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Lokakuun 25 päivänä 1934 päivätyllä asetuksella on 

Rumaniassa saatettu voimaan uusi tuontia ja vientiä koskeva 

järjestely. 

Marraskuun 15 päivästä alkaen ei Rumaniaan saada tuo

da mitään tavaroita muuta kuin ennen tapahtuneen viennin pe

rusteella. Tuonnin arvo saa olla arvostaan 60 % viennin ar

vosta. 

Rumaniasta tap~tuva vienti on maksettava yksinomaan 

ulkomaan rahassa. Kaikki viennistä kertyvät valuutat ovat 

vutettavat Bumanian valtiopankille. Valtiopankki käyttää 40 % 
4t paloöljyn, viljan ja puutavaroiden viennistä saadusta ulkomaan 

rahasta niitä maksuja varten, jotka se on velvollinen suo

rittamaan. Tämä prosenttLmäärä on maksettava valtiopankin mää

räämien maiden valuutassa. Muiden tavarain viennin kautta 

saPduista valuutoista käyttää pankki 40 ~ ulkomaisten lainoin 

kork jen ja ennen maahan tuotujen tavarain maksuun. Muu osa 

valuutoista, 60 l' käytetään yksinomaan tuonnin maksaaista var

ten kauppa- ja teollisuusministeriön määräysten mukaisesti. 

Tullikamarit antavat tuontitodistuksia, joiden arTO on 
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60 ~ tapahtuneesta viennistä. Valuutan antaminen tuontitodia-

• tusten haltijoille ta ahtuu ulkomaankaupan säännöstelyä var

ten aset etun uuden elimen kautta. 

Nykyisen ulkomaankaupan säännöstelyä varten asetetun 

komitean s ijaan nimitetään uusi / Service pour la r3glemen

tation du canmerce exterieur 1, joka saa tehtäväkseen val

voa ulkomaankau paa. UUteen komiteaan kuuluvat valtiopankin, 

kauppa- ja maataIo sministeriöiden, tullihallituksen, kauppa- ja 

maanvilj el yskamarien edustajat. 

Syinä asetuksen antamiseen on ministerineuvoston 

asiaa koskevassa päätöksessä mainittu m.m. välttämättömyys 

turvata ak tiivinen kau pat ase, saada valuuttaa. ulkomai s ten 

l ainoj en korko jen m ksuun, maksaa maahan tapahtuva. vienti 

ja kontrolloida, että maahan tuodaan etupäässä teollisuutta. 

v rten hyödylli siä tavaroita, niinkuin raaka- ineita. 

Uudella asetuksella on tuonnin säännöstely ulotettu 

kä ittämään k ikki maahan tuo tavat t varat. 

K.G.ldman. 
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ki viennistä 

että tuonti 

Bllmaniassa voimaansaatettu järjestely, että kaik

kertyvät valuutat on jätettävä valijopankil1e ja 

saa olla ainoastaan 60 % viennistä , on seu-

rauksena epätyydyttävästä taloudellisesta tilanteesta yleensä. 

Nykyiseen vaikeaan tilanteeseen on osaksi vai

kuttanut vuoden 1933 huono sato. Maissi kuuluu Rumanian tär

keimpiin vientitavaroihin, mutta viime vuonna turmeltui se mo

nin paikoin kokonaan, niin että oli useita maakuntia, joissa 

sitä e1 saatu laisinkaan. Seurauksena oli viennin tuntuva vä

hennys. Ulkomaisen valuutan puutteen vuoksi pantiin jo viime 

vuonna toimeen niin ankara säännöstely, että se joutui koske-

maan noin 80 maahan tuotavista tavaroista. 

Tänä vuonna ei viljan sato myöskään ole ollut 

hyvä, joten ei sitä ole sanottavas ~ i maasta vietäväksi. Sitä

paitsi ovat useissa ma1ssa, eUDen kaikkea Saksassa, voimaan 

pantu säännöstely ja tulliko. otukset ankarasti kohdanneet Ru-

1/ Vert. taloudellinen raporttini No 1. 
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manian maataloutta. Niin on esim. Saksa -tähän asti ostanut 

70 1 80 % maasta vi~dyistä munista. Viel ä vuonna 1933 vie

tiin Rumaniasta Saksaan noin 3 miljoo~aa kiloa munia. Täällä 

saamieni tietojen mukaan on Sak~acoa toimeenpantu tullikorotus 

aiheuttanut, ettei vienti sinne nykyään ole kuin murto-osa 

entises tä. Kun ei munia ole voitu saada sijoitetuiksi muual

lekaan, on siitä ollut seuralksena hintojen a suunnaton lasku. 
,,~~ Enn~ munista t avallisesti maksettu 4 4 ol(~ /l~ a 

