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Kerroin j o kirjelmässäni n:o 1243, viimekulune en joulukuun 

• 10 p :ltä , ett ä Latvian sanomalehdist~ssä on ollut ainoastaan l yhyi t ä 

uutisia pääministeri Kivimäen ja ulkoministeri Haokzellin ulkopoliit_ 

tisista deklaratioista Eduskunnan istunnossa joulukuun 5 p :g;rafEi 

ainoakaan täällä i lmestyvä lehti ole j ulaissut minkäänlaisia kommen

tarioita näistä ohjelmajulistuksis t a eikä siitä huomiota ansaitsevas_ 

ta yksimielisyydestä , joka niiden sisällön suhteen Eduskunnan taholta 

i lmeni. Latvian hallituksen jäsenet ja ulkoministeriön virkamiehet 

ovat niinikään karttaneet asian puheeksi ottamista . 

• 
Näin ollen tulin tietenkin itseltäni kysyneeksi, mitkä tämän 

silmiinpistävän pidättyväisyyden syyt mahtoivat olla, ja mitkä johto_ 

päätökset siitä ehkä saattoivat olla tehtävissä. 

Seuraavat mahdollisuudet tuntuivat minusta olevan olemassa: 

Huomioonottaen miten menneinä vuosina Baltianmaissa yleensä 

on suhtauduttu kysymykseen suomen ja Skandinavian maiden ja Suomen ja 

Baltianmaiden keskinäisestä lähentymisestä, oli ymmärtääkseni lähinnä 

otaöuttavissa, että osoitetun välinpitlmättömyyden syynä saattoi olla 

pyr~s peittää eräitä ~us~ttihle", joita Suomen selvä tahdonil. 

maiau lähentyä Skancl1nav1aan oli täällä voinut herättää:U1åi 
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muus sen johdosta, että Suomi voi lopullisesti jättää Baltianmaat 

oman onnensa nojaan , nyt kun se on määrätietoisesti orientoitunut 

Skandinaviaan päin , ja kateus sen johdosta, että suomi on päässyt 

"viralHsesti tunnustetuksi" jäs eneksi siihen kai kkial.la maailmassa 

suurta valtiollista ja moraalista arvonantoa nautti vaan valtioryh

mään, jonka Skandinavian maat muodostuvat, ja j ohon Baltianmaat tois_ 

t aiseksi turhaan ovat pyrkineet . 

Lähtien taasen täällä vallitsevasta käsit ksestä niistä 

.. tekijöis t ä, jotka määräävät Suomen ja Ruot sin väliset suhteet)oli 

mielestäni niinikään otaksuttavis sa että osoitetun välinpitämät tö

myyden syynä saat toi olla skeptisismi Suomen skandinaviala isen ori en

toinnin t oteuttamisen mahdollisuuksien j a käytännöllisten tulos ten 

• 

suhteen: Suomen kielioloj en ja niihin liittyvien ongelmien sekä 

Ruotsin tunnetun ulkopoli~ttisen ja sotilaallisen varovaisuuden joh

dosta jäisi Suomen juhlallisesti julkilausuma tahto liit tyä s kandi

navian maihin ilman käyt~ ll i s essä suhteessa oleelHsta vastakai_ 

kua Ruotsissa. Sanott avaa merkitystä ei näin ollen ollut annettava 

Suomen viime tahdonilmaisulie e ikä se siis ansainnut suurem aa huomio 

ta . 

Lisäksi tuntui olevan otaksuttavissa että vaiteliaisuus 

saattoi riippua "mot d'ordre"sta korkeammalta taholta. 

Näin teoriassa. 

Päästäkseni konkreettiseen selvyyteen siitä, mitkä osoi_ 

tetun välinpitämättömyyden faktilliset syyt olivat ja mitä täällä 

todellisuudessa eri tahoilla ajatellaan Suomen skandinavialaisesta 

orientoinnist.,otin viime päivinä asian puheeksi lUkuisten eri sanoma

laht1m1esten ja politiikasta yleensä kiinnostuneiden yksityishenkii i_ 

den kansaa. Tällöin esiintuoti1n enemmän tahi vähemmin selvästi kaik-
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ki y llämainits emani näk kohdat tuttu en kaavo j en mukai sest i - iI .... 

ct-ilA'DTt7'å luonnollisesti kyllä ,_ L. syvälle juurtuneet kuin ne 

Balti anmaissa 0 at . .,:u t ta selvää selvemmällä tavalla i meni näissä 

keskustel uis sani, ettei ainakaan ~ääsyy täällä nyt i l menneeseen väli 

itämättömpyteen Suomen kannani lmaisun suhteen oll ut s iinä , että j oi_ 

takin " ahoja tw.tei ta" s en johdosta olisi t ahal lis esti 

haluttu ,ei t tää j ei kä sii näkään , että asianhaarojen ta ahtunut 

teleminen olisi vien t vakaumuks een , että asialla todella oli s i 

• väh!>_: merkit s t ä , ettei s iitä kannattaisi kir joi ttaa tahi l ausua mi

t ""än j ei kä ~ Qskään siinä , että korkeammalta taholta dlli s i ehoitet-

• 

t u vaiteliaisuuteen vaan yksinker ta isest i si i nä että deklara-

ti dS ta ja ni i den kantavuudesta i t se asias sa ei t iede t ty paljon 

~7e ol ivat , t otta sanoen ; täällä menneet miltei huomaamatta ohi, 

vista täkä l äi s i ä oloja kuvaavista s istä : Lat vian Tietotoimis t o t oi

mi i yleensä huonosti. Etenkin uuttuu si ltä kiinnostus ja ymmärtäm s 

mitä ulko oliti i kkaan tulee . Latvian sanomalehdistö on sekin verrat _ 

tai n alhaisella tasolla. Siltäki n puut tuu kylD oivaltaa ja 

ulko.olii~ti s ia ilmiöitä. NYt puheena olevassa tapauksessa Tietotoi-

misto tyytyi lyhyeen uut iseen, mistä tapahtuman kantavuus ei i lmennyt , 

ja mikä ei missään t apauksessa r!ittänyt itsenäis en käsityksen muodos_ 

tamiseen j a asiallisen arvostelun pohjaksi x). Hitä sanomalehtiin 

tulee niin nämä tyytyivät tähän. Ne jättivät yksinker taisesti asian 

sikseen, arvostelematta sitä suuntaan " tahi toiseen • . äin ollen jäi 

suomen u kopoliittinen kannanilmaisu ja sen merkitys useimmilt a tää~lä 

miltei huomaamatta. 

Tämän johdosta rajoitun tekemään selkoa ai noas t a arvovaltai_ 

sesta lausunnosta, mikä minulle on asiasta tehty, eli ministeri ~ 

xl Tämän Johdosta pyysink1n ~osldn tuloksetta -
N;o 1243, että Lähet1:atölle toimitettaisiin kääImökaet PILIUll;t.W. •• 

rin Ja ulkoministerin lausunnoistaI 
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t ersin vastauksista hänelle asettamiini kyselyihin tavatessani hänet 

pari äivää s i tten ensi kerran hänen muutamia viikkoja kestäneen sai 

rautensa jälkeen . Katsomatta siihen, missä määrin ntersin lau

sunto saattaa vas t ata sitä käsitystä , minkä "suuri yl e isö" olisi 

omannut, jos se olisi saanut tilaisuuden muodostaa itselleen sell ai _ 

s en ) on tämä l ausunto paperille antava, koska se 

politiikan todellisen johtajan l ausuntona minulle 

La tvian ulko_ 

i lma!.. see Lat - . 

vian hall ituksen virallisen kannan meille tärkeässä asiassa x) . 

otettuani asian puheeksi MUUters aluksi tehosti , että hän 

ei tunne ääministeri Xivimäen ja ulkoministeri Hackzellin deklara-

tioiden sanamuotoa, minkä jOhdosta hänen on täytynyt uodostaa kä

sityksens ä niistä ministeri schumansin selonteon perusteella. Hä

nen ymmärtääkseen oli deklaratioilla pääasiassa tarkoi tettu juhlal_ 

lis est i julkilausua se , mikä jo pitkän ajan on ollut suomen ulkopo_ 

litiikan perusperiaatteena, arvattavas ti toivossa voida siten tehdä 

lopun tunnetuista huhuista suomen liit tymisestä Saksan johtamaan 

valtioryhmään. Deklaratioiden pääasiallisena osoit t eenomista jana 

arveli MUnter s näin ollen Neuvos toliiton olleen ( aits i tietenkin 

Skandiaavian maita), joska!ll hän ei malttanut olla sanomat ta, ettei 

meidän onnis tuisi millään deklaratioilla saada Heuvostolii t toa luo_ 

pumaan nykyisestä "id~ fixe"stään, että sodan syttyessä suomi tulee 

xl Huomautettakoon tämän yhteydessä, että lähettiläs Schumans joku 
päivä sitten esitti minulle arvelunsa asias t a miltei samo~n sa
noin kuin osastopäällikkö Rantakarille (U.E:n tied.n : o 320a). 
Täytyy valitettavasti todeta, että sohumansin lausunnot lei_ 
masi huonosti verhottu taipumus esittää olot Suomessa ja pyr
kimyksemme ja mahdollisuutemme vähemmän suotuisassa valossa. 

Hänen suhtautumisensa Suomeen ja meidän ongelmiimme 011 mieles_ 
täni huomattavassa määrin muuttunut siitä kuin minulla viimein 
i vuot ta sitten oli tilaisuus k~skustella hänen kanssaan. 
tuntui , miltei jossain määrin nurjam1ellseltä, jonkinlaisen pet

tymyksen letmaamalta. 



• 

antautumaan Saksan lii tt ola i seksi . iissä maissa taasen, jotka, ku_ 

ten tatv a , ovat parhaimmissa ystävyyssuhteissa Suomeen , ja joissa 

ollaan selvillä Suomen todellisista ulkopoliittisista pyrkimyksis ä 

ja päämääristä , p . o . deklaratiot eivät voineet herättää sensatiota , 
, 

koskeivät , untersin mielestä , sisältäneet mi t "än oleellista uutt a . 

~tta katsoen siihen ett ä Suomella maantieteellisen ja ~oliitt i_ 

sen asemansa s ekä his t oriansa ja kulttuurinsa Johdosta 

kiaan on erikoinen asema Skandinavian ja Baltian maiden välil lä , etu

yhteyksin een molem iin suuntiin , ~a siitä j ohtuvine mahdoll suuksineen 

on itsestään selvä , et tä Latvian ulkoas~ain j ohtaa kii nnostaa kaikki , 

josta uomen ul kopoli itti ne asennoi tuminen eri kysymyksissä ilmenee , 

tahi Joka voi vaikuttaa Suomen ulkopoliittiseen asemaan . Tyytyv"isyy_ 

dellä suhtaudutaan tietysti kai ' een)mik~ en omia vahvistamaan SUO-

men asemaa . •. k"li Suo en juhlallisesti nyt deklaroitu lähentyminen 

Ruotsiin saatt aa ohtaa kä tänn llisiin tuloksiin mainitussa eles s " , 

suhtaudutaan siihenkin tietys t i t tyväisyydellä . Se ai a on ohi, 

~uct vrs sanoi , jolloin Baltianmaissa arvelt ii et t' Suomen liitt~~_ 

nen Skandinaviaan eo i so tietäisi sen l oi ttonemista Baltianma ' sta . 

• Tällaiseen luuloon on nyt , MUntersinkin mielestä s i tä vähemmän syytä, 

kuin sekä ministeri Hackzellin että muutamien ~sanedustajain lausun

nois sa Suomen l äheisistä suhtei sta Baltianmaihin nimenomaan oli mai ni 

t uo 

x x 

x 

Kommentarioita tämä l ausunto ei tarvinne . 
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Latvian lIitus j 'i5i iisk~ttäi n ne l j " l e' i a , joi den .:lerki -

t s ol oj er. vastai selle iee i " yks"'lle t " ~sä. 96ss a e_ i:Llemä .... tä t lee 

olemaan su i niin ~ol · i ... t i s s sa kui n kans lIisessa ' 6 taloudell i -

ses seJ' i n suht ~ e ssa . Nli voidaan s~o luovan sen , r st 

le nykyi sen y_· :.....en kd 1en "lkee Latvi 

j a t l1:i:. i to.an reJ en" a . 

~; .. ," 1 it vo.t; 

i s '" ne _1. :;' li en 
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Lak ' k :pa= a ol llsuusk :.:..arista , joll "'1:-:a ' se::.: ... i l al'i 

siast vuodelta 1 34 kuru t~i i , 

L i me. . 10 s k r i s 11e. . i ' .ilti;.;.:.. aik s e:m;i l a i vU'J_ 

d t a 1934 kuuott i i , 

L ki k"s i tyL:tamar i st e 

Laki valti o talous~euvosto s ta . 

Si t ä pai ts i ilmoi t etti i n nä i ~n l aki en j ul ka i semis en hteydes_ 

s että vi el " kaks i kamaria ai otaa 1" i t u1 ev suudes s a :p erus taa : 

.. . = t . i t yöl äiskamari ja kulttuuri ke:::!.ari . Vii:le i nitun kamarin 

tul evat muodostamaan henkisten työntekijäin 'a n . s . va aiden ammat

t i en har j oi ttajai n edust jat . 

Vi rallis i l l a tahoi lla on toi staiseksi pääasias sa korostettu 
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ll"s anottu en la"de~ t 1 udel li s ta merkit' st .. . iiden hteisenä 

nimi ty sen " oIL~in Ituudet talouslai t " • Laki en kant avuut t a tal ou-

del lisessa suhte essa ei ol ekaan aliarvioi tava . uo een 

alaan saatuani tila isuuden ~utustua uus i en l akien yks i t iskohtiin , 

ni i den saksannosten tultua julai stui s i . 

tta j o se, nkä t ois tai s eksi tunnen näiden l aki en sisäl_ 

l ' stä , osoi ttaa niiden äämerki tyksen olev an oliitti s ella j a kans 1-

lisella alalla . 

Viimemai ni t ussa suhteessa er~ät määr äykset nä i ssä l aei ssa 

tunt uvat suorastaan antavan surmani skun s aksalais_halttilaisell e va i _ 

kutusvallalle Latvian t alouselämässä . lem,ane. te en l y yest i selkoa 

näiden Däär ·· ks i en s i sällös t ä j a vaikutui<:s i sta . Liian pitkälle vei_ 

s i t äs s ä syvent ä ni i in , Todettakoon vain , että s amaten kuin na a

reformi ai koinaan te· i lopu~ " ar ooneis ta lt n t näiden määräysten 

toivotaan mus ertavan s aksa l ai s ten kau~an=, teollisuuden= j a käs i_ 

ty nhar joittajain tähänas t i s en aseman perustan . P . o . määr äyks et 

ovatki n toi staiseksi vetäneet _uol eensa ylei s 'n pääh~omion j a anta_ 

ne et aihet ta peit t elemä t t ömiin tyytyväi syyden j a vahi ngonilonkin . 11-

maisuihin latvial ai sella t aholle s ekä synkkään epätoivoon ja ki ih_ 

tymykseen saks ala is_baltti laist en keskuudessa. 

~tta kuinka suureksi s anottujen l akien mer ki tys kansalli_ 

sess a suhteessa saattaakin muodost ua . tuntuu minus t a siltä , että ne 

pOliittisessa suhte essa tarjoavat kai kkein suurimman mielenkiinnon . 

Niissä häämöttävät näet ne per usp eriaatt eet, joill e Ulmanis aikoo 

rakent aa "uuden Latvian" valtiollisen järjestelmän toukokuun 15 p :stä 

1934 tähän saakka vallinneen ylimenokauden j äl keen . pal j on on Ulma

niksen suunnitelmissa vielä epäselvää ja hapuilevaa . MUt ta hänen 

tavoittelemansa päämäärän ääriviivat ~i oikeammin tavoite11un jär_ 
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jestelmän runko on jo kutakuinkin nlkyvissä. Autoritäärinen "joh-

tajavaltio", 

jestöillä -

jossa pOliittiset puolueet on korvattu ammattijär_ 

jonka valtiollisia ja mui te. julkisia eUm1l1 ja lai tolc-

sia ei kokoonpanna vaalien avulla, vaan kauttaaltaan ylhäältä päin 

tapahtuvien nimitysten kautta ja poikkeuksetta korporatiiviselle 

pOhjalle. Tuleeko Ulmanis sataprosenttisesti onnistumaan tämän 

päimU.ränaä 'to uttam1sessa, vai tuleeko hän vielä pakotetuksi te

kemään myönDTtyks1l1 demokraattisille periaatteille suostumalla jon-

kinla1seen ainakin osittaiseen vaal1järjestelmään se jääköön 

toistaiseksi ennustamatta. 

UUden järjestelmän ytimen muodostavat jo perustetut ja vie_ 

lä perustettavat kamarit. Näiden päätehtävät tulevat luonnollisesti 

olemaan taloudellista laatua: eri elinkeinohaarojen etujen valvo

minen ja edistäminen laeissa tarkemmin määrätyllä tavalla, eri am

mattikuntien virallisena edustuksena. MUtta yhdistämällä eri kama

reihin yhteiskunnan kaikkien eri eturyhmien edustajat on niiden luo_ 

misella myöskin tarkoitettu aikaansaada se elävä kontakti valtion

johdon ja lamsan välillä, Jonka tarkoituksenmukalnen järjestäminen 

"johtajavaltioissa" ~joaa niin suuria vaikeuksia. Kissä määrin 

tässä suhteessa tullaan onnistumaan jäi. nähtäväksi. Kansanvaltai

selta kannalta on .tenkin se a.ikka omiaan,herättämään epäilyksiä, 

.tU valtiovarainministeri miltei vapaasti oman harkintansa lIII1kaan 

nimittää kamarien kaikki jaaen." ja että kamareilla on vain neuvoa

antava ominaisuus suhteessaan valtionjohtoon. 

xamarien tavoiteltu poliittinen merkitya "kanaaneduatuk. 

aena" ilmenee etenkin uusien lakien mllrlykaiatä "pli.kommiaaioitten" 

(-HauptkOlllliaa1onen) peruatu1seaa kaikkiin kaare1h1n niiden "pre.. 

ai41um1en" l1alkai. Pälkommiaa1oitten peruatehtäväni. tul.e ..... 
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olemaan valvoa ja yhdenmukaistuttaa asianomaisten kamarien eri Ja.a

toJen työtä sekä toimia yhdyssiteenä eri kamarien välillä. MUtta 

niiden päämerkitys tulee silti olemaan siinä, että ne , - pääministe_ 

rin koollekutsumina , yhdessä muodostavat uuden valtiollisen eli_ 

men: "Val tion talousneuvoston". Tämän tärkeäksi tehtävlkai on mää_ 

rätty ottaa osaa - yhteiskunnan eri eturyhDdan edustuksena 

tion lainaäädäntötoimintaan - tosin toistaiseksi vain taloudelli_ 

sella alalla Ja Tain neuvoaantaTassa ominaisuudessa. MUtta viralli

nen ilmoitus viidennen kamarin. kulttuuri-kamarin, perustamisesta 

avaa laajempia perspektilvejä. 

Ajateltavissa saattaa olla, että kulttuuri-kamarink1n pääkom

~ssio liitetään talousnauvostoon, Ja että tämän elimen nimi siinä 

tapauksess:a muutetaan Ja sen tehtävät laajennetaan. KUtta otaksutt .... 

vammalta tuntuu, että talousnauvosto Jätetäb sulaisekai kuin se on 

• nelJIn taloudellisen kamarin pääkomiasioitten muodostamakai laitok-

seksi Ja että kaikkien viiden kamarin pääkomissioista luodaan 

uusi elin laajemmilla valtuuksilla. 

Siitä, mitä tässä suhteessa todella suunnitellaan , on vielä 

mahdotonta lausua mitään varmuudella. B1 asianomaisillakaan tahoilla 

aiitä oltane tl.ysln selvi11l.. "Ainoastaan se on varma", KUnters äs_ 

kettäin sanoi minulle, "että oikeutta hallituksen kukistamiseen ei 

tulla antamaan uudelle elimelle" (josta hAn ohimennen ~ytti nimi. 

tystä "Volkarat" .) 

lteskusteluss81111118 KUnters nimenomaan sanoi, että moni Ulman1kaen 

ohjelman tärkeAkln kohta '9'1e1& on avoima. Syynä siihen, että yllä

mainitut neljl lakia siis juliatettiin ennenkuin koko jArjestelmA oli 

loppuunauunniteltu, KUnters sanoi Viron lakettl1aten 1öapahtuaien OleTaD 

TIlli. hIn saattoi tarkoittaa, joko ettl Latvi .. aak1n Toisi kI7-
dl Ta.ralliaekai jättAI. lqsJlllP Tutaiaen kaDaaneduatultaen luaaa1ses1öa 
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epämääräiseen tulevaisuuteen. tahi että Latviaan tahdotaan Ilaada 

autoritäärisen JOhtajavaltion perustat luoduiksi, ennenkuin Viro 

mahdollisesti jälleen palaa parlamentarismiin. 

Olkoon miten tahansa Joka tapauksessa aiottanee tääl_ 

lä toistaiseksi kokeilla nykyisillä taloudelLlisilla kamareilla ja 

~alousneuvostolla, ja vaata siten saatujen kokemusten perusteella 

päätettAnee seuraavista askeleista. 

MUtta jos täten Latvian autoritäärisen 

nitellun kansanedustasjirjestelmin lopullinen muoto ja etenkin sen 

tt "yläosan" lopullinen rakenne vielä on hlmlrln peitossa, on niin sa

noakseni "alaapl1n" jOhtaja- ja totaliteettiperiaate johdonmukai_ 

sesti Ja perusteellisesti jo toteutettu uusien lakien kant~a. Niissä 

näet määrätään, että kaikkien olemassaolevien voiton saantia t&r

koi ttamattomi en , kaupan, teollisuuden, klaityön ja maatalouden edis_ 

tämiseksi tot.1v1en yksityisten jirjestöjen, yhdistykaien, Keurojen 

j.n.e. kolmen kuukauden sisl11ä on lopetettava tOimintanaa, ne on 
• 

likY1doitava sekä niiden omaisuus siirrettlvä kamareille. Niiden 

sijaan perustetaan virallisia "ammattiyhdistyksiä", jotka tulevat 

• toimimaan asianomaisten kuLarlen tfrkan valvonnan ja johdon aluslna, 

ja joiden balliDÄoel1m1en kokoonpanoon ja edesottamuksiin kamereilla 

tulee olemaan ratkaiseva vaikutus. 

N&iden määräysten tarkoit1l1csena on s11s ensi sijassa j011-

taJaperiaatteen johdoDlIl1Jalinen toteuttllll1nen. )(Utta slUlllLlI. on nil_ 

den avulla annettu vakava lsku salalalai ... balttlla1suudelle Latviassa. 

TieteDld.n p.o. mllr&yoet koskev.t s ....... milrin latVialaisia min 

sabalaisia jirJe.tOjl. )(Utta lakkautetQvien l.tvialaisten järj ..... 

tOjen Mrtit78 ja vaikutuaTalt. on ollut aitltOn verrattuna vast .... 

v11n sabalai.iin, eteDld.n n.k. Suureen j. pieneen nltaan R11 ..... 
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Nämä ovat määrätietoisesti toimineet jOnkinlaisina yhdistyksinä ke._ 

kinl.1sen ja .angen tehokkaan avunantami.eksi kaikissa ajateltavissa 

muodoissa niihin kuuluville .akaalai.-balttilalsille kauppiaille 

teollisuudenharjoittajille ja käsityölä1sille. Niiden huomattavia 

varoja on yksinomaan käytetty balttilais-sakaalai.ia kansallisia tar

koitusperiä .ilmälläpitäen, J.n.e. Niiden llkvidoim1nen .aattaa niin 

ollen todella tietää saksalai.-balttilal.en vaikutusvallan muaerta

mista ainå1n talouselämän alalla. Helposti ymmärrettävis.ä onkin 

siten se kiihtymys, jonka nImä mläräykset ovat ayn.DTttäneet sakaalais_ 

.. balttilai.ten keskuudessa, ja .e suhteiden pingoitu. Sak.aan jonka 

ne ovat aiheuttaneet. 

.. 

x 

x 

~den Latvian" valtiollisen järjestelmln rakentaminen on, 

kuten ylläolevasta ilmenee, vielä alkuasteella. XUtakuinkin selvästi 

häämöttlä ainoastaan suunnitellun kansanedustuksen struktuuri. 

mikä muoto aiotaan antaa korkeimmalle valtiovallalle autoritääri.es.a 

Latviass., ei aitä Tastoin ole an.nattu minkälnlaiaia Tl1ttauksia. KY

.ymy. tI.tA käy kuitenkin piakkoin ajankohtai.eksi. Tasavallan nykyi_ 

.en Presidentin toimikausi menee näet umpeen ensi huhtikuun alussa. 

Latvian "su.pendoidun" Taltiosäännön mukaan •• eima Talit.i Ta.aTallan 

Pre.identin. II1tta s.eimaa ei enää ole ol ..... a. Preaidentlnpaikan 

aTo1mekai tulo pari kuukauden jAlkeen antaa siis aihetta lukuisiin

.ekl •• iallista ettl DIIlodoll1.t. laatu. olevl1nconselm1in. Aiotaanko 

py.yttää TaaaTallan Presidentinvirka? Miten siinA tapaukse8s. uusi 

Presidentti on Tali ttu.? Tahi aiotaanko ehkI. Sakaan tapaan yhdistU 

'l'UaTallan Presidentin Ja pllJl1ni ••• rin toimet? II1tt. mukA Jmodol

li.en aktin kautta on tlml toteutetötav.? J. ml tkä henkilöt ... tt ..... t 
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eri tapauksissa tulla kysymykseen eri Tirkoihin? 

Kaikesta tästä saa miltei joka päivä kuulla uusia arYeluja. 

'Eleis1mm1.n tuntuu otaksuttaTan. että Ulmanis joko suojelustilan 

hallitukselle antamien valtuukaien nojalla tahi asiasta toimeenpanta-

van kansanäänestyksen aTulla aikoo ottaa hoidettaTakaensa molem-
;;' 

mat toimet. lII1tta tiedän, että ainakin armeijan taholla ollaan jyr_ 

kästi Tasavallan presidentin toimen ja pääministerin Tiran yhdistä_ 

mistä Tastaan. 

Virallisilla tahoilla ollaan toistaiseksi mitä pidätty_ 

Täisimpia tässä kysymyksessä. Siitä ei "pikkutunneillakaan" ole 

saataTisaa mitään irti. Niin ollen on toistaiseksi turhaa antau-

tua arveluih1n. Palaan aikanaan asiaan. 
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VIITTAUS : . D. U.M. 111 

Ulkoasia1nm1n1steriO 
... ............ ... ...... ... ..... ............. L.L.E 

A8IA: . ~.~g~~~~.~J.~~ ....................................... _ ....... ...................... ... .. 

Tämän wlksns toimitan kunnioittaen ~n1steriOlle 

Rlian-lihetystön kulUTaD Tuoden raportit: 

N:o 3; 

N:o 5: 

La tT1 an teollisuus. 

Ulkomainen pääoma LatTian talouselämäsaä, ja 

tatvialaia-unkarllalneD aoplmua matkailljaliikenteestä 

ja clearlnglstä, 

jotka aTUstaja Wanne on laatinut. 

)(1nlsterl ' 
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R. .. l . .1. ....... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .. 3 .•.... ... ..... 

. R. . ~ i .. .. ~sa .~~ ... p : nä t~ ~ .kuuta 19 36. 
3 ~ . 

As i a : ..I.at.Y.1.JLt..Qll1s.uu ......................... . 

Latvian tilastollisen keskustoimiston viime 

vuoden syksylll julka1s.a1en tietojen mukaan on teolllsuusyritysten 

lukuaälrl Latviass. 4 edelllsen vuoden aikana noussut yll kolmannek-

sella; mälrl oli v. 1931 3,032 ja v. 1935 4,288. Teolllsuus_ 

työvien lukumäärä nousl samana ajanjaksona 66,304:sti 84,669:n, siis 

hiukan plenempi koroltus. Ylllmainitulsta 4,288 teollisuuslai_ 

tokstl.ta sijaitsee 1,616 Riiassa, 2,612 muualla LatTiasA; 1Ieolll_ 

suuetyövlestl sl tl vastoin asuu Riiassa 56, 114 ~el, muualla 

_asaa vain runsaat puolet slltä, nim. 28,555 henkel. 

Teollisuuden kuvun suhteen on merkille l'a.'",I:n. 

ettl se on tapahtunut pll .. iallisestl yksitYlsten omistamien teol_ 

lisuueJr!ty.ten pilrissl; avoimien, kommand1ittl_ ja osakeyhtiölden 

• om1.tamain ~ollisuusla1tosten lukumllri sen sljaan elosota suurta

kaan lislystl. Valtion teollisuuslaitokset ovat llsllntyneet k.o. 

aikana 41;stl 60:n ja niiden t7öll1amAlri 7,122:sta 10.8l2:n. 

Teollisuuden eri haaroista osolttaa suurinta 

seki tehtaiden (1.198) etU työll.1sten (15,956) lukumllrll ra-

vinto- ja nautlntoa1neteolllsuus. XUtomateolllsuuden t7öntek1jl_ 

JIIIrI. on II1ltel yhtl.UU1'1 (15,890), DIIltta tehtaita on vain 335. 

"'AKELUOH"'E , 

':UaJ l1 D!!. 
. ....... .. ........... n. ....... _ ..... ~._ ... n.H . ... .. Mi ....... _ ........ nu .... .. .... . .... . 

.. 1: .... 

"' .... luohj.m.lI.j. : 

T_III_ • 
T ..... I .... j. lIaIk.1 ........... ..... . . mlnl.terlOlI •. 
EI ulkomuedu.luben tledoltukalln. 
EI ulko ..... edu.tut .. n. mutta ulkoulalnminlal.riOn tledol

luItaIIn • 
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yYös metalli- j a puunjalostusteollisuudessa on työntekijäin mäI_ 

rä suuri, molemmissa y11 13,000. 

Teollisuuden tuotantoarTo on vuodesta toiseen 

Tarsin paljon Taihdellut. Vi1meisimpinä tilastoTUosina se on 

jonkinverran noussut. V:n 1934 tuotantoarTo 011 yli 313 milj .La., 

josta suuri osa , 110 milj. , joutuu ravinto- ja nautintoainateol. 

lisuuden osalle, 67 milj. kutomateollisuuden, 41 , 5 milj. metalli_ 

teollisuuden , 31 mil j . ke~allisen teollisuuden ja samanverran 

puunJalostusteollisuuden osalle.- Suurinta kasvua edelliseen 

vuoteen Terrattuna osoittaa ylläolevista kutomateolliauus (kasvu 

14,7 milj. La.), si tten seuraavat jär jeatyksesaä metalli-, puun

Jalostus- , ravinto- ja nautintoaina- ja kemiallinen teollisuus._ 

Tilastossa ~n todettavissa, että koko teollisuus osoittaa 

menoa sekä tuotteiden laatua että tuotannon arvoa Silmälläpitäen. 

Mainittakoon vielä, että täysin ammattitaitoisen 

työmiehen päiväpalkka (8 tuntia), joka vuoteen 1931 mennessä oli 

noussut 5: 95 latiin, senjllkeen on alentunut niin, että T:n 1934 

kes.kiarTo 011 4: 60 : ammat ti taidot toman työmiehen keskipalkka 011 

• 3:15, työltisna1sen 2:40 ja oppipoikien 1:75. 
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R i . ~. ~ ~ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen . 

RAPORTTI n : 0 4. 

R i i a, ssa ... ~.l. p : nä t8Jl)D)i- k uuta 19 36. 3 :;" Yo Jo.l. (. . 

A s i a : Ulkomainen pääoma Latvi an ", !1 • 1 10 

. talouselämäsaä.L ...... .... ..... . ...... . _ ... ..... . 

Vasta verrattain äsken, oman Kotimaisen pääoman 

vähi tellen DDlodostuessa, on ulkomaisen pääoman osuus latvialai_ 

sissa oSakeyhtiöissä ruvennut pienenemään , ja menettänyt yhä enam-

mln ennen tavattoman suuresta vaikutusvallastaan. Ulkomaisia pää_ 

omia lasketaan kumminkin vielä olevan yli puolet kaikista osake_ 

pääomista maassa. Tämä ulkomainen osuus oli suurimmillaan TT. 

1930 - 1931, jolloin ensinmainittuna TUonna ulkomainen pääoma nou

si 102,9 milj. latiin eli 53,9 %:n koko maan osakepääomista. 

1931 olivat vastaavat lUTUt 104,7 milj. latia ja 53,7 %. Vielä 

1934 on v1erai ta pääomi a 50 , 6 ~. seuraavassa luetellaan ne 

talouselämän alat, joissa vieraita pääOmia on kiinnitettynä yli 

50 ~ kOkona1spääomista, prosenttimäirineen: 

JAKELUOHJE : 

Kemiallinen teollisuus •••.••••••••••••••• 
.etalli- ja konerakennusteollisuus •••••••• 
!a14 .. · ja urheiluvllineteollisuus ••••••• 
O.akep~ t ••••••••••••••• .• .••••.••••••• 

xntomateollisuua ......................... 
VlLkllu'tualai tokset ...................•.•... 

73,7 ~ 
69,3 t( 

67,5 % 
65, 7 ~ 

57,6 ~ 
56,5 % 

PaperiteOllisuus ••••••••••••••••••••••••• 54,5 % 
~ 

52,3 ~ 

PUunJalostusteollisuus •••••••••••••••••••• 54,0 
......................... 

Jalteluohjem.llej. : 

................................. T.~'!~~ ...................... . T .... III ..... . 

UlI:A4. 

T.v.lII ..... j. lIanll ... minlale . illlle. 
EI ulkomaaedultukaen tiedoilukailn. 
Ei ulkomaaedultukaen, mutta ulko •• I.inmini.te,.i6n tiedoi· 

tukalin. 
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Kuilla talouselämän aloilla vieraat pääomat pysytte. 

leTät 50 ~:n ~apuolella. ja ovat erikoisen vlbäpätöiset vaate_ 

tus-, rakennus- ja kirjapainoteollisuuden aloilla. HUomatt ..... 

vimmat ulkomaalaiset inve8toinnit ovat tulitikkuteollisuudessa, 

joka kuuluu ruot8alaiseen tulitikku8yndiJtaattUn. 

SeuraaTassa mainittakoon ne maat, joiata tämä vieras 

pääoma Latvian liikeelämään pääaaiallisesti virtaa. Niitä on en-

8inni.kin Saksa (26% ulkomaisesta pääomasta). Joka on sijoitta

nut kapitaaliaan varsinkin metalliteoll1sl.Ulteen, panlck,eihin, kemi_ 

alliseen, paperi. ja kutomateollisuuteen; 

kutoma-, 

liikkeet, 

ollisuus. 

puun.1 alostU8., elintarveteo1l1suus, pan1ci t ja kauppa_ 

ja Ruotsi (13,5 %), tulitikku_ ja puunjalostuste_ 

Niiden lisäksi maln1 t takoon Viro, AiLankomaat ~a 

T8hekko8lovakia, Joilla kaikilla on pankkipääomia Latviassa. 

Virolla on sen lisäksi paperi. ja kutomateoll1suudessa, Alan

komallla kem1allis~ssa ja Tshekkoslovakialla paperiteollisuude8. 

sa huomattavat intre8.inaä • 
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R .. l ... 1 .. ~ .. ~ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: o .. ~ ......... .f 
.. R. li . ~ . ssa ... 3.J... r nä t~ k uuta 19 ~.~~ J 

Asia: " Latv~unke.rllainen .. "" 'Ih . 3(.. 
:::::7. sopimus matkail1jal11ke.nteestl ~a ._ 

2. '10 ia.1 JC . 

LatTian rautatiehallituksen ja asianomaisten unka

rilaisten Tiranoma1sten Tälill~ on joulun tienoissa solmittu matkai

l1jal11kenneclearing1ä koskeTa sopimus, ens1mllll.lnen laatuaan LatTian 

solmimista. 

Sopimuksen mukaan oTat LatTian Tirallisen "celtrans" 

ja unkarilaisen "Ionoz" matkatoim1stojen asettamat puhtaassa rahassa 

maksettaTat matkashekit ja akkre41tiiTit makaukelpoiset toisessa so. 

p1musmaa8sa, samoin erilaisiin palTeluksiin ja muihin etuisunksiin 

oikeuttaTat kupongit, olkootpa kyaymyksesaä yksityisten tai seuramat_ 

kate Niiden maksuosoituaten koko määrä ei kuitenkaan TUositt.1n aaa 

nouata yli 50,OOOlatin (tai TastaaTan arTon kultapengöissä) • 

M*tkallija Toi Taatia korkeintaan Tain 300 latin (tai TastaaT&n pen.. 

g&lllrln) auori tuka1a Tl1kkoa Ja henkel kohti puhdasta rahaa Ja 

aja yh'teenal. Virallisebi nihtoltursa1bi on TahThtettu 90 La •• 

100 kultapeqöl. 

SopiJma on TOlus .. tualkuWl 1 päiTlän 1937 ja sen

JI.lkeeDld.n, ellei aitA 3 kuukautta _en irtiaenoa. • Jos 

aen lakat .... ol .... ta TOlau .. olearingtilift on saldoa, 

ae kalWenaatio1h1n 1n natva. ~ " ~ 

"'AKELUOH"'E: 

-""_ ....... _._"_._ ... ~!~~~..!' ....... "",,._ .. ,, .............. . 

• I:A4. 

ATUataja. \ 

....... luohj.m.II.J.: 

T .... III_. 
T .... III_ Ja " .. ital ............ . ... mlnlat.rill" •. 
EI ulkomuecluatuben tiedolt""alln. 
EI uNtomaaedu""" .. n, mutta ulkoaalelnminlat.rIIIn' tIedoi

tukelln • 
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VIITTAUS : D.U.M. 19 

Ulkoasiainministeriö 
L.L.E 

ASIA: Latvian kansallisuusolot. 

.' Llhetän tAmän mukana kunnioittaen Ministeriölle Rl1an-

lähetystön otsakeasiaa koskevan kuluvan vuoden raportin n:o 6. 

Il1niaterl: f~.~ 

• 

10 111 tet tä. 
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. R.. i i a SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .. 6 ... . 

.. 1l11 ..... ssa ..... i .. p:nä he~ .... kuuta 193.~. ~ 
~ l!O Ial. . D 

Asia: 
LatTian kansallisuuaolot. 

Viime vuonna toimitettiin Latviassa väenlasku, joka an

toi maan kanaallisuuaoloista lyhyen selostuksen ensaitsevan kuvan. 

JUlkaistujen numeroiden mukaan oli väestön kokonais~ 

määrä lisääntYLYt vuodesta 1930 , Jolloin viime väenlasku suoritet_ 

tiin , 50,457: lll, nousten nyt kaikkiaan 1.950.502: een. Tapahtu

nut kasvu ei Jakautunut tasaisesti maassa asuvien eri kansallisuuk

sien kesken. Päinvastoin oli virallisten numeroiden mukaan latvia

lainen kansanaine s ainoa , Joka osoitti huomattavampaa lis_stä. Lu

kuunottamatta isovenlläisil, jotka hiukan lisääntyivät , 

mlstökanBallisuudet si1miinpistävlsti vähenivät. 

Allaoleva asetelma 

1930 

Latvialaiset 1,394,957 

Isovenlläiset 201,718 

JUutalaiset 94,388 

Sakaalai.et 69,855 

puolalaiset 59,314 

Valkovenlll1aet· 36,029 

Llettualais.t 25,885 

Virolaiset 1,108 

JAKELUOHJE : 

.. 1:.4.. 

antaa kuvan tilanteen kehityksestl: 

% 1935 ~ 

73,42 1,472,612 75,50 

10,62 206,499 10,59 

4,91 93,419 4,79 _ 

3,68 62,144 3,19 7.111 

3,12 48,949 2,51 -10.425 

1,90 26,861 1,38 _ 9.162 

1,36 22,913 1,11 _ 2,912 

0,40 7,014 0,36 _ 694 

J"'eluohJ.mall.Ja : 

T.".II'-. 
T .... III_ Ja Uallul ............... minl.t.rIOIl • • 
EI ulko.....edu.tuka.n tiedoltukalln. 
EI ulkomaaaduatultaen, mutta ulkoaalalnminl.t.rlOn tiodol

t".Hn • 
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xuten tlstl ilmenee , vlhemmistökansal1iauudet v.1930 

muodostivat 26,05 % maan koko Tlestöstl, T. 1935 23,99 %. 
tatvialaisen ~sanainekaen kasvu viisivuotiskautena 

1930 - 35 oli miltei kaksi kertaa suurempi kuin edellisenl viisi_ 

vuotiskautena, jolloin se oli 40,831. Tlten viime lislystä tuskin 

voi tanee pi tlä "luonnollisena" Tlestönlislyksenl. AX'VattaTuti 

lislys suureksi osaksi joutui siitl, että lukuisat henkilöt , jotka 

viell 1930 vuoden TIenlaskussa lukeutuivat vlhemm1stökansallisuuk

sUn, nyt ilmoittautuivat latTiala1siksl. 

Latviala1sen kansanaineksen lislykseen ~ötlva1kuttavana 

seikkana on ~öskin otettava huomioon määrlys, ettl lapsi, Joka on 

syntynyt aTl01iltossa, missi tolnen puoliso on latvlalainen, polle

k~etta on katsottava latviala1seksi. 

Mitä vlhemmistlkansalllsuukal1a tulee, ollvat isovenllll_ 

.et ainoat, jotka osoittivat l1slystl.. XUltenkin nilden lukumii_ 

rln kasvu vlime vilsivuotiskautena oli puolta plenempl kuin edelll_ 

senä. ValkoTenlläisten mälrä a1 tä vastoln vlheni, vieläpä huomat ... 

taTamm1n kuin vuosina 1925 ... 30 • 

VIhemm1stlkanaalliauuka1en keskuudessa juutalaisten ja 

rtrolaisten lukwaiärln lasku 011 pienin. Bnslnma1nittujen Tihen .... 

~nen riippuu otatauttaTuti pllaaiassa maaataauutosta. 

