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As i a : .Ensi vaikutelmi~ .. .Rtu.llan.l.a.s.t.a.. 

Kuluvan kuun 27 päivänä tulee kuluneeksi vuosi siitä kuin Ruma-

ni an uus i ha l .li tusmuot0 luotiin j a saatetti i n vo imaan, ja tullaan 

vu sipäi vää vi et t ämään s uurin juhl al lisuuksin kautta koko 

t i on piirej " , j ot ka eivät ole tyytyvä i s i ä , mutta yleensä oltaneen 

t äällä. Vakuutettu j a , että kuninkaan di ktat uuri /muuks i han ei uutta 

ball i tusmuot oa voi tane nimi ttää/ on oll ut onneksi maal le. 

ja er ipuraisuudet, jotka aikaisemmin tuott i vat suurt a hai ttaa hajotta-

e n vo imia , ovat l akanneet j opa ennen puolueiden l opul l ista l opettamis-

ta, ja n. s . kansall i sen uude s t aansynt ymisr intaman muodost ami s en j äl

keen ovat siihen liitt yneet mel kein kaikki enti s et puolue johtaja t ja 

muut henki l öt, j oi l l a on er itystä maan a s i a i n johdossa j a hoi dossa • 

Onko yh t yminen s i ihen ta_ah tunut spontaani sesti kaikki en taholt a on 

vaikeaa arvostella Ruman i an kaltaisessa maassa , mutta t osiasia on, et-

t ä ainakin suurin osa on siihen vap aaeht oisest i l ii ttynyt, muut 010-

suhtei den pakosta . Ka ikki , jotka l ähemmin ov at seuranneet Rumanian a-

s i oi t a viime ai koina todistavat, että kuningas on todella innostunut 

maansa hall i tuks es ta. LUkuisi a pa r annuksia kaikilla elämän aloilla 

kin saatu ai kaan, yritteliäisyyttä on autettu ja hyviä tuloksia on jo 

huomattavissa . 'l'ietysti on tapahtunut paljon, jota ei voida hyväksyä, 
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mutta johon alistutaan. Rautakaartin johtajien ja varsinkin sen pääj 

tajan CODREANUn surmaami nen oli teko, jota vielä ei ole voitu unohtaa 

ja joka vastaisuudessa voi ehkä saattaa aikaan tapahtumia, jotka saat

t avat koi tua halli t ukselle vaarallis iksi. On huomattava, että kuningas 

on ottanut ohjelmaansa kaiken pääasiallis iuman rautakaartin Ohjelmasta 

mutta että hän tahtoo toteuttaa sen i tse omalla t avallaan. Senvuoksi 

t unt uukin omi t uisel t a , että oikeastaan samaa ohjelmaa ajavan, suureksi 

tt pai s uneen l i i kkeen , kaikissa piireissä isänmaan etua ja parasta a ja

vaksi t unnustettu, johtaja surmataan. Syynä t ähän l i enee oll ut etup 

s ä se, että kuninkaan ol i valittava kaartin ja rouva Lupescun 

kos ka kaarti ehdot t omasti vaati vi imeksima initun poistamista. Tähän ei 

kuningas suostunut, vaan val itsi t oisen tien. 

Hallituks essa on tapaht unut vuoden kuluessa lukuisia muutoksia, 

jotka me r ki tsevät, että kuni ngas on apulai sikseen valinnut etupäässä 

nuoria voi mi a, j oi hin hän voi l uot taa, mutta j otka myös ovat innostu

neet tekemään t yöt ä ja joilla on ambi t i ota osottaa, että he pystyvät 

.. t äyttämään heille uskotut pa ikat paremmin kuin edeltäjänsä. Kun i ngas 

i tse johtaa kuitenkin henkilökohtai s esti kaikki en as i ain hoitoa ja on 

hänen arvoval tansa suurest i kohonnut. Hänen sanotaan tuntevan kaikki 

vähemmänkin tärke ät as i at j a t yöskentelevän innolla aamusta ~öhäiseen 

ilt aan e ikä mit ään as i aa voida r at kaista kuulematta hänen mielipidet

tään. Hänen vahvin miehens ä ja lähin apUlaisensa on varapääministeri, 

puolustusministeri ja f i nanssiministeri Armaild C~CO, jolla kerro

t~~ olevan aivan tavaton työkyky. Henkilökohtai sesti ei hän liene 

erityisemmin miellytt ävä. vaan kiipijäluonne. jonka päämä~ä 

Tälittämättä on valta. Oletetaan, että hän lähitulevaisuudessa tulee 

virallisestikin pääministeriksi. koska pääministeri, patriarkka Miron 

CRISTEA on jo liian vanha jaksaakseen aktiivisesti hoitaa hallitusta. 
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Hänelle eilen myönnetty kuukauden loma lienee katsottava ensi aske

leeksi tällaiseen uudel leen järjestelyyn. Sitäpaitsi on tunnettua, 

tä hän itse on useamman kerran ilmoittanut haluavansa erota. mutta 

kuningas ei ole siihen suostunut. koska hän pääministerinä on taval

laan symbooli kaikkien kansanluokkien sille osoittamasta kannatukses

ta ja kunnioituksesta. 

Ellei mitään odottamatonta satu, on oletettavissa, että kunin-

4t gas yhä enemmän ja enemmän saa yleistä kannatusta ja että 

tyvät suopeaan suuntaan. Vi ime aikoina tapahtuneet attentaattiyrityk

set osoittavat, että entisen rautakaartin j äsenien 

sia, jotka tahtovat kostaa jOhtajansa kuoleman, mutta niille ei anne

ta suurempaa merkitystä, koska suurin osa kaartin entisistä j äsenistä 

on rauhoittunut ja va lmis kannattamaan kuninkaan pyrkimyksiä, jotka -

kuten alussa on sanottu - suuressa mittakaavassa ovat samoja, mitä 

kaartin Johtajat ajoivat. 

Ulkopoliittisesti on Rumanian asema myös vahvistunut. Viime 

ta syksyn tapahtumat ovat kiinnittäneet maailman huomiota yhä enemmän 

Rumaniaan, joka asemansa puolesta on luotu Balkanin valtioiden kes

kukseksi . Kuninkaan vierailut Englannissa, Ranskassa ja Saksassa o

soittavat kasvavaa aktiivisuutta ulkopolitiikassa ja pyrkimystä sii

nä itsenäisyyteen sitoutumatta liian läheisesti 

ryhmään. Vanhoista ajoista on yleinen mielipide maassa rans kalaisys

tävällinen ja saksalaisvastainen. Siitä huolimatta on Saksan vaikutus 

täällä viimeaikaisten tapausten johdosta kasvanut ja edelleenkin kas

vamassa, johtuen se ennen kaikkea Saksan taloudellisen Yaikutusvallan 

lisääntymisestä. Hallituksen tar oituksena on kuitenkin kaikesta 

täen koettaa mahdollisimman mukaan estaä tämän vaikutusvallan liial

lista ulottumista maan ulkopolitiikkaan sekä ylläpitää tasapainopoli-
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tUkkaa kummankin suurvaltaryhman välillä ja samalla parantaa sekä lu

jittaa suhteitaan Balkanin valtioihin ja Puolaan. Tähän viittasi ulko

asiainministeri GAFENCO kun hän, hänen luonaan käyde.säni, sanoi, että 

hän aina suurella mielenkiinnolla seuraa Suomen sekä Baltian maiden 

tapahtumia, koska ne samoinkuin Rumania ja Puqla ovat tasapainon yllä

pitäjiä Euroopassa. 

d nisteri : Bruno Kivi koski • 

TIläolevan kirjoitettuani kuulin eilen illalla, että pääminis

teri, patriarkka iron CRISTEAn lomalle ltihto ei tapahtunutkaan todel

lisuudessa ni i n vapaaeht oisesti kuin miltä ulosp äin nayttää. Kerrotaan 

että apulaispääministeri eALINESCO, joka kaikin tavoin pyrkii a s i ain 

johtoon, ol isi äkkiä toimituttanut kotitarkasttiksen patriarkan asun

nossa ja ettå sieltä oli l öydetty aineistoa, joka osoitti patriarkan 

olleen yhteydessa rautakaart i n kanssa. Kun tahdottiin valttää skandaa

lia, järjestettiin asia siten, että päämi nisteri muka l äht i kuukauden 

lomalle, mutta mikä tosias ·assa merkitsi kar koi tusta Rumaniasta, jonne 

ei han enää saa palata. Voimatta tarKi staa paljonko tässä huhussa on 

peraä olen siitä tahtonut mainita, koska se osoittaa apulaispäämini 

rin kaikkimahtisuutta j a vaikutusvaltaa lruninkaaseen, jota patriarkka 

ei liene suopein silmin katsellut ja joka lienee arvostellut myös 

CbL rnsOOn käyttämiä häik~ilemattömia keinOja. Mitä siihen tulee, 

patri arkka olisi ollut yhteydesså rautakaartiin, voi olla mahdollista, 

että hänen luotaan on tavattu papereita, mutta selvää on, ettei hän 

mitenkäln ole sekaantunut mihinkään kuningasta vastaan tähdättyihin 

suunnitelmiin. Eri asia on, että hän on voinut arvostella niitä keino

ja, joita kai etupäässä juuri CALlNESCOn toimesta on käytetty kaartin 
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johtajien poistamiseksi ja joita lempeä patriarkka tietenkään 

e i ole v oinut hyväksyä. 
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Asia: OSASTO 

__ .. ____ ..... ja halli tus . . ........................................ . 

Romunian päämi ni s t erin, patri arua ;.liron CRIS'l'EAn kuolema he

ti sen jälkeen , kun hän oli saapunut Etelä- Ranskaan hoitaakseen ter

ve~tään , on herättänyt vilpitöntä surua koko maassa , sillä hän oli 

m~assaan erinomaisen kansrul0m~inen j a kunnioitettu henkilö. Patri-

arkka oli tavall ~an RumaLian kansan yhtenäisyyden symbooli ja suurek

si osaksi jää hänen ansiokseen, että niin laajat j a erilaiset piirit 

ovat liittyneet kansallisen yhteinäisyysrintaman riveihin. 

Saatu an tiedon pääministerin kuolelllasta puolenyön aikaan , ul

lekirjoitt i kuningas heti määräyksen vur&- ä~inist eri J~and C~-

• ~CUn ni ittämi sest ä pääministeri ksi. Pe triar~un v&nhuuden tuki a oli 

var a- pääministeri jo uikaisernmin vur s inaises ti hoitanut p inisterin 

teht"viä j hallituksen vuhvana miehen" muutenkin ollut koko hallituk-

sen johte junu, niin ettei päämi nis t erin kuolema as i allisesti merkitse 

var s inaisesti muutosta hall ituksessa j odotettavissa onkin, ettei 

hclli t uksessa t~pahdu mitään muutoksia , pai tsi että uusi pääministeri, 

joka s~ulla on si sä as i a i nministeri j a vä lia i kainen puolustusministe-

ri, e~~ä myöhe i n luopuu viimemainitusta viras t a t oimi tettuaan si t ä 

ennen loppuun tässä rllinisteriössä alottamans uudelleen järjestelyn 

j löydettyään sopivan hen- kilön sen johtoon. 

Uuden pääministerin ivan poikkeuksellinen työteho j a tarmok-

JAKELUOHJE : Jakeluohjemalleja : 
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Tavallinen . 
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tuksiin. 
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kuus sekä hänelle myötämielisten hallitusten jäsenten toimeli~i

suus ja ennen ka ikkea kuninkaan aktiivinen osanotto h~llitusteh

täviin ovat merkkinä Ro anian pyekimyksistä yhä suurempaan itse

näisyyteen j a ri ippumattomuuteen sekä maan sisäisissä asioissa 

että myös ulkopoliti ikan alalla. Täällä pitemmän aikaa olleet eri 

m~iden diplomaatti s et edu s t a j at ovat kin våkuuttaneet, että nykyi

nen hallitus on paras, mitä Ro~anialla koskaan on ollut, koska se 

todella tekee työtä j a koettua poistaa vallitsevia epäkohtia. 

uninkaan osuus h l lituksen johdossa arvioid~an erittäin 

positiiviseksi j a nauttii hän suurta arvonantoa, niin että esim. 

er äät v anhemmat l ähettilää t, j ot ku ov~t olleet ai kaisemmin useis

Sa mai ss ~ , 1 usuva t omanian nykyi sen kuninkaan olevan ainoan mo

ncxkin, j ok t odella hallitsee j a joka aamusta ~ltaan tekee työtä 

saatta akseen maansa as i at järjes t ykseen. 

/-/ Bruno KIVIKOSKI. 
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Romanian ulkoasi ainmini sterin Varsovassa vierailu, jonka tar-

koituksena oli etupäässä osoittaa täydellisen yhteisymmärryksen val

litsevan molempian maiden välillä, on t äysin onnistunut ja ollut omi

ansa vahvi s t amaan molempien maiden välistä ystävY)~tä, joka ei perus

tu a i noastaan niiden politiikan yhteisiin intresseihin, vaan jolxa 

sen lisäksi on s yvä t juurensa molempian kansojen vastavuoroisessa 

sympatiassa . Se pieni soraääni, joka syntyi Romanian kieltäytyessä 

viime vuonna ennen \iieni ssä t apahtunutta r a t kai sua antamasta kanna

tustaan Puolan vaatimuksel l e yht eisesta r j sta Unkarin kans sa , on 

nyt t äysin vaiennut j a t äydellinen yhteisymmärrys saavutettu. Luon-

tt nollista onkin, että nä iden maiden välillä va llitsee ystäVYYS, kos-

ka niiden maantieteellinen a sema j a niiden sisä - sekä ulkopoliitti

set intressit ovat s amat. Kumpikin haluaa p r antaa sisäisiä olojaan 

j a pysyä itsenäisenä, erillään ideologisista valtioryhmist ä sekä säi

lyttää hyvät suhteet naapuriensa j a muiden aiden kanssa. olemmis

sa maissa on onnistuttu luomaan luja kansallinen, puolueista riippu

maton hallitus, joka varsin aktiivisesti ja menestyksellisesti pyr

kii parantamaan valli tsevie. ep~ohtia j a yhdistämään eri kansalais

piirit toimintaan isänmaan hyväksi. olemmat maat uhraavat nykyään 

olosuhteiden pakosta suuria summia puolustuslaitoksen kehittämisek-
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si ja lujittamiseksi, j a varmaa onkin, että ne täll&~etkellä muodos

t avat varmimman rauhan tuen Itä-Europassa. 

Ulkoasi i nministerien vä lillä t apahtuneiden keskutelujen kulusta 

on tehty selkoa virallisissa tiedonannoissa, jotka Suomenkin lehdet 

ovat julkaisseet . Kysymys Romanian ja Unkarin välien parantamisesta 

Puolan välityksellä lienee niistä t är keimpiä, mutta kuinka paljon sil

l ä tulee olemaan käytännöllistä mer kitystä j ä ä vastaisuudessa todetta

vaksi j a romanialai st en käsityskannan muka an riippuvaksi siitä haluaako 

Unkari todella lähestyä Romani ~ . 

Kysymys, jolla vas t a isuudessa voisi olla suuri merkitys meillekin, 

on keSKUstelu j en ikana esitetty suunnitelma kulkukelpoisen vesireitin 

a i kaansaami sesta Itänerestä ::ustaanmereen. hIolelllllli ssa maissa on as etet-

tu komissioni v ist amaan ja t utk " aan asiaa . Varmaa on kui tenkin, et-

tä suunnitelma ei ole käden kääntees sä toteuttavi ssa , sillä suunnitelma , 

jonka u aan yhdyskanavien vulla saat i siin ves ireitti Veiksel 

ter _ Prut - Tonava va tii suuria pääomia j a sitäpaitsi tulisi se kä-

( si ttääkseni vaat imaan Neuvostoliiton myönteisen suht autULli s en sekä 

näisiä myönnytyksiä sen puolelta. erran toteutettuna t ulisi kanavalla 

olemaan aivan mullistava merkitys kauppasuhtei den kehittT~selle Itä

Euro en maiden välillä. Keskustellessani asiast a Saksan täkäläisen lä

hettilään kanssa , olin - hänen varova i s ista 1 usunnoistaan huolimatta -

saavani käsityksen , ettei suunni telma olle~~aan ole Saksalle mi eluinen. 

Karpaatto-Ukr inaa koskeva kysymyskin oli molemp ien ulkoministe

rien keskustelujen kohteena j a todetti in, että molennnat maat tällä het

kellä k tsovat Vienissä t apahtuneen r ' t kl>isun j"" rjes täneen sen. Tiedon-

nnolla että s i sta oli ke s uste ltu t crkoitettiin nähtävästi osoittaa 

mai lmalle, että tämän kysymyksen t aki a vi ime s yksynä olempian m iden 

vä listä ystävyytt ä ehkä hi ukan häiripnyt mielipiteiden erovaisuus, oli 

sekin nyt lopullisesti saatettu pois päiväjärjestyksestä. 

/ - / Bruno KIVIKOSIa: • 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 45. 
Bukarestissa, 

Herra M i n i s t eri , 

Oheisena l ähetän kunnioittavasti Bukarestin

l ähetystön raportin n:o 1 

~nsi vaikutelmia Rumaniasta. 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, erinomaisen 

kunnioitukseni vakuutus. 

~~~ 
Asiainhoitaja. ~ 

Herra Ulkoas i ainministeri 
Eljas E r k k 0, 

H e 1 s i n k i • 

VE t. : A I fl. 



• 

B u k . a .. r. ... f: s .. t . 1. ............ SSA OLEVA LÄHETYST Sala i nen. 

RAPORTTI n: 0 .} .... .. 

~---_.-

Buka:r~ st~ ssa .. ?:4 p: nä . .~lo kuuta 

Asi a: Ensi vaikutelmia Rumaniasta. 

Ei tietenkään ole helppoa muutamien viikkojen jälkeen 

esittää käsityksiään ventovieraasta maasta, jossa seremonia

syistä tai yk inkert i esti lomien takia on ollut mahdollis

ta tavoittaa vai~ joitakin merkittäviä henkilöitä ja heitä

kin vain ohime~~en. Turvautuen kaikkiin näissä olosuhteissa 

tarpeellisiin varauksiin haluan silti esittää seuraavat ensi 

vaiku el mani . 

mata 

Jo ennen vi ime 

väestön verrattain 
päivien t a9ahtumia on 

yleisesti olevan vahvan 
saattanut huo

paniikkimiel1-

alan vallassa . Tulost ani alkaen olen mel kein kaikkialla tavan-

nut sodan pelkoa. Tämä ei kylläkään estä eräänlai sta huole-

4t tonta päivästä päivään elämistä, jota ilmenee yksinpä täkä

l äisessä ulkoministeriossäkin sikäli, että useimmat ulkominis

teriön ylemmät virkam1e~et ovat edelleenkin lomalla. 

Lähinnä. pelätään Saksaa. Tuhansista merkeistä huomaa-

kin , ettei SakS(i ja vi el ä vähemmin sen nykyiset hegemonia

tavoitteet ole yleensä täällä suosiossa , vaan pä invastoin. Ei

kä täkäläisiä suinkaan ole omiaan rahoittamaan se, että maas

sa vilisee saksalaisia kaikenlaisten teknikkojen, liikemiesten 

JAKELUOHJE : 

UE 1: II • . 

Jakeluohjemalleja : 

Tavall inen. 
Tav.ihnen ja lisl kai ministeriölle. 
Ei ulkomaaedultukaen tledoitukllln. 
Ei ulkomaaedustuklen, mutta ulkoasiainministeriön tiedoi .. 

tukiiin. 
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tai pelkästää n tavallisten turistien nimellä -- olen muu

ten saattanut tOdeta, että e.äät näistä ovat TXekkoslova

kian krii siajoilta tuttuja tyyppejä. Sivumennen sanottakoon, 

että italia l a i siakin t äällä tapaa odottamattoman paljon. 

Jo ennen juuri tapahtunutta äkkikäännöstäkin epäil

t i in suuresti myls Neuvostoliittoa erittäinkin sivistyneit

ten keskuudessa, muttei sen suhteen silti ainakaan sanot

tavas ti esii nny aktuaalista pelkoa. Tämä epäluulo on muu

ten vanhaa perua, sillä useinkin kuulee huomautettavan, 

että jo tsari s tinen Venä jä oli epäluotettava yksinpä 

t ol a i senakin esi int yessään. 

Unkar i laisia koh taan ei tietenkään myöskään esiinny 

mit ä än helliä t unteita, mutta s i ltä taholta ehkä uhkaa

vaan vaaraan suhtaudutaan suhteellisen rauhallisesti. Sama 

on asianlaita bulgarialaisii n nähden. 

Mi t ä lii ttola isiin tulee, niin on Puolaa kohtaan 

a ikai semmin tunnettu myöt ä tunto nähtävästi ainakin joi ssa

kin piir ei ssä vi i lentynyt sen v "ime syksynä T~ekkoslova

kiaa ko htaan noudattaman polit i i kan johdosta. Wåi n on 

kuulemma asianla ita etenkin Bukovinassa. J ugoslaviaan suh

taudutaan myötämieli s e sti ja ollaan vakuut ettuja siitä,että 

siellä ainakin kansa vastaa näihin tunteisiin samalla mi

talla, joskin sikäl ä isen hallituksen pn pakko nykyoloissa 

osoittaa suurempaa pidättyväisyyttä. Turkki taas tuntuu 

olevan jollain lailla etäinen ja vieras. Sitä vastoin on 

Ranskaa ja 

tia kohtaan 

viime aikoina enenevässä mäarässä 

laajalti myötätuntoa nimenomaan 

myös Englan

s i visty-
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keskuudessa. Mitään 

tarvittaessa saada 

tunnu olevan. 

kiteytynyttä käsitystä mahdolli

apua viimemainitulla ei silti 

Toden ollessa edessä ei kai Rumania ainakaan yksin 

voi tehdä tiukkaa vas t arintaa. Eteviä upseereita lienee kyl

lä runsaasti ja varusteita on etenkin kuluvana vuotena huo

mattavasti lisätty. Sotilasaines sitä vastoin tuskin on hy

vää. Heikontavana tekijänä on ensiksikin mainittava sekaro

tuisuudesta ja ehkäpä vielä enemmän laajoissa pii reissä vie

lä vallitsevasta siv1stymättömyydestä~ etten sanoisi alkukan

taisuudesta johtuva kehittymätön kansal1istunto. Silti 

dettava, että viime maaliskuussa toimeenpannussa osittaises

sa liikekannal1epanossa oli ilmennyt pikemminkin innostusta 

kuin vastahakoisuutta. Mutta hyvälläkään tahdolla eivät mo

net täkäläi sistä sotilaista pysty koviin ponnistuksiin ja 

j a t kuviin ras~tuksiin, sillä köyhyydestä aiheut.uvan pysyvän 

aliravitsemu}.sen johdosta ovat laajat vä estökerrokset aika 

heikkoja, kuten itsekin jo olen ehtinyt ~odeta erilaisten 

työläi sten kohdalla. Eikä miehistön suorituskykyä suinkaan 

lisää se, että sen tamineet, eritoten jalkineet, ovat edel

leenkin u seimmiten huono~a. Tässä yhteydessä voitaneen lisätä, 

että maan hevoskanta on myös yleisesti kovin kurja. Hevo

set ovat pieniä, surkean laihoja ja huonosti hoidettuja, 

joten niistä ei ole suurta hyötyä sotilastarkoituksiin. 



Maan taistelukykyyn vaikuttaa oleellisesti myös 

siinnä val l itseva järjestys tai epäjärjestys. Täällä val

litsee yleensä kaikkialla järjestyksen puute tai sitten 

mitä byrokraattisin yliorganisointi, joka lopulta johtaa 

samaan. Viioe maaliskuussa suoritettu osittainen liikekan-

nallepano päättyikin kuulemma kuvaamattomaan kaaokseen. 

Nyt on kylläkin haluttu välttää kovin äkkinäisestä 

liikekannallepanosta aiheutuvat järjestelyvaikeudet siten, 

että jo t.k. 15 p:stä alkaen on ilmoituksen mukaan kut

suttu aseisiin 300,000 miestä yli normaalin. Er äät väit

tävät kyllä , että tämä liikekannalepano olisi paljon laa

jempi ja että aseissa tulisi kaikkiaan olemaan 800,000 

miestä. Sivullisten a siantuntijoidenkin on vaikea tarkis

taa tätä asiaa, sillä keväisen liikekannalepanon yhteydes

s ä a nnettiin sotakuntoisille miehille erivärisiä ja nume

ro i sia sotilaspapereita. Nyt ei siis ole tarvinnut kutsua 

aseisiin määrättyjä ikäluokkia, vaan ainoastaan tietynvä

risten ja numeroisten sotilaspaperien haltijat . 

Lopuksi vielä sananen bensiinistä, joka on uQkoval-

tojen t ärkein tavoite Rumaniassa. Mikäli olen kuullut, on 

bensiinin vientiä Saksaan viime aikoina eri tavoin koe-

tettu vaikeuttaa. Niinpä on Giurgiun kautta tähän asti 

keskimäärin laivattu Tonavaa myöten Saksaa varten keski-

määrin 500 vaunullista vastaava määrä päivässä. Viime päi-

vinä on kuitenkin enää laivattu 200 vaunullista ja syyksi 

selitetty se, että Giurgiuhun johtava putkijohto on 

koutunut. Sitä ei myöskään ~aksan uudistetuista vaatimuk-

sista huolimatta ole vielä 
k~ 
aSiainhOitaj~ 

saatu 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 48. 

Oheisena l ähetän 

tystön raportin n:o 2 

Er äitä ajankohtaisia l ausuntoja • 

Vastaanot t akaa, Herra Ministeri, erinomaisen kun

nioitukseni vakuutus. 

Ulkoasiainmini s teri 

~ r k k 0 , 

H e 1 5 n k i. 

VB ta: A 1{1. 
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B .. u .. k ... 8 ... r .... e .... 8. t . ! .............. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. , . Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ... 2 • . 

~~r.~~~i ssa 26 

Asia: 

suntoJa. 

p:nä elo 

LOUD8stin juur'ikään Helsingistä sanne saapuneen Puolan 

lähetystösihteerin NarzymBkin kanssa. Pitkästä keskustelustamme 

mainitsen vain, että hän piti sotaa väistämättömänä ilmoit

taen Rumanian ulkoministerinkin esittäneen saman käsityksen 

Puolan suurlähettiläälle. Bra Narzymskin mukaan Rumania kui

tenkin yrittäisi pysyä puolueettomana ja onnistuisikin kai 

tässä pyrkimyksessää.n jonkin aikaa. Puolan ja Rumanian puo

lustusliitto oli tosin t ekstinsä mukaisesti kaikkiin tapauk

siin soveltuva, mutta käytännössä rajoitti sen soveltamista 

jo se seikka, että tähän asti oli yhteisiä sotilaallisia 

tOimenpiteitä suunniteltu vain Neuvostoliittoa vastaan. Mistään 

Saksaa 

tä ei 

vastaan suuntautuvista yhteisistä 

sitä vastoin toistaiseksi oltu 

puolustustoimenpiteis

keskusteltu asianomais-

ten yleisesikuntien kesken. 

Eilen taas tapasin ensivierailullani JugoslaVian suur-

lähettilään Doutchitchin, joka yhteisten tuttaviemme takia 

suhtautui heti minuun varsin avomielisesti. Hän t ehosti erit-

täinkin kaikkien Balkanin maitten vilpitöntä halua pysyä puo

lueettomina ja syrjässä kaikista ehkä syntyvistä kansainväli-

JAKELUOHJE : 

UE 1: AI. 

Jakeluohjemalleja: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Ii.lkai ...... miniateri6lte. 
EI ulkomaaedultuklen tledoitukllin. 
Ei ulkomaaedustukaen, mutta ulko •• iainminiateriön tiHOi· 

tukoIIn. 
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sistä selkkauksista. Mitä nimenomaan Jugoslaviaan tuli. 

niin sen hallitus esiintyi kyllä olosuhteiden pakosta 

jonkin verran "akseliin" päin suuntautuvana, mutta tämä 
joka 

ei suinkaan vastannut maan yleistä mielipidettä /tässä 

suhteessa oli kiinteämpi kuin hallitukset, jotka vaih

tuvat. Jugoslavian yleinen mielipide oli myHs erittäi n 

suopea Rumanialle ja se oli takeena siitä, että nämä 

kaksi maata aina pysyi~Lvät läheisissä suhteissa toisiinsa • 

Molemmat mainitsemani herrat muuten tehostivåt 

painokkaasti sitä suurta ponnistusta, mikä Rumaniassa oli 

viime aikoina tehty armeijan tason ja sen varusteiden 

kohottamiseksi. Tietysti oli vielä paljon puutteita, mutta 

armeijan taistelukyky oli nyt jo aivan toinen kuin vuosi 

sitten ja rumanialaiset talonpojat ja työläiset olivat 

tottuneet niin vaatimattomiin oloihin, että ne kyllä saat

taisivat toimia olosuhteissa, jotka olisivat sietämättömät 

paremmissa olosuhteissa eläneille 30tilaille. Armeijan ta

son kohottamista harrasti erikoisesti kuningas nykyisine 

neuvonantajineen, koska hän, hra Doutchitchin mukaan, ym

märsi, että hävitty sota lakaisi pois koko kuningashuo

neen ja maassa nyt vallitsevan regimen'in. Armeijaa var

ten onkin hankittu paljon ranskalaisia sotilasintruktööre-

jä. 

Yleensäkin oli hra Doutchitch Saksan ja Neuvosto

liiton lähentymisen johdosta kovin huolestunut enemmän 

yhteiskunnallisista kuin sotilaallisista syistä. Hänen mu-



-,.. 

kaansa oli lähentyminen molemminpuolisen heikkouden osoi

tus, mutta se lisäsi suuresti vasemm1storadikalisoitu

m1sen vaaraa Euroopassa. Tässä yhteydessä hän pitkälti 

puhu i kansallissosialistisessa puolueessa laajalti tavat

tavista salakommunistisista taipumuksista. Samaan suuntaan 

puhui muuten hra Narzymskikin. 

Pieninä hajatietolna llsään lopuksi, että täällä 

ollut virallinen saksalainen kauppavaltuuskunta lähti 

pois jo toissapäivänä. Edelleen olen kahdeltakln luo

tettavalta taholta saanut vahvistuksen siihen edellises

sä raportissa esittämääni tietoon, että täällä eri ta

voin koetetaan vaikeuttaa tai hidastuttaa bensiinin kul

jetusta Saksaan, joskin vältetään sen suoranaista ärsyt

tämistä nimenomaisella vientikiellolla tai -rajoituksella. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:05.8 . 

Herra M i n i s t e ri , 

Bukare8t±ss~6lSllrrMlmt~ 1~'9. 

-' ILo I ~ t2- f a.-fD. '9 ( . 
'J / ~ - j I Nl Liitt. 

OSASTO ASIA 

elY 
Oheisena l ähetän kunnio~tt,~&a~~~gw~~ .. ~ __ ~ 

lähetystön raportin n:o 3 

Eräitä lisä l ausunto ja nyky tilant eesta • 

Vastaanottakaa , Herra Ministeri , erinomaisen 

kunnioitukseni vakuutus . 

~df~ 
Asi ainhoitaja . 

H1Ira Ulkoas iai~nisteri 

Eljas ~ r k k 0 , 

H e 1 s 1 n k i • 

UI: U : A SJZ. 
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kuuta 19 

;' :..;~ 0 .\ 31 AINMI N IST ER 
39. 

.. 1-{) /37-1- f....,{ D. Ji. 
Asia: Er äitä lisälausuntojs. .. 

nyky tilanteesta . 

J/~ -l.IJ Ug I Liiti. 
, : AA O:;ASTO ASIA 

~ (?Iy 

Edellisten raporttieni t äydennykseksi ilmoitan t änään 

tavannneeni Puola.'1. ja Ranskan suurlähettiläät, jotka kummat

kin olivat varsin pessimistiset val~itsevaan tilanteeseen näh

den. Molemmat arvelivat kyllä Saksan ensikädessä bluffaavan, 

mutta menevän t ä ssä niin pitkälle, että sen olisi mahdoton 

enää peräyty" , kun vas tapuoli ei 

rääntymään. Molemmat a sianomaiset 

enää tällä kertaa 

arvelivat kuitenkin 

tule pe

Rumanian 

kaikissa tapauksissa ainakin aluksi voiv.an pysyä puolueettoma

na. Tähän viittaa sekin seikka, että eräs saksalainen tuttava

ni, joka ei len oli Saksan konsula atissa nimenomaan tiedustel-

• lut, olisiko hänen syytä lähteä maasta pois, oli saanut vas

t auk eksi ilmOituksen, ettei ketään yks i tyisi " saksalaisia vie

l ä oltu kehoi tettu poistumaan maasta. 

Ranskan suur l ähettiläs tuntui olevan erikoisen 

nostunut Saksan ja Venäjän uudesta sopimuksesta tiedustellen 

otaksuinko sii nä olevan pitemmälle tähtäävi ä salaisia määräyk

siä. Hieman myöhe~n hän kuitenkin vähän epäjohdonmukaisesti 

vakuutti, et tä suurl ähettiläs Naegiar'in viimeinen keskustelu 

herra Molotovin kanssa oli ollut varsin tyydyttävä. 

JAKELUOHJE : 

UE 1: "&. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja 1I.lkai mini.teriölle. 
Ei ulkomaaeduolukoen lIedoilukolin. 
Ei ulkomaaedultuklen, mutta ulkoaliainministeriön tiedoi. 

tukaiin. 
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Outoa kyllä, tiedusteli hra Thierry minulta mtUs ,arvelinko 

Italian osalli stuvan sotaan. 

Täkälä i sten olosuhteitten valaisemiseksi mainitsen 

l opuksi, että Puolan suurl ähettiläs pitkästi valitteli 

t ietojen hankinta vaikeutta t äällä. Huhuja ja epäluotetta

via uutisi a oli kyllä kosoltakin tarjolla, mutta tarkko-

ja tie t oja perin niukasti, koska kuninga s yleensä itse 

ratkaisi vähänki n tärkeämmät asiat ja neuvotteli niistä 

etukät een vain kuningashuoneen mini sterin, pääkamariherra 

Ur dari ano'n, päiiministeri C~li:1e scu'n j a jossain määrin 

myös u l kominis teri Gafenco'n kanssa, jo tka kui tenkin kaik-

ki yl eensä olivat perin vai teliaita sivullisia kohtaan. 

ii~ 
a siainhoita ja. ~ 
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Herra 

Eljas 

SUOMEN LÄHETY STÖ 

N: o 7501- . 

herra M i n i s t er i , 

Oheisena _Ähet~n kunnioittavast~ Bukarestin-

lähetystön raporti n n : o 5 

Bukare stista . 

va s taano ttakaa , Herra Ministeri , erino~isen 

kunni o ::. t u kseni v ku tu • 

l ko s i a inmini ster i 

r k k 0 , 

Helsinki . 

UE II : " 312. 
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RAPORTTI n: 0 .. ... .5 ......... . 

Buka..!.e~~1 ssa ..4 ... p : n ä s.YYs Kuuta 

Asia: . Hajatie to ja Bukarestista. 

Tuhansista pikkusei~oi s ta, mutta erikoisesti l ehtien 

ti sten valinna s ta ja si joittelusta huomaa , e ttä täällä 

l a i s-vastainen mielia la yhä tehos t umassa. Puolueettomuushalu 

sil t i vOimakas, mutta viel ä t änään vakuutti minulle 

mini ste riön poliittisen osaston pääl l i kkö, ettei 

t oistaiseksi ol tu suunnite l tu viralli s t a kannanilmaisua. 

t a on kui t enki n var ovaisuuden vuok si mobili satiota j älleen huo-

mattavasti l aa jennettu. 

Ainaki n a i kaisemmin oli pä"huomio kiinni t e tty Unka rin 

j a samalla Sak san suunnalle , jonne valtaqsa RQ~an sota-

voim1.s t a oli ke skitetty. Unka rin l ähe ttilä s kertoikin minulle 

jo jonkun a i kaa s it ten tämän johdosta e si t tänee nsä vira llisen 

vas t a l auseen sekä ilmoittane nsa , että hänen maansa harkitsi 

vä l ttämätt ömäksi ryhtyä va staaviin varovai suustoimenpl t e i siin. 

Lauant aina kuulin kuitenkin Ruo t sin l ähe ttiläältä, että 

Bulgariaan ol isi ~ skettäin myyty sata saksa lai sta sotila slen

t okone tta s ekä l~ksi sijoit e t t u sinne 200 Saksan l entovoimiin 

kuuluvaa kone tta. Asiano mainen mainitsi lähteekseen "erään 

soti laisa s i ami ehen" j a mikäli tunnen Ruotsin l ähetystön suh-

t eet, oli kyseessä 

JAKELUOHJE: 

UL 1, A • . 

Saksan sotila sasi amies. 

Jakeluohjematleja: 

~. 
Tavallinen ja Ualk, i mini.teriölle. 
EI ulkomaaedultultaen tledoitukaUn. 
Ei ulkomaaeduatuklen, mutb ulkoasiainministeriön tiedoi. 

tukan"_ 
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Samassa yh teydessä Ruot sin lähettiläs kertoi, että Venäjä 

olisi kerän t joukkoj Bessarabian rajalle. Puolan sihteeri . 

Narz ;tItski , v .. itti kuitenkin minulle tänä iltana, että kysees

s ä oli ollut vain ohimenevä manööveri, jonka tarkoituksena 

oli mui s tutt 3umani lIe Neuvostol I iton ole massaolosta ja 

merkitykses tä. 

Neuvostoliitto ja eritoten sen suhde Saksaan kiinnos

t aa muuten kovas ti täkäl "i stä diplomaattikuntaa. Useimmat 

nä t t ävät ot aksuvan , e ttä niiden keskinäinenn l"hentyminen on 

v r s i ll pitkäll e t "htäävää . Täkäl äisen ulkoI:linist eriön poliit

ti se osaston päällikkö t~~t~u kui t enkin u skovan, e ttei eu

vo stoli1.tto S ksan yväksi halua mennä !,uol u eettomuutta pi

t emmälle. Herra :mr zymski puoles taan väitti suora staan, ettei 

lifeuvos t oli' olla ole vähintäkään halua auttaa Saksaa voi t

toon, vaikka se nyttemmin onkin alkanut myydä tälle erä itä 

raaka- aineita. Neuvostoliitto on nimi ttäin myös a lkanut 

tuotteitaan Puolalle, joten näiden maiden ke skinen 

cus, jo~~a toteutt amiselle venäl ä iset aikaisemmin olivat 

taneet kaikenlaisia e steitä, nyt äkkiä oli voitu t"ysin 

teutcaa kaikkien entisten vaikeuksien kokonaan kado ttua. Itse 

puolestani olen jatkuvasti sitä mieltä, e tt ä varhaisempi 

copoliittihen kommuni smi Veuvostoliitossa yhä enemmän väistyy 

suur-venäläisen patriotismin ja imperialismin ti eltä ja että 

siis Neuvostoliitto vain aivan kylmästi koe ttaa s äästää 

omia voimiaan samalla kuin kaksi sille vaarallista kilpai

lijaa, nim. Saksa ja Englanti heikontuvat keskinäisessä kamp

pailussaan. 
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Muuten arveli herr a Narz~kikin, että myös 

kautta tultaisiin viemään paljon tavaroita Puolaan 

Rumania yleensä kin muodostuisi t ärkeäksi kauttakulkumaaksi, 

jonka palveluksista kovasti kilpailtaislin. Edellytyksenä on , 

kuten jo olen eSittänyt, että Vålimeri edelleenkin voi 

pysyä avoimena. Tässä guhteessa kannattanee panna 

että juuri Roamasta saapunut Espanjan lähetystosihteeri, jol

l a kaiket i on ollut erikoinen mahdollisuus päästä 

I:l'.lkselliSE' ~n koske t ukseen ital ial ais t en kanssa, t änään 

omaan l ausui minulle Italian puolueet tomuuden olevan 

nollisen jo siitäki n syystä , että italialaiset eivät voi 

siet ä ä saksalaisia . 

Saksall e on Rumanian tuotteista t ä rkein jo monasti 

mainitsemani iljy, jota s e viime a ikoina on koettanut os

taa jopa aseitakin vastaan , kuten Espan jan t äällä monia 

hyviä suhteita omaa va ministeri minulle juuri kertoi. Hä

nen mukaansa ol ivat saksalaiset kyl lä myynee t tänne vain 

t~ekkiläisiä varusteita , joihin Rumania entuudestaan oli 

tottunut. Hänen ilmoituksensa mukaan oli viimeinen 

näitä tlekkiläisiä aseita saapunut tänne vielä viime vii

kolla. 

-"'--"'- __ '7 l( 

aSiainhOitaja.~ 
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P.S. Edellis~n tultua jo kirjoite t tua, tapasin myöhään 
erään 

illalla yksityisen r~manialaisen, joka on palj on seurustel-

lut t äällä olevien ranskalaisten upseerien kanssa. Lähdet

t ään mainitsemat t a , mut ta sen monta ker taa luotettavaksi 

vakuuttaen, hän kertoi minulle, että Rumaniassa para illaan 

nopeassa tahdissa laajen-~ettu liikekannall epano 01is1 val

mistelua Rumanian osallistumiselle sotaan Englannin, Ranskan 

ja Puol an puolella. Tiet~en mit en vaikeata on ylittää Siee-
fri e d-linj a , ovat ensinmainitut maat päättäneet l ähet tää 

DaYdanellien kau tta joukkoja Rul~a~' ja sitä tie tä Sak-

san selkään . qäiden joukko j e pitäisi jo olla matk lIe. 

ja pitäisi turkkiI is te n joukkojen liittyä niihin Dardanel

l eilla. Kerto jan! muk an olisi edelleen Bulgariall jo 

e s i e tty vaatimus , ett"" se j äisi syrjään tapahtumista. mil

l ä ~ lailla vaikeuttamatta näitä sotaliikkeitä. 

Ainaka~~ tällä haavaa en voi tarkistaa näiden väit-

teiden paikkansapitävyyt t ä , mu t ta jos nillä olisi 

pohjaa , joutuis i se seikka aivan uute en val aistukseen , ettei 

Ruman! viel ä ole esittänyt mit äiL~ jul kista kannanottoa 
syntyneisiin vihollisuuksiin nähden. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

U: o 78/5 . 

Bukare st st1L1< A'~f~ln,~~939 . 

.l c ' 2 2. Z IJ [ 2.. fJij . 19al. 
1" 7 - V I !{Q I Liitt. 
RYHMÄ ; OSASTO ASIA 

Herra M i n i s t eri , {' (Dl" 

Oheisena l"he tiin kunnioittavasti Bukare s t1n

lRh p ystön raportin n:o 6 

Keskuste l u Sveitsin l ähe tti l .. ··n k nssa . 
-----------------------------------------

Vast ottakaa , Herra ' nisteri , erinomaisen 

kunnio~ tukseni vakuutus . 

Asiainhoita ja. 

Ulkoa siai nmini ste r i 

E r k k 0 , 

.. 1 

Eel s inki. 

/ 

UE II : II. 312. 
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:s 1,l . :!c .... a ... ~ ... !L.e .. t .... 1 . .......... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ 

RAPORTTI n: 0 .... 6 • .... ....... 

Buk.a..rest i .ssa ~ p:nä .~yys kuut a 19 3 

Asia: Keskustelu Sveitsi n l ähe:f;ti-

lään kanss a •... 

Tänään sain tila isuu den pitkään keskusteluun Sveitsin 

t ä äll ä jo yli kuusi vuo tta olleen lähettilä än de Weck'in 

kanssa , j olla yl e ensä k tsotaan olevan paljon hyviä suhtei

t a ja tietoja. Keskustel umme alk jaisiksi ki innitin hänen 

huomionsa Rumanian hallituksen juuri julkaistuun julistukseen, 

jonka oheistan j a jossa rajoitutaan toteamaan vähemmistöjen 

hyvä kohte l u sekä halu olla hyvis sä väleissä naapurimaiden 

kans sa, s ekä tiedustelin tulkitsiko hän sen tavanomaiseksi 

puol ueettomuusjulistukseksi. Ilmeisesti kiinnostuen ilmoitti 

hän i tsekin jo pohtineensa k.o. julistuksen erikoisuutta sekä 

yleens äki n ot tavan lukuun s en mahdollisuuden, ettei Rumanian 

puolueettomuus ke s täisi kovin kauan. Jos taas Rumania l uo

puisi puolueettomuudestaan , saattoi se hän en mielestään ta

pah tua vain liittoutuneiden valtojen hyväksi. Hänen peruste

lunsa olivat s euraavat. ;~imenomai sia saksalaisystäviä -- jol-

hi n r autakaartilaisia ei sellaisinaan pitänyt sekoittaa-

ei Ruw~~assa koskaan ollut ollut runsaasti 

vat nyt nopeasti vähenemässä. Rumanialaiset 

ja ne.mäkin 011-

tiesivä.t, että 

Saksan pä.ämääränä oli Versailles'in sopimuksen täydellinen tu-

JAKELUOHJE : 
Jakeluohjemalleja : 

T~ 
Ta.allinen ja lIalkai minlateri6l1e. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoitukailn. 
Ei ulkomaaeduatuklen, mutta ulko •• iainmlnisteriOn lied"j· 

tukann. 

UE 1: A 6. 
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hoamin en. Rumania oli kuitenkin 

s aan t niin paljon, ettei sillä 

tämän 

ol l ut 

sopi~i~~n ~~t~ikan 
mit ään e tua #X tu-

kemisesta , vaan pä i nva s t oin . Liit t ou t tmeilla valloilla oli 

t aa s tarve päästä Puolan avuksi j a yle en s äkin Saksan 

käpuolelle . Tähän oli Rumania he l poi n tie. Mikä li sellai

nen r e t ki a i kaansaatai s iin , osall istuisiva t siihen IIngl ant i 

l a i s t e n ja r anska l ais t en l isäksi t odennäk~i8esti myijs 

kil a i set . Täll~in oli si Bumanial a isilla entistäkin vähemmän 

mahdo l lisuutt a asettua vastahankaan,jos heil l ii yleensä e des 

ol isi hal uakaan sell a i s e en o ttaen huomioon Ranskaa ja 

b ngl antia koh taan i l mene vät sympatiat sekä yhä paranevat 

suh t eet Tur kkii n . Herra de ,;eok huomautti t ä ssä 

et t ä t " mänkal t a i sten suUl11. tel mie n yh t eyteen voit i in ehkä 

a set t aa s e s ei kka , e ttä ke~aali ' e ygand jo ennen r a t kai

sun t apah t umi.s t a 01 ), matkus t anu t l ähe i s een I tä~n. Li s ään, 

et t ä t än" 

va rova ssa 

aa muna 

muodossa, 

t apa amani Italia n .,.L' myös yitttaux~en 

ministeri e Sitti, tosin 

t ä lla i s en kie r tol1i k-

keen mahdol l i suuleen kaakkoi s - bu ro opassa. P.erra de eck te

hos ti r a tkai sun rii ppuvan kuni nkaasta, j oka t uskin neuvot-

t el isi asias ta muiden kuin kuninga shuoneen ministerin Urda

r iano'n j a pääminis teri ~alinesou'n kanssa, ehkä vielä 

mini s terins"ki n kanssa. Ainoakaan nä i s tä herroista ei 

t ävä sti ollut Saksalle suopea , j ot en herra de Weck tälläkin 

peru teella piti mahdoll isena, että Rumanla asioiden myij

h emmässä vaihee ssa voisi ase ttua liittou tune i den puolelle. 

Kääntäen ol i herra de eok sitä mi eltä , ettei 

Sa.ks an e t u ihin kuu l uisi Rumanlan puolue ettomuuden loukkaa-
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nen , koska se rauhantilan vallitessa voisi helpommin ja 

my~skin halvemmalla saada täältä tarvitsemansa ~ljyt ja 

viljan kuin turvautumalla valtausretkeen. Lisään, että täkä

l ä i nen täysin kansalli s- sosialistinen Bukarester Tageblatt 

on jatkuvasti kirjoitellut Rumanian halusta pysyä puolueet

tomana tervehtien tätä miel ihyvin Saksan etujen mukaisena 

t i lanteena. 

Ml tä Rumanian naapureihin tulee, niin vahvisti herra 

de Weck j o ilmoittamani tiedon siitä, että Unkari jonkun 

aikaa sitten esitti vastala s eensa Rumania laisten j oukkojen 

ke slittämisestä Si eben ti r gi i n . Tällöin oli Ruinania tarjonnut 

Unkarin r auhoittami s eksi sille hyökkäämättömyyssopimusta. Un

kari puolesta an oli silloin kysynyt neuvoa Saksalta ja 

Itali alta . ~dellinen oli kehoittanut Unkaria hylkäämään tar-

j ouk s en, jäl~immäinen ~aas hyväksymään sen. ~åmä 

dot ilmoitti herra de eck saan ensa t äkäläisestä ulkomi-

nisteriöstä. Tiedon non- a gr e ssio tarjouksesta ja s en hyl

kä ämi se st· · vahvisti muuten t ä nään ilt apäiv"llä t apaamani 

Neuvos toliiton a siainhoi taja • 

Bulgarian suhteen oli taas herra de e ck vakuutettu 

Siitä, e tte i tämä ryhtyisi mihinkään sotilaallisiin toime-

piteisii ainakaan niin kauan kuin Italia pysyisi puolueet-

tomana. I t a lian jatkuvaan puolueettomuu teen luo t ti taas her

r a de de ck vahvasti ,huomauttaen täs s ä yhteydessä, että siellä 

on kolme eri suuntausta . Fasci smi s t a hyötyneet Ciano,Sta

