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Saksan ja Neuvostoliiton suhteista . 
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~.J~lt a . r. , • 1; .1 .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n:o ... ~~.L.... . .. J.1-!1.. 3( !J . , 
~~.sU ssa . 3 p: na ..... touko . k ~ uta 19 .~ ' 'I I 

I . 

As i a: SakE J. N'U"f'ostol1UOD ... 

• yt, 1 ... .............. .. 

S1.l1tO: Saksalaisten Romanias.. ol."f'1'D sotajoukkojen 

siirtäminen Be •• arab1an rajaseudu111 •• - Yltä täaä merk1ts.,' 

x x 
x 

Olen jo .ähk6t.1ts. t1ed01ttanut, .ttä n01n viikko .1t-

ten Saksan Rotlaniasaa ol.ftt pääaotavoimat s1lloin ar"f'1oi-

dut n. 13 d1 vlslonaksl äkkiä siirr.tt1in Sereth-jo.n lin-

jalta itäänpäin Pruth-joen linjall., että sen jällt.en k,ske)"t

tämättä nälll e seuduille on ... punut lisää a!kaa la 1a ia joukko-

j., pääas1asaa motorisol tuja, j. .ttä B •• arab1an 
x) 

rajaa.utuj. 

on rU"f'.t~ tyhj.ntämään sivl111"f'äestö.t~. V ä1 tetään. .t tä D170 .... 

k1n Neu"f'ostoliiton puolella 011.1 ollut haftlttav1a.. ..lvlä 

• • .... kuoim1.to1meDpiteitä. 

Kaiken tämän merkity.tä pohditaan tiet.nk1n .uur.lla mi.
l.nkiinnolla Bukar.st1.... Roanlala1aten ke.kuud.s!!. -- IQ'Clald.n 

v.rrat~in kork.i... up.earlpi1r.1 •• ä -- on ki.ltämättä yl.i.in 

•• luulo, .ttä aäaä t01~pit •• t tl.täi.1"f'ät "f'almist.lua Sakaan 

al01tt •• sta tapahtu .... an sotilaallis.en yht.enottoon Sakaan j. 

N,u"f'OstolUton välillä. Ar .... ll!_ -- kut.n jo ma1nU.in en.~-

xl sähk8ci n:o 30 j. SS. 

JAKELUOHJE: 

'la"f'all1D.n. ............................ . ......... . .... . 

Ui 2 : A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lia. ka i mlniateriölle. 
EI ulkomaaedultukaen t iedoituk.iin. 
EI ulkom • • edultuklen, mutta ulko •• ia inmini.teri6n tiedoi· 

tuhlln. 



• 

• 

•••• ä raportlsaanl täältl N:o 16, la/IV, -- että Sakaan ~ohte

~Ula tehoUl. on ruftttu 7hä nka....mn ottama_ lask.l.Ja1.

a huoJl1oon, etU sote pitkist", ~a tlaln p.rusteella tul-

tu .1U_ johiOplätl5k •• en, että ftDha a~atu. Ukra1nan ~a Et .. 

lä. Venäjän ottaJl1sesta Sakan haltuun ~a aan 1' ••• 1 .k.ploa

tol tnaka1 nyt rtiP1Jl1ättl ~a kaik1... arftlluttuuuks1ata huo

limatta on tet •• te tten. Ja täällä ar-nllaan, et tä sotaretki , 

jonka tarkoituksena on Neuvostolliton rajojen siirtäminen a

nottujen seutujen itäpuolelle, tulisl onnistuDBan nrain hel

posti ja nopeasti. Romanialaiset puolestaan ottalslnt slihen 

riemulla osaa, toivoen slten volvansa ~olttaa takaisin Be.aare-
x) 

blan ja BukortDan. 

Diplomaattlkunnasaa suhtaudutaan kuitenkin 7leensä aika 

sJteptilllsesti ajatukseen, että Saksan alkomuksena nyt ~odella 

ollsl aloittaa sota Neu~o.tolllttoa nstaan, nikkaldn I117ÖDlle

tään, että tilanne niin suhteessa kuin toise.aald.n SaJtan k8ll

nalta on toinen kuin elokuus_ 1939, Saksan ja Neuvo.toliiton 

!7stä~soplmusta" .0lm1ttae.aa. Katsotaan, että romanlalalsten 

ke.kuudes_ valli tsen käsi t7. on nin eslmerkki siitä, JI1 t_ 

usein "d.r Wunaoh 1st der Vater dea Gedankan.", ja .aitetäin 

joukko _1 ta .. li tllta1 ä Saksan sotUaelliaille tolmenpi teill. 

Be._rabian rajaaeuduilla. Niinpl pideUin .räillä tahoUla 

tertJlpana, että Sakaan pälmäärinll on ~enäläia ten pelikll p elo1'

tall1Den joa_kin Jdärät18aä tarJtoituka.sa -- s11s rritJa kiri .. 

tI.ä MosJtonlta jotaJtin Saksalle tällä kenaa eriUIl1n tärkeltA 

x) fäiiOon ,LiI jiliejd •• aI U.4öhiiUkil, .nlaHU kUisun\C)ja 60 pU
~u. .sUvUn " lllaääräisUa kertauabarjoituJta11n", joita täällä rtiM 
rtlJt)g)~_ kulu •• on kaikea .. hilJalsuudes .. to1ll1t,ttu, oa rtiM päin
Ilä lJddä tehos tet tu. 



1117151m71ö7s tä, Jolloin •• ~rklc1nä on mainittu .ellal.takin ltu1n 

läplkulltuolkeu. Irak'lin, tämä _a kun nyt t\1lltuu woro.taan 

Joutun.en pOlttoplst •••• en. 

Tolsl11a tahol1la taasan .slt.tään Saksan sotl1a&111 ten 

tolmenplt.lden Neuvostolllton raJoll1a ol.van vain alv.n luOD

nolll.1a, saksalals.lla peruate.111suu4.11a suorit.ttuJa aelkä

puolen varm1stuk.ia, silmälläpitäen Saksan sotatoimien Jatkamis

ta Lähei •••• ä I4äsaä Joko Turkkia Tastaan ta1 7htela~rJk

s.saä sen kansaa, Su.z'ia vastaan J.n ••• 

1I1tä Saksan 

pohJo1s- Ja 

Ti1mealltaiset sotl1aalll.et toimenpiteet Roaanien 

1täoslssa t 0 4 e 1 1 a tarkoittavat -- s11tä .1 

kukaan ulkopuolinen vo1n. lausua mitään varmuudella • .Toka ta

pauksessa n. ovat kultenkin s1ksl huomiota herättäviä, että 

ol.n p1tänyt asiallisena sähk6t.ltse ti.doittaa nilstä Ja 

tässä lyhye stl kertoa, m1 ten nl1 tä täällä kOlllDlBnto1daan. 
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VE': A" 

Tämän ohella LähetystC kunn10i ttavas101 lähettU Ullto

as1ainm1n1steriBlle raporttinsa n:o 20 

Kaksi lausuntoa. 

Ministeri: 

li 
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B ... u ... lt ...• ... r. ..... J. .. ~ .. l ............ SSA OLBVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 

RAPORTTI n:o ... 3 .9..11........ h /2. J! 
BukaN .• ~.l ... ssa .. i ..... p:nä W~Q ........ kuuta 19~··.tiJ' . Y I 

:lu..! . i ,'II 

Asia : h kå lauaptoa L .. _ ............... ... 

KutsuiLl. Bulgarian min1ster1n luona tapa.in tol ... päl.lD' 

Sakaan lähe "iläAn npaaharra ..on Killinprin 

•• olenen _ri 't01JI1en pääl.l.lklSn ~.-eJI1raall rle1acherin. 110-

1..-t rupea1 nt het1 puhumaan .oda.ta_ j. auo_lai.-.. kaal.al

s18ta suhte1.ta. Mitään uutta heldln lau.unton.. el'tU .1.llt ... 

n •• t, IlUtte koaka ne 011nt miltel ..na.a ..naan Jhtäpitl..'t • 

.ain.e ehkä olla syytä panna ne paperille. 

Ma1n1tut herrat 1.usu1 .. t .U1IDJ1111.en .eura.na:" ~ldll1 

sotann. 011 suur8lllllOinen. Me S.ka.... 1hail~ t.1tä, ja_ 

01'-- katkerla .Utä aaente •• b, mikä _1däD 011 pakko oU ... 

• Mutta _ .... muuta Toine.t t me1Llä 011 juur1 .1Lloin k •• ka 

.al1I1.t.l~ .0t.retkeäDaae ~~ Ranska. .a.t •• , ja jo._ 

• 1 1 1 0 1 n 01181... rrhtJDe.t 80taan Neu'tO.tol11ttoe ... -.an, 
011.1 ollut eneJaln kuin peläUärt •• ä, että käJDnl •• ' o18.an 

auur.o4an lopputulos 011.1 llUodoatunut t e 1 1 1 • k 1 n paljon 

onn.tto .. _kd la11n II1ksl •• n~ tul •• llUodonuau. N~ on 

t1lann. paljon llUut~ut.· 

'falkoon tlaal. Tl.lä kerrotuksi, eUII. saltsan llhe"llla 

otU pubeeka1 I117tiKln ftDäll1st.n 111kDell. laake_t huhut 

JAKELUOHJE : 

.. ~~~~ •..................... 

uE 2: • 4. 

Jakeluohj.m.lI.j. : 

Tavallinen. 
T •• "lIinen j . 1I. l kal ............ .. . ... ... . minl.t.rilllle. 
Ei ulkom.aedul lukaen t iedoitukaUn. 
Ei ulkomaaedultuk •• n. mutta ulko •• iainminl,t.,.iBn t iedoi· 

tuk.iin. 



-a-

slltä, että aakaalalsten Suo..... 018T1a .0ta~1~. 011.1 

huomattu .... aäär1n lhUt;r. V1U.ttuanl UAlläk1n ~ulka1a

tuih1n olkalaulh1n, hän vain loi minuun pUkllD kab.en ~a 

.anoi:" ~a, •• 1st ja unnCt1g e. zuzuseben I " 

Ministeri: 
• . )-. . _lin 
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.. V.1..~9~~1 .. ~.tg:wJ .~J ~~'-~J~ ....................... LLE 

ASIA , .. Raport-t:1. 

Tämän ohella Lähetystö kunn101ttavast1 lähettää 

Ulkoas1alnm1nlsterlölle raportt1nsa n:o 21 

"V1elLä yksi saksala1nen lausunto". 

Minister1 : 
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B .u .. k ... e. ... r. .. EL ' ... :t. .. l ............... SSA OLEVA LÄHBTYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .. 2.1 ......... . . 

Bukaresti ss a ~4 .. p:nä touko ... kuuta 

A s i a : Vielä lksi !!l5aala 1P!!l ..... .. m 

lauaunxo • ..... ....... .............................................................. -

Lisäyksekai raporttiini n:o 20 haluaisin kertoa seuraa-

vaa: 
Romanian kansallispäivänä 10/5 järjestetyssä paraatissa 

joka muuten teki odottamattoman edullisen vaikutuksen 

jouduin seisomaan ministeri Neubaoherin vieressä. Ministeri 

Neubaoherin virallinen asema on lähetystöneuvoksen paikka Sak

san lähetystössä" als Sonderbeauttragter tar Wirtsohattstrasen". 

Hän on S .A:mies ja virallisissa tilaisuuksissa esiintyy tämän 

järjest6n univormussa. Hän lienee kansallissosialistisen puo

lueen ensi rivien miehiä • 

.Touduttuani paraatin loppupuolella lauaumaan hänelle muu

tamia sanoja saamistani edullisista vaikutelm1sta, hän my6nsi 

ne OikeikSi, mutta lisäsi: "Mitä nuo sotilaat kuitenkin ovat 

verrattuina suomalaisiin sotilaihin. Heitä ei kukaan ole voi-

nut olla ihallematta heidän tekojensa perusteella niin 

suurenmoiaesti kuin he sotivat viilll8 talvena. Silloin ei ol

lut mikään paraati. Surkea ta oli vain, että lopun piti tulla 

sellaiseksi kuin se tuli. Uutta paljon tässä maailmassa on 

vielä aute ttava. js JIII!I ole_ .10 hyvällä tiellä." 

JAKELUOHJE : 

.~a..!a.:1..1.-.~".1'l:~.... ........... ........ ... . .. ' 

UE2 : A4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tava llinen j a Ii. l k.i ..................... mini.teriölle. 
Ei ulkom •• edu.tuksen t iedoituksli n. 
Ei ul lc.omaaedul tuklen, mutta ulkoas iainm ini.teriön t iedoi

tuk iiin . 



• 

Samaan suuntaan kävivät myös ne lausunnot Suomesta, 

jotka Bulgarian kuninkaan lankO,. arttembergin prins.i t.Jd 

minulle eräillä pienillä pä1 väll1s1llä toiseapäi vänä. joiden 

jälkeen min ä saatoin hänet kotiin autossani, jolloin minulla 

011 tilaisuus kahdenkeskiseen keskusteluun hänen kansaansa. 

Ministeri 
\ . . . :.. 0 . ) 
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ASIA: .. Raportti. 

Tämän ohella Lähetystö kunnioittavasti lähettää Ulko-

asiainministeriölle raporttinsa n:o 22 

"Kaksi lausuntoa saksalais-venäläis1atä suhteista". 
----------------------------------------------------

Min1stsr1, f~ ~ 



B ... U ... k ...• ... r. ... IL • ... :L1 .............. SSA OLEVA L§.HETYSTÖ. 

RAPORTT 1 n: 0 .... ??~ ... 
~.~.J.'.~.~.'U . . ssa . ?~ p:nä ~9.~O kuuta 19 

Asia: Kakal lausuntoa saksala1s-

nnUUs1atä suhteista. 

Ollessan1 t01ssapäivänä Saksan lähett1lään luona, Johdin 

puheen täällä liikkeellä olev1in 1tsep1nta1s1in huhulhin plan 

odotettavissa olevasta sot1laal11sesta Jhteenotosta Saksan Ja 
x) 

Neuvostoli1ton väl1llä Jolloin Roma ni alle tarJoutu1sl t1la1-

suus vo1ttaa taka1sin Bessarab1a. Tähän vapaaherra von Killin

ger ens1ks1 va1n lyhyest1 lausu1, että onhan a1na niin, et~ä 

mitä t01votaan, slihen uskotaan. Mutta hetken kuluttua hän 11-

säs1 sanoen luottavansa s1 ihen , että hänen lausuntonsa Jäi

si yks1nomaan me1dän keske1seksellllll8: 'fAber r10htig wäre es' 

D1ese Bolsohew1ken d1e s1nd wahre Bandl ten, Erpre sser, .ege-

lagerer. W1e ha ben die nloh t unsere Zwangalage auagenll tzt, um 

41e Baltlaohen Staaten zu verschl1ngen, um l1nnland anzugre1-

ten, um Beasarab1en zu nehmenl Und w e n n es zum 

dann w1lrde das ganze t1lrWahr in Paar Woohen erle41gt sein." 

lhcl7snltain lähettiläs Gunther taasen on n1inä IIIOlempina 

lterto1na. kun tähän saakka olen hänet tavåDnut, lausunut ftUU

muksanaan, ett.i mitään sotaa Saksan Ja Neuvosto111 ton ",U1111. 

nyt tule syntJDlään, koska Moskovassa slinä lIlää.rin pelätäl.n Sak

aan aot1laall1ata ",o1ma., et~ä Saksan mahdo1l1s1in nat1muka1in 

xl Its. rap. n:o 1e. 

JAKELUOHJE: 

:s.: .. ~ .. .... J".~.M", .•. 
-------------

UE': A t. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Ta.allinen ja Ii.lk.i ...... minl.lerIOlle. 
Ei ulkomaaeduatukaen tiedoitukaiin. 
Ei ulkomaaedus tukaen, mutta ulkoaaiainminiateriön tiedoi. 

luk.Un. 



suostutaan 1lman sotaa. Vi1me kerralla hän 11säksi sanol 

luotettavien t1etojen 

ymmärrykseen nyt jo 

jo vii ttaaTankin siihen. että yhteis-

011si päästy. ja että nlin muodoin 

uusi saksalais-venäläinen sop1muksenteko ollsl odotettavis

sa. joka samaten kuin 1939 'VUoden sopimus saattaisi käy-

dä kohtalokkaaksi Neuvostoliiton naapureille -- myöskin 

Suomelle. "Älkää luottako saksalaisiin. niinkuin tunnutte 

Suomessa tekevän." hän lisäsi. 

Peittelemät6n viha 

missa keskusteluissani 

taustaa Tastaan hänen 

tava. 

saksalaisia Tastaan ilmeni 

ministeri Guntherin kanssa. 

lausuntoansa tietenkin on 

Ministeri: 
. ' . -::...:. ) 

mol ..... 

Tätä 

Brvostel-
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Tämän ohella lälle tyst ö kunnioi ttavastl lähe tt ää Ul

koasie1nm1nisteriölle pol11ttisen raporttinsa n:o 23 

"Romanian nYkl1s8n tilanteen taustaa. l. n 
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Leimaa-anta~ Romanian poliittlsten olojen kehitykselle 

111 puolentoista vuosikymmenen aikana on ollut vasta koht a1suaa

suhda kulloinkin vallassa ole van regi_ 'n ja rautakaartin ell 

-- kuten beldän n1J:JBnaä on ollut kesästä 1940 saakka 18810-

nala istan vällllä. 

Alus.. rau'takaart1l11ke kieltämätt;ä 011 1sänmaalUstan 

1hante.1den elähyt1oämä. Mllt10a liikkeen 1banteet ja päämäärät 011-

ftt puetu.t ekaaltoituihin, uskonnol11s-mystlll1a11n muot01hin ja 

hä:mä.rU~, '9Il1keas't1 J]IIJIärrett.ävi1n tOrmuloih1n. niin e1*ä nU4en 

vo14am aanoa jäänean 111.1tkean sUU'ilta ID8ssollta enelllllän tai 

väheDUDän nla ttamatta. 

L11kke c kokoonpano oli perin het~eni. S1ihan kuului 

ens181jassa n.s, intellektuaalista proletar1aattia, kl:SJh1ä 111-

oppilai ta. t1edemieh1ä, pl'Otessoral ta, asianajajia jen.e •• mutw. 