Puolalaisten ja llettualaisten lukwailrl laati T11l11e v11 .. 

a1vuotlskautena suunnilleen samalla DIIIrUU kuin se 011 kaaTanut 

e4ell1seul. SYJDI tIhI.n llmiöön Toltaneen pltll sltl seikkaa, .tta 

DI1b1n kanaall1auuta11n kuuluTat 7leenal. OTat sikai alhaisella sl. 

rtst7Stuolla, etU he141n ll1101 tules .. a kanaalllauud .. taan eiTlt 

PU"U8tu a1h1nl1:&ln ltHDtis.en kAsitykaeen, Taan paikJreJmntien job

tahent11014en JlUrlykal1n. 



,. 
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Katsoen salcaalaisten asemaan tlssl. maasaa ja erikoisesti 

siihen iskuun, joka Ilakettl.1sten "talous lakien" x) kautta on 

heille annettu. tarjoavat saksalaista vlhemmistökansallisuutta 

koskevat numerot erikoista mielenkiintoa. 

1925 TUoden vienlaskusaa oli saksalaisten lukumäärl. 70.694 , 

v. 1930 69.855 ja v. 1935 62.144. Lasku vi1me v1isiTUotiakau. 

tena oli siis huomatt«rasti auurempi lcu1n ed.111senl. TI1mä rl1p_ 

puu arvattavasti ena1 sijassa ylll1ma1nitusta erikois.sti aalcaalai~ 

t.n keskuudesA tapahtuvasta latTialaistUlis.sta, minkl. johdosta 

us.at henkilöt. jotka v. 1930 viell. pitivl.t itsel.än saksala1s1na, 

nyt olivat muuttuneet latviala1slksi. TltI pros.ssia sanotut ta.. 

louslait eplll8ml.ttl tulevat suuresti jouduttamaan. TilasI. li.n .... 

kin pillayy siihen ki1htymykaeen . jonka mainitut lait ovat herätti-
#' 

neet Saks .... ja tlJåUl11sten saksalaiAten johdossa. Si tl. paitsi 

JQ'ötlvaikutti Tat saksalaisten v.Ih.nem1.een t1etenJd,n JQ'ösk1n hei .. 

dän keskuud.ssaan todettu alhainen ayntyml"'rl. ja huomattava maas_ 

tallUuttO. 

x x 
x 

llaalaiavlestO.ti latvialais.t DIIlodostivat 81,44 %, i.ove

nlll18.t 12,52 %, Juutalais.t 0,56 %, a~alai.et 0,89 %. puola-
A 

lai.~t 1,40 % Ja valkovenllllaet 1,46 %.- bUpunkilaiavl •• töati 

t ... en latvialaia.t Jmodoat1vat 65 .13~. 18ovenllll.et 1,21 %, 

juu'&alai •• t 12.18 %. aakaalai •• t 1,19 %, puolalai.et 4,44 ~ ja val-

x) ns. ra,p •• :02 - rT/l-H. 
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VIITTAUS : D.U. M . 19 

ASIA: Rap.or t .tl • 

Lähetystö toimittaa tämän mukana kunnioi t-

UE .: A .. 

taen Ministeriölle kuluvan vuoden raporttinsa 

No.7. Latvian taneeriteollisuus , 

jonka avustaja Wanne on laatinut. 

Ministeri: 

Liite. 
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R i i a SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 7. 

R i i a ssa .... ~~ p : nä helmi .kuuta 1936. 

!I /.J " • 
1. '" 

. ! 

Ennen Latvian itseDäistymistä oli taneeritealli_ 

suus maassa aivan mitätöntä , mutta siltä lähtien se on 

tilaisen, saksalaisen ja ruotsala1.s.en pääoman avulla hIilomatta.. 

vaati kehitt}'D.y"t; maassa on nyk. 14 suurempaa ja pienempää ta.. 

neeritehdaata entisten kahden sijasta. Tehtaissa on yhteensä n. 

2,500 työläistä, ja niiden tuotannosta lähes 80 % viedään ulko_ 

maille. Yaneeriteollisuuden näin viennin merkeissä keh1ttyes. 

sä kävi pian selväksi, ettei kotimainen raaka.-aine ri1 ttänyt, 

vaan ruvett.iin taneeripuun aineksia tuomaan varsinkin puolasta 

ja Liettuasta. Yaneeripuuta käyttää Latvian taneeriteollisuus 

vuositt.a1n yhteensä lähes 5 milj. kuutiojalkaa • 

Latvia on Itä-EUroopan taneerintuottajamaista 

men Ja Neuvostoliiton jälkeen kolmaa: ~ienti oli v.1934 37,022 

tonnia, arvoltaan Ls.8 ,894 ,000:- eli melkein 10 ~ Latvian koko 

~iennistä. NYt käytettävissä olevat tammi-marraskuun vlentitilaatot 

osoitta~at. etU suurin osa ~iennistä menee Bnglantiin ja 

;yhtl paljon Saksaan, vienti Englantiin on ~11me vuonna kasvanut 

Ja ~ientl Sakaaen vlhent,-nyt. Kolmas vlenti~st.a on Argen-

tiina, nelJla .Alanltcm.at. Tarkemmat vienti t1 lastonumerot tullaan 

JAKELUOHJE : 

Tavallinen .. 

••• • •.••• • •• • • • •• • •• • • • •••• •• • • ••• • • • _ .•• •• •••• • • • • ••••••• • ••• • -: • • •• u . . . ...... . . 

utEl: A 4. 

J.k.luohj.m.ll.j. : 

T .... 111"..,. 
T .... III ..... j. lIalkal ........ .... ............ minl.t.rI611 •• 
EI ulkomaucluatuben tledoltukalln. 
EI ulkomaeedultukaen, mutta ulkoaelalnminlateri6n tledol

t .... ln. 
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Ministeriölle aikanaan toimi t tamaan koko vuoden 1935 tilasto_ 

jen ilmestyttyä. 

Tikälälsissä teollisuus piireissä ollaan taneeri_ 

teollisuuden kehitykseen hyvin tyytyväisiä ja pidetään sitä 

varsin lupaavana. Varsinkin odotetaan pal.jon · hyötyä uudesta 

kauppa-sopimuksesta Saksan kanssa , joka takaa varman vienti

mahdol lisuuden sinne 10 , 000 m3 :l1e taneeri1 evyä , joiden han-

kinta on jaettu eri täkäläisten teh1öaiden kesken. MYös 

kotimaisten markkinain taneerikysynnän arvellaan vähitel1en 

kasvavan. 
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II ..( VI .... l: se, 
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Tämän mukana toimitan , kunnioittaen r. inis te_ 

ri ~lle Ri i an Lähetystön kuluvan vuoden raportin 

J:O 8, Huhuja eräistä huomattavista henkilö_ 

siirroista Latviassa. 

linisteri: 

10 lHtettä. 



R I I A ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n: 0 8. 

Riia ssa ... .14. p : nä maalis kuuta 19 36. 

Asia: HUhuja eräistä huomattavista 

.................... henkilösiirroista Latviassa. 

Salainen. 

II l r.. . 

Kokemuksi'eni mukaan yleensä hyvin intormoidul ta 

.. holta olen saanut tietää seuraavaa: 

.. 

. ~ 

Lopullisesti lienee nyttemmin päätetty, et t ä kun 

huhtikuun alussa Latvian Tasavallan nykyisen presidentin KVie_ 

sis'in toimikausi menee umpeen, uutta presidenttiä ei valita 

eikä aseteta, vaan ottaa Ulmanis hoidettavaksena sekä Tasaval_ 

lan presidentin että pääministerin toimet _ Hitlerin malliin. 

Tämä tapahtunee yksinkertaisesti hallituks~n antaman Julistuksen 

tahi asetuksen avulla , Jonka muodollisena perustana on 1934 

vuoden toukokuun 15 p: n deklaratio, jolla saelman kaikld. oi_ 

keudet ja tehtävät siirrettiin hal.litukselle. Kansanäänes_ 

tykseen sii. ei tahdota turvautua._ ~attavasti järjestetään 

kuitenkin Jonkinlainen kanaanlähetysku.nta pyytämään Ulmanista 

rautum&an molempien presidentti_virkojen hoitamiseen. 

se Takava Tastustus presidenttivirkojen yhdistäm1a_ 

ta Taataan, Joka on vallinnut etenkin armeijan tahOlla, niin

kuin mainit.in raport1asan1 n:02, 11ene. Toitettu silll n1men,C 

Omaisella nkuutukaell., että tämä aaialnjlrjeately on tarkoi_ 

t.ttu Taln Tlllaika1.elcai sikai kunn.. uusi Taltiosläntö on 

JAKELUOHJE : 

. . . .. ..... .... .. 'rUall.1nen • ......... _ .................... ... . 

• • ••• A . • •••• ~ •••• •••••••••••••••••••.• ••••• _ •• • • •• •• •••••• ~ •••••• • •••••••••• ••• •••••••••• •••••••••• 

UEI! '4. 

Jak.luohJem.llej. : 

T ..... llnen. • 
T ..... llnen j. IIdkal ....................... mlnl.terlllll •• 
EI u.omaaeclu.tu ...... tledoltuk.Un. 
Ei u.o ..... edlI.tub.n. mutta ulkoe.I.lnmlnlaterllln tledol

tukalln. 

. " . , f 
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saatu s ä äde tyksi . 

presidentti KViesis'ille järjestänee Jokin kunniakas 

s yrjäänvetäytymi amahdolliauus . on puhuttu lähettiläänpaikoista 

Lontoossa j a Berliinissä, Riian kaupungin y lipormestarin vi_ 

ras t a ja pai kas t a Korkeimmassa Oikeudes s a. 

~oka tapauks essa u lmanis täten vapautuu yhdes tä 

niis t ä harvoista vaikut usvaltaisista tekij~istä valtion joh_ 

dossa, j oiden taholta hän ainakin silloin tällöin on s aa-

nut kokea 7astarintaa edesottamuksissaan. 

nieks , 

suurta 

Toi nen tällai nen t ekijä on varapääministeri Skuj e_ 

jonka meno Ulmaniks en hallitukseen aikoinaan herätti 

hämmästystä . Hänet aiottanee nyt suures t i vastoin 

hänen omaa tahtoaan siirtää lähettilääksi varsovaan. 

Skujenieks i n mahdollisena seuraajana varapääministe

rina mainitaan sekä sotaministeri Balodis että kulkulaitosten 

ministeri Einbergs . Molemmat ovat nykyisen järjest elmän vil_ 

pi t t ömiä kannattajia ja Ulmaniksen l äheisiä ~stäviä • 

NYkyisestä varasisäministeristä B!rzin§'ista, Joka on 

ulmaniksen uupumaton propagandanhoi taj a, tehtänee " täysi "ministe .. 

rio 

Ulmaniksen ottaessa hoidettavaksenaa sekä Tasavallan 

presidentin että pääministerin t~ävät, syntyy kysymys, jäät~ 

hän edelleen my~skin ulkoministerikBi._ Tästä kertojan! ei 

vielä voinut sanoa mitään varmaa. Luullaan . että Ulmanis 

lellääD ·~eld.sl suosikkinaa MUntersin ulkoministeriksi, 

taan 7.lWlt8rsllla 1 tsellään tietyst~ ei 011s1 m1 tä.J.n. MUtta 

uaei~a vaikutusvaitaisllla taholllå vastutetaen hänen nimitys. 

tään vo1makk:aaat1. Hän on niet, huolimatta suuresta henld.10 .. 



3. 

kohtaisesta mi ellyttävyydestään, lahjakkuudestaan ja t armokkuu.. 

destaan, ajan mittaan onnistunut hankkimaan itselleen suuren 

määrän vihollisia. Hänen nopea karriäärinsä ja suuri vallan.. 

himonsa ovat t.uottanee t hänell e lukuisia vihamiehiä hänen 

hei s i mmässä ympäris tössää. 113.nen "saksalaisuutensa" x) on 

mätikkuna ai t ola tvialaisissa pi ireissä. Toiselta puolen hänen 

yrityksensä peittää saksalaisuuttaan harrastamalla ainakin u1-

tt konaisesti venäläisystävällistä politiikkaa, ovat suututtan~et 

tt 

muita laa joja piirejä . Hänen naimis iinmenonsa erään epämiel_ 

lyttävän. venakon kanssa on sekin, ainakin seurapiireissä , myö_ 

tävaikuttanut hänen populari tettinsa vähenemiseen. Näin 

pidetään yleen sä hänen tuloaan ulkoministeri ksi vähemmän luul_ 

tavana. suuremp ia mahdollisuuksia arvellaan entisellä 

terillä salnaisilla olevan. MUutamista herra salnaisin viime_ 

aikaisista lausunnoista minulle onkin ilmennyt , että hän itse 

toivoo piakkoin pääsevänsä jälleen ulkoasiain johtoon. 

mahdollisuuksien ulkopuolella luonnollisesti ei suinkaan ole 

että Ulmanis edelleen itse jää hoitamaan ulkomin1sterink1n 

salkkua. 

Täällä vallitsevissa oloissa on mahdotonta kont_ 

rolloida ylläselostet~ujen huhujen paikkansapitävyyttä. Olen 

silti katsonut syyti olevan lyhyesti kertoa niistä, koska ne 

ovat mitä oireelli81mpia Ulmaniksen pyr~kaille 

k1 valta om1~n klsl1~ä, koota ympärilleen valtion 

p~kol11e l'8t1Tlnal. ja nöyrät palvelijana&, ja pOiataa ympäri ... 

töstään itsenäisesti aj&t~el8Ya~ ja tOtm1vat henk11ö~. · 

_ .... 1=-/ t/&.tAJ4!l~. 
x) !linen 1slnal ei liene OS8.DDUt ' laWiåntd.81. tI ollahan J Ja hänen 

Ii ~1nal 011 Tirolai_llo 
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P: NÄ KUUTA 19 P:TTY n: o (!/6 
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ulkoas iainminist~.riö ...... LLE 

ASIA : RaJ,lQr tti . 

Tämän mukana toimitan kunnioit ta en 

inisteri "l ie Riian-Lähetys t ön kuluvliD. vuoden raportin 

_~ : 0 9 , Latvian ulkomaankau-) a 1935 . 

i n is teri: 

10 liitett ä . 
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R 1 1 A SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen . . 
RAPORTTln:o 9 . 

R i i assa .. l6. p:nä maalis kuuta 19 

Asia: r.a.t:v:ian.._ . .ul komeenkauppa ..... l.935. 

'J (/6 

JUuri jul.kisuuteen tullu t Latvian vi rallinen ulko_ 

maankauppatilast o osoittaa sekä viennin että tuonnin jatkuvaa 

kasvua edellisiin vuosiin verrat tuna. Vi ennin ja tuonnin ar_ 

vot olivat 

TUonti Vienti TUonti ylijäämä 

1933 91,215 81,526 9, 689 

1934 94,895 85 , 267 9, 628 

1935 100,954 98,716 2,238 

tuhansissa lateissa. · Viennin suuresta kasvusta johtuu, että 

t uontiylijäämä viim~ vuonna on huomattavasti laskenut, j opa 

niin että ei olla kaukana kauppataseen muut t umisesta aktiivi_ 

seks i , mihin nykyisen hallituksen politiikka hyvin määrätie-

toisesti tähtääkin . 

Vie n t 1-

seuraava ~setelma antaa kuvan viennin kehityksestä 

vuoteen 1934 verraten: 
1935. 

1000 f:'...... 1934. 
tonnia 

Eläviä eläimiä (kpl. ) 15,378 

Ravintoaineita 72,719 
-

.aaka-ainei ta ja puol1-
valmiste1ta 913,636 

JAKELUOHJE • 

Tavallinen. .............. - .... .. ........ , . - ............... . 
r . 

.. , ...... ...... . ..... :. .......... ._. r" .... ..... _ .......... ....... : ....... '. 

UI 1 : A 4. -\ 

1000 LS. . tonnia LS. 

878 ,. 47,904 3,5t2 

22,.l08 189.72~ ~3t239 

783,596 41,662 
/' 

44t2~2 
.> \ . 

Jakeluohjemalleja : 

T .... IU...... k 
. ..... 

T .... lllnen jalialhi ................•... minl.le.iOlle. 
Ei ulkomaaed"aluk •• n ·Iiedoitukaiin. ' 
Ei ~ul'o,!, .. edoaluk~. ~,!tt. ulko •• i~nmini.\erion.lti.doi .. 

• tutaiin. 

.. 



valmiita tuotteita 

1934. 
t onnia 1000 LS . 

54 , 014 18,067 

1935 . 
tonnia 1000 LS . 
71,4 98 20, 272 

KUten havaitaan , osoittaa tilasto kasvua 

muiden ryhmien kohdalta paitsi raaka_aineiden, joiden vient i 

jonkunverran laski . suurinta nousua (337 %) osoittaa elävien 

eläinten , senjälkeen ravintoaineiden (50 %) ja valmi iden tuot_ 

teiden (12 %) vient i . 

HUomiota herät tää eri t yisesti maataloustuottei den 

• vie nnin kasvu , jota seuraava taulu,kko vala i see : 

• 

~ . 

voita 
Rui sta 
vehnää 
Siko ' a (kpl. ) 

Lihaa (paitsi ekonia) 

pel lavaa 

Laskua 

1934 
tonni a 1000 LS . 
15,701 14 ,390 
46 ,834 3,120 

2 ,379 141 

13 ,525 653 

205 129 

6, 168 4,709 

1935 
tonnia 1000 1s . 
16 ,816 18 505 
88 ,425 5, 108 
65 ,749 3, 797 
47 , 825 3 , 536 

760 440 
8 ,143 8 , 66.8 

sensijaan osoittaa pekonin ja erinäisten 

siement en vienti {8Dittely kuten yllä} : 

pekonia 2,256 

pellavaruliemeniä 3,580 

APllansiemeniä 3,328 

2,3 4 
952 

4,331 

1,755 
2,572 
1,947 

1, 848 
692 

2 , 697 

Es ite1läk ön vi elä numeroista yllämainituista tär_ 

keimpien tavaraln viennin jakautumisest a eri maiden kesken v .1935 , 
tonneissa: 

.. 
Ru1åta vietiin: Belgia-Luxemburgiin 26,090 
• 

Yhciys~ al toihin 22,871-

Suo m • .n 14,364 

Viroon \' 10,845 

Tanskaan ~ 7,,525 

j 
Norjaan 2,74,3 

vehnää vietiin:: . Saksaan 16,948 , 

" ''l'anskaan ll,835 

• 
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,) 

v ehnää vietiin: Isoonbritanniaan 10, 800 

svei t s iin 9, 681 

Eelgia_Luxemhurgi i n 9, 050 

Kiinaan 7, 112 

su ome en 320 

voita vietiin: Isoo~br1 tanniaan 9 , 909 

saksdan 4,849 

yhdysvaltoihin 1,089 

pel lavaa v ietiin: Isoonbritanniaan 2 , 596 

Eel g ia- Luxemburgi i n 2 ,496 

saksaan 1 ,734 

T§ekkosl ovakiaan 51 8 

Suo m e e n 434 

Ranskaan 152 

Ruo siin -30 

Kaloj en vienti on huomattavas t i 1a skenutlaen arvo 
... 

oli 1935 vai n 38,000 LS . (1934 115,000 LS.). sensi jaan kala_ 

säilykkeiden vient i nousi 518 ,000:sta ;142.000:n l a tiin . 

Ryhmään "raaka_aineet ja puolivalmis teet" kuuluvista 

tavaroista ma1ni·t~akoon tässä erityisesti puutavarat ja sellu_ 

l oosa. ~~ iden vient i oli seuraava: 

puutavaroita 

selluloosaa 

1934 
--:r-

tonni a 1000 LS. 

77~,946 30,531 

4,996 588 

1935 

tonni a 1000 LS . 

640,528 25,197 

2,662 27'9 

erik~en 

. kOhdal~, 

Nämä molemmat vienti tavarat, joilla meille on oma 

intresClnsi, osoittavat siis, varsinkin salluloos~ 
t!. .. 

huomattavaa viennin vihent~stä. selluloosan viennin 

jakautumisesta ari maihin v.1935 

8 & (arvot tonne1ssa): 

on seuraavat l uvut 

Yhdysvaltoihin 

Ranskaan -.. 

1,063 

998 

503 

r 
saataviB_ 

'" 
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Mitä ryhmään "valmiit tuotteet" tulee, esitettä_ 

köön seuraavia numeroita : 

1934 1935 
tonni a 1000 LS . t onnia 1000 LS . 

Fane eria 36 ,424 8,289 44 ,227 9,670 

TU1itikkusäleitä 3 509 860 4, 657 1,175 

paperia ja -pahvia 7 ,172 1,469 10,442 2,171 

Tekstiilitavaroi t a 1 ,433 3,21.8 1,632 3,703 

Maatalous - ja teo1_ 
lisuuskoneita 266 275 282 230 

KUIDijalkinei ta 372 1,400 185 637 

väre jä 967 529 755 378 

Erin . metal1ituot te i ta 226 199 71 154 

TUlitikkuja 329 106 150 75 

Faneerin viennistä v. 1935 esitettäköön t ässä, lä

hetystö~ 24 . ~elmik . 1936 päivätyssä raportissa n: o 7 annetun 

lupauksen mukaan, seuraava erittely: 

tonni a 1000 LS. 

Isoonbritanniaan 15,966 3 , 269 

saksaan 10,101 2,837 

ugentiinaan . 4,730 852 

&lankoma1hin 3,094 685 

Be1.gia-Luxemburgiin 2,815 557 

:eri tt. Intiaan 1,363 186 

Tanskaan 1,135 234 

Bri t t. Mal.akkaan 960 122 

Italiaan 539 225 

sveitsiin 21.5 53 

TUO n t 1. 

Latvian tuonnista kahtena viimeksi .kuluneena vuo

tena. antaa aauraava pllrybal'ttl1nen asetelma ' yla18kuTaD: 

t. 

o 
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1934 1935 
tonnia 1000 LS. tonnia 1000 LS. 

Eläviä elämiä (kpl . ) 33 ,937 1,186 2,967 747 
Ravintoainei t e. 59,974 5,641 46,828 4,735 
Raaka-aine i t a a puoli _ 

valmis t eita 769,301 39,630 916,66 9 42 ,066 
Valmiita t uotteita 86, 883 48,213 83,893 53 ,017 

TUonti osoi tta.a siis lisäystä raaka-aineiden ja 

puolivalnisteiden (6 %) ja valmiiden tuotteiden (9,5 %) 
kun taas elävien eläinten tuonti on vähentynyt 36 ,4 % ja 

ravintoaineiden 16 % vuodesta 1934. 

Ravintoaineiden tuonnIsta voidaan esittää seuraava 

erittely: 

1934 1935 
tonnia 1000 Ls. tonnia 1000 LS . 

Riisiä 528 67 559 86 
Hedelmiä ja marjoja 1,161 67 2,123 1,232 
Silliä ~,993 1,519 9,875 1, 654 
Suol,aa 30,949 607 32,584 673 
Kaakaota 644 345 584 268 

yllä main.ituista tavaroista siis enimmÖt osoittavat 

lisääntynyttä tuontia; hedelmien tuonti arvon nousu Johtunee 

proh.ibiitivisten t ullien äskeisestä huomattavasta alennuksesta. 

se seikka, että ravintoaineiden tuonnin arvo sittenk.in on 

laskenut , saa selityksensä siitä, että sokerin tuonti, ' joka 
-1934 vielä oli 1,5 m11 j . 1atia, sen jälkei kokonaan , lakkasi, 

samoin munien ' tuonti, Jonka arvo 1934 oli~n. 50.000 LS. 

Mitl raaka-alneiden ja puo1ivalmlsteiden tuontiin 

1ee J " osoittavat seuraavat tuonti tavarat lislystä v. 1935: 

• Klvih.illlä 

1934 
tonnia--rooo LS. e 
468,911 6,655 

1935 
tonnia ~OOO LS. 

586:.684 8,l!98 
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pUuvillaa 

raftaa 

p etroo1ia 

Bensiiniä 

Keinot.lannoitusainei_ 
ta 

~ata1ouskoneit a 

Sähkökonei t a 

Kasvis ö1jyjä 

LYijyä 

1934 

tonnia 1000 LS. 

4,73 0 

8, 069 

20,741 

5 , 692 

34,339 

1,350 

519 

526 

1,476 

5,176 

552 

1,075 

980 

3,071 

1,350 

2,322 

301 

297 

t onnia 

4, 672 

11,063 

24,730 

6 ,323 

50,127 

2,203 

495 

653 

1,957 

6. 

19:!5 

1000 LS. 

5 ,211 

772 

1,347 

751 

4,225 

2 ,095 

2 ,337 

352 

420 

TUonnin vähentymistä se n sij aan osoittavat (sama 

erittely) : 

selluloosaa 2,936 

Villaa 521 

Kaut sukkia Ja gutta_ 
p erkkaa 706 

Fosforiittia 47,731 

Teol1isuuskoneita 3,328 

Kas eiini a 722 

468 

1 , 822 

589 

1,463 

5,484 

409 

1 ,001 

505 

574 

36,224 

2,482 

663 

130 

1,425 

532 

1,139 

5,126 

314 

fl 
Lopuksi mainittakoon numerot suomen kannalta kat_ 

soen kiinnostavimpien valmiiden tuottelåen tuonnista Latviaan: 

paperia ja pahvia 

Tekstiilituotteita 

x 

1934 
tonni a---rooo Ls. 

355 

2,914 

572 

13,425 

. . 
x 

1935 
tonni a ---rooo L5. 

511 

2,816 

• 

673 

13,138 

x 

yleensä vol tIlastosta tehdä sen - huomion, että 

tuo1ei ta', Joi ta f Latviassa el valmisteta tai ei u.nn:ta val_ 

mistaa, nykyään tuodaan maahan ~ieman laa jemmassa mittakaa'la1lsa . 
~. 



7. 

kuin v . 1934 , mikäli valuuttapoliittiset tekijät vain sallivat. 

Kompensatiokaupat joita yhä enemmän on ruvettu solmimaan, näyt. 

televät nekin joltistakin osaa kauppavaihdon kehityksessä . 

x x 
x 

Latvi an kauppavaihdosta suomen ja tärkeimpien 

4t den mai den kanssa tullaan eri r ap orteissa tekemään selkoa. 

AvustaJa. 

, 
,-
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jälleenmiehittämisen ensi vastakaiku Lat viassa . 

'i niste ri : P~J-/i 

10 111 t et t ä . 
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10. 

SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

Rii a ssa )JL p: nä maalis. kuuta 

Asia : Re1ninmaan demi11tar1s01dun 

alueen jälleenmiehittämisen 

............... ensi vastakailal ...... ~~~"!.i~~~.a.: .~ 

Hi t l erin maaliskuun 7 p : n tekoon 

Salainen . 

n Lat viassa 

toi staiseksi sutaudut t u r auhallis-esti ja asiallisest i . 

s anomalehtikir joi tuksi s sa on i lmeisesti yritetty 

noudat t aa puolueettomuutta ja asetutt u odottaval le kannalle 

suurin p i i r tein yhtyen engl antilaisiin näkökohtiin . samalla 

kun versailles t in ja Locarnon sopi musten rikkominen Saksan 

taholta on todett u, on alleviivatust i tähdenne t ty Hitlerin 

positiivisia rauhanturvaamisehdotuks ia. 

Latvian sotilaslehti "La~vi jas Kareivis" kirjoi 

ti, käytet tävi s säni olevan saksannoksen mukaan , ensi kirj oi_ 

tuksessaan m. m. seuraavaa: 

"Deutschland appelliert , neben seinem bedeutenden 

SChritt, auch mit konkreten vorsohlägen an den guten Willen 

der europäischen Gros staat en , mit ibm zur Sicherung des Frie 

dens zusammen zu arbe1ten." und i n weloher 

Welse die GroBstaaten dem in sei~r ganzen Grösse aufger1oh_ 

~ten Deutsohland die Hand reiohen werden , ob diese staaten 

1n diesem Deutschland 

werdeft, als den s10h 

dokument1ert darauf 

JAKELUOHoIE : 

Tavallinen. 

elnea w~en Rltter des Frledens erbllc~ 

Deutschlan~ mit seinen neuen vorschlägen 

werden wir mit aufmerksamer 

Jakeluohjemalleja: 

T .... llm.n. 
T ..... llnen j. lIaltai ........................ minl.l.rlllll •• 
EI ulkomaaedualukeen IledoItuk.lln • 
Ei ulkomaaedu.tukaen, mutta ulkoaal.lnmlnlaleriOn lledol. 

• ... .................... .. ...... ...... ............. .......... _ ......................... . . 
I .. kalln. 

UE 1 : • 4. 
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kei t zu achten habe!'. , denn auch °nr h örten sonnabend Ri t _ 

l ers Kampfruf ftir den Fri eden." öhemmässä kirjoituk_ 

sessa sama lehti lausui , käytettävissäni olev an ranskannoksen 

mukaan : "La Franc e, a vec tou te son tSner ie et t out s on p oi 

en EUrope, a assume le rOl e de d~ fenderesse des trai t ~ s , 

rOl e dont les cha r oe s s e s ont accrues p er 1 'intransigeance 

de l'Allemagne se r e fusant ~ r a peler m~e s ymboli quewsnt 

ses troup es de la zone rh6nane d~literis~e. La s1 

t i on p:tatique de ce ges te d e 1-Al l emagm a s ourtout touch~ 

la France . al s elle n 'es t p as l a s eule qui, d ' une fa90n 

ou d'un e autre soit 1nt&ress~e au d~nouement des com lica

C' est p our uoi 11 s'expli q.e que d' autres t i ons existant es. 

Eta ts, au r emier rang desquels 1 ' Angleter re , anvisagent dif~ 

f&ramment les ~~ns et les possibilit&s de trouver une 

lssue aux diffloult&s a ctuelles. Avant que le d~clsion de 

la S.D.N., f ai sent autorit&, ne soit prise, ersonm n ta 

le droit de cons id&rer son p oint de vue comme le seul 

juste et d e l'lmposer aux autres. Dens la eris e europ~enne J 

le s ang_troid et le dalisme peuvent aeuls p ermettre de 

t.rouver UlIIl aolution p lus lerge. Dans le reSseau des int6_ 

rat.s , di1'1'~rents qul couvre aetuelle.ment l'EUrope, l a voie de 

la rt1serTe et de la maltrlse des passiom est e ell e per 

laquelle on peut atteindre au p lus Tite et au plus S1lr 

but de toua las Etata , la garant1e de la paix en EUrope 
et une garant1e telle que chaque nOUTeSl. trait& m 

pu les pr6ex1stanta4o" 

PUol1T1ralllnen l~tapl1TiUehtl "BriTa zeme". 
ka on Ulmaniata aangen llhelll., kirjoitti m.m.: 
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"pour ce qui est de la Lettonie , elle doit surtout 

se r~jouir que la vole soit ouverte ~ une r6conciliation 

entre la Lithuanie et l'Allemagne . "OUS ne pouvons que f&_ 

liciter notre voisine de son activit& sen s6e qui lui a per_ 

ms en moins d 'um ann&e d ' amener de t els changements dans 

l'opinion allemande. Le reste de l'EUrope y trouvera U!E nou

velle preuve de la politique pacifique de l'Entente baltique 

et de la maturit& pOlitique de ses membres • 

Noue vivons ä une ~poque de "raits a ocomplis" et il 

faut d'ores et d~jä consid6rer le ges t e de l'A1Jemagne du 

7 mars comme un fait accompli. Les 61 6ment s sentimentaux m 

jouent aucun rOle d6cisif dans les relations interrationales 

qui s e d6veloppent suiva nt l es forces et les int&rets. 

pourquoi nous devons a ttendre paisiblement et voir c omment 

ces forces se grouperont dans l'aven1r prochain et quels int&_ 

rats prendront le dessus. N OUS ne p ouvons qU'esp~rer que ce 

seront oeux de la paix, parce que nous sommes rofon4&ment 

oonvainous que toute l'EUrope d6sire l a p aix et que 

entier a besoin d'une EUrope pacifique. " 

puol1virallinen aamulehti "Rits" ta aseen lausui seu-

raavaa: 

"]Dl ta'Y8ur de l' AlI emagne , en dehors de ses argu.. 

mants moraux discutables , on ne trouve que sa proposition 

d 'uu programme conatructit. Cependant toute cette attaire a 

non seulement un oOt' r6el, de tai t, mais aussi un cOt' 

de droi t et de morale, et la question se pose not&llllllBn-t 

de sa'Yoir quelle cr'anoe on peut aocorder l ce nou'Yeau Slste 

4e l'Jllemagne venent Juste au mameut o~ elle viole .e. obll_ 
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gations librement aeeept~es ." •••••.••• "rl ne suffit pas dt&tre 

enti~rement d'~:eord sur le fait que le trait~ a bien 't~ 

viol~. mais il faut trouver ee par quoi on le remplaeera. 

Et iei , la premi~re e t la derni~re ~~estion qui se posera 

est eelle_ei: pouvons_nous essayer eneore une foia de eolla_ 

borer aveo ltAllemagne qui affirme que maintenant qutelle a 

eonquis l'&galit& de droits elle respeetera les tralt's qutelle 

eonelura ou bien ne pouvons_nous lus avoir eon~ianee en elle 

et etest pourquoi nous devons nous unir pour d'fendre la aix 

menae'e?". vas'\;austa asettamaansa kysymykseen lehti.. ei anna. 

MUissa lehdissä ei ole ollut huomattavampia it_ 

senäisiä kirjoi t uksia. Ne ovat tyytyneet varustamaan asiaa kos_ 

kevia uutisiaan enemmän tahi vähemmän sensatiomaisilla otsakkeil_ 

la. 

Ylläoleva riittänee kuvan antamiseksi Latvian sa_ 

nomalehdistön tähänastisesta kannanotosta. TUlkoon kuitenkin lisä_ 

tyksi, että viime päivinä on uutisten otsakkeissa fkirjoituksia 

• ei ole ollut) ollut huomattavissa aekä kasvannutta hermostunei_ 

suut12. , että lisääntynyttä kallistumista Ranskan kannalle. Viime_ 

mainittu seikka johtunee ainakin osaksi Ranskan lähettilään vali 

tuksista ensimmäisten sanomalehtik1rjoitusten hänen mielestään li 

allisesta sakaalaiaystävälllsyydestä. 

Ministeri uuntersin kanssa olan kahteen otteeseen 

yrittänyt · perusteellisesti keskustella tila nteesta . MOlemmat ker_ 

rat hän kuitenkin asettui sanomalehtik1rjoituksissakin ilmenneelle 

varovaiaelle -toiselta puolen ja toiselta puolen"_ksnnalle , 11 

niin ollen kannata. selostaa hänen yl1malka1sia arvelujaan _v"', ... ,,'~ 
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ta puolen edessä olevista vaikeuksista, toiselta puolen p a

kotteiden toteuttami~en epätodennäköis yydestä. TUlkoon t äss ä 

vain mainituksi , että hän ensi keskus telussamma osoitti jol_ 

tistakin optimi smia Hi tlerin ilmoittaman valmiuden j ohdosta 

s olmia nonagres s iosopi mus Li ett uan kanssa, l ausuen suunni lleen 

että jos saksa todella solmii hy'kkä " " ttömyyssop imuksen Liet_ 

tuan , ja siis toi vott!tvasti myös Lat vian j a Viron kanssa , 

ja jos Saksa alaa Kansainliittoon , Itä- EUroopassa s i ten s aa_ 

vutettuja rauhantake i ta voidaan pitää mi l te i niin t yydyttäVinä 

kuin mahdoll i suuksi en rajoissa on. HU~mautukseeni , et tä Lat_ 

vi an maksimiohj elmana tähän s aakka ei ole ollu t vain hyök_ 

kää mättömyys_sopimusjärjestelmä saksan ja s en itäisten naapu_ 

rien välillä set ä Neuvostoliiton ja sen l äntist en mauurien 

välillä, vaan s i tä pai tsi näi den sopimust en tärkeänä täyden_ 

nyksenä multilateraalinen konsultat io_sop imus kaikkien näiden 

hyökkäämättömyyssopimusten allekirjoi t t ajavaltojen välillä, MUn

ters vasta si , että Saksan palattua Kansainlii t toon mai nittu 

konsultatiosopimus käy turhaks i tai ainakin vähennnän t ärkeäksi. 

Toisessa keskustelussamme MUnters oli melkol atlla 

pidä t tyväisemp i ja hänen optimisminsa oli kadonnut. se joh_ 

t ui t ietenkin siitä, että viime päivi e n merkkien mu~aan 

lerin rauhanturaaamisehdotust en käsi t tely näyttää Siir t yvän epä. 

määräiseen tulevaisuuteen ja niiden positiiviset t uloks et 

t unnu kovin varmoilta. si t ä pa i t si liene e huomattavassa mää. 

rin hänen mielialansa muuttumiseen myötävai kuttanut pel kO että 

saksa, kostaakseen Latvian viimeaikai •• D jyrkän saksalaisbal. 

tila ia_ atuaen Sisäpolitiikan, ehkä solmiikin vain Li et t uan 

eikä Latvian kanssa hyökldl.imättömyyasopimuksen. Saksa. 

lähettiläs lienee Yiiteauut til1aiseen mahdOllisuuteen. 

Jlin1steri: f ~~~ 
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N:O 11. Latvian presidenttikysymys. 

liitettä. 

, , . 

LLE 

inlste_ 
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JO tämän vuoden raportissani :0 2 saatoin 

tiedoittaa yleisesti arvelta17~ ett ä Presidentti KViesisin toi_ 

• sen toimikauden mennessä tulevan huhtikuun 11 p :nä umpeen, 

nisteripresidentti ja "vadonis" (=Ftihrer) Ulmanis tulisi 

tahi toisessa ottamaan hoita aks een sekä Tasavallan presidentin 

että ministeripresidentin tehtävät , Hitlerin tapaan , johtajaperi_ 

aatteen konsekvenss ien mukaisesti 

tavoin l opUllisesti järjestetty. 

NYttemmin onkin asia t ällä 

s e tap ah tui yksinkertai sesti 

halli tu.ksen säätämän ja presidentin kuluvan kuun 19 p :nä 

kals eman lain avulla , jOnka muodollis-oikeudellisena ];8 rus tana 

on 1934 toukokuun 18 p :n tietenkin vallankumouksellinen dekla-

• ratio saeiman kaikki . oikeuksien siirtämisestä toistaiseksi 

li tukselle. 

Lain sisältö on, kä.ytettävissäni olevan 

sannoksen mukaan , seuraava: 

"Daa llin1sterkabi nett nahm am 12. M"årz 1936 

en ~d der staatspräsident verkUndet to1gendes Gesetz: 

Qesetz tiber die Ertul1ung dea ~tea des staataprlsidenten. 

1. Bis zu dw DurchtUhrung der in der 

Deklaratlon des M1n1sterkabinetts vom 18.Mai 1934 (aeaetzesst1 • 

oIAKEWOHoIE. ................. I.J •• 

T ..... ....... 
T ......... ja 1 ...... ............. ..... . mini""""'" TaTall1~e~! .. ____ ..... _ ............... . 

EI ,*-••• d ... *_ tIedoltublln. 
EI "'.m ••• d ..... _. mutla ulkOMlelftm .......... tIedoI-........ 

"I:A~ 
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1934/1935) vorgesehenen Verfassungsreform erftillt Min1sterpräsi_ 

dent Dr . Karlis U manis das Amt des staatspräsidenten. 

2 . Wenn der inisterprä sident sich auf urlaub 

befindet , oder aus anderen Grlinden n icht das Amt des staats_ 

präsidenten erfallen kann , wird das letztere durch Kriegsmi_ 

n1 ste r Ge neral J ahnis Balodis erftill t. 

3. Hiermit sind alle bestehenden Gesetze, so_ 

weit sie fiir den Antritt und die Erfiil lung des s taatspräsi_ 

tt dentenamtes eine andere ordnung f estlegen, aufgehoben. 

tt 

4 . Dieses Gesetz tri t t am 11 . APril 1936 in 

Kraft . 
ataatspräsident A. KVies i s. 

Riga , den 19. März 1936 ." 

Asian y l eisesti odotett una ratkaisu tapana tämä 

laki ei herättänyt mitään näkyvää kiinnostust a. Sanomalehdet 

eivät asiasta kirjoittaneet sanaakaan, ja niin hyvin viralli_ 

sissa asemissa )levat kuin yks i t yiset puhutteleman1 henkilöt 

ovat visusti väH:täneet antautumasta minkäänlaisiin arvostelui_ 

hin. 

Timä on asian sileä julkipuol1. I!IUtta sillä 

toinenkin puoli Joka on merkillepantava. Ei sikäli, että se 

asiallisesti merkitsisi minkäänlaista muutosta Latvian nykyisen 

valt iollisen järjestelmän toimimisessa. Onhan tähänkin saakka 

"vadonis" yksinvaltaisesti määrännyt k~kk1 , joskin hänen usein 

lienee ollut voitettava suurtakin vastustusta juuri Presidentti 

KV1esia1n taholta. J(Utta epäsuoranaisest1 maaliskuun 19 p:n 

laki saattaa tulla merki tsemäAn erAlnlaiata käännekohtaa 

vdtioellmln viimeaikaisessa kehityksessä, sikäli että se tun. 



tuu tyytyväisen ja r auhal lisen julkipuolen takana anta.. 

neen jonldmlaisen ens immäisen sysäyks en niil3:e arvostelun ja 

tyytymättömyyden voimille , jotka tähän saakka ovat l a tenttisina 

ja purkautuIDatta p iilleet siellä ja täällä. 

- KUten parissa aikaisemmassakin r aporti s sa olen 

t i edoit t anut , on alus t a alkaen armeijan t aholla vakavasti vas_ 

tustettu molempien presidenttivirkojen yhdistämistä. x) Sähke es_ 

säni N:O 13 yllämainitun lai n odotettavissa oleva s t a j ulkaise_ 

tt misesta kiinnitin erikoista huomiota lai~äräYkSeen, että va.. 

doniksen ol l essa lomalla tai muuten esttneenä suor i ttamasta Ta_ 

tt 

s avall an presid entin tehtäviä , hoitaa niitä sotaministeri Balo_ 

dis , ei kä varamlnisteripresidentti Skujenieks, niinkuin olisi 01_ 

lut l uonnollisinta . Huomautin, että tiillä määräyks ellä samaten 

kuin s äännöksellä , että lain s ä ätämä jlrJes~ ely on oleva voi_ 

massa vain väliaikaisest i ? '.mnes uusi valtiosääntö on saa tu 

s äädetyks i , on ilmeisest i yri tetty voi ttaa armeijan ki elteistä 

suhtautumista asian tapahtumeeseen järj es t elyyn. Onko täs sä 

nistuttU? En t iedä olenko oikeassa, mut t a minul la on s e 

ne , et tå ni i n ei ole asian l a ita. 