~~~ Gaida et consor t es ha rra stavat jatkuvaa seikkailupoli-

tiikkaa i mperi alismin merkeissä. Kuningas haluaa puolue etto

muu tta j a per intöruhtinas pyrkii liittoon ensi sijassa 

~nglannin k~nsBa. Musso~ini horjunee l ähinnä k hden ensin-

mainitun suuntauksen välillä. Palatakseni Bulgariaan vaikut-



taa sen puolueettomana pysymiseen oleellisesti Turkin asen

ne. Tässä suhteessa on ainaki n Ruotsin lähettiläs minulle 

väittänyt , että Turkki oli si keskittänyt huomattavia joukkoja 

Bulgaria n r a j alle, mit·· herra de Weck1!ln piti todennäköi-

senä. 

Mi t ä v i hdoin . euvosto1iit t oon tulee , otaksui berra 

de We ck, e t t ä se t o ella v avasti pyrki pysymä"n syrj ä s

sä k i ki sta sotaisista sel kkaukslsta keskittääksensä vo l man-

sa sisä iseen r akennustyöhön . Herra de -.:e CL ei sii3 arvel

lut sli t ä kol tUllan mi t~än vaaraa Rumaniallekaan. Yli t ä t aas 

~ ian ideo1oogi s een Llolee t uli, piti ~än Saksan 'I811an-

kumou s ta kesk ener 'Us emp ä nä ja siksi vaar allisempana kuin 

l enä j ä n jo jossai!1 mii.'i.rln s bilisoi t unut a kumouskiihkoa. 



EST FIXEE PAH 
LE CONSEIL DES MINISTRES D'HI'EH SOIH 

LA ROUMANIE EST DtCID.E Å GARDER SON ATTITUDE PACIFlqUE ET 
DE IONNE ENTIIIITI AYlC TOUS SES YOISINS 

Le Conseil del Ministres .Int· reul t~;A~ 8 h. SOUl la prelidence de M: Armand ei
linelco, Prisident du Conail. 

A I'iuue du Conseil il a 6t6 donna le luiva-:t 

CO.MMUNIQUE 

"Le Conseil, apres avoir entendu I'expose de Monsieur le President du Conleil 'et c:e. 
lui du ministre des Affairel Etrengeres c:onstate: 

1) Le c:alme le plus complet et la c:onfiance regnent dans le pays. L'unite spirituelle de 
la nation est parfaite. Les minorites ethniquei s'enc:adrent eliel aUl$i dans le rythme de la 

.li.e d'Etat. La solution du probleme de ceux qlli avaient ete omis sur les listes de nationalit6 et 
• probJeme des acolel confessionneJles ont defini encore mi eux la large et jurie pot.tique 
que le Gouvernement poursuit fermement dans la question des minoritas. Les remerciements 
exprimes publiquement par c:es minorites ont fait ressortir de maniere eloquente cette poli· 
tique. 

2) En c:e qui c:onceme la politique etrangere, nou •• omme. decide. ~ garder la mime 
.ttitude pacifique qui fut la notre jusqu'~ present, envisageant une bOMe entente 
llvec tous Ies voisins du payl. Oans cet esprit, le Gouvememe,nt est prit ~ renouveler se pro
position de conclure un pacte de non-eggression. 

Mais en meme temps le Gouvemement veille A la s8cur ite des interits nationaux et iI 
a pris Ies mesurel necessaires ~ faire faee aux exigences de Ja defensa des frontieres. 
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Le Oh&neell« Mtier • ~ dl. 

maucbe le IIOQ\'ee.u lUllbae8a4ear 
de l'VaIoa d. I5oYle. , lIIerIla 
qlll 1111 a ranls _ lettre8 d~ eri
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L'ambMMdear etalt aeeompa
gae ele l'attaeW IlllUtalre NvUU. 
que. 

AMBASSADES ET UOATlO:VS 

H ier .i. une beurc. Son Exc.elle.nce 
M. da Prat y Souno. Mjni.lre d'Ea. 
pal"ne å Bue.,m , 'e.t rend" auprh 

, de Son EIeeJJence le Minl.tre du A f. 
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~ 1''''''-" fraDCalte 1 BerUD. 

••• 
M. Lukul.W\ea. a.mbuead.o. d. 

PolOlD' 1 Pule a d6poe6 bllr un • 
couronne aur le tombea.u du Solc1al 
IncoDnu.. 

Un nombreux publtc a .alu' .. veo 
e.nthou.siaame l'a.mbassadeur vee lel 
eri. de "Vlv. Ja Polopo!" M. Lu ... • 
alewlez a repondu: .,Vlve la P'rancel 
Vlve !a vJctolre t". 
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t6 d . "" con""n. 
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Ba, A.lun#d X_ ett alloDI'I clano 
....... c.bal .. .. on(Ue aus e6Uo tie Is 
dl"", Mme X._. qlll ne IDI permet 
paa 1a molndre fugue au caalftG e.t 

Le Ca rdlna! Ma.lione. .ecr~t.i ... 
ei'Etat du V.dean • ,e~u hier Jes 
amb .... deufI d ' lta);, . d. Roumanie. 
ce Polol'ne et d 'E,pagne a in.i que 
1 •• miai.tres d'Ana1eterre et d'&
pagne pr~. du St. Sieae., I totere 1 .,eln" qu'U jetto ... you.x sur 

... balrneu .... 
- 001. mou \1enx 101 dl5lllt an 
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Lord Lothlan amb .. _.ur d. Gr.". 
de Brelq'Do 1 \Vu bln/1lon a eu .no 
entrevue &vee MM. Hull et Sumner 
Woll ... 

""" 6ft t"rTlblolDent r .......... ta 'em. 
me. mAllt a u moln., elle ne te trom. 
pe pas! 

- O'ett vra1. a""oa lIl. Abmed. qul 
.,oota IIWIslt.6~ mala 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

Iho 84/6. 
Bukaresti.a. _.0- p:~· ' m~.1I'- 1939. 
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!Yli .7 1 "~2 \ L; '~L 
Herra Mln 1 a t eri, OJ ASTO AS;A 

~ -_. -
Oheisena lähetän kunnioittavaati Bukarestin-

lähetystön raportin n:o t" 
Keskustelu Venäjän asiainhoitaJan. kansa!_ 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, erinomaisen 

kunnioitukseni vakuutus_ 

a8ia1nhoitaja • 

Herra Ulkoasiainministeri 

Eljas E r k k 0, 

Bela1n!1.!. 

UE tl : A an. 
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BU K A R ES ! ~ SS A OLEVA LÄH ET YS TÖ . 
. , , . ·Sala i nen. 

RAP ORTTI n : 0 7. .. . 
Bukarellti ssa 6 p:nä 

~r /J ]. J f~' ~( 
kuut a I Q " '~I ' . \ .. '/ ,) 1 r, ~ ' _ . J 

Asia: Ketkuatelu VenäjIA aaiaiD

hoi t.jan kaAa.a. 

Tei n ei len 11tap&iwallä ena1 vierailun! Beuvosto11iton 

. a1aillhoit.j aa Kouko11n"ia luo, joka otU Il1nut Yarain 7-

täv~lisest1 v.staaD. Puhe11ai.au4estaan huolt.att. e1 hIA 

tosia a1täin erikoiaen .. rk1ttä~ä kertonut, .utt. Beuvo.to

liiton tirke7den taki. lienee .11ti 17h'7t selostulI pa1kal. 

Hän toteai .lkajaisik.i, että SUomen j. Beuvostoliiton 

suhteet ov.t 7.tävälliaet j. että hän aenvuokai ka1k1a •• D7t 

ehkä aktuaali.1k.1 ~odostuviaa. paa.i- ~a. ..i01... 011111 

vala1. .uttaaaan lähet7atU&.ae. Joht •••• an1 t~16ia k.akuate-

4t lun äakeisiin aop1.usneuvottelu1h1n Moskova.... herra Koukoliev 

.anoi, että Neuvostoli1ton oli ollut toivotonta ~1ttiä pAK.tä 

r eaal1s.en tulok •• en EaglaDl11n j. Ranakan kanaaa, ko.ka 1IllWl

Diteltu . pu ... tett1ia antaa ainoa.taan Puolan tai Ro.an1aa 

alueen kautta j. ~ aole ... t valtiot kielti'7t7ivit tä.tä 

En,lenn'n j. Ranskan lIllostu.uks.ll .. Mitä saksan kans •• 

aopiauk.een tuli, r.joittui •• hän.n .'k.en •• jo julkai.tuun 

t.k.t11a. N.uvo.to11itoll. ei s11a ollut tark01tu. a.n .aeapää 

.uttaa saksaa, vaan aieo •• taan turvata 0.. mahdoll1suutena. P7-

JAKELU OHJE : 

uE 2: " • . 

J ake luohjem alleja : 

T avaf linen. 
Ta.,. ii1nen ja lialksi minis1er i6 l1e . 
Ei ulkom •• cdustuksen tiedo itukaiin. 
Ei utkomuedus tuklen. m utta ulkoasiainm inist er iön tiedo i .. 

t uk.iin. 
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5yä erillään kaikista syntyvistä .ontlikteista. Häntä hieman 

provosoituan1 hän sitten jatkoi. että Neuvostoliitto 

muiden valtioiden tapaan ajattelee aivan kylmästi omia 

jaan ja suurvaltana muiden imperialistista esimerkkiä noudat

taen koettaa päästä siihen, että sille ehki vaaralliset 

suurvallat eivät pääse liiaksi vOlmistumaan. Keskustelun ku

luessa herra Koukoliev sitten edelleen useaankin otteeseen 

vakuutti Neuvostoliiton haluavan omalta kohdaltaan nauttia 

rauhantilan etuja. Tämä pyr~. oli luonnollista siitäkin 

syystä, ettei se enää ta.rvUmut miltään maalta uusia aluei

ta, lisää väesti:Sä tai luonnonrikkaukSia, koska sillä jo oli 

tätä kaikkea yllin kyllin. 

Tiedustellessan! keskustelumme päättäJä1a1kai yksityis

kohtaisesti viisumin saantia professori Mans1kalle ja eräil

le muille täällä oleville suomalaisille. ilmoitti hän ob

jeidenaa perusteella voivansa myöntll aen asiaa Moskovasta 

tiedustelematta. KUvaavaa kyllä, ilmoitettiin kuitenkin tänä 

8800Jna professori Mansikalle hänen viisua1a hakiessaan, että 

olikin aaapunut uudet ohjeet, joiden mukaan asiaa oli sit

tenkin tiedusteltava Moskovasta. 

~-
aSiainhOit~ 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 89/11 . 
Bukaråi'Uii~,~ tt lIiilf" Tiiäliiiii~ 1939. 

I . , .\ • .),1\ H" Tf!~~ 

~~ f'J? 'J '! J U . . : J Z. 
'_S-~-2-'-:I: _ I L:!~. 
, ... ~A O';ASTO ASIA 

Herra M i n i s t eri, 

Oheisena lähetän kunnioittavasti Bukarestin

lähetystijn r aportin n:o ~ 

Lisähuomautuksia Rumanian puolueettomuudesta. 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, erinomaisen 

kunnioitukseni vakuutus. 

as1a1nhoi taja. 

~a Ulkoasiainministeri 

Eljas E r k k 0 , 

Helsinki. 

'DE 18 : A 3::. 



B u k a r e s t i SS A OLEV A LÄHETYS T Sal a i ne n. 

8. --- - --RAPORTTI n: 0 

Bultare.tissa 7 p :nä kuuta 19 '~i. 2{, / Jl: '1 -ta.{ ' . • ' J? 

A s i a : Li slihuouuiuks1.a .RwDan1a.a. 

puolueettomuudesta. 

_I'}~I_ ~ 1:-' 
.,A 1 O'~'/., '-SI-A--

RaportissaD1 n:o 6 kosketell~ ROaan1an ulkopol11~ 

• t iet a asennoituaista koskevan hallituksen juliatukaen jiUlteen 

• 

p on n,yttellll1n kuninkaan neuvostokin julkaiaaut uuden julia

tuksen, j08sa 111.enomaan selv~sti ilmaistaan Roaanian halua

van PY8yä puolueettoaana, kuten oheietetusta liitteest& tar

kemmin 1l.enee. Keakusteltuan1 näiden kahden jullstuksen aer

ki t ykseatä ~kin, Japanin, ja Portugalin ja Hollannin tn ..... 

l~isten edustajien kanssa, tuntuu minusta seuraava se11ty. 

11114en syntyhiatorlasta ja tarkoitukse.ta todeDDäkölsimaältä. 

Enslnaa1111tussa julistuksessa otettiin vielä huomioon 

se, että Roaanialla on Puolan kansaa luonteeltaan ylelalaatui-
puolustus • 

Den /li1ttoaopt.ua • Tarkoin muodollisesti ottaen Romania el 

al1s voiel jullstautua puolueettomaksi peruuttamatta k.o e puo

lustusllittoaan. Koska kuitenkin s1ttellll1n .... sa alettiin yhä 

l88je.a1n puhua 11ittolaisvaltojen Ja Turkin sotila. retk1kuD

nan aaapuais •• ta Roaaniaan sekä v11aenaa1111tun valmiude.ta 

111 ttyä tällöin saksan vastustajiin, 011 kai lähinnä itse 

kuningas pltän,yt tarpeellisena tehostaa aaan vilpitöntä puo-

JAKELUOHJE : 

UE 1: A t . 

J .keluohJemall eJa : 

Tavallinen. 
Tavalhnen Ja lisäksi minis te r iölle. 
Ei ulkomaaedul tukaen tledoitukail n. 
Ei u lkomaaedustuklen, muU .. ulko asiain m inisteriön liedo!· 

tuksiin. 
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lueetto.un.balua Huhujen lopettaaiset.1 ~ulka1st11n seaall. 

l1säks1 er1koiset rangaistusm&äräykset väär1en tieto~en le
Vittiaisesti. Tilannetta ku~ h7V1n .e, että kanaal11 •• o.~ILL~.
sia katsomuksia edustava Bukarester Tageblatt 011 tiaiD uu
den julistuksen johdo.ta erikoisen tl1tTVi1nen. 

Tilannekuvan täydent&.1sek.i l1enee kuitenkin Sl1t& 

huomauttaa, että Turkin suurlähettiläs antoi a1nun tlD&än 

ymmärtää, että tällainen sot1la.retkitunta ehkä sittenkin 

saattais1 ~8hemm1n olla vilttiaät8n. 

Mitä erikoisesti Ro.an1an rajanaapure1h1n tulee, niin 

olen moneltaki n ainakin prt.B faeie luotettavalta taholta 

kuullut, että Vi1aei.in lisäl1itekaD Da'lepano Romaniassa 01is1 

lähinnä tapahtunut joukkojen lähettäm1seksi Besaarab1aan,joD

ka rajo1lla Neuvostoliitto on lisänD7t joukkojaaD. Japanin 

asiainhoitaja lisä.1 .uuten tätä asiaa koskeviin tietoihin 

sen, että Neuvostoliitosta käs1n jOhdettu maanalainen ~iD

ty~ Be.sarab1assa oli .uuresti Vilkast unut ~o auutaaia~

kau.1a .itten,ainkä johdo.ta Roaania jo silloin 011 l1sän
DJt .ikäläistä rajavart1ostoaan sekä ryhtynyt eräi8iin alue-

tav11n 11nnoittaaistot.8np1tei.11D. Toisaalta hän Roo ..... 

olleeaa vahVist1 .en jo aikaise.a1n tiedoittaaani käsit~~8.~ 

ettei Bulsar1a todennäkö1sesti ryhtyisi aih1nkään liikeht1-

lBis1in niin kauan kuin Italia py." pulueettoaana, johon 

hän puole.taan 1~itt1 vahvasti u.kovansa. 

&~ .8iainhOitaja.~ 
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Palais 

s'est tenu 
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LA ROUMANIE 015 unIA UNI mlCTI 

NEUTRALITt VIS·A.VI S DES IELLlGItRANTS 

DANI LI! CON'LIT A CTUn 

COMMUNlqUII No. M 

Le Mlnlrtr. II. 1. M.ison Roy.'e fait sevolr: 

1) Se Majest' 1. Rol, Iyant convoque 1.1 eonSlitl.n Roye.... Ja 
".nee 1 eu lI,u luiourd'hul, 6 Slptembre " 16 heutll, IU P.lel, II. 
Cotroeenl, 

2) Apres relp0s6 du pr'sld,nt du consen des ministres, minlstre de 
Ja D6tense Natlonale et du mi""tre dl. AHairl' Etranga_ "" 1. po
litiqua ,"'rleure du 90u".rneme..t, " 1"9ard des 'v'nemenh Intern.
tloneux en cours, 1. Conseil 1 .pprov' .!I I'un.nimit' l' letion diplolllltl
que suivie et 1 .. me.u,... militairl' pour Ja d'fense ds fronti'r .. 

3) Le eonseil I d'c:id' .!I I'un.nimit' "observation .triet. II .. r,,1ee 
~utrlllt' "abli •• par les eOl\Yent ion. Intarnltlon.le. " 1'6g.nI II .. 
~r.nts du COIIIUt .etua', 

4) Y ont prls part: 

MM,: km.nd CelinelOO, ",,"dent du eOMln ei .. min ....... 
Le 9'n',,1 Arthur V.itoi.no, ~ nseill.r royaI, 
Dr, AI. Vaid. Voivocle, eonseiller roy.1. 
Gh, Gh. MironeKG, eonseillar rOYII. 
Prol, N. 10"9" eonselller royal. 
Dr. C. Angelesc:o, eon •• iIlar royal. 
&II. r.t.tllOO, oonseiller royal. 
C. kg.toi.no eonllillar ro)'al 
Gfn'ra' lida~'-Clmp E. Ballif.eo. ,, ' , ~ , royal. 
Gr. Gafen~. ministre d .. Aff.lr .. Etr.nger's. 
8ucer .. t, Ie 6 IIptembri. 1939 



N IE R M 
harnees 

transformee. Seules Ies personnes 
chargees de missions speciales res' 
teot encore dans la ville. 

La jeunesse a ete completement 
evaquee. U est bien rare d'entendre 
la voix d'un enfant, qui semble 
detonner dans I'atmospbere grave 
de Londres. 

Les theåtres et cinematogra. 
portes. 

ALLEMANDE 
No. 6 dont Ja teneur est Ja .utvaute: 

.,Nos premierl elemenls pro'reMMllt 
au.deJiI. de ta lI'onUere, leur avance 
\lllrle liuivunt J 5 dlverses partles du 
(ront et ODt rencontre partout d M 

a.rmes motorlseel et des formaUol18 
de campugne. 

L"act.h1th ele notre .\'latlon .'est 
dl>roulee paraIJelement 1 I'actlvlth ele 
l'a.nu..6e de Urfe. 

LONDRES, 6 (Rador). - De 
nombreu." messages de loyaute 
contlnuent a alnuer de toutes Ies 
posses,;loDS brltannlque8. 

En Gamble, le cOMell leglslatlt 
a adopte a I'unanlmlti une motlon 
renou .. elant Ies assur8JlA)es ~_ 
branlable loyaute a I"egard PIa 
Grande Bretagne et declarant lul 
aooorder Un appul tot&l dans la 
gubrrll pour la Ubem. 

Tol1ll les Allemands habltant la 
Rhodesle du Nord 80nt dans un 
camp de concentratlon. 

Le gouveroement et le peoples 
des i1es de Babama ont ad.resse a 
la Couronne leurs assurauees 80-
leunelles de fol et d'appul total a 
la p&trle mere. 

Le Parlement de Santa Lucia a 
renouvelti egalemeot I'expresslon 
de ses sentlmenls de ndeUte, se 
declarant pret & servlr la pays 
jusqu'& la ,ict~ire flnale. 

Le Canada prendra atti. 
tude aujourd'hul 

Leo mou'·emento pni,,.. pour Ja PARIS 6 (Rador). - L~At-
mobll1~atlon elu tranoport et 1·1nataJ. V/,lJes eD' provenance des ~i. 
tatJon ei •• nnll<is se deroulent no"",,- nio1JS britsnniques annoncent: 
lement. L'Ausnalie et Ja NouvelJe 

Aux dlvenes Iltapes, Ies cadres, Jand~ se c01JSider~nt ~n etat de 
conlormement 1 notre tradltlon .'nl- , 
,.en.Jent å tacJllt6r dan. 18 m""ure elu guerre avec J AJ/emagne . . 
poaslble ta vie materlelle deo lrOUoI Le Canada prendra attltude d~ 
peB, elo~t le moral est escellent. main. ieu.di, apres Ja reunion du 

Le ravltalllement ei ... annee. tonc. ParJement. 
t10nne Dormalement. L'Alrique du Sud ob!>ervera 

AUX COMMUNES 

II. "'al(oa Churchill relate co .... eDt 
I'elt prodatt 18 dr.... d' .tA hiala·. 
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B ..• ... k ... & .. r ... e ...• ... t .1 ......... .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . 

RAPORTTI n: 0 .?! ............ . 
~ .. s~i,ssa 12 p:nä Ins kuuta 19'9. 

Asi a : Yhteeaveto . Bug.n'U ... lih .... 
ty.töa raportei.ta åaot 1 8. 

I 

Sa1a j nen. 

I1t& tulee roaanialaisten ayapatioih1n muita kanao3a koh-

ta taan, &iin ovat ranskalai.et ep&ileEättä en.i sijalla ainakin 

sivistynei.tön ke.kuude.... Ran.k&lai.ia seuraavat läb1 nnA,.tea

kin it.e kansan ke.kuudessa, jugo.laavit. Nykyisin ovat ~ö. 

englantilai.ten o.akk •• t huomattava.ti nous .... sa tässä suht •• a

.a. Puolalai.ia kobtaan oli vähän kylaeDD7tty Däiden Tletko

Slovakian krii81a.ä omaksuman a.enteen 30hdoata, .utta täai 

unohd.taan nykyiain nopea.ti. Myö.kin Kreikkaan, TUrkkiin ja 

osittain Italiaankin suhtaudutaan myötämieli.esti. Suhteet Bul

gariaan ovat viile&t ja vielä kylmeJlllllät ovat tunteet unkari-

• lai.ia kohtaan. Viimeisellä aijalla tä •• ä tunneakaala •• a lie-

nevät silti saksalaiset ja venäläiaet. 

Bulgarian ei uskota rupeavan liikehtimään Italian teke

mättä tätä en.in ja •. t ä pidet&än yleise.ti var.in .pätoden

näköi.eDä. Samoin _Lvellaan, .ttä Unkari ryhtyy .otai.iin toi

menpitei.iin vain Sak.an n!aenomaiseata ja var.in aktiivisesta 

paino.tukse.ta. Sakaan luullaaa kuitenkin pit&vän Romanian puo-

lueetonta asennetta parempana aiD8k1n niin kauan kuin ae aaa 

JAKEL.UOHJE : 

UE 2: A t . 

Jakeluohjemalleja : 

T,v"';O'O' 
Tavallinen ja IIllkai _ mini.te,.iölle. 
Ei ulkom •• edultuklen tiedoituklUn. 
Ei ulkomaaedustuklcn, mutta ulkoaliainminiateriön tiedol· 

tuk.iin. 



• 

• 

-2-

sieltä riittävässä määrin 08taa viljaa ja petroolia. 

Neuvostoliiton asennetta pidet~än kaks1a1eliseni ja va

raudutaan kaiken varalta sitä vastaan, jostaan ei juuri 

odoteta sen ainakaan asioiden nykyvaiheessa haluavan sekaaD

tua a1h1nkiin sotaiseen selkkaukseen. 

Mitä vihdoin liittolaisvaltto1hin tule., niin varsin 

laajalti on maassa puhuttu siitä .ahdollisuud.sta, että DA

mä voidakseen auttaa Puolaa ja yleen8ik1n päästikse.a Saksan 

selkäpuolelle aikoisivat pikimmiten lähettää ~älle kulmalle 

suuren sotlla8retkikunnan, johon tällöin liittyisi turkki

laisiakin joukkoja. Puhuttiinpa romanialaistenkin joukkojen 

yhtymtsestä ja monet romanialaiset eivät tuntuneet näkevän 

siinä mitään ihmeellistä tai vastenmielistä, joskin puo-

lueettomuusajatus ehkä ainakin vielä on yleisin. Turkki-

laisten täkäläinen edustus on puolestaan useammassak1n lau-

sunnossa ilmaissut pitävänsä mahdollisena, että Turkki hie-

man myöhemmin yhtyy liittolaisvaltoihin. 

Romanian hallitus puolestaan antoi aluksi vain julis

tuksen hyvästä naapurisovusta ja valmiudestaan solmia hyök-

käämättömyyssopimuksia. Si~n se vielä otti huoaioon liitto-

laissuhteensa Puolaan, sillä oikeastaan ei puolustusliitto 

ja puolueettomuus sovi yhteen. Mutta kun huhut liitto

laisten sotilasretkikunnasta, johon Romaniak1n ehki osallie

tuili, yhä Vahvistuivat, piti hallitus tarpeellisena jul-
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kaista uuden, täysin selvia 3a kategooriaea puolueettoauua-

julistuksen. Harvat pitäv&t kuitenkaan titikiän kannanjlma1_ 

sua lopullisena ja useimmat odottavat vain, miten kauan 

ROmanian puolueetto.uua voi kestää. Sotilaaasiantunti jat tuo-

tuvat aaettavan sen kestämisen enai tilassa riippuvaksi 

siitä, miten pian liittoutuneet voivat järjestää riittävän 

voimakkaan sotilasretkikunnan. ASiantuntijat ovat nim. sit& 

mieltä, ettei Romanian armeija Viimeaikaisesta kehityksest&än 

huolimatta Vielä pystyisi sanottavaan vastarintaan ainakaan 

Saksan moJ~riso itUja joukkoja vastaan. Tuekseen ne sii8 

silloin tarvitsisivat riittävästi länsimaisia sotllaita,joil-

la tällöin my6s olisi apunaan niin paljon lentokoneita, et-

t ä ne voisivat tehokkaasti suojella tällaisen retkikunnan 

• liikenneyht-.rksiä. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 107. 

Herra M i n 1 s t eri, 

Oheisena lähetän kunnioittavasti Bukarest1n-

lähetystön raportin n:o 10 

Välähdyksiä Bukarestin horisontista. 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, erinomaisen 

kunnioitukseni vakuutus. 

~~ 
Asiainhoitaja. . 

Herra Ulkoasiainministeri 

Eljas E r k k 0, 

H e 1 s i n k i. ---,---

UE iS: A 1/1 
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RAPORTTI n: 0 ... 1.~.~ ...... . 
~~.~.~i . ssa ... 1..6 p:nä .~".. . kuuta 19 

Asia: Villhdyksiä Bukarestin 

ho.1sont:l,.,ta, 

Salainen. 

