
" ULKOASIAINMINISTERIÖ, 
. - .- - . 

RYHMÄ:" ~ 

OSASTO: C /b . " 

ASIA: 

• 

, , 

• 
~ 

• 

- \ . 
" 

" 



f 
M EN LA 1 ETY T 

N~o 46. 

~ elrs>, - 0:---_ Herra U 1 k 0 a s i a i n m i n i s t erI, 

Oheisena saan kunnioittaen lähettää Tei lle Ri ian Lä

hetystön tie~ntoja n:o 1, mikä käsittää seuraavan tiedo

tukBen~ 

Ulkoministeri Tönii80nin käynnistä Riiassa. 

Vastaanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri, syvimmän 

kunni6itukseni vakuutus. 

tlrra Ulkoasiainministeri 

. 'apaaherra A. S. t r j ö - K 0 8 k i n 8 n, 

H e 1 8 i n k i. 
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Salain en . 

.. , ... .. SUO.J .R .. LI 1. .. . .. SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 1. 

) 

Riia ssa 19 p:nä .taami. kuuta 1932. ,A Z·~å:<' .~-- - _ _ _ . 

~I C ~ , '----
Asia: UlkQql.~nt~t.~n:j., · .r.Q.p.i..~.~~nin .... ..... . , 
... ~y.ooJ~.~. J.~ti~.!3,~,~,,, ,,, ,, ,,,,,,,,,,,, , ,, ,,,,,,,,,,,,,,,, . ... 

Toissapäivänä /17/1/ saapui Ri i kaan tavanmukaise l le 

ministerikäynnille Viron ulkoministeri Tönisson viipyen täällä vie

lä eilisenkin päivän. Ensimmäinen päivä kului vierai l uihin ja vas-. 
taanottoihin, toinen päivä täytettiin neuvotteluihin, joihin otti-

vat osaa Viron taholta Tönissonin lisäksi Mölder, Mickvitz ja Ki

rotar, Latvian taholta ulkoministeri SariQs'in ohella Albats, Mun

ters, I~is ja 'ilholds. Neuvotteluissa käsiteltiin aseriisuntakon

feren ssin valmisteluja, non-agressioneuvottelujan käyntiä Sovjetin 

kansaa, molempain valtioiden taloudellista yhteistoimintaa sekä 

arkistosopimusta • 

Aseriisuntakonferenssin valmistelujen suhteen saa

tettiin todeta, että kaikissa oleellisissa kohdissa Viron ja Lat

vian välillä ei ollut mitään erimielisyyttä olemassa. Samal l a pi

dettiin välttämättömänä, että molempien maiden valtuuskunnat 8siin

tyisivat Genevessä. täysin yhtenäisesti ft8kien yhteistoimintaa mui

den pienien ja uusien valtioiden kanssa. Mitä konferenssista odo-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

I H •••• • • ••••••• • •• • ••••• • ••••••••••••••••••••• • • • ••••••••••••••• • •••••••••••••• ' • ••••••••• ••• ' ••••••••• ~ •••• ~ • •• •• • ••• •• • ~ ............................................ . ... . 

1) TIIII,tllin.,.. 1. r 
2) Tllllllllin.n;. liäklt ... ............ ........... . ...... . ...... ............................................ \ ........................ ~ ......... /le. 
') Ei Hftioltukaiin. 
4) Ei H.doItubiin. mun" ..... .............................................................. : ........................................... .. ............ 11~. 
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tettaviin tuloksiin tulee, ei neuvottelijain taholla siinä suhtees

sa esiintynyt mitään suuria toiveita. 

Non-agrtssioneuvotteluista keskusteltaessa todet tiin, että 

Sovjet haluaa vältää sopimusten 8&mankaltaisuutta kuin ~ö s ulkonai

sesti alleviivata neuvottelujen erillisyyttä kunkin valtion kanssa. 

Tämä seikka oli tietenkin ollut syynä Sovjetin haluttomuuteen siir

tää Viron ja sen väliset neuvottelut Riikaan, mitä Sari~B oli suu

resti halunnut ja mitä Viro liittolaisensa toivomuksesta oli Sovje

til l e ~ös ehdottanut; /sivumennen katson olevan syytä mainita,et

tä Viron täkäläinen asiainhoitaja Mölder ti.si kertoa Seljamaan eri

koisen mielellään nähneen neuvottelujen jatkuvan hänen lähettiläs

paikassa&n Moskovassa./ - Neuvotteluissa oli niin hyvin Moskovassa 

kuin Riiassakin olleet havaittavissa, että Sovjetilla oli halua saa

da 80pimukset syntymään, joskin toistaiseksi monissa kysymyksissä 

ei vielä oltu päästy yksimielisyyteen. Kertojani ilmoituksen mukaan 

Tönisson oli lausunut laamansa information perusteella pelkäävänsä, 

että Suomi osoittaa neuvotteluissaan ehkä liiallista herkkyyttä ja 

myötämielisyyt~Sovj8tin vaatimuksien suhteen, mikä seikka ei voi 

olla vaikuttamatta neuvott.luihin Moskovassa ja Riiassa. Tämä lau

sunto, jonka todenperäisyyttä minulla ei kertojan personaan nähden 

ole mitään syytä epäillä,iienee ehkä osittain asetettava yhteyteen 

sen tyytymättö~yden kanssa, minkä neuvottelujen sijoittaminen Hel

sinkiin kuulemani mukaan oli Tallinnassa aluksi synnyttänyt. 

Suurin osa konf.renss~lle varatusta ajasta omistettiin kui

tenkin neuvotteluille molempien maiden taloudellisesta yhteistyös

tä. Niiden tuloksena oli, että päätettiin asettaa erikoinen sekako

mitea, j oka lähitul~isuudessa kokoontuisi Riiassa harkitsemaan 

mahdollisuuksia taloudellisen yhteistyön edistämiseksi, jolloin oli

si pidettävä silmällä mahdollisimman vapaan tavaranvaihdon aikaan-

~ista molem~ien maiden välillä. Illei suoranaiseen tulliunioniin 
'-vielä päästäisi, olisi kuitenkin tullivapaiden tavarain listoja täy· . 

dennettävä sekä pyrittävä aaattam&an ~ös molempien maiden tullipo~ 

litikka yhtenäiseksi suhteis8& muihin valtioihin. Niinikään olisi 

poiatettaya tuontirajoitukset molempien maiden v~lil~ä ottaen mah-
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dollis8Iti huomioon tässä suhteessa Hollannin ja Belgj.an välillä 

hiljan solmitun lopimuksen määräykset. I8skinäisen tavaravaihdon 

helpottamiseksi olisi sekakomitean otettava myös voimassaoleva 

rautatietariffisopimus tarkist,ttavakseen. 

3. 

~tä tulee arkistosopimukseen, todettiin sen valmiste1dn oie

van siksi pitkälli, että se voidaan lähiaikoina allekirjOi~taa. 
Latvian lehdille antamassaan lausunnosBa Tönisson esiintuo 

"erikoisen tyytyväisyytensä" neuvottelujen tuloksiin nähden. "Eri

tyisesti ilahdutti häntä se seikka, että neuvottelut tapahtuivat 

täydellisen solidarisuuden ja yksimielisyyden ilmapiirissä. Par

haal la tahdollakaan ei voisi löytää vähintäkään mielipiteitten ero

avaisutta molemminpuolisten etujen tarkastelussa. Palatessaan Tal

linnaan hän saattoi viedä mukanaan vakaumuksen siitä, että Latvia 

ja Viro myös vastaisuudessakin kaikkialla ja aina voivat työsken

nellä käsikädessä" • 

.. 
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M ' L · H ETY T 

N:o 62. 

Herra 

Riika, tammikuun 28 pmä 1932. 

_ _ J! 'J.YD/J . ~ 
~i~ < 

Herra Uin i s t eri, 
:,;- //6 . 

Oheisena saan kunnioittaen lähettää Teille Riian 

Lähetystön tiedonantoja N:o 2, mikä käsittää seuraavan tie

dotuksen: 

Stomonjakov non-a~e88ioneuvotteluista Riiassa. 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, syvimmän kunnioi

tukseni vakuutus. 

Jliniateri ! n t t i 1 ukk 0 n e n, 

Ulkoaliaipministeriö, Helsinki. 
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Salainen . 

s ~ .. 0 » .1 N .... B .. I .. l .. ! ... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 2, 

.......... Ri ia.. . ... ssa 27. p:nä tamni kuuta 1932. 

Asia: ~.t,.QmQnj.&k9.J. ... non~.agr.e .D.a i.() ~ ...... . 

. ~.gJ.Q~~J~i .. lr~ .. R.Ua~Ai..L .......................... " 

Sen jälkeen kuin Suomen ja Sovjetin välinen nonagres

siosopimua oli parafoitu pyysi Sovjetin täkäläinen lähettiläs Svi

dersky allekirjoittanutta luokseen teelle esittääkseen samalla mi

nut Riikaan non-agressioneuvotteluja Latvian ja Romanian kanssa 

käymään saapuneella ulkoasia~~omissariatin kollagion jäsenelle 

Stomonjakoville. Esittelyn jälkeen lausui hra Stomonjakov ·vilpit

tömästi iloitsevansa· siitä, että Suomi ensi~isenä Neuvostolii

ton aaapureista oli osoittanut, että ·se harrastaa normalisia suh

teita naapurinsa kanssa·. Tähän tulokseen pääseminen oli hänen kä

sityksensä mukaan suureksi osaksi Suomen ulkoministerin ansiota, 

-jolle me hinkilönä jo olemme oppineet antamaan suurta arvoa·. 

Stomonjakovin saavuttua eilen luokseni vastakäyn

nille otin puheenalaisiksi hänen Riiassa käymänsä neuvottelut, joi

den suhteen hän lausui seuraavaa. 

Neuvottelut Latvian kanssa käyvät kokonaan toisin 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

................ T&7.&11 ine.n...... .. ........................................................................ ... ....... ............................. . 

1) T.v.llin~n. 

2) Tav.lIIn,n j. Iisijlcsi ...... ...... ................. ..... • ... ............ .............................. ......................... ............. lIe. 
J) EI tJtdoltulcslin. 
~) Ei tJtdoltubiin. mutt~ ..................... .... ............ ......... ................ .................. ..... ... .... .............. ................... II, . 
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kun hän oli odottanut. Saapuessaan Riikaan hän oli luullut niissä 

päästävän tuloksiin ehkä jo viikon kuluesaa. Nyt hän on viettänyt 

täällä noin kolmisen viikkoa, ne~otellut ulkomini steriössä miltei 

joka päivä, toisinaan kahdestikin, ja parafoimispäivästä ei ole 

vielä mitään varmuutta. Onpa sattunut sellaistakin, että Latvian 

taholta on ehdote t tu muutosta johonkin kOhtaan, josta molemmin puo

lin on jo sovittu ja sellaisena merkitty ~öytäkirjaan. 

Tässä neuvottelujen pi tki ttymise ssä Stomonjakov oli näke

vinään ensi sijassa Viron vaikutusta. Ulkoministeri Tönisson' oli 

hänen mielestään "täysin puolalaisten käsissä" ja hän ·saami~nsa 

ohjeiden mukaan painostaa vuorostaan Sari~lia·. Puola nim. ~i ha

lua, et tä joku Neuyostoliiton naapureista solmisi non-agressioso

pimuksen ennenkuin se itse sen on tehnyt. Siinä on tällä kert~ 

"des Pudels 18m". 

Yltä tulee neuvotteluihin Romanian kansaa, eivät ne sto

monjakovin mielestä olleet katkenneet, yaan joutuneet pysähdyksiin. 

Viimeisessä istunnossa /20/1/ oli vain sovittu siitä, että kumpikin 

neuvotteleva puoli pyytää lislohjeita hallitukseltaan. Mitään il~ 

moitusta neuvottelujen katkeamisosta ei hänellå ~öskään Romanian 

taholta vielä ollut saapunut. 

Neuvottelut Romanian kanssa olivat stomonjakovin mielestä 

sujuneet hyvin kaikessa muussa kuin rajakys~ksesaä. Romania pyrki 

siihen, että Neuvostoliitto, vaikkapa epäsuorasti t~nustaisi Bessa

rabiq,n valtauksen, mik" "luonnollisesti on Neuvostolii ton kannalta 

katsoen mahdottomuus". Non-agressiosopimus ei ole sen arvoinen, että 

Neuvostoliitto sen aikaanaaamisekaI voisi luopua Bessarabian kysy

myksosaä omaksumast&an kannasta. "Jos Romania: tosiaankin luulee, et+ 

tä hra Litvinov GenevesSä voi tarjota tässä suhteessa enemmän, tulet 
• 

88 havaitsemaan erehtyneeneä, kuului stomonjakovin loppupaätelmä. 
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ME TY T 

N:o 72. 

Herra 

Riika, tammikuun 30 p:nä 1932. 

I I .. 
D ll. Yo r:>.,' :~_. _~ 

.. 
Herra M i n i 8 t e r 1, 

Ohsisena saan kunnioittaen lähettää Teille Riian 

Lähetystön tiedonantoja ,0 3, mikä käsittää seuraavan 

tiedotuksen~ 

Uusi vaihe Latvian - Sovjetin non-aggressioneu

v ottelui ssa. 

Vastaanottakaa, Herra M i n i 8 t e ri, syvimmän 

kunnioitakseni vakuutus • 

Ulnisteri A n t t i K ukk 0 n e n, 

Ulkoasiainminiateriö, H e 1 8 i n k i. 
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...... ~ . u .. 9. .. .. R ...... J.t 1 .. .1 • ...... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 3 • . 

....... ..Riia. ....... ssa 30 p:nä t&lDni. kuuta 19 .~~. 

Asia: . . VUs,i v~ihe lAtvian - Sovja

.... ti~ .. J.lo,n.-::!fi6,!:esBioneuvot ta 1 ui saa • .. 

Salainen . 

" - ' ! 

Baiken Ben perusteella, mitä olin kuullut Latvian -Sov

jetin non-aggressioneuvottelujan kulusta, katsoin voivani kuluvan 

kuun 27 p~nä Ministeriölle sähkeallä ilmoittaa, että sopimuksen pa

rafoiminen oli -huomenna mahdollinen-. Tätä käaitystä vahvisti vie

lä mJöhemmin illalla Baamani tieto, että Sovjetin neuvottelija Sto

monjakov ja lähettiläa Svidersky olivat ~llalla olliet käynnillä 

ulkoministeri Sari~8'in luona, jolloin parafoimistilaisuus oli so

vittu alotettavan klo 6 seuraavana päivänä. Asia oli kiireellinen, 

koska Sari~l'in 29 päivän aamuna oli lähdettävä matkalla Geneveen. 

Niin selvältä kuin kaikki näyttikin toi seuraava päivä 
mukanaan suuren yllätyksen: sopimus jäi parafoimatta ja on sitä 
yhä edelleenkin. Syistä, jotka johtivat tähän kielteiseen 

ja tapaht~i8n kulusta kyseellis8nä päivänä on tiedossani seuraa

vaa. 
Aamulla klo 10 tienoossa saapui luokseni Puola~ täkä

läinen lähettiläs Arciszewski ilmoittaen saaneensa klo 3 aikaan 

yöllä puhelun Yarsovast&, missä hänelle annettiin ohje huomauttaa 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

............................... Tayallin.n, ....................... ........ ........................... _ ......................................... ... 

1) r.v.l/in~n . 

2) r.v.l/in~n jil Ii.Jksi ........ ..................... .. .. ..... ..... .......................................................................... 1/,. 
J) EI tlrdol/ulcslin. 
~) Ei tlrdol/ubiin. muttil ......................... .................................... .... ................................................... ....... /1,. 
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asianomaisella taholla si i tä, kuinka tärkeä oli saada allekirjoi

tuspöytäkirjaan s~ 30 päivän määräys ratifiointiasiakirjain 

vaihtamisesta ratifioinnin jälkeen, mikä sisältyy sekä Suomen 

että Puolan Sovjetin kanssa allekirjoittamiin pöytäkirjoihin. 

Viron tekemän ilmoituksen mukaan ei sellaista määräystä oltu si

sällytetty nyt allekirjoitettavaan pöytäkirjaan Latvian ja Sovje

tin välillä. Sopimus oli Arciszewskin ti tojen mukaan heikko ja 

piti hän nHnmuodoin parempana, jos se jäi si nyt parafo imatta.5a

malla hän lausui toivomuksen, että Suomi, mikäli mahd_llista, myös 

kin huomauttaisi Latvialle kyslellisen 30 päivän määräyksen merki

tyksestä pöytäkirjassa. Siihen nähden että hän puolalais-latvialai 

sen konfliktin jälkeen ei ollut käynyt kertaakaan ulkoministeriös

sä, tulisi Puolan kannan ulkoministerille esittämään Viron asiain

hoitaja. Ills i tästä kuitenkaan olisi odotettua tulosta, ol i hän 

valmis kääntymään tasavallan president~n puoleen asiassa, sillä 

·Latvian ei olisi millään muotoa sallittava rikkoa sopimusten yhte

näisyyttä· • 

Viron asiainhoitaja Mölder, jonka tehtäväksi asiain näin 

ollen oli tullut esittää ulkoministerille sekä Viron että Puolan 

kannan ja -toivomukset-, käytti saatuaan klo 1 jälkeen vasta/moton, 

sanainsa mukaan ·varsin vakavaa kieltä-, mihin Hellat oli hänet 

oikeuttanut. Jos Latvia Viron esittämistä huomautuksista huolimat

ta parafoisi sopimuksen sellaisenaan, saattaisi siitä olla -hyvin 

huonot seuraukset kummallekin liittolaiselle·. Hyvien liittolais

suhteiden laukeaminen aaattaisi merkitä paljoa enemmän Latvialie 

kuin jos Sovjet jättää ostamatta kymmentuhatta sikaa Liivinmaalta 

tai jos se viivyttelisi kauppasopimuksen uudistamista. SariQBin 

huomautukseen, että Viro tekee demarohansa liian mföhään, ilmoitti 

Mölder vastanneensa, että Latvia neuvottelujen kest iessä on hyvin 

huonosti informoinut niistä Vitoa. Va sta kuluvan kuun 25 p:nä sai 

Tallinna sopimusluonnoksen,jossa lisäksi usea kohta oli merki t~y 

vielä avåDais8ksi. Viron miel •• tä olisi Latvian ennen parafointia 

otttitwa huomioon ainakin kolme Viron toivomusta; llPreambula'en 

sisältyv~stä lauses8ta •••••• ystävälliset suhteet, joiden perus

teeksi jäävät ainaiseksi ja muuttumattomina kaikki määräykset rau-
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hansopimuksessa· oli j ätettävä pois sanat Rainai seksi ja muutto

matt omina kaikki·. joten lause saisi muodon:· •••• ystävälliset 

teet joiden perusteeksi jäävät määräykset rauhansopimuksessa·; 

2/ ehdottomast i säilytettävä al kuperäiseen sopimusluonnokeeen si

sältyvä 2 arto 2 momentin antama oikeus irtisanoa /d~noncer/ BO

pimus ilman ennakkoi lmoitusta; 3/ ede l lämainittu 30 päivän määräys 

ratifiointikirjain vai.rtami sesta. 

Saatuaan Sar i~8'ilta vastauksen, että tämä ei katsonut voi

vansa peruuttaa Stomonjakoville ant amaansa lupausta sopimuksen pa

rafoimisesta päätti Mölder kääntyä asiassa presidentti Kviesiksen 

puoleen. Saman päätöksen teki myöskin Arciszewski. Mol emmat sai vat 

Yastaanoton, jolla edell inen viivyi l ähes tunnin, jälkimmäinen pa

rikymmentä minuttia. Välittömänä tuloksena näistä käynneistä oli 

pää- ja ulkoministerin sekä Albatin kutsuminen l innaan ja loppu

tuloksena - ilmoitus Stomonjakoville, että parafointi on 8siintul

leista syistä täytynyt siirtää toistaiseksi. 

xysyttyäni Mölderiltä, mitä ar~mentt8jä hän esitti pre

sidentille, sain vastauksen, ettei siinä erikoisia todisteluja tar

vittukaan.·Presidentti, joka on vanha juri9ti , ~Därsi 

pitkiä kommentarioita·. 
Mihin seurauksiin tämä uusi vaihe Sovjetin ja latvian 

välisissä neuvottelui ssa johtaa, sitä on vaikea vielä päätellä • 

Eilisilla kutsuilla kertoi minul le Stomonjakov, että hän on pyy

tänyt uusia ohjeita ja samalla ilmoittanut haluavansa palata Mosko-

vaan. 
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ME L ' H TY T 

N:o 79. 

• 

Herra 

Riika, helmikuun 4 p:nä 19~2. 

He rra Y i n i s t • r i , 

Oheisena saan kunnioittaen lähettää Teille Riian 

Lähetystön tiedonantoja N:o 4, mikä käsittää seuraavan tie

dotuk6en~ 

Supistuksista ja muutoksista Latvian ul komai ses Ba 

sduatukss SBa. 

Vaataanottakaa, Herra M i n i s t eri, syviamän 

kunnioitukseni vakuutus. 

tt Ministeri A n t t i K ukk 0 n e n, 

Ulkoasiainministeri. H e 1 s i n k i. 
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Salainen . 

.s U .. 0 )( .1 N ........ R. 1 .. 1 .1 ..... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 4... .. . 

... R. i . .i a ........... ssa 4 .. p:nä 

--

.1I1tI.ian ul kornai S8 S8& edustukse saa. 

Harkites&aan mahdollisuuksia kiriatyneen taloudellisen 

tilamteen vaatimii~ supistuksiin kuluvan vuoden menoarviossa - me

noarviovuosi lasketaan täällä huhtikuun 1 p:stä maaliskuun 31 p:ään 
- saeiman valtiovarainvaliokunta päätti viime vuoden lopusaa ·suo

sitella- hallitukselle erinäisiä supistuksia ulkoasiain hallinnon 

meno säästöön seuraavalle finanssivuodelle. Sen käsityksen mukaan 

oli lähetystö Roomasaa ja pysyvä edustus Kan8&inli itOS8& ;Genhe/ 

lakkautettava sekä yhdistettävä Helsingin ja Tukholman lähetystöt, 

mikä selkeämmin sanottuna merkitsi sitä, että lähetystö lakkaute

taan joko Helsingissä tai Tukholmassa myöhemmän harkinnan mukaan • 

Sille, joka on seurannut saeiman työtä Latviassa, ei 

tässä ole mitään uutta. Vuosittain tulee täällä , kuten eräissä muis

sakin nuorissa maisB&, menoarviota käsiteltäessä esiin kysymys tä

män tai tuon ulkomaisen edustuksen lakkauttaDrislst4,huolimatta sii

tä, että ulkoasiain hallinnon menosäästö muodostaa nlln häviävän 

pienen erän koko menosäännöatä, että supistukset siinä eivät mer

kitse 8i.oe eikä ~änn8. Tavallisesti ovat lakkautusvaatimukset koh-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

..................... Tavallinen ........................................................................................................... ... .... .. 

1) Ti"'i"lin~n . 
2) Tilvitllln.n jil IisiiksJ .. .................. ......... ...... ... . .. ............................................................................. II~. 
J) Ei tiedoltuksJin. . 
4) Ei tiedoltubiin. mutt .. .... ............................................................. ........................... ................................ II~ . 



• 

• 

2. 

distuneet Rooman ja Prahan lähet1stöihin, mutta nyt jätettiin vii

D18l119.ini ttu raahaan ja tahdotti in sen asenasta poistaa edust us GenA

ve~ ja Helsi~8tA. 
Pidän nim. verrattain selvänä, että vaihtoehto Helsinki -

Tukhollll9. olisi käytännössä tullut merkitsemään lähetystön pysyttä

mistä Tukholmassa. Ruotsi on järjestelmälli8esti tehnyt täällä työ

tä ja vuosi vuodelta vahvistanut kultturi- ja taloudellisia suhtei

taan tatv:aan, jossa WRuotsin vallan ajallaW vanhastaan on sama kai

ku kuin meillä Rkreivin ajalla-. Ruotsi Is.o. ruotsalaiset järjestöt 

pitää yllä ruotsinkielen lehtorinvirkaa Riian yliopistossa, ruotsa-, 
laisia prof.ssoreja on säännöllisesti yksi tai kaksi lukukausittain 

täällä luennoill&sB&; se kustantaa ja johtaa t äällä arkeologisia kai

vauksia IGrobin/, järjestää mahdollisuuksia opjnnoihin ja retkeilyi

hin Ihtotsiin y.m. 'ertailun vuoksi on syytä mainita. että Riian yli

opiston lO-vuotisjuhlassa, jolloin sille lahjoitettmin Ruotsin tie

teellisten seurojen yhteislahjana arvokas kirjasto, oli edustettuna 

kaikki Ruotsin korkeakoulut,SfiDmesta vain - teknillinen korkeakoulu. 

Ruotsista on Latvia saanut ainoan varsinaisen lainansa ja kaikilla 

ruotsalaisilla suurvientiliikkeillä on täällä om edust~kl3ansa. Ruot

sin lähetystössä on kuluneena vuonna ollut, paitsi lähettilässihtee

ria ja avustajaa, sotilasasiamies, meri sotilasasiamies ja maatalous

asiamies. IUninsasvierailu Riiassa v. 1929 herätti myös polittisia 

toiveita, jotka siellä täällä vieläkin kytevät • 

Asiain näin ollen on jokseenkin varma, kuten jo edellä 

viittasinkin, että valtiovarainvaliokunnan enemmistön tarkoituksena 

oli lähetystön lakkauttaminen ltilsingisaä ja Balodiksen kutsuminen 

kotiin. Olosuhteita täällä tuntien luulisin lisäksi voivani sanoa, 

että päätarkoituksena oli, ainakin osalla valiokunnapjäseåiij,aaada 

Balodia kotiin, mikä sopiv.lti saattoi tapahtua juuri lähetystön 

lakkauttamisen avulla, ja mikä Wkiertoliike· ei muuallakaan uusissa 

maissa ole aivan outo. 

Ulkoministerinä ollessaan, ja varsinkin toisella ministe 

kaudellaan, Balodis menetti kokonaan puolueensa kannatuksen, saaden 

sitäpaitsi osasta entisiä polittilia Yltäviään suoranaisia vihamie-
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hiä: Niiden joukossa on huomattava .arsinkin Benjaminsin perhe, jo

ka on Lattian suurimman ldhden, ·Jaunakas Sinas'in- omistaja ja 

julkaibija. T'ållä taholla, jonka poli ttinen vaikutus viime aikoi

na on ollut yhä kasvamaan päin, on halu Balodiksen kotiinkutsumi

seen - tav~lla tai toisella - kovin ilmeinen. 

·Ki.llissientakaisen pelin" paljastaa sanainsa mukaan t ässä 

suhteessa agrarien päälehti "Brivä Se me " , joka pääartikkelisaaan 

lausuu m.m. seuraavaa: ·Balodis pääsi lähettilääksi Suomeen, mutta 

viha, joka oli ~ttynyt "Jaunakas Sinasin" herroissa, ei ole lakan

nut olemasta, vaan on odottanut sopivaa hetkeä IIDsertaakseen hänet 

lopullisesti. Sillä kuka kerran on joutunut "Jaunakas Sinasin" epä

suosioon, sen täytyy tietää, että pelastusta inää ei ole. Sopiva 

hetki ·Jaunakas SiDasille" on tullut nyt, kun valtion menoja on 

supistettava. Nyt piiloutuen säästäväisyyden vaipan taakse ja työn

täen etualalle demokratisen keskustan, joka ei ole muuta, 

nakas Sinaain" tahdon toteuttaja, Benjaminsille on tullut 

lakkauttaa lähetystö Helsingissä ja sen mukana kukistaa vihatun 

Balodiksen. Emme tässä puolusta Balodista. Tuo mies palveldvaisuu

destaan Benjaminsille ehkä ei ole IIDuta ansainnutkaan, mutta me 

puoluBti.mne lähetystÖä Helsingissä, sazmten kuin Roomassa, Berli

nisaä, Parisissa, Lontoossa, Brussellissä ja kaikkialla, missä de

mokratinen keskua ja "Jaunakas Sinas" vaativa~ niiden lakkauttamis

ta. Baiken tämän takana on tuomittava demokratiaen keskustan entis

ten lähettiläiden ahdasmielisyys ja "Jaunakas Sinasin" rikkaiden 

nousukkaiden loukattu itserakkaus. Tämän demokratisen keskustan vaa

timuksen takana on rikoksellinen tahto, ehkä tietotonkin, vahingpit

taa maataan supistamalla sen mahdollisuuksia olla toisten maitten 

_ kansaa yhteistoiminnassa·. 

'altiovarainvaliokunnan esittämiä toivomuksia on hallitus 

suhteellisesti vähän ottanut huomioon aaeimalle hiljan jättämässään 

monoarvio88itykaessään. Lähetystöistä lakkautetaan sen mukaan vain 

Rooman lähetystö. joka yhdistetään edustukseen Banaainliitosaa.Sen 

sijaan hallitus katsoo voitavan tehdä melkoisia supistuksia konsu

liebdotuk •• en nähden~ päikonsulinvirastot Lontoossa ja BerlinisBä 
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oKat yhdistettävä lähetyatöihin ja konsulinvirastot Vitebskissä, 

Königsbergisaä ja Hampurissa lakkautettava. Näiden muutosten kaut

ta ja vähäntämällä lisäksi edustusten määrärahoja on menosääntö

esityksen loppusurruua saatu alenemaan 25 %, päätyen summaan Ls. 

1.800.000= -. 

Sikäli kun etukäteen voi mitään päätellä, saanee halli

tuksen supistusohjelma saeim&n hyväksymisen. G"lloin säilyvät läM 

hetystöt sekä Hel singissä että Tukholmassa, mitä seikka SariQs'ia 

on sanainsa mukaan "enimmän kj innostanut". 

Sen sijaan on hyvin luultavaa, et tä Balodis ennen pitkää 

lutsutaan koti in. Luonani oli pari päivää sitten muuan Latvian lä

hettiläistä, joka on käynnillä kotima.ss&, ja joka ""ällä oli ehti

nyt saada käsityksen, että lähettiläsmuutos Helsingin lähetystössä 

on "hyvin todennäköistä". 

KUulemani mukaan on myös mahdollista, ett ä Lat vian lähet

tiläät Lontoossa ja Berlinissä jättävät paikkansa. Vesmanis, joka 

on väsynyt oloansa Lontoossa, aikonee ilmoittautua hiljan vapautu

neeseen jäsenen paikkaan Latvian senaatissa. Woit'in tilalle,joka 

on kynmenkunnan vuotta jo istunut Berlinissä ja joka jo on sivuut

tanut lain määräämän ikärajan, nähtänee nykyään mieluummin joku 

nuorempi ja tarmokkaampi henki l ö • 
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Oheisena saan kunnioittaen l ähettää Teille Riian 

Lähetystön tiedonantoja NiO 5, mik" k!:i si t tää seuraavan tie

dotuksen: 

Latvian - Sovjetin non-aggreasioneuvottelujen 

päätyttyä. 

Vaataanottakaa, Herra Uin i 8 t e r 1, syvimmän 

kunnioitukaeni vakuutus . 

lIiniateri A n t t i K ukk 0 n e n, 

Ulkoaaiainministeriö, H e 1 a i n k i. 
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KUten jo sähkösanomalla olen Ministeriölle ilmoit

tanut, tapahtui t äällä eilen /5/l1/ Latvian ja Sovjetin välisen so

pimuksen allekirjoittaminen. Se oli jo siksi monta kortaa ja odot

tamatta Baan~t siirtyä toistaiseksi, että puhelini lmoitukseen sen 

tapahtumisesta teki mieli vielä epäillen suhtautua. Kaiken entisen 

lisäks i sattui vielä eilenkin , että allekirjoittamistilaisuus oli sii 

rettävä klo 6:sta klo 8:aan. Viime hetkessä niw. Stomonjakov teki 

ilmoituksen, että sopimuksen tulee hänen ohellaan a.llekirj oi t tamaan 

myös Sov j otin lähettiläs Svidersky, mikä seikka vaati muutoksen 

preambul'een ja niinmuodoin sopimuksen uudelleenkirjoitettavaksi. 

Niistä monista vaiheista, joita nyt päättyneillä 

neuvotteluilla on ollut, olen mahdollisuuksieni mukaan tiedottanut 

Ministeriölle. Erityisesti liitt mielenkiinto tapahtumiin tammi

kuun 28 ja kuluvan kuun 4 p~nä , molempina perälläisinä torstaipäi 

vinä. Edellisestä ja sen tapahtumista sisältyy selostus tiedotuk

seeni n:o 3, jälkimmäisen suhteen saan sähkösanomieni täydennyk

seksi esittää seuraavaa. 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

.......................... !J.v..all.;i.nIilJl... . ................. . ..................................................................................... . 