Lisäksi on seuraava huomioonotett ava . 

HUolimatta ihmisten varovaisuudesta puheissaan 

tä asiasta tahi oikeammin senkin km1tta olen saanut sen 

vaikutelman, ett.ei suinkaan ainoastaa.n armeijan taholla, vaan 

yleensä miltei kaikissa muissa kuin Ulmaniksen läheiSimmissä 

piireissä, uuteen Järjestelyyn suhtaudutaan kielteisest i. Presi_ 

dentti ~1es1s on yleisesti Pidetty; reht1nä, hYVin~ahtols.na 

xl ~ten tunnettua &r.m81ja e1 

15 p;nä kaappaulcBen takana. 
suoJeluskunt1en aTUlla. 

kokonaisuudessaan ollut toukokuun 

se suor1tetti1nkin yka1nomaan 
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"puhtaana" miehenä . ~i ""li s uuri yle isö on voinut arvostel la, 

on hän sitä p aits i lo jaalisesti suhtautunut ulmanikseen ja 

t een järjestelmään , nii 

nut käydäkin hänelle . 

vaikeaks i kui n tä" usei n on saatta_ 

Katsoma tta asian per i aatteel li seen puo_ 

l een, (s . o . au t ori t" ~risen järjestelmän vaati uksi in) pi detään näin 

ollen suure n yl eis keskuudessa Ulmani ' sen tekoa nyt heittää 

KViesisin yll l aidan inhimilliselt ä kannalta e äsympaa ttisena 

ja j ärjestelmä n kannalta turhana , j a nähdään siinä yksinomaan 

• Ulmantksen KaS vavan h enkil " kohtaisen vallanhimon ja turhamai suu

den i lmaus. x ) 

äten tuntuu maaliskuun 1 9 . :n laki , p s koloogi _' 

sista s yis tä, jatkona l ukuisiin edell äkäyne1siin enemmän tai 

vähemml!. n vaike asti ymmärrettävi i n toi enp ite isiin , s iinä määrin 

aiheuttaneen Ulmanis~a ja hänen rr j e stelmäänsä kohtaan alus ta 

alkaen t ietyillä tahoilla olemassa olle en ep ä sup ean, osittain 

suorastaan vihamiel isen hengen l e': i ämistä ja VOimistumis ta, ett ä 

se pane e miett i ""än . Toistaiseksi tämä henk". kyl lä ei ole 

• kinnyt mitään vaaraa nykyisil10 vallanpitä jille, ei kä se vielä_ 

kään sitä tehne . 

Sillä, kuten J o kir joi t i n vastaukses s ani 

tiedust eluun kommunistis -Is t a toiminnas t a Latviassa , "S_utori tääri_ 

sen järjestelmän nyrkki p a i naa ankarasti kaikkea poliittista 

toimintaa j a elko joutua kiinni valtionvastaisesta toiminnasta 

on erinomaisen suuri yhteiskunnan kaikissa piireissä. ArmOa ei 

x) Viittaus määräyks e en, että valtiosäännön mukaan " sama henkilö 

ei S.a toimia president~nä enemmin kuin 6 vuotta peräkkäin 

ei tietenkään tehoa, kun valtiosäännön muita, Ja tärkeämpiä 
kohtia on voitu kumota ilman muuta. 



näet anne ta." Sitä paitsi va llinne t odella toistaiseksi 

valtavassa enemmistössä tyytYVäisyys nykyise en järjestelmään , 
.) 

tai a inakin nöyrä allstuvaisuus. Mutta jos t yytymättömyys 

jemmassa mittakaavassa pääsee pesiytymä än armeij aan, on se 

t enkin s angen vakava asi a , samaten kui n vihamielisyyden 

mist ä J a voimistumista yhtei skunnan muussa piirei s sä l uonnolli_ 

sesti ei sitäkään ole halveks1ttava. 

Pidättäydyn kaiki s t a ennusteluista. Tarkkailijana 

.. on minun vain ol lut pantava ylläoleva merkille ja p ap erille. 

• 

Tässä tulkoon ai noa staån tOdetuksi , e ttä maa _ 

liskuun 1 9 p : n toimenp ide Joka tapauksessa v i enee siihen , että 

Latvi an yhteiskunta rupeaa herä ämään siltä sisäpol1itt is C1ta apa_ 

tiasta, Joka on ' Tallannut sen , j a että kysymys uuden val t io_ 

säännön ai kaansaamisesta si t e n käytännölli sestiki n käy ajankoh-

taiseksi. 

x x 

x 

Liltän tähäJi, ministeri Muntersin Pyynnöstä , 

jälj ennöksen eräästä lähetystöille Jaetusta ~irallisesta prome.. 

morlasta a sIassa • • 

Ministeri: 
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J ä 1 J e n n ö s. 

' n isU!re des . ffai r~ s Etrano~res 

de Lettoni e 

D e j ~ bien avant 1e 16 ma i 1934 il s 'etait tndubi_ 

table ent avere que l a constitution du 15 fevrier 1922 non 

seulement ne repondai t pas aux intere~ et ~ l a volonte du 

peupl e mais que 1e regi me parlementaire des partis 

qui fonetio. c ait sur la base de e ette constitution 

l a Republi que d' une ruine morale et eeonomique et 

poli tiques 

menaqait 

amenai t 1a. 

destruetion pro ressive de l' esprit de l 'un i t e rat i onale et 

fondement s soeiaus de la vie du peuple . 

APr~s les evenement s du 15 mai 1934, qui ont r equ 

l'approb~ion eonseiente et una ni me de l a Jation, l 'ac tivite 

des par ti s p Ol i t iques fu t arretee et ees pa rtis furent 

~ la li quidation . En eons6quenee l e traveil de la 5 aeima , 

eonstituee sur l a ba se de partis pol i tiques, ne pouvai t p l us 

tatre eont i nue. 

• par l a declara t i -on du 18 mai 1934 l e COIB eil des 

Mtnistres assuma les fonations de la 5ae1ma, t out en d&ter_ 

m1nant qu' 11 

la reforme 

c onstitution 

exercera ces fonc t1ons Jusqu'~ 

constitutione11e . AUX termes de 

les pfeins pouvoirs de l a IV-e 

lå realisation de 

l ' artic1e 12 de 

5aeima ont expir6 

au mois de novembre 1934 e t par l~ seul le c onseil des ~_ 

nistres est investi du po.voir l&gialatif. En cons6quence le 

conseil es M1n1str ~ avait aussi ~ deter.miner l'ordre selon 

lequel se fera 1a sucaession dans les fonct i ons de president 

de la R'publique pour lesque11ea l'artic1e 39 de 1a constitu

tion .tablit qU'e11es n e peuvent etre tenues p er la mama er~ 

{ 
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sonne plus de s i x ans de sui te . 

En partant de l'idee fondamenta1e de la d~claration 

du 18 mEi visant l a necessi t ~ de l a reforme constitutionnel1e, 

le conseil des nistres a aussi adapte la l oi du 1 9 mars 

a cette m~me i dee, en etabliss ant l a duree des f oncti ons pre_ 

sidentiel1es stric t e r aI t ion av ec l e terme de l a realisa_ 

t i on de l a reforme constitutionnel1e. pour 1e choi x de la 

s onne du president de la Repub1ique de c onseil des ri nis tres 

tt s ' es t laiss~ gui der Bussi bi en des principes de droit que de s 

circons tances poli ti ques ob jectives. se conformant aux exigences 

motivees du droit publie il a en naIDe temps pris de s dispo_ 

tt 

sitions pour pourvoir aux besoins des situa t i ons ou un 

otilllent tempor a i re 

visager. 

:Jans 

expression dans l a 

du 19 mars 1936 , 

du president de l a R~pub1ique serait ~ en-

l t arrangement provis oi r e , qui a trouv~ son 

declarati on du 18 mai 1934 et dans l a ihoi 

l t idee directrice dont l e Gouvernement 

re est de donner au pays aussitOt que possibl e une nouvel le 

constitut.o~ r&pondant aux n&cessites de la v ie na ti o~ale. 

par l'article 3 de la loi du 19 mars 1936 ont 

&tå abrog~es les disposltlom des lois en vigueur pour autant 

qutelles &tablissaient un ordre 11ff&rent pour la nominatlon du 

pr6s1dent de la R&publ1qua et l'exerclce de saa 

dls que toutes les 101s sur les drolts et les obllgations du 

pr'sldent de la R&publlque restant an vigueur. La signitlcation 

.saentialle de cat artlcle ast qua le conseil des ~nistre. 

admet qu. las tonctloIB de pr&sldent de la Republlque et de 
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pr~s ident du consei1 soient cumul~es dans les mftmes mains 

jusqu t~ 1a r~alisation de la r~rorme const1tutlonne1le . 

La loi du 19 mars a ~t8 promu1gu~e par 1e pd_ 

s1dent de 1a R~publique en vertu de 1 t artic1e 1, de 1a 101 

du 8 juin 1934 sur 1'ordre de la promu1gat ion des 101s. 

20 . 3 . 1936 . 
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• 
Tämän mukana toimi ta kunnioi t taen 

' i nisteriölle Riia n Lähetyst n kuluva n vuoden r aportin 

: ° 12, suomen osuus Lat'å an ulkomaan-

kaupassa 1 935 . 

:1niste ri : 

• 

10 liitettä. 
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............................... 'R..J ... l .. A. .. ~ ......... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .. 1..?L ...... . 
- ,II.. . 

...... .RU~ .. ssa .. ?!L. p : nä ~~.li.e. ....... kuuta 19.3.6 .• . 

2j'l. v • 

A s i a : .SuOltle.n ...... o.s.u\UL ... Lat.vi.an ............. . 

.............. ........ ~fkl?ma~u.:eas s.~ ....... J,.~;?5 ~ .......... . 

ÄSken ilmestyneen Latv i an vuosi t i l aston mukaan 

s i suomen-Latvian kokonaiskauppavaihto vv. 1933_35 seuraaviin 

määriin : 

1933: 

1934: 
1935: 

10,147 

17 ,881 
37, 216 

t onnia, 
tt 

tt 

697, 000 

826 ,000 
1,878 ,000 • 

Kauppavaihto on siis näiden tie to j en mukaan 

neena vuonna kasvanut valt avas ti, palj on yli 100 : lla , ver_ 

rattuna edellisiin vuosi in. 

Latvian t uont i suome s ta ja vienti suomeen on 

vian tilas ton mukaan kehittynyt seuraavasti (arvot lateissa): 

1933 

1934 

1935 

TUonti 

415,000 
439,000 

312 , 000 

vienti 

282,000 

387 ,000 

1,566 ,000 

Ylijäämä 

133, 000 

52, 000 

+1, 254 ,000 

yllämainittu kokonaiskauppavaihdon kasvu on siis 

~okonaan tapahtunut Lat vian lisääntyneen viennin merkeissä. 

TUonti suomesta on supistunut entistäkin vielä pienemmäksi. 

Latvian kannalta katsoen kauppatase , joka edellisenä vuotena 

oli osoittanut tosin vähenevää passiivisuutta, vuonna 

JAKELUOHJE. 

Tavallinen. 
~ ____ ••• _.. . _. n . m __ n _ _ n o .. .... . . . ....... . 

• __ ._. _ ... ~_._ ••• _--_ . . .. .... . _ ._. - •• - • •• _--_ •••.•• _--- - •.•• • •• •• ••• •• •••• t' 

UI 1: ... 

J .... luohjem .. II.J. : 

T .... IIInen. 
T ............ J. lIalkal .... . .... ... ... mlnl.t.nG" • • 
EI ulkomueduatu ...... tiedoHukalln. 
EI ulkomueduatuke •• mutta ulkoul.lnmlni.terlOn tledol

.... lIn • 
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1935 kääntyi " j rkästi aktiivi s eks i, jop a niin , että se 

taa runs a n miljoonan latin vient i voi ttoisuutta LatvialIe. 

pantakoon tähän vertailu n vu oksi myös suomen ti1as_ 

ton numerot, ensinnäkin osto_ ja myyntimaan mukaan (markoi s s a) : 

suomen vient i Suomen tuont i yli j äämä 

1933 5 ,7 58,854 6 , 320,841 761,987 
1934 7 , 788 ,341 9 , 585 ,088 1, 796, 747 
1935 3,406 , 631 15,513, 272 - 12,106 , 641; 

ja a l kuperä .. j a kulutusmaan mukaan: 

1935 3,431,281 21 , 572 ,089 - 18 , 140 , 808 

Vi imemai ni ttu jen numeroiden mukaan on Suomen tuonti _ 

ylijäämä siis suunnilleen yhtä suuri kuin Latvian ti l as t on 

mukaan . 

s uomen vienti Latviaan k""si tt i täkäläi s en t ila s t on 

muka an v . 1935 : 

LS . 

selluloos aa 259 , 000 44,000 
paperia , (pergamentti pap .) 4 9,000 33 000 

a anv il jelyskone i ta ja 

- työkaluja 7,000 22,000 
Hlenotakeita 1,000 9,000 

Loput, eli siis suurin osa Viennis tämme, on täkä_ 

l ä isessä tila s t ossa jätetty kokonaan erittelemättä . 

suomen tuont i La tvi a s t a v . 1935 käsi t tää täkäläisen 

tilaston mukaan seuraavaa: 

Ke · LS. 
Ruista 14,364,000 734,000 
peUavaa 434,000 4 35,000 
Kipsiä 14, 604 ,000 99, COO 
xumiJa.Ud.ne1ta 1 5 ,000 42, 0 0 
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LS. 

pullonkorkkeja 14 000 37,000 
APilansiemeniä 12,000 24,000 
LUU- ja nahkal i i maa 72,000 19,000 
Värej ä ja väriai ne i ta 44,000 19,000 
pellavansiemeniä 16,000 4,000 
Loput erittelemättä. 

Toivottavasti t ä t ä n.ykyä juuri käynnissä olevat 

kaupallis et neuvot telut voivat johtaa suomen viennin li sää_ 

• mis en turvaamisee.n tyydyttävien kiintlöiden vahvistamisen 

la • 

• 
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... .............. JLI. I ~ . SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

KIRJELMÄ n:o 424. 

RUa SSA 8 J:NÄ huh t1 KUUTA 19 3.& .•. 

VIITTAUS : N 

P:NÄ .KUUTA 19 .. P:TTY . n:o 

VIITTAUS : D.U. M. 19 

ASIA: 

UlkoaaiaiJ:lJlliniateri.~ .............. LLE 

Raportti. 

Tämän mukana toimitan kunnioittaen Ministeri_ 

ölle Riian Llhetystön kuluvan vuoden raportin 
( " / 

N:O 13, Latvian kauppavaihto v. 1935 tärkeimpien 

vientl_ Ja tuontimalden kansaa. 

Ministeri: 

10 lUtetU. 

f 
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......................... ...... R ..... I ...... I ...... ,Å ..... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ~~.L ....... • f' 
..... Ri.:i.!i\ ... ..... ssa 1. ...... p:nä huh:tL_ ... kuuh H~ .. _~9... JZ "f 'f~~_ Jb 

Asia: . .u:t>:Y.;\.JM). ...... Ä~y. .~yfÅib.t.Q ....... y...l935 i 'f f '}{, ·._l _, 

...................... tärke i mp i en "{t~~.~.b": ...... .J.~ ........ 
tuont imai den kanssa . 

Jättäen hu omi oonottematta Lat vian j a suomen 

väli sen kaupan , j ota on j o eri rap ortis s a s elostett u , Lähe -

t y s tö s euraava s s a e s i ttää muu t ami a t i l a s tonumer oi t a , jotka va -

1aisevat Latvi an kauppa va i hdon kehi t ystä s en t ärkeimpien vien_ 

t i _ j a tuontimaiden kans sa kulune ena vuonna . 

Vie n t i m a a t . 

La tvian hu omattavimmat vienti maa t (viennin arvo 

yli miljoonan 1a tin) ol i v at vv . 1 933 1 935 s euraavat: 

1935. 1934. 1933 . 

s aksa 32,918,000 25 , 185 , 000 21 ,133 ,000 

Isobri t annia 29 ,804,000 30 ,529 , 000 34, 64 6 , 000 
Belgia_Luxembur g 7,759,000 3,495,000 4,719 , 000 
Yhdysvallat 4,191, 000 2 , 485 , 000 1 , 295 ,000 

Neuvos t oli it t o 2,738,000 1, 913 , 000 1 ,181 ,000 

Tanska 1,917,000 1 ,823,000 795, 000 

Alankomaat 1,752,000 3,588,000 2 ,574,000 

Ranska 1,747,000 2, 623,000 4 , 373,000 

Viro 1,678 , 000 2,090,000 1,522,000 

Ruotsi 1,619,000 1,362,000 776, 000 

suo m i 1,566,000 387,000 282,000 

Britt .siirtomaat 1,408,000 967 ,000 839,000 

JAKELUOHJE. ...... luohjem.II.J •• 

Tavallinen. T ..... II ..... . - - --- T .... II ...... J. 1 ...... 1 .... . ..... ...... miniaterlOlI .. 
EI u"~ tI.dolt,,"'''n. 
EI .... 0 ............... mutta ul .. ou .. lnmlni.t .... 1In tladoi......... 
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Irla nnin vap aava.l tio 

sveitsi 

Liettua 

2 

1935 . 

1 , 112 ,000 

1 , 094 , 000 

952 ,000 

1 934 . 

1 , 577,000 

7 93 , 000 

1 , 430 ,000 

1 933 . 

30 , 000 

2 ,777,000 

KUte taul ukosta näkyy on saksa noussut I sonbr i_ 

tanni an tilalle Latvi an s uurimpana vienti maana . Vienti s i nne 

samoi hdysval toi hin, -,Teuvos toli i ttoon , 

Tanskaan , ~uots i in , suomeen , Erttt . s i ir t omaihin ja Sveitsii~ 

on _ous sut , IBoonbritanniaan, ~ar~omai' i n, Viroc.:....., 

In1annin v apa ava l tioon ja Li ettuaa t aas laskenut . 

T UO a a t . 

vas taava tilasto Latvi tuont alst on seuraava 

(arvot lateissa): 

s aks 

Isobrit:u:n.i a 

Yhdysvallat 

1 935 . 

37 , 203 ,000 

20 , 582 , 000 

6 ,750 , 000 

euvostolii tto 3 ,702 , 000 

Belgia_Luxemburg 3,466 , 000 

Ranska 2 ,704 , 000 

puola_Danzig 2,453,000 

Britt.siirtom a t 2,378,000 

Ruotsi 2,090 ,000 

Liettua 1, 887,000 

Alankomaat 1 , 774,000 

Viro 1,587,000 

Italia 1,485 , 000 
Alankom.ai irtp_ 

maat 1,382,000 

Norja 1,164,000 
Ranskan ai i r to_ 

maat 1,094,000 

Tanska 1,002,000 

1934 . 

23 , 206 , 000 

21 ,409 , 0 0 

6 , 699 , 000 

2 ,7 67,000 

5 ,780 , 000 

5 , 406 ,000 

3,802 ,000 

2,297,000 

1,498,000 

2 ,267,000 

2,259,000 

3,162,000 

1,046 ,000 

1,428,000 

1,140,000 

1, 018,000 

881,000 

1 933 . 

22 ,321, 000 

1 9 , 97 0, 000 

5 ,764 , 000 

3 , 643,000 

5 , 295 , 000 

5 , 242, 000 

2, 119, 000 

2,623 ,000 

2,247,000 

2 ,404 ,000 

1, 98 6 ,000 

1,474, 000 

762 ,000 

1,761 , 000 

1,508 ,000 

937,000 

800,000 
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r entiina 

s veitsi 

T§ekkos1 0vaki a 

1935 . 

81 3 , 000 

7 27, 000 

28 6 , 000 

3 

1934 • 

910 000 

705 ,000 

45 3 ,000 

1933 . 

1, 260,000 

'1 ,161 ,000 

1,310,000 

~ uonti a i den keskinäi en järjestys ei siis osoi t a 
\ 

suuria muut oksi a . TUont i on y l e ensä vähentynyt ; oikkeuksena 

ovat Saksa, Yhdysva llat , ~euvost01i itto, Ru otsi , I talia ( t) , R 

kan siirtomaat j a Tanska , j ot k oso i ttavat j onki n l a i s ta nousua . 

x x x 

ville , 

Saks a on , kuten yll ä olevis t a t aulukoi sta käy sel _ 

ny t Latvian suurin sekä v i e ti _ ett~ tuont ~ maa . Ka 

yatase oli v .1 935 (s amoin kui n 1 933 ) Lat v i alle _assiivinen , 

v. 1934 se sen sij aan oli os oit tanut v "häis t" vientiylijäämää 

Latvian tärkei mmät vienti tavarat Saksaan v . 1935 oliva t 

v oita 4 ,849 t onnia, 6 ,516 ,000 L <' '" 
py ::lreä ä puutav. 56 ,405 " 3 , 895 ,000 " 
Laukkuj a 104 , 326 " 3 ,471 , 000 " 
p'aneeria 10 ,101 " 2 , 837 , 000 " 
Sikoj a & porsai t a 32,425 kp l . , 2, 601 , 000 " 
A.p llansiemeniä 1,679 t onnia, 2 , 372, 000 " 
pap eripuuta 104,326 " 2,173,000 " 
p ellavaa 1,734 " 2,087,000 " 
pellavalankoja 752 " 1, 682,000 " 
vehnää 1 6 ,948 " 1,009,000 " 

;Ta tärkei!!lIIlät tuonti tavarat: 

Teol lisuuskoneita 1,780 tonnia, 3,739,000 LS. 
Villalankoja 227 " 1,552,000 " 
Väriaineita 370 " 1,490,000 " 
Rautateoksia 10,383 " 1,371,000 " 
Kallsuo1aa 14,747 " 1,328,000 " 
Kivihl1l1ä 72,2~1 " 1,054,000 " 
Koksia 52,410 " 975,000 " 

x x x 
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Isobritannia ol i v . 1935 t oi nen Latvi an s ekä v i enti _ 

ett ä tuont i s t a ltu aan k ahtena e del l i senä vu onna vient imais_ 

ta en simmäinen . Latvi an k auppatas e sen ans s a on koko a j an 

pysy t e l l yt akt ivi sena osoi ttaen j op a hu omattava akin vieu t i v i t _ 

t oi s uu t ta . 

Latvian tär ke immät vienti t avarat Is oonbritanni a~n 

va t 1 93 5 s eur aava t : 

voi t a 9, 909 t o i a 10 , 0 95, 000 LS . 

Lankkuja j a l au t oja 60 , 534 stds . , 0 , 447,000 " 
Fane eria 15 , 956 tonni a , 3 , 2 9,000 " 
pellavaa 2 , 596 " 2 , 638,000 " 
p ekonia 1 ,735 " 1 , 835 , 000 tI 

Kai v os pu i ta 2 , 87 0 s tds . , 941 , 000 II 

Tär ke i mmät tuonti tava r a t olivat : 

Kivi hiili ä 4 69 ,743 t onni a , 6 , ~ ö O,OOO LS . 

p uuvillak anka i t a 352 II 2 , 4 52 , 000 " 
Silliä 9 ,875 tt 1 , 654 , 000 tt 

Vi llal ankaa 1 0 II 1 , 068 ,000 tt 

p elt iä 2 , 623 " 628 , 000 tt 

x x X 

Belgi a _Lux emburg oli v . 1 9~ 5 Latvian kolmas vi enti _, 

mutta v a s ta viide n tuonti ma a . Ka uppata s e oli vi i me vuonna 

Lat" ia.11e aivan erikoi sen edu11 i ne !l j v i en t i oli y l i kaksi 

ker t a a tuont ia suuremp i. Tärkei mmistä v ienti tavaroi s t a 1 935 

mainitt akoon : 

p ellava a 2 ,49 6 t onni a , 2,591,000 LS. 

Laukku j a & laut oj a 16,971 Itds. , 1, 620.000 tt 

Ruista 2? ,090 tOn:lia, 1,205 , 000 " 
1!'aneeria 2 , 815 " 557.000 tt 

v ehnää 9 , 050 " 534,000 tt 
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ja t uont i tavarois ta seuraavat: 

peltiä 4, 604 onT'. ia 879 , 000 .... s . 
,:,ekosilkki1 o j a 149 " 650 , 000 " 
Rau t.ateoksi a 3 , 252 " 405 , 000 " 
TUo skuo . 'l.a 5, 821 " 225,000 " 

p aria 413 " 204 , 0 II 

x x X 

t ova t Latvian t i 1as t n Olikaan 1935 
~-=-----

sen vient imå1sta ne1j "s j Ii t uonti istu ko1 s . TU :1t1 

on p synyt suur i pLrtei n ennal1aa , vi e ti si t" v stoin 

v nu~ huo tt v s ti, tt i tenka an 1"hes ään muut t 

kau:;?patasett Lat vi a11e aE.tiiviseksi._ Lat ian vie t1 _ _ d sval _ 

seuraavaa : toi i k"sitti 1935 P 
.... sia111s esti 

Ruis t a 22 , 877 t nni a , 1 , 51 , 000 LS. 
voita 1,08 ~ 

., 929,000 " 
Raakoja vuotia 178 " 458,000 " 
Kalasällykkeit ii 500 " 388, 0 " 
Suklaata ja makeisia 418 " 291 , 0 0 " 
TUmnti tavaroi sta taas mai ni tt.akoon : 

Raakaa puuvill aa 3 , 971 t onnia , 4 ,342 , 000 LS. 
Autoja osine en 254 " 530 ,000 " 
TU akanlehtiä 242 " 323,000 " 

x x x 

Neuvostoli i t to on Lat vian viides vient i _ ja 
jäs tuontimaa v: n 1935 tilas t on mukaan . sekä vi enti että 

tuonti osoittavat kuluneina kolmena vuonna joltistaKin nousua . 

Kauppatase on Latvia11e vars in passiivinen , joskaan ei enää 

siinä määrin kuin v. 1933._ Tärkeimmät. vientitavarat v.1935 

olivat: 
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Siko ja ja porsaita 14,892 kp1 . , 887 ,000 LS. 
Tahkoja 319 t nnia 809 ,000 " 

Raakoja vuotia 167 " 465,000 " 
APi lansiemeniä 186 " 266 ,COO " 

TUontitavaroista tätkeimmät: 

Raakanaftaa 10 ,052 tonnia , 721, 000 LS . 
petrooli a 10 , 544 " 624 , 000 " 
'i'Upakkaa 192 " 602,000 " 
suolaa 15 ,426 fI 309,000 " 
Maatalouskoneita ja 

_työkaluja 372 " 213 ,000 " 

x x x 

Tanska oli 1935 kuudes Latvian vienti_ , mutta 

va s ta 17 : s sen tuontimaist a. Kauppa Tanskan kans sa on varsi n 

tasaises~ kasvanut, j o viimeise t ti l astot osoittavat viennin 

Tanskaan n . kaksi kertaa suuremmaksi k-uin tuonti sieltä on . 

Latvian vienti Tanskaan käs i tt i v. 1935 pääasiallisesti: 

vehnää 
Ruiata 
Faneeria 

11,835 tonnia, 
7,525 
1,135 

" 
" 

TUontitavaroista 

679 000 LS . 
500 ,000 
234,000 

" 
" 

olivat tärkeimmä t: 

Autoja ja _osia 106 . tonnia, 182,000 LS. 
pyökkisiä kimpi ä 528 " 138,000 " 
Maatalouskoneita 83 " 138,000 " 
Kasvisö1jY.11 221 " 112,000 " 
Teol11suuskoneita 87 " 109 ,000 " 

J[ x J[ 

Jlankomaat olivat viime vuonna Latvian vientimaiste 

7:8, tuontima1ata Taata 11:8. vienti ja tuonti OTat jokaeen.. 
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kin tasapainossa - aikaisempina TUosina oli Latvian eduksi 

joltistakin Yiaatiylijäämää o~ut havaitt8Yisaa._ LatTian vienti 

klsitti etupääs.ä: 

Lanlcll:uJa ja 
Faneeria 

lautoja 1,280 stds., 
3,094 tonnia 

161,000 La. 
685,000 " 

TUontitav&roista mainittakoon tärkeimpinä: 

siemeniä, kaiken!. 
Radiokoneita 

218 tonnia 
6 " 

31&,000 LS. 
312.000 " 

Ranskan ja LatYian välinen kauppavaihto on viime 

TUonna aivan erityisen silmiinpistävästi vähentynyt niin vian

nin kuin tuonninkin kohdalta. Kauppatase pysyttelee edelleenkin 

huomattavan passiivisena Latvi~e._ Tärkeimmät vlentit&varat: 

I.anlckuja ja lautoja 4,409 stds. , 668,000 La. 
Tlli tikkual.le1 tä 944 tonnia, 251,000 " 
Xaivospuita 13,414 " 221,000 " 
pellavana1eme nil 114 " 189,000 " 

TUontlt&varoista huomattavimmat: 

villalanlcU 73 tOnnia, 514,000 La. 
pUuvillalankoja 11 " 369,000 " 
Karatattua vIlla 69 • 339,000 " 
Rautateoula 1,361 " 151,000 " 
Teollisuuskoneita 120 " 156,000 II 

lI: lI: lI: 

Tiro 011 1935 LatYian ,.hdek8l. vlant1aaa 

ttaaa. TUonti Ja vienti olIvat 1935 ( • .-oln 1933) kgtaka1Dk1a ta. 

.oi.... 1934 til .. to o.oitti LatTialle bRa.at~.. tuoat1TOitto&. 

autta. Tt_t1 Ttrooa tAa1 tU 193:; pUaa1alll ••• t1: 
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RUiata (1) 10,845 tonnia, &51,000 La • 
puuTillakenkaita 51 " 351,000 • 
!.WDij alkilåe-i ta 82 " 256,000 " 

TUonniata mainittakoon: 

puuT1l1akankai ta 69 tonnia, 789,000 La. 
Bensiiniä 715 " 216,000 " 

x x x 

Ruotai 011 1935 Latvian kymmenu vient1_ ja yhdekal • 

tuont1maa. Kauppatase on kulune1na vuoa1na yleensä ollut LatTi_ 

alle kutalm1nld.n pusiivinen. vienti käs1tt1 etupHsaä pellan ... 

lankoja (215 tonnia, 364,000 LS.), raakoja vuot1a (141 tOnnia, 

288,000 La.) ja kipa1ä (28,727 tOnnia, 157,000 La.). TUonti 

taas al.ila1 maanv11jelyakoneita (892 tonnia, 716,000 La.), 

työkaluja (43 tonnia, 137,000 La.) ja teolliauuakoneita (93 

tonnia, 251,000 La.). 

x x x 

~ on, kuten viime vuodenkin t11aatot TahT1ata

vat, LatTialle miltei ykai.nomaan tuont1maa. PäätuontitaTuana 

OTat olleet tarlateokset (7,861 tonnia, 1,139,000 La.) ja 

kiv1h1111 (44,685 tonn1a, 583,000 La.). 

x x x 

V1ell mainittakoon lyhyeati ~p .. ta Liettuan kana .. , 

ettl .e on pysytellyt edelleenkin LatTialle Tara1n tuontiT01t

toi...... Liet tuuta tuotiin heToa1a (2,750 Jcpl. , 691,000 La. ) 

Ja pel1aTanai_nil (3,483 tonnia, 643,000 La.) I .inne T1et11n 

joakaDYerran paRYill.l.nkoJa. 

zlekJroal.onk1a on LatTialle e4elleenld.n Jokaeentin huoiIat

_Ta T1eat1llu., _tta t-.tt . a1elU on no.1 yuoc1el ta' 

DIlt Ja on DJ'kJUn Tallm II1Utan (286,000 La.). Yl1TO~.e.t1 
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tärkein vientiartikkeli v.1935 oli pellaTa (518 tonnia, 532,000 

LS.) 

Norjasta on Latvia kuluneena TUOJIDa tuonut etu.. 

pUssi. kalisalp1etaria (3,649 tonnia, 391 , 000 Ls.) ja kaiken 

pyri1tin (19,411 tonnia, 293 ,000 La.). Vienti klsitti etupäässä 

ruis ta • 
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käsin . 

sinä ai kana, Jonka olen t oiminut Ri i ass a, 

on minulla ollut lukuisia tilaisuuksia t odeta, et tä Latvian 

ja puolan väliset suhteet eivät ole ollee t erikoisen sydä_ 

mellisiä. syyt tähän ovat monenl ais et . ainittakoon täs s ä 

vain esimerkki nä, että jo p sykoloogisesti pUolan yle inen halu 

Johtaa ja dominoida ei ole voinut ol la kerran tois ensa p e_ 

rästä l oukkaamatt a Latvian erikoisen herkkää itsetuntoa ja sen 

omaa halua näytellä johtavaa osaa tässä EUroopan kulmassa . 

Asiallisesti taasen kansallisuusolot rajaseuduilla ovat eht imi_ 

seen aiheuttaneet rettelöitä ja eripuraisuuksia, jotka ovat 

osoi ttautuneet erittäin 5i tkeiksi ja vaikeasti ratkaistaviksi . 

Kaiken tämän Ja monien muiden seikkojen synnyttämään vähemmän 

ystävälliseen mielialaan puolan viimeinen Ri ian-lähettiläs Beczko. 

wicz ei missään suhteessa ollut oikea mies aikaansaamaan p a-

r annuksia. Tiedän ett ä ehkä pääsyynä ministeri Charwatin ni_ 

mittämiseen oli toivo, että hänen onnis tuis i paremmin kuin 

edeltäjänsä luoda tyydyttäviä suhteita Latvian Ja puolan vä~ 

lille, ja siten raivata tie puolan vaikutusvallan tehostamisel

le Latviassa. 

JAKELUOHJE , J ..... uoh ... m.U.J. : 

.......................... Tavallinen ! ............................. ..... ... . T..,.III_. 
T ..... I'- ... 1I ..... i ... ... ............ _ .. mlnl.terlOU • • 
EI u ... o .................... tiedoltukaHn. 
EI uIIoo.......ctuetuk ..... mutta ulkoulalnminlaterlOn tiedoI-

tukelln • . ..... 
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suomessa tunnetul l a hermos tune ella 

mi nis teri ha~vat ryhtyi kin heti teh täväänsä . Hänen t oimin_ 

tansa ensimmäis enä näkyvänä t uloks ena on mi •. ist eri MUnter sin 

äskett" inen käynt i vars ovassa . 

nters in kutsumisella Varsovaan pUola tietys i 

ensisija is es ti t oivoi voivansa y l e ensä l uoda vir allisten 

t eiden arantumiselle j a ma i den l ähentymiselle otollisen 

j an , os oittamalla henkilökohtaisest i MUntersi lle ylenpalt t is t a 

huomaavai suutta ja ystävällisyyttä sekä demonstroimalla yli_ 

päänsä hyvää tahtoa j a suopeutta Latvi aa kohtaan . es kuste_ 

luissani niin hyvin MUnters i n kui n charwatin kanssa olen 

saanut 

l u omaan 

sen va i kutelman , 

t ämä pohja 

että v arsovassa todella onnistuttiin 

riippuen huomattavalta osalta siitä , 

käs i tyksen mukaan, Latvi ankin taholla vas_ saamani että, 

taava harrastus oli olemas s a. 

MUtta MUntersin kutsumi s ella varsovaan oli konk_ 

reetti s emp i kin tarkoi tusperä . se kävi sel ville jo s iitä , 

cha rwa t minulle lausu i ker t oes s aan es i t täne ens ä kuts un 

s ill e , j a josta huomau t i n s ähkeessän i .~o . 9. s e kallistuminen 

reuvos to l iitt oon äi n j a halu turvaut ua s iihen päästäkseen 

"sub jekti ·si" euvos toliiton j a Rans kan r akentamaan "rauhan

järje s telmään" , j oka viime kesänä 1 kuten s ill oin ti edoitin, 

oli t odettavissa Lat vian ulkoasiai n j ohdon taholla, oli t ie_ 

tysti ~olan, samaten kuin suomenkin , etujen vas t ais t a ••• Ei kä 

se ollut huolimatta siitä, että syksyn kuluessa Latvian 

ulkopolitiikan heiluri heilahti pois idän suunnalta _ 

kannut hermostuttamasta puolaa. xun nyt Neuvostol i iton ja 
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Rans an avunan oso_ i muksen a s tuttua voimaan, ankaran pai nostuk_ 

s en oireita molem. i em näiden maiden taLol t a jo oli 

vissa j a heiluri n j äl leenheilahtamista idän suunnalle ni in 

len ei sui nkaan voitu pi tää mahdo t t omana , puola äätti 

mitä toistaiseksi tehtävissä oli , ja kutsui MUntersin 

vaan , toivossa voiv ansa vierailun luomassa edul lisessa 

arso_ 

rissä siksi voimakkaasti vai kut t aa häneen , ettei "Ruckfall"ia 

hänen viime kes~elle kannalleen tarvitsisi pelätä . 

c harwatin kerto an mukaan oli u l koministeri 

Beck p eittelemättä kiinni t tänyt MUntersin huomiota ni i h i n suu_ 

riin vaaroihi n , jotka kaikille saksan itäisille naapurei lle , 

sanan l aa jemmassa merkityksessä , koituisivat siitä; j os 

dossa t ai toisessa lii ttyis ivät s aksaa vastaan kohdistuvaan 

blokki in , sekä sen mukaisesti tehostan~t , että kaikkien näi_ 

den maiden selvänä etuna on pysyä mahdollis i mman puolueetto_ 

mina j a yri ttää ylläpitää tasapainoa suhteissaan saksaan ja 

Neuvostoliittoon . 

Charwat väitti Beckin esitysten siinä määri n 

vaikuttaneen MUntersiin, että, Charwatin luulon mukaan, Lat

vian taholta ei nyt ole p elättävissä mitään ryhtymisti neu

votteluihin ja vielä vähemmän sopimusta Neuvos tol i iton kanssa. 

Toivottavasti hän on oikeassa. Ni in 

kyllä olla asian laita eri syistä. Ni inl' ä se vastarin1a 

jetorientointia vastaan, Jonka olemassaolosta .laajoissa 

se. aikaisemmin olen tiedoi ttanut, 1n.ntuu viime aikoina 

tavasti kasvaneen. IJ.äksi voitanee pitää täysin varmana, 

Latvia jo varovaisuussyistä toistaiseksi yrittää pitää 

vapaina ja p,.s~.lll tapahtumien sIvulla nähdäkseen mitA Hit_ 

lerin rauhanturvaamisehdotuksIsta ehkä ... ttaa kehittyä. MUtta 
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siitä, mitä Latvia tulee tekemään, jollei mihinkään ylei_ 

sempään turvallisuus järjestelmään EUroop as s a päästä, en puo .. 

l estani tahtoisi vielä lausua mitään varmaa . 

ylläselostetun lisäksi ei puolalla lienee 

konkreettisia t arkoitusperiä uuntersin kutsumisella varsovaan. 

Esim. virei lla olevista koulu_ y . m. kansallisuusrettelöistä 

sanaakaan puhuttu. Latvian taholla sitä vastoin oli , saamani 

käsityks en mukaan to ivot tu pääs t ävän jokin askel eteenpäi n 

kysymyksessä puolan suhtau t umisesta Baltian EDtenteen , eli 

sin sanoen puolan j e Li ettuan välejä koskevassa kysymykse s sä. 

oireellisena mai n i t t akoon että äivä ennen MUntersin matkaa, 

"Baltijas Kores ondence", jota p i detään eräänlaisen a täkäläisen 

ulkoministeriön anonyyminä äänenkannat tajana, julkaisi saksan_ 

kielisen ki rjoituksen, Jonka nimi oli "Lettland und Olen . 

warschau..Reise des let tischen Generalsekretärs des Äussern", 

joka loppui sanoihin : 

"Der vertragstext der Baltischen EDtente 

gibt gewisse Hinweise daftir, in welcher Rich t ung eine 

tät auch i n regionaler Hinsioht sich entwiokeln könnte. 

enthält nämlich die Bestimmung, dass der vertrag auch 

staatet. zum Beitritt offensteht. Man hat diesen 

in "der presse dahin interpretlert, dass an die ErWeiterung 

der Baltischen EDtente durch polen und Finnland gedacht wird. 

Wenn auoh vielleicht die konkreten vorbedingungen ftir eine 

solche xrweiterung des Baltenbundes nooh nicht gegeben sein 

sollten, so ist es dooh nUtzlich, im zusammenhang mit den 

bevorstehenden warschauer Despräohen ~nschen Lettland 

auch auf d1esen wesentlichen punkt autmerksam zu maohen, 
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beweist, dass man hOftt , d i e bisher zwar a tets guten , abe r 

ot te en lettisch_~ olni s chen Besiehun en eines Tages zu ein em 

tes ten Bund i m Rahmen der kol l ektiven Fried enssioherung ausge_ 

stalten zu können ." 

Missä määrin näi s sä s oi s sa i l ~ staan 

suuden kehi tyksen mahdollista tai odennäköistä kulkua, 

t äs s ä arvos e l ematta. J oka t apauksessa n e i lmaisevat ne 

joih i n ai nakin eräillä t ahoi l la antaudutaan. MUtt a itsestään 

vä on ettei minkäänlaista puolan ja Balt ianmaiden välisen 

t ioryhmityksen l u omis t a voida ajatell akaan , ep-nenkuin ol an 

Liettuan ri s tiriita on p ois tettu :;>äivä j är j estyksestä . ~" iinpä 

t ers , charwatin muka an , ottiki n varsovassa :;>uh eks i ilnan ky_ 

symyk sen , jatkona hänen Gen~vessä viime syksynä aloi ttamiinsa 

yrityksiin modus vivendi ' n l öytämis ekSi p u olan j a Liettuan 

ken . Beck oli kui tenktn, kertoi Charwat, kieltäytynyt antautu_ 

masta keskusteluun asiasta, l yhyesti s anoen , että puola kyllä 

on valmis minä hetkenä tahansa palauttamaan s äänn "lliset 

Liettuaan, mutta etteivät minkäänla iset alueluovutukset tai 

korjaukset tai deklaratio Vllnan kysymyksen avoimeksi 

tule kysymykseenkään. Siihen asia jälleen lien ee jäänyt . 