Olen viime päivinä tavannut lukuisia diplomaatteja, 

tt e.itoten kaikki Skandinavian edustajat, niiden joukossa TanakaD 

Va.sovan m1n1ste.in Schoun. Romanialaisten asiantuntijoiden har

valukuiauuden ja vai tel1aisuuden, tiukan sensulU'in ja nyt 

viimeksi myös puutteellisten postiyhteykaien takia tietiä tä

käläinen diplomaattikunta kuitenkin .uhteellisen vähän. Siksipä 

• 

olenkin koettanut saada lisää tietoja tänne yhä luku1semmin 

keskitt~v11tl kansainvälisiltä lehtireporttereilta, jotka yhtä-

mittaisesti käyvät läh1maissa ja nykyisin erikoisesti Cer-

nautisa& Puolen rajalla. Eniten on minulla ollut hyötyä jo 

Prahaaaa tuntemastani englantilaisesta poliittisesta kirjaili-

jaata ja lehtim1ehestä Griffin1stä sekä Paria Soir'in eduata-

jaata Franck'iata. Kaikkien näiden keskustelujen yhdenmukaisia-

!!1 ja oleellisimmat tiedot tai käsitykset esitän lyhyesti 

selU'aavassa. 

On ikävä lyödä jo lyötyä, mutta silti on tOdettava, 

että puolalaisista esitetään varsin palJon epäedullista. Palaa-

JAKELUOHJE : 

UE 1: II'. 

Jakeluohjemalleja : 

T.y.IIJp'O 
Tavallinen ja lIalkai .... .. mlniaterl6l1e. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoitukalln. 
Ei ulkomaaedultukle n, mutta ulkoasiainministeriön tiedoi .. 

tukaiin. 



• 

• 

-2-

aatta eDi& he1dän nyt katkeraat1 koatau~eeae.n aielettö

alin p.11t1 i kkaan aa Tlekko-Slovakian .ahteen totean Ya1n 

.aiden .'kane, etti he 1~1seat1 odottlvat helpoetl .uo

rlutuYanaa 'aakaala1alata, ehtäpi suoraataan v01ttavansak1n ni

mi. Oa1n perustui tiai kiaitya heldän tunn.t~ auuruadeD

hulluuteensa, osin viäriln laakelailn. Blinpi he tiilli .11-

vat laakeneet voivansa asettaa Sakaaa vaataan yhti .onta 

diVisioonaa kuin Sakaa heiti vaataan--kuua1kymaenti kuutt .. 

kyaaenti vaataan. Sakaan tikiliiaen aotilaaaaiantunti3an ~ 

eivät puelalaiaet kuitenkaan aaaneet kokoon kaln 40 d1V1-

aionea, kun taaa aaksalaiset kokoaivat he1ti vaataan 80 

diVis1onaa. Lisäksi olivat puol alaiset kovakorvaiaest1 kiel

täytyneet kuulema. ta Varsova.sa olleiden englantilaiaten 3a 

ranskalaisten yl1es1kuntaupaeer1en neuv03a- 611vatpa he 30pa 

evinneet Di11ti kaikki oala auunnttela1aan koakevat t1edot. 

Ja kun Ranska aitten 011 v1hol118uuksien 30 alettua tar-

joutuDRt lihettiaiän Puolaan -- Sak8an yli 250 nope.. hi-

Vittijikonetta, 011 Puola vieli asetellut niin IlOnia ehto

ja, etti koko yritya 011 rauennut. foi8aa1ta olivat puola

laiaet melkein kokonaan la1m1nly6neet rautatieaolmukoht1enaa 

ilma auo 3 elun 0 011vatpa he1dän lentokenttinaik1n n11n auojatto

ala, etti sak8alaiaet lentijit saattoivat use1n jo aaaasa 
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tuhota kokonaisia lentokoneriveji. !Killi suhtaudut.·akin h7-
Vin pessia1stisesti puolalaisten puolustautum1saahd.ll1~ 

_i1m. 

Sakaan nopeat menestykaet Puolaasa ovat tietenkin 

vaikuttaneet Romaniank1n kantaan etenkin, kun liittoutuneet 

eivät ole toistaiseksi näyttineet tehneen mitäin sanottaVia 

ponnistuksia Puolan tilanteen helpottamiseksi mnod088a tai 

toisessa. Ni.enomaan suuren yleisön 8ilmiesä on tämä huo-

mettavasti heikentänyt liittoutuneiden prestigeä sekä luot

tamusta heidän vakaisiin tuamiinsa koko sodankäynnissä. 

ROmanian Viranomaiset ovat entistä tiukemmin koettaneet val-

vea,että muodollisen puolueettoauuden lisäksi noudatetaan 

myös täyttä ta8apuolisuutta. R1inpl valvoo sensuuri, ettl 

lehdet julkaisevat suunnilleen yhtä paljon tieto- ja kuva-

tt aineistoa kummastakin taistelevasta puolesta. Ja pari päivää 

sitten saivat lehdet nimenomaisen kehoituksen jälleen jul-

kaiata joitakin kuVia H1tlerist~ 

Saksa puolestaan tekee paraanaa tiillä. Sen liha-

ty_tö jakaa päiVittäin suoraan lehdille erinomaisesti 188-

ditun uutiskokoelman kommentaareineen ja lehdet saavat yleeD-

al siltä myös rahaa, jos riittävästi käyttävät tätä tiete
voito~ 

lähdettä. Oaan !var.uutenaa tehostamiseksi on Saksa ~ös 
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joi takin pU viä s1 tten ayynyt tlnne suurehkon llli.ärän villaa 

ja puuvillaa. Kaupan psykolooginen vaikutus lieneekin ollut 

melkoinen, koska etenkin Ranskan lähetystH on sen johdosta 

ollut huolissaan. Monet muut toki vielä epäilevät, tullaan-

ko k.o. tavaramiär1ä koskaan todella luovuttamaan ROm&n1alle. 
. 1/ 

MYös bensiinikaupat ovat saksalaiset jälleen saaneet 

Ja nyt on Saksa lähettänyt tänne varsin ~dustavan valtuus

kunnan keskustelemaan "vuotuisten kontingenttien uusimisesta". 

Paitsi muusta tullee näisåä neuvotteluissa kysymykseen eri-

koisesti myös se, miten Saksa voi maksaa ROmaniasta halua-

mensa tavarat. Viime aikoina se on tehnyt tämän pääasial-

lisesti t~kkien entisen armeijan aseilla, joita se edel-

leenkin levereeraa tänne osoittaen siten luottavansa Siihen, 
2/ 

ettei Romania asetu ai~~aan sitä vastaan. 

Mitä naapurimaihin tulee, niin arvioidaan täällä,että 

Unkari Eaikissa tapauksissa on vielä kireämmässä puristuk-

sessa kuin Romania. Unkari lieneekin ottanut alotteen jo 

esillä olleiden hy6kkäämättömyys- ja vähemmist6neuvottelujen 

je. :.lcam1seksi. Leht1miesystäväni väittivät saaneensa Budapes-

tista tietoja Siitä, että Unkari olisi nyttemmin kovin se

vinnollinen, mutta ROmania koettaisi tilannetta hyväkseen 

1/ Vastoin aikoinaan epäilevästi selostamian1 täkäläisten vi
ranomaisten monia peruutuks1a, on paikallisten petroolintuotta
jien oaasta kuukauaikertomuksesta nyttemmin ilmennyt, että k.o. 
tuotteiden vienti Saksaan oli kokonaan tyrehdyksissä 1.8.-
26.8. välisenä aikana. 

2/ Toisaalta on k~llä RO.-n!an armeijassa monia entisiä tlekkilU
siä upseereja, joita käytetään •••• siksi,että he paraiten tunte
vat Skoda-aseet. 
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käyttäen olla tiukkana vaatien nimenomaista luopumista re

visiovaatimuksista, mikä tietenkin on UnkarilIe perin vai

keata. Mutta täältähän käsin osataan tarvittaessa tinkiä! 

Bulgariasta mainittakoon vain, että se on täynnä 

siviilipukuisia saksalai sia upseereja ja että sieltä 

toisin kuin muista tlmän kulmakunnan maista -- ei 

suttu Saksaan edes niitä sikäläisiä saksalaisia, 

ovat sodankäynnin kannalta hyödyllisiä, vaan että 

ole kut

jotka 

päinvas-

toin Saksassa käymäsfä olleet ovat saaneet palata Bulga

riaan. 

Mitä taas Neuvostoliittoon tulee, niin väitti hra 

Griffin, että Turkin ulkoministerin matka Moskovaan tähtäi

si Mustanmeren järjestämiseen puolueettomaksi. Omasta puo-

lestani epäilen kuitenkin tätä, koskapa Dardanellien nykyi

set sulkemissäännöt antavat jo sellaisinaan Turkille mah

dollisuuden tehdä kyseinen meri ainakin käytännöllisesti 

katsoen puolueettomaksi ja koskapa ~~rkki viimeksi vielä 

Montreux'n konferenssissa tarmokkaasti vastusti erikoissan8-

vallan myön~ämistä Neuvostoliitolle Dardanellien kauttakul

kua koskevissa päätöksissä. Lähempänä on mielestäni ae aja-

Neuvostoliitto on tehnyt aloitteen vierailuun tus, että 

saadakseen tilaisuuden lepyttää turkkilaisia. Eämä ovat 

varsin loukkautuneita Moskovan paktin yllä

aolmiam1sesta. Turkin ja Neuvostoliiton kea

sopimus vaatii nim. molemminpuolista tiedoitusta 

nim. olleet 

tykselliaeatä 

keinen 

kaikista kansainvälisesti tärkeistä seikoista. Tämän mu-
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kaiaeat1 olivat turkkilaiset puoleataan antaneet venäläi

sille kaikki tiedot liittoneuvotteluiataan Ranskan ja 

Englannin kanssa saaden, niin väitetään, venäläisten tä7-

den siunauksen asiassa . Venäläiset sitä vastoin olivat 

nyt la1m1nly6nneet kaikkien ennakkotietojen antamisen neu-
1/ 

votteluistaan saksalaisten kanssa. 

Olen muuten jo aikaisemmin tiedoittanut, että Tur

kin edustuston lausunnot eivät suinkaan lisää uskoa Tur

kin pUOlueettomuuden pysyväisyyteen. Tunnettu ranskalainen 

lehtimies de Jouvenel kertoi lisäksi hiljattain tänne 

Turkista saapuessaan, että sikäläisen yleisesikunnan pääl

likkB oli sanonut hänelle elokuun lopulla, että TurkiIla 

on nyttemmin '0 div1sion&a erinomaista sotaväkeä ja että 

hän /Yleises1kunnan päällikk8j arveli sen ajan tulleen, 

jollOin niitä 011 käytettävä. 

Tässä yhteydessä mainittakoon, että Ruotsin lähe

tystHn sihteeri Belfrage, joka on Syrian pääko~saaarin 

Puaux'n vävypoika, kertoi Beiruthiin koottavan suuria 

joukkOja, joita kenraali Weygand tiettävästi oli järjes-

tämässJ. 

Romanian puolueettomuutta suosivasta nykyisestä asen

teestaan huolimatta on ehkä Saksallakin joitakin pitem-

l/Ehkäpä ~Ha venäläiset kaikesta huol i matta ovat huolia
saan Saksan aikeiden suhteen. Ainakin väittivät sanomaleh
tiystävlni kuulleensa Sakassta käsin, että Hitler nytte.a1n 
upaeerienaa keskuudessa jo puhuisi melkoisen avoimesti 
Suur-Ukrainan tasavallan quodo.t~sesta. 
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lIille tähtäävii. suunn1 telaia J s11l1 

aukeaa vielä enemmän Jugoslaviassa , saattavat korkeat 

saksalaiset harkitsemattomina hetkinään hyvinkin avot.ee

t1 puhua siitä, että saksa tarvitaee Tonavan kokonai

suudessaan haltuunsa .. 

Usko 8iihen, että Romania voisi jatkuvasti 8ä1-

lyttää puolueettomuutensa tuntuukin yhä enemmän häviä

vän täkäläisen hallituksen kaikista va8takkais1sta pon

nistuksista huolimatta. x/ Erikoisesti asiantuntijat näyt

tävät kuitenkin laskelmo ivan , että ratkaisu tapahtuisi 

tässä suhteessa vasta myöhemmin, ehkäpä vasta ensi ke

väällä, jolloin liittoutuneet olisivat sotilaallisest1 

valmiit. Kilpailu Romanian tuotteista vo1 kuitenkin jo 

aikaisemminkin tehdä eturistiriidat liian sovittaaatto-

miksi. 

Paitsi muita painostuskeinoja lienee liittoutuneil

la valloiUa mahdollisuus takavarikoida Romanian tai 

romanialaisten Englannissa olevat ja miärältään tiettä-
1/ 

västi melko suuret sijoitukset. Väiteti.inpä aivan yle1-

sest1, että itse kuningas, joka l118ahan palatessaan 011 

pahasti velkautunut, mutta nyt l1enee Romanian rikkain 

henkilö, olisi sijoittanut suurimman osan Omaisuudes

taan Englantiin. Ja i~~~I)~il väitt1vät tualleenaa, 

ilPienenä kuvaavana piirteenä mainittakoon,että kaikki 
Bukarestin llheisissä p~aupungeissa olevat huvilat y.a. 
parelllD8.t asunnot on nyt jo etukäteen vuokrattu koko 
vuodekai -- epäileaättä turvapaikoik.i. 
1/ Sivumennen ma1D1ttakoon, ettl Tanskan entinen kauppa-atta
aea täällä, joka nyttemmin on it.enAinen liikemies, ker-

. toi aiDD1le tiniin,että Roaanian valtion pankki oliai juuri 
aiirtänyt kaikki kulta-arvonaa punnaata dollariin. 



ettl eDBlantilaiset olivat erikoisesti uhanneet takavari

koida juuri kuninkaan yksityisoaaisuuden, ellei hln nou

dattaisi heidän haluaaaan8a politiikkaa. 

;j~~ 
Asiainhoitaja. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 116/25. 

Herra K i n i s t eri, 

Oheisena lähetän kunnioittavast1 Bukare8t1n-

lähetystön raportin n:o 11 

Silmäys ympäri Bukare8tin näktipiirin. 
-----------------
Va8taano ttakaa, Herra Ministeri, erinomai8en kun-

nio i tukseni vakuutu8. 

~~ A""nhO't'j'~ 

Herra Ulkoa8iainministeri 
Eljas E r k k 0, 

H e 1 s i n k 1 • 

UI: •• : A 3{1 
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Asia: .511 mä,s _ ... p1pfi.ri ...... Buka.r.e.a.ti.n-
A:;iA 

näk6piirin . .......... . 

Olen jälleen tavannut mon:1a virkaveljistän:1 saaden m.m. 

tilaisuuden pitkään kahdenkeskiseen keskusteluun Etelä-Slavian 

täkäläisen suurlähettilään Doutchitohin sekä Latvian Varsovan 

lähettilään Ekisin kans ... 

Edellinen näistä, joka juuri oli ollut ulkoministeri 

Gafencon puheilla ja oli jälleen menossa tämän luokse,kertoi, 

että Romania oli heti Moskovan paktin jälkeen ryhtynyt paran

tamaan suhteitaan Moskovaan n:1mittäen sinne uudeksi lähetti

lääkseen poliittisen osaston päällikön, min:1steri Davide aaun. 

A1ka1se.m1n ei Reman:1a hänen mukaansa ollut tätä uskaltanut. 

koska se silloin oli luullut Saksan paheksuvan tällaista lä

hentymistä. Hänen mukaan ei venäläisten juuri edellisenä päi

vinä alkanut tunkeutuminen Puolaan ollut ainakaan sanottavasti 

lisännyt romanialaisten huolestumista kohtal.staan sikäli kuin 

s. riippui Neuvostoliitosta. 

Hra Doutchitchin mukaan olivat myös Romanian ja Unka-

rin väliset neuvottelut hyvällä tolalla. Etelä-5lavia koetti 

tässä asias8a välittää paraansa •• kaan kuten yleensäkin kai

kis.. tapauksissa, jois.. Balkanin valtioiden ulkopoliittiset 

JAKELUOHJE : 

UE 2: " • • 

J akeluohjemalleJo: 

Tavall inen. 
Tavalline n ja lisäksi ministe riölle. 
Ei ulkomaaedustuklen tledoituksiin. 
Ei ul komaaedustukscn, mutta ulkoasiainministeriön t iedol . 

tuksiin. 



• 

• 

-2-

~hteet/ 

1011vat ~seessä. Itse asiassa eivät Balkanin valtiot toivo 

mitään hartaammin kuin, että rauha s&ilyi81 niiden omalla 

kohdalla. Tähän olikin melkoiset mahdollisuudet ainakin ~in 

kauan kuin Italia pysyi sodan ulkopuolella. Italian puo

lueettomuuteen uskoi hän taas omasta kohdastaan vahvasti mo

nien jatkuvasti saamiensa tietOjen perusteella. Yhtenä motii

vina oli Italialla tällöin halu parantaa huonoja 

~ ~an hankkimalla puolueettomuuden turvin lisääntyneitä meren-
1/ 

kulkutuloja säännönmukaisen kilpailun puuttuessa. Toisaalta 

hän ei ~öskään uskonut Siihen, että Saksa voisi saada tin

gityksi Etelä-51aavial ta mitään yksipuolisia oleellisia etuja, 

sillä siksi voimakkaasti saksalaisvaatainen 011 hänen maansa 

yleinen mielipide. Ainakaan ei Saksan vanaveteen heittäyty

minen voisi tapahtua ilman kansalaissotaa. Hra Doutchitch: 

luuli muuten maansa hallituksenkin sisimmän olevan samalla 

kannalla. Ainakin oli prinssi-hallitsija Paul, jOnka hän 
2/ 

henkilökohtaisesti hyvin tunSi, vakaumuksellinen puolueetto-

muuden kannattaja. Kaikista näistä s1nään rauhoittavista se1-

koista huolimatta ei herra Doutchitch kuitenkaan p1tänyt 

Romanian puolueettomuutta täysin turvattuna, ei ainakaan ajan-

p1tkään. 

1/liiieDkUnta pilvää sitten oli ~telä-SlaV1an vara-piiilnIs
teri Jlaaek niinikään vakuuttanu.t jo mainitsemalleni hra 
Griffinille luottavansa Italian puolueettemuuden ~estämiseen. 

2/Asianoma1set ovat Etelä-5laVian kaksi suurinta vanhan maa
laustaiteen keräilijää. 
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Mini steri Ekis puolestaan kuvaili vlrikkii.ti Puolassa 

vallinnutta 8uunnittlmattomuutta ja kaaosta. Monien tlrkeidenkin 

seikkojen valmistelu 011 si1Di määrin laim1nlyHty, että melkein 

saattoi luulla puolalaisten pitäneen vihäisintikin vastoinkäy

misti mahdottomana. Nimenomaan oli korkein johto ollut aivan 

pystvmät~ntä, mutta samalla tyhmän korskeata. Niinpä oli käynyt 

1lmi, että Saksan 011 onnistunut ennakolta bankkia itselleen 

Puolan sotasuunnitelmat kokonaisuudes.aan. Liittoutuneiden soti

lasasia1ntuntijat neuvoivat sill01n puolalaisia pikimmiten muut

tamaan SUunnitelmansa, mutta tästä huolimatta niistä p1dettiin 

kiinni loppuun asti. Hra Ekisin mukaan oli pOlitiikka y ••••• 

nikökohdat saanut liiaksi vaikuttaa armeijas.a m... henkilöva-

11na&an nähden. Tämä 011 Vienyt monen kokeneen upseer1n syr

jäyttäaiseen. Jo. kuitenkin jossain oli ollut koeteltuja ken

raaleja, kuten es1m. Sosnkovski Lodzin .uunnalla, 011 saksa

laisille saatettu tuottaa huomattaViakin tapp101ta. Sak.alaisten 

.. o .. t tank1t y.a. motorisoidut tai.teluvälineet eivät muuten 01-

leet kelvanneet .1ellä, a1.sä tilanne 011 vaikea, jotell he1diJl 

turvautua tlek-oli kaikissa kriitil11.1s.ä paikoi.sa ollut pakko 

kiläisiin tai.teluväl1nei.11Jl.l/Hra Eki. hu1pell.1 oman ja varso-

vala1sten VirkaveljiellSä yhte1sen arvo.telun lau.elmaaD: w ~1ja 

le1jollia l ...... katraan johtamina -./Une ara'e de l10ns 

un tro~peau de moutollS/. 

1/ Tiaä vahVistaa jo Prahasta u.ein antaa1&1l1 t1etoja Saksan 
sotaväl1ne1den epätyydyttiVi.ti laadu.ta er1k01se.t1 tlekkiläi
.i1Jl V&rUstei.iill verrate. 
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Nyk71.in yrittäue. Puolan hallitus plA.tä RaDa~ 

kuten hra B.ok oli 1liIl ....... il_ittazmt .... hra Eki.' 
ill.. Roaanian hallitus .piil.. kuiteDkaaa pää.tIA .itä 

.... ta, joakaall puolueetto.aDs ei velvoita siv11lihenki

löiden pidättämiseen. MUtta Saksa painostan.e, k.akap. 

sille olisi edullista s.ada Varsov.... ~.dostetuksi 

uusi hallitus samalla kuin .ntinen jäisi ROmaniaan,je.

sa .e ei voisi toimia eikä siis myöskään lailliaesti 

edusta. entistä Puolaa. Silloin tosin puolueettomatk1n 

valtiot säästyisivät arkaluontois.sta valinnasta kahden 

yhtäaikaa toimivan Puolan hallituksen välillä. Viimek.i 

lienee kuitenkin täällä koetettu löytää kompromissi 8il

lä linjalla, että Puolan hallitus siirtyisi .nain täältä 

johonkin toiseen puolueettemaan maahan ja vasta sieltä 

Ranskaan. 

Romanian ase.. on epäilemättä entisestäänkin hei

kOJltunnt Saksan suht.en, joten .en on oltava sille en

tistä alttiimpi ainakin näennäiaesti. Saksa luottaakin 

mahtiinaa si1D& määrin, että ae edelleenkin toimittaa 

aseit. tii.nJle, m.1Ile viime viikoll. 60 lentokonetta j. 

ensi viikolla jäll.en 60 lentokonetta, kuten eräa va

rusm1n1steriön hankinta-asiamiea minulle kertoi. Kyaeesai 

toain lienevät pääasiallisesti tlekk11äiaet aotatarpeet 

ja liaäksi ehki vain jo aikaiaemmin sovitut leverane

sit, jotka vasta nyt täytetään. IItltta sittenki.nl neeD

säkin koettaa Rolll8n1a nykyiain aaada suuria paljouksia 

kaikkia puolustuslaitokselle vilttäaättöatä tarpeita miati 

tabanaa ja _lkeinpi mihin hintaan tahansa. Tilli ka1kk1 
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on tietysti maks~t ja .&tsaa, joten t~ill~ on aelvl 

i rllat10n tuntu, jota kyllä keetetaan alata. lI'i1Dpil. on 

uaeammaltakin taholta kuulemieDi tietojen mukaan Vii .. 

päiViniI. painettu 2 - 'miljaardia leit~ uatta paperirahaa 

ilman mitään katett .. 

Toisaalta on ROmanian asema sitäli helpottunut,ett~ 

aen edullisuus liittoutuneiden kiertoaan~ijverien k8DD&lta 

on vähentynyt. Kun lI'euvostoliitt. on kokonaisuudessaan 

miehit t änyt Puelan ja Romanian entisen rajan, ei siti 

tietä enää voida päästä Saksan klappuun joutumatta aa

malla tekemisiin Neuvostoliitonkin kanssa. Muita teitä 

käyttämällä on taas paitsi ROmanialta lla1kal ar"tava 

-- hyvällä tai pahalla -- suostumus myijs Unkarilta tai 

Et elä-SlaaVial ta. Monet täkäläiset virkaveljeDi uUD01le

vatkin, että Brennerin tien suhteellinen edullisuus on 

vastaavasti lisääntynyt ja että liittoutune1den painoatus 

Ital1aan tulis1 lähiaik01na tämän muka1sest1 liaäänt,aääD. 

Kaiken varalta kerron kuitenkin Vielä, että je mainitse

mani varustuamin1steriijn asiamies väitti, että Istanbuliin 

011si jo koottu suuria ase- ja &mmwsvarastoja. 

Neuvostoliiton asenne on täälläkin jatkuvasti kiiD

nostuksen kesk1piateealä. Edelleenkin virkaveljeD1 keskus

televat kahdesta eri mahdollisuudesta. Ensimmäisen mukaan 

ei Moskovaasa sittenkään olisi sovittu mistään lähemmäs

tä yhteistoiminnasta Saksan ja Neuvostoliiton keaken,vaan 

1/ Täa& lienee vaikeata huolt.atta siitä, sakaalaiavaata1-
nen mieliala on Unkariasak1n Tilae aikoina yh& lia~ 
tymisal, kuten monen ~un lisäksi minulle nyt vii .. ksi 
sinaekin akredito1tu ja siellä hiljattain käynyt miD1.
teri Ekis kertOi. 
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011si vi~emain1ttu oaa-alotte1sest1 ryht1D1t toimintaan 

vasta, kun satsa odotettua nopeammin saavutt1 suurta ae

nest7stK Puolassa liheten Gal1ts1an ukrainalais1a keskuk

a1a, jois.a sitä paita1 on petrool1akin. T~ kKs1t7ksen 

mukaisest1 koettaisi Saksa nyt vain aK117tti& tyytTVii

aen il .. en sille ikävKsaä tilanteeasa välttäKkseen louk

kaamasta Neuvostoli1ttoa tai rohka1aemasta liittolaisia 

juuri ennen omia rauhan tunnustelujaan. Eritoten 

siihen, että etenkin tällä eteläisellä suunnalla on jat

kuvasti neuvoteltu venäläisten etenemisestä sakaalaisten 

sotilasviranomaisten kanssa näiden vain vastahakoisesti an

taessaan suostumuksensa siihen. Edeleen arvellaan venäläis

ten itsekin tietävän, että dynaaminen Saksa tunne ttuine 

mannermaahegemonia ohjelm1nen on Neuvostoliitolle vaaralli

sempi kuin Englanti. Itse en tosin erikoisesti luota ve

näläisten kTlmään, loogilliseen asiallisuuteen kaikissa ti

lanteissa, mntta aittenkin olisin taipuvainen pitämään tätä 

~äsitystä tOdennäkÖisempänä. Ja samalla kannalla tuntuu 

olevan virkaveljieni enemmist6. 

Toisen käsityksen mukaan olisi jo Koskovassa sovit

tu kaikesta ja olisivat äskeiset tapahtumat vain alkua 

laajemmalle muiden maiden jakamiselle näiden kahden suur

vallan välillä. Tälläkin käsityksellä on monia kannatta

jia , m.m. ministeri Ekia, joka luuli todenneensa, etti 

Neuvostoliiton Varsovan-Iähettiläällä oli ollut ennakkotie

toJa sakaalaisten sotaliikkeiden 7ksityiskohd1stakin. 
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Sananen vielä Turkistakin. Epäilemlt~ntä on, että 

sen ulkoministerin Moskovan matka on tapahtunut Neuvosto

liiton aloitteesta ja useimpien virkaveljieni käsityksen 

mukaan Tur.'d.n lepyttämiseksi epälojaalisen yllätyksellisen 

Moskovan paktin jälkeen. Joidenkin mukaan olisivat 

toutuneet puolestaan taivuttaneet Turkin käyttämään ti

laisuutta saadakseen tietoja Saksan ja Neuvostoliiton lä

hentymisen asteesta sekä tarvittaessa ehkä 

tamaan vaikutustaan Neuvostoliiton loitontamiseksi 

Saksasta. 

#r~ 
As1a1nho1taJa. ~ 
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P.S. Edellisen jo tultua kirjoitetuksi saapui tieto, 

että pä~nisteri Calinecu on murhattu ampumalla. Asia 

on koetettu visusti salata, jopa siinä määrin, että kaikki 

lennätin ja puhelinyhteydet ulko~le heti katkaistiin, 

minkä johdosta lähetystö Viineisenä yritykseniän lähetti 

Oheisen, Viattoman yksityisluontoiseksi laaditun sähkeen. 

Erito+en Yhdysvaltain lähetystöItä saatujen tietojen mukaan 

lienee kyseessä salaliitto, koskapa samaan aikaan lienee 

vallattu radio ja sieltä heti kuulutettu tapahtuma -- Vie

läpä tiettävästi jo hieman ennen kuin murha oli suori

tettu. Kyseinen radiokuulutus keskeytettiin kuitenkin alkuun

sa. Itse teko suoritettiin kadulla toisesta autosta. Lähin-

ni kohdlstuu epäluulo rautakaartilalsiin, joiden liikkeen 

Calineaco varsin kovakouraisesti kukisti. Tietysti voi taas 

näidenkta takana olla joitakin etäisempiä tOimeksiantajia. 

sillä etenkin nykyoloissa syntyy helposti kysymys, kuka 

tästä murhasta hyötyy. Eivät ainakaan liittolaisvallat, sil

lä yleensä pidettiin vainajaa selvän länsivaltaisen suun

tauksen kannattajana. Ja vaikka läheskään kaikki rautakaar

tilaiset eivät sellaisinaan olleetkaan mitään saksalaisys

täViä, niin oli k.o. liikkeellä kuitenkin paljon yhteyksiä 

kansallissosialistiseen puolueeseen. Mutta tietysti on Vielä 

liian aikaista esittää mitään varmaa arvostelua kyseisen 

murhan taustasta ja seurauksista. 



Jäljenn!5s. 

Madame Tapio Voionmaa 
Apollonkatu 21 
Helsinki 

Liite raporttiin n:o 11. 

Hallituksen l i i ttola isystävällinen päämies murhattu 
salaliiton to imesta minka salaamiseksi kaikki ulkomaiset 
yhteydet katkaistu 

r:nsio 

Legat ion de Finlande ,Bucarest. 
21. 9 .1939 . 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 120/29 

..) ASIA 

Herra Ministeri, r:! ry 
Oheisena lähetän kunnioit~avasti 

Bukarestin lähetystön raportin n:o 12 

Pääministeri Ca11nescun murha. 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, 
omaisen kunnioitukseni vakuutus 

Herra Ulkoaåiainministeri 
ELJAS ERKKO, 

Helsinki. 

UI: II : A SllI. 
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Haluamatta enää kerrata lehdistössä var-

maankin jo olleita tietoja pääministeri Calinesoun murhasta huomau

tan vain s i itä täkäläisille olo suhteille kuvaavasta seikasta, että 

aluksi tieto koko tapahtumasta jopa peruutetttiin radion välityksel

l ä ja vasta illalla klo 11 tienoissa saatiin julkaista ensimäiset li
sälehdet asiasta. Myöhemmin palautettiin myös aluksi katkaistut ulko-

maiset lennätin- ja puhelinyhteydet. 

Tapahtuman kaikkia yksityiskohtia ei kai 

koskaan tulla t äysin tuntemaan, ei ainakaan julkaisemaan. Virallises

ti ri--.ettiln kyllä heti selittämään, ettei murhalla ollut mitään 

maan rajat ylittävää taustaa ja täkäläinen saksalainen lehti allevii
vasi tätä puolta asiassa niin innokkaa8ti, että heti tuli mieleen 

lau8elma: " qui s'excuse:!:!~';~!~!~Oi8esti on Bukarester Tagee 
blatt koettanut peittää 0 es el~ Prahassa ja väittää hänen 

oleske~l1een vain jossain Slovakian raja.lcylässä. Virall1sistakin tie

doista ilmenee kUitenkin seuraavaa. Alotteentekij,& Dumitrescu oli 
vi1ife 

jo •• , ••••• helmikuun alussa osallistunut Oalinescua vastaan kohdistu-
neeseen epäonnistuneen murhaytttkseen, jossa DumitresCUD veli 8&1 sur-

mansa. Eloonjäänyt Dumitrescu pakeni sill01n Prahaan, jossa häa s1ellä 
ulkomaisiin nykyisin kohdistuvan ankaran valvonnan johdosta ei varma .. 

t1kaan ole voinut olla saksalaisten viranomaisten tätä tietämättä. Ja 

.JAKELUOH.JE : 

UE 1: A 6. 

.Jakeluohjematteja: 

Tayallinen. 
Tavallinen ja Ii •• kai . miniatcri6l1e. 
EI ulkom •• edultukaen tiedoitukllin. .. 
Ei ulkomaaedultukaen, mutta ulkoaliainmlnisteriön tiedoi. 

tukann. 
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nyt hän olifjällee siellä vall1tseva.~a tiukasta valvonnasta huoli

matta päässyt äskettäin siirtymään Slovakiaan ja sieltä edelleen Roma

niaan. Kaikld.na näinä kuukausina 011 häneW ollu~ kyllin rahaa elämi

seen ja nyt oli hänellä ja hänen ylioppilastovereillaan rahaa auton 

ostoon ja tiettävästi lisäksi kullakin runsas käsikassa. M18~ä? 

Vakavissakin piireissä puhutaan täällä Siitä, että suunni 

mana oli ollut aiheuttaa levottomuuksia maassa juuri silloin kuia sak

salaiset - tai venäläiset - jouko~ miehittäisivät ROmaniaan rajoittu

vat osat Puolaa. TällBin olisi näille vieraille joukoille tarjoutunut 

sopiva tekosyy tunkeutua Romaniaankill j : :"-.~ '. "~-::'::: .JJl :- ;o<L '.'I1U '0. .. ' :tl var

jollao Nyt kuitenkin väitetään että murhan suorittaminen 011 myjhäs
tynyt joitakin päiviä ja että toisaalta venäläise~ joukot olivat eden-

neet niin nopeasti - ehkäpä vastoin sakaalaistenkin laskelmia _ että 

i ne jo ennen t ätä tapahtumaa olivat ehtineet miehittää koko raja

alueen ja olivat t ällöin joutuneet ystäväl11sissä merkeissä ottamaan 

yhteyden Romanian rajalla oleviin joukkoihin ja näiden päällystöön. 

Äkkinäinen asenteen muutos ei~ää ollut yhtä helposti suor1tettavis

sa ~ mikäli venäl äisillä p.olestaan oli yleensä ollenkaan ollut täl

laisia suunitelmia. 

Romanian hallitus puolestaan ryhtyi heti jyrkkiin toimen-

piteisiin järjestyksen ylläpitämiseksi. Niinpä ammuttiin teon tekijij 
itse murhapaikalla ja jätettiin sinne lojumaan lähes vuorokaudeks1i 
itYtt'b;tKÖ 

Tiettävästi kaikki onkin jäll~en rauhallista ja hallitus on saanut uu
den aiheen tehostaa maan puolueettomuushalua. 

Uutta pääministeriä pidetään yleensä mitättömänä henk1l~ 
nä, joten arvellaan kuninkaan vast'edes ent1stäkin yksinvaltaisemmin 
määräävän maan asioista. Hänen melkeinpä ainoaksi vaikutusvaltaiseks1 

neuvonantajakseen jäänee kuningashuoneen ministeri Urdareano, jonka 
suojatti muuten uusi pääministeri on jo kauan ollut. 

Edellä esitetty sisältää kyllä joukon otaksumiakin, 
vastaa virkaveljieni enemmistBn käsityskantaa. 

Asiainhoita3a 
iJTeoiia julm1en rangaistusten peloittavuudesta osottautui ainakin 

·tässä aivan harhautuneeksi. Ihm!spaljoudet riensivät huolettomasti 
h&l1sten tölliatelemään kadulla lojuVia ruumiita, joiden lähe1ayy
iIIItilös het1 ilmestyi tilaisuudesta vaarin ottaVia täkäläisiä 
~~!ei!i:;:,a. Paikalla vallitei lähinnä markkinatllB1suuden I~ 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 122/31 

Herra Ministeri, 
Oheisina lähetän kunnioitta-

vasti raporttini 

n:o 13 " Vieläkin pääministeri Calineseun murhasta-, 
n:o 14 " Romania ristiaallokossa". 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, erinomai.en kunnlol
tukseni vakuut us 

Herra Ulkoasiainministeri 

VE '1: A al!. 

ELJAS ERKKO, 
Helsinki. 
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Calinesoun murhasta. 

Otsikkeasiaa koskettelevien edellisten raporttien! 

• t äydennykseksi mainitsen vielä nyttemmin kuulleen! Saksan taholta je 

~naast1kin llmaistun tOivomuksen, että pääministeri Calinescu 

vaihdettaisiin johonkin Saksalle mieluisempaan politiikkoon. Ensi 

kerran lienee t ällainen tO)vomus esitetty jo vuoden alussa.Ja ~ 
aksalaisi8sa~L" 

vovaltaisissa täkäläisissä piireissä ol1y.elä murhan aattona esitetty 

• 

se ajatus, että Calinesou oli epämieluisa henkilö, josta olisi pääs

t ävä. Saksan mainitsemine! tämän murhan yhteydessä ei tietenkään 
lä merkitse sitä, että sikäläinen j ärjestelmä kokonaisuudessaanj siia 

johtoa myöten/tehtäisiin vastuulliseksi tapahtumasta. Jo Prahasta kä-

sin mainitsin useampaankin otteeseen, että Saksassa on edelleenkin 

suuntataisteluja ja että äärimmäisyysm1ehet, nimenomaan 

saattoivat fait aooomplin aikaansaamiseksi toimeenpanna tekoja, joiden 

katsoivat edistävän omia pyrkimyksiään. Niinpä ehkä tässäkin tapauk-

,essa. 
Sivumennen sanoen väitetään virkaveljieni keskuudessa, että 

Espanjan lähettiläs de Prat y Soutzo olisi - tosin vain yksityisesti 

osallistunut kOe murhaan, kuten eräästä viranomaisten käsiin joutu

neesta hänen kirjeestään kävisi ilmi, ja että romanialaiset 

johdosta vaatineet hänet kutsuttavaksi takaisin. 

