty 

Latvian autonoll1iasuunnltelmasta pols. Llettuan juutalalnen hra Garfunlcel 0.11 

selostanut Llettuan Juutalaisten valkeata asemaa ja saanut konferenssissa huo-
tL 

mattavaa _analttoa. Ennen 0.1.1 Juutalals11l)1 Liettuassa ol~ut oma minister1nsä 

] ltUksessa, ~tta talml on lopetettu Ja myöhemmin myös Juutalalsten kansall1s-
J 

neuvosto Llettua~sa)(ulJettu . Oli kertonut kouluja kaödannelsta taimenpitelstä, 

j~lta aJ.~ leimannut väklvaltalsiksl Ja sanonut, että kalkesta tästä on Liet

tualle oll~t vain se -hyöty-, että kalkkl Llettuan vanemmlstökansalllsuudet ovat 

nyt -heränneet- ja tletolsia tehtäv1stään. L1ettuan puolala1nen hra BUdz~nsk1 

Q]!.1 kuvannut puQla1alsten aseman L1ettuassa jQk8eenkln Samanlaiseks1 kUin jUu

talaisten. Llettuan Saksalainen hra Klnder 011 nlinlkään a~tanut saksalalsten 

asemasta Llettuassa synkånpualalsen kuvan. 011 huomauttanut, että ljlK kirkko

kin 011 sUonut kärSiä, kUn valtakunnansaksa1.aisia pappeja a.ll karkotettu Liet

tuasta Ja että heitä el aJ.e kuul!Unut takals1n vaikka Saksan Komossa o~eva lä

hetystö on ankarasti puuttunut aSlaan. 1'rl Schlemann (Rlga) oJ.l tehnyt käytännöl 

lisistä t~lmenpltelstä, Jotka oliSl läh~ässä tulevalsuudessa saatava t~teute
tulksl, sen yhteenvedon, että enslnnäkln 011s1 valtlon varoJa käytettävä suhteel

l1Sest~mmlstÖkanSalllSUUkslen hyväksl kUSSakln maassa. Itseverotu8 011-

sl sall1ttava Ja täYdelllaen vapaus kansallisuuden tunnustamlsessa taattava. 

!Qnterenesl tekl seuraavan Ykslmlellsen loppupäitöksen: 

V1ron, Latvlan ja Llettuan kansal11sten vähemmistöjen P&rlamen

tarlsten edustajain konterenss1 toteaa, Ben jälkeen kuin se on kutt1lut 

molvla .e11tYkslä väbemmlstÖkansal~suUkslen as 
emasta malnltulssa 



,. 
maassa, sen 1lahuttavan toe1aslan, että ka1k1ssa käs1telly1ssä kysymyk

s1ssä vallltsea pääas1allinen yksimielisyys, kUten että kansallinen kamp

pa.ilu on po1stettava val!t1otaloUde1l1sesta pO,litlkasta, että kansallinen 

kUltturlautonam1a on toteutettava Ja valt1okansalaisoikeudet my;nnettävä. 

Konferenssissa o11vat slls edustettuina seuraavat vähemmlstö

kansalllsuudet~ Saksalalset, venäläiset"uOlalaiset Ja Juutalalset. 
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Riika, 12/2 -26. 

Raportti 5:0 104 Latvialta. 

Pomm.1räj ähdY"k8et 
eräitten sanomalehtien toimltusten ovlen takana 

tai etuhuonei8sa ovat viime alkoina antaneet täällä paljon puheen aihetta. 

KUn räjähdykset ovat tapantuneet oikeistolatvlalalsten lehtien työpajojen 

vahingoittamiseksi, niln on heti voinut panna merkille, että räjähdykset 

oTat wahjelmalIisia·. T.k. 9:pnä sattui viimeksi tällainen räjähdYs Latwl

jas Sargs-lehden toimituksessa. Siitä ei oLe pitkää alkaa kun Brihwa Seme 

(U1manis-puolueen lehti) ja Semgal es Balss Kitaussa saivat kOkea samaa. Rä

Jähdykset elvät o~e 011 et volmakkaita. IhmishenklR ei ole tuhoutunut. Et 

sä ovat akkunat kärsineet mennen säpäleikSi. 

Entä mikä on ollut räj ähdysten tarkotus? Se on nyt selvinnyt. Rä

Jähdysten to1meenpanijGista on useita vangittu. Nämä ~vat enimmäkseen nuorta, 

ajatt lemato~ta koulu- tai yliopistoväkeä Ja lUkeutuvat n.s. Latvian fasis

teihin, jolta yhdistää Natslonallstien klUbi. -Langat- johtavat erään varak

kaanpuoleisen !asistin käsiin, joka on Joutunut viranomaisten "kUrin ja nuh

teiden- alaiseksi aikaisemman toimintansa vuoksi sosialidemOkrateja vastaan. 

A~i8emmin, jo pitempi aika Sitten, räiskyivät nimittäin pOmmit Sozialde

mOkrats y. m. vasemm1stolehtien nurkissa. Kun tästä ei ollut fasisteille 

-hyötyä-, vaan p~invastoin vahlnkoa, niln o~t he nyt koettaneet saada 80s1al 

demokratit y.m. vasemmalla epäilyksen alaiseksi Ulmaniksen hallltUksen siL

missä ja siis hallituksen rankaisemaan vasemmistoa. Ylempänä mainittu lehti 

Latwijas Bargs on muuten lähellä Latvian fasisteja, Jotka siis tälläkää ker

taa eivät ole whyötyneet w., räjähdykSistä, vaan joutuneet kllnn1. On luu1:tavaa, 

et tä räj ähdykset toimitusten nurkissa nyt loppuvat, s lllä. viranomaiset ovat 

kä.yneet ankarasti asiaan käsiksi . 



2. 

KommunIstIen yangIteemI.tsta 

on lehdIssä kerrottu myös TI 1me vI1kkolna. 

Sanottakoon hetI, että Latvian s1sältäpäin tGLmiva kommun1smi näyttää v11-

me a1koina yhä he1kentpneen, mIkä jOhtuu sangen r1peästä Ja tarmokkaasta 

valtiollisen polis1n to1minnasta. Kommunismin asema maassa on näin ollen 

v1eläk1n he1komp1 ku1n s., Jota selost1n 10/12 -24 (raportt1nl 1:0 82 Lat

v1asta) Tallinnan kumousyrlt;yksen Jälkeen. Vllme kUun puol1 välissä päät ty1 

Ri1assa n.s. "19:n kommun1st1n Juttu", Jossa osalllstuneet kommunistit tuo

mitt1in ankaranpuol.1s8s tl . vä1nä1Innassa siepatti1n myös kiinni ka1kk1 5 

henkilöä (venäläis1ä Ja juutalaisia), jotka ol'ivat ta1puneet vastaanotta

maan Moskovan rahaa Ja tOimlmaan kommunlsmIn hyväkSi. TOim1nta o~ vasta 

aIvan alullaan. Kuten aikaisemmIn olen tiedottanut, ei Latv1an eduskunnassa 

(sa 1!llaasa) o~e ainoatakaan kommun1stia (pUOlue on LatViassa 1 aiton Ja lu

vaton) Ja va1n Yhtä so~.d.m. 1cansanedustajaa P1detään kommunlst1systävälll

senä. Näyttää s1is S1ltä, et t ä. tätä nykyä kommun1smI vanhemp1en kansala1s

ten keskuudessa Latv1assa on melkeIn lopussa, mutta "koUlSomo~lnll' lUkumäärä 

nousee vIeläkIn muutamlln ilat01h1n. 
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ltUrl1r1l!1urha. 

YkSkylän ja Kurtenhovin asemain välll1ä Rllan-Yoskovan rau

tatielinjalla noin 25-}O km. päässä Riiasta t.k. 5 p:n aamUlla on antanut 

kovin paljon pUheenaihetta ja mieliharmia Latvian hallitUkselle. Kun Suo

menkin lehdet ovat jo sähkösanomissaan kartoneet tapahtumasta yksityiSkoh tai

sesti, niin en sen selostamiseen enää puutu, mutta pyydän saada mainita tutki

muksen tUlOksista kuitenkin s uraavaa. 

ROsvoja, jotka olivat revo~vereilla aoestettuja, oli kakSi, 

joten hUhut suuremmista määristä perättömiä. Nämä ovat nimeltään Anton ja 

Bronislaw Gabrilawicz, kansalllsuudeltaan puolalaisia , mutta Liettuan alamai

sia. Riikaan he saapuivat Liettuasta luultavasti 4 p. t.k. Liettuan polisi ei 

ole heidän menneisyydessään vo~nut toistaisaksi tOdeta roavoUksia y.m.s., 

mutta Latvian pollsi epäilee vahvasti, että he ovat a;lleet mUkana erinäisis-

sä rasvoUksissa viime syksyn kUluessa. Heidän jälkeenjättämäneä kirje (asun

nossaan Liettuassa) todistaa mielestäni, että teko on luonteeltaan krimina

linen j~ täkäl. Sovjettivenäjän lähetystön teolle antama P'olitinen väritys 

näyttä nyt päivä päivältä häviävän. Se, että rasvot hyökkäisivät SSSR:n kah

den kUrlirin kimppuun, nä~ttää JOhtuvan siitä sattumasta, että näitten OBas

ton ovi rautatievaunussa oli aUki, kun mu1tten vielä nUkkuvain matkustajain 

ovet o.llvat kUnni. Venäjän kurl1reja on muuten aina 2 yhdessä, Latvian ku

riiri lyöttäytyy tavallisest1 JOnkun muun kUriirin seuraan, tällä kertaa 

Italian. R1koksen selvittäminen on tuottanut suuria vaikeUksia, kUn toinen 

rosv01sta ampui ensin henkihieverisså olevan vaikeasti haavottUL~an veljensä 

ja Sitten, kun oli m.m. viSkannut Veljensä ja oman passinsa vaunun ikkunasta 

ulos, itsensä, huomattuaan paon haavojensa tähden mahdottomaksi. SSSR-kurllri 

Bette, -suuren- latvialaisen kammunistirosvon veli , kuoli heti haavoihlnSa, 

mutta toinen kumiiri KaChmanstal on jo parantunut lievemm1stä haavoistaan. 

Hän on käyttäytynyt kQ~1n komentavasti ja ylimielisesti, vieläpä Uhkaavasti . 

Se, että K. ei luovuttanut kuriirisalkkua edes SSSR:n v.t. edustajalle Rii

assa, vaan vei sen~Ukanaan sairaalaan, on latvialaisten mielestä sangen 

varmana todiste siitä, että salkussa oli tärkeitä pap.reita. Jotkut antavat 

merkitystä. s111e seikalle , että Gabrilovicz1en veli, on kamissarina KOSko"... 

vassa ja että t01nen veli on upseerina Pu~ armeijassa. LatVian pollsi va

littaa etenkin sitä, että henkiin jäänyt kuriiri Kachmanstal sai sairaalassa 

tilaiSUUden pUhua 888R:n lähetystön henkilöitten kanssa ennen kuulustelua ja 

ilman että LatVian POliiSin edustaja aai läsnä. On m.m. sanottu, että K. vält 

tää, että rosvot oaiaiTat muka kysyneet ja etslneet kUrilreja ja sitten sa

nGneet, että tuossa ne kUrllrit OTat, vaikka toiset matkUstajat 8ivät ~188t 
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mitään sella1sta tOlin lUklttUJen Qv1ensa takaa kUUlleet. VOlpa Olla, että 

K. on tämän 1tsek1n keks1nyt i1man -ku1Skau.ta- . 

KUten .anottu, rosvousyr1tys n &ntanut Latv1&n h.ll1tUkselle luon

noll1s8st1 palj on 1kävyyks1ä Ja harmia. mutta hall1tus näyttää ottavan asian 

silt1 raUhallisest1 Ja olevan itsek1n 1ntreso1tu as1an selvlttäm1seks1. 

SSSR:n lähetystö on lähettänyt L&tv1an U.K:ölle 2 noott1a. joilta Jälk1mäi

sestä seuraa Saksannaos leht ilelkkeenä. Ede1l1stä 5 p:n noottla eI Latvlan 

U. K:ö Ole ta1stalseks1 antanut kenelleiään, mut ta toivon . että sa&n s11tä

k1n alkuperäisen venälä1sen tekstin. 

Kuten sanottu, tällä hetke~ä pldetään tekoa krlmlnal1sena. Rosvot 

olivat n1mittäln rahOjen tarpeessa. Jol~a a1kolvat ostaa auton. He ova~ al

kalsemmln suorlttaneet Rllassa shörörlkurssln. 



Ul.komln1eter1en konteren.al 

näyt tää t.äällä JOnkunverran jääneen päi 'fäj är

jestYksesså takapaiko1lle, mikä JOhtuu etupäässä ylempänä selostetusta ku

ri1r1murhasta ja L1ettuan kanssa piakkoin tapahtuvista neuvottelu1sta ta-

10udellia1ssa as10issa samoinku1n Latvian lähimmässä tuleva1suudessa aio

tusta tullikorotuksesta, jotka ovat k1innittäni8n hallitUksen ajan. Täällä 

R11assa näyttää as1a s1ltä, että Latvia haluaa ens1n päästä Viron ja Liet-, 

tuan kanssa Jonkunla1seen selvyyteen tulli- j a taloussUhte1sta Ja s1täpa1t

si Latv1a haluais1 saada ulkom1n1ster1n paikan ens1n täytetyks1 ennenku1n 

alkaa va.lm1stella konferenssia . MinUlle sanottlln tänään ulkom1n1ster1össä., 

että Latv1a e1 halua ki1rehtiä konferenssin p1toa, kOSka Sillä on niln 

paljon kovin k11reel11s1ä ja tärkeitä asi01ta ratkaistavana. Juuri yllämai

nitut kysymykset näyttävät s1ihen määrään k1innittävän Latv1an hallitUksen 

huomiota, ettei konferenssin valmistelu näy edistyvän tai astuvan etusijal

le ennenku1n ulkom1nister1n paikka tulee täytetYks1. (Albats on Slls edel

leen -gelt&nt-). 

Käytän t1la1suutta main1takseni miltä asia Riiassa näyttää mu1-

h1n naapurima1hin katsaen. -- V1ro a1 ole täällä myÖSkään kllreht1nyt kon

ferenssin p1toa, vaan m1nusta näyttää s11tä että sek1n tahtOis1 saada ennen 

konferenssia JOnkUnlaisen selvyyden tull1- Ja taIoussUhtei'tten keh1ttym1-

sestä Latvian neuvottelu1ssa Kovnossa t.k. a1kana ja Tallinnassa kaiket1 

mahdolliaimman p1an san j älke.n . 

Puola aivan päinvastoin tuntuu täällä painavan konferenssin pi

toa mahdo1l1s1mman aikaiseksi. S' taht01si SAada sen pidetyksi enneakuin 

Skrzynski käy MOSkovassa m1nkä nyt arvellaan tapahtuvan hUhtikuun lopulla. 

tai toUkOJcuun alussa. V01 olla mahdollista, .ttä Jos PuOla huomaa konferens

sin Tielä lykkäytytån, se suostuu SkrZyn8kin MOSkovan matkaan ennen konfe

renssia. Puolan täkäläinen min1ster1 käv1 t01.sapä1vänä luonani ja ma1nitsi 

taaa ent1seen tapaan, että kyllä nyt on konf.renssiasa päästävä kUnnol11s1in 

tulok.11n. Hänen tyytymättö~ytensä aika1semp11n tuloks1in kävi 1lmi. Kai

niUi IIYN että JOI konternssi l.ykkäåntyy l)88ampia kUUkausia, niln PuOlan 

osanotto liihen Toi tulla kYlymyk.enalalsU:sl. Kän tuntui mel.kein h1Ukan 

liapen''fån pUhuealaan kontArens81n Jouduttam1sen puolesta, ja antol ymmär

tää. oleTanIa tyytymätön LatTlaa hltauteen konterena81n valm18telua81aesa. 

VeniJIin IUhde kont.reD8811n on TUtuta., kUUn ennen, Ja trl-

aa el näy muutosta tulevan. ~ttl. 

On eyystua Tä1t..tt1. etU SSIB 0Il utamtt. kUr11r1mur·~""'I~ 

l •• n nlln pUu Ja akU •••• lvya llUl, eUi 

JOUdut tllllUta kOllten".1n Y&l.a1atelUl.. _ 
alatelu .1 ol.e PUPla "'UI. kiJa1D .tiU: .... e 
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.3m 'lluftrage ba 45oIoietreglerung tat iin .nge~rte 1llDfIIlnbe finb baau cmAttcm, 
eOIll!etbertrt>ter In Settl4nb t)en f6 0 t fu. &et bn EDIll!megterung bm fd}IDeren (iino 

felllltl cf1 In bet IRadjt bom 10. am ben bnuf ~etbo~urufen, bofJ \eltn.lHt lett. 
U. 6e&ruar bem 8n»efet bet VIu&enmlnt. tllnbtfcf1en l8e~lItbn nldjt IIn oute 
\letlulJlJ 9II&clt folgmbe !Role 6UAefttllt: & I Il e \) 0 t I te 9 t , alle tatflllf)llldjen U .. 

.. ~ lUllnlftet! 3m 9luftralle mdnet lReo- ftllnht bet UebetfaIIl aubuflllren. 
qlnunll ~a&e \dj ble lifljre fOIAenbet IU 31ittt 3nbem ble EDIllldteglerunA nolf) munat 
Renntnll all &rlngen : i>le SOIIIlmeglerunll ~te oben ertodI)nle ijDtbmtng IIIlebnfloU, 
f)aIt d Tl1t nfotberIldt, ble aUernnftttte ~Iu" , Inl&elonbtte In &eaug auf ble ~nflmaOtion 
merIfam'feU ber Iettllinblflf)m lReglerunl1 bol> bd SDlllietbntretetl In 1!ettumb flfIer IIle 
auf au ImIen, baf! u n 9 e a cf1 te t liite lle t. II Untetfudjung~rotoroUe unb aUet Ilbllloe Un. 
~ 0 lt et n a dj b r 11 cf It dj et 60 t II et u n . tnfudjanll.material, Il&er ble tlutfllAm lIer 
II e n b e t S 01111 ette II I et u n A, bafl bem I8ilrgetln .!fDtIollla unb anberer "erfDlten, 
lBntreter SOIIIletruflTanbt In 1!ettlanb ble ~IIIt bie SoIIIjetrfQierunA d fIlr erforbedlcf1, 
~ÖAltd7fe\t geQe&en IIInbe, ununter&tod)en ber leitllinblllf)en lReglerung 6U erfl4rm, 
unb eritflO~fenb Il&et bm G:lanA bet Unt®< baf!, raili ble bringenben iJotberungm eo. 
lucf,ung het Ue&nfaU. aur ble ~DIIIlethttlere IIIletfuf!lanbt feUenll ber Idtlllnblf\f)en Itie
auf bem 1!aufenbm 3U '"bleUien, In aUe !ma. tung nllf)t erfllUt lIIerbm ioUten, ble @IoID et. 
terianen btt Unterlucf)unA ~Inbntf ~u Ae. ! regleru.ng blelet f6me~mm bet Idtlllnblf n 
lIIinnm. unb mlt bm IdtIlinbild)en 18e~l!tben lReglerunA aIII IDl i t bel elI Ig u n II a n b et 
111 &efl;4nbiAem Rontaft ~u blei&en, ble Idt. lB et IIIlf dj u n 9 b et 6 ~ U te n aufsufaffen 
llinbifdie IRcgterunA bl!l}et niditll In blelet ge.nötlgt i!l unb ble etlorberlllf)en .!tonfequen
lJIltftung unternommen f)at unb ble !Jb)te bzl sen Tjinau. ale'Qen IIIlrb. 
SOllllribntreutll bDm o. lJebruar b II f) c t I i>ie Solllletreglerung nlllattet bon bet lett. 
o ~ n e !11 niili 0 t t II e I a ff c n fJat. llinbifLf)en lRegierunA In aIletf.iltscfUt .Belt 

3nbe.m ble Iettldnblrlf)e lRegierunA ble 60s eine ~nilllort auf bieie !note. 
IIIjmtAlerunA Ilbn ben (JanA unb ble !Relul< (!}ene~mi gen 61e, i{)crr !IJlinifttt uIIII. unu. 
tale bet Unterlucf)ung bd 6attell 1m un., \ 
f. Taren laf!t, .... erbm au gleidiet Heli a&er G}eid)dftltrllget bel 6e€5!R. In S!ettlanb I 
offl~iette !nlttellungen tlcrllffmtntf}t, In S. iB 0 r f u felli I tili). i 
lIIe.lLf)en aul bet 60lllletregletunq un&efann. • 
ten (Jdlnben bom !lInfang ber Untnfud'junll Q. bllrfte unferer lRegierunlt nldil fd}lDet 
an unb I.m IBcgenfatl au ben berelll aIIgtm~in 'allen, blele burd)au' unmotlbletten !8eldjul. 
bcfannten ~atlad)en bet Ueberfatt ouf ble blgunAen ber rulflfcf)en !Role au IIIlbetIejteR. 
SDIIIleifuriere aIII etn gtlllM1ttIld)e1 ftlmlne1!d (1' negt ja auf bet i)anb, baf! fIlt ble llItt. l 
lBetbred)en f)lngeft-m IIIftb. IIlnbildie lReglerung nld)t ball lIerlngfte gnter-

(JleilfMclrlg l)etllffenlltdjt aucf1 ble lettIlin. elfe bOtntgl, ble \}rebeItat bon Rut!en~or 
blldie ~effe eine oanse lRe\fJt bon !nltteifun. In blelem obet temm 1!1lf)te erfcf)elnm au 
gert unb VIrtlfe1n, 101llO'QI U&er ben UebrrfaIl lalftn ober gar lrgenb e!tDaI bon ben ~ ' 
felbj't alI audi 11ber bie bon ben letlIlil1blfdien IlcbnlHen ber Untetlud)unll au lIerfdillldAcn. 
iBtlilltben gefllIlrte Unletludjunq, fiat unb De- um fo me~r, aIII bie U~1tdter 2luIlIänber 
muftt ble ~atiadien enlfl:ellmll. Illaten. 