Niin Charwatin kuin MUntersinkin mukaan ei muita 

konkreettisia kysymyksiä otet.t u iluhe eksi ) nimenomaan esim. ei kysy_ 

mystä Baltian ma iden pääsemisestä KL: n Neuvostoon, vaan 

yleisen kansainvälisen politiikan uitteissa, joka tietenkin 

toi riittävästi kesku.~.lun aiheita. Mistään yhteiseatä 

ta tai edesottamukBeata ei sovittu, vaan rajoituttiin tietojen 

ja mielipiteiden vaihtoon. 

NlJ.n ainakin selål charwat että lIUnters ovat mi. 



• 

• 

6 

nu ll e nimenomaan vakuuttaneet . se tuntuukin otaksuttavalta. 

Niin ollen voitaneen pitää niitä kannunvalamisia, j oihin 

ul" omaal ai s et l ehdet ovat antautune et, yht ä mielikuvituk.sellis 

kuin n e huhut, jotka seurasivat Becki n käynt iä s uomessa. 

Mikäli siis a siaa voi Riiassa saatavissa olevien 

t ojen perusteella arvos tella , oli MUntersin varsovanmatkan 

kitys siinä , vain s i i nä , mutta se r iittä ä _; että 

l aatua ole via edellytyksiä luot i i n Latvian j a pUolan 

kehittymiselle p arempaan äin ja siten välillis esti ehkä Lat _ 

vian vieroi ttamisellekin -euvos t oliit ost a. 

x x 
x 

MUntersin j a Be cki n koh t auksen tuloks is t a 

ei oie julka i stu . ~ikaan heistä ei myöskään ol e antanut 

s i itä haastattelua. Ainakin Latvian l ehti en ki rj oi t u ks et ovat 

pysyneet yleisten mutta sangen ys tävällisten fraastGen uit_ 

teissa. 

x x 
x 

Beokin j a MUnt ersin maljapuheista otettakoon t ähän 

seuraava selostus: 

"AIn Abend 

dem uunters und Beck 

ga b Aussenminister Beck ein niner, auf 

in freundschaflichem Geist gehaltene 

weohselten. Hierbel bemerKte der polnisohe Auasenminister u.a.: Dem 

erneuerten pOlen und dem freien Lettland hat daa sohicksal 

schieden, ln der Ausaenpol1 tik ausammenzuarbelten. .sben 

phiachen Bindungen brlng~ una bestimmte polltlsohe Ideen 1mmer 

niher. polan blel bt dem Qrundsatz treu, dasa das 
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ver t rauen nur dann erneuert werden kann, v/enn alle 

zur f'e s t en ueberzeugung gekommen sein Vlerden , dass ein 

wicht i ges )Tobl em, das einen bestimmten staat i nteressier t, 

nur mi t zusti~ng und ~tarbeit dieses staates 

den kaan." '. .M\lnters stellte i n seine r Antwortrede eire 

erfreuliche Analog i e des lettischen und polnischen 

i n bezug auf ihr e p fl i chten der i n t ernat i onalen Gemeins chaf't 

gegenuber f e s t . Er erklärte , das s auch Le t t l and der uf'_ 

f assung s ei, dass die I nteres sen eire s staates ni cht das 

Qbjekt internationaler verhandlungen s e i n können ohne s ei ne 

~tarbeit und zustimmung." 

~nisteri: 
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TAmän mukana toimitan kunnioi tta en Mi

nisteriölle Riian-Lähety.~ön kuluvan vuoden raportin No.15 

10 l11tettä • 

• • :A .. 

Valtiovarainministeri Ekisin määräys 

v.a. ulkoministeriksi. 



R 1 1 A. SSA OLEVA LÄHETYS TÖ. Salainen . 

RAPORT TI n: 0 15. 

RUa s s a .. 2l.. p : nä huhU k uu ta 1 9 36. 

J. '/)II . ~ ~ 
As i a : ValtiovaraiDministeri Bk1sin 

...... ............. määräys v.a. ulkoministeriksi. 

Valtiovarainministeri !kis'iIle kuluvan kuun 

16 p:nä annettu määräys väliaikaisesti boitaa ~ös ulkomi_ 

• niaterin salkkua tuli tlydelliaenä yllltyksenl Rl1u. diplo .. 

maattikunnalle samaten kuin kaikille muillekin sivullisille. 

Ulmaniksen oli kyllä yleisesti arveltu jättlvin ulkominist~ 

rinpaikan sen jälkeen kun hln oli ottanut boidettavaksenaa 

Tasavallan Preaident1nk1n tehtävät. IlUtta vaikka tllmln Job-

dosta jo pitkät ajat oli aprikoitu, kuka tulisi uudeksi ul_ 

koministeriksi 

14 p:ltl 

kuten kerroin raportissani No.8 maaliskuun 

ei lkis1n nimeä kOSDU. ollut mainittu. Hä .. 

nen mälriyksensl tietälkin vain saian väliaikaista bätäratka1-

• sua. 

Tilanteen selvitt&a1sekai todettakoon seuraavas: 

19, UUSi ulkoministeri oli viipymAttl milrIt

tivl: kambinatio ~savallan Presidentti _ ministerlpresi4entt1 

- ulkoministeri yh4es.. persoonassa oli mahdoton. 

2~) Se 1 .. ~01s.. ~a o'i ttaia , HDgen vaiku~ .. 

valtai8i .. ald.n pl1reiasl ~o kaua valllmmt 3a aikaa II;YOten . 

vain 11811ntynyt T1ha1e118118 Jllnter8ia kohtaan, ~0Dka 8yi8ti 

JAKELUOHJE : 

............ .... .... ... tavalllnea. . ................... .. 

UE 1: A .. 

J akeluokjem.llej. : 

T .... llinen. 
T. valllnen J. nslk.i .. .. .................... mlnl.terllllle. 
Ei ul"om .. ec!u.tuben tledoltukalln. 
Ei ul .. om .. edu.luk ..... mutta ulkoui.inmini.terllln tiec!oi

t ..... lln. 



2. 

olen aikaisemm1Bsa raporteissa tehnyt selkoa,osoittautui. ulko_ 

ministerin paikan täyttämiskysymyksen käydessä aJankohtaiseksi , 

niin suureksi ja kiivaaksi, että Ulmanis ei uskaltanut (mikä 

on merkillepantava seikkat) ubmailla sitä ja aJaa läpi omaa 

tahtoaan nimittää KUnters ulkoministeriksi. 

3~) Ulmanis tahtoi kuitenkin mikäli suinkin mah_ 

dollista säilyttää ulkoaeiain Johdon KUntersin käsissä. 

4g) Ulkoministeriksi oli siis saatava henkilö, 

• Joka tyytyisi Jäämään kaljuunakuvaksi, jättäen ulkopoli tilkan 

todellisen johdon MUntersille. x) 

• 

ASian lopullinen ratkaisu tällä tavoin osoittau_ 

tui ) luonnollisesti kyllä ) mahdottomaksi kuluvan kuun 17 P: iän 

mennessä, jona päivinä ulmanis Tuavallan Presidenttinä ensi 

kerran otti diplomaattikunnan vastaan, ja jolloin ulkoministe

rin oli oltava olemassa. Täytyi siis tJytyi asian väliaikai

seen jlrjestelyyn, mUriimällä joku hallituksen jäsen v.a. 

ulkoministeriksi. ltis valittiin tällöin, koska useat seikat 

kuten hänen ja Id'Unterain viHan ystävyys, hänen luonteen-

omaisuutenaa, hänen kaikki hAnen voimanaa ja aikanaa vaativat 

tehtävänsi va! tiovaralDllinister1D& , y.m. tuntuvat ainakin 

talsekai takaavan ulkoaeioiden hoidon U1maniksen haluamalla ta-

valla. 

TImä jlrjestely on kuitenkin tlhdennetty vilial_ 

kaiseksi - niinkuin luonnollista on. II1tä sen jälkeen seuraa? 

Useimmat virkavelJeni uskovat, että Ulmania vielä 

vakavaeti toivoo voivans. tehd& MUnter.in ulkoministeriksi, 

voitettuaan) tavalla tai toisella) nyt voitolle pUs.een vasta-

xl VI1 tetäb ettl .ekA SohUMJl8i. ettl Groavaldai. oli&1 PYJ'4et1i7 • 
.utta ettl .al .... t oli.ivat t1eltl1tyneet. 



rinnan. Konet luulevatkin U1.man1ksen thai onnistuvan. HUomi .. 

oonottaen vallitaevan mielialan ei tlst& kuitenkaan aaat. olla 

varma , niin toivottavaa kuin ae olisikin. Blin ollen tulee 

itseltään kysyneeksi, miten låly. jos ~ter.in tulo ulkomini._ 

teriksi llhitulevaisuudessa osoittautuu todella mahdottomaksi? 

Koska tuskin löydetään henkilö&, Joka suostuu ot_ 

tamaan vakinai.esti vastaan ulkoministerin pe1kan, tietäan sen 

ehtona olevan ~tersin jäämisen ulkopolitiikan todelliseksi job-

tt tajalcsi ulkoministeriön pähihteerinl, ja koaka toiselta puolen 

niinikään tuskin ~ters suostuu jäämään tavalliseksi pääsih

teeriksi virkaansa todelaa hoitavan ulkomini.terin käskynalaise

na, täytynee yllä asetettuun kysymykseen vutat. toteamalla, 

että nykyisen v&l1aikaiaen j&rJeatelyn jAlkeen, ~ter.in aika

kausi" Latvian ulkoasialn johdo... . saatta. loppua. se olisi 

moneas. suhtees.a valitettavaa ja vaikeaksi tulee varaaatt 

osoittautumaan löytää ~tersln vartainen kyky. 

Arv.tt.vasti joka tapauksess. vielä kuuk.usia tulee 

tt kulumaan nytp,sen väliaikaisen j&r~"'.lmin .erkeissl. , ennenkuin 

lopullinen ratkaisu tapahtuu suuntaan tai toiseen. 

Henkilökohtai.esti toivoi.in _en ke.taVIn mahdolli_ 

.imman kauan, 8ill& olen mitl parha1mm1 •• a ystlyYJaauhteia8. 

min B1ds1n ku1n l8mtereiDJd.n kan ••• , 8inutellen molempia. 

K i n i • t eri: 
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R 1 1 .. . ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. - --- Salainen. 
/ , 

RAPORTTI n : 0 ~6. 

Ri1,a ssa .23 .. p : nä huhU kuuta 19 36. Ii 2.'12. ,J . , 
-

As i a: Latnan pre.1dmlRltJ.lJ.!lq, ... 
~ f . ~ ; 

.. l.· 

.......... ....... j a yleillen miellpide . ....... ..... . 
å~ ( C'/6 

.. -- _.--. --
Llhetystö 011 aikai.emmissa raporteissaan 

(Ho.8 maalisa..-uUll 14 ja No. 11 -.alislcuun 23 päiTiltl 1936) 

.elostanut Lat.ian I.kei.tä presidelltill.aihdosta ja sen po_ 

liittista merkitystl. TlssI kallllattanee .iell esittii muuta-

mi. huomioita Iskei.i.tl juhlalliauukaist. ja eril1lisil aano_ 

malehtilauunt03a, 30tka ku ..... t t&kilUsell yleisell mielipi

teen suhtautumista ta,pahtulle .. een. 

Presidelltillvaihdo. pilsil1.1auantailla huhti. 

kuun 11 p:11I 8Iltoi aiheen .ar.ill mOlliill suuriin juhlalli

.uuksiin. 10 muut.a1. pIirii aika1s~1l il1 apulaiaaislm1. 

ll1.teri Berzl91 .. ettuuut ~3 .... an k8llaakullllan spontaanist. 

• laumlao.oitu.t. U1Idell. preald8lltllle. Kr1 31r3e.~381l , 30tka 

halual •• t o.alli.tua kunIll.osoltukaiill, tulI i~ttau~ 

a.a1alin k •• JmnIraato1Jl1ll; toimenpid., 3011. epl1l ... ttl oli 

.i.utarkoituk.... ~trollold. ..iaaaaaiat8ll 31r3e.tO~8Il 103aa. 

li.uutt. .,.t-..11 koht..n. !Ulokaeaa olikill ~tt..ubteil'&aIl 

.ar.I. .uurI 3"h1 aJrnlkg. (~hllt1_ _bali 35,000 henkel), 

~0JIka uuI prealA.tU oa'1 van... UIIIIaD eclaatalla • 

••• , ~Ollka aloitU yUopI.to TUoppI1aakaat~, kualuivat 

JAKELUOHJE : 

UI 1 : A 40 

J .... luohj.m.llej. : 

T .... III,.,. 
T ..... I ..... j. 11 ..... 1 ..•..... .....•........•. mlnl.t.rllIlI •• 
EI ul"omuedualukMn lIedo11u1<a1ln. 
Ei ulkomuedu.luk ..... mult. ulk"""'alnmlnlolerllln tledol

tuk.Hn. 
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2. 

aitten mitä moninaia1mmat lrulttuurijirjestöt , koulut, ,.h4la

tYkset ja maaseudulta aaapuneet llhetyslcunnat. Bnnen oh1aara_ 

aia otti presidentti Ulmanis linnassa vastaan lcanaalalallhe_ 

tystön, jonka puolesta yliopiston rehtori J. Au'kapa piti 

hlnelle tervehdyapuheen. Presidentin vastauapuheessa 

huomiota puoleensa s.. loppu , jossa hIn ilmoittaa ajan 11-

henevln, jolloin hln voi kataoa kansan hAnelle uakoman 

tl.vin loppuunauori tetuksi ja luon*taa valtuutensa 

tettaviin ja lujiin klsiin" , siis viittaus siihen, 

4en valtioaäännön valmistuminen lihene •• - KUlkue.n keskuu4ea_ 

sa ei mieliala muuten , muutamien pUOlueettomien kertojien 

timin Jalkaan, ollu' eri tyiaen korkealla. 

x x x 

Latvian sanomalehdistö , joka maaliakuun 19 p:nl, 

Jolloin presidentinvaihdosta koskava laki Julkaiatiin, oli py_ 

aytellyt ai van vai tl, oli sen si j aan huhtikuun 11 p : nä 

villaan juhlaldrjoituksia ja terveh47ks1I • 'l'YYPl111aenl 

aana otettakoon tlhin otteita hallitusta lähellä olev~ 

lehden artilckeliata .alcaannokaena: 

"staataprlaident A.KVieala 1st in den vergangenen 
.ecu Jahran. ala er sich an der Spl tze 4 ea staate. befan4 
Zeuge 4e. Blenda eine. gegenaeltlgen Xaapfe. un4 4es Slege. 
4e. m,nhe1 tageiste. g_ordan. Scnrei t 1ha 4&8 lrgen4 JllÖglich 
war, verauohte er, 41e •• lnungsveraohie4.nhe1t~ un4 41. Be
lcIapfuq auamglelohen, lnl_ .r auf den aer.tOrenden 
af dan 8taat.org~UIl8 hinvi.. uni von Her.... 41. m:neu .. 
rug der TolkaeinheU und 41e BegrUD4ung 4er autori Ura a-
l1.rwlS ait 4_ JIln1stupda14enten X.UlJIan1. an 4er Q1tu 
begrUa.t •• 
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3. 

staatspr&sldentenamt dem BegrUnder und Erneuerer des Lett
l&ndlschen staatea Karli s Ulmania. 

Indem Ylnlsterpr&Aldent Dr.K.Ulmania aut selnen 
.ohultern die verantwortungsvolle Al'belt der geaamten Regla
rungst'Uhrung trug, hat er, neue PtUchten und Verantwortun
gen nicht zuruokwelsend . beneaen, dass uber all.. der Hame 
Lettlanda zu stellen 1st, dessan stLane die xraft des höoh
sten Qesetze. und Betehles 1st. 

Ala unser Volk am melsten zerstört und zer
streut war , war der präsldent der Kaun gew •• en, 
neuem .ueammenzog und der Hatlon den Bbrenplatz 
glgan Lettlbdlschen Staat zuwiea, was er m1 t 
seines Volkes Glauben , seinem Willen und selner 
Liebe durchtuhrte. Von diesem Augenbllcl 8& ist 
Dr.Xarlis ulm~a im lettischen Bewusstsein und 
Getuhl zu einer untrennbaren Binhei t m1 t 

es von 

selnem un& 
selbstlar en 

der 

zu.ammengetlossen. Deahalb ist nun. wo er auch nach dem Re 
menschlichen ae.etz.. en di e spitze des Staate. getreten 
eln herrlicher Auadruck, der geschichtllohen Wahrheiten 
ben worden. w 

Latvian suurin päivälehti "J"aunakas Zinas" kir

Joittaa vlel& Juhlall1.emmin: 

"Der erneuerte, geeinte Staat erhält einen Wlrt • 
KS kOJlllllt der p'Uhrer, um die FUhrerschatt und 4as Schicksal 
des Staate. zu ub ernehmen, dem er selbs1; den Grun4 gelegt 
hat, dem er paQa4et und entnokelt hat... Dr. X .. l Ulma:nis 
bedeutet die neue Qesoh1chte des erneuerten und geeinten 
lettisohen Volke.. Seht dlesen Ausdruok der Treue, 
lichkeit. der Brgebenheitt Sein Volk erkennt aeine bestan 
1de&1e und seine helle ZulDmtt. Seln Volk erlnnert sich stl.
ner XJiIIpte und aeiner Pll1ohten. Das , was heute geaohieht , 
1st das Töllige 1neinan4ertll •• sen 4e. Volke. mit •• in .. 
J'lDI,rer. Dee 1st d18 Bedeutuns dle... 'l'ag .. , an 
Ulmani. das Jat 4e. staatafd,a14enten ha~: 

.in4 aller Keraa erhoben un4 3ub.ln. Br nat ln .t.. .AJat, um 4en gran410aa .,.OlkS.aoha IJ.ch1ibau 



• 

zu bauen und 1hn in Harmonie, ZWeokmässigkei t und SohCSDhei t 
zu erriohten." 

Ulaaniksen entisen puolueen, talonpoikaispuolueen, 

älnenkannettaja "Briva zeme" omistaa llap1m11 kiitoksen sanoja 

myös eronneelle prestdentti XVi.sikaelle, Jonka persoona 

ten pälail1s1auantain juhlissa jli suuresti varjoon: 

"staatapriildent Albert XViesia hat selbst daB .Ge
a.tz verkUndet, duroh das .r seine Vollaachten in die Hlnde 
des MAnnes lait, deasen Namen jeder 
turoht und höohster Aohtung auaaprioht. Das zelgt, dass 
staatsprlaldent Albert Di88i8, ne immer, tiber seine per_ 
a~iohen Inter.ssen die Worte seinea Eidea gestellt hat: 
"Keine ganze Arbelt wird dem Wolle des Volkea 
Die Ertullung seiner Ubemommenen prliohten hat 
ganzen L.ben hCSher ala all.. anders geatellt, 
atellte er sie auoh in seiner Prlsidentenzeit. 
auch ibm unaar.a Brneuerten staates und Valkea 
thie und höchste Achtung. Sie wird ihn auoh 
kUnttigan Lebanswegen begleiten.' 

er in seinem 
ebenso hoch 
Deshalb 

gans. SYllWa..-
aut seinen 

Saksalainen viikkolehti -algasche post", joka on 

Latviaan lojaalisesti suhtautuvien saksalaisten piirien lln1-

• torvi, pilttii pitkin tenehd7akirjoi1D.ksensa seuraavasti: 

"Ea kann leeinea ZW.itel unterliegen, d&8s der 
Staatatuhrer und aait geat.m allUJl1g • . Prlsident Dr.~arl Ul';; 
manis diea.. Vertr~en seinea Volleea 1m weiteaten Kasse be_ 
si tst. El" ist ' nicht ein.r, den II ein Valle erst j etzt 
l.men aoll, sond.rn, 1. Qegenteil, einar, 
langan Jahren leannt und deaaen Verdienst. um den staat 
um das Valle jeder EinaelAa zu WUrd1gan .ais.. UlmaDis 
barai ts • ln den krl tt.ohen und sohiokaalssch •• ren Tagen dar 
staatagrQndUDg an dar Spl ta. geatandan, er stand all di. 

ra. salt der Staat besteht, in vorderster Relhe an weithin 
alchtbarar Stalle, und ated &Dl '1'ag. d.. El"neu.raq L.ttlanda 
.maat .. d.r Splta.. Dl. hervorragead. uni eiazlg&rtlg. 
stalluq 1m Staat. wld .ainea Volk gepnflber h"; er s.lt 
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15. Kai 1934 nicht mehr ver1usen, und der Zustand, eder Ge

stern vertaaaungarechtlich eingetuhrt .urde, hat taktlsoh ja 
sohon bisher beatanden, d.h. dle elgentliohe FUhrung dea 
tea hat. wie sel t heute. so auoh bls heute in den Hlnden 
des Staatstuhrers Dr.Xarl Ulmanis gelegen. 

Der -,strige Oatersonnaben4 wird ein Karks'ein in 
der Gesohlchte Lett1aDda b1eiben, und ea ist selbstverstlnd-
1ioh, dass wir Zeitgenossen. die wir ihn miter1ebten, auch 
unsere Hoftnungen und W\1nsohe daran knUpten. Wlr hotten und 
wUnsohen mit 
Erelgn1s sich 
dlsohen Vo1kea 

&lIen unsern Ki tbiirgern zuaammen , dass 
zum Segen des Staatee Lett1an4 und 
auawirken möge. Wir hotten und Wi1nschen , dus 

unter der alle1nigen prlaldentsohatt d.d8 Staatsti1hrers Dr .Xarl 
Ulmanis der Woh1stand des Ganzen Wie der J1nze1nen sloh mahre 
dass dle Sloherhelt DAoh aussen wie naoh innen sich 
daas Reoht und Gerechtlgkelt walten und dass Priede 
den Völkern und zwisohen den Kensohen herrsohen möge. jener 
Friede , von dem gerade in letzter Zelt im Grossen wie im 
Eleinen so hlutlg die Rede war, der rriede, den 1m Grunde 
alle begellren und dessen Dauerh&ttlgkelt alle ersehun. 

Gatt segne Lettlandl". 

"Rigoohe Rundschau" tass , Joka 

tan saksalaisten "hl t1erlll1stl" suuntaa ja elli .. eDIIIIiD tai 

• vlheJlllllln sotajalalla nykyisen 1atTialaiakanaall1sen halli tuaaya_ 

teem1n kanssa, kirJolttaa prealdenttlvaihdoksen Jurlldlslata P8M 

raatelata aeuraava.tl: 

"Die duroh 4u Geaetz vom 19. IIIrz getrottene 
LOaung ersoheint ala a.taat.reohtlich log1ache F01ge der ord
nung. dle aeinerzelt tur dle Staataprltlde.tschatt geachatten 
wurde. .. war nImllch 4amal. fe.tgelegt, daaa der Prlaident 
4er Sae1JRa dle at.pfilohten dea Staataprl.aldenten, 1m Falle 
.elner beh1nderw:ac, wahrsuneluaen hat. Da naoh de. tieten __ 
wandlungen 4e. 15~a1 dle Rechte de. Par1aaenta aut d1e .... 
glerw:ac Uber8esaage~ alnd, so ausate 3etzt konae~enterwela. 
Haupt dv •• g1erw:ac, der IIlll1aterprlaldent. dle RtUllwaa der 
jataobllegeDhelte. 4e. staataprla14ente. Ubera8baen und ala 
hampt an dle s.p1t.. dea staate. 
Wer4... 40. 4aa (Jea.t. VQJll 19.1II1"z 
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eines staatsprisldenten nicht an das ~t des Ministerprlal_ 
denten schleohthin bindet, sondern dleae Befugnisa. aus_ 
druokllch in die RAnd. der Person des Min1sterprlsidenten 
Dr.K.Ulmania gelegt wurden, Wie auch sein Vertret.r in dle_ 
ser Blgenschatt , K:riegsmin1ster Qeneral J .Bal.odla , peraönlloh 
genannt 1st. 

In seiner praktlschen Au~wirkung bedeutet das 
aetz vom 19. Klrz dle Konzentrlerung d.r geaaaten polltlsch 
QeWalt und staatareprisentatlon ln einer Person, nImllch in 
der des staatstuhrera Dr.K.Ulmanis. Naeh dea umbruch des 
Kai 1934 gingen die legls1ativen Vollmaohten aut daa von 
ihm getuhrte Kablnett uber. Zu der vollzlehenden GeWalt, 
dem -Min1sterprisidenten ala solohem elgen ist, gesellen siah 
nuh, in konaequenter Welterentwioklung des Gedankena einer 
autorltlren staatatuhrung, auch die Kaohtvollkommenheiten der 
staataprisldentschatt • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
••..•..•....• 

Diese konzentrierten KachtvollkommeDhelten tallen 
also nun dem Prisldenten Dr.ulmanis zu. In seiner Rand ist 
dle gesaate, lrgend vorstellbare staaWgewalt verein1gt, wam1t 
der autorltlre staat seine eindeutlgste, aut den staatatuh
rer zugesehDittene Prlgung ertabren hat." 

ja lopettaa artikkelinsa seuraavalla tavalla: 

"Die ala Vorbedingung tur das Bestehen elnes 

sonderten staataprisldentenamtea 
m1 t den Wandlungen dea 15. Kai 

genannten 
ldeell und praktlseh ln 

fall gekommen. Angeslohts der Tataache einer stabilen Regle
rung bestan4 n\lDJUhr zunlohat keine Notwendlgkel.. eine von 
der verantwortll~n staatatuhrung getrennte reprlaentatlve Spl
tze ala Verkörperung des staatagedankens zu sehatten. Die 
weitere Autgabe dea gesonderten st ... aprlsldenten. ZUfallaba
aohliiaa. der pUlaaenta1"laohen Mabrhe1'l zu h ... an, 1st eb_
falla Qegenatanlla10a geword .. , denn 41e aea.t .. bung 1st aelt 
II. 15. Kai autorlUr. W .. nun d1e ~ II .. WehrIIaoh • 
.,nbevlfn, so gllt lUU' 4aa Glelå.. DVeh 4en J'onfal1 



• 

• 
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eines Strei t es der politisohen Parteien ist die bewatrnete 

Kaoht des Landes davor . gesichert, rnstrument eines politi_ 

schen Keinungsstreites zu werden. 

Bo dart abschlieasen4 testgestellt werden, 

durch die .euregelung, die heute Wirklichkeit geworden 

politisoh gewertet, nichts preiagegeben wurde, sondern der 

Qedanke eines auttritlren Staate. seinen logischen Abschlusa 

ertuhr, indem bis zur Neuordnung der Vertassung nun 

in Personalunion die drei Qewalten vereinigt sind: die 

Staataprisidenten, die legislative und die exekutive 

Wihren4 dieae Zeilen im Druok sind, 
mel t sioh Bevölkerung Rigas, d es ganzen Landea , zu einer 

groBsen XUndgebung. Sie will der Person dea staatsob~rhaupt 

Dr.Karl Ulmania ihr~ Huldigung darbringen und sich damit 

zum Staatagedanken bekennen." 

Sävy on, kuten helposti hava! taan, a! van 

toisenlainen kuin "Rigasche Postin" kirjoituksessa. 

-~~ 
Avuataja. \ 
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Tämän mukana toimitan kunnioittaen Ministe_ 
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riölle Riian Lähetystön kuluvan vuoden raportin 

No.17, Baltianmaiden yleisesikuntapäälliköiden 

käynti Moskovassa. 

Ministeri: 

1» 111tet"ti. 



RIIA. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen . 

RAPORT TI n:o 11. 

Rl1a ssa . ~O p : nä h~ti kuuta 19 36 • 
(, . 

.2.-:. 
Asia: Baltiauma1den lleiaesikunta-

.......... _ .... ___ päälliköiden klpti Koakovassa. 

ToissapäivInä ilmoitin Ministeriölle puhelimitse, 

• että Latvian yle1ees1kuntapäillikkö kenraali H&rtmanis, kolmen 

yleisesikuntaupseerin seur~a, saman päivän iltana lähtisi 

Koskovaan noin viikon kestävälIe vierailulle , ollakseen, Neuvos. 

toliiton yleisesikuntapäillikön kutsusta, läsnä toukokuun lp:n 

juhlallisuuksissa ja tutustuakaeen Neuvostoliiton sotalaitokseen. 

• 

Samalla ilmoitin saaneeni tietäl, että myöskin 

Viron ja Liettuan yleisesikuntapäälliköt sekä Ranskan sotila .. 

asiamies Baltianmaissa, majuri Ganeval , samanaikaisesti vierai. 

lisivat Koskovassa. 

Eri tahoilta kokoamieni tietojen peruste.lla 

saatan tIDäln tiedoi ttaa vielä seuraavaa, jOka valaisee asian 

es1h1storiaa ja merkitystä: 

Jo vi1.me vuoden toukokuun 1 p :ksi Latvian 

yleisesikuntapäällikkö kutsuttiin Koskovaan. Tähän kutsuun auh

tauduttiin koh.eliaan epa.älräisesti Ja viitattiin siihen, että 

ennen lopullisen vastauksen antamista olisi asetuttava yhtey_ 

teen Viron kanssa. Siihen a.ia silloin Jäi. BnDen 

tIDI vuonna .euvostol1iton tlklll1nen sotilasasiamie. Jllleen 

palut uiaan. HIDell. vastattiin saalla tavalla kuin vi1lle 

J"KELUOHJE: 

iI.y.a1l1ueu ... 1 • . _ .... U.lbl._ .• Qtll ..... . 

. ~~~.~.~W~ .. ......... __ .... .. ........................... . 

UI t: A .. 

J ak.luohJ.mallej a: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Iillk .1 ........................ mlnl.t.rillll • • 
Ei ulkom .. edu.tukoen liedoitukolin • 
EI ulkom .. edu.luk ...... multa ulkoaalainmlnl.lerllln tledol-

1 ... lln. 
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vuonna, ja arveltiin aaian tillllin kertaa jäävän siihen. 

rl oli sen vuoks i hämmästya , kun viime lauantaina Viron so_ 

tilaaasiamies ilmoitti, että aaman piivin iltana Viron yleis_ 

esikuntapäällikk~ kenraali Reek matkustaisi viikoksi Neuvosto_ 

liittoon maraalkka Jegorov'in kutsusta. Viro oli siis asettu_ 

matta yhteyteen Latvian kanssa vastaanottanut kutsun, 

aamana pi1väni, jona matkan piti tapahtua , katsonut syyti 

van ilmoittaa siiti La~vialle. Tistä oltiin täällä sangen 

tettyji ja suuttuneitakin, ja muutamia piiviä epär~itiin vaka

vasti , miten syntyneeseen tilanteeseen Olisi suhtauduttava. Lop

pujen lopuksi katsottiin kuitenkin mahdottomaksi 

matta Neuvostoliiton kutsua sen jälkeen kuin Viro puoleataan 

oli vastaanottanut sen. xl Miti Liettuaan tulee Neuvosto_ 

liitto ei omaaloitteisest! ollut sille esittänyt mitään kutsua. 

MUtta saatuaan tietää Latvian ja Viron ,leisesikuntapäällik~iden 

matkasta . Liettuan täkäläinen sotilasasiamies eversti Jakutis 

hankki kutsun Liettuallekin • 

Jos asian kulku todella on ollut tämä _ eiki 

nulla ole syytä epiilll ylliolevan selostuksen palkkansapitäTli_ 

syytti ja jos ·MUntersin vakuutus, etteivit yleisesikuntien 

edustajat tule MOSkovassa antautumaan mihinkään neuv~tteluihin 

tai mielipiteiden Vaihtoon, on totuudenmukainen • Bal tianmaiden 

yleiaasikunta~lllli~iden nyt tapahtuTaa klyniil Moskovassa siis 

ei voine pitil ainl aelvlnl merkkinä Baltian Bntente'n yhtei_ 

aestl Ja Tapaaehto1e.ata jo tapahtun ... ta lopullis.sta kalli.tu_ 

miaeata Neuvo.toliittoon plin, jona aitl .nai s11miyk.elll .aat_ 

x) TIhln plltataeen .,atlvaikuttiTat T&rmaati suurea.a 
nunTal..t.et .antar.in lkaettl1aen T.rsOTan ___ tkan Johdo.ta. 
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tae olla taipuvainen pitlmäln. 

Päinvastoi n luulen - mitä Latviaan tulee -, 

sen yleiaesikuntapäällikön matka Koskovaan tOdella ei miellytä 

hallitusta , ja että hallitus siihen suostui vasta huomattuaan , 

että Latvia oli joutunut "sisälDmanövreeratuksi" kiuaalliseen 

asemaan, joata muuta ulospääsyä ei luultu olevan olemassa. 

MUtta myönnettävä on, että se seikka , että 

omin päin ja ilman ainakaan näkyväiati pakottavaa syytä nou

datti Neuvostoliiton kutsua, on omiaan suuresti hämmistyttimäln. 

Samaten Viron hallituksen tässä menettelyssä ilmenevä 

myys oikein arviöida asian pro et oontra on omiaan 

maan. 

Niinikään täytyy myöntää sen seikan panevan 

timään, että Latvian hallitus harkinnan jälkeen katsoi etU, Vi

ron otettua Neuvostoliiton kutsun vastaan, LatTialla ei ollut 

~ta mahdollisuuksia kuin myÖSkin noudattaa sitl _ vaikkakin 

tietysti hyvin käsitettiin , että kutsun no*dattaminen muualla 

• maailmassa tultaisiin tulkitsemaan merkiksi Baltianmaiden avoi. 

mesta asettumiseata Saksaa vastaan Neuvoatolii ton ja Ranskan puo. 

lelle BUroopan valtioiden vastaisessa ryhmittelyssä •• 

Joskin tlllainen tulkinta vakaUlll.llcseni mukaan on 

viiri, tietlvlt ylllsanotut tos1aeikat mi tenldn vakavaa melautJlliClla 

kaikille niille maille, joiden etujen vastaiata on , .ttä Neu

vostoliitto pllaee .aIrUvlkai teJdJlkai Baltianmai ... , Jonka 

-kutauja- ehdottamaati on noudatettava. 



• 

esikuntapääl liköiden Moskovan-matkan symptomaattista merkitystä 

nyky tilannetta silmälläpitäen. 

Mitkä sen seurauk8et vastaisuudessa tulevat olemaan, 
, 

on vielä ennenaikaista mennä sanomaan. TOdettakoon vain, että 

Baltianmaiden yleisesikuntapäälliköiden kutsuminen Moskovaan ja 

kaikki se, mikä siellä tullaan heille näyttämään Neuvostolii_ 

ton sotilaallisesta voimasta, 8elvästi on rengas 

tpimenpiteiden sarjassa , joiden kohteeksi Baltianmaat ovat 

neet Ranskan-Neuvostoliiton avunantosopimuksen tultua voimaan 

joiden tarkoitulBena on Baltianmaiden liittäminen Ranskan ja 

vostoliiton rakentamaan "rauhanjärjestelmään". 

Jos mieli •• elä tätä , vaaditaan niiltä mailta , joi_ 

den etujen mukaista s e ei olisi, vielä enemmin kuin tähän 

saakka selvää ja määrätietoista esiintymistä. 
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Ministeri: 
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R 1 I.A ..... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTln : o ~~ •. 

RUa ssa .. ~ ...... p : nä ~guk() .kuuta 193~ •. 

Asia: Vielä BaltiaDJl1aiden yl81.- ... . 

.................... !~~.~~!:~.~~~~.~~~.~~ .. _~~.: ...... . 
kasta Koskovaan. (lJ/ 

Lisäyksenä viime raporttiini arvelen kiinnostavan, 

että Viron tlklläinen ministeri Kenning eilen kertoi 

minulle kenraali Jle.tin täysin omin ' päin,uettumatta yb

teyteen Viron ulkoasiainministeriön kanssa, Tutaanottaneen 

kut.un lähteä Ko.kovaan. Ministeri Kenning väitti Viron 

ulkoasiainministeriön saanean tietää kenraali Reektin pää_ 

töksestä aiten, että Viron lähettiläs KoskoTassa oli 

köttäneet kuulleensa Koskovassa asiuta 

synyt, pitikö tieto paikkansai TIJDä kuulostaa miltei 

komattomalta, mutta Kenning väitti tilllaiaten temppujen 

kuuluTan kenraali Reeld.n tapoihin.- Kikilli saian laita 

todella on ollut nl.in, osoi ttaa se selTlati, m1 ten 

ain ~ohto on luh1stunut Viron ulkoministerin käsistä. 

Tielä kiinnostanee, etU Lat'l1an armei~an 

kG kenraali B.r~is to1.aapliTlnI. kerto1 minull~ puole._ 

taan Tutu.taneensa kenraali Har\IIIaJl1.tin matkaa. 

JI1n1ater1: P ~~~·9au4-

.lAKELUOHolE . .lak.luohj.malleja: 

lfaTa1l1un 3a Ualka1 .otllu- T .... III_. 

'Yirdou.1al11e. T ............ ja lIaIk.1 ........................ mlnl.torUllI •• 
EI u ... omaaecI ... tu ...... tledoltukalln. 

• 1 .... 

EI ... omaaeduatuk_. mutta u ........ nmlnleterlOn tledol
"'.lIn • 
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10 liitettä • 
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R . 1 ... .1 ...• .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n: 0 .l,..~. ~ ...... . 

.. Riia ssa .... 14. p: nä touko.. .kuuta 1936. 
" :l-3(; 

Asia: KOrporatiiTiaen Taltiojlr-

. _______ . ____ . __ .. ~e.~.e.~ .. ~.~~.~~_~.~ ..... _ ........ . 

........... .... ...... LatT~~.s~ ..... J.1 ................... .......... ........... . 

Salainen . 

RUan Lähetyatön raport1.ssa n:o 2, viime tammikuun 

27 p:ltl, tein selkoa siitl korporatiiviaesta jlrjeatelmistä, 

jolle Ulman1a kaikeata pUttlen aikoo rakentaa "uuden Latvian" 

valtiojlrjestyksen johtajaperiaatteen mukaan. VUoden vaihteessa 

luotiin tlmän jlrjestelmin pohja, peruatamalla kauppa- ja teo1_ 

l1suuakamarin, maatal oua kamarin , kl.s1työkamarin ja valtion ta

louaneuvoaton. Niiden laitosten organisatiota ja toimintaa 

keTien lakien laajakantoisesta merkityksestä poliittiseasa, 

sallisessa, taloud.llisessa ja yht.iakunnallisessa suhteessa tein 

aa1kkaperiiseati selkoa sanotussa raportissan1. 

Niin! plivin! on otettu uusi askel mainitun kor_ 

• poratUvben jlrjeatelmln rakentamisessa, p.ru.t ..... Ua "työkamarin'l 

'rYökamarin pUtehtlvlnä tule. olemaan palkattujen 

työlltek1jl1ll oik.uksien, etujen ja harrutusten valvom1llen ja 

.d1atlminen .ekI la1llaUdIIlnön .ttl hallinnon alalla. Mitkl 

palka~t työlltek1jlt tulevat olemaan .dustettuill& työkcaariaaa 

ja liitti. jo ol-.aa ol ... iaa. kl.altyo.. ja maatalouak-.reiss. 

auru p1 1Jd1l1a1oer1 yhte1~beasl .081aali_, maatalous_ ja 

valtiOYU'abUll1aterln kauaa. .-nn 1II104oa1oaa 100 107Ö1l1oeld.jl1ll 

e4u1oajaa ja 50 var..s.e.t&. Pllld.ll1a1oeri Il1mUU 

.JAKELUOHoIE : 

......... ......... ftnll1 .... ................... ................ . 

.... , ... 

.Jalteluohjemalleja: 

TavaU"-. 
T ...... I ...... ja "sIkai _ ...................... mlnl.terlIlU •• 
EI u.omaaedu.tu ...... tledoltultalln. 
Ei ulkom ...... tukMn. mutta ulkoulalnmi .... terIan tiedol. 

tukeIIn • 
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kamarin presidentin ehdotuksesta. JOs pllm1niaterin miele.tä ka

marin pre.identin ehdottemat henkilöt .iTät ole sopiTia, Toi 

h&n Taatia toiaia ehdokkaita 88itettäTiksi. 

Kamarin tarkoitusperien tot.uttamiseksi tuleTat aen 

TalTonnan alaisina toimimaan Tahvi.tettujen normaali.tatuuttien 

mukaan p.rustettavat ammattiyhdistykset. RAitä saa Riiassa 

olla yksi yhdiatya jokaista, 80siaal1m1n1sterin määrälimäll am.

mattia kohti. KUilla paikkakunnilla saa toimia 

• disty.. Paitai nJJ.tä työkamarin alai.ia ja normaalia*atuuttien 

muk.an perustettuja ja toimivia yhdistyksiä Latviaasa Taatai_ 

.uud.... ei aaa toimia muita järjestöjä työkamarissa edustet_ 

• 

tujen työntekijäin oikeuksien ja .tuj.n valTomista 

te edi.tämi.tä Tarten. Sisäministeri määrää, ml tkä olemassa 

olevat järje.töt tämän mukaan on lakkautettaTa. Lakkautettavien 

jlrjestöjen omaisuus siirtyy työkamarilIe. UUdet yhdistyks.t 

tuleTat toimimaan työkemarin tarkan valvonnan ja johdon alai_ 

aina. Niiden hallinto.limien kOkoonpanoon ja toiIDintaan kama-

rilla tulee olemaan ratkaiseva vail!:Utus • 

Kaikilla näillä määräyksillä toteutetaan tietenkin 

ensi .ijaasa Johtajaperiaatetta. MUtta samalla on 

kin maan TIhemm1.tökan •• U1auukaia vastaan kohdistuva kl.rki. Tä

hIn .aakka on nä.t LatTiaasa toiminut koko joukko 

perIaatteen no j alle rakenn.ttuja ammattiyhdi.tyksiä. 

koItuk8ena on ollut eri Tlhemm1stökenaalliauukaiin kuuluTi.n 

ty01U.... koo.aapitlai.en ja johtUliae.. BI.1den JlrJe.töJ_ 

ld.',.. 'iad auht..... onkin ollut huouttaTa. 

k1a kaikki JOIltuTat lakkaut.ttaikal • 

.... ,.. kuin ""'a ta.ar.llla tule. 'yOkamazillakia 
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olemaan pääkommissionaa, jonka tärkeimpänä tehtävänä on muo_ 

dostaa muiden kamarien pääkommissiolden kanssa valtion talou8-

neuvosto. 