111 ten tahan.a, niin täällä alunperin l1ikuske'Uet huhut ovat 

JAKELUOHJE : 

UE 2: A • • 

Jakeluohj emalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Ii.lksi mini.teri6I1e . 
Ei ulkomaaedualukaen Iledoilukalln. 
Ei ulkomueduatuk.en, mutta ulkoa.iainmini.teriön tiedoi .. 

tuk.iin. 
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epäilemättä olleet siinä määrin pi1anallis1a Saksalle, että se on 

koettanut ryhtyä vastapropagandaan, sillä nytteamin on huomattavissa, 

että j01ssakiA piireissä koetetaan väittää Englannin olevan ko. mur

han takana. Nimenomaan eräät Sakaalle ystävälliset lähetyst6t tuntu

vat toimivan tämän uuden huhun levittämiaekai samalla kuin Saksan 

oma lähetyatö on esittänyt se,nkin kannan, että murhan takana 01ia1-

aivat - puolalaiset! Englantilaisten epäileminen lienee kuitenkin 

aivan harhautunutta jo siitäkin syystä, että nimenomab englantilais

ystävyydeatlin tunnettu vainaja - hän on mm. kouluttanut poikaansa 

Englannissa - 01~s1 määrätietoiaena ja taraokkaana poltitikkona voi

nut olla vain hyödyksi Englannille. 

Asiainho i taja 
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Galinescun hautajaisissa ja muutenkin tapaamen1 

virkaveljet pohtivat edelleenkin Puolan katastroo!ia esittäen uusia 

yksitjiskohtia siellä vallinneesta suunnitelmattomuudesta ja kaaok
sesta. Iästä riippumattakin lienee aseita ollut siksi riittämättö-

mästi, että myöhemmin mobilisoidut sotilaat eivät enää voineet saada - j) 
varusteita, vaan palasivat tyhjin toimin takaisin koteihinsa. 

Nykytärkellti on toki kysymys Puolan hallituk-

sen asemasta. Sen asemaa mutkistuttaa se seikka, että muutamat sen 

jäsenistä ovat aktii viupseereita, jotka vallitsevien kansainvälisoi

keudellisten säännösten mukaisesti Olisi~olueettomaan maahan saapu-

• essa&n pidätettävä kuten muutkin sotilaat aina sodan loppuun asti. 

Mutta presidentillä ja siviililuontoisilla hallituksen jäsenillä pi

täisi olla oikeus sii rtyä t äältä minne haluavat. Saksa 

kin pitävän Puolan hallituksen toiminnan estämistä perin tärkeänä 

_ juolueettomassa maa ... ollen ei se nimittäin saa toimia - koskapa 

Saksan taholta on ministeri Ekisiltä saamieni tietojen mukaan nimen

omaisesti ilmoitettu Romanian hallitukselle, ettl Puolan hallituksen 

päästäminen pois maasta katsotaan epäystävällis~ teOksi, joka voi 

aiheuttaa Romanialle mitä vakavimpia seurauksia.Hra Ekisiltä ja muil

takin saamieni tietojen mukaan suunnitelis1 Puolan hallitus tämän 
johdosta nykyisin valtuuksiensa siirtämistä suurlähettiläälleen Pari-

JAKELUOHJE : Jakeluohjemalleja: 

T avallinen. 
Tavallinen ja IIsl lni . minister iölle. 
Ei ulkom • • edultuklen UedoitukaUn. 
Ei ulkomu eduatukle n, mutta ulkoasiainministeriön tiedoi· 

tukan". 
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sissa tai Lontoossa, minkä j älkeen täällä oleva hallitus eroaisi, 

jotta voitaisiin muodostaa uusi toim1ntakelpoinen se1 )t .... Ranskas

sa tai ~nglannissa. 
Vielä enemmän kuin Puolasta keskustellaan kuitenkin Neuvos-

tOliitosta, jonka suhteen kelläin ei k tunna olevan varmoja tietoja, 

vaan ainoaataaA indisioihin perustuvia otaksumia. Useimmat virkavel

jistäni arvelevat edelleenkin Neuvostoliiton astuneen sotapolulle 

vain aaadakseen yhteistyön varjolla tilaisuuden sulkea Saksalta tien 

kaakkoon, kuten nykyisen miehityksen muodossa onkin tapahtunut. Sil

ti arvioidaan Saksan ainakin sikäli pelanneen taitavasti, että sen on 

jälleen onnistunut erään slaavilaisen valtion avulla kukistaa toinen 

slaavilainen valtio. Tsekkoslovakiahan kukistettiin myös ensin puo

lalaisten ja sitten slovaakien avulla. Wåin Saksa alueellisteR saavu

tustensa kaupantekijäisiksi saa myös estetyksi slaavilaisen solidaa

risuuden lujittum1sen, mikä varmaankin olisi lähinnä kohdistunut 

juuri Saksan ajamaa pangerman1smia vastaan. Ellei liittolaisvalloista 

olisi haittaa Saksan suunnitelmille, oli81 muuten Neuvostoliitto nyt 

kai joutunut uudistamaan Puolan ajatteleaattoman politiikan. Mylt&-

tt vaikuttamalla Tsekko-Slovakian jakoon Puola paljasti oman kylkeRsä 

Saksalle, joka joidenkin kuukausien valmistusajan jälkeen käytti hy

väkseen tätä Puolan strateegista heikentumista. Saman on itse asias

sa RYt tehnyt Neu~l11 ttokin. 
Mitä Romanian ja Neuvostoliiton suhteisiin tulee, niia 

useimmat virkaveljeni tuntuvat tässäkiR arvelevaa, ettei Neuvosto
liitto ottaisi aloitetta mihinkiia sotato1miin, mutta kiirehtisi 
kyllä turvaamaan itselleeR"käteiapantit" siinä tapauksessa, että 

muut. maat uhkaisivat Romanian alueellista koskemattomuutta tai po
liitista riippumattomuutta. Maan hallituskin tuntuu olevan suhteelli-

seR rauhallineR ainakin siitä päättäeR, että se OR nyttemmin omaksu

nut aika tiukan asenteeR Unkariin ja BulgaSiaan nähdeR. Eri tahoilta, 
vii.ekai .eksikolaiselta virkaveljeltän1, oleR kuullut, että Romania 

1/ Jo Prahasta tiedoitiR taekkien tietojen perusteella, ettei 
Puolan armeijalla tiettävästi ollut riittävästi varusteita. 
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kahden naapurimaansa kanssa siinA mielessä, että se ehkä aäärätyin 

ehdoi. o11si Valll18 luovutta.aaaan näille 08aa D1iden vaatimata alu

eista. Nämä kylläkin aika haparoivat maaperäD tunnustelut 

kia keske.tetty sodan alettua ja ainakaan tällä haavaa ei Romania 

enää l iene haluka s ede s h ::lXY::it sPl°1!'l'1 __ o; l u 1"..1.0 ttuksie. kOe ma1.lle. 
Ka1lEe •• a huolimatta on täällä jatkuvasti paljon levo"&~c,_~ 

muutta tulevaisuuden suhteen yks1npä diplomaattik:unnassakiD. Tiedän 

useampienk!n virkaveljieni jo pakanneen arvokkaimman omaisuutensa 

nopean Roislähdön varalta, joskin vain harva odottanee mitään äkki

käännettä tapahtumissa l ähimpinä kuukausi»a. Tosiasia lieneekin, ku

ten jo aikaisemmin olen ilmOittanut, että etenkin Puolan tapahtumien 

valossa ei voida odottaa Romanian puolustuslaitoksen pystyvän mihin

kään vakavaan vastarintaan ainakaan Saksan taatänSiVal'Ojen sota

voimia vastaan. Varusteiden puute, s~tila1den usein alkuk~ainen 
taso, mutta ennenkaikkea puuttuva järjestelykyky aiheuttaa tämän 

alemmuuden • 

~c'" I~t( ~ 
Asiainhoi taj a: ct1: '"-:::::f ~ j'4 \. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
N:o 128/37. 

Herra M i n 1 s t eri, 

Bukarest1~saJ JO p:nä syyskuuta 1939 

~ (, J 7- 't '!---t 

iJlo ~ ~ J. 

r ~/Y 

Oheisena lähe tän kunnioittavasti Bukarestin-

l ähetys tön r aportin n:o 15 

Homania ristiaallokossa,II. 
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Se suhteellinen rauhoi ttuminen, jonka Puolan kukistumi-

.. sesta johtunut länsivaltojen interventiomahdollisuuden pienenty

minen aluksi aiheutti, on jälleen vaihtunut kasvavaan levot

tomuuteen, jonka aiheena lähinnä on Neuvostoliiton lisäänty

nyt aktiviteetti. a ime nomaan suurta yleisöä on hermostuttanut 

se, että jokin tuntematon radioasema on jo useammasti kuulut

tanut Romanian kielellä, että "me venäläiset tulemme parinkymme

nen päivän kuluttua vapauttamaan bessarabialaiset ja bukovina

laiset veljemme". Asiantuntijat ovat kylläkin 1Iroliu erimielisiä 

• 
tämän aseman laadusta ja tarkoituksesta. ~räiden mielestä se 

todellakin on venäläinen, mutta pyrkii vain levottomuuden yllä

pitämiseen Romaniassa. Toiset taas luulevat sitä saksalaiseksi 

asemaksi, joka peloittelemalla venä l äisellä vaaralla koettaa teh

dä romanialaiset kuuliaisemmiksi Saksalle. Bräät vihdoin luule-

vat, että kyseessä on jälelle jääneiden rautakaartilaisten yri

tys ylläpitää kuohuntatilaa maassa. 

Ml ten tahansa, niin nykyisin romanialaiset ovat alkaneet 

pitää Neuvostoliittoa vaarall isempana kuin Saksaa. ~nsiksikään 

he eivät juuri usko Saksalla olevan valtaushalua niin kauan 

kuin se kaupallista tietä voi saada haluamansa tuotteet 
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Romaniasta. Ja vaikkapa Saksa tunkeutuisi maahan, niin roma

nialaiset arvelevat, että se jälleen kerran voitaisiin saada 

liittolaisten avulla pois täältä. Neuvostoliittoon nähden pel

käävät romanialaiset sttävastoin, että jos se kerran tunkeu

tuisi tänne, niin eivät liittolaiset voittaessaankaan voisi 

enää tunkea sitä pois sen saavuttamis ta asemista. Tämän mu-

tt kaisesti onkin omania saamieni tietojen mukaan nyt viimeksi 

ruve nnut keskittämään pääosan joukoistaan Neuvostoliiton rajal

le sijoi te ttuaan ne aikaisemmin pääasiallisesti Unkarin ja 

Bulgarian rajoille. Entinen vastenmielisyys Saksaa kohtaan on 

myös ainakin sikäli vähenemässä, että pahimmassa tapauksessa 

ollaan valmii t turvautumaan sen apuun' Neuvostoliittoa vastaan 

-- liittoutuneet ovat nim. yhä enemmän ruvenneet jäämään pois 

laskuista. 

• 
Edellisestä jo ilmenee, että täällä vieläkin yleisesti 

epä illään Saksan ja Neuvostoliiton yhteis toiminnan vilpittömyyt-

t ä j a kestävyyttä näin sekä romanialais t en että myös dip-

lomaat t ien enemmistön keskuudessa . Lyhyesti sanoen on yleisin 

käsi tys se, että Saksa Moskovan ensimäisellä paktilla tavoitteli 

sodan välttämistä luullen sen riittävän peloi ttamaan Puolan ja 

l änsivallat kaikkiin Saksan haluamiin myönnytyksiin. Neuvosto

liitto puolestaan olisi silloin laskelmoinut, että Puola pys 

si useampikuukautiseen vastarintaan siten huomattavasti heiken

täen Saksaa. Kun kävikin tOisin, niin Neuvostoliitto riensi 

miehi ttämään itselleen tärkeät osat Puolaa, jotteivät ne joutui

si Saksan käsiin. Ja Saksa , joka edelleenkin kiihkeästi haluai

si rauhaa länsivaltojen kanssa, teki tällöin kaikki tarpeel

liset myönnytykset Neuvostoliitolle, jotta länsivallat uskoisi-
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vat Neuvostoliiton tukevan Saksan politiikkaa ja olisivat 

siksi taipuisampia pikaiseen sovintorauhaan. 

Itsekin olisin lähinnä taipuvainen kallistumaan tähän 

käsitykseen, j oskin Neuvostoliitto lienee edelleenkin pysy

teltävissä Saksan linjalla siinä tapauksessa, että Saksa jo

kaisesta uudesta a vunannos ta tarj oaa uuden korkean hinnan 

-- ensi sijassa tietysti sivullisten pie nempien maiden kus-

tannuksella etenkin koska sodan pitkittyminen Saksan li-

s äksi 

tolla 

heikontaisi myös ' nglantia, mistä kaikesta Neuvostolii

olisi vain etua. Kaikissa tapauksissa olen jo Prahas-

ta käsin johdonmukaisesti tehostanut Saksan mannermaisen he

gemonian merkeiss ä ilmenevää jatkuvaa laajentumishalua, joka 

asteittain laajentaa tavotteitaan ja joka toisaalta on val

mis kaikkiin suhdanne-poliittisiin manöövereihin kulloisenkin 

päämääränsä saavuttamiseksi. Ja jo silloin tehostin Saksan ja 

.. Neuvostoliiton ideologisen pohjan läheisyyttä. Tärkeimmäksi 

eroitta vaksi tekijäksi jääkin n "in ollen -- jo kauan edusta-

mani kannan mukaisesti se, että Neuvostoliitto on yhä 

enemmän siirtymässä kosmopoliittisesta kommuni smista suurve

näläiseen patriotismiin tai suorastaan panslavistiseen impe

rialismiin, jonka päämää rät helpost~ voivat joutua ristirii-

taan pangermanististen begemoniapyr kimysten kanssa ellei nim. 

väliaikaista kompromissia synny sivull isten kustannuksella. 

iistä monista yksityi skohdista, joilla Neuvostoliit on 

ja Saksan ystävyyden epäilijät täällä tukevat kantaansa, mai

nittakoon tässä vain seuraavat, tiettävästi vähemmän tunnetut 

seikat. 
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nykyisin varsin etevästi toimitettu Bukarester Tageblatt, 

joka aikaisemmin oli kovasti mustannut Rydz-Smygliä,julkai

si heti seuraavina päivinä kaksikin suopeata lausuntoa mar

salkasta ja hänen järkevästä rauhanhalustaan. Lopuksi väit

ti hra Markus Saksan antaneen Unkarille tiukan kehoituk

sen pikimmiten linnoittaa Neuvostoliiton vastaisen rajansa. 

Samansuuntaisesti kertoi muuten Unkariinkin akreditoitu mi

nisteri Ekis jo elokuussa kuulleensa, että Saksa olisi lu

vannut tarvittaessa antaa Unkarille sotilaallista apua Neu

vostoliittoa vastaan. 

Calinescun murhan yhteydessä jo mainitsemieni seikko

jen lisäksi kertoivat puolestaan lehtimies-ystäväni, joiden 

tietoja hra Ekis täydensi, että Cernautissa olevassa Deutsche 

F.au .sissa olisi löydettyasiapapereita, joista olisi ilmen

nyt, että sikäläiset saksalaiset suunnittelivat jonkinlaista 

kansannousua niihin aikOihin, jolloin saksalainen sotaväki 

ilmestyisi Romanian rajalle, jotta tämä saisi tällä tavoin 

sopivan t ekosyyn tunkeutua maahan "järjestystä palauttamaan". 

Saksalaisten sijaan saapuivat kuitenkin neuvostovenäläiset 

joukot omenian rajalle ja niin raukeni koko aie. 

Saksan taholla on kaikki tämä tietysti koetettu ai

nakin julkisuudessa kieltää ja erikoisesti Bukarester Tage

blatt on tarmokkaasti yrittänyt tehostaa saksalais-venäläi

sen ystävyyden lUjuutta päätyen jopa kerran oireelliseen 

uhkaukseen, että kyseisten maiden sotajoukot tulevat edel

leenkin yhdessä marssimaan Sinne, minne ne seuraavalla ker

ralla käsketään. Toisaalta on koetettu peruuttaa kaikki 

Saksalle epäedulliset tiedot tai huhut. Onpa Romaniankin vi

ranomaisia painos t ettu olemaan avullisina tässä. Niinpä oli 



• 

• 

-6-

esim. propagandamin1steriöön kutsuttu kaikki ulkomaiset lehti

miehet, jotta vielä kerran olisi dementoitu ulkomaiden osuus 

Calinescun murhaan, mutta oli tämä tehty niin tÖkerösti, että 

lehtimiehet nyttemmin ovat enti s tä enemmän vakuutettuja siitä 

huomauttaen m.m., että rautakaartin hajoittamisen jälkeen pake

ni useita tuhansia sen jäseniiXä Karpaatti-Ukrainaan ja Slo

vakiaan, jossa he saivat saksalaisten viranomaisten tai as1a

mies t en myötävaikutuksella vapaasti tOimia. l / 

Myöskin t a loudellisessa suht eessa on Saksa painostanut 

Romaniaa. Niinpä kertoi t äällä vuosikausia ollut ja aina hy

Rin ini ormoitu Tanskan l ähettiläs, että Saksan taloudellinen 

valtuuskunta oli koe ttanut selittää, ettei se enää tarvitse-

ka an Romanian vil jaa -- jota Romania tuskin voisi saada 

muualle kaupaksi koska se nyttemmin voi saada viljaa 

Neuvostoliitostakin, mutta että se silti olisi valmis osta

maan vil j aakin sillä ehdolla, että sille annettavia petrooli

ki i n t i öitä huomat tavasti suurennet t a isiin. Tänään kuitenkin 

näkyi Buka rester Tageblatissa uutinen, että Saksan kauppaval

tuuskunta on juuri lähtenyt saatuaan vuosikiintiöt uudist 

si entisellä pohjalla, mutta ottaen huomioon Böömi-Määrinkin 

ennen ostamat määrät. Viimemainitun lisämääräyksen todellista 

sisältöä en Yielä ole saanut selvitetyksi, mutta tiedän, että 

l/Vain jo ennen mainitsemani Espanjan täkäläisen ministerin 

osuus Calinescun murhaan myönnettiin kyseisessä tilaisuudes 
joskin asiaa lievennellen. Hänen autonkuljettajansakin on 
kuulemma vangittu asian yhteydessä. 



• 

-7-

Tsekkoslovakia aikoinaan tuotti runsaasti vuoriöljyä täältä. 

Jos romanialaisten on onnistunut pitää puoliaan näissä kaup

paneuvotteluissa, johtunee se täällä vallitsevasta käsitykses

tä, että uusi saksalais-venäläinen kauppasopimus jää toistai-

seksi vain kauniiksi eleeksi. Väitetää n nim., että monia Sak

san tarvitsemia tuotteita ei Neuvostoliitolla ollenkaan ole 

myytäväksi ja että liikeneviäkin tuotteita voidaan kuljetus

vaikeuksien tähden vain vähäisessä määrässä toimittaa Saksaan. 

Saksan tarvitsemat tuotteet ovat yleensä saatavissa Etelä

Venäj ällä ja s i eltä ovat kulkuyhteydet liian pitkät ja 

yleensä my ös huonot Saksaan asti etenkin, kun Puolan rauta

tieverkosto nyt on niin turmeltunut, että se voidaan saada 

käyttökuntoiseksi vasta kuukausien jälkeen ja silloinkin vain 

suurilla kusta nnuksilla. 

Miten tahansa, niin täällä vilisee nykyisin kaikenlaisia 

Saksan asiamiehiä milloin liikemiehinä, milloin lehtimiehinä 

• / tai - naisina/. Yhte istä näille kaikille on vain se, että 

heillä tunt uu olevan rajattomasti rahaa käytettävissään. Liit

tolaisten toiminta sitä vastoin tuntuu huomattavasti hiljen-

tyneen täällä. 

~tä vihdoin tulee täällä olevaan Puolan hallitukseen, 

niin lienevät rOmanialaiset heti vaatineet sen jäseniltä kir

jallista sitoumusta Siitä, että nämä maasta poistuessaan läh

tevät johonkin toiseen puolueettomaan maahan. Tästä puolalai-

set kuitenkin kieltäytpät. Puolan presidentillä on kuitenkin 

nimenomainen oikeus sodan aikana nimittää sijaansa valtion 

päämieheksi joku itse valitsemansa henkilö. Hallituksen toiminta

valt.udet voitaneen siis laillisesti siirtää jollekin ulkomail

la jo olevalle henkilölle. Ehdokkaina mainitaan Padarevski ja 

Zalesk1, joka äskettäin matkusti Romanian kautta muualle. 



,. 

-8-

~tä lopuksi tulee Wii ttolaisten asenteeseen ja lähinnä 

niiden rauhanvalmiuteen nykyt ilanteessa, ovat mielipiteet va

kiintumattomia. Useimmat tuntuvat uskovan sodan jatkumiseen. 

Itse puole stani arveli s i n eräiden englantilaisten ja 

laisten lehtimiestuttuj eni osuneen oikeaan, kun he eilen 

selittivä t minulle, että heidän maidensa nykyiset hallituk

set eivät voi ajatella rauhaa siitä yksinkertaisesta syystä, 

että ky seisten hallitusten ulkopuolella olevat vasemmisto

ainekset saisivat silloin liian tehoisia aseita seuraavia 

vaalitaisteluja varten ja voisivat siten aivan musertavas

ti lyödä nykyiset hallituspuolueet, joiden kaikki joh tajat 

tällöin joutuisivat poliittisiksi vainajiksi. Keskustelutove

rini pelkäsivät myönnytysrauhan voivan ehkä johtaa jopa 

yhteiskunnallisiin h äiriöihin Englannissa ja Ranska·ssa. 

asiainhoitaja. 
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Asia: Tasapainon tavoittelua 

Ennen maailmansotaa kilpailivat Turkki, Itävalta-Unkgri 

ja Venäjä vaikutusvallasta Balkanilla ja pitivät etenkin kaksi 

viimemainittua siellä toisensa tasapainossa. Kaikki kolme jOu

tuivat kuitenkin mahtitekijöinä pois pelistä sodan päätyttyä. 

Vaikutusvaltaa tavoittelivat sen sijaan Italia, Englanti,mutta 

etenkin Ranska, joka saattoi nojautua pikku-ententeen. 

liiton sittemmin muodostuttua pääsi Turkkikin jälleen 

maan. Tas~~ainoa häiritsevinä tekijöinä olivat taas tällöin 

alunperin Unkari ja Bulgaria sikäli, että molemmilla oli re

vistopyrkimyksensä • 

Jo näihin aikoihin pyrki Benesh, kuten hän itsekin 

on ilmoittanut eräässä puolitoista vuotta sitten anonyymisesti 

kirjoittamassaan kirjassa, siihen, että kaikki Kaakkois-Euioop

paan kiinnostuneet suurvallat, hänen mukaansa Italia, 

Neuvostoliitto, saataisiin mukaan tämän kulmakunnan politiik

kaan, jotta yksikään niistä ei tuntisi olevansa syrjäytetty 

ja jotta ne samalla pitäisivät toisensa tasapainossa. Saksa 

rupesikin vähitellen itse etsiytymään Sinne, mutta jo sitä 

ennen halusi Benesh saada Neuvostoliiton mukaan ja tätä 
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ten aluksi Kansainliiton jäseneksi. Kansallissosialistiseksi 

tultuaan Saksa kuitenkin kovasti vastusti Neuvostoliiton 

päästämistä Euroopan ja etenkin tämän kulmakunnan politiik-

kaan. 

Tilanne on sittemmin suuresti muuttunut. ~sekko-Slova

kian kukistuminen vei pohjan pikku-ententeltä ja nyt vii

meksi on Puolakin menettänyt sen vaikutusvaltansa, joka sil

lä oli ' omanian välityksellä. Toisaalta on Unkarin asema 

vahVistunut sikäli, että se sai oleellisen osan alueellisis

ta vaatimuksistaan täyte tyksi TaekkO-Slovakian kustannuksella. 

Merkittävin ilmiö oli kuitenkin Saksan vaikutusvallan suuri 

vahvistuminen. Saksa käytti tällöin osin ulkopoliittista pai

nostusta, osin sisäpoliit t ista myyräntyötä. Ennen kaikkea se 

kuitenkin turvautui taloudellisiin tekijöihin sitoen tämän 

kulmakunnan maat itseensä taidokkailla clearingsopimuksilla. 

Englanti ja Ranska pysyivät aluksi aika passiiVina. Italiaa 

.. t ämä kehi tys kyllä huolestutti, mutta akselipolitiikan 

ja lisäksi heikompana sopimuskumppanina se ei uskaltautunut 

muuhun kuin perin varovaiseen kulissijuonitteluun, joka useim

miten tavoitteli Kaakkois-Euroopan valtioiden oman vastu~tus

voiman lisäämistä niiden keskinäisiä suhteita parantamalla. 

x x 
x 

Nyt on tilanne taas oleellisesti .muuttunut sikäli, 

että -euvostoliitto on äskeisten miehitysten perusteella jou

tunut paljon lähemmäksi tätä kulmakuntaa. Ja ainakin näen

näisesti Saksa on tästä hyvillään. Niinpä kirjoitti Saksas

ta käsin toimitettu Bukarester Tageblatt äskettäin, että vasta 
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nyt ovat olosuhteet tällä kulmakunnalla saatettu luonnolli

selle pOhjalle, kun Saksa, Italia ja Neuvostoliitto ovat 

päässeet huoleh t imaan kehityksestä siellä. ~åin on siis 

Saksa näköj ään omaksunut aikaisemmin vastustamansa Beneshin 

opin. 

Romanian viralliset piirit koettavat suhtautua rauhal-

lisesti uuteen tilanteese en. Niinpä lausui uusi pääministeri 

Argetoianu hiljattain egyptiläiselle virkaveljelleni, joka on 

hänen personaallinen :,>tävänsä ja jonka kutsuvieraana hän 

on ollut Bgyptissä asti , että itse asiassa Neuvostoliiton., 

lisääntynyt tunkeutuminen Balkanille parantaa siellä tasapai

noa, koska Saksa muuten olisi liian yksinvaltias. u tenkin 

taloudellisesti Saksa helposti päi;. sseekin entisestäänkin li-

s äämään vaikutusvaltaansa, sillä mu.iden kulkuteiden yhä enem-

män tllkkeutuessa koettaa Saksa nytt emmin yhä johdunmukaisem

min keskittää ulkomaisen tavaratuoc~insa Tonavaa pitkin ta

pahtuvaksi . Vain neljäsosa Balkanin maidenkin viennei stä Sak

saan kuljetettiin ennen Tonavaa pitkin, mutta nyt koettaa 

Saksa Välimeren ja Dardanellien kautta saada muua! takin kä-

sin tavaroita t ä tä vesitietä käyttäen. Sitä varten on jo 

suurella vaivalla siirretty osa einin työttömiksi joutu-

neista kuljetusaluksista TonavalIe ja uusia jokialuksia ra

kennetaan kuumeisesti. 

Mutta sikäli kuin Saksan johtoasema 'l'onavan liiken-

teessä kasvaa, lisääntyy varmasti myös sen yleinenkin vai

bltusvalta kaikissa rantavaltioissa. 
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Jos toisaalta Neuvostoliitto on kiinnostunut tähän 

kulmakuntaan ja jos sen ja Saksan nykyinen ystävyys on, 

kuten ainakin minä otaksun, aivan näennäinen, niin on tä

mä Saksan vaikutusvallan kasvu näillä lulmakunnilla epäile-

mättä epämieluista Neuvostoliitolle. Tämä tietysti lisää 

Neuvostoliiton houkutusta tunkeutua Bessarabiaan ja saman 

tien kai Bukovinaankin . Bessarabiasta käsin Neuvostoliitto 

voisi nim. valvoa Tonavan suistoa ja siis määrätä liiken-

tee stä s iellä. 

Voida~n tOdeta, että suuri yleisö ja monet diplo-

maate i stakin odottavat Neuvostoliiton tunkeutuvan 

Rumaniaan. Hallitus koettaa Silti, ehkäpä taktillisista 

olla optimisti, ja vakuuttaa tarvittaessa ryhtyvänsä vasta

rintaan. J o kymmenkunta päivää sitten monet hallituksen jä

senet lisäksi vakuuttivat maassa vuosia olleelle Tanskan 

ministerille, että he Neuvostoliiton hyökätessä odottavat 

Saksal ta apua ainakin siinä muodossa, että se pakottaa Un-

karin ja Bulgarian pidä ttäytymään kaikista tOimenpiteistä 

omaniaa vastaan. Tämän jä keen vnkin jo Unkarin kanssa 

sovittu rajalla olevien sota voimien molemminpuolisesti pie-

nentämisestä, mikä sallii omani an edelleenkin lisätä jouk-

kokeskityksiään Neuvostoliiton rajalle. Mikäli muuten pelko 

Neuvostoliiton hyökkäyksestä on lisääntynyt suuren yleisön 

keskuudessa, sikäli on sen entinen antipatia SaksQ koh-

t· an v:ih nemässä . ' ,onet arvioivat nim. Saksan olevan ainoan 

valtion, jolta nykyoloissa ehkä on . saa~ssa suora~~istakin 
apua Neuvostoliittoa vastaan. 
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Muutamat kOlleegoistani eivät kuitenkaan ole näin 

pessimistisiä . He vetoavat silloin Neuvostoliiton 

paan johdonmukaiseen rauhanpolitiikkaan ja ovat yhä sitä 

mieltä , että se ttL~eutui Puolaankin vain omia etuja 

jellakseen Saksan siellä saavuttaman menestyksen ylittäes

s ä sen /UR~Sin/ laskelmat . Tästä kyseiset optimistit teke

vä t sen johtopäätöksen, ettei Neuvostoliitto oma-alotteises

ti hyökkää t ännekään, mutta r ientää kyllä turvaamaan it

selleen hyvä t kä teispantit, jos jokin muu maa ensin yrit

t ää tunkeutua tä~~e. Liittolaisten sotilasretkikunnan ei 

kuitenkaan uskota enää olevan aktuaalisen ja toisaalta ar-

vCllaan , e tte i Saksa ryhpy mihinkään kalliiseen ja vaaral-

liseen miehit kseen niin 

ostaa omenian tuo t t eita 
kauan, kuin se 

ja käyttää sen 
voi rauhallisesti 
kulkuteitä. 

Itse olisin l ähinnä taipuvainen kallistumaan t ähän 

kimmäiseen kä sitykseen, tehden silti kaikki venäl äisten 

ne s t i l a skemattoman mentaliteetin vaatimat varaumat. Jos 

taas venälä iset todella hyökkäävät mawJan, en ole varma 

siitä, että r omanialaiset kaikista vakuutteluistaan huoli

matta ryhtyisivä t vas t arintaan. Jos he kuitenkin yrittäisi

vät vastarintaa, arvelisin, että se piankin murtuisi. Tä

käläisten sotavoimien tasosta olen jo ennenkin kirjoitta

nut . Neuvostoli i tto puolestaan on m.m. Puolan vaikeimmin 

kulettavilla seuduilla äskettäin suorittamallaan nopealla 

täsmällisellä etenemisellä osoittanut täkäläistenkin asian-

tuntijoiden mielestä, että sen sotalaitos on 

kealla tasolla. 



1 
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Omalta osaltaan Romania tekee parhaansa välttääk-

seen ristiriitoja. Ennen kertomieni seikkojen lisäksi mai-

nittakoon, että omania jo elokuun lopulla teki eräitä 

myönnytyksiä maan saksalaiselle vähemmistölle ja nyt se 

on kiirehtinyt tekemään vastaavat myönnytykset myös uk

rainalaiselle vähemmistölle. 

Vi i me kä dessä Neuvostoliiton asenne Romaniaa kohtaan 

riippunee kuite~~in kaikkien t ä stä kulmakunnasta kiinnos-

tuneiden suurvalto j en keski näisistä suhteista. ämäkin vaa-

"ii siis selvityksensä, mikä paraiten tapahtunee erilli-

sessä raportissa. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
:0 141/42. 

vIf;..! f tTf I 

Herra M i n i s t eri, 

Ohe i s ena l ähe t än kunnioitta va sti Bukarestin-

l ähetyst ön raport in n:o 17 

Kaakkois-Eurooppaan kiinnostuneiden suur valto

jen keskinäisistä suhtei sta. 

Vas taanot t aka a , Herra Minis teri, e r inomai sen 

kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ul k oasiainministeri 

b ljas E r k k 0, 

n e 1 s i n k i • 

DE II : A 3/2. 
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B u k a r e s t i .. ... .. .............. . ... SSA OLEVA LÄHETYSTo.-- · . ' ~lajnen . 

RAPORTTI n: 0 .. 17.. •.......... 

BW!:~~sUssa ... 9 p:nä . lpka kuuta19 

Asia : Kaakkois-Eurooppaan kiin

nostunei.<ien ... suurvalt ojen keski

näisistä suhteista. 

39 • . ~ ? j Jl 't 'fJ., .' . 

~/c?J_ I- -. -j_:~: 
, ..... I ()""", r;J ! ' . .,)' 
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Sekä geopoliittisesti että t aloudellisesti lienevät Saksa 

euvostolii tto nykyisin eniten Kaakkois-hllrooppaan kiinnos-

tunee t suurva l lat I t a lian s euratessa l ähellä niiden kintereil-

Ranskalla sitävastoin on t ähän kulmakun-l ä . ja Englannilla 
yleis~ 

t aan l ähi nnä vain vä lillistä i ntressiä , joka johtuu niiden / 

poli i tti s e s t a pelistä . 

Saksan j a qeuvostoli i ton suht ee t on ä s ket täi n saatettu 

uudel l e kannall e . Useimmat t äk ä l äiset asiant~~ti j at epä ile vä t 

~it enkln t ä män uuden yst ä vyy den vilpitt ömyyttä , joskin e tenkin 
II 

Saksa k oettaa tehos taa sen kii n t eyttä . Epäilij öinä e ivä t muu-

ten ole vain l iittolaisvaltojen t a i puolue ettOmi en 

t a j at , vaan myöskin Saksaa l ähellä ol evien tai 

valtioiden l ähettilää t, kute n esim. ' spanjan j a Unkarin mini ste

rit. Teki pä muut en Saksan l ä he t t ilä s Fabritius eräässä 

l/Kuva avana e pisoodlna maini ttakoon, että Viron ja Neuvostoliiton so
p imusta selostava ensimäinen saksalainen r a diolähetys väitti, että 
siihen m.m. sisä ltyi velvoi tus auttaa Neuvostoliittoa ja Saksaa 
t i siä demokratioi ta vastaan. Tämä vääristelty tieto jätettiin kyl
l ä sitten pois seuraavista saksala isista radio- y.m. tie doituksista. 

JAKELUOHJE : 

UI: 1 : "', 

Jakeluohjemalleja : 

Tavall inen. 
Tavalline n ja lialkai minilteriGlle. 
Ei ulkomaaeduolukoen lIedoilukaUn. 
Ei ulkomaaedud ukaen, mutta ulkoaliainministeriön tiedoi· 

tukIiin. 



• 

• 

B u k a r e s t i .................... ..... SSA OLEVA LÄHETYST():--- '~' ! 