2 fenniä/ kappaleelta. Tänä kesänä on aiitä myyty % leistä 

kappaleelta. Seurauksena on ollut niin suuri puute ulkomaan 

valuutasta, että välttämättömien raaka-aineiden tuonti on sii

tä kärsinyt. 

lskettäin julkaistujen tilastollisten tietojen mu

kaan on viennin arvo tämän vuoden tammi - elokuun välisenä 

aikana ollut 8,203,346,000 leitä / 3 leitä - 1 Smk/. Tuonnin 

arvo on samana aikana ollut 8,156,553,000 leitä, joten on 

olemassa 46,793,000 lein vientienemmyys. Tärkeimmät vientimaat -

ovat Italia, Ranska ja Englanti. Päävi entitavarat ovat palo-

öljy, maissi ja muu vilja, 

nittakoon, että m.m. Saksa 

taitaan varten. Tärke~t 

puutavarat, siat ja vilJa. Mai

ostaa Rumaniasta pa eripuuta teh

tuontimaat ovat Englanti ja Saksa. 

Julaistuista tiedoista ei käy i lmi tavaroiden laatu. Tietojen 

mukaan ~n umaniasta uomeen tapahtuneen viennin arvo ollut 

2,404,000 ja Suomesta tuonnin arvo ollut 1,718,000 leitä. 

Suomen vienti on käsittänyt kalosseja. Rumaniasta lienee vie

ty pääasiassa paloöljyä Suomeen. 

Olen voinut h vaita, etteivät kaikki täällä 

ole tyytyväisiä nyt voimaansaatettuihin kaupanrajoituksiin. 

tataan m.m. siihen, että säännöstelyn ollessa voimassa useim

missa m issa Rumanian vientimaat tuskin sallivat, että Ruma-

nia ostaa niiltä ainoastaan 60 siitä, mitä ne ostavat Ru-



• . 
• 

-3-

maniasta. Seurauksena tulee siis ol~aan, että vienti edel

leenkin vähenee. 

Ulkomaal aiset näyttävät kuitenkin suurein piirtein 

katsottun.a olevan tyytyväisiä nyt julkaistuihin määräyksiin. 

Uuden järj es telyn kautta on ainakin olemassa takeet siitä, 

että ulkomaalta ostettujen tavaroiden maksamiseen voidaan saa

da t arpeellista valuuttaa. Tavaroita tullaan ostamaan vähem

män kuin ennen, mutta se mitä ostetaan joutuu maksetuksi. 

Rumanian t aloudellista tilannetta arvosteltaessa 

on muistettava, että maa kuuluu uroopan rikkaimpiin sekä 

maan hedelmällisyyden että luonnonrikkauksien, niinkuin palo

öljyn, kivihiilen y.m. puolesta. Viljan hinnat ovat tuntu

vasti nousseet. Normaalisen sadon sattuessa viennin arvokin 

t ä t en tu.ntuvasti nousee. Rumanian vuotuiset ulkomaalle suo

ritettavat maksut ovat sitäpaitsi velkojamaiden kanssa teh

t yjen so imusten perustalla huomattavasti alentuneet. Punnan 

ja dollarin arvon l asku on myöskin tässä suhteessa vaikut

tanut edullisesti. 

K.G.ldman. 
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jo olen inisteriölle ilmoittanut on 

Romaniassa 

Niin.kuin 

äskettäin voimaanastuneen asetuksen mukaan Ro-

manian vienti maksettava ulkomaalai8essa valuutassa, joka 

on jätettävä valtiopankille. Tästä kä.ytetään 40 ~ 

11 maksuihin, jotka valt i opankki on velvolli-

nen suorittamaan ulkomaalla 

2/ entisen tuonnin maksuun, joka on jäänyt 

maksamatta ulkomaalaisen valuutan pu~tteen TUoksi. 

Suomalaisesta tuonnista on nykyään nci~ naljä 

miljoonaa leitä / 1 Smk. • 21 leit~ maksamatta. Sii-
~ ~ ~ 

ta tä huolimatta, että Romanian valtiopankki jo on lUT&n-

nut antaa valuuttaa, jotta suuunilleen puolet tästä mää-

rästä tulisi ksetuksi, ei valuuttaa toistaiseksi ole 

saatu. Rahat on maksettu valtiopankkiin, mutta valuuttaa 

ei olekaan annettu. 

Kun uusi määräy. lihel tä koskee Suomenkin 

viannin etuja, rrhdyin heti Bukarestiin tultuani tutus-
4 

tumaan uuteen tilanteeseen ja neuvottelemaan vanhojen laa-

mistemm. maksamisesta. On pelättävä, että Romanian s~kä 
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tuonti että vienti vähenevät sen kautta, että on aäi

rätty, että tuonti saa olla ainoastaan 60 ~ viennistä. 