)(itä tulee nyt luodun työke.ma:Jtin merkitykseen po_ 

liittisessa, taloudelli8essa , yhteiskunnallisessa 

sa suhteessa minulla ei ole mitään lIsättävä siihen mitä 

u8einmainitussa r aportissani n:o 2 huomautin jo olemassa ole_ 

vien kamarien merkityksestä sanotuissa suhteissa. Niin ollen 

tässä vain viittaan siihen. 

tamisesta 

rIölle . 

Niin p ian kuin saksannos ~ista työkamarin perus

ja toiminnasta on saatavissa, lähetän sen Ministe-

Ministeri: 
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................. ............ .... ~ ... .I. ... J ... ~ .... '::' ...... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 
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Asia: Latvian ulkomaankauppa ... .. ... . 

tammi-maaliskuussa 1936 .-: .... _---

................... Ja .. Su~~~~ osuus siinä. 

_ , 1 

Latvian äsken ilmestyneen virallinen ulko~ 

maankauppatilasto osoi ttaa vastakohtana edellisten vuosi en 

ensi neljänneksille vientienemmyyttä , joskin vielä vaatima-

tonta. Luvut olivat seuraavat (1000 LS .) : 

Vienti Tuonti Ylijäämä 
1934 14,240 24 ,721 ... 10,481 
1935 21 , 231 27,167 5,936 
1936 24,363 23 , 926 + 437 

Vienti osoittaa , kuten havaitaan , jatkuvaa t .... 

saista nousua , tuonti taas viime vuodesta alkaen joltistakin 

laskua • 

x x x 

Latvian kauppa suomen kanssa, jota maaliskuun 

lopussa solmittu kaupallinen sopimus ei vielä ollut päässyt 

säännöstelemlän, osoittaa samaa meille epäedullista kuvaa kuin 

aikaisemminkin. - Latvian tuonti suomesta oli kuluvan vuoden 

ensi neljänneksen aikana arvoltaan Ls.32.000 (1935 Ls.131,000 , 

1934 Ls.39.000). Selluloosaa tuotiin 20 tonnia 3,000 latin 

arvosta , maanviljely.koneita 4,000 latin ja hienotakeita 1,000 

.JAKELUOH.JE, 

Taftl.11nen --_ ... __ ... _-_ ....... _ ................... - .......... .... . 

1111:14. 

.J"'eluohJem.llej. , 

T .... lllnen. 
T .... lllnen J. 1 .... 1 ... ...... . .. mlnl.t.rlOII •• 
EI ulkomueduatuk .... tledoltultalln. 
EI ulko ................... multe ulltOllI.lnmlnl.terlOn tledol-

tukaIIn. 
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arvosta. Loput eli suurin osa tuonnist a on kuten ennenkin 

jätetty erittelemättä. 

Latvi an vienti Suomeen käsitti tammi-maaliskuussa 

1936 seuraavia tavaroita: 

tonnia : Ls. 

Ruista 2,200 117,000 
Pellavaa 102 104,000 
Radiokoneita 4 30,000 
A.Pilansiemeniä 8 13,000 
PUllonkorkkeja 4 12,000 
Värejä ja väriaineita 12 4 , 000 
Luu- ja nahkali imaa 10 3,000 
Pellavansiemeniä 10 2,000 

Latvian kokonaisvienti Suomeen k • .o . aikana 011 

arvoltaan LS.297,000 (1935 Ls.44.000 , 1934 Ls. 86,000). Vien

nin kasvu on siis todella huomiota herättävä. 
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ASIA : ..... Raportti. 

TImän mukana llhetyetö kunnioittaen Mini.

teriölle toimittaa kuluvan vuoden raporttinsa 

50.2l! IlUnhr.in nimi tye ulkoaeiainm1niah_ 

!:!!&. 

V.a.A8iainhoitaja: 

10 111 tettl. 

UI .: ... 
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RAPORTTI n: 0 ... ~.!.. .... 

ll1. .1..~ .. .... s s a .. :1...1; .. p: nä 

A s i a : IlUDterain D1a1 107. . .......... ........... . 

B1len, 14. heiDl.k. , tapctu1 vihdoin JIUD'ter.in 

kauan odotettu D1lI1 Q. ulkou1aillll1nbterikai halli tukaen ia

tunno ... , jonne hIIl oli .a~ut tek.ullD selko. lalce1se.U 

kuukawla kaatbe..sl LontoQll. Berl1D1n .. aenh'en matkastaan. 

JlUDterain lopetettu. aelontekona. oli presidentti ulmaD1a il_ 

moi ttanut tutsuTana. hIIlet ulkoaa1aiDll1D1ater1n paikalle. 

lJ'lai ulkoaaiaiDJD1D1ater1, joka ain. UlIIaD1kaen 

dikt.tuurin alusta alkaen on ollut .. an ulkopolitiikan to

dellinen joht.j. ja jonka poliittiai. otteita llhetyatOkin 

sen noai raporteis .. an on useasti joutunut .elo.tUlaan . on 

Tarain nuori lI1e. , tltl kirjoitt ..... Tiell 3T.TUOUU, ja 

• TaraiDa1.elta opllU.elta .1Ti.tlk.eltllD k.u.t1.inainOOri. otet

tuaan osa. Tapauaotaan hIn tuli LatTian ulkoa.iaiDa1D1st ... 

rlOn palTeluk •• ea aenoe.l~lj.o.ton .lhteerinl, Baltiaa.alden 

Jaoston pUll1kOkal 1925, adll1D1atra'UiTia-juril41.en o ... ton 

plllUJdIbl 1931 J. IIlDlater101l kualiapUll1kOkal 1933. 

IImteraln DlII1't7a ei dJltlTl.tikUD ole ollut 1Ii. 

kala helppo ul. UlmaD1kaelle, Jolt. ql1l Jaalua .iihen ei 

ole puutanut. Dta lIlDlateri PaU. lIlletr.toa alk.18-s. ... 

rapanet... cm .eloatuut, OTat "'eralD pUTaatuataJlD. 1001 • 

"AKEL.UOH.JE : .J .... luohjem.lI.je : 

...................... _ ....... ~~~J.!.!'~~.~ ............................... .. T ...... ...... 
T ..... 'I ..... j. """ ............. ...... ... mlnl.teM6'1e. 
EI ullt~tuben t i.doltukall ... 
EI ulltom ............... mutta u .. ouIalnml ..... arI6" tIedol-

tukell" • 

• 1:114. 
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lIlineet upseeripl1r1 t , j ollIe Tareinkin hänen epälcaneallinen 

syntyperänsä on s i lmltikkuna. Lisäksi on salainen n.s. 

perkonkruetilai.oppositio, joka vielIkin nlkyy pysyvän hen

gisd ja jolla on paljonkin kannattajia yl1oppllaap11.rel.sa, 

ottanut yhdeksi tehtäTlkaeen MUntersin parjaamisen nimettömin 

ldertoklrjein j .n.e. 

• 1tiota Ulmanl. ei 

.amasta syystä. 

liene pelAnnyt, 

Viimemainittua oppo_ 

mutta mitä sotilaapii • 

rien Tastu.tukaeen tulee, ei liene mlkäln sattuma, että ~ 

• tersin nimi ty. tapahtui hetim1 ten sen jilkeen kuin .otami_ 

ni.teri , Tarapresidentti Balodia oli lähtenyt 2 kuukauden 

lomalle. 

~ialliee.ti, LatTian ulkopolitiikan jatkumi.en kan

nalta katsoen, tapahtuneella nimityksellä ei ole mitäln mer_ 

kitystä. politiikan todellinen Johtaja Tain tulee sen muo_ 

doll.1aekaildn johtaJaksi, mikl. slnbsä on aiTan loogilliata 

ja ymmlrrettäTäl .. laiDm8noa. TUleTaiapua nlyttll sen si. 

Jaan, onko Ul.man1. tahnyt Tii .... ti uhmatessaan niin la .... 

• Jalle leTinnyttä Ja Toimakasta oppositiota kuin KWlhrsin 

Jutus.. e.iintynyt. Ulkopuolinen tarkastelija ei ole Toillut 

tulla siitl' oikein Takuutetuk.i. 

Y ••• ~la1Dho1t'J': ~ 
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KIRJELMÄ n:o 893 • 

R1..1a SSA 18 P:NÄ s'1y.s KUUTA 19 3.6. [l l/q , J [' -'.~ ._ .. -- -i 
VIITTAUS: N 

P:NÄ ..... KUUTA 19 ....... P:TTY . . .... mo 

VIITTAUS : .. O. U. M. 19 

Ulkoasiainministeriö 
.......... LLE 

ASIA: Raportti • 

Tämän mukena lähetystö kunnioittaen Ministeriölle 

toimittaa kuluvan vuoden raporttinsa 

• II." 

N:O 22, Latvian Sisäpoliittinen tilanne ja ulko

poliittiset suhteet tällä haavaa. 

M i n i 8 t eri 

10 111 tet tä • 
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R 1 1 A SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n : 0 .2.2. • . 1 
Rl1a ssa .... ;!,~ p : nä syys .kuuta 1936 • ~h .1 J. Y'I :J ~ J( .. 

A s i a : .. ~_~n..~. __ .. ~~.~.".P.~!~J.~~~.:g,~ .... J~i-

.~~!. ... .. J.8: .. .. ~~R.'>.;IJ~.~.~.~.~.~~ ...... ~~~.~~~ 

t .U .l .i .. .... ltu.Y.: ........... .... ............................. ... ......... .......... . CI I. 

Palattuani tämän kuun alussa lamaltani oli minulla 

- Lähetystön avustajan sairauden ja Lähetystön kanslistin sa

manaikaisen poissaolon johdosta - vasta viime päivinä, saa

tuani avukaeni K1niateriöstä v. t. kanal1 stin, tilaisuus käy

dä haastattelemassa ulkoministeri lIJNTI&Sia ja ulkomaalaisia 

virkaveljiäni .aadakseni tietoja Latvian sisäpoliittisen ti

lanteen Ja sen ulkopolli ttisten suhteid.n vi1maaikaisesta k. -

hitykaest&. Yritän tässä tehdä lyhyen yhteenvedon eri kes

kuateluissani saamistani vaikutelmista. 

1. Siaäpol1i tUnen tilanne. . 

Viime talvena ja kevUnä leimaai Latvian eisäpo

liittis.t olot •• Yaatakohtaiauus.uhde, joka vallitsi toisel

ta pUOlen UUlI.NIKS'IN ja hänen ympirillUn olevi n miesten, 

toiselta puolen erliden olojen kehitykseen tyytymättÖDdeD up

.eer1piiri.n YI1111&x), jo1den äänitor.ekal vapauaaodan yli-

xl na. rap. n:o U Y. 1936 . 

.lAKELUOH.lE : .I .... luohj.m.llej. : • 

T .... lllnen. 
T .... lllnen j. li.ak.1 ........................ mlnl.t.riOIl •• 
EI .. Ikom .. ed ... t .. hen tledollukalln. 
EI .. Ikom .. edu .... k ..... multa .. lkoaaialnminlaterl6n tiedol· 

... .. ..... ......... ... "."nn~ ..... L .... .. .. .. ..... .............. . 

tuta/ln. 

UE 1 : A .. 
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päällikkö, suurta kansansuosiot. n.utti:t'a nyJqinen sotaminis

teri BALODIS oli antautunut. Ajoittain täml ~ .. takohtaiauus

suhde näytti k .. ~a~an UUIANIXS. Joht.j ..... _. auor .. t .. 

uhka.~aJcai. Niin kauan kuin UUIANIS 011 ~ain päiJdnisteri , 

oli sotUl1n1steri BALODIKSKLLA suuret mahdollisuudet saada nI.

kökohtanaa huaaiooDotetukai j. tahtoaa. läpi.jetuka1 vastoln 

UJMANISta aen v.lkutuaT.llan .vull., mikä hänellä 011 pre-

• s1dentt1 ltVIlSISiln, j. ki1tos aen nurjamiel.1syyden, mitä tä

mä yhi ~aT"" mUr1n tuns1 UUlANISb kohtaan. Ba1aerkld

nä muiatutettakoon ~a1n sUtA, miten ULKANIXSJIN e1 onnistu

nut a .. 4. lIJliTliESi. nimi tetykai ulkOll1n1aterika1. x). Mutta 

utWINIIBXN tul;u. myÖSkin ~altion presidentiksi hävisivät tie -

tenld.n BALODnBBN mahdoll1suwlet tehokkaasti vastusta. UIJ4.ANIK

SBN auunnl tela1. ja ed .. ottalll1.lkai.. Paljon "pehmelmpäni," luon

taena kuin ULKANIS onldn BALODIS, tuntien v01mattomuutena., 

nyt tehnyt o~innon UUUNIXSBti kanaa. j. luopunut vaatuatua-

• ..... taan ainakin ul!le1llll1ss. nils*, Jqs~ka1s'tl.. j oia.. he 

aikais.aatn oll~.t eri mialti. IItmerkkini tiatl mainittakoon 

Yn1'l'I8.SIn lakeinen n1m1 1078 ulkcw1 nl ater1kal. 

BALOD~ ka,Daaa t.pahtUDe8ll aovinnon k&)ltt. 'OLVA

NIlS. .... 0Jl Uetenldn ~ahrtstUllUt. kosk. ae ~utuat;ua 

Ja arYonelu. lI1k& BALOD~ ~1l1t7kaelll armeIJ_ taholta 

uaalD koh41aW1 UUIAI1IISWDI. kuten sanottu, ei ollut b.lnelle 

~aaratOJl. b1Dka k_tlYA ~ aon.nto t.ul.. 01 __ • on 1001 -

x) EM, ftJ. aIo • Ja 15 ~. 1916. 
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n.n uia. .Toka tapauka.... •• nyt on olemassa. Ja Jo.

kin tyytymätt~myytt' tJLVANIKSDR .rU •• ' up .... ipiir.i.al 

ed.ll.en \unn.tun, •• .i merldnn. palJon, kun nl.1l11 pii

reilll .i eDl& ole BALODISta ldlpedlJl Ja ääni torv.naan. 

Ja vutapainona tlll. IlUUtai.n araeijaup •• er1.en taholla val

li 'ta wall. .piJallJ'l.i .•• ll. tyyt1Jlltt&lnd.ll. on .itl paitai 

huam100a0tettava •• vilpit~n ja ehdoton kanDatua, mikl UL-

tt MANII8BLLl on auoJ.lu.kuDtien ja muiden .otilaalli ••• ti or

gani8oit11Jan JlrJ •• tGjen k •• kuud .... , joiden korIIeimlaka1 

pllll1köksi bID k.alD kulu •• aa on tu1lut. 

soaiali.ti.D Ja kOgnJn1 a1;ian taholta uudan reg1 .. 

man alkuaikoina luonnolli ••• ti ilmeDD7t vutuatua tuntuu ai

kaa m;ratan klJlleen suhte.llisen vaarattomaksi, epl1lemltti 

auurekai o.aksi valtiollisen poliiain kovakourai.tan menette

lytapoj.n avulla. mutta - etenkin viime aikoina .. m;r~ak1n 

•• n kautta, etta hallitua todella on tehnyt paljon ty6 .. 

tt lU.tan olOjen parantamiseksi ja uae1mm1a.. työriUoiaaa a

settunut hei4lD puolell.en, aitan vähitellen voittaan työ .. 

ll1apllrlen luottamD8'ta. 

J 

II1tl ,.1ihan oppo.ltioon tulet, joka uuden järje.

telalD koko aikana on ollut havaittavia.. aitokanaallial •• a 

perkoDltrUBtllaiapUr.l •• I, Ja jonka .p.ta aika1.aa1D olen 

te1uQ't .elkoa, keh1t7B .1 01. ollut yhtl auo1iui... lfl14en 

pUri_ taholta kuulee edelleen pe11owl"'tGnt& arvostelua 

ja hifk" l..attodl ~1I j. ubkanklll. tJLV&NISta j. hI-
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po.ltio .11~1 tu.kin tle~. 

Näin ollen ylein. käai t,.., etu. ke.Ikuu1aw.-

.len kulu.... urMAN I KSDI .... 11hiDD& on TahTi.tunut, 

tuntuu to4ell. 01..... paikkauap1 tlTI. 

fthi,n tuloltae. ...n talou4.1Uaa tUan par .... 

neminen 011 t1e~ealt1n oaal~ JQ'OtiTaikuttanut. 'fäälli 

eleUIn llTt er&Inlai.. korkeuuh4ann.tta. Kaupp.tas. on 

JiIIlo4oatUDUt T1enUT01ttoiaek.l, T&1t101l tulot ja ki.ytet

tITi •• 1 ol ..... ~ Ta:ra~ OY.~ huOll&tta ..... U lisääntyneet, Lat

vian Panlc1n T&1uutt.Taraato on kaavanut kakalnke:rtaisekai, 

pankeilla on runaaaati Taput. rahaa, raltennuato1m1nta on 

.ilm11nplst&TIn vilkaa~. ~.n.e. MUtt. .1lm1län e1 voi ~ 

1Ii.t.. .Uu. toaia.ikalt., .ttl LatTian talouaeläJllln poh .. 

~. 84.lleen 011 keinot.koinen, kuten kaupalllai... tl.d01-

tukaiaa. aika1a~ 01. korostanut. Täatl. .yystä mi

Uän Taramtt. tul .... aiauu4. kahi tylta.. nähden .1 au1a

kaan ole 01 __ ... 

Uitl ~e. suure. kJ.,~kae. ailtl Talt10 .. 

.uo4~ta, ~ot. urMAus TalJI1.ta Latvia1l. ann.'ta .... ka1 

D7k71H1l yliMDDka4_ jlUeen, 3. 30Dlta JqQJQ'k.. eri 

Ta1lleiaM WHa kulu... 01_ j.,~ .. ti ti.40U-"', , 
cm to4.tta •• , etu. baIn aikaaa mitlln e41.tJ8Ukelk 

.1 ole tåQ. ftDI W01ID& J8Z'U'Htu~ lle131 kl_4ell1 ... 

.. kI!iIIu1. cm tJ'au_nallr't .a1n 3Qberi.- .. 1014_ :ra

~o1... 1'&1'1011 t&1oaan.nonoa a1 Tiall kartMn_ 01. 

Dkatw koolle. ftzbln· .u4 __ • a..r1Jl, "laalUumka-
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marin" luominen on edelleen tulevaiauud_ peitossa. TUn-

tuu siltä. että vielä saadaan ehkä pitkAltäkin odottaa 

hahmohllun korporatl1visen Jcanaan.edustuajlrjestelml.n lopo. 

puunrakentam1st& ja käytäntöönot~am1sta niissäkin vaatimat

tomissa puitteissa. jotka sil.1e tuntuu suunniteI1unx). Sii

hen saakka uuu.NIS jatkanee nykyisessä muodossaan henld

lökohtaista aitoautoritääristä komentoa&n . jOhdonmukaisest1 

totsuttaen laajaa oh j elmaansa maan valtiollisen. yhteis

kunnallisen ja taloudellisen elämän eri aloilla. 

II. Ulkopolii ttiset suhteet. 

Kysyesaäni ulkoministeri lroNTBRSilta iialtiu En

tenten vii.saikaista kehitystä hän vastasi tavalla, joka 

melkoisesti poikke.i hänen aikaisemmista lausunnoistaan 

tästä . hänen "lapil.p ... ~aan". 

Kannattanee toistaa hänen sanojaan muistiinpano -

j an1 JlllJ.kaan : 

"Ja, ... soll ioh sagan? )(110 Kstland , daas 

he1sst , mit d_ alten Akel 1st .. nioht leioht, •• der 

ror mioh nooh tur Lozoraitia. Besonder. hat er dle 

U thauer verlrgert. · Unertreulloh ist auoh der NepotislIIls, 

der sioh jetzt in Eatland brait maoht. Alta Kitarbel

ter. zu deen wir enga Bez1elu1Dgen und Vanrauan hat

tan. ..rden von 1hr8JI. Poaten entternt und von Leuten 

x) xta. ~. n:o 2 Ja 19 v. 1936. 
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erset zt dle l n Verwandtaohaftaverhältniasen zu den hohen 

Herran stehen . - .l.ber auoh mit 'den U thauern 1st as sohwer. 

Dle sol lten nun wirklloh elnmal elns.ehen, daaa es mit 

Vl lna und Polen nloht so welter geht. Dle mUssten un

bedlngt mal etwas Posltlves tun. .l.ber dazu sohelnt dl. 

j etzlge Reglerung nl oht tähig zu seln. Dle 1st vlel zu 

sohwaoh. Jetzt sohelnt sle sloh ganz totgelauten zu 

haben mit der SOhöp!ung des neuen parlaments. Wl11 man 

autorltär reg1eren. so mua. man es auoh konaekvent tune 

.l.ber eln Parlament dur.oh so genannte trele Wahlen lna 

Leben zu ruten , du dann autorltlr manlpullert werden 

.011 das geht n1oht! 18 wird nur Sohwierlgke1ten 

herTorruten und ~ie Reg1erung weiter aohwäohen. 

Alle. dle.e. 1st sehr bedauerlloh." 

Baltlan :maista 1IJN'rEBS1lla s11s tällä. kertaa 

el ollut muuta lauauttavana kuin epAsuopeata arvostelua. 

Ei sanaakaan Baltian Ententen merkityksestä tai yhtels

työn keh1 tykseatä. 

Latvlan suhtelsta puolaan YONTIRSIn sanat 011 -

vat melko lImp1m1. l t. S11s nekin toIsenlaiset kuin ai

ka1.8IIIJII1.n. HAn suorastaan teho.tl Latvian ja PUolan vl

lien kehittyn.en erikoisen tY74Yttäv&stI, allevilvatan niI

tä tlhln .• ukka bUriDDe1tten raj.. ja vAh8DD1stökysy

JI!1'HC tullHn joko lopullls • .u ratkainuill:a1 Ml muu ... 

• c pU .... jlrj .. tyka •• tA polneW1k111 s~ oaalall kU

~ a1Il1ner1 CiuJlwAtin .o1JdnUD I 
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L~tvian suhteista Neuvostoliittoon ja Saksaan 

kesän kuluessa ei ainakaan ulkopuolisen todettavissa ole

via DDlutokaia ole tapahtunut. MUNTERSin puhuessa näistä 

suhteista olin kuitenkin havaitsevinani toiselta puolen 

suurempaa pidättyväisyyttä Neuvostoliittoa kohtaan , kuin mi

tä viime aikoina olin tottunut hänen teholtaan huomaa .. 

maan , toiselta puolen pienempää epäluuloisuutta ja epä

suopeutta Saksaa kohtaan. - Mainitessan1 tästä DDlutamil

le virkaveljilleni he sanoivat huomanneensa samaa. 

Mitä muuten tulee vi1meaika1s11n tapahtumiin Neu

vostoliitossa, ollaan Riian diplomaattipiireissä yleensä 

taipuvaisia pitämään niitä entisiä samantapaisia ilmiöitä 

vakavampina oireina sikäläisten olojen kehityksestä kär

jistym1seen päin. 

KYsyessän1 YUNTERSilta pitivätkö tiedot paikkan

sa. että Saksa olisi L1ettualle ehdottanut hyökkäämittö_ 

myyssopImuksen solmimista, ja että Liettua tässä aaiassa 

olisi ottanut yhteyden Latvian kaDaaa , l4DNTERS ]dele! tä

män. Hän lislai kuitenkin merkkien viittaavan slllum. et.. 

tä Saksa valmiatelee Jonkinlaista esitystä siihen suun_ 

taan. 

Latvian auhteina ~antiin. Ranskaan Ja Ita-

1iaan ei mitään arikoina ole ma1Dittavana. 

Latvian vileista Skandinaviaan huamautettakOQD •• 

• JmPta.aattinen •• ikka, .tta keaiD kplu.ssa lOPPuJen " 10 ~ 

pubi pUt.niin antaa reSUUln auurvoillalai tao. raku. · 

taa1ne~ ruotaalai •• ll. to~~J .. ll •• 



Suomen ja Latvian välisistä 8Uhteiata tulkoon 

tällä kertaa vain tOdetuksi, että ulkomin1ste:r1 HACKZETIin 

viimekeväisen vie.railun edulliset vaikutukset edelleen qvat 

havaittavissa. 

Yltä lopuksi tulee Latvian ehdokkuuteen Kansain-

11i ton Neuvostoon, l1UNTl!RS lausunnoissaan siitä 011 p1-

dättyväinen , mutta kuite.nld.n opt1mistin.en. 

K 1 n 1 s t e r 1 

(> 
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R 1 1 A SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 

RAPOR TTI n:o 23. 

Riia ssa ~ p : nä loka k uuta 19 3E, 

Asia: Latin devalvointi . ........ ........ . . iO . J{. 
; ... " , ... 

r c /~ 

KUten viima kuun 28 päivänä Ministeriölle sähkötin, 

Lat vian halli tus oli sinä päivänä päättänyt devalvoida la

tin n. 60 %:lla, lukien seuraavan päivän aamusta kello 6, 

ASiasta julkaistun lain mukaan sidotaan latU Englannin pun

taan siten, että 1 Ls. vastaa 0.0396487 osaa Englannin pun

nasta, mikä tietää, että 1 ~:sta on maksettava 25 Ls 22 

sant. x ) Lattia aiotaan pitää tässä suhteessa puntaan riip _ 

pumatta s11 tä, mit en punnan. kurssi ehkä tulee vaihtelemaan 

verrattuna kultaan tai muihin valuuttoihin. 

Valtiovarainministeri selitti minul~e latin devalvoin

nin käyneen aivan välttämättömäksi Ranskan ja Sveitsin fran_ 

gin tultua devalvoiduik4i. Hän tuntui kiinnittävän melko suu

ria toiveita tämän toimenpiteen onnelli,iin seurauksiin Lat_ 

vian viennin elvyttämiseen Ja maan rahallisen ja taloudell1_ 

sen aseman paranamiseen nähden. 

Epäilemättä' tähänastista tll~etta ei missään tapauk_ 

x) Tähänastinen kurssi on ollut 1 ~ • 15 La . 50 sant. 

, UE 1:'" 

J.akeluohjem.l/eja : - J 
Tavallinen. ~ 

TavalUnen ja li.llesl .... _ ............... .. minlsteriö 
Ei dfkom .. edulluhen liedoitukaiin. 
Ei ulkomaaedultuk •• n, mutta u~lko .. i.inmi"i.teriOn tied~oi .. 

llIkllin. 
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sessa ol i si enää kauan vo itu j atkaa . Onhan latin viralli

sen kurssin yl läpitämiseksi ol lut ~akko ryhtyä yhä - kompli

soitump1in, keinotekoisempi in toimenpiteiSiin, jotta maan 

v ienti ei samalla . t äysin t yr ehtyisi . Muistutettakoon tässä 

vain niistä erilaisis ta vienti_ ja tuontivaluuttaklausuuleis_ 

ta , joihin ulkomaankaupassa oli käynyt välttämättömäksi tur _ 

vautua , ja niistä ko~esta å neljästä eri, päivä päivä ltä 

vaihtelevasta kurs sista, joiden mukaan ulkomaanvaluuttaa oli 

lateilla ostettava, ri i ppuen siitä, mihin tarkoitukseen va-

luutta oli käytettävä. Uistutettakoo~ vielä niistä suuris-

ta lisämaksuista, j otka valtion on täytynyt s uorittaa maen

viljelijöil le heidän eri t uotteistaan tuotantokustannusten ja 

maailmanmarkkinahintojen eroavaisuuden johdosta, j a j otka ai-

kaa myöten yhä huolestuttavammassa mä ärin rasittivat valti on 

menoarviota . Varmalta taholta saamieni tiet9jen mukaan Lat-. 
vian hallitus jo kauan odotti sopivaa tilaisuutta latin de-

valvoimiseksi. Ranskan frangin devalvointi tar josi tietenkin 

tämän tilai~uuden . 

öi staiseksi on latin devalvointi maassa ot~vas_ 
~aan suhteellisen rauhallisesti viej äin , laivanvarustajain 

y . m. taholla se on luonnollisesti herättänyt suurta t yyty_ 

väisyyttä,kin. Sanottavaa paniikkia ei ainakaan näinä ensim

mäi sinä p äivinä ole ollut havaittavissa enemmän talletta j ien 
"-

kuin kulutta ji enkBen keskuudessa, joskin ulosotot pankeista 

ja ostot eräistä myymälöistä viime ' päivinä lienev~t olleet 

tavallista jossain määrin suurempia. , ./""r 
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Mitkä latin devalvoinnin seuraukset ajan p itkään 

tulevat olemaan, on kuitenkin vielä ennenaikaista mennä sa-

nomaan . Dev~lvoinnin s uuruus y11 60 'fo tuntuu arvelut _ 

tavalta . Mutta yl l äpitämäl lä ulkomaankaupan ja valuuttakaupan 

tähänasti sta jyr kkä ä s äännöstelyä halli tus toivoo voivansa 

hal l i ta t i lannetta ja j ohtaa kehityst ä toivomustensa mukai

sesti . " Nähtäväksi jää, tuleeko tämä onnistumaan . Todetta_ 

koon toistaiseksi vain, että kaksi tuntia sen jälkeen kuin 

devalvolmispäätös oli tullut tunnetuksi, latti "mustassa pörs 

sissä" laski siinä määrin, että 1 Englannin punnas ta oli 

maksettava y11 

s i käli jo 

t 'tia . Ja hintojen noususta on ainakin 

että t&lonpojat Joko eivät 01 _ 

lenkaan myy viljaansa tai sitten vain hintaan, joka mel -

koisesti ylittää 
, 

vahvistetun kiinteän hinnan . Eräs myllyn -

omistaja, jonka toissapäivänä täytyi ostaa vehnää, kertoi mi

nulle, että hänen piti maksaa tonnista 185 :_ Ls pro 160:- Ls, 

mikä on vehnän kiinteä hinta • 

."p 

"i n i s t eri : 
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'Lentopo'st:1.tn' ; 

1 J / ;. Y'-l '1t1- ;. -- '~. j { 
SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

~() . 

R I I A 

K IRJELMÄ n:o 945 . 

Riia SSA 
~ -" - ';'.' 

2 P:NÄ .1.9.ka . KUUTA 19 36. t!o _ J 1: ? 
VIITTAUS : Riian -:- l~.~~!.stö N .. . . , 

1 P:NA lo.ka . KUUTA 19 . 36 P:TTY .. l:'.al> .. ~ n:0 23 . 

VIITTAUS : D.U. M. 19 

Ulkoa8'ia.~.Il:IIJi~ .s.te~!Q .......... L L E 

ASIA : Oikaisu Riian - lähetystön 

raporttiin n:o 23 (liitettävä 

raporttiin) . 

.. "'4. 

Pyydän kunnioittaen sikäli saada korjata L~e

tystön yllä.mainittua raporttia, että latin devalvointi 

tietää n. 40 % eikä 60 %, kuten erehdyksestä tuli 

kirjoitetuksi. Se käy selvillo niistä numeroista, jotka 

raportissa esitettiin latin uudesta ja vanhasta kurs

sista. . 
Latin arvo verrattuna Englannin puntaan on nyt 

60 % san entisestä arvosta. 

lIini i" teri 

. -

"' . 
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VIITTAUS : 

P:NÄ KUUTA 19 .. ..... P:TTY n:o 

VIITTAU S: 

ASIA , 

· ••• a4. 

D.U. M . t 9 

Ulkoasi ainminis ter.J.~ ........ LLE 

Raport ti. 

Tämän mu.kana lähety stö kunnioittaen toimittaa 

minister i ölle kuluvan vuoden rap orttinsa 

n;Q 24, Latvian ulkomaankauppa 1936 vuoden 

ensi puoliskolla. 

. -. 

M i n i s t eri 
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R I I Å SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. . . -... . . __ . SafäiB8fl . 

i " 
1···---' RAPORTTI n:o 24. 

Riia ssa .. 5 .. p:nä lokf;l, ku uta l~ 3S~ .H 
~ -- .. ,--
l-J,o -3l ~ 

.' . ".. 

Y.'l.\o.den .... . e.ll~.1 . j?1.I.olbko.l.1.! .. .................... . 

-----

ÄSkettäin julkaistut lopulliset numerot Latvian ulko_ 

maankaupasta kuluvan oden ensi puoliskolla osoittavat huo-

mat tavaa p arannusta edellisiin vuosiin verrattuina. Kauppata

seen oltua viime vuosien vastaavana aikana ain.a enemmän tai 

vähemmän passiivinen on se nyt muuttunut aktiiviseksi. Mitä 

paljousmääri in tulee, on niin hyvin vienti kuin tuonti pysy

nyt suunnilleen samanlaisena kuin viime vuonna , mutta arvo

määriin nähden on vienti suuresti kasvanut, ja tuonti hiu

kan vähentynyt. Numerot käyvät · allaolevasta asetelmasta ilmi. 

Vienti 

Tuonti 

Tase 

JA\(E~UOH"E : 

Tonnia 

473.610 

471.391 

I puolivuotiskausi 

1935 1936 

Milj. Ls. 

45.7 

53.1 

.. 7.5 

· V i e n t i 

Tonnia 

472.581 

477.225 

Milj. La. 

53.5< 

52.2 

+1.3 

seuraava asetelma · antaa kuvan Latvian viennin kehi_ 

", 
• 

JaIt.luohJem.lleJa: "-••••.•••.•. 'f' .• • .••••••. ••• ••• ••••• ,. •.• ,; •••• - ........ ........... ........... . .. . 
• ]"0."111.-. , 

·T .... i ...... ja nallFal ........................ mlnl.t*'llIIl. 

. ... ................... . ~~!~.Il,~.~ ... ·: ....... 6 ... ·· .... · ... ,· 
EI u ... --.._tuk .... tledoltuk.lln • 
EI ullco ..... edu.luk ...... mutta ulk-'aln';'inl.~lIn tiedol~ _ 

tuk.lin.· • 

UI . :'A ., I , 
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tyksestä tämän vuoden ensi puol i skoll a verr attuna vii 

me vuoden vastaavaan aikaan. 

1 puolivuotiskaus i 

1935 1936 

onni a 1000 Ls . Tonni a 1000 Ls . 

Eläviä e:äimiä (kpl. ) 37 1 44. 630 4. 484 

Ravintoaineita 72. 264 12 . 983 64.864 14 .7 98 

Raaka-aineita ja 370 176 
puoli valmisteita . 23.305 365 .463 23. 534 

Valmiita tuot -
teita 31.490 9 .433 34. 56 9 10 . 676 

Suurt a kasvua osoitt aa el ävien eläinten vient i. 

Vi ime vuoden vastaavana aikana ei viet y s i koja ollen -

2 

kaan. Tänä vuonna nousi niiden vienti 4 .4 mil j . arvoi-

seksi. 

Ravintoaineiden vienti os oittaa pal joudelt aan 

laskua, mut ta arvoltaan nousua. Mitä tähän ryhmään kuu _ 

l uviin eri t uotteisiin tulee , kasvoi s eur aavien maa ta_ 

1oustuotteiden vi enti: 

1 puolivuotiskauei 

1935 1936 

Tonnia 1000 Le. Tonnia 1000 Ls. 

Voita 7.276 7.100 4.368 9,100 

Pekonia 792 800 955 1.000 

Pellavaa 4.700 4.900 5.450 5.200 

LUkua osoitti sitä vaatoin seuraaVien maata -

loustuotteiden vienti: 
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1 puolivuotiskausi 

1935 1936 

Tonnia 1000 Ls. Tonnia 1000 Ls. 

Rui sta 39 .815 2. 674 33.760 1.947 

Vehnää 10 . 874 678 1.553 98 

Pellavansiemeniä 2 . 210 605 1,151 308 

A,p ilan " 1.834 2.574 476 713 

Mitä ryhmään raaka-aineet Ja :!2uolivalmisteet 

lee , nousi useimpien tavaroiden vienti niin arvoltaan 

kuin paljoudeltaan , kuten al1aqleva asetelma osoittaa . 

. 1 puoli vuotiskausi 

1.935 1.936 

Tonnia 1.000 Ls. Tonnia 1000 La. 

Puutavaroita 31.8.991. 12.900 304.443 13 900 
Faneeria 21.499 4.800 21.496 4 . 900 
Selluloosaa 1..229 134 1.980 205 

Tu1.itikkusäleitä 2.187 564 2.413 621 
Vuotia ja nahkoja 473 1..300 727 2.400 

Laskua osoitti kipsin vienti 125.000 latista 

121.000 lattlin. 

tu-

Valmiiden tuotteiden vienti Latviasta ei yleen_ 

sä ole suuri. Joka tapauks8ssa se tämän vuoden ensi 

puoliskolla oli kasvanut, m1 ta seuraava asetelma valat_ 

888. 

a 
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1 puolivuotiskausi 

1935 1936 

Tonnia 1000 Ls Tonnia 1000 Ls. 

paperia ja 
pahvia 5,123 1.047 5.761 1.210 

Teltstiili-
tuotteita 710 1.707 953 2.073 

Värejä 388 192 583 2ll 

Koneita 164 120 147 136 

Kumijalkineita 27 84 46 99 

Erin. metalli-
tuotteita 28 67 31 53 

TUlitikkuja ei tänä vuonna ollenkaan viety. 

Viime vuoden ensi puoliskolla vietiin niitä 150 ton_ 

nia arvo 75.000 Ls. 

Tuo n t 1 

seuraava asetelma antaa kuvan Latvian tuonnin 

kehityksestä 1 puolivuotiskautena 1936 verrattuna samaan 

aikaan viime vuonna. 

Eläviä eläimiä 
(kpl) 

Ravintoaineita 

Raaka-ainel ta j. 
puollvalm1a-

1 puolivuotiakaus1 

1935 1936 

Tonnia 1000 Ls. Tonnia 1000 La. 

1.997 

21.913 

512 2.589 

2.426 21.484 

755 

2.909 

te1t. 404.704 22.190 419.245 21.892 

Valmiita tuot
teita 43.717 27.786 35.353 26.468 
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Teltstiili-
tuotteita 710 1.707 953 2.073 

Värejä 388 192 583 2ll 

Koneita 164 120 147 136 

Kumijalkineita 27 84 46 99 
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tuotteita 28 67 31 53 

TUlitikkuja ei tänä vuonna ollenkaan viety. 

Viime vuoden ensi puoliskolla vietiin niitä 150 ton_ 

nia arvo 75.000 Ls. 

Tuo n t 1 

seuraava asetelma antaa kuvan Latvian tuonnin 

kehityksestä 1 puolivuotiskautena 1936 verrattuna samaan 

aikaan viime vuonna. 

Eläviä eläimiä 
(kpl) 

Ravintoaineita 

Raaka-ainel ta j. 
puollvalm1a-

1 puolivuotiakaus1 

1935 1936 

Tonnia 1000 Ls. Tonnia 1000 La. 

1.997 

21.913 

512 2.589 

2.426 21.484 

755 

2.909 

te1t. 404.704 22.190 419.245 21.892 

Valmiita tuot
teita 43.717 27.786 35.353 26.468 
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suuria muutoksia siis tuonnissa ei ole tapah-

tunut. SUhteellisesti osoittaa elävien eläinten tuonti 

suurinta kasvua. 

Ravintoaineista kasvoi eräiden tavaroiden tuonti 

toisten tuonnin vähentyessä, kuten käy selville &11a01e-

vasta asetelma.sta . 

I puolivuotiskausi 

1935 1936 

Tonnia 1000 Ls. Tonnia 1000 Ls . 

Riisiä 248 41 286 50 

Hedelmiä ja 
marjoja 1.596 948 2.952 1.308 

Kahvia 40 55 69 83 

APpelsiinejä 714 504 2.026 813 

Sitruunoita 398 178 358 163 

Muita hedelmiä 283 143 427 254 

S1l1ejä 3.175 560 2.597 506 

K4:aota 285 136 249 107 

SUolaa 15.785 311 13.432 284 

Sokeria ei tuotu ol:"'enkaan. 

Raaka-aineiden ja puo11valm1steiden tuontia 

valaisevat allaolevat ~mat. 

lUv1h1i111 

Lisäystä osoittaa seuraavien tavaroiden <tuont1: 

1 puolivuot1at.usl 

1935 

Tonnia 1000 La. 

249.320 3.511 

1936 

Tonnia 1000 La. 

276.694 4.138 
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1 puolivuotiskausi 

1935 1936 

Tonnia 1000 Ls. Tonnia 1000 Ls. 

Bensiiniä 2.025 283 2.810 434 

Raakakumia 255 239 301 320 

Fosforiittia 18 . 919 587 23.559 837 

• Raakatupakkaa 489 1.211 492 1. 226 

Vähennystä taasen osoittaa seuraavien tavaroi-

den tuonti: 

1 puolivuotis kausi 

1935 1936 

Tonnia 1000 La. Tonnia 1000 Ls. 

Vuotia ja nah-
koja 759 1.279 529 1.248 

Selluloosaa 408 66 346 37 

puuvillaa, raa-
kaa 2.653 3.021 2.210 2.399 

• Villaa , raakaa 243 661 232 766 

Lyijyä. 1.129 205 638 177 

Naftaa 3.983 276 272 14 

Petroolia 11.377 574 7.899 471 

Keinot. lan -
noitusa1naita 43.548 3.874 33.702 3.149 

Katal.l.ja 19.545 4.002 12.695 2.859 

ValJa1iden tuotteiden tuonnista esitettäköön seu-

raavat asetelmat: 

Lisäystä oaoittaa al.1al.uetaltujen tavaroiden tuon-

t1: 
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1 puolivuotiskaus i 

1935 1936 

Tonnia 1000 Ls . Tonnia 1000 Ls . 

Paperia Ja 
pahvia 257 356 269 354 

Tekstiili-
tuotteita 1.571 7.049 1.859 7.012 

Maatalousko-
neita 1.318 1.310 1.929 1.709 

Teol1'.suus -
kone~ta 1.171 2.424 1.581 3. 210 

Kaseinia 268 132 278 136 

Vähennystä osoittaa seuraavien tavaroid~n tuon-

t i: 

1 puoli vu Itiskaus i 

1935 1936 

Tonnia 1000 Ls . Tonnia 1000 Ls . 