RAPORTTI D: 0 .. 11. ...... .... . 

~~~~s"t~ ssa . 9 p: nä ... lpka kuuta 1 9 

Asia: Kaakkois-Eurooppaan kiin

nO.stuneiden .. suurval tO.jen ke.ski

näisistä suhteista. 

. . , ~lai.nen . 

Sekä geopoliittisesti että taloudellisesti lienevät Saksa 

ja Neuvostoliitto nykyisin eniten Kaakkois- Eurooppaan kiinnos

tuneet suurvallat I talian seuratessa l ähellä niiden kintereil-

lä. Ranskalla sitävastoin on tähän kulmakun-ja Englannilla 
yleis~ 

taan läh innä vain välillistä intressiä, joka johtuu niiden I 

poliittisesta pelistä. 

Saksan ja qeuvostoliiton suhteet on ä skettä i n saatettu 

uudelle kannalle. Useimmat täkäläiset a siantuntijat epäilevät 

.uitenkin tämä n uuden ystävyyden vilpittömyyttä, joskin etenkin 
11 

Saksa koe ttaa teho s taa sen kiin teyttä. Epäilijöinä eivät muu-

ten ole vain l iittolaisvaltojen tai puolueettomi en 

tajat, vaan myö skin Saksaa l ähellä olevien tai 

valtioiden l ähe ttiläät, kut en esim. Espanjan ja Unkarin ministe

rit. Tekipä muut en Saksan l ähe ttiläs Fabritius eräässä 

l/Kuvaavana e pisoodina mainittakoon, että Viron ja Neuvostoliiton so
pimusta selostava ensimäinen saksalainen radiolähetys väitti,että 
siihen m.m. sisältyi velvo i tus auttaa Neuvostoliittoa ja Saksaa 
t i siä demokratioita vastaan. Tämä vääristelty tieto jätettiin kyl
lä sitten pois seuraavista saksalaisista radio- y.m. tiedoituksista. 

JAKELUOHJE: 

UI:': A t. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Ullkll .. .minilterilllle. 
Ei ulkomaaedultuklen UedoituklUn. 
Ei ulkomaaedultukaen, mutta ulkoasiainministeriön tiedoj· 

tukiiin. 
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tapahtuneessa kolminkeskisessä keskustelussa minulle tässä 

suhteessa merk1ttä'~ä myönnytyksiä. Sopivasti provosoituna 

hän sanoi, että Saksa vain olosuhteiden pakosta ja vält

t ääkseen saartovaaran / Einkreisung/ oli ryhtynyt hieromaan 

sopimusta Neuvostoliiton kanssa. Hänen mukaansa olivat ky_ 

seise t maat edelleenkin ideologisesti varsin etäällä toi-

sistaan. ~önsipä hän , ettei rlibbentropin ensimmäisen M08-

kovan käynnin yht eydessä vielä oltu kosketeltu ainakaan 

Puolan jaon yksityiskohtia, joten koko demarkatiolinja oli 

määr ätty vasta myöhemmin. Edelleen tunnusti hän itse neu-

vo t elleensa erään "varsin korkean" puolala isen sotilashenki-
1/ 

lön kanssa. 

Venäläis-saksalaisen ystävyyden epäilijät puolestaan 

vetoavat jo ennen mainitsemieni seikkojen lisäksi etenkin 

seuraaviin t uoreisiin tapahtumiin. Neuvostoliitto alkoi mo-

bilisoida vasta, kun Saksan nopea menestys Puolassa alkoi 

ilmetä . Se asetti silloin liikekannalle 3-4 miljoonaa mies

tä, mikä oli tarpeetonta tuolloin jo helpoksi ymmärrettyä 

Puolan itä-osan miehitystä varten. Vastoin aikaisempaa 

mokasta Itä-Aasian politiikkaansa klirehti Neuvostoliitto 

myös vasta silloin t ekemään aselevon J apanin kanssa,mikä 

osoitti sen haluavan saada enemmän tOimintavapautta Eurlbo-

passa kuin pelkkä Puolan miehitys edellytti. Edelleen ovat 

aluksi saavutetut etnografiset miehityslinjat lopuksi vaih-

dettu helpommin puolustettavi in luonnollisiin rajoihin, mikä 

Viittaa kesken outoon varovaisuuteen • 
2/ 

• rapor n:o. 
2/ Huomautettakoon tässä Ohimennen, että Neuvostoliiton 
joutuneiden Galitzian öljylähteiden merkitystä on usein 
tuo Niiden vuosituotanto ei liene ylittänyt 400000 tonnia ja tä
mäkin määrä pienentynee nyt ,koska monet lähetistä on turmeltu. 
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miljaardi ja silloin oli S~salla vain puolet nykyisestä 

väestöstään huolehdittavanaan puhumattakaan siitä, ettei se 

silloin ollut sodassa. 

Sii rtyäkseni sitten Italiaan, niin sen aikaisempi 

peitetty Saksan vaikutusvallan kasvun estäminen m.m. tällä 

kulmakunnalla näyt tää muodostuvan yhä avoimemmaksi. Monet 

sanovatkin suoraan , että Italian pOli t iikka on muuttunut 

ja toivoo se nyttemmin lähinnä Saksan heikontuvan käytä

väs sä sodassa. Niinpä kertoivat ranskalaiset lehtimiehet, 

että äskettäin oli heidät kolleegoineen otettu erittäin 

ys tävällisesti vastaan Italiassa ja että kaikki siellä 

nykyisin käyvät ranskalaiset kertovat samaa. Espanjan tä

käläinen ministeri tehosti myös italialaisen saksalaisia 

kohtaan tuntemaa antipat i aa. Aikaisemmin Italiassa ollut 

ja siellä edelleenkin paljon suhteita omaava egyptiläi

nen kolleegani kiinnitti puolestaan suurta huomiota sii

hen, että Piemontin prinssi ja marsalkka Graziani oli 

nyttemmin kumpikin nimitetty armeijakunnan komentajaksi • 

Prinssin vihamielisyys Mussolinia kohtaan on nim. tunnettu 

ja samoin hänen englantilaisystävällisyytensä. Ja kertoja

ni mukaan oli taas Graziani aikoinaan joutunut syrjäyte

tyksi sikSi, että hän vastusti liian läheistä yhteistyö

tä Saksan kanssa. Egyptiläinen kolleegani väitti lisäksi 

arvovaltaisilta fascisteiltakin kuulleensa, että Mussolinin 

asema oli suuresti heikontunut ja että laajat fascisti

piirit olivat viime aikoina tulleet yhä kuningasmielisem

miksi. l / Romanian ~ky1nen hallitus puolestaan oli, kuten 

l/Vrt. muuten raporttiani n:o 6. 
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monet muutkin ovat tehostaneet, edeltäjäänsä paljon ita

lialaisystävällisempi, sillä itse pääministeri oli tunnettu 

italialaissympatioistaan ja samoin uusi propagandaministeri. 

Edellä kosketeltujen suurvaltojen rinnalla Ranska ja 

Englanti näyt tävä t viime aikoina olleen täällä aika passii

visia. Ensisij aisesti ne ovat tyytyneet koettamaan asettaa 

Saksalle taloudellisia rajoituksia siten, että ovat tarjou-

tuneet ostamaan t äältä kaiken Saksaa kiinnostavan, erito-
1/ 

onnis-~umatta. ten viljan 
Toimeliaimpia 

ja öljyn, sii nä silti sanottavasti 
l ienevät molemmat liittolaisvallat olleet lä-

heisessä idä ssä . Niinpä on englantilaisten onnis t unut 

tiläis.. virkaveljeni kertoman mukaan saada kaikkien arabia

laispiirien kannatus. Myöskin 1Urkissa lienevät li i ttoutu

neet ede lleenkin vaikutusvaltaisia. Egyptiläinen kerto j ani 

arve l i , e ttä l".i ill ~ s i t" tiet" ol i i v i:h-utus "tP ~I'U'" to-

liittoonkin , joka hänen arvelunsa mukaan pyrki siihen, että 

sivullisten valtoj en, lähinnä Saksan ja Engl annin, vaikutus

mahdolli suudet Mustalla merellä estettäisiin. Tähän turkkilai-

set lienevä tkin halukkaita, mutta t i etysti vain niin kauan, 

kuin he voivat vä lttää osallistumista sotaan, sillä silloin 

he epäilemä ttä ensi työkseen avaisivat Dardanellit englan

tilaisille sotalai voille. Turkin puolueettomuushalu on 

kin nyttemmin lisääntynyt. Samaan suuntaan ovat muu ten puhu

neet Turkin t ä käläinen suur lähettiläs sekä hänen kolleegansa 

1/ TanskalaInen virkaveljenI kylläkin otäksuI, että Romania 
luovuttaisi Saksalle tavaroita jopa yli sovittujen kiintiö
määrienkin, mutta omasta pUOlestani en pidä tätä toael~~LKcI1-
senä ainakaan vuoriöljyih1n nähden, sillä sen alan yrityk
set ovat siinä määrin englantilaisten ja ranskalaisten kä
sissä, että nama heti olisivat tietoisia kaikista Saksalle 
epävirallisesti myönnetyistä ylimääräisistä eduista. 
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Varsovasta. Viimemainittu tosin lausui eräälle yksityiselle 

tuttavalleni, että Turkki hyvinkin voi samanaikaisesti olla 

sekä Neuvostoliiton että liittoutuneiden ystävä, kun sitä

vastoin Saksan ystävyys ei tule kysymykseen. Edelleen hän 

kertoi siirtyvänsä Pariisiin jatkaakseen edustustehtäväänsä 

Puolan sikäläisen uuden hallituksen luona, mikä myöskin on 

oireellista Turkin yleiselle suuntautumiselle. 

LopukSi mainit t akoon, että eräät virkaveljeni, eritoten 

Unkarin l ähettiläs, ovat olleet hieman huolissaan Saksan 

otaksutusta tappiosta siksi, että luulevat sen silloin 

ilman bolshevikien myötä vaikutustakin -- sortuvan kommunismiin, 

joka siinä tapauksessa helposti voisi l e vi tä koko ~oop-
1/ 

paan. Viimemainitun ja ministeri ~kisin kanssa asiasta 

käymäni keskustelu päättyi kuitenkin siihen yhteiseen totea

mukseen, että Saksan nykyisen regimen kukistuessa saataisiin 

syrjäytetyksi juuri ne sikäläiset piirit, jotka sittenkin 

ovat lähinnä bolshevismia, kun taas kaikki sen ulkopuoliset 

ryhmät ovat joko vanhoillisia tai maltillisia kansanvallan 

kannattajia ja siis sitä etäämpänä bolshevismist a. Ja juuri 

näiden piirien keskuudesta oli si nykyisen järjestelmän tuhou

tuessa pakko etsiä Saksan tuleva hallitus. Saksan häviö ei 

siis sinään lisäisi bolshevisoitumisen vaaraa, vaan päinvas

toin. Toiseksi muodostuisi tilanne vasta, j o s sota pitkittyes

sään aiheuttaisi suuren kurjistumisen, joka veisi yleiseen 

tyytymättömyyteen ja radikalisoitumise 
Asiainhoitaja: 

l/Samantapaisia kieliä on muuten soitellut itse Ribbentro ,joka on 
eräälle japanilaiselle lehdelle myöntämässään haastattelussa äsket
täin lausunut,että vahvistuva Neuvostoliitto vaatii vastapainokseen 
voimakkaan Saksan. Sivumennen sanoen ei tämäkään lausunto juuri li
sää uskoa Saksan ja NLiiton ystävyyden vilpittömyyteen. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 142)43. 

Herra ~ i n i s t eri ~CI '-~---' - y 
Ohei sena l ähe t ä n kunnioittavas t i Bukareet in-

• l ähe tystön raportin n :o 18 

Puolan katastroofiin liittyviä jäJ.kihuomautuksia. 

Vas aanottakaa , Herra ~nisteri, erinomaisen 

kunnioi tukseni vakuutus • 

• 
Herr a Ul k oa sia inminist eri 

Elj a s r k k 0 , 

H e 1 s i n k i • 

U! ,. : A "I. 
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B u k a r e s t i ...... SSA OLEVA LÄHETYSTö. Salainen. 

RAPORTTI n : 0 .. ;L.I3 .. ~ .......... . 

BJ),ka;r~8t1 . Bsa .1 .0 .. p:nä lo:\l:a 

Asia: Puolan kata stroofiin liitty-

v.iä. .j ä.lld.hu o.mau tuksia . 

Joskin asialla enää on e t upäässä vain historiallista 

merkitystä , lienee silti syytä t odeta , että ennakkokä sitykset 

Puo l an vRstus t uskyvystä suuresti vaihtelivat. Englanti ei il

meisest i kään sano t tavasti luottanut siihen. Asiasta ovat yhtä 

pitävästi kertoneet m. m. Viron ja Latvian l ähe t t iläät Varso

vassa . Edel l iselle oli Englannin suurlähettiläs Varsovassa asias

ta p'~ue ssaan myös sanonut, ettei hänen maansa edes olisi al-

kanut neuvotella sotilaallisesta yh teistoiminnasta Neuvo s tolii-

ton kanssa, j os sillä olisi ollut vähänkään luottamusta Puo-

lan vastustuskykyyn. Toisaal ta taas näyttävät Ranska ja Roma

nia pitäneen Puol~a sotilaallise sti aika vahvana. Tällä perus

teella oli e s im. Romania vie l ä viime keväänä pyrkinyt lujit

tamaan liittoaan Puol an kanssa suunnitellen jopa taasen 

j onkinlaista Itä - ja Kaakkois-Euroopan pienten tai keskisuur-

ten valtioiden yhteistol mintaa. 

jossain määrin luottanut Puolan 

Myöskin Neuvostoliitto 
1/ 

vastuskykyyn. 

lienee 

1/ Silti se ilmeisesti on arvioinut Puolan ainakin myöhemmin tar
vitsevan a pua, koskapa sen suurlähettiläs Varsovassa oli ministeri 
Ekisin kertoman mukaan lausunut aivan täkäläisen kollegansa mukaises
ti, että neuvottelut Englannin ja Ranskan kanssa olivat ajautuneet 
rille,ko8ka oli ollut mahdotonta sopia effektiivisestä avusta Puolal-
le "a ko k k iv n t rkoi tuk eton 
ilamn tätä apua. 

JAKELUOHJE : J akeluohjemalleja : 

UE 2: "1, 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Ii.l k.i . " . ministeriölle. 
EI ulkomaaedualukaen Iledoiluk.Un. 
Ei ulkomaaedustukaen. mutta ulkoasiainm;nisteriön tiedoi .. 

tukaiin. 
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Mitä tulee Puolan nopean tappion sotilaallisiin 
eri 

syihin, niin mainitsen vielä, että muudan/ rintamaosilla 

lut puolalainen teknillinen asiantuntija väitti minulle, 

että Puolalla erikoisesti oli ollut liian vähän ilma

torjuntatyk1stöä ja e ttä se oli laiminlyönyt sijoittaa 

sellaisia r autatiesolmukohtiin, l entokentille, sisämaan teh

taisiin j.n.e. Kertojani mukaan eivät Saksan lentovoimat 

ylivoimaisuudestaan huolimatta päässeet tunkeutumaan läpi 

ja tekemään tuhojaan siellä, missä oli ollut runsaammin 

ilma torjunta tykistöä. 

Poliittisesti oli Puolan katast roofin syynä lähes 

kaikkien yksimielisen mielipiteen mukaan Beckin henkilö

kohtainen ja väärä politiikka. Ensiksi hän eri tilaisuu-

dessa auttoi Saksaa saavuttamaan tavoitteensa siinä mää-

r ässä, että eräät ovat pitäneet Beckiä suora naisena pet-
1;.' 

turina. Aivan viime aikoina hän sitten otti jyrkästi 

torjuvan asenteen, mutta yleisen arvion mukaan vain oman 

sisäpoliittisen ase~nsa pelastamiseksi. 2/ 

Hra Beck ei muuten liene mitään oppinut vastoin

käymisi stään, sill~ t ä käläisen ulkoministeriin virkamiesten 

kertoman mukaan on hän edelleenkin esiintynyt erinomaisen 

korskeana. Näillä kertojillani oli se käsitys, ettei hän 

ainakaan omasta kohdastaan ollut valmis tunnustamaan Puo-

lan uutta hallitusta Pariisissa, koskei hän itse ollut sen 

jäsenenä. 

1/ Kåin m.m. Viron ja Latvian Varsovan-lähettiläät .Markus ja 
Ekis. 

2/ Yksinpä Saksan täkäläinen ministeri Fabritius lausui minulle 
joitakin päiviä sitten, että Beck vielä keväällä oli yksityises
ti sanonut hänelle pyrkivänsä sovitteluratkaisuun Saksan kanssa. 
Ja hra Fabritius lisäsi, että Beck muutti tämän kantansa vain 
sisäpoliittisen vastuksen vuoksi. 
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Mainittakoon vielä, e t tä Romania lienee arvion 

mukaan saanut erilaista tänne kuljetettua puolalaista 

sotilas.tavaraa kaikkiaan 

Siitä huolimatta se on 

n. 3 miljaardin lein arvosta. 

kai vaatinut Saksalta korvausta 

tänne interneerattujen puolalaisten sotilaiden elanto

kuluista , koskapa ministeri Fabritius tiedusteli minulta, 

tieSinkö minä kenelle tämmöisessä tapauksessa kuului ra-

vint okulujen 

tiolle, josta 

ROmanialla on 

korvaaminen, internoijalleko vai sille val

sot ilaat ovat kotoisin. Lisättäköön, että 

myöskin hallussaan Puolalle kuuluvia 

clearingtili~ ylij äämiä . Ja lopuksi t änne lienee myös 

j äänyt osa Puola sta t änne kuletetusta sikäl ä isen valtio-

pankin kultavara stosta. 



, 
• 

PS . 20.10.29. Tapasin eilen eräänlaisena tsekkien asiamie

henä viime aikoina Puolassa oleskelleen ja 

min t ä nne siirtyneen toimittaja Kahanekin, jonka hyvin 

tunnen Prahasta käsin , jossa hän oli sikäläisen maata

louspuolueen ehkä tunnetuin lehtimies. Hän kertoi m.m., 
että Puolan talonpoikaispuolue aikoi keskittää toimintansa 

l ähinnä Saksan haltuun joutuneille alueille. 

nettu johtaja Vitoskin oli jää nyt sinne. Tähän asiain 

tilaan oli m.m. myötävaikuttanut se, ettei Puolan äsket

t äin eroamaan joutunut hallitus ollut osannut aikoinaan 

tehdä sovintoa Vitosin kanssa eikä re~~bilitoinut häntä 

hänen pitkän maanpakonsa jälkeen. Talonpoika ispuoluekin 

supistaisi kui tenkin yhte istoimintansa saksalaisten kanssa 

välttämättömään minimiin j a koettaisi ylläpitää yhteyttä 

u l komailla oleviin puolalaisiin, l ähinnä uuteen hallituk-

se en Pari i sissa. r~öskin hr a Kahanek arveli, että Roma-

niaan j äänyt Puolan hallitus tai a inakin sen jotkut jä

sene t, etunenä ssä hr Beck , ko e ttaisivat edelleenkin esiin-

tyä jonkinla isena hallituksena, joten Puolalla 

kiaan olemaan kolme a t nakin jossain määrin keskenään 

pai l evaa johtoelintä, näistä kaksi ulkomail la ja kolmas, 

talonpoikaispuolueen johtama, itse Puola ssa. 
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Herra i n i s t eri , 

Oheisena l ähe t ä n kunnioittavasti Bukarestin-lähe-

• tystön raportit 

N:o 19 Ta apainon tavoitte lua Kaakkois- Luroopassa , I I. 

II 20 Romania j a Neuvostol iitto 

" 21 Tsekit sal aliittolaisina . 

Vastaanottakaa , Herr a Ministeri , erino isen kun-

nioitukseri vaku~t~s . 

• 
tierra Ulkoasiainminis ter i 

'ljas 1:.. r k k 0, 

elsinki. 

ur: 11: A S(I. 

ft 
asiainhoi e;a·7 
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B u k a r e s t i ......... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Sa1a j nen. 

RAPORTTI n: 0 ).9. .•. 

Bukar.esti ssa 1.8. p: nä loka kuuta 19 39, Ji 
Asia : 2.'/ J ""1 1'0 - , ( 
Kaakko i s-Eu~oopass~. II. . , . 

Saatuani viime päivinä jälleen tilaisuuden perusteelli-

5iin ke skuste l uihin useimpien virkatover ei tteni kanssa, esitän 

aas pääpiirteisen yhteenvedon siitä , mikä on ollut yhdenmu

ka isinta heidän tiedoissaan tai mielipiteissään. 

Jo edellisessä s amoin otsikoidussa raportissani viitta

s in siihen, että t äm~n kulmakunnan valtioiden keskuudessa on 

jo kauan i lmaantunut pyrkimyksiä niid~keakinäistä 

yh t e istoimintaa tehostamalla~kYkYä vastustaa suurvaltojen yri

t yksiä saavuttaa näillä mailla vaikutusvaltaa tai ehkä suo-

rE!staan olhoojan asema. Aikaisemmin ovat kuitenkin tyytymät-

tömyydessään eristäytyneet Bul&aria ja Unkari estäneet näitä 

sisä i sen yh t eistoiminnan yrityksiä kantamasta täyttä hedelmään-

sä e iiden eristäytyminen on toki vähi tellen lieventynyt. Tiet-

t ävästi Ital ian vaikutuksesta Bulgaria solmi ensin suhteita 

Et elä-Sl aviaan ja on sittemmin t ämän väl i tyksellä a lkanut 

päästä l ähempään kosketukseen muidenkin naapuriensa kanssa. Ny

kyisin Bulgaria yhä ilmei semmin pyrkii vilpittömään puolueet

tomuuteen kaikissa olosuhteissa huolimatta Siitä , että Saksa 

on monin t a voin koettanut siellä lisät~ sotilaallista ja muu

takin va ikutu svaltaa nsa voidakseen kaiken varalta edelleenkin 

JAKELUOHJE : 

UE!: "6. 

J akeluohjemalleja : 

Taya'!jnen. 
Tayallinen j. Ii.lkli minllteriölle. 
Ei ulkomaaedualukaen lIedoilukalln. 
Ei ulkomaaedu5tuklen. mutta ulkoasiainministeriön tiedo;. 

tukaiin. 
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pidättää Bulgarian sodan ja r auhan tienristeyksessä. Hil

jattain on kylläkin muudan uusi tekijä ilmaantunut Bul-

earian politiikkaan, nim. lähentyminen Neuvostoliittoon.Tämä 

suunt aus on tosin vielä aika varovaista, mutta voinee saa
vuttaa hyvänkin kaikupohjan Bulgarian vanheissa panslavis-

tisissa tunteissa e tenkin sikäli, kuin Neuvostoliitto osoi 

tautuu enemmän suurvenäläiseksi kui n kOmmunistiseksi poli

tiikas saan. Tämä uusi tekijä on muuten vaikutussuunnal

taankin tuntematon. J os Saksan ja Neuvostoliiton yhteis-

toiminta kestää ja l aajenee, voitaneen jona in pä ivänä Bul-

garia akin jälleen käyttää Romanian pusertami seen , mutta jos 

ensinmainittujen ystävyys paljas tuukin peitetyksi kilpailuk

si, niin lienee tOdennäköi sintä , et t ä Bulgaria joutuu 0-

mania r i nnalla joko puolueettomaksi t a i suorastaan Saksaa 

vas taan pait s i siinä tapauksessa, et tä syntyy myöhemmin 

yleinen r i ntamakäännös Neuvostoliittoa vastaan • 

Mi tä Unkari in tulee, niin sen merkitys ja vastaa-

vasti myös sen mahdollisuudet vaa timusten esittämiseen tun

tuivat ka svaneen sen Tsekko- Slovakian sor tumisen yhteydes

sä saamien aluelisäysten johdosta. Pian Unkari kui tenkin 

huomasi s i i nä määrin joutuneensa dynaamisen Saksan puris

tukseen, että se piti viisaimpana parantaa välej ään muihin 

val t iOihin, yksinpa nomaniaankin. Kuten jo aikaisemmin olen 

ilmoittanut, asettui Etel ä- 5l aavia väli t t ämään tätä l ähenty

mistä ja tie ~tävästi lienee Italiallakin ollut sormensa 

mukana täss ä. ... pelissä. 
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Saatuaan nyttemmin Neuvostoliitonkin rajanaapurikseen, 

pelkäävät unkar ilaiset täkä l äisen l ähettiläänsä lausuntojen 

mukaan l ähinnä Karpaatti-Venä j än anastusta. Er äät muutkin 

u~oilevat eamaa . Itse en olisi taipuva inen sitä pelkää

mään ainaka en ni in kauan, kuin Saksan ja Neuvostoliiton 

välit edes n~~nnäisesti pysyvät hyvinä . W~tta jos nämä 

välit rikkoutuvat , voi Karpaatti-Venäjä olla Neuvostoliitol

le otollisin tie Tsekko- lovakia~~ j a sitä tie tä Saksan 

sydämeen . Beneshin aikanahan Saksa intohimoi sesti vastusti 

t ä t ä mahdollisuutta, mutta nyt se on it se vapaaehtoisesti 

luonut edellytykset t ä l lais elle venäl äisten pääsylle Keski-

Eurooppaan. Mi ten tahansa , niin tuntee Unkari j outuneensa 

entistä pahempaan puris t ukseen ja arvioi liikuntavapauten-
1/ 

s a ent i sestäänki n pienentyneen. 

omaniall e on ti e tysti Unkarin sovinnollisuus ollut 

perin t erve tullut , sillä se on m.m. helpo ttanut rlomanian 

puolueettomuuspyrkim~lksiä , jotka yh& s elventyvä t. Viimeksi 

t ehosti niitä minulle it s e pääministeri Argetoianu ensi 

käynnilläni hänen luonaan. \li ten tahansa , ni i n ova t estee t 

kaikkien Kaakkois-Buroopan val tioiden yht is toiminnan tehos-

1/ Kuvaa vana yksity~ skohtang mainittakoon , että kun t änne ja 
Budape s tiin akreditoitu a tvian l ähettil ä s Bkis t i edus t eli Unka
rin l ähe t t iläältä Bardossylta neuvo ja asettumisensa sUhteen ,tämä 
kehoitti h~ntä valitsemaan va rsinaiseks i asemapaikakseen Bukares
tin ja perust eli tät ä neuvoöan sillä , että Unkarissa oli nykyi sin 
poliittisesti v~hemmän tekemistä kuin komaniassa , jossa oli enem
män toimintavapautta. 
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tamiseen näin edelleenkin vähentyneet. Ja nimenomaan mi

nisteri Gafenco pyrkinee kä yttäm· ···n niitä hyväkseen päämää-

r ä nään "Balka ni Bal kanin maille". 

Turkki puolestaa n tukee voimainsa takaa pyrkimyksiä 

Bal kanin maiden aseman vahvistamiseksi niiden keskinäisen 

l ähentymisen avulla. Turkin yleiset vaikutusmahdollisuudet 

riippuvat kuitenkin oleellisesti sen suhteista Neuvosto

liittoon. Niistä taas l ausui Turkin täkäläinen suurlähetti-

l ä s minulle joita.kin päiviä sitten, että hänen maansa voi 

pysyä Neuvo s toliiton yst ävänä vain niin kauan, kuin tämä 

ei osoita hy ökkäyshalua pienempiä naapurimaitaan kohtaan. 

Silloin e i nim. Turkki voi j äädä Odottamaan, kunne s se eh

kä i tsekin joutuu tämä n laajentumisha lun kohteeksi. Omasta 

puolestaan ei hr a Tanriöer kuitenkaan luullut . euvostoliiton 

muuttaneen a i kaisempaa r auhanomaista politiikka a nsa agressii-
2/ 

vise~si . Hänen mi .lestään olivat Neuvostoliiton viimeaikaiset 

toimp~~iteet kRsit e ttävä pelkiksi defensiivisiksi varovai-

suu stoimenpiteiksi. Irani n lähettiläs oli samaa mieltä ja 

samoin erää t muut, m.m. herra Ekis. 

Iranin l ähettilä s v ·· itti muu ten t :"ssä • hteydessä , 

että Kauko-Idän sota oli sillä asteella, että kiinalaiset 

yk s i i n tulivat toimeen japanila isia vastaan. iksi 

" euvostoliiton oli ollut helppo tehdä välirauha Japanin 

kanssa. Neuvostoliitto ei silti ollut vetä nyt ainoatakaan 

2/ Sivumennen sanoen hän mainitsi Neuvostolii t on keskittäneen 
tavallista enemmäh joukkoja Turkin rajalle, mutta piti tätä 
vain t a rpeettomana ja tehottomana painostuskeinona,aillä k.o. 
joukoilla ei voitaisi saada mitään ratkaisevaa aikaan edes siinä 
tapauksessa,että Neuvostoliitto vastoin luuloa sellaista tavoit
telisi. 
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s otilasta poi s Kauko- Idäs t ä. j a toimitti edelleenkin sotatar

pei ta Kiinalle . 

Italian j o vi i t a tut pyrkimykset täkäläisten, valtioiden 

a seman l u jittami seksi ovat vain jatkoa sen jO ~~rahasta kä
.# 

sin tie doittamilleni yr i t yksille varata Balkan l ähi nnä omaksi 

vaikutusalueekseen. Si lloin se ei tosin vielä voinut avoimes-

ti esiintyä Saksaa vastaan , mutta nyt alkaa monen mielestä 

tila nne t ä s s äkin suhteessa muuttua . ~ritoten on t äällä kiin-

nit e t t y huomi ot a siihen , että Ital ia on kieltänyt monien ta-

va r oi den , m. m. aseiden maa staviennin , mikä t oimenpide kä ytän-

nös s ä l ähi nnä kohdistuu Saksaa vastaan. J o aikaisemmin sitee-

raemani e yptilä i nen virka vel jeni väitti , e ttä italialai s ten 

antipa cia saksalais ia ko h t aan oli s i kasvanut etenkin siksi , 

että s3k ~alaiset oli vat I t a liassa al kaneet yhä johdonmukai

semmin tunkeutua kai kille tärkeille pa "koille j a oli t ä mä 

kova s t i louka.nnu t yksi t yi s ten i tal i a l a isten omanarvon t untoa • 

~ ten tar..ansa , ni i Ita lian va ikutusmahdollisuudet nimenomaan 

j uuri 'aakkois-Luroopa s s a ovat suuret, sillä sillä oli jo 

entuudestaan hyvä t suhteet Unkariin , Bulgari~an ja Romaniaan 

ja viime a ikoina on se parantanut suhteitaan ensin ~telä-

laviaan sekä viimeksi myös Kreikkaan , osin jopa Turkkiinkin. 

Vi ime käde ssä Kaakkois-Luroopa~~in kohtalo oleellisest i 

r i ippuu Saks an ja Neuvostoliiton suhteista. Käsitykse t niistä 

vaih t e l evat l ähinnä sen mukaan , mitä u skotaa n Neuvostoliiton 

tavotteista . Hyvin harvat luulevat t äällä enää sen pää ta

voitteeksi maai lmanvalla nkumousta j a. sen mukaista halua syn

nyttää yht eiskunnalli sia levottomuuksia eri maissa . Useimmat, 
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Viimeksi t änään perin tehostetusti USA'n l ähettiläs Gunther, 

arvelevat, että Neuvostoliitto on yhä selvemmin sii rtynyt ve

nä l ä iskansalliselle ja imperialistiselle linjalle. Tässä ta

pauksessa sen tavoitteet perustuisivat etnograafisiin, talou

dellisiin tai stra teegisiin näköko. tiin j a kohdistuisivat l ä

hinnä vain raja- a l au eisiin. Mielestä ni j ä lkimmäinen kanta on 

oikea. Mutt a silloinkin on vielä kaksi mahdollisuutta. Neu

vostoliitto saattaa tuntea itsensä jo nyt kyllin kahvaksi 

hyökkääväänki n politiikkaan ja silloin se jo nyt t avoittelee 

kaikkialla suoranaisia aluelaaj ennuksia. Ta i s i tten .euvosto

liitto a rvioi sisäisen keh i tyksensä vi e l ä ke skener äiseks i ja 

silloin se va i n olosuhteiden pakosta -- t ai niiden suo sima-

na tavoittelee def ensiivisessä mielessä strateegi sen ase-

mansa paranta mista . It se ot~~suisin jälkimmäisen vaihtoehdon 

todennäköisemmäksi , mutta vi r ka veljieni enemmistö tuntuu pikem

minkin kallistuvan ensinmainittuun • 

Kummassakin tapauksessa Neuvostoliitto t oivoo molempien 

pä~kilpailijoidensa , siis Saksan ja Englannin, heikontumis ta ja 

pyrkii vaikuttamaan Siihen, ette i sota lopu l iian nopeasti . 

Tässä , ja vs in t ässä tarkOituksessa , voi se jossain määrin 

auttaa Saksaa 

ton ystävyyteen 

t ä ni. Viimeksi 

tiläät. seiremat 

r aaka- ainehankinno i lla . Saksan ja Neuvostolii

usko o nim. t äällä yhä harvempi Virkaveljis

sen epä sivät U · . 'n ja Etelä- Slaavian l ähet

uskovat lisäksi, että Saksa suh teellisen pian 

kukistuu erilai siin sisäisiin 

Oikeastaan vain hra Gunther 

tu tästä. 

vaikeUkSiin , myös taloudelliSiin. 

tuntui olevan vähemmän vakuutet-
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Neuvostoliiton yleinen asenne ratkaisee sen suhtautu-

misen -- paitsi Suomeen myöskin Romaniaan. 'rässä suhtees-

sa pidetään Tul"kin ja Neuvostoliiton välisiä neuvotteluja 

varsin ratkaisevina. i.'äällä vä i t etään niin hyvin ministe-

r iössä kuin diplomaat tiku~~ank1n keskuudessa, että nämä neu-

vottelut katkesi vat si ihen , et t ei Turkki halunnut suostu a 

Neuvostoli i ton vaatimaan Dardanellien sulkemiseen kaikilta si-

vull isilta sotalaivoilta. Neuvostoliiton tällaisella vaatimuk-

sella saattaa olla kaksi varsin eriävää perustetta. J oko 

saattaa euvostoliitto itse suunni tella hyökkäystä Romaniaan 

ja silloin ottaa huomioon, että Bnglannin ja Ranska n t akaus 

velvoit taa nämä maat tul emaan Homanian avuksi, mikä yksin

ker taisimmin tapahtusi l aivaston avulla. Tämä on m. m. hra 

Gu ntherin kanta. r oine~ mahå olli suus on, e t t ä Neuvostoli i tto 

pelkää sen kimppuun hyökä t tävä n kaakosta kä sin lai vas t on 

my ötävaikutuksella . Laiva s t oa vo i vat näillä kulmakunnilla Tur

kin ja Romania n suhteellisen vähäi sten lai va stojen lisäksi 

käyttä ä vain Englanti tai Hans ka . feuvostoliiton hyökätessä 

Romaniaan ei "aks alla muu t e n pit 'isi olla mitä '" n sitä vas

taan , e tt ä Ranska j a bngl a nt i pää sevä t vä liin, sillä muun 

lisäksi olisi siitä seurauk s ena li "t toutuneiden j a Neuvosto

liiton välien lopullinen rikkoutuminen. l / 

Viime~si kosketeltu vaihtoehto lienee kuitenkin mahdol-

linen vain 

V&t niin 
sillä 

helpolla 
edellytyksellä, e ttä 

Saksasta , että ne 
liittoutuneet suoriutu

sitten voivat vielä 

1/ Hra Gunt her otaksui Saksan yllyttäneen .euvostolii t toa e sittä
mä än Turkille mahdottomia vaatimuksia, mutta itse arvelisin Neu
vostoliitolle olleen kylliksi omakoh taisiakin syitä pyrki ä Darda
nellien t äydelliseen sulkemiseen ulkopuolisilta. Ett~ aloite t ä
hän sulkemi seen voinut lähteä turkista, otaksuin eräiden vastak
kaissuuntaisten huhujen yhteydessä jo raportissani n :o 10. 
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jatka a sotaa muita vastaan tai että ne myöntävät Saksalle 

suhteellisen kunniallisen rauhan sillä ehdol la , e ttä se 

sitten auttaa niitä Neuvostoliittoa vastaan. oonet virka-

vel jistäni , eritoten Ruotsin l ä hettiläs, ottava t huomioon 

t ämän ~dollisuuden ja v iittaava t t ä llöin m. m. s i ihen, että 

vaikut usva lta iset konservatiiviset piiri t Englannissa pitävät 

l euvostoliittoa vaar a llisena ei vain yhteiskunnallisista , 
1/ 

vaan ehkä vieloo enemmän imperialistisistä syistä . Ja nyt 

viimeksi kertoi minulle Latvian l ähpttil ä s Ekis , e ttä Strang 

pistä ytyessäään kesä l l ä Varsovassa olisi esittO' nyt t ämän 

taisi t ietoja Engl annin päämääris t ä . Saadessaa n jotain hy ö-

tyä asia sta Saksa varmaankin olisi va lmis t ällai seen uuteen 

rintamakäännökseen. rikoisesti olisivat Saksan so ilaell iset 

piiri t heidän t ä kä lÄisen sotilasmiehens ä "lahIen eilisistä 

l ausunno i sta päättäen va.i n tyytyväisHi voidessaan nykyisin 

a iheu t taa :IeuvostolHtolle jota i n vahi nkoa . 'l'urhan t a rkka ei 

Saksa myöskään ole ollut keinojens va linnassa ete nkää n 

viime a ikoina . 2/ å llainen ohjplma saa ttaa muuten määrä tyssä 

ti l anteessa saavuttaa l aajempaakin kanna tusta, sillä vaikka 

laa'enturuishal uinen nat~Saksa onkin vaarallinen monille , niin 

ehkä vie l ä vaarallisempi on sodan pitki ttye ssä 

11 Jo Pra has t a käsIn s aatoin muuten tledoittaa eräisiI n tämänsu 
taiseFn nglantila i seeu polit iikkaan vi ittaavi s ta seikoista . 

2/ Tuoreimman esimerk in siitä kertoi minulle h r a ~kis, joka 
mainit si Puolan ulkominist e riön eri johtohenkilöiden hänel l e tie
dOittaneen , e ttä Saksa oli~ime vuo den alkupuoliskolla kokonaista 
kolmasti t arj onnut Puolalle Li e ttuaa j a Latv iaa, ehdolla, että se 
luovuttaa Saksalle Danz i gin ja korridoorin. 
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mat kädet saava Neuvostoliitto. Ja tavallista kansallista 

mahtipolitiikkaa ajaessaan se on etenkin naapure l11~en 

ajanpitkään vaarallisempi kuin aikoinaan pelkkää maailman

valla pJmfuousta tavoitellessaan. 

Mi t ä erikoisesti romanialaisiin tulee, ei heillä tun-

nu olevan selvää suuntausta . oisaalta uskotaan 

ministeriössäkin yleisesti, että Saksa ei pysty vastusta

maan liittoutuneita, mutta toisaalta tOivotaan, että ak

salta silti voitaisiin saa da apua, jos Neuvo stoliit to 

yritt ä isi tu~~eutua t änne. Nämä kaksi ajatustahan ovat 

keskenään ristiriitaisia. Mutta eräänlainen huoleton opti-

m.ismi auttaa romanialaiset yleensä unohtamaan epämieluisat 

ristiriida t. Ul komini steriössä koetetaan lisäksi tehostaa 

sitä, ettei ainakaan toistaiseksi ole Ueuvostoliiton ta-

holla huomattu oire ttakaan mistään vaatimuksista. Silt i 

myönsi itse kansliapäällikkö Cretziano minulle , että roma-

nial a i s i a hermostutti s e , e t teivät venä l ä iset ole vielä-

käin l ähettäneet "tänne mini steriä , vaikka he puolestaan 

l ähettivä t jo toisen ministerinsä Mosko vaan . Diplomaatti

ku~~a s sa arvellaankin, etteivät venä l äiset l ähe tä t ä nne 

minis teriä, ennen kuin ova t selvittäneet vä linsä Romanian 

kanssa, mikä tapahtunee vasta si tten , ku.~ Suomen ja Neu

vostoliiton neuvottelut ovat päättyneet. Alunperin useat 

otaksuivat niiden päätyvän me _ _ c 

::1 " )" s yä l ujina . !Umenomaan romanialaise t ovat toivoneet, 

kuten jo olen erillisessä kirjeessä ilmoit t~~ut, meille 

r auhanomaista menestystä saadakseen näin itselleen hyvän 

ennakkotapauksen. Jos kuitenkin Neuvostoli i tto ~it äisi 
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kiinni liiallisista vaatimuksista, toivovat r omanialaiset 

toissijaisesti maamme ryhtyvän sotaan , jotta Neuvostoliiton 

voimat sidotta~siin Koillis-Euroopaan ja siten saa taisiin 

hengähdysa ikaa Kaa~koi s-~Uroopalle. 

~~ ASiainhOitaja~ 
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Egyptil äinen virkavel jeni Fouad Bey , joka on Romanian 

nykyisen pääministerin ja er äiden muidenkin hallituksen j ä sen-

4t ten henkil ökoh t a inen ys t ä vä , kertoi minUl l e t änään , että 

muutamat hallituksen j ä senet vakavasti pohtivat Bessarabian 

• 

jonkun osan luovuttamista i·euvostoliitolle . He l äht isivä t t ä l-

l öin sii tä , että va i kka t ä mä luovutus ehkä vielä t ä llä 

voita isiinkin välttää , niin ei vo~mistuvaa euvostoliittoa 

voitaisi aj anpitkään t yydyt t ää eikä sen kanssa s ä i lyttää hy

viä Suhteita , ell ei a i naki n osaksi t·· ytetä sen nessara biaan 

kohdistuvi a t avot t e ita . I tse puol e stani l uulisin t ä llai sen aja

t uksenkulun ainakin ositta in har hautuneeksi . Vai kkaki n kansallis-

tunne on Neuvostolii tossa voimist~ssa , eivät Bessarabian suh-

t eellisen harvalukuise t venäläiset s ilti voine r atkaista sen 

j . • iiton/ poli i t tist a a sennoitumis t a Romani an suhteen eivä tkä 

sieltä ehkä saa t avat jotkut tuhanne t neilökilometrit maata 

myösk··än ole sella i sinaan välttämättömiä jo nyt kovin l aaja-

a l ueisel l e Neuvo stoliitolle . :~euvostoli i tto t avoi t ellee essara-

biasta puhuPdsaan l ähinnä pääsyä Tonava suulle saadakseen si-

ten valvontaansa onavan liikenteen. ikäli siis 

ollenkaan on va lmis aseellisiin selkkauksiin Bessarabian VUOksi, 

JAKELUOHJE : 

UE 1: "6. 

Jakeluohjemalleja: 

Ta.,aWnen. 
Tavallinen ja lialkli .. mlnllterl6l1e. 
Ei ulkom •• edultuklen tiedoitukliin_ 
Ei ulkomaaedul tuklen, muHa ulko •• iainminiateriOn tiedoi

tukiIIn. 
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a li s tunee s e sella iseen va i n sikä l i , kuin on kyseessä niin 

suur i ka i s t a l e s i itä , e ttä s ulottuu Tonavan suistol l e asti. 

J a täl laisen maan- alueen mene tys sekä siihen liittyvä Tona-

van lii kent een 

manialle niin 

matta al is tua 

va lvonnan j ou tuminen 

suuri tappio , e tt p. i 

s ellaise en mik U i 

edes !euvos t ol iittoa vas t aan • 

vieraisiin käsiin on Ro-

s en nähdäkseni 

l'11. rr. . Romania 

kannat a 

pystyy sotaan 

Fouad 

Tur k in ja 

Bey oli muut en sitä miel t ä , et tä 

liit t outunei den va :i~en sopimus ol i 

juuri s Ol np.t tu 

huomat t a va st i 

par an t nut Romanian a semaa . Tur kki oli Mosko.., n neuvottelujen 

r au e t es s a pidättäny t i t s el l een aika isemman oikeu t en sa p ääs t ää 

vi e r aita so talaivo j~ J 's t a l l emere l e o Täm" hel potti taas 

s ä Tur ki n ja l iit t outune i den vä lisen sopi muksen kans ~a, 

nin j a !ta:::l.skan omanialle ant aman t akuun t 'iy t ä ntöönpanoa s i inä 

t apa1Llcse sa , e ttä tämän kimppuu n kä t ä i s iin. Fouad Bey otaksui 

t ämän po j i mmaltaa oll e en mi e l uis t a euvostol ii olle 

4t ki n , sillä näin se sa i Romanian j a samalla koko Balke~in 

s t tus quon t aatuksi Saksaa va staan arvi tsematta ainakaa n 

sl tapauksess it s~ ~äk ä s ti e si i ntyä aksan l aa' entumis uun-

ni t e l mien vas t us t a jana. Tämä kasitys on kui t enki n oi ke va in 

ka.bde l l a edel lyt yksellä . To i nen nä i s t ä on s e , et t ä Saksalls en 

t a i a r vellaan olevan or~aan kohdistuvia va l19i tusai-

kei ta , toinen taa s se, e ttei euvostoli i tolla its ell~än ole 

t ä l laisia i kei t a . I tse olen alunperin ollut si i nä käsityk

s e ssä , ettei Saksan etuihin ainakaan nykyisin kuulu minkään

l a isten so t ilaallisten t oimenpiteiden alkaminen 
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Toisaalta ol en l ähinnä ollut t aipuva i nen siihen o taksumaan , 

ettei Neuvosto11ittokaa n ainakaan t oistaiseksi ole va l mi s 

mihi nkään s ot ais11n selkk ~~si1n Romanian tai t ämän jOnkun 

osan takia. 

• 
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[ i.C:/~, ~ . 
Tapasin juur'ikään jo Prahasta käsin hyvin tuntemani 

toimittaja Kahanekin, joka ainakin silloin oli Tlekko-Slova

kian mahtavan maatalouspuolueen melkeinpä yksinvalt1aan johtajan 

ja sittemmin maan viimeisen pääministerin Beran1n läh1mp1ä 

apulai sia j a uskottuja. 

Hra Kahanek esitti aluksi mielenkiintoisen kuvauksen 

ministeri Chvalkovskyn ja presidentti Hachan tunnetusta Berlii

nin matkasta. Hra Kahanekin mukaan ei Hacha olisi koskaan al-

lekirjoittanut hänelle tyrkytettyä protektoraattisopimusta, min

kä vuoksi saksalaiset eivät ole koskaan voineet esittää mi

tään valokuvajäljennöstä siitä. Miehityksen jälkeen olisi muu

ten F~cha monen muun kanssa ~~lunnut heti erota, mutta 

sa jo silloin järjestäytymässä olleet salaiset vastarintajär

jestöt olivat pyytämällä pyytäneet häntä muine hallitustove

reineen jäämään, jottei sopimattomaan aikaan syntyisi mitään 

tarpeettomia kahnauksia saksalaisten kanssa. Sitte.mln 011 sa

lainen vastarinta järjestäytynyt yhä paremmin ja sen y11n 

johto ei ollut ulkomailla vaan itse protektoraatissa. Etune

nässä 011 quadrwllv1raatti, jonka yhtenä jäsenenä 011 itse 

oIAKELUOH .. : ........... .-....: 
T." ........ . , .... _ja ....... ..................... "' .............. . 
II uIurn d Wtuk_ ..... .......... 
EI .............. ___ • lIIIIlta ullloaeWnm .......... 1iedoI-......... ....... 
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1/ 
Beran. Kaikki puolueet olivat nyttemmin sopineet vanhat 

riitansa ja olivat lojaalisessa yhteistyössä keskenään. 

Kukin pys~ virka- y . m. paikallaan tai erosi siitä tämän 

salaisen johdon päätösten mukaisesti. Yleensä pidettiin 

tärkeänä, että hal lintokoneisto mahdollisimman suuressa mää

rässä pysyi t~ekkien kä sissä olkoonpa vaikka veljeilyn ja 

komprOmissi~ hinnalla. Samoin koetettiin välttää jokaista 

avointa selkkaus t a saksalaisten kanssa, sillä päämääränä 

oli itse väestön s ä ilyttäminen tuholta. Jos kansan runko 

sä ilyi ko skemattomana , niin kyllä sitten aikanaan vielä 

uskottiin voi tavan saada pystyyn itsenäinen d .ekkiläinen 

valtakunta olko onpa, että siihen menisi vuosia tai vuosi

kj~eniäkin. Ja t~ekit osasivat bra Kahanekin mukaan kestää 

kovatkin vuodet välttäen suurimmat vaikeudet, koska heillä 

oli jo Itävalta-Unkarin ajoilta asti pitkällinen konspira-

tiokokemus. 
Saksalaiset olivat kuitenkin kovin epäluuloisia ja 

jatfuvasti vangittiin paljon tlekkejä, joskin monet näistä 

vapautettiin pian jälleen. idätettyjen luku vaihteli näin 

ollen suuresti pysyen hra Kahanekin mukaan 6, 000 ja 

60,000 välillä. 
En tällä haavaa voi tarkistaa, minkä verran tässä 

kertomuksessa on koetettu kaunistella t!ekkejä. Heidän nou

dattamansa menetelmä antanee k~ikis8a . tapauksissa saksalai

sille tilaisuuden etsiä omalle poltiikalleen 

1/ Asian laatuun nähden pyysi Mra Kahanek, ettei 
tietoa mitenkään levitettäisi laajemmalle. 
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uskottiin voi t avan saada pystyyn itsenäinen d .ekkiläinen 

va ltakunta olkoonpa, että siihen menisi vuosia tai vuosi

k~~eniäkin. Ja t!ekit osasivat hra Kahanekin mukaan kestää 

k ovatkin vuodet välttäen suurimmat vaikeudet, koska heillä 

oli jo Itävalta-Unkarin ajoilta asti pitkällinen konspira-

tiokokemus. 
Saksalaiset olivat kuitenkin kovin epäluuloisia ja 

jatkuvasti vangittiin paljon t5ekkejä, joskin monet näistä 

vapautettiin pian jälleen. idätettyjen luku vaihteli näin 

ollen suuresti pysyen hra Kahanekin mukaan 6, 00 ja 

60,000 välillä. 
~n tällä haavaa vo i tarkistaa, minkä verran tässä 

kertomuksessa on koetettu kaunistella tlekkejä. Heidän nou

dattamansa menetelmä antanee k~i~is8a . tapauksissa saksalai

sille tilaisuuden etsiä omalle poltiikalleen 

1/ Asian laatuun nähden pyysi Mra Kahanek, ettei 
tietoa mitenkään levitettäis1 laajemmalle. 
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ta luonteista , jotka ovat valmiit sortajankin kädestä ot

tamaan vastaan henkilBkohtaisia etuja ainakin silloin,kun 

voivat tehdä uskottevaksi, että heidän johtomot1ivinsa ovat 

pOhjimmiltaan isänmaallisia. Meillähän on SUomessa kokemuksia 

siitä, miten venäläiset tsaarien aikan koettivat tässä mie

lessä noudattaa di vi de et impera menetelmää heikontaakseen 

suomalais t en rint amaa. 

Palatakseni vie l ä hra Kahanekin tiedoituksiin, niin 

kertoi hän , että mlnisteri Beck, joka kä sittääkseni oleel

lisesti myötävaikutti TX.ekkO-SloVakian tuhoon, oli sitten 

viime kesäU lähettänyt erikoisen luottamusaSiamiehensä 

Prahaan neuvottelemaan tXekkien kanssa yhteistoiminnasta 

Saksaa vastaan. Se oli todella vähän liian myöhäinen kään

tymys! T5~kit eivät kuitenkaan olleet pitkävihaisia, vaan 

.olivat nyttemmin jatkuvassa ja kiinteä ssä yhteistyössä puo-

lalaisten kanssa. 

i 
asiainhoitaja. 
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SUOMEN LIHETY8TO 

N:o 167/55; 

Herra M i n i s t eri, 

Oheisena lähetän kunnioittavasti Bukarestin-

l ähetystön r aportin n:o 22 

Miten vaikuttaa Neuvostoliitto Kaakkois-Euroopan puo

lueettomuuspyrkimyksiin? 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, erinomaisen 

kunnioitukseni vakuutus. 

·td~ 
Asiainhoitaja. ~ 

Herra Ulkoasiainministeri 

Eljas :t; r k k 0, 

Helsi nkh, 

.II:AI. 
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Asia: M1ten vaikuttaa Neuvosto
liitto Kaakkois-Euroopan puolueet-
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tomuuspyrkimyksiin? 

Sala i nen. 

--- _._-- --- -

Romaniassa puhu taan ja kirjoitetaan yhä enemmän koko 

Kaakkois-Euroopan puoluee ttomuuspyrkimyksistä ja tavoitellaan yhä 

määr ä ti e toisemmin tämän kulmakunnan kaikkien va+tioiden yhtymää 

k .o. puolueettomuuden lujittamiseksi. Tällöin asetetaan mielellää n 

Pohjoismaat esikuvaksi. Taka-ajatuksena on tietysti se, että 

tällaiseen yhtymään liittyessään Unkarin ja B~garian 

ko luopua ensisij~isesti ' Romaniaan kohdistuvista revisiovaati-. 
muksis'taan ja ' että tämä yhtymä joutuisi ehkä si tteR l ähinnä 

toimimaan juuri Romanian puolueettomuuden, ehkäpä sen 

tomuudenkin turvaamiseksi • 

Kaikesta näytt e lemisestä huolimatta ollaan nlm. täällä 

edelleEnkin l evottomia maan tulevaisuudesta. Tälla haav~a pelä

t ään eniten Neuvostoliittoa ja s iksi pohditaan 

Turkin ja Neuvostoliiton sekä , toisaalta 1u rkin ja liittoutu-

neiden valtoj e n välisiä suhteita. Tällöin otetaan huomioon 

raavat mahdollisuudet. 

1. Turkille on Dardanellien ' avonaisuus kaikissa tapauk

sissa eduksi. J os sillä nlm. olisi aikeita osa llistua sotaan, 

tapahtuisi tämä varmastikin vain liittoutuneiden puolella ja 

JAKELUOHJE : 

UE': A'. 

Jakeluohjemallaja: 

Tavallinen, 
Tavallinen ja lIalkal ... mlnllterilllle. 
EI ulkomaaedultukoen tledoitukalln. 
Ei ulkomaaed.,ultuklen. mutta ulko •• i.inmlni.teriOn liedoi ... 

tukslln. 
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edellyttä isi niiden apua, joka paraiten tapahtuisi laivaston 

turvin j a vaatisi siis Dardanellien avonaisuutta. Jos taas 

Turkki haluaisi pysyä puolueett omana, välttäisi se paraiten 

kaiken muualta siihen 
\ 

ehkä kohdistuvan uhan siten, että se 

pidättäisi itselleen mahdollisuuden saada Dardanellien kau tta 

tt itselleen a pua liittoutuneilta. Mi t ä turvallisemmaksi ja rat

kaisussaan ~aparu.illmksi Turkki taas tuntee itsensä, sitä pai-

• 

nokkaammi se voi vaikuttaa Balkanilla. 

II. ~Y0 skin liittoutuneille on Dardanellien avonaisuus 

kaikissa tapauksissa eduksi. Se on ainoa ja kaikissa tapauk

sissa edullisin tie niin hyvin Saksan kuib Neuvostoliitonkin 

selkä""n. Ja niin kauan kuin 111 ttoutuneilla on tämä akt1i-

visen intervention mahdollisuus näillä kulmakunnilla, on niillä 

myös vastaava mahdollisuus myötävaikuttaa Balkanin valt ioiden 

yleiseen asennoitumiseen. l 'ällä haavaa 
:

ei tosin interventio 

liene aktuaali, mutta sen sij aan otaksuisin, että ne varmis-

tuttuaan ~Urkin ystävyydestä ja Dardanellien avoimeksi jäämi-

s e stä tulevat lisäämään painostustaan etenkin Romaniassa m.m. 

estääkseen Saksaa saamasta liiaksi hyötyä t ämän maan vienti

ja kulkumahdollisuuksista. 

III. lilitä sitten Neuvostoliittoon tulee, niin pienenevät 
t 

sen mahdollisuudet hyökätä ROmaniaan, jos iämä voi , saada ulko-

puolista apua, jonka kai lähinnä antaisivat liittoutuneet 

Dardanellien kautta. 

17Hy8kkäyks~stä TUrkin kimppuun on tarpeetonta puhua, koska TUrkkI 
tietysti silloin sopimuksista huol.imattakin heti avaisi Darda
nellit kaikille avustajilleen. 
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Siinäk i n tapauksessa, ettei Neuvostoliitto suunnittelisi 

hyö~-äyksiä näillä mailla, saattaisi sille olla hy6tyä Der

danellien sulkemisesta sikäli, kuin se itse pelkää hyökkäys

tä, lähinnä kai t ä llöin vain liit toutuneiden taholta, koskapa 

· Saksalle ei ole käy tettävissään asiaan tarpeellista laivastoa 

puhumattakaan siitä, että sillä halutessaan on paljon su ore~ 

piakln teitä päästä Neuvostoliiton kimppuun. Jos vihdoin 

ta Neuvostoliitto pelkäisi Sa~san yrittävän vallata Romanian ja 

t ahtoisi suo jat a t ä tä, olisi sille kai edullisin ta, että 

lii t t outunee t pää sisi vä t auttamaan Romaniaa Saksaa vastaan ja 

että Dar danellit t ä t ä varten olisiwat avoimet niille. 

• 

Täällä otaksutaan yleisesti, että Neuvostoliitolla on 

ensisij a isesti ollut mielessään kaksi ensinmainit~ua 

neuvotellessaan Turkin kanssa, joskin ehkä vi imemainittukin 

vaihtoehto on otettu huomioon. Tämä kä sitys perustuu tietoi

hin siitä, että Neuvostoliitto kyllä olisi vaatinut Darda

nellien sulkemista, muttei aivan tinkimättömän jyrkästi ja että 

se sitten neuvotte luiden keskeydyttyä ainakin näennäisen tyy

nesti suhtautui Dardanellien avoimeksi j ä ämise en. Tästä taas 

jotkut ovat vetäneet sen jOhtopäätöksen, ettei 

la olisi mitään vakavaa hyökkäysaikomusta Romaniaa vastaan, 

vaan että se korkeintaan koettaisi kayttää 

nostuskeinona saadakseen Romanialta mahdollisimman paljon 

lumi aan myönnytyksiä. 

IV. Mitä vihdoin Saksaan tulee, niin Dardanellien sul-
2 

keminen estäisi liittoutuneiden avun Saksalle j a helpottaiSi 

vastaavasti sen hyökkäysaikeita. Olen kuitenkin koko ajan 

useimpien muiden kanssa ollut siinä käsityksessä, ettei Sak

san etuihin ainakaan nykyisin kuulu hyökätä Romaniaan. 



, 
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Saksalla ei itsellään olisikaan hyökkäysaikeita, niin 

nellien sulkeminen saattaisi silti olla eduksi sille siinä 

tapauksessa, että se pelkäisi liittoutuneiden tätä tietä pyr_ 

kivän selkäpuolelleen. Tämäkään vaara ei liene 

aktuelli, mutta voinee ehkä muodostua sellaiseksi myöhemmin. 

Edelleen kuuluisi Saksan etuihin Dardanellien sulkeminen sii

nä tapauksessa, että niiden vapaa läpikulku lisäisi liittou

tuneiden mahdollisuutta painostaa tämän kulmakunnan valtioita. 

On kuitenkin eräs t p us , jossa Dardanellien aVOimeksi jäämi

nen saattaisi muodostua hyödylliseksi Saksalle. Jos nim. Sak

sa pelkäisi Neuvostoliiton yritt~vän hyökätä Romaniaan ja 

pitäisi tätä itselleen vahingollisena -- kuten se varma.stikin 

olisi -- niin saattaisi se ehkä harkita, että lii t toutunei

den ma~dollinen apuuntulo estäisi Neuvostoliiton 

ta t ä t ä aiettaan tai sitten veisi siihen, että ne Romaniaa 

puolustaakseen ryhtyisivä t t äällä so ta~~ Neuvostoliiton kanssa 

Saksan tarvitsematta tällöin rikkoa välejään siihen. Täällä 

ei kuitenkaan luulla Saksan toimineen vi imeksi mainitun näkö

kohdan pohjalla, koskapa se on ollut ni i n kovin tyytymätön 

liittoutuneiden ja Turkin sopimuksest a sekä Turkin 

toliiton neuvottelujen keskeytymisest ä , mis tä kaikesta 

tunut Dardanellien avoimeksi jääminen. N1iapl on täkäläisten

kin saksalaisten lehtien lausuntojen lisäksi m.m. Saksan lä

hettiläs ministeri Fabritius esittänyt ministeri Gafenvolle 

tyytymättömyytensä asiaan syyttäen Romanian myötäva1kuttaneen 

tähän tulokseen. Täkäläisen ulkoministeriön tietojen mukaan 

olisi tosin Turkin ja Neuvostoliiton keskusteluissa Dardanel

lien lisäksi ollut kysymys -- Saksan 
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laisesta erikoisklausulista, joka olisi turvannut Saksan 

kaikelta hyökkäysuhalta ainakin Neuvostoliiton ja tiettä

västi myös Turkin taholta . riippumatta näiden 

ta muiden maiden kanssa. Tähän eivät 

suostuneet. Se, että Saksa on innokkaasti ajanut tällaista 

klausulia voi puolestaan johtua joko siitä, että Saksalla 

on hyökkäysaikeita näillä kulmakunnilla tai että 

hyökkäystä tältä taholta. 

Edellä kosketeltuja vaihtoehtoja aseteltaessa on j ä tet

ty syrj ään Romanian sisäpoliittiset olot, jotka toki myös 

sisältävät monia tuntemattomia, mutta silti ehkä hyvinkin 

ratkaisevia tekijöitä. Ensikin lienevät monet nykyisen hal-

lituksen jäsenet, niiden joukossa myös itse päämini steri, 
17 

varsin suopeat Saksalle. Ulkoministeri Gafenco on kyllä 

leenkin lähinnä liittolaisystävä , muttei ole mikään salai-

suus, että nime~omaan pääministeri haluaisi päästä hänestä 
~ 

m.m. tästä syystä . Ehkä vielä tärkeämpää on, että kuningas-

ministeri Urdariano huoneen perin vaikutusvaltainen 
vi n saksalaismielinen3/Mitä itse kuninkaaseen tUlee, 

on Hohenzollerina saksalaismielinen, joskaan hän hän 

on ko-

niin 

II Tähän lienee osaltaan myötävaikuttanut se,että pääministeri 
on erään lakealaisen pankin täkäläisen tytäryhtiön johdossa 
-- keino, jota muuten saksalaiset täkäläiset olosuhteet tuntien 
ovat laajemmaltikin käyttäneet. 
21 Toisaalta ovat Gafencoa vastaan monet niistä, jotka syystä 
tai toisesta ajavat suhteiden parantamista Neuvostoliittoon ja 
joista useimmat arvelevat, että Titulesco olisi enemmän persons 
~rata venäläisille kuin Gafenco. 
~I Hän on muita tunnetumpi Siitä, että hän hankkii mistä vain 
ja miten vain rahoja. Erikoisesti hän lienee osallistunut suu
reen ftalaxa konserniin, joka pääasiallisesti elää Saksan hankin
noilla. Tästä syystä on Urdariano edelleen ryhtynyt to tei-
siin rva Lupescua vastaan, jolla puolestaan on intressejä -___ • __ 
levassa Aufschnitt yhtymässä, joka lähinnä on Vickersin edustaj 
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siedä natzijärjestelmää. Kruununprinssi, 'jonka välit isäänsä 

ovat muutebkin kovin huonot, menee tässä suhteessa paljon 

pitemmälle, sillä hän lienee kannattanut rautakaartiJärjes

töä ja tuntee edelleenkin myötätuntoa itse natzijärjestel

mää kohtaan. Kuninkaalla ei ku1 tenkaan liene 

tätuntoa maassa ja kruununprinssi on suorastaan epäpopylää

ri varsinaisen kansan keskuudessa. Täällä on nim. paljon 

tyytymättömiä , jotka muodostavat hyvän maaperän kaikkinai

selle kumoukselliselle agitatiolle. Aikaisemmin olivat älymys

tön ja keskiluokan tyytymättömät jäsenet Yleeg~~iii~~taka~ 
tin seireenilauluille, kun taas työläiset kuuntelivat kom

munisteja. Talonpojat olivat vielä silloin yleensä Yaniun 

suhteellisen maltillisessa puolueessa. Nyt lienee tilanne se, 

että kommunistit tekevät työtä sekä keskiluokan ja ~lymys

tön että myös talonpoikien keskuudessa -- työläisistä tietys

ti puhumattakaan. Rautakaartin ja Maniun puolueen toiminta

mahdollisuuksien nykyoloissa vähe nnyttyä on kommunistisen 

kiihoituksen menestyksellisyys tietysti vastaavasti lisäänty

nyt. Jos siis joku ulkonainen konflikti asettaa maan koval

le koetukselle, niin tulee se tuskin yhteiskunnallisesti 

kestämään, vaikkapa se sotilaallisesti kestäisiki~, mikä jo 

sekin on epävarmaa. Sama voi olla tulos, jos Neuvostoliit

to harkitsee poliittisen pelinsä vaativan 

munistien toiminnan tehokasta tukemista. 

Sanalla sanoen: Romanian tilanne ei ole vain ulko-

poliit~isesti, vaan myös sisäpoliittisesti melkoisen labiili. 