1) T.v,J//in,n. 
2) T.v.län,n j. lisiksi ....... ................ .. . .. ......................... .. ........ ...... .... ............ ........................... 1/,. 
J) EI ttftiol/ublin. 
4) Ei ttftiol/u/ulin. mutt~ .......................................................................... .. .............................. .............. 1/,. 



• 

• 

2. 

Aamulla ennen klo 10 soitti minulle puhelimitse Puolan 

lähettiläs Arciszewski ilmoittaen minun pian saavan ohjeita Hel

singistä ja pyysi niiden johdosta saada saapua luokseni neuvotte

luihin. Saavuttuaan hän lausui pitävänsä ehdottoman välttämättö

mänä, että saamme tilaisuuden esittää hallituatlmme kannan söpimak

sen suhteen ennen kuin ~kujenieks alottaa klo 12 neuvottelut Sto

monjakovin kanssa, koska muutoin on pelättbvisBä, että Skujenieks, 

jonka "sosialistit ov ~~ relotelleet pahanpäiväiseksi" , taipuu Sovje 

tin vaatimuksiin. Mutta koska on luultavaa, että Skujenieks, jos 

häneltä pyytää vastaanottoa, ~öntää sen vasta neuvottelujen jäl

keen, on meidän ilrre.n muuta "yllätettävå" hänet työhuoneesspn. Tä

hän ehdotukseen - kuultuani, että Viron ja· Romanian lähet tiläät tu

levat tekemään samoin - katsoin voivani suostua. 

Skujenieka, joka aluksi oli vaikuttanut "yllätetyltä" 

otti meidät vastaan siinä järjestyksessä kuin olimme saapuneet: 

Uölder, Sturza, Arciszlwsky ja allekirjoittanut. Saatuani vastaan

oton ja esitettyäni toivomuksemme saamieni ohjeiden mukaan Skuje

nieks lausui täysin yrmärtävänsä, ett·· kyseessä on "yhteinen asia" 

ja että toivomukse~~ "ansaitsevat täyttä huomiota". Hänen kätensä 

eivät kuitenkaan ole täysin vapaat, koska hänen on toimi ttava täy

dessä yhteisymmärryksessä saeiman ulkoasiainvaliokunnan kanssa,jo

ka on erittäin "Iopimusystävällinen". Tästä huolirnat~ hän katsoi 

voivansa ilmoittaa, että hän Pneuvottelujen katkeamisen uhallakin" 

tulee vaatimaan sopimukseen sisällytettöväksi Latvian sopimusehdo

tuksen 2 arto 2 momentin edellyttämän oikeuden sopimuksen irtisa~ 

nomisean /denoncer/ ilman ennakkoilmoitusta. Mitä taas tulee 30 

päivän määräykseen ratifiointikirjain vaihtamisesta, mikä sisältyy 

Suomen ja Puolan Sovjetin kansaa allekirjoittamiin pöytäkirjoihin, 

luuli hän olevan "ylivoimaista" taivuttaa stomonjakovia suostumaan 

yhteisesti jo sovitun ja pöytäkirjaan merkityn päätöksen muut~i

seln. Tämän ~äräyksen poisjääminen kuitenkin ehkä voitaisin asial

li.lsti korvata viittauksllla Viron ja Sovjetin välillä allekirjoi

t.ttav&&n pöytäkirjaan, johon ,e ilmoi tukaeu rwkaan tullaaa otta

maan. ll1lkirjoittamiatilaiauudesea tehtävän dlklaration suhteen 
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ei hän katsonut voivansa sanoa mitään varmaa, koska wasia on vielä 

aivan avoinw• 

Saman päivän iltapäivällä pidetyissä hallituksen ja ulko

asiainvaliokunnan istunnoissa lienee erimielisyys sopimuksen suh

teen ollut melko suuri - hallituksen enemmistö piti välttämättömänä 

deklaratiota ratifioinnin ehdollisuudest& - mutta tuloksena oli, 

että Skujenieks valmistautui sopimuksen allekirjoittamiseen vielä 

samana iltana. Stomonjakov, joka hieman aikaisemmin oli suostunut 

irtisanomisoikeuteen ilman ennakkoilmoitusta, vaatj sopimuksen toi

seen artiklaan /Vastaa Suomen sopimuksen 3 artiklaa/ lisäystä Wta_ 

loudellisen ja pol~ : tisen boikottamisenw varalta. Huolimatta neli

sen tuntia kistäneeatä keskustelusta ei artiklan suhteen päästy mi

hinkään lopputulokseen ja allekirjoittaminen siirtyi jälleen seuraa

vaan päivään, jolloin Stomonjakov saavutti sen, mitä oli halunnut. 

Verrattaessa Latvian ja Sovjetin välillä nyt syntynyttä 

sopimusta - oheinen liite on venäjänkielinen, koska muunkielistä 

llitosta neuvottelujen tapahduttua venäjäksi ei vielä ole - Suo

men ja Puolan Sovjetin kanssa tekemiin sopimuksiin, on se kieltä

nättä niitä heikompi. UUtta se on samalla oleellisesti parempi kuin 

se sopimus, jonka Latvian ulkoministeri tammikuun 28 p:nä oli val

mis allekirjoittamaan, mistä hänet, kuten jo ajemmin olen tiedotta

nut, esti vain Viron ja Puolan aiheuttama tasavallan presidentin 

s.kaantuminen asiaan. 

Mitä tulee taas allekirjoitustilaisuudessa Latvian tahol

ta tehtyyn deklaratioon, on se myöskin selvempi ja jyrkempi kuin 

mitä Skujenieks vielä edellisenä päivänä saattoi luvata, jos Fil

holds'in minulla antama selostus pitää paikkansa. Sen tekstiä en 

kuitenkaan pyynnöstäni huolimatta vielä tänään saanut eikä sitä ol

lut saanut Arcisz.wcki eikä. merkillistä kyllä, Mölderkään, kun hä

neltä iltapäivällä asiaa tiedustelin. Filholdsin ilmoituksen mu

kaan sisältää deklaratio seuraavaa: Sopimuksen merkitys tulee täy

d.llisemmäksi, joa rauha samalla tavoin. turvataan muidenkin Venä

jän europpa~aist.n rajanaapurien kanssa. Mutta erikoisen tärkeänä 

pidetään, jos analogjnen sopimus saadaan aikaan Latvian liittolai-
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sen Viron kansia. Samalla Latvia tahtoo pitää kiinni siitä, ettl 

sopimukset astuvat yoimaan mahdollisimman pian ja samanaikaisesti 

asettaen ratifioinnin näistä seikoista riippuvaksi. 

Ansio siitä, että Latv ia näinkin hyvin j~~soi pysyä "yhtei

sellä rintamalla" Sovjetin muiden läntisten naapurien kanssa, tu

lee etupäässä Puolalle ja sen täkäläiselle lähettiläälle. Voidak

seen valvoa neuvottelujen kulkua on hän neihin asti siirtänyt mat

kansa Gen~y~.n aseriisuntakonferenssiin, jonne hänen jo viikko sit

ten olisi pitänyt matkustaa Puolan valtuuskunnan jäseninä. ·Olen 

tärkeämpi t ääl l ä kuin siellä" lausui hän minulle muutama päivä sit

ten. 
Lopuksi en voi olla huomauttamatta siitä suuresta salaperäi

syydestä , mihin neuvottelut Latvian taholla on tahdottu verhota. 

Tämä ei koske ainoaataan 5uomen ja Puolan edustusta, vaan myös Vi

ron täkäläistä lähetystöä, niin kummalta kuin se kuuluukin. Suurin 

osa tiedoista on täytynyt hankkia muilta tahoilta, kun ulkoministe

riössä on saanut kysy~ksiinsä vain vältteleviä vastauksia. lAit

tääpä Uölder, että häneltä ei ole ainoastaan salattu sitä, mistti 

neuvotteluissa Stomonjakovin kanssa oli jo eh~~~ty sopia, vaan 

esitetty suorastaan ·muunnettua totuutta". Hän aikoi pyytää läpi

käydäkseen kaikki neuvottelujen 25 päytäkirjaa voidakseen tehdä 

selväksi Tallinnalie, "että liittolaissuhteet ovat kaukana siitä, 

mitä niiden pitäisi olla". 
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.n 0 rOB 0 P, 

SaKnDqeHH~ B PHPe ~-po ~Bpanft 1932 pOAa ue~y naTBHeä H 

COI>SOM COBeTcKHx COl.{HammTHtleCIDIX Pecny6JIHK. 

TIpeSHAeHT naTBHUcKOä Pecoy6JIHKH H 

UeHTpaJIbHWi COOJIbHHTenbHWi ROMHTeT CODsa COBeTcKHX 

COl.{HaJIHCT~qeCKI~X Pecny6JIHK, 

OCHOBHBaftCb Ha SaKnDqeHHOM 11 aBrycTa 1920 POAa HpHOM 

)loPoBope Me~y naTBHeii H POCCHCKOi! COl.{HaJIHCTHtleCIWä ~eAepaTytB~ 

Hoä COBeTcKoä Pecny6JIHKOH, AeäcTBHe KOTPPOPO pacnpOCTpaHfteTCft 

Ha BCD TeppHTopHD CODsa COBeTcKHX COl.{I~an~CTHqeCKHX Pecny6nHK, H 

Bce nOCTaHOBJIeHRfi KOToporo OCTaIDTCft HeHsMeHHO H HaBcerAa He3H6JIe

MoM OCHOBOÖ OTHomem~l Me>KAY BHCOKHMM )lOI"OBaPHBalOII(HMHCft CTOPOHa 

y6e~eHHHe B TOM, qTO HHTepecaM 060HX BHCOKMX )loro 

~HXCR CTOPOH COOTBeTcTByeT npMHRTHe HeKOTOpHX nOCTaHOBJIeHHä, 0-

I"ymHX cnOCOC)CTBOBaTb paSBHTHID H YKpenJIeHHID AP~eCTBeHHHX OTHomeHHH 

ue'lIr.rty OCiOHMH rOCYAapCTBaMM; 

TBepAO pemHBmHe pecneKTHp0BaTb BSaHMHO H HeYKnOHHO CYBe

peHHTeT, nOnHTHqeCKyID HesaBHCHUOCTb H TeppHTOpHaJIbHyID l.{enOCTb H 

HenpHKOCHOBeHHOCTb APYP ApYI"a; 

PYKoBOAm.rue >KenaHHe M COAeHCWBOBaTb YKpenneHHID Bce06ntaro I 

SaHBnftH, qTO HH OAHO HS npKHftTHX Ha ce 6R KalK,[toä HS CTOPOH 

AO HaCTOKlI(erO BpeueHH 06HSHTe~TB He npenRTcTByeT MHpHOUy paSBHT~ID 

HX BsaKUHHX OTHomeHHH H He npOTHBOpeqHT HaCTOKlI(eMY .lloroBOpy; 

~enaa nOATBepAHTb H AOnOJIHHTb B CBOHX OTHomeHMRX reHe

P8JIbHWi TIaK'l' OTKaS& OT BoäHH OT 2? aBPycTa 1928 POAa, KOTOPHti , 

HesaBHCHUO 0'1' CPOKOB AeäcTBRfi, HOPM8JIbHOPO npeKpalI(eHRR HJIH B03-

MOMHapO AOCPOqHOPO AeHoHcHpoBBBHS 'aaemOKlI(8rO )loPoBopa, COxpaHH8T 

no op8lKH8UY nOCToRHHylO CHJIY uellr.rty BHCOKHMH )loroBapHBaIDII(m.tHCft CTO

POHaJm, -

P8mHJIH aaKJIDqHTb HaCToHmRH .lloroBop H AJIH sToä l.{8nH Ha

SaaqHJJH CBOBX ynOJIHOIlOq8HHHX, a HIl8HHO: 
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npe3~eHT naTB~~CRO~ Pecny6nKRK: 

Maprepa C R Y e H e R a, KHKCTpa-npe3~eHTa, BpeUeHHO 

KCnOnHHD~erO ~On*HOCTb KHKCTpa MHOCTPaHHHX ~en; 

UeHTpanbHH~ MCnOnbHHTenbHH~ Ro HTeT COD3a COBeTCRKX 

CoqHanHCTKQeCRKX Pecny6nKR: 

BOpKCa CnHpK~OHOBHlIa C T 0 U 0 H H ROB a, 4neHa Honne

rHK HapO~HarO Ho HccapKaTa no MHocTpaHHHM ~enaM H AneRBeH 

MBaHOBK~a C B H ~ e C R 8 r 0, nonHOMo~oro npe~CTaBH-

TenR CODsa COBeTCRKX CO~HanKCTKqeCRKX Pecny6nKR, 

RaROBHe ynonHOMOqeHHHe, no B3aKMHOM npe~'RBneHKK CBOKX nonHOMO

qK~, Ha~eHHHX COCTaBneHHHMK B ~onmHO~ K Ha~ne~eä ~opMe, CO

rnaCKnKCb 0 HKmecne~ym~eM: 

CTaTbR !-aR. 

BHCORKe ~OrOBapHBam~HeCR CTOPOHH B3aKMHO 06R3HBaIDTCR 

B03~ep1KKBaTbCH OT BCHR8ro aRTa Hana~eHKR O~Ha Ha ~yrytO, a 

TaRlKe OT BCHRKX HaCKnbCTBeHHHX ~e~CTBKM, HaI1paBneHHHX I1POTHB 

~enOCTVt K HenpKROCHOBeHHOCTH TeppKTopHK KnK npOTHB I10nOTKqeCRoi! 

He3aBHCKMOCTK ~pyroä ~OrOBapKBam~eUCH CTOPOHH, He3aBKCHMO OT TO~ 

ro, npe~I1pKHHTO nK no~o6Hoe HaI1~eHKe HnK no~06HHB ~elCTBHH OT

~enbHO lmK COBueCTHO C ~pyrm.m ~epJKaBaUH, C 0 6 ' HBneHKe Kml 6e3 

06'RBneHKR BOnHH • 

CTaTbR 2-aR. 

~aB H3 iHCORKX ~OrOBapKBaD~HxCR CTOPOH 06H3yeTcH He 

Hw~aTb yqaCTKR HK B RaRKX BoeHHHX HnK nOnMTKQeCRKX ~orOBopax, 

ROHBeH~KRX KnH cornameHKHX, HanpaBneHHHX npOTKB He3aBKCl<I >iO CTII, 

TeppKTOpHanbHO~ HenpKROCHOBeHHOCTH MnK I10nKTKqeCRO~ 6e30naCHO

CTK ~pyro~ CTOPOHH, a TaRlKe B ~oroBopax, ROHBeH~KHX KnK corna

meHIDIX, KMeD~KX qenbIO nO~BeprHYTb SROHOMKqeCROMY KnK <pKHaHCO

BOUY 60~ROTY O~HY H3 ~orOBapKBammKXCH CTOpOH. 

CTaTbH 3-bR. 

06H3HTenbCTBa, npe~YCMOTpeRHHe B HaCTOJU~eM ~orOBope, HKROKM 

06pa30U He MorYT OrpaHKQHTb KnK K3ueHKTb ue~YHapO~HHe npaBa 

K 0683HTenbCTBa, BHTeRam~He ~H BHCORKX ~orOBapKBaIO~CH CTO

POR HS ~orOBopOB, saRnmqeHHHX HKB ~O BCTynneHKH B CKnY HaCTOH-
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IIlero .uOrOBOpa ~ ~OJIlKHHU 0C)pa30U ony6JIID<OB8.HHhlX B 0 ~~~anbHhlX 

H3~8.H~RX ~oä CTOPOHhI, - nOCHOJIbHO 3TH ~orOBophI He 3aHJI~t1a~T 

B ce6e 8JIeVeHTOB arpeCC~H B CMhlCJIe HaCTORIIlero norOBopa. 

CTaTbR 4-aR. 

ITpHHRMaR BO BHMMaHBe 06R3RTeJIbCTBa, npHHRThle Ha ce6R B 

HaCTORIIlBY .uorOBope, BhlCOHHe .uorOBap~Ba~~eCR CTOPOHhI 06R3~TCR 

nO~BepraTb Bce cnopHhle BonpOChI, He3aB~CHMO OT NL'<: npHPO~hI l~ 

npOH3xo~eH~R, KOTophle B03H~HJIH 6h1 ue~y H~MH nOCJIe nO~nHCaH~ 

HaCTORIIlero .uorOBopa H He UorJI~ Ohi 6h1Tb yperYJIHpOBaHhI B Tetle

HHe pa3YMHOPO cpOKa B OC)h1t1HOU ~~nJIOMaTHqeCHOU noprmHe, CorJIa

ClofTeJIbHO npo~e~ype B cuemaHoä COrJIamtTeJIbHOä KOMHCCMH, COCTaB, 

npaBa H npO~3BO~CTBO HOTOpoä nO~JIelKaT YCTaHOBJIeHl.f~ nYTeM oc060f 

KOHBeH~, HaKOB~ 06e CTOPOHhI OOR3~TCH 3aKJIWtlHTb B B03MOEHO 

KOPOTKhI~ CPOH, ~ KOTopaa BCTynHT B CHJIY O~HOBpeKeHHO C HaCTOR

utHM .uorOBopOM. 

CTaTbR 5-aR. 

HaCTORlltB~ .uorOBOp COCTaBJIeH B ~BYX 8KCeUnJIRpaX, Ha JIa

ThlmCKOM ~ PYCCHOU RahIHax, npH t1ev 06a TeHCTa MMeIDT O~MHaHOB~ 

CMJIY. OH 6y~eT paTH~HKOBaH, H epo paTM~HKa~HOHHhle PpruAOThI 6y

~YT oC)ueHeHhI ye~y BhlCOKBMM .uOPOBaPMBaIDIIlHMHCR CTOPOHaMM B ro

po~e MocKBe • 

CTaTbR 6-aR. 

HaCTORIIlM~ .uOPOBOP BCTynHT B CHJIY B uoueHT 06ueHa paTH~MKa

l{MOHHhlMlof rpaUOTaUM M 6y~eT OCTaBaTbCR B CMJIe B TetleHHe Tpex 

JIeT C SToro MoueHTa . Ka~aa M3 BhlCOKMX .uorOBapMBaIDIIlKXCR CTOPOH 

6y~eT HMeTb npaBO OTHa3aTbCR OT .uorOBOpa C npe~ynpe~eHMeM 0 

TOM 3a meCTb ueCR~eB ~O HCTetleHHR SToro nepHo~a MJIM 6e3 C06JIID

~eHHR cpORa npe~ynpe~eHHg, eCJIH ~pyraR .uOPOBaPHBaID!IlaRCR 

COBepmHT H~eHHe Ha HaHoe HH6Y~b TpeTbe rocy~pCTBO. ECJIM .uo

rOBOp He 6y~eT ~eHOHCMpOB8.H HM o~oä ~3 .uorOBapMBaIDIIlHXCR CTOPOH 

CPOK ~eCTBHR ero npOJIOHrupyeTcR aBTOUaT~eCHH Ha ~Ba ro~; paB

HhlU 06paaov ,lloroBop 6y~eT CtlMTaTbCR np~JIeHHHY ~ paa Ha 

~bHetbDMe ~Ba ro~a, eCJIH He nOCJIe~yeT OTKaa OT Hero o~Hoä M3 

,lloroaapHBamIllHXCR CTOPOH B nop~Ke, npe~YCYOTpeHHOY B HaCTORIIle~ 

OT&Tbe. 



4. 

B ~OCTOBepeHHe qerO nOID.IeBOBaHHl:le BHllIe ynOJIHOMOqeHHl:le 

nO~nHCanH~aCTOR~U ~OrOBOp H npHJIOmHJIH K HeMY CBOH neqaT H. 

YqHHeHO B ropo~e PHre, B ~BYX SKCeMnJIRpaX Ha JIaT~

CKOM H PYCCKOM R3l:lKax, 9-ro ~Bpanff 1932 ro~a. 
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N~o 124. 

Herra 

Riika, helmikuun 20 p:nä 1932. 

r' - ~ -- ~ , .. ; . i . \... I 

I . - .~~~ ei. ; :6~ 
, - -.. 

Herra M i n i I t eri, 

Oheisena saan kunnioittaen lähettää Teille Riian 

Lähetystön tiedonantoja n:o 6, mikä käsittää seuraavan 

tiedotuksen: 

latvian ja Neuvostoliiton Yälisen non-~Bsio-

sopimuksen jälkikaikuja. 

Vastaanottakaa, Herra M i n i s t eri, syvimmän 

kunnioitukseni vakuutus. 

lfini steri A n t t i )[ ukk 0 n en, 

Ulkoa.iabuQ ..... ·'riö, H e 1 • i n k i. 
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Salainen . 
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RAPORTTI n:o 6. 

'. _ 1" 

L-_§_' C'/{nJ _ _ 
Asia: ~~'i~p' ... j~ ... N~'9.~"91.Ut..,9.p' ...... .... 
. !.~.H.sen non-!l!'lVe s.i olopimuksen. 

j~lkikaikuja! .. ....... .. .. . ........ .. . 

Ibten aikaiaemmisla tiedotukaisaani latvian ja Sovje

tin wäliaten non-~8BBioneUfott.lujen kulusta jo olen esittänyt, 

jätti Latvian tapa hoitaa neuvotteluja - ainakin suhteissa muihin 

Sovjetin naapureihin - paljon toiwomisen varaa. Irittäinkin oli 

tl1tymätön 'iran täkäläinen eduataja, jonka mielestä asiat olivat 

esitettävät liittolaiamaalle -muunta.attomina- ja asettamatta tätä 

tapahtuneiden toaiaaiain eteen. mikä neuvottelujen aikana hänen sa

minsa DUkaan aattui ual&Dlllinkin kuin kerran. 

Tämä tyyt,mättömyys on nyt - ehkäpä välilministeriön 

vllit,kaellä - kantautunut Yiron leht iin. Peltomiesten -Haja- on 

hiljattain lausunut /lOIlI, että Latvia aUlkirjoittus88All sopiDllk

aen Sovjetin kanssa ei oli noudattanut niitä velvoituksia, joita 

liittolaialubteet lille aaettavat. Latvian menettely Viron suhteen 

asettaa kJlelnalai8ekai Viron ja Latvian liiton olemas8&olon. Samal

la lehti viittaa aiihen mahdolliluuteen. että Sovjetin a~keilla 01-

taa 10.000 liiwiDmB&laiata aikaa aaattaa olla joku osuus asiain kul-

Jakelu (alempana olevien ohieiden mukaan) : 

................ ..... 1'Iv'11ipe. .. ........... ............................................. ................................................... ....... . 

................. : ................... ~ .................... _ ......... -........................ .............. ...................................... " ........................ . 

1) T .. v .. llin~n. 
2) T .. ., .. llin,n j. IiUlui ................ ............... ...... .. ............................. ......................................... _ ...... 11 •. 
J) EI ti«loltultslin. 
4) EI ti«loItuIulln. mutt • .................................................................................. ..................... ..................... 11,. 
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kuun. 
-I&jan- artikkeli antoi eilen -Latvis'elle M aihetta kirjoi

tukseen /19/2/, jOS8a se lausuu m.m. eeuraavaa~ -Viron peltomies

ten lehti -Raja- kirjoittaa hyvin hyökkääTäeaä äänilajisaa tatviaa 

Tastaan sekä kyeyy, onko TieIä oleaasaa Viron ja Latvian liittoa. 

Latvia on aiTan erillään Virosta allekirjoittanut hyökkäämättö~s

sopimuksen NeuTosto-'enäjän kanssa. Viron sanomalehdistössä ei sii

t"" ole ollut mitään selityksiä, Taikka latTia onkin Viron liitto

lainen. Tämä eriäTä askel ei ole ensimmäinen, sillä latTia jo Cie

lensin aikana allekirjoitti erillään Virosta sopi.aksen Venäjån 

kansaa. Näin ollen on Viron ja Latvian väleissä syntynyt sellainen 

olotila, että lehden mielestä tahtomattakin nousee kysymys, onko 

Viron ja lAtvian liitto Tielä olemssa?" Ihmetellen näitä -Rajan

s.yytöteiä lehti jatkaa; -Sopimuksen tekijät Takuuttivat meille ko

ko ajan, että he ylläpitävät jatkuvaa kosketusta Viron ulkoministe

riön kansaa ja että lähipäivinä Yirokin allekirjoittanee samanlai

sen hyökkäämättömYY8aopimukaen Venäjän kansaa. Virolaiset lehdet 

sitävastoin nyt aivan julkisesti syyttävät meitä sopimattom&sta 

käytökaestä liittolaistamme kohtaan. Siksi olisi tärkeä saada täs

IÖ asias8& täysi selTYYs. Epäilemättä mitä laajimmat Latvian kan

aanpiirit tahtoTat ylläpitää Viron kansaa kiinteitä suhteita. Ne 

eivät tahdo antaa mitään aihetta pahoihin epäluuloihin eivätkä hä

Tittää Tap&ustaisteluissa solmittua aseTeljeytta, jota ~öhemmin 

on erilaisilla sopimuksilla lujitettu ja kehitetty~. 

-lAtvis'en- kirjoitus ja muihinkin lehtiin sisältyneet uuti

set -Rajan- hyökkäyksestä saattoivat ulkoministeriön tänään julkai

semaan -Letan- Tälityksellä seuraavan ·oikaisun·; ·Luotett,T~lta 

taholta ilmoitetaan, että -ICå.jan· kirjoitus, joka syyttää lAtviaa 

sopimattomasta käytöksestä Viroa kohtaan Latvifn liittolaisena, ei 

pidä paikkaansa. le~ottelujen kestäessä Venäjän kansaa Viron ulko

adni.teriö on koko ajan ollut tietoinen lAtTian neuvottelujen ku

lusta ja Tallinnaan oli lähetetty erikoinen latvian ulkoministeri

ön eduetajakin kosketuksen ylllpitämieeksi. Samaten pääministeri 

Skujenieks'in lausunto sanomalehdille sopimuksen allekirjoittami

.. n jälkeen, että sopimuksen ratitiointi riippuu samanlai .. n sopi-
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mukaen allekirjoittamiselta 'iron ja 'enäjän välillä, on täysi ta

luu siitä, että Latvia ei toimi erilllin 'irost .. Tästä kaikeeta 

-Kaja- oliei voinut hankkia tiedot maansa ulkoministeriöltä, enaen

kuin ryhtyy &siattomia kirjoittamaan-. 

Inemmäksi vakuudeksi on pääministeri Skujeniekl vielä lauswout 

tänään -Jaunakae Sinaa 'ille- seuraavaa: -SelYiDlliln vastauksen näi

hin syytökBiin antaa lau~untoni sanomalehdille heti sopimuksen alle

kirjoittamisen jälkeen. Tässä lausunnoBsa ilmoitin, että Latvia pi

tää erittäin tärkeänä, että Yiro tekisi samanlaisen sopimuksen Ve

näjän kanS8&. Pääasia on kuitenkin~ s"että Latvian hallitus on alle

kirjoittamansa sopimuksen ratifioinnin tehnyt riippuvaisek.~ siitä, 

tekeekö Viro hyökkäämättömyylsopimuksen Venäjän kansa&. Jo tämä. sei 

ta yksinään todistaa tarpeeksi, että Latvian taholta on tehty kaik

ki eaadakeeen täslä niin tärkeäs~ polittia8ssa kysy~kseBsä molem

pien maiden yhtliptoiminta taatuksi.· 

On mielenkiintoista nähdä tulevatko DImI viralliaet selitpkset 

ja vakuutukset tyydyttäDäin -.jaa- vai katsooko se olevan syytä 

palata asiaan uudelleen. 
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N:o 163. 

Herra 

Riika, maaliskuun 10 p ~nä 1932. 

He~ M i n i s t eri, 

Oheisena saan kunnioittaen lähettää Te i 11e Riian 

Lähetystön tiedonantoja n~o 7, mikä käsittää seuraavan 

tiedotuk5en~ 

Latyian pulaliikkeestä . 

Vastaanottakaa, Herra M i n i B t eri, syvi~ 

män kunnioi tukseni yakuutUB. 

Ministeri A n t t i K ukk 0 n e n, 

Ulkoasiainministeriö, H e 1 s i n k i • 
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RAPORTTI n:o 7. . . . 

R .. 1 1. a .. ... ssa 1Q p:nä maal t ~cuufa 

.16 . 

lleiamaailmallinen talouspula, joka on löytänyt - ku

ten erinäisissä tiedotuksisaani olen esittänyt - tiensä Latviaan

kin, on erityisen raskaana kohdistunut täällä, kuten muuallakin, maa

talouteen. Maataloustuotteiden hinnat ovat laskeneet ennenkuulumatto

miin alittaen kaikki mahdolliset laskelmat. Vuoden kuluessa on vi

rallisen tilaston mukaan esim. lehmänlihan hinta laskenut 51,2 %, 
vasikanlihan 47,8 % ja sianlihan 62,4 ~ Maaseudulla kerrotaan lyp

sylehnän lIBkaavan 30 latia Jh.375 mk./, y,m,s, mutta siitä huolimat

ta ei latvialainen talonpoika yleensä kykene lisäämään karjaanaa, 

koska hänellä yksinkertaisesti ei ole siihen varoja • 

Tilanne maaseudulla käy ja on käynyt sitäkin vaikeam

uaksi, kun talonpoika toisaalta saa maksaa korotettujen tulllen ja 

kontingenttijärjesteloän vaikutuksesta kaikesta siitä, mitä hänen 

on ostettava, miltei samat hinnat kuin aikaisemminkin ja kun hänel

lä useiamisaa tapauksissa jo ermastaan on säästöjen asemasta vain 

velkoja. tatvialaisen talonpojan, joka alun toistakymmentä vuotta 

sitten ~arireformin kautta sai maati1kkun6a - maatilat ovat sään

nöllisesti !!le 50 ha:n - oli nimittäin päästäkseen alkuun tehtävä 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 
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velkaa ja nämä velat, jotka useimmissa tapauksissa ovat vielä mak

B8JlB·tta, käyvät nykyoloissa erikoisen raskaiksi. 

On näin ollen ymmärrettävissä, että mielet maaseudulla 

eivät tahdo pysyä tasapainossa ja että kasvava tyytymättömyys al~ 

kaa etsiä ilmenemismuotoja. Tyytymättömät hakeutuvat yhteen ja pu~ 

laliike on - meillä tunnettuun tapaan - valmis. 

Latvian ·pulamiehet· ovat myöskin käyneet järjestämään 

kokouksia kautta maan, mutta varsinkin Liivinmaalla ja Lat~l8Ssa, 

joissa elinehdot ovat yleensä vaikeammat kuin muualla maassa. ~åis 

sä kokouksissa on yleensä omistettu runsaasti aikaa hallituksen . 
moittimiseen ja valituksilie siitä, että se -toimettomuudellaan 

antaa Latvian maamiehen sortua-. Tämä huolimatta siitä, että mar

raskuussa kaatunutta Ulmaniksen hallitusta nime.omaan syytettiin 

sekä sanomalehdistössä että saeimassa juuri maatalouden yksipuoli

sesta suosimisesta ja että nykyisen hallituksen maatalousministeri 

agraari Gulbis, on tunnettu maatalouden etujen voimakkaana ajajana 

jo kolmatta vuotta istuneen Celminsin hallituksen ajoilta. Hänen 

ansiokseen on ~ös, ainakin suurelta osalta, luettava saeimassa 

viime vuoden loppupäivinä hyväksytty laki maanvil~elijäin suojaa

miseksi huutokaupoilta, mikä merkitsee itseasiassa vuoden morato

riota ja talonpitoon välttämättömän irtaimiston täydellistä tur

vaamista pakko~neiltä • 

Pulakokousten positivisen puolen, jos nyt niin tahtoo 

BiDoa, ovat muodostaneet ponsilauselmat ja edustajien valitsemi

nen niiden saattamiseksi hallituksen tietoon. Mitä ponsilauseissa 

esitettyihin vaatimuksiin tulee, ovat ne usein siinä määrin tila

päisten mielijohteiden ja puuttuvan asiantuntemuksen sanelemia, 

että mikään hallitus ei pystyisi niitä toteuttamaan. On vaadittu 

valtiolta tai hypoteekkikassalta saatujen lainojen lyhentämisestä 

puolella, korkojen suorittamisen täydellistä lakkautusta tämänta

pailista lainoilta, virkamieskunnan supiltamieta yhdellä kolman

nekaella ja jälellejäävien palkkojen vähentämistä yhdellä neljän

neksellä /huolimatta siitä että niitä on jo huomattavasti vähen

netty/maatalouden vientitavaroille kauttaaltaan valtion takaamat 
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minimihinnat j.n.e. Esitettyään näitä vaatimuksiaan hallituksen jä

senille ovat ·pulamiehet-, kuten minulle kertoi rahaministeri, ent. 

presidentti Ze~ls, itsekin lopuksi keskuatelujen jälkeen olleet 

pakoitetut ~öntämään, että hallituksen mahdollisuudet olojen muut

tamiseen ovat rajoitetut, ja että "on tullut, kun hätä on suuri, 

vaadittua liikaa". 