~5s hämmäs*Jttävän paljon pappeja sekä nuoria upaeeredta ja 

JAKELUOHJE : 

111: 2: A4. 
....... ....... f 

J akeluohjemallej a: 

Tavalli nen. 
Tava ll inen ja liiaksi m iniste r iölle. 
Ei ulkomaaedus tukaen tiedoituksiin. 
Ei ullcom aaedustuksen, mutta ulkoasiainm inisteriön tiedoi .. 

t ule . iin • 
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11Bäkal ... 18lä suur'teolUlRI1d.n rlldca1mpla harjoU~ajla saana 

kuln köyhlnt ä t7ölä1 .... äestöä. SUä .s'toin _ala1 .... äestöä el 

juuri nUBks1kään kuulunu't s11b8n elkä aanottna.U vlrkam1e

h1stöIikUn. 0.. l11klaten jäsenistä 011 .rmastik1n puhta1 ta 

ldea11steja, mutta sangen huollllttavan o.an lqll.ä muodoati:!'at 

yleensä ep äonnistwneet ja tyytymät'tömät ainekset llman polllt

tista tai sosiaalista valal.1musta, sek,!i kB1k8nla1set onsanoDki-
''', 

jat, jotkB, piittaamatta vähä äkään li-&een idealis tisista pää-

määristä . näkivät sUnä ykalnomaan henkllökohtai s1a mahdolliauak-

81a pä ästä pinnalle. A1kaa lQ'öten onnistu1 lII7ös vi,8r'aiden _1-

tojen agenttien ja ldihoi ttaj1en SUU1"9ssa määrin pea1y'tyä 111k-

keeseen. 

M1 'tä 11ikkeen vire.lllaeen ohjelllllSl tul_, muistutetta

koon 'täs sä vain s11tä, että se julisti lepp-ymätöntä tais'te

lue niitä lukuisia moraalisia epäkohtia vastaan, j01ta ROIIB"" 

n1an julkinen: elämä vanhastaan poti, ett ä se oli jyrkästi 

kan!!!11nen ja juutala1svastaJ.nen. ja että 8i11.ä 011 IIIOn'ta 

yhtJlDäkohtae kaneall1ssos1al1sm1in ja tasoiam11n, ... aatien Jh-

teisto1m1ntaa lähinnä Saksen kansaa. 

011 luonnolUna, että liike tämän ohjelman.. kIIlt1ia 

jou1l11 1lm1r1itaen kuningas Carol1n kansaa. Kuninkaan 7b1ty1s

ellaä, hänen attäärinaä ja hänen suhteen_ juutal~.n rouva 

Lupeaouun, hänen läns1val.t01h1n nojautuva ulkopol1t11)d[ana --
-j 

kalldd. 011 juuri sellaista, jota 111ke pit1 Romanialle onnet

toaana. L11k. ei aääatäny'tkään kuningasta arvostelulta, ja 

vas"tusU häntä 8'fol_st1. Slten liike luonnolUsesti joutui 

lmn1nkll an aäi.l1dttÖJllJl ... ainon kohte.kai. Vuoslen kulues_ ku-

n1nkaan onn18tuild.n vähitell_ ttl1kv1doldatt 
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tyvämmät johtajat. Sanotaan niistä ainak1n n. 1.800 tulleen 

tapetuks1 kUninkaan määr i..ly1tsestä. Täten vainottuna, pamtet--una maanalaiseen to1mintaan ja aikaa lQ'öten ilman kykene-

vi ä jOhtaj1a liike luisu1 t1elle, joka kävi s111e yhtä 

tuho1saks1 ku1n konsanaan kuninkaan vaino. Se rupes1 yhä 

kBsvava.saa mi ttakaava·s88 turvautWlllan tarrorimenetelm11n, mur

hiin j a ry östö1hin, e1kä suinkaan vain juutalais1a vaan -
mielivaltaisesti kunnioitettavia, ansioituneita kansala1sia ja 

pol1t11kkDja vastaan, jotka syystä tai toisesta olivat jou

tuneet jonkun rautakaartil~1sen vihan kohteeksi. - Täten 11ike 

tietenkin vieroitt1 ka1kki paremmat ainekset luotaan, ja se 

menett1 sitä ainakin passiivista kannatusta, jota se alkuaan 

laajasti 011 nauttinut Romanian kansan keskuudessa. ~teen 

1939 mennessä kuningas Carol ilmeisesti oli päässyt voiion---puolelle: rautalcaarti 011 kiellettY' ( kuten muutkin puolueet 

vuoden 1938 jäl.keeo) , se oli ilman qkeneviä johtajia ja 

kaartin kannattajajoukot olivat suuresti vähentyneet. 

Silloin k01tti onneton keaä 1940, joll01n koko Beaaara

b1a ja osa BvJI;,Q~1;a, puolet Tranas1lvaan1asta ja Etelä

DobruGJa menetettiin 1lman että aseellista vastarintaa 011&1 
x) 

yr1 tettykään. Ksikki tämä, joka vaikutti Roma:n1an kansaan 

nuijanlY'6nt1an tapaan, pantiin henk1lökohta1 .. ati kun1ngas 

Caro11n ja hänen pelkuruutenaa s~. Os1 tta1n Umä ehkä 

olikin perustel tua. 011han kuningas Caro11n tunnu.lauseella 

ollut: "Yltal mies määrää, yka1 mies kantaa TaStuudell", ja 

xl lhteenaä 101.582 km2 (Besaarabla ja Pohj01a-Bukovina 4oB.796km2 
Tran.sll"lUll1an pohjols- ja ttäoaat 45,ooOkm2 ja Etelä Dobrudja 
7,786 kaI) ell Soi ~ Suur-Roll8l11aeta, joka 011 295.049 km! auuru.1De 
NJ2t1'1nen ROIIInla käsittää .11e 193.527 km2 el1 62.527 km2 eneaän 
Jaa1n R0MIL1a eDll8Il .... 1914. 

---------------------



• 

-4-

arsvsttsvaati toinen politiikka kuin kuninsas Carolin ajama 

o11si voinut aika ansaada, ettei t llanne oli a1 Romanie.lle ollut 

niin perin t oi vo ton kesällä 1940 kuin se nyt 011. Sellaise

na miksi se nyt 011 muodostunut, ei muita mahdoll1swksia 

kai ollut olemassa kuin alistuminen uhatt una kun RODIl nia 

011 kolmel ta taholta, ilman minkäänlsi s1a a'9Wl&aannin mahdol-

11swksis. vieläpä akaelivalt101den ps1nostamakin. 

kansa ei ollut siihen valmistunut, e1 sitä odottanut, eikä 

s1tä ymmärtänyt • 

Tulkoot t ässä aivan lyhyesti ke.1kkBin t ä rkeimmät kohdat 

1940 v . kesän kohtalokkaista tapahtumista rekapituloiduiksi. 

Kesä kuun 25 p :nä j 2.tt1 MOlot ov Neuvostolii tDn uhka.vaati

muksen Bessarabian ja Pohjois-Bukov1nan luovuttamisesta. Si~ 

oli 1astattava 24 tunnin kuluessa. Romanian hallituksen Berlii

niss ä , Roomassa ja Balkanin Entente'n pääkaupungeissa tekemiin 

tiedusteluihin avunsaannin mahdollisuuksista, vastattiin neu voil

la sopia Neuvostol11 tDn kanssa. KuninkBen koollekutsumassa 

nunneuvostosssa ääne stivät ultimaatumin hylkääm1sen ja si1s 

• aseel11sen vastarinnan puolesta 11, alist~ puolesta 15. -Sitä paitsi myö ylei.esikunnan päällikkö neuvoi alistumiseen • 

Al1stum1späät öksen pääve.1kutt1met 011 vat: M1 t iiin avunantoa ef! ol

lut odotettavissa. Yksinään ROIlBnia voisi. kest ää korkeintaan 

par1 kuukautta. Jos ROIlBnia vastoin aksal1valt1oiden neuvoja 

ryh'Wisi sotaan, o11s i pelä ttä vissä , ett ä Unkar1 ja Bulgar1a 

saisivat käyttää t1la1suutta hyväkseen revis10on1vaatimuks1ensa 

toteuttamiseks1. Kaikki tämä yhdeSsä mark1ts1si Romanian loppua. 

Bessarab1an luoTUttaminen 1lman sotaa rauhan hintana 011 a1-

ka1semminkin (ennen Suomen sotaat) otettu laskelmiin. Ilman 

Besara b1aald.n ROIIBnia j äis1 täys1n elinvo 1ma1seks1. Anne 1ja 
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oli sääste ttäv ä toisia teht äviä varten ( 8& on unkarin vaa

timusten vastustamiseksi ). 

Vallitsevisn oloissa tämä oli kai oikein reaonoitu, 

DDltta kansa a1 ei tä ynmärtänyt. Olihan Besearab1e.an awlil

la kustannuksilla rakennet~u paljon kehuttuja puolustuslinjo

ja, olihan kuni ngas i tee kaikissa viime puheissaan puhunut 

aseellisen vastar innan väl.ttämät1i öDI3Ydesta, j .n.&. Pettymys, 

n öyryytyksen tunne ja kuohunta 011 kautta maan 8Uur1, ja 

kuninkaan asema oli pahasti järkytetty. Hän ryhty1ldn heti 

yrityk siin een parantamiseksi. Uusi hallitus DDlodostetti1n 

jossa Gigurtu oli pääministeri, Mano1le sau ulkoministeri ja 

johon myös legionalaisia otettiin, ia ennen keikkea .. -

ulkopolitiikassa tehtiin täysikäännös. Englannin a Ranskan 

garantioista Jotka olivat osoittautuneet t äysin arvotto-

miksi _ luovuttiin virallisesti , Kansainll1 tosta erott1in 

ja käännyttl1L ael västl akseliin pä in. Uusi balli tus 

~ l i kokoonpantu yksinomaan 

tuista henkilöist ä , Saksassa 

saksalaisyst äväl l isyydestään tunne---suoritettiin heti 

ra1luja J.n.e. Mutta kaikki tämä teht1in 111.an myöhään. 

Elokuussa Romania pakotet tiin luovuttamaan Bulgarialle Etelä

Dobrudja ja unke.r111e Transilvanian pohjois- ja itäosat.Etelä

Dobr jan luovuttam1nen kävi suhtee.llisen ldvuttomaksi, jos

kaan Romnian harras toivanua saada pitää S1listria ja Bal-

9io ei toteutunut, mikä pahasti katkeroirti romanialaisia. 

Unkarin kansaa ei 8Uoranaisi.iIaa neuvotteluiSBa päästy m1-

h1nltään tuloksiin, ja Romnia puolestaan 011 valm1s tur-

vautumaan aseellise_ vastarintaan, m1llä täkäl.ä1sten 

ehkä sinänsä ol1si 

ollut onnistumiaen mhdoll1suukaia, sll a1 pelätt.ävi •• ä 01181 
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ollut, että Neuvost ol11 tto samall a olisi jatkanut valloi tuk

siaan. Kun n äin oli a sian laita ja kun lisäksl Saksa ja 

Italia eivä t lOineet sallia sodan syUym1st ä Romanian ja 

unkarin v älillä, kä vi Romanialle välttä mättömäkai alistua 

Wienin välitys tuomioon. jolla miltei puolet Transilnniasta 

luovutet t iin Unksrille. Vastineeksi s.l ROIIBnia Saksan ja 

Ital1an ta kuun nykyisten rajojensa loukkaamattomuudesta 

mikä nykytilanteessa tietysti on eritt..ä1n suuriarvoinen se1k-

ka. 

Mut ta kai kki näDä järkytykset nUn lyhYEll ajan kulues

sa olivat olleet liian suuret. Maassa oli syntynyt ä äre

t ön tyytymättömyys ja levottomuus, koko Romanian olEmassa

olo tuntui uhatulta sisäiaen kuohunnen ja ulkonaisten vaa

rojen johdosta. Hauta~arti oli j ä llean nostanut päätään ja 

valmis t autui ilmeisesti tempsa~an maan johdon t äydellises

ti omiin käsiinsä . Ulkoapäin uhkasi Neuvostoli1 tto jatkaa 

toimintaansa Rcmanian pirstoamdseksi • 

Tässä kw1metilanteeaaa puhkesi 1lm11iekk1in koko se 

vlha , joka "IUos1en kuluessa oli kasaantunut kuningas Carolia 

'Vastaan, joka ei vähixnmäasäkään määrin ollut oasnnut voit

taa kansansa rakkSltta tal sen johtajilll luot'tamua1a. Päin

vastoin hän oli onnistunut tekamään suoranaisekai rthamie-

hlkaelll mil tel j0k81sc, jonlal lIBnssa hän oli ollut l ä

ha1seDllläaBä kosketuksessa. Asellllnaa pelastsm1aeksi takl Carol 

kuitenkin vielä syyskuun 5 p:nä epätoivoisen yrityksen kään------tymäll.ä erään jyrldDWIän 'Vastusta janaa , kanraall Antonesoun, 

puole8ll, pyytäen häntä DDlodostsJalll uude ballitulalen ja 
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yrittämään pelastaa ROlll8.nian valtion ja kansan sl1tä sisäi

sen ja ulkonaisen onnet tomuuden ja perikadon t1l.asta, johon 

oli jouduttu. 

Miksi kuningas kääntyi juuri kenraal.i Anton6scun puOl_, 

miten tämä yritti t äyttää tehtävänsä sisä- ja ulkopolitii-

ken alalla ja m1 tao hän joutui vielä pahempaan vsst8kohtai-

sUUBsuhteeseen leg1onal.ais\.Ln kuin koskaan kunin@'llls Carol aa-

kä täydelliseen riippuvaisuuS-8Uhte~seen Saksasta siitä , 
seuraavissa raporteissa. 

Ministeri: 
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Sisältö: Kenraali Antonescun karakter1s01nt1. - Kuningas Caro11n 

abd1katio. - Kenraal1 Antonesoun legionalaisten m:y1Stä

va1kutuksella muodostama balli tus. - Ll1 ttyminen akae

liin.- Legionalaisten valtakaus1. - Leg10nalaisten kukis

t a min en. - Vallitseva V8stakohtaiwU8suhde valtionjohta

jan ja legionalaisten välillä. 

x x 

x 

Kun kuningas Carol ääre tt 1Smäss ä hädässään SYY' skulm 5 p:nä 

1940 kääntyi kenraali Antonesoun puoleen pyytäen häntä muodos-

• ta maan uuden hallituksen ja ottamaan maan johdon käs:l.insä mil

tei toi vot't,omal ta n äytt ävän tilanteen pelastamiseksi, oli kenraa

li Antoneaou, kuninkaan määräyksest ä , jo par1 kuukautta istu

nut 1lrveme1tuna, " kot1arestisea" huv1la.saan Sinaian läheisyydes

sä,. kuninkaan epäsuo.ion kohteena. Mutta joskaan Antoneaou ei 

nauttinut monsrkldnaa suosiota, olivat sen sijaan Romanian kan

san toiTeet Jo kauan olleet kohd1stuneina häneen aan mahdol

lisena .... pelastajana. Mist ä tämä johtui? Siihen m:yöt ävaikuttivat 

J AKELUO HJE: 

Ta vallinan • 

UE 2: 11 4. 

J Olkch.:ohjem al leja : 

Tavallinen. 
Tavallinen j a lisäksi ministe ,. iö lle. 
Ei ulkomaaedustukAen tiedoitukslin. 
Ei ul komaaedustukaen, muUa ulkoasiainminister iö n tiedol· 

tuksiin. 
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monet se1kat: Antoneseu 011 kautta Dan tunnettu e1 ... 1n 

eri tt äin etevänä upseer1na sekä maailm8nsodan ajol1 ta että 

yle iS8s1k:untapääl.lJ.kkö- ja sotamin1sterikausiltaan, jolloin hän 

rohkeast1 oli kr1t1so1nut kuninkaan onnetonta poliittista 

suuntaa ja tarmokkaasti työskennellyt armeijan olojen paran

tamiseksi maan puolustusvo1mien tehokkuuden nostamiseka1 a_ 

aina ku1 tenkin sillä tulOksella, ett ä hän 011 joutnut 11-

m1r11 taan kun1nkaan kans 88. ~än 011 myös tunn ettu poikkeuk

sellisen rehellisen ä miehenä, joka ei koskaan ollut OB-!ll-

11stunut mih1nkään Romn1assa niin tavallisiin attäärikombi

na tioihin. Hän 011 tunnettu vilpittömänä isänmeanystävänä, 

joka I uhraten henkllökohtai s1. a etuja an, e1 koskaan ollut pe

lännyt julkilausua vakaumusiB an ja to1mia sen muka1sesti. 

Hän e1 kuulunut mihinkä än polli tt1seen puolueeseen , hän ei 

koskaan ollut sekaantunut puoluepoli tl.iJdman. Hän oli tunnet

tu tarmokkaaks1, lahjakkaeksi ja työkyky1seks1 mieheksi. 

Siten kansa luotti häneen ja näki hänessä "vahvan miehea". 

Kuningas pUOlestaan e1 kyll äkään n ä1stä Syistä käänty-

nyt kenraal1 Antonesoun puole en. Kun1nka an va1kutt1mt 11ene-

vä t olleet ensi sijas88 seuraavat: Maassa 011 enää vain 

kaksi vo1matek1jää, armeija ja leg10nalaiset. Ainoastaan hen

kllö1U. joka ha1l1tsi niitä molempia, 011 mhdolliswkaa 

sooriutua s,otyneistä äärett Ilmistä vaikeuksista. Antonesou 011 

mi tä suu.r1.masS8 määrin ar1plijan mies, hänellä 011 kieltä

mättä al'!leija takanaan. RIlutakaartl1n hän ei kyllä koskaan 

ollut kuulunut, mutta ainakin alussa 011 hän sympatisoinut 

sen kans_ ja kautta vuosien 011 hän säilyttänyt hyvät suh-

teet leg1onalaisiin. Kaikista ei-leg1onalais1sta johtohenki_ 
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löistä hän 011 arvatta18sti ainoa, jolla saattuai olla mah

dol11~ks1a ohjata niitä. Ulkopoliittiseati taaaan oli Anto

neaoUll viimeaikaisista lausumoist& ja otteista päätettäv1saä, 

että hän 011 valmis aksel11.n no ja utuvaan ulkopo11 ti1 kkau. , 

joka 011 osoittautunut käskeväksi välttämättömyJdeks1 Home

nialle. Lisäksi kuningas tiesi Antonesoun olevan ~ntleman

nin. 

Antonesou 'VBstaanotti heti kuninkaan tarjouksen, p1täen 

si t ä 1sänmaallisena velvoll1sw tanaan. Tällö1n hän ei 'VBat1-

nut kun.inkaan abclikatiota, eikä edea l1ene siitä puhunut .. 

kaan. Ehdoksi hän 'VBin esitti kuninkaan vållat sup1s~ .. 

ta siten, .tt ä ae olisi rajoittunut , kahden dekreettilain 

mukaan seuraavaan:" a) Kuningas on armeijan pääll.ildcöj b)Hä-. 

nell ä on 01keus rahan lyön tUnj 0) Hän jakaa raJBnialaiset 

kunniamerkit; d) Hänell ä on BrIll8hdusoikeus; e) Hän vastaan

ottaa ulkovaltojen lähettlläät ja nimitt ää romnislaiset; 

t) Hän solmii kansainväliset s~1mukaet; g) Hän muuttaa pää .. 

ministerin kontrasignoimilla dekretel11ä peruatusle1 t ja n1mit

tää ministerit ja alivaltioslhteerlt. __ K81kkl muut valtio

toimet kuuluYat pääministerille lon Antoneaculle valtionjohtaa 

jana." 