Sähkökoneita 261 1 . 189 241 1.052 

Värejä 417 1.130 223 885 

Lääkkeitä 7 321 5 262 

x x 
x 

Yleisenä huomautuksena tUlkoOIl tOdetuksl , että 

Latviassa vallitseva ulkomaankaupan ja valuuttakaupan 

jyrklål. . säännöstely on sel vt..s:ti leimannut kuhven vuoden 

ensi puo11skOIl kauppavaihtoa. Virallisilla tahoilla 01 

laan siihen tyytyväisiä ja katsotaan joltisellakin op_ 



• 

• 

8 

de _ t imismilla tuleva~suutta, etenkin nyt latin tultua 

valvoiduksl. Toisen puol1vuotiskauden katsauksessa 

t oimenpiteen jälkiä l uonnollisesti tulee olemaan 

tämän 

havait_ 

tavissa. 

x x 

x 

Seuraavassa raportissa olen tekevä selkoa Suo

men osuudesta Latvian ulkemaankaupassa kuluvan vuoden en

si puoliskolla sekä Latvian kauppavaihdosta sen tärkeim

pien vienti_ ja tuontimaiden kanssa samana aikana. 

i n i s t eri 
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VIITTAUS: 
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VIITTAUS: D.U.M. 

ASIA: R~portti . 
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SSA OLEVA LÄHETYSTÖ, 

J . ~ 
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l \: 
, \~ I t:)t'~ 

P:TTY n:o 
1. __ ... ,_~ _. _ .. 

18 

Ul koaslainministeriö ........ L.L.E 

Tämän mukana lähetystö kunnioittaen toimi ttaa 

:.:in i steri ölle kuluvan vuod en raporttinsa 

n :o 25 , Suomen ja Latvian vä l inen kauppa

vaihto 1936 vuoden ensi puoliskolla. 

~ i n i s t eri 
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RAPORTTI n: 0 25. 

SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. S.lai ••• . 

Riia ssa .... ~ ... p: nä 

A s i a : SY.QXIltXLjA .. La.tYian ... Yälin.en. .... ... 
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.puoliskolla .. .................. .. 
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Latvian äsken julkaistun ulkamaankauppatilaston mukaan 

nousi SUomen ja Latvian välinen kauppavaihto kuluvan vuoden 

ensi puoliskolla seuraaviin määriin verrattuna viime vuoden 

samaan aikaan: 

i. puolivuotiskausi 

1936 

1935 

Kuten tästä 

TUonti SUomesta 
Tonnia 1000 La. 

424 ll6 

2.373 195 

asetelmasta huomaa, on 

Vienti Suomeen 
Tonnia 1000 Ls. 

30.512 1.910 

4.478 160 

kehitys Suomen 

kannalta ollut . aikkea muuta kuin tyydyttävä. TUonti SUo

mesta on huomattavasti supistunut niin hyvin paljoudeltaan 

kuin arvoltaan, sillä välin kuin Latvian vienti SUomeen on 

ml tä auur1massa määrin lisääntynyt, johtaen kauppatasean 

huomattavaan aktl1Tlauuteen LatTian hyväksi (1.750.000 Ls •• 

30/6 kursaiin n. 26.250.000 Smk.). SUomen tilaston numerot 

ovat aeura .. at: 

JAKELUOHJE : 

.............................. ~!!~.~.!Il~~ ................................ . 

UI 1: A 4. 

Jak.luohjemalleja : 

TanJllnen. 
TanJlI ..... ja lIaIk.i .......... .. .. ........ .. mlnl.t.riOlI •• 
EI ullt-.du.lukaen tiedoltukalin • 
Ei ullcomllHdu.tuI< ..... mutta ulk ...... lnmi .... terlOn tIedoi

tukalin. 
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Vi 'lnti Latviaan TUonti Latviasta 
MYyntimaan XUlutusmaan ostamaan Alkuperä -

mukaan mukaan mukaan maan mukaan 
l.puolivuotis-

t 

kausi 
1936 2534041 smk. 2524320 SDIk. 35857431 Smk. 38923225 smk. 

1935 1703217 " lJ21617 " 3763736 " 4822539 " 

Nämä numerot eroavat sikäli latvialaisista , että niiden 

mukaan suomen vienti ei olisi laskenut , vaan Jossain määrin 

lisääntynyt. MUtta mitä tulee Latvian viennin suureen kasvuun 

ja kauppataseen aktiivisuuteen Latvian hyväksi, ne antavat sa

man kuvan kuin latvialainen tilasto , Joskaan itse numerot, ku

ten tavallisesti , eivät l yö yhteen. 

Latvian tilaston erittelyn mukaan tuonti Suomesta käsit_ 

ti seuraavat tavarat: 

1. puoli vuotis kausi 

Selluloosaa 

Paperia 

Maatalouskoneita ja 
työkaluja 

Teollisuuskoneita 

Veitsil 

Tarkemmin mainitaemat
tom1a tavaroita 

1936 
Tonnia 1000 Ls. 

20 

11 

4 

12 

377 

3 

7 

13 

28 

2 

63 

1935 
Tonnia 1000 Ls. 

259 

20 

5 

... 

2089 

44 

14 

14 

1 

122 

Tämän erittelyn ylimalka1suuden johdosta ja erittäin kat_ 

soen siihen. että "tarkeDain ma1nitsemattomien tavaroiden" ryb.

m& JllUocloataa auur1.:aaDml oau v1enn1stl1lae. ,.kai t71akohta1sempla 

Johtop&lt~kal& kauppavaihtomme keh1t,.kaeatä ei sen avulla voida 
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tehdä. Niinpä s11 tä ei näy 1 missä määrin viime maaliskuun 

28 p:nä tehdyssä kaupallisessa sopimuksessa myönnettyjä kiin

tiöitä on tullut käytetyksi. MYöskään ei tästä erittelystä 

käy selville missä määrin kertomusaikana SUomesta ehkä vie_ 

ti1n Latviaan sotatarpeita, joita sanotun kaupallisen sopi_ 

mukaen aaettama tasapainovaatimus ei koske • 

TUontimme Latviasta käsitti Latvian tilaston mukaen seu-

raavat tavarat: 

1. puolivuotiskausi 

Ruista 

Pellavansiemeniä 

APllansiemeniä 

Pellavaa 

Kipsiä 

Luujauhoa 

PUllonkorkkeja 

Pel1avalankaa 

Radiokoneita 

Luu- ja nahkall1maa 

XUmijalldneita 

Värejä Ja väriaineita 

Tarkemmin main1 teemat tomia 
tavaroita 

1936 
Tonnia 1000 LS. 

25.553 1.487 

10 2 

8 13 

203 187 

1.900 10 , 
199 11 

6 18 

3 6 

4 33 

12 3 

.. 
40 17 

123 

1935 
Tonnia 1000 La. 

1 16 

2.678 19 

9 25 

... 
41 13 

1 

28 13 

13 

Tissäkin eritte1yasl "tarkemmin ma1n1taemattomat tavarat" 

JlU.odoatavat suurehkon ryhJlla. SUuriJllmml oaaa tuoDDiatmae mu.o-
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doataa kui tenkin ruis, jota kaupallisen sop imuksemme taaapai_ 

novaatimus ei koske. Ml4tta ruiatakin lukuunottamatta muiden 

SUOJllean vietYJen latvialaisten tavar oiden arvo ylittää siksi 

huomattavasti meidän kokonaisvlentillllle LatYlaan, että täytyy 

tOdeta, ettei kaupallinen sop imuksdmme ainakaan sen vuosinal_ 

JännekSen aikana, Jonka se 30/ oli ollut voimassa, 

r t8 onnistunut keh1 ttämään kauppavaihtoamma Latvian 

sa kannaltamme tyydyttäYämmäksi kuin aikaisemmin. 

M 1 n 1 s t eri 

ollu'1i 

kana 
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TäKän ukana l ähety stö kunnio i ttaen toimittaa 
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n: o 26, Huhut s aksalai sesta hy kkäämättömyys

sopimusehdotuksesta Baltia n mail le. 

K i n 5 t eri 
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RAPORTTI n:o ._ g§~ ..... 
.. RH.a. .... 55a ... 1.0. p : nä 

SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . 

lQkJl.. kuuta 1936 • 

Asia: Huhut saksalaisesta hyö~-

.m.ä:t.t.om.s.s.Q:p~.Qh.dQ.tMk.$..e.s. .t.a. ____ Bal:tian· 

.mallle .............................................................................. .... . 

Salainen . 

~ . 

syksyn kuluessa on eri maiden sanomalehdissä ilmes-

.. tynyt uutisia siitä, että Saksa olisi Liettualle ehdottanut 

non-agressiosopimuksen solmimista, johon muutkin Baltian maat 

voisivat liittyä. Onpa väitetty, että näiden maiden ulkomi_ 

nister1t olisivat virallisesti keskenään asiasta neuvotelleet_ 

kin. Kysyessäni kuukausi sitten ulkominis teri WNTERSil ta, pi

tivätkö nämä huhut paikkansa, hän kielsi sen jyrkästi. Sa

ma~a hän silti lisäsi uskovansa, että Saksan taholla kui

tenkin valmistetaan puheenaolevan tapaista ehdotusta Baltian 

maille, niinkuin tiedoitin raportissa.n1 n:o 22 , viime syys_ .. kuun 18 päivältä • 

Tämän johdosta ja katsoen siihen, ettl viime päi

vinä eri liettuala1sissa lehdissä on julkaistu kirjoituksia, 

joissa seikkaperäisesti käsitellään Saksan kanssa mahdollises_ 

ti solmittavan hyökkäämättömyyssop1mukaen merkitystä Ja vaiku_ 

tusta Liettuan suhteisiin Neuvostoliittoon, PUolaan Ja Rans

kaan' Ja timän perusteella määritellään Liettuan asennetta 

"AKELUOH"E: 

.......... .... _ .............. 'l'.~y..~,g.~.:Q, '-..................... ...... ....... . 

• 1:6 .. 

....... uohjem.lI.j.: 

T_II ..... 
T ......... ja 11 ..... 1 ............ .......... mini.t.rlOlle. 
Ei .... omeeedue ... _ tiedoitukaiin • 
Ei ... o_edu .... _. mutta ullto •• i.inmini.t.rllln tiedoi......... 
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asiassa ikäänkuin ehdotus todella olisi tantyX), kysyin tois

sapäivänä asian nykyistä laitaa Liettuan täkä l äiseltä lähet

tiläältä. Ministeri VILEISIS vastasi kyselyyni, että valitet_ 

tavasti Saksa ei ainakaan hänen tietääkseen vielä ollut kään

tynyt Liettuan puoleen minkäänlaisin tällaisin ehdotuksin. "~a 

Liettuan, pienempänä valtiona, ei tietenkään sovi ottaa en_ 

simmäistä askelta mikä luonnollises ~i sitä paitSi ol i si tak-

.. tillisesti epäedullista", lisäsi hän. 

Hänen sanoistaan samaten kuin liettualaisten lehtien 

pllämainituista kirjoituksista kävi selvästi ilmixx) , että 

kuten luonnollistakin on - hyökkäämättömyyssopimuksen aikaan_ 

saamista Saksan kanssa Liettuassa t oivotaan ja odot etaan, j os_ 

kin samalla pelätä än t ä llaisen sopimuksen vaikutuksia Liettu_ 

an suhteisiin Neuvostoliittoon sekä niitä ehtoja, jotka Saksa 

saattaa liittää sen solmimis een. 

Näin ollen tuntuu siltä, että toistaiseksi lehdissä 

.. olleita uutisia Ja kirjOituksia asiassa lähinnä on pidettä_ 

vä Liettuassa vallitsevien toiveitten Ja epäilysten ilmaisuna 

Julkisuuteen laskettuina koepalloina. 

x) ~etuvaa Zinios"issa sanotaan nimenomaan, käytettävissäni 
olevan ranakannoksen mukaan: "La nouvelle sur le paete 
ele non-agression n'&tant dåmentie n1. par le Releh n1. 
par l' Entente Baltique, 11 y a tout l1eu de ero1re 
qu 'elle eat exaete" . 

xx) "XX .&ml1u8"issa sanotaan: "S1 l' Allemagne a etteet! ve _ 
ment otten un paote ele non...agre8s1on, 11 88ra1t 1n_ 
aens' ele 18 el6011ner". 
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R 1 1 A SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 
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Asia: Latvian tulo Kansainli iton 
)h/, ~ . '1 
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neuvoston jäseneksi . ........ .................. .... .. 

Latvian suurella ääntenenemm1stöllä tapahtunut valit_ 

seminen Kansainlii t on neuvostoon on t äällä herättänyt jakama

tonta tyytyväisyyttä ja iloa. Siihen vastuuseen, jota j"se_ 

nyys neuvostossa tietää, ja niihin vaikeuksiin, joi t a siitä 

saattaa Latvialle koitua, ei kiinnitetä sanottavasti huomio

ta. Peittelemättömällä ylpeydellä korostetaan, että valitse_ 

mista Kansainliiton neuvostoon on pidettäv " La tvi an ja sen 

ulkopolitiikan suur enmoisena saavutuksena sekä selvänä todis_ 

tuksena siitä kunnioituksesta ja luottamuksesta, jota Latvian 

valtiota kohtaan maailmassa tunnetaan. Kannattanee t ähän esi_ 

• merkkinä ottaa muutamia julkilausumia. MUNTERS lausui eräässä 

haastattelussa: ~sere .abl in den Rat 1st als Vertr auens_ 

zeichen der Völkerfamilie anzusehn". Rigasohe Rundschau kir_ 

jo1tt1: ~er Sitz 1m Rat bedeutet ein politisohes Relfe- _ 

zeugn1s, das eindruoksvoll genug ist und keiner we1teren Er

klärungan bedarf. - - Duroh die Wahl in den Rat hat Lett_ 

land die Möglichkeit erhalten, sein Wort mit erhöhtem Ge

Wioht in die Wagsohale zu Warfen". Brtva Zeme kirjoitti: 

JAKELUOHJE : 

.. .......... ~.~!.~:n,~.Jl. ~ ............ . ....... .. 

IIE.: ... 

J .... ,uohjem.lI.j. : 

T .... IIi_. 
T ..... 11nen j. Ii ..... ' ........................ mln'.t.~'IlIl • • 
EI u.omeudu.tuben tiedollublln. 
EI U.omaaedultult_. mutta u'k_'.'nmintaterllln tiedol· 

tuleeIIn. 
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WOer 8. Qktober 1936 ist und bleibt ein grosser Tag in 

der Qeschioute der Aussenpolit1k Lettlands. ar bleibt als 

2 

'l'ag, an åem es ,j . jdUnters vergönnt war, den von::s. _ei ero

v16a begonnenen Kampr rtir die gleiohbereohtigte E1nrelhung 

Lettlands 1n die rami11e der anderen ~taaten b1s zur ArO

nung eines g1änzenden Ert'olges zu ttihren." Higasohe post lau

sui: "uie Autnahme Lettlands in dle Zahl der nichtständl_ 

gen Hatsmächte hat nlcht a11eln eine pres tigemåssige, also 

politisoh-moralische Bedeutung, sondern auch eine sehr er

hebliohe politisoh-praktisohe •... Die Ratszugehörigkeit bedeu_ 

tet den Eintritt ln eine höhere und weitere Sphäre der po

litik .••• Als Ratsglied ist Lettland am ganzen grossen po

litisohen Gesohehen ~ttelbar beteiligt. Es wirkt mit nicht 

nur an der Gestaltung des eigenen Schicksals, sondern zu_ 

gleich auch an der Gestaltung des GesamtsChicksals der Völ_ 

kerbundstaaten". Rits kirjo1tti , käytettävissäni olevan suo

mennoksen mukaan: "Valitseminen neuvostoon tietää, ettei yk_ 

sikään kysymys enää voi siinä tulla käsitellyksi tai pääte_ 

tyksi ilman Baltian maiden edustajan osanottoa." Jaunekas 

Zlnas'in kirjoituksesta otettakoon seuraavat kohdat: ~osien 

kuluessa meidln on ollut tehtävä työtä maamme hyvän ja kun

niakkaan maineen luomisekai. NYt timi työ on saanut tunnus_ 

tuksensa Latvian valitsemisen kautta Kansainliiton neuvostoon. 

Se on korkein kunnioitus, mikl kansainvälisessä elimissä on 

saavutettaY1saa." 

Kauan kytenel~1 tolvelta on nyt saatu toteute_ 
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tuiksi t o i v e i t a > joiden reali soirniseksi pitkiä aikoja 

on määrä tietoisesti t yöskennelty . Olen oskus aikai s em -

mi n jo huomauttanut> e ttä yhtenä p""äsy ynä siihen harras -

tukseen, jolla Latvia 'EI ER OVICSin a joista asti on 

pyrkinyt Baltia n Ententen luomiseen , epäi l emättä 0 ollut 

t oivo, että Latvia, Ententen Joh t avana val t iona , käyt t äen 

s itä ponnistuslautana , onni s t uis i pääsemä än näyt telemäti n kan-

sa invä lisen politiikan näyt tämö lä suur emp aa, latvialaisten 

~oliitikkoj en kunnianh i oa ja esi i ntymishalua enammä vas -

taavaa osaa kuin itä muuten olisi mahd ol lista . J a nyt 

onkin nä in käynyt , täysin l ask elmien mukai sesti xl . On 1 on

nol l ista , että o l l aan tyy tyväis i ä . 

'utta ei a inoas t aan täl tä vaan m'" : skin fJwn:.aasti 

a s i alliselta kannalta on atvialla s yytä t yytyväi s yyte en 

sillä tietenk " n Latvian j"senyys Kansainliiton neuvostossa 

on sille t uottava kä t ä nnöllistäkin hyötyä . ~ainostuksen kan-

nalta ei ole aliarvioitava sen sei kan merkitystä , että t ä

hän saakka suhteell isen tuntemattomalla Latvialla vastedes 

on istunto_ ja puhevalta Gen~ve'in areopagissa, s anansa 

sanot tavana kaikissa Kansainliiton käsiteltävinä olevissa asi -

oissa. Latvian oman politiikan kannalta taasen on itses _ 

t ään selvä, et tä Latvia val lan toisella tavoin kuin tähän 

x) Niinpä Latvijas Kareivis käytettävissäni olevan ranskan
noksen mukaan kirjoitti: "L'entente des trois Etats Bal
tes est 1e taoteur 1mpo~t, qul • Ouvert A 18 Let
tonie 1a posslblliU d'ltre admlse parmis les ].lellbres 
du 00n8ei1 de 1. S. d. N." 
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saakka nyt voi saada omat näkökohtansa ja etunsa huomioon_ 

otetuiksi asioissa, jotka koskevat sitä. Näin ollen voita_ 

neen sanoa, että vaikkakaan jäsenyys neuvostossa luonnolli _ 

sesti ei voine jäädä aiheuttamatta ehkä moniakin kansainvä_ 

lisiä vaikeuksia Latvialle , tämän jäsenyyden tuottamia etuja 

nykyoloissakin on pidettävä sen tietämiä riskejä suurempina 

ainakin Latvian asemassa olevalle valtiolle. Täten Latvi

an ystävät voivat syystä ottaa osaa sen ilmaisemaan iloon 

va.litsemisen johdosta, joskin latvialaisille ominainen turha_ 

maisuus ja itseensätyytyväisyys ehkä hiukan liian hillitse _ 

mättömästi on tässä yhteydessä päässyt purkautumaan ilmi. 

x x 

x 

UlkOministeri MONTERSille henkilökohtaisesti LatVian 

va.litSeminen Xansainliiton neuvoston jäseneksi tietää suurta 

menestystä. Sen kautta hänen sisäpoliittisesti tähän asti 

el kadehdittava asemansa epäilemättä huomattavasti vahvistuu. 

Ensiksi hänen v1ham1ehenaä eivät voine kieltää, etteikö Lat

vian nyt tapahtunut ja niin suuriarvoiseksi katsottu pääsy 

neuvostoon olisl MDNTERsln ansla enamaän kuln kenenkään muun 

latvialaisen. Tolseka1 he elvät voine Olla Olvaltamatta, 

ette! Latvlalla ole ketään yhtä sopivaa henk110ä kuin MDN

TIRS .. etettavana Xaneainliltan neuvoston jäsenen Paikalle. 

Otettakoon tihin ea1markk1Dl MDBTERsl1n kohdistetuis 

ta Yl1styaaanolsta seuraava lausunto Brlva Zemestä: -Lett_ 
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land und das ganze lettisohe Volk können stolz sein, dass 

1m entBoheidenden A,ugenbliok ... 1m A.ugenbliok, wo es be

sohieden war, dle sohönen lPrUohte aohtzehnjähriger MUllen zu 

ernten die Leitung unserer Diplomatie sioh in den Hän-

den eines Staatsmannes befand, der dieser sohweren A.ufga

ben wtirdig ist. NUn stellt sioh neben den Namen unsres 

ersten A.ussenministers und unermudliohen Kämpfers fUr dle 

Anerkennung Lettlands auoh der Name 'If. Mun t e r s Wi.ir_ 

dig an dle Seite. Die Gesohiohte wird die Träger dieser 

beiden Namen mit dem gleiohen Kranz der Anerkennung krö_ 

nen." 

x x 

x 

Tulkoon tässä vielä huomautetuksi Latvian ja eri_ 

koisesti Liettuan lehdissä alleviivatun, että Latvian ulko_ 

• ministeri tulee istumaan Kansainliiton neuvostossa ei aino_ 

astaan Latvian vaan koko Baltian lDltenten edustajana, sii_ 

hen kuuluvien kolmen maan etujen ja harrastusten valvojana 

ja niiden katsantokantojen ja mielipiteiden yhteisenä julki_ 

lausujana. 

Suomelle 

arvattavasti ei 

x x 

x 

Latvian jAsenyy8 Xansa1Dliiton neuvostossa 

voin. tuottaa muuta kuin hY6tyA. joa vain 



asianmukaisesti ja määrätietoisesti ylläpidämme hyviä ~_ 

teitamme tähän maahan. 

M i n i s t eri 

\ 
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n:o 28 st'lS Latviassa . 

• 

10 liite ttä . 
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R 1 1 SSA OLEVA LÄHETYS TÖ. Salainen . 

RAPORTTI n : 0 28 . 

p.iia s sa 20. p : nä loka k uuta 19 3 6 . 
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Asia: :§;spanjan edustus ..................... ..... ..... . 

....... ......... Latviassa . ............... . .......... ........... ........ . 
II 

) 

Vi i e elokuussa Espan jan moni~ otinen edu s _ 

taj a La"tviassa , charoe d.' affa ires en , i ed Enzi o y ort es , 

virallises ti i oi t t i luopuneensa edustan"s ta o:.:adr i d_n h lli-

tus ta . Espan jan v . a . charge des affaires' ks i t.::adridi n halli_ 

tus silloin "äräsi Es an 'en kun i ail::onsu lin ~iiessa, j oka tä_ 

IDän määräyksen ukaisesti vii e .aikoina onkin hoitanut l ä 6-

t ys t 'n j oksevia asioi ~e . _erra Enzio aset t ui 3urgos ' in hal_ 

li tuksen kä tet tävä 'si , si i rs i l ähetystöhuoneus t on vuokras o~ i _ 

muksen 0 alle nimelleen j a ani huoneuston ovelle kilven, 

ossa on se r aava teksti : 

" J . de Enzio , Delegac i o del CObiern a 

SUr 0 5 (Gobiern~ de Espana) en Ri ga " . 

ati onal de 

Täliän saakka as i assa e i sen enemp"ä ta a _ 

tunut . MUtta toissa äivänä saapui Espanja sta t änne herra c e-

farino Palenc1a ~lvarez TUban , t a s kus s a an M dr1din halli_ 

tuksen nimi t ys charoe d ' a ffaires en 1sd ' iksi Ri i aan . ie_ 

lenkil nnol l a odotet aan ny t a s ian keh1 t ys t ä . 

eilen seura av aa : 

JAKELUOHJE. 

Tavallinen . 

111 ••• 4. 

Ul komQni ster i MUn te r s kertoi minul l e s i itä 

7 0 jokin a ika s i t ten adridin hallitus ol i 

J .... luohjem.lleJ. : 

T ..... IInen. 
T ........... J. 1I1Ik.1 .................. , .... mln .. t.rI6l1 • • 
EI u __ eduet..e.- tIedoItuIcelln. 

Ei u.omaedustuk .... mutta ulk ...... mi .... terI6n tledoi • 
..... In. 
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Latvian E5pan~ assa ak~7e r itoi u le lähptt i l äälle Jr osva ldsille 

i lL.o ' t t ar..ut a i kovansa "lLii ttää herr a & eneian as ai oi ta_ 

ja:si La'tv i aan . 

lu nnollista 0 

. :i!li"t"'r i Gr0~v lds oli pu les taan , kuten 

v ai!! vastannu t e ell eentoi J'i -;;tavansa i 11.:.0i _ 

tu~s en "1 llitukselleen , n..m var sinaista a reI:lentt i ei V L 8 _ 

d ' tl:l a s i ainLo ta ' !"llo , La-t:.vie. halljtus 3i -::- i t än:·t kilret t" 

as i assa , .ik" t .. är. menn essc. ol ek an va s ta' ut Il' t ;:.än sano t _ 

t uun i l o i tukse en , Ge. ~ .,e s sä rra ?a l e nc ia oli alunnu t ta_ 

vata 'nl.: teri :untersin , mutt t .. ä ei o: lut " ht i yt" 

taa häntä vas taan . Saavuttu aax. toi s sa:>äivä.l·; lli i kaan, he ra 

alenc i a e ile oli v r , llisesti p .. ;;t .. yt puhe i llepi::.ä s yiJ. 

t er sin 

selyyni, 

t us oli 

l uo, ,, ' s t ä 

mel' ki t s k" 

b v äksynyt 

t .. ä 

h err 

ei ka ts onu t 

vastaanotto 

al ene i a n 

vo vansa 

j o , e tt ' 

~s a:n a 

ki ~ ltä t~ä . ~ _ 

Latvi an hall i _ 

viralI - e~:si e -

ustajaks i 

lut s ian 

La viassa, 

la ta, a 

:w t ers· vastas i , e ttei i i n v i e l ä 01_ 

että h llitus vasta F ipäi vi nä l opu l_ 

ises t i mfiärä i s ' kantans a. T" l l öin olisi ti etenki . a jatel ta.. 

vi s sa , et t ä a jan voi ttamise:' si h erra a l enc i a s elite t t ä i s iin 

persona ingrata' s i . ~nters i oi tti ku i tenkin , e ttei h "n 

u ol estaan kat sonut t äl l a i sta enet t e l ä suotav aks i . oska 

ri di n hallitusta vie l ä on p idet t ä vä Es pan jan l aillisen a hal_ 

l i tuksena, ei ä Burgos'i hallitusta ~ ol e minkä än va l_ 

ti on taholt a t unnus t ettu j a kun t ämä ti l anne a rvat tavasti 

1dIa:lit t u l e e jatkwnaan Jonkin aikaa , e i ret telöimi sen avulla 

ntersin mi elestä 

Odotettavissa, että 

panjan viralliseksi 

p aljoaka an voi t e t tai si . Nä in ollen on 

h erra Palenoi a piakkoin tunnustetaan ES

edustajaksi Latviassa, joskin se lienee 
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aiKa epämiel uista pre sidentt i Ulmaniks elle. 

SiitOO, mi t en suh t eet her r o j en Enzion ja p alen_ 

cian välillä tul evat kehi t tymään, 'unte rs t untui olevan 

hiukan huolis saan. Sill e joski n lähet ystOn hu oneus t on 

kontrakti on siirret t y he rra Enzion n i mel l e , on 

edi:l e en s isOOänkäytävän läpuolella Espanvan valt i on 

u eusotos sa on l ähetyst oon a rkis to , l e imasi et , kalus t o , 

e. Otaksuttava s ti herra Pal envia tul ee vaatimaan huoneus_ 

t oa a lähetystön arkistoa ja omaisuu t ta hal t uunsa. TU-

lweko herra Enzio si i hen vap aa e t is~ s ti suostumaan, i l o n 

Lat vian hallituksen väliintuloa, ja tul laanko ilman skan_ 

daal i a pääsemään asian järjestelyyn , rä nähtäväk3 i. Esi 

merkit eri pääkaupungeista ovat erilaiset . 

x x 
x 

Herra p alencia on 55 vuotta vanha, ammat i l_ 

taan asianajaja. Hän on myöskin harj oi t tanut kaunokir jal_ 

lista toimintaa, ollut maaherrana sekä ke rran toiminut 

lähetystösihteerinä. 

Ministeri ' 
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KIR.lELMA " :0 

R l. 1 .A. 
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Rl1a SSA ?~.. P:N Ä loka KUUTA 19. 36. 

VIITTAUS : ...... .... . ........ ...... N 

. P:NÄ KUUTA 19 P:TTY n:o 
I~ - i / .... 1 , 1 . _ _ -..;.. ____ _ 

VIITTAUS : 

A8IA: 

O. U. M . 19 

Ulkoaeiainadniater1ö LLE 

Raportti .• ....... 

Tlmln mukana toimitan kunnioittaen Mini8-

teriöl1e Riian-llhetyetön kuluyan vuoden raportin 

No. 29, lAtvian kauppavaihto sen tArkeia.. 

pien nenti- ja tuont1maiden kaneaa 1936 vuoden ensi 

puoliakoll a. 

l4inis ted: 

10 l1itettä. 



.R I . 1 ~.,. SSA OLEVA LÄHE TYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .g.~. ---_._-
Rih. ssa ... gg. p : nä loka k uu ta I 9 3S! .. . 

Asia : Latv1an kauppavaihto sen 

tlrke111R1en v1ent1- ja tuonti

ma1den kanssa 1936 TUoden ens1 

puoliskolla. 

. , . 
. :"; h j :. 

r, J ' "), 
1 

Suoaen Ja Latvian vll1aen kauppavaihdon 

ta tultua se10stetukai Libetystön raportissa No.25 esltetäln seu

ra.vue. llUutam1a ti1astonuaero1ta, Jotka valaisev.t Latvian 

kaupp.vaihdon kehity." .en tlrkeimpien vienti- Ja tuont1mal

den kanss. kuluvan TUoden ena1 puoliskolla. 

• 

V 1 e n tim a • t. 

All.o1evaeta .setelmast. Ilmenee Latvian 

v1ennin ltebltys er1 maih1n v.v. 1934-36 ens1 puoliskolla 

(IlUIIerot tarkoitt.v.t tuhansi. 

1936 
SaD •• 22,372 
Ieobrltann1aan 13,229 
Be1g1a-LQx~urgiln 3,146 
Alakoaaih1n 2 .020 
Suo.eell 1,910 
.euvoato1llttoon 1.293 
Ybd7av&1to1b1n 1,266 
RUotsiin 1 ,265 
Tlroon 1,129 

BanekUll 1,015 

"AKELUOH"E: 

.................................. ... t·v&111n_ ....... .............. .. 

UI t: ... 

1atteJa) r 

1935 1934 
14,653 6,683 
13,340 14,480 
4,194· 1,388 

687 1,740 
160 190 

1,015 588 
3,195 480 

890 585 
560 920 
9&, 1,191 

"aIt.tuohj_mall.ja: 

Tavallinen. 
Tavallinen j. lIalkal ........... .... ... mlnl.leriOlle. 
EI ul .. o ..... edu.luka.n liedollukaiin. 
Ei ul"om .. eduslukHn, muHa ulkoasia inminlsteriOn t ieclol

tukalln. 
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2. 

1936 1935 1934 
Britt'. 8Urtomaihin 110 594 548 

Liettuaan 730 409 135 
'l'aDakaan 347 1,045 232 

Su •• on, kuten tilastoat. D&kf7, koho ...... 

Latvian aivan ylivoimai.e.ti ens~1a"l viatiaabl, slvuut_ 

t.en Isonbrlt&llll1an. Jlentoneihin SUUDt~tuvan viennin kasva

~nen herlttiA .,0. hua.1ot. .uut.n .uhteell1s.n eplt.saisl. 

lukuJ. 8i.lltlvls81 t.ulalto •••• 

Tuo n t 1 m •• t. 

Vastaav.t nuaerot L.tvian tuoDD1.t. maittain 

vuosla 1934_36 alkupuoli.kcill. on seuraavannlk01Den (sUlOin 

1.000 latels .. ): 
1936 1935 1934 

sataaat. 21 789 20.323 11 ,509 
18obrltaDDiast. 10.16. 9,355 9,242 
Yh4ynallo18ta 3 ,394 3.520 3.528 
Britt. .UnOJllai.t. 1.707 1,248 1,336 
Li Jttuaat. 1,330 1,170 1,570 
Neuvostoliitost. 1,263 1,603 1 530 
Jlankom •• ilrtaaaist. 1 ,211 514 1,623 

Ruotslat. 1.155 1.061 807 
B.lgia-x.ux.-burgbta 1,145 1.526 2.871 

Rustaat. 866 1.143 3,327 

!Uol.-Dana1gi8t. 720 1.091 2,474 

Jlen ..... a1.t. 608 1.117 1,103 

Virosta 498 1.042 1,623 

HUOIIiot. urlttU var.lnk1D tuoma1n suuri ale-

n..s... vis....tD1Wl.ta 4 _..t.. vanlak1 •• anuut.. J • 

• 1lna.a1.t •• .,.tuya woal. elpJllllla, Joboa YU'llMll vai

bttiv.t vuo4eavaSllt ..... _ut-.t t&ValU .... sUnoa.tav .. 

ralll tulU_ alen_net. 
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!!!!! on, kutu. taulukoi8ta ae1TIsti ~ lla1, 

TahTlataaut a.emaanaa LatTlan T1i~oi-.1a .. ti tlrket.p1Dl sekl 

Tientl_ etU tuont1llaana. xauppat .. e on k.o. puo1inoUakau

tena muuttunut Latvlal1e hiTeneD verran aktliTi.ekal. LatTlan 

Tlentl Sakeaan klalttl etupälaal aeur"Tla taTarolta: 

pyörei& puutav. 
Sikoja & poraaita 
Volta 
LaDkkuja 
Pellavaa 
I'ueela 
pel1an.laDkoja 
jpllanal_D11 

59,194 
42 ,839 

2,949 
28,409 
1,251 
4,346 

331 
461 

TUontl Saka .. ta: 
Teo111auuakonelta 
Vlllalankoja 
n11auo10ja 
Rautateokala 
Xala.aalpletarla 

1,213 
155 

11,441 
8,121 
6 ,642 

tonnia, 
kpl. 

tonnia, 

" 
" 
" 
" 

tonnia, 

" 
" 
" 
" 

4,604 ,000 
4,339,000 
4,049,000 
2 ,098,000 
1,496.000 
1,425,000 

162,000 
100,000 

2.510,000 
1,091,000 
1,064 ,000 

940,000 
163,000 

Ls. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

La. 

" 
" 
" 
" 

Isobritaanla on edelleenkin toinen LatTlan .ekl 
Tientl- .tll tuontiaiata. Kauppat... a. ana. p7artte1e. 

latTlal1e yarain Tientlyolttoiaena, Joskin tuonti k.o. aikana 

oaoltt.. noaaua ja Tienti pi •• tl laakua ".l11al1& noaiin 

yenatu. - Iient1 IaoOllbri taIID1_ JrIa1ttl etupl&aal: 

Toita 3,844 tOnnia, 4 J~84 ,000 La. 
Palla .... 2,33T " 2,011,000 • 
IAnkhJa 1: lautoja l&,IIT .Na. 1,.T.,OOO " , 
~e.na 1,909 toDDia, l,T01.OOO • 
.uODia 155 • l,OlT,ooo • 

1 



la tlrket..lt ~ontitaTarat: 

K1vihl1111 
PUudllakllllkai ta 
V1l1aa (ei kart.) 
S1111ä 

x 

204,859 
210 
213 

2,597 

x 

tonnia, 

" 
" 
• 

x 

4. 

3,137,000 L •• 
1,471,000 " 

699,000 • 
506,000 " 

Bel,ia.Luxeaburg on Latvialle e4ell • .ald.n kolJlu 

T1ent1llaa. IDltta tuontimaua ee on pudonnut yhdekalnnelle 8i_ 

~alle. Tientivoittoieuue on LatTialle edelleenkin hyTin huo _ 

_ ttava: vaikka vieDti osoittaa laskua, on ae tuontia miltei 

ta kolme kertaa suuremp1. Vienti kla1tti pääasial11sesti seuraa. 

• 

vae: 

PellaTaa 
LaakkuJa 1 lautoJa 

1,209 tonnia, 
9,831 etu., 

1,121.000 La. 
1,066.000 • 

TUonti klaitt1 Tar81nk1n teko81lkk11ankoJa (338,000 LS.), ku

paria Ja rctathkaluetoa. 

x % 

Yb4l!!allat OTat Latvia tuontimaieta kolau ja 

dent1llaaa .ett...... TUonti on py.~.llyt ennallaan , IDltta 

T1enti osoittaa ainakin puollTUositlla.toaaa, kutea baTaitaa, 

aiTan auhteetonta la.kua. Vienti 011 .~"TaDla1nen: 

Toi ta 239 tonnia, 218,000 La. 
.aalroJa TUotla 101 • 214 1'000 • 
pellwaluko" 181 • 269,000 • 
n'uUl.TkblY 211 • 215,000 • 

Z!ontl t .. Jrblttl • ••• 
.aabpuudlla. 1,121 tOnnia, 2,050,000 L •• 
_toJ. o.s...ea 151 • 314,000 • .... _ ..... 140 • 200,000 • 
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5. 

AJ·nkomaat ovat k.o. puoliyuoti.ti1a.ton mukaan Lat
vian neljla vienti ... , tuontiuana v .. ta 12:s. xauppat... on 

tilaston .ukaan Latviall. aivan y1ivot.&i.en aktiivinen, vienti 

kasittal varsinkin: 

~aneeria 

LfDkkDja , lautOja 
Raakoja TUotia 
Pap.r1puuta 

2,864 tonnia, 
4,822 .tta. , 

130 tOnnia, 
13,841 • 

514,000 L •• 
482,000 • 
301,000 " 
239,000 • 

TUonti tau rajoittuu suurebkoaa erlIa juuttialkk.jl 

(183,000 La.) ja ra41otarpe1al1& 100,000 latin arvosta • 

.euvosto1iitto on Latvian ~u4.. .ekl vienti. .ttl 

tuontt.&a. Tienti ja tuonti ovat aetin joks.enkin "'oi ... , 

joten Latvian .... .HDI .ulate.... on parantumaan plin. 

Vientitavaroi.ta aa1n1ttakoon: 

Raakoja yuotia 
Iabkatavu-oi ta 

Rauatupakkaa 
P.troolia 
~lje1yakDn.ita 

175 
151 

toDDia, 
• 

90 tODDi., 
3,188 

149 

x 

" • 

559,000 
542,000 

283,000 La. 

232,000 • 

208,000 • 

lUot.1 on aou.eut Latvian ~4.ks&DDeks1 vi.nt' ..... 

• 1 ja .-.11. t11al1e tuontilla14.n joako.... xauppa on La'" 

viaUe Id._ aktiivinen; .ua vi.nti .tta tuonti oso1ttavat 

tuaina aae.... yieaUtaTaroleta tirbu.lt olivat TUOden 

... 1 PRoll.~lla, 

11,143 tOJUda, 

111 • 

" 

380,000 
25',000 
_,000 

L •• 
• 
• 
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6. 

TUonti klaitti pli .. iall1a.atl aaaDTilJ.lyakoneita 

(490,000 latin arTosta). 

x x 

Baaaka oa ~utt ... a8& tuontt.aaata Yienttaaakai, 

laiaeu ae on ~_ JIrJeatyka ... a. TIlonti on alentunut 

TallaA bn1·"Taatl. Ii_ti klaittIA etupllaal: 

I.enkJruJa 4: lautoja 3.283 .td ••• 470,000 Ls. 
)[aiToapuita 7,632 tODJ1ia, 122,000 " 

f!ODåltaTarOista mainittakoOll: 

nratattua Yi1laa 51 tODDia, 271,000 La. 
PuuvillalaDltoJa 9 " 192,000 " 

x x x 

I"atTiu vienti VUOGll on kaaTanut hua.attaTaati 

tuoDDin dlLeaty •• al ...... Id. ttauaasa , Joten leAaHlI ol .. a 

tilaato oaoittaa suurta Tientivoittolsuutta. PllYientitaTarat 

o11Tat .okeri (531,000 La.) Ja ruis (250,000 LS.), tuonti 

t... ~t1 .tupllaal benalin11 256,000 latin arToata. 

x x x 

Liettua on pohJolae1le aa.,uri11eea edelleen Tarai_ 

ulaeati tuoatt.aana hua.attaTa: tlrkeiDlllllt tuontltuarat 011. 

vat h.,.oaet (2,540 kp1. T26,000 lat1n UTo.ta) Ja pellaTUI. 

al_et (240,000 laUn UTo.ta). V_t1 kAalttl m.a. puu

YillalankoJa 159,000 Ja ~io1a1ttelta 144,000 latin arvo. ta. 

x x x 

8.-oln on l!0l ..... s1' e4.11.- LatTlalle tuoatt.ea 
1r 

(PJ'Oreaa ... ta 365;000 Ja kirih1WI ""6,000 l&1;in .nosta) , 



• 

Joskin vientikin (piAeri paperia 219,000 latin arvosta) 

osoittaa elpymistA. 

x x 
x 

1. 

Vl1tattaltoon viell. siihen, ettl kauppa 'ranskan 

kllll... on .upiatWLU' vallan II1tltto.11n, .amoin Horju 

kana... xokoyuo.itila.to voi to.in tuoda muutok.ia tl.aIk1n 

.uhte ..... 

x 
x 

Lopuksi mainittakoon, että varsinkin tuontitll ... 

tOJen hJTlJati kI"ttoa ~olt1a •• tUd.n vaikeuttaa s., ettl nii. 

den lopua.. aina •• UntyYl .rI "Ei ta tavaroita" usein voi 

olla hucmattavu suuri. Nl1npl on tUla1.ia tavaroita, joita 

ehkä sotilaalli.ista t.a.s. s,,1.tl ei .r1telll, tuotu 

k.o. aikua 

Saks .. ta 
Isobr1 tannia.t. 
Yh4,-nallo1ata 
Ruotsista 

3,819,000 
1,698 , 000 

391,000 
300,000 

latin arvosta .. .. 
" " 
" " 

ja 

• ..uvo.to1iitost. 254,000 .. " • 

~.~ 
Avuata.1a. 
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....... ...... ........ B .. I .I A SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . 