Saadakseen pulaliikkeen johdetuksi järkevämmälle ja norma

liaemmalle tielle päätti Latvian Yaataloudellinen Keskusliitto jär

jestää viikon vaihteessa Riiassa yleisen maataloustuottajain kvn.vun.

sen,"talonpojan päivät", joilla määrätyn ohjelman mukaan ja päte

vältä taholta hankittujen alustusten pohjalla harkittaisiin toimen

piteitä pulakauden voittamiseksi. Hallituksen taholla suhtauduttiin 

tähän alotteeseen ~ötämieliBesti ja kokouksen avajaisiin saapui 

tasavallan presidentti, pääministeri ja maatalousministeri. 

Jo ensiramiisenä päivänään kokous kuitenkin riuhtautui 

siltä tieltä, minkä alotteenottajat olivat sille viitottaneet. Eri 

tahoilta aa puneet edustajat ryhtyivät arvostelemaan sekä hallitus

ta että eduskuntaa, väittäen kuImankin olevan yhtä kylllän talonpo

jan tarpeille ja hätähuudoille. Osoitukseksi siitä kielestä, jota 

tällöin ja vielä seuraavinakin kahtena kokouspäivinä käyt~ttiin 

katson olevan syytä esittää seuraavia poimintoja~ . 

-On turha toivoa, että n.s. kansallinen hallitus mitään 

tekee tai mitään talonpojalle antaa" I1siten talonpoika/. 

-KUn itsenäinen Latvia syntyi, aaivat meidän hallitsijam

me satamia, taloja, rautateitä ja kultaa. Miksi he eiv ät nyt ymmär

rä eivätkä voi hoitaa talouttlJ1ll18?" /l(ossan talonpoika/. 

"Onko ae demokratiaa, kun kansalaiset jaetaan kolmeen kas-
~ 

tiin: talonpojat-orjat, virkamiehet-ihmiset ja edustajat ja politi-

kot • yliihmiset? Pulaverot laavat kestää sellaiset, joilla ei ole 

mitään osaa tai arpaa pulan syntyyn. Ehdotan että edusmiesten luku

uiUirää ja heidän palkkiotanea vähennet3än ja perustuslakia muute

taan· IDulbenin talo~poika/. 
-u[ksi olemme len lallineet, että olemme nyt näin pitkälle 

joutuneet? u[ksi olellllll llhettäneet eaeiuaan miehiä, joilla on sil-
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mämääränä vain oma etu ja puolueensa etu eikä yhteinen hyvä-./Baus

kan talonpoika/. 

-Venäläinen sananparsi sanoo; ei satakieltä sanoilla syö

tetä, mutta meitä, talonpoikia, hallitus koko ajan ruokkii saduilla

/Kalsnavan talonpoika/. 

-Ye olemme huonommassa asemassa kuin 13 vuotta sitten. Me 

olemme tähänasti pyytäneet saamatta mitään. On huolettomina saatettu 

talonpoikaisv~stö, talouspyramidin jalusta, turmion partaalle, mut

ta me olemme nyt saaneet tästä ilveilystä kyllämme. Me emme enää tu

le enempää pyytämään, vaan me vaadimme ja me tulemme vaatimuksemme 

viemään läpi- ~saan talonpoika/. 

Tätä lainaamista voisi, jos tahtoisi, jatkaa hyvin pitkäl

le. sillä kokouksen aika kului pääasiassa arvosteluun. Muissa suh

teissa jäi tulos siitä suhteellisesti kyBeenalaiseksi~ asetettiin 

14-miehinen komitea ot~n selvää mahdollisuuksista muodostaa puo

lueiden ulkopuolelle ammRttllinen järjestö. joka -kohdistuisi koko 

voimansa talonpojan aseman turvaamiseksi-. 

Kokouksen kulku on saanut osakseen ankaranlaista arvoste

lua, Siihen on ~ovi tettu sekä aa,noualehdi ssä että saeiman vaI tiova

liokunnassa mainintaa -latvialaista lapualaisuutta-. Erityisestikin 

on osoittanut hermostumista agraaripuolueen päälehti -Briva Sema-, 

jonka mielestä kokous joutui jo aivan alussaan "harhateille-. ~alon

poikaisväestö on lehden mielestä silloin kieltänyt johtajansa, jotka 

sille ovat uhranneet elämäntyönsä, jos se käy etsimään uusia tunnus

tähtiä. 

Tuleeko tästä uudesta suunnitellusta järjestöstä loppujen 

lopuksi mitään, on vielä vaikea käydä. varmuudella päättelemään. Nii 

eä merkeissä, joissa sen ·syntysanat- lausuttiin, tulevat sitä vas

taan asettumaan ~aarit, uudilviljelijä\ ja progresliviset uudis

vildilijät s.o. ne puolueet, joihin maalailväki täällä etupäässä 

luu. Näin ollen tuntuu syrjästäkatsojaat& liian optimistiselta -Ri

E§lsche Runeschaun' lausunto, miesä sanotaan~"Keskustelujen kulusta 

ei vielä ole nähtävänä kuinka ja kenen johdolla talonpoikailväestö 

tulee uudelleen järjestäytymään; ainoastaan se on selvää, että S8 



5. 

ei aio antaa vastaisuudessa pääkaupungin vihreiden pöytien ääreen 

käräytyneiden teorettisesti v&stuunalaisten ainesten johtaa itse

ään, vaan on valmis, asiain niin vaatiessa, puolustamaan etujaan 

jyrkilläkin keinoilla". 

,.. 
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SUOMEN LAHETY TO 

• 

N;o 272. Riiassa, huhtikuun 28 p;n~ 1932. 

Herra U 1 k 0 a s i a i n m i n 1 s t er i , 

Oheisena saan kunnioittaen 1ähett2ä Teille Riian 

Lähetystön tiedonantoja n;o 8, mikä k··sittiä seuraavan tie

dotuksen; 

MUuan polittinen vierailu Latviassa. 

Vastaanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri, sy

vimmän kunnioitukeeni vakuutus. 

Herra Ulkoaliainministeri 

Vapaaherra A. S. Y r j ö - K 0 s k i n e n, 

Helainki. 



• 
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Salainen. 

s l!. ~. ~ I N ...... JtJ . t ~ ......... SSA OLEVA IABETYSTö. 

RAPORTTI 0:0 8.. j ~ .; '1 ~ r:; . 
. ..... .. R i.i..A .. ssa 28. p:nä . huhtikuuta 1932. ~C{ . n 

Asia : Muuan polittinen vierailu 

Latviassa . 

KUluneen viikon vierail i t äällä hra Mi chae l Uoscicki, 

Puolan tasavallan presidentin poika. Hän saapui t änne sanomalehtien 

tiedotusten lIl1kaan lähettiläs Arciszewskin vieraaksi, autta itse 

isäntä on antanut ymmärtää, että käynni l lä oli politiatakin sävyä 

ja että S8 on tapahtunut puolalais-latvialaisten suhteiden paran

tumisen merkeissä. tatvialaisella taholla osoite t tiin puol alaiselle 

vieraalle huolIBttavaa ystävällisyyttä. Sekä tasavallan presidentti 

että pääministeri, jotka viime syksynä tehdyn ilmoituksen mukaan 

ylti.ilti seästäv"' isyyssyistä eivät toistaiseksi tarjoa mitä"n juh

la-aterioita, järjestivät kumpikin erityisen metsästysretken, joi

hin otti osaa latvialaisia politikkoja eri piireistä. 

KUulemani mukaan on hra Moscicki, joka toimii isänsä 

sivilikansUan päällikkönä, vakuuttanut Puolan vilpitöntä ystäv yt

tä Latvian suhteen. Puolalla ei ole mitään aluevaatimuksia rajalla 

oleviin Latvian puolankielisiin piirikuntiin nähden, joten viimesyk

~iseltä konfliktilta puuttui realinen pohja. Ainoa mitä Puola ky· 

•• elliBiin alueisiin nähden Latvialta odottaa, on se, että puolalai

sen väherrmistön kielelliset oikeudet otetaan huomioon. 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

.................................. 1'&811inen . ............................................................................................ .. 

.. , ., '~""."" " """"""" """"""'~" """""'" .................................. ~ ..................................................... . 

J) T~v • .,linen. 
2) T~viJllinen I~ lid ksi ............ ............ . . .. ............ ......................................................... .. II • . 
.1) Ei tiftioitul"iin. 
41 Ei tiftioitululin. mull . ...................................... ... ........................................... ........................... ............ lIe. 



• 

Keskuat luisla ulkoministeriön johdon kansaa oli puolalai

nen vi era8 Filholds' in ilmoituksen mukaan l ausunut Puolan toivovan, 

että avoinna olevat non-e,e.greeaioneu'tottelut veish"t myötei su~ 

tulokseen. 'ii'tähtäessään Romaniassa paluumatkallaan igyptiatä on 

Pilsudski esittänyt tähän suuntaan käyvu ~toivomuksen~ kuningas 

Caroli l le. /Samaa vakuutti minulle joku päivä sitten keskustelua

sa.mme Areiazewski/. 

Herra Mo.ciekin puolalais-latvialais!n ystävyyden merkeis

sä t äällä t.ke .. ··n vierailuun saattaa li ittyä , kuten minulle juu" 

ri errottiin , toinenkin tarkoitus. I'Irtojani mukaan h"n kaiken 

muun phella oli myöa ~paikan kat8onnosBa~. Areiszewski t ul lee 

nimitetyksi Sokol~n jälkeen Puolan edustajaksi Kansainliittoon ja 

MOacickia ajateltanea hänen seuraajakseen Riikaan. Vierailijalla 

li.n •• aiia ol lut "yksi tie, kaksi asiaa". 
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ME N l.A H ET Y TO 

N:o 306. 

Herra U 1 k 0 a s i a i n m i n i s t eri, 

Oheisena saan kunnioittaen lähettää Teille Riian 

Lähetystön tiedonantoja n~o 9, mikä käsittää seuraavan tie

dotuksen: 
Latyian-Neuyostoliiton kauppasopimuksen irti

sanominen. 
Vastaanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri, syvim-

män kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra A. S. Y r j ö - K 0 s k i n e n, 

Hei. i n k i. 
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Salainen . 

. .. ~ lJ .. 9 .. 1: ~ ......... ~ .. 1. J ~ .... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 9 ~ ... . .. . 

.. .. .R .. i ... i & ........... ssa 7. p:nä toqk~ . kuuta 19 ~? .. 

j 

Asia: IAtv ian-Neuvostoliiton 

... ~~MPI?~,~ .~I?illl,ll<!sen irti sanominen . 

Viime keskiviikkona /4;5/ j ätti Neuvostoliiton täkäl äi ... · 

nen l ähettiläs Svidersky ulkoministeri ~rins'ille hall ituksensa ni

messä nootin, missä irtisanotaan v.1927 ~tvian ja Neuvostoliiton 

välillä solmittu kauppasopimus päättyväksl tulevan marraskuun 5 päi

vänä. Ellei irtisanomista nyt olisi tapahtunut, olisi sopimus sen 

12 artiklan mukaan automatisesti jatkunut viel" vuodella marraskuun 

5 p:stä lukien. 

~seellisessä nootis8& todetaan yleisessä talouselämäs

sä tapahtuneiden muutosten ja yhä pitkittyvän pulakauden antaneen 

Neuvostoliiton ja Latvian välisille kauppasuhteille kokonaan toisen 

leiman kuin sopimusta solmittaes8& saattoi edellyttää. Tähän nähden 

ja kun latvia lisäksi on rajoittaakaeen tuontiaan siirtynyt kontin

~nttijärjestelmään - ulkoministeriön tiedotuksessa sanomalehdille 

ei tästä seikasta mainita mitään - ei Neuvostohallitus katso voivan

sa suostua sopimuksen automatiaeen jatkumiseen marraskuun ö päivän 

jälkeen. Samalla 8e kuitenkin ilmoittaa olevansa valmis muuttuneet 

olosuhteet huomioonottaen neuvotteluihin uudesta kauppasopimuksest&. 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

.......................... Tayallinen. .. ......................... ..... .. ...... .................... , ................... .. .......................... . 

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

........ ..... ...... ...................................................... .. ............... ................................ .................................... . 

1) TiJV.allintn. 
2) Til v.aIUntn j.a IiUlcsi ............... ........ ....... .... . ..... ............................. .................................................. II •. 
J) EI litdoltukslin. 

4) EI t/edoltulcslin. mutt.. .. ..... .... ....................... ...................... ..................................................................... II •. 
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Neuvostoliiton taholta tapahtunut kauppasopimuksen ir

ti8&l'lominen tuli - ni in kuuunalta kuin se Ahk ä kuuluukin ,- Latvial

le melko täydellisenä yllätyksenä. Sitä vakuuttavat nyt sanomaleh

det ja SanBa olen kuullut yksityisestikin m. m. Sviderskyltäkin, jo

ka minulle ihmetteli Latvian hallitusmiesten "naiviutta·. "Latvia" 

kiinnittää huomiota siihen, että vidersky saapui ulkoministeriöön 

jättääkseen noottinsa 4 p~nä klo 1/2 2 s.o. tuskin puoli tuntia 

Ben jälkeen kun n. s. sopimuskomissioni oli lopettanut istuntonsa, ' 

missä "mistään tie~ttöminä päätettiin j ättää Latvian puolelta 

sopimus irtisanomatta". Lehden mielestä on ulkoministeriö ollut 

perin huonosti informoitu Neuvostoliiton todellisista aikeista ja 

niin ollen olisi syytä esittää sille useita kysymyksiä. "Varsinkin 

olisi mielenkiintoista saada tietää, onko Latvian Moskovan -lähet

tiläs tiennyt Venhjän suunnitelmista ja onko hän ilmoittanut niis

tä. hall itukse lleen" . 

Allekirjoittaneella ei ole tietoa siitä, mitä Seskis 

on asiassa tiedottanut hallitukselleen Moskovasta, mutta keskuste

lusta Sviderskyn kanssa sain sen käsityksen, että. Moskovassa on 

ollut erimielisyyttä siitä , onko sopimus irtiBanottava vai ei. Hä

nen BanainBa mukaan kaikki "talousmiehet" Ihosjaistvenniki/ ovat 

olleet jyrkästi irtisanomisen kannalla, jotavastoin ulkoasiainko

miss&tiatin kollegiosaa ei ole oltu aivan vakuutettuja irtisanomi

sen suotavuudest&. Lopullisen ohjeensa nootin jättämiseen Svider

sky joka tapauksessa sai vasta viimeisenä mahdollisena irtis&no

mispäivänä. 

On luonnollista, että Latvian sanomalehdet ovat kii

rehtineet esittämään mielipiteensä irtisanomisen merkityksestä. ja 

kantavuudesta. Eri lausunnoista katson olevan syytä ottaa seuraa

vat poiminnot. 

-Jaunakas Sinas- lausuu /6;5/ tehtyään selkoa kauppa

vaihdon suuraadest& Neuvoatoliiton kanssa eri vuosina seuraavaa~ 

-Kauppasopimuksen irtisanominen ei ole sellainen paha, miksi se 

eräällä taholla tahdotaan tehdä. Yleensä voidaan sanoa, että so

pimus ei ole ollut neuvoltohallitukselle epäedullinen, yhteenve

dOlea 'enäjä siitä on enemmän hyötynyt kuin Latvia. Sopimuksen 
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epäedullisuudesta on useasti huomautettu juuri kauppa- ja teolli. 

suuspiireistä kääntymällä myöskin esityksillä hallituksen puoleen. 

On otettava huumioon, että tyytymättömyyttä ovat osoittaneet sel. 

laisetkin teollisuuamiehet, jotka itse ovat suorittaneet venäläis

ten tilauksia ja niistä muka qyvin ansainneet. Juuri nuo piirit, 

jotka ovat olleet taloudellisissa suhteissa neuvostohallituksen 

ka~s~, ovat puoltaneet sopimuksen irtisanomista ja uuden tekemis

t ä Ltt,iaile edullisimmalla ehdoilla. Jos hallitus ei ole seuran

nut näitä kehoituksia, niin se on tapahtunut ei siksi, että halli

tus olisi katsonut sopimuksen edulliseksi, Vaan etupäässä polittis

ten syiden t aiia; yl i otteen on ain~ ~~anut toivomus elää hyvässä 

sovussa suuren itäisen naapurin kanssa-

-Socialdemokrats- kirjoittaa 5/3/~ "Sopimuksen irti sano

nanen epäilemättä selvästi esittää uutta Latvian diplomatian ja 

~kyisen hallituksen epäonnistumista taloudellisten suhteiden jät

jestelyssä. Olisi väärin ja lapsellista ajatella, että ainoastaan 

Venäjän nootissa mainitut syyt olisivat ~iheena sopimuksen irtisa

nomiseen. Syyt ovat muut ja niistä on Venäjän sanomalehdistö viime 

aikana paljon puhunut. On selvä , että taloudellisia suhteita ei 

voita kijhittää ilman vastaavaa politikkaa. Ja jos tarkastamme Lat

vian viimeaikaista ulkopolitikkaa, niin tietoisesti t,ikka tietä

mättä se on suunnattu siten, että se ei voi edistää taloudellist& 

j'hteiatoimintaa Venäjän kanssa, mihin olemme useasti viittaneet. 

MUistakaamme vain rumaa ärsyttelyä Latvian porvarillisessa sanoma

lehdistössä. Latvian ja Venäjän hyökkäämättömyyssopimus on vielä 

ratifioimatta. Lopuksi Latvia on antautunut täydellisesti Puolalle 

taloudellisessa suhteissa, sillä Puola tuo Latviaan 45 kertaa enem

män tavaraa kuin se ,ie täältä, Tietysti sellainen poli tikka ei 

voi edistää taloudellisten suhteiden kehittymistä Venäjän kanssa, 

ja siksi on kahtena viime vuonna kaikki joutunut kuolleeseen pis

te.seln. On •• lvä, että mrö1 uusi 10p'imus on mahdollinen ainoal

taan lilloin, JOB hallitseva porvaristo vakavMmasaa mielessä tulee 

hoitamaan ulkopoliti~ - Latvian työväestö puoltaa taloudellis

ten IUhteiden kehittämiltä Venäjäal kansaa. lIe ,aadilDlle, että hal

lit .. ,a porvarilto pitää huolen .opimuksen uudistaud ••• ta ja neu-
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vottelujen aloittamisesta viipymättä-. 

·Pedejais Bridis· lausuu ;5;5/~, ·'oi olla eri mieltä sopi

muksen irtiaanömisen syistä ja sen täyttämisestä, mutta selvä on, 

että irtisanominen on ankara isku teollisuudellemme ja ulkomaan

kaupallemmI. Taikka Vonäjä ei ole joka vuosi jättänyt tilauksia 

40 milj. latin niiärästä, niin sittenkin,' paitsi viimeisenä kahtena 

vuotena, ei siitä paljon puuttunut, ja vienti Venäjälle on ollut 

melkein kaksi kertaa suurempi kuin tuonti sieltä. Sopimuksen irti

sanominen ensisijassa tulee kipeästi koskemaan vaunu-, tekstili -

ja nahkateolliluuteen. Venäläisten tuomat tavarat: öljyt, suola, 

sokeri y.m. on meidän tuotava joka tapauksessa ulkomailta ja ehkä 

juuri sie,ltä, missä kaikkein Yähemmäu ostetaan latvian tavaroita. 

Tulokseksi tulee se, että noin 16 milj. latin arvosta Latvia vast

edeskin tuo ulkomailta tavaroita, mutta kaksinkertainen määrä Lat

vian tuotteita jää viemättä maasta, sillä Länsi-Europpaan niitä ei 

osteta. ,öim.e ainoastaan toivoa, että molemmat sopimuspuolet ryh

tyisivät uudesta sopimukso eta neuvottelemaan ja mole~min puolisilla 

~öDåftyksillä uudistaisivat tähänastisen kauppasopimuksen sisäl

lön ja ehdot·, 

Latvian - Neuvostoliiton nyt irtisanotun kauppasopimuksen 

merkitystä olen yksityiskohtaisesti käsitellut eri tiedotuksissani 

·kokemuksia latvialaia-venäläisestä kauppasopimukseata· kunkin so

pimusvuoden tilaltotietojen valmistuttua. Näin ollen ja koska olen 

suunnitellut noudattavani samaa tapaa kuluvanakin vuonna, en tässä 

yhteydessä katso olevan tarpeellista käydä esittämään käsitystäni 

kauppa.sopimksen eduista ja haitoista Latvialle. 
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ME LA I-! ET Y T O 

N:o 348. Riika,ftqukokUun"23 p:nä 1~Z: 
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Herra U 1 k 0 ali a i n m i n i 8 t eri, 

Oheissna saan kunnioittaen lähettää Teille Riian 

LähetYltön tiedonantoja N~o 10, mikä käsittää seuraavan tie

dotuksen: 

~tyialais-yirolai,iata taloudellisista n.uvot

t.luista Riia ss§ . 

Vaataanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri, syvim-

män kunnioitukslni vakuutus. 

H.rra Ulkoasiainministeri 

Yapaaherra A. S. Y r j ö - K 0 • k i n en, 

H • 1 • i n k i. 
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Salainen . 

... ~ ... t,J Q .. Jl. ~ N. ....... Jl...I ... l .4 ......... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0:0 lQ~ ...... 

...... . ..... JLl ... i .ft........ ssa ~ .. p:nä touk9 ... kuuta 19 .. ~.? 
,---'- - --

. ..... 1, 

Asia : . Latvialaia-virolahhta .......... .. . 

.. ... ... icIl.s.ua.4'U.hi ... ~ .. JltW(.2~~J~~.~~1 . 

....... Riiao •• 

KUluvan kuun 18 p:nä alkoivat t äällä siirtymistään 

siirtyneet latvialaia-virolai •• t taloudellioet neuvottelut, jot

ka keativät 4 päivää. Virolaileen delega%ioon, joka eilen jätti 

Riian, kuuluivat: ulkominiateriön jaootopäällikkö ~ckwitz, Tal

linnan kauppa- ja teolliouulkamarin puheenjohtaja Hurt sekä Vi

ron täkäläinen aaiainhoitaja Möldero. tatvialaiaen delegation muo

dostivat johtajat MUntero ja Salta, ulkoministeriön jaostopäälli~

kö Filholda ja rahaminiateriön eaittelijä Apina. 

Neuvottelujen kulusta, joita tällä kertaa on tahdot

tu pitää entist~ enemmän salailina, owen saanut kuulla aeuraavaa. 

Enaimmäilesaä dele~tiojen yhteiaistunnos8& tehtiin 

latvialaiaelta taholta hdDtua kauan puheenalaisena olleen tulli

unionin nopeaota toteuttamiaeet& •• Tämän päämäärän aa&vuttamioek

ai oliai enoi askeleena aolmittava -pulakauai-tulliunioni-, mikä 

merkit.eiai tullirajan poistamista molempien maiden välillä -ko

keekai- ja aitäpaitli lyhyellä, eaim. kuukauden irtiaanomioajalla. 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

.................................... Tayallinen . ....... ........................................................................................ . 

1) Tilvil1Iin,n. 
2) TallalUn,n Ii! li.äksi .... .................... .. .. .... ................................................................................ II,. 
J) EI litdoitu/csiln. 
4) Ei litdoitubiln, mu/til .... ........................ .... ................................ ........................ .................................... lIe. 
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Yirolainen dele~io puolestaan alettui aliasBa pidätty

vämmälle kannalle. Sen mieleltä saattoi tällä hetkellä tullien 

poistaminen tulla tysymrkseen ,ain kummankin maan omilta ,almis

teilta. Sitäpaitei pi~i le tarpeellilena yllätYlten välttämiaek-
t 

si erityilten ·ne~ti~isten listojen- laatimista, joihin otettai-

siin ne tuotteet, joiden kumpikin m&J ainakin toistaiseksi katsoo 

kaipaavan tullisuojaa. MYöhemmin, laavutetun kokemuksen jälkeen 

olisi tietenkin näiltäkin rajoituksista koetettava päästä. Mitä 

taas tulee ulkomaisiin tavaroihin, olisi tullirajan poistaminen 

niiden suhteen mahdollinen vain Ben jälkeen kuin molempien mai

den tullitariffit o,at yhtäläistetyt ja sitäpaitli kauppasopUDus

politikasB& laavutettu yhtenäisyya, mikä kaikki vaatii sekä aikaa 

että. harkintaa. Tällä in on myös tarkoin punni ttav a, mi tä seurauk

sia kokonaisuudelle laattaa olla m.m. niistä erikoileduista, joi

ta 'iro on ~öntänyt Suomelle ja Latvia Liettualle. 

Siihen nähden ,että kummankin dele~ ion valtuudet oli

vat rajoitetut ja tulliunionin osittainenkin toteuttaminen ,aa

tii varovaisuutta, päätettiin neuvottelujen lopputuloksena, että 

kumpikin delesatio tullee ehdottamaan hallitukselleen erikoilko

adtean asettamista tulliunionin valmilteluja varten, mitkä ovat 

suoritettava -kiireellilesaä järjestyksessä-. 

Välittömien tuloklien aikaansaamiseksi ja kun tulliuni

onin valmiltelut parhaassakin tapauksessa vaativat vielä melkoi

lelti aikaa, jatkettiin dele~~iojen ,älillä neuvotteluja tavara

liitoiita keaäkuulaa 1931 allekirjoitetun tariffilopimukaen täyden 

nyk.ekli. Ibmmaltakin puolelta elit.ttiin joukko tavaroita lil

toihin otetta,aksi, mutta lopuksi lovittiin liitä, että kummalla

kin puolen rajoitetaan tavaralistat käsittämään 10 - 12 eri tava

ralajia. Niiltä oli kertojani tietämän mukaan kuitenkin vain pari 

kolme lellailta, joiden ottamisella listoille on huomattavampaa , 

IIIIrtit,Ylt.l. a...lla on Iyytä mainita, että muutamain nimikkeiden 

8Uhteln Ii ehditt.y päältä lopullileen tulokseen, vaan siirrettiin 

~~iplo~iti.ta tietä ratkaistavaksi. - Liltojen yksityiskohtai

I8sta kälittellltä In toistailekli ole saanut mitään tarkempaa 

irti. 
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Sikäli kun olen ehtinyt kuulla, ollaan päättyneiden neuvotte

lujen tuloksiin aekä puolella että toisella suhteellisesti tyy

tyYäisiä. LatvialaiieB. dele~ion nimes.ä on johtaja Salt. anta

nut lehdelle niistä seuraayan julkilausuman: -Latvian kannalta ka 

soen merkitsevät La vian ja Viron deleei1 iojen nyt päättyneet 

vottelut suurta saavutusta jo siitäkin syystä , että nykyisenä pu

lakauteD& kaikki valtiot pyrkivät sulkeutumaan kuoreensa. Siksi 

on erittäin miellyttävää. että naapurimme osoittivat hetken ter

vettä ymmärtämiatä ja tekivät mfönnytyksiä raj~ittamalla omia 

et~jaan. Konferenssin päatyttyä on käsissä tulokset, joiden S&8-

yuttamiRa ei oliå voinut toivoakaan ajan niu~uden takia, Minä 

olen syvästi vakuutettu ~iitä. että molemmat puolet osoittivat 

vilpitöntä halua objektiviseati ja asiallisesti pohtia kaikkia 

taloudellisia kysymyksiä unohtamalla ahtaat kaupalliset laskel

mat ja asettamalla ensi sijalle taloudellisen yhteistoiminnan e 

valtakunnallisesa& mittakaavasa&·, 
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N:o 360. 

Riika, toukokuun 26 p~nä 1932. 

(. ~'f~ /J<. i', . 
\! - -- ---

J ! ~ '(b2 

r \ 

~ (:!/ 
Herra U 1 k 0 ali a i D m iDi I t eri, 

OheiseDa saan kunnioittaen lähettää Teille Riian 

Lähetystön tiedonantoja N~o 11, mikä käsittää seuraavan 

tiedotuksen: ~ 

Alote Lat,ian ,altiosäännön muuttamiseksi • 

'altaanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri, sy

,iIllIlän kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

_ '.puhetta A. S. Y r j ö - K 0 s k i n e D, 

Bel. i D k i. 
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SUO.H R 1 ... 1 . • . SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0 :0 11. 

R ... l.J~. ssa 2.6 p:nä t~o kuuta 19 32. 

Asia : 41g~!",J&td.~Jl valtiosäännön 

Ialuttuieekli. 

Salainen. 

Ilsymra muutosten tekemiBeatä Latyian voimas8&oleyaan yal

tio·aääntöön y~lta 1922 on ollut keskustelun alaisena jo vuosikau

sia. Irityiseetikin on kya,ymrs kiinnostanut oikeiatopuolueita,mut

ta keekuataryhmienkin taholla olen tavannut runaaaati henkilöitä, 

joiden mielistä eräät Yaltioaäännön muutokset olisivat suotavia 

.aan polittisen Ilämän tlrvlbdyttäBdaeksi. Heidänkin tahollaan on 

avoimesti ~önnetty, että itsenäisen valtiollisen elämän outous 

ja yallankumoukaen jllki"iDi~t ovat jättäneet jälkensä siihen 

lain.äädäntötyöbön, mikä uuden valtion oli enaivuosinaan suori

tetta'la ja nillllnoDlWl uaan yal tiosääntaön. 

Irikoiseatikin on 'I~ttu taaa'lallan presidentin valtuuk

aien rajoittuneisuutta ja sitä toiaanoista asemaa, mihin nykyinen 

valtiosääntö hänet aaettaa. Hänet yalitaee 'Iirkaansa _eiaa ja 

2/.5 Inlmistölll yoi _ei .... ~öa hänet 'Iirasta&n eroittaa. Jo'reei

dentti Ii ,oi hajoittaa .. eimaa eikä hänellä ole ~öekäln 7 päi

yli pitempll 'Ilto-oikeutta aaeiman päätöksiin nähden. Hänen on 

julaiatay& ilman muuta kaikki aaeiman hJväka,ymät lait , jotka ya

rustetaan valtiosäännön 70 &rtiklan mukaan alkulau8lella~·Saeima 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi ........ . 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutfil ......... .J : 
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on hJd.klJl1yt ja ta.vallan presidentti julkaisee seuraavan lain-. 

JOB hän .YYltä tai toiaasta vetoaa kansanäänestykseen ja si inä hä

,iää, on hänen jätettävä Yirkansa. 

Asiain näin ollen on ymmärrettävissä, että jokainen Lat,ian 

kolmesta peräkkäile8tä presidentiltä on tässä suhtee8sa tullut havait

semaan valtiosäännön puutteellhuudet. Presidentti 'l'schakste, j~a 
ODB osuus nykyisen valtiolläännön syntyyn on ehkä suurempi kuin kenen

kään mun, oli kuuleaani D'Ukaan läbeistensti piirissä valittanut, että 

valtiosääntö oli ollut valmistettava -liian suuressa kiireessä-. Hä

nen seuraajansa SeD8l1s, joka kuuluu porvarilliseen vaseDlDietoon, an

toi valtakautensa päätyttyä haastattelun, jossa hän erikoisesti alle

viivasi presidentin valtuukaien riittämättömyyttä. Nykyinen president

ti, joka kylläkin kuuluu Oikeistoon, lausui minulle erllsiä keskuste

lusaa helmikuusBa, että presidentin virka ei nykyään vastaa tarkoitus

taan ja että val tioaäännön aukaan aillä on vain -'dekorativ inen luonne-. 