Kenraali AntoneaoUll yritykaet muodostea halli tue tällä 

pohjalla epäonnistuivat kuitenkin heti ja täYdellisesti.~_ 

!5!...- entisten pol11ttisten puolua1den johtajat vaativat yksi

miellsesti ja mitä jyrkimmässä muodossa kuninkaan abd1laltio

ta, ja kadUilla damon stroi vat le gional e1set ampuen ja rähj äa 

ten ja 'VBatien aamaa. Tahtoen tai tahtom tta __ ae jääköön 



• 

-4-

tässä ar'Vaamatta esitti Antonesou silloin kuninkaalle ab-

dika tiovaat1muksen. Kaikkien hylkäämä kuningas, kauhun Tallas

sa , suo s tui j a p akeni maasta. Hänen ainoa poikansa 19-vuo

tias kruununprinssi Mihai tuli kuninkaaksi, kenraali Anto

nesoun jäädessä Tal tionjohtajaksi, ja kuninkaan prVogatii vien 

tultua ylläselostettua viel ä eneumän supistetuiksi si ten,että 

kuninkaalle kuuluvat enää vain seuraavat oikeudet: a) Hän 

on armeijail päällikkö; b) Hänellä on oikeus rahan lyön t11n , 

0) Hän j akaa romanialaiset kunniamerkit; d) Hän 'Vastaanottaa 

ulkovaltojen lähettlläät ja nimi ttää romanialaiset; e) Hän hy

väks yy per us tuslakien muutokset lJa nimittä ä päämini81i1erin, jolle 

hän antaa valtakirjan. 

Kun Antonesou kaiken tämän jälkeen muodosti ballituk-

sensa, saivat legionalaiset siinä måär iii.m1svallan. Mist ä joh

tui t ämä seikka, joka kävi Romanian senJ älkei salle kehi tyk

selle niin kohtalokkaaksi? Siihen lienee ollut montakin syy-

Ensiksi on hUOIlBtta'Va, ettei Antonesou koskaan ollut 

di1ntynyt politiikkona. Häne llä Ed. .sLis ollut mitiiin omaa 

pUOluetta, Johon hän olisi voinut nojautua. Ainoastaan armei

ja oli hänen takanaan. Mltta puhdasta sot liashelli tueta hän 

ei viel ä s1.110in tahtonut muodostaa. Paitsi armeijaa oli 

kuten jo sanoin rautakee.rti aina huomioonotettava voi-

matekijä mas_. Kaikki puoluepomot olivat "loppuunkuluneet" , 

heihin ei kansalla enää ollut vähint äkään luottamusta. Sitä 

pai tsi be kaikki pitivät itseään liian mur1na ~u.stuakseen 

AntoneaclDl pääm1nistar1yteen. L1säksi ja ennen kaikkea mi:(.tet 

kaikki heist ä olivat niin s1dotut a1kaisempiin ranskalaia-
yst äv" llis11n 

en glantlla1siin/"kannanottoihinsa • e tt ä he idän oli I1Bhdo tonta 
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osal l istua Antonesoun akseliin noJautuvaan politiikkaan. Le

gionalaisten la1 ta oli päinvastoin. He olivat aina 

t aneet entisiä .puolueita ja niiden polit1Lkkaa. He olivat 

valmiita astwraan Antonesoun johtamaan helli:iu.kaeen. He 

olivat selvästi sakaalaisystäväll1siä -- olihan heidän ta

hOltaan selitetty, että 48 tunnin kuluttua heidän valtaan

pä äsystään o11si Romania 11i ttynyt akseliin. -- Jo näiden 

syiden peNste ella on ymnärrettävlssä, että AIltonesou ot

ti legion alaiset hallitustovereikseen, kun hän ei vielä 

halunnut ha llita yksinään . 

Toiseksi Antonesou oli riittävän hyvin voinut todeta, 

miten vaarallisia legionalaiset olivat oppositiopuolueena. 

ott8.IlBlla heidät lUll.kaan hallitukseensa, hän varmasti toi

voi saavansa hei dät ulos ikui sasta vastustusasenteestaan 

ja sidotuiksi h ä n e n politiikkansa kanssavastuullisina. 

Kolmmneksi voitaneen varmuudella otaksua, ett ä Saksa pai

nosti Antonesoua ottamaen legionalaisia hallitukseensa. Nä

ldhän Saksa niissä vie l ä siihen aL .:e.an luot ettavan "v11-

dennen kolonnanaa " • 

Epäilemättä Antonesou 011 selvillä le gionalaisten 

narall1sista heik·kouksista ja huonoista puolista, mutta 

kaikesta päättäen hän toivoi voivansa kasvattaa Ja ohja

ta heitä. 

Niin ei mi tenkaan ollenkean k i,i ynyt. Antone sou osoi t-

tautui a 1 u s s a .- liian sovinnonhaluisaksi,le81o-

nel a1 set liian häikäll emä t~ömiks1 • Pääs tyään Tel taan 

sillä Tallassa he 

tukaeesa kun oli 

täydellisesti olhat, enemmistö halli
kun heidän ja he ,enne pitkää olivat mie-
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hittäneet ka ikk1 hallinnon tärked.nnnät paikat om1lla miehil

lään __ legionalaiset eivät ryhtyneatkään toteu ttaIlllan a1ka1-

selllll1n Julist amiaan yleviä päämääri ä e1vätkä la1nkaan noudat

taneet Antonesoun toistettuja neuvoja, ohjeita ja käskyjä. 

Päinvastoin. Tuntui sUtä kuin he olisiva t ajatellee:t:"Tähän 

ast1 muut ovat hall 1nnea.t ja vall1nnee.t mielensä mukaan, 

vauras tune et ja nautt1neet elämästä sekä polkeneet vastusta

jiaan ... _ nyt on me idän woromme." Mie1.ivaltaisuua ja kor

ruptio sai t äs ""kin maassa ennentuntellBttoman laajuuden.Sitä 

paitsi uudet virkamiehet olivat täysin kykenemättömiä hoi ta· 

maan hallintotehtäVi ään . UskollB ton sekamelska syntyi kaik1l1a 

hallinnon ja talouden aloilla. Lisäksi. le giona 1 ed. set jatk01-

vat terroritapojaan antisi ä vastustajiaan kohtaan. Yhtenä a1-

nOaDa 

tia, 

vän 

marraskuun yönä he murhasi wt n. 70 poliittista van ... 

joita vastaan oikeudenkäynnin piti alkaa muutaman pä1-

kuluttua. 

Eräänä pääBntlä n äih1n todella kauhistuttavUn er i 

ilm1ö1hin 011 varmsti se, että legionala1s1i1.kJB, päästyään 

halli tuspuolueeks1, lisätäksean '91i.IIB aik01na suurest1 vä

hantyne1tä kann attajajoukkojaan, hyväkSyi U1ldek8i jäsaneks1 

mil te1 kanen tahansa. joka puklBU tu1 vihreään pa1 taan. Tä

ten pes1ytyi li1.kkeaaean nopeasti runsaast1 kaikenlaista 

roskaväkeä __ eikä väh1mm1n Moskovan aeantteja ja yleensä 

koJlllllUIl1steja. Legionalaisista tu11 rosvojoukko, jota har1ll!lt 

kunnon johtajat e1vä t m1llään pystynee-t hallitseIlllan • .Anto

nesou yr1 tt1 kyllä pulla ansa leg1onala1sten h1111 tsem1seks1 , 

ta1vuttamiseks1 ja 0pe,stamiseks1 san01lla, puhe1lla ja sano

maleht1k1r joi tuksUla sekä käskyillä ja määr äyks1llä • MUtta 
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mihinkään voimak e1n01hin heitä vastaan he1dän mielivalt8nsa 

ja rikostensa lope ttamiseksi hän ei ryhtynyt arvatta-

vasti s1i tä sITstä, että legLonalais1lla vielä tähän aikaan 

011 tUki. Tietäen tämän ja pitäen Antonesoun p8ssii-

v1suutta heikkouden merkkinä ,1egionalsLset valm1stautulvat va-

pautumaan lopullisesti Antonesousta ja ottamaan koko vallan 

omiin käs11nsä. V11me hetkessä Antonesou pä äsi näistä hank

keista selville ja pä ätti turvautua väkivaltaan. Ensin hän 

kuitenkin lähti tamm1kuun keskivaiheilla Berliiniin selittääk-

seen tilanteen siellä . Berliinissä oli sillä välin ilneisesti 

jo pä ästy selv,.,.teen leg1onals1sten nelnottomuudesta ja vaa

ral11suudesta Saksenkin intressien kannalta "maan koko hallin

non ja talouselämän uhatessa ajaa karille heidän kykenemät-

t ömyytensä j a mie11valtansa johdosta. Kenraali Antonesculle 

annettiin vapaat kädet vapautua legionelaisista. Tammikuun lop

pupäivinä syntyi sitten lopullinen verinen yhteenotto toisel

ta puolen Anton.escun ja arnei jan, toi sel ta puolen legiona

laisten välillä. S11 t ä Antonesou -- kiitos saksalaisten kannan-

oton suoriutui voittajana, minkä jälkeen hän muodosti mil-

tei puhtaan sotilashallituksen. 

Millä tunteilla t äten lyödyt leg1onala1aet sen jälkeen 

suhtautuvat kenraali Antonesouun on sanomattakin selvä. On 

jouduttu aivan samaan tllantee.seen kuin kuningas Carolin ai

kana; Ml tä jyrkin vastakohtaisuussuhde vallitsee vallassa ole-

van regime on ja legionalalstEll kesken. ~. 

Ministeri: ~~?({ .. y-~ 
• .1 .. .... .,i- ..:l • 
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Mikäli sodan syttymisen yhteydessä voi puhua tyydy-

tyksest ä ja siihen on kai nyt oikeutta kun kys11D7s 

on bolshevismin nujertamisesta voinen osaltani tyydy

tyksellä todeta, ett ä heti Bukaresti.a-; oloni ensi päi

vist ä saakka olen läbettämissäni lukuisi ssa sähkllsanomis

sa ja mylls raporteissani jatkuvasti tie doittanut tilanteen 

llneisest ä ja nopeasta kehittymisestä sitä sotUaallista 

yhteenottoa kohti Saksan ja Neuvostoliiton Välillä , joka 

nyt on toaiasia, ja jonka tulokset inhimillisesti arvos

tellen tulevat muodostumaan ratkaiseviksi Euroopan ja ebltä 

koko maailman kohtalolle. 

Lyhyt yleiskatsaus tilanteen kehityksestä Bukares

tista katsoen saattanee olla paikallaan. 

JAKELUOHJE : J.k.luohj.mall.j. : 

......................... .. .',I;avallinen. 

UE 2 : A •• 

Tavall inen. 
T.valllnen ja IIllkl l ........................ mlnl.t.riöll •• 
Ei ulkom • •• dul tuks en t iedoituk. iin. 
Ei ufkomaaedultuk •• n t mutta ulkoa. iainmini.t.,.iOn t iedoi

tuk.iin. 
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Saavuttuan1 tänne huht1kuu:n 3 päivänä aaat01n .10 6 

p:nä aähköte1tse t1e u01ttaa en stmmä1aestä täällä todettavis

sa olevasta markistä 811 tä, mihin 01 tUn DlBnosaa. Sähkeea

sän1 n:o 21 1lmoitin näet, että Romanian .... ijan os1ttai

seen ll1kekannallepanoon oli 17hdytty, ja että täten aota

kannalle pantu armeija sijoitett1in miltei kokona1suudeaaaan 

Neuvostoliiton rajalle. Kaksi päivää my6helllll1n sähk6t1n säh

keessäni n:o 24 hermostune1suuden kasvusta Romaniassa ja to

detuista Neuvostoliiton pe1ttelemättömistä valm1steluista yh

teenottoon Saksan kansaa. .Tällee-n kahden pä1vän kuluttua 

saat01n sähkeassän1 n:o 26 ilmoittaa Neuvostol111Dn l1D1Bi

sistä vehkel1yist ä Saksaa vastaan JUgoslaviasn. Sähkeessäni 

n:o 30 huhtikuun 23 p:ltä t1edoitin Sakaan Roman1assa ole

vien sotajoukkojen määrän nousevan e1lloin 13 divisionaks1 

ja että nämäkin joukot siihenastisista asemista Sereth-joen 

linjalla oli s11rretty Pruth-joen l1njalle eli Romanian ja 

Neuvosto111ton väl1selle rajalle. Kolme 

sähkötin (n:o 33) saamistan1 tiado1sta, 

pä1vää~ myöhemmin 

että Saksan joukkoja 

Besaarabian rajalla päivittäin · lisättiin, ja ett ä 

tuja 011 ruvettu evakuoimaan. Raport1s8an1 n:o 19 

rajaseu

touko-

kuun 3 p;ltä tein tarkeDll11n selkoa Saksan sotilaallisista 

va1m1steluista Romaniassa ja miten n1itä täällä kommentoi

Uin. Toukokuun 7 päivänä 1lmo1tin Saksan sotajoukkojen 

määrän Romaniassa jo l1sätyn 21 d1v1s10naks1, joista 16 

oli Besearabian rajalla. Seuraava sähket1edoituksen1 011 

sähkeen1 n:o 41, toukokuun 9 p:ltä, jos.. kerroin venäläis

ten evak:u01nn Beaaarab1an. Raport1aaan1 n:o 22, päivätty 
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toukokuun 23 p:lle. tiedoit1n eräästä Saksan lähettilään lIIlnul

le tekemästä lausunnosta. josta saatt:~i vetää selvät 30hto

päät ökset. Kesäkuun 3 p:nä lähettäm1ssäni sähkeisaä n:o 54. 

tiedOi t1n. että Romnian ar1plllija silloin oli saatettu n11n 

t äydelliseen lUkekannallepanotll.aen, kuin mihin oleIlllsaa ole

vat varusteet r1i tt1vät. Laskettiin lJ.seisaa silloin ola ... an 

noin 500.000 miest ä eli n. 50% teoreett.isesta malcs1m1määräa

t ä . Lisäksi tiedoitin senotussa sähke8ssä. että huolimatta 

juuri siihen aiksen niin k1ireellisistä maanviljelystöistä 

hevosia Ja autoja rekviroit1in laajassa mitassa. TOisina so

tavalmi stelWl8rkkE4nä kerroin. että matkus ta 3a3unian määrää 

011 huoDB ttavasti supis tettu ja ett ä koulujen lukukaus1 011 

mä ärä tty lopetettavaksl kolme vi1kkoa tavallista aik8isemnln. 

Seuraavana päivänä tiedoi t1n eräästä keskustelustani ~n 

monivl.K>tisen swrlähettilään kanssa, 30ssa keskustelussa tote

siDlJll3. että Romaniassa 011 ryhdytty kaikkiin sellais11.n val

mistelutoimenpiteisiin 30ihin vain ryhdytään kun ~della 

odotetaen aodan syttyvän muutaman vUkon kuluessa. 'fotes1laD8 

myöskin. ettei Romanian kalta1sesaakaan maassa niin voitaisi 

menetellä ilman paltottevaa syytä. joskaan ei ollut IIIlhdol

lis ta saada minkäänlaisia luotettavia tietoja todellisista 

konkreettisista syistä kai~in todet\uihin toimenpiteisiin. 

Kerroin myöskin ta ... anneeni Sinaiasaa protokollapäällikC!D. joka 

oli siellä yleisea1kuDtaupseer1en seurassa tutk1Illlsaa diplo

maatt.ikunnaD sijoittam1smahdolli~Sa siltä varalta, että 

lähtö Bukarest1ate tulisi välttlmättömäkal. Seuraavina pä1'Y1nä, 

e11 kesäkuun 1) ja 7 p:nä tein aähkeisaän1 n:o 57.58 ja 59 

selkoa kolmesta mielent1intoisesta keskusteluatan1. diplomaat-
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tikunnaasa silloin vall~tsevista mielialoista ja Romanian 

liikekannallepanon numeroista. Toi &esaa mainitsemistani kea

kusteluistani oli eräs Ulkoasiainministeri6n korkea virka

mies, johon olen läheisissä yst ävällisissä suhteissa, ka

rakterisoinut tilanteen siten, että Romaniassa oli ryhdytty 

kaikkiin mahdollisiin sotavalm1steluihin. jotta oltaisiin val

miita pahimman varalta, mutta ett ä konkreettista syytä tä

hän ei tunne~ tu, vaan oli se Hitlerin ja Antonesoun sa

laisuus, ja että tilanteen keh1 tys luonnollisestikaan ei 

riippunut Romaniasta Saksasta. - Toisessa tiedottamessani 

keskustelussa oli Saksan lähettiläs tehnyt aikaisempaa vielä 

selvemmän lausunnon minulle. - Kaikesta t ästä huolimatta oli

vat Bukarestin diplomaatt1lruIm.an miel.ipi teet t1lanteen kehi

tyksestä toisistaan eri ävät. ja uaeill.a tahoilla arveltiin 

Neuvostolr1~on tulavan välttämään sotaa miltei mihin hintaan 
t} 

tahansa. Eräissä romnialaisisaak:1n p11reiss ä t ä t ä pelätiin • 

Sähkeesaän1 n:o 57 ilmoitin, että t äkäläistan tietojan 

mukaan Neuvostol11 'tto oli to ime en pannut tavallista malko suu

rempia menö överei tä Suomen rajaseuduilla • Seuraa vian päivien 

sähkeissäni kerroin täkälasistä huhuista väitety1stä käynnis

säolevista saksalais-venäläisiatä neuvotteluista ja Saksan 

eai ttämi,stä .... atimuksist&. Nämä huhut olivat mit ä ristirii

taisi_t, ja täkäläisessä ulkomin1steri6saä väitettiin ki

venkovaan. ettei ainakaan siellä mitään varmaa niistä tie

detty. Kuten sähkeesaäni n:o 61, kesäkuun 14 p:ltä, ilmoitin, 

pidettiin. ilmeisesti Saksan vaatimuksesta, kaikki se. minkä 

kenraali Antoneaou Dahdol1i .. sti oli saanut tietää Sakaan-



, 

• 

• 

-5-

käynnill.ään, jyrkäs ti salassa. Sähkeessäni kesäkuun 14,17, 

18 ja 19 p äiviltä tiedoitin päivä päivä ltä yhä lisäänty

vistä ja yhä jyrkemmill:åi käyvistä sotavalmisteluista. Kerroin 

että sivi11ihenkil öiden rautatie- ja autobussimatkat oli kiel

lettYj että saksalaiset ja italialaiset vaimot ja lapset 

evakuoitiin Bukarestistaj ett ä ankarimmat pirmnnysmääräykset 

011 saatettu voimaan sen j älkean kuin lukuisia venäläisiä 

ylilentoja Romaniaan oli t odettu; että yleisesikunnan eräät 

osastot oli siirre t ty pois Bukarestistaj ett ä valtiopankin 

kulta oli poisvietYj ett ä ka1kkia lapsia ruvettiin evakuoi

maanj ett ä sairaal.at olivat saaneet m"äräyksen evakuoid.a po

tilaansaj että yksityisautojen k äytt ö erikoisluvatta kiellet

tiin, että bensiinin käytön . s äänn östelyyn 011 ryhdytty j.n.e. 