LJ 1v1 r (' /( 
~ / tJ0f2t 



SUOMEN LÄHETYSTÖ 

FJNLANDS BESKlCKNING 
L~GATION DE FINLANDE 

Rlga, 17 h 1926. 

N;o 15}. 

A. Herra 

'J !... .( 

."; 3'~/ 1 f \ J X. 2..; 

NL'j~ _ 2{, -

~ ~)6. j 

te 
I 

- - --- _ ___ ..J 

K. Herra K 1 n 1 s t e r 1, 

Raporttl N;o 105 LatTlasta 

Jossa; 

1) A1batln haastattelusta (siv . 1) 

2) Rlian konferenssi (siv.}) 

1ähe t et ä.ä.n t ä.mä.n mUkana 5 lCpl. 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, vakuutus 

mitä syvtmmästä kunnioitUkses~ani 

U1koasiainminister1 8. t ä 1 i, 

Hals1nk1. 



Raportti 8;0 105 LatTias ta. 

ALbatia haastatt&lusta~ 

jonka hän on matkalla o.ll&l8an1 antanut 

Latl'lan sanamalaht1lllhhllla, Pyydän aaada tähän J:a.1nata Ii&uraal'aa (Latvlan 

Ulkominlst&rlön tiedotUksen mUkaan): 

• L"Europe, - a d'olare K. Albat, - traversa å l"heure qu'n ast 

una lnterassant& at tres lmportante epaque qul sara dånommee sana douta plU8 

tard 18 p'rlo~a da conso11datlon d~ la pQl1t1que de pa1x. L& tra1tå da Locarno 

n"en oonatltua que la pr&mlere phase qul sera sulvle par des traltes analogulis 

dans les Balkans, on Orient et sur 1a 11tteral Balt1q~e. Par contre, las chan

ces du so1-dlsant -Locarno. du Nord"' para1ssent douteU8es. 81 un tra1tå Balt1que 

anglobant tous las pays rlvera1ns de 18 mer Baltlque Qst un jour conclu, ce ne · 

sera que d"apres le scheme sulvant: 1) Tra1tås de garant1e et d'arbltrage 

les Etats Baltlque~ 2) entre les ttats Baltlques at 18. Rues1e, 3) ent re l~ 

ttats Balt1ques et l'Al1amagna et, ant1n, 4) entra les Etats Baltlques et 18s 

ttats Baltlques et 19& ttats 8candlnaves. - Kals ce plan ne sara sans doute 

rea11se que dans un avenlr assez elo1gne. 

En ce qul ooncerne les questlons polltlq~9S qu l noue touohant d~ 

p~us pres, 11 conTlent de sOUllgner nos relatlons åconom1ques avec l'Estonle 

et 18. Lltuan19. Bos pourparlers avec 1"Eston1e, q~1 ont tralnå en longueur, 

ont dåJa dåpasse 1a pOlnt mort et ~"on s"est m1s d 'accord sur un compromls qul 

donnera satlstact10n aux deux part19s contractantes. c'est d 'a111eurs la s~ule 

solut1on que l"on pulssa souhalter. 11 convient de dlre la meme chose des nå

gac1atio,ns ulter1eures al'9C l.a Lltuan1e. Le but tinal:. est d 'etabl1r 1 'Un1on 

econom1que des 3 ttats, - un10n sulvle plU8 tard d'une plus etrotte cullabora

tion pol1tique. 

On ne peut encore tlxer nl 1& date n1 la composltlon detlnlt1l'e de 

1a' prochalne cont'rence des :itats Baltlque8 8. Rlga. Bon seul!.ement la Letton1e 

ma1s d'autr&s ttats TouLaqt que 1& Lltuani& y partlcipe. Touteta18 11 est pus

slbI8 que 1& cont'rence 101t aJournee. 

Apres del negoolatlona aTec l"Allemagne, poursuil'les pendant plu

.leura anne&s, ' on est &ntln tumbe d'tln1t1Tement d"acoord sur 1& queat10n dU 

regleJaent dea dommages de guerre. I~ ne re8te p~å reg1ar qU& del d'ta118 

t.eohn1quel. J'elpere que 1& connnUon pourra itr .. 81gnee annt 1& t1n de oe 

IlOla et que cetu algnature aara rapUe.nt auiT1e de 18. conclullon de tra1tH 

de ca.merce et d'arb1trage don~ 18. proJete '0&' d'Jå "abll •• ee. tralte. 

tixeront d'tlnltlTemeat DOI relatloB8 a"eo ~"All~e. 

Delpaurpar1.8rl 0&' 8d ent .... aTee 1" U.B.S.S. &11 lUJat 
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marChe. aux Ubja/t. t abriques rul8 .. non uuJ.sJllent le tarU II.1n1Jlwl. 111&11 

.ese um tarit encore lnterieur. A titre de caapen8atiun naus demanderons 

une reductlo~ des tarit. douanler8 rulses pour nos objets tabrlques ainai 

que d'autras avantages. 

On peut attendre tras prachalnement 1a conoluslon d'un tralte 

provlso1re aveo 1a Po~ogne. Oe traite ne sera apPl1que que jusqu'a L'en

tree en vlgueur de notre nouveau tarlt douanier. La Pologne promet de 

acoorder son tarit m1nlmum . tout en gardant aon aysteme du cunt1ngent 

auquel eIJ2e ne peut pas actuelLement renuncer pour des ra1sona ecanOJll1ques. 

Les 2 conventiona d 'aide juridique aveo 1a Be1gique et 1a Horvege 

ja prites et les conventiona d'aide juridique et d'arbitrage avec 

Bas et 1a TCheOQ8]ovaquie sont en preparation. 

La recente viaite de K. PiiP. Klnistre des Attaires ftrangares d' 

Eltonle. a remls sur le tapls la questlun des legatlana communes. du mo1ns 

dans Les pays ålo.1gnes. n råsuUerait de cette retorme de serieuns ecu

nOJllies POUl" le8 deux ft,ats. Par e~ on po.urra.1t creer. pour oummencer. 

une lågatlun commune en Extrime-Orlent·. Le bUdget de cet te ann"e ne pre _ 

voit pas 1a cråation de nuuvelles Iegatlons. 



Rlga, 17 h 1926. 

Rllan kontaran8s1n 

valmlstelu al ola matkol11a ollasSan~nSlnkään edlsty

nyt . Lat v1an hallltUksen a lka on nlmlttäln hYTln tarkoin kulunut bUdjetin 

valmlsteluun -- Latvlas sa lasketaan bUdjettlTUosl 1 p:stä hUhtlkuuta '1 päl

vään maallskuuta - - j a t ul l itariftln muut okseen. Min1ster1 Albats alkoo ot

taa ulkoml niste r ien konterenss llcysymyksen esille kun mln. Pl1p palaa tämän 

v11kon lopulla Ri iatse Tal11nnaan. Hal l1tUksen alkaa on s1täpalts1 kUlunut 

paljon opposltlon hyökkäys t en torjumlseen. Kuten alkalsemmin hallitUks en ko

koonpanosta Ja ohjelmasta tledo ttaessani käy selvl1le, on Latvlan eduskun

nassa opposl tio hyvin vahva -- Ulmanlksen hall1tUkse~lUkan päälle Ja op

positiolla h lUkan alle 50 ääntä -- ja S9 tuntuu käyttävän myös tilalsuutta, 

s. o . bUdj e t t1a hyväkseen, va1keuttaakseen hallltUksen työt ä . Näin 

t ää nyt s11tä ett ä k.o. ulkomin1sterien konferenssi täällä tul iSi vieläk1n 

JOnkunverran lykkäytymään. 



\ . 

( J f l 6c /(. 

~ Itn/; 1~ 



S1JO~N LÄHETVSTÖ 

FINLANDS BESKJCKNlNG 

L~ATION DE FINLANDE 

~R1ga, 31/J 1926. 

R:o 185. 

K. a.rra 
Ulkoas1a1nm1n1ster1 

\ -

- " 
• • f '. ' l • 

1.(1 IrH lC 2g 

~/l( - _U --- ; ~=P _~ f 
. I '~/~ i 

K. Herra K 1 n 1 s t e r 1, 

Raportt1 B:o 106 Latv1asta 

Jossa: 

1) Ri1an konferenssista (slv.l) 

2) Ron agress10n sopimus (slv.2) 

3) Latvlan-VenäJän suhtelsta (slv.4) 

lähetetään tämä.n mUkana 5 kpl. 

Vastaanottakaa, Herra Minlster1, vakuu

tus mitä syvlmmästä kUnn10ltUksestan1 

s • t älä. 

Helslnki. 



Rlga, 29/' 1926. 

Raporttl B~o 1~6 Latylasta. 

Rilan kanterenssllta 

malnltsl mln. Albats mlnulI. tänään , että ka~eD 

tOi1annuö1Syyden mukaan S8 sl1rtyy alnakln allrukesään (toUkOk. Iopu:l:lle tal 

kasu. alkuun). Ohjelmaa ei ole Tieläkään otettu ha~tUk •• ssa varsinaisen 

käsittelyn alalseksl. KUn Viron u~om1n. Pilp paluumatkallaan GeneTestä 

Tiipyl päivän täällä Rliassa ~ konferenssista aalut puhe valn ylima1kai

•• stl mutta siitä päättäen, että mln. AlbatsilIa e1 ole Qllut konferenssis

ta mitään uutta kerr~ttavaa, arvellaan täällä, ettel tuloksiln ollsl pääs

ty. Hra Albats tuntuu olevan hiukan hermostunut konferenS8ista, JOlta Puola 

kalkln vQ!min palnaa pidettäväksi mahdollisimman p1an Ja jonka Venäjä Ja 

Liettua pä1nTasto.1n totvovat JääTän p1tämättä. Ens1 huht1kUun ]0 p:n t1enoi 

S& alkoo hra AIbata kä.ydä. Tallinnassa ·v1erailUlla u Qta.lcsuen min. Pllpin si t 

ennen käyneen Helslngissä neuvotte1e~8a m.m. tUlevasta ulkaro1nlsterien 

konferenssista Riiassa. Kieltämättä on hallituksen uhattu &aella vl1me vilk

kojen alkana tullidebattlen Johdosta samo1nkUln 1uonnolliaest1 LatVian uL~ 

~opolitlLkan nykylsen v1rall1sen JOhdon vil1alka1suul vaikUttanut k.O. kon

~~renssln lykkääntymiseen. 
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~~renssln lykkääntymiseen. 



Riga, }Oj} 1926. 2. 

Bon agrHRon sORmu. , 

J ok. on ollUt La. t vlan ja Vanij än väl!.11l.i. ja. a1lco-

Ja s1tten useampaank1n kerta.a.n keskUstelun alheena, on V~äjän taho1ta 

LatTlalle, LlettUal~ j a Vlr olla suullisestl a.kettäln tehdyn uuden e.l

tyksen JOhdosta taa pälväJärjestYkseesä. Täällä näyttää k. o. aslassa yhä 

olevan vallAlla Kelerovlc.-valna.a.jan kanta, että Latvla ha~uaa yhdIstää 

slIhen arbltrage-sopl muksen ja käs1tel lä nä1tä (non agress10n & arbItrage) 

yhtenä kysymyksenä e1kä erottaa n11tä to1s1staan, kuten Venäjä tahto181. 

Olen a1kalsemm1n t1edottanut Venäjän edustaj an t äällä vä1ttäneen, että 

puolueetonta arb1trage& on mahdoton saada Venäjän ja Latv1an väl~ä aikaan 

Byt näyttää siltä että Venäj~ "korvaukseksi - arbitragen s1jas t a suostuIsi 

täällä, kUten L1ettuas.ak1n , jonkunla1 sen conclX1at10n1n tekaon. Asla on 

ollut Latvlan hall1tuksessa keskUstelun alalsena ja on se vas t aukseks1 Ve

näjän 8lIltykseen nnonut , et tä 88 hal:uaa aslan e.1tettäväkBl k1rj al.ill1sest1 

ja ol.Yässä muodossa ja olevansa haI'ulcaa; Q.ttama.a.n sen Sltten käsIttelyn 

ala1seks1. Julk1suudessa e1 täällä ole as1asta palj oakaan PUhuttU. Tos1n 

sas la~1demakraat1t a.vat erääsaä k~a.Ukaas.aan käsIte1l8et aslaa j a 1lma1s

seet kant ansa Olevan, että k.o. sQRlmukseen 0~s1 Venäjän kanssa pääatävä. 

Hall1tUk.essa ]1ene~ er.l mle~ä. T01set tahta~at pääatä sop1mukseen pikem

min s.Unä tot V01lsa, että se vols1 edlstää Venäj än ja Latv1an taloudellIs t a 

l ähentym1stä, tolaet asett uvat Pldättyvälle j ~ a.dottavalle kannalla . ~sl

mielIs1ä allaan S11tä, että on tark~in otettava huomloon m1tä kansal~L

tossa a.lasta a jatelIaan Ja pidettävä var~a että mahdol11seen soplmuk&Ben 

et tule mitään mikä oMal r l st1rl1daaaa kansalnlllton . ·ääntöjen kansSA. 

On luonnolllsta, että LatvIa neuv~tte~e sopimuksen t eo.ta naapurimaltten 

kanssa ja t1eduste1ee nältten m1ellpldettä. Täällä Qrukäynyt se/lvästl llml 

e:ttä Jaa:: .oP1DUkse.ta tullee- t081, mln alnakin Latvlan, Llettuan Ja Vlron: 

01111 tehtävä se ytltel88St! Venäjän kanSIa, IlUtta erlttäin mlel.al!.lläin näh

tiislin .Unä tapaUk •• ssa SuOll1k1n: 1ll1kan&c yht81HJlplmUk .... a. Puolaan nähden 

.1tä.Yaltoln QWen Totaut panna llerk1~e, että sllhen aletaan 'Uhtautua krll

tl111 .... in, Taikk.l ol.taan .anottu että Puolan pallJiåIl1nen yhtellsopl

aUk ••• ta 011.1 .uotavaa. 

1'iaä. .ul Johtua aa1ttai1l 8Utikln, että. Venäjä haluaa Puolan kanssa 

ehdi aahdoll1.en .op~~.n erik ... n. täällä. hUhutaan, .ttä. Vlr~ yhä kuun

U1.e ko.n..t1 altä 1'1.101&. anoQ:, Ja 01111 ti •• uin allun Puolan va.lkUtUk

.en alla. Llettua on .aanut le.o. ulusa VenäJln .. 1tykJ811 myöhemmin kuln. 

LatTla alkä. JOhtuu .11tkin, että. Liettuan ulltoll1n.1.t erl R.1Jlya aiU mat

ko11la (a.nn ... ' ya. ) Llet.tua tuntuu muuten: oleT&Jl - ll1käU tää.ltä R11aata 



olen vo inut tunnustella -- asiasta pohja11ta naapur1aan innostuneemp1, 

Ja toivovan yht e1ssop1muksen tekoa, Jossa t1etyst1 Puola e1 aale! olla mu

kana, m1ka t ällä ke r taa v01s1 hyv1nkln onn~stua, kOSka Venäjä e1 ole Puo

lalle tehnyt ehdot usta yh~e1ssop1muksen muodos8a. ~Slltä varalta, että 

M1n1steriössä e1 olls1 Venäjän Ja turkin vä11stä sopimusta 17 p:ltä Jouluk . 

1925, Pyydän tähän saada l 11t/tää Jäljennöksen siltä v9näjän klellsenä kos

ka 1kävä kyllä täällä e1 ola ranskalaista t ekst1ä:) 

• 



4. 

Riga, }lh 1926. 

LatTian-Venäj än sUhtei lIla 

ei ole toistaiseksi voinut panna merkille vä

lien kiristymis tä, valkkakln k~rllrimurhajuttu (josta olen alkals emmln ra

portoinut) ja vllmealkalset v angltsemlset ovatkln välejä Uhanneet pL~entaa 

KUten aäntösanamat ovat kertoneet vanglttlln t äällä kommun1stlaan propagan

dan johdosta JokU alka sitten kymmenkunta henklllöä, jolsta parl QU Venä

jän täkäläJ.sen päältonaullnv1raston Mk1rjo1ssa lf (A1nak1n B18l.Ov-nimlnen hen

k1lö) KQska arvelen, että me1dän Ets1vä keskUspollslmme, joka on k1rJeen

va1hdossa Latvian pol1t1aen polls1n kanssa, on Jo saanut as1asta selostuk

sen, rajotun tässä va1n ma1n1tsemaan, että .rä~ Venäjän tältäl. lähetystös

sä palveleva henk1lö (Annln), jolla on d1plomaatt1pass1 Ja JOka on käynyt 

'sanomaleht1atta~easta~ on myös tOdottu &ekaantuneen main1ttuun propaganda

ja urkk1mlst01m1ntaan ja Joutuu matkustamaan Latv1asta pols luultavastl 

huomelL~a. Pa1ts1 ~ Bielovia ja Ann~la ovat muut latv1ala1s1a ja kUulu

vat alempaan yhte1skuntaluokkaan (2 shotörlä). 

Kuten itsestään tulee ajatelleeksi on Latv1an varakansu~1n vangitse

minen P1etarlssa valn 'vastatolmenpide', jolla koetetaan saada täällä vangi

tut kommun1st1t lunastetuiksi vapa1ksi. 

, ) 
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K. Herra K 1 n 1 s t eri , 

Raportti N: o 107 Lat vlasta 

jossa: 

1) N8uvosto~llton edus taja non agresslon-
. soplmuksesta ym. (alv. l ) 

2) Senaattori R J.'lä.ld Rl1as sa (slv.') 

, ) SSSR:n I .eht lat tasea Anln (sl v.4) 

4) Pasto,ri Needranarmahtam inen (ai v.5) 

~ähetetään tämän mukana 5 kp1. sekä 

1eht llelkkeet: 

-Der Rigaer Besuch des Senateurs Reynald-

-Anln ver1'ässt Rlga w• 

Vastaanottakaa, He~ra Minlster! , akuu

tus mitä syvlmmästä kunnloi tUksestani 

Ulkoasiainm1nister1 S e t i 1 ä . 

Hels1nk1 . 
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RaPorttl B:o 107 Latviasta. 

NeUTGstQ~lltQP !4U!taJ. , -
nuo agreuion-soplmUkeest. Yl!l. -- c' / . 

Olin jU1lri tilaieuu.dessa keskustelemaan Qt/'akeaSlas~a Neuvoa-

tolllton täkäl. edustajan bra TSbernlkhin kanssa, JOka 011 sairautenaa . 
jälkeen en81mäietä pälvä.ä jalke1l1a. Hra Tsbernlkh buomauttl aluksl erl

kolsestl sltä että asla on j~ vanha ja että se on nyt tullut (muka) esl~

le enemmän eattnaalta kuln tarkotuksella. Hän vahvlsti· että Neuvoetorilt

to on sen ottanut pUheeksl yks1tyls1uontelsestl ja suuJ:lisestl kaikkien 

kolmen Baltlan maan kanssa ikäänku1n tunnustellen, millä kannalla tämä 

vanha asia nyt BaJLtlan maihln, nähden on. Sano1 että mitään l ral.I1sta esl

tystä el ole tahty elkä .voitais1kaan tehdä kO.ska Neuvosto lton halHtus 

e1 ole tehnyt päätöstä asi&8sa elkä va1tuuttanut edustajaansa eei1ntymåän 

vlra~sesti. AIlevl1vasl aiten väbän BeuvQ8t~ltt~ on DOn agresslan-so

plmu)cse8ta lntr.ssoltu ja viittasl sllhen, että sehän onkln luonnolllsta, 

koska m.m. sen el tarvltse pelätä hyÖkkäystä Baätlan maltten puolelta yh

tävähän kuin se ltsekään hyökkälsi näitten maitten k1Mppuun. Vahvlstl to

deksi myöc aen, että, kun aslasta tää.llä Rllalsa oli pUhe, n11n 011 tar

kQtUkSena että. non agr.881on sopimus, kuten tunnettua, tuHsi Venäjän ~. 