Useimmin julkiluudessa esitettynä tyytymättö~yden aiheena 

00 ollut ,altioaäännön 29 artikla, jonka D'Ukaan _eiman jäsentä ei voi 

vaQgita eikä hänen personallista vapauttaan rajoittaa, ellei saeima 

anna siihen suostumust&an. 'l'ämän artiklan turvin ovat varsinkin aaei

an konmmiatiset jäsenet ""'työläist n ja talonpoikien- edustajat/ voi 

neet harjoittaa rikollista toimintaanaa joutumatta siitä ~istuk

seen. Aikaisemmin vapautuivat tämän artiklan avulla syytteestä m,ös 

useiden porvarillilten lehtien vastaavat toimittajat, jotka samalla 

olivat aaeiaan jäseniä, mtta pari vuotta sitten tapahtuneen lainmuu

toksen jälkeen ei saeiman jäsen enää saa olla minkään julkaisun 'as

~taaVUl& toimi ttajana. 
Oikeiltotaholla on kuulunut mJÖs ääniä siitä, että aaei

man jäsenmäärä on pienelle ja köyhälle maalle tarpeettoman suuri ja 

että ., olisi vähennettävä piolella 1.0. lOO~lta : öO~een. Niinikään 

on valitettu sitä, että hallitusvaihdokset oyat liian tiheitä ja ,ttl 

hallitukset 8&&vat tavalliselti ,lää 4 - 6 epävarllBll äänen varassa -

~ebBasaa on nykJään ,dustettuna 24 puoluetta tai ryhmää - mikä aset

taa ,.tHn kaikiUe lUunD!lllill, alot"ille ja, tekee kokoonpanoanaa 

aähden ~altakin hallituk.,.ta heikon. 
tllä,.itetrt näkökohdat huomioonottaen on nyt l&Daallinen 
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ryhmä !Bet in uolue/ päättänyt tehdä alotteen valtiosäännön muut ta

mileksi ja julail.ut pari päivää sitten aLatvikaesaa· sitä koskevan 

muutosehdotuksensa. Tämä ehdotus. jota suositellaan eri piirien har

kintaan. sisältää muutoksen valtiosäännön 9 eri artiklaan • . jot&paitsi 

2 artiklaa ehdotetaan sellaisenaan poistettaviksi, kuuluu 8euraavasti~ 

-1. LatYian tasavallan perustuslain artiklat 5,29.35.36,39.48.52, 

59 .ja 79 kuuluyat vast'edes seuraavasti~ 

5. Saiemaan kuuluu 50 edustajaa. 

29. Teoistaan ulkopuolella edustustoimintaanaa ovat 8&eiman 

edustajat täysin vastuunalaiset kuten muutkin Latvian kansalaiset. 

35. Tasavallan Presidentti valitaan yleisellä kansanäänestyk

sellä 5 vuodeksi • 

Huom. Insirrmäinen Tap.vallan Presidentin vaali tapahtuu tämän 

lain mukaan vuoden 1933 maaliekuun ensimmäisenä lauantaina ja sunnun

taina. 

36. Tasavallan Presidentti valitaan salaisella äänestyksellä 

Tasavallan Presidentin vaalia koskevan lain mukaisesti. 

39. Samaa henkilöä ei voida valita useampaa kuin kahta kertaa 

peräkkäin TalAvallan presidentiksi. 
Iij 

48.Ta'-vallan Presidentillä on oikeus hajoittaa saeima. Sen

jälkeen on toimitettava uuden saeiman vaalit. joiden on tapahduttava 

kahden kuukauden kuluessa edellisen hajoittamises\a • 

52. 'l'&aavallan Presidentin luopuessa toimestam tai hänen kuol

lesaa.n ennen virkakautensa päättymistä, hoitaa saeiman puheenjphtaja 

Ta8&yallan Presidentin tehtäviä. kunnes uusi Tasavallan Presidentti 

on valittu. aaeiman puheenjohtaja edustaa Taaayallan tresidenttiä 

mJöa silloin. kun .Talavallan Prelidentti oleskelee maan rajojen ulko

puolella tai kun hän jOitain muUlta Iyystä on estetty virkatehtäviän

aä BUorittamasta. 
59. Fläadnilterin tai miniaterien on asetettava paikkansa 

täytettävlksi. JOI saeiman edustajilta kaksi kolll8nnesta esittää 

heille epäluottamaalauleen. Jos epäluottamuslauee kohdiltuu ~i

Di.teriin. niin on koko minilteriltön erottava, jos se kohdiatuu jo

honkin miniateriin. niin 9n tämän erottava ja hänen tilalleen kutsuu 
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pääministeri toisen henkilön. Pääministerin tai ministerien on 

erottava. jos Tasavallan Preaidentti sitä ,aatii. 

79. Perustuslainmuutos tai lakiehdotus, joiden johdosta toi

meenpannaan kansanäänetys, katsotaan hyväksytyiksi jos niiden puo

lesta äänestää vähintäin neljännes kaikista äänioikeutetuista. 

II. lrtiklat 50. 51 Lat,ian Tasavallan perustuslaissa kumo-

taan. • 
On ennenaikaista päätellä, mikä alotteen lopulliseksi kohta

loksi tulee ja joutuuko se edes kansanäine8tyk88en. Aika kysymyk

sen nostamiseen valtiosäännön muuttamisesta on joka tapauks881a 

sopivasti valittu, sillä tyytymättömyys nykyiseen asiain tilaan, 

on, olittain m,ös taloudellisen pulakauden vaikutuksesta, entistä 

suurempi. Lisäksi vaikuttan8e ,astaavanlainen alota firossa, var

sinkin jos se päättyy suotuisa&n ratkaisuun, myös mielipiteisiin 

liittolaiamaasaa Latviassa. 
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F r L \N D S BESKI CR NING r. 
Riiassa, heinäkuun 15 ~nä 1932. I .. ~G/\Tlo. 1). E FJ, 'LA N DJ<, -

N:o 478. 
ULI/OA~ f .- ~-:- - '7' -" '. \ v. L !:;h Nli) Il'.", ._---- - -
" ~I /.(.J,3J...., \~. I:~ · ~-Z I 
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Herra U 1 k 0 aBi a i n m i n ...... ..-.. ___ ~I--..~+--'_~ _ _ . __ ~ 

Oheisena saan kunnioittaen lähett"ä Teille Rii

an Lähetystön tiedonantoja n:o 12, mikä käsittää seuraa· 

van tiedotuksen: 

MUutoksista kontips§nttijärjeatelmääp ja tulli: 

tariffiin LatJiassa~ 

Vastaanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri. 8Y

v ilIlliin kunnioi tukaeni vakuutus • 

Berra Ulkoaliainminilteri 

Yapaaherra A. S. Y r j ö .. K 0 8 k i n en, 

H e 1 s i n k i. 
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SUOMIN RI~.. . .. SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 12. 

R i ... i ... a ... .... ssa l' p:nä he inäkuuta 1912. 

Asia : .ll1ut?kB.iBta Jkonti.~~,!~~~~.:" I 

.. järjeste llIiiän ja tulli tariffiin 

lAtvi&BB8.. 

alainen. 

lahdella -hätäaBetuksella-, edellinen viime lokakuun 15 

p:ltä ja jälkimmäinen viime marraskuun 5 p:ltä, rajoitti Latvian hal

litus huomattavimpien tavarain tuonnin konti~nttiihin, jotka määrät

tiin edelliBen vuoden tuontinumeroita silmälläpitäen. Wåmä kontingen

tit, joista Lähetystö aikanaan on yksityiskohtaisesti tehnyt selkoa, 

merkitaivät uBeimmissa tapauksiBsa tuonnin ankaraa supistamista, muu

tamissa tapaukBissa suorastaan sen tyrehdyttämietä. Eräiden tavarain 

kontingoidut tuontimäärät olivat sitäpaitsi jaetut eri maiden kesken 

kauppatilastolliaten numerojen perusteella, joten eräissä tapauksissa 

tultiin aivan mitättömiin tuontimääriin. Niinpä esim. Suomi olisi ja

ottelun mukaan aaanut tuoda Latviaan kunakin 3-kuukautisjaksona 2 kg • 

radiokonei ta ja -tanikkeita, Ruotsi ja Tanska kumpikin 2 kg. lasi ta

varoita, Unkari 3 kg. lihaa ja lihavalmisteita, Ransta 4 kg. kenkiä 

ja kenkänahkaa j.n.e. Näiden ankarain "leikkausten- avulla laskettiin 

latvian tuonnin supiBtav&n noin 30 milj. latilla ja aamlla maan kaup

pataseen muuttuvan luonteeltaan aktiviseksi. 

Todellisuudessa on Latvian tuonti kontingenttijärjestel

män jyrkän soveltamisen kautta supistunut paljoa enemmän kuin viime 

syksynä suunniteltiin. KUluvan vuoden tammikuun - huhtikuun tupnti

rriiärä nousi 184,148 tonniin, raha-arvoltaan Lp.24. 618.000:-, vasta-

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi . 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, muU,l .......... ) : 
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ten 285,339 tonnia ja Le. 62.262.000.- edellisen vuoden neljän ensim

mäisen kuukauden aikana. Tuont i on siis supistunut kuluvana vuonna 

miltei kolmannekseen edellisen vuoden tuonnista. UUtta tuonnin ohella 

on ~ös vienti vähentynyt, joskaan ei aivan samassa uhteessa. KUlu

van vuoden nelj än ensimmäisen kuukauden aikana muodosti se 184,457 

tonnia, raha-arvoltaan Ls. 31,756,OOO~w vastaten 196,312 tonnia ja 

Ls. 44.930.000~- edel li sen vuoden vastaavana ajanjaksona. 

Huolimatta siitä että Latvia kont i ngonttijärjestelmän avulla 

on päll.s,ayt aktiviseen ~auppata8e88een, on tyytynättömyys sitä vastaan 

kasvamistaan kasvanut. lämä tyytymättömyys, joka aivan erityisesti on 

kohdistunut siihen tapaan,~illä -tuontikomi tea- on tuonti lupia myön

täny\, on° tullut esi in eri taloudellisten järjestöj'en lausunnoissa, 

sanomalehdistön artikkeleissa ja saeimasaa esitetyi ssä pthevuoroi ssa. 

Yhä lisääntyvät tyytymättömyyden ilmaisut ovat lopuksi pakot

tane) t hallituksen ryhtymään kontingenttij ärjestelmän tarkistamiseen, 

m~J{ä tuloksenä on asetus kuluvan kuun 11 p:ltä. Tämä asetus, joka 

astui voimaan eilen, säilyttää kylläkin edelleen kontingenttijärjestel 

IDän, mtta teke'e siihen joukon lievennyksiä oleallisesti supistamalla 

sen alaa. Tuontirajoitukset poistetaan vain 130 eri tavaralajilta ja 

jäävät voimaan noin 80 tavaralajiin nähden. 

'tämä halli tnksen toimenpide tuntuu hyv inkin radikali se lta, 

mutta käytäntöön sovellutettuna ei se tule aikaisempaa tilannetta suu

restikaan muuttamaan. 'l'uontiraj oitukset ovat ni rni ttäin poi stetut yl 

sä vain sellaisilta tavaroilta, joiden tuonti joka tapaukBe sa on joko 

aivan välttämätön tai siksi minimalinen, että tuontirajoitukset eivät 

tosiasiallisesti ole mitään merkinneet. Kaikkien t ärkeimpien tuontita

varain suhteen ovat kontingentit edelleen voimassa ja Latvian markki

nat eiyät siie ole kansainväliselle kaupalle muuta kuin vähäiseltä 

osalta avautuneet. 

Kitä tulee tuontit&varoihin Suomesta, vapauttaa uusi asetus 

niistä vain verrattain harvoja tuontirajoitukeista. Viime vuosien 

kauppatilaston perusteella ovat sellaisia: kivet ja kiviteokset, eri

laa\1in8ll vanu, nahkat ja kali. 

Samalla kuin hallitus lievensi kontin~nttijärjestelaää 8&-
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malla S8 myös -tasapainon säilyttämiseksi-, kuten pääministeri haas

t attelussaan lausui, päätti ~ikaiseati korottaa tul limaksuja. 

Nämä korotukset, jotka keskimäärin vaihtelevat 50:stl lOO~aan pro

senttiin aikaiaeramista tullimääriatä, koskevat etupäässä tuontirajoi

tuksista vapautettuja tavaroita, mutta myöskin sellaisia, joiden suh

teen tuontirajoitukset ovat edelleen voimassa. Osall1 tullimäärien 

koroituksista näyt tää sitäpaitsi olevan fiskalinen luonne, kuten 

sition taholla jo on ehditty huomauttaa. 

Nämä lukui sat eilen voimaanastunaet tullimäärien korotukset 

koskevat suhteellisesti vähän Suomen tuontitavaroi ta Latviaan. Täy

dellisyyden vuoksi katson kuitenkin olevan syytä erityisellä kirjel

mällä saattaa ne Ministeriön tietoon. 
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F(Nr~ANDS E SKICR NENG 

N:o 516. 

Riika, 

r . ' .. 

r i ( I 

I {' 

Herra U 1 k 0 a s i a i n m i n i s t eri, 

Oheisena saan kunnioittaen lähettää Teille Riian 

Lähetystön tiedonantoja N~o 13, mikä käsittää seuraavan tie

dotuksen~ 

~i ettualais-latvialaiset taloudelliset neuvottelut. 

Yastaanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri, syvim

m8n kunnioitukseni vakuutus . 

~/I. /'~'. 
V.a. Asiainhoitaja. I 

Herra Ulkoasiainministeri 

l&paaherra A. S. Y r j ö - K 0 s k i n e n, 

H e 1 s i n k i. 



." 

• 

• 

Salainen. 

SUOMiN RJ.J.l .. - ... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0 :0 13. 

R. .. i ... i ... a..ssa 27 p:nä heinä kuuta 1932. 

A sia : Liettualais-latvialaiset 

ta1iudelliset neuvottelut • 

Liettualais-latvialaisten taloudellisten neuvottelujen joh

dettua viime kuluneen kuun 4 p:nä väliaikaiseen j ärjestelyyn oli 

vielä avoinna olevat kysy~kset - kuten Lähetystön tiedonannossa 

No.5 /6;15-32 / mini tein - järjestettävä v iime kuluneen kuun 22 

pf 'än menness· . Väliaikainen järjeately jatkui kuitenkin kuluvan 

kuun 9 p~ään asti, jolloin noottien vaihdolla lopullisesti päästiin 

sopimukseen. Noottienvaihtoa en ole havainnut jul kaistun ja vasta 

nyt olen onnistunut saamaan asianomaiset j äljennökset. 

Toinen kuluvan kuun 9 p~nä päivätty nootti, josta jäljennös 

seuraa ohellisena, koskee j ärjestelyä Latviassa vallitsev~an kontin

gentoimiseen nähden, toisessa samana päivän~ päivätyssä nootissa, 

josta niinikään saan oheenliittää jäljennöksen, kosketellaan valuut

takysymrks8n ratkaisua. 

On sovittu erinäisistä vuosikontingenteista. Liettuan - Lat

vian kauppasopimuksesaa 24 p:ltä marraskuuta 1930 listalla B ~init

tuja liettualaisia tavaroita koskevat seuraavat vuotuiset kontin~n

tit: 

IånalUlllnat 5500 laatikkoa å. 1440 kpl. , 

Hevoset 5000 kpl. , 

J akelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallinen. 2) Ta vallinen ja lisäksi .. 
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niittausDau1at 10 tonnia, 

ruuvit, r&l:ltavaarnat, ruuvinutterit 105 tonnia, 

sangot 15 tonnia, 

si1ityaraudat 15 tonnia. 

2. 

MUihin liettualaisiin tuotteisiin sovelletaan seuraaviå 

nääriä: 

superfosfaatti 500 tonnia, 

valmun- y.m. siemenet 2,5 tonnia, 

pellavansiemenet 2,040 tonnia, 

lumput 130 tonnia ja 

varsat 200 kpl. 

Mikäli ylläolevat myönnetyt kontingentit osoittautuisivat riittä

mättömiksi on Latvian hallitus valmis sopimaan Liettuan hallituk

sen kanssa lisäkonti~nteista. Edelleen järjestetään nyt puheena

olevassa nootis8& pieni rajakauppa siten, että erinäiaiä lähemmin 

määriteltyjä tuotteita laa siinä kontin~nteista riippumatta tuo

da Liettuasta Latviaan elleivät määrät ylitä nootis8& mainittuja 

rajoja, jolloin myöskään alkuperätodistusta ei vaadita. 

Yaluuttakysymys ratkeaa kuten edellisessäkin järjestelys

sä siten, että valuuttaa myönnetään liettualaisten tuotteitten 

maksamiseksi, kun kull.inkin esitetään alkuperätodistus, tulli

kuittaus ja lasku. Liettualaiset raja-asukkaat taas saavat vast

edes vapaaati viedä täältä tuotteittensa mfynnistä kertyneet va

rat ellei summa noule yli Lats l20~- henkeä kohti. KUitenkin on 

todistettava, että myynti on asianmukaisesti tapahtunut ja rahat 

on poistuttaes8& esitettävä tulli virastossa. 

Näin ollen on siis liettualaisten ja latvialaisten kes

ken päästy sopimukseen tavarainvaihtoa ja valuuttasäännöstelyä 

kOlkevissa kysymyksissä. Latvialaisten on ollut otetta1a huomioon 

heillä vallits~vat säännöstelysysteemit, joitten muotoja heidän 

on ollut koetettava no1idattaa. Noottien vaihdosta selviää taas 

toisaalla, että latvialaiset ovat koettaneet lamalla mahdollisim

man pitkälle myöntyä liettualaisten 1aatimuksiin, joten nämä 'nyt 

laattane1at kutakuinkin tyydytyklekleln harjoittaa kauppaa Latvian 

kansaa. 
t~/~ 

l.a. Asiainhoitaja. • 
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C 0 p i e. 

Nr. 451. 

Son Excellenc" 

Monsieur le Ministre, 

Au nom de mon Gouverne/Oent j'ai l'honneur de confirmer 

l Votre Excellence l'accord atteint entre les dålegations des 

deux Etata au sujet de l'application aux produits lithuaniena 

du syst~me d, reglementation de 1'importation en Lettonie a 
savoir: 

l/~a contingents annuels dans les limites Bous-in

diquees seront accordås aux produits suivants, d'origine et de 

provenanee lithuanienne, åtant entendu que les bureaux de douane 

lettons laisseront entrer leadita produita aans exi~r dana cha

que cas particilier la permission de la Commiaaion pour la re

glemantation de 1'importation: 

1. Liste des produits privi1egiees 
.. 

en vertu de la Liste B, annexee t 1'Accord 

Commercial entre 1a Lettonie et 1a Lithuanie en date du 24 no-

vembre 1930 • 

Oeufs ...................... 5.500 caisses å 1.440 
pieces 

Chevaux ••••.•.•.•.••••••.•• 5.000 Utes 

Rivets ••••••••••••••••.•.•• 10 tonnes 

Via, bou1ons, eerous ••••••• 105 II 

Sea'UX • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 15 " 
Fers 1 repasser ••••••••.••• 15 II 

II. Liste i,s autres produits 

Ex 40 e ' 8 Poulains ••• ~ •••••• 200 Utes 

Ex 41 ex 1 Supergbosphates ••• 500 tonnes 

Ex 62 IX 3 Semence8 de pavot et .. IX a autrl 8 ••••••••.••• 2. 5 
IX 

lonaieur Ch.ZARI~~, 

linistrl dls 1ffaires 

Itran~rls de tettonil 

Ex 176 ex 

b Graine8 de Iin •••• 2.040 II 

1 Chiffona •••••••••• 130 • 

Ri~. 
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II est entendu que les quantites de marehandises 

, importel8 en tettonie jusqu'au 9 jui11et sur la base de l' 

~ment provisoire du 4 juin a.c. seront dåduites des eontin

~nts annuels ei-des8U8 fixeB. 

Si les contingents annuels etablis pour les pro

duits enumerea A la Liste /II des produits privilegies venaient 

l @tre epuises avant l'echeance du terme annuel, le Gouverne

ment letton Sl dec1are pr8t å se mettre d'accord avec la Gou

vernement lithuanien sur l'etab1issement de contingents eom

plementaires pour ees produits. 

21 Si les produits sous-enumeres scnt introduits 

en Lettonie dans 1e petit trafic frontalier des habitants de 

1a zone fronti~re dans des quantitel. ne depasaant pas dans 

cbaque eas particulier les limites, indiqueee plus bas, alors 

CIS importations ne seront pas portees sur 18 compta des con

tingenta etablis et on n'exigera pas pour de parei11ea impor

tations 1a presentation de certificats d'origine: 

Oeufs •••••••••••••••••••• 50 pi~cea 

Semences de pavot et autres 3 k~ 

Graines de lin ••••••••••. 50 • 

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, l'assu

rance de ma tr.s haute consideration. 

Ri~, le 9 jui11et 1932 

;pas Br. Dai1idål 

Envoye Extraordinaire et Uinistre 

Plenipotentiaire 

de Lithuanie. 
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No.452. 

! Son Ixollllncl 

C 0 P i e. 

Monsieur le Ministre. 

J'ai l'honneur d'accuser reception de la note laquelle 

Votre Excellence se referant å l'arran~ment intervenu entre 

nos deux Gouvernements en date de ce jour au sujet de l'appli

cation aux produits 1ithuaniens du syst6me de reglementation 

de l'importation en Lettonie, a bien voulu me faire savoir ce 

qui suit • 

1. ConBiderant que les produits lettons ne sont pas sou

mis en Lithuanie å des restrictions re1atives l l'importation 

et au commerce des dlviaes,ies autorieations d'acquisition 

d'exportation des devises pour 1e paiement des produits li 

niens importeB en Lettonie ne seront pas refusees, pourvu que 

cbaque transaction commerciale soit prouvee l l'aide de cer

tificats d'or· 6ine, de quittances douani~res et de factures. 

2. Dtapr~s 1& deci sion de la Commi ssion des devises, en 

date du 6 juillet a.c. les ressortissants lithuaniens habitant 

1a zone fronti~re seront dorenav&nt libres d'exporter sana 

autorisation speciale de la Commiss i on des devises l'argent 

encais se pour les produits vendus dans 1e petit traf ic fron

talier de habitant de 1& zone frontibre pour des sommes ne 

dep&ssant pas Ls.120- par per sonne, pourvu que 1a transaction 

soit incontestablement åtablie par la production de la qui 

eI dou,ni&re y relative et que l'argent soit presentå l 1a 

sortie au ~me bureau dl douane par 1eque1 les produits ont 

eM introdui ts. 

Yeui1lez agreer, Monsieur 1e Ministre, 1'assuranee 

de ma tr&s haute eonsideration. 

Ri~, le 9 jui11et 1932. 

lIonaieur K. Zari,i 
~ 

/pas/ Br.Dailide 
Invoye Ixtraordinaire et Kinistre 

Plenipotentiaire de Lithuanie. ~nistre de. Affaire. Itran~res 

de Lettonie. 

Riga. 
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OMEN L ET) Tf 

FI '~ \NDS ESK I CR NrNG Ri i ka , elokuun 25 p:n:' 193 • 
LRGATlO , D ' ' rNLAND E 

: 0 71. 

) o / t 
Herra U 1 k 0 a s i a i n m i n i s t e ri, 

Ohei sena saan kunnioittaen 1Uh6ttää Teille Riian 

Lähetystön tiedonantoja N:o 14, mi kä kr'sitt "ä seuraavan 

tiedotuksen: 

Kokecruksia l atvialais-v en"läiaestä kauppasopi rruk -

seata sen ne1j änne1 t " 

Vastaanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri, syvim

män kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra A. S. t r j ö - K 0 B k i n e n, 

Helsinki. 



• 

• 

Salainen. 

SUOMEN. IUIA~ ...... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0 :0 14, · ~r'~r~f · " 
R i L.~ ... ::: ..... ssa 25 p:nä elo kuuta 1932. J.ijJ_v., 

Asia: Kokellllksia 1atvialais-ve

näläiaeatä kauppasopimuksesta sen 

neljänneltä voimassaolovuodelta. 

~ -' 

Saatuani kä t ttäväkseni ks ityiskohtaisia tila stotie

toja Latvian ja Ven" j"n v"li aee t ti. kauppavaihdosta lruluneelta nel j än

neltä aopimusvuodelta eli a janj ksolta 5/11 1930 - 5/11 1931 katson 

olevan syyt" käsitellä ni itä eri koLessa tiedotukaeaså, kuten aikai

sempienkin sopirnuavuosien suhteen olen t ehnyt. 

Latvi n vienti Venäjäll e ja tuonti sieltä on nelj':n6 

kuluneena sopimusvuonna noussut s€ur aav i in m····r i io; 

5/ 11- :'9. .. 5/11 1928 

5/11-1928 - 5/11 1929 

5/11-1929 - 5/11 1930 

5/11- 19 0 - 5/11 1931 

, i e n t i 
1000 latei8~; 

20,420 

39,283 

33,412 

33 ,851 

'l'u o nti 
1000 latsi,ssa; 

16,978 

17,888 

17,442 

16 ,673 

Tär keimmät Latvian vienti t avarat Venäjäl le jakautuivat 

laatuunsa nähden kunakin kuluneena ne1j änu opil~svuonna 1000 1ateis

sa seuraavasti: 

1 sop. v. II sop.v . III sop. v. IV sop. v. 

nahkaa 2. 8< G ,573 2.705 5,532 

kudoksia 2 ,615 4 ,585 1,492 314 

rautalankaa. 1 ,711 17 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi .... . 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta .......... J: 

TaJallinen. 



I sop. v. II sop.v. II! sop.v. IV op.v. 

polkupyöri ä 1,528 2,350 952 235 

maat louskoneita 1,207 1,576 683 6 

lannoituaa ineita 1,129 1,515 671 

apilan iemenia 1,llG ------ l ___ 

muatarautaa ja terästä 1,019 586 1,061 1,281 

vuotia 961 1,366 1,207 414 

villatavaroita 927 8,267 6 ,246 392 

hy1aypaperia 761 12 6 

linol umia 719 454 

el äimiä G79 270 82 2,432 

paperia 407 2,963 2,001 508 

• rautatavaroi ta 217 165 5 

sellu10saa 167 83 

työkaluja 125 446 1 

vaununosia 95 140 2,2 7 1,503 

aklrunalaaia 87 515 5 2 

nauloja 48 :3 

kal säilykkeitä 26 238 320 

rautatievaunuja 5,840 10,208 16,2 0 

Mitä taas tärkeimpiin tuontitavaroihin Venäjältä tulee, ja-

• jautuivat ne vaataavina ajanjaksoina seura va.~ti; 

okerla 5,714 5,629 2,011 3,336 

pa10öljyä 1,309 1,022 1,113 93 

naftaa 1,051 809 1,849 3 5 

benBinii ~ 597 . 962 1,363 1,132 

lruiv. hedelmi ä 583 1,174 923 528 

vehnää 444 76 454 467 

puuvi11akankaita 383 862 1,318 1,239 

suolaa 222 248 2{j6 321 

tupakkaa 174 65G 901 969 

pähkinöitä 96 171 89 82 

puutavaraa 47 357 1,291 

aenappia 35 60 40 36 



• 

• 

3. 

1 sop.v. II sop.v. II! sop. v. IV sop.v. 
"ivänkukansieme iä 32 28 53 14 

soodaa 20 77 83 245 
ki vennäi sv e siä 11 22 41 57 
s"hkö la Ip puja 14 18 17 7 
puuöljyä 5 2 49 

kumir nkaita 1 23 

Tarkastaessa yl Fol via numeroita on todettava, ett· Latvian 

ja Venäjän välinen kauppa on nelj äntenä sopimusvuonna - sopimus on 

tehty viideksi vuodeksi - saavut tanut melkoisen laa juuden, mutta että 

se ei nyt enemmän kuin koskaan a i kaisemmi nkaan ole jaksanut nou ta 

kauppaeopimuksen edellyttämiin mi nimimääriin .0. 40 ·mi lj . lat'n vi en

tiin Venäjälle ja 19 milj. latin tuontiin sielt". Tällöin on kui t en

kin kauppasopimuksen merkitystä arvosteltae sa otettava huomi oon,et

tä t ärke impien vientitavarain lu tteloon, jos si~ Latv ian vientimah

dollisuuksien v~10B 5a tarkastaa, sisältyy etup~ä sä sellaisia t ava

roita, joiden vienti muuanne olisi joko kohdannut me llo uuria va i

keuksia tai ollut suorastaan mahdotonta. uhteellis sti 'uotui na 

seikkana on myös nninittava, että Venäj tin ostamien tavarai n va t aan

otossa, joka on kuluneena sopirrusv uonna tapahtunut s"ännölli sesti 

Latviassa joko kauppavaltuuskunnan tai lähetettyjen as iantuntijain 

kautta, ei ole ilrnåantunut mitään suurempia erimielisyyksiä ja va i

keuksia , kuten joskus aI kaisempina sopimusv uosin&.. 

Ifuluneena SOpillUBvuonna ovat Venäj"" n ostot lAtv iasta jakautu

neet 29 lens.so imusvuonna 83, toi sena 67, kolmantena 451 eri liikkeen 

kesken, tullen ni istä osallisik i 26 t eol li suuslaitosta ja 3 kauppa

liikettä. Suurin vientimäärä , 18,7 milj. l nt ia , tulee met allit olli

suuuen osalle. Sitä l äh innä on kuto! teolli suus, 5 milj. latia, sekä 

nahkateollisuuB , 3,2 milj. latia. 

Määrätyn tuontiM ja vientiminimin ohella sisältyy kauppaso

pimukseen ~ös määräys transitoliikenneminimist· . Venäjä sitoutuu sii

nä kuljettamaan ensimmäisenä sopimusvuonna suunnassa idästä läntoen 

s. o. ~tvian joltakin raja-a emalta johonkin latvian satamaan vähin

tään 200 ,000 t onnia kauttakulkutavaraa sekä si täpa i tai liaäJliiän"tätä 
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liikennettään 10 %;lla kunakin seuraavana sopirnusvuonna. 

Tässä suhteessa on lenäjä kunakin kuluneena so pimusvuonna 

suorastaan loistavasti lunastanut lupauksensa. Neljäntenä sopimus

vuonna se on kyseel1isassä suunnassa kuljettanut edellytettyjen 

280.000 tonnin aseaasta. 624,126 tonnia, eläviä elä imi " 1 . lnoJtta

matta, sekä vastakkaisessa ~uunna sa lisäksi 172,155 tonnia. Ensimmäi 

enti sopimusvuonna olivat vastaavat luvut 344,000 tonnia ja 219,000 

tonnia, t oisena 472 ,000 to~nia ja 1 6,00~tonnia sekä olmantena 

489 ,000 tonnia ja 143,440 tonnia. 

Suunnassa idästä l änteen ovat t ärkeimpina kauttakulkutavaroi 

olleet: puutavarat, pe llava j a pa lkokasvit, vastakkaisessa suunnassa 

taas: koneet, lannoituaaineet ja el ä imet • 

Latviassa uorittamistaan kauppatoimista Venäjä on uoritta

nut kauppasopimuksen llllkai sana verona /0,215 % myyntirnäär äst ä/ kulu

neelta sopimusvuodelta Le. 21,781:-. 
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~.., 0 iE ' LÄ IETY TÖ 

F NLAND ESK I CR NiNG Riika, syyskuun 2 p:nä 1932. 
LEGATIO 1 D l-: FrNJ. ND . . . . ' . . I 

Q ~ ~ V ~ Ä,: .i' 
I.'i 

N:o 591. 

)/ (~~)2.... 

Herra U 1 k 0 a s i a i n m i n i s t eri, 

Oheisena saan kunnioittaen l ähett3.ä Teille Ri ian 

Lähetystön tiedonantoja N:o 14, mikä käsittää seuraavan tie

dotuksen~ 

Latvialais-venäläi sten kauppasopimusneuvotte1ujen 

valmi ete lui sta. 

Vastaanottakaa, Herra Ulkoa iainminiateri, syvim

män kunnioi tukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

'apaaherra A. S. Y r j ö - K 0 s k i n e n, 

H eli i n k i. 
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~Q~N . R l .. l. 1 ... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 14. 

.a..l .... i.. .. a .. s a 2 p:nä syy_ kuuta 1932• 

Asia ,' Le. tv ialai s-v eDä l äi sten 

kauppasopimusneuvottelujen val

mi ste lui sta. 

Salainen. 

..... . " . 
,~~ .!;. ~ 

IUten Ministeriölle olen aikanaan tiedottanut, jätti Neu

vostoliiton täkäläinen l ähettiläs viime toukokuun 4 p:nä Latvian Ul

koministerille nootin, missä irtisanottiin latvian ja Neuvostoliiton 

välillä v. 1927 solmittu kauppasopimus päät tyväksi tulevan marraskuun 

5 p:nä. Ellei irtiaanomista tällöin olisi tapahtunut, olisi sopimus 

sen 12 artiklan mukaan jatkunut automatisesti vielä vuodella. 

Niin yllätyksellisenä kuin Neuyostoliiton taholta tapah

tunut kauppasopimuksen irtisanominen tatvialle tulikin, ovat maan ta

loudelliset piirit suhtautuneet siihen varsin rauhallisesti, mihin 

osaltaan tietenkin on vaikuttanut se seikka, että venäl äisten kuluva

na åopimuavuonna tekemät tilaukset ovat tapahtuneet entistä hitaammin 

ja suhteellisesti pienin erin. Niistä on sitäpaitsi tulleet osalli

siksi pääasiassa vain metalli- ja tekstiliteollisuus. Sanomalehdis

tönä ei .~Ikään mitään hermostuneisuutta ole ollut ha~aittavissa, 

lukuunottamatta -Socialdemokrats'ia·, jossa irtisanomi.en tapahtua 

lausuttiin, että -me vaadimme, että hallitseva porvarist o pitää huo

len lopimuksen uudist&milelta ja neuvottelujen alottamisesta viipy

aättä-.. Tohaalta on taas ayytä panna merkille, että ainoakaan leh-
• 

ti ei tällä kertaa, kutan tapahtui v. 1927, ole asettunut sopimul-

J akelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi .. 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. -:1) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta .... .. .... ] : 

....................................................... ........................................................................................................................ .. 