On sitäpaitsi varmaa, etteivät monet maat suost~ tillai

seen järjestelyyn. Säännöstelyhin on vallalla useimmis8a 

maissa. On siis luultava, ettei viennin kautta tule ker

tymiän niin paljon kuin on toivottu. Iräillä mailla, ku

ten Belgialla, Italialla, Sveitsillä, Itävallalla, Tsekko-

tt alovakialla ja Unkarilla on olemassa olearing-menltte11, 

josta ne tuskin luopunevat. Romanian hallitu8 koettaa saa

da nämä osaksi molemminpuolisen sopimuksen osaksi vieraan 

valtion 1ksipuolisen päätöksen kautta 81ntrneet järjeste-

1yt lakkautetuiksi, mutta ei arvattavasti tule siinä on

nistumaan. liin esi.. sekä Belgian että Italian lähetti

läät, joiden edustamat maat ovat ruvenneet sovelluttamaan 

olearing-menetelmää Romaniaan nähden, pitävät aivan nauret 

tavan. toivomusta, että tästä luovuttaisiin. Ranskalla ja 

• Saksalla on myöskin Romanian kanssa jonkinlainen koapen

satiojärjestely. Kun suomalaiset saatavat muiden 

verrattuina ovat melko vähäiset, olen koettanut saada Ro

manian valtiopankkia antamaan valuuttaa niitä varten tai 

ainakin täyttämään sitoumuksensa siihen määrään nähd.a, 

jonka 81 on hyvÄksJDyt maksettavaksi. Jotta Suo.essa saa

taisiin mahdollisimman selvä kuva vallitsevasta tilantees

ta, katson olevan s1ytä ykaityiskohtaisesti selostaa kea

kustelujani. 

leuvottelin asiasta ensin ulkoministeriössä, mu 

ta huomaain heti, ettei t~tä tietä ollut olemassa mah-
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dollisuukeia saada asiaa järjestetykai. Kun kaikki lähet

tiläät ahdistavat ulkoministeriötä, vastataan siellä kai -

kille aivan mekaanisesti, että tullaan tekemään, mitä voi

daan. Käännyin sen TUoksi kauppaministerin puoleen ja pyy

ain hänen myötävaikutustaan. Hän lupasikin neuvotella asi

asta valtiopankin kanssa. Pääministerin luona kiJdessäni 

koskettelin myöskin tätä kysymystä ja huomautin, että mei-

~ dän on nykyisissä oloissa mahdoton enää ylläpitää kaup

pasuhteita Romanian kanssa. Pääministeri lupasi hänkin pu

hua asiasta valtiopankin kanssa. Romania halusi välttämät

tä kehittää kauppasuhteita kanssamme. Hän oli valmis ai

na avustamaan minua ja saatoin aina kääntyä hänen puo-

1eensa Ijo audienssin saamistakin oli odotettava kymmen

kunta piivääl/ . 

• 

. 
Romanian kanssa ennan käymistäni neuvotteluis-

ta tunsin tyypillisen romanialaisen tavan estää todelli

nen asiallinen keskustelu jostain asiasta lupaamalla kaik

ki. Jonkun ajan perästä puhuin uudestaan asiasta kauppa

ministerin kansaa. !imä vakuutti keskustelleensa asiasta 

valtiopankin pääjohtajan ka-nssa, ja tultaisiin asiasta 

lähettämään ainulle "kirjallinen vastaus". Tunsin olot 

8i hyvin, etten uskonutkaan, että saisin kirjallista 

tausta. 

Kun ei mi täin kuulunut, päätin itse 

tiopankin pääjohtajan puh ille. Olin laatinut häntä vart 

luettelon, josta kävi tark in ilmi minä päivinä valtio

pankki oli hyväksynyt annettavaksi valuuttaa saamiste ... 
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maksamiseksi. !setin paperin hänen eteenai pöydille ja 

uudiatin pyyntöni. Hän näJtti hieman nololta. Hetkan mie

tittyään sanoi hän, ettei minun ole suututtava, .utta 

hänen oli nyt mahdoton vastata mitään. Huomautin tähän, 

että kauppuinisteri jo oli puhunut hänen kanssaan. Hän 

ei tahtonut kieltää tätä, mutta lupasi antaa vastauksen

sa myöhemmin. Kun lupasin tulla uudestaan, sanoi hän, 

etten enää saanut vaivautua, vaan hän tuliai itse hanki

lökohtaisesti kääntymään puoleeni. Kun ei hänestä mitään 

kuulunut, käännyin uude.taan hänen sihteerinsä puoleen, jO

ka vakuutti, ettei vielä voitu mitään sanoa, mutta että 

aaiaa ajateltiin. 

Voin kyllä käsittää, että valtiopankin on no

loa tunnustaa, ettei S8 voi vastata sitoumuksistaan. Mai

nittakoon, että esim. Inglannin on saatava 1.250.000 

taa, Saksan i miljaardia leitä, Belgian, Tsekkoslovakian 

y.m. erittäin tuntuvia määriä. 