K IRJELMÄ n:o 1109. 

Riia SSA 4 P:NÄ 

VIITTAUS : 

P:NÄ .KUUTA 19 ........ P:TTY .. .... ........ ... n:o c') /(,., 
VIITTAUS: ... ". D. U. M . .. 111 

ASIA , 

UlkO.a~i.!i1~.~1~.1;.er1ö ......... ... LLE 

Raportti. 

Tlmln mukana toimitan kunnioittaen Ministeriölle 

Riian-lIhetystön kuluvan vuoden raportin 

n :o 30, Latvian hallitukaen toimenpiteet latin 

deValvation epäsuotuisten seurausten tasoittamiseksi. 

)(~nisteri : 

10 ll1tetti • 

. ..... 



RIIA SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sa l a i n en. 

RAPORT TI n : 0 30. I :.KOA , /7 

Rl1. ssa .. 4 .... p : nä urru kuuta 19 36 f ".J, Jy !r~'fa h. 
As i a : .LatTian halU tukeen toimen. ~, t..~ .' ~~ 1 
pite.t l.tin d.va!v.tion !pl.uotuia-

xuten lA5vi .. sa vallit •• Tis.. olo.uht.i... oli odotet. 

• tUiss., valuutan devalvointi ei voinut olla aiheuttaatt. h&1. 

riöitä maan taloud.lli..... elämäs.ä. Pait.i että ulkomailta 

tuotavien v~.teiden hintoj.n vllttämittömän nousun herättimi 

l.vottomuu. suur.n ylei.ön keskuudessa miltei h.ti Johti osto

paniikkiin kaikkine t.valli.ine 8eurau.i~öineen, .aattoi raaka

aineb1ntojen koho.-inen lyhy ••• ä ajassa kotimarkklnoita varten 

toimivat teoll1suudenhaar.t vak.viin vaikeuksiin. MYös ulkomaan

keu.passa d.valvointi sikil1 aikaansai häiriöi tä. .ttä olearing.. 

• 
.opimust.n .ov.lluttllll1 •••• a .yntyi siksi suuria 

kaupanklynti ol.aringma1den kan... tyr.htyi • 

Kaikki tlml pakotti luonnolli ••• ti Latvian hallituk • 

•• n turvautumaan aika syvllle _n.viin ja eri laatu. ol.viin 

va.t.toimenpiteisiin. U •• im.1.ta nii.tä Lähety.tö on jo erikoi

..... ti.doituke' •• a t.hnyt .elko.. Ylei.kat •• uksen •• amisekai 

lien.. lislkai lyhyt yhteenv.to arvost.lutDa.n nlista toimenpi. 

t.i.tä p.ikallaan. 

!*rkoituka.... tullil.tnalldlnnön avulla r.joittaa hin

toj.n noun. ja autt .. p_u.1n klr.1IIlln jOlltun.it. teolli.uus. 

hauoJ. Latvian halU tus on Jo kolJuen eri ottee.een toimeen-

JAKELUOHJE: 

... ..... .. ..... ftvall1n.n . . ........... . 

UI 1 : ." 

Jalteluohj"",.lIeja: 

T.".lIinen. 
T .... lllnen j. IIs11t.1 ........................ minl.t.rlllll • • 
EI ulkom .. edu.tukaen t ledoltuk.ffn. 
EI ulkom .. edu.tuh .... mutta ulkoael.lnminl.terllln t iedol

tuk.lin. 



tt 
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pannut l ukuisia tulli alennuksia , jotXiu koskevat sekä kulutus_ 

että raaka-aineita. Osaksi nämä alennukset ovat aika tuntuvia, 

nousten Jopa 90 %:1in. ~ossain määrin ne siis epäilemlttä tu

levat vastaamaan tarkoitustaan. MUtta ~tsestäln on selvää, että 

niiden suotuisat vaikutukset hintatasoon ovat rajoitetut. sitä 

paitsi on huo~oonotettava, että ne .angen tuntuvasti vaikutta

vat valtion tullitulothin. Nyt toteutettujen tullialennusten las_ 

ketaan aiheuttavan n. 8 • 10 milj. latin (n.80 • 100 milj.smk.) 

vajauksen valtion talousarviossa. Valtiovarainministeri onkin jul_ 

kisesti selittänyt , että "mit den jetzigen Änderungen des zoll

tarifs sind die Möglichkeiten , auf direktem Wege die Aufreeh 

haltung des Preisniveaus zu unteratutzen, erschöpft". 

TImän Johdosta on hallitukselle käynyt välttämättömäksi 

turvautua Joukkoon muita keinoja taistelussaan devalvation epä

suotuisia seurauksia vastaan. 

Niinpä se on, luodakseen mahdollisuuksia kilp ailulle ja 

yleensä suuremmalle vap~delle tuontikaupas.a, vapauttanut eräät 

tt tavararyhmlt k1intiöjnåistä Ja valuuttasäännöstelystl , toiset ryh_ 

mät taasen vain valuuttaraJoituksista. Toistaiseksi 

.et koskevat ainoastaan suhteellisen vlhlpltöisil tavaroita , joten 

niiden vaikutuksia ei voitane pitää kovin merkitykaellisinä. 

MUtta hallitus on luvannut .. teittain jatkaa ulko .. ankaupan · täten 

aloitettua vapauttamista viimeaikaisista kakleistaan. Nlhtlvlksi 

JII, miten pitkille tlssä suhte .. ~a todella uskalletaan mannl. 

Helpottaakaensa kauppa- ja teOllisuusyritysten tinans.i. 

tilannetta hallitus on pakottanut pankit alentaaaan antola1nakor. 

konaa '0,5 ~:l1a • 

.. tllkaensl .ahdollisuukaienaa mukaan hintakeiRottelua on 
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epäoikeutetuata hintojen korottamisesta säädetty ja jo toimeen

pan~in ankaria rangaistuksia, sekä "hintojen tarkasta3alle" an

nettu laajoja valtuuksia. HUomioonottaen hintatason kautta linjan 

kuitenkin tapahtuneen valtavan nousun ei nlilll toimenpiteillä 
( 

tunnu ollean sanot tavia vaikutuksia. 

Taistelussaan devalvolnnin haitallisia seurauksia vastaan 

ja toiminnassaan latin uuden kurssin ylläpitämiseksi Latvian 

hallitus tietenkin tulee tarvitsemaan huomattavia varoja, joita 

ei ole edellytetty bUdjetissa. Tämän johdosta on "valuutan 

stabilisointirahasto" perustettu niinkuin monessa muussakin maassa. 

)(i tä tlhän tulee , huomio kiintyy erikoisesti siihen merkilliseen 

tapaan, jolla tämän rahaston varat aiotaan saada kokoon: 

siitä , että latin devalvoinn1n kautta Latvian pankin kulta.. 

valuuttavarasto samaten kuin yleensä valtion rahastojen ja yri. 

tysten arvo on lateissa laskettuna kasvanut samassa suhteessa 

latti on devalvoitu säädetäla yksinkertaisesti, että 

syntyneestl arvonlisäyksestä muodostaa valuutan stabilisointira-

haston. Klytännössä tlml kirjanpitoteknillinen määräys tullee 

tlmään, etU setelipaino pazmaan klyntiin. Siitä miten stablli. 

sointirahuton t&ten syntyv1l varoja on låiytettlvä, laissa ei 

säldetl muuta kuin että hallitus siitä pälttll. saamieni tieto. 

jen aukaan aiotaan n1itl ensi Sijassa klyttAI talousarvion pl. 

tlaisekai tasapainos.a - se on m.m. tulli alennusten aiheuttaman 

vajauksen peittlm1aekai. 

Kaupassa olearingmaiden kans.a syntyneiden vaikeuksien voit. 

t.-1sekai Latvian hallitus on aalanoaaisille maille ahdottanut 

neuvottelu3a. Tlllaiaia on jo tlydesal klynnisal Ruotsin, Liettuan 
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ja Viron kans.a. Cl.aringkaupu.aan niiden llaid.n k ..... 

Latvi., deYalvoinn1n tapahtu •••• , oli huomatt.yuti pa •• ilYln.n , 

Jot.n d.Yalyolnti automa.tti ••• ti aikaans.i k.upanklynnin •• i_ 

.ahduksen. Toi.tai.ekai YarDloJ. tietoja ei ole .aat.Yis .. siitl, 

miten .yntyneiden clearingkurssivaikeuk.ien salvittlmi.e.tl tule. 

I.an .opimaan. X.up.ssaan Sakaan kan... L.tvi. .ita Y •• toin 

oli aktiivinen devalvoinn1n t.pahtu •••• , joten clearingkaup •••• 

tlmän maan kanssa .yntyneet Yaikeud.t Johtuv.t sUtä, että 

devalvoinn1n aikaanaaaman .aksalai.t.n I&varoiden kallistumisen 

johdosta tuonti ~~ Sak ••• t. uhka. klydl mahdottomakei, sär

tien koko clearingen pohjan. Miten tästä pulmast. pälatään, ei 

.,ö.kään yi.lä ole .elvä. Tietenkin tull.an kuitenkin aika-

nean kaiki.s. nlis.ä tapauksissa pälaamään Jonkinl.i.een jär_ 

Je.telyyn, mutta tlllä haava. ei lcannattan. yrittää ennustell • 

• en yksity1.koh~.t •• 

x x x 

KUten Jlllol.y •• t. ;au.a1ttai.e.t. ylei.kat •• utae.t • 

•• lrtää, valuutan devalvointii on JA vian talouaellmäs.a aih_t_ 

tanut huomatt.yuti .uurempi. Yaikeuksi. kuin JII1 ta aaien 1&1 t. 

oli eaim. Suomes ... J;>11l8llll.ttl tilanne ainakin Jo .. ain 1111-

rin utu aihett. 'huole.tua1.e.. Latvian Yallit.evis.. oloissa . 
olikin tlml odot.tt.rt ... , niinkuin Jo euiDlllli1.e.al raporU ..... 

ni l.tin devalYOlnn1-at. huomautin. 

Kla1.teri: 
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Ministeri : 

• 

10 111 tet tä. 
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R 1 1 • SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORT TI n : o 31. 

Riia ss a ~~ p : nä marraa k uuta 19 36. 

As i a : HUhut marsalkka JegoroT'in 

käynnistä Baltianmais8a. 

J'uuri ennen lähtöäni Kaunaai1n tämän kuun 

tt alkupäivinä kuulin puhuttaTan siitä, että Neuvostoliiton yleis_ 

esikuntapäällikkö JegoroT suunnittelisi läh1tuleTaisuudessa ta

pahtuvaa Tastavierailua Baltianmaiden yleisesikuntapäällikDiden 

käyntiin Moskovassa viime toukokuun 1 p:nä. 

Tiedustellessani asiaa KaQnasissa ei sikäläi_ 

sessä ulkoministeriössä enempää kuin yleisesikunnassakaan tie_ 

detty mitään siitä. MUtta puhutteleman1 henkilöt sanoivat pi_ 

tävänaä täysin asianmukaisena, jos vierailu piakkoin tapahtuisi. 

Ilmeisesti huhuihin Jegorov'in suUDDtttelemaata käynnistä mieli_ 

tt hyvällä uakottiin, joskaan mitään virallisia tietoja huhujen 

todenperä1syydest& ei ollut. 

Palattuani toisaapäiTlni Riikaan olen tie_ 

tenkin udellut aaiaa täälläkin. 

Neuvoatoliiton lähettilla Taataai kysymykseeni 

seuraaTaati: ~lesea QerUcht iat eine ganz grosse "xnte". Kei

nerlei B.aprechUllgen s1nd in dew Sach. getuhrt. Al/erdings 

1st ea ..... llaturUch nicht auageschloasen, daas eln Beauch 

M*raohall Jegoro.a elumal atatttillden könntew • 

JAKELUOHJE : 

TaTalUnen. 

Ui 1 : ' • . 

• 

J akeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
T avallinen ja lis l kal ...................... miniaterillllo. 
Ei ulkomaaedustukoen tiedoltukailn. 
Ei "Ikomaaeduatuklen. mutta ulko •• i.inminiateriön tiedot· 

tukoi in. 
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Latvian sotaministeri kenraali Balodis , Joka huo_ 

noeti hallitaee Tiaraita kieliä , vastasi lyhyesti, että hu

huissa ei ollut mitään perää. 

Ulkoministeri MUnters väitti, ettei ainakaan Lat_ 

vian viranomaisten tiedossa ollut mitään JegoroT'in odotett&M 

Tissa olevasta tulosta. ~tta", hän lisäsi, "ehkä ystlvlmme 

Tallinnassa taas aikovat yllättää meidät x}. Kahdotontahan 

tt ei ole, että Virossa pidettäisiin kovinkin viisaana saada 

Tastaanottaa Neuvostoliiton yleiaesikuntapäällikkö Tallinnassa 

kenraali Reekin tehtyä virallisen käynnin Saksassa." 

TImän yhteydessä Ranskan sotilasasiamies, majuri 

Qaneval , kertoi, että kearaali Reek kun GaneYal muutamia 

Viikkoja sitten häneltä oli kysynyt~ pitivätkö huhut Reekin 

odotettavissa olevasta matkastal Saksaan paikkansa 011 

Tastannut: "Tietenki n lähden Saksaan jos' minut kutsutaan _ 

samaten kuirr toukokuussa läksin KoskoTaan. KoskoTassa sanoin 

tt saksalaisista, että ne ovat suuria sikoja. Se ilahutti 

eil. K\Ul lähden Saksaan , tulen sanomaan, että TeJi'lläiset 

auuria sikoja. Se tulee tietenkin ilahuttamaan saksalaisial" 

Tämän jut un johdosta MUnters huudahti:"Ja tuon 

pitäisi muka olla reaalipolitiikkaal" 

X)H11111 sanoilla MUnters tietenkin t.rkoitti, että Viron y_ 
lela .. 1kuntapäillikkO Ti1me keTäänä 011 T .. taanottanut kntaun 
KoskoT&an uettuaatta yhteyteen LatTian kIulssa Ja ilmoittaa 
.. tkaataan Tain kabi pl1vU. .. en , sen tapahtWll1sta, täten 
aiheuttaen, että LatTia joutui "slsla-aöOTeeratukai" .. -..n, 
Joata muuta ulospälayl ei katsottu oleTan knin .,öskin 
dattaa kutsua, llilål e1 tUlli ollut lI1eluiata (na .RUe 
tlJdn TUoden rap.n:ot 17 ja 18, huhtiknun 30 p:ltl ja touko. 
kuun 6 p:lt1). 



3. 

llUuten majuri Ganeval .an01 minulle, ettei hän puo-

lestaan uskonut Jegorov'in tuloon. ", 

JI1nisteri: 
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Tämän mukana toimitan kunnioittaen Ministeriölle 

Riian-lähetystön kuluva.n vuoden raportin 

n:o 32, Huhut baltilalaeata puolueettomuuaJu_ 

listukseata. 

• .,: ... 
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. K.I ;J: A ... , SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .~.~ ... ........ . 

Rlla .. ssa ... 2a.. p:nä marraa, .. kuuta 19 .36.. 

Asia: HUhut baltilai.e.ta puolu •• t. a. v' 
'/ /{' J 

.................. tomuuajul1.tukeeata • . m ......... ......... _ 

Olle •• ani Liettu&8sa kuluvan kuun keakivaiheilla 

luin eri lehdiatä uuti.ia siitä, että _ Liettuan aloit_ 

tee.ta Baltianma1den ulkoministerien enai konterena_ 

.i... Rii.... tulevan joulukuun alu •• a otettaisiin kä.i

teltäväk.i kyaymya jonkinlaiaeata Baltianmaiden yhtei.eatl 

puolue.ttomuuajuliatu~e.t. Belgian tapaan. Keskusteluiaaan! 

eri henkilöiden kanssa K.unaaiaa. otin tietenkin nimikin 

huhut puheek.i. 

Pre.identti smetona v •• taai lqaelyyni J ettei hän 

tietänyt mitään tällaiaeat. aikee.t., ja ettei hän pi_ 

tlnJt .itä todenDlköi.enl • 

Tiedu.telleaaan1 a.i.. ulkomini.teri Lozoraiti.ilt., 

tlml .elitti p.o. huhujen olevan tl1delli.eati tuule.t. 

t_ttuja. RIn "'&kuutti, ettei ainak.. Liettuall. ollut 

IdnJdlänlai.i. .ent~aia1. suunnitelmia, ja teho.ti., etu. 

Jo. Lat.,.lall. tai Vlroll. 011.1 aikomu. en.i ~ni.terl

kont~alaaa ottaa eallle .ikal l .. jakantolnen aal., hl_ 

nelle tlet7atl 011.1 .iltl jo lt.oltettu. ~lalll.eati 

hIn .ltl paitai .anol puoleataan ~tautu.,.ana. ehdotta-. 
JAKELUOHJE: J ..... uohjem.n.ja: 

.m • • m ............ ...... ...... D~~~., . , .. ...... , ....... , ..... "., .. T .... II'-. 
T .... lllnen j. n .... al ............ ......... mlnl.terl&ll •• 
EI ................... _ tledolt ..... lln. 
EI ".o ................ n. mutta ,,"' __ lnminln.rIOn tIedoI-

...... n • 

• 1:.4. 
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masti kieltei.e.ti koko ajatukseen , siitä .yy.tl ettl. 

Liettu. aina on pitilDJt ja edelleen pitää kiinni kol_ 

lektiivise.ta turvallisuuaperi •• tte •• t. .1. kaikkien val_ 

tioiden velvolli.uude.t. toteuttaa Kan.ainliiton paktin 

.anktiaaillrilykaet. sita pait.i hAnen miel •• tään Baltian

.. iden yksipuolinen neutraliteettljulistu. ~li'i merkit yk-. 
• ettl, ellei .Uhen •• atai.i .uurvaltojen tai ainakin 

.uurten naapuri valtioiden garantia •• Ja sellainen nyt tu._ 

kin on .aat.vis ••• 

Latvian ja Viron ministerit Kauna.iss. eivät 

tlneet mitiän a.iaata. 

Pal.ttuani Riikaan kyayin täydelli.yyden 

asian laitaa myö.kin ulkoministeri KUntersilta. Yhtä 

jyrkästi kuin Lozoraiti. hän sanoi mainit.emieD! huhujen 

olevan tiyain peräi vaill.. Ei ainak.an Latviass. ole 

.uunniteltu mitään tlllai.ta delclaratiota, eilål. hlnen tie

täiksenai myO.ktln Viros.. eikl Liettu..... sltl pait.i 

hlnen mi.le.tiAn on virheelli.tä puhu. belgialaise.ta 

wneutraliteettiw.julistukae.t. ) Joka nykyolois.a on realiter 

mahdoton jokai.elle Kan •• inliiton jl.enelle. It.e .. i .... 

Belgi. vain on .anoutunut irti kannett.vakseen ottaat.taaa 

.rikol.i.t. velvolli.uuk.i.t. Ranskan rajojen S&raRtot.1a. 

kJ.~ka •• " - .ttl Belgialle oli .iti h.lpa.pl. 

b7TilL tletU, etta Ranska ja BD8lanti Joka tapauke •••• 

l.vat a.aa.. 1ILtr •• a1..... p~olUlt..a.. !!! rajoj.. Baltl. 

aaaid.1L u" GIL valI.. toilLelL kutlL B.lgian, a11D1k11L 

nhte.... .tt.lvlt De ole IUkaDa .t.1I11L ke.ld.IlI1 ..... 



garanti .. opimuksessa. ~o senkään vuoksi Belgian esimerkin 

seuraamisesta ei Toi olla puhetta. 

llinista.i: ~. ~ 
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• 
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R.I 1 A SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ~3. , . 
Riia ssa J~.~. p:nä marru .kuuta 1936. 

Asia : =La_t.;.v""'i;;.;&n=-___ jc.;;;:a'--'S::;.ak=.;..;&n= ............. ..... . 

vlli.i.tä suhteista. 

On ollut omiaan herättämään huomiota, että Viron ylei._ 

tt 8sikuntapäällikön Reek'in Sakaanvierailun yhteydessä Latvian so_ 

tilaaviranomaisille ei ole esitetty kutsua .aapua Sak.aan. Eri 

• 

.uhteis.a kuvaavana vallit.8ville oloille tämä seikka antaa 

aihetta eräisiin reunamu1stutukaiin, Joiden yhteydessä olen pa

kotettu hiukan koskettelemaan Vironkin aaloita. 

Kenraali Reek'in mahdollisesta matka.ta Sakaaan on, tie_ 

tääkseni, ollut puhetta aina siitä saakka kuin sotamarsalkka 

von Blomberg aikoinaan kivi Tallinnassa. Ajankohtaiseksi kysy_ 

mys Reek'in Sakaanma~sta kivi hänen viime toukokuun 1 p:d 

tekUllnsä )(oskovanv1erailun jälkeen. Niiden epäilysten ja ar_ 

vostelujen hä!ventlm1.eksi, joihin tämä matka oli antanut al-

hetta, Reek lienee - eri tahoilta x) •• amieni yhtäpitävien 

tietojen mukaan miltei heti )(oskovanmatkans. jälkeen antanut 

JlIIIIIIrtäl, Iliin .elvAati kuin auiDk1n kivi päinsä, että hID. 

mielellään vaat.anottai.i kut.un .aapu. viralli.elle klynllille 

Sakeaan. Saltaa erv.tenk1n miel1hyvUl& tarttui tähln invH ttiin 

xl Ulkomilli.teri 
j. tn:lkarin 

JAKELUOHJE : 

)(Unter., Lauian yleisesikunta, 
.otil .... i.a1ehet y.a. 

J.k.luohj.m.lleJa : 

Sak.an. Ruotsin 

.. ...... .. ... Tavallinen, ............................. .. T .... llln.n. 

UE 1 : " 4. 

Ta"alllnen ja IIllksl ...................... minl.terIOlle. 
Ei ulkomaaedu.tuk.en tiedoltukalin. 
Ei ulkomaaedultulc.sen, mutta ulko •• iainmini.teriön tiedoi

tuk.lln. 
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ja esitti Reektin toivoman kutsun. 

Milloin Viron ja Saksan välillä lopullisesti sovittiin 

Reektin matkasta, en tiedä. Latvialie siitä Joka tapauksessa 

ilmoi tettiin vasta kaksi päivää ennen Reektin matkallelähtöä. 

mä salaperäisyys Viron taholta on täällä herättänyt suurta när_ 

kästystä. Latvian johtavat henkilöt eivät ole yrittäneetkään 

peittää suuttumustaan Viron "epälojaalisuuden" johdosta. x) 

Latvia onkin nyt joutunut jossain määrin kiusalliseen 

.. asemaan. Se seikka, että Latvian ja Viron yleisesikuntapäälli_ 

köt yhdessä kutsuttiin ja yhdessä lähtivätkin MOSkovaan, sillä 

välin kuin nyt ei ole tietoa kenraali Hartmans'in kutsumisesta 

Berliiniin , herättää epäilemättä käsityksen, että Latvia ei ole 

tahtonut tai että sen ainakaan ei ole onnistunut ylläpitää 

tasapainoa suhteissaan Neuvostoliittoon ja Saksaan, vaan että 

sen vilit ensinma1nittuuh valtakuntaan ovat lähelaemmät Ja luotM 

tamukaellisemmat kuin viimema1nittuun. Joskaan Latvian suhteita 

Neuvostoliittoon ei juuri näillä sanoilla voida karakterisolda , .. ne epäilemättä tällä haavaa ovat paremmat kuin 

MUtta tällä tavalla affisheeratuksi tätä selkkaa ei haluta 

dao Näin ollen täällä ehtottamasti kernaasti ollsi nähty, 

kenraali Hartmanisk1n olisi kutsuttu Saksaan. ~tta kun nyt 

Latvialie ei annettu tilaisuutta "sich einzusch81ten" neuvotte

luihin Reaktin matkasta, on asian järjestely Latviaa tyydyttä

vällä tavalla klynyt vaikeaksi. Täällä näet ei millään tahdota 

Viron tapaan - pyytU kutsua. Saksa taasen, kiusatakaeen 

x) Mielenosoituksellisesti Reektin ennakolta virallisesti ilmoi_ 

tettu llp1matka Riian kautta jätettiin huomiotta. Vastakohtana 

mainittakoOll , että eversti snusonin lIpimatkalla KaunasUJl 

.katai Latvian yleise.ikunnan eduatajaa oli häntä tervaht1mlssl 

Riian .. e·e11 a kaskelli yOtl. 



3. 

Latviaa, ei tyydy sentapaisiin vihjauksiin kuin että , "kyllä 

tulemme , jos meidät kutsutaan", vaan tahtoo pakottaa Latviaa 

nöyrästi pyytämään kutsua. TUnnusmerkillisenä mOl emminpuoliselle 

asennoitumiselle en voi olla kertomatta seuraavasta sananvaih_ 

dosta ministeri MUntersin ja Sa~8 aD s otilaaasiamiehen kesken 
Munters: 

18 p:n juhlassa presidentin linnassa~s.en wir auch naoh 

Deutschland kommen um unsere anständige Gesinnung zu bezeugen?" 

.. Rössing (lyhyesti ja hiukan kaksimielisesti): "Nein, das 

nötig t" 

• 

Kaikki tämä on kuvaava nykyisille latvialais_saksa

laisille suhteille. Latvian asema ei ole edullinen. KUn se 

epäilemättä haluaa "puhdistautua" nyt saamastaan letmasta, että 

se ykSipuolisesti kallistuisi Neuvostoliittoon päin, tarjonnee 

tilanne Saksalle otollisia tilaisuuksia käyttää sitä hyväkseen 

liaätäkseen poliittista ja taloudellista vaikutusvaltaansa Bal

tikumissa • 

Ministeri: 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ........ f ..................... .. .................. . 

OSASTO: ~ I~. . ............................ . 

• ASIA: ............ ..................................... .. .... .................... . 

GL.~ ~ /{:1.1 . ./,:" .. - .. _II' 01 ·. i> J y . 
. •..•.•.• • .••.••• • ••• u .u • • • •. • ••••• _._._ ••••••.•• • _ • • • •• • • ••••• . • • ~.~7.~·.~ .. ~· .. : ..... f. .~ ... · ... ............... -....................... . 

~k~7~ ................... - . ~ ................................. ·········· ·_ · ·· ····· ··· ·· ···· · ·t~":· ·· ~······ .. ········· ............................................... .......................................... -

J I Q. 1 J( 

• 

6000-1 !-S~~SJT 



RIIASSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

KIRJELMÄ " :0 1230. 

Ri ia SSA 1. P:NÄ j.oul~ KUUTA 19 36. 
VIITTAUS : N 

P:NÄ .KUUTA 19 .. P:TTY . 0 : 0 

VlITTAUS : .. D. U.M. 111 

ASIA • . Ra,por.tti . ............ "" .... .... , ........... "" ......... . 

'1f, 2. Y ~ f,J. 

~JI 1. . ~ .; 

Ulkoasiainministar.iöLLE 

Toimitan tänän aukana kunnioittaen Ministeriölle lähe

tystön kuluvan vuoden raportin 

N:o 34, Latvian -YllwunDJU)pa ta~~ 

ja HUQm~_ osuus siib~~ 

Ministeri: 

...... 



R II A. - SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. • Salainen . 

RAPORTTI n: 0 34. 

Rl1a s 'sa .... ~ p: nä joulu kuu ta 19 36 • 

Asia : Latvian ulkomaankauppa 

....... .... ..... tammi-syyskuussa 1936 ja 

Suomen osuus siihen. 

Latvian ulkomaankaupan juuri ilmesttmyt virallinen 

• tilasto syyskuu! ta osoittaa, kuten muutkin tämän vuoden ai

kaiset neljännesvuosI tilastot I vient1enelJllllyyttä, vaikkaldn tois_ 

tai seksi niUkkaa. Viennin ja tuonnin kokonais&rVot (1000 1a_ 

teissa) vuosien 1934-1936 kolmen ensi Reljännekaien aikana 

vat seuraavat: 

Vienti TU~nti Tase 

1934 tammi-syyskuussa 57,946 70,605 .. 12,659 
1935 " 72,502 77,62.9 5,127 
1936 " 87,695 82,186 + 5,509 

Huomiota tilastossa kiinnittää, paitsi yllä mainit_ 

~ tua vientivoittoisuutta . sekä viennin että tuonnin abso1uuttl .. 

nenkin, talouae1ämän virkoamista todistava kasvu. 

x x x 

Vallan suhteetonta vieDtlvolttoisuutta Latvian hyviksl 

osolttaa sen tilasto kaupasta Suomen kanasa. Seuraava 

kuvaa Latvlan-13uomen kauppaa 1934 _ 36 (1000 1atelasa): 

(Latvian) : 
1934 tUllll1-syyakuu ... 

1935 • 
1936 • 

.JAKELUOH.JE: 

.... .................. . Tavallinen, .......... .. 

UI 1: ... 

Vienti TUontl Tue 
287 371 84 

672 286 + 386 
2,382 218 +2,164 

, t 

.J1IIt.luohjem.lI.j. : 

T .... IlInen. 
T."alllnen Ja "alkai ............. .. ......... mini.teriillle. 
EI ulkom .. edu.lukaen ti.doItukalln. 
Ei ulkom .. edu.luk ..... mutta ulkoaalainmin/at.rliln tiedol

t".lIn. 



Kaupan kehitys Latvialle edulliseen suuntaan 3 vuoden 
kuluessa on siis ollut huimaava. Jos jätetään huomioimatta 

Latvian rukiinvienti Suomeen , Joka kaupallisen sopimuksen mu

kaan ei ole kompensatiokelpoinen, on Latvian muu vienti 

meen tammi-syyskuussa 1936 arvoltaan 770,000 latia, joka mer_ 

kitsisi Latviallle 552,000 latin vientiylijäämää, joka sekin 

merkitsee tavatonta kasvua .viime vuodesta , eikä vastaa k~_ 

pallisen s opimuks emme tasapainovaatimua,ta. Huomattakoon kuiten_ 

kin ettei tilaato sisällä aseitten y.m. sotatarpeiden tuontia 

.. Latviaan. 

• 

Latvia toi suomRta tilaston mukaan tammi-syyskuussa 

1936: 

Moottoreita ja teollisuuakoneita 
Paperia, kaiken!. 
Kaanvilje1yskoneita ja työ-

Hienotakeita 
Selluloosaa 
~ita tavaroita" 

kaluja 

, 41,000 

26,000 

5,000 

20,000 
603,000 

kg. 

" 

" 

" 
" 

77,OOOlatin 
17,000 

17,000 
4,000 
3,000 

100,000 

" 

" 
" 
" 
" 

Ruista 

Latvian vienti Suomeen käsitti samana aikana: 

21,469,000 kg.l,612,OOO La. arvosta 
Pellavaa 
Radio1ai tt ei ta 
Kipaiä 10hkar. 
PUllonkorkkeja 
Vlrejl 1 Ylrlaineita 
Luujauhoja 
jpllaulemenil 
Luu- ja nahkallimaa 
pellaYalankoja 
Pellayanal.menil 
"IIU1 ta taY8rol ta" . 

406,000 " 340,000 " 
12,000 " 91.000 " 

9,783,000 " 56,000 " 
11,000 " 32,000 " 
53,000 " 24,000 " 

281,000 " 15,000 " 
8,000 " 13,000 " 

24,000 " 6,000 " 
3,000 " 6,000 " 

10,000 " 2,000 " 
3,860,000 " 185,000 " 
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R 1 1 A SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Sa.lJlinen. 

RAPORTTI n: 0 :3~. 

RUa ssa .1 ... p : nä Joulu kuuta 19 36. Y3 ). y, ui . . 

Asia : .Sh4aDow t in puhe ................. .............. . 

. ...... .... ... ... neuvostokongreasissa~ ....... ........ _ 

Pietarin alueen kmmmlDlstisen puolueen JohtaJan 

Sh4anow'in puhe neuvostokongre.als_ viime sunnuntaina, Jossa 

hän Jyrkästi uhkaai Bal tiaIllll8.i ta .1 a Suomea, on täällä synnyt.. 

tänyt suurta mieltenkuohua. Tekee mieli SaDoa että tuntuu 

siltä niinkuin tämän puhean kautta yhtäkkiä oliai sangen 

epämi eluls ella tavalla- herätty aiitä harhaluuloata N~vostoliiton 

rauhantahdosta Ja hyväntahtoisuudeata Baltiaumaiden itsenäiayyttä 

kohtaan , Joasa täällä vi1Jlle vuosina on elätty , Ja Joka saLo 

vutti huipptkohtanaa n. li vuotta sitten Joll01n todenteolla 

harkittiin mahdollisuu~ solmia Neuvostoliiton kanasa aamanla1. 

nen sopimus kuin Tshekkoslovakia. Vaikkakin täst& alkee.ta Ja 

aikoja sitto on lopulllaeati luovuttu, en tänään ) lukieaaani 

latvialaiaten lehtien kirjoituksia Shdanow'in puheen Johdosta , 

ole voinut olla muiatamatta, kuinka IIOnaati minulle 01lAhyv11-

a.ati on korostettu, lI1ten paljon paremmin kuin SUOlll1. Latvia 

OD. OSalUlut hoitaa auhtei ta. suureen i tila.. ..apuriin, Ja 

liito rauhalliaesti Latvia aen perusteella ... ttaa auhtautua 

K.rtona OD. JohdoDPPJ nl •• atl ollut, ula 

tull .... puhe.kal, .ttei Latvl_ JlikIID. .uottava vaara uhk.a 
Neuvostoliiton taholta, alD.an. verrattuaa SaksaD asr ••• l1v1si1D. 

JAKELUOHJE : 

..... ... .......... ft,nJ.l1 .................. .... ........ . 

.... : ... 

Jak.luohjem.lleja : 

T .... III.-. 
T .... III.- j. IIsIk.1 ..................... ... minl.t.rilIl1 •• 
Ei ulkom .. edu.tuk .... IledoItukalln. 
EI ulkom .. eduatuk_. mutta ulk~.lnminlatwlOn tIedoI

t .... alln • 
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2. 

aikeisi1n. Ulkonaisesti Latvian ja Neuvostoliiton suhteet 

ovatkin vaikuttaneet suhteellisen hyviltä. 

Tämän mukaisesti onkin totuttu siihen, että latvl .... 

laisten lehtien Neuvostoliittoa ja sen politlkkaa ja hankkei_ 

ta koskevien kirjoitusten sävy yleensä on ollut lähinnä 

pea. KUn joskua ei ole voitu olla kritlsoimatta, on tämä 

tapahtunut mitä varovaisimmes.. muOdossa, ja kaikkia mahdolll

sia tilaisuukaia on käytetty hyviksi Latvian · ja Neuvostolii_ 

ton hyvien suhteiden korostamiseksi • 

Tänään on sävy yht'ikkiä jyrkästi muuttunut. En 

täällä oloni aikana muista lukeneeni latvialaisissa lehdissä 

sellaisla sanoja Neuvostoliitosta, kuin tämän päivän "Briva 

" zeme"essä ja "Latvijas Kareivis'i8sa. otan tähän näiden 

tien kirjoitukset käytettävissäni olevina käännöksinä 

esimerkkelnä, koska "Briva zeme" on hallituksen ja "Latvijas 

Karel.la" sotilaspiirlen äänenkannattaja, ja niiden 

siis epäilemättä vaataavat Johtavien piirlen kantaa, Ja var_ 

masti ovat julkaistut vain näiden suostumuksella • 

"Briva Zeme" kirjoittaa: 

"~ oongr.s des Sovlets de l'U.R.S.S. ~ Mosoou 
(pend.nt lea d'llb&rations sur l'aoeord eonnu germano_nippon 
oontre la 3&.. Internationale et sur les bruits soulev'. 
autour de lul) ont 8t' pror'r'ea dea menaees ouvertes eont.e 
lea Etata balte. la Finlande, l'Estonie, la Lettonie et 
la Lithuanie. Le commun!ste Jdanov a dit dans son di800ur s 
que les preeheur. d'une oroi.ad. contre l'union aovl'tlqu. 
veulent utili •• r le territoire de ces pay. comme une ba •• 
pour leur. vi.'.. agresa1ve.. 8i lea Btat. mentionn'. ront 
la moindre avanee lee. vis' •• , alors "l'ArmA. rouge 'lar
glra lmmjdiatement 1a t~'tr. de l'Union sovi'tique vera 
l' OUut .t regardera oe qul se p.... dan. les Etata bal te.-. 

81 0.. menac.. aval.nt 't' proter'.. par un pr&ai 
d'un .oviet de villag., 
.1lenoe. Or, Jdanov e.t 

noua anriona pu l.s p .... r 
le oh.t d.. communiat.. de 
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glon de Leningrad, donc une personnallt& marquante 
de l'UOlon sovl&tlque. dont l"~endue du gouvernant 

'gale dans un certain sens celul d'un ancien gouverneur 
n6ral de l'Empl~e. Cette clroonstanoe attrlbue aux 
M.Jdanov une toute autre port'e et les me.t dans une 
autre lum1~re. 

De menaces ne 
qU'elles vlennent de 
lrr&duetlblement notre 

sont paa 
l'Est ou 
pol1tlque 

A 1III!me de 
de l'Ouest. 

de striote 

nous faire peur: 
Nous contlnuerons 
neutrallt& obser_ 

v'e jusqu'alo~s et sur laque1le ni l'Unlon sovi'tlque nl 
aucun autre Etat n'ont p~s eu de naison de nous faire 
reprochea quelconquea. Nous sommes cdDtra n'lmporte que1les 
"marches" A travers notre terrltolre et nous nous y 

ront aTec toutes nos forcea et par tous les mopens 
un Etat lnd&pendant dlspose. 

Sl M.Jdanov et ses camaradea du partl avalent 
connu I'Hlstolre de l'Etat letton, nous ne serlons pas 
tenant obllg6a de r.ppeler A l eur m&molre les ~v'nements 

de 1918-20 et une tentatlve de l'Arm'e rouge "d"larglr la 
fenetr • . de l'Unlon sovi~tlque vers l'Ouest et de regarder 
qui se passe dans les Etats baltes"~ une fols d6jl repouss' 
Cette campagne, comme on sait, s'est termin'e par le refou_ 
lement de 1'armee rouge au-dell de la Z11upe et de la 
Narva. , 

Nous etiona toutea ces ann6es des volslns loyaux de 
1 'Unlon aov16tlque et; nOUE. aussl de notre part n' avons pas 
eu Juaqu'alors de ralson <'Le penser que l'attltude du Gouver_ 
nement sovl'tlque solt d~venue dlff'rente. 

11 est l esphe:::' ql.lG 1e Gouvernement sovilStique se 
d'partlra de telles geates pour ne paa semer 1e doute sur 
s.s intentillon. paclflqu... pour ce qul wat du partl COllllllU

niste se. Ti.'es nous sont absolument ~la1res." 

"Latvl jaa Karel Tl."in kir Joi tue on s ,9uraavanslan töinen: 
" "BO mentlonnant 1e congrls extraordlnaire de 

noua avon. d'Jl sigoal' l'esprlt guerrler qul y r'gnalt. 
app81'att que dan8 ce brui t d' arme. je sont &galeunt 1eT' •• 
des menaee. des bo1oh'Tlat... sur le sana de.quel1 •• ·11 
paa posslble de •• -'prendre. dlrlg'.. oontr. les Etat. ba!-
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tes 
des 
tuts 

et que nous 

oommunistes 

de staline 

ne voulous 
de 1a dgion 

au Comid 

pas passer SOU8 
de Leningrad et 

oentral du parti 

s i a,ence. 
un des 

communi.te 

Le Chet 
substI_ 

panrus_ 
se Jdanov. dans 80n discoura au congres des soviets s'es t 

exprim~ ainsi aur les voislua de la r&gion de Lenlngrad:~ans 

oea petits ~ats i1 y a de grands avent~lera qul voudraient 
mettre leur paya ä 1a dispoaition des grandes PUissanees taa_ 

clstes comme une base d'op&rations contre l'union sovl&tl,ue". 
Et plus 101n "Oes peti tlJ Etats doi vent prendre garde que 1 'U
nion sovl&tlque n'ouvre pas 1argement sa fen8tre tournee de 

leur cOt', pour regarder ä l'aide de l'Arm&e rouge ce qui 
puse". 

Nous savona nous m8mea qui 
rlers parmi oeux qui aont apparus 
d'o~ 11s viennent. Ils sont m8me 
qui s'appelle 1e partI oommunlste. 
qul d&sire transtormer notre pays 
notre peup1e et notre Etat. 

sont les 

dans ees 
r~unis en 

C 'eet 1e 
en "bue 

plus grands 
petite Etats et 
une organisati on 
noeud de vtperea 

d'op~ratlon" contre 

Le r&tabllssement du grade de 0010ne1 a &galement fait 
rena!tre ohez oertains b010h&vistes au pouvolr 1'esprtt des 

10ne1s de gendarmerIe qui ~'Imm1aoaient dans 1a vie des autres 
peup1es. Ce n'est pas 1a premi're fois qU'une tenatre est 

pero'e ~ l'Est sur notre pays pour y lntroduire des baionnet_ 
te. et d'verser par oette ouverture toutes s ortes de mis~res. 

maIs 11 n'y a pu longtemps que nous avons nettoy' notre pays 
de toua leh rOdeurs d'o~ qU'ils fussen~ venus. Et nous oon
tInuerons ~ agir ainsl avec tous ~eux qul voudraient lans y 
etre InvIt's "volr oe quI s'y passe". Avant hler encore dans 
oe mlme congrls des Sovieta, 1e Cher du Qouvernement d'U.R.S.S 

Molotov a d'oIar' que l'UnIon aovl'tlque s'en tIent resolGment 
ä 1a polltlqu. de non-lnterventlon dana les aftairea lnt&rieu_ 
re. des autrea Etat.. cette d'claratlon dolt Itre 

1a tete atupi4e de.~tea esp'oea de Jdanov avant qu'lls c 
cent l ae maIer d~ta1res d'paa.ant lea frontl&re. de leur 
oommune. Car autrement les belle. parole. de Litvlnov sur la 
paix et la 001laboratlon entre les peup1ea trouveront enoore 

molna 4e gen. or'4ule. que Juqu'alors. Et 1'on ne peut 
p~aer que oela soit dans l'lnt'rlt 4e la Rusle .ovl.tl~ ••• 

Ylei.tä miellpit.ttl aattuvasti kuvaava otettakoon tlhln 



5. 

vielä "Rigasche Rundschau"nkin kirjoitus: 

"Der unerhörte, säbelrasselnde Austall des Genossen Shda

nov gegen di e nordwes.lichen Nachbarstaaten der Räteunion könn_ 

te uns kalt lassen und wäre keiner besonderen Beachtung we~t, 

wenn man es nur mlt dem in die Aussenpolitik verirrten 

dowoi-Gehaben eines Subalternbeamten oder Parteif~ktionärs 

tun hätte. Di e Dinge liegen jedoch anders, denn Shdanov 

Nachfolger Kirows in Leningrad gehört zu den politischen 

"Promlnenzen" se ines Landes und hat seine Rede nicht etwa 

dem stegreif be i irgendeiner ,-beliebigen Gelegenheit, 

auf dem Rätekongress in Moskau unter den Augen und Ohren 
tt versammel ten sowjetrussischen Staatsgewalt g ehalten. 