TU.rkin vällsen viime Joulukuun 17 p~nä Parls1ssa alleklrjotetun sop1Muk

sen kaltaiseksi ja s11s luon~eeltaan alvan y1imalkalseksl. Sanoi tällai

sen luonteen soplvan soplmuksella paralten, (kOSka on mahdollista että jot

kut muutkln maat tullsl vat sen soJ:m.iamaan t- ~enäjän kanssa. En 0l..l.ut tar

kemmln tuntevlnani Latvlan sUhdetta ja vastausta SSSR suu111seen es1t/yk

s.en Ja tiedustellessanl sltä hän sanol, että asia e1 näytä Latv1an puo

lelta olevan vlelä selvillä, koska siltä kuUlemma on neuvoteltu Viron ja 

Llettuan kanssa, jolh1n nähden tahdotaan t~1M1a ybdenmUkaisestl. Sanoi to i

senkin syyn vielä v11vytelleen as1aa, n1mittäin sen, että Latvian hallitus 
t/:i? 

haluals1 yhdistää sopimUkseen ~ös arb1trage-soplmUksen, jota Nauvosto1i1t-

to' el vol hyväksyä kat/soen sen oleTan as1a1n nykyisellään ollen mahdotonta 

käytännösli. Llläsi, et ä Neuvoltollitt~ on kult~nkin taipuvainen korv~ 

maan arbltragen jallakln muuila käytännössä h8lpummln toteutettavissa 01e

valla sopimUksella (e1 61nlnnut cpnciliatlon enaa) j08 Baltian maat Qsot

tavat todellilta halua no~ agre8s1on sop1mUkeen solmlam18een. Tleduste~.8-

sanl tul..eno asl.ssa libe18.lså tul.eva18uuc1.ua tapalltuu.an jot/8.k1n, hra 

TShernlkh vastas1, et.tä 1. tulee rUppwaaan Latvluta, JOnka aslana on 80-

p1.ulajatUk8en ottuln.n lluc1.n.en esll.~, jaa s. haluaa. Hän anto1 8118 

yaairtlä, .ttel •• uTo8t8il11tt.o., tlll:1111 p1täaiin nlvo1l111uutenaan asian 8C1el-



2. 

leen ajam1sta , koska se nyt on s11tå n11n Tähän lntressoltu. Kys.llesså-

·nl s1 t ä ha~uaako Heuvos t o111tto, että ka1kki Ba~t1an maat a~~ek1rjotta1-

s1vat non agresslon-soplmuksen er1kseen ta1 yhte1sestl, hra TShern1kh vae

tas ~ , että se on Reuvostoll1to~e a ivan yhdent ekevää vaikka se e ~oetuukln 
yhte1ssoplmukseen . ~tta hän o~l kui tenkln hyvin hanakka sel1t tämään, et

tä Balt1an maat muka itse t ahtovat solmia sopimuksen kukin erikseen Neu

vostolllton kanssa, m1kä muka johtu1s i sl1tä, että ne s~'en vois1vat saa

da sop1mUksen kuk i n omi en lntresslensä mUkalseksi. Hänen sano1staan o11n 

tuntev1nani, että Venäjä ~n tunnustel l ut mikä näiatä kolmes t a Balt 1an maas

t a mahdo~isestl on · seuransa pettur1- ja että se on Llet t ua, Joka on tai

puva1Sln. Gllen tänään kuullut, _tä Llettuan edustaja lIoskovass& ol1si an

tanut ~wnärtää että s11nä tapauksessa että mu1ta Baltian mai ta e1 saada so

pimuksen tekoon, Llettua kukaties ryhty1s1 yks1kseen sopimuks en t e~oon Neu

vostolliton kanssa. Mutta tää~ä on arveltu että VQi o~a mahdollista, attä 

Llettuan edustaja tällaiseen ajatukseen v1hJa1s.ma~a on vo1nut koet taa 

kuttaa Latvlaan Ja V1roon sop1mUks~n teon hyväks1, Ja vakuutettu, ette1 

L1ettuan halli tus o~e v1eläkään ottanut aslassa kantaa. 



,. 
Senaattori ReYPald R1iaasa. 

Senaattori aeynald Viipyi matkallaan länteen kaksi piivää 

(t.k. 6 Ja 7 p.) Riiassa, josta matkusti edelleen Kovnoon Ja Varsovaan. 

Hän sanoi olevansa matkaan tyytyväinen Ja mainitsi erikoisp.sti Suomen 

matkastaan sen että Oli niin nopealla matkalla ennättänyt saada maastam

me kuitenkin paljon vaiku telmia Ja tietOja. Viittasi m.m. Suomen suu

r empaan kehitykseen Ja vanhempaan valtiolliseen el h ään näihin Baltlan

maih in verraten. 

Mitä sen. Reynald1n käynt1in ja esitelmään t äällä tUlee , Pyydän 

saada vi1tata mUkana olevaan lOht 11eikkeeseen -Der Ri aer Besuch das Se

nateurs Reynald· (Rlg. RundSChau , 8/4-1926, H:o 76) Tahto1sin er1koises

ti mainita että Vakuuttelut Ranskan sympatiasta Latviaa . koh~aan tek ivät 

sen vaikutUksen,että Ranska edelleen haluaa ylläpitää ystäväl11s1ä sUh

teita latviaan ja käyttää tätä huomattavana POlit1sena tähytyspalkk~na ja 

mahdoll1sesti tarkotustensa välit~äJänä Itämeren p1kkukansain keskuudessa. 



SSSR:n ~ahtlattas.a Anin . 

(kts.rap. 106 Latvlasta slv.4) 

Lebtlattasea Anlnla e1 ole vlelä saatu Rllasta polstumaan , 

mutta tolveet bänen lä.lldöstään ovat byvät. Ne . ..ato-VenäJän täkäl.läbe

tystö on lCUul.emma pitänyt bäntä "etevänä" eikä halualSi hänestä luopua. 

Erään hänen apulaleensa Vihtol1n (:luetaan Vll tOl) paljastuminen n he

rättänyt täällä hyvln klusal11sta huom1ota, etenk1n kun hän palvell Lat

vlan valtlon kontro~1konttor1ssa. Vihtol on puoleksl venälä1nen sekä 

kleleltään että m1eleltään. Pyydän saada v1ltata lentl1elkkeeseen 

·Anln verlåsat Rlga- (Rlg. Rundschau 8/4 -26, N:o 76. ) 



IUga, 12/4 1926. 5· 

Pastori Beedran armantamlnen 

t.k. , p. tuli yllätYksenä Latvian kansan tie

toon, mutta häntä 81 olisikaan voinut muuten vapauttaa , s1llä Beedralla on 

tavattoman paljon kl1~a1ta vadtu~taj 1a, jotka olis1vat tehneet ka1kke~a 

armantamlsen ja vapautt isen ehkä1semiseksi. Latv1an presidentt1 armahtl 

Needran sillä ehdolla, e tä hän vi1pymättä matkustaa maasta pois, mikä ta

pahtp:1k1n (Saksaan) ee.mana päivänä.. Needran sekä. ruuml1lUnen että. hsnk1nen 

rlutumieensa va.nlcll/:i.ssa 011 varsl.aa.isena syynä arm.ahdUks en. Samalla on 

presidentti armahtanut Beedran apulaisen tuomari BorkowBkin. 

KUten olAn aikaisemmin raporteissani selostanut Naedraa vastaan 

käytyjen o1keUSjuttUJ 3:. jthteYdeesä., t 1o!ll1ttl1n Beedra vllme vuonna, vuo

d9kel vaJ..uceuteen v:::'_ ';topetok8es t.a. !1.8dra v11 nLlllttäin 1919 maodoetpnut 

ama~ Saksala1sten kannattaman •• allltUksen lalllista latv1alaista väl1a1-

ka1sta Ulmanls-hal11t.usta vastaan, mutta joutunut häviölle Ja paa~ut Sak

saan. Palattuaan Latv1aan toissa vuonna hänet vang1tt iin ja tuom1ttiin yl

läma1 lttuun rangaist~seen. 

Oikeistoon ja keSkustaan kuuluvat Needran vastustajat ja lehdet 

ovat suhtautuneet armahdUks n rauhallisesti, mutta vasemmlstu, JOka jou

tui alakynteen päälle kuUkauden kestäneiseä. tullitarifflkamppal1111ssa edus

lcUnr-Assa vllme helmllruun lopUlla ja maal1skuussa vo1matta kaataa UlIlla.!'tlksen 

hallitusta , näytt:::: h:lluav'an käyttää. a~:lusta U1manlksen hallitUksen 

(JOka el muuten ollut armahdUkseen puuttunut) kaatamIseksl, Uhkaapa Itseään 

presId~nttl Tsuhakstaa. Näy~:ää t udenmUkais8lta, että päämln. Ulmanis, 

Beedran vanha valttolsa vastustaja, 011 kUltenlCin tietoinen armahdUks~sta. 

Sos1al1demokraatit (sekä o1kelsto- että vasemmlsto.. sO.s.dem~ t) OV9.t saaneet 

rl1 ttävän määrin (1/3 kansalnedustajain kOkO lJU}{umäärä,stä.) an.ek~rJatU1Csla 

kUtsuakeeen edu8kUnnan koo~e t.k. 14 P:k8i.(Latvlan eduskunta 011s1 muu

ten alkanut kevä.t18tuntOkautensa vl1kkoa myöhemmin). Pä,lväjä.rJesty~es8ä 

on vas.~vz.d~mQkraattlen v~lkYeeIy Beedran armahtamlse8ta. 



3nlanb-~nbfc()Qu. 
~nln btrllltt ~fIlQ. 

alne 1!timuI. ~tut~ ~~nf.l't ge. 
l4~enrc i)1lIIK.. unb .tuta! ~t r~ ml"" 
lDolfj nad]mtrtGg m Wn a.fCl1l9tr4l1mm ~rt 
i{ufltmninl!ttr' Dm_tU, lDf) .teIT SUtll"" 
fertwtf 11lm\1ln 'll Ilo t .nb IttClll ~tntotltn 
ble ~onneur' madJl;m, ln IIrcflfjlc~fntn 
€\lrad)en lIItt Tiet. g!ri~ &lribenbet ~ lfbfn8. 
I17Iirblgftlt ble 041le begdlflm.b. Bladlbl'Ul II\. 
~m ~ebrlm1umm ~ ~n~ttee let'Illen 
~~m lDat, b~ Cm ~traumt 
~et Bomaa beI =mI eenatwt'l, IA 
fury.< 81IgC1l bw mut4iflm ~ IId 
lBOlfer bunbd 4Icmdt Ilrcmb ll. bcmlll et· 
I nMT1\b , liite knttl botb I\O~ btlltll ftllto 
ftefJen brcllfJtebmt bl'fllfllllllJftl blt~r ~. 
ga6tJl btrlautboTt 1OIlr~ta, Dom \lrof l bm~m 
IIDtfion, boIIl 'oW.e lUIb 110. 8ranhdlfj lIutlfj 
~eiien Bntntrc 2tua 8e1lrtfD1I unll I\!4trc 
(ib. i)ari.cIt, ~rm 8tdI Ia ~Jcr I1.nfanglo 
\lrclob. cU' .. allgetlleUt •• .. umf_Utnb 
bamall nllflt 9kl~ cdlgemdne llnufmtlung 
l'tnben fonn!m. IIknttHt anallbl4Qm -~ 
jtbod) feftgclqjl, bu ~t .6lk~"'"", 
ll11gemdnIP11tt~ fttgdA fI1r .Ot ttU"t~",m
~tn II Olfrc , /IorantltIHrtc4gt. potf~ 1!in· 
tfljhllllftl , Me burlfj iJranh~ . 8reunbllfjnft 
un~ S~~ «toltlte IlIlWrtmnutlt bet 
balttfd)en etaatm, ble 8ri~matnt'4gt ~ 
Id)en ben @5tllGtUl ~ft mthtUl hta.tt afIo· 
IDartn botbtrtU~ Wlotregeln, 11m ben 
Q)elft lIu Itulla.bl g."a gdtenll 'II 
snod)en, bft bcmR ta S 0 C 0 t. 0 IU 11m Brc· 
dnbcmmgm mtt i)Ultf~14nb ~rell fI:Innlm. 
ille I~tt~ln bdannt gemorbtnCII tl.nf\ldl~e 
e}J a n te It', IIh. ft I te "', ,. Ie II ' unb 
~~Inal ftnII 4Uetttl l>at1t1Id a1J gdO~lldj 
ang~ -.ttb. ele fl:ab lebodj • t Ifj t 
II U 9 e f . ~ r h 0 ~ ta ~ fll' bm i!ej'hutb bd r---------....... ----- 
~OlferbunWf o.i~t1l, f\e flebeutm felnef.o IIle (Jrltnbung «intf CODlit~ fr&Aco-lettoo In I 
\D(gt rlntlt 6nl~ IIItt bt ra &lI~tr IetTridjtm, lIlatl. gtt ln.jQI 4a~. i)le!e. ~omlU \1)ll.rbe 
Tonoem lIur M e '~Ie brc ~nurtlftunll, IIle etne lRell)e ~raftlldjet Bettlnbarungen na4 
1m ~Ittrbrc DOtaalft~n~ .. Illlgfllltln f\1fj a1d)en, ble f\1fj u. II. olldj Ilul Unlertt~I'. 
Wfrieblg.enbe= tlbldllDfl bnmirt. !)t~ .,Irb fTagea ~alei)fn mArIlen. \ 
bann 1OO~1 barin Itlnttl Ilutbrulf tmbm, bllfl gn~aug Ilul lRegd ung ~r ~ e • t e ~ II n II e Il 
alle ~11\l~tn 110 .. etoatm 11ft ItMerlnInbtate "r CI II r r e I dj • • II e D ID I e t t II ~ 1 CI n b 
bettTttm ilnb. ~ DOll~ • n II ' \1)lItbt batlllll ~lnge\1) leltn, ba~ ~le 80tblo 

f: 
111 "U t te t." II e II flab • kerilt"" rungtn bn fTelnw Jt~ltll ll lltll (potit .. 
anbm gtl1lelm , tD 'eltm' m' f"lr ble fOr1un .. ) etne bol~lge 1) e t !td n bill u n 9 
fanbtl1lClllifd)en etaatm, !tUm. bu ~!lfjelfjc . r ClII m et m 69 II cf) e n IkT\ClI, ~Il ~Ie tu!flo 
Io!oofd fb- btt Jtlelne latenn. Icf)e 81nllnalage elne i'ltfT\eblgung ble!tf &ln. 

Bum ~l.' fttn~ ItftttClQtf ulnerle \lt'6lf)e II Icf) I gelblttt, eln ~Inou' ~ltben 
.\)ert eenotmt It""otll n bte \Jnun~'djallt' l be!\nlollrc ~ettlnbarungen baf}rc nottoenblg 
bemdle iJranfntcf)l gqamllkt belll 1 et t . etflf)elne. Umlomel1r, ba ble lo!Ojetrufflflfjen 
14 n b I I dl e II et •• t J... fAt bell et lJet l6nIl~ ()oftnungen Iluf au, m4rtige Jtnblte Ilfjn!erIlcf) 
burdl Idn. fI/l.f\8m ~.lt~llngell ,II Mr 1ft (ltlllRung ge~en \1)erben 1I)(IIn ault eine 
Q)efanbt1«Jllft hI ,arlt hII 9ollf. k t lelll." . tnbQdlrige Vlblage (011 ~fus ~bsolv) In lelner 
fllnf Sa~rt 01. 'rtftbmt bn eanltdt.t .. ,. ! eelle trlolgt vnll eine hlidJ 4bliluII9 ber 
mlffloll f11t n.!Nrltte tlngelegtn~elte. Otin." Jtal1ltllIlflm 1m 'rlnall> .ugejllgt Itl. 
~fI~6 g!,~::~ ~.ftnun:~~af~!n!1t.~=~e: Iluf ble 8roge, 01) ber 1. I t 1.1 II b I , ~ • 
gungen Me Itert 1 ... ,~t.ot et batnf ~. l • 1111 11 0 ttnalf) iJrQltfrtl1fj Illlf eine 
, elnen BotU'CIt etgllnfllgulIg betteITenb bet Bollotb(l~nn 

!JCocf) futfai lIefeDlge. 8etfalllmen!da ttlfjnen tenne, bebauerle oerr . lRellnalb nltf)1 
lI!ur~e batauf bell !lemttem bet 'nffe Ql,. canttoorlen 611 fOnltell ~ bo I ~m ber gegen
legen~elt gello'" baa t: etna!ellr elnlge ID4rtllf Etanb bn DttrclTenbell .et~Rbo I 
iYtage. DoqUUtft .. blc la lteflcn'\1)l1eo 1.1Igen nllfjt fltfanllt 11t. 
bl9~ct 18elf. -..·mot II nlellt .,vr!!en S>ataul ' rcgrlIT «tn It e t t f e t et' e I 
\1)4 ftl1b bcr Jettlbbl1. &.,f b« 'te~; 11 a r II et' r e 1ft, bcr ben etnDteUt 011 
tel ng ~"'. geQotUln.rot .U~lmonn ub eer:rd4t auf beiten Wellen ~flJleltet ~aUe, 
bet etrrefb _ l.m. "lII1lbtf..- å\ ecn. bd lBor!, UIII ~Ie ItUldnbll"'n SOllmalllln 
011 i)olbl\tt11fJet futtttIttlertftl. brc \1)ormen eljm~tble I~n ftonaOf\f.n 

u.. o. lDt~ bIt Ocn &lIataar boRll' tili. aoBtll'fa •• Dctfld)tm unI> I~t • .to\T1lung 
bofl fdn ~ef1l4 ber hUll.,. etcaoun hII &af tili 18t1t.rrbefle.,n ,",b lBelttrgebtli)fa 
fl lnbet!l4nbldt aU '" fwAa6flIIll.1t fte- blelcr &uunbllfjoft 1 __ .nnl4 ... rllllCl\, 

~
enm9 -totat fet. _ .... "'tii bLe r... ea~rtllb" kll Itebmrhral'll btteltt lett 
~bu ftnPf..ru ... e.,. ~. t ~ 1. ft arcaalllff 8eH ,etlmat ID\Irbe .ltekll ble 

11 t b 1. ..1 t I f" eli et CI CI t • II ." 11ft JtablneU Itafomllldtell 1ID;4 etn 
4ftIleft ... _blt~11I ~It flcl!clIIlDt1l IInb e. ",_la Ie eine a .. ",., .. "n.n. 

IDlrtflf)oftn~- .11 IpCII" "PtoaC~IJIf!' .r~IIftlClII'IIGIJIII' 
felHgm ."b WIdJu&nOIo t:~~.. t unll btt kllil6tll Ita:nellll~ 
cmItC1l1f" lItnn 11ft" , IIle .. flflll~lllfl IIIlt f.rn1".I:~"" 
1IJO~1 1I\~t ReIMa ..... lWIelll 0411btbrd DOII daonbct "tA~bfcl,t .. 
k ftehec .... ieabt Iki bttea. 

~~"~--np~~--~~-



Wranrrritf) 
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3nlanb-~nbfcOau. 
~nln btrlatt ~Iga . 

• ~r ~ .. kIi ,ft«ekti 1ICmItaI. I 
.Ilie rulllld)e (I~lanlItftf)aft f)at b~m Qlu~m- i 

IIllnlflerlum mitgdriU, bali bet $trrted)ef . 
t{ nln m n4tf)ftu 8dt Ill/lcs b er Ics ff en 
IDI~. I 

Ille Unterlulf)unA In ~cfjetl ~ etcs4T .. ' 
bertater' e i tj toI tjdt neuel Id)loer bdallm
b~ !D1atttial an bcn ~ag gefllrbett. Iler 
,,18t. S ." &ufollJe fjQt ellitoI &dm lIcrrfll!t I 
Qfftcmben. 1m 9!u\letlOrur !tlnet lle~'htnll 
6cm lom!ettuffifd)tll $telfecfjef Qlnln eln 
e,r/lllllat bet neuen !bqUlalerten 
Ceeu' e tatl ml! allrn !ltenll ber-I 
tt a u lt d) e n et I II u t et u n II e n nnb belal[' 
lIetten l8eted)nunllen AURcflecft AU fjQ!>en . !/Jl"tt 
b~n <Zta!1! bel! .!ftlc~, . bel 3nnen, unb be~ 
ij\l1an1\mlnlfterluml!, lomie aucf) anbetet !Jtel. 
'ori! tjdt !mi!)tol S omjetrufjlanb afildfrtlilf) 
ttgtlmdfliR l>eblmt, 10 bafl ~ufllanb llber ble 
i)eetdft/irle, Me 9lultl1ftunll unb llerpflellung 
ba ~ru\lpen, lomlt aucfj Ilber ble eirllcf)aU" 
Iage bel Staatel! ftetl! aul'l erltet OueTlt In. 
formiert wat. \t)le !jlo!lArifxoamten ma~en nlcfjt 
bt ba 2aIJC, brm ~efledit! ~rnln ble ITjm 
~llerd)olic:ntn \t)o!:.: mrnte rolebet Gb.;une~men 
ba et Hei>. mle &dannt, alI! ..,lomal relllt\. 
mime IInb ate lolcf)et IInanta!tOOr IDat. \t)afl 
!!!ll)tol fj1t ltine Illmfte entflf)llblgt morben 
1ft. ftel)t !en, et fomml le\lt batauf on, ble 
ClIf)e lelnet S\llonnc!)a!tll fer~ufldlen. Ilm 
Untttfuå)un~fxof)örilen lIegt eI! ietner baran, 
&U mnltteln, auf nnl~ eelre iBllitol iU 
bem \)011 itjm in beL StaatJfontrofie fxoflei. 
betcn I:lmmIlDOTtIlcf)m llolten gdommm 11l. 