...................................... %aJallinen, 
" '~" '~" """"""" " " " """" '" - ...... .......................... ... , . 

. . ......... , .............. .......................................................................................... ... ........... -
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neuvottelujen vireillepanoa vastustamaan. 

Latvian hallitukselle on kauppasopimusneuvottelujen val

ad.telu antanut odottamattoman paljon huolta ja vaivaa. Uinimivaa

timusten asettaminen ja ohjeiden valmistaminen latvialailelle val

tuuskunnalle ei liene ollut aivan helppoa, mutta erikoisen työläs

tä on ollut tämän val tuulkunnan kokoonpanon nääräminen. Aluksi pi

dettiin tär.keänä, että valtuuskunnassa olisi edultettuina maan huo

mattavimmat polittilet puolueet, mutta puolueiden esittämien vaati

musten lekä kelkinäilen kilpailun ja juonittelujen takia oli vaikea 

päästä mihinkään tulokseen. Tällöin päältäkseen alkeleen asiasla 
~t~ 

eteenpäin halli tUI viime heinäkuussa päättf'rvaltuuskunnalle puheen-

johtajan, jonka tehtäväksi lähinnä jäisi valtuuskunnan kokoonpanon 

valmistelu. Puheenjohtajaksi nimitettiin ent.raha-asiainministeri 

PetrevicI. 

Petrevics'in nimitys pikemmin kuitenkin vaikeutti kuin 

edisti valtuuskunnan kokoonpanoa, jos puoluepolittisia näkökohtia 

tahdottiin siinä ottaa huomioon. Solialidemokratinen puoluevaltuus

kunta ilmoitti heti nimityksen tapahduttua, ettei se voi antaa edus

tajaansa valtuuskuntaan, -jo Ba Petrevics'in tapainen mies on pu

heeQohtajana·. Uleissa muislakin puolueissa herätti nimitys tyyty

mättö~tä, vieläpä oudoksumistakin. T~rvetulleena sitä tuskin lie

nee pidetty hänen omasaakaan puolueessaan, kansallisessa ryhmässä, 

jonka puoluevaltuuskuntaan hänet viime keväänä suorastaan mieleno

loituklellisesti jätettiin uudelleenva1itsema~ta. 

KUn valtuuskunnan muodostaminen puolueiden ~ötävaikutuk

leIla osottautui lopuksi tuloksettomaksi, päätti hallitus nimittll 

sen jäsenet yksinomaan asiantuntemuksen pohjalla ja tuloksena oli, 

että valtuuskunnan jäseniksi nimitettiin toispäivänä ne henkilöt, 

joita aikaisemmin oli aiottu asettaa asiantuntijoina valtuuskunnan 

käytettäväksi: rautatiehallituksen pääjohtaja Blodnieks, Lt'vian 

pankin johtaja Oz01ins ja ulkoministeriöstä johtaja Munters. Liaäk

si tulee valtuuakunnan töihin ottamaan 0&&& jäsenen oikeudella 1ä-

hetti1äl BilmaDI. 
Samana päivänä kuin latvia1ainen valtuuskunta asetettiin 



3. 

ilmoitettiin Neuvostoliiton taholta sen valtuuskuntaan kuuluvan: 

ulkoasiainkomissariatin kolle~n jäsen Stomonjakov puheenjohtaja

na ja jäseninä: ent. lähettiläs Lorenz, ulkomaankaupfBkomissaria

tin kolle~on jäsen ~olaiaky ja ulkoasiainkomisaariatin osasto

päällikkö Raivid. 

Kauppasopimuaneuvottelut tulevat sopimuksen mukaan tapah

twnaan Moskovassa, minne latvian valtuuskunta matkustaa kuluvan 

kuun 14 pmä. 
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LÄ ET)' ö 

FI . LANDS BESK1CKNJNG 

LRG, T10N DE TN L NDE 

N~o 608. 

Herra U 1 k 0 a s i a i n m i n i Ii t eri, 

Oheiiiena Iliaan kunnioittaen 1" et "ä T ille Riian , 

IähetYitön tiedonantoja N~o 15, mi kä k;' raittää aeuraavan 

tiedotukaen: 

K'ataaui Latvian ulkomaankauppaan v. 1931. 

Vaataanottakaa, Herra U1koaiiainministeri, syvim

m;'n kunnioitukieni vakuutui. 

Herra Ulkoaiiainminiitari 

Vapaaherra A. S. Y r j ö - KOi k i n e n, 

Hellinki. 

.... I 



StJ.PMEN .a 1 .. 1 A. ... SSA OLEVA LlUIETYSTÖ. 

RAPORTTI n:~ 16. 

R i ... i ... a. ... ~sa .10 p:nä Iyyl .. · kuuta 1932. 

A ia : Katsaus .. ~~~.~.~ ... ulK!?~~~~P

paan v. 1931. 

Salainen. 

Yleinen talouspula, jonka vaikutukset sanottav wnmin t un

tuivat t "ällä vasta vuoden 1930 viime kuukausina, painoi raskaana 

Latvian talouselämää vuonna 1931. Kaupallisen kanssak~ymisen pulan 

vaikutuksesta yleensäkin supistuesaa sekä tuontisäännöstelyn t ultua 

voimaaneaatstuksi kysymykaessäolevan vuoden viime kuukausina voidaan 

todeta, että passiivisuus, joka viimeisinä vuosina on ollut huomatta

va /v.1930 48,5 milj.la./,nyt .oli v. 1931 vähentynyt 13,3 milj. l at iin. 

Tarkaltettaessa Latvian ulkomaankaupan kehitystä v. 1931 

voi panna·merkille, et tä muut kuukaudet paitsi vuoden viisi viimeistä 

kuukautta olivat passiivisia. Kauppavaihto, vaikkakin kauttaaltaan 

eupistuneena, jakautui verrattain tasaisesti eri kuukausille. Parina 

viimeisenä kuukautena selvästi huomaa asetuksella loka- ja marraIkuus

sa voimaansaatettujen tuontisäännöstely toimenpiteitten, kontin~ntoi

misan ja valuuttasäännöstelyn supistavaa vaikutusta. Näitten säännös

telyjen voimaanaltuminenhan merkitsi tuonnin huomattavaa rajoituita, 

toisiaaa tapauksissa auorastaan len tyrehtymistä. Niinpä aktiivisuus 

oli suurin marraskuussa elikkä 4,1 milj. latia. Edelliaenä vuonna oli 

passiivisuus vastaavana kuukautena 6,4 milj. ls. Edelliseen vuoteen 

verraten aleni viennin kokonaiamäärä 84,2 milj . latilla ollen 163,7 

milj. ls. ja v. 1930247,9 milj. ls. Viel" enermiån, 119,2 milj. lB., 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi ....... . 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . mutta .......... ] : 
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aleni tuonti ollen 177 milj. ls. vastaten 296,3 milj. 1,. v.1930. 

Koko kauppavaihto oli puheena olevana vuonna 340,8 milj. La. vas

taten 544,2 milj. ls. v.1930. 

2. 

Latvian ulkomaankauEP&& tarkastaelea kiinnittää heti huomion

ia hinto)njatkuvaan laskuun, joka osoittautuu vienti- ja tuontiar

vojen huomattavassa supistumjieala. Niinpä tämå erityisesti pitää 

paikkansa tärkeisiin viantiart ikkeleiGin puutavaraan, pellavaan ja 

voihin. Hintojen lasku sa on dUmping myynnillä oma me rkittävä o~an

sao Puutavaraviennin suhteen havaitsee hintojen ankaraa jatkuvaa 

laskua. KUn Englanti 21 p~nä syyskuuta 1931 luopui kultakannasta ke

hittyi tilanne vielä epäedullisemmaksi. KUn tietää, että noin 70 % 
latvian puutavarakaupoista siihen eaakka oli tehty punta-valuutassa., 

ilmenee tästä täkäl äiaten puutavaravieji.n silloinen vaikea tilanne. 

Vakava isku Latvian puutav&raYiennill. oli myös Ranakan toimeenpant

ma puutavarain konti~n~oiminen. 

Latvialla oli v. 1931 myö. kestettävänä luottamuspula. Jo 

vuoden alusaa aiheutui Latvian Pankin kiristäessä luotoantoa yksi

tyispankeille taikeukaia sitoumuatensa täyttämiae.aä. Eanatpankin 

romahdus SakaaaBa heinäkuusaa sai aikaan panikkitunnelman. Seurauk

aena ayntyneeatä tilanteelta oli pankkimoratorio. Edelleen on otet

tava huomioon Bnglannin kultakannaata luopumisllta pankeille aiheu

tunllt vaikeudet ja Y&hingo~. On luonnolliata, että kaikki tämä. vai

kutti lamauttaya.ti maan taloudelliseen elämään. Omat vaikutuksensa 

aääDnölli .. en liike-elämään oli tietyati myöa ennen mainitulla va

luuttaaäännö.telyllä, joka altui voimaan 8 p~nä lokakuuta 1931. 
<! 

Vientiä koetettiin tdiatää ja tuontia supistaa v. 1931 myöa 

tullikorotutlin. IOrotuka.t a.tuivat voimaan 23 p:nä heinäkuuta 1931. 

IOtimaiaten tuotteiden menekin ediatämiaekai .äädettiin asetuk.ella, 

että .rinäiattn tuotteitten ostaminen ulkomailta oli riippuvainen 

siitä, että oltettiin määrätyt määrät vastaavaa kotimaiata tuotetta • 

... tuk .. t toakivat polttopuuta, li@aa, silavaa, rasvoja ja m&rSUii

nia ,.kI .. ll .. ohraa. Idelleen annettiin llhempiä leiplYiljamarkki

nain IIMnnö.telyi kDate,ia Dilräytlil aikaisemman asetukaen peru,· 

, te.lla. PUD\ayaran vientiä koetettiin ediatää Yientitullipoiltoilla. 



3. 

Latv ia ei vuonna 1931 ole solminut uusi. kau paaopimmksia 

minkään valtion kanssa. Mainittakoon, että 3 p~n" keeäkuuta 1931 

liolmittiin latvi n ja Viron välillä liaäsopilIUliI väliaikaiseen kaup" 

pasopimuklileen 25 p:ltä maaliskuuta 1928. 

Latvian rmksutaae, joka v. 1929, oli passiivinen 25,3 milj. 

lati11a, oli v. 1930 ak~iivinen 7,3 milj . latilla. Vuode ta 1931 

ei vielä ole tietoja aaatavi sa, mutta oireellista oli, että latvian 

Pankin valuu tavara to t amnikuun 1 p:nä 1932 oli vain 13,4 milj.la. 
oltuaan vastaavana aikana v.1931 . ,5 milj.ls. 'ful koon edelleen mai-

nitukai~ että valuutan varmuudeksi Latvian Pan~~iin talletettu jalo" 

metalli varasto ei ole v"hent rnyt, vaan kasvanut 7,1 milj. lati 11a. 
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Vie n t i. 

Vi ~nti jakaantui eri tavaralajeihin nähden seuraavaiti~ 

1931 1930 
Milj .La. % Milj. Ls. % 

Raaka-aineet ja puolivalmisteet 49 ,8 30,4 104,6 42,2 

Teollisuust lotteet 60,5 37, 0 75,9 30,6 

Elintarpeet ja nautintoaineet 51,2 31 ,3 66 ,8 27,0 

Eläi met 2 ,1 1,3 6,5 0,2 

Ja"lometallit ja kivet 0,0 0,0 0,0 L ,v 
Eri ta10usalojen mukaan ryhmitettyinä saadaan seuraavat vi en

t i numerot: 
1931 1930 

Milj. Ls. Mi lj . l s. % 

Maataloust uott eet 64 ,7 39,6 84,2 34,0 

Puutav~t 33,7 20,6 77,8 31 ,4 

MUut tavarat etup.tehdastuotteet Ciö,4 39,9 85,9 34,6 

Vuoden 1931 sato oli päinvastoin kuin edellisenä vu~tena kes

kinkertaista huonompi. Rukiin ja vehnlin osalta oli sato epätyydyttävä. 

Maataloustuotteiden vienti, jota tarkaiteltaes sa on huomioitava hin

toj en ankara lasku, oli arvoltaan v, 1931 64,7 milj. latia vastaten 

84,2 milj. latia v. 1930 ja 93,4 milj.latia v. 1929. Yksi tyiskohtai

il6IIJDin k""y maataloustuotteiden vienti selvi 11e seuraava ta. 

yoinyienti on edelleenkin kasvanut, mikä selviää seuraavasta 

tau1ukosta~ 

1922 955,273 kg. 1927 10,770,556 kg. 

1923 2,898,619 • 1928 13,311,871 • 
"' 

1924 3,677.966 • 1929 14,830,000 • 

1925 7,124,245 • 1910 18,429,817 • 
1926 10.130.975 • 1931 18,738,723 • 

loita vietiin liil v. 1931 0,3 milj. kg. enemmän kuin v. 

1930, mutta viennin arvo on 1ateiasa jäänyt 47 miljQonaan sen ollessa 

v.1930 57,7 rni1j. Tämä osottaa hintojen tavatonta laskua. Prosen

teilaa lalkien koko viennin arvOlta on voinvienti entileltään vielä 
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kasvanut ollen v. 1931 28,7 % vasieavan luvun v. 1930 ollessa 23,~ 

Latvian voinvienti suuntautuu edelleenkin pääaaiasaa Sakåaan, 

jonne ~ena olevana vuonna vietiin 14,1 milj. kg. 35 milj. latin 

arvoata, mikä on 74,7 koko voinviennin arvosta. Edellisenä vuonna 

olivat vastaavat luvut 15 milj. ~ 46,7 milj. latia ja 80,9 %. Jon
kun verran väheni ~ÖB vienti Englantiin ollen 9,28 % ja 4,3 milj. 
latia. Sensijaan vienti Ranskaan ja Belgiaan osottaa lisäystä ollen 

vienti Ranskaan 7,7 % ja 3,6 milj. latia ja Belgiaan 5,6 ja 2,6 

milj. latia. Vastaavat luvut edellisenä vuotena olivat Ranskan osal
ta 1,6 ja 0,9 milj. latia ja Belgian osalta 1,4 % ja 0,8 milj.la . 

PellaYanvienti oli v. 1931 13,7 milj.~, arvoltaan 8,5 milj. 

latia vastaten v. 1930 8,8 milj. kg., arvoltaan 11 milj. latia. NUin 

ollen on siis vienti, joka edellisinä vuosina osotti jatkuvaa vähe
nemistä, paljouteen nähden nOUlsut, kun sensijaan alhaisen dumpin

~sta kärsivän hintatason vUD~si viennin arvo on entisestäänkin l as

kenut. 
Pellavan ostajista olivat etusijalla Englanti ja Belgia, J01S

ta edellinen osti 56,9 % ja jälkimäinen 36~8 % koko vi e~istå. Edelli 

seM vuonna olivat vaataavat luvut 42,5 0 ja 50,6 • Sen f" lkeen seu

raai Sakaa. Ranskaankin, jonne vienti edellisen" vuonna oli kokonaan 

tyrehtynyt, vietiin jonkun verran pellavaa. 

~llaYanaiemeniä vietiin v. 1931 4,8 milj.kg. vastaten 10,7 

milj.k~ v. 1930. hintojen ollessa edelleen alhaiset oli v.1931 vi9-

dyn tavaran ,rvo 1,2 milj. latia, v.1930 vastaavan luvun ~llessa v. 

3,6 .milj. latia. Vuonna 1929 vietiin pellavia 15,3 kg., arvo 8,1 milj 

latia. Vienti on siis edellisiin vuosiin verrattuna tavallista voi

makkaamDin laakelDlt. Påäostaja oli puheenaolevana vuonna Englanti 

35,7 %, sitten seuraavat Belgia 23,9, Ranaka 21,5 Edellisen vuo-

den päävientimaa saksa osti vain 9,24 % koko viennistä. 

Liha ja lihatuotteita vietiin 1,9 milj, ~.arv~ltaan 1,9 la-
It; 

tia, ollen tästä määrästä 1,8 milj. kg. silavaa arvoltaan 1,8 milj. 

latia. Vienti on aiil jakaanut pyayä paljouteen nähden luunnilleen 

samana kuin edelliaeDä vuonna, kun lenaijaan viennin arVosaa on huo

mattavil8& maailmanmarkkinoilla vallinneilta alhailiata hinnoista 

joh~t ,äheDDfI noin kolmanneklella, tämä huolimatta voimasl&ole-
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vasta vientipalkkiolaista baconin hintoj 6~aaojaamisekai. Vi anti

ailava on kokonaisuudesaaan myyty Englantiin. Lampaanlihaa on vie

ty Ruotsiin 126,8 tonnia arvoltaan 92.041 latia. 

4pilapsie;enten vienti osottaa jatkuva,ti nousua ollen pu

heena olevana vuonna 1,5 milj. k~ vastaten arvo ssa 1,8 mi l j . lati~ 

~de l lisenä vuonna olivat vastaavat luvut 1,2 mil j . kg. ja 1,6 mi lj. 

latia. Viennistä osti Saksa 38,3 , Tanska 21,7 % ja Viro 19,5 

Suomi osti 5,5 % koko viennin arvosta. Vikkerin vienti oli v.1931 

. 1,3 milj. kg. vastaten arvossa 0,3 milj. laMa. Edellisenä. vuonna 

olivat vastaavat luvut 1,2 mil j . kg. ja 0,4 milj. lati a. Vienti . 
auuntautui v. 1931 etupäässä Saksaan ja Hollantiin ollen vienti 

iinmainittuun maahan 65,3 ja viimeksimainittuun 9,5 %. Näin ollen 

vienti Saksaan on kaksinkertai stunut. Sensijaan vi enti Englantiin 

on vähentynyt noin viidenteen osaansa v. 1930 vientiin verrattuna. 

Hollantiin wd v. 1930 oltu viety vikkeriä lainkaan. öl iykakkuj en 

vientiarvo oli puheenaolevana vuonna 0,2 milj. lat ia ja suuntautui 

niiden vienti yksinomaan Saksaan. Marjojen vi enti oli puheenaole

vana vuo~ena vain noin 4600 kg. vastaten arvO i sa noin 1700 latia. 

<Penoiden vienti, joka edelli en" vuonna. Saksaan suuntautuneena 

nousi 5,7 milj.kg~aan, oli tyrehtynyt huonon sadon vaikutuksesta. 

Perunoita vietiin sensijaan noin 100.000 kg. v~ t aten arvossa noin 

10.000 latia, etujäässä Englantiin. Kdellisenä vuonna vietiin peru

noita vain noin 10.000 kg. Iraloja vietiin v. 1931 2,3 milj. kg. 

arvoltaan 1,2 milj. latia, mistä Buolasilakkaa 1,3 milj.kg. Ftiäosta

jia olivat Liettua, Viro ja Puola. Edellisenä. vuonna oli kalojen 

vienti 2,8 milj. kg. arvolt~ 1,9 milj. latia. Eläviä eläimiä vie

tiin 16,912 kp1. Täten vienti voimakkaasti ylitti edellisen vuoden 

lukumäärää 1599 kpl. Viennin arvo puheenaolevana vuonna oli 2,2 mil 
, 

latia, v. 1930 0,5 milj. latia. Viedyistä eläimistä oli suurin osa 

,ikoja, joita vietiin Yenäjä1le yhteensä 15,559 kpl. Nautakarjaa, 

jota edellilenä vuonna oli viety Venäjälle 812 kpl. vietiin nyt v 

10 kp1. Neuvostoliiton jälkeen olivat huomattavimmat ostajat Liet 

ja Viro. 

luoti. ja lUolia vietiin 0,8 milj. 1atin &!'Vosta, mi,tä 



• 

• 

7. 

jälkiniihten osalle tuli 0,1 milj. latia. Edellisenä vuonna vietiin 

vuotia 2 mi1j. latin ja suolia 0,2 milj. latin arvosta; Saksaan vie

tiin puheenaolevana vuotena vasikannahkoja 0,3 mi1j. latin arvosta. 
Sensijaan Neuvostoliitto, jonne edellisenä vuonna vietiin vasikannah

koja 1,4 milj. latin arvosta, osti näitä nyt vain noin 30.000 1atin 

arvosta. Turkistavaroiden vientiarvo väheni jatkuvasti ollen 0,2 

milj. latia, vastaten 1 milj. latia edellisenä vuonna ja 1,6 mi1j. la

tia v. 1929. Vienti suuntautui Yhdysvaltoihin, Saksaan ja Puolaan. 

Puutavarain vienti oli v. 1931 20,6 koko viennistä ollen 

arvoJ.taan 33,7 milj. latia. Tiinf ' me kitsee puutavaraviennin erittäin 

suurta laskua, sillä edellisen vuoden vienti&r!on, 77,8 mi lj. latia, 

lU.hlt.een on lasku 56,7 Idellisenä vuotenahan lasku oli vain 5 %. 
Allaolevasta taulukosta käyv ·· t selville eri laatujen vientimäärät ja 

arvot v. 1931: 

Tukkeja ja parruja 

J.aastipäreitä 

lautoja ja laudanpäitä 

Laatikkolautoja 

Haapapölkkyjä 

Rimoja 

Paperipuita 

Ratapö1kkyjä 

lW.ivospölkkyjä 

Loads 3115 

• 399 

stand.63280,8 

• 15237,7 

kuutiojalka 701958 

stand. 203,7 

kuutiosyltä 19,447 

loads 21,081 

lruuti0 syltä 60,481 

Arvo 1000 h. 

222 

13 

19,450 

4,343 

1,374 

52 

1,188 

922 

4,222 

Englanti on ostanut 20,3 milj. latin arvosta puutavaraa. 

Seuraavat ovat Belgia, Ranska, Hollanti ja saksa. Englanti on ostanut 

tasaisesti kaikkia ylempänä lueteltuja laatuja. Ranska ja Belgia taa

aen etupääslä lautoja ja kaivospölkkyjä. Saksa osti pääaaiasia haapa-. 
pij1kkyjä ja lautoja. 

Vuonna 1930 ,01ivat vientimäärät ja arvot leuraavat: 
,,"0 1000 h. 

'l'Ilkkaja ja parruja. Loada 14,324,0 1.312 

Laaati pu-e itä· 404 33 

lautoja ja 'laudanpäitä 

lAatikk01autoja 

Baapapä1kk;Jjä 

-
Itand.174,15ö7,5 

• 
-

kuutiojalka 903,431 

,. 

46,561 

6,591 

1,954 • 
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Rimoja 

Paperip.tita 

Ratapölkkyjä 

låivolpölkkyjä 

stand. 130,6 

kuutioa,yltä 26,017 

loada 49,584 

kuutioayltä ,141,407 

,"0 1000 h. 

39 

2,505 

3,825 

13,379 

8. 

Teolliiuultuotteiden vienti oli v. 1931 arvoltaan 60,6 milj. 

latia, ollen koko viennistä 37 %. Näin ollen teolliauustuotteet ovat 

Latvian vientitavaroiden joukossa kohonneet enai sijalle. Puut&varat 

120,6 %/ ovat jääneet vai ta kolmannelle sijalle yoinviennin päästeilä 

toiselle sijalle 128,7 %/. Latvian teolliiUU~ kehittyy kehittymistään. 

Teollisuustuotteiden viennissä on kuitenk in edelleenkin melkoinen vä

hennYI havaittav issa, si llä teollisuuatuotte'den vientiano v.1930 oli 

75,9 milj. latia ja v. 1929 90,3 milj. latia. 

Viennin suhteen tulevat kyiymykseen~ kemiallinen teollisuus , 

kuto~teo11isuus, puuteolliauus, paperiteo11i suui, metalliteolli suus 

ja nahkateollisuus. 

IBmia11inen teollisuui on tär~ä teollisuuaala Latviassa. • 

1931 vähentyi kuitenkin vienti tälläkin alalla ollen vain 5,6 milj.la

tia vastaten 11,8 mil j . latia edalliaenä vuonna. Nlmiteolliiuuden tuot

teita vietiin v. 1931 vain 3 milj. latin arvoata vast at en 6. 8 mil j. 

ede11iaenä vuotena. Puheenaolevana vuotenakin vi enti käsitti pääasiai &a 

kaloiaeja, vientianoltaan 2,4 milj. latia. Maini ttakoon, että Sakiaan 

v. 1931 vietiin kaloaaeja vain 0,7 milj. latin arvosta, kun ienaijaan 

aanottu vienti edelliienä vuonna oli 1,3 milj. 11. Liettuaan ja Viroon 

oli vienti pysynyt jotenaakin samana. Rumaniaan vietiin 0,9' mi lj.lat in 

arvosta kalo~ seja. Puolaan vienti oli kokonaan pysähtynyt. Suomeen au

piatui vienti muutamiin kymmeniin tuhansiin lateihin. Linoleumiteolli

auuden vianti väheni 2,4 milj. latista Y. 1930 0,4 milj. lattiin, Lat

vian ainoa 1inoleumitehdal kun on lopettanut toimintansa. Joiteluöl

ÖljXiij vietiin v.1931 0,9 milj. latin arvoata, joten vähennys ed~lli

aoen vuoteen 13,2 milj. latia/verrattuna oli 2,3 milj. latia. Pääoata

j ia olivat Inglanti, Yhdyavallat ja Saksa. Superfolfaatin vienti on 

vähentynyt aivan vähiin ollen aen arvo enään vain 85,270 latia. V.1929 

oli aanottu vienti 2,4 milj. latia ja v.193O 0,4 milj. latia. 'iedyn 

määrän 'oltivat _lkein kokonaail Viro ja Liettua. ,Bkirehujen ' iiitiiin 

<f 

1> 
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Suomeen, Viroon ja Liettuaan 0,2 milj. latin arvosta. lijrojij ja Jä

riain6ita vi etiin v.1931 noin 1 milj. latin arvosta, joten vienti 

pysyi ennallaan. Huomattaviamat ~stajat olivat Ru.otai ja Puola • ... 
Luu- ja nahkaliimen vienti ~yayi myöskin ennallaan ollen sen arvo 

0,2 milj. latia. Luujauhojln vienti oli puheenaolevaDa vuonna 0,9 

milj. latia, vastaten 0,7 milj. latia edellisenä vuonna. Ruotsalai

sen tulitikkutrustin tulitikpajen vienti oli v. 1931 0,7 milj. 1a

tia vastaten 0,8 milj. 1atia edellisenä vuotena. 

IUtomateollisuudella on v. 1931 ollut meJki ttäv~ä VOi~ 

kas supistuminen, jossa alhaisen hintatason vaikut~s lisäksi on ha

vaittavissa. Niinpä kutomateollisuu~tuotteiden vienti v. 1931 oli 

vain 5,6 milj. latia vastaten 14,3 milj. latia v.1930 ja 21,3 milj • 

latia v.1929. Vähennys johtuu pääasiasaa Saksan ja Venäjän ostojen 

iUpiitumises~ Tärkeimpien tämän alan tuotteiden vientiarvot 1000~ 

latei sa selviävät seuraavasta taulukosta~ 
1931 1930 

Vi llakudokaet 1,007 5,522 
Trikootavarat 249 1,442 

Pellavalanka 1,250 2,879 

Pumpulilanka 1.905 2,731 

l\unpulikodokaet 231 1,161 

Påävientimaat ovat Neuvostoliitto ja Saha • Niinpä vienti Neuvosto-

liittoon puheenaolevana vuonna oli noin 3 milj. latia vastaten 9,2 

milj. latia edellisenä vuonna. Viennin arvo saksaan oli 0,8 mi lj.la

tia vastaten 2,3 milj. latia edellisenä vuonna. Vienti Liettuaaa 

oli alentunut edellisestä vuodesta puolella ollen v. 1931 0,7 milj. 

latia. KUvaavana esiilerkkinä hintatuosta on, että vaikka vienti toi

seen naapurimqhan Viroon on paljouteen nähden lisääntynyt puolella, 

ei vientiarvo silti ole aivan edellisen vuoden tasalla. 

tlikeimmät guutao11isuul~otteilta ovat faneeri ja 
. . 

tulitikkuaäle. Inlinmainittua vietiin v. 1931 10,5 mi1j. latin ar-

vosta vastaten 12,4 milj. latia edellisenä vuotena. Tulitikkusälettä 

vietiin suunnillean saman verran kuin edellisenäkin vuonna eli 2,3 

Ddlj. latin arvosta. KUten ylläesitetYltä selviää on siis Latvia,huo

limatta yleiaesta puluta,saattanut säilyttää faneerin vientin, 
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auunnilleen lamana. Siitä luuntautui puolet Bnglantiin. Saklaan vie

tiin fanåeria 2,1 milj. latin arvosta, HoUantiin 0,7 milj. latin 

arvosta ja Tanlkaan 0,5 milj. latin arvosta. Argentiinaan, jonne 

ede1liaenä vuonna vietiin 0,3 milj. latin arvosta vietiin nyt vain 

noin 50,000 1atin arvosta. Itä-Intiaan oli vienti 0,5 mi1j. latia. . 

Intiaan ja Englantiin oli sanottu vienti' 0,3 milj. latia. Englantiin 

ostettiin tulitikkusälettä 0,9 milj. iatin arvosta, Bel~aan 0,4 

milj. latin ja Saksaan 0,3 milj. latin arvosta. Mainittakoon lisäk

si, että pu110nkorkkien vienti oli 0,6 mil ~ . latia. 

Paperiteol1iauuidgn vienti oli puheenaolevana vuotena ar

voltaan 2,3 milj. latia oltuaan edellisenä vuotena 5,4 milj. latia. 

Vähennys tapahtui etupääs .. paperin v i enni ssä., mutta myös kartongi n 

vienti väheni 0,5 mi1j. latista v. 1930 . 0,2 milj. lattiin v. 1931. 

Vi enni Itä osti kysy~kselaä olevana vuonna suurimman osan, 0,6 milj. 

latin arvosta Liettua 1V.1930 0,6 milj.latia/. Senj ~lkeen seuraa 

Englanti 0,4 milj. latilla /V.1930 1,2 milj. latia/, Venäjä 0,3 milj 

latilla ~.1930 1,7 milj. latia/ ja Viro 0,2 milj. lat illa /V.1930 

0,2 milj. latia/. Venäjän ostot ja vienti Englantiin ovat siil su~ 

piltuneet tavattomaiti. Vienti on myÖI suuntautunut Europ~ ulkopuo

lella oleviin maihin, etenkin Kiinaan. Sellulooian viennin arvo 

l 0,3 milj. latia /v.1930 1,3 milj. latia/. Sitä ostivat Saksa 0,2 

.. milj. latin ja Englanti 0,1 milj. latin arvosta. V. 1930 oli vienti 

Englantiin vielä 0,7 milj. lat ia. 

Mltalliteolliauul on jatkuvaati puheenaole.anakin vuotena 

aaanut tilauksia Neuvoito-Venäjältä. Niinpä rautatieYauouja ja nii

den o.ia vietiin puheenaolevana vu?tena Venäj älle 16,9 milj. latin 

arvo.ta ya.taten 15,2 milj. latia v. 1930 ja 6,8 milj. latia v.1929. 

Liikennevälineiden ryhmä.tä mainittakoon edelleen polkqgyÖrät, joi

den vientiarvo.ta 0,3 milj. latia 0,2 milj. latia lankeaa Neuvolto

Venäjän osalle. T,rä.tä vietiin v. 1931 1,3 milj.latia valtaten 

1,1 milj. latia edelli.,nä vuotena. Vienti lUuntautui nytkin pääaai

a .... Heupp.to-'eDäjälle.. Me,pyiljelYlkoneite, vietiin Liettuaan 0,5 

adlj. latin arvo.ta. Vienti Neuvo.to-Venäjälle, joka edellileDä vuo· 
~ 

,tena oli 0,5 milj. latia, oli nyt IUPi.~t aiv~mitätt~iin. 

~. 
\ 
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IahkatoollilijUdlQ tuotteita ~ietiin v. 1931 6,1 mi1j. 1atin 

arvoata. V. 1930 oli niitten vienti noin puolet tältä elikkä 3,5 

milj. latia, joten huomattava nousu voidaan merkitä. Vienti käli 

ti etupäälllä pohjanah)JiIa, mtta myöa jalkineita. Vienti Neuvolto

Yenäjäll0 ~. 1931 oli kohonnut 5,8 milj. latiin 1V.1930 3,1 milj. 

latia/. Yienti Englantiin oli 0,2 milj. latia. 