~~~.,. 
q:!ainhOi taj a. 
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keskusteluja. 

Vastaano t takaa , Herra ~1 i n i s t e ri, erin-

omaisen k1L~ioitukseni vakuu tus • 

herra Ulkoa siainminist eri 

lj as b r k k 0 , 

- e l si n ki . 

n II: Aili-
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Asia: .1ifYkYi;äz:keitä ke skusteluja. :z 

Virka vel jieni kanssa viime päivinä j ä lleen käymistäni 

l ukuisista keskus t eluista tiedo i tan ministeriölle seuraavat mie-

lestäni oleell isimma t l ausunno t. 

Turkin suurlähettilään maans kansal lispäivän" pi tämil-

l ä kut suilla veti URSS ' in 5i i nho i t a ja Koukoliev minut syr-

j ä "n ti edus t ellaksee n minulta erä i t ·, seikko j a t äältä samana 

päi vänä p Oi s l ·' h t enee st" L S anjan l ä he ttil äästä , joka ol i se

ka antunut r a t akaartin tOiminta an. l / äytin tilaisuut t a kääntä äk-

serli s i tt e n k esku.åt elun Suomen ja Neuvo s t olii t on suhteisiin. 

Er a oukoliev ky s ä isi sil l oin heti, miksi olimme a s e tta neet 

lisä ä sotaväkeä l iikekannalle ja mihin l uulimme pystyvämme 

euvo stoliittoa vastaan. Vastasin, et t ä joka t a pauksessa pystyi-

simme t ekemään Suomen va ltauksen hyökkää jälle niin kalliiksi, 

e ttei t u l os t " l l e vas t ai si siitä maksettua hintaa . Silloin 

hra oukoliev ki i r eh t i Vakuuttamaan , ettei Neuvostoliitto ha

l unnut sotaa kenenkään kanssa, mut t a halusi turva ta oman kos

kemattomuutensa . Sen ehdotukset olivat Suom lIekin e duksi li-

säten m.m. maamme ma hdol l isuuksia pysyä sodan u lkopuolella. 

~päsin tietysti t ämä n osoitteen erikoisesti, että eivät 

l/Vrt. raporttini n:o/~,/) 

JAKELUOHJE: 

·····~······i············ · · ····· · ··· · ···· · ··········· · ........ ,. 

UE.: .6. 

Jakeluohjemalleja : 

"IuaIIIMa, 
Tavallinen Ja n.Ik.1 ... ................. mlnl.teriOlle. 
EI ulkomaaedu.tuk.en tledoitukalln. 
Ei ulkomaaedu.tuk.en. mutta ulkoa.ialnmlnl.teriOn tiedoi. 

tukalln. 
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ainakaa n garnisonit ja sotilasliitot sop~ neet todelliseen 

puolueettomuuteen, mikä oli meidän vakava päämäärämme . 

Kysyin myös , xe t ä va staan Neuvostoliitto oikeastaan 

tarvitsi näin laajoj a varovaisuustoimen!)iteitä, kun se 

kerran oli nyttemmin hyvissä väl eissä Saksallkin kan sao 

Hra Kouko lieb kii~~hti t~llöin elittämä""n , et t"" muutok-

set, ""killisetkin , ol ivat mahdolliset n imenomaan s i.lu rva1-

t ojen poli t iikassa. Niinpä ol i Ranska vielä ä skett""in 

ollut hyvä stävä Neuvos toliiton kanssa , mutta oli nyt 

suoras t aan vihaoieli e n shika neeraten jopa neuvo ~t o diplo-

maatteja n""i den toiminnassa . Vastaavast i voisi 

leen kä""n \iä keD:kaana . Huomautin t iill""in , että Saksahan 

oli so dan takia pahasti kiinni muualla ja 

joka t apauksessa niin pa l jon, e ttei se enää a ikoihin voi-

si ajatella mitä~n uusia seikkailu ja. tira oukoliev 

si t ""hän , e t tei Eeuvostolii tto pel""nllyt Saksaa yk Sinää n , 

mut ta otti huomioon sen mahdollisuuden, että S k sa ja 

liitto tuneet j ä lleen sopivat voidakseen yhdessä käydä 

"~euvostolii ton ki m puun. 

Puheen käännyttyä t äm""n jäl keen vielä Suomeen lau

suin , että ni~enomaan siinä tapauksessa, että leuvosto1iit

to pelkäsi muiden hyökkäävän kimppuunsa, olisi outoa , jos 

se koettaisi nyt kiristää 
. silloin 

tyksiä , sillä /Suo~ ei enää 

Suomelta 

tuntisi 

liian suuria myönny-

samaa moraalista ve1-

voit sta, eikäpä ep-kä etuakaan pysyä puolueettomana eikä 

sillä fkx~ enää olisi .samaa hyötyä Siitä, vaan olisi 

sen ehkä päinva toin pakko etsiä tilaisuutta päästä liian 
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raskaista sitoUHmL~sistaan. Huomautin myös, että suomalaiset 

oli tavallisesti hyvällä saatu · paljoonkin, mutta pahalla 

ei mihinkään. F~a Koukoliev vältti yksityiskohtaista 

telyä tässä hänelle ilmeisesti arasea kysymyksessä · tyy

tyen vakuuttamaan, ettei Neuvostoliitto millään lailla ha

l unnut sekaantua naapuriensa yhteiskunnallisiin tai 

dellisiin oloihin, vaan tavoitteli vain sotilaallisen ase-
1/ 

mansa parantamista. 

Paria päivää myöhe ain kutsui Yhdysvaltain lähetti

l ä s Gunther minut luokseen keskustellakseen Itä- ~roopan 

probleemeista . Hän ilmoitti heti pitäv··nsä lieuvo stolii t

toa nykyisin jo paljon enemmän kansal lis-imperialistisena 

kuin kommunistivallankumouksellisena valtiona . 3ilti ei 

ollut varma siitä, että Neuvostoliitto jo nyt pitäisi 

seään kyllin vahvana harjoittaakseen oma-alotteisesti 

kä ··viiä politiikkaa. 2/ Pikemminkin se nä tti ainakin 

seksi olevan puolustavalla kannalla. Tämän mukaisesti 

hra Gun~her myöskää~ j~uri uskonut , että Neuvostoliitto 

tila ssa koettaisi hyökä tä Romaniaan. Jos se kuitenkin 

käisi t änne, tavoi t telisi se enemmän Tonavan 

vontaa kuin joitakin alueellisia lisiä 

tus -: tai tarve - tämä~ valvonnan anastUkseen kasvaisi 
" 

sikäli, kuin jo~ muu suurvalta uhkaisi saada liian 

l/Lopuksi hra K. ilmoitti piäkkoin järjestävänsä suuret juhlat 
uuden l ähe tystötalonsa vihkimiseksi. Aikai semmin oli hän ilmoit
tanut samaa, mutta oli silloin otaksunut uuden ministerin huo-
1 htivan tästä juhla sta. Hieman myöhemmin oli hän taas ilmoitta
nut, että sodan y .m. syiden t akia ei näitä juhlia pi detäkään ti 
tämättä silloin enää mi t ään uudesta ministeristä . Tämä viittaa 
siihen että ven~läisten mielestä on tilanne nyt ainakin toistai
seksi vakiintunut siinä määrin , että suuriakin juhlia voidaan 
sUunnitella, j oskaan he eivä t pidä vielä vä~ejään romanialaisten 
kanssa niin selVinä, että voisivat jo l ähiaikoina lähettää tänne 
uuden ministerin. 
2/Hra Gunterin tieto jen mukaan aikoi NLiitto silti jatkuvas/ti 

/ ./ atk . siv.4 
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puolisen vaikutusvallan Romaniassa. Tä ssä suhtessa oli huo

mattava, että Saksan vaikutus oli lisääntynyt m.m. siksi, 

että se oli myynyt Romanialle enemmän aseitå kuin muut 

ja myös os t anut t ääl tä enemmän tavaroita kuin muut. Yleen

säkä än eivät liittout uneet olleet olleet yhtä tarmokkaita 
3/ 

kuin saksalaiset. Monissa romanialaisissa piireissä toivottiin 

sitä pai tsi viimemainitullta tarvittaessa saatavan apua Neu

vostoliittoa va s t aan. 4/ 

F~a Gunter arveli Saksan tyy~yvän yleiseen va ikutus

vallan t avoitteluun Ro mania ssa eikä toistaiseksi suunnitte-

l evan mitään valloitusretkeä sinne. Toisin kuin aikaisemmin 

oli hän nim. nyttemmin sitä mieltä , ett ~ Saksa oli aika 

ahtaalla eikä ai nakaan voisi a jatell a voimiensa ha joit tamis-

t a uusiin t eht äviin. Hän j opa luuli, että Saksa myöhemmin 

saattai si j outua niin aht aalle, et tä se yrit t äisi jotain 

epät oivois t a t ekoa peri katonsa vältt~miseksi. Omasta puoles-

taen otaksui hän, että Saksa t ä s sä tapauksessa pyrkisi kat

kaisema8-'l Suetzixl kanaalin tien , mikä tietys ti edellyttäisi 

ensin m. m. Romani an , Turkin, Syyrian j a Pales tiinan valtau s t a . 

t.!(j a tk. ed.sivul t a ) avustaa Kiinaa J apania vastaan. Tässä 
dessä saanen huomauttaa, ette i Japani näyt ä haluavan käyttää 
seen sitä , e ttä Engl anni n voi mat ovat sidotut bl1rooppaan, vaan 
tuu päinvastoin pyrkivän parantamaan välinsä Englantiin unohtaen 
äskeiset hankauksensa sen kanssa. Olis i kohan t ähän syynä se,että 
J apani uumoilee ehkä voivansa ainakin myöhemmin käyttää Englannin
ki n voimia Neuvostolii ttoa vastaan? 
3/Esim. Ranska e i ole viel äkään suor ittanut RomanialIe jo jonkun 
aikaa sitten sovittua lainasumma~, mikä on kovin pahOittanut roma
nial aiSia , olkoonpa vai n ettei Ranska ymmärr ttävästikään nykyi
sin halua antaa RomanialIe r ahojaan enne n kuin sillä on varmuus 
siitä, etteivä t ne t ä tä t ietä joudu a i nakaan sen omien vihollisten 
käsiin. 
4/Saksa lienee aikaisemmin melko virallisestikin luvannut 
le apua ~euvostoli ittoa vastaan, mutta ' anskan hyvin i nformoidun 
ministeri Bierlingin mukaan ei pi enint äkään viit tausta avunannosta 
ole enää esitetty Ribbentr opin toisen Moskovan-matkan j älkeen. 
Saksan l ähetystön henkilökunta, erikoisesti sotila sasiamies, 
sevat kuitenkin aika avoimesti to i vovansa, että Romania Neuvosto
liiton sitä uhatessa tekisi kovasti vastarin~aa . 
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' Ta pasin edelleen ulkoministeriön poliittisen osaston 

uuden, Oslosta saapuneen päällikön, ministeri Jurascon. Tämä 

oli tosin melkoisen pidä ttyväinen lausunnoissaan, mutta te-

hosti silti useammastikin, ettei hän usko Neuvostoliiton 

ainakaan toistaiseksi haluavan ryhtyä mihinkään sotilaalli

seen selkkaukseen. Hra Jurasco ei myöskään luottanut 

ja Neuvostoliiton : stävyyden kest~vyyteen. Toisaalta hän ar

veli Saksa~, ehkäpä suhteellisen p iankin, häviävän. Häviän 

t e ssa Saksa kuitenkin saattaisi olla valmis mihin t ahansa 

tai sitten se silloin pakoitet taisiin liittola.isten 

mukaiseen toimintaan j a tällöin oli olemassa sekin mahdol

lisuus, e ttä yhteisesti käännyttäisiin Neuvostoliittoa vas 

Lisään vielä , ettei t äk ä l äisissä diPlomaattipiireiss~y 
enempää kuin aikaisemminkaan -- luoteta 

tustuskykyyn. J~ monet romanialaiset, yksinpä upseeritkin, 

nä ttä v ä t etukä teen ep "ilevän mahdollisuuttaan vakavaan 

tarintaan ja ovat vastaa vasti valmiit kompromisseihin. Ha-

lullisella valtaaj alla oli siis täällä helppo tehtävä . Ti-

18-~teen voisi tie tysti muuttaa tehokas ulkopuolinen apu. 

Monet, m. m. hra Gunter, vä ittäv ä t Turkin antavan Romanialle 

apuansa ainakin 'ieuvostolii ton hyökä tessä . Liittolaisten apua 

ei taas pidetä tässä tapauksessa varmana eikä edes Saksan 

hyökätessä tänne. pikimminkin tunnutaan näillä ku1makunnil

la nykyisin luotettavan Italian tukeen, ainakin 

Ja toisaalta ei Italiaa pide tä yhtä vaarallisena tämän 

kulmakunnan valtioiden keskuudessa kuin Sakeaa ja Neuvosto-

liittoa, joten siihen turvautumista ei enää kaihdeta samas-

sa määrin kuin ennen. 



( 

-6-

LoplL~si mainitsen erään, kylläkin tarkistamattoman, 

tiedon, jonka sain jo aikaisemminkin maini t semaltani Paria 

Soire'n j a Associated Pressin kirjeenvaihtajalta Frankilta, 

joka - on osoittanut omaavansa hyviä suhteita Quai d 'Orsay ' 

iin. Hänen mukaansa Englanti jo oli melkoisen aikaa pitä

nyt T~lkko-Slovakiaa ja Puolaa luonnottomina muodostelmina 

ja oli mielellä än nähnyt niiden 

olosuhteet voita isi in helpommin 

hajoavan, jotta ~uroopan 

muodostaa uudelleen sen 

haluamassa muodossa . Lähinnä ajatelti i n voimakkaan, entisen 

Itävalta-Unkarin tapaisen valtion uudelleen luomista Kaak

kois- urooppaan. Hra Fr ankl. mukaan olisi Ranskakin jo hy-

väksynyt t ämRn Englannin suunnitelman. 

~~ ASiainhOitaja~ 
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Kal eidosko opp i kuv ia Bukares tista . 

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

omaisen kunni o i tukseni vakuutus. 