!l\.e lBeamttn ber eitaaUlontrofic IInb Aan~ 
klonbetJ erttgt batiiber. bafl Ilcf) em ~Ion 
in il)rt !D1itte einaele!)ncfjm f}atte unb lalIre. 
I4ng unbel)eUi4!t Idn rtoatbcrrdtmlcf)e.' !l:rd. 
fxon entfa(tm ronnte. Um Me ganat l8e. 
f)örbe \)011 bn få}IDnm ItO/llllromlttlerunp 
burlf) bm etJhm !!BiT)toI åU entlalten, fxoa!>. 
flcf}t 1gen , mle \)erlautct, bie ilflrlgm lBeamten 
bet .!fontrofie eme ItntlaffunR Idmtlid)er 91n. 
gtftelUen bct 6taaUlfonttoltt unb il)n ele. 
baelnftefiung in btn Ilien!t nae!) lIenauet 
!Brllfung ba llerl1angenT!eU tinet leben 91n, 
geftelUm au brcmtralll'n. 

!!BilitoI T!at In ben 3atjren ' elndl ~uf· · 
tntl)<l(tI! In ~fttlanb ein il 0 \l \l elI c ben gf' I 

ffiflrt. C!t ldlte ncuf! Itlner lROcflef)t alll'l 
IRufllanb m refrr f4rR(\cfjm !8~t~(tnUlen, 
bnfjlgte bann a6et \!1I!\llIcfj Ober bebeutenbe 
(leIbfummm, i1bt't bctm Urfl'runll 'eine @ln. 
ge~gtn nld)tl alInten. ~r fellift l1a!> an, 
in btt ~ottn(e gelDOnncn au tjdbtn . ~ ber 
~ten 8tH 4u&crte er 1094r ble VUlfIIf)t. eme I 
etrcmbl:lina &11 fauftn . -

e« 8qeltnflll .Ieri. lIIil9 frri.ef.",.. 
~ !IJlo'fautf tluflenfommlflarlClt unb ble 
lOI1l!elruflllcfje Qlefanbtllf)af! ht Rlga tja()tn 
bem tluflenmlnlftetlum blt fonforme !nU. 
teUuno auge~en IClfltn, bali bet In !Bttet'. 
lIurO bon ber GPU bet~ofttte IettTdnblflfJe I 
!8ladonlul 411 e t I n bemnll4)1t csuf ftclen l' 
8"~ gere,t mtrben mirb. 
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Rlp . 2l/~ 1926. 

108 L&tyIuta . 

lillua.n arlllaht a 

hall1tu.kril.ln UuKa . 

Va1kuttaak.een ylel.ebn mIellpiteeseen maal

.a Ja pa lam,entl •• a Ja noau.a.kseen mah oll1slm!D&n suuren hä.l1nän Neac1ran al'

mahtam,laaaiassa pitivät 80S. demokraatit t . k . 12 p:nä suuren kOkoUksen ,J Ila 

11 va.ll1nnut sangen kllvas m.i.litl1ala liee ran amahtaJaa, s •• valtakunnan 

presIdenttiä Ja hallitusta vaataan, koska 011 huudettu m. m. «TSChakste Ja 

Ollaani. tyroån ; W Ylls. KOkQuuen loppuponei 011 käynyt tähän tapaan: .Neel1-

ra.n va~auttaa1nen on kansan ahdon p1lkkaam1eta. EduSkunnan an kUt/suttava 

nykyinen valta.kUIman pre.1dentti po1s v1rastaan Ja U1manlksen !lall1tus n 

kaa4ettava. On 5iÄdettävå lak1, joka läks1 k1eltåa N8edr~lta maahantulon 

(hän 011 het/i vapautUksln jälklln ma~ku.tanut Saksaan) ja hautaamlsln Lat

Tian maahan, Jossa latvialaiset sankarit llpäävät jne. 

KUn 84uskUnn&ssa t . k . 14 p:nä U1i vä.l1kYlymys_ armahdusasias sa sai 

Ulmanll.ln hall1tus mitä täpärlmmän volton: välikysymys ~Ukesl ~; äänellä 

4; (.amaa lur~ä&rää) vastaan. On huomat t ava. että UL~nlksen hallltUSkokoo-

mukseen kUUluva n . s. nacl- ryhmä (vain; edustajaa) äänesti välikysymyksen 

puolesta, mutta hallitus sa ~ tähänastisesta ~ppositl~lta muutamia ääniä . 

Tähän e1 tämä armahdusaBia ole kUitenkaan päättynyt , vaan uhkaa n , 
hallitusta kr1isiLlä. Liikenne- Ja &aanvi1jelyBmlnisterit, jO~ka kuuluvat 

dem r. sentr~in, joka e~ hyVäksy pres i dentti TSChakstln armah4us~toimenpi

dettä , OTat Ironnelt UlmanIksen hallituksesta ja siis ayös pUQlue, jo~on nä

mä. kuuluvat, eronnut hall1tuSkual1t1osta. UllIa.nlkaen hallitukSIlle- on Jäänyt 

47 ääntä •• dasta. Tulleko Ja miten Ollllan!1 täyu ntämään hallitustaan, ee se1-

vInnel lähitullva1Buudl.sa bUdJlt tikåsittelyjen yhtlydl.sä. 

ltUten ylli leva.ta :käy selv1lll. oyat IQlia11de ~\.lkraat1 t luuttuneet 

pr.lldenttl TSChakstlln armah~Uk8ln täh4en. Huollmatta lilt ä , että he Y1iml 

preli4entlnvaalls.a antoivat äänen.ä tol.lsla äänlltykse.lä ke8ku.tan eh Ok

kulle TaChakIUlll·, äiinest.ttyään ensimåUIlBä äänestyksessä omaa ehdokas

taan runoilija Ra1nl~a, Ja TIChak.tl nlin ullln tu~i valitUksi tol.tamlllen 

Latvlan pr .. 14lntlkli, he nyt ovat lnJlTo)kkaall.a toill~ll. häntä vastaan Q.&_ 

4akG~en hänet JQFaah~Qlll.ta pol. prl.1 entin pa1ka+ta. Hli4än Innostustaan 

11.il vleli .e, ettl a1kall-.m1n malnitu •• a .Qllal1.tlln kQkoUk ••••• pr..Sl

tlntiwti ~~Ukkaav&lti p~unelta kl~uttaJl. D p~tu ·tlUkalll ~ Ja joutunevat 

Jotkut h.llti lklutl •• a ya8tQ· .. e~ san i.~aaR . Saelal 14 .. etraattlnln PUO~UI-
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ryha r~ käänty t ll ittOlaist.nsa ikelst 80s lallsten e kä ~&lk-

tgal lalalsten, us.aln mln rit.tti.~ustajain vle-
, . 

lä-pä talonpe1kals11lton (Ul.man1.D. n puaJ....u.) puuaen seuraavalla lCehotUk

s.lla: ValtalCunnanpresi entti JannU TschalCste 00 ama.htanut maan suur1m

man kansan- ja valtionp t turln, mikä on he~ttänyt kansassa suurta tyy

tymättömyyttä . Koska valtakunnan presldent ti on samalla armeljan yUn pääl 

llkkÖ, vol a inoastaan vapaUd. ntaistel ujen tradlti~lta ylläpltävä henkllÖ, . 

JOka samana nautt ii kansa8sa suur inta luottamusta. pitää hall'Ussaan p're

lidentln viran. Tästä syystä pyydämme alleki rj otuksellanne kannattamaan 

soslall emokraattisen trakti00 ehdotusta ! _ Tschaksten vapauttamiseksl 

valtalCUnnanpres 1dentln viras t a pH''Uslain 51 artlk.l.an perusteella. 

Jä.lj ennän tähän mainitun 51 artlk.la.n~ 

·Aut Antrag von nloht .eniger alB dle Hä1tte alLlr Sae~ltg~e

' er kann dle Sae1aa l n ge8~hlba8ener Sltzung mit nlCht wenl&er a18 zwel 

Drlt t e~ Mehrhelt a1~r Sae~ltglle er beschl1essen, en Staatspråsl en

ten abzuberuttn. Hach einem saJchei Etschluss wähXt dle Sae1ma unverzfig-

11Ch elnen neuen Staat.prilldenten. M 

Tähän anntssä ovat (vasemmlst )soslallstlt saannut }1 alleklr

Jotusta. Malnltunlaisen suljetun lstunnon kUkoOnkUtsumlseen vaaditaan 

50 kansanedustajan vaatim'Us Ja vlelä ~lt.mpl, t Glvottaman Pitkä matka Jon 

kahtten kolmaso.sa.an (66 sadasta) JQ,tka vaaditaan pres1ä.entln vapauttam1-

Iten. Täällä wnlCln alunpitäen pldetty soslallstlen hQWmaa demonstratil

vlsena t emppuna, mutta kun Nsedralla to ellakln un tavattoman paljon vas

tus taj la sekä Q,lke1sto että vasemmls tolat vlalalsl ssa kuln myÖSkin keskus

tan pl1reissä, niin v~lvat upposltlussa ~vat SQs4~stlt käyttää armah

tamlsaslaa hs,llltUlCsen kaa1.amls,.en, kuten he ovat al.unpltäen tarkottan • • t

kln. Kun preeldenttl Tschakst. on käyttänyt armahdusaJ.ksuttaan laln mu

kalsestl, nlin aa.ttuvat monet Be'dran vastustaj~sta keskUstassa ja ike1S_ 

tosia kUten hallltuskln, su~Je~maan presldentin aUlCtu~lte8ttla. JUI U1ma

nJ.s anta1si armahdUlklrjel.llän vahYlstaneen Cl>1J[.usmlnlsterln mennä', niin 

voIsi hYÖkk~1 valeamalta alettua, mutta silloin hänen hal1~tUksensa 01111 

vlel:ä.kln luureaal •• T&&rUla \lIlkeuslIlnlsterln takana se1woTUn p1kkU puu ... 

l~.ryhm1.n hallItulkokooaUlCI.lta lU~pual.tn vuQksl. 

Paetorl ••• 'ran armahtaalsesta on nyt pa1.unut sangen Uhkaava Jut

tu, jenka kl1tolll.ta aaaperiä Ta .... lltQlQllallltlt tletyst1 kalkIn ta

voin koettavat käyttii taktlll1 •• ,tl etenkin k.,kUttan p.l.ne/R plenlssä 

... 11 •• puoln.l •• a byTåk.e.n antaen Dilaan ...alla ~tiä, että jo. ~-

-.a1k.an uU1ta .... U&Il ll11rin, 1l111l .1ttlll T01 .. la. lau.u tu. a.tua 

.. 1111 yr1ttilk".1l ...... 1.t~k .. ku.tabaJ]itUkl.n .ueCw.taa1.ta. 



Rlea, 22/4 ~92'. 

EdustaJakonfarens.l alla.sa. 

E14en päättyl tiällä kolmisen pälvää keatånyt Latvlan ulkamal~

la olevaln dlplQaaattisten edustajaln konferenssl, jQhon ottlvat aeaa 

minlsterl Ozol. (MoSkovasta), min. Seskls (Talllnaasta), mln. BaLQ4ls 

(Xuvnosta), mln. Gro8v~s (Helsinglstä) ja . 1n. NUk8cba (Varsovasta). 

T8.lla1Sia kllnterenss-eja, joJ.saa; uJ31:omallla olev.,t e ustajat Q,vat tllalsuu

d. .. sa vaihtuaan ajatUksia j a neuvottelema.an keSkenäb.n, R1<lettlln Kelera.

viesin a1kana useammln (sillo~n pyritti ln kahteen konferensslin vuud.essa) 

Klnis t erl Albats, JOka Qn toiminut konterenssln pUheenJohtajana, ei ole 

vielä ant/anut konferenssista tietoja. Täällä on diplumaattipiireissä va

litettu ja ihmetelty sitä, että miksei niitä tietoja ala tUlla, että ovat

ko kO.nterenss1ssa käsitellyt asiat kaikki .alaisia vai eikö ole mitään 

11mottamista (tul ksia). Eräs virkavelj~stäni sano~ minulla eilen että 

konferenssin tulokset ovat perin -laihat" Ja että Latvian epämäärä inan 

ulkopo11tiikka ei slltä hyötynyt. Hän ll1Q,tte11, kOSka nähtävästi cMl tyy

tymätön siihen, mitä oli kuul.lut non-agression aslasta. Kln»sta 01.1 konfe

renssista hYötyä LatVian ulkop~itiikan jOhdol~, JOka viime aikoina on 

ollut aivan pieti8sä v • Seuraavassa pyydän saa a kertoa, mitä tietooni 

kont.&renss1.U, on "vuotanut". 

lL1tä konferenssin Ohjelmaan tUl!.ee, on sl1nä ollut ehkä l.aaJakan

toJ.s1l1pana kysymyksenä non-a.gress1onsoplmu.e. Koolla ~lleet edustajat 011 vat 

kUkln selostaneet asemama.ansa kantaa ja sUhd.etta malnittuun kysymlkseen. 

Oli t04ettu, että Latvia on ICysymyksestä ed.e1l.een intre8soitu, mutta olen 

.aanut sen vaikUtelman, että alnakin Ulkomin1ster1ön jQhtajassa tämä in-

, tress1 on lalmeata. KUten alkalsemmin olen jo., t~edottanut, halUaa Latv1a 

täsJIlä1.l1stä kirjall1sta esitystä NeuvQstoliiton t/ahuJ.ta, Joka - TSllern,y

hin .anaJen mukaan -- odottaa Latvlalta vua.ro.taan uutta jatkoalo.tstta. 

lLltä Puolaan t~., 01.1 kUulemma Pldetty Liettuan tähden sup.1ma.ttumana, 
NeuVQ8t~1ton kanssa ryhmänä) 

että no~agressiQn solmlttaisiin(.titvia-Vlro-Puola. ~hmää Latvla-V1~-

Liettua oli p1detty soplvampana ja ryhmää Latvla-Vlro-Suom1 sitäk1n paramr 

pana. :Ryhmää. Latv1a-V1ro-L1ettua-l!UQU 01.1 p1<1etty aahl1Q,ttQll&ll& ta-teuttaa9 

kOlka liinä Llettuan-PUolan kQnt~tl astuu .,1ll.e. Llettuaan näh4en QJ1 

lausuttu •• m ••• lla1nen mle~p14e -- aah4Oallse.ti vlrallisen konterena

Iin ul.kopuo.lella. -- että Latv1alu 1m Iyyti ttu harklnnan a1&ls8kal II1tä 

urkitlnit Saltlan luU .. ä olleet aJatUklet ltlraJuta •• lIl. L1et.tu.a&kin 

Tutaan. SUIU hall.1tUben taho.l.t.& 11 .... perulltettu l1l1l1ut ataulltu11t.a. 

kenetu.uta Balt1a.\ 81tt.n Ja Bak.aa hal.lltUlt8n ken .. kJ1IYJ1.Yk.e.d 9 
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jOka kO~k1e1 garantlaloplmusta rajollta, ja sanottu, että Saksan hall1tus el 

aJattela .euvutteluja malnltuela aslassa. Mutta ~hd1.töllä un eelviatl tUQ

tu esl11e ajatus, että sakea 81 ~känä tUlls1 tunnustamaan -dle vertragsw1dr1-

ge Annekt1Qn dee K ellande8 durch Lltauen·. On hyvln luultavaa, että tälla1-

nen m1elen1lma1su tule. la1mentamaan Latv1an harzaetusta solm1a ~n-agresslon

sop1mus yhdessä. L1ettuan kanssa ja Llettuan edustajan tlo\1minta täiUl!ä. yhteis

sop1mUksen hyväksi kohtaamaan valkeUksia. M1nulle on n1mittä1n täällä juur i 

tähän suuntaan hlenosti v11tattu ja ann ttu ymmärtää, että Latv1an Qn tark1s

tettava kantaansa tässä kysymyksessä. 

Mulsta kunterenss1ssa käs1telly1stä kysymyksistä. alen kUu1lllt, et

tä. ulko.min1ster1en Rilan kollterenssista 011 keskusteltu paJ:jQll. Ulmanls e1 

llut ollut eriko1sen aktiv1nen ajamaan asiaa eteenpäin, mutta un se hyv1n ym

märrettävä.ä, kun hallitUksen ahma valkeutu~ ja krl1si Uhkaa pahasti vase/~ 

malta pä1n. Sitäpaits1 as~arruttavat hänen ajatUkslaan taloudelliset kysymyk

ot ja kaupalUset. suhteet lä..l1innä Liettuan ja Viro.n kanssa. Muitt en kanta oli 

ollut: m1nieterit 5esk18 (Tallinna) ja NUkecha (Varsova) olivat juuduttaneet 

ulkoJl11nlst/emen konterenssln p1to.a, mutta Balodl~ -(Kaunas) ,ja Gro8val.ds (R1Cl) 

asettuneet ni1n sanoakSe/ni Q4Qttava~ kannalle jättäen ser pldon riippumaan 

kysymysten kl1reell1eyydestä ja tietenkln Slit/ä miten asemamalssa tu1votaan. 

EdustaJaln mler1plteet kUvastlvat nähtäväst1 asemamaittenaa kantaa. 

Konferenssissa 011 tietysti selostettu eri maitten politisla ti

lanteita j+ieual'O Ja sekä osaksi taloudellistaJcln ase/maa Ja käsitelty JuUlclCo 

JUOksevia asioita. Tri GroBvalds Qli kUulemma mYÖSkin ulkuas1ain val1okUnnass~ 

selostanut asemaa Suomella. 

Ulkomin~steriön JOhtaja alkoo, kuulemma jUla1sta Piakk~in kunta

renssista kummunikeen, mikä tulee kohta antamaan l1säselYitystä asiaan. 



, " 

Rlga, 22/4 1926. 
5· 

8.S.S.R:n bht.1attaeea AnJ.n ------ ---
j Q8ta olen ma1n1nnut par1ssa edelllsessä raportls

sanI on nyt saatu matk stuaan Rl1asta puU, mutta m1käl1 olen kuulJ.ut, 

on Heuvost~1lton t äkäl. lähetystössä ja konsullnvlrastossa paljastettu 

eräs t01nen samantapalner. n~nk1lö, jonka n1mea e1 ole v1e/1ä &anuttu. Mi

nusta tuntuu SIltä, että tästä jälk1mä1sestä jut.usta taltaakln tulla. huo

matumpl, koska merk1t v11ttaavat slihen, että juttuun 011s1 osa1l1stunut 

par1 täkälä1sen konsullkUnnan ent. jäsentä. Saatuan1 tarkempIa. t1etoJa pyy-.. 
dän aaada Palata. as1aan. 
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FInland. Besk1ckn!ng 

~gatlon de FInlande 

Rlllr.a t 1/5 1926. 

N:o 24;. 

K. Herra Mln 1 s t e r 1, 

Raportti N:o 109 Latvlasta 

Jussa: 

H&111 tuslcrlls 1 
~ 

lähetetään tämän mUka.na 5 1Cp1. 

Vastaanottalr.aa t Herra Mlnisterl, VakUutus 

I 

~. 

ml tä syvlmmä,stä lcUnnlol tUksestanl 

Herra 

Ulkoaslainmlnisteri S • t älä, 

Hel.,lnkl. 
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R11a, 1/5 1926. 

10C} Latvlas ta. 

HalU tu.krllU. 