Romania ei ole maa, josaa suu asetetaan säk

kiä myöten. Valtioveloista ei suoriteta laisinkaan kuole

tusmakaua ja luvatuata korosta maksetaan puolet. Puolan 

ministeri kertoi minulle, että Romania on m.m. Puolalle 

velkaa myymistään puolalaisista rautatiepileteisti 3 mil

joonaa leiti, jota kieltäydytään maksamasta valuutan puut

teen vuokli. Siitä huolimatta käytetään rahaa muihin tar

koituksiin. Ulkoministeri TlTULISCOn. joka ei yleenaä v~ 

liti oleskella Romaniassa, vaan kiertää mieluimmin Juro 

paa aeurueensa kanssa, kerrotaan viime vuonna käJttineen 
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80 miljoonaa leitä itseään ja propagandaa varten, joka 

lienee suurimmaksi osaksi mennyt ranskalåisil1, lehdille, 

jotka aiDa päästävät hätähuudon, kun on kJ8yIIJ8 siitä, 

että !IfULISCO luopuisi toimestaan. Uusia 1ihetystöjä on 
. -

perustettu •• m. Suomeen, kaikkiin Skandinavian maihin ja 

useihin Itelä-Amerikan valtioihin. 
, 

Iaikan sekaaorron alkuna ja suurimpana syynä 

on, paitsi huonoa organisatiota, epärehel1isyys. lorjan mi

nisteri käytti siitä minun kanslani puhuessaan sanaa -.vi-

neri-. 

Iun ulkoministeri saapui Bukarestiin ennen läh

töäni, kävin hänenkin luonaan puhumassa asiasta. Iun huo

mau tin si itä, ettei ,Suomessa käsi tetä, ettei valtiopankki 

täytä uudistettuja lupauksiaan, yhtyi hänkin heti edellä

mainitsemani romanialaisen tavan mukaan minuun, käJttäen 

ankarampiakin sanoja kuin minä. Kun minä esim. sanoin. 

että pankin menettely oli käsittämätöntä, sanoi hän sen 

olevan -häpeällistä- /o'est une honte/. Lopulta hän soit-
~ . 

ti Taltiopankin pääjohtajalle ja pyysi, että tämä antai-

si edes jotain. Keskustelun tulos oli se, että minun 

piti seura&V&ll& päivänä - päivää ennen 1ähtöäni -- soit--
taa pääjohtajalle. Puhelinkeskustelumme tuloksena oli, että 

hän lupasi 500.000 leita Suomen rahassa Toimatta sanoa 

mitään siitä, milloin loput saamisistamme maksetaan. 

Voidaanko til1alaen maan kanaaa olla kaupalli

siE~a suhteissa? Minä en tiedä. Olen edellä tehnyt yk-

.ityiako~taisesti selkoa keskusteluistani. Suomen Kumiteh-
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taan romanialai - en asiamies ja pääkonsuli... tuntuivat 

olevan tyytyväisiä saavuttamaani tulokseen. -Jää oli s&&--tu murretuksi·. Iyt olisi helpompi lahjomisia käJttiail-.. 
lä saada valuuttaa. Toivottavasti asia on näin. 

Jos ei rahaa saada irti, olisi mielestini pan

tava toimeen pakollinen olearing. ~imiD toimeenpaneminen 

lienee mahdollista ainoastaan siten, että se määrätään 

hetkellä, jolloin meidin on suoritettava maksuja Romania~ 

Kuussa tapauksessa on luultavaa, ettei Romania tule sal
limaan vientiä Suomeen. 

Mainittakoon, että Romanian hallitus ~n ehdot

tanut kuudelle romanialaiselle suurpankille, että nämä ot

taisivat vastatakseen viennin kautta saatavasta ulkomaises

ta valuutasta, mutta ovat nimä kieltäytyneet tästä teh

tävästä. !ällä hetkellä on siis mahdotonta sanoa miten 

hallitus aikoo järjestää asian. 

liinkuin olen tiedoittanut, on tarkoitus, että 

tuonti saisi olla 60 ~ Romanian viennistä. Kun uuden 

tuonnin maksuna käytettäisiin 60 ~ viennin kautta saa

duista valuutoista, tulisi se täten heti maksetuksi. Olen 

kehottanut päikonsuliamme tiedoittamaan tullaanko todella-
~ 

kin antamaan valuuttaa uuden tuonnin maksamiseksi. !ois-
, ~ 

taiseksi on mielestini syytä olla varovainen. Kissiin ta-

pauksessa ei ole syytä, että muut kuin aivan vakavarai

a8a8& asemassa olevat suomalaiset liikkeet m11vät 

ta Romaniaan. 
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Romania kuuluu niihin maihin, joiden sisäpo-

1iittista tilannetta ei koskaan voida pitää tyydyttävänä 

jos sitä 

kamiesten 

arvostellaan meikäläisen mittapuun 

epärehellisyys ja lahjusten otto 

mukaan. Vir

ovat hallin-

non suurimpana haittana. Tämä koskee myös tuomioistuimia. 

