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Saavuin ontevideoon torst ai-aamuna 8.10., ja kun ulko

ministerillä on tavanmukaiset vi ikkovastaanot tonsa lähetystö

päälliköilie torstaisin -- mistä syysta juuri olin mat kani 

näin järjestänyt sain tavata häntä heti samana iltapäivä-

na. 

Ulkoministeri Don Jos~ Espalter -- hän on arvolt aan 

lakitieteen tohtori -- otti minut kuten aina ennenkin erittäin 

sydämellisesti vastaan. Juteltuamme hetkisen maailman kuulumisia 

ja kerrottuani uutisia Suomesta siirsin keskustelun kauppasopi-

mukseen. Tri Espalter lausui uskovansa, että saisimme asian nyt 

nopeasti päätökseen seka ilmoitti antavansa valtuudet ministe

riönsl kauppaosaston päällikOlle Don Felipe S. Grucoi'lle neuM 

votella kanssani lopullisesti sopimuksen muodosta ja detaljeis

ta. 

Seuraavan päivän kuluessa kävin sitten neuvotteluja Sr. 

Gruooi'n kanssa ja pUsimmekin yksimieli~een sopimuksen eri 

kohdista sen luoDIlOksen perustalla, jonka Ministeriön ohjeideJI. 
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mukai sesti (sähke n~ 40 ) ol in laatinut ja joka mutati s mu

tandis oli yhtäpitäva Norjan ja Ruotsin sopimusten kanssa . 

Ei tuottanut mitään vaikeutta saada Viron, Latvian 

poikkeus suosituimmuudesta hyväksytyksi, ja sitä vastaan Urugu

ayn taholta asetettiin poikkeus rgentiinaan, Boliviaan, Brasi-

liaan ja Paraguayhin nähden, kuten jo oli tapahtunut Norjan 

ja Ruo t sin sopimuksi ssa näiden . maiden asettami a poikkeuksi a vas

taan lNorjal l a Suomi , uot si ja Tanska; uotsilla Nor ja 

ka j • 

Eräissä uruguayn aikai semmi ssa tämän mallisissa sopimuk-

sissa on suosituimmuudesta poik euksen muo ostavan ra jakaupan 

suhtee olemassa mä räys sii tä, että raja-alueen 

sä käsittävän korkeintaan 15 km. molemmin puolin ra jaa. 1äl lais

ta määro·ystä ei Uruguayn taholta nyt kuitenkaan i nsistoi tu, j 

ten se jätettiin pois, niin että tässäkin ohdin 

tarkoin °ni steriön ohjeissa. 

Suositui uudest a l aivali ikenteelle otettiin sopimukseen 

erikoi nen artikla, kuten oli tehty Suomen - rgenti inankin sopi-

muksessa, kuitenkin samalla poikkeuksel l a ranni~opurjehdukseen 

\cabotage} nähden, mikä esiintyy Uruguayn sopimuksissa Norjan 

ja uotsin kanssa. 

Sopimuksen voimassaolo sovittiin yhdeksi vuodeksi kolmen 

kuukauden irtisanomisajalla, kuitenkin niin, että se täman yh

den vuoden mllrlajan kuluttua jatkuu ep~aräisesti, jolloin se 

vo idaan irtisanoa milloin tahansa kolmen kuukauden irtisanomis

ajalla, tlml kaikki yhdelUllUkaisesti Uruguayn muiden sopimusten 
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kanssa. 

Äi itos olkoon 'r. Grucci'n energisen ja ripeän asiain-

hoidon -- melko harvinaista näissä maanäär issäl -- saatiin so-

pimus senjälkeen nopeasti lukkoon. As ian esittelyä varten olin 

laat inut hänen käytettäväkseen aineistona lyhyen promemor ian, 

jossa esitin virallista tilastoa Suomen ja Uruguayn kaupasta 

er ikoisest i painostaen alkuperämaatilast on numeroita, totesin 

ettei Suomessa ole valuuttakont rollia eikä tuontikiintiöjär jes

t elmää ja huomautin lopuksi, että kaikkein suurin osa Uruguayn 

tuonnistamme lvi i at, vuodat) oli lisäksi t ul l ivapaata . eskus

telujemme kuluessa Sr. Grucci empimättä myönsi heikäläi sen ti

laston puutteel l isuuden ja kiinnitti täyttä ~uomiota uomen 

alkuperämaatilastoon. Ei liene vailla mielenkiintoa mainita, etta 

Uruguayn tilastovi raston käytett äväksi asettamien tietojen mu

kaan oli v. 1935 vienti Suomeen hiukan yli 81.000 pesoa ja 

tuonti sieltä hiukan yli 111.000 pesoa. 'uomen ulkomaankaupan 

vuosikirjan 1935 mukaan taasen oli kauppavaihtomme markoissa 

viime vuonna Uruguayn kanssa seuraava: 

~onti Uruguaysta 
Vienti Uruguayhin 

1.170.845 lost omaa ) 
4.272.794 lmyyntimaa) 