Vaaerualsto1als8 slal14e okraattlen vapautueeh otusta 

prea14e ttl T~chak~te~ vapauttam1seksl, josta mainItsln e elllsessä rapurtls

sa~1 B: 108 Latv1asta, 0 otett11n täällä suurella mlelenk11nn lla v1ime v11-

k n lopulla, mutta kun alleklrjotuks1a e1 vain kertynyt l1sää -- ne jä1vätkln 

s1tten aikalsemm1n ~inltsemi1n }l allekirj tUkS en -- n11n pidettl1~ yr1tys

tä t01vottomana, ja ~'n seuraavan v11k n t11stalnakaan (27/4) ei tehty mitään 

uutta yritystä samaan suuntaan, katsotti1n parlamenttlpll.re~ssä vapautusyrltys 

rauenneeks1. Tällä hetkellä on vapautusa8ia poistunut näkyvlstä eikä Slitä 

enää pUhuta. Latv1an e uskUnnan valtaava enemmistö eli slis vapautusta vas t 

katsoen presi entti Tschaksten menetelleen ainakin lain mUkalsest1 ja y11 

mättä valtuUks1aan, kUn armaht1 paat ri Nee4ran. 

Mutta oPpofi;-tio, on kun onkin sannut käyttää hyväkseen Hu ran 

armahtam1sta hallitusta vastaan kaataakseen tämän, mikä sltten tapahtuikin 11-

lalla 28/~. Kun pres1 entti Tschakste 29/~ hyVäksyi Ulman1ksen hall1tUksen e

ronpyynnön, (kuten a1kanaan sähkötln) el hänkään nähnyt sl!s enää mah olllsek

ai päästä hallitusta täydentämä11ä eteenpäin. Ulmaniksen täpärä v itto armah4us 

aslassa hUhtikuun l~ p. (josta e~ell . raportlssanl) näyttl j Uhkaavalta, ja 

kUn oli kUlunut kaks1 vi1kkoa tästä pälvästä 1~n, että hän 11 saanut kanna-
~ 

tuetaan täycennetyksl kah en p lspudonneen plenen keSkustaryhmän jälkeen, e1 

kaatualsta vo1nut välttää. Kannatuksesta e1 tos1n ollut puutetta, mutta esim • . 
venälälsen rYhmän. ehtoja, jul1staa venäJänkie11 Latgallassa (kaakkolS-Latvi-

assa) latvlan ohella vira.ll1seksI, e1 v .1nut hyVäksyä . KannatUksesta ei ku1ten

kaan puuttunut paljoa, kuten usottaa äänestys 28/4, jollo1n eduskUnta 51 ään 1-
.s 

l ä 45 vastaan hy1käs1 hal11tuskokoo uksen e)'1tyksen s11rtyä bu jetln yksltyis-

kOhta1seen käs1ttelyyn. 
I 

Pres1 antti Tschakste on -- hyväksyttyään Ulman1ksen runpyyn

nön -- pyytänyt hall1tusta e elleen hoitamaan tehtäv1ään, kUnnes uus1 halli

tus saadaan pystyyn. 

Kaa~unut hal11tus 11 järjestyksessä Latvian kymmenes ha~tus 

ja Ulman1ksen vl1des hallitus . Hän on muo,doStanut neljä ensimäistä hal11tusta. 

Tämä hallitus on Ollut ylläa&inituista vallassa ka1kkein lYh~ ajan -- hiu

kan päälle neljä kuuka.utta. KUten aika1semmis ta raporteistanl käy selv1lle, on 

Ulmanlksen kaatuneella hallitUksel1a ~11ut alnaisena vastUksena se pienen pie

ni äänten enemm1~ , jonka hän sai kilPa1~lessaan ennen viime joulua Samae1-

stn kanssa ~allitUk8en muo4ostamisessa. Etupäässä tästä syY.tä n useat t är

k~ät, mutta ar~~u.nto I.et k38~k~et -- kuteA vieraannettujen maant1laln kor

ul1caaala1eille - P14etty Syll\3ässä, .1.~~ä 'Dä.htävf\8t1 ~. hallitus tua-
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ttnut, ettei •• uUtteu kä.. 1ttelyä. k •• tä,is1. Paitsi yllämainlttua. pienen 
... 

p1entä enemmlstöä, n .l ~estäni Ulmaniksen vastUks8na ollut hänen vol-

makas pers nalllsuut nsa, JOka un alna n stattanut vastustajla ja nytkin 

valkeuttanut kannatuksen saantla ~es~stassa -- puhumattakaan vasemmls

tosta. Mutta Ulma.n1s on, nähtävä.Jtt .itsekin tuntenut asemansa epävarmuu-

en, ja hallltuksensa lyhyen 1än koska ei ole eslm. UlkO~/plsterln paik

kaan näh en Uhrannut suurempla punnistUksia,'vaan antanut minister1 Al-. ~ 

batsln väliaikaisesti ~ohtaa ulkoministeriötä. Ulmanik~en hallitUksen tu-

1 ksista on uusi'tullitarlffi mainittava ensimäisenä. Tämä tariffi veikin , 

• uSkunnalta viime helmi- 8c maaliSkuussa us it,a vllkkuja ja paättyi Ulma 

nllcsen voltto n sosia11 emukraattien joutuc.ssa a·lakynteen. Mulsta tuloksis

ta huomattavimmat ovat Latvian lainain järjestelyt Amerikan ja Englannin 

kanssa. Ulman1ksen hallitUkselle luunteenomaista oli sen harrastus ta~~u

dellisia asio1ta kOhtaan , eikä, hän l~se unohtanutkaan val1tsijainsa (maan-
, 

vl1jelijä,in) etuja v voa (u. e uskunnan j äsen, Talonpolkaisll1tto). 

Mutta toi selta puolelta on hänelle annettu huomattavan paljon tunnustusta 

teollisuusmiesten taholta. 

KUn U1manls, tämä Latvian kohtalo~1na perustamisvu $ina niin 

suurta ~Säa näytellyt~anSanjOhtaja, nyt astuu pääministerln paikalta syr

jään, niin herää kYS~S , mille pOhjalle rakentuu seuraava hallitus. Vasem

mistoeosialldemakraatit (LatVian e uSkunna~uurin rrakti~) ovat toistai-
~ 

seksi k1eltäytyn;ft ryhtymäs tä hallitusta mu ustamaan ja asettuneet "0 ot-

tavall e kannalle-. Näin ollen hallitusta ko~tetaan ensin muodostaa keskUS-. 
tan taholta, josta latgalialainen kansanedustaja Sepp on astunut uremm1in" , 

neuvotellen keskustablokin nimessä talonpoikalsliiton ja minoriteettien 
J 

kanssa. 

"Miten hallitus tu ekin muu, ostumaan" voi jo, etUkäteell san~, et

tä sen mu04ostam1llen tulee ~lemaan vaikeata Vanhasta syy.tä: liian palj on 

plkkUpuolu.lta keskustassa ja sitäpaitsi eri kansalliSUukSien (porvarien) 

hajanaisuus sosialidemokraatteihin nähden. MUtta t oisalta puolen on olemas

sa s angen painava syy, jOka jouduttaa hall1tUkS en mUOdostamista, n1mittäin 

bUdjetti, jonka käsittely nyt jo un myÖhästynyt. 

:{l 
Yt~ 



" 

I 

L/ II ;c !( 
~ //(i /;1 2 & 

-

· , 

... 



SuolD.en Lähetystö 
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v N~o 269. 

K. Herra K 1 n 1 s t e r 1. 

Rap rtt1 N~o 110 Latvlasta 

jossa: 

1)E~ustaJakonrerenes1sta R1iassa (slV.l) 

2)ToUkOkuun 1 p. R11assa " . 
~ ;)A.lberings-hal1ltus (Slv.2) 

lähetetään tämän mUkana 5 kpl. 

K. Herra 

Vastaanottakaa, Herra Min1steri, Vakuutus 

mitä sYVil1ll1lästä kunnloltUksestan1 

Ulkoas1a1 1nlster1 S e t älä . 

Hel81nk1 . 



ilO Latv1asta. Rlga, }15 1'32 • 

E'u.~aJ3kQAterenl.llta Ri1alaa 

e1 ln. Albatl 18 julaI.lut 11: u.nIkee:.a, 

va kka mlnulla main1tun koaferanssin päättyas ä täällä Ulkom1n18 er öalä kar

r tl1n lellaile olevan tekeillä ja j nka lupaa (raportt .1 N: 108 s1vul

la 4J lähettää, mutta 8en sijaa on leht11n kyllä t' :lut lyhyt haa~tat:.elu, .. 
Jona mln. Albata e1 kuite!U"aan tuo 9 111e m1tÄ.ä.n oleellisest1 utta sen li-

aäks1, m1ti , Ju maInitussa raport11aan1 olen a1ka1semmin kert nut. 

/ 
Riga, 3/5 1926. 

Ioukokuun 1 p. R1ia88a. 

kulu1 tänä vu~nna raunall1 st1 ilman hä1riöitä, mi

kä n luettava ~eltäpäi tehtyjen varovai8uust i enpiteitt3 &nsi kei, 5il-

lä t i8illeen vihamielisille kansanai ek51l19, kuten aU8ia11 ecokraatel11e 
.S 

Ja natslvnallsteille, e1 annettu mah olllsuutta yhtae ' törmåykseen, aan Jah-

4ettl1n ne ar1 haaroill~ . yainlttak n, että natsiona11atall1a 011 täällä Joku 

aIka sitten Mussolin1n kunniaxsl lulelenosotuskulkue tulIso1htu1nee4 Italian 

lähetystön 1110 , lrul'l. Mussolini 011 pela.tunut sala-ampujan luo ilta. 

A 

, 
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AlberlB&l-hall1tu • 

KIm keslcustan euV' tt.elut hall1tUlclen mu Alo.tamJ.leui eivät j h

ta.D.eet t ul k lln. nlln e11rtyl mu stamls'3ll pain p1ste lruin itsest.ään ta

lonpolkaisliitoll e ja sen bl k111e. j onka asema mielestäni on ke~kuBtan ja 

aikalsten väl l l1ä . Keakusta asettui talonp ikaisll1tt on lUkeutuvaan e us

kunnan varapUheenj ohtaja Alber1 s11n näh en suopealla kannalle. joten tä

mä eaattol lähteä vrittämään lupaavin e ellytyksln (talonpolkalsblokil la 28 

1a keskustabl okl11a 16 ääntä all yhteensä 44 ääntä sa asta). Puuttul valn 

7 ääntä ja l.u t tamualause e uslrunnas sa oli taat tu. Kun AJ:.berings sa1kin kant 

salllsml allsten ·puolueett main· (Bergln puolue) ja krist111iskansallisten 

l upaUksen, hän e l len aamulla kävi presi entt1 Tschaksten luona ilm~ttamassa 

saavut etusta Yhdlstym1ses t ä j a sai v1iPymättä valtuuQet hallitUksen ~o osta

m1aaks1. 

Täliä kertaa on sils haLlituskri1si mennyt LatVian oloihln nähden 

nopeast1. m1kä johtuu etupäässä S11tä, että ka1kk1 puoluget ymmärtävät. et

t ä budjetti on saatava mitä pikimmln valmilksi. Sitä paitsi joudutti as1aa 

se sei~a, että uusi hallitus rakentu1 melkein ent1selle valmiilla pohjalle 

useltten hallltusmlnlsterlen ~ää essä palkoilleen. 

Ellen illalla esittl Alberlngs uu en hallituksensa ja sen Ohjelman, 

j onka päätehtävän sanoi kOh lstuvan talou elllsiln kysymyks1in (nähtäväst1 

Ulmanilcsen vailrutusta). Seuras1vat sitten hal.l.ltusten tavanmUkaiset lupauk

set agrar1reformiasioissa. SisäpOlitilkkaan nan en sanoi Alberlngs noudatet

tavan ankaraa lal11lsuut ta ja oikeudenmUka lsuutta täys1n emQlcraattlsella 

pohjalla. Våhemmist- ansalllsuUksl11e hallitus PUOlestaan tulee takaamaan 

vapaan siVistystoiminnan nyky1s1ssä rajQissa. Ulkopolitiikassa tullaan ki1n

n1ttämään ent1stä enemmän huomiota talou el11seen puolSen. KanSan81Vlstykses

sä annetaan ammatt1koulul11e huomattavampi s1ja. S s1alisessa lainaää åntö

työssä tullaan seuraamaan nykylst ä suuntaa. 

PUheenvuorolssa vasemm1st~ ja o1aeisto808iali em kraatit allev1i

vasi~at sitä, että uus1 hallItU8 on jotalrulnklp lama kuin edellinenkIn, j~ 

ten sen polltilkkakaa.n e1 tule erQamaan e_el11sen hal11tUksen po11t1ikasta. 

LuottamUSlauseesta äänestettäessä la1 AIberingsin hallitus 

tä satasta. ~6 va8taaB. SakSala1set, Juuta+aIset Ja Puolala1set eivät otta

neet äänestykseen osaa, -.tta venäläi8et anto1vat kuitenkin Sill~ äänensä. 

UU4en hal11tUksen kOkoonpane on 8euraava: 

Päimlnisteri Alber1ngl 

· 8111- - · La1m1Ai Cant.) .. 
Ulle .:. . . . UlAanll 



• 

lfaataloU8- • 
Li1kenne- • 
Opetu8- • 
SOS1al1- • 
S ta- • 
01kau8- • 
Opetusministerin apu
lainen , J lla i keus 
äänestää kabinetissa 

Bluaberg. (snt.) 

Gai11t. (ent. ) 

Aronlsts ( ent. ) 

Z1elllslS 

RUbuls (snt. ) 

toistaiseksi päämln. Alberings 

• 13rlkl)Wskls 

Jaunzems. 

\ 

... 
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K. Herra K 1 n 1 s t e r 1. 

Raporttl NiO 111 

jossa: 

1) Pä.ä.mJ.n. A.lber1nis hall.1 tUkSe sa tehtä
vlstä s1v.1) 

~ 2) Pres1denttlv1eral1u (slv.4) 

}) Bozlalu1emoJcrats ja maalCorvauslc.ysymys 
(S1V·5) 

lähetetään tämän mUkana 5 kp1. 

Vastaanottakaa, Herra Kln1sterl, ' Vakuutus 

mitä syvlmmästä kunn101tUksestani 

U1koaslalnmlnlsterl s. t älä. 

He1slnkl. 



Raportti B;o III Latylasta. 

Päämin. Albecrlngs hall1tuk

, sensa tehtäy1stä. 

:alea. lQ/5 1926. 

Uus1 pääm1n. Al!ber1~S Jatkaa VlelÄ neuvotte

lUJa kesk.:-1..an vasemman s11 ven Ja o1lCe1stan kanssa sOltam1nister1n Ja 

o1lCeus!l1n1sterln palkan täyttämisestä, a1kä el näy olevan nl1nlCää.n help

poa. Arv~an, että a1nak1n sotaminlsterin l&1lClCa &aadaan tällä viikol

la täytetykSi. 

Seuraavassa Pyydän saada seJlostaa päämln. Alberin&sln äs

kettäin sano~tim1ehille antamaa haastattelua, Jossa on useita mie, en

k1into1s1a kOhtia sekä valtiOltalouteen että ullCo- Ja 'sisäp011tiikkaan 

nähden. 

Pääministerl lausui al:.ukSl, että hän 011 a,ttanut tehtäväk

seen hallitUksen Iluodostamlsen, koska oJ..1 varmaa , että talonpo1kaisll1.

ton Ja keSkustan kOb "ltiO, Ja4.sta vl·1.Iled1ma1nittu oli hänelle myötätun-
, 

to1.nen, el oSOlttalsi malt~llisen keSkustan ryhmänä mitään erlä-lä pyr-

kimyksiä vaan näinollen tulee tak 8.8JJ\AAn raUhallisen Ja soJ.1daarisen y11-

teistoYd vankalla pohjalla. 

Hallituksen päähuOIll0. sano1 ,ää.m1nister1, tur.e luonnol11-

sesti kohd1stumaan maatalOuteen, Joka on maan tärkein i,;uotanto- Ja tulo

lähde • .lfaa.retormla voidaan Je ,1tää päättyneenä, s1tä tulee nyt seurata 

laaja aaatalaUdell1.nen lainsäädäntö. UUS1en t11~Jen ko~boro1.nti pan-
, 

naan täytäntöön m1tä p1k1mll1.n. V11Il8 a1lCo,ina on kasaantunut kasaantumis
\ 

taan aaansaant1anamulCs1a, varsink1n entisten r1ntamasOlturien taho~ta. 

Tuottamattaman Iletsämaan parantamisen, luonnonn1ittYJen y.m. ~lCkaami .. n 

' kautta v01daan vielä. saada lisää ,alJan käyttökelpolstä metsäaaata. Bäl

den kUstannusten peltt~1nen langennee suurtmmalCsi OSaksl valtlon niSk011-

leo ~ösk1n nykyään lCäytlnnössä olevan peltomaan ,arantamlnen cm tar)een, 

Jotta TOl ta1s11n kylTä.i Ja korjata satoa a1.lCa1seIlll11n. Tal.oudelllsta pulaa 

TOidaan a1noastaan maataloustuotannon :lisäämlsen kautta parantaa, IllnlCä 

taa8lCln tulee perustua TOlJIaperäiseen talousIluotoon, J aka käsl tylCseni 

aulCaan on Latvlassa a1noa aahdo1l1suus. 

~ltti1.n polttava kysymys on luottQkySymys. tuotantoa har

Jottavan kans&Dal~sen y181nen vellCaantu.1nen tulee yhä tuntUTaIl8&k81. 

Vars1nk1n ra8lCaast1 pa1.naa IIBBtalautta lybytalka1set luotot, aitki .. t&-



2. 

vät vo1maperäisen talouden hGidQn. Täaän lisäksl Gn ~alnojen korko

kanta alvan lllan)Corkea, jot ta maatalouden kohtuullinen kannattaval-
0' 

suus o.llsf turvattu. Benruoks l tullaan ponnistamaan kaikki volmat , 

Jotta ~öYdettäisl1n tie ja keinot, jo,lden av/ulla saat a i slln nllnhyvln 

maatalouden kuln teolllsUUdenkln lyhytaikalset luo!tot muutetuiksi Pit 

kä-aiiI{i8iksi sekä samalla korkoJl:ant a alennetUksi. 

M1tä SiSäpollti1lckaan tulee, on hallltus vakavasti päät t ä,-

nyt kUlkea keskitietä poikkeamatta 01kealle tai vasemmalle. Alaansa 

perehtyneen s1säpol1ti1kan ohjaajan henkilöl]1syyB antaa me1lle varmat 

takeet si1tä, ettei tästä suunnasta tulla poikkeamaan. ~ösk1n ulko

politiikan johdossa on meillä henkilöllisyys, jOnka kOkemus, työteho 

ja ulkomainen maine takaavat sen, että ha~litUksen aikeet aikaansaada 

suurempaa vlreyttä ulkopolltiikkaan nähden tu~evat toteutumaan. Meil

lä on aikOmUksenamme kaikin volmin saada ratkaistUksl kal kki vle~ä 

keskenerä1set kysymykSet. 

111 tä maa tllo.j en omis tajain Ka.neainlli tolle tekemään va

litUkseen tulee, ni 1n Gn yle1sesti tunnettu, että minun ryhmäni on pe

riaatteessa pUOlustanut ko~vausta. Vaan joS nyt kerran on säädetty la

ki korvaUkSettamast a pakkoluovutUksesta , emme voi sallia, että toisten 

valt l oi den taholta sekaannutaan 1tsenäisiin oikeUksi1mme. Kauppasopl

mus t emma tUlee mahdollisuuden mUkaan hyödyttää kot i maista teollisuut

tamme . Me hal uamme aikaansaada että kotill8 i set raaka-a ineemme eivät 

enää mene ulkomaille , vaan valmistetaan omassa maas sa. Vaikkakaan e1 

voinne kieltää, että kaupunki- ja maatyöväestön asema oli si loistava, 

niin t äytyy kUit enkin t oiselta puolen kor ostaa, että ot tamalla huomioon 

maata kohdanneet vaikeat sotavauriot, t yöväestön yhteiSkUnnalliset vaa

tlmUkset voidaan tyydyttää ainoastaa~~~dollisåDden rajoissa j a sikäli 

kun valtion varat sen sallivat . Me USkomme, että työväestön t aloudelli

sen aseman parantaminen on to~eutettavissa ainoastaan yle1sen t uotan

non l1säia1sen kautta. 

Vähemmistöt ovat meille valtion kansalaisia, joilla 011 t äy:

dellise/t Gikeudet j 6 sama oiemassaolono1keus kU1n enemmlstöllåkin. 

Hallitus tulee he1hin nähåen harjottamaan suopeaa pollt11kkaa sekä. osot

taaaan yamärt~stä he1dän perustellu1lle vaatimUksilleen , t letäen j a

olBella lIansalla olevan e1ttåaättöJIåD. oikeuden lUOJUlOll1see.n kehltyk

aeensä nähden. Sltä, etti. yhte1stG1lI.1nta vähelllD1stöjen kanssa cm ~ 
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,. 
c1011inen, osot taa al:taluJIIIIall hallituksen eS1urltkl. los nyt osa vä

hemaistiä asettuu hallitukseen nähden Odottavalle kannall .. on se hel-

dän o~ aslansa. Hal lltus el missään tapaUkSessa 1111 sen kautta anna 
..... 

valkUttaa kant aansa. 
l 

Hallituksen täydentä.m1nen on luultavasti jo lähipäiv1nä val

mis. Olisi kov1n suotavaa, et tä oike1stosos1alist1t vielä 111ttyiSivät 

koa11t100n, kUitenkln rl1ppuu tämä. he1dän vaatimustensa laajuudesta. 
t"'y 

Kolemmat täyttämättä olevat min1st~r1pa1kat jäännevät koal1tiopuolU1den 

haltuun. El ole mah~otonta, että tolsen salkun saa joku P0111t1ton hen

k11Ö, jOka on l ähellä. oike1stoa ja keskustalle m1eluinen. Ke lUOtamme 

va.rmasti 01kelstoryhm.1en tUkeen. 