Herra Ulkoa s iai nmi n i ster i 

Eljas E r k k 0 , 

H e 1 s i n k i • 
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''? . ISVO, 

Täällä on yleisesti pidetty Suomea eräänlaisena koe

tinkivenä Neuvostoliiton yleiseen ~olitiikkaan nähden. On ar

veltu, että Suomen kOhdalla nähdään , onko Neuvostoliitolla Jo 

nyt suoranaisia valloitusaikeita . Yleisin käsitys on se, ettei 

Neuvostoliitto viel~ pidä itseään valmiina mihinkään suur~iir

te i sem~ään agressiiviseen politiikkaan eikä tämän mukaisesti 

myöskään ol i si nykyisin halukas sotaan edes Suomen kanssa vaa -
li 

timustensa läpiajamiseksi . Suomen ta~austa seurataan näin ol-

len mitä suurimmalla mielenkiinnolla Ja ollaan sitä mie1tä,et

tä maamme joka tapauksessa on ainakin voittanut aikaa mUille. 

Jos taas Neuvostoliitto ry tyisi sotaan Suomea vastaan, niin 

otaksutaan yleisesti myöskin itse asianomaist en keskuudessa~ 

että Neuvostoliiton kaikkien pienempien naa~urien on pakko 

muuttaa tähänast~nen politiikkansa , joka on perustunut uskoon, 

että Neuvostoliitto on alueellis esti tyydytetty val takunta. 

11 Tässäkin on kyllä sikäli ajatusvivahduksia, että useimmat 
laskevat Neuvostoliiton hyökkäysvalmiuden ~aranemisen vielä mo
nissa TUO si1ssa, kun t aas jotkut tyytyvät arvioimaan, ettei Neu
vostoliitto ainakaan ennen ensi kevättä olisi valmis mihinkään 1aa
Jem~iin sotaliikkeisiin. 

JAKELUOHJE : 

UE 2: A 40 . 

J oke luohjemalleja : 

Tavalli nen. 
Tavallinen ja lisäksi minis te r iö ll e. 
Ei ulkomaaedustuksen ! iedoi tukslin. 
Ei ulkomaaedust uksen, m utta ul koa.iainm inister iön tiedol· 

tuksiln. 
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Uitä erikoisesti Romaniaan tulee. niin mainittakoon 

sen jo aikai semminkin selostamastani arkuudesta ja ~n

nytysvalmiudesta v i elä erä s tuore esimerkki. Muudan tun

temani lehtimies oli jOitakin viikkoja sitten kirJoit

tanut Suomen asenteesta pannen artikkelilleen otsakkeen "Ei 

tuumaakaan maata Neuvostoliitolle" . S,emuuri ei kuitenkaan 

ollut hyväksynyt tä.t" "tsaketta, mikä k" sittääkseni viit

taa siihen , e tte i täkäläistä yl e istä mielipidettä haluta 

muodostaa kovin jyrkäksi alueluovutuksiin nähden . 

Tämä arkuus perustuu epäilemättä oleellisesti oman 

heikkouden t untoon, jota Puolan kohtalo on vain tehos

tanut. Roma niassahan organisatio lieneekin vielä huonompi 

kuin Puolassa, korruptio on varmastikin paljon pahempi 

ja sisä inenkin kestävyys on kyseenalainen . Sekä yhteiskun

nalliset että kansalliset vas takohtaisuudet ovat edelleen

kin suuret ja tarjoavat hyvän maaperän kaikille "ä rim

mä isyyssuunnille. Rautakaar tilaiset pyrkivät edelleenkin to i

mimaan ja saanevat ent iseen tapaan t ukea Saksasta, aina-

kin kansallissosiali s tisen puolueen 

kun taas Neuvostoliitto puolest aan 

p uuhail uj a • 

ä" rimmäissysaineksllta, 

edistänee kommunia tien 

Mitä kansallisuusprobleemeihin tulee, mainittakm n 

tällä kertaa vain, että huhut Romanian saksalaisen asutuksen 

joukkosiirrosta Saksaan ovat asianoma isten keskuudesea he

r ät täneet levottomuutta ja tyytymä ttömyyttäkin . Mieliäat 

kyllä vaihtelevat sikäli, että SiebenbUrgin saksalaiset 

ovat valmiimpia maastamuuttoon kuin Banaatin schwaab1t. 

Ja kummankin ryhmässä on vanhempi polvi vastahakoisem~ 

lähtemään Romaniasta kuin nuori polvi. 
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Tätä sisäistä kuohuntaa edistä" muuten -- ainaki n 

määrä~tyyn ra jaan asti -- t ä kä l ä inen valtiollinen polii 

si. Sen j ohdossa on useitakin tsaari-Venäjän ohranan 

entisiä toimihenkilöitä, jotka omalla tavallaan ovat 

hyvinkin pystyviä saaden laitoksensa tehokkaaksi. Mutta 

he ovat entisiltä ohraanalta omaksuneet sen provoka

toorisetkin menetelmät . Niinpä Romanian valtiollinen po " 

liisi alkuaan suorastaan yllytti ja tuki rautakaar

tin toimintaa. Ja nyt olen kuullut sekä erä"ltä ul

komaalaiselta että eräältä romanialaiselta lehtimiehel

t ä , jotka kumma tkin olen todennut asiallisiksi , että 

Galinescu-vainaja olisi sUlUlnitellut yleisen puhdistuk-

sen toime enpanoa valt iollises s a poliisissa ja että t ä -

mä olisi ollut ainakin yhtenä myöt ävaikuttavana ~y
II 

nä h"nen po israivaamiseensa. 

Euroopan suurvalla t tuntien tämä n Romanian sisä i , 

sen heikkouden koettavat kukin kohdaltaan lisä t ä pai

no stustaan s iihen. Mikäli liittoutuneilla on riittäväB -

ti aikaa käytettävä nään , niin ne ehkä maksukykyisim-

pinä voivat täkä läisissä olosuhte issa saada eniten ai

kaan. Mutta mikä poliittinen voimatemppu tahansa voi 

helposti tehdä tyh jäks i t ä llaiset sUlUlnitelmat. Ja ain 

kin vielä nykyisin on Saksalla taloudellisesti paljon 

vaikutusvaltaa, tOistaiseksi ehkä vielä enemmän kuin 
2 ) 

liittoutuneilla. Monet Saksall aavuttamat edut jää-

nevät kuitenkin paperimyönnytyksiksi käytännöllisten vai-
'II Tämän käsityksen tueksi esitettyjen lukuisten ykSityis
kohtien selostaminen veisi tässä yhteydessä liian pitkäll$ 
2/Sivumennen mainittakoon, että eräässä edellisessä rapor
tissani viitatut sUlUlnitelmat suurteollisuusmies Ausnitt'n 
toiminnan oikeudelliseksi tutkimiseksi ovat nyttemmin vieB 
neet hänen vangitsemiseensaäTämäkin lienee tulkitta~ pie
neksi Saksan voitoksi,sillä Ausnitt edusti täällä l ähinnä egg 
~ilaisen aseteollisuuden etuja ja hänen kukistajansa, m.m. 
ho i~nister1 Urdariano , ovat kiinnostuneet saksalaiseen ras -

Ijatk. siv. 41 
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keuksien t akia. Niinpä on vienti- tai kaut takulkutavaroi

den kulje tusmahdollisuuksilla melko ahtaat rajat. Rautat ie

yhteydet Puolan kautta ovat edelleenk1n epätyydyttävät ja 

muuallakin tekee liikkuvan kaluston puute haittaa. Tonavan 

jokilaivaston lisääminen on vieläkin työteliäämpä"" ja lisäksi 

on tämä vesitie melko hidas . 

Romania pyrkii puolestaan ehkä entistäänkin innokkaam

min löytämään pelastuksensa puolueettomuudessa, jota erikoises

ti se pitää taattuna vain siinä tapauksessa , että muutkin 

Kaakkois-Euroopan valtiot omaksuvat vastaavan poli t iikan mie-

luiten suoranaisen puolue ettomuusblokin muodossa . T"" ssä suhtees-

sa ovat kuitenkin mahdOllisuudet viime aiko ina jälleen huo -

nontuneet . Ensiksikin ovat Romanian ja Unkarin välit taas 

kiristyneet sen johdosta , ett "" Romanian viranomaiset ovat pidät

täneet kOlmisen sataa SiebenbUrgin unkarilaista ampuen nä istä 

täkälä isedn tapaan tutkinnotta ja tuomiotta useampia. Romania-

laiset vä ittävä t, että pidätetyt Olisivat yhteistoiminnassa 

erinäisten unkarila isten salajärjestöjen kanssa valmistelleet 

SiebenbUrgissä kansannousua s en tapauksen varalle, että Neu-

vostoliitto' tai muut hyökkäisivät Romaniaan. Tänne saapunei

den tietOjen mukaan Neuvostoliitto muuten nykyisin innokkaas

ti koketeeraa Unkarin kanssa, mikä viittaa siihen, että se 

2/( jatk. ed.siv.) k~aseen teollisuuteen ja sen paa edustaJaan 
!alaxaan . Aikaisemmin on Ausnitt ollut rva Lupescun uskottu mies, 
ehkäpä kuninkaankin , mutta viimemainittujen osuus Ja asenne 
~usnitt'in kukistumisessa ei vielä ole selvä . Lupescu ei muuten 
liene kuninkaalle Juuri muuta kuin vanha hyv" ystävä . 
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t arvittaessa odottaa voivansa saada tältä apua l ähinnä 

tie t yst i Romaniaa vastaan. 

Uyöskin Bulgariassa on Neuvostoliitto t ä kä läis*en 

tietojen mukaan kovin aktiivinen vedoten osin Bulga

rian r evisiopyrkimyksiin , osin taas sen vanhoihin pan

slavistisiin tunteis iin. Sikäli kuin viimemainitut voi

mistuvat Bulgariassa t ulee Saksa menettämää n siellä t ä 

hän asti omaa~ansa valta-aseman, - joka nimenomaan talou

del l isel la alalla on kyllä jo kotvan aikaa on huoles-

t ut t anut 

toliitto 

mania bulgarialaisia, Jugosl aviasswcin on Neuvos

alkanut vedota antigermanistisiin ja panslavis-

tis iin tunteisiin , mutt a siellä 

tuksia maan ja erjkoisesti sen 

Jarruttaa näitä ponnis

hallituksen vanhoillisem-

pi kanta, jonka mukaan Neuvost oliitto edelleerucin on ensi

sijaisesti kommuni s tinen valtio . 

Tämä Saksan j a Neuvostoliiton hiljainen kilpailu 

Kaakkois - Euroopassa on aikaansaanut sen , että Ital ian Ja 

vielä enemmän l iittoutuneiden valtojen v a ikutusta ~temmi 

pidetäo on nä illä kulmakunnilla monissa piireissä II pi enem

p än ä pahana II Ja suhtaudutaan niihin vastaavasti v ähemmän 

tor juva s t i. Ensimmaini tt~ jen maiden kil p a ilu on ainakin 

vielä kovin salaista ja teeskennellyn ystävyyden pe i~tä

mää, mutta sil t i l~enee vain aj an kysymys milloin $e 

puhkeaa ilmi . Puuttuma tta t ä ssä yks i tyiskohtais iin etu

ristiriitoihin on vain t odet t ava, että asiallisesti Neu

vostoliitto alueensa laajuuden ja luonnonrikkauks i ensa 

perust eella on valtakuntana lIomi staviin" luettava, ku!ll 

taas Saksa ainakin suhteellisesti ottaen ja erikoisesti 

nykyisten vallanpitä jiensä mielestä on IIköyhä ll j a lisä 

etuja tarvitseva maa. Germaanien ja slaavien vastabhdat 
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ovat myös ikimuistoiset ja voivat aina uudelleen xiris

tyä . Ja tätä vastakohtaisuutta vain tehostaa se, että 

ero°änlainen messiani stinen ajatus , joka antaa omalle kan

salle er ikoisen, muita korkeamman kut sumuks en , on vaEsin 

laajalle levinnyt sekä saksalaisten että suurvenäläisten 

keskuudes sa. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

243/81 

Herra inisteri, 

L~hetän oheisena kunnioittavasti Bukares-

tin l ähetystön raportin n:o 25 

Kale idoskooppikuvia Bukarestista II. 

Vastaanott akaa, Herra Ministeri, erin-

oma isen kunnioitukseni vakuutus. 

As i ainhoitaja 

Herra Ulkoasiainminis ter i 

EiJAS EaKKO. 

Helsinki. 

UE 13, A 3/l!. 
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RYHM 

Vi ime pä ivinä olen eri tahoilta, melke;inpä eniten 

tt sanomalehtimiehiltä , saanut erinäisiä tietoja, joista eräitä niiden 

laadun vuoksi on kylläkin ollut vaikea tarkistaa. mutta jotka sil. 

ti voinen lyhykäisesti selostaa, koska ne erikoisuudestaan huoli

matta pitävä t a inakin pääpiirteissään paikkansa. 

Jo aikaisemmin mainitsemani suurteollisuusmiehen 

Max Ausnitin pidätyksen yhteydessä ovat kuninkaan ja kruununprins

sin välit ent'isestä.Änkin huonont·uneet. Epäsovun aiheena lienee täl-

lä kertaa se, et t ä kummatkin ovat l ähennelleet rouva Ausnitia.Aus

nitin pidätyksen takana lienee muuten myös rouva Lupesco. joka 

tt näin on halunnut estää nykyisin Rivieralla oleskelevaa rva Ausni

tia palaamasta Romaniaan. Älyllisessä suhteessa lieneekin rva L~ 

pescolla edelleenkin paljon vaikutusvaltaa kuninkaaseen. Häntä t~ 

kevat sitä paitsi monet~ kuningasta ympäröivät henkilöt. jotka 

rva Lupesco aikoinaan auttoi valtaan ja jotka hyvin tietävä"\. et

teivät he toisissa oloissa säilyttäisi asemiaan pä ivääkään ja 

joista useat voisivat tuskin edes välttää vankilaa nykyisen jär

jestelmän vaihtuessa. Tällaisiin epäiltäviin suosikkeihin luetaan 

mm. hov1min1ster1 Urdariano Ja sisäministeri. kenraal.i larinesco. 

JAKELUOHJE : 

UE 2: " • • 

Jake luohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lil l kl l . ... ..... ministeriölle . 
EI ulkomaaedultukoen tledoitukalln. 
Ei ulkoma.edul tuksen, mutta ulk.oasiainmini.teriön t iedoi. 

tukiiin. 
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Ausnitin pidätys vaikuttanee lamauttavast! Romanian alkavad 

aseteollisuuteen. Ausnit oli nim. siinä toimeenpanevan& voimana o~ 

len ehkä samalla se romanialainen, jolla oli suurin luotto ulko

mailla. Erikoisesti joutunevat en81antilaiset aseteollisuusintreB

sit kärJYimään hra Ausnitin näyttämöltä häviämisestä olkoonpa vai n, 

että itse kuningas lienee hänen sijaansa ottanut edustaakseen m ... -
1) 

iaan näitä etupiirejä--tietysti riittävää korvausta vastaan. 

Edellä viitatun tapaiset olosuhteet, jOista kaikista varok~

noista huolimatta aina pääsee Jotain tihkumaan sivullistenkin tie

toon, antavat tietysti uutta yllykettä jo aikaisemminkin kyteneBl

le tyytymättömyydelle. Ainoa mies, Joka ehkä vielä voisi pelastaa 

tilanteen ja Jälleen saattaa keiken paremmille raiteille, on kan

sallisen talonpoikaispuolueen johtaja Maniu, joka tyyneesti odottaa 

vuoroaan viisaan ylhäisessä eristyneisyydessä. Paitsi omassa puo-

lueessaan on hänellä kannatusta vapaamielisten ja myös mal tillie 

sempien rautakaartilaisten joukossa. Yleensäkin on hän niin yl41-

sesti kunnioitettu, ettei häneen uskallettane koskea edeB täkä1li

sissä olosuhteissa o,V:oonpa vain, että hänen johtonsa merkit.'.i 

monelle muulle uran loppua. Käden kohottaminen häntä vastaan v4l

si helposti muodostua yleisen vallankumouksen alkamismerkiksi. Ku
ningaskin halunnee puolestaan säilyttää hänet viimeisenä valtti-

naan, johon turvautuminen tosin edellyttäisi mm. rva Lupescosta 

luopumista. 

Romanian monessa suhteessa anarkistiset olosuhteet 

antavat häikäilemättömille ulkovallollle paljOnkin toimintamahd~ 

lisuuksia täällä. Niinpä lienee tiettävästi viime aikoina useita

kin Saksaan tavaroita kuljettavia laivoJa, erikoisesti tankkialtk

ala räjähtänyt, uponnut tai muuten vahingoittunut Tonavalla. Mo .. t 

1) Se el muuten olial kuninkaan ainoa yksityia&tääri, sillä tlet
tävästl täällä toimlvat ulkomalset monopool1yrltykset, mm. Buot
ain tulltllckutrusti, ovat maksaneet tai maksavat runsaastl tunln
kaan ykaltyiakasaaan. 
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muutkin tavaralähetykset ovat perille saapuessaan osoittautuneet 

vahingoittuneiksi. Aumpikaan osapuoli ei ole halunnut nostaa Jul

kista hälyä näistä tapahtumista, mutta ~aksan lähettiläs lienee 

kyllä täkäläisessä ulkoministeriössä valitellut näiden tapahtumien 

liiallista lukuisuutta saaden tiettävästi sen vastauksen, ettei~t 

Romanian viranomaiset voi olla vastuussa siitä, mitä tapahtuu såt

salaisilla laivoilla tai saksalaisten muuten Jo haltuunsa ottam~ 

le tavaroille. Varovaisuussyistä ovat romanialaiset itse pUOles

taan kieltäneet maansa aluksia lähtemästä sen rajojen ulkopuoleDle 

estäen nyt viimeksi myös näiden alusten luovuttamisen ulkomaalal

sille. Yleensäkin voidaan todeta, että romanialaiset ovat arvel-

leet voivansa viime aikoina ottaa tiukemman aseåteen saksalaisiin 

ja näiden eri vaatimuksiin nähden. 

Tällaisia poikkeuksellisia tapahtumia lukuunottamat~ 

takaan ei Saksan kauppa täällä ole kehittynyt odostusten mukaan. 

~ääasiallisimpana syynä tähän oivat liikennevaikeudet, kuten jo 
'-" 

aikaisemmin olen tiedoittanut. Niinpä on Ranskan suurlähetystöslä 

laskettu, että Saksaf itselleen edullisimmassa tapauksessa voi. 
/bensiiniä 

nykyisin kuljettaa t äältä vuodessa korkeintaan miljoonan tonnia! 

4t käyttäessään Tonavan vesitietä tai rautatiekuljetuksia aikaisem-

man Välimeren-Hampurin linjan sijaan. Ja toisaalta on siellä las

kettu, että Saksa erittäin säästäväisestikin sotaa käydessään tar-
1) 

vitsee vähintäin 10 miljoonaa tonnia bensiiniä vuodessa. 

!äkäläise saksalaiset taloudelliset piirit ovat ~a 
.L 

erittäik huolestuneet siitä, että Romania ei vastaavista syistä 

ole voinut Saksan odottamassa määrässä .uodostua kauttakulkumaak-

si ja ettei siis tätäkään tietä saada riittävästi viedyksi saksa

laisia tuotteita kaukaisempiin maihin, joissa näin menetetään ~ 

vaivalla hankitut markkinat. Tämä koskee mm. Etelä-Ameriikan mai-
J(.J;. .. 

ta, joissa erikoisesti~ P'yrkinyt käyttämään hyväkseen akse11-

kumppaninaa vaikeuksia tunkeutUåkseen tämän entisille markkinoi1/t. 

t1·BenSi1nin tuottajien o.at 
arvioineet jo aikaisemmin 
1 

ammattip1ir1t ovat tietOjeni .utaan 
Saksan sOdanajan tarpeen 15 miljoonaksi 
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Romanian rajoitetut mahdollisuude t kauttakulkumaana oTat olleet 

;;Ialtsalle si täkin ikävämpiä I kun Saksaan ei Italiankaan kau*ta rq

kyisin kulkeudu sanattavasti tavaraa.,sikäli kuin Ranskan täkäläi

sen suurlähetystön asiaa koskevat tiedot pitävät paikkansa. 

Romanian moninaiset heikkoudet vähentävät Unkarin ~ 

ja Bulgarian halua lopullisesti sotia sen kanssa ja siten luopua 

myöhemmin ehkä tarjoutuvista helpoistakin mahdollisuuksist~ 

saada omat aikaisemmat alueensa takaisin. Tosin Neuvo8toliiton 

tunkeutuminen l ähemmä B~lkania Puolan sortumisen yhteydessä alua-
h 

sa hät~ytti tämän kulmakunnan valtioita ja vastaavasti lisäsi 

niiden keskinäistä sovinnon halua, mutta sittemmin on Neuvostoliit

to osannut rauhoittaa ainakin Unkarin ja Bulgarian sekä virittää 
II .. 

niissä toivon, että ne ehkä voivat hyötyä l~entymisestä Beuvosto-
" liittoon. Näin ollen eivät erikoisesti Etelä-Slaavian tukemat pyr-

kimykset Kaakkois-Euroopan valtioiden yhteisen blokin muodostam~ 

seksi ole vieläkään sanottavasti edistyneet. Näillä kulmakunnilla 

on tosin paljon labiilia muuallakin kuin Romaniassa, joten äkki

kä"" nteet eivät ole mahdottomia. Erikoisesti on merkille pantava, 

• että suhteet Turkkiin ovat Bulgariaa lukuunottamatta kaikkialla 

muodostuneet entistä luottamuksellisemmiksi. Aikaisemmin ei nim. 

edes Balkanin liitto ollut voinut kokonaan poistaa kaikkea Turk

kiin kohdistuvaa vanhaa epäluuloa ja kaunaakin. 14utta nyt sitä pi

detään arvokkaana l H ttolaisena, Joka kuitenkaan ei ole niin vah

va, että se yksin voisi muodostua vaaralliseksi l ähimailleen. 

~aljon riippuu kuitenkin täälläkin Neuvostoliitosta ... 

Omasta pUOlestani olen koko ajan arvellut, ettei se omasta alot

teestaan tähtää pitemmälle kuin siihen, minkä se voi saavuttaa 

pelkällä painostuksella tai uhkauksilla. Ja tämä käsitys näyttää 

nyttemmin rupeavan Toittamaan täällä yhä enemmän alaa. Täkäläisen 
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Neuvostoliiton edustuksen omakaan toiminta ei viittaa m1hinkiän lähei

sen vaikean konfliktin odottamiseen. Niinpä se on JärJestänTt neavosta-

, filmien esityksiä sekä viimeistellyt tyyneen perusteellisesti Ja ilmei

sesti rahoja ollenkaan säästämättä uutta suurta lähetyst6palatsiaan. 

Viimeksi tänään saatoin Suomen l ähetyst6n kattoterassilta tOdeta,että 

Neuvostoliiton l ähetystön laaJahkoa etuaukiota vaivalloisesti muokataan 

hienoksi puistikoksi Ja tenniskentäksi. 

Mikäli muuten liittolaisten, lähinnä Engllannin taholla 

suunniteltai s i in myöhempää yhteistoimintaa Neuvostoliittoa vastaan, vo~ 

sivat viimemainitun eteläiset reunavaltiot, l ähinnä siis Turkki Ja Iran 

muodostua t ärkeiksi renkaiksi sen saartoketjussa. Sik~pä diplomaatti

nen toiminta voi täkäl äisten käsitysten mukaan huomattavasti vilkastua 

niiden kohdalla lähiaikoina. 

Tapasin nä inä pä ivinä erään saksalaisen arkkitehdin, 

Joka vakuutti Saksan voittavan sodan ainakin sillä perusteella, että 

sillä vielä oli varanaan toistaiseksi salassa pidett y uusi ratkaisevan 

tehokas taisteluväline. ~opivasti yllytettyäni keskustelukumppaniani .. 

hän väitti, että kyseessä olivat Jotkin salaperäiset säteet, Joitt.n 

valmistelutöissä hänen oma vel j ensä olisi ollut Jo vuosikausia. ti .. 
'-

tenkä":n en vo i tarkistaa tämän tiedon paikkansapitävyyttä . Tyydyn siis 

vain huomauttamaan, että yleensä puolustuskeinot ovat osoittautuneet 

tehoisemmiksi kuin hyökkåysvälineet. Ja jokaista uutta asetta vast~an 

on aina melko nopeasti keksitty sopiva torjuntaväline. 

Asiainhoitaja: 
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LEGATION DE FINLANDE 

N:o 245/83 

Herra Minister~, 

h ;.. . \~ a 

t Pl 

Lähetän kunnioittavasti oheisena 

Bukarestin l ~hetystön raportin n:o 26 

Hajatietoja Bukar estista • 

Vastaanottakaa , Herra Ministeri, erinomaisen kun

nioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

ELJAS ERlQCO, 

Helsinki . 

UE 15: A 3/ 2. 
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RAPORTTI n: 0 .. 26 .... 

.... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Sala inen. 

Bukaresti ssa .. 23 p:nä marras~ta 19 39 

Juuri ennen kuriirin lähtöä olen saanut osin 

t äkä l ä isestä ul koministeriöstä , osin Ranskan suurlähetystöstä seu-

raavat tiedot • 

J o aikaisemmin tiedoit t amani salaliitto Romanian 

unkarilaisten ke skuudessa on ollut vakavanlaatuinen. Siihen ovat mm. 

sekaantunee t mone t opettajat ja useat papitkin.~idätettyjen hallus

sa on tav.t*u suuret määrät räj ähdysaineita. Yksinp~ Oradean piis

pall&kin oli ollut räj ähdysaineita . Myöskin kompromettoivia asia

papereita oli l öydetty . Niiden mukaan oli tarkoitus käyttää Romanian 

sisä- tai ulkopoliittisia vaikeuksia kansannousun aikaansaamiseksi 

Romanian unkaril a isilla alueilla. Tällöin olisi mm . kaikki tärkeät 

sillat, jopa erää t rajalinnoituksetkin koetettu r" j ähdyttää, jot-

tei Romania olisi voinut pUOlustaa näitä aluei ta. Romanialaisten kä-

sityksen mukaan on Unkarin hallitus ainakin ollut tietoinen näistä 

suunnitelmista,Joskaan ei itse ole niitä pannut alulle, vaan on ne 
yhteistuumin 

suoritettu/Unkarin omien fascististen j ärjestöjen kanssa' Nimen-

omaan ei Unkarin t äkäläinen ministeri ollut ennakolta tiennyt asas

ta mitään. 

Molemmat asianomaiset hallitukset ovat koettaneet pitää 

asian mahdollisimman salaisena, etteivät. näiden maiden väliset suh-

JAKELUOHJE : 

UE 2: " • • 

Jak eluoh jemalleja : 

T ayall lnen. 
Tavall inen Ja lis l ksi m inisteriöl le. 
Ei ulkomaaedultukaen tiedoitukaiin. 
Ei ul komaaedustuksen, mutta u lkoasiainministeriön tiede"i . 

tuksiin. 
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teet ent isestäänkin huononisi. Unkarissa lienee asia kuitenkin 

Jonkin verran tunnettu asiaan sekaantuneiden sikälä isten !ascis~ 

tiJ ärJestöJen toimesta. Ulkoministeri Czakya onkin ahdistettu 1111-

lisesta sovinnollisuudesta Ja siksi hän l i eneekin virittänyt äskei

sen puheensa melkoisen Jyrkkä sävyiseksi Romaniaa vastaan. Tämä on 

etenkin äskeisten tapaht umien Jäl keen loukannut Romanian hallitus

piir e j ä . Ministeri Gafenco valmisteleekin tk. 26 tapahtuviin parla

ment in ava jai siin asiallisest i melko Jyrkän. J •• kin muodollisesti 

p idät et yn vastauks en Cz~ puheeseen. 

:x:crxxxxx 

Halli t usp iireissä on edelleenkin keskusteltu mahdolli-

tt suudest a luovut t aa Bulgar i alle osa DObrudJasta, mutta ovat sotilas

piir it asettuneet vastustamaan nä itä suunnitelmia selittä en. että 

r aja silloin tulisi kulkemaan niin l ähellä Konstanzaa Ja lisäksi 

niin avoimessa maastossa, että maan puolustusmahdollisuudet liian 

oleell ises t i huonont uisivat . 

• 

XXXXJoaac 

Venäl ä iset ovat kiirehtineet saattamaan rautatieve*k •• _ 

ton kuntoon miehittämässään osassa Puolaa. Ainoastaan Cernautin-Lem_ 

berg i n r at a on Jätett y kunnostamatta, Joten Romanian Ja Saksan ~ 

tätä tietä tapahtunut r autat i eyht eys on edelleenkin käytt ökelvoton 

ainakin kaikkea laa jempaa liikennettä varten. 

XXXXXXXxx 

Puolassa käydä··n muut en t äkäläi sten t iet oJen mukaan 

laajalti att ••• k •• sissisotaa . Venäl ä isten valtaamilla alueilla on 

vielä kokonaisia ratsuväkiosastoja toiminnassa, kun taas ~aksan 

miehi t t ämillä alueilla on vain yksityisiä väkiVallantekoja yksin 

tavattula upseeraJa. SS-miehiä yms vastaan. 

XXXXXXX 

Neuvostoliitosta tai sen painostuksesta ei täällä tois

taiseksi ole ollut mitään tuntumaa. Toisaalta ei kuitenkaan Roma

nian uusikaan ministeri Moskavassa ole onnistunut saamaan siellä 
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mitään varsinaista kosketusta Neuvostoliiton vallanpitäJi1n. 

Turkin hallitus on selittänyt liittoutuneille tulkitse

vansa niiden kesken äsken solmitun puolustussopimuksen Neuvosto

liittoa koskevan tunnetun varauman siten, ettei Turkki ole velvol

linen ryhtymä~n sotaan Neuvostoli ittoa vastaan, mutta että se X, 
mukaan 

kyllä voi tehdä sen oman harkintansai Turkki on siis vain halun. 

nut pidättää itselleen vapaat kädet Neuvostoliiton suhteen. 

Saksan vaikutus on t ä··llä Jabuvasti suuri mm. Ei: 

siksi, että se edelleenkin tekee t ärkeät romanialaiset itselleen 

suopeiksi järJestelemällä niille edullisia paikkoJa t äällä perus

tamissaan tyiäryhtiöissä. Nimenomaan puolalaisten suhteen ei Sak-

sa sittenkä·· n ole saanut tahtoaan läpi , vaan on sen jatkuvista vas-

talauseista huolimatta sallittu useimpien vähänkin pystyvämpien 

puolalaisten upseerien hiljakseen poistua t äältä Ranskaan. 

Yhä useammin kuulee t ä.·· llä viittauksia siitä, että 

waksan on piakkoin pakko sisäisen rintamansa rohkaisemiksi aika.nR 

saada Jokin näkyvä menestys ja että kyllin suuri sellainen on h61-

posti saavutettavissa vain Kaakkois-Euroopan suunnalla. Saksan *a

holta uhkaavan vaaran katsotaan siksi j älleen suurentuneen. 

Liittoutuneet tuntu~at tOdella suunni ttelevan Mt 

voimakkaan valtion perustamista keskiseen Eurooppaan Saksan vas
q 

tapainoksi. Ranskan suurlähetystössä otaksutaan, että siihen tul-

taisiin 111 ttäm·· än osia Romaniastakin. Sitä vastoin voisi ehkä 

Etelä-Slaavia saada hieman "t'ki. uutta aluetta. 

Asiainhoitaja: ~~ 
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LE:GATION DE FINLANDE 

N:o 250/86 

Herra Mi nisteri , 

Bukarestissa 27 .11.39 

Y1~76~ 
~ ' I{(" 'J{ 

e C fV . 

Lähetän kunnioittavasti oheisena 
~ 

Bukarestin lähetystön r aportin n:o 2~ 

Romanian hallituksen vaihdoksesta. 

Va staanottakaa , Herra Ministeri, erinomaisen kunni-

oltukseni vakuutus. 

Asialnhoitaja: 

Herra Ulkoasiainministeri 

Eljas Erkko, 

Helsinki • 

UE . 5: A 3/2. 
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Suomen. Bukare.atiasa ........... .D1 OLEVA LÄHETYSTÖ , Sa1.ajoeo. 

RAP ORTTI 0: 021 .. ·· ........ · 

Bukaresti ssa 27 p: nämarras 

Asia: Romanian hal11tuk·s e-n 

" 

kuuta 1989 f ~ 310 ~ 
tf.I,~, L~ 

v-aihd,osta. - r 

Jälleen on Romanialla uusi hallitus ja j äl-

leen kuiskitaan jo sen syntymishetkellä, että se on tarkoitettu vain 

väliaikaiseksi. Ent iseen tapaan viittoillaan myös siihen, että ku

ninkaan .U .... ä mielestä hänen ministerinsä olivat osoittautuneet 

liian itsenä isiksi ja halusi h"n siksi päästä eroon heU'ä.Yksity-is

kOhta isempiakin hal lituksen vaihdon sy-itä ky-llä esitetään. 

SisäpOliittisesti on kiinnitetty- huomiota 

siihen, että turvallisuusministeri Marinesco, jonka tilille lähin

nä on pantu maassa vallitseva hallinnollinen terrori, on j ääny-t 

po is uudesta hallituksesta. Monet ovat kiirehtineet selittämään tä-

It män tähtäävän sisäisen levottomuuden r auhoit tamiseen, sillä kIx 

käy-te tyt dragooniset menetelmät näy-tt '·vät pikemminkin y-lly-ttäneen 

kuin peloittaneen ty-ytymättömiä aineksia, erikoisesti rautak8.Sll',ti

laisi a ja kommunisteja, jotka lienevät jopa olleen yhteistoimtn

nassa keskenään ja kaikissa tapauksissa jatkuvasti aika aktiiiisia. 

Hallitukseen on muuten koetettu saada jäseniä mitä erilaislmmista 

ryhlllistä, joten se on ehkä vielä heterogeenisempi kuin edeltäJänsi. 

Erikoisen huomattavaa on, että siinä on eräitä talonpoikaispU41u_ 
A~ 

ettt lähellä olevia henkilöitä ja lienee koetettu~eläkin useam-

pia. 

JAKELU OHJE : 

UE 2: .. 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja liiak s i minister iölle. 
Ei ulkomaaedu.luklen tiedoitukaiin. 
Ei ulk omaaedustuksen, mutt'l. ulkoasiainministeriön tiedoi · 

tuksiin. 
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Taloudelliset syyt lienevät myi. myötävaikuttaneet hallituk

sen vaihdokseen. Pääministeri ja talousministeri yrittivät toimeen

panna järje~telmän, Joka määrätyissä rajoissa olisi laillistutta

nut täällä toimivan "mustan pörssin" Ja Joka varmastikin olisi Joh

tanut in.flat i oon , kun taas rahaministeri, Joka myös on valtiopan

kin jOhtaja , taht oi hävittää "mustan pörssin" ja muutenkin ylläpi

tää lein arvon. Kuningas lienee kannattanut jälkimmäistä ja pahat 

kielet kertovat sen Johtuneen siitä, että tämä huolehtii kunin

kaan rahojen toimittamisesta ulkomaille - laittomasti tietystikinS 

Saksa lienee myös lisännyt lähteneen hallituksen vaikank

sia, sillä sen neuvottelijat ovat tiettävästi vaatineet, että Rmk:n 

80pimuksellinen aliarviointi, Joka on helpottanut Saksan myyn~Jä 

mutta vaikeuttanut sen ostoja, lopetettaisiin, jotta Saksa volsl 

helpommin maksaa kaikki ne ostot, jotka se lisääntyvässä määrissä 

koettaa tehdä täällä. Vielä enemmän vaikeuksia kuin valuutat tuot-

tavat Saksalle kuitenkin edelleenkin kuljetusolosuhteet. Ceruau

tin-Lembergin tien ollessa edelleen tukossa haluaisivat saksalai
vastaavan 

set, että romanialaiset rakentaisivat/uuden rautatien kokonaan 

• omalla alueel laan Saksaan päin.Toistaiseksi ei tähän ole ryhdytty. 

Muutenkin lienee liittolaisten vaikutusvalta t äällä Jäl-

leen voimistumassa. Våitetään, että maan ehkäpä suurin saksal*1s

ystävä, nim. Vaida-Voevod ollsl jo ollut varapääministerin ~ 

voisena uuden ministeristön listalla, mutta jätetty pois Englan

nin lähettilään painostuksesta. Vielä yksiääa1semmin vakuutetaan, 

että Englanti olisi rahallista painostusta käyttäen myötävaikutta

nut edellisen hallituksen kukistumiseen. Kaikissa tapauksissa en 

nykyinen pääministeri - vastakohtana edeltäjälleen - innokas. 

ranskalaisystävä ja samansuuntais1aon useitakin uudessa halli_ 

tuksessa, Joskin siihen myös edelleenkin kuuluu eräitä Saksank 

kin kann4aj ia. 

Eräät jopa arvelevat, että Romania on halunnut muo

doetaa liittolaisille mieluisamman hallitukse~ ollakseen varmem-



pi näiden avustusta Saksan ehkä halutessa sitä uhata. Konet , 
epäilevät nimittäin, että Saksan jo piankin on pakko dsäism 

rintamansa rohkaisemiseksi saada jokin huoma1;tava menestys Ja 

koska sellainen on mahdot on l ännessä, niin Saksalle Jäisi aino

aksi mahdoll isuudeksi tavoitella sellaista kaakossa. Levottomuut

t a on lisännyt se, että täkäläiset saksalaiset lehdet, Jotka tä

hän ast i ovat innokkaasti kannattaneet Romanian puolueettoauut-

ta ja sitä tukevaa lI:D blokkimuodostusta t ällä kulmakunnallla, 

ovat viikko s i tten äkki ä alkaneet halveksivasti puhua koko ~ 

t ä stä puolueettomuudesta muka englantilaisena keksintönä , joka 

lisäksi jo olis i ep äonnisttnut. Haluavatko siis ehkä saksalaiaet 

todella var ata itselleen t äällä t äyde* tOimintavapauden Ja pitä

vä tkö he siksi puoluett omuutta epämukavana itselleen? 

Pieni helpotus suhte issa suht eissa Bulgariaan Ja Un}a

riin l ienee j älleen havaittavissa. Bulgarian kohdalla saattaa syy

nä olla s e t äällä vä itetty seikka, että bulgarialaiset Jo pian 

olisivat havainneet, että Neuvostoliitto ei houkuttele heitä ~ 

revisiomahdollisuuksilla DObrudjassa aikomatta heti esittää la.

kua palveluksistaan laivastotuklkohtien muodossa itse BulgaZiassa. 