Sähke essäni n:o 66, kesä kuun 19 p:ltä , tiedoHin Romanian 

ministeriön pääs ihteerin 

ton joukkokeskitykset 

kertoneen minulle, 

Romanian rajoill a ja 

ett ä Neuvo st olii ... 

yli lennot Roma-

nian alueelle oli vet vi.iIm viikkoina saanee t viel ä suurem

mat ja uhkaavanmat mitat kuin ennlJl vii.me vuoden kesäkuun 

ul timaatumia. Lopuksi sä hkötin lauantaina kesä kuun 21 p:nä 

että luotettavaksi katsotta vakta taholta oli sanottu kysy

myksen rauhasta tai sodasta tulevan ratkaistuksi lähivuoro

kausien, arvattavasti jo l ähituntienkin kuluessa. Ja niin kä 

vikin. 

Yll. äoleva tiiVistetty yhteenveto tie oituksistani antaa 

selvän kuvan sii tä, miten ilmeisesti vi ime kuukausien aika

na tilanne kehittyi kohti sitä sotaa Neuvostol.ii ttoa vas

taan, johon Suomankin tietysti oli osa.ll1stuttava, ja miten 

määr ätietoisesti Romania ajoissa valmistautui siihen. Toivon 
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tämän t1edo1tustoimintan1 olleen 1sänmaallemne ~öd7ks1. 

: • :j . ... . T\ , 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RVHMA: ...... L ................. ........................... . 

OSASTO: _C!.~ ....................................... . 
• ASIA: .............................................................................. . 

ditcJs~~_~_~~ IIt.:~ -! 6 

--------------~~-~--~-- --- ------- -
___________ ______ _ __ - ------~-- - --- '7:L -'! t -

.--.-.. 



~. . A IN~f' 
B ... ll .. k .. a .. r ... .e. .. S .. . :t ... 1 .. ............ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Lf!2, felli" ta.f. '1/ 
KIRJELMÄ "'0 ... ~.~?~ (ft J..'JJ!j~y~ (~ " "ll .. ff- I 
BukareatJ. ......... SSA ... e ..... P,NÄ ....... ha1nä. ... KUUTA 1941.. f Cl8AMO 

VIITTAUS, .. .... ..... .. .. _ ........... _ .......•.......•......... ....... _ ................................ N ~ 

.... ...... P:NÄ ............. ...... KUUTA 19 ...... .... P:TTY ...... .......... ... n:o ... .. .... . 

VIITTAUS, ... ......... .... D.U. M •..... .......... . 1 ....... ........ ·•·· ·•··.····· 19 ........ . 

. m,~.9..a.~.~.~l,.~~.l,.I? .1; .'.~!.!l ......................... LLE 

ASIA I .. ~.~.:P.0 .!~ .. ~.1_~ .. . .... ....... . ... .. .. . .. .. . .... .. .. .. 

Tämän ohella Lähetys tll kunnioi ttavast1 lähettää 

Ulkoas1ainm1nisteri ölle Bukarestin-lähetystön raport1n n:o 26 

Italian lähettiläs tilanteests • 

• 
Mib1ster1 : 

f tI1uJ -14 '~I'~ ! 
o .- . .) i 



• 

• 

B .. u .. Jt ... a. r .... e ._s ... t .. i. ............. SSA OLBVA LÄHBTYSTÖ. Salainen. 

v T \ .J , 1 ift RAPORTTI n: 0 .. 26.. ... ... LI, . \' .-:l r;; 
Bukar. •• t1· ssa ... a.,: p: nä ' . ' b.f11.nl .. kuuta 19 ~w-- ·: ~I ~ ~ , ~ 
Asia: Italian lähettiläp tilan- ;. - 'lI __ ~ __ ... _ 

- ~ - • ()~~~iO "'tilA 
_Hu.ta ................................. ······· ............... _ .................... . 

L ••• • • ••••• •• •••••••• •• ••• ••• • ••••• • •• • •••• • •••• •• •••• •• • ••••••• • •••• • •••••••••• • • • • • • •• • • ••••••• • •• • 

• , .Y 

Italian uuden lähettilään, ministeri Bova Sooppan käy

dessä luonani tänään, tuli nykytilanne tietenkin puheenalai

seksi. Seuraavat hänan lausuntonsa saattavat ehkä kiinnostaa. 

Italiassa ollaan luonnollisesti täysin vakuuttuneita 

sovjetvastaisen sodan onnellisesta lopputuloksesta, mutta hän 

totesi, että venäläisten vastustuskyky on osoittautunut suu

remmaksi kuin mitl ainakin Roomassa oli uskottu. 

Italian poliittisissa piireissä pidetään selvi6Dä, että 

Japani ennen pitkää tulee yhtymään sotaan Neuvostoliittoa vas-

taan. Viisaan tapansa mukaan Japani vain odottaa sitä hetkeä, 

joka Tokion kannalta tulee tuntumaan otollisimmalta. Kaikkiin 

valmisteluih1n on jo ryhdytty ja parhaimmat japanilaiset aota

joukot pidetään iskuvalm1ina Neuvostoliittoa vastaan. Mahdolli

sesti tullaan asioita niin järjestJmään, etui Japani vaan 

muodollisesti Mandshukuo tulee käymään sotaa Neuvostoliittoa 

vastaan. 

Yhdyavalloista ministeri Bova Sooppa lausui, että Ita-

11asaa yleansä tähän aaakka on uskottu, että ne toiataiseksi 
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pysyisivät nykyisellä kannallaan "oomme une menaoe poten

tielle". Tämänpäiväiset uutiset Islannin miehittäm1seatä 

jota arvattavasti tulevat seuraamaan muut samantapaiset edes-

ottamukset viittaava t kuitenkin toiseen suuntaan. Omasta 

puolestaan mini steri Sooppa ei silti senonut tahtovansa 

koa Yhdysvaltain pikaiseen täydelliseen yhtym1seen sotaan, 

koska hänen mielestään voitaisiin otaksua, ettei presidentti 

Roosevelt heitä Yhdyaval toja sotaan, ennenkuin hän s1llä toi

menpiteell ään luulee voivansa pakottaa Saksan nopeaan rau

haan. Ja mitään sellaista hän ei tietenkään nykytilantees

sa voi toivoa. Sitä paitsi Sakaan sota Neuvostoliittoa vas

taan on komplisoinut tilannetta Amerikan kannalta. 

Suomesta ja Italian tunteista Suomea kohtaan ministeri 

Soo ppa lausui mit ä kauneimpia sanoja. 

M1n1.t.r1:~~~ 
(E.Hj. Pelin) 
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Salainen . 

Si s ält ö: M1 ten sotaa Romaniassa odotettiin ja miten sen 
puhkeamiseen suhtauduttiin. - Sodan vaikutus rOm8-
ni ala is-saksalaisiin suhteisiin. - Sota tapahtumien 
kulku Romanian rintamalla.- Suomen osanotto sotaan.-

x x 
x 

Raport issani No 25, 28/VI , tein yhteenvedon niistä sähketiedoi

tUksistani, joissa jatkuvasti t änne tulostani saakka olin 

selkoa siit ä , miten perinpohjaisesti ja määrätietoisesti 

valmistautui siihen sotilaal l iseen yhteenottoon Saksan ja 

tol11 ton välillä , jonka puhkeaminen v11kko v11kol ta kävi 

meisemmäksi, ja johon Romanian o~to Saksan rinnalla 

ta oli selvä . Nämä odotuksen viikot ja kuukaudet 

nä j ännitystä ja hermostuneisuutta . Tämä ei silti 

kinnyt, että sotaa olisi t ääll ä pel ätty. Päinvastoin pelättiin 

pikemmin, ett ä kaikesta huolimatta sodasta loppujen lopuksi ei 

tulisikaan mitään . Kun sota sitten kesäkuun 22 p:nä puhkesi ja 

Romanian armeija Saksan rinnalla voitokkaasti hyökkäsi Neuvosto-

liittoon, herätti se riemuntapaista tyydytystä. Isänmaallisissa 

piireissä iloittiin yleisesti Siitä , että hetki nyt oli lyönyt 

puhdistautua siitä kansallisesta n öyryytyksestä ja häpeästä,jota 
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Bessarabian ja Pohjois-Bukovinan luovuttaminen ilman vastarin

taa vuosi sitten oli merkinnyt. Hallituspiireissä iloittiin 

lisäksi sen johdosta, että kenraali Antonesoun akselipoli

ti ikka oli osoittautunut oikeaksi, että sen onnelliset tu-

lokset nyt kävivät kaikille selviksi. Määrätietoisesti käy-

tet äänkin nyt hallituksen taholta ti l annetta hyväkseen luot

tamuksen ja yst ävyyden tunte iden vahvistamiseksi ja juurrut

tamiseksi Saksaa kohtaan. Saksan yst ävyyden, avun ja asevel

jeyden merkityksestä kirjoitetaan sanomalehdissä palstoittain. 

Romanialaisten ja saksalaisten sotilaitten v älillä syntynei

t ä yst ävyyden, luottamuksen ja kunnioituksen suhteita yliste

t ä än hehkuvin sanoin. Erikoisesti alleviivataan sitä luotta-

musta, jota Saksan valtakunnan johtaja on osoittanut kenraa

li Antonesculle asettamalla h " en ylipäällikkyytensä alle 

myöskin ne saksalaiset joukot, jotka taistelevat Romanian 
x) 

rintamalla. Todettavissa onkin, e tt ä niissä sangen 

romani ala isissa piireissä, joissa aikaisemmin mitä 

min suhtauduttiin valtionjohtajan saksalaisyst ävällis •• n 

t11kkaan, k äännös on ainakin jossa 10 määrin 

Mutta niin syvälle juurtunut on t ässä kansassa yst ävyys 

läns1valtolhin ja epäluulo, jottei sanoisi viha, Saksaa koh

taan, että paljon sekä tosiasioita että propagandaa vielä 

------------------------------------------------------------------xl Lähimpänä miehenään kenraali Antonesoulla on saksalainen 
kenraali Hau!~~. Kumpi heist ä todella johtaa sotatoimet 
j ääköön t ässä arvaamatta. 
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tarvitaan, ennenkuin vilpitön ystävyys ja luottamus Saksaan 

t odella tulee kutaku1n yleisesti vallitsemaen t ässä maassa. 

En voi olla mainitsematta että vaikkakin sotatoimet jo 

ovat kehit tyneet pitkälle ja vOittoisasti, Ja vaikkakin on

nellista lopputulosta jo voitanean pitää varmana -- edellean

kin saa kuulla sanotta van: "Saattaahan olla miellytt ävää , et

t ä Bessarabia ja Bukovina on j älleenvallattu, ja että viime 

vuoden h äpeä on poispyyh1tty mutta ett ä tämä on tapahtu-

nut Saksan avulla, on mit ä valitettavinta. Ellei se ollut 

mahdollista ilman Saksan apua, olisi ollut parempi, että se 

o11si j äänyt tekemättät " 

Itse sotstapahtumista on t ä ällä yleensä ollut mahdo

tonta saada luotett a via tietoja yli niiden, jotka viralli

sesti on saatettu yleis ön tietoon . Huhuja on sitä vastoin 

ollut vaikka minkä verran, mutta ne ovat kauttaaltaan osoit

tautuneet paikkansapitämättömiksi . Todeta voitaneen vain, että 

ven ·· äisten vastarinta on Romanian rintamalohkolla ollut odo-

tettua melko lailla sitkeämpää , ett ä taistelut ovat olleet 

kovat ja veriset, ja ett ä eteneminen on tapahtunut ainakin 

hitaammin kuin oli toivottu. 

uorastaan li1kuttavaa on ollut panna merkille se ilo 

ja tyydytys, jota t ääll ä tunnetaan sen johdosta, että ollaan -
"allieerattuja" Suoll2n kanssa. KansaaID.IOO Ja arme i jaamme suh--taudutaan niin korke1mm1ssa virallisissa piireissä kuin 

laajimmis88 kerroksis88 Jos mahdollista vielä suuremmalla sym

patialla, kunnioituksella Ja ihailulla kuin mikä on ollut 

le1maa-antava suomalais-romanialais1l1e suhte le viime talv1-

sodastamme saakka. 
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Seuraava pieni tosijuttu tulkoon t ässä kerrotuksi: 

utoni odottaessa erä än kaupan edustalla kesäkuun 26 p:nä, 

kysyi oh i kulkeva työl äinen autonkuljettajal tani, oliko Suomi 

yht ynyt sovjetvastaiseen sotaan. utonkuljettajani vastattua 

si ihen myönteisesti, totesi työmies vakavasti ja lyhyesti: 

"No, silloin voiIlllm olla varmoja voitosta." 

Varmoja ~ ollaanki • j o kin t äällä kuten muuellekin 

l öytyy pessimistej ä , jotka viittaavat Venä j " äärett ömään 

l aajuuteen ja olemassa oleviin vaikeuksiin sotilaallisen 

vo i ton j " keen aikaansaada naapuri val tiolle tyydyttävä , lo

pullinen , l uo t e ttava j är jestely t ällä raja ttomalla alueella. 

Kysymys "r a uhan j ärjestelystä" askarruttaakin jo vakavasti 

Roman i a n hallitusta. Hartaas ti se haluaa t ämän kysymyksen 

ratkaisun valmi stelussa yhteistoimintaa Suomen kanssa.Tästä 
j o 

olen/ ollut Ministeriön kanssa sähkösanomavaihdossa. 

-inisteri: 

• ..: . . .~:" :l ; 
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Asia: Kenraali Antonescun asema 

.. je._m.poUt11kke... . .... ............. .. ... ............ ... 

Sisältö: 
Kenraali Antonescun sisäpolitiikalla on yleist ä kannatusta 

isänmaallisissa piireiss ti . - Hänen ulkopolitiikkaansa sit ä vas toin 

on monilla tahoilla suhta uduttu kicl. tei se~ti.- yyt ökset h än t ä 

vastaan ovat , päoikeu tetut. 

x x 

x 

Kun kenraa li Antonescun viime t ammi kuun loppup "ivi n ä oli 

onnistunut kukistaa legionalaiset j a s iten tehdä loppu heidän 

mielivallasta ja terroristaa_, huoahti koku Romania n kansa hel

poituksesta. Antonescua juhlittiin maan pelastajana uhkaavasta 

perikadosta, ja hänen ohjel.mansa ja otteensa sisäpolit i1kan 

alalla saavuttivat yleist ä kannatusta. Oli pakko myöntää ,ett ä 

hän vilpitt ömästi, tarmokkaasti ja tuloksellisesti pyrki maan 

olojen parantamiseen. Tilanne n äytti siis verra t tain lupaaval

ta. Mutta pian ryhtyivä t lyödyt legionalaiset intohimoiseen, 

joskin salaiseen vasta- ja kostotoimintaan, ja pian 

sa piireissä pää t ä än Romanian kansalle luonteenomainen eripu

raisuus j~ keskinäinen kateellisuus sekä Romanian politiikoille 

JAKELU OHJE : 

Tavallinen 
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ominainen' hilli tsemätlln pyrkimys päästä, hintaan mihin ta

hansa, henkil ökohtaisesti näyttelemään johtavaa osaa ja 

kaataa jokainen henkilö, joka jo joku aika on sellais88-

aa asemassa ollut. Mit ä erilaisimm1lta tahoilta ja 

aseita käyttäen ryhdyttiin siten emen pitkää 

juoni tteluihin ja avonaiseen, häikäilemättömään kamppailuun'" 

kin Antonescua vastaan . Läht ökohdat, 'raikuttimet ja keinot 

olivat mit ä erilaisimmat, mutta päämäär ä oli yhteinen: An

tonescun kukistaminen t avalla tahi toisella. 

utollisen aiheen hyllkkäyksi1n Antonescua vastaan tarjosi 

hänen akseliin nojautuva ' ulkopolitiikkansa. Tosiseikka on 

n äet, että Romanian kansaan on perin syvälle juurtunut toi-

saalta yst ävyys ja myötämielisyys 

epäluulO ja vastenmielisyys, jopa 

taneen sanoa , ett ä ainakin viime 

länsi val tOihin, toi saa! ta 

viha Saksaa kohtaan. Voi

a1koihin tai oikeammin 

viime 

lut 

viikkoihin asti jolloin muutoksen merkkej ä on 

vi ä 

havaittavissa -- todellisia vakaumuksellisia Saksan 

tuskin on nimeksikään ollut t ässä maassa pitkiin ai-

koihin, se 

Ne harvat 

joskus eri 

on suunnilleen kuningas Carol 1 aikojen jälkeen. 

polit1ikot, jotka viime kahden vu04en aikana ja 

aJankohtina aikaisemminkin ulkopoll1 ttise'ssa asen-

noi tumisessaan 011 vat omaksuneet saksalaisyst äväl11 sen 

011 va t tehneet tämän puhta ista opportuni teettisy1stä. lSlSl.mDrJIt-

kina Romanies~vallitseva8ta saksala1svastaisesta 

riittänee viittaus siihen katsantokantaan, josta 

viime ' raport1esani Ja jonka mukaan Bukovinan ja 

bian jälleenvoittaminen mieluummin olisi saanut 

mie11alasta 

kerroin ' 

Bessara-

jäädä suo-

rittamatta kuin tapahtua saksalaisten avulla. Lisäesimerkki_ 
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n ä mainittakoon, ett ä aikoinaan Ei.merok-laivan tuhoa t äällä 

monilla tahoilla tervehdittiin miltei ilolla, ja että viel ä 

viime p äivinä olen kuullut muutamien henkil öiden sanovan ru

koilevanss Englannin voiton puolesta. Kaikki tämä ei voi ol

la vaikuttamatta per in oudolta nykytilanteessa, ja kieltämät

t ä mielia l o j en muuto s Romani assakin on tapahtumaisillaan,mutta 

hyvin yl ei nen t ämä ne gatiivinen suht autuminen Saksaan yhä 

edel l een t 'ällä on . Siten onkin ymmärrett ävläsä, ett ä ne lu

kuisat, j oskin kovin heterogeenis11n piireihin kuuluvat voimat, 

joiden pyrkimyksenä on An tonescun kuki staminen, hänEn saksa

laisystävällis e s s ä ulkopolitiikassaan ovat l öytäneet yhteisen, 

tehokkaan aseen. N"ill ä tahoilla myönnetään kyll ä enemmän tai 

vähe mmän tekopyhä sti , että nykyoloissa ehkei mikään muu ulko

politiikka kuin akseliin nojautuva ole ollut Romanialle mah

dollinen. Myönnetäänpä joskus erinä isten etujen koi tuneenkin 

siitä Romanialle. Mutta Antonescua syytetä än mit ä Jyrkimmin 

siitä, et tä hän muka on mennyt aivan liian pitkälle ystä .. 

vyydess ään j a al1 s tuvaisuudessaan Saksaa kohti , että hän suo

ra s talLl on myynyt Romnian Saksall e , tehnyt Romn 1a s ta saks~

laisen protektoraatin, jossa saksalaiset itsevaltiaasti määrää

vät kaikesta, että tämän politiikan positiiviset tulokset ei

vät l äheskään vastaa maksettua hintaa, ett ä Saksa tyhjentää 

Romanian niin hyvin elin tarpeista kuin kaikista muista hyB

dykkaistä, että Romnian osanotto sotaan Neuvostoliittoa vastaeD 

tapahtw melko lailla enemnän Saksan)min Romnian hyBdyksi, 

että Romania tässä sodassa aaa kantaa suhteettoman suuria 

uhreja, että Romnia vielä kalliisti tulee saamaan maksaa 
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sen, että Bukovina ja Bessarabia on jälleenvoitettu Saksan 

avulla j .n.e. 