Valt10n budjetin, Johon e1 mitään 01eel11s1a korjaUkS1a ole 

tehty, tarkastamme maanan talna ylimäärälsessä hallitukSen istunnossa, 

joten se jo tiistaina jätetään edUSkunnalle. Eilen hyVäksyi hallitus 

lakiehdotUksen, minkä mukaan tlnanss1minist.rille myönnetään oikeus yb:

dessä hallitUksen ja valtion kontrol11n kanssa asettaa valtion talou

den käytettäväks1 erinä1s1ä er1ä y11miiärä1se/stä budjetista, nl1n että 

ll1n1s.ter1ön tarpe1siin varataan vä.1ttämättömät varat sUhen saakka, 

kunnes valt10n budjettl nyviiksytään. 

• 
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Pres1dentt1v1era11u 
on t.ää~lä herättänyt tyydyty.stä ja 110a 8~en 

laaj018Sa p11re1ssä Ja sanomalehd1stö on sUhtautunut Siihen kautta&l-

taan samassa heniessä. TapaUkselle annetaan yleensä suurl merkitys, 

ja tämän vUkon lopulla tulevat kalkkl huomattavammat lehdet jUl.kal

semaan vlera1lun johdOS~A er1kolsnumer olta klrjotUkS1neen ja kUv1--F-
/ fjj 

neen. Kun matkUstan tänään Helslnk1ln, en ole tila1suudessa tarkem-

min selostamaan n1ltä 1IIXl lehtlk1rjotUksla, jotka tulevat erlkols

n~rolssa käs1ttelemään vierailua ja sen merkitystä, mutta Hels1n

gistä palattuan1 PYYd~aada palata aslaan. 

Tahdon nyt jo tiedottaa, että presidentti ISchaksten Hel

singissä käynti on JO herä.ttanyt kysymyksen eikö hänen ~llSi käydä. 

myös Kaunaksessa ja mikäli tietooni on tullut onkln hyV1n mahdollls

ta, että. hän käy siellä kesän kUluessa. 

II 

./ 



Soz1aldemokrats ja 

l118.uonausV s YlllY! • 
Tämän mUkana lähetän lehtl1ellClceen (R1iasohe Bund

Sahau 1 /5 -26) josta käy selville Latv1an parlamentin vasemm1ston kan

ta n.s. maakorvauskysymyksessä, josta päämin1ster1 Alber1n&s myös 1118.1-, 

n1tsi ylempänä tässä mportissa sel!Qstetussa haastattelussa, Euten lelk

keestä näkyy on vasemmisto, yhä edelleen tiukasti s11lä kannalla, että 

vieraannetusta maasta e1 saa maksaa minkäänla1sta korvausta, jQ~ ~ 

nalle. on sangen laaja kannatus Latv1an parlamentissa. 



_ .~~~~'~~!~ri~''''U II 
tn reiner S onntQglnUmmet er ble "tnflo 
"",na.., oli beren tiuftart b foalQ1bemo- , 
ftQIIIllJe IBIQtt IDo~1 nl ana utMlfenb ble ' 
lBeIDegung bel 30~rel 1 6e Itfffi t. ille 
lBeIDegung bte 3a~te' ID a' ber 
,,6 0 ö tai b emo f r a t ." ~l ID en loUte, 
nicfJt dlDa Quf bet lBall! graten 8er. 
~dltnlffe ~tf!anbtn'lJbe IDar elner 
be t QIuGl fer ber !len ' rufllielien , Ilom 
ft d b t II c:f) n ilrbe tprole.tarlot infaeniet. 1 
ten unb .ge Helen !Jlebolutlon. iloeli bem lei 
nun, IDie e' IDolIe. .,SoalalbemoftQW' glQu&t 
ben Stanbp rt Ilel!#eten au milfjen, baf! man 
Qn ben! !Bel lufl !'er erften 2Qnbtagtlelflon, 

. re i n e Ii. n t eli b t g u n 9 au 3a~len, un. 
entIDegt fe ~o e , - bieler lBelelilu fj 
ge~ö~ m eil men 3 ntar ber 'irrungen. 
fd.JQft~ t tle lutia ?) unb ber Una()l)lin. 
glgreif. , 

ble Glut.bel~u baf 81CiS 
ber I!llcltgej'dJlcfjle ur(jdbre~en, - lie 1l)olltn 
lum ",!nbelten mit ~Ilfc be iLuGIQnb~ ~nt, 
~blgunll erlangen, au roeldjem lB~ufe lie 1m 
'Oorlgen lJrii ~la9r eine 18clcfjroerbe &elm lSllTfet. 
'fI unbe t ingereit!)1 ~Ilbtn unb ble lRQdgllOe ber 
!'\lälber, ~ lIrililten ~tiU bet .\länberelen. ant. 
fd)ilb lQung 1m Umfllnge ~ \)OOen mertet unb 
bl. Q;r ilouung ber I!lerlufte lD\'bern .-

.,I!i 0 a t Q I b e m '0 h a '~tont, baft u 
bon Ilornf}erctn ben S nbpu berh:eten 
1)aI>c, bo& bie QI. an . rm et e tnnete 10' 
aialöfonom!fd)e Qln. ~ en~ lt ettIanb!! leI, 
iI:&ct ble reine QU~ å)t obet ber 
!!: fllrer&unb ()eld)licflcn ilrfe. IettlönbiiifJe 
S tQal mUrle jrben !Ber l ,Ild) In \lIe (»ele!lge. I 
bunll t!! Qnbr~ einau cf)en, fategorlldi al!' I 
rfi~ len. ~elber T)iitte IDeber bfe lftegie
nJng gelmln~ nocij UIman' etlDae bQAU ge. I 

.? tQn, um ble Sad)(age ~u fidtftm, b. 1). ba~ I 
lUu/.llanb tIf>u bl;jJ !lBeTbeganll bet mgrer
teIotIn Quf3ufIdren . unb man millfe ~fiird). 
1m. bali au~ ble lRegierung ~Uberinll ef in 
bfelrr iBealcijung IDerbe fef)Ien IaHen. 

QIbcr, - lIl<1n ()taucfJt nicfJt ~ beraaQen: I 
ber .. 6on!.atbemotrat'" fte1)t auf ber maåJt: 

Jl!ll t IJlgrnrtt !o r m 1ft tlll gt[ d}idj t. '1 

Ii UJ C b (h e 1 9 n IG. Ei I e ro n n b u t cfj rc 1 • . 
net hl UmUdnbe, !lI! ! ttel, obet l'8e . 
f <f) (lIllt, o bt! ,Rr! lte In l r g tnb elnet 
2!lel le aum !Belten ber geroelenen 
(\)ut~b e[l,u "er.1nbetllDttbt n. 

3cb~r lltt:[udj, IlOn 1lleld)er eetu a audj 
unternormnen 11mben loOle, rolrb Itf)arfe ftdllt\l le 
~rborrule n . ble ben stdll1pfen In ben 30~ ren 
1906 unb 1919 a~nlid) lein roerben. !lie ~ogen 
ber Sltibenftf)af t roerben nod} ~ö~er ~e~e1l, ol~ 
In ber Il"lte broladje. 3m .!tamIl Ie um 
ble lBertelblgungb et fun bome ntnlen 
IIrrungen[cfjaften bft 81ebolutton 
10 et b e 11 tD I t a tI ei 0 U " S I! 1 eli e \1 e n. 
't!ln berorti~t ftollt'pf ronn UmfUinbe Icfjalfen, 
bc:en~clitlltfle .!tonlequcltJ,tn 11d} ~eule gcIt' n idjt 
Gberle en (ollen. . . fe lnerlel ouflDilttlgt ftrdfle 
cbet 5c()tt mOgtn betfuc()en unier Eiel&[tbeltim
mun(l>'!ted}t au rouflen, - aum !Belten ber leuo 
balen @.lri[tafrclic, ber !8crr~ber unb lo~t. 
~unbetteoltet !l3er\Tla\)ttH. 

i)te Sanfa~e rd)lic[st et'It>aI lI'mrald)enb I 
mCt einm Sapl.cllti sai! 

. I !!Smn ber "eonwtbclnotraU" fili) aur fo 
'6DTJcm !Jlo[fe tummelt, bann 1ft ei! nld)t redit 
lmftänb!ili), IDarum f~ble !Bo~ill:fe~n ble I 

a !lliinetie 8eImlll'; UIman unb mlbering 1De. /' 
11m nid)t QU'rcid)cnber 3nfotmation bft lIu!o 
Ianbe' rid)trt. I 

ille (»uttfHf~ge erfltttet f)e!anntUdi ' 
einen Sjlrum he.; i>aager Sd)iebGjjeriditG> 
fIofe6. ber Iatlun~fdoQ .. fon!tlltatiben" (!lj(l< 

tartu trdgt unb gerabe aud) bte iYrage unter.. 
iUIf)cn fo['[, of) e6 Heli um .. f'OAlaI-Öfonom!ld)e" I 
obet "nationaIe" !IJlQf!n(l~en ~nbelt. 
m~e et nld)t Fabe b'Om e tanhllUnfte be! 

"eo3\aIbemoi'rat~ , QUj rT1J.ger, btefel ~ut
~en afllulDlPtmt 
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Suolnen Lähetysfö 

No 3 3 3 

K. Herra 

R1ga,2/6-26 

Jossa: 

Neuvostol11 t on sop1mus

ehdotus Ja Latv1an vas taus ( l11t -

te1tä ) 

lähetetään t ämän mukana 5 kPl . 

Vastaanottakaa, Herra K1n1ster1, va

kuutus m1tä syv1mmäsåä kUnn101tuks8stan1 

Ulkoas1a1nmin1ster1 S e t älä. 

H e 1 s 1 n k 1 



Beuvostoliiton sOpimuI 
ehdotus ja Latv1an vastaus. 

Rlga ,1/6-26. 

V1ron ulkomin.Piip oli toUkok. 

28 p:nä täällä Riiassa tavanmUkaise1-

1a neuvottelUkäynnillä,jOllalsia Latvian ja 

Viron ulkoministerit aikovat tehdä toistensa luo noin 

kerran kuukaudessa t ai parissa. Pääasiallisena syynä käyntiin tällä kertaa 

Neuvostoliiton sopimusehdotus sen ja Latvian ( sekä Viron ) välillä. Neuvosto

liiton ehdotus Latvialle on sanasta sanaan samanlainen kuin sen ehdutus Virol

le,mutta ehdutusta seuranneessa låhetekirjeessä on sellainen muodollinen e

roava isuus,et t ä Vi roll. tehdyssä låhetekirjeessä PUhutaan ·Ulkoasiain kansan

komissariatin- ehdotUks esta,kun Latvialle saapuneessa on -Sosialististen tasa

valtain neuvostol iiton hallituksen- ehdotus.Virolle ~etussa låhetekirjeessä 

on pari riviå pitemp1 JOhdanto ja pä1väys muutam1a päiv1ä aikaisempi.Neuvosto 

li1ton Latvialle antamasta sopimusehdotUksesta lähetän tämän mUkana jäljennök

siä ,va1kkakin M1nisteriöllä lienee jo Virolle annettu eh~otus. 

Neuvotteluissa oli vastaUkseen nähden päästy helposti ykBimielisyyteen,et

tä se oli oleva vä11aikainen ja että oli Odotettava, mitä Suomelle ehdotetaan. 

ja mitä Suomi tulee sanomaan. Vastaus annettiinkin täällä eilen NeuvostOlii

ton edustajalle ja,kuten olen kuullut, samoin . Tallinnassa. Vastauksesta seuraa 

tämän mUkana jäljennös niinikään alkuperäisestä venäläisestä tekStistä. Samalla 

kun täaä kirjallinen vastaus annettiin,oli suullisesti sanottu,että Latvia ja 

Viro tulevat Odottamaan NeuvostOliiton sopimusehdotusta Suomelle ja senjälkeen 

palaamaan asiaan uudelleen. 

Itse ehdotuksesta on täällä lausuttu sangen vähän mielipiteitä,ainakin 

taiseksi,mutta on?a jo tullut esille epäilys,että tOkkohan asiasta mitään tu

lee. Ehdotuksen henkeä pidetään niin sanOakseni -hyvänä-kauni1na-. _ Arvelen, 

että keskustelut pääministerin ja eduSkuntam1esten kanssa tulevat näinä päivi

nä antamaan minulle syytä palata asiaan. 

X 
x X 

Viron ulkominister1 v1ipyi täällä vain yhden päivän,jonka kuluessa oli m.m. 

allekirjotettu muuan aJO.1mus molemm1npuo11sesta avusta veronkannossa, neuvotel

tu valm1stavasti p1akk01n kokoontuvaa rautatiekonterenssia varten miten olisl 

jälkivaatimus-lähetystapa venäjään nähden toteutettava, harkittu olisiko ja mi

ten v1isumin saantia helpotettava kansainvä11sessä liikkeessä sekä lausuttu 

molemmin pUOlin toivomus tUllineuvottelujen jatkamlsesta. Ulkomin1ster1en kon
terenss1n Ohjelman laad1ntaa 011 s1vumennen käl1telty. Lliv1nmaan aate11sten 
tred1t1yht1ön lopettamiseks1 päätett11n tehdä myÖhemmin sopimus LatVian ja V1-
ron kesken. ~ 

l ' A 
I/~ ___ .l 



t'sa~lon d. tt Un10n dee B'~ubllque8 
Sovl'tlstel Soelallst •• en Lettonle . 

Bo 580. 

rOonO~I1H Ml!HHCTP, 

PHra, 21 Mali 1926 ro~a. 

no nopyqeHHI> Moero TIpaBHTeJIbOTBa HMe!) qeOTb OOOOlIl,HTb Bali( HH.e
CJIeAYlOlllee; 

nO~Bep.~aR nOJIyqeHHe MeMOpaHAYKa ]aTBHHoKoro npaBHTeJIbOTBa OT 
5-ro~oero MeORua, npaBHTeJIbCTBO COlOsa COBeTCKHX COUHaJIHCTHqeOKHX 
PeOy JIHK 6 YAOBJIeTBopeH.eH npHHHMaeT K cBeAeHHI) COAep_ameeCft B HeM 
saRB eHHe 0 rOTOBHOCTH ]~TBI1~CKOrO npaBHTeJIbCTBa ~~KJIl)qHTb C npa
BHTeJIbCTBOM COlOsa COB eTCKHX COUHaJIHCTI1QeCKHX PeOY~HK AorOBOp, 
AOJI_eHCTBYlOmID1 onpeAeJIHTb YCJIOBHft cnOCOOeTByIOlllHe paSBHTHIO H YKpen
JIeHHlO APy_ecTBeHHHX OTHomeHHA wezAY OOOHMW rOCYAapCTBaMH . 

MeMopaHAYK ]aTBHHCKoro npaBHTeJIbCTBa COAep~T PRA MOMeHTO&, 
BblXOAJflII,HX H~ paMOK BSaHMOOTHOmeUHi Me.AY OOOIUdH rOCYAapCTBaMH H He 
OTHOCR~XCRt K npeAMeTy~eperoBopOB, KaK HanpeMep, Bonpoc 00 AJIaHA

CKY.X OCTpOBax. 
RMefl, OAMaKO, B BHAY, qTO 06a npaBH~eJIbCTBa, BOJAymeBJIeHHHe 

A06pofi BOJIeH, cMoryT COrJIaCOBaTb H pasp~Tb B npo~ecce AaJIbHe~
mHX neperOBopOB Bce Bonpocs, CBHsaHHble C SaKJIlOqeHHeM AorOB opa, 
npaBHTeJIbCTBO COlOsa COBeTCKHX COQHaJIHCTHqeCKHX Pe6Y~JIHKHMeeT qec 
npenpOBOAHTb ]aTB~HCKOMY npoeKf AorOBopa Me_AY COlOSOM COBeTCKHX 
COUHaJIHCTHqeCKHX Pecny6JIHK H ]aTBeH, KaKOBOH npoeKT npaBHTe~CTBO 
COlOsa CCP npe~1araeT nOJIOaHTb B OCHOBY AaJIbHeHmHX neperOBopa. B 
npouecce STHX neperOBopOB CMQryT . ~blTb 06cY_AeHbl Te BonpOC8' HS 
ynoMRHYTblX B MeMopa~e ]aTBHMBKOrO npaBmTeJIbCTBa, KOTopble HMelOT 
o~momeHHe K npeAMeTY 8aKJIlO~aeMOro AorOBopa H B OAHHaKOBOH Mepe 
H~TepeCYIOT oIiGPGB Bcex YQaCTHHKOB AorOBopa. HpaBHTeJIbCTBO COlOsa 
COBeTCKHx CO~aJIHCTmqeCKHX Peony6JIHK HaAeeTCH, QTO cO~MeCTHble 

YCHJIHR 060HX npaBHTeJIbCTB npHBe~fT K CKope~meMY 3aK~lOQeHHlO 
AorOBopa, Morymero saKpenHTb H paSBHTb APYJ[eCTBeHHble OTHOmeHHft 
MeltJJ.Y 060HMH rOCYAapCTBaMH H cnocoOCTOBaTb coxpaHeHHlO BceoOlllero 

MHpa. 
TIpHMHTe, rOCnOAHH MHHHCTP, yBepeHHe B Moe14 ~OBepmeHHOM B 

Ba14 YBalleHHH. 

/ n OATIHOb/ A. 4epHblX. 

rOcnO~HY Y]eMAHHCY, 
MMHHCTPY HHoeTpaHHHX ~eJI 

] a T B H H. 

/ 



npOEKT 

.l{OrOBOP MEJB;l{Y CCCP H JlATBHEä. 

npaBHTenb CTBO CCCP H npaBHTe~bCTBO naTBHäcKOä PeC6YK~HKH, PYKOBO
~K~e .e~aHHeM O~e~aT BCe, qTO MOaeT CnOC06crTBOBaTb COXpaHeHHD BCe
oOmero MHpa H OY~YqH yOea~eHH, qTO HHTepeCaMH 060HX ~OrOBapHBa
DmHXC~ CTOPOH crooTBeTcTyeT onpe~e~eHHe TOqH~X YC~OBHä, cnOCOOCTBY
DIIlHX YKp9l1JleHHlO CyIUeCTByDiIlHX YKpe~e1UlD cymee'l'ByI)mHX MeJ[,Ily HHMH 
~pyaeC!BeHK&X OTHOmeHHH, 

ynO~Ho~g:~~~~~~:~.~.::~~.~~1:: .~~~~~~~.~. ~::~::~~~.:~ ~~~~ ..... 
KOTop~e no o014eHe CBOHMH nO~OHflMH, Haä~eHHNMH B ~06POM H Ha~~eJ[a

ame M BH~e, npHm~ K cor~ameHHlO 0 HHaeC~e~~mHX nOCTaHOB~eHHRX . 
CTaTbR 1. 

OOe ~oroBapHBaDlIlHeCft CTOPOHH BsaH14HO rapaHTHpYT HenpHKoc
HOBeHHOCTb crymeCTB~X MeJ[AY HHMH rpaHHll, TaK, KaK OHH onpe~e~eH~ 
MH PH~ .l{oroBopo14 1920 ro~a H 06ftS~BalOTCft Bos~ep.HaaTbCft OT BCRKoro 
Hana~eHHH Ha ~pyrylO CTOPOHY . 

CTaTbft 2. 
B c~yqae BoeHHoro B~eTyn~eHHft npoTHB O~HOH HS ~orOBapHalOlIlHx

Cft CTOPOH, CO CTOPOH, O~HOH H~H HeCKO~bKHX TpeTbHX ~epJ[aB , ~pyraft 
~orOBapHBalOmaRCR CTupOHa OOftsyeTCft coO~D~aTb HeHTpa~HTeT n o OTHO
meHHlO K nepBoH. 

CTaTbR 3. 
KaJ[~aft HS ~orOBapHBalOIIlHXC~ CTOPOH OOftsyeTcR He npHHH14aTb 

yqaCTHR HH B KaK014 cor~ameHHH' n~HTHqeCKOrO H 3KOHOMHQeCKOrO xa paK
Tepa, KOTopoe 6ano 6~ npOTHB ~pyroä CTOpOHH. 