Unkarista t aas kertoi siellä juuri ollut Latvian ~ 

hettilä s Ekis, että itse valtionhoitaJa Horthy ol i luottamuksll

lisessa kahdenkeskisessä keskust elussa esittänyt hyvin s&ksalais
vastaisia käsityk i ·· 11 

s a o en myös vakuutettu §aksan häv1ö tä K 
kustelun YkSitYiSkohtia oli hra Ekis kuitenkin 1 s. 88-

eSittämättä. ~ 

Asiainhoitaja: &.. 
UVannut olla 
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LEGATION DE FINLANDE 

N:o 259/87 

Herra inisteri, 

Lähet än kunnioittavasti Buka-

restin l ""hetystön raport in n:o 27 

Vä l ähdyksi ä Bukarestista 

Vastaanottakaa , Herra Mi nisteri, erinomaisen 

kunnioitukseni vakuutus 

A,iainhoitaJa ' ~ 

Herra Ulkoasiainministeri 

V"" I NÖ TANNER . 

Helsinki. 

UE 16: • 3/ 2. 



S~om.~~ .Bt,t.Ic.~~?.ti ........ SSA OLEVA LÄHETYSTö . 

RAPORTT I n: 0 ... 2.7. 

Buke.r.estis sa 4 p:nä marras kuut a 

As ia: Vå1ähdyksiä Bukarestista 

Tavate ssani 28.11. jo Prahasta kä sin hyvin 

tuntemani Kiinan ministerin Lone Liangin, kehoitt i tämä minua pi

tämään silmällä Saksan ja Neuvostoliiton yhteistoiminnan vaikåtuk-

sia Suomeen. uudan arvovaltainen saksalainen oli nim . ke r tonat 

hänelle , että Saksa ja Neuvostoliitto olivat hiljattain sop ineet 

keskenä~n Romanian kohtalosta kuitenkin siten, ette i Saksa p&h

j1m.miltaan olisi halunnut Neuvostolii t on pää sevän toteuttamaan 

omaa Osuuttaan tästä s op i muksesta. Siksipä Saksa tOivoi , että 

Neuvostoliitto joutuisi kiinni ttämään huomionssa jonnekin muuan-

ne , esim. Suomeen . 

Samansuunt aisia, joskin mel ko ylimalkai

s ia arvelUja kuulin sitten useammaltakin arvovaltaiselta taholta 

s euraavina päivinäErikoisesti vä itti Puolan suurlähettilä s, ~oka 

kiir ehti henkilökohtaisest i esittämä"n minulle myöt ä tuntonsa heti, 

kun saapui tieto Neuvostolii t on hyökkäyksestä maahamme, että~ sen 

ja Saksan yhteys ol i kiinteämp i kuin yleensä lUultiin . Hänel~ä ei 

t osin ollut tämän käsityksensä perustaksi mitään tosiseikkOJ •• 

vaan ainoastaan se arvelu, e t tä euvostoliitto edelleenkin a~i 

takaa maailmanvallankumousta Ja että nimenomaan Stalin oli P~y_ 

JAKELUOHJE : 

UE 2: A 4. 

Jakel uohJem. lleJ. : 

Tavall inen. 
Tavallinen ja IIslksi ministe,.iölle . 
Ei ulkomaaeduatuksen tiedoitukslin. . . 
Ei ulkomaaedustuksen, muHa ulkoasiainminister iön lIedol· 

tuksiin . 
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nyt innokkaana vallankumouksellisena. 

Myö skin Saksan lähettiläs ~abritius oli ~atvian l ähet ti

lä~lle Ekisille tehostanut maansa Ja Neuvostoli iton hyvää yhteis 

ymmärrystä . Hän oli kyllä ilmaissut lievän surkutte1unsa ~uomen 

kohtalon johdosta, mut ta oli samalla lausunut, että Suomi oli itse 

sen aiheuttanut epäviisaal1a politiikallaan, joka oli ottanut lii

aksi vaikutteita Englannista, jonka eduksi se oli mm. koettanut 

johtaa kauppansa laiminlyöden Saksan vastaavat edut. Tälle lau

sunnolle saattaa ehkä antaa jonkin ver ran pontta se, että hra Fab-

.. r'tius oli juuri saapunut matkaltaan Hitlerin luo. Hra Ekisinkin 

mielestä oli ministeri Fabritiuksen lausunnoissa kuitenkin mel-
1) 

.. 

koisesti taktiikan tuntua. tse lisä isin, ettei Neuvostoliit on 

voimien sitominen oikein sop ine ~aksankaan etuihin ainakaan siinä 

tapauksessa, että hra Fabritius olisi ollut oikeassa tehoataes

saan useiden muiden saksalaisten tapaan, että Englannille ai0itiin 

ja voi tiin tuottaa tuntuva menetys Indian kOhdalla, l ähinnä juu

ri Neuvostoliiton myötävai kutuksella. ikäli t ämä ylipäänsä ollen

kaan olisi mahdollista , pitä isi kai silloin Neuvostoliiton Jo Sak-

sankin etujen nimessä voida varata kaikki voimansa tämän suuren 

tehtävän onnistumiseen. 

Toisenlaatuisiakin t ietO j a Saksan ja Neuvostoliiton suhteis

ta ilmaistaan. Yksinpä ~aksan sotilasasiamieskin esiintyy milkoi

sen avoimesti Neuvostoliittoa vastaan toivoen sille kovaa va*tus

tusta sekä Suomessa että Romaniassa. Tiet tävästi on Neuvostoliit-

to myös jatkuvasti päästänyt miehittämäitään Puolan alueelta pois 

tsekki1ä i s i ä upseereja n.l20 ) ja sotilaita en.600), vaikka ee on 

hyvin ymmärtänyt, että nämä matkustavat edelleen Ranskaan sotiak

seen siellä Saksaa vastaan. Etelä-Slaavian sotilasasiamies taas 

kertoi majuri v. Esseni1le, että ~aksa oli koonnut hyvin huomatta

via joukkoja Protektoraattiin Ja Sloavakiaan arvellen omasta puo

lestaan, että Saksa Jo piakkOin ryhtyisi tOimenpiteisiin Neu~os-

1) Hra .. Fabritiuksen täytynee esiintyä virkaintoisena mm. siksi, 
etta PUOlueen puolesta oli hänen valvojakseen asetettu muudan 

ik&llinen konSUli, jonka romanialaiset nyttemmin ovat pakoit-



• 
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toliittoa vastaan voidakseen antaa jotain tehtäviä mon1miljoonai

selle armeijalleen. Joka nyttemmin on suureksi osaksi työtöntää 

nä sen jälkeen, kuin oli luovuttu hyökkäysaikeista lännessä . Ja 

kun t änään olin tekemässä ministeri afenco11e ilmoitusta vibo11i-
, t: 

suuksien alkamisesta s ekä siitä aiheutuneista toimenpitei~. il-

moitti hän Saksan kysyt täessä edelleenkin usein ilmoittaneen ole

van)Ykiinnostuneen Romanian koskemattomuudesta. mutta ~ vaien

neen heti , kun oli kysytty, mitä Saksa sitten olisi valmis teke-
1) kannastai ~ 

mä"" n sen turvaamiseksi. Neuvosto1iitollb/ei hra afencon mukaan 

oltu kysyttäessäkä ,n saatu vähintäkä~n viitet tä • 

itä faktaindiiseihin t ulee, niin hra Ekisin kertoman 

mukaan ministeri Csaky, joka oli aina osoittautunut puheissaan 

luotettavaksi, oli äskettäin kertonut hänelle Neuvostoliiton ke

r äi1evän joukkoja Etel ä -Puol assa miehittämi11een a1uei11e,J •• -

kaan ei aivan Romanian rajoille. Toisaalta taas Puolan suur1ähet-

ti1äs, jolla pitäi s i olla as i oi sta hyvät tiedot, kertoi minulle, 

että Ne uvostoliitto oli pysyttänyt Bessarabian rajoilla sinOa 
.~ 

jo keski tetyt essarabian maaperä n 'POhjat~muuden ei siellä 

kuitenkaan voitaisi kuljettaa mitään huomattavia joukkoja ennen 

loppukevä ttä . Bukoviinassa sitä vastoin VO isivat huomattavatkin 

joukot liikkua myöit talvella . SiZine eivät venä1 ""iset kuitenkaan 

olleet sijoittaneet mitään joukkoja. 

inisteri Fabritius oli muuten vä ittänyt hra Ekiåil1e 

maansa edelleenkin kannattavan Romanian puolueettomuutta. joskin 

hän oli samalla kovasti moitt inut s en ynseyttä Saksaa kohtaan. Luo

tettavalta taholta olenkin kuullut. että uuden pääministerin Ja 

hra ~abrittkksen enaimäinen kohtaus Olisi ollut kovin ~~tk,x 

myrsk3inen.Vie1ä enemmän oli hra ~abriiius moitiske1lut Turklda, 

jonka nykyinen hallitus hl nen mukaansa oli kokonaan Englannin 
1) 

talutusnuorassa . 

1) Tiettävästi oli Saksan taholta vielä viime kesällä sUOraan 
luvattu Romanialle apua URSS:ia vastaan toteutua 

2 ) Jos tämä pitää paikkansa, niin miten voivat s~lloin/Saksan 
haaveet muhame~laisen maailman nostamisesta~~~ va.taan 
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itä romanialaisiin itseensä tulee, niin on heidän levottomuu-

tensa lisääntynyt. Tavalliset kansalaiset ajatteltvat, että Maa 

kerran Neuvostoliitto voi käydä Suomen kimppuun, niin miksei se 

sit ten yhtä hyvin VOisi käydä Romaniankin kimppuun. Harkitsevam

mat kylläkin laskelmoivat, ettei Neuvostoliitto vo~ ajatella Roma

niaa k niin kauan kuin sillä on tekemistä Suomes sal Useimmat kui

tenkin otaksuivat aluksi, että maamme vastus t uskyky luhistuiåi jo 

muutamassa p·· iväs sä . Mutta kun 8i t t en ensimäiset edulliset ul1t.).
koettanut 

set s aapuivat ja kun itsekin olen jatkuvast/levittää sekä diP-lo-

tt maattikunnassa et tä lehdistön välityksellä tosiseikkojaSuome.ta 
w •• iiik •••• ~ 
on mahdollisuuks iammeruvet tu XKXXX arvostelemaan optimistisemmin. 

Silt i tehostavat mone t edelleenkin, että Neuvostoliiton on presti-

gesyistä nyt t emmin pakko vo it taa nopeasti Suomi, koska sen s~ti

laallisesta voimasta muuten saataisi in niin huono käsitys , ettei 

se enää voisi es ittää suurval l an roolia, ei ainakaan sikäli Mtuin 

se perustui voimatoimen~ it eillä uhkaamiseen. 

Lisään v ielä Puolan suurlähettilään ja muidenkin puo

lala isten yksituumaisesti kertoneen, että Neuvostoliiton mieliittä-

4t mil lä alueilla 01is1 nyttemmin alkanut ilmetä tyytymättömyyttä 

yks inpä varattomankin vä estön piirissä . Eriko isesti olivat aikai

semmin shauvinismin ja separatismin merkeissä esiintyneet ukaaina-

laisat papit nyt k····ntyneet bolshevike ja vastaan etsien j ä lleen 

yhteyttä puolalaisiin. Vain juutalaiset kannattivat yleensä bolshe

vikeJ a , osin koska useimmta heistä olivat olleet jo Puolassa niin 

perin köyhiä , osin ko ska heikäl ä isiä oli kohdeltu kovin huon_ti 

Saksan miehittämällä alueella. Siksipä he toivoivatkin mahdolli

simman suuren osan Puolasta joutuvan Neuvostoliitolle pikemmmn kuin 

~~~a he otaksuivat paraiten vastustavansa tukemalla Åfeu

rr-YKsinpä Norjan minis t eri Sandbergin levitti aluksi näin pessi-
mistisiä käsityksiä. 
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Ministeri abritiua oli muuten lausunut hra Ekisille, 

että Puolaan perustetaan n. 8 miljoonaak henkeä käsittävä ju~ 

talaisvaltio, joten siis varsinainen puolalainen valtio, Jonkin

lainen protektoraatt i, muodostui s i suhteellisen pieneksi. 

As iainhoitaja: v ~~ 
E.Hiitonen 
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LEGATION DE FINLANDE 

N:o 271/94 

UE 16: A 3/ 2. 

i 
tterra Ulkoas iainminis~eri, 

Lähetän kunnioittavasti 

oheisina Bukarestin l ähetystön r aport it n:ot 28 ja 29: 

Ukraina , Saksa ja Neuvostoliitto, 

Väl ähdyks i ä Bukarestista II. 

Vastaanottakaa , erra Ministeri , erinomaisen kun-

nioituks eni vakuutus • 

G Herra Ulkoa isia inministeri 

v.1INÖ TAN~ 

Helsinki. 



, 

• 

• 

Suomen Bukaresti ..... SSA OLEVA LÄHET YSTÖ , Sala inen, 

RAPORTTI n : 0 2.6. 

Bukare.sti ssa 9 p:nä joulu 

Asia: 

kuuta 1939 fJ 3 J6 (. ( 
I~ 1. .'J€J 

Ukraina, Saksa J.a .Neuy.ostolii tto. / ( I 

8 CIV 

Joitakin päiviä sit t en oli minulla perusteelli-

nen keskustelu ukrainalaisten t"kä l ä isen komitean yarapuheenjohtajan 

professori Trepken kanssa . Selostan seuraavassa hänen esityksensä pää-

kohdat : 

Ukrainalaiset j ärjeslet toimivat edelleenkin 

intensiivisesti . Saksa oli entiseen tapaan kosiskellut niiden suoålo-

ta s enkin j älkeen kuin se oli alkanut l ähestyä Neuvostoliittoa.Sakaa 

ei kuitenkaan nyt enempää kuin aika1semminkaan ollut halunnut esitJlää 

mit "än kiinteätä ohjelmaa ukrainalaisille eikä antaa heill e mitään 

sitovia lupauksia. Ukrainalaiset eivät siksi luottaneet ~aksaan .vaan 

epäilivät sen ehkä haluavan itse ruveta Ukrainan uudeksi herraksi. 

Ukrainalaiset olivat nä in ollen asettuneet l ähinnä liittolaisten puo

lelle ja täman mukaisesti oli he idän toiminta keskus nykyisin sij di

tettu Pariisiin. 

Erikoisesti oli Saksa koettanut saada vaikutus-

valtaansa fascistisluontoisen nuorukrainalaisten shauvinistien jär

jestön (KonOValOff-vainajan j ärjestö) t ässä kuitenkaan onni stumatta. 

Konovaloff ja hänen seuraajansa olivat kyllä ylläp itäneet yhteyttä 

Saksaan antautumatta kuitenkaan sen suoranaisiksi kä skyläimksi.Aino-

JAKELUOHJE : 

UE 2: A 4. 

Jakeluohjemallej. : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lisäksi ministeriölle . 
Ei ulkomaaeduatuk.sen tiedoituksiin. 
Ei ulkomaaedustuksen, muUa ulkoasiainministeriön tiedoi .. 

tukann. 
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astaan Petljura on ollut oleellisesti ~aksan vaikutuksen alainen. 

mutta hänen oma vaikutuksensa ukrainalaisiin on pieni. sillä häntiä 

pidetään liian feodalisena ja ennen kaikkea venäläismielisenä. 

Ainakin sikäli on Saksa kuitenkin ylläpitänyt toimintamab.-

dollisuut ensa t äl l äkin suunnall a aVOimina, että se on yleensä vap.at

tanut ne Puolassa ottamansa sotavangit. jotka ovat ukrainalaista al-

kuper ää . 

Ukrainalaisten autonomistinen liike Neuvostoliitossa on muu-

t en j a t kunut j a saanut pikemminkin yhä lisääntyvää vastakaikua.To.an 

tt Neuvostol iit on miehit tämillä Puolan alueilla aluksi tervehdittiin mie-

l i hyvin neuvostol a i s ia joukko ja , mutta kun nämä eivä t tähän mennessä 

ol e voineet a ikaansaada mi t ään aineell ista parannusta paikallisen vä-

estön wkwkiY oloi h in ja kun erilaiset pakkotoimenp iteet ovat kohdis-

tuneet yhä us eampiin, niin on tyytymättömyys j älleen saanut laajene-

vaa valtaa j a s itä ovat etenk in ylläp itäneet pap it. Vain juutalab-

set ovat olleet suopeita neuvo stoliitolle, mutta heidänkin keskuu

dessaan al kaa j o näkyä oir eita mielialan muuttumisesta. 

Toisaalta on Neuvostoliiton valtaamilla alueilla saatettu 

tt tOdeta , et t ä heikäl ·· iset j oukot ovat varsin alttiit uporvarillisU_ 

lei:Utar t unnalle. He alkavat helposti arvostella omaa j ärjestelm··m

sa ja omaksua uusia. aj atuksia. Konet neuvostolaiset upseerit ov~ 

siviileiksi pukeutuneina j o paenneet Unkariin. Vallatuilla alueinla 

olleiden joukkojen moraali onk in to det t u niin huonoksi, että eräät 

joukko-osastot on t äytynyt vaihtaa uusiin. 

Mitä muuten tulee venä l ä isiin joukkoihin Puolassa olivat 

teknilliset Joukot olleet melkoisen hyvin varustettuja, mutta muilla 

oli ollut kehnot varusteet Ja myöskin yleensä huono kuri. Se että 

nämä joukot t ä stä huolimatta olivat voineet nopeasti voineet edetä 

Puolassa Johtui siitä, että pUOlalaiset eivät ainoastaan olleet .eke

mättä vastari~ntaa, vaan olivat aluksi suorastaan auttaneet venäJäi-

siä. koska luulivat. että nämä tulivat avuksi Saksaa vastaan. 

Ainakin nykyisin venäläiset epäsuorasti toimivatkin sikäli 



Saksaa vastaan, että sallivat puolalaisten ja muidenkin poistua val

taamaltaan alueelta otaksuessaan, että nämä lähtivät taistelemaan Sak-

• saan vastaan. Samoin oli Neuvostol iit on nykyisin kontroilloimalta Vi~ 

non alueelta sallittu puolalaisten poistua Ranskaan. Kertojani vihvis

ti myös aikaisemmat tiedot venäläisalueilta poistuneista tsekeistä . 

Tietysti on ukrainalaisten pakolaisten kertomuksiin suh

tauduttava tietyllä pidättyväisyydellä ,mutta jos puolalaisten Ja mui

denkin taholta saadut tiedot menevät samaan suuntaan, niin t äytynee 

otaksua niissä olevan ainakin jonkimmoisen totuusprosentin. Sikmpä 

olenkin selostanut edellä esitetyt tiedot mielestäni aiKakin pää

piirteissään oikeaan osuvina. 

Samalla varaumalla mainitsen lopuksi hra ~repken kerto

neen , että mieliala itse Neuvosto~'itossa olisi melkoisen alhaalla ja 

vastenmielisyys s~taa kohti suuri . Tämä johtuisi siitä, että väestön 

elintasossa ei olisi enää tapahtunut mitään nousua vaan päinvastäin 

laskua sen j älkeen kuin maan ponnistukset oli joitakin vuosia sitten 

ruvettu ensisijaisesti kohdistamaan varustautumis een ja nyt mobi1i

sointiin ja lopuksi varsinaiseen sotaankin. 

Asiainhoitaj a: 
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Suomen ... Bu.lcarestL ............. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . 

RAPORTT I n: 0 ... 2-9 ........ . 

Bukaresti 9 joulu 
ssa ... p : nä ku ut a Jt . 

As ia : V"ålMdyks1.ä·· Bu.k:areatiata 1·1 

Tietystikään ei kovina aikoina ole paljon 

l ohtua j älkiviisaudesta . Sil t i todettakoon, että useimmat täkäläiset 

asiantuntijat ovat sitä mieltä, että Neuvostoliitto joutui sotaan Suo-

mea vastaan vastoin omia l askelmi aan ja osaamatta ennen kaikkea odot

t aa niin kovaa vast arintaa . Osittain l ienee t ähän aiheena~tä Ban-

vostel iiton edustajat ja asiamiehet eivät uskalla tiedoittaa es1å'e

hilleen muuta kuin nä ille ja näiden kulloinkin ajamalle politii ... -

kalle mieluisia tietoja.~ Ja nyt on valitettavasti Neuvostoliiton 

arvlvalta suurTaltana Jo niin pahasti pantu alttiikai, että sillä 

tuskin enää on paluutietä. Useiden - Ti1meksl Ranskan suurlähetti

lään Thierryn - mielestä on muuten tämä NeuTostoliiton arvoTalta 

sotilasmahtina Jo mennyt aivan riippumatta Suomessa käytyjen tais

telujen myöhemmästä kulusta. Tästä toteamuksesta on kuitenkin Ta

llt e ttavasti a inakin toistaiseksi muilla enemmän hyötyä kuin Suo

mella itsellään. 

Tässä yhteydessä on muuten eri tatollla todettu, 

että valkoTenäläiset pakolaispiirit, joiden luotettavuus jo aikai

semminkin usein oli epä iltävä , ovat~esti luopuneet bosheTiki

antipatioistaan suoraan iloitakseen näiden suurvenäl ä isestl impe-

JAKELUOHJE : 

UE 2:: A ~. 

Jakel uohjemalleja : 

Tavall inen. 
Tavallinen ja lialkai .. minis teriöll e . 
Ei ulkomaaedultukaen tledoituksiin. 
Ei ulkomaaedustuksen, multa ulkoasiainministeriön tiedol. 

tuksiin. 
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rialistisista otteista. 

Saksan Ja Neuvostoliiton välit todetaan yleensä mOEem

minpuoliseen epäluuloon ja vahingoittamishaluun perustuviksi. K~i

kaan ei silti t ällä haavaa halua avointa välien rikkoutmista Ja åimen-

~ omaan Saksa varoo visusti tätä niin kauan kuin se toivoo volvans~ 

. saada Neuvostoliitosta tavaroita. 

Tästä johtuu, ettei yleensä arvella Saksan auttavan 

Romaniaa Neuvostoliittoa vastaan. Ranskan suurlähettiläs Thierry sa-

4Iboi minulle eilen , ettei pääministeri Tataresco usko ~aks~ apuun 
~ 

kuten hänen edeltä jänsä vielä teki.ira tataresco on muuten hallitus-

julistuksessaan erikoisesti tehostanut armeijan varustamista Ja sota

teollisuuksien kehittämistä . Myöskin olen kuullut, että viimeisinä 

viikkoina Olisi pikatahdissa ruvettu linnoit t amaan keskistä Besaa-

rabiaa siten, että syntyy Tonavan suistoa suoJaava suojavyöhyke, 

joka lännestä itään halkoo Bessarabian. 

Romaniassa vallitsee muuten paniikki tunnelma , Jota 

viimeksi on kiihoittanut Joku kominternin Julkaisun lausunto, jonka 

4IFukaan Romanian vuoro tulisi Suomen j älkeenx sekä Saksan Ja Neuvosto

liiton Washingtonin lähettil äiden samaan suuntaan meneviksi vä itet7t 

lausunnot.Nyt on kuiten.kin saatu vähän lohtua siitä, että suuri ias

cistineuvosto on julistanut Italian olevan suoranaisesti kiinnostu

nut Balkanin oloihin. Omiin voimiinsa eivät nim. romanialaiset ~ 

pa~Jonkaan luota. 

Myöskin Bulgariaa pelätään , sillä siellä on todettu o~e

van voimakkaat venälä isympatiat sekä sivistyneen köyhälistön kes~u~ 

dessa usein myös suoranaiset boshevikisympatiatl Muudan lehtimies 

huomautti muuten minulle siitä, että vaikka Suomeen oli aikaisemmin 

aina suhtauduttu perin suopeasti Bulgarian lehdistössä, oli tämä nyt 

ase.~anut kokonaan Neuvostoliiton puolelle Ja ~taavasti Suomea Vas

taan.Juuri Bulgariasta saapunut Ruotsin lähettiläs Reuterswärd kertoi 

muuten, että Stalin Olisi lähettänyt Bulgarian kuninkaalle persDo -

nallisen viestin, Jossa tarjottiin apua Romanian paloittamiseksi. 
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Viestin oli tuonut perille Bulgarian lähettiläs Moskovasaa, mutta oli 

kuningas siitä niin pahaatunut, että hän oli heti siirrlltänyt kQ. lä

hettilään Tukholmaan. Kuningas nim. halusi kyllä takaisin DOhrudjan/ 

mutta vain sovinnolla , ettei siitä myöhemmin syntyisi uutta riitaa. 

Missään tapauksessa ei hän haluaisi t ä tä ma~aluetta boahevikien 1&

destä. Tämän hän oli nimenomaan sanonut mm. hra Reuterswärdille.Ja 

samalla kannalla lienee koko Bulgarian nykyinen hallitus. KIå:b 

Neuvostoliitto koettaa kuitenkin lisätä vaikutustaan 

Bulgariassa . ~uden lähettilään mukana on sinne tullut kokonaiata 

6 l ähetystösihteeriä . Ja kauppaneuvotteluja hoidetaan tarmOlla, 

vaikka nä i den kahden maan välillä ei tähän asti ole ollut mitään 

luonnollista tavaranvaihtoa . Tä ssä yhteydessä on ~euvostoliitto 
kiertää/ 

mm. vaatinut "kauppamatkustaj1l1een"oikeutta/Bulgariassa. Koska 

nä illä ilme isestikä '~ ei oli~ siel~uuta tekemistä kuin vallan

kumouspropagandan tekeminen, ovat bulgarialaiset kuitenkin evänneet 

tämän vaatimuksen . 

Tärkeintä tämän kulmakunnan politiikalle on kuitenkin 

se, että olen saanut uutta, joskaan ei ehdottoman varmaa vahvistusta 
"Ie .. hiill*' 

sille aika isemmalle tiedolleni, että ~aksan ja Neuvostoliiton ke. 

ken Olisi jo sovittu Romanian kohtalosta. Viimeksi ~ kuulin 

siitä Unkarin tahOlta. 

Asiainhoitaja: 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
N:o 287/1 03 . 

Herra !: i n i s t e 

Ohe i sen a l ähe tän kunnioittavasti Bukares -

t i n l ähetystön r ap ort i n n :o 30 

Vapaaehtoiskys ymyksestä . 

Vastaanot taka a , P.:err a t i n i s t eri, 

erinomaisen kunnioitukseni vakuut us • 

. erra Ulkoministeri 

Vä inA T ann e r . 

H eI s 1 n k i . 

UE 18: A 4 . 



Suomen. Buka.r.eati .. " 

RAPORTTI n; 0 30 

.. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ" 

Bukaresti ss a 16 p: nä Joulu k uuta 193·9 

As i a; Vap.aaehto.is.ky.symy.k:seatä . 

[elkein heti Suomen ja Neuvostoliiton välisen 

• sodan puhj et t ua alkoi l ähetystön puoleen k<l:i.ntyä eri henkilöitä tarJou

tuen vap .. !h-toisikSi Suomeen . Useimmat olivat kylläkin puolalaisia.Kos

ka nä i t ä e i peri aat te ess a pää stetä po '~ Romanias.a ja koska romanialai

setkin t arj ok.k:aat olivat U man passia ja ilmoittivat tuskin saavansa sel

l a i s t a . otin as ian es ill e k"ydessäni t k . 11 p :n;; ministeri Gafencon luo

na . Hän ilmo itti t ällöin heti katesoorisesti, ettei hän salli romania

l a isten JXZ poistua ~aasta , koska hän milloin hyväns ä voi itse tartita 

kaikki asekunto i se t romanial aiset . Tehostettuaan vieläkin maansa ppä-

varmaa asemaa hän kuitenk in ilmoitti haluavansa mahdoll isuuksien rajois-

• sa auttaa maatume. Siksl.pä h" o11si valmis erikoistapauksissa j ärjes

t äm!i: i.n puolalai sten maasta po i stumi sen. Koska s e kuitenkaan ei ylelllls" 

ollut salltitua,pyysi hän minua j ät täm ~~ kaikki pUOlalais ia koskevat 

ehdotuks et suoraan h" nelle itselleen . Täm" pyyntö paljasti nähdäkseni 

muuten, mi ten arka Romani a on Saksan valvonnan ja mahdollisten vali1ru.s

t en edess " . 

Ka iken varalta pyys in myös Skandinavian l ähetystöj ä 

etukä teen hankkimaan itselleen oikeuden antaa kauttakulkuviisumit sel

l a isille vapaaeht oi s ille, joille l ähetystömme on ensin t ä ssä tarkoituk 

JAKELUOHJE : 

UE 2: "t. 

J akeluohjemalleja : 

Tavalli nen. 
Tavall inen ja lisäk si minister iölle. 
Ei ulkomaaedustuklen tiedoitukaiin. 
Ei ulkomil3edustuksen, mutta ulkoasiain ministeriön tied"i. 

tukslin . 



sessa antanut viisumin Suomeen. Lähetystöt olivat heti valmiit pyyS

mään tämän luvan, muttei se ole ainakaan toistaiseksi saapunut. 

Käännyin edelleen Istanbulissa olevan l ähetystömme puoleen saa

dakseni selville l aivayht eydet sieltä käsin Skandinavian mSdhin, näiden 

matkojen kestämisajan , hinnat yms., sillä se on melkein ainoa tie puo

l ala isille. N ' itä yhteyksiä. on, mutta ovat ne kovin kalliita, koska 

etenkin puolal a iset tarjokkaat yleensä ovat vara ••• mia. 

Jotta voisin osuvammin valita paraat tar.okkaiden Joukosta ~ 

jotta yleensäkin yhteisessä koettelemuksessamme olisimme yhteistyössä 

• eikä sal a isessa kilpailussa , käännyin myös Puolan suurlähetystln puo

leen, sikäli kuin oli kysymys puolalais ista. Siellä ilmoitettiin kui

tenkin , e t t ä periaatteena oli, ett '· kaikkien pUOlalaisten oli oltava 

erillisissa joukoissa ja että sen vuoksi oli pyydettävä as iaan lupaan 

Ranskassa ol evalta uolan hallitukselta edellyttä en t "llöin, että Suo

meenkin saapuvat puolal a iset sa ialvat muodostaa oman joukkonsa. Tiadoi-

• 

tin asiast a heti l ähe t y st öllernme Pariisiin sekä tiedustelin kotimaEsten 

viranomaisternme kantaa a siassa. Kummaltakaan taholta en ole sittemmin 

kuullut mitään • 

.. ännyin lopuksi myös Saksan l "he tystön puoleen tiedustelllk

seni l "p ikulkuviisumien s aantimahdollisuuksia. Aluksi puhuin hyvin tun

temani passi osaston pä"llikön kanssa aSIasta. Hän ilmoitti,~ .-ttä 

kaikki viisumipyynnöt oli alistettava Berliiniin ja että korkeintaan 

l ähett ilä s Pabritius voisi j ärjest!iä asian toisin. K1Fnnyin t ällöin 

tämänkin puoleen l"hinnli nähdäksmi hiinen suhtautumisensa asiaan.Him 

ilmoitti heti, ettei asia ollut j ärjestettävissä muuta kuin in casu 

pyyntö jen muodossa ja n"mä olisi pakko alistaa Berliiniin. Hän Jatkoi 

kuitenkin heti ystävällisesti, että hän antaisi passiosastolleen mää

r äyksen hoitaa n" ä asiat mahdollisimman nopeasti ja kehoitti viel" 

ilmoittamaan syyksi liikeasiat eikä mobiIisastiota - olin nim. tar

koituksellisesti puhunut suomala isista asevelvollisista tai vapaaehtoi

sista. Kaikesta ilmeni, että hän mielellään näki maamme saavan lisää 

sotaväkeä. 



Jatkaessaan keskustelua kanssani hra Fabritius ilmoitti 

maansa käyv" sotaa Englant ia vastaan ja että se luottaa voittoons. 

va i kka se tiet" :'kin, että Englanti ponnistaa kaikki voimansa pelas

taakseen hajoavan imperiuminsa. Urakka on kuitenkin siksi vaikea 

~aksalle, että sen on oltava tyytyvä inen s iitä , että sillä on sel

känsä vapaana. Täl tä kannalta oli liitto Neuvo stoliiton kanssa vält

t ämä tön ja yhteistyö nä i den kahden maan v~lillä sujui hyvä sti . T~mä 

kaikki va ikutti kuitenkin ulkoaopil t ult a l äksyltä ja oli kaikessa ~-

" pauksessa ri stiriidassa hänen alussa mainitun esiintymisensa kanssa 

Huomautan lopuksi, e t tei Bukarestin l ähetystö ole viel" 

k"än saanut tietoa siitä , mitk" ehdot vapaaehtoisilie myönnetä ,o n S1DQ

messa ja missä tap auksissa esim. lentä jille korvataan matkat ja missä 

m'iärin . 

.Asiainhoita j a : 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
N:o 295 / 108 . Bukarestissa . 20 ~ : nä joulukuut a 1939 . 

Herra ~ i n i s t eri • 

Oheisena l i he tän kunnioittavast i Bu ka-

r e s t i n l " hetystön ra~ortin n: o 31 

Va~aaehtoiskysymyksestä viel ä kin 

Vastaanottakaa Herra ' i n i s t eri . 

erinonai s en kunnioitukseni v akuutus . 

~ 
As i a inhoitaja . 

Herra Ulkoasiainministeri 

V ii. i n ö T ann e r • 

H els i nk i. 
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UE 18: " 4, 



• 

• 

.... ......... ~uk.ar.e.sti . ............ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Sala i nen • 

RAPORTTI n: 0 31 • ......... 

Bukares:tissa .2.0. p:nä j.oulu kuuta 

Asia : 

v ieläkin .. 

Otiikkoasiaa koskevan edellisen selostukseni j äl

keen olen v ielä käynyt Turkin, Jpgoslavian, Ranskan ja Italian l ··he

t ystö issä j ärjestä··kseni kauttakulkuvi1sumi t mahdollis ille vapaaehtoi

sille. 

Turkin suur.i.ähettil··s oli matkoill a, mutta v.a. 

as i ainhoitaj a i lmoitti voimassaolevien ohjeitt ensa sallivan kauttakul

kuvi isumin antamisen muille kuin moo~seksenuskolais ille. Omasta puoles

taan arveli hän voivansa suhtautua suopeasti kaikkiin l ähetystömme suo-

sittelemi in kauttakulkuviisumipyyntöihin, mutta lupasi vielä palata asi-

aan heti kun suurl ähe t tilä s l ähipä ivinä s aapuu • 

J~oslavian suurl··hetystössä käännyin 1 l ähetys

t ösihteerin puoleen Kaluksi vain informatiivisessa åarkoitukaessa. Hän.n 

mukaansa heidän valtuutensa a inakin yleensä riitt ivä t ka~ttakulkuviisQ

min antamiseen ja arvel i hän voivansa j ärj es t ää niin, että viisumi aina 

myönnettäisiin niille, joilla oli lopullinen viisumi Suomea varten. Nä in 

ollen oli hänen mielestä 'in tarpeetonta tehdä as i a ssa mi t ·· '~n virallista 

demarchea ja siksipä p idin tarpeettomana tebl ä viel·· erillisen käynnin 

asiassa Jugoslavian suurlähettU ·· 'in luo. 

MYöskin Ranskan suurlähetystössä käännyin alukål 

tietoJa saadakseni jo Geneve! istä hyvin tuntemani lähet~itö~eavek8en __ 
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Tavallinen. 
Tavallinen Ja Ii,aksi . mlniste,.iölle. 
Ei ulkomaaedultukaen tiedoitukllin. . . .. . . , 
Ei ulkomaaedustuklen, muUa ulkoaSiainministeriön lIedol· 

tuksiin. 
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puoleen, mutta kun suurlähettiläs Thierry kuuli kinnistä kutsui hän mla

nut luokseen ja asiani kuultuaan lupasi heti, että kaikki tarpeelliset 

kauttakulkuviisumi t e.nnnettaisiin. Tälläkin kertaa esiintyi hän perin ~ 

myötämielisenä ja kehoitti vastakin aina tarvittaessa turvautumaan apuan-

sao 

Lähetystönepvos Spitzmuller taas p idä tti minut vielä erikoisesti h 

luonaan l ausuakseen minulle, että Ranska ja Englanti eivät valitettavas

t i vi eI " voineet tulla suoranaisesti Suomen avuksi, sillä niiden oli 1Ill-

' in voitettav a Saksa.Jotta t aas t ämä tapahtuisi nopeammin ei Saksaa ja 

Neuvostoliittoa pi t ä isi pako ttaa yhteiseen rintamaan, sillä silloin Sak

s a voisi saada Neuvostoliitol ta nykyistä enemmän apua, eritoten tavaroi-

t a . Er ä i den vas tahuomautusten i johdosta hra Spitzmuller kyllä myönsi, et

te i euvostolii ton apu Saksalle missä"n tap auks e ssa voinut muodostua iHeel

liseksi. Kaikissa t apauksissa oli hänen mielestään selviö , että Saksan 

voitettuaan oli liittolai s ten pakko k'i. :mt ää aseensa Neuvostoliittoakin 

vastaan . 

Italian l ähett ilä s vihdoin ot ti minut vastaan paljon sydämellisem

min kuin aika isemmin. Bäna ilmoitti voivansa antaa kaut takulkuviisumin 

lCaikille, ,jOiden pap erit olivat kunnossa. Lup asipa hän tarvitt aessa aut

taa henkilökohtaisesti muihinkin nähden. Kuvaavaa Italiankin systeemilIe 

oli kuitenkin, et t ä hän nimenomaan pyysi, ettei hänen eik" hänen maanaa 

osuudesta asiassa mainitta isi mitään ja jopa lisäsi, ettei hän edes voi 

antaa pass iasioita hoitavalle virkamiehelleen mitäin suoranaista ja sll

vää aäär ä tystä asia ssa. Omalla pid .. ttyv"llä tavallaan tuntui hän olevan 

melko krii tillinen Saksan suhteen ja n"ki sille lieventävän seikan _ 

~'k")). vain siinä , että se oli joutunut kuolettåKaan taisteluun. 

-Asiainhoitaja: 