Osaksi vaikuttaa tähän sekin, että virkamiehet usein saa

vat kuukausimääriä odottaa palkkojaan. 

Kun CAROL muutamia vuosia sitten tunnustettiin 

kuninkaaksi Pariisista Romaniaan palatessaan, tapahtui tä

mä ainakin osaksi siinä toivossa, että hän saisi 

suurempaa järjestystä. valtion asioiden hoidossa. Tämä toi

vo ei toteutunut. Viime pääsiäisen aikaan muodostui eräi

den upseerien salaliitto, jotka everstiluutnantti PREKU 

Pln johdolla koettivat vi ivaltaista tietä poistaa ku

ninkaan ja hallituksen. Toisten tietojen mukaan oli up

seerien tarkoituksena julistaa tasavalta; toisten tieto

jen mukaan panna toimeen fasoistinen hallitussuunta. Poh

jimmaisena syynä oli epäilemättä tyytymättömyys oleviin 
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oloihin ja toivo saada hallinnossa olevat epäkohdat pois

tetuiksi. Väitteitä, että salaliitto muka olisi muodos-

tettu kuninkaan rakastajattaren rouva LUPBSCOn 

miseksi, ei voida ottaa vakavalta kannalta. 

myys on paljon syvemmällä. Toinen asia on, 

syrjäyttä

Tyytymät tö

olisivatko 

kysymyksessä olevat upseerit kyenneet saamaan aikaan pa

remman järjestyksen. 

CAROLin paluun jälkeen ovat erilaiset hallituk-

ta set seuranneet toisiaan. Paitsi varsinaisia puoluehalli -

tuksia, on koetettu ammattiministereistä kokoonpantuakin. 

ta 

Hallituksien asema on sikäli helppo, että niil

lä aina on enemmistö eduskunnassa. Vaalilain mukaan an

netaan enimmän ääniä saaneelle puolueelle heti puolet kai 

kista edusmi espai ko ista ja toinen puoli jaetaan suhteelli 

sesti sen ja muiden puolueiden vilillä. Se, että halli

tuksen kannattajat saavat valtavan enemmistön, ei johdu 

yksinomaan viranomaisten vaaleissa harj oittam sta painos-

tuksesta. Valitsijoiden enemmistö on talonpoikia, jotka 

ovat vakuutettuja siitä -- missä he ehkä eivät olekaan 

aivan väärässä -- että kaikki hallitukset ovat yhtä hy-

viä tai yhtä huonoja. Ii ole sen vuoksi syytä joutua 

riitaan poliisin y.m. kElI ssa, vaan 

hallituksen kannattajia, jotka ehkä 

etujakin valitsijoilleen. Kuningas ei 

vaihda hallitusta ennenkuin hän itse 

rin kyllästyneitä siihen. 

on parasta äänestää 

voivat hankkia 

myöskään yleensä 

ja muutkin ovat 

Tällainen systeemi antaa suuren val lan kunin-
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kaalle. Kuningas korvaa täten tavallaan parlamentin muis

sa maissa. Eduskunta ei koskaan kaada hallitusta, joka 

ilman kuninkaan sekaantumista olisi vallassa kunnes se 

vallankumouksen kautta tulisi kukistetuksi. 

Romanian oloja arvosteltaessa on muistettava, 

että keski-ikäisetkin miehet vielä muistavat sen ajan, 

jolloin osa väestöstä oli maaorjia. Yläluokasta huomaa, 

että se, päinvast oin kuin 

Jugoslaviassa 

tuurista. Sen 

henki löitä. 

on asianlaita, 

joukossa voi 

miten esim. Bulgariassa ja 

on osallinen vanhasta kult

tavata hyvinkin sivistyneitä 

Nykyään on vallassa n.s. vapaamielinen hal li

tus. Omituisen perhetradition mukaan on vapaamielisen puo

lueen johtajana aina joku BRATIANU-suvun jäsen. /BRATIA

NUT ovat rik kaita pankki- ja teollisuusmiehi~. Syynä sii 

hen, ettei puolueen johtajalle annettu tehtäväksi muodos

taa hallitusta, on se, että kuningas on riidassa BRATI

ANUjen kanssa, joilla oli valta käsissään silloin kun 

hänen oli luovuttava valtaistuimesta poikansa hyväksi sen 

jälkeen kun hän oli lähtenyt maasta rouva LUPESCOn kans

sa. Antaessaan va paamielisten muodostaa hallituksen kään

tyi kuningas sen vuoksi erään puolueeseen kuuluvan edus

tajan TATARESCOn puoleen ja antoi tämän tehtäväksi 

dostaa hallituksen. BRATIABUt eivät luonnollisesti 

tyväisiä tähän, joten on .e.~ aika ajottain järjestet

tävä "selittelytilaisuuksia" pääministerin ja puolueen joh

tajan välillä. Bukarestissa ollessani tapahtui myöskin ka 
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ran täl l ainen vilien selvittely_ 