Ykaityililtä edellämainittuihin ryhmään kuulumattomilt& tuot

teiata mainittakoon Portlan -Iementti, jonka vientiarvo oli 0,3 

milj. latia. IAlaläi1Ykkeitä vietiin puheenaolevana vuotena vaan 

muutamien kymmenien tuhanaien latien arvosta. 
iri maiden Olalle jakautui vienti leuraavasti: 

1931 1930 1929 
1000 h. 1000 h. 1000 h • 

Sa.kaa 44.158 65.964 72.442 

Englanti 41.600 70.335 75.011 

Neuvoltoliitto 33.101 35.118 40.079 

Belgia 12.240 15.960 23.079 

Ranaka 7.793 12.930 9.163 

Liettua 6.326 6.635 6.486 

Hollanti 4.231 14.831 17.251 

Viro 2.753 3.470 4.058 

Tanlka 2.297 4.144 3.136 

Puola 1.209 2.688 3.770 

1hnzig 185 306 186 

Ruotii 1.219 2.753 2.738 

Tahekkoalovakia 903 858 1.277 

SUomi 728 1.695 2.036 

Sveitlili 180 494 576 

ThdYlilvallat 1.299 2.393 4.043 

Illut ~.~2 '61~2 6.853 

163.759 247.877 273.868 

KUten ylläolevilta numeroilta lelviää ovat vientiarvot toi

lisaa tapaukliliaaa erittäin tuntuvaati, miltei kaikkiin maihin su- , 

pi~eet, vain ~iennil8ä TahekkoBlovakiaan on pientä liiäYltä ha-
<2> 

vaittavil88. Bf~kleaaäoleva vähentymin~n o~ verrattain tasai-

H.ti jakautunut. Jhitlnkin vienti Inglantiin o,li vähentynyt 70,3 

.,' 
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milj. latista v. 1930 41,6 milj. latiin v. 1931, joten Englanti 

arvojärjestyksessä nyt on jäänyt toisell. sijalle. Hollantiin vä

heni vienti 14,8 milj. latista 4,2 milj. latiin. Vientimäärisaä 

ei vähennystä ole b~!aittavisaa .amasaa auhteesaa kuin Y'intiar

vOisaa, joiden ~upistum"emon syynä hintojen lasku. Päinvasto: n 

on esim. vienti Liettuaan, mitä määrään tulee, huomattavasti kasva

nut, mutta vienti~o on silti jäänyt melkein samaksi. Vienni asä 

Ranskaan on huomattava puutavarain viennin Yähennya 11,1 milj.la

tista v. 1930 3,2 milj. latiin v. 1931, johtuen tämä Ranskan alet

tarnasta puutavarakonti~ntista. Tåtä vähennystä korvaa voinvien

nin lisäys 0,9 milj. latista v.1930 3,1 milj. latiin v. 1931. Puo

laan on vienti jatkuvasti vähentynyt. Tilin"" ilmiö on viime vuosina 

ollut havaittavi saa ja on sitä valitettu. ~ Siihen on puheenaolevana 

vuonna vaikuttanut etenkin Puolessa Yallitsevat tuontirajoitukset. 

Vienti Suomeen on edelleen vähentynyt miljoonalla latilla. Llihem

mät numerot Latvian ja Suomen välisesta kauppavaihdo sta esitetään 

liitteenä A • 
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T u • n t i, 

Tuonti jakaantui seur vasti~ 

1931 
lfilj.ls. 

Baaka-aineet ja puolivalmisteet 60,9 

Teolliauuatuotteet 95 ,2 
Elintarpeita ja nautintoaineita 28,4 

Elä imiä 

Jaloja metalleja ja kiviä 

1,5 

1,0 

% 

28,8 

53,8 
16,0 

0,8 

0,6 

177,0 100,0 

13. 

1930 
Mi lj. !s. % 

80,0 27,0 

154,5 52,1 
58 ,6 19 ,8 

2,4 0,8 

0,8 0,3 

296,3 100,0 

ilmäys ylläoleviin numeroihin osoittaa, et tä t uontiin näh

den on puheenaolevana vuotena hava ittavi ssa tuntuvaa vähennyatä • 

Tuonnin aupistwmiseen v~ikuttaneita t eki jöitä ov at yleiae8~ pu

lasta johtuneet ostokyvyn heiken~Jminen, tul likorotuxaet ja vuo

den loppupuolella voimaansaatetut kontingentit ja valuuttaaään

nöately. Lokakuuaaa ja narraskuulisa voimaanaaatetut kontingenti t 

aiheuttivat aen, että kontingentoimi aen alai siksi joutuneitten 

tuotteitten ja tavaroitten enempi maahantuonti tyrehtyi, si llä 

tuotaviksi sallitut määrät olivat useimpiin tuotteisiin ja tava

roihin nähden jo loppuunkulutetut. Lokakuun asetus kontingentoi ; 

erinäiaet lasitavarat, rasvat, aiIava, liha ja makkarat, rusinat 

ja korintit, sementti, tiilet, aähkölamput, kulta, hopea, plati

na, kenkänahka aekä radiokoneet ja -tarpeet; marraskuun aaetuk

aella joutuivat säännöstelyn alaisikai vi elä erinäiset muut ra

vintoaineet, rauta, teräs ja aan tuptteet, koneet ja t arvekalut, 

~t, trikootavara~, puuvilla- ja pellavakudokset, 

kalossit, keramiikkatuotteet, liitu, liuperfoafaatti, soittokoneet 

huonekalut, saippua ja k08Dleattililet ai~eet. Myös valuuttas""ännös

~elyn kautta joutui tuon~~kan kontrollin alailileksi. 

Htak'-aineiden ja puoliyalmiateiden tuonti ~n edelliseen . 

vuoteen ~erraten vähen~ynyt 80 milj". latista 50,9 milj. latii~ 

elikkä 36,4 %, IlR1t~ proaenteiu& koko tuontiin nähden on se ku .. . 
ten yleenaäkin dime vuosina edelleen Jonkun verran kaavanut. 

Mitä tan"ineita 1ähermy~ koatee käy pääasiaaaa läplDDin sel-, 
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ville seuraavasta. Tekatiilialan raaka-aineita ja puolivalmi steita 

tuotiin v. 1931 5,7 milj. låt i~ arv osta vast ten 13 ,4 ~i lj. latin 

edelliienä vuonna. Tå stä oli puuvillaa 2,9 mi lj. lat: a /v.1930 6 ,7 

milj./ ja villaa 1,7 milj. 1V.1930 2,3 mil j./· sekä pel l avaa. Vain 

parilla tuhanne l la l at illa /v.1930 1,8 milj./. Suur in osa tuotiin 

Saksasta, m. m. puuvillaa noin mi ljoonan latin arvosta. Englannista 

tuotiin kysymykseu"olevan alan raa~-aineita 1,6 milj . ja Neuvos

to-Venäjältä 1,8 milj. l atin arvo ta. Yhdysvalloista tuotiin edel 

lisen" vuonna 1 ,3 milj . l atin, nyt vain 0,2 milj . latin ~osta. 

Valmistamat~ien metallien ja malmi,. tuontiarvo oli v. 1931 2,2 

milj. latia oltuaan v. 1930 2,7 milj . l at i a. T:-' r keinmät oliv t va

lurauta, 0,6 milj . latia ja lyijy 0,5 milj . latia. 'ätuontimaa oli 

Saksa. Kemialliset tuotteet jakautuvat tila sto sa kaht en ryhmään, 

joista toiseen kuuluvat öljyt, ra svat, hnrtsit ja kumi sdkä toiseen 
laanoituaaineet. Edellisen ryhmän,/tuont iarvo 8 ,3 milj. lntia vas
taten 14 ,2 milj. v.1930/, tuontiaineista ov at tärkeimmät petrooli, 

- . 
1,9 milj. latia 1V.1930 2,2 milj ./, seku ben iini 2,2 milj . latia 
1V.1930 2,9 milj./ Voiteluöljyju tuot i in puhe enaolevana vuot ena 

0,6 milj . latin arvosta 1V.193'0 0 ,8 milj . l atia/ ekä naftaa 0,3 

milj. latia, 1V.1930 , l,9 milj . latia/. uurin osa petrooli ta ja 

bensiinist·· , naftasta me l kein kai kki, t uotiin edelleenk in Neuvo -

to"VenäY ltä.. Petroolista j a benliliinist;: t uotiin muu 0 a Yhdysval

loista, Saksasta ja Englannista. Puolan osuus on edall ankin vä

hentynyt~ petroolia 0,2 milj. latin arvosta ja bensiiniä vain noin 

50.000 latmn arvosta. Voiteluöljyistä tuotiin noin puo l et Yhdys

valloista; raakakumiata tuli suurin osa Saksasta. 

Lannoitulaineita tuottin kaikkiaan 5 miljoonan latin arvoa-

ta vastaten ede lliaenä vuotena 6 ,7 milj. Mainittakoon seuraavat 

lajit~ 

1931 1930 
1000 1 • 1000 1s . 

Superfoafaattia 785 2,398 

Tuomaakuonaa 1,214 1,405 

lfåniittia .. /Li.323/ 14.811 

lfaliauoloja 1,232 1,675 
ilelalpietaria 589 822 

MUita lannoituaaineita l.l~ 1.240 
5,008 6,711 
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Lannoi tu aineiden t uonti on si i s edelliseen v otsen verra

ten väh ntynyt run aa t i 1 1/2 miljoona la latilla. Lähes puolet 

lanno' t usaino iden m"ärä tä tuoti in ~sa ta. Belgiast a oli tuont i 

0,7 mil j., Ran kasta 0,5 mi lj. ja nskaita 0,3 m·lj . latia. 

Klvennäiaa'neita t uoti ih kaikkiaan 10,9 milj . lat 'n arvo ta vasta

ten 16 ,8 mil ' , latia edel li en' vuot ena. Zdelläol evaan n~ en on 

otettava huomi on t oi menpi t eet kotimai en polttoaineen kliytön edi -

tämi ekai. Kivihi ili t uotiin p":;' a i a Puola sta nimit "in 7,3 milj 

lat in arvo ta Iv . 1930 10,1 milj .1 Buolan osalle vo i taneen myö 

kea t uonti Danzigjsta noin 1 miljooman l atin arvo ta 1V.1930 1,6 

milj. latia/. Saksasta t uot ' in kivihiil . 0,2 mi lj . lat in ja ~n~ 

lanniåta 0,1 milj . latin arvowta. ~ tuotiin puheenaolevanakin 

vuonna pääa ias sa Saksasta. Erilaisen puutavaran tuont · ol i v. 1931 

2,3 milj . 1atia Iv.1930 3 ,9 milj .1 "stt; oli huomattava 0 a eli 

0,4 milj . l at in arvo·ta korkki kuorta / .1930 1,3 milj ./. Lautoj n 

tuonti oli 0,6 mil ·. 1atia . Polttopuita tuotiin sensijaan nyt 

noin 00.000 latin arvo ' ta JY.1930 0,8 mi1j . 1a~ia/. iementen ja 

b.s',ien tuontiarvo oli puheenaolevana vuonna 7,5 mi1j . 011 n edel

liaenä vuonna 10,5 milj. 1atia. ToO stä lankesi tupakkalehtien osalle 
<a 

4 milj . latia /v.1930 4 ,2 mil ' .1 ja pe1lavansiemeni en 0 alle 1 mil-

joonaa l atia Iv. 1930 2,6 milj.l. ~ oijapa uj n t uonti oli 0,5 mil j. 

JY.19~0 0,2 mi lj.1 ja ko?ran 0,4 milj. l atia 1V.1930 1,1 milj .l • 

Pellavanliliemenet tuotiin etup" äsiä Saksast a, Li ett uaata j a 'ra.n kas

ta. Tu akanlehdi t:" tuotiin 1 miljoonan latin arfosta kasta ja 

"'0,9 mil·. latin arvo ta Neuvostoliitosta. Lisäk i tuot i in erilaisF 

siemenF lruten apiloiden ja puutarhakasv ien. Yuotien tuontiarvo 

oli 4,3 milj. la ia Iv. 1930 4,8 milj./i tästti oli 4,3 milj . latin 

arvo sta lehmän- j~aaikannahkoja. Näi stä tuoti in 3 miljoonan latin 

~osta Saksasta aekä muu oaa pääasiallisesti Hollannista, Yhdys

Valloista ja Liettuaata. Turkiaten tuonti oli kysymykaesaäolevana 

vuotena 2,3 milj. 1V.1930 4,2 milj./. Suurin osa turkiksiata tuo

tiin nytk in Saksasta. 
Teolliauuituotteiden tuonti, joka oli 95,2 milj. latia,on 

v: hentynyt arvoon nähden 59,3 milj. lati lla eli 38,3 %i täm oOn tuon

tihaaran osuua koko tuonniata on noussut 52,1 prosentista v. 1930 



• 

• 

16. 

53 ,8 prosenttiin 11 .1931 merkiten t i:1m!i pien .. lisäYit·· . r ään 

nähden on teo lli uUituotteiden viennin v;'hennys 31,313 'tonnia eli 

21,4 • Teolli uuatuotteiden t uonn ' n voi makas supistuminen ede l li

seen vuoteen verraten OT. osaltaan todi st uksena yleisen t al ouspulan 

enentynee t~ vaikutukaesta Latviassa . Kijtomateolli uu t uotteet 

srvol t aan 29,1 milj . latia Iv. 1930 52,5 milj. l at 'a l muodostavat 

liIuuri lmRn ryhmän. TUstä tuli pumpulikankaiden 0 alle 10 milj . lati 

Ar . 19 ' O 15,5 m·l j .l, w. m. ' ome ta 0, 7 mil ·. lat ' n abvo ta I v.1930 

1,2 mil ~ . lati arv o tai. Kni t en t uotiin kut ol at eolli ijuuden tuot

teita Sa asta , kai kkiaan 9 ,2 mil j , lat in a rvo ta /'ll,19 ° 16,2 milj 

latia/. eamjälkeen Englannista 4,9 mil j . l s., Tshekko lovakia ta 

3 ,8 milj . l s., Ranikasta 2,4 mi lj . la. ja Puolasta 1,7 milj . 1 • 

j.n.e, Neuvostoliito~~o ta edelliseni:! vuonna t uot iin 2 mil j . h . 

arvosta ,tuåti in nyt sensijaan 1,2 milj .ls. arvo ta. Metalliteo l li

suuden t uott eiden tuonti in ov at ilmeisesti o ~alt an vai kut t ane t 

kysymykies 'olevanakin vuot na Neuvo toliiton huomattavat metalli 

valmist eiden tilaukiet , eritJ.ise ti mit·· t ulee val miisi in met allei

hin ~a liikennev"linei i in. i inpi:. rautaa t u t i in 3,3 mil j . l~tin 

arvo ta Iv. 1930 5 ,8 il j . l .1, ter" t L. 0,6 milj . 113. arvo t a vas

t at en 1, milj . v. 1930 'a autap ltii 1,3 mi lj . s. / v, 930 2,4 

milj .1. 
Erilai sten koneiden j~ laitteid n t uontiarvoi t a e i t että

köön seuraav a taulu ko ~ 

1931 1930 
Milj.ls. il j . h . 

Maanvil j elyskon i t a ja tarpei t a 4. ,7 4 ,9 

Moottorei t a ja muita koneita 7 ,5 13,7 

'r; ·st .. : lleu10makoneita 0,7 1,1 

koneos ia 2,4 4 ,6 

Erilaisia metallivalmisteita 9,0 13,0 

Tä stä~ johtoputkia. 1,6 1,7 

peltivalmisteita 0,8 1,3 

kuparivalmi stei t a 0,9 1,1 

Whkökoneita ja laitteita 4,4 6,9 

Tästä ~ sähkökaapelia 0,6 1,1 

radiokoneita 0,6 1,2 
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9Ptil1i s ia , f ikali ia j a l iä
klnnö11i i ~ laitteita 

TI' tä ; valokuvau koneita 

gramofooni l ev t 

L' ikennev"lin i t :' 

Tä t .. : V§Ulnuno ia 

Aut omo i ileja 

Cha 5i 

Moottorip öriti 

PolkupyörE 

1931 
Mil ' . 1s. 

3,4 

0, 2 

0,4 

6,7 

2,6 

0 ,8 

0,9 
0,5 

0,2 

1930 
Milj . h . 

5,5 

0,3 

0,8 

12,3 

2 ,9 

3 ,0 

3 ,1 
0 ,7 

0,3 

17. 

Yl emp':i n:':' ole~ numero ita t arka t aeE: s&. ki int huo!!1io .• m • 

radi okoneitten ja aut or:.o ii li en t uonni n v;' hentymiscen , mi kä t odi -
t aa pul n anka u ta, V ununo ien t uont ' on py r.yt uunnilleen 

amana joht uen t änä Ve " j ;~ n uuri ta ti l uk i t a. l kc. in puo l et 

m tall i t eoll' ::.uuden t uott i t a tuot i 'n k a. t a , ni l' t t .. i n oi n 

20 ,5 mi j . h. arvolta. Maanv 'lj ly ', on i et a tuoti in ku i t enkin 

enin 0 a eli 1 m' l' . l at i n arvo t a ot i 'ta. 

Faperiteollisuust uotteide t uonti oli v. 1 31 3 ,5 milj . 1 tia 

va t aten 4 ,1 mil j . latia edelli en;' vuo t ena. ~k ta t uli eni t en 

eli 2 ,3 milj . /v.1930 2 ,9 milj ./lat in arvost a. Senj=' k en seurasi 
Suomi 
0,3 milj . l at illa , joten t uonti sieltä oli pysynyt ennallaan. Hä-
ramiikki - ja kivenpäistuotteita t uotiin 3,2 mil j . l ati n arvo t a 

va taten 4 ,9 mil ' . latia edelliae ;' vuot na. P:':'ät uont imaa oli 

/l,6 rni lj . l ntia/. "ementti" t t iin pääa iallisesti Vi ro t a ja 

kai kki aan 0,6 m' l' , l atin arvo t a. Tuotu' n por sli ini- ja fa' a.n_si 

t eoiten arvo oli 0,5 milj . l atia. K§mial li sen t eolli suuden ryh

~n tuontiarvo oli 10,7 milj. l atia vastaten 15,2 mi lj. latia v. 

1930. T" itä tuotiin suunnilleen puolet Saksasta. Toi fi lla i ' alla 

oli Ban ka 0,7 miljoonalla latiHa. Tuont i arvonn nähden oliv at t är 

kei mmät t uotteet erilaiset värit ja väriain et . Eri l aisia kumita

varoita tuotiin noin puolet edelliien vuoden tuonnista elikkä suun

nilleen miljoonan latin arv o ta. Farmaattiliia ainei tå. ja Fäkkeitä 

tuotiin iuunnilleen B an verran. Viime isen" ry ;, .. t eolli uu ... 

t uot eryhmässä ovat "muut t uotteet·, joiden arvo on 1,6 milj.latia 
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k; it ;'en erilaisia ylelli YYitavaroita , tu"Oakkav al~i lite ita, 0 -. *' 
ruj a .n. 6. 

Teollieuuituo t t eitten jakaant umi seen "hden eri m iden k s

ken /maini ttakoon , että Saksa on en ' ijalla k"sittäen t uonti sie l

t·· uunni ll6en puolet kaikkiaan 46mi lj .latia. ~gl .ni ta t :lot· in 

ky ymykse s~olevia t uot t eita 8 mil · . l at ' n arv o ta , T hekko l ova

kiasta 6 ,2 mil j . 1 . , nanskasta 4 ,1 milj . ls.,Neuvo to lii t o .. ta nun

nil l een 4 milj . l at 'n arv osta , Ruot i ta 3,5 mi lj . la., !~dysva llois 
• 

ta 3 ,1 milj . 1 " Belgiasta 2,8 milj .lIi .• Puol a ta 2,7 milj . h . ~uo-

mesta t uotiin t eoll i uust uotteita 1 ,2 mil j . 1 • arvo 't vastat en 

2,2 mil' , l at i a edelli enä vuotena. 

tuon i n liupi t mi a 

t arkn t st tae sa on huomi oi t awa rnyö , että Lat viaSia puh enaoleva ' 

vuotena aatett i in voimaan erinäi set le i pä:v i ljamar kimiin r ännö 

li' koskevat määräykset.KY symykies liläolevan t u ot iry un kokonai s

määrä ol i v. 1931 151,216 t onnia va st aten arvoltaan 28 ,3 milj .latia. 

Edellisenä vuot ena oli puheenaolevien t uotteiden m;'ä rci 253,88? ton

nia valitaten arvoltaan 58 ,6 milj . l atia. Arv onv;' hennyk ean on ollut 

vai kuttarnaliia oia ltaan hinto jen an ara lasku maailn~nmar kinoilla. 

Viljantuonti , j o v. 1930 oli ~ai kiaan 136,925 tonnia arvolt aan 

26 ,4 mil j. l ati a , v'·h.enj 51,324 tonn iin arvoltaan 7,7 milj , l atia • 

Eri vil 'alajeja t uotiin seuraavat m:iä.r ,·t; 

1931 1930 
To. 1000 12. To 1000 1 • 

Vehnää 32,340 5 ,167 64 ,119 15 ,76~ 

Rui ta 7,678 744 59,764 8 ,249 

Kauraa 2,405 266 1,351 164 

Ohraa 4,295 506 7,980 1,OG6 

Vehn" j auhoja 55 15 75 28 

Neuv oito-Venä jä ltä tuot iin viljaa 1,5 milj . l atin, Li ettu

aita 1,2 milj. latin ja SRkaasta 0,2 milj. latin arvosta sekä Puo

laita 0,1 milj. latin arvosta. KBnadaita tuotiin vehnää 3,6 mi1 j. 

latin 8J rvoita. 

YUiata viljalajeiata mainittakoon, että r i isin tuonti on 
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vähentynyt 2 ,6 mi lj . v. 1930 0 ,8 milj . v. 193m. I ntia ta t uotiin 

r i i F 0 ,5 milj . 1atin a rvosta. t>illiä t otiin 3 ,6 milj . l atin 
" rv o ta ' !:i.asiai a " l unn ilil a ollen tuonai V"' ll, nt nyt 2 ,2 wi lj o 

b . Sokerin tuonti v"hen i v. 1931 adell en 011 n 40 ,7 mil' . -. 

ja a rv oltaan 7 ,5 mi1j . 1a tia . V. 193001iva va taav a t l uvut 51 

ml1 ' . ~. j 10 ,9 mi lj . lat i a . 'ni t en t uotiin okeriu Nouv OitO

li ito ta , ka ikkiaan 3 ,3 mi lj . 1 ti n r voBt a . .... 6 aavalla ij a llti. 

on Pu ola 3 mil j . l atilla. §Molua tuotiin 0 ,8 mi • 1 t'n arv oiOt a 

j a kahvi a 0,4 milj . 1at i n arv ostti. I v . 19 30 0 ,5 miJ j . 1 . 1. ~ 

tuontiarv o oli 0 , mi lj . l · i a j a kaakaon 0,8 milj . 1utia. 

Eri maiden ka i J en j a kaantui tuonti euraav asti ~ 

Neuvo toliitt o 

Puola 

nzig 

ngl anti 

Yhdycvallat 

T hekko 10vaki a 

Ranika 

Li ettua 

Be l gia 

Ruotsi 

Hollanti 

&vai t oi 

Tan ka 

Vi ro 

Suomi 

Muut rraat 

1931 
1000 1 . 

65 ,709 

l G , 5:)9 

16 ,404 

1,337 

15 , 136 

12 ,58 

7 ,003 

, 183 

5 ,657 

5 ,029 

4 ,838 

3,483 

3 ,387 

2 ,933 

2 , 108 

1,762 

12.645 

177,083 

1930 
1000 1 • 

109 ,932 

17,601 

31 ,277 

2 ,581 

25,138 

15 ,468 

10,984 

9 ,480 

9, 138 

5 ,46 

8 ,821 

5 ,529 

5 ,42A 

5,631 

3,970 

2,408 

27.480 

296,328 

1929 
1000 1 • 

lt19 ,177 

17,021 

33,158 

4 ,918 

30 , ' 60 

19 , p?0 

11 ,591 

8 ,917 

9 ,753 

5 ,587 

9 ,695 

8,006 

4 ,695 

7 ,909 

7,322 

1,675 

32 .496 

362 , 146 

./ 'fuonn in kai kkiaan j a er i tyiBe i t i arv oon nähden vähentyes .. 

on tuonti, kuten hav a itun pi t kin linjaa vähentynyt . Toi iln mai 

hin nähden on kuitenkin vähennya ollut liIuurempi, niin että maiden 
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20. 

keskinäinen arv ojärj est ys jolltakin kohdin on muut t unut. Niinpä 

Neuvostoli i t to on nyt Englannin aaemeata toisel l a sijalla ja 

Belgia Ruot sin a aemeata 9 : l1ä sijalla. Saksa pysyy l iv oi maiae 

t i en i mäi sell ' sijalla. 

Verrattaessa ylemp"n::i olevia t uont inumeroita l ientim: me

roihin iivu11~ 11 havai taar , et t= ' Latvian k u pata ile on ollut ak

t iivinen seuraav aan sei h e "än maahan nähden: Engl anti 1+7,2 milj . 

1 .1, Neuvoatoli i t t o 1+ 16 ,6 mi l j . l . l , Belgia 1+7,2 ilj . l s.l, 
. 

Ban ka 1+1,6 mi l ' . l .1,1i t t ua 1+0 ,7 mi lj . ls . l , Hollant i 10,7 milj . 
, , 

l s. 1 ja Viro 1+0,6 mil j . li. 1. Muitten ylemp 'inti er i k een mai ni t tu-

jen maiden kan sa oli kauppatase paGsiivinen. Li t tuaan 'a V i r ~on 

nähden oli kauppat ase v. 1930 pti invastoin ku in nyt pa si iv inen . 

Suomen kauppava iht o Lat vian kanssa on uheenaolevanakin vuon a 01-

lut Suomelle akti iv inen mi lj oonal l a l at i l la . omen kaup9&vaiht oa 

latv i an kanssa koskevat yk i tyi skohtaiset numerot e ite :'iin l i it

t ee ssä A. 

Kauttakulkuliike ne . 

Latvian kaut takulkuliikanne oli viime vuotena huomatta

vaiti suurempi kuin edelli lien" vuotena. Viitenä viime vuotena oli 

Latvian kauttakulkuliikenne seuraava: 

1000 ton~ saa 

1927 8ä5,9 

1928 853,3 

1929 882,0 

1930 792,6 

1931 919,8 

Vuoteen 1930 verraten oa ai is lisäys 15,5 %. Päätavara

ryhmittäin DIlodoatui kauttakulkuliikenne kahtena viime vuotena 

aeuraa'fakai : 

1931 1930 
To To 

Eläviä eläimiä 52,901 kpl. 44,055 kpl. 

Raaka-aineita 709,779 565,023 
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1931 1930 
To To 

r 

ilint&rnei ta . 83,017 91,496 

Tehdaatuot te i t a 126 ,964 140,103 

Jalometalleja ja kiviä 0,7 2 

919,,760,7 702,637 

Tarkaat611eua kauttakulkuli ikenmttä huomi oidaan, että raqa
aineet yleensä kulkevat idästä länteen ja että ,tehdaatuotteiden kul

kuiuunta suurelta oliialta on p"invaliitainen. 

Naapurimaiden kauttakulkuliikennöinti jakaantui aiten, että 

tranaitotavaraata oli 82,3 ~ tulevaeta ja 43 ,2 % menev ' itä naapuri-

maiden tavaroita. , Aliiian valaiiemiaaksi , eaitettäköön aeuraava tau-

lukko: 
, 1931 1930 

Tulevaa tavaraa: To To fo 

Neuvoatoliitoata 637,938 69,4 473,638 59,7 

fuo1aata 75,446 8,2 150,353 17,1 

Liettuaata 31,445 3.4 34,317 4,3 

Virosta 12,129 l.~ 14,293 1.8 

82,3 78,4 

Menevää tavaraa: J 

NeuvostoliitoIiita 153,459 16,7 151,572 19,1 

fuolaliita 5,405 0,6 7,320 0,9 

Liettuaata 229,262 24,9 88,696 11 ,2 

ViroIita 9,294 1.Q 17,174 2.3 

a3,2 31,6 

Sekaan oauua tuleviin tavaroihin nähden oli puheenaolevana 

ruotena 134,127 to. vpta'ten 14,6 1V.1930 139,733 to. ja 17,5 %/. 
~n8viin t&varoihin nähden oli lien o~ua 281,372 to vaataten 30,6 % 
1Y.1930 242,323 to. 30,4 %/. Mitä Englantiin tulee olivat vaataavat 

luvut tuleviin tavaroihin nähden 16,036 to vaitaten 1,7 % IV. 1930 

20,492 to 2,6 %/ ja meneviin nähden 124,133 to valtaten 13,5 % 

1V.1930 116,683 to 14,6~. Muiden kuin yllämainittujen maiden 

osuua oli vähäinen. 
Riialaa, 10 päivänä ayyakuuta 1932. 



Liite A. 

1. Latvian vient i Suomeen. 

1931 1930 

To 1000 h. To 1000 li. 

A. Raaka-aineet ja 

puoliyalmi ateet. 7 ,068 365 10,319 465 

1. ~ tomateol1iiuua 41 8 131 92 
iii tä : 
~el1av~a 54 71 

arnppuJa. 3 3 4 5 
1uITPuJa 15 - 73 16 
pel avakehruujätteitä 20 4 J. 

II. Metalliteolli suus 
aiitä : 
rOllllrautaa 

• IIl. Puutavaraa 

IV. Paperiteolliiuui 14 1 

V. Klvennäiaiä ja kivennäia-
"1' .. 5,791 64 9 ,420 106 
o.J~ i11 9. : 
kipsiä 5 ,791 64 9,420 106 

VI. Kaivi tuottei ta 492 187 221 158 
iiitä: 
pel1avani i emeniä 70 24 101 51 
a ilanaiemeniä 87 101 70 . 96 
Illlita iiemeni" 187 116 
i e l1av asi emenjä t te i t ;· 100 15 

VII. 1äintuotteitä 4 16 4 45 

siitä : 
turkiksia 
aianharjaksia 2 2 

• auolia. 2 9 4 42 

karvoia 2 3 1 

VIII.Kemia lisia ja fa.rmas. 

tuotteita. 737 88 529 63 

aiitä: 
kaliViiölilj ti 2 2 3 5 

voi~.luö .Jyjä 3 3 26 17 

luuJauhoJa 732 83 500 41 

B. Teo11isuuBtuottee~. 172 345 372 1.173 

1. KUtomateo11isuui 8 45 25 153 

aiitä~ 
puuvi11atrikootuotteita. 4 36 7 20 

pe llavalankaa 4 8 17 30 

II. ISta11iteol1iauuB 8 22 47 79 

aiitä: 
maatalouskoneita ja. tlökalu j a. 8 22 46 78 
teol1isuuikoneita ja aittelta 
liikennevälineitä 

1 1 

IIl. Puutuotteita 57 125 55 131 

iiitä: 
korkkeja 50 124 48 130 

puuaatloita 7 7 1 



1931 1930 

To 1000 la . To 1000 li. 

IV. Paperiteolliiuua 1 1 
liIiltij~ 
kartonkia 1 
kir joja ja julkaisuja 1 

v. Keramiikki ja kiven-

n:-"iituottei ta 1 
liIiitä: 
pulloja ja maljoja 1 

VI. Kaavi tuottei ta 

VII. Elä intuotteita 

VIII. Kemiallinen teol i iiUUIiI 96 138 2A2 782 
ai it'· : 

• liuomulyi jyä. 20 9 
linoleumla 65 98 180 227 
kumituotteita 1 22 27 525 
luu- ja nahkal i imaa - 5 4 
värej a ja väriaineita 7 5 30 25 

IX. 1fuita tuotteita 10 2 28 

~~:H~ 
ja 

105 18 311 58 
IiIll : 
ruisjauhoja 50 14 
Eerunoita 7 1 

edelmiä ~a marjoja 27 3 
kalaiäily kei t "" 1 3 
iuolaiilåkkaa 4 1 23 4 
rehuja 100 14 270 49 
mui ta elint ar • ja nau-
tintoaineita 1 3 

• D. il~:U!Dr " a 

i. ~lom~tallej~ ji 

j~lok1v1li 

~teeni~ A,B,C,D ja E 7.345 728 11.002 1.(;)96 
===:==================:=========================:======================= 



III. 

Latvian t uonti Suomest a. 

1931 1930 

To 1000 1 • To 1 00 h . 