7.779.094 alkup.maa) 
8.155.815 \kulutusmaa} 

'ykyisten . käypien mark inakurssien mukaan laskettuna te

kee siis Drguayn vienti ~uomeen hiukan yli 2 milj. markkaa, 

siis likipitäen kaksi kertaa niin paljon kuin mitä Suomen 

ostomaatilasto näyttlä, mutta lähes neljä kertaa vähemman kuin 

alkuperämaatilaston mukainen tuontimme. Toisaalta taasen on eri

koisesti huomattava, että vain vähäiset 15 prosenttia tuonnis-
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tamme ostetaan suoraan Uruguaysta, kun t aas loput ostetaan 

välimaista {Saksasta ) . Tassä suhteessa olisi siis huoma~ava 
I 

parannus saatava aikaan val uut ta-asemamme t ukemiseksi uruguays

sa ja sikäli vientimme laajentamiseksi sinne, mihin saamani 

käsityksen mukaan on kyl l äkin mahdol isuuksia. ~eskustel~jemme 

yht eydessä sekä ulkoministeri ja 'r. Grucci että myöskin val-

ti opankin erinomaisen sympaattinen presidentti Don Jorge ~est 

lausuivat toivomuksen, että löytäisimme eino ja laajentaa 

ost ojamme välimaaostojen supist amiseksi, jolloin val uutansaanti 

automaattisest i lisaantyisi. !ä itä valuuttakysymyksiä ja ni iden 

vuoksi käymiani neuvotteluja kasittelen kuitenkin eri koisessa 

selost uksessa, joten en ni ihin tässä yhteydessä enemmältä puutu. 

'l'i i stai-il t apaivanä 13.10 . Sr . Grucci saattoi jo ilmoittaa, 

että sopimus oli laatimassamme muodossa hallituksen tahol l a 

hyväksytty, ja että al l ekir jo i tus voitaisi in suorittaa jo lau

antai-aamuna 17.1U., joten sahköitin he t i asiasta hlini steriölle 

selostaen sopimuksen sisällön ja pyytäen valtuutusta allekir- . 

jo:i:l;l;aa. ministeriön vastaus n~ 76 saapui varhain torstai-aamuna 

15.10., ja saatol n sen viipymättä Sr . Grucci'n tietoon. Iltapäi

vällä kävin myöskin ulkoministerin puheilla, jolloin hän lausui 

ilonsa siitä, että sopimus oli uain nopeasti ja vaivattomasti 

saatu valmiiksi. Sillä välin oli myöskin Minis t er iön minua 

ten lähettäml sähkövaltuutus saapunut tri o ~spalterille. 

~un sikäläisen tavan mukaan sopimuskirjat käsin kauniis

ti tekstataan vei tämä työ kuitenkin siksi paljon aikaa, etta 

al1ekirjoi tua saattoi tapahtua vasta maanantaina 19.10. klo 
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1/2 6 j . p.p., ol l en t ällöin saapuvill a myöskin kai kki ulkomi

nisteriön kor keimmat virkamiehet. Toimi tuksen tapahduttua tri 
'-

.l!.spal t er lausui muutamia erittäin ystävällisia sanoja mai t-

temme väli sistä suhteista, joi en hän toivoi entisestaän ke-

hittyvän sopimuksen johdosta. Puolestani vast asin muutamin 

t uin sanoin samaan henkeen . 

• Seuraavana päi vaDä -tarjosin ulkoministerin kunniaksi 

herral ounaan ontevideon vanhimmalla klubilla , "Club 

jolloin saapuvilla o. :vat li säksi rahaministeri tri C~sar 

Charl one, ~maatalousminis t r i tri C~sar G. ~utierrez ja pr esi-

dentin kansliapaalli kkö Von Juan a . lru ji l l o eivat sairauden 

vuoksi päässeet t ulemaan) , ulko- ja maatalousministeriOiden ali

valtiosihteerit trit ulio C. Cerdeiras lonso ja Carlos 

ora tero, Senaatin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja , ent . 

suurlahett iläs, senaattori tri fedro wanini lOS, Valt iopankin 

- pr esidentti 1)on Jorge .. est j~ pankin valuut taosaston pääl

likkö Von J!'ermin Silveira Zorzi, tul ilai toksen pääjohta ja kon

tra-amiraal i arlos Baldomir, tilastolaitoksen pääjohtaja Von 

Ängel Vidal, ulkoministeriön korkeimmat virkamiehet, uomen vara

konsuli Leonardo ~ooper \påakonsuli Mac~ean oli vakavasti sai

raana} y. m., yhteensä 18 henkeä. 

Pidin tilaisuudessa ~guaylle omistetun espanjankielisen 

puheen, johon tri Espalter hyvin sydämellisin sanoin vastasi, 

painostaen erikoisesti ihailuansa Suomea kohtaan yhtenä maail

man valistuneimmista ja demokraattisimmista maista, joka oikeu

tea.aa luottaen oli voittanut itselleen vapauden ja 
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guayssa aina oli käsitetty eroittamattomaksi osaksi pohjois-

z~· sta valtio- ja kulttuuriyhteisBä. 

Valuutta-asiain vuoksi oli ta peellista viipyä .ontevi

deossa . viikon loppuun saakka , ja sain tällö in uuden tarj k

sen valuutta järjestelyksi , joka nyt t ehtäisiin noottivaih olla 

hal litusten esken teikä valtiopankkien väl isellä sopimuksella 

kuten aikai emn oli ehdotettu) . ::;ii t ä tarkemmin eri selos

tuksessa . 

Lii tån tahan jaljennöksen 

nen kappale seuraa eri 

.l.ähettiläs: 

sopimuksesta , jonka alkuperäi

mukana • 
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