• 

nicht als Vertreter dee Komlntern, s ondern des Staates. 
man b ei unserem östlichen Nachbar auf diesen Unterschied 

tes Gewicht zu legen pflegt wenn es sich um Entlastung 

handelt ist die Schlussfolgerung im gegebenen Fall um so 
eindeutiger . 

Wir brauchen in unserer, dem Staat SSSR gegen"ber 

peinlichst gelibten Zurlickhaltung nicht so weit zu 

Ausfall nun etwa als "Blitz aus h eiterem Hi mmel" zu 

nen, denn wir erinnern uns zahlreicher mllde gesagt 
freundlichke iten", die sowohl durch di e mehr oder wenlger 
liche Presse Sowjetrusslands, als auch ganz besonders durch de 

(nicht weni ger amtlichea) Leni ngrader Rundfunksender in lettiac 

sprache gegen unser Land unter Einmischung in unsere 
ren 
chen 

Verhältnisse 
Erscheinung 

gerichtet 
haben nicht 

wurden. Trotz dieser unerfreuli_ 

unsere amtlichan Kreise, 

stets die korrekteste, 

zum Staat SSSR, ml t 

etwa 

sondern ebenso auch 
o 

ja hötlichste Haltung 

presse und Rundfunk 

in den Beziehungen 

dem wir in Frieden leben wollen, 

um so erstaunlicher ist es, 

barlichen Bezlehungen, wie sie von 

und autrecherhalten werden, von der 

oher Weise verletzt werden, 

oher ADlasa vorläge. 

ohne 

beobachtet. 

dass dlese korrekten nach_ 

.elten Lettlands gewUnscht 

anderen Seite in so gröbll_ 

4... dattir lrgend eln 

Was die yöllig aus der 

anbelangt, 

Lutt gegriffene Behauptung ln 
bezug auf 

yollkollllllell 
unaer 

recht, 

Land 

.enn er 

so 

te ststell t, 
hat der "Latvijas Xareivis· 

das. W1r ln Lett land d1e 



/. 

Sendlinge der kommunistischen partei ~s polit i sche Abellteurer 

kennen, die ihre WUhlarbeit gegen unseren staat richten und 

deren Herkunft uns bekannt ist. 
M1t seinen inneren Angelegenheiten, und auch mit diesen 

Abenteurern, ~rd Lettland selbst fertig und bedarf keiner Be

lehrung. Durch Drohungen lässt sich Lettland weder 

noch in seiner triedliebenden politischen Haltung beirren. 

aber sind die Auställe S'danows geeignet, so manchen yors-ll 
der Welt in schä~terem Licht erscheinen zu lassen. SO ist 

auch nicht besondBrs mer~lrdig, dass die europäische presse -

und ganz besonders auch di e englische sehr hellhörig 

ist und mit ihren Kommentaren nicht spart." 

x x x 

Se seikka, että tällä kertaa ei vain Suomea, kuten tähän 

saakka on ollut tavallista, vaan myöskin Viroa ja Latviaa Neu

vostoliiton taholta syytetään siitä , että ne "ihr Land 

schen Grossmächten als Operationsbasi8 gegen die Sowjetunion 

vertugung stelle möchten", viittaa siihen, e t tä kenraali Reek'in 

äskettäinen Saksanmatka on ollut myötävaikuttama8sa shdanowin 

hyökkäykseen, ja että tillä yritetään estää sitä Saksan vaiku

tU8vallan lisäämistä, Jonka ilmaisuna Reek'in matkaa pid~ttänee. 

• Joka tapauksessa Shdanowin brutaalit uhkaukset selvästi 

vat , että "hyvien" suhteiden ylläpi tllminen Neuvoatoll1 ttoon on 

mahdollista vain mikäli "willenlos Dach der pteite Moskaua 

tanzt wtrd", niinkuin sattuvasti on sanottu. Toivottavasti Shda

nowin uhk8Dkset .,a.k1n avaavat niiden Baltianma1ssa kaikkea 

lIIluta kuin harvaluku1aten henkilöiden silmAt, jotka, 8akaanrl

hanaa a.t.ia.-1lla, naiVi8ti ovat Neuvostoliitossa Dihneet 

maiden luotettavan au03elijan Saksan vl1t8ttyjl WOrang 

p,rkImYk81ä vaataan. 

'. 
Klll1ateri : 
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tt 

.~ 1 . i .~ . SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . 

RAPORTTI n: 0 .. 36 A .. 

RH~. ssa .. 4: .. p:nä joulu kuuta 1936. 

As i a : Shdanow1n l>uhe, II . .. m ..... . ...... ... ... ' ,. . ~ ( - ,. 

L 

Salainen . 

(' ( 

Lisäyksenä toissapäivänä lähettämääni raporttiin 

otsakeasiassa kunnioittaen tiedbitan, että eilen täällä jul_ 

kaistiin seuraava kommunikea: 

~. S.Brodowski , Ministre d'U.R.S.S. a rendu vi

site hier A M. V.MUnters , Ministre des Affaires Etrang~rea, et 

lui a rem1s le texte du diaoours de 1 • .rdanov, prononc6 au 

8~me congr~s des Soviets , reproduit ces jours-ci inoompl~te_ 

ment dans la presse lettonne d'apr~s des' sources 6trang~res. 

Le Minlstre sovi6tique a signal6 que dans le texte du dis_ 

cours oommuniqu' le Ier d'cembre par l' agence t&l'graphique 

·tt de l'U.R.S.S. on ne peut trouver aucune raiaoa de souP90nner 

l'U.R.S.S. de projets agressifs contre la Lettonie. Le Mi

nl~tre des Affaires Etrang&res a accept& l'explication du 

Mlnlstre M. Brodovski." 

II1nkä1n1 aisia kommentarioi ta ei tähän selitykseen 

ole toistaiseksi liitetty. 

xYayeaaän1 eilen illalla, vastaanotettuani Ministe

riön aalaaähkeen N:o 37, ulkoministeri MUntersllta, oliko mi

ni ate r1 Brodov.ld , t ahde.sään kommulll kea. sa maini tuo demarche ' -

JAKELUOHJE : 

............... .. ............... TaTalllneJl ~ .......................... .. .. . 

UI 1: ... 

J ... eI ...... j.m.lI.j.: 

T .... III-. 
T .... III ..... ja 11 ..... 1 ....... '" ........ minl.terl6I1e. 
EI ul .. ........ctu.tuk .. n tiedoituk.lln. 
EI ulltomaaeclu.luk .. n, mutta ulkoaal.lnminl.t.ri6n tiedol. 

t".IIn. 
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inaa tai jo.sakin mahdollisessa muussa yhteydessä, tavalla 

tai toise~a viitannut siihen , että Shdanow puheessaan oli_ 

si yksinomaan tai pUuiassa tarkoittanut Suomea , l4\lnters 

kielsi tämän kategorisesti. Hän sanoi Brodovskin vain jät_ 

täneen hänel.le Tass' in virallisen selostuksen Shdanowin pu_ 

heesta ja alleviivanneen, ettei se sisältänyt väitettyjä ~ 

kauksia Latviaa vastaan • 

011 keskustelun kuluessa si_ Suomen nimen Brodovski 

käl1 maininnut, että hän 011 

asiassa melko maltillisemm1n 

huomauttanut 

kuin Latviassa. 

)111-
Suomessa reagoidun 

x x 
x 

l'fO 

Oheistan tähän alkuperäisenä Neuvostoliiton lähetys_ 

tön jåkamarf venäjänkiel1sen tiedonannon asiassa. 18..,... 

,. 
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ROIDUi TEJIErPAMMH PlfmCROrO ITPEltCTABn'I!'JHi T .A. O. 0 

P H r A. 3 Ae~6pR I936 r. 

MOORBA TACC 

ITonnpeA TOB.BponOBC~HI nOCeTHn MHHBC~pa HHOC~paHHHX ~ 

MYH~epCa H CAenan npe~CTaBneHHe no nOBO~Y BHna~OB pHmc~oA ne~ 
qaTH t HcnonnBOBaBmHX nomHoe coo6~eHHe repuaHCKoro OCBe~ouHTenD 

Horo Bmpo 0 BHcTynneHBH TOB.M~aHO!a Ha C"es~e COBeTOB H nony

qan cooTBeTCTBeHHoe y~oBneTBopeHHe. 06 aTOM pasrOBope 6ano ony-

6nH~OBaHO B pBmcKol neqaTH coo6~eHBet ~oTopoe BocnpoHaBO~B~ nwmD 

qaCTHqHO co~epmaHBe pasrOBopa. Hs aToro c006~eHBR BH~HOt qTO 

MRRBC~P MYHTepc npBsHan nmWBOCTD co06~eHwl BHOcTpaHHoro HCTOq

HB~. TaK nocnemHO BcnonDSOBaBHoro naTBHlcKoA neqaTDm. COAep

maHBe co06~eHwR cneA~~ee: 

·COBeTCKRI nonnpe~ C.BpO~OBC~HU Bqepa noceTHn MBHBCTpa 

BROCTpaHRHX .en B.VYHTepca. KOToporo OSHaKOMHn C peqDm MlaHOBa 

Ra 8-M 0"e8.e OOBeTOB. aTa peqD Ha-~RRX B HenonHOM BH~e B no 

BROCTpaHHHM BCTOqHBKaM 6una OTUeqeHa B naTHmCKOI neQaTDm. ITon

npel YIC8.88Jl, qTO B TeKCTe peqB. KOTOpHl I lelC8.CSpR 6Wl nepe~aR 

COBeTCKBM Tenerpa~HHM areHTCTBOM B KOTOpHl 6Hn ony6nBKOBaR B 

COBeTCKoI neqa~B. HenD8R HalTB OOROBaRBR K TOMY. qT06u npBnBOH

BaTD OOOP arpeCCRBHHe RaMepeRBR npO~BB naTBBH. 

MBRBCTP BHOCTpaHHHX Ae. npBRRn paS"RCHeHBR nonnpe~a 

O.BpoIOBCKoro C YAoaneTBOpeHBeM·. 
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ROIlliR TEJIErPAMMbI PIDKCROrO IlPEnCTABlfi'EJIR T .A. C. C 

P H r A. 3 AeKa6pR I936 r. 

MOCRBA TACC 

ITonnpeA TOB.BponoBcKHR nOCeTHn MHHHCTpa HHocTpaHHNx A, 

MYHTepca H CAenan npeAcTa BneHHe no nOBoAY BNnaAOB PH~CKOR ne

qaTH, Hcnonb80BaBmHX nO~Hoe coo6~eHHe repMaHcKoro OCBeAoMHTanb 

Horo B~po 0 BNcTynneHHH TOB.maaHOBa Ha C"esAe COBeToB H nony

qan COOTBeTCTBeHHoe YAoBneTBopeHHe. 06 STOM pasrOBope 6Nno ony-

6nHKOBaHO B pHmcKo~ neqaTH coo6~eHHe, KOTopoe BocnpoH8BoAKT nHWb 

qaCTHQHO cOAep~HHe pasrOBopa. Ks SToro coo6~eHHR BHAHO. qTO 

MKHHCTP MYHTepc npHSHan nmHBOCTb coo6~eHHR HHOCTpaHHoro HCTOq

HRKa, TaK nocneWHO Hcnonb80BaHHoro naTBHRcKoR neqaTb~. VOAep

maHHe coo6~eHRR cneA~~ee: 

"COBeTCKHI nonnpeA C.BpO'IlOBCKHä Bqepa noceTHn MHHHCTpa 

HHOCTpaHHNX Aen B.MYHTepc&. KOToporo OSHaKOMHn C peqb~ MAaHOBa 

Ha 8-u C"eSAe COBeTOB. ST& peqb Ha-IlHRX B HenonHOM BRIle H no 

HHOCTpaHHHM HCTOqHHKaM 6Hna OT~eqeHa B naTHmCKoä neqaTb~. Ilon

npeA YKaSaD, qTO B TeKCTe peqH, KO~OpHJ I IleKadpR 6un nepeAaH 

COBeTCKHM Tenerpa~HHM areHTCTBOM B KOTOPHI 66» ony6nHKoBaH B 

cOBeTcKol neqaTB. HenbSR HalTH OOHOBaHBR K TOMY. qTo6H npKnHcH

BaTb OCCP arpecoRBHHe HaMepeHRR npoTRB ]aTBBH. 

MRHBCTP BHOCTpaHHHX Ile~ npRHHn paa"RcHeHHR nOnnpeA& 

C.BpoaoBcKoro C YIloaneTBopeHBeu". 
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RIIA .. . SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n : o 37. 

R11a ssa ... ~ .... p:nä joulu. .. kuuta 19 36 .• 

Asia : Vielä 5hdanowin puheesta 111. 
I IJ.. · (, 

r f!' J 

Käydessäni tänään muissa asioissa ulkoministeri MUnter_ 

sin luona oli minulla tilaisuus keskustella hänen kanssaan 

5hdanowin puheesta seikkaperiisemm1n kuin toissailtana. Hän 

81ln11Tasi tällöin, että epätietoista edelleen on, mitä 5hde

now todella neuTostokongressin istunnossa lausui. LatTian Mos

koTan-lähetystö on !yllä saanut toimekseen yrittää ottaa sii. 

tä selkoa, mutta toistaiseksi ' se ei ole Toinut ulkoministe-

riölle toimittaa siitä tarkempia tietoja. MUtta siinäkin ta-

pauksessa, että 5hdanowin puhe olisi ollut D.N.B:n Tersion 

mukainen, Toidaan , lrl\lntersin mielestä, olla tyyty..-äisiä ·Uber 
• 

den Verlaut der Dinge". 5illä ensiksi on tyydytyksellä tOM 

dettaTa, että NeuTostoliiton hallitus tällä kertaa on katBOw 

nut syytä oleTan omasta aloittee.taan tehdä oikaisem1a- d .. 
4 

marohe asiassa. Aikaisem.1n tällaisia syytöksiä ja uhkauksia 

on Tain .aatu ilman muuta. nielll., eikA edes 

.elitykaenpyynnöistl ta .... lli •• sti ole ollut minkäänlaisia tu

loksia. '!'Ola eka i Shdancnr1n puhe antoi LIt Tie "yleiselle mieli. 

piteeUe" .e on ... an sanomalehdhtölle ~n1on tilaisuuden 

selTin sanoin ilmaista kantansa. - Niin ollen asia LatTian 

.JAKELUOHoIE 1 

TaTallinen. 

. "'" 

.Jalta'uohjamall.ja : 

T ............ ja IlaIkal ........................ mlnl.t.rllIlI • • 
EI ~.tultaan tlecioltl*alln. 
EI u.--"atultaan. mutta u ............. inlatarilln tladol

...... n • 
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• 

kohdalta, Kuntersin sanojen mukaan, voitaisiin panna "ad 

acta", todeten sen tuottaneen enemmin hyötyä kuin haittaa. 

Tlhän Kunterain kentaen voi ainakin sikäli yhtyi, 

että Shdanowin puhe, 011 se sitten m1nkäalantöinen ta-

hallaa, - monesta merk1atä päättäen tuntuu avanneen 

uaeitten Neuvostoliiton todellisiin aikeisiin nähden liian

kin hYT&uakoiaten, johtaviaaa asemissa olevien henkilöiden 

silmät. 

K1n1sterl: 
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R.1j,.a- SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n:o .. :31:1 •.... 

Rila ssa .... s. ... p : nä JOU.1U k uuta 193.6. 
1../ 7 2. '{ f :frJ. 1> 

Asia : Sisäinen tilanne 
//1/ '1. . 1(, 

Latviassa. 

KUten Riian Lähetystön t~ 
r 
) 

vuoden raportissa 

tt n:o 22, syyskuun 18 p :ltä, tiedoitin, sain palattuani kesä_ 

lomaltani sen käsityksen Latvian sisäpoliittisen t i lante en ke

hityksestä. kesäkuukausla aikana, että ulmaniksen asema lähin

nä oli vahvistunut, ja että , yleinen mieliala maassa ei sil_ 

loin antanut aihetta huolestumiseen, vaikkei faattanutkaan um

mistaa silmiään s i ltä tosiseikalta, että eri tahoilla yhä edel_ 

leen vallitsi huomattavaakin tyytymättömyyttä voimassa olevaan 

poliittiseen j~rjestelmään. 

• 
syksyn kuluessa olen kuitenkin sikäli kuin dik-

tatuurimaissa lähetystöille yleensä on mahdollista tehdä havain_ 

toja sisäisen tilanteen tOdellisesta kehityksestä saanut sen 

vaikutelman. että tilanne on huonontunut, asioita vallassa ole_ 

vien kannalta arvostellen. 

Tähän asti Ulmaniksen kannatus talonpoikain keskuu

dessa on ollut miltei jakamaton. Niissä hänen varmin tukensa 

on ollut soti~aallisten voimatekijäin ohella. MUtta tilanne 

tuntuu syksyn kuluessa tässä suhteessa muuttuneen. Halli tukeen 

hintapolitiikka latin devalyation jälkeen , on näet synnyttänyt 

maanYilJelijöidenkln piireissä tyytymlttQmyyttä" heitä kun, • ___ teD 

JAKELUOHJE : J ..... uohj.m.lI.j. : 

T ........... . 
:r.w.lI/_ j. n.lkal ................ ........ mlnl.tari6I1 • • 

.................. .......... ...... ftDlllD .. S.········· .. ·· · 
, EI u.komaaaduat .. kaen tiedoH .... alln. ......................................................................... .......... ........... 

Ei ..... omaaeduetult .. n. m .. U ...... ouIaI ..... in'-t.rIOn tledoI· 
tukalln • 

...... ....... ....... .. " ....... ...... ................ .................. ..... . 
.. .,a4. . J • '" 
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kuin muita tuottajia, yrite tään estää korottamasta omi en tuot_ 

teittensa hintoja, samalla kun heidän täyt yy maksaa tähänasti_ 

sia korkeampia hintoja useista tarvitsemistaan ulkomaalaisista 

tavaro1sta. Täten h~lnnyt tyytymättömyys talonpoikain keskuudessa 

on, vaikkakin se vielä on vain alus saan, tosiseikka, j Oka) 

Latviassa nyt vallitsevissa oloissa, hallituksen epäilemättä on 

otettava vakavalta kannalta • 

Kauppa- ja teollisuuspiireissä ovat tyytymättömyyttä 

taasen herättäneet hallituksen tänä syksynä erikoisesti niitä 

vastaan sikäli toimeenpanemat verolisäykset, että liikeyrityk

sille tähän asti verotuksesta vapaaksi myönnettyä osaa liike-

tuloista on huomattavasti Vähennetty. Itsessään näissä piireis_ 

sä syntynyt harmi ehkä ei merkitsisi paljoakaan, mutta maa

laisväestön alkavan tyytymättömyyden ohella sekin on laskuihin 

otettava. 

Lisäksi eri tahoilla koko nykyisen regimen aikana 

• vallinnutta puhtaasti - poliittista tyytymättömyyttä ei ole &1i_ 

arvioitava nyt, kun talotidellinen tyytymättömyyskin tuntuu ru-

p ~avan kiristämään ~llannetta. Tähän saakka en ole katsonut 

syytä olevan kiinnittää sanottavaa huomiota mainittuun poliitti_ 

sean tyytymlttömyyteen. Olen ollut vakuutettu siitä , ettei 

mikään vakavalta kannalta otettava vaara uhkaisi nykyistä jär_ 

Jestelmäl niin kauan kuin taloudellisestI kansalle kävi ainakin 

kutakuinkin hyvin, kuten aaian!ai te: oli suurten 

y.m. valtlonawatuksen aikua. )(Utta kun.. valtion ~Sit 

vlhitellen klvivlt huonomm1bi Ja tInI. syksynl tekivät vl.lt~ 

mlttömIkBl latln 4evalvoinn1n Ja taml toimenpide ei kansalle 

ole tuottaDUt 
~ 

aanottavta etuja, vaan pIk~D vaikeuksIa, 
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valtiolta enää tule yhtä paljon apua kuin ennen, on tilan

ne epäilemättä muuttunut. 

Näin ollen ei tunnu olevan kiellettävissä, että si

säpoliittinen tilanne Latviassa nyt on kärjistyneempi kuin 

aikaisemmin Ulmaniksen diktatuurin aikana. 

Viimeaikaisissa keakusteluissani niiden täkäläisten 

johtohenkilöitten kanssa, joihin minulla on henkilökohtaisia 

ystävyyssiteitä, ja jotka siis saattavat olla ainakin jos

sain määrin avomiel1siä lausunnoissaan minulle, olen myöskin 

luullut voivani huomata huoleatumiå'a tilant e en kehityksen joh_ 

dosta. Heidän tähän saakka aina i1a1'.omanaa opt1m1aill1 ja 

rohkea mieli tuntuu ainakin jossain määrin masentuneen. 

Vahvistuksena saamaani vaikutelmaan tilantean huonone-

misesta sain muutamia päiviä sitten tietenkin mitä luot_ 

tamuksellisimmin eräältä suojeluskuntaupseerilta, johon mi-

nulla jo ensimmäisistä Riian ajoistani asti on ollut lähei_ 

set suhteet tietää, että Riian poliisi voimat ja suojelus_ 

kunn.at näinä päivinä on asetettu "Alarmberei tachatt"ille, ja 

että jokaiselle polihimiehelle ja suojeluskuntalaiselle on 

jaettu 150 revolveri- ja 100 kiTääriammusta. 

Niin senaatiomalaalta kuin tämä tieto saattaakin 

kuulostaa ja niin varovaisesti kuin siihen siiv. onkin suh-' 

tauduttava, tahdon kui tenldn mainita, ettei minulla ole syy_ 

tI. epl.illll sen paildtanaapitl.vyyttl., koska kertojan! ainaldn ~ 

~uneina TUo_ina on osoittautunut luotettaTaksl. MUtta tilai_ 

auutta tarld.~ ti.don oite~erliayytt& minulla toistaiseksi 

ei ole ollut. joten mi teDld.n "'ala r ••• n_.tioin kerro&:. , 

siitä'. 
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MUtta mikäli tämä tieto pi t ää paikkansa, osoittaa se, 

miten hallitus arvostelee tilannetta. Tois elta puolen se 

kin osoittaa, että hallitus on varuillaan. 

Om sta puolestani minun on ainakin tällä haavaa san

g an vaikeata uskoa siihen, että Jokin vakava yritys kaataa 

nykyinen h allitus lähitulevaisuudessa todella olisi odote tta_ 

vissa. Hallituksen ote tuntuu minusta vielä täysin rii t tävän 

vahvalta aseman puolustamiseksi, ja toiselta puolen tyytymät_ 

tömät piirit tuntuvat vielä siksi heterogenisilta Ja järjes_ 

tymättömiltä ja ennenkaikkea olevan siinä määrin johtajaper_ 

sonallisuuksia vailla, että niiden edellytykset toimeenpanna 

kaapppausyritys, Jolla olisi onnistumisen mahdollisuuksia; vielä 

vaikuttavat aivan liian heikoilta. 

Ratkaiseva merkitys tulee tietenkin olemaan . jos 

asiat sikseen kehittyvät armeijan asennoitumd~lla. Siitä 

en toistaiseksi uska],la sanoa muuta kuin että Ulmaniksen kan-

natus armeijan keskuudessa ei koskaan ole ollut jakamaton. , 
KUten sanottu , en kuitenkaan voi uskoa, että Ulma-

nlksen diktatuurin kohtalonhetki jo olisi lyömäisl1lään, jos_ 

kin tilanne viime kuukausina on kehittynyt huononemisen mer_ 

keissä • 

, 
• 
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Seurauksena siitä sisäisestä hei -koudesta, joka 

on leimannut · Baltian Ententetn sen p er ustamisesta saakka, ja 

Jonka s yistä minulla usein on ollut aihetta kir j oi ttaa, on 

ollut, e t tä Baltlanmaiden ulkoministerien s äännöllisesti kaksi 

kertaa vuodessa tapahtuvat konferenssit yleensä ovat jääneet 

sanottavaa käytännöl1is_~oliittista merkitystä vaille. Viides 

niistä konferensseista, Joka pidettiin Riiassa viime viikolla, 

ei sanotu ssa suhte essa muodostanut mitään poikkeusta useim

mista edellisistä. 

Silti on luonnollisesti itsestään selvää, e ttä 

konferenssissa pohdittiin kaikkia tällä haavaa päiväjärjestyk

sessä olevia kansainvälisiä ongelmia, joista useimmat ovat 

vakava~ laatua Balti anmaidankin näkökulmalta arvosteltuina. Kon-

ferenasin osanotta4ien virallisten lausuntojen mukaan oli 

yhteisymmärrys ja yksimielisyys kaikissa käsitel tävinä olevissa 

asioissa ollut tapahtuneen mielipiteitten vaihdon tulos. 

Ylti tulee kysymykseen Kansainliiton retormista 

ja 
, 

Bal ti anmai den U8koll,isu~'esta Kansainll1ttoa ja 

. ). "" turvallisuuaperiaatetta !~ohtaan tai kysymyksiin 

kollektl1 vis_ 

ta A,bessinian 
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as i an lopullisesta päiväjärjestyksestä oistamismuodos t a tai Bal-

tianmai den suhtautumisesta Espanjan selkkauk s een , pitänevät vä it

teet helposti saavut etusta yksimielisyydestä varmastikin p aik

kansa. Vaikeammaksi osoittautui si tä v astoin epäilemättä yhtei_ 

s en linjan l öyt äminen kysymyksessä Baltianmaiden suhtautumisesta 

s uur l in na apureihinsa. Riittää muis t uttaa si itä, mit en suuressa 

määrin Viron suhtautuminen PUolaan , Neuvosto l l i t toon . ja Saksaan 

eroaa Liettuan suhtautumis esta näihin valtioihin. Mutta siihen -

nähden, e t t ä nämä eroavaisuudet viime aikoina epäilemättä ovat 

vähentyneet , ja ottaen ennen kaikkea huomioon, että kansainvä_ 

lisen t ilante en kehitys on tätä nykyä erittäin ep ävarma, pa

'kottaen mahdollisimman suureen varovais uuteen , tuntuu siltä, kuin 

voitaisiin todella p i tää todenmukaisena väite ttä konferenssissa 

saavutetusta yksimi elisyydestä ,siitä , e ttä nykyti l a nt eessa Bal

t i anmaiden ainoana oikeana lin j ana on yrittää pysyä niin "neut_ 

raalisina" kuin mahdoll1st.a, kal l1s t umat ta pu olelle tai toisel_ 

~ le ja osalli stumatta minkäänlai s i in suurvaltaryhmityks i in. 

Tät ä tulosta o~ tietenkin Suomen kannalta t yytyväi_ 

syydellä ter')ehd~ ttävä. Nähtäväksi j ää kuitenkin, jaksetaanko 

pysyä tällä linjalla. Koskei tästä ole mitään varmuutta, eikä 

kont'erenssissa mitään päätöstä siitä tehtykä än edes siinä mie-

lessä, e t tä s i itä olisi päättöpöytäkirjassa j,otain mainittu , e i 

väitet ty yksimielisyys ole sen arvoinen , että konferenssia sen 

Johdos ta voitaisiin pitää edelläkäyViä merkillisempänä. 

Baltianmaiden omat keskinäiset s~teet eivät viralli_ 

sesti olleet konferensåin Ohjelmassa. Niissä on kuitenkin viime 

aikoina ollut aika paljon toivamisen varaa. Niin puolella kuin 

toisellakin on katsottu syytä olevan tyytymättömyyteen. Latvia 
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ja Vi r o e ivät ol e peittäneet huolestumistaan ViInan kys ymyks en 

viimeaikaisen kehityksen johdos ta. L_et tuassa ja Vi r ossa · on 

avoimest i ol tu närkästyneitä Latv ian holhoo j a-ot t ei s t a . Latvi a s s a 
x) 

ja Lie ttua~sa on t unne t tu levottomuutta Viron "S e i tensprtinge " in 

vuoksi , j . n . e . 1'i i n ollen on l uorillollista , että , vail:kei 

a sioita konferenssin täysistunnoi s s a ot ettu ~äsitel täviksi , ulko

ministerit k ahden keski s issa ke s kust~lui s saan ottivat ne puhe eksi. 

I lma. Erin pUhdistamis",en tai suur empaan ke s k i näis e en " r tämi_ 

seen ei näi s s" k eslrusteluissa kuitenkaan tunnu : äiisseen , aina-

kin päät täen minister i untersin sanois t a minu l le:".Ta , 

chen ja Jber dies e Dinge ab er viel Kl " 6r wurde wenigstens 

i c h nicht ._ as besonder s Es tl and be t ri fft , s cheint die 

poli t i mehr i m Generalstab und 1m Kri e s minis t erium a ls i m 

u ssenmi ni sterium nunmehr g emacht zu werde n . S o 1s t s i e aueh 

etwas r obus t . " 
x x 

x 

Ylläol evaa tarkemmin tuskin k anna t tane e ruveta analys oima an 

Baltianmaiden u lkomi ni s terien vi i dettä konfer ens s ia . Konferens s in 

salainen päät t öp ytäki r ja , jonka n t ers minulle luottamu kselli_ 

sesti anto i ja jonka tähän oheenliitän , ri i t täne e semmoisenaan 

selostuks ena konferenssin asialli~sta ~uloksiata. Mitä si ihen 

mielestäni on lisätt ävä , on yllä sanot tu. 

x x 
x 

Jättä essään minulle mainitun pää t töpöytäkirjan MUnters tehosti, 

e t tä Baltian Ententen ulkoiiunisterikonterenssien resolutioonit 

säännöl lisesti on luottamuksellis.sti saatettu Suomen asianomaia_ , 

ten lähettiläl&ten tietoon. Viitaten t ähän hän Pyysi : saada 

x) Lählnnä Re ekin mat::at. 
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esi t t ää toivomuksen, että Suome n ulkomi nis t erin toimes ta j a 

häne~ väli tyksellään Pohjo ismaiden u lkoministerikonferenssien 

päätökset vas tedes vastavuoroisuuden p erusteella luo t tamuksel_ 

lis e s ti saatet t a i siin Bal ti anmai den hallitusten t i etoon . 

l!inis teri 

4 . 
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R ~ s 0 1 u t i 0 n s 
, 

adop t~es per la V-~me Conf~rence des Ministres 

des Affaires Etrang~res, tenue ~ Riga 

les 9_11 d&cembre 1936. 

ad 1 • 

. \pr~s avoir entendu le rapport du Repr~sentant de 

tt l tEstoni e relatif ~ 1tex~cuti on des d&cisions prises ~ l a IV-~me 

Conf'renc e des ,trois Pays, tenue ~ Tallinn, les 7-9 mai 1936, 

la cinqui~me Conf~rence a 't~ unanime ~ remercier le pr~s ident 

en exercice du travai l accomp1i p~ lui dans l 'intervalle des 

deux Conf'rences, ains i que du rapport circtnstanci ' qu'i1 en a 

bien voulu lui prhenter . La Conf&rence a approuv& ledit 

ad TT. 

Les ~nis tres des Affaires Etrang~res des Pays Balti_ 

ques, r'unis ~ l eur V-~me c onf~rence', c onstatent, apr's 

tt ge de vues sur la situation pOlitique interuationa1e et sur 

les changements 

.leur unanlmit' 

'v&nements. La 

ti que g&n'rale 

molns parce qu~ 

qul y ont 

compl~te e~ 

cont'rence 

ne p~bent. 
c 

1& menaee 

eu l1eu depuls la IV-~me cont'rence, 

oe qui oonoerne l'appr'oiation des 

a 'd d'avis que la sltuation pol1_ 

pas d'lndioes d t am'1ioration, et oela 

de oontl1ts dlrects soit aoone que "'--

par suite d'une dlscordance accentu~e par des motlts psycholo_ 

glqua. et id'o1ogiqu ••• 

Ce /d'VelOppement 

ltattitude que les 

de la ~situation 

pays Baltiquea . 
g'n'rale nta 

ont adopde 

paa 

envers 

sool~t' des Natlons, et 11s r'att1rment 1~ terme oonvlctlon 

la 

1. Paota da 1a Sool't' des Natlons ottre touJours aux peuv1 .. .. 
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le meil l ur moyen pour tous les r~ lements de dif ~rends &ven

t u l s qui pourraient surglr entre eux, et constitue l a garant le 

de la ossibilit~ d ' une action efficace pour la sauvegarde de 

la paix et pour l e progr~s de la co11aborat i on et de l'en-

tent e int ernationales. Pour ce qu i est de la mise en oeuvre 

des ,rincipes du Pacte , l e s trois Gouv ernements ont r~sent~ 

en temps uti1e au Secr~t r e General de 1 a Soci~t~ des at ions 

l eurs vues ooncerte es . et ils souhaitent que l a portic l pati on 

ao t ive de tous l e s membres de la soci~t ~ des l ations aux tra-

vaux de ses or ganisme s soit assur~e 1e p lus tOt pos si b1e. 

La menac e que 1a guerr e civile d ' Espagne peut con s t i t uer 

pour la palx internat i ona 1e a et e au ss i 1 ' obje t d 'un ch nge 

de vues , et l a Conf'rence constate une unanimit e o ompl~te entre 

les trois Pays pour cont inuer 1a politique de non-intervention 

et leur p artioipation aux travaux du c omit ~ de Londres. Sans 

avoir des objeoti ons contre ltetabli ss ament du contrOle projete 

en Espagne , les Gouvernements 

quant~ modelit&s de leur 

re~pectifs r eservent l eur d&oision 

partloipa t i on ~ oe contr01e . 

ad. In. 
La Gonf~rence axprime sa rec onnaisFance aux experts dous

niers des trois Pays pour les travaux aooompli. ~ 1a Conf~ren_ 

oe de d~ 11 au 17 juin 1936 au cours de laquelle 

1 t adoption de 1a nomenalature douani~te '1aboree 

sur 1a propos& par 1a soci&t' des Nations, et 

&met 1e voeu que 1"tude des qu~stions rest'es ouvertes soit 
-

termin&a et 1e projet de 1a oonventlon portant 8ur 1'unitloa_ 

~i~ de 1& nomenc1ature dou~~re soit pr'~nt& , 1a proohaine 

cont&renc; des Min1.tr •• des Attairas Itrang'r ••• 
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ad I V. 

AYant pris connai ssance des travaux p oursu ivis ar les 

trois s ec ti ons nat ionales du Bu r e au des JUristes des Etats Bal -

t iques et des d &o i sions prises p ar le Bureau sa s&ance p l&_ 

ni~re, tenue ~ Ri ga les 8- 10 juin 1936 , la Conf&r ence 

avec satisfac t~on les r~sultats y ob tenus en mat~~r e des 

tions tri lat&rales portant l oi uniforme sur les lettres de ohan_ 

ge e t billets ordre et portant l oi uniforme concernant le 

ch~que , de la convention trilat&rale d ' extradi tion et d 'assistan_ 

ce judiciaire en mati~re criminelle et du r~glement du Bureau 

des J\1ristes . 

Le Conf&rence consid~re utile que l es trois Pay s se met_ 

tent d ' accord afin que d~s ~ presen ~ les noms des personnes 

d~clar~es insolvables dans le commerce par les tribunaux 

des trois Pays s oi ent communiqu&s aux M1ni s t~re de la J\1stice 

des deux au tres pays. 

ad V . 1. 

La conf&rence decide d'&tablir un contact p lus 

les 5 ervlces de Presse des inis~res des Afraires Etrang~res 

des t rois Pays . 

La 5eotion de la Presse au Ministäre des Affaire s Etran-

g~res de Lettonie sera chargh de convoquer une r&union des 

Chefs de Presse des trois Pays pour &tabl1r les modall t es d~ 

la mse en pratlque de la pr&s ente declslon. 

ad V. 2. 
~ 

La Conterence, ayent pris connaissance du '. proj et 

(annexe 1). pdsent6 par 1a d616gation 1ettonne, 'd6cid6 de J. 
soumettre .. l'examen des autorit6 • complStentes des trois 

, . 
.. 
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ad V,3. 

La Conf~rence , apr~s avoir ~t~ inform~e par la 

tion es t onlenne des r~solutions du deuxi~me congr~s 

tique de Coop'ration rntel1ectuelle, prises ~ Tartu 

novembre 1936, e t p lus p artiouli~rement des questions 

par les r olutions sous No .No . 2, 5 et 8 (annexe 2), 

rnterbal

le 30 

traides 

d~oide 

de les soumettre ~ ltexamen des autorit~s comp~tentes des 

t rois Pays • 

ad V,4. 

La conf~rence d~cide de prier 1e Gouvernement lithua_ 

ni en ~ qui incombe la convocation de 1a prochaine conf~rence 

des Ministres des Affa ires Etrang~res de 1e faire pour 1e 

mois de ma! 1937. 

R i g a, le 11 d&cembre 1936 . 

(signe) "1. ' . iunt ers. (signe) st.Lozoraitis. 

(signe) Fr.Ake1 • 
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Annexe 1 

(A la r&soluti on ad V.2). 

1. Lors de la signature d'un aacord les Parties con_ 

traotantes d'cideront de la question, A savoir, si oet 

accord et tous les doauments &ventuellement y annex&s 

(protocol es, d~clarations, notes etc.) ou un e partie de 

ces documents devron t ou n e devront etre enregistr&s au 

Secr&tariat de la Soci~te des Nations . 

2 . ~uand un aocord, sujet ~ l'enregi s trement au Secr'_ 

tariat de la Soc i ~t' des Nations aux terme s de l' artiele 

18 de son Pae te , est passe entre deux pay s Baltique\ il 

sera enregistr~, d~s s on entr~e e n vigueur , p ar l e GOuver_ 

nement du 0\1 a Heu l' t§change de s instruments de ra-

tifieation; 

1'ays 

si l'&eh ange des rati f ieations n ' est pas pr~vu, 

GOuvernement du l'enregi strement 

Pays 0\1 l'aceord 

se f era par 

est sign~. 

l e s s oins du 

3. Quand un t e l aeeord est p ass& entre tous les 

entr&e trois Pays Baltiques, 

en vigueur, par le 

de ratitieation; si 

il sera enregistre, d~s 

Gouvernement d'positaire des 

1 '~change des ratitieations 

son 

instruments 

n'est p as 

pr&vu, l'enreglstrement se tera per les soins du GOuverne_ 

ment o~ l "aocord est sign~. 
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A.nnexe 2. 

(~ la r~solution ad V,3). 

R ~ s 0 1 u t i 0 n s 

du deuzi~me congr~s I nterbåltique de Coop'ration Intelleotuelle. 

2. 

Le congr~s, considerant que d'une part les diverses 

facilit's oonsenties A la circulation des films de caraot~re 

'ducatif et que d' autre part la r~glementation inter nationale 

de la radiodifrusion contribueraient A une meilleure connais_ 

s ance reciproqie des nations prie l e s gouvernements d'examiner 

la question de savoir, s i , dans 

tions resp eot ives tendant l'une 

films de oaraot~re educatif e t 

la radiodifrusion dans l'inter8t 

encore 't6 signees e t r tif1~es, 

de l e s taire entrer en vigueur 

. . . . . . . . . . . . 
5. 

l e cas ot'! 

A facil i ter 

les 4eux conven_ 

la circulat i on 

l' a utre concernant l'em l oi de 

de la paix, 

i 1 ne serait 

dans un bref 

n' auraient pas 

pas possib1e 

dela i. 

a. Le Congt.s invita les autorit6s oomp'tentes l ao_ 

tiver 1 "ohange des livres scolaires A examiner, et A signa_ 

ler la neoessit' d'accorder les or~dits indispensables pour la 

r'allsation de la r'vision envisag'e; 11 estime utile que 

ohacun 4es pays, en envoyant ses manuels scolaires, y Jo1gne 

la traduotion, dans une des grandes langues, des passages qul 

entrent en oons1d'rat1on et que ohaque pays r'd1ge un pr'o1e 

4e son hlstolre susoept1ble de serv1r de base aux manuels 

d'hlsto1re des autres pays. Les mam .. 

ohun avemr, devraient etre pr1aea l 

g'ographie. 

mesures, dans un pro_ 

propos des manuels de 
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b. Les repr'sentants des oommissions nationales de 

ooop'ration inte11eotue11e d 'Estonie, de Lettonie et· de 

Lithuanie, r6unis ~ Tartu, 

oonsid~rant que 1a r'vision et 1a eoordination 

des manuels d'hlstolre et de g60graphie est d'une lmportanee 

eapltale pour la eompr~hension ~tuelle des peuples; 

eonsid~rant que 1a socUtå des Nations a ~labo_ 

re un projet de d6elaration eoneernant la r~vision des Ina-

ta nuels d'hlstolre et qU'une parel le d6elaratlon pourrait etre 

adoptee dans des termes plus 'troits entre les Etats Bal

tlques, 

ta 

reeommande ~ l'attention des inlstres des Affai-

res Etrang~res de Lithuanie, de Lettonle et d'Estonie un 

projet de d6elaratlon conuernant la r~vlsion des manuels 

dfhlstoire et de g&ographle. 

8. 

Le congr&s, appr6eiant 1'lmportance des re1ations 

lntellectue1les entre les peuples ayant pris part au congr~s, 

lnvlte les eommissions nationales de coop6ration intellectu_ 

elle • prier les Gouvernements respeetlts d'entreprendre les 

'tudes n&cessaires en vue de conc1ure un acoord relatit aux 

r.1atlons inte11eotue11ea et artlatiquea entre 1a Lithuanie, 

1a Lettonle, 1'Estonie, la Finlande et la Su&de lel repr6-

aent'.a. 