Laajoissa piireissä kallistetaan korvat kaikkeen tähän 

erinomaisen auliisti. Maaperä on siihen niin otollinen. Ja 

selvää on, että tämä kaikki voi käydä Antonesoulle vaaral

liseksi. Toiselta puolen hänen kannattajansa eivät suinkaan 

nekään ole pas s iivisia . Siten käydään vielä nykyisessäkin 

tilanteessa ~tonesoun ympäri intohimoista sotaa. 

Todetessa t ämän tulee i tsel t ään kysyneeksi: Missä mää

rin saattavat ylläluetellut syytökset Antonesoua vastaan pitää 

paikkansa~ Ja mitkä ovat Antonesoun ja hänen kannattajansa 

mahdollisuudet neutraisoida ne ja suoriutua voittajana käyn

nissä olevasta kamppailusta? 

Tällöin t äytynee totuuden nimessä objektiivisesti tOdeta, 

että Antonesoua vastaan esitetyt syytökaet yleensä. ovat kaut

taaltaan väärä t tai ' ainakin erinomaisen liioitellut. Varmana 
on pidettävä, ettei mikään muu ulkopolit1lkka kuin Antoneaoun 

noudattama , olisi v11ma aikoina ollut Romanialle mahdOllinen, 

jos mieli teki pelastua perikadosta, ett ä Antonesou tarmok

kaaät! ja määrätietoisesti on pUOlustanut Romanian suvereni

teettiä ja itsemääräämisoikeutta, sen poliittisia ja taloudel

lisia etuja niin pitkälle kuin suinkin mahdollista on Ollut, 

että hänen ulkopolitiUckansa kieltämä tt ä jo on kantanut Ro

manialle huomattaVia tuloksia ja arvattavasti tulee luotta

maan sellaisia Vielä lis ää. Lisäksi on tOdettava, ett ä jos 

Anton8soulle vihamieliset voimat onnistuisivat kaatamaan hänet, 

tämä todennäköisesti merkitsisi suoranaista katastrootia Rome-

nialle. Kenraali Antonesou on näet varmasti yksi tämän maan 

harvoja täysin rehellisiä Ja pystyViä henkilöllisyykaiä, yksi 
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niitä harvoja, jotka todella vilpittömästi ajattelevat yks1n

omaan isänmaan parasta, jotks tiet ävät mitä he tahtovat ja 

myöskin osaavat vie dä sen l äpi. - Heikkouksia Antonesoulla 

kyll ä myöskin on hän on itserakas ja itsetietoinen ja 

kunnianhi moinen. Mutta tämä pa1naa hyvin vähän verrattuna 

hänen positiivisiin ominaisuuksiinsa. 

Romantan parast a ajatellen on siis kieltämättä toivot

tava, että kenraali Antonesou saa jatkaa rakentavaa työt ään 

isänmaansa hyväksi. - Miltä näyttävät mahdolliw.udet t ässä 

suhteessa -- tahi, kuten yll ä kysyin, mitkä ovat Antonesoun 

mahdollisuudet suoriutua voittajana siitä kamppailusta, jota 

käydään hänen ympärillään? 

Ensi r aportissani yritän eritellä t ä t ä kysyinystä 

vasiustajansa ja se on: missä piireissä 

missä t ukensa, ja miten 

liittoa vastaan ja sen 

nesoun asemaan. 

Antonesoulla on 

Romnian 

tulokset 

osanotto 

saattavat 

sotaan Neuvosto

vaikut t aa ~to-
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Ssisältö: 
.. Kenraali Antonesoun pääviholliset ovat legionalaiset ja 

juutalaiset.- Siv1styneistö ja entiset poliittiset puolueet muo

dostavat, samaten kuin tehdasty61ä1set, toistaiseksi laskematto

man tekijän. - Maalaisväestö ja p1kkuporvaristo eivät muodOsta 

mitään aktiivista tekijää. - Antonesoulla on päätukensa armei

jassa ja saksalaisissa. - Sota NeuvostOliittoa vastaan ja sen 

tulokset tullevat myöt äva1kuttamaan Antonescun aseman lujittami-

sean. 

x x 

x 

Jatkona raporttiini n:o 2' olen alla yrittävä eritellä, 

missä p11reiseä kenraali Antonesculla on pääasialliset viholli

sensa ja vastustajansa, sekä millä tahoilla hänellä on tärkein 

tukensa, ja milt ä hänen mahdollisu utenaa pysyä maansa johdossa 

tällä haavaa näytt ävät, eritoten huomioonottaen käynnissä 

sodan Neuvostoliittoa vastaan ja sen tulokset. 

Kenraali AntonesoUD. veriviholliset sanan varsinaisessa 

mieles.ä ovat kuten lienee selv11le käynyt er1toten rapo~-

tistani n:o 24 -- lagionalaisat, arästä p1entä, alla kohdalle. 30 

JAKELUOHJE : 

Te. vall1nen. ................ ......... . .. ............................. .. 

ui 2: A •• 

Jak.luohj.mall.ja : 

Tavallinen. 
Tavallin.n ja 1I.lk.1 ......... .. ............ . minl.t.rlllll •• 
Ei ulkomaaedultukaen tiedoitukliln. 
Ei ulkom •• eciultuklen, mutta ulkoalialnminllteralDn tiedoi

tuk. iln. 
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mainittua ryhmää lukuunottamatta.- Poliitti •••• a .uhtees .. 

legionalaiset tosin ovat t äydellis.sti menettäneet merkityk

sensä. Liike on hajaantunut neljään toisistaan suuresti eriä

vään ryhmään: 10 ) varsinaiset kommunistit; 20 ) varovaiset,jotka 

haluavat toi staiseksi pysyä täydellisesti syrjässä ja odottaa 

tilanteen kehitystä ; 3 0 ) sov1.nnolUset, jotka haluavat soVintoa 

nykyisen reg1me'n kanssa ja osallistumista maan asioiden hoi

toon. 40 ) fanaattiset, jotka ovat vannoneet tekevänsä lopun 

Antonesousta ja hänen regime'istään. Viimemainittu puhtaasti 

anarkistinen joukko on kokoonpantu kymmenen miehen "kuoleman

ryhmistä" , joiden ainoana päämääränä on Antonesoun murhaami

nen. Nämä ovat kieltämättä siinä määrin vaaraliset , että ne 

varovaisuustoimenpi teet, joilla kenraali Antonesoua ympäröi-

dään, varmasti ovat niin välttämättömät, että 

voidaan sanoa Antonescun hallitsevan pistim1en 

tä.,dell ä sY711ä 

varassa ja 

hänen elämänsä aina olevan hiuskarvan varassa. Lukuisat ta-

pahtune.t attentaattiyritykset hänt ä vastaan osoittavatkin tä

tä rU ttä.väati. 

Kenraali Antonesoun toisen päävihollisr,yhmän muodostavat 

juutalaiset. Se on ymmä.rrett.ävääkin, sillä Antonesoun regime 

on jyrkästi j a häikäilemättömästi antisem1iUinan. 

Legionalaisia ja juutalaisia ei kuitenkaan Romanias .. 

nyt vallitsevis88 oloi... voida laskea muiksi kuin nykyisen 

yhtei skunnan ViholUsiksi. Si tan on niin sanoakseni luonnol

lista, .ttä ne vastustavat Antone.oua ja kaikin voimin pyr

kivät hänen kukistamiseen ... 

~tta vara1naiais .. "isänmaallisi ... " pi1re1s.äk1n, se on 

sivisiyneistHD ja entist.n pOliittisten puolueiden keskuu-

on myöskin mieliala a1ka laajålti Antone.oua Taata'-. 

•• mieliala, jota yr1 tin 
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kuvata viime raporteissani. Niissä hyväksytään siis kyllä 

Antonesoun sisäpOlitiikka, ja mit~ siihen tulee ollaan ylei

sesti valmiita Kt·xtä täydellisesti kannattamaan häntä. Mutta 

n äissä piireiss ä vall itse toiselta puolen myös juuri se 

englantilais-ranskalais-ystävyys ja saksalaisvihamielisyys, se 

keskinäinen kateellisuus ja yksil öiden hillitsemät ön pyrkimys 

p äästä n äyt telemään osaa, joka on leimaa-antava Romanian po

liitti sel l e elämälle , ja n ä issä piireissä puhutaan ja harjo

tetaan politiikkaa yht ä intohimoisesti kuin ymmärtämättömästi. 

Niissä kaikilla juonittelijoilla on erinomaisia mahdollisuuk

sia laskea liikkeelle vaikka minkälai aia huhuja ja vä i ttei

t ä sekä a ikaansaada levottomuutta j.n.e. Nämä piirit 

tavat siten lieväst' sanoen laskematto~ tekijän Romanian 

poliittisessa elämässä ja Antoneaoulle ne helpostikin 

muo~tua vaarallisiksl. Toiselta puolen juuri 

s ä , mYÖSkin Antonesoun yst ävät j a kannattajat tekevä t tarmok

kaimm1n työt ä h änen hyväkseen. J ostakin ehkä ennakolta ar

vaamattomasta seikasta voi n äiden piirien enemmist ön lopulli-

nen kannanotto mahdollisesti syntyvänä ratkei sevana hetkenä 

riippua. Toistaiseksi ei voitane kiinni lyödä muuta kuin ,että 

toiselta puolen näillä piireillä on oma, Romanian oloille 

kuvaava poliittinen merkityksens ä , joka ei ole v äheksyttäv ä , 

ja t oiselta puolen , että tilan.ne niiden suhteen on sangen 

labilli. 

Romanian kansan valtava enemmistö, maalaisväestö, ei ym

märrä eikä välit ä sanottavasti politiikasta. Talonpojat ovat 

tyytyväisiä, jos sellaiset olot maassa vallitsevat, että he 

kutakuinkin häiritsemätt ömästi voivat suorittaa työnsä ja 
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k äydä askareissaan ja elää omaa vaatima tonta el ämäänsä. 

Sitä legionalaiset olivat suuresti h äirinneet. Tekemällä 

lopun n äiden hirmuvallasta Antonescu loi edellytykset rau

hallisemmslle e l ämälle maassa. Tämän perusteella voitaneen

kin sano a , että hän yleensä oli saavuttanut kannatusta ja 

luottaImlsta ma alaisväestön keskuudessa. Mi ten viime kuu.kau-

sien kuluessa tapahtunut tavarain puute ja hintain nousu 

sekä Roman i an osanotto sotaan Neuvostoliittoa vastaan ja 

kaikki mikä siit ä johtuu, on saattanut vaikuttaa talonpoi-

kain kannanottoon , siitä en vielä voi l ausua mi t ;· än var-

muudella. Todeta voin a inoastaan , ettei maalaisväestö mis

s ään tapaukse s s a muodo sta mitään akt11vi sta tekij ää kamp

pai lussa Antonescun ympäri . 

amaa kuin yll ä on niin suhteessa kuin toisessakin 

sanottava pikkupor varistosta . 

t ä tehdastyöl äisiin taasen tulee , on ensiksi todet-

tava, ettei niit ~ Ro iassa ole palj on . Ja koske i mikään 

sosialidemokraat tin en puolue koskaan ole voinut vaikuttaa 

herätt äv ästi j a kasvattavasti he ihin, muodostavat he aivan 

laskemattoman tekijän, j oka helposti voi joutua taitavan 

agitaattorin t äydellisesti johtamaksi miltei mih i n tarkoi

tusperään t ahansa .- Mikäli yks ityisillä t ehdastyöl äisillä 

on oma poliittinen vs.:taumus, lienee se kommunistinen ja 

siis tonesculle vihamieline n . 

Luotettavana, aktiivisena kotimaisena t ukena an Antones

aulla pääasiassa on va in armeija. Hän on "armeijan mies" , 

hänellä on sen t äydellinen luottamus ja kannatus ja tämä 

huolimatta siitä, -- tai ehkäpä kiitos sen että hän 

kovakouraisesti yrittää tehdä lopun niistä lukuisista t ä -
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män maan oloille tyypillisistä ep äkohd ista, jotka ovat 

linneet Romanian armeijassa . Armeijan ehdoton tuki on tie

tysti suurmerkityksellinen ja nykyoloissa tavallista vielä 

suurarvoisempi. Mutta kapea hallitsemisen pohja se kieltä

mättä on, ja se osoittaa oikeaksi aikaisemmin esittämäni 

väitteen , että Antonesou toistaiseksi pääasiallisesti hallitsee 

pistimien varassa . jan pi tkään t ämä ei tietenkään voi kestää, 

ja Antonescu ja hänen miehensä tekevätkin, kuten sanottu, 

määr ätietoisesti työt ä laajemman kannattajajoukon voittami

seksi. 

My ös saksalaiset tekevät parhaansa Antone s oun 

ji ttam1seksi . N11ssä hänell ä t ä t ä nykyä on kaikkein vahun 

tukensa -- mutta siten voidaan myös sanoa , ettei hän hal

li tse vain pistimien , vaan ulkoma laistenki n pistimien varassa. 

Tosin eksa alussa tuki legionalai sia I pit äen n i i t ä" viiden

ten ä kolonnanaan" . Maha.ollisesti aksan väl it legionalaisiin 

eivät todellisuudessa vieläk~Ln ole aivan poikki, vaan pitä

vä t ehkä saksalaiset legionalaisia edelleen "takataskussaan" , 

mist ä merkkejä on ollut havaittavissa, kuten aikaisemmissa 

ra ~rte issa 01 n oauttanut. tta Saksa on itse saatta-

nut todeta, että legicnalaisllta t äy in puutu. pystyviä 

j oht a jia, ett ä liikkeeseAD oli pesiytynyt mitä kirjavimpia 

aineksia e ikä suinkaan v ähimmin kommunisteja ja Moskovan 

agen tteja, ja ett ä liikkees t ä si ten oli muo ostunut rosvo

joukko, jolta puuttui kaikki ede llytykset osallistumiseen 

maan johtoon , ja ett ä se kaaos, joka oli pääsemaisil-

l ään valtaan 

saama. Mutta 

Romaniassa, 

Saksalle on 

oli juuri legional aisten aikaan

ainakin t äll ä haavaa ennen 
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kaikkea tärkeät ä , että Romaniassa v'llli tsee rauha ja j ärjes

t ys , ni in että Saksa t ääl t ä voi saada ka ikki mitä se ha

luaa, ja että valtion johdossa on mies, joka pystyy hal

litsemaan ja johon s~salaiset voivat luottaa. Tapahtumien 

kulku on osoittanut, että kenraali Antonesou on niitä har

vo ja täss ä maassa , jotka t äyttävät nämä edellytykset. Sak

san lähettiläs vapaaherra von Kill1nge:r sanoi minulle joku 

aika sitten: "Tässä- maassa ei ole toista sellaista miestä 

kuin Antonesou, joka pystyy ylläpitämään j ärjestyksen t ääl

l ä . Hän on viisas, t~kas ja rehellinen. :ros hänelle sat

tuisi j ot akin kohtalokasta, marki tsisi se Rfman1en talou

dellista ja poll1 ttis ta romahdusta. II V1ralli#sest1 onkin Sak

sa mitä juhlall is1m.m1n ase t tunut AIltonesoua kannattamaan.:ro 

raportissa n:o 18 , huhtikuun 23 p:ltä , kerroin eräästä von 

K1llin~rin julkisesta, selvää selvemaästä lausunnosta t ässä 

suhteessa • enkin j älkeen on v cn Killinger eräässä juhla-

tila isuudessa pitämässään vira~lisessa puheessa lausunut m.m. 

seuraavaa: " ir he ben i n Rumänien e1nen neuen VerbUIldeten, 

und d1eses Bttndn1s gsrant1ert uns eine Person in erster 

L1n1e: die Person General Antonesoua. Er hat genz klar se1-

ne politisohe L1n1e dargelegt und ioh werde niemals an 8ei-

nem ort zwe1feln 1m Gegentell: Er 1st e10 Ehrenmann 

vom Soha1 tal bls zur Sohle, und 100 welss, dass er zu 

seinem orte steht • . ir werden deshalb auoh Se1te en Se1-

te stehan, b1s zum Letzten, bis der S1eg errungen 1a t. n 

Myötävalkuttaaksenaa Antonesoun aseman lujittamiseen 

asettl Saksa, kun sota Neuvosto111 ttoa vastaan puhkes1, 

kaikki Roman1anrintamalla tais televat sotajoukot hänen yll-
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p ääll1kkyytensä alle. TäJ.l ä toimenpi teeJ.l ä tahtoi Saksa 

demonstratiivi sesti osoittaa luottamustaan Antonescuun ja 

samalla a ikaansaada, että kaikki tä.J.l ä :r1nta.malla saavu

tetut voito t koko Romanian kansan silmissä tulisivat ole

maan Ant onescun saavuttamat. Siten hän voisi palata t äs

t ä sodasta triumfaa ttorina, Bukovinan ja Bessarabian j äl

leenvalloittajana, Romanian kansallisen h äpen poispyyhki. 

j änä . 

t ä toivottavinta olisi, e tt ä n ämä tarkoitusperä t 

saavutettaisiin. Inhimillisesti katsoen niin pitäisikin 

k äydä, ja onneksi jo nyt monet merkit tuntuvat viitta a

van si ihen , että voitaneen olla optimistisia. 

x x 

x 

euraavassa rapo rtissa olen yrittävä analysoida 

kenraali Antonescun omaa suhtautumista a.ksaan. 
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Kenraali Antonesoun asemaa ja politiikkaa koskevan raport

tisarjani viime osana pyydän alla saada yrittää lyhyesti ana

lysoida hänen omaa. suhtautumistaan Saksaan. 