Ulkoministeri TlTULBSCOn, joka ei itse kuulu 

mihinkään puolueeseen, väitetään koettavan saada aikaan 

yhteistoimintaa molempien suurten puolueiden välillä. Kes

kusteluistani kansallisen ta lonpoikaispuolueen johtajmn 

sa huomasin, etteivät he olleet erikoisen innostuneita 

tästä aj atuksesta, vaa.n pitivät parempana odottaa ja an

taa vapaamielisten toistaiseksi koettaa selviytyä vaikeuk-

tt sista. Iräs heistä sanoi minulle pelkäävänsä, 

tt 

gas mahdollisesti koettaisi toteuttaa yhteistoiminta-ajatu~ 

ta. Sitäpaitsi ei kuninkaalle liene kokonaan vieras aja

tus n.s_ "lujan käden" hallituksen muodostamisesta. Ken

r aali AVERESCO lienee jo kerran saanut tehtäväksean.kin 

laatia ehdokaslistan tällaista hallitusta varten. Tunnus

tan, etten käsitä miksi jonkinlaisella fasoistihallituk

sella olisi suurempia menestymisen edellytyksiä kuin muil 

la. Parlamenttihan ei tuota vaikeuksia millekään halli-

tukselle. 

Nykyisen, samoinkuin kaikkien muidenkin Roma

nian hallitusten, suurimpana murheena on rahan puute. 

Valtion kassa on aina tyhjä. Vanhan tavan mukaan on koe

tettu saada lainaa Ranskasta, mutta ovat ranskalaiset 

miit myöntämään ainoastaan sata miljoonaa frangia ja 

minkin yksinomaan sotatarpeiden ostamista varten Ranskas

ta. Kun ei tällainen laina missään tapauksessa ole riit

tävä, on laskettu liikkeelle kotimainen 41 % obligatio

laina lemissiokurssi 88/. Lainan suuruutta ei toi~tai-
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seksi ole määrätty. Tarkoitus on ilmeisesti lainata niin 

paljon kuin mahdollista. Ylimpänä mahdollisena rajana tun

nutaan pitävän 3 a 4' miljaardia leitä. Mainittakoon, että 

valtion entisten velkasitoumusten arvo on noin 40 ~ ni

mellisarvosta. Velkojamaiden kanssa tehdyn sopimuksen pe

rustalla on valtion velat vähennetty puoleen määräänsä. 

Hallituksen yksipuolisen päätöksen mukaan ei velkojen kuo

lettamismaksua toistaiseksi myöskään suoriteta. 

Niinkuin inisteriölle on tunnettu, ei Roma-

nian valtiopankilla ole riittävästi ulkomaalaista valuut

taa edes vilttämättömimpien maksujen suorittamiseksi. Kun 

olen toisessa yhteydessä selostanut maan taloudellista 

tilaa, en katso olevan syytä siihen tässä yhteydessä 

kajota. 

Käydessäni pääministeri TATAR SCOn luona esitti 

hän erittäin optimistisia ja valoisia ajatuksia Romanian 

sisäisestä tilanteesta. Ulkomaalaiset sitoumukset tullaan 

ennen pitkää täyttämään. Kotimainen laina voidaan koko

naisuudessaan käyttää produktiivisia tarkoituksia varten. 

Työttömyyttä ei ole. l / Nykyinen pulakausi niin rikkaassa 

maassa kuin Romania on aivan ohimenevää laatua. 

ni s t ri 

Olisi epäilemättä väärin väittää, 

ta allisesti valehteli. Korkeintaan 

että päämi

hän liioitte-

Ii. Usko huomispäivän kyk yn muuttaa kaikki on 

1/ Tarkkojen tilastollisten tietojen puuttuessa on vai 
ata t~dellä varmuudella sanoa miten asianlaita on. 
~eol:isuus ei ole kovin kehittynyt ja maaseudulla 
tultaneen kutakuinkin toimeen. 
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kuin pohjoisessa. 

loa ja iloa ja 

aunis, kaikki kultaava au

saattaa ihmiset helposti pi-

tämään vaikeuksiaan ainoastaan ohimenevinä. 
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K" des säni Bu are sti sa ta aamassa ulkoministeri 