CTaTbft ~. 
Bce cnopHHe Bonpoc~, BOSHHKalOiIlHe MeJ[~Y ~oroBapHBalOmxMHcH 

CTOpOHaMH H He 140rYlIlHe OIilTb paspemeHHbIlfH OOhIqHWM ~H~OMaTHqeCKHM 
nyTeM, ~O~J[HH nOAReJ[aTb paspemeHHD CMemaHHOH Cor~aCHTe~bHOH KOMHCCHH, 
COCTaB, npaBa H npo~e~ypa KOTOpol 6Y~YT YCTaHOB~eHlil Oco6HM cor~ameHM
eM. 

nBHME~E: B KOMneTeH~D STOH KOMHCCHH OY~YT BXO~T 
TO~bKO Te cnopHHe BonpOCH KOTophIe BOSHH.
Hy~ MeaAY OOOHMH AaTOBapHBaDmKMHCH CTOPO

HaMH noc~e nOAilH caHHH HaCTOftmerO ~orOBopa. 

CTaTbR 5. 0/ 

HacrTOftmHH ~oroBop nO~~eJ[HT paTH~~~H. PaTH~HKallHft ~~J[Ha 
OSTb R~9KBe~eHa npoH8Be~eHa B TeqeHHe MeCftqHOrO C~OKa ~MOMeHTa ero 
paTH~HKaUHR H OYAeT HaXOAHTbCH B c~e TPR ro~a. no~e SToro ~orOBOp 

Oy~eT npHSHaBaTbCH a&TOWaTHqeCKH rrpOA~eHHhIM Ha rOAH~ 0POK, eC~H 
KaKaH-~HOo HS AOWOBapHBammHXCH CTOPOH He npe~ynpe~HT sa _eCTb Mec
wueB ~O HCTeqeHHH cpOKa ero AeäcTBHH 0 COBeMJ[e~aHHH npeKpaTHTb ero. 



n P 0 E K T. 

]aTBHHCKoe npaBHTe~bCTBO B aRH8H co C7. OT . 2 H 3 

~oroBopa Me~AY C.C.C . P. H ~aTBHeH, ITOAHcaHHoro CBro qHC~a t 

8aRB~fleTt QTO npHHaA~e~HocTb ~aTB~H B ~re HaUH~ H efl 06fl-

8aTe~bCTBa, &~TeKa~~e HS SToro nO~O~eEWR He np oTHBOpeqaT 

HaCTofl~eMY ~oroBopy . 

BMeCTe C' TeM ~aTBHHCKoe npaBH Te~bCTBo HaXOAHT, qTO 

&HH- npHHHMafl BO BHHMaHHe r eorpaIDH~eCKoe H nO~HTHqeCKOe 

~aTBHH, B efl HHTepecax ~eIHT c06~~AeHHe 6 e8Y~~OBHOro HeHTpa

~HTeTa npH Bcex MorYmHX HMeTb MeCTO Me~AYHapOAHHX o~O.He

HHRX . 

3T0 no~o~eHHe H ÖYAeT PYKOBOAflmHM npHHUHTIOM er o nO~H

THKH B OTH omeHHH C O~8a C.C.P. 



fI' 

rOcnO~HH MHHH CTP, 

B OTBeT Ha HOTY OT 21-00 MaR c.r . , s a H:o 580 , rrpH 

KoeH rrperrpOBoM~eH rr p oeKT ~oroBo pa , ~o~MeHcTByymero orrp e~e

~HTb ycnOBHR crro co6CTBYIDmH e paSBHTHID H YKp err~ eHHID ~Py~eCT

BeHHhlX OTHomeHHH MeM~y COIDSOM COBe TcKHx C OqHa~HCTHqeCKHX 

Pe6YK~HK H ~aTBHeH, HMeID qeCTb C006mHTb BaM . rOCrr OAHH 

MHHHCTP , qTO npaBHTe~bcTBO RaTBHH, rrpH~aBaR BaMHoe SHaqeHHe 

COo6meHHHM B HaSBaHHOM rrpoeKTe ~oroBopa rrpe~~oMeHHRM. rrpH C

TyrrH~O K ero BHHMaTe~hHoMY H TmaTe~hHoMY HsyqeHHD H CBOH 

coo6paMeHH~/rro e€MY rr oBo~y He saMe~~HT BaM C006mTh . 

. n~hSYRCb c~yqaeM, rrp omy Bac, r ocrrO~HH MHHHCTP, rr H

HRTh YBepeHHR B Moe M COBepmeHHOM K BaM YBaMeHHH. 

r OcrrO~HHY A . C. qS~HhlX , 

nO~KOMOqHO y npe~CTaBHTe~ID 
CCCP B Ra TBHH. 
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Raporttl 1;0 115 Latyla8ta. 

Ulkomln. U1m,nlk8en 

Komon matka. 

Rlga, }o!7 1926. 

"lI( /1-:1-1;;''?-'' (.{( -,-'11 

Latvlan Ulkominlsterl Ulmanls on jo noin puo-
/ 

len vuoden aj&' tehnyt matkaa Kovnoon, mutta esteitä on ollut erl1aisla. Vli-

meks1 o~at matkaa lykänneet Latvlan hallltuskof oomUksessa esl1ntyneet erimie

l1syydet S11tä, kenelle ja m111e puolueelle · 011s1 annettava LatM'lan Pankin hal.

litUksessa vapautunut paikka (nälstä palkolsta kiistellään Latvlan lehdlssä

kln sangen kllvaasti), mlten ollsl selv1tettävä tlnansslmlnlstarlössä tapah

tuneet väär1nkäytökset y.m. T.k. 27 p:nä Qll Latvlan hal.ltuskokoomUksella j~ 

kauan Odotettu istunto, jossa nykyään johtava hallltuspuo.ue, Talonpolkalslllt

to, sal tolstalseksl vaimennetUksl ne tyytymättömät äänet, Jotka Uhkaslvat 

koalltlota. Vapaa palkka Latvlan Pankin hallltUksessa joutui-demokraattlselle 

sentrumllle.- Flnanssimlnlsterlön selkkaukset selvl~ttl kredltloBaston jOh~ 

tajan j a apujohtajan ero Ja tlnansslministerl jäl palkollleen (hän 011 parl 

vilkkoa sitten jättänyt eropyynnön, mutta päämlnisteri el ollut suastunut 

eroo .) Lähettiläs Oso.1:11n nähden, Joka lähett1läs lHrkin vlrkatoverlna Kos

kovassa on osottanut huomattavastl halua sanoa JOnkun sanan Blrkln aslassa Ja 

puolesta, e l tehty mltään päätöstä, valkka o!keisto-latvlalalselta taholta on 

Osolla ankarastl ahdlstettu. ~lkkOPUolustUksen päällikön aakSalalssynty1~ 

sen krelvl Kayserllngln (saman Joka kävl Helslnglssä toUkOk. 16-18 p;nä) he

rättämä tyytymättömyys etenkln latvlalals-kansalllsklihkolslssa mlellssä nä

kyy myös asettuneen senjälkeen kuln sekä sotamlnlsterl että armeljan päällikkÖ 

ovat sanoneet &anansa hänen hyväkseen. 

HQtl hallituskoalltion istunnon jälkeen saattol ulkomln. Ulmanls 

matkusta? Kovnoon, jossa viipYl yhden pälvän, 28/7. Olln tänään hänen luonaan 

ja kertoi hän O1evansa tyytyvälnen matkaan, jolla baltllalsen Jaoston päälllk

kö Kunters ja Llettuan Rllassa oleva mln. AukStuo~is cU1vat seuranneet mUkana, 

mutta hän lJlsän heti, ettel hän VO.! matkalhan es1ttää mltään erlkol,sempla 

tUl'Oksla. Sanol, että matkan päätarkotUksena oli tutustuminen Llettuan uuteen 

halll t Uk&8 en , joka, aamolnkuln LatViankln hallitus, haluu saada Jotkut jo al

ka1semmln herätetyt kysymykset ratkalstUksl. ~ärkeln nälstä kYS~kslstä on 

taloud.ellinen sopimus, joka on Jo kauan o~lut virelllä Latvian ja Llettuan vä-

1111ä ja josta nytkln 011 neuvoteltu. xys~kse8sä on päästy tavataluettel~ 

ehd.otUks1in aaakka., jo188a luet1ellaan ne tavarat, Jotka voldaan tuoda tUlllt

ta maalta to18eln, mutta tähän on kyS~8 pysähtynyt. Eräältä tols&ita henk1-

löltä olen kuullut, että ulkom1n. Ulaan1s taht01 matkUltaa KOvnoon myös Sik81, 

jotta vois1 henkl1ökohtalsestl lelostaa len sllkan, että taloudelllsta sopl-
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muata varten asetettu latvlalainen lIom1 tea, JOnka pUheenJohtaja 01-

manis on, pitää tilannetta nyt valkeana , koska Latvian eduskunta v11me 

lstuntokaude1la nylkå.sl rulsvl1Jan tullittoman tuonnin Llettuasta Lat

vlaan, mikä oli tavaraluet teloehdotUksessa alnoana tärkeänä l1ettualai

sena tavarana vastaamassa monia latvlalaisia teQlllsuustavaroita. Ko

mitea e1 ole t01sta1seksi löytänyt sellaista vastinetta, mlnkä Liettua 

vo181 hyväksyä tullittoman rUk11n tuonnin s1jaan. Kun tämän latvialai

sen kom1tean 10 Jäsentä on eduskunnan Jäseniä Ja kun se tahtoo t~ia 

yhte18rmm!rryks&Ssä. eduskunnan kanssa , jOka kokoontuu ens1 lokakuun 

alussa, n11n el taloudell1sta S()plmusta Latvlan ja Liettuan väl1llä voi 

sitä ennen vledä. eteenpä1n. 

Kultakin kysymykSiä käsiteltiin. Valmistelt11n vi1sum1tonta 

matkaa kummankin maan kansalaisille tolseen maahan mä.ä.rätyks1 ajaks1, 

ehkä 2 kk:ks1, kuten 1 p. JoulUkuuta 1925 Latvlan ja Viron välillä. 0-

tettlin käytäntöön ja mih1n, kuten Olman1s sanoi, ainakin Latvia.sa on 

oltu tyytyväisiä (luultavasti ViroSSakin t). Sitten neuvotelti1n vaL

mistavast1 saniteettl- ja kalastuskonventlolpta, jotka toivotaan &aata

van valmi1ksi vielä kUluvan vuoden aikana . Mielenkiintoa 011 henättänyt 

kysymys rajaliikenteen helpottamisAksi Latvian ja L1ettuan välillä, 

jOitten jal1a avataan rajal1ikenteelle määrätyt yJå!llenOkohdat. On huo

mattava, että L1ettuan raja on vain noln 70 km. pääsSÄ Rilasta • 

• euvottelu1ssa 011 al.lut esillä v1elä muitakin asl01ta. L1et

tuala1set 011vat ottaneet taas esl11e Vilnan kysymykSen s1inä. m1elessä, 

että elkö Latv1a volsi tark1staa kantaansa Liettuan hyväkSi. Ulkomin. 

Olmanls san01 mlnulle ilmottaneensa Latv1an pitävän kl1nn1 entisestä 

puolueettomasta kannastaan, joka Kelerovics-vainajan aikana 011 herättä

nyt Liettuassa suurta tyytymättö~yttä, mutta kertoi keSkUSteluissa Lat

vian taholta koetetun saada Llettua ymmärtämä.ä.n, että paremp1 olis1 lu~ 

pua 1tsepä1sestä toitotUksesta Puo~a vastaan ulkomailla ja koettaa PUo

lan kanSsa neuvottelemalla löytää asialle JOku ratkaisu. 01man1s sano1 Lat

v1an puolestaan koettavan auttaa ratkaisun löytämisessä, J08 Liettua vain 

sa1l1i, Ja tOlvovan, että muutkin maat, jotka ovat lntressoldut tästä nlin 

tlrkelstä kysymyksestä Ja ~itaLl1sesta ristlrlidasta, olislvat s11l01n 

LatVian mUkana. Hän 011 tOdennut, että yleinen mielipide Liettuassa on 

yhä niin v1haa1el1sest1 Puolaa Tastaan,että senkin tähden on I.1ettuan hal

litUksen Taikea t01a1a, .utta sanol, että Llettuan hallltUksen pltäls1 

kalkesta huollaatta tehdå Jotak1n tiliin v1haa1a11syyden polstaaisek8i Ja 

aslan ratka1sealsek81 po81t1vlseen luuataan. 



tJliolllln. Ulaa.nls kertoi, e ttå Liettuan pää- ja uliolllln. 

Blezevlc1us'en kan8sa 011 ollut ~Ö8 puhe suhte1sta Venäjään Ja että Liet

tuan tuUs1 mikäl1 mahdollista ottaa huomioon sen POhjoisen ja etelä18enk1n 

naapur1n pyrkl~kset Järjes t äälcseen Suhteensa mahdollislmman yhdenmuka1-

sesti nä1tten kanssa . Kun L1ettualla on par1 vaikeata eri~o1Slcys~stä, 

ni1n, 8anoi Ulman1s, p1dett1in parempana että se -ulospä1n-,... ~811ntY1-

s1 1tsenä1sest1 mutta -s1säänpäin- j08Sakin Yhteydessä Latv1an kanssa, m.m. 

1Lt~rmo1den tä4le ~ a1keensa ja t o1menp1teenså venäjän sUhte1staan. 
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1) Latvia Ja venä~ä1s-11ettuala1nen non
agress1on-sop1mus y. m. 

lähetetään tämän mukana 5 kpl. 
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Raportti 1:0116 Latvlasta. 

latvIa ja van' l å 8-11~ttua

lalnan non-agrQs slon 

Rlga. 14/10 192 6. 

Moskovassa vl1me Syyskuun 28 p:nä Vånä-

JRn Ja Llatt~an v11illä alleklrJ vt Mttu non-agraa i0n-so i nus -- Josta olin 

tl ~ lsu'IJessa kertomaan Ulkoaslalnmlnlsterlössk suullls~s t SyySkUun vl imel -

tA edellisellä vllkolla. ~It n Kovnossa olin kuullut -- herättI latvIassa en

sin tyyty.ättömyyttä Ja kIusalllsta huomlota. Jota et~nkin hal lItuspl l ra ls sä 

on k09t~ttu peit t ää, mlltta J ... ka uutenltln alkaa JO aaRt.tua. Vaikka Venäjän 

Ja Llet tuan homml s ta oltllnkln tähllä t etule la. nlln tUll Llettuan pääml

nlsterl 'olk~ue- Ja V.t. ulkominlsterl) SlezeVlöiue'en Koskovan tuatka kul

tenkln slksl plan, ett ä se t ~~llä herättI lnmetyst ä. ~ä~lä 011 yhä l uultu. 

että Liettuan ny~in~nkIn hallItus Jatkalsi edellisen hallltuksdn va 1ste

l Uja la1meusa tempossa, mutta L1 attuan n lC,)' lnen hall1tus on omas ta PUOldS

taan ottanut luje ln asla~ta k11nn1 Ja. kUten Helslnglssä ma lnitsln, tol Inut 

energ l sRstl non-agreaslonln Ja kauppa oplmUks9n aa lassa . Päämln. Slezevlo1u8 

on kalKesta päättäen t ah'onut sen kUnnlan, että Venäjä Ja Liettua hänen ai-
II 

kanaan· tekevät soplmuks ~n8a. Hän n JO vanhastaan tunnettu Llet t an ulko-

polltllkassa Venäj ä-SakSa suunnan kannattaJa~sl Ja hänen tulmenplteens ä a1-

van nykylsen ha ll ltuskautenaa alussa Kemal1n aSlassa -- n1 lttäln sopulsa 

Ja entistä YB tävä.l.l1 s~mpl suntautu,mlnen memtJl1liUB 11n -- Ja h lukan öhem-

mln Ven~Jän aslu1ssa Vahv istavat sltä käsltystä . että hän mlkäll mahdol11eta 

autt tantoo tehdä kaikkensa mitä. paraimpien s Jht altt en ralCentamlseks1 se

kä Saksaan et t ä Venäj ään nän en. Ollessaan Jo neljä kUUkautta v.t. ulkomlnl. ~ 

teri nä hän On selvästi osottanut hallitUksensa Ulkopoll1tt1sRn suunt&utuml

sen Ja t1edetään hän n nyt MoSkovan soplmuks n j" keen taas lnnokJcaammin et

Slvän Llettuan ulkomin1sterln palkal l e seuraajaa Ja etenkln t01vovan s l 11e 

palkalle L1ettuan nyky1s tä. l änettil ästä Berllnissä hra Bl~lkauskaBta, Joka 

ehkä hänen tolvomuk8gensa suostu1s1k1n, JOllel SlClZlkauskaU en pikkU puolue 

(talon 01ka18pUolue jolla 2 edustajaa eduskunnassa) 011s1 tQlvomUkSelleen 

ni1n Tastahakolnen. 

MUtta tllla1nen energ lnen .~äJä-Saksa suunnan aJam1nen on oman

.a v111entämään suhte1ta Latvlaan Ja V1roon. puhumattakaan Llettuan per1-

vlholllse.ta Puolasta. L1ettuan IUhteet sen pohJo1seen v~lJe8kanaaan. 1&tv1a

lals11n, Ja etenk1n Latvlan halllt~ean, ovat en1amäkseen 011 et helkonpuo-

111set huollmatta 111tl , Ittä nlin paljon on tehty työtä n11tten PLrantami

.Ik.i 'etenkin 11.ttualai.-!a\ ~al'ln •• uran pi1rel.ll). MUtta L1ettua .1 
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lOI et nkään unohtaa Sitä, että LatVlan hal l ltus nlln ·vällnplt- ättämäs

tl. (puolue ttomaetl ) suntautuu Vl1nan kysy ksean ja Vllnan alueen ympirl 

ra !3ntaa vllkk n 11 1k nnav"yl" Rllasta. Varsovaan lkä Latvla pU\J lesta.an 

ym.mär rä. , iksel L18tt Ja SllOStU avaamaan s111a läpllculkua Llbaun-Romnyn rau

tatlellnj alla, pUhumattakaan aulsta tal oudellls1sta Ja polllttlslsta teklj 

t R Ja usein sattun- leta sanomal~ht lhYÖkkäikslstä r ajan yli puoldlta tolselle. 

Valkka sekä Latvian että Ll~ttuan tanolta \Jn koat~ttu ainakin å~nnälsdatl 

pttäl taluudell1sen latvl .. la a-llettua.l- 13 n SOplUl lks.m hlerolllls ta -liimPl-

"i.nä'. nfi ytt ä.ii t- l ä lletkttlla alltä k'lln k.auppasoplmus Llett.uan Ja V näJän 

viilll.J..ä 011s1 lRh9!U -n». ](uska l1~ttuala.lnan k.auppac1elegatl" tr1 Purlo](lsln 

JOhc1011a (L1ettuan ent. ulkolll n!stari ja nykyään kau pall i s ten asialn JOhta

Ja Llettua n ll lleomln1st ,rlösse.) on j Uur1 1 <lössä lWskovaan t3!lk. - vUkoks l 

par1ksl (11 Jäsentä ja 7 as antuntiJaa). Delegatslon ma tka on Jo pari ker

taa l yklr.- -- tJllit a11t ä. I5Jiat ii , että Liettuan hal ltua ei ole etUkäteen saa

nut var uutta muut - 111a k sr. -k 111e, kuten Venäj än kauttakulkull1kentdan 
n/ 

JOhtamien a1nakin JoSsak1n m- äruss ä e.J91. in kautta, so analkana evakuol un 

lrtaimlston kvrvaamlnen y . m. Että Llettuan kaupal11s9n c1elegats1on matka 
nyt 

Moskovaan tapahtuu • , Juhtuu etupääsdä s1ltä, set ä. Llettua haluaa 

käyttää hyV~seen hyökkä.ämättömyY •• 0plmuksas sa määrättyä kUUc1en vl1kon ra
n/ 

t1t101ml.alkaa, kOSka Venäj ä on r t1 101n18ta arlt t il ln lntres oltu Ja sen-

tähc1en saattaa olla Llettuan kau allls lin v \1muksl1n nah en t alpuvampl . 

t ii" lä ulkomlnlsterlössä on mlnulle ÖS nl anomaan huo utd ttU, e\tä Llet-

tuan olkelston me l 1llsa vastus t us non-agrelslonln ratI l vlnt la vastaan, on 

kokula111a keInot ekolsta, jott~ ~ lat\uala1B t voi i vat MoskoTassa sanoa , että 

oOn mahdOlllsta. ettel 

Jollel 11ettualalnen c1~i 

1I1n. 

ec1u ~lnta ratl 1,,1 no -agresslon- soplmus ta , 

~s u P_laa Moskovas ta LlettU&lle edullIs1n tulok-

Llettualle sangen kuvaavaa on s ~kln, ett ä tien p"~ ln1stdrl matkusti 

MoSkovaan Latvlan pääkaupungln kautta kU1tBnkaan 11mut amatta watkastaan Lat

T1an hallitUkselle. elpä ec188 Latv1an läne t ya tölle Kovnossa. E1kä pä- lnls

terl BleieVlölU1 t9hny1 Latvlan hallltuk8elle terTehdy8käyntlä Rl1alsa, valt

ka hänellä 011 alkaa k~dä Venäjän ec1 IItajan, v.t. a81a1nhOltaJa lSOrkue .... 