Mitä aikaisempiin aikoihin tulee, tuntuu si~tä, ettei hän 

euinkaan ollut mikään Saksan ihailija tai ystävä. Mitkään mer

kit eivät ainakaan siihen viittaa. Päinvastoin pidettiin häntä 

niin hyvin Ranskassa kuin Englannissa, joissa hän toimi sotilas

asiamiehenä , näiden maidan vilpittömänä ystävänä. - Tosin väite-

t ään Joskaan en luonnollisestikaan ole voinut sitä kontrol-

loida ett ä vissi epäluulo Engla.ntia kohtaan Juurtui häneen 

hänen Lontoon-aikanaan. 

Vielä nykyisen suursodan puhjetessa Antonesou ei näytä 

uskoneen Saksan lopulliseen voittoon. Syyskuussa 1939 hän oli 

lausunut eräälle vi rkaveljelleni: "Vaikka Saksan onnis tuisi valloi 

taa koko Eurooppa, jaa, vaikka Saksan onnistuisi miehittää 

Englannin saaretkin -- lopuksi Saksa kuitenkin tulee häviämään. n 

Kaikesta päättäen Antonesou sen jälkeen on muuttanut 

tapauksessa hän, päästyään valtaan, pani 

kortin varaan, Saksan voiton varaan. Hän 

JAKEL.UOHJE : 
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tuk.iin. 
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oivalsi, että vuoden 1940 kasän tapahtumien jälkeen Roma

nialla ei ollut mitään muuta mahdollisuutta pelastautua 

täydellisestä romahduksesta kuin reservoimatta liittyä ja 

nOjautua Saksaan, pyytää sen apua ja luottaa siihen sekä 

maksaa se hinta, joka t ästä vaadittiin. Mahdolliseeti Anto

nesaun täll öin on ollut pakko suostua pitemmälle meneviin 

myönnytyksiin niin poliittisessa kuin taloudellisessakin suh

teessa kuin mit ä hän olisi halunnut. Tät ä voitaneekin pi

t ää varmana. Mutta hän on käsittänyt, ettei hänellä ollut 

vähin t äkään valitsemisen varaa, että hänen .. t äytyi myön

t yä ja että hänen t äytyy olla lojaali Saksaa kohtaan 

mäiseen rajaan saakka. Nyt hän on t äysin sidottu. Nyt hä-

nellä ei enää ole mit ään "paluutietä" . Ja varmastikaan hän 

ei a jattelekaan 5 ellaista. Hän tulee varmasti suoravii vai

sesti ja rehellisesti noudattamaan sitä linjaa, jonka hän 

on valinnut. L11ttyminen ja nojautuminen akseliin, mitä lä

heisin yhteistyö Saksan kanssa kaikilla aloilla ja luotta

minen sen apuun, mutta samalla Romanian suvareni teetin ja 

itsemäärä ämisoikeuden puolustaminen ja ylläpitäminen niin 

jyrkäs ti , kuin mahdollisuudet suinkin sa1l1 vat • 

Äskettäin Antonescu lausui erä älle tuttavalleni seu-

raavaa: 
" Minun on täytynyt manetellä siten kuin olen teh

nyt, pelastaakseni Romanian siitä t äydellisestä romahduksesta, 

joka uhkasi syksyllä 1940. Minä en ainakaan pUOlestani 

nähnyt ainoatakaan muuta mahdollisw.tta. Olin ja olen edel

leen täys1n t1etoinen äärettömästä vastuustani. Jos osoittau-
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. tUisi, että olen erehtynyt ) maksan erehdykseni hengelläni. 

On kyllä muita, j otka ovat yll äpitäneet suhteet länsi val

toihin, ja joiden vuoro silloin koittaa. " 

Inhimil lisesti arvostellen kenraali Antonesou tuntuu 

ol leen oikeassa . Mit ä toivottavinta olisi, että hän saisi 

n ähdä raskaan työns ä kantavan Romania~e todella onnellisia 

ja pysyväisi ä tuloksia. Hän ansaitsisi sen. 

Ministeri: 
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Sisäl t ö! Poh j oi s-Bukovinan ja Bessarabian palauttamista Roma
nialle pi dettävä sodan varmana tuloksena. - Romaniassa 
toivotaan kuitenkin viel ä enemnän osaksi Dnjestr-joen 
itä uole4..ta, osaksi Unkarin kustannuksella. - Romanian 
ja Unkarin väliset suhteet huononevat huononemistaan. 

1. 

Pohjois-Bukovinan ja Bessarabian palauttamista entiseen yh

teyteensä Romaniaan voitaneen pitää itsestään selvänä tuloksena 

Romanian osanoto sta sotaan Neuvostoliittoa vastaan. Ne kuuluvat 

kiis tämätt ömillä etnograafi silla, historiallisilla, taloudellisilla 

ja strateegisilla perusteilla Romanialle. Ne ovat itsessään san

gen rikkaita maita, niin että ajan pitkään niistä voi koitua 

Homanialle suurtakin hyötyä, j08 niitä vain osataan hoitaa vä-

hän paremmin kuin liL1 tä viime aikoin.a oli asian laita. Nyt kui-

tenkin näissä maissa sekä maaseutu ett ä kaupungit lienevät 

osaksi siinä määrin rappeutuneessa tilassa, osaksi niin pahasti 

sodan hävittämiä, että n äiden alueiden saattaminen asuttavaan 

tuloja tuottavaan kuntoon on Romanialta vaativa perin paljon 

rahaa, aikaa ja voimia ehkä enenmänkin, kuin mihin tämä ma~ 

JAKELUOHJE, . 

Ta vall.1nen ~._ ................ _ ........... ..... .. ..... .......... ...... ...... . 

uE 2: A 4. 

Jak.luohj.mall.ja : 

Ta"allln.n, 
Tavallinen ja 1I.1k.1 .... ......... .. .. .. ..... mlnl.t.rlllll •• 
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Ei ulkomaaedustuk •• n. mutta ulkoaaiainminlaterlOn tiedoi

tukaiin. 
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pystyy. Kuitenkin tuntuu siltä kuin Romaniassa aika ylei-

, ses t i ei pidettäisi Pohjois-Bukovinan ja Bessarabian palaut

tamista suinkaan riittävänä tuloksena Romanian osanotosta 

\ 

sovje tvastaisean sot a an . Tuntuu siltä kuin kaksi suuntaa 

t ässä suhteessa olisi havaittavissa. 

~ääasiallisesti nykyään johtavissa piireissä tunnutaan 

oltavan lähinnä sitä mieltä, että Bessarabian lisäksi Roma-

nian pitäisi saada ainakin osa n.s. Transnistriasta, se on 

siitä alueesta, joka sijaitsee Dnjestr- ja Bug-jokien välil

l ä , ja jossa kieltämättä asuu huomattavasti romanialaisia 

(ja saksalaisia). 

Entisten poliittisten puolueiden johta jien -- Maniu'n , 

Bratianu'n y.m. -- keskuudessa tunnutaan taasen katsottavan, 

että idässä pit äisi tyytyä Dnjestr-jokeen rajana, mutta että 

sen sijaan Romanian täytyisi saada takaisin ainakin osia 

Unkarille viime vuonna luovutetusta Transsylvaniasta . 

Puolestani en ainakaan vielä t ällä haavaa usko, että ! kumpika.., n äist ä toiveista tulee toteutumaan, vaan luulen, 

että Roma.nia saa tyytyä Pohjois-Bukovinan ja Bessarabian 

takaisinsaantiin , mikä kieltämättä jo sellaisenaan tulee mer

kitsemään eri t täin paljon Romanialle niin suhteessa kuin 

toisessakin, kuten jo yllä sanoin. 

Tahdon tehostaa, että julkisuudessa ei ole lausuttu 

yhtään m1 tään näistä eri aspiratioista. Olen vain yksi tyis-

keskusteluista ja siitä, mit ä rivien välist ä voi lukea 

sanomalehtik1rjoituksista ja virallisista puheista Ja lausun

noista, saanut sen selvän vaikutelman, että nämä kaksi 
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suuntaa on olemassa, ja että kulissien takana tarmokkaas-

tikin tehdään työdä niiden puolesta. 

II. 

Yhtenä merkkinä t ästä työst ä voitaneen pit ää sitä seik-

kaa, että romanialais-unkarilaiset suhteet vain huononem1s

taan huononevat. ävy lausunnoissa vastapuolesta on niin 
xl 

puolella kuin toisellakin erinomaisen jyrkkä, rajaselkkauk-

sia r ajapaalujen muuttam1sia, verisiä kahakoita 

tuu aina vähän väliä; niillä rintamalohkoilla, joilla roma

nialaiset j a unkarilaiset sotajoukot ovat joutuneet koske

tukseen kesken ään, on vakavia yhteenottoja tapahtunut, j.n.e. 

Kommlssiooneja on asetettu asioiden tutkim1seksi ja paran

nuksien aikaansaam1seksi, mutta tulokset ta. Romanialais-unkari

laiset välit ovat kerta kaikkiaan t ä tä nykyä nUn kiris-

tyneet, että -- kuten toisessa yhteydess ä lausuin vain 

Saksan "poliisi valta" tuntuu est ävän sotilaallisen yhteen

oton s yntymistä. \ ienin väli tystuom1o loi tilan teen, johon 

molemmin puolin rajaa ollaan yht .. tyytymätt. "m1 ä . ole mmill a 

tahoilla toivotaan ja suunnitellaan yhtä intohimoisesti muu-

toksia täh" tilanteeseen omaksi edukseen ja yhtä kära1-

mättömästi odotetaan tilaisuutta , joka sall}si ryhtymist ä 

toivottujen korjausten toteuttamiseen. Niinpä onkin asian-

laita epäilemättä siten. että kuten myöskin f4ikaisenmin 

x) Todettäva on kuitenkin. etteivät Romanlab senomalehdet 
juuri koskaan sisällä lausuntoja Unkarista. Kun joskus niin 
on ollut asian laita. ovat kirjoitukset kauttaaltaan olleet p 
rin pidättyväiset ja korrekti t. Mutta s1 tä enemmän saa ke8-
kusteluissa kuulla. 
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olen lausunut jos Saksa vapaaehtoisesti tai pakosta 

luopuisi nykyisistä poliisi tehtävist ään Balkanilla , yhteentör-
., 

mays Romanian j a Unkarin välillä ennen pitkää varmastikin 
'" 

sattuisi. 

Ministeri: 

J . K. Täydelli s yyden vuoksi tulkoon yll äesitettyyn lisä t yksi , 

e t t ä kuten s ähketiedoituksissani jo olen ilmoittanut-

nomanian sodanpä ämäär11n tietenkin kuuluu Venä jän paloi ttami

nen lähinn" kansallisin perustein ja yleensä sella i sen olo

til an luominen, että uhka i däst"p äin k äy mahdollisen pieneksi 

ja kauka i seks i. Lis äksi niih in luonnollisesti kuuluu sotava

hinkokorvauksen saaminen ja sella isen aseman hankkiminen Ro-

manialle uudessa Euroopassa, jota t äällä pidet ään Romanian 

merkitystä vastaavana, 3.n.e.- Tämän ra portin kohteena ovat 

olleet vain Romanian sOdanpäämä" ät mikäli ne koskevat sen 

omia mahdollisia aluelisäyksiä. 
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Ulkoa sia inministeriön poliittisen tiedoituksen n:o 29 mukaan 

on ministeri Gripenberg ilmoittanut m. m. Romanian lähettilä än 

j ääneen yks ityishenkil ön ä Lontooseen ka ikkien mahdollisuuksien 

va r alta pit ämään yhteytt ä sikäläisiin piireihin. Tämän ilmoi

tuksen t äydent ämiseksi saattaa seuraavilla tosiseikoilla 

mielenkiintonsa : 

~inak1n ulkona isesti j mikäli t ä ältä käsin voi a rvostel-

la t a pah tui mini s teri Tilean j ääminen ' nglantiin mitä jyrkim-

mässii ri st iriidas sa Romanian hal l ituksen mä··r ·· ysten kanssa. Mi-

n i s t eri ilea tuomi ttiin in con tumaci anka raan vapaus- ran-

ga i s t ukseen tot t ele a t tomuudestaan nouda ttaa hallituksen palaamis

käskyä , hänelt ä riiste ttiin Romanian kan sala isuus, hänen omaisuu-

t ensa, - j oka on me l koinen juli s t e ttiin val t iolle menetetyk-

si, j.n.e. 

Aj a teltavissa on tie tenkin, että kaikki tämä oli komediaa, 

joka oli toimeenpantu ' aksan mieliksi, ja että Englannille 

"unter der Hand" oli annettu ymmärtää todellinen asianlaita. 

Tällainen menettely sopisi hyvinkin romeni alaiseen menta liteet

tiina Kuitenkaan ei t ä llä kertaa tunnu siltä kuin n ä in olisi 

JAKELUOHJE: 

Tavallinen. 

UE 2: "t. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja li.lkai ministeriölle. 
Ei ulkom •• edultukaen tledoitukalin. 
Ei ulkomaaedustuklen. mutta ulkoa.iainminiateriGn tiedolo 

tukaiin. 
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asian laita. Ensiksi lukuisat erilaiset merkit joiden 

erittely t ässä veisi liian pitkälle tuntuvat verrattain 

selvä sti v1ittaavan siihen , et t ä marsa lkka Antonesoun ja mi-

ni s teri Tilean v älit todel l a ova t poikki, ja ett ä siis 

Tilean j ä äminen Lontooseen ei ,, ~ ,e t a pahtunut ' hallituksen 

edes jonkinlaisella hilj a isella s uostumuksella. Toiseksi ro

mani a l a i set s anomalehdet, kirjoittaessaan Englannista, kaut

t aal taan käytt äv ä t n iin jyrkkää , katkeraa ja loukkaavaa kiel-

• t ä , kuin jos ei koskaan enään vastaisuudessa mitään kans-

sakäymist ä Englannin kanssa tulisi ky5,1mYkseen. On vaikeata 

kuvi tella, että t ämäkin olis i va in komediaa. PuOlestani olen 

sii s t a i puvainen uskomaan , e t t ä ,niin hyvin Tilean juttu kuin 

s anomal ehtien äänil~ i Englan tia kohtaan ja yleens ä vira lli-

sen Romani an k i e lteinen suhtautuminen Englantiin on seuraus 

siit ä ko mpromissittomas t a akselipoli t iikasta, jota mar salkka 

Antonescu pit ä ä vältt ämätt ömänä lo jaalisesti noudattaa ka ikki-

ne konsekvensseineen. 

Tämä ei kuitenkaan estä , että hallituksen taholta mi

ni s teri Tilean j ä ämiseen Lontooseen hänen omalla vastuullaan 

ja ~iskillään ei todellisuudessa suhtau duta niin jyrkästi 

kuin miltä ulkonaisesti n äyttää. nhan valtionjohtaja itse 

kuten r aportissani No 29 kerroin l a u sunut, että sen ta-

pauksen va ralta että hän olisi akselipolitiikassa a n erehty-

nyt minkä erehdyksen hän maksa isi hengell ä än olisi 

kyllä muita henkil öitä Romaniassa, jotka ova t yll äpitäneet 

suhteet l änsivaltoihin ja joiden vuoro astua remmeihin 

loin koittaisi. 
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Voi n lis ätä , ett ä kaikki ne virkaveljen1. joiden kans

sa a ikoinaan puhuin Tilean kohtalos ta oliva t yhtä mieltä 

kanssani asian l a idasta . 

:1ni steri: 
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Olen pariin otteeseen jo tiedoittanut siit ä ka svavasta 

j ännityksestä , joka on todettavissa Romanian ja Unkarin välillä, 

ja niistä perspektiive1stä, jotka t ä ssä suhteessa 

t ähän j ännityksen kasvamiseen on siinä että 

molemmis s a maissa ollaan ya t ä tyytymätt ömi ä Saksan ja Italian 

viime syksynä 1en1ssä julistamaan vä litystuomioon Transsylvanian 

asiassa , ja että molemmissa maissa nyt ka tsotaan osanoton so-

taan aksan rinnalla o ikeut tavan odot ukseen saada toivotut ra-

jakor j aukset toteute tuks i. 

llessani "skett äi n Bralio v ' issa l e';1t . Krons tadt), joka 

kuulu s iih en Transsylvanian osaan . joka j &1 Roman1a lle, sain 

el. äv idn käsityksen vallitsevista mielialoi s ta. Ventovieraat ihmi

ae t rupesivat he t i puhumaan politiikkaa kansaan1, unkarilaisten 

v äi t1; äessä t, "ysin vakavasti "parin viikon kUluttua Braflov kuu

luu jälleen Unkari lie " , ja roman ialaisten a anoesse yht ä vaka

vasti: "armeijamme tuntee kyll ti jo ennestään tien Budapestiin." 

sinerkkinä siitä, miten avoimasti viime a ikoina 

on ruvettu puhumaan Transsylvanian j älleenliitt~sest ä 

haluan tässä vain mainita, että kunibgas . heil, vaste:tessaan 

marsalkka Antonesoun onnittelusähkeeseen hänen valtai s tuimelle 

JAKELUOHJE: 

Tavallinen .•.. 
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nouse~sensa vuosipäivänä , peittelemättä lausui: "Möge Gatt 

i m n ächsten Jahre die rtallung a 1 1 e r rumänischen 

Bestrebungen herbeifOhren." Tämän kuninkaan lausunnon joh

dosta kaikki sanomalehdet julkaisivat miltei yhtäpitävi ä 

kommenta:rioi t a , j oista "Via~a"-lehden oli selvin: " enn der 

rumänische Sieg vollständi g sein wird, wenn alle rumä

n ische Geb i e te wiede r Rumänien angeh ören werden, dann 

wird keine Mac ht di eser elt diesen sUdöstlichen Schutz-

damm der Europäi schen euordnung mehr angreiten können. " 

Miltei joka päivä saa lukea le htikirjoituksia,joissa 

Romanian oi ke utta" auf seine etnisohen Grenzen" tenostetaan, 

joissa i lmi tuodaan toivomukset "einer baldigen .• iederverei-

nigung der ganzen rumänischen Nation" ja alle vii vataan mi-

ten "alle Rumänen jenseits der Karpa then in uversioht 

auf i hre .. iedervereinigung warten" , ja joissa esitet ään 

vaatimus, että "die europäische Neuordnung, di e mit der 

Beteiligung Rumäniens geschaffen werde, mUsse dem rumä

n ischen Volk seine na tionale Einheit wiedergeben~ 

PuOlestani en kuitenkaan, kuten jo aikaisemmin olen 

alleviivannut, ainakaan t äll ä haavaa usko, että romania

l a isten toivomukset Transsylvanian suhteen voisivat toteu

t ua, niin vakavasti kuin ne t äällä useimmilla tahoilla 

otetaankin. Esitetäänhän unkarila islHla taholla ihan päin

va s tein, että kun tuloksena k OO ynnissä olevasta sodasta 

Romania, unkarilaistenkin avulla, saa suuria aluelaajennuksia ---idässä , Romanian on pä invastoin luovutettava Unkarille sil-

le vielä j äänyt osa Transsylvaniasta. 
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En halua t ässä ruveta yrittämään eritellä , kump i 

Romani a vai Unkari on oikeutetumpi Transsylvanian 

omistamiseen . Se on ääret t ömän va ikea kysymys niin etni-

seltä kuin historialliselta , taloudelliselta ja poliitti

selta kannalta . Siitä on julka istu tuhansittain tutkimuk-

sia , mutta ' v~i~e pysyy a i na väitett ä vastaan , todistus 

to distusta vastaan, toisen pystymättä toistaan kumoamaan . 