A. Raaka-aineiti ja 
puo1iya1miat ita. 2.152 338 1.4.86 171 

I.lfutomateoll i uutt a 
varten 2 1 80 12 
siit ä : 
1':1uvi1~aa 

1lIlIppUJa 2 1 80 12 

II. ~e tall i:teo llisuutta 
varten 2 69 17 

• III. Puut avaraa 341 52 

Ii.Paperiteollisuus 1 ,081 268 87 8 
s il t:.i : 
aellulooaaa 739 193 23 4 
paperia 14 4 

v. v enn" i aili ja kiv en-
näiaöljyä 1.035 30 889 33 
siit ä : 
alllbeitia 23 1 63 14 
rak nnuskiv iä 949 22 826 19 

Vl.Kasvistuotteita 28 34 
siit; : 
iemeniä 27 33 

VII.Eläintuott eita 2 3 17 48 

s iitii ~ 
raakavuotia • nahko~a 

10 22 
turki liIia 
suolia 
eläiniätteitä ei maini t-
semat omia 2 1 

VIII. Kemiallisia ja 
farmas.tuotteita 1 1 1 1 

~. Igol11iUua~~Qtt~i~i.l.268 1.423 881 2233 

I.KUtomateol l iauua 146 752 201 1288 

siitä; 
puuvil1akudokaia 141 730 198 1274 

villakudokaia - 1 2 8 

lankoja 2 7 1 6 

II.Metalliteo11isuua 41 120 82 274 

siitä: 
setlaraattoreita 12 35 
multa maatalouakoneita ja 

15 22 52 131 
työkaluja 
teol1i suuskoneita 8 29 8 38 

muita metallituotteita 4 33 20 86 

III.Laivarakennui 2 kpl . 9 
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IV. 

To 

IV.Puutuotteita 8 

V.P~pe~iteolliiuui 835 
lill : 
erilaista pa eria 673 
kirjoja ja-aI akau-
aijulkaiiuja 4 
kartonkia 9 

VI. Kerarni i kki ja kiv en-
näiatuotteita 28 

VII.Kaiviatuotteita 

VIII.El"intuottei ta 

IX. KBmiallinen teolli
iUUi 
si itä : 

209 

v"rejä ja väriain 
kumitavaroita 
iuperfoifaattia 
Imlia 

ita -
1 

kaseinia 
sai ppuaa 
ruutIa 

De E~ijtfiä; 
i11 ~ 
siipi karjaa 

E. Jalomet311eia j3 
jalokiyi" 

119 
3 

1931 

1000 

21 

352 

169 

16 
2 

15 

8 

142 

7 

77 
6 

1 

1 

1i. To 

2 

377 

370 

5 
2 

46 

172 

6 
6 

90 
8 
6 

16 

3 

1930 

1000 

8 

299 

281 

17 
1 

30 

2 

332 

2 
74 

53 
61 
12 

130 

3 

li . 

Yhteensä A,B,C,D ja I 3420 1762 2369 2407 
= _=======:.===-=======.====================-==-===c:==========_===:::z:===== 
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, OME L lf4 .. T . rö 

FINJ. \N D . B SKI(~K N NG 
Ri ika , syyskuun 24 p inä 1932. 

N~o 642. 

/ 

'. t\' 

fI j.. '1 r (V~ . . , .. ~~ 0(.. 

.1.: ~ ('),1' 
.i.... 

-- rr ; 

- 1 (r 

i a i n m i n i s t e r 1, 

Oheisena saan kunnioitta.en lähettää 'l'eille Ri i n 

Lähetyst.ön ti edonantoja N ~ o 16 , mikä käsitt .... ~eur avan 

tiedotuksen~ 

Latvialais-venäl äisten kauppaeopi nMb . lujen 

alkaessa. 

Vastaanottakaa, He r r Jlkoasiainministeri, syvim

män kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

Tapaaherra A. S. Y r j ö - K 0 s k i n e n, 

Helsinki. 
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SUOMEN Rll! - SSA OLEVA UHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 16. 

R i i a ssa 24 p:nä s 'ye kuuta 19 32. 

Asia : lAtvialaie-venäl äiatan kauppa

sOlJ il1D neuvotteluj n alkaessa. 

alainen, 

, .. ,-',. t' \ 

~ J:. y~t. ~ , h crr .... 
~ . 

KUten aika i semmin olen Ministeriölle t'edottanut, an to i

vat Neuv ostoli iton kanssa käytäv i en kau asopillllsns'lvot teluj en \le.lmi s

telut Latvi n hallitukselle paljon vai vaa j huolta. Latv ian valtuus -

nn n kokoonpano oeotta t ui varsin t yölääksi tehtäväksi ja onnistui 

va sta ori kukautta kestäneiden ri ty sten j "lkeen, Valtuuskunta muo

dostetti in vihdoin, kuten olen jo huomauttanut, asi antuntijoista,j ;'t

tämällä syrj~än kai kki puoluepolittis t näkökohdat. 

Valtuuslunnan oli näär i:i F hteä Moskovaan kuluvan kuun 

14 p~nä , missä neuvottelujen tehdyn sopimuksen mukaan piti a lkaa seu

raavana päivänä. Kolme pä iv ää aikaiseulIDin ja valtuuskunnan olle s sa jo 

lJlitkav Imi ina , Moskovasta kuitenkin ilmoi tetti in, että alku on si i r

rettävä kymmenellä päivällä , koska si ellä t apahtuva Pers ian ulkominis

terin vierailu muka eet"ä venäl äiseen valtuuskuntaan kuuluvi en ulkoa

sia inkomi ssariatin virkamiesten osanoton niih in. Matka Moskovaan oli 

l ni inmuodoin siirrettävä ja tapahtuu tän'iän. 

Se seikka, että Moskov a t eki a siassa "i lmoituk en" eikä 

esittänyt "pyyntöä" neuvottelujen siirtämisestä, on ymmärrettäv" st i 

synnyttänyt täällä hermostuneisuutta. Neuvotteluj en si irtämistä pide

tään sitäpaitsi huonona enteenä. Venäläisten katsotaan sen kautta il-

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallinen, 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta J: 

Tavallinen. 

, 
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2. 

meieeeti haluavan SI . iataa muut oinki n jo l yhyek si käynyttä neu

votteluai kaa 8 nykyieen kauppaeopimuksen ·päättymiseen ei jää enää 

t äyttä 6 viikkoa - voidakseen harjoittaa lujel~aa pa inostusta 

lat,ialaiseen va l tuuskuntaan. 

Sikäli kun t äällä jotain ti edet·:än Moskovan suunnitelmis

t ä , lienee sie11 :': aikolllls vaetia luottojär je t el yj ä tilausten a 

helpot1lkseksi siinä tapaukses sa .että uuteen kaupp· sopimukseen tul " J 

sisältyzmän, kuten nyt päättyvään, määräys i nir!ll t onni sta Latviae

ta. Tåt ä seikkaa si l mäl l äpitä määrättiinkin latv ialaiseen val

tuuskuntaan va ltiopankin johtokunnan j äsen Ozolins. Joka tapaukses

sa voi pitää varmana, että Neuvostolii t on ~holtn tul laan vaati mHan 

t ariffial ennuksi a rautatei tse tapahtuvaan t~ns itol i ikenteeseen 

samoin myös satamamak uihin nEhden . T··ss·· suht eessa Moskova voi 

viitata niihin tarjouk i i n, joita M~melin ja Köni~ber5i n taholta 

on tehty transitoliikenteen suuntaamiseksi ni iden kautta. Latviall 

on asia epöil emo·ttä ark , rrutta alennuksiin suostuminen on toisaal

ta sitäk O 

,1 vaikeampaa, kun sen toimintavapautta sitoo Latvian j a 

Viron välinen transitosopimus, millä molemmat maat ovat si t outuneet 

noudattamaan samoja tariffimääriä j a muuttamaan nii t ä ainoa st aan 

keskinäi sen sopimuksen peru steel la. Moskovaa nii~odoin kiinnosta 

nee asiaan eiaib~~aan taloudel linen etu vaan myö s mahdollisuus 

Latvian ja Viron väli sten suhteiden hfunmentämiseen. Näiden pyrki

~sten kan ssa lienee - painostustoimenpiteenä - asetettava yhtey -

teen se tosiasia, että Neuvostoliiton t ransitol iikenne on viime 

kuukausina Latvian osalta oleellisesti vähentyn t ja loputkin Riian 

vuokralla olleista varastohuoneista irtisanot t u. 

Mo koy an mahdollisista suunnitelmi ~ ta hut taessa kat zon 

ol evan syytä mainita vielä eräästä vaatimuksesta, jonka se kuule

mani mukaan tullee neuvottelujen yhteydessä esittämeän. Liettuassa 

ollessani kertoi nimittäin minulle luottamuksellisesti muuan ulko

ministeri ön huomattava virkamies, että hän oli kuu lut "eri ttäin 

pätäyältä taholta- - tämä merkinnee l ähettiläs lanskia - e tä 

Moskova aikoo vaatia riikalaiaelJ ·Sevodnd!la ·' -lehden harjoittaman 



• 

\ "heuvostovastaisen kiihoitustyön hi litsemistä". A3ia aRåhtuisi 

l uonnollisest'kin ". i5 täkir' n ulkopuolella", mutta "kaikella m -

dol li se lla luj uu ella". Omalta osaltan i en pit~ i e i - Mo kova1 me ne -

t elytavat hu mi oonottaen ja tiet;·en mi t en ahana si lmätikkuna "56-

vodnja" sille on - t i.il l äi en vaatimuksen esittämi st:! mi t enkään mah

dottomana . 'l'iet1m;· i mukaan myöe lähettiläs ~idersky viime touko

kuussa 0 i tiedu stanut ulkomini ~te rj r i ns ' i lta, kuinka kauan Lat 

vian hallitus aikoo sallia t ··mlin "emigranttilehden" ilmestyä aluee l

laan. 

Latvian valtuuskunta on kuulemani mukaan saanut yle i sohj eek

seen määräyksen koettaa rakentaa uus i kauppe.eopimus samoil l e erus

tei 11e kuin entinenkin s. o. sisällyttämällä ei ihen m:'äriiykset mini 

mikau pavaihdoata ja -tran itosta . Sen ijaan ei pidett:· ne v·'ltt ·

Ifl' ·ttönänä n. s. tavaraluettelojen la timista, kosk kokemus on osoi -

tanut , ett ;· niistä ei ole voitu pitää kii '1l1i e e .. ensi lOrräisenäkiän 

so imu s'1 onna , s ati sitten seuraavina . Ot t oen huomi oon Latvian j a 

Neuvostoliiton välisen kau an kehityk~en lienee valtuuskunnan ohjeena 

valv oa ensi sijassa rautatievaunu- /jäähdytysvaunut/, nahka- ja ku

tomateollisuuden etu ja. Maataloustuottei den vi enni sä halu ttanee 

ensi sijassa saada ma rkkinoi t a siemenviljtlle 'n 'i itoskarjalle. 

Lopuksi on latvian valtuuskunna.n vai keana teh tä 'J~ I .;; vaat i a 

Neuvostoliitolta muodossa t a.i toi sessa korvausta siitä , että sen osto 

Latt iasta eivät ainoanakaan sopimuev uonna ole t~y s ' saavutt aneet 

1m ppasopi r. k~ Gn edellyttänää minimimäär liä , 40 mi l,J.latia. Neljän 

ensimmäi sen vuoden rästit muorl atavat yhteensä 22 ,8 mi lj . latia ja 

kuluv na vuonna ov at Latvia ssa tehdyt ostot entistäkin väheisemmät. 
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OME LÄHETVSTÖ 

FINr,AND. BESKICH NING 

l .. EGi~TION nE FrNI,ANIH,; 

iiassa, l ok k ln 3 ~ ~ 9 2. 

He ra M i n i ~ t er i, / 

01 e' ena saan ku nio' tta n r : t tää T ' lle 1 n L:"'-

t ystön tied nant oja ; 0 17, I ikt... ~ .. ' t "ä eur avan ti6-

dot uksen ; 

Latvian taloudellisesta tila t a. 

Vastuanottak a , Herra M i n i 

kunnioituc ni vakuutus . 

t 6 r i, syv i r::rnäl1 

& _ Herra 

Minist6ri Å n t t i K ukk 0 n e n, 

Ulkoasiainministeriö. Helsinki. 
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SUO ~N RlIA- SSA OLEVA LAllETYSTö. 

RAPORTTI 0:0 17. 

R i i a ssa 1 p:nä loka kuuta 19 32. 

Asia: ~tvian talou.d.~Hjf?esta 

tilasta. 

Salainen. 

'1. 

~eiman va ltiovarain sekå kauppa- ja teolli s usval i oktlnnan yh

teisistunno a esitti joku päi v" .itten pää- ja raha-asiainmi nisteri 

kujenieka ka tsauksen Latvian taloudelli seen tilante eseen nykyhetltel

l ä. lful t ähän tilanne tsaukseen sisältyy joukko ennakkotietoja ja -nu 

meroita, jotka rruu ten va a joidenkin aikojen ku luttua tulev at julki

uuteen, kat son olevan syyF sen se lostamiseen pä"piirteiss"'än. 

KUluvana vuonna myönne t tyj en ja lunastettujen teo lisuuslupien 

määr ä muodostaa 3590, vastaten 4000 edell i senä vuonna , joten teolli

suusyr itysten lukumäHrässä on tapahtunut 10 I vähennys. Situva sto in 

on teolli suudan pJlve lukse ssa olev ien työnteki j'" in luku supi stunut 

noin 30 %:lla, joht~en siitä, ettU useiden teolli suudenhaarain on me 

nekkivaikeuksien takia ollut pakko supi taa tuotantoaan . Kauppalupia 

on kuluvana vuonna lunastettu 13. 400 sen si jaan tt "' nii de n määr:' 

edellisen:; vuonna nousi 14.800. Tässä suhtee sa ei selosta'an mieles

tä ole mitään eri tyise sti valitettav aa , koska välik:. si en lukuitluua 

on vain omiaan kohottamaan Iin ustannuks ia. Vararikkojen ja prote -

toitujen vekse lien m"' ärä on edell iseen vuoteen verraten hlskenut noin 

30 %:lla. 

Ulkomainen kauppavaihto on vuoden 8 ensimmäisen kuukauden ai-

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ... .... J: 

. ..... .. Tava lline.n........ ..... .. ........................................ .......................................... .. 
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2. 

kana 01ee11ise ti vdhentynyt edelliseen vuote n verraten: vienti 

40 ,~ . l la, tu nti aina '0 : ' in saakka. Mutta samalla on kau patase 

muuttanut luonnettaan paasivisesta aktivisek i. ~en sijaan että se 

nyt on 14 mi j . latilla aktivinet , oli e edellisen vuoden v ::;t va

mt ai kana 23 milj. l atilla passivin n. Me ~.ili 'i k nt e sä on havaitta

vi sa huorre. t tavaa vilkastumista. JlJiytturnättöruänä on tälb hetkell . 

vain 39 tuho eli 1/5 latvian koko t onni :'ärästä sen sijaan , 8ttä 

mi- maaliskuulla noin 90 tu 1. tonnia oli k··yttämättö.. 

Vuoden t o on ol lut erit t ä in hyvä , muodostaen suorast 001 

ennätyksen Latvian maataloudessa. Ruista on saatu 300 tuh.t. Iv.193l 

140 t uh o t. 1, vehn"ä 140 t uho t. /l10 tuho t. 1, perunaa 1 ,1 ilj . t . 

;800 tuho t . 1. Ni ini k····n yl i ttäv .. t kaura- ja ohrasadot keski IIäär" i 

sen satoarv i on . Täm:' merkit s e si t ä , t t:.t La tv ia tule hyv in omi 11a 

vil javaro i 11aan toi meen aina en~i satoon saakka . Kor keintaan saat

taa pieni vehnfin t uonti t ul la k y[~ksoen . ~o er ij uri kassato on i 

van erinomain n, nou sten arvion muk&.an I SO t uh o t: · in I v. l 31 62 tuho 

t., v.1930 39 t uh .t. l . Latvia l a t u e 0 o ~ ri n· t , 'i t ~' ~n 7 

kuukaudeks i n ij an att: se aikai u:m'!'} on riitu."n t ko kein tan 

3: ksi . 

M:lan r ahallisessa tilantees sa on hava ittav' aj onkun 

el pottumista. ro. m. n p kkion otto uin u ka evaC' a n pooin , jo~k 'n 

hitaasti. Ta llettajien B umi et IR.lOUO tavat tä _a het e1 ~ 2C,9 :n 0 

lat i a sen ij aan et tä ne viime joulu uussa oliva t 24 .7 ilj . la i . 

Er 'ko i se t i on ... erki lep ntava , ett;· yksi t y ' s d.nkit ovat 0 ell iae s 

t i voine t yhentää ulk lai sia vdlko j an. Vuosi sitten oli nOOi n 

velkojen yhteis summa 21 milj . latia, nyt on se v in 0 ,9 milj.la t i 

Liikkeellä ol eva aet elistö on tosin ykyi'än v it noin 90 mil ·. latia 

eli noin 20 - 25 milj. ienernpi kuin aikai empina vuosina , mutta se

lostajan mukaan hallituq'par aik a harkitsee t oi rne npiteit .. r ahan ki er

tokulun li säämiseksi "sellaise l la tavalla, ett~ e ei vaarantai si 

latin vakavuutta." 

Valuttaoloi~ a oli selot:ltajan mi ele st ;· m .. kln hav ittavis-

sa helpotusta. Säännöstelyn astuttua voimaan jäi noin 50 % ilmoite-
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tusta valut tatarpaaeta t yydyttimätt ä , nyky·· ·· n noin 10 - 15 • Aluks' 

m6n i my"nnetyat " va l uta ta 58 / 0 • kai all i en l3 i t ou sten uor' t t ami 

eaan, vi ime i koi na vain 1 1 . Valuttav r a t ovat t o in jå tkuvu t · 

v" hentynee t, llut ta. v"henn s vuoden ku lua ei 0 e suurempi kuin 

noin 3 milj . l a tia /8/10 1931 14,3 mi 1j . 1at i a, nyt 1,6 milj. 

'fti "n va l uttav raston vi1he ne rn i sen korv aa. runsaast· latv ian Pankin 

1m ltav.arast on li s~änt minen, mi kå ai ana 4 ,3 

mi l j . 1ati a ;13/10 19:5 31, nUj . atia , n t 35 ,5 mU · . 1 t ia/. 5e

t el ikute on yhu de l leen~ in korkea , nruodo taenyky tän 7C N. 
V ltiot 1 ot ovat uluvan nenosi 'intöv uoden l a l kaa 1/41 5 en ilil

ntiisen kuukauden a ikana. nou (;ltnet 45 ,1 milj. atiin valtio! nojen lllU O

dost<lessa ·1 ,7 wilj . latia . V rot u10t 1 saatu er ityi i verrattain 

h vin k upun ei Si, j ot avastoin maa seu ul l a se on t t t tanut va i l auk

sia . 

Va l tiot a l oud n v i .ea kysY/1lJ s el o t a jan mukaan on t öttö 'y-

den j ;·rj 6st =·mi nen. Vi ill16 uodan skuu::l oli r eki steröi t yj n työt-

t ömi en l ukuml ' " 48'00 henke;' , nykyään muodo tase 9600 l i t=' ni..l 

Ieän kak inkertai en IliF t "n. ~e r oei.itint"ön yle i siä töit:· varten ot et-

t u määr ä raha, 7 mi lj . l atia , ei n:i in ollen tu t r ko·tu seensa 

r ii t " .. .. n j a hall i t uke n on muodo . a t i oi 

tu loläht ei t i:! . 

sa öydet t "v" u ' i a 
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I rra 

R" . t:a. , l o!< u. . 'n 1 p : n": 19:52 . 

" , 

H rra M i n i s t e ri, 

Ohei sana saan 1m n ioi u:;. n 1rf1 v t;"::i Te i 11 Ri i an llih -

t st OOn ti e 0 anta ja : 0 18 , I"ik:' k~' . raa n t i eda t ' k-

n: 

Va t: ~ not ta . • t: , H ra 

n itu eni va kuut us . 

i n i s t er i, syv i '!l" !:":'n k n-

inisteri A n t t i Ku k k 0 n e n, 

Ulk a i inrn 'nisteri J , HeI s i n k i. 

171-'0 
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SUOMEN a 1 lASSA OLEVA ~STö. 

RAPORTTI n:o 18. 

Asia: 

Ri ia ssa 1~ p:nä loka kuuta 1932. 

Täydennyksi ä latvialais

virol iseen tariffisopi ~ ... 

.... ....... . . mukaeen . ...................... ...... ...... .... .... ...... .. 

Salainen. 

KUten LUhetystön raporti sta N~o 10 ku l uneen touko~lun 

23 p:ltä s e1v Fii on ollut .Jjrsymys 1atvialais-v irolaioen t riffi sopi 

muksan t "ydentämi s sti: . Nyt onkin pä"sty jo niin pitkälle , että t a a-

alistoista kes"kuusaa 1931 a llekirjoitetun t a iffi sop 'muksen l i s" so

pimus on parafoitu. "Rigaache Rundschau" ku l uvr n l okak n 12 p :lt~! si

siiltä" kysymyksass"olevasta asiasta eri n" i s i ä nna koti at oj , jotka 

- mik" l i lä1 etystö on voinut niit" saada t ähim manne s" tarki 

vast aavat kutakuinki n todellist a asia intilaa . Erimii F merki tyksel

t 1än todennäköisesti väbäpät öi simpiä se ikkoj a puuttunee k ymykse 

olev ~ta "Rigpsche Rundschau'n" 10 t uks ta . ~anotu ssa 10 t uk se 

tminitaan, et t " ikuria, terva ja pike aaa molenrninpuoli sti t uo a 

tullivapaasti ma .... han. Latvi lle oli ai ka i e I1lni n myönnetty etu vi ed: 

p:l"llyskenki ' j a kal o seja Viroon preferens situllin 75 nttiä kilol ta 

w~kai e sti , nyttemin saa Virokin saman oi k uden. &in ol l en Vi ro voi 

tuoda aanottuj ' t avaroita lat viaan tull in 1 l ats kilolt a muk i sti. 

latvia sai tähän ast i viedä urheilukenki " Viroon tull iin 1 ~50 Ekr. ki

lolta. Nyttemilin on t ämä etuisuus laajennettu käsittärrfi" n myös muita 

kisä jalkineita. Samalla on Virollekin t ehty sen t "nne tuonti in n:lhden 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta '" ... J: 

'layall iuen. 
.. ..... n. ,. .. ....... . .... . ......... , .. ... ..... .. . ,- ............................. ,-, .. , .............. ...... ....... ... ......... ~ ...... ................ . 
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vastaavat ~önnytykset. Tul livapaaati ~an Virosta Latviaan tuoda 

laktomiittia /kutakuinkin samoin 8alali:~ti/ ja kuiv aa parannus

mutaa. Mol emminpuolisesti sovitaan tullivapaud9sta sinkkivalkois9 

suomulyijyyn, hevosenkeng~nnauloihin, rautasänkylhin lVanunkiverk

kopohjai si in/, vaununakseleihin ja vaununj oustimi in n' hden. Viroll 

myönnet3än lisäksi tullivapaus seuraaviin tavaroihin nähden~ 600 

tonnia selluloosaa, jute-kudokset, kiiyt"vurmtot, kynnysmatot, huo

nekalukankaat ja rmtot. Täh,'n a sti iirolla oli tullivapaa 35.000 

astiaa k"sittäv " sementtikontin antti. Ti:lri " kont ingentti on nyt 
/hetto 

uuut t tu 6.001 tonnin. kontingenti ksi /m''':'; ' rä~'n n" en melkein sama/, 

jolloin puolet t ästä määrästä myös voidaan tuottaa maahan s"ke i ss ' , 

kun sensijaan täh"n ~sti vain tuonti astioi ssa on ollut sallittua. 

Radiaattorien tul li vapaa kontingentti on korot ettu 80 tonnista 200 

tonniin. 
tatviallo myönnetään virolaisten taholta seuraavat etui uu-

det. Tullivapaaati saadaan tuoda seuraavia t avaroita: kenkänaul at 

/puusta/, isolaattorit j r.. or liini, vesiturbi init, lampun..,ydiimet, 

k:'ytäv "matot j a matot Aookosayistä./. Ki iltonahalle m önnat"än pre

ferenssitulli 5 Ekr. kilolta /no rmaalitulli 20 Ekr./, savukepape

rille 0,225 Ekr. kilolta se kä li ssksi minimaalital' iffiin nähden 

50 I helpotus rautalangalle. Tähän a sti oliv rrä"räykset alumini

astioiden vientiin nuhden /tull i 0,50 Ekr. kilolta/ ep"selv .. t. Vi I'" . 
ron mielestä kun sanottua tullia oli sov ellettava vain pöytäkalus

toon. Nyttemmin tätä kohtaa selvennetty siten, et tä ky symyksessäo

liva tulli koskee kaikkea aluminumik lustoa /. lwniniumgeschirr 0.1-

ler Art/. maalleen on maatalouskoneittan tullivapaa kontingentti 

korotettu 25 t onnista 80 tonni in. T"llöin nuitten koneitten jouk

koon luetaan kuuluviksi lajittelukoneitten ja viljanpuhdistuskonei 

ten /FUchtel/ lisäksi ~ös useammilla vannaksilla varustetut aurat 

ja kulttivaattorit. 

k/~. 
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Ri iassa, 1o~akuun-15 Päi v"nx "19* " ,,-
• 1 , 

CDJ,~( J.'f6C ~'_ 
l~ }n. g:z 

." 

U1 0' 6 i Ll ' n n' n i te r i ö , . ___ .1 ._ ._-" 

H 1 n k 1. 