TIUhln luona. IUn oll8n el LatTian h&ll1tua lllYönään lä.ha\t~ 8c1u.taJaa 

RIIan rautat18 .. ema11e. KUn LatTian l ehdl ssä on tummaltdltu tällallta 8.lin

tymlltl. -)'ItäTUl1l.n- aaapurlaa.&n puglC. ta, un -.Ua- 8aanut tolmeb8en . 

tl.40ttaa, että plåm1nlaterl 81.;.Tlölua Ja hänen dele atslonsa tekITät aat

t&D aiTan ykalty1aeltl ... Qa tllDD11 ~ÖI, että Jultakin Tiårlnkä81lykl.at& 



,. 
on päämlnlet~rl Slezeviolue' en matka J I~ llmuttamatta Latvian hallltUk-

8elle. Eräässä haastat t ussa l a tvl 1 l adlle 'Jaunakas S1~ leh elle malnlt

se8 Slezevlo1us atkan ens1 slJas da 01 VAn v~stakäyntl TSh1tsh rlnllla 

t ämän Vl1me Jvululsan Xovnossa käynnln JOhdusta Ja että hän (SlezeVlolUs) 

alkoo myöne ln teh ä erlkolsen ma tkan Rl1kaan Vas tak~ynt nä Ulmanlksen käyn
\ nll le ItOTn08Sa vl1ma h n"kuuBsa. 

Täbllä arvellaan, e t tä Liettuan lauloltu asema vn e t dnkln Joudut

t anut Llet tuaa suplmuksentekvon VHnaJÄn kans sa, Joka tu lee k~yttämään 81t ä 

Taln omaksl nyO~YkSH n , jol1 1 SvPlmus j ä181 kOkunaan valn paperille. Että 

L1 ettua e1 OlA H :,än TQittanut , vaan mahuolllses t! va in msn~ tL ~t, sellai

nen käsitys un t ä~lä hyvln ylelnen. Latv1an ha llituspilrelssä harmltellaan 

kuitenk1n s1tä, että sop1 uksessa e1 Ole ar.ltr~gea , JOlla muut Baltlan maat 

antavat suuren merkityksen. Tämä vn sJ.t äk1n harJllll1 s empaa, kun Latvla plak

koln alkanee nl)n-agr lsslon-neuvottelunsa Venaj "n kanssa. 

Latvian lehJ istösså on V~näj an-Liettuan sopimus aaanut 'kylmän vas

taanoton-, lUkUunvttamatta 'Sozlaldeaokra t la', jOLa soplmusta tervehti1 l äm

Pimäs tl. 'Brlhva Seme-, jOk vn Latvian talvnpoitaisll1ton paä- äänenkanna tta

Ja (ja Ulmanlkssn lehtl1; elä-n Si S B-lokakuun vaihteessa sopimusta vastaan 

sangen purevan ~rtlkk ~lln, jvBsa . w. sanvtaan. että DOlshevlkildhdlstö rle

multse~ SikSi. että Balt1an valtioittan solldarlteettivon särJetty, et tä 

Liettuasta on tullut Puolan lkulndn Vlholllndn, että Liettuan ulkopolltl1kka 

on Jvutunut kontrollln alal s ~ks lt ~t t ä Liettuan tOimintavapaul Kansalnllltossa 

on raJQtettu. Leht1 kysyy , ett ä näinkö on tOdella as lan laitat Salustettuaan 

veni: liUs-l1ettualaisen 8uplm ks ~n slsältöä l ehti kysyy , miten Llettua nyt. vol 

all~kirJJttaa 8Slm. kapppa.oplmUksen JOnkun muun Yltävällisen maan kanssa' __ 

kun loplmus merkitsee sekaantumisoikautta Llettuan neuvotteluih1n m1nkä muun 

maan kanssa hyvän8 ä , kUten leht l arvelee. Se vakuuttaa, että Venäjän nooti11a 

Llet~uan 8uverenls1sta 01keUksista V1lnaan 81 ole käytännössä mitään merki

tyst ä . Lent1 tulee lopputulokseen; Moskova 8i anna Llettuall8 V1lnaa. 8i lu

paa s111e Kemeliä, Llettuan-VenäJän rauhansopimus on raJotettu vlideksi vuo

aeksl, Liettua etene Kansalnl i1tosta, joutuu suurValtain kan.sa Vlham1 ~lisiin 

8Uhta18 11n Ja vetäytyy syrJ ä"n Baltian 1II&.1ata, joltten kanaaa lähel.et talou

Clell1set j poll1tu et 8Uhtaet ovat n1.1.n valtt- "ttölllän tarpee1l1set. 

On hyvln mlel nk1intoi~ta panna merkille miten ulkomln . Ulmani. 

haaatatt.~U8sa t.k. } p:nä 011 kaUkana ylliaeloltulta .Brlhva Saman' mlall

piteestä niin l' dllä lehtiä kUn hän kultenkln Onkin. Hän u11 1 htta18hil1e 

lanonut, että vdniUfi,la-l1ettualainttD loplaua Ii tangeraa IIlUlta Baltian II&Ua 

lainkaan Ja ,tti POlllttll.atl on Lllttuan Y1lnan-taatlmuet.n tunnustaaa.ll1& 



4. 

, 
a1t ~ 8 urln UlkQPollltt ln n erkltys. 011 ~ÖS 8an~nu~, että Jurldl-

8~lta kannalta katsoen tl~.~ olemaan intreeanttla nändä . miten 8opi-

dlUS saadaan sopusolntu'Jn 8alrullt~n s·,·· t~Jen 1. 6 artitlan kanssa. 

Tyytymåttömln venäl' ls-llettuala iseen svplmukse n on ku~ten

kin luonnolllses ti PuOla, J~asa herm)s tuneisuus kuule .~ll& Jo alkaa aset

tua. Saksa s1tävastoin n s~p1m1JkaI14n kuu l emma. hyVin ty-j t yv' inen, eten

k1n kun ·yhtelnen Balt1an rintama" ~n al oan'lt särkyä. Vlrosda, kuten 

Latv1assak1n. on sop1mus ta yleensä tuomlttu ankaranpuo le ls~stl . pai~si 

8os1al1de 111okraattien pllrdlss f ' , k ten La.tvlankln vas81.uni a t vss&. uHa 

tyytymÄttömyys La.~v1ankin lehJlstössä. alkaa Jo aSrlttua Ja .: lelMn mle

llp1de alkaa tottua ta ahtuneeaeen toslselkkaan. Todetaan, ettö kal

kes ta t pahtunees ta h1wl1matta La.tvlan'ulkopoll tllkan t ärke imp1ä tehtäviä. 

t~1ge olema~n Balt1an valtloitlen liltty inen mahdollis1mill&Q lähellä to1-

s1aan (L1ettuakin mUkaan luk1en) sekä taloudell16ea t i etta po11itt1sest1 

Ja että t iL ~n ryhm" on pyritt ävä lUl.ltettavlln hyvlln sunte ihin Venä.Jän 

Ja Saksan kans sa . '1' '' la1nan on t ätä nykyä täiUlä n . s. -johtava mlel1pl-

de. • 
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Raportti Ni v 116 Latviasta . 

Lat v1a j 

laInen non-agression sopImus 

v 
Riga. 14/10 1926. 

12.lllr}~ 

UJIO' U I -,-- --1 

Moskovassa 71ime 9 'yskuun 28 p: nä Vanä-

j än ja Li et tuan välIllä allekirj otettu non-agress 10n- sopi mus josta o11n 

t 1:a i suudes sa ka -t omaan U1kOaslalnillinisteriössä suullis esti Syyskuun vIimeis

t ij e~elllse1lä viIkolla. mit ä Kovnossa olin kUullut -- herätti Latviassa 3n

sin tyytymättömyyttä j a kiusal lista huomio,ta, j()ta etenkin hal11tuspllreisså 

on ko et et tu peittää , mutta j oka muutenkin alkaa jQ as ettua. VaIkka Venäjän 

J? Liet tuan hommi s t a ol tiinkIn täällä ti e toIsIa, niin t uli Li et tuan päämi

nista r i (oikeus- ja v . t . ulkoministeri) s~ezevicius'en Koskovan matka ku1-

tenkin s1ksi pian, että s e täällä herätti 1hmetystä. Täallä oli yhä luultu, 

et tä Li ettuan nykyinenkin hallitus jatkaisi edel11sen hallitukSen valmista

l uja laimeassa tempossa, mutta Liettuan nykyinen nal11tus on omasta puoles

taan ot~ut lujemmin asia~ta ki1nn1 ja, kUten Helsingissä mainitsin, tu 

energisesti non-agressionln ja kauppasop imuksen asiassa . Päämin. S1aievioius 

on kaikesta päättäen tahtonut sen kunnian, että Venä ä ja LiettuaJlänen ai

kanaan- t ekevät sop1mUksensa . Hän on ja vanhastaan tunnettu Liettuan ulkO

POlit1ikassa Venäjä-SakSa suunnan kannattajakSi ja hänen toimenpiteensä ai

van nykyisen hallituskautensa alussa Kemelln asiassa -- nimittäin s p:J.ls-a 

ja entistä ys~äväll l Bempi s~tautuminen memelI1"i~i!n -- ja h iUkan ~Öhem

min Venäj än a.sioiflsa vahvistavat s itä käsitystä, että hän !llikäli tnahdoll1eta 

~ tahtoo. tehdä ~aikkensa mitä paraimpien suhtei ten rakentamiseksi se

kä Saksaan että Venäjään nähden. Ol~essaan jo neljä lcu~autta v. t . ulkomInis

terinä hän on s~lvästi osottan~t hallituksensa ulkopoliittisen suuntautumi

sen ja tiedetään hänen nyt Mosko van sopimUksen jälkeen taas innokkaammin et

si vän Liettuan ulkomini s terin paikal le seuxaajaa ja etenkin toivovan sille 

pai ka e Li ettuan nykyistä lähettiiästä Berlinissä hra SidZilcauskasta, joka 

ehkä hänen toivomuks eensa suostuis ikin, j ol~el SldZlkauskaksen plkku pUOlue 

(tal onpo.lkai sPuolue j oll.a 2 edusta.~aa eduskunnatlsa) 011s1 tolvumUksalleen 

n11n Y: J t ahako.1nen. 

Kutta t älla inen energlnun Venäj ä-SakSa suunnan ajdJlll nen on oman

sa vl i l ent ämään suhte ita Latvlaan j a Vi r oon, puhumattakaan Liettuan per i

vihollisesta Puol asta . Liet tuan suhtee t s en POhjuiseen veIjeskansa an, l atvla

l a isiin. ja etenkin Latvian hall itUks een. ovat en~äkseen Olleet heikonpuo

le1set huolimatta siitä , et tä niin på1jon on tehty työtä ni1t t en parantaml

seksi ( etenkin 1iettuala1s-latv1alals en se r an piireissä ). Mutta L1et t ua e1 



2. 

vol etenkään unohtaa sltä , että Latvian hal l i tus nlin .väl inpltämättömäs-

tl" (puolUeettomas ti) 3uhtautu~ Vilnan kysymykseen ja Vllnan alueen ympäri 

rakentaa vllkkaan !ilkenneväylän Riiasta Varsovaan eikä Latvia puolestaan 

ymmärrä, miksei Liettua suostu avaamaan s11le läpikulkua Llbaun-Romnyn rcu

t a tielinjalla, puhumattakaan aulsta taloudellis ista ja POliittisista teki jöis 

t ä ja usein sattuneis ta sanomaleht ihyökkäyksistä raj~n yli pUOlelta t oiselle. 

Valkka sekä Latv1an että Llettuan taholta on k0etettu a1nakin näennäise.tl 

p1tää taloudelllsen lat v1ala1s-1iettuala1sen soplmUksen hieruffiis ta -lämp1-

mänä·, näyttää tällä hetkellä siltä kuin kauppasop i mus Liettuan ja Venäjän 

välillä 011si lähempänä, koska liettualainen kauppaaelegatio tri Pur1ckisin 

j ohdolla (Liettuan ent . ulkominister i Ja nykyään kaupallisten as iain johta

ja Liettuan ulkominist eriössä) on juuri lähdQesä Moskovaan ehkä viikOksi 

parlksi ( lli jäsentä ja 7 asiantunt1jaa). Delegatsion matka on j~ pari ker

taa lykkääntynyt si1t ä syystä , että Liettuan hal11tus ei ole etUkäteen saa

nut va~i~utta muutamllie kysymyksilie, kuten Venäjän kauttakulkul11kenteen 

johtamien ainak1n j ossakin määräss~ ~eillel in kautta, sOdanaikana evakuoidun 

1rtaimis tun kurvaam1nen y.m. Että L1ettuan kaupallisen delega tslon matka 
nyt 

Koskovaan tapahtuu ......... , johtuu etupäässä s1itä, että Liettua haluaa 

käyttää hyväkseen hYÖkkäämättömyYSSOPimU!iessa määrättyä kUUden viikon ra

tif1oimisaikaa, kOSka Venäj ä on rati f io1nlsta eri ttäin intresso1tu ja sen

tähden saattaa ol]a L1ettuan kaupaLlisiin vaatimUksiin nähden taipuvampi. 

Tääl]ä ulkominister iös sä on minulle myös nimenomaan huomautettu , että Llet

tuan oike1ston melu1sa vastustus non-agresslonin r~tif ioint ia vastaan, on 

kokolailla keinotekoista, jotta l1ettualaiset vo1sivat Moskovassa sanoa, että 

aon mah~ollista, ettei Llettuan eduskunta ratl f l ol non-agresslon-soplmus ta, 

jollel liettualalnea delegatel0 palaa Moskovasta Llettualle · edul11sln tulok

sin. 

Liettualie sangen kuvaavaa on sekin, että sen pääm1nisteri mat kus t1 

Moskovaan Latv1an pääkaupungin kautta kuitenkaan ilmottamatta matkastaan Lat

vian hallitUkselle, 9ipä edes Latv1an lähetystölle Kovnossa. Eikä pääminis

ter1 Sleievic1u8 tehnyt LatVian hallitUkselle teryshaysk~tiä Riiassa, va~ 

ka hänellä Oli alkaa käydä Venäjän edustajan, v.t. asialnhoitaja Borkuae

vitshin luona. Bäin ollen e1 Latvian hallitus myÖSkään lähettänyt edustajaa 

R11an rautat1easemalle. KUn LatVian lehd1ssä on kummast~ltu tälla1sta es11n

tymistä ~stävälI1sen· naapur1maan puola ta, an ·Elta.' saanut to1mekSeen 

t1edottaa, että pääminister1 Slezlv1ciu8 Ja hänen delegatsionsa tek1vät mat-

- kan a1van yksity1sest1. Se un t1snnyt myös, että Jostakin väärlnkäsitykslstä 



on pääm1n1ster1 Slezev1 c1us' en matka j äänyt 1lmot tamatta Latv1an hal11tUk

selle. ErääQsä haastattelussa latvialai selle -Jaunakas Si~· lehde l le ma1nit

see Slezev101ua matkansa ens1 sijaSsa olevan vastakäynU Tsh1tsher 1n1l1e 

t ämän viime joulu1sen Kovnossa käynn1n JOhdos ta ja että hän (Slezev1c1us ) 

a1koo myöhemmin tehdä er1kols en matkan R1ikaan vastakäynt1nä UlmanIksen käyn

n111e Kovnossa v11me heInäkuussa. 

Täällä arvellaan, että Liet tuan 1so~o1tu asema on etenk1n j oUdut-

tanut L1ettuaa sop1muksentekoon Venäjän kanssa , jOka tu~e käyttämään s1tä 

va1n omaks1 hYödyks ean, jOllei sopimus jä1s1 kokonaan va1n paperille. Että 

L1ettua ei ole m1tään v~1ttanut, vaan mahdollisesti va1n menet tänyt , sellai

nen käsitys on t äällä hyvin yleinen. Latvian hal~ituspi 1reissä harmItellaan 

ku1tenkin sitä , ett ä sopimuksessa e1 ole ar.itr agea , jOlle muut Baltlan maat 

antavat suuren merkityksen. Tämä on sitäkin harmillisempaa , kun Latv1a p1ak

koin a:D..kanee non-agression-neuvottelunsa Venäjän kanssa . 

Latvian lehd1stössä on venäjän-Liettuan sopi mus saanut -kylmän vas

t aanoton- , lUkuunottamatta tfSoz i aldemokrats i a u , joJta sopimusta tervehtii l äm

pimäst 1. -Br1hva seme- , JOka on La t Vian talonpo1kaisliiton pää- äänenlcannatta-------Ja (j a Ulmaniksen leht1 ), s isäls i syys- lokakuun vaihteessa sopImusta vastaar. 

s~ngen pur evan artikkelin, jos sa m.m. sanutaan , että bolshevi k i lehd1stö rie

muitsee s1kSi , että Baltian valtioI tten sOlidarHeett i .on särjet ty, että 

Liettuasta on t ullut Pu lan iku i nen vihOllinen , että L1et t uan ulkopo11tiikka 

on joutunut kontroll i n alai seks i, että Liettuan t~imlntavapaus KansaInliltossa 

on raJ () t et tu . Lehti kysyy , että näInkÖ on tOdella asian laita'l Selostet~uaan 

venälä1s-1Iettual a i sen sop ImUks en s isält öä l ehtI kysyy , m1ten Li ettua nyt vo1 

allek1rjo t taa esim. kauppasop1mUksan j Onkun muun ystävällisen maan kanssa 'l - 

kUn sop1mus merkitsee sekaant wnisoi keutta Li ettuan neuvotteluihin minkä muun 

maan k anssa hYvänsä, kuten leht i arvelee. Se vakuuttaa , että Venäjän nootilla 

Liettuan suveren1s 1sta o1keUksista Vilnaan ei ole ke~ännössä m1tään ~erki

tyst ä. . Lehti t ulee lopputuloks een~ llos~ova e1 anna Liettual le V1Inaa, ei lu

paa s 111e Keme11ä., L1ettuan-Venäj än r auhansopimus on ra jotettu v11deksi ~~o

deksi, Liettua etenee Kansa inll1tos ta, j outuu suurval ta1n kanssa v1hamie11Si 1n 

suhteisiin ja vetäytyy syrj ään Baltian maista, joitten kanssa läheiset t a l ou

delliSet ja pol11ttiset sullt eet ovat niin välttämät tömän tar paaH iset. 

On hyvin mielenki1nt01sta panna mer k11le mi ten ul.kom1n. Ulmanis 

haa8 tat telussa t.k. 3 p:nä. 011 kaukana yllåselo8tusta IBrihva Seman- mieli

Piteestä. nlln lållellå. lehtu kUn hän kuitenk1n Onkin. Hän oli lehtimiehille 

sanonut, että venälä.1s-l1ettuala1nen SClp1JaUB e1 tang.raa lIlUita Baltian maita 

la1Dkaan ja että ~1tt1sest1 on L1ettuan V1lnan-vaatlmusten tunnUBt.-l •• ~ 



4. 

mItä suur1n uU:opaJ:llttinen merkitys. 011 myös aanonut, että. juricH

Ifelta k.8.nnalta katsoen tul.ee olemaan intresanttia nähdä, miten sa..pi

~us saadaan sopusointuun KansainliIton sääntöjen 16 artiklan kanssa. 

TyytymättÖmln vanäläis-liettualaiseen sopimukseen on kui ten-

kin luonnol lisesti Puola, jossa hermostunelsuus kuulemma JO alkaa aset

tua . Saksa s1t äva :e in on soplmUksean kuulemma hyvin tyytyvä inen, eten

kin kun "yhteinen Bal~1 ?n rintama" en alkanut särkyä. Virossa , kuten 

Lat v1assakin, on sopimusta yleensä tuomittu ankaranpuoleisdsti , paitsi 

sosialidemokraattien piir e1ssä, kuten Latv1ankin vasemmistossa . Mutta 

tyytJ~ttömyys Latviankin Lehdistössä alkaa J~ asettua Ja yIe in~r. mie

lipide ark~a tottua tapahtuneeseen toelseikkaan. TOdetaan , että kai

kest l'! tapahtuneesta huolimatta Latv i an ullopol1t1lkan tärkeimpiä tehtäv..iä 

tulee aJ.emaan Balt ian valtioitt en I ll ttym1nen mahdolli simman lähell:E. toi

s iaan (LiettuakIn mukaan l uk ien) sekä taloudellises t i että polIittisest I 

Ja että t ämän ryhmän on pyritt ävä luotettavlln hyviin sUhtelhin Venäjän 

ja Saksan kar,s sa. Tällainen on tätä nykyä täällä n . s. "Joht ava nielipi

de. " 