Tässä yhteydess ä tahdon vain main~ta kuulleeni luotetta

valta ja objektiiviselta , pikemminkin unkarila isyst ävälli

selt ä taholta , että siinä Transsylvani an osassa, joka vii

me syksynä liitettiin Unkariin, huoma tta va tyytymättömyys 

vallitsee sen johdosta, että sos i a li sessa j a ha llinnolli

sessa suhteessa olot olivat yleensä olleet melko lailla 

paremmat s i n ä 

- Henkilöst ä , 

a ikana , jolloin t ämä 

joka t untee Roman i en 

alue lruului Romaniaan . --sO.si a lis et ja hallin-

nol l iset ol ot , tämä väite ei voi tuntua muulta 

doksuttavalta . Jos se pit ää pa i kkansa , niin tämän t äytyy 

ri i ppua osaksi siitä , että olot Unkarissa ova t viel ä huo-

nommat, osaksi siit ä , että Romani an taholta 

erikoisesti pit ää huol t a juuri Transsylvania sta 

denkymmenen vuoden a ikana kun se kuului Romaniaan . 

Ministeri: 

\ 
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Romani a n s aksal a isen vähemmist ön j ä rjestäm"ssä tavanmuka1-

s e s " rntedanket'est" -til a i suudessa piti Sa ksan t äkäl "1nen l ähet

til "s vapa herra von Klll1nger puheen, joka paremmin kuin pi t

kät sel i tykset kuvaa nykyisi ä saksalais-romaniala isia suhteita. 

11 t " ha va 1 tsee t o1saalta miten aksan taholta mä ärät1e-

toisest1 yritet ähn tukea ja kiittää marsalkka Antonesoua sekä 

r ohka i s t a Roma n i a n kansaa k äynniss ä olevassa taistelussa , mutta -

toisaal t e - myöskin miten Sa ksan 1 " ettilä s katsoo voi vansa jul

k i sesti sekaantua Romani a n sis~siin asioihi n, j a minkäl a ista 

ielt'" h än t n l öi n katsoo voivansa k äyttää . 

., 
Otan s en vuoksi t ähän 

Deutsche Volks genossen und 
Volks~nos sin en! 

uheen in extenso: 

\ ie allj ährl ioh haben wir Reichs ' eutsohe in 1nternem 

Kreise uns heute zusamme ngefunden, um m rntedank dem Lenker 

alles Geschehens unseren Dank zum usdruok zu br1ngen t'uer 

a lle Guete, ie er het walten lassen, dass er den Bauern, 

den Bäuerinnen, den Landarbe i tern und Landarbe1 ter1nnen, allen 

Hllf'skräften, .Jungen und Mädeln Kraf't gab, Brot zu sOhaften, 

JAKELUOHJE : 

'l'tUa1l1AAnj ........................ .......................... ... . 

uE 2 : A 4. 

Jak.luohj.mall.ja : 

Ta".lIlnen. 
Ta".lIInen ja Halkal ........ .... ............ mlnl.t.rIOIl •• 
EI ulkomaaedu.tuk.en tl.doltukalln. 
EI ulkomaaedu.lukoen. mutta ulkoa.lalnminl.t.rIOn Iledoi

tukoIIn. 
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n1ch t nur fuer das de utsche Volk a lle1n, euch fuer d1e 

Völker mit , deren Ge biet durch dle Krlegserelgnlsse von 

uns besetz t or de n i s t und dle aus e1 gener Kratt s1ch 

zu ernähren n1cht 1n der Lage s1nd. ~ 1r a lle w1ssen, 

dass Rum:m1en e1n be deutendes Getreldeexportland 1st. ~ '1r 

danken daher dem r umän is chen Bauern von Her zen fuer seine 

Arbe1t und hfuehe, der en Ergebn1s auch uns zu Gute kommt • 

, 1r danken de m Marschall Antonescu, durch dessen Tatkraft 

und Ums1cht di e Frue j ahrsbestel l un g und Ernteelnbr1ngung 

muste r gue l t1 g dur chgefuehrt wurde. i/1r danken de m 'l n1ster-

pr äsl denten ha i An tone scu, w1r da nken em 

minis ter 1 ch lt~ und deren Mi t a rbe1tern. 

ber unser Dank gi lt a u ch dem rumänlschen SOlda ten, 

der dafuer sorgte, dass dleses re1 che Lan d von 

Horden n1cht verhe ert und ver wuestet wer en konnte. .1e 

der Fuehrer ge ste r n 1n s e1ner Rede den deutschen oldaten 

dankte und e uch den Soldaten der verbuendeten Na t1onen,so 

möcht e 1ch heute Gele genhelt nehmen , dem rumänlschen Solda

ten i m besonderen unseren Dank aussprechen. Aber nlcht nur 

dem olda ten , sondern a ll denen, dle auf den versch1edenen 

lrtschaft gebleten Höchstle lstunge n erz1elt haben, w1e s1e 

d1e Gesch lch te Rumänlens bl s jetz t n1cht kannte. D1es, me1ne 

lieben Volksgenossen und - genoss'nnen, m"chte 1ch besonders 

betonen. Man h ört b1swe11en Krlt1k, auch aus deutschem Mun

de, d1e vollkommen unberecht1gt 1st. Ganz 1m Gegentell, d1e 

St1mmen sollten voll des Lobes se1n. Mil110nen Tonnen 0e1 

s1nd gebohrt und raf'f'1n1ert worden. Hunderte und Aberhun

derte von Donaukähnen s1nd vollbe1aden stromautwärts gegan_ 
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gen, Mil110nen von Ke sselwagen haben den wertvollen Tre1b

storf zur k ämpfenden Front let zten Endes sebraoht. 5000 

Zuege mit ruppen und Y~1egsmater1al slnd vom rumän1schen 

3ugspersonal ohne ein elnzl~s Unglueck urch das Land 

geleltet. Tausende von onnen an Getrelde, als, Holz 

t urden ~liefert und verfrachtet. All diese Leistungen 

sind ni cht hoch ganug ein zusch~t zen. 

ei te an eite kämpfen rumänische Frontsoldaten mit 

deutschen und ~ben ihr l e t z tes her , i hr Leben uer Volk 

un Vaterland . er rumänische oldat het s l ch unerh ört 

t apfer geschla gen , er grosse Er folg 1s t nicht ausgeb11e-

ben . reu und stahlhart he t er .arschall Antone scu zu 

se1nem i,ort gestenden, unterstuet z t von seinem ffi zierkorps 

un seinen Soldaten, von denan er weiss, dass er sich 

auf sle verla s en kann . Dies 1st ja ~ stern schon von be-

rufener telle urch en Fuehrer selbst zum Ausdruck 

geb r a cht worden . 

Riesengrosse pfer het der rum&nlsche oldat ~bracht, 

nlcht nur um das vor Jahresfrlst geraubte Bessarablen und 

le oukowina wieder zurueckzuerober n , sondern auch i m Kampf e 

ge gen le jue .• ische - eltpest, den Bols chewis us. Umso er-

st un11cher 1st e s fuer mich , wenn heute noch lrgendwel-

che politische arren die r ge stellen: .arum kämpfen wir 

eigentli?h noc h j ense its des Dnjestr? Ich gebe h1ermit 

dlesen Ju en- und ussenfreunden die nn t wort: Demit n1cht 

wle er eln egelagerer kommt und Bessarab1en s tiehlt, des-

wegen trelben wlr lhn möglichst welt zurueck. Und welter, 

damit du polltlscher Stroloh elnes Ta ges nioht von deinen 
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Freunden, den Bolschew1ken, am n ächsten Baum autgehängt 

w1rst oder massakr1ert w1rst. Darum, me1n Herrl 

ber der rumän1sche 80ldat ha t e1n1ge Gegentragen 

zu ste llen an d1e r a gesteller und, Drueckeberger, d1e zu 

ke1nem Opfer f äh1g s1n d : 

1ev1el hast du Kr1egsanl e1he ge ze1chnet? 

Has t du d1e Gesetze bea chtet und ke1nen Pre1swu cher 

ge tr1eben, dami t me1ne Angehör1gen ke1nen J.; angel le i den 

während rch k ämpfe? 

liast du a ls Käuter auch d1e festgesetzten Pre1se 

bea oh tet? 

a s t du de1ne .aren und de1n Getre1de 1mmer fe1lge

bo ten, oder hast du es versteckt, um e1nmal sphter noch 

h öhere Pre1se beraus zuschla gen? 

Hast du de1n Geld der Bank gegeben, damit es arbe1-

ten kann zum. i,ohle des VOlkes? 

Hast du dich um d1e Verwundeten gekuemmert und de1ne 

pende gegeben , de1nem Vermögen angepa sst? Denn das opter, 

das 1cb b r1nge als Frontkämpfer, '1st tausendmal so gross 

w1e das De1ne. 

Es 1st gle1chguelt1 g , w1e du mir d1ese Fragen jetzt 

beantwortest, denn an dem endgue 1 t1 gen 81ege ändert das 

n1 0!'1ts. ... ber nach dem grossen 8 1ege kehre 1ch be1m, und 

1ch bin n1cht der dUlllDl:l Bauer, fuer den du mich hältst, 

oh ne1n, loh habe gelernt duroh Kampf und ot, durch 

Tod und Sleg und durch melne Opferl Dann, wenn 

kehre, werde lch euch dlese Fragen stellent 
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Und Gnade Gott den elenden ego tischen Kreaturen, die 

mir ke i ne befriec isende Ant wort geben 

l'och einmal ank . M. dem K"ni g, dem k önigliohen 

Hause . Dank dem W.arschall, Dank dem . n1 rpr "sidenten, Dank 

den llnistern und ellen M1tarbe iternt Dank d~ln Bauern und 

chaffenden, Denk vor a llem dem llm"cht1 gen, der d1e Fluran 

um>' iens segnete und er segnete die ',;affen des ru.mäni-

schen oldat en . _ tf 

i t arvinne selostaa, mit ·· tunte ita t ämä 

puhe opposit1 0tahoilla on herätt änyt . Vira l l isilla tahoilla 

taasen tehos tetaan siit ä k "yvän selvus ti ilmi , m1k" vilpi 

t ön yst äv ä Ro: n i a lla on vapaahe rra von Ki llingerissä . 

n isteri: 
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Heti joulupyhien j älkeen alkoivat saksalaisten suuret kul

jetukset Romaniaan, niin että kaikki tavallinen rautatieliiken

ne Unkarista käsin joutui melkein t äydellisesti seisauksiin.Sak

sala isia junia saapuu yötä päivää kuljettaen joukkoja ja mate

riaalia • 

.Toukko j en luvusta on vaikea saada tietoj·a, mutta erä ät 

t äk:·l äiset sotllasasianomaiset arvioivat, että saksalaisia 011si 

Roman1assa 7 divisioonaa. 

Arvelut aksan tarkoitusperist ä ja aikomuksista vaihtelevat 

suuresti. Romanialaiset toivoen, että Saksan avulla saavat Bessa

rabian takaisin, arvelevat, että joukkokeskitykset tapahtuvat Neu

vostoliittoe vastaan, koska se on keSkittänyt runsaasti 

Romanian rajalle. Varmaa on, että saksalaiset varustavat 

Venäjän vastaista rajaa, jonne on rakennettu m.m. puolustusla1t

teita ja jonne saksalaiset ovat Maginot-linjalta Siirtäneet 

saritorneja y. m. varustuksia. 

Toisten mielestä Saksan aikomus on hyökät ä Turkkiin, ~ol

mansien arvelUjen mukaan on verrattain avoimesti tapahtuva jouk

kosiirto toimitettu vaan tarkoituksessa kiinnittää vihollisen huo-

JAKELUOHJE : 

UE 2: "1. 

Jakeluohjemalleja : 

T ;"vallinen . 
•••• III"EII ja lillksi mini.te,.iölle. 
Ei ulkom •• eduatuklen tledoituksiin" 
Ei ulkomaaedultukaen, mutta ulkoaliainminilteriön tiedoi. 
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mio siihen, kun itse asiassa tarkoitus on nyt vihdoinkin 

yrittää vakavaa hyökkäyst ä ja maihinnousua Englannissa. 

Tänne tuoduista saksalaisista joukoista on ainakin osa 

osallistunut taisteluihin länsirintamalla ja arvelevat monet, 

että heidät on yksinkert~isesti siirretty tänne lepäämä än, 

koska elämä t äällä toistaiseksi on mukava~aa kuin Saksassa 

tai vallatuilla alueilla, jossa ei enää niin paljon joukko

ja tarvita. 

neis1n ja mielestäni todennäköisin on kuitenkin 

että Sa Ksan hyökkäys kohdistuu Kreikkaan, jossa Italia 

sin n "y selviytyvän . Hyökkäys tapahtuisi Bulgarisn 

jo olisi antanut suostumuksensa kauttakulkuun. Varmasta l äh 

t ä olen kuullut, että useita saksalaisia 

oli perin k ömpel östi maskeerattu slviili vaunuiksi maalaamalla 

vaan valloväri ä niissä olevien tunnusmerkkien 

tänyt rajan Bulgarian puolelle. Niissä kuljetetut 

ja upseerit olivat siviilipuvuissa. Väitet ään, että 

jo ovat miehittäneet ja varustaneet m.m. ilmapuolustuslait

tein tien Bulgarian halki Kreikan rajalle asti. Hyökkäys ta

pahtuisi helmikuun alussa, kos,ka . s11hen mennessä olisi ehdi t

ty kuljettaa t änne tarpeelliset joukot ja varusteet ja sil

loin ilmat jo myös olisivat hyökkäykseen soveltuva~. 

Lopullist~ ratkaisua tuskin silti vielä on 

on o tettava monet näkökohdat huomioon. Turkin ja 

ton kanta vaikuttanevat ratkaisevasti ja Sake·ii 

saada sotaa Balkanille, jos se suinkin on vältettävissä. 

Kaikki olettamukset ja arvailut voivat siksi osoittautua er

heellisika1 Ja saksalaisten joukkokeski tys voi J ä ädä vaen 
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valmistelu- j a varovaisuustoimenpiteeksi, koska sodan alottaminen 

e uellyttä iai vie l ä paljon suurempien joukkojen keskittämistä . 

joten ratkai sun teko ainakin lykkäytynee siksi kunnes joukkoja 

ja varustuksia on ehdi tty riittävästi kuljettaa tänne. 

/;)L ~. 
(J/~(~ _ _ _ J ., 

Ministeri. 
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Se n joh os t a , että sota Neuvostoliittoa vastaan n äinä 

p t ivin ä on ke st änyt nelj ännesvuoden, ovat Romanian sanomalehdet 

julkaisseet kir joituksia, jotka antava t hyvän kuvan osaksi s1i

t · , miten t ilannetta johtavilla romania l a i silla t ahoilla a rvos-

tel l aan , osaks1 s iit ä , miten näillä t ahoilla halutaan, ett ~ ti

l annetta ka t s ot t a i s iin. tan sen vuokst t ähän muutamia otteita 

näist ä kir joituk s ista , k äytett ävissä olevina saksannoks1na. 

"Univer su l!1.n pääartikkelin pääkohdat oliva t seuraavat: 

Vor drei ona ten i st wieder die onne der nat i ona len 

Hoffnung auf gegangen, als das rumäni sche Heer, der Ausdruck 

und die ynthe s e der gan zen a tion, in den Kampf s chritt um 

derr. Rumänantum das Vertrauen i n seine Bestimmung, den Stoltz 

eines f r e ien Volke s und dem Lande die Provinzen i m osten 

zurUckzugeben . Unter dem Kommando des ~rscha lls Antonescu hsben 

die öhne de s runän1schen Volkes, von de r Ge r echti gke1t der 

Sache, f Ur die s1e k ämpften, Uberzeugt , durch 1hre Tspferkeit 

Rumänien wieder i n die eihe derjeni gen taaten eingereiht,die 

fur ihre In t egri t ·· t kämpften und 1hre hre 

eite der old.s ten Gross eutschlsnds haben ' ie rumäni schen Trup-

pen zurUckerobert, was die Bolschewiken Rumänien 1m vergan genen 

JAKELUOHJE : 

Tavallinen 

UE': Af. 

Jakeluohjemalleja: 

Tavallinen. 
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und durch Kämpfe. Leiden 

Bt1ndni s m1 t Deutschland 

dauerhaften und entgUltigan 

und gem.einsame 

vertieft und zur 

Verständigung ge-

To isessa artikkelissa "Universul " kirjoitt1: 

" Englanil ha t dem ie g dur ch seine Verschw Cirung mi t den 

Bolschewi ken n i cht , wie er Wtlnschte, endung geben kCinnen • 

da es eutschlan gelungen i st . die sen neuen Qegner m1 t 

ein igen mächtigen chl ä gen ausser Kampf zu setzen. D1e 

engl i sch- merikani sche Hllf eil i tung Iin die So jetunion 

nach dem Fall von K1 ew und er Gefährdung der Inustr1e-

gegen d 

11 chen 

es onazbeckens sowie infolge der ausserordent-

nschen- un t ~rialverluste der Ro ten Ärmee 1llu-

sorisch gewor den. usserdem werden diese H1lfeleist ungen 

in ol ge des blitz rtigen Vormarsches der deutschen Truppen 

der v · lligen 1solierung bei der owjetunion au ch n1e 

Russland nlangen können. " -

fVia~aff'n kirjoitus s i s ä lsi seuraa vaa : 

II König ulichael 1 und .iarschal l Antonescu ha ben das ru

mfn ische Vo lk durch das Bt1ndniss mit Deutschland, das zu 

einer vo l kommenen ; 'affenbrtlderscheft und dem gem.e insam.en 

treben nach einer neuen euro p~ischen rdnung ~orden ist, 

zum iege gefUhrt . .Tet t zeigt si ch , wie folser1 chtig die 

VOIn . r schall ADtonescu eingeschlagene ussenpolitik gewssen 

ist. 1n drei Le n t en ist ein ganzes Volk gleichsam neu

geboren worden und hat n icht nur seinen 

son ern auch 1e Grenlloe 1m sten wiedergewonnen.währe~d 

der S1eg der rumän1sohen rm.ee b1s 1n das Herz der 
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Ukraine getragen ~orden ist. In diesem ugenblick der 

grossen na tionnl en Freu de gebUhren dem FUhrer des sieg-

rei chen Deutschlcnds , d"'''~ "1 . ::. ... 3 ::' , ~ _ ~v ~iefes Ver ständnis 

nr di e hei l ute r Ee5trebungen Rumäniens ge zeigt hat, Ge

d.anken ti ef s ter ..uler kennung . " 
"Por unca Vrem1i" kirjoitti: 

_ "Die ange ls ächsisch- bol s he istischen offnungen auf die 

Verschl eppung es "iders t an es bi s ~um ' rUj ahr , d . h . bis 

zur DurchfUhrung der englis ~hen und amer ikanischen Eilfe-

l e i stung an di e ow jetunion , s 1nd durch di e 

- iege i n der Ukraine zu ni chte gemac t worden . e r voll-

bracht e ~all von Kie und i e bevorstehende ~roberung von 

etersburg bedeuten "i e ba l di ge Li qui dierung der stfront . 