fUporttiin ~~ 

Vii a ten kuluvan 1ok' nm 1 p; 'i ."i "ttyyn ra 0 ~ tii n-

sa : 0 18 /1';' 
~~~ 

latvi lais - virol "-'--'--- onimuk-

sven/ ~tihe tystö Ft I kunnio ittten .yyViä saada oik' i ta Viro1-...--
li myönnetty:' se ln"'n ,tikonting,mttia kosktH'an muut ok n ... ikä1i , 

että kysymyks sai;;. 0 :~ ltos 600 tonnik i ei. " '000 tOI nik ... i, 

kuten l ehtitied t oli Jt maini n Et • 

V.a. 
7U1~~. 

i inhoit j . 
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T,,\ ," n . ESf I CM,' I ,' ; 
Riiaesa, lokakuun 28 p~nä 1932. 

H~o 7?:1. ,j!.( !{ 'II, ~ 
J,!;b ' 3~· · 

I C~ /~ , 
Herra U 1 k 0 a e i a i D m iDi e t eri, 

Oheisen& .aan kunnioittaen lähettää Teille Riian 
~ 

LlhetyetäD tiedonantoja N:o 19, mikä käsittää seuraaY&n tie-

dotuksen~ 

SoYjetin polittisista yaatimuksiet& lat,ialais-yenä-

läisten kaupP!lopimusneu,ottelujen yhteydesaä. 

'astaanot takaa, aerra Ulkoasiainmi ni steri, IY' imän 

kunnioitukseni yakuutue. 

-. aerra Ulkoasiainministeri 

'apaaberlti 1. S. T r j ö-K 0 • k i D • D, 

Bel. i 11 k i. 
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SOOllR R 1 1 ~. SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 19. 

R i i 'sa 28 p:nä 10a kuuta 1932. 

Asia: So.jetin polittideta ... tiEksis· 

ta 1at.ialai.-•• niläisten ~ppa.opimu.-

DlUyottelujen yhteycles"', .......................... . 

Salainen . 

TieclotukaeslUli n:o 16 olen sen peru·.teella, mitä kuulin Irau

aaklen ulkoministeriö.Ii, .iitanout liihen mahdolliluuteen, että SoYjet 

tuli.i Lat.ian kanlaa käytäYien iauppaneu,ott.lujen yht.ycleBaä elitti· 

~ auppasopimuklln ehtona mfö. polittisia ,aatimukaia. I8rtojani tie

tojen mukaan aikoi Moskoya Yaatia ainakin riikalaisen ·S.Yodnja--lehden 

-neuyostoyastaisen kiihoituatyön- hillitllmietl. 

Heuyotteluja on nyt käyt, Koskoyassa .iidettä .iikkoa ja toil

ta Yiikkoa on enää jäljellä nykyilen kauppasopimuksen päättymi.een/41l1/, 

.utta mihinkään oleelliliin tuloksiin ei Yielä uuden suhteen ole pääaty. 

lUulemani mukaan oYat .enäläiaet aluksi ,itkaatuttaneet neuyottelujen 

kulkua erinäisten lIlodolliauuklien kälittelJllä ja littelllDin eaittäneet 

polittilia yaatimukaia .uoraoaiaena ehtona auppasopilllkaen solmiami.el-

11. Sikäli kun olen aaanut kuulla, SOljet yaatii neuyoatoya.taieen sano

malehcli.tön-kiibotu.tJön hill it.emi Itä· , eräiclen Riialaa toimiYien ulko

mai.ten kirjeenyaihtajien toiminnan 1al,omilta lekä monarkki.tiliin jii

jeatöihin kuuluYien toimihenki16iclen karkoittaadlta Lat,ialta. 

llitä ADealebdhtön -hilUtaemheen- tulli, kohcliatunlYat 'aa-

tilllk.et nillllna.aD • ... odIlj.·. joka le.ilä Imignnttipiireihin kautta 

.. it-D ja joka hl'1Dkin epltalaileata toimi .. tal'altaan huoli_tta on, 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi . 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta .... .J : 
................... ........................... .................... .. ......................... ' ........ ......... _ ... ... ................................................. . 

'rayaUinen • ......... .. ............. , ............................................................................. . 

..................................................................... ................................... ................................. ................................ 
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kuten jo aikal"lIIIIiD ola _~tt.aut.. pahaN .illAt.iktwaa So'jetill. 

ja Dimeao.aan •• n tdD.tut •• ll. tIIlli. "lkein jokai ..... k.eku.telu.

Ia •• iki minulla ,uo.ien kRlu .... OD ollut lIhettilä. Stidlraty'n 

Ia, on hänen kaunan .. lehteä ,aataan tullut illli. N.u,ott.tlui al& 110'

koya •• on nyt kuulemani mkaan ,aadi ttu lUorun lehden lakblltt.ui 

umlt&,aa kuitenkin k.rtojani !lUkun on, .ttä lIoako,a loputli tJ)'t l1 

liihen, jo. IAt,ian taholta annetun -takeita- lIB&Il 18I10-.1.hdiatön 

ja nilllnoJllLaJl ItSe,odnjanlt ,aetai,.n toimi tu.ta,an suhteen. 

So'jetin ,aatimo. Riiaa .. toimi,i.n lukui.ten ulkomai.ten kir

j •• n,aiht&jien toiminnan ,al,oanae.ta ei ~öakään ole mitään uutta. 

Ueeammin kuin kerran on neu,o.tolähettilä. ulkominiat..riö.tä tuonut 

ilmi tyytJlllittöllyyteneä täältä eri maailJan kulmille lähet.ttyjen til

dotu.ten taiia. Nämä ItRiian uutiaet·, joita olen kerran käaitel1yt 
. . 

erikoill.1a raportia .. ; o,at '&rain ua.in olle.t lenaatiojuttuja So,-

jetin oloiata ja tapahtumiata, jotka o,at monasti syntyneet ykainom&an 

kirjeen,aihtaji.n tarpeeata Itruokkia· lehtiään ta,alla tai toiaella. . . 
Iri\fi ... tikin s1Ytettänee Sotjetin taholla tAllli.iata uutiliata 

·Chi~18P Tribun' in- kirje.n,åihtaja ~'tä, ..... henkilöä, jonka ti-
. . 

li in SUOllllluin on pantu .rii tä ep~ielui.ia uutilia. Hänen ja .rään 

eSe,odnjan· pal.,elut ..... olIYan henkilön suhteen, joka ei myö.kään 

ole IAt,ian kenealainen, on kuulemani mukaan ,aadittu erikoiaia toi

menpi tei ti. 'aral ta taho 1 ta ola tiliin ,ah,iltuk.elt.i .&8DUt kuulla, 

että lqallllilt.n henkilöiden aäbk.tied.Dtukaia on nyt käyty läpi ja 

tarta.tettu täkäläiee ... aähköeanomakonttori ..... 

Kolmaa So'jetin polittinen ,aatimua kauppaaopimuaneu,ott.elu

jen 1ht.~alii koati, mten laDottu, toimenpiteitä IAt,iaa .. asu,ien, 

moaarktiatlaiin järje.t.öihin kuulu,ien toimihenkilöiden Dähden. Täasä 

1Uht .... OD Lat,ian hallitu. kataoDLlt ,ohana ,älittömäati oaoittaa 

·hJtäl tahtOUDe• RUa •• , Liepajaa .. ja He.ekll.a. OD jo ehditty 
, . . 
toimit.t..a mulult..luja ja kot.lt&rkaltukaia, joiden antaaaD aineiltoD 

aojalla on ,oitu antaa karkoitu.-äärl" ,iidell. lana'D-paa.illa tääl-

11 alll'a11. ,aIlIilIU •• KarkoitettatieD hlllkilöiden jOllto ... , etu
..... _t • .,ltnj.; .i 01. ainoatalrMn tUDll.tumpaa ni_ä. _ .... -

lai.ta 8JI_in li ..... onko h.idIB karkoitukltllaan lUuta kuin Cl.a_lR< 

rathlat.a _rki~ldi. 
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Sotjetin eaitta.iä polittiaia .aati.ukaia on Lat.ia ... har

kittu mitä lWIl"i ...... ealaieuudea .... aanoalehdiltöall ei nihtä 

ole nälqDJt mitään _rWä. Poikkeuk .. n _odoltaa ta.aUau ,aan -)te

dejaie Bridi.·. joka .enällilten moarkkiaUIIl ahdiatelun johdoata 

tekee ty..,.,klln:-mahtaakoban niillä hallituksen toimenpiteillä ebkl 

olla jotain yhtejttä kauppaneu,ottelujen kana. 1I0Ko,aa.". 

Täl~ hetkellä on ,ielä ,aikea sanoa misll määrin Lat,ia 

tulee suostumaan edelläeaitettJihin So'jetin laatiIIlkaiin. Vaikea lie

nee myö. pääteUI, tuleeko IIolko,a josKin määrin li"entäaään niitä 

,ai DIlodoata'fatko ne conditio line qua non neu'fottelujen jatkwDillUe. 

Näiden seikkain sel,ittäadaeksi ja ~lla neu'fottelujen kulkua leloa

tamaan on ballitua kutsunut lat,ialailen 'faltuulkunnan puheenjohtajan 

p,tre'fic 'in käynni U, Ri ikaaI'l • 

\ 
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N~o 742. 

) 

/6 , 
Herra U l k 0 ali a i n m i n i s t ~ 

Oheisena aaan kunnioittaen lähettää Teille Riian Lähe

tystön tiedonantoja N~o 20, mikä käsittää seuraavan tiedotuk-

len: 

Suunnitelma Latyian Bähköiltämi •• k.i. 

Vastaanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri, syYimrrän 

kunnioitukseni vakuutua. 

Herra Ulkoasiainminilteri 

• Vapaaherra A. S. Y r j ö - K 0 • k i n • n, 

HeI a i n k i. 

UU-IO 
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Salainen . 

SUOMIN R 1 l' SSA OLEVA L~STö. 

RAPORTTI n:o 20. 

R i i a ssa 3 p:nä _nai kuuta 19 32. 

. ---, ._-....... 

Jo Lat'fian it .. näilyyden Insi 'fuoaina on täällä herännyt 

kylymrl Täinäjoen luurien 'f8si'foimien aliltamislsta alhkö'foimana maan 

teollisuuden ja .. atalouden palvelukseen. Asialta on paljon puhuttu ja 

kirjoitettu, III1tta IIn toteuttaminen on aina aanut jäädä odottamaan 

- parempia aikoja. 

Näin ollen aaattaa tuntua kummallilelta että Lat'fia aikoo 

ryhtyä tätä auuryrit,atä toteuttamaan nykyisenä yleilenä pulakautena, 

joka Y&rain raakaa.ti on koakenut nimenomaan LatYiaa, pakottaen sen 

I'1htyd.än taloudellhen elämänsä suojelemiseksi mollinaisiin säännöate

lytoimenpiteiaiin. lfutta tällöin on otetta'fa huomioon, että Lat'fian 

yuotuilet menot maahantuodusta ki'fihiile.tä tuntutat nykyään ras~ 

milta kuin kon.anaan aikailemmin ja että työttömille on ta'falla tai 

toilella löydettä'fä uusia työ- ja ansiomahdolliauuksia, koska työttö

~"'fUltuklet muutoin ubkaa'fat ... ttaa 'faltion menoaäännön pahasti 

horjahtaalaan. 'toiaaalta on täällä laskettu ja abao oikein, kuten 'fii

me päi'fien kokemul oloittaa. että ulkomaiset lUurliikkeet O'fat pula

kauden taikutukaelta 'falmiit, toidakleen ylläpitää tuotantoaan, joko 

itll rahoittamaan tai hankk~ luottoa sells'aiin rakennusyrityksiin, 

jotka ne Aa'fat johtoon ... 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: J) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta , ...... ) : 
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Seit .. miaen kuukautta ke8tineiden neu~otteluJen jälkeen 

on nyt kuluneella ~iikolla Latyian ballitukaen ja ... rikkalail,n toi

adnimen lhe 'ound&tion Compan1'n Yälillä allekirjoitettu aopimu. suu

rin yeliyoima-aaeman rakent&mi.esta YlinljokelD • ., .. 11inen toiminimi 

on aiinä litoutunut panemaan Yiip1mättä käyntiin teknilli.et yalmilte

lutyöt.. eDllln kaikkea tutkillUksen 10piYillllan paikan DiilrilIIi .. ltä yoi

malaitokselle. minkä jälkeen. lopullinen rakennu'lUunnitelma la"i~ 

Niiden aluat&Yien töiden jälkeen on toiminimi aitoutunut esittämään 

tatYian hallitukselle yrityksen rahoitulluunnitelman. jonka jälkeen, 

JOI Latyia len hJYäk.yy. enai keaänä alotet.aan rakennu.työt. Pre,i.i

ota ... t.oiminimi la.ea hJYäk .. en 14 ~ rakennustöi atä ja 7 % konei.ta 

ja laitteiata. liiti JlUuten ,iilllllllLinittujen hankintaan tulli, on Lat

Yian hallitul pidättänyt it .. ne.n t.ä,.in ,apaat kädet antaa ne tar

koituk .. nmukailUuanäkökohtia .ilmälläpitäen mihin maahan tahanaa. Niin

muodoin aaattaisi Suomenkin metalliteollilUudella ehkä olla ayytä ai

kanaan etujen .. valyomi.een. 

'oima-a"man, jonka perustamiapaikka, kuten sanottu, 

lliiirätään lII1öhelllDin - aikall1l11Din puhuttiin Dolllta /Dahlen/, lähelll 

Riikaa, nyttelllDin ajateltuee etupäisIä PlaYinal\' en /stockaannahof/ 

ja xrultpill'in /lreutzburglYäli8iä aeutuja - pitlili ,oida tulla 

kehittäajUln 36.000 D korkeajännitynirt&a. mi.tä huOlll&ttan. oaa on 

aikomui johtaa Riikaan. Innakkolaakelmien aukean noule,at rakennua

ja käyntiinpanokuat&nnukaet korkeintaan 26 milj. latiin, mistä mää

rältä noin 64 ~ pitähi jäädä 'NI.hen. Rakennultöiden anellaan ,aa

tiYaD kolmen TUoden ajan ja antayan anaiota kelkiaiärin 2000 työmie

helle. 

'the roundation CompBnf'n ohella oli ~ö.in saksalai

nen toiminimi Labmeyer jättänyt tarjouksen kyleellilen voima-alaman 

rakent&mile.t.. Tämä tarjOQI, joka eräiden aliaintuntijain mi,leltä 

oli joillakin .ahtei ... edulli.empi kuin amerikkalaiaen toiminimin 

tekemä, jäi kuitenkin huOlllioonottaatt.. Jaeiman jäaen Breiklch il

_itt.i IIn johdOlta yaltinaliokunnan iltunnos., ettl &l'lD8ijan ta

holla ei pld.t~ lUota,ana I&kaalailen tarjoukIIn n,yäklyadltä. 
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Riika, marraskuun 4 p:nä 1932 • 
. 
\ 

I -..J 

He rra U 1 k 0 a s i a i n m i n i ,. t e 8r i, ~ Ii:; . t 

a.------- - -

Oheis8na .aan kunnioittaen lähettää Teille Riian 

Lähetystön tiedonantoja N~o 21, mikä käsittää seuraavan tie-

dotuk8en~ 

MlSY!lB Latvian siirtymis8atä ,oinvientimonopo1iin. 
g 

Vastaanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri, sytimmän 

kunnioitukseni vakuutu •• 

Herra. Ulkoa.liainministeri 
fapaaherra 1. S. T r j Ö - lC 0 Iki n en, 

Helsinki. 

UU-IV 



• 

• 

Sal.linen. 

auOIlll;N a 1 I . l. ... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 21. 

R .. i....i .......... ssa 4 p:nä marr.~uuta 1932. 

------_. 0_-- _ 
Asia: KYaYJ!l[! L& t, ian siirtymi ae atä 

voinvientimonopoliin • 

.... ..... . ......... . ..... .... , ... . 

Harvaa .. maas .. , kuten tunnettua, on valtiomonopolijärjea

telmällä sik.i suUrta yleiatä kannatuata kuin Latviasaa. Puhumattakaan 

aiitä, että eri liikenn.uuodot - IIIIriliikennettä lukuunottamtta - ovat 

kokonaan valtion tai kuntien hallusaa, on valtion liiketoiminta ulotettu 

ullill. tärk.immille a.kä tuotannon että kaupan aloill •• Niinpä oa tääl

lä nykJään ,oimaa&a a~koholi-, viljakauFpa-, pella,a-, aokeri- ja tuli

tikkumonopoli. Metaäkauppa on m,öakin miltei kokonaan valtion käaisaä, 

aillä yksityiset omistavat yleensä metaämaita ainoastaan omikai tarpeik

... n. Pohdinnanalaisena on lisäksi ollut 4Ysymya elokuvien monopoli soi

adaeata sekä benaini- ja paloöljykaupan, .a.oinkuin pellavaaiemenien- ja 

plkoninviennin ottamiaeata valtion haltuun. Nyttemmin, aivan viime päi

vinä, on etualalle aatunut kylym,a voin,iennin monopoliloimialsta. Saei

ma on nimittäin kuluneellå viikolla antanut hallitukselle tähän suuntaan 

käyvän kehoitukaen. 

Tarkaatell ..... yitä tähän monopoli.oimi.haluun on pantava 

merkille uaei ... latvialaiail" porvarilliaia .. puolueia .. , mutta var

aiukin d.mokratiaen k.akuk.en piiria81 eaiintyvä ,altioaolialiatinan t 

den.at, mikä on perintönä 'enäjän vallan ajoilta, -jolloin jokainen kan

aalliaeati h.~t latvialainen oli en.mmän tai vähemain 10lialiati-, 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi ..... . 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta .......... ] : 
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kuten minulll lausui kerran lrä. nykyinen oikeiatopolitikko, .amoin

kuin .. suuri osuu., mikä hytin johdltulla .o.ialidemokratieella puo

lueella on a.iain kulkuun maaaBa. Tähän tulle lisäk.i kanaalliaet nä

kökohdat. U.eat tärkeä\ taloudellisen elämän ala\ o,at nimittäin suu

relta, ellei lUuri,.lta o_ltaan ,ähelllllhtökanalliauukaien, ,arsin

kin juutalailten käsisell. Pääomiata köyhäaaä maasaa loi tIlJIiI.n ·,ie

raan-hegemonian murtaa lain 'faltion ,äliintulo ja niiMllodoin näkee 

moni lat,ialainen oikeistolainenkin suhtlllli ... ti mielelllän, että 

,altiomonopolit li.ääntyYät, jolloin lat,ial&inen aines tulee yhä 

enemmän maan taloudelli.en elämän johtoon. 

Alote ,oineiennin monopoliaoimilekai on lähtöi.in demokrati

aen keakuk.en taholta, joka on ajanut .itä koskelan lausunnon läpi 

.eiman maataloul'faliokwmasla ja nyt, kuten nainittu, saeiaassa, mi

kä 34 äänellä 32 'faltaan päätti kehoittaa hallitusta erikoisella va 

paudella ,al,onaan Lat,ian ,oinfiennin etuja ulkomai.illa markkinoil

la yleensä ja eri\täinkin kauppalopimuksia solmittaal_ sekä samalla 

r.yhtymään ,almiata,iin toimenpiteisiin -,oinviennin järjestämi.eksi 

,altio,allan johdon alai.ena-. Tämä päätöa tehtiin valemmi.ton ja 

keskustan äänillä oikei.toa ,astaan. 

Malloin ,oin,ientimonopoli aiotaan toteuttaa ja mis.ä muo

dOlsa, siitä ei ,ielä tällä hetkellä ole mitään selvyyttä. Hallitu. 

tulee luonnollisesti harkitsemaan a.iaa ja, sikäli ~ se pitää uutta 

monopolia tarpeellilena, panemaan sen toimeen hallinnolliaella a .. -

tukaella, mikä menettely täällä on monopoli en suhteen ta'falliata. 

Saeiman kyseeilinen päätö. on herättänyt suurta tyytyväi 

tä demokratti.en keskuksen äänenkannattajas8& ·Jaunakas Sinas'issa·, 

joka ku,attuaen nykyiltä -kaottistå' tilannetta voinviennin alalla, 

jolloin ulkomaiset välittäjät mielivaltaisesti määräävät Latvian voin 

hinnan, lausuu: 'Ulospääsy tästä sietämätt~mästä tilanteesta on aino

a.taan .e, että voinvienti nyt järjestetään ,altionmonopoliksi. Se on 

toteutetta,a ilan mitään suuria kuatannuksia. Jo nyt fientivoi maa

..mtua8ijerei.tä joutuu lUoraan valtion jäädytyalaitoksiin, jois_ 

toimitetaan tarkastui; sieltä ,a.ta ae ,iediiln ulkomaille. Siil jo 

nyt koko ,oiDYienti on keskitetty ,altion jäädyty.laitoksiin. Tlhän 

liaäk.i lain on järje.tettä,ä it.e myynti ulkomaille, johon ~öskin 
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Latyian pankki on saatava oaalliBtumaan. Silloin tuottaja ~ .en, 

Ddkä sille kuuluu, eikä se joudu ulkomaisille ja kotimaisille kei

nottelijoille. On tehtävä loppu nykyi.eata huutayaat& keinottelusta 

valtion ja kansan varoilla!-

Yerrattain kieltei .. llä kannalla päätökseen nähden on agra

ripuelueen päälehti -Briya Beme-, joka lausuu:-On paljon .. eiman pää

töksiä, jotka ovat tehdJt aamoin kuin tilinenkin päätö., ja .ittenkin 

jääneet vain paperille. Oikeampaa olisi, että tämäkin päätös jäi.i 

vain paperille ja pantaisi ad acta. UUtta JOI hallitus - joka mää

rättyjen leikkojen takia loi toimia aivan riippumattomBsti - .itten

kin toteutettaa ' uon päätöksen, niin .e varmasti laa kalliin opin 

tappioiden muodos8& ja ehkä hyvinkin pian luvan palata nykyään yal

lit.eyiin oloihin.-
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~IN r. , ,'n~ .srnCf{ I 1. ei Riiassa, marrakuun 24 p:nä 19:;2. 
YJi~G, T () ll I<: Fr. L.\ ,' )) J;i; , '. 

N:o 788. 

Herra U 1 k 0 a a i a i n m i n i a t eri, 

Oheiaena saan kunnioittaen lähettää Teille Riian Lä

hetystön tiedonantoja N:o 22, mikä käsittää seuraavan tiedotuk-

sen: 

lityialaia-yenäläisten kauppasopimusneuvottelujen kes

keytymi sestä. 

Yastaanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri, syvimmän 

kunnioitukseni vakuutus. 

H.r~ Ulkoaaiainministeri 

'apaaherra A. S. Y r j ö - )[ 0 a k i Den, 

H • 1 a i n k i. 
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Salainen. 

suom R" 1 1 4 SSA OLEVA IAHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 22. 

R i i a ssa 23 p:nä arrae kuuta 1932. 

< ) 

latvialais-venäläisten kauppa-

MOskovassa alun kahdekaatta viikkoa kestäneet latvialais-venä

läiset kauppasopir~sneuvottelut ovat, kuten Lähetystö on Yinisteriölle 

ilmoittanut, -toistaiseksi keskeytyneet- ja latvialainen dele~tio on 

nyt kokonaisuudessaan -uusien ohjeiden saamista varten- palannut kotia. 

DaleS1tion puheenjohtaja Petrevics oli saapunut pari viikkoa aikaisem

min Biikaan selostamaan hallitukselleen neuvottelujen kulkua eikä kat

sonut enää olevan syytä palata Koskovaan. 

Neuvottelujen keskeytyminen johtui, lyhyesti sanoen, siitä, että 

MOskova vaati Latvialta liian paljon ja tarjosi itse sille liian vähän. 

Moskovan vaatimukset olivat sitäpaitsi sekä taloudellisia että politti

sia, mikä viimemainittu seikka oli omiaan vaikeuttamaan neuvottelujen 

kulkua ja tuloksiin pääsemistä. 

Mitä Koskovan polittisiin va~timuksiin tulee, joita etupäässä 

on esitetty täällä neuvostolähettiläs Sviderskyn kautta, olen -niistä 

• tehnyt selkoa kahdes8& kysaellisiä neuvotteluja koskevasBa tiedotuksea

sani. KUitenkin katson olevan s.r.ytä lisätä, että -Sevodnja--lehteä kos

kevat vaatimukset si811sivät 10pullisesBa muodossaan sen, että ainakin 

kaksi een kolmesta enimmän -Neuvostoliitolle vihamielisistä- toimitta-

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei u/komaaedustuksen tiedoituksiin. mutta . .. J: 
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jalta /Hanfman, Rjetlch'in' ent. toimittaja, joka kirjoittaa yleeneä 

'SeY~a 'n- pääartikkeli~, Oretaohkin, joka Yllittää Riian uutisia 

ulkomaille ja Milrud, lehden toimituasihteeri/ olisi pakoit etta,a 

poistumaan Lat,iasta. N.s. ,enäläisten monarkkistien listalla oli 

pätevältä taholta saamani tiedon mukaan mainittu yhteensä 21 henkilöä. 

m.m. ruhtinas Liewen, joka otti aikanaan osaa Latvian vapaussotaan ja 

jonka lojaalisuutta ,astaan latvialaisella taholla ei liene mitään 

huOllll.ut~i sta. 

Moskovan esittämät taloudelliset yaatimukset o'at ~ös olleet 

yarsin rohkeat. Se on vaatinut oikeutta saada tuoda maahan 80 % Lat

vian koko rukiin-, vehnän-, bensinin- ja petrolintuonnista, mikä käy

tännössä tulisi merkitsemään Neuvostoliiton monopolia näiden t.,arain 

tuonnin suhteen. Lisäksi se on pyrkinyt kauppavaltuuekuntanea oikeuk

sien laajentamiseen siten, että tämä saisi luvan perustaa ei,uliikkei

ta ainakin joillekin paikkakunnille eri osissa maata. Mitä transito

liiienteeaeen tulee, on MOskova vaatinut tariffialennuksia ja erikois

oikeuksia joko Liepajan tai Ventapils'in satamaan. Tåssä yhteydessä 

on lat,ialaisen dele~tion annettu ymmärtää, että Sovjet tulisi lastai 

suudesBa suuntaamaan vientiään Puolan ja &1omenkin kautta, ellei Latvi 

an taholta osoiteta tarpeellista myötämielisyyttä sen esityksille. 

KOrvaukseksi kaikista näistä vaatimistaan eduista ja oikeuk

sista on Moskova ilmoittanut sitoutuvansa osta.nJ:I.an kunakin sopilllls

vuonna - kysYmfs on ollut sekä kolmesta että viidestä vuodesta - vä

hintään 5 milj. kultaruplan/12,3 milj. latinlarvosta tavaroita Latvi

asta • . Mihinkään määrättyyn tayaralistaan, kuten aikaisemmin, ei neu-. 
10stodelegatio ole katsonut tällä kertaa voivansa suostua. 

On ilman muuta yurnärrettävisaä, että Latvian hallituksella 

punnittuaan SOljetin ,aatimuklia ja tarjouksia ei ollut muuta mahdol

lisuutta kuin kutsua dele~tionsa kotiin 'uusien ohjeiden saamista va 

ten". Suoltuminen edelläesitettyihin ehtoihin olisi merkinnyt sekä 

polittia,s8& että talaudellises8a Suhteessa laarallista askelta riip

puyaiauuteen Neul0stoliitosta, minkä hintana taaa olisi ollut ,ain 

lajaa kolDannes niistä eduista, minkä nyt päättynyt kauppasopimus on 

Latliall. antanu~ /SoYjetin 40 milj. latiin nouaeya oBto,elyolliBuus/. 

MUtta .. malla kun hallitul päätti kutsua neuvottelijat kotiin, samalla 

( 
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.. aliaa koeke,alsa kommunikeeaa&an on eaiintuonut ,almiutensa neu,ot

telujen jatkamiseen. Lat,ian neuvott,luhalua alle,ii,asi ~öskin ul

kominilteri Sarins eilisessä lyhyesaä ,~stauksessa välikys~kseen, 

jonka aeiDBll aalakOfllllllJlistinen ryhnä oli Illlut&ma pähä sitten telmyt 
neuvottelujen kelkeytymisen johdOlta. 'Neu,ottelut ei,ät ole katke

neetl, selitti ulkoministeri, I,aan keskeytyneet, jotta delegatiomme 

saisi tilaisuuden tehdä selkoa neuvottelujen kulusta ballitukaelleen 

sekä voisi saada uusia ohjeita. Lähitulevaisuudessa tulevat neuvotte

lut uudistumaan ja hallitus tulee tekemään puolestaan voitavanea, jot-. 
ta kauppasopimus aaataisiin solmituksi ja solmituksi molempia sopilllls-
puolia tyydyttä'ällä ta,alla' • 

Tästä hallituksen taholta annetultt vakuuttelust& huoli

matta näyttää täällä le,iä,än käsitys, että neuvottelujen uudistumi

nen tulee lykklytymään tuoaaamaksi. Moskovan osoittama baluttomuul os

toihin Lat,iasta on huomatta,asti lauhduttanut sopimushalua nimenomaan 

maan teollisuuspiireissä, jotka aikaisemmin oli,at eniawän kiinnostet

tuja kauppasopimuksen uudistamisesta. Sovjetin ostohaluttomuuden kat

sotaan merkitse,än sen ostoky'yn vähenemistä. Venäläisen delegation 

puheenjohtaja Stomonjakov olikin johtaja YUnters'in /Ulkoministeriön 

edustaja lat,ialaises8& delegatiosaa/ kertoman Illlkaan melko suoraan 

sanonut, että on vaikea tiet:·ä, minkäläiset taloudelliset olosuhteet 

vallitsevat ,uoden ja parin päältä ja Neuvostolii t to ei niinmuodoin 

halua mennä mihinkään litoumuksiin, jotka saattaisivat käydä sille 

hai talliaiksi. 

Latvian sanomalehdistö, jossa ei ole näkynyt mitään tieto

ja Koskovan a •• ttamist& ehdoista, on yleensä rauhallieeati suhtautunut 

lat,ialaisen delegation kotimatkaan. 'Asemamme on sellainen, että Ve

näjän-sopimusta emme tartitae hyYäkayjä millä hinnalla tahansai, kir

joittaa 'Latvi.-. 'Jaunakae Sinael kehoittaa entistä enemmän kiinnit

tämään huomiota E~annin ja Ranskan markkinoihin, joista ,arsinkin 

eneinmainitut o,at tärkeämmät kuin Venäjän. Lehden mielestä olisi ,al

tailiin kauppalopimukliin otetta,a Itämerenmaiden ja Venäjän klauaulin 

liläkai 1IyÖ. Inglannin klau~li. 

'arlin tyytymätön neu,ottelujen keskeytymiseen on sen si

jaan ·Socialdemokrate-, joka artikkelinea lopuk_i lausuu: Ilyt kun 
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neuvottelut ovat kaskeytyneet, porvaristo syyttää siitä JksinolDs.an -

KoskollA. Latvian työväaltö ei puolestaan voi sallia sopimuklen su

pistumilta. Vaikeudet, jotka olivat edellistä sopimusta toteuttaas .. 

~tyneet, olisivat olleet voitettavissa yht8istoimints.a syventämällä. 

a,vällä tyytymättö~.llä työväestö seuraa epäonnistuneita neuvotte

luja, jotka uhkaavat katkaista työväestön alotetun yhteiltoiminnan 

Venäjän ja Latvian välillä. Työväestön ei ole haettava syyllisiä Moa

kovasaa, sillä ne istuvat täällä Latviassa, ja JOB Latvian työläinen 

joskus tartuu talikkoon, niin puhdistustyö on ensiksi toimitettava 

tää 11ä kotona·. 
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Herra 

N:o 838. 361.'I~L . . 
!).f~ ,3'{ . 

I~ j 

Herra U 1 k 0 aBi a i n m i n i s t eri, 

. I 

tJ~ ' J 
I -. 

Oheisena saan kunnioittaen lOOhettää Teille Riian 

llihetyst9n tiedonantoja N;o 23, mi kä käsi t t 'j" seuraavan 

tiedotuksen: 

Latvian sotavelaata Amerikalla Ja Ean suoritta-

mi seeta. 
Vaataanottakaa, Herra Ulkoasia inministeri, SYVi l 

nän kunnioi tukseni vakuutus. 

Ulkoasiainministeri A. Hae k z e 1 1, 

H ele i 11 k i. 
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gS n ;), ) 1 G Ri ika, joulukuun 19 p;n:' 1Q32 

r~G"Tro n : l"iNL • ))f~ 

Herra 

N:o 838. 

J. ..1 

r) (!?/i 
Herra U 1 k 0 aBi a i n m i n i s t eri, 

Oheisena saan kunnioittaen l ähettää Tei l le Riian 

llihetystCjo tiedonantoja N:o 23, mi kä käsi t t 'l" seuraavan 

tiedotuksen: 

Latvian Botavelasta wnerikalle ja Een suoritta-

mi ilegta. 

Vaataanottakaa, Herra Ulkoasin inmini steri, SY'l i no. 

rnän kunnioitukseni vakuutus. 

Ulkoasiainministeri A. Hae k z e 1 1, 

Helsinki. 
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Salainen . 
.. SUOMEN R t 1 A .SSA OLEVA IAll!TYSTö. 

RAPORTTI n:o 23. 
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Kuten Ministeriölle ennakkotiedotukaena /14/12/ ilmoitirl, 

päätti Latvian hallitus makaaa Yhdysvalloille kuluvan kuun 15 p ~ nä 

eräytyvät Botalainanaa korot. KUulemani mukaan oli hall i tuksen 

tös yksimielinen ja sen mukaisesti suoritti Latvian NewMYorkissa 

oleva pääkonsuli nääräpä.'iv änä va1tiodeparttementille $ 111,852:12. 

Tämä iumna merkitai yksinomaan er"ytyneitä korkoja, aillä lainan 

lyhennysmakiu11e oli jo aikaisemmin anottu ja myös aaatu lykkäya. 

Hallitukaen ratkaisuun oli vaikuttamassa yloiaten näkö

kohtien ohella, kuten minulle on kerrottu, pari lisätekijää. lat

via on hiljaa, kuten ~niiteriölle aikanaan olen tiedottanut, alle 

kirjoittanut sopimuksen amerikkalaisen The Foundation Company'n 

kanssa vesivoima-aseman rakentamiselta Väinäj okeen samalla edel~ 

lyttäen, että yritykleen tarvittavat varat, noi n 26 milj.latia, 

aaadaan Amerikalta. Kleltäytymisen nyt eräytyneidan korkojen IUO

~ituksasta rahaminilteri katsoi voivan vaikuttaa haitalliselti 

amerikkalailiin rahamiespiireihin ja mahdollisesti tekevän tyhM 

jäksi kyseellisan lainahankkaen. Entisen lainan korot olivat 8iil 

maklettavat, JOI mieli ajatellakaan uutta. Tällä näkökohda11a lie-

neekin lopulliseen ratkaisuun ollut huomattava OauUI. Toisena li-
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lätekij änä ratkailUUD mainit aan ee tOlialia, että hyvin huomattava 01& 

Latvian Pankin kultavaraetoata on läilytettävänä kahdelaa amerikkalai

selsa rahalaitoks8 l aa. V8l,11i8iinaa "rkältynyt Setä Sam 

taa tänän ja ehkä estää kultaharkkojen vaP18Jl käytön. 

&euraavana p3 ivänä /1.4/1.2/ aen jälkeen kun latvian hallitus myö

hään illalla oli tehnyt päätöksenaä , saapui t ieto siitä, et t ä Rall8kakm 

oli kieltäytynjt maksamaat a l ainaansa j a että Latv ian li ittolainen Vi

ro oli päättänyt i l moi ttaa i tsenlii ~klUkyvyttäniikli. Tämä kai kki antoi 

aiheen sosialidemokratilelle laei maryhmälle kiireilen neuvottelukokouk

len pitämiaeen, missä päätettiin vaatia, että hallttua "muuttuneeaeen 

tilantesaoen nähden" tarkistaisi eilisen päätök.enaä ja, mikäli se vie

lä on mahdollista, kiel~tyisi maksu,t a Ame ri kal le. Seuraavana aamuna 

/1.5/1.2/ ilmeltynyt "Socialdemokrata" yhtyy tähän vaatimukaeen pitäen 

"vääränä ja epätarkoitukserurukai sena", että "Amerikkaan he i tetään l~ 

milj. latia vaikeissa taloudelliaisBa oloissa elävän kansan varoja". 

"Latvialla on moralinen oikeus vaatia velka inaa revisiota ja ainakin 

velkasumman alentamista". "Pahi mma5sakin tapauksessa voi Amari kalta 

odottaa,että maksut siirretään muutamia vuosia eteenpäin". 

"Socialdemokr.ats'in" ohel la toi t yt ymättömyytensä Amerikan

sotavelan suhteen es iin aarrana päivän" "Jaunakae 3inas", joka yleenaä 

on antanut siunauksensa nykyisen hal lituk en to imenpi de il l e. Lehti ei 

tos in kirjoitukD6ssaan suoraan vaadi hallituksen pä.ätöksen tarkistusta, 

mutta pltijä velkaa Amerikal le "epäoikeutettuna ja kohtuut tomana t aakka

na", mikä "ei millään tavoin mui st u\a niitä vel koja , j oita muut val tiot 

ovat velvolliset suorittamaan'. "Uuut ovat vel kainsa v a s~ine ena saaneet 

rahaa tai enliluokkaisia sotatarpedlta j ... .:i i ta. Sitäpait si" ovat nuo 

valtiot saaneet Sekaalta korvaulmakauja, suurentaneet aluettaan, lisän

neet aiirtomaitaan y. m. Me sitävastoin ~aBkaana taiateluhetkenä olim

me pakoitetut vastaanottamaan vanhoja useita ja tavaroita, jotka myy- . 

jän olisi pitänyt tavalla tai toi sella hävittää". 

SOlial idemokratti en jyrkkä kannanotto ja edellämainittujen 

lehtien lausunnot synnyttivät täällä maksupäivänä huhun. että hallitus 

oli viime hetkesaä päättänyt tarkistaa päätöst ään ja tullut tällä ker

taa kielteileen tulokseen. Tiedulteltuani asiaa aain kuitenkin kuulla, 
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että kySymJ8 maklUsta Amerikalle ei ollut enää tullut, ainakaan viral

lisesti, hallituksen iBtunno~aa eli lIe. Lehtien kirjoituksista oli ai

noa.taan l' välitön tulos, että Amerikan l ähettiläs seuraavana päivänä 

esitti niiden johdosta paheksumisensa ulkorninisteriöeaä. 

Itse asiassa lienee latvialaisilla t~Y8i IYY olla tyyt~nättö

m'ä sot~lainaansa. Heidän oli aikanaan pakko ott.a vastaan muuan Ame

rikan Hanakassa oleva sotavarasto kokonaisuudea.aan huolimatta siitä, 

että tähän varastoon kuului osaksi aellaista tavaraa, mitä Latvia ei 

ollenkaan tarvinnut ja mikä laadultaan 01' ~ · v~n ala-arvoista. Niinpä 

on nykyäänkin vielä käy ttä.m;·ttömänä armeij an varastossa m.m. 20,000 

lapiota, joista on makidt~~ 7 latia kpl.lta ja joista nykyisen arvion 

mukaan myydessä saisi tuskin 90 senttiä. Niinikään on varastoituna 

6000 kpl. käsiaahoja, joista on laskutettu 20 latia kpl;lta, mutta 

joista, jos ne myytäisiin, kukaan tuskin tarjoi si 1 latiakaan. Lääke

aineiden joukossa on m.m. sellainen määr': stryknini ä , että JOB S6 oli

si käyttökelvollistn, se riittäi si Latvialla vielä vuosikyrrrneniksi. 

Sanalla lanoen, Latvia on maksanut tavattoman hinnan tavaroista, jois

ta sille ei ole ollut vähintäkään hyötyä. 'fämä alkuperäinen hinta, 

5,5 milj. dollaria,on aen lisäksi vuosien tuluesaa kasvanut 7,2 milj. 

dollar i s1. 