TIT' L SOOa onnittelin häntä al uks i Ankarassa saavut et tu

en tulos ten johdosta. Paitsi että Balkanin valtioiden 

vi:1:'..i s tä hteist oimintaa on lähemmin järjestelty, on myö s-

kin sovittu eräänlaisesta yht eistoiminnas ta Pienen Rnten

t en kan ssa . Ainakin r omanialaisten l ehtien mukaan oli 

TIT l~SOOlla ollut er ittäin suuri osa tässa saavutukses-

sa, 'oLka tär ei m änä t ul o sena l i enee i de ttävä Turkin 

s iirt mis tä yhä 

tav ien va l ti oiden 

enemm än nykyis tä 
.. .. 1/ 
llrlln . 

sta t 9 quo'ta kannat -

Kiit täen min a to te s ' että Ankaran kon 

fer enssi oli osalt an lujittanut rauhaa . w·t ä Bulgari 

aan tulee , oli konferenss i äättän t kohdella sitä 

kuin se in 01 i s i Bal anin li i ton jäsen" . II Tätä ei 

tenkaan ' , sano i TI SOO , "ole märre ttävä niin että 

1/ Puolan ulkoasiainmini s t eriön mu aan johtuu tämä 
kaikkea Italian pelosta . 

JAKELUOHJE , 

Tavallinen. 

UE 2: A • • 
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minä mobilisoin jos Bulgaria on vaarassa. Turkki ja 

Romania panevat armeijansa liikekannalle toistensa puo

lesta. Bulgariaa koskeva päätös koskee ainoastaan ta

loudellisia kysymyksiä". 
~ 

Bukarestin diplomaattikunnassa eivät kaikki kui-

tenkaan tunnu antavan yhtä suurta merkitystä Ankaran 

konferenssille. Päätöksien ja julkilausumien käytännölli

nen toteuttaminen tulee kohtaamaan useita vaikeuksia. 

Niin on esim. erittäin kysymykaenalaista tuleeko Kreik

ka täyttämään kaiken sen, mihin se on sitoutunut. fä -

mä maa on yhtä paljon "Välimeren maa" kuin "Balkanin 

maa". Erä.issä ulkomaalaisissa lehdissä käytetty nimitys 

"Balkanin suurvallasta" ei siis vastaa todellisuutta. I

talian lähettiläs, joka tosin luonnollisista syistä. on 

taipuvainen kriitillisyyteen Balkanin valtioiden edesot-

tamisiin nähden, 

goslavian olisi 

luvat. On kai 

, 
sanoi minulle, että Romanian ja Ju-

päätettävä mihinkä "suurvaltaan" ne kuu-
... 

kuitenkin mahdotonta, että ne ovat "kak-

sinkertaisesti" suurvaltoja. 

Balkanin liitosta siirtyi keskustelu itäpaktiin. 

TIT LESCO ei luonnollisesti hyväksynyt Puolan 

ei Puola halua antaa venäläisten joukkojen tulla alu

eelleen' olisi sopimukseen voitu liittää määräys, että 

sotilaallinen apu edellyttää erikoista sotilaallista so

pimusta. Ranska on jo mennyt niin pitkälle, ettei s. 

voi enää perääntyä. Jos ei se nyt solmisi liittoa Ve

näjän kanssa, on mahdollista, että Venäjä lähentyisi 
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Saka'aa. II eillälf , sanoi TITOLESCO, "on ollut niin pal-
... ... 

jon vaivaa Venäjän saamisesta Kansainliittoon, että mei-

dän on mahdotonta sallia, että Venäjä ehkä rupeaisikin 

siellä puolustamaan Saksan etuja". TlTULESCO lisäsi, 

ettei hän tahtonut ehdottomasti puolustaa Ranskan poli

tiikkaa Venäjän ottamisessa Kansainliiton jäseneksi. Teh

tyä ei kuitenkaan voida tehdä tekemättömäksi. Oli kat

seltava todellisuutta sel laisena kuin se oli. Jsiinty

miselläin Puola herättää epäluuloa Ranskassa. Siihen ei 

edes Ranskan hallituksen taholla, yleisestä mielipitees

tä puhumattakaan, enää uskota niinkuin ennen. Pienen Bn
tenten piirissä o~ se myöskin menettänyt sen kannatuk

sen, mikä sillä ennen oli. Itäpaktia koskevassa vas

tauksessaan Ranskalle on Puola m.m. lausunut, ettei "sen 

mielestä ole mahdollista antaa Tsekkos10vakialle lisäta

keita ennenkuin Tonavan laaksoa koskevat kysymykset ko

konaisuudessaan ovat tulleet ratkaistuiksi". Tätä on mah-

• doton ymmärtää muuten kuin siten, että Puolan mielestä 

olisi ryhdyttävä jonkinlaiseen rauhansopimusten tarkistuk

seen. 

Arvosteltuaan Puolan politiikkaa vakuutti TlTU

LESCO lopuksi suuresti ihailevansa marsalkka PltSUDSKla. 

joka hänestä oli maailman suurin nero. Tämän oli on

nistunut saada Puolan raha-asiatkin järjestykseen. /T ä 1-

1 a i sen neron puute on Romaniassa erittäin 

TlTUL SCOn esitystä vastaan voidaan huomauttaa, 

että hänen lausumansa pelko, että Puola joutuisi eris-
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tetyksi on aiheeton, sillä Ranska ja ennen kaikkea Ro

mania itse tarvitsevat Puolaa liian paljon yoidakseen 

luopua liittolaissuhteesta. Niinkuin BICK kerran sanoi 

minulle, tarvitsee Romania Puolaa paljon enemmin kuin 

Puola Romaniaa. Puolan samoinkuin Ranskan alituisena huo

lenahan on, ettei Romania pidä tarpeellista huolta so

talait oksestaan. ytkin Puolan Bukarestissa oleva lähet

tiläs ARCISZE SKI lausui minulle pelkäävänsä, että Ro

manialta puuttuu vältt ämättömiäkin eotatarpeita. Norjan 

lähettiläs BE TZON kertoi minulle, että eräs Ranskan 

yleisesikunnan upseeri oli sanonut hänelle, että Roma-

niasta on sodan aikana Ranskalle 

iloa. Kun tähän li sätään se, mitä 

enemmän huolta kuin 

jo olen tiedoitta-

nut maan sisäisestä tilasta, ei voi olla toteamatta, 

että TI l~SC n suurilta aktisuunnitelmilta 

rin puuttuu se varma pohj a, minkä ainoastaan maassa 

litseva järjestys voi antaa. Viime sota oli k llä 0-

manialle si inä suhteessa onnellinen, että se etupäässä 

muiden avun kautta saavutti nykyisen laajuutensa. 

ei ku itenkaan vielä jo du, että aina käy näin. Roma

nian uI omini steri ön ennen Venäjää kohtaan osottama epä

luulo on nyt muuttunut aivan liialliseksi lu~ttamuksek

si. 

sen 

hia 

tätä. 

Lopuksi keskustelu siirtyi Jugoslavian hallituk 

Kainsainliiton neuvostolle tekemään, 

koskevaan esitykseen. TlTULESCO sanoi valittavansa 

lisi vältytty tällaisesta tuloksesta, jos suur-
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vallat, esim. Ranska, olisivat 

tenten kehotusta ja kutsuneet 

olisi neuvotellut siitä, mihin 

noudattaneet Pienen Bn
koolle konferenssin, joka 

toimenpiteisiin olisi ryh-

dyttävä tällaisten murhien estämiseksi yleensä, Unkaria 

erikoisesti mainitsematta. TlTULESCO vakuutti, että hä

nen samoinkuin BBNES'inkin henki on alituisesti vaaras-

sao 

TlTULESCOn asema Romaniassa on nykyään lu

ja. Tähän on kaksikin syytä. Ensinnäkin pidetään hänen 

toimintaansa rauhansopimusten 

erittäin tärkeänä. Toiseksi 

tarkistuksen vastustajana 

vahvistaa hänen asemaansa S8, 

että häneen luotetaan Ranskassa. Kuningas CAROL ei hen-

kilökohtaisesti pidä TlTULESCOsta. ahdollista on, että 

asiaan vaikuttaa sekin, että TlTULESCOn nauttima suosio 

on hänestä liian suuri. Tl TULESCOa, niinkuin monia Balk 

nin valtiomi ehiä, voidaan syyttää eräänlaisesta "humpuu

kista". Kun hänestä ilmeisesti on hauskempaa olla ulko-

.. maalla kuin kotona, antaa hän ihmisten uskoa, että Ro

manian alueellinen koskemattomuus on alituisessa vaaras

sa, minkä vuoksi hänen on oltava ulkomaalla puolusta

massa sitä tarkistussuunnitelmia va taan. Ranskan sanoma

lehdistön suosio on ostettu kilisevällä kullallakin. Ker

rotaan hänen viime vuoden kuluessa käyttäneen tähän e-

rittäin suuria summia. Kun hänen yksityinen elämänsäkin 

maksaa palj on enemmän kuin se, minkä maan kurjat raha-

asiat sallisivat, on kyllä olemassa syitä, joita tar -

vittaessa voidaan käyttää häntä vastaan. Erään diplomaat 
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tikunnan Jasenen minulle l~uBuman käsityksen mukaan odot

taisi kuningas sopivaa hetkeä "hyökkäyksen" tekoon. Kun 
~ 

kuninkaankin asemassa on heikkoja kohtia, voi "vasta 

hyökkäyskin" olla mahdollinen. 