Der russische .. i derstend bei 'mo l ensk und Gamel ist von 

nun an UberflUssig und kann zu ke i nem anderen Er gebnis 

fUhren a l s zu der ~inkrei sung der bolschewi s tisvhen 

dieses Frontabschnitte s . Der Pian des euts chen 

dos wird mit der gr"ssten Genau1 gke1 t durchgefUhrt. B1s 

zum E1nbruch des i nter s , ;~so 1n an ertha ib Mana ten,w1rd 

das Los des russ1schen i derstandes entgUltig bes1egelt 

und der Bols ch i smus 11qu1 i e rt sein. " -

" Unirea" kirjoitti pä" kirjoituksessaan: 

_" Europa kann nun v ieder e r l e i chtert aufatmen, denn d1e 

~1v11isation i s t gerettet . as f Ur ver zweifelte Ans trengun-

gen die Boischewiken auch immer machen werden , das Los 

der Sowje tunion is t entgUlt1g bes1egeit. Europa verdanke 

den Opfern der deutschen . ehrmacht s eine Existenz und 

ae1ne 1chercheit. Keine andere h~cht der teit h ätte die 
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Invas10n der bolschew1st1schen Barbare1 vor en Toren Europas 

aufhalten und 1e .elt fttr 1mmer von d1eser drohenden Ge-

fahr retten k önnen. " 

Li s ä ks1 011 samassa lehdessä t01nen kirjoitus, jossa 

va kuute t aan, että : 

- tI Rumän1en 1st stolz mit Deutschland Schulter an chulter 

an der Ret tung der europä1schen Ziv111sat10n mitarbe1ten zu 

k önnen . Rumän1en w1rd se1ne Pf11cht b1s zu Ende tun."-

KolJl8Jlnessa k1r j o1 tukse s sa "Un1ree" es1 ttää seur avaa: 

- "D1e amerikan1sche Presse gibt zu, 

drei ~ onat en Kr1eg schwer get r offen 

das s 

s1nd 

di e 30 jets nach 
jess! 

\md l er Faktor 

~eit 1n Zukunft nur zugunste n er deutschen ' ,ehrmacht ar-

beiten w1rd. u ch der i.inter kann an dieser Lage nichts 

än ern, da s1ch d1e wi cht1 gsten sowj et1schen Industr1ezentren 

1n deutschen Händen bef i nden und mi t der rgänzung des 

den owje ts verlorenen Kriegsmater1a ls n1cht mehr gerechnet 

werden kann. ..i..nderse1 ts kann owjetrussland auch von aussen-

her n1cht so v1el Kriegsma ter1al zugefUhrt werden, dass damit 

der Verlust der In ustr1egegenden a usgege11chen werden könne. 

Darsus erhellt s1ch, dass es den Bolschew1ken unmögl10h sein 

wird in Zukunft eine grosse .tU'mee zu we i tereru . iderstand 

auszurttsten und zu organisieren. aoh den grossen Siegen 

bei Kiew und an der Kaste des Schwarzen Meeres setzen die 

deutsohen Truppen ihre ffensive auf besseren egen ala bis-
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her f ort und ha ben auch wenl ger 

ste~len zu Uberwlnden. Es glbt ln 

Kräfte mehr, dle der Vorbereitung 

deutschen Armeen wlderstehen können. 

moderne Verteldlgunga_ 

Russland heute kelne 

und den Heldentum der 

Dle deutsche ~ ehrmacht 

hat dle Schwi erigkeiten der riesigen usdehnung des sow

jetruss~hen Raumes Uberwun en und bls zum Anfang des 

inters werden auch dle letzten Entsche ldungen an der 

Ostfront ge f allen se in . Rumänlen 1st stolz, dass es mit 

seinen Cpfern zu den rfolgen 

konnte und wlrd auch weiterhin 

n der Ostfront beitragen 

bis zur endgGltigen Ver-

nichtung des Bolschewismus mitkämpfen." 

"Curentul " kirjoi "tl pääklr jol tuksessaan: 

" Der Kr ieg i m Os ten i st in seine Endphase getreten . 

Der Zusammenbruch Sowjetrusslands beschleunigt , kann aber 

nlcht zum sofor tigen Ende der Feln~sellgkelten rtthren. Da

her massan dle Rumänen dle Verlängerung des Krleges 1m 

uge beha lten. Es hat sich gezelgt, daas die Moral der 

rumänlschen Truppen unerschUtterlich iat , umsomehr muas die 

Front i m Innern or ganlsiert lerden, um den Kämpfenden 

einen starken RUckhalt zu gewahren. " -

Sitä paitsi oli "Curentul" -issa muuan lex Hodos'in 

signolma artikkeli , jossa esitettiin seuraavaa: 

-" Niemals hat das rumänlsche Volk elnen gerechteren 

Krleg zur Verteldigung selnes be rohten Beatehens gefUhrt, 

und nlemals 1st le natlonale ukunft 

villsatorlsche Str eben der Menschheit 

so eng 

gebunden 

an das zi-

gewesen. 
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Der Kreutzug gagen Sowjetruss1and hat n1cht 

können . da uro pa vor seiner tota1en Vernicht~ ~ g stand. 

die von e1nem pertiden wllden Tier mi t ~ enscbenges1cht. 

nämlich t a lin. vorbere i te t wurde. Indem die roten Tyran

nen des Kremls e1ne mili t t: rische chwäehe 1m Fe1 zuge ge

gegen Finn1a nd heuehel ten. versuehten sie . die ganze .. el t 

i n d1e Irre zu f tthren un die BefUreht1gungen 1hrer Naoh

ba r n zu zersehl a gen . Es 1st die ehuld der trttheren rUa 

män1sehen Ftthr er gewe sen , dass s1e die na tttrliehe aussen

polit ische i n ie Rumäni ens n1eht erkannt ha ben. 

tung owjetrus sla n ds 1st eine Grundbed1ngung fttr d1e 

he it des Reiches, f Ur die f reie Existe n z Rumäniens und 

di e frie liehe vr gan i s 1erung u ropa s . G1tteklieherweise ist 

die J-efahr i nfol ge der gro ssen 1e.:, ge f\ ... t ' I.) ~ :13, ." 

I 1. . ;1:" - :'1: kirj o i t uksen p "ä sis " t ö 011 seur aava: 

' I Di e k tion \.i.er r män1 s e e '.i'r uppe n hat de m !! e i nd 

set liehe Ver 1us te zu g f Ugt , w~rend d i e umänen mit 

un Freude fe sts t e l len önnen , da s s i hre Ve r l us te unver

gle1 chlich kle 1ner s i nd . ie ganze rumtin1sehe Armee hat 

1hre chlagkraft be e l ten, und 1hr : -111e zum 1eg 1st 

heute st är ker denn je . ~jas di e innere ~one anbe1a nge. BO 

genUgt es, e i nen 11ek s i eh zu werfen , um fest zuste 11en. 

dass Rumänien, i m Vo11be s 1tz seiner Kr~tte, n1cht nur bere1t 

1st, den Ends1eg zu errin~~n . sondern a ueh sotort zum 

allge me1nen Aufbau zu schreiten . rt 

Näm" esimerki t r11 ttänevät. KOlllIlSntar101 t a e1 t arv1nne. 
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Pari p tii vä " s i t t en k äv i Xroatian ens i mmäi nen l ähettilä s 

Romani as sa , tohtor i Edo Bula t , luonani ens i k äynnill ;·än . Herra 

Bulat teki aika "alkuperä i s en " va ikutuks en eik ä keskustelu h änen 
1 

kanss aan t a rjonnut sanottavaa mie l enki int oa . Syytä saa ttaa kui

tenkin ol l a te dä lyhyest i selkoa häne n l a usunno i s t aan Kroatia n 

suhteist I t al i a an . Hänen e s ityks ensä s isält ö oli, tekemien i 

muistiinpanojen mukaan ; pä" s i assa seuraava : 

'~ikaisemmin oliva t suhteemme i ta lia l a i s iin va r s i n hyvät. -P i dimme he i t a ys t äv i nämme. u tt 

matian kysymyks essä t ekemän v 

nyt , i t a l i alaisten me ille Dal

yyden j äl keen, ovs.t t un t eemme 

t äysin muuttunee t . Kroat i as s a vallitsee t ä l l ä haa vaa syvä 

keruus Italia a kohtaan . " 

Dalmat i an ky ymyksest.. selit ti min i steri Bula t s euraavaa : 

~tnilli s e sti, maantie t eell i sesti , t aloudelli s e st i, poliitti-

ses t i j s t r ateegi sesti kuuluu koko Dal ma t i a kielt .... tt ä Kroati -

a lle. I t a l1 l a i s i a s i e ll on v i n mi t ä t ön mää r ä , pari tuha tta 

kor keintaan . alma t i an koko ranni kko on vält t ämät "n s i ks i suu-

re lle valt kunna lie j a kans lle kuin Kroat i n . Nyt me t uke h-

JAKELUOHJE : 

Ta valline n . 

uE Z: A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

T avallinan. 
Tavallinen ja li •• kai .......... ............ mini,teriOlle. 
Ei ulkom •• eduatuk.en tiedoitukalin_ 
Ei ulkomaaedultuk •• n, muU. ulkoa.iainminiateriGn tiedoi ... 

tule.iin. 
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dumme nykyinen p ääsy:mI!le mere en ei l äheskä än ri1 t ti . .1aam-

me sisäosi sta rannikolle v1evien mole92..!!m normaalira i .t ei8-

ten r autatei den päätekohdat suuret s a t amakaupungi t F iuma 

j a Split on ryöstetty me ilt ä . 11e11le on va i n j ä tetty 

a i noana s atamana mitä t cn Ragusa~ s a tama , johon maan s i s ä

osista s it ~ paitsi vie va in kap~raite inen r a utat1el i nja . 

Tämä on ke s t 'mttCn t ilann e . ", itc peitsi ::>almat i an t e loudel-

linen yhteys nyt on rikottu kohtalokkaalla tava lla . I t a lia 

laisesta osas ta puut tuu t ay el lis est i luonno l : inen 'Hi nter-

land' • 

" ulin i ts lit ' iss~ , kun italia l a i s et tUlivat ' , j tko i -herra Bul t . " j{ in wn.r:e oli vapau~eet koko Dalra tian 

serbi alai s i s t 3 . .. ·telialeiset sot jouk ot ilmestyivä t , oli 

kai 1 i o lut §e v&na 1 p hiV dn a ikana . Otaksuimme ita -
-

lia l~ isten tuleva a vustaaksensa me i t ·· , mutta er ehdyimme pe-

ast 1. . 'yt olemme o ... lee t pako te t tuina mukau tumaan yli v i man 

edessä . ·utta to ivomne kui tenkin Saksan 

oikeuks i1DIlle , kun uuden Euroopan r a j a t lop 

t i:i. än . tI 

"TIl äesi tett yä t aus t aa vastaan ei tie t enkään voitane aja

tella ita liala i sen prinssin tulemista Kroatian kuninkaaks i . -Tämä suunnitelma vo idaan t o teuttaa vasta kun Italian meille 

tekemä v " äryys on korj at tu, " sanoi min i s teri Bulat l opuksi . ----
linisteri : 
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G7 
'1, 

.;)i s~t ö : 
'olemminpuoli n Rom-nian j a Unkarin r a j aa on viime a i ko i na 

ryhdytty toimenpitei si in , jotka ovet li säkär ji t tne e t t i l annet t a •• 

yytymättömyys .. i en i n väl itystuOmion l uomaan olotilaan va i n kas-

vaa . - ek ' julkiset l ausumat e ttä s anoma l ehtikir joi tuks e t v11t-

t a va t s iihen, että jonki n l a i seen v älien selvittämiseen olla an 

menossa . 

x x 

x 

Olen a i kai s e mmin tie dQttanut Romani an u.lkoministerimpääs ih

teeri n jyrkin sanoin minul le kerran valittaneen Unkarin r.rrans-

sylvani assa ro n i lai sen vähemmistön os ks i tullutta kohtelua 

j a s anone n, et t ä omani a on p kotettu ryhtymään nk!:triin vas-

tatoimenpiteisiin , kun k ::' 6rl muu ei n Ly c. utt van . 

'funtuu nyt il t ci et t " Itomani an t aholta on ryhdyt ty ni.i.i-

h i n vas ta t oimenpiteisiin , pti t tt[en erääs t ä keskustelusta , joka 

minulla eilen 0 i kahden kesken Unkarin täkcl ~ i sen l ähettilään 

kanssa . Vali tett uaan va ikea ta asemaans a j a r askast a , tuloks e t on

ta ty"t "än , min i s t e ri Nagy sanas analli sestt laus ui seuraavaa 

Romanian j a Unkarin v äJ. ises t " t i lanteesta t ä t " nykyä : II La s i -

JAKELUOHJE: 

a vallinen~ . 

J akeluohjemalleja : 

Tayallinen. 
Tavallinen ja lIal ka; m lnlateriölle. 
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tukaUn. 
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tua tion est tres t e ndue, exeessive ment ten ue. L'irritation 

est si grande es deux co tes, que qa peut mener å quoi 

que Cf a soit . i nous n'arrivont pas bientdt å un apa i se-

ment a l ors je ne sa i s pas eomment tout eeei va tinir. 
xl 

a s itua tion est t out bonnement i ntenable '! 

yyde tty" i vUltJl kon: eet ti si ~ es i merkkej ;'; s 11t " , 

mik E.. erikoisesti viime aikoi na on j ohtanut t "l le i s een ti

l anteen vakavaan kärjis tymiseen, minis teri Nagj e i kuiten

kaan . esittlinyt muut a kui n , et t ä j oku a i ka sitten annet tiin 

"des i nstruc tions s e eretes " roman i ala i s ille hell1n toviranom.s. i-

sille omen i an osass Transsyl vaniaa , joissa ohje i s sa n ;' i t ä 

viranomaisia keho i tettiin pit 1dna än huolte s iit ä , e tt .. 

kielen k Lyt "stä julki uudes s tehtä i s i! loppu . .ämä !f sa l a i-

set ohjeet j oh tivat min i steri 1 agy ' n muk.aan s iihen" 

ett ~ lukuis i ssa pa iko i s sa Transsylva n i assa ilmestyi plakaa t 

teja , joissa i l moitettiin unkarinkielenk~ytön olevan siell ä 

k i ell etyn , et t ' unkarinki e l t ä puhuvia henkil öi t... väki valta i-

sesti h istett11n j ulk.i sissa pa i koissa o lisipa mur hiakin 

tapahtunut k adulla , j . n . e . Unkar i n taholta t e.l yih i n pro-

te steihin olisivat omani n viranoma i s et v in vastanneet . 

ette i mi t... ' virallisia määrä yksi ä ole ~ nnettu unkarinkie-

len käytön kiellos ta , ja ett ' · j os e s i m. joku r a vintolen

omi s taja e i halua kuulla unka rinki eltä lokaalissaen , niin 

xl Olen halunnut in extenso 
panin paperille heti kotiin 
a ika merkille pantavilta . 

siteerata n ämä s anat , jotka 
tul tueni , koska ne tuntuivat 
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se on h " en as i ansa; e tt t' jos 

l öt esiintyvät pr ovo so ivas ti, 

Unka rin protest~ista uolima tta 

unkar inkiel t " puhuvat henki-

a i heuttaen, sanoi 

rilaisen v::e s t ön 

syyttää itseään j.n.e . 

on j äänyt ennallean, 

agy , mit ä suurinta kiihtymist ä unka

keskuude ssa ~ranssylvaniassa j a vs stava i ku-

saava t he 

ka i kki 

herra 

tusta Budapestiss a . 

y öskin a ineellisest i, väi tt i ministeri Nagy , teh ään 

el ämä mah ' ot tomak si unka ril i s111e Roman i assa . JU111e a setetaan 

ylivoima i s i a veroj a : s amo i s ta t uloi s t a kui romani a l a i nen mak

saa 1 . 00 :- l e it ä veroja , s aa unkarila i nen maksaa 2 O. 

v~itti hän . Unkar i l a i sille ei ' nneta t yö- ja ansiomah 

s i a , j . n . e . ' J itä to i menpiteitä OliSi, Jagyn mukaan , pi ettäv El 

maastakarkoitust en ver t a i s ina . 

, n i steri 

s i a p r annuksen 

man i an halli tus 

j'agy sano i tehneens ., eri konkre ettisia eho.otuk

ikaansaamiseksi yksityi skoh ' ttain , mutta Ro-

ei h ' nen sano jensa !reen , halu puuttua 

yks ityistapauks iin , uuren konferens sin 

)fööllekutsu seen , jossa erimielisyyde t , suuremma t 

pi enemmät, yritet t äi s iin selvitt~ä . 

e i Unk rin hallitu taasen tahdo uos tu, pe l osta 

mini t e ri ~agy - e t t ä se ep onni s tu1si , j aen i at 

väitti 

vieli.kin 

t oivottamampa n umpi ku.ja n kuin nyt . - b.i den sanojen takana 

piilee r va ttavasti nykyi en til ntean y i n 1 

' iy "s ro ni 81 i s ten l ehti en viime ' i kai-s i kir joit uksia 

Ja er " i t .. u ous-entenäu" i t ;.' Ro nian j oht omi es t en i> kat t i:. i s iss ä 

1 usunnoissa 

K i kki, 

val1tt ::. 

mit " 

mi nister i 

herra agy 

Nagy her mos tunein sanoi n . 

e s i t ti, saatta olla totuuden-
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muka i s t a . utta se on t ietenkin va i n mit alin oinen puol i . 

' p iii.llyksi t.k:':"n ei ole s11 t ä , ette i k ö Homani a l l o11si ain k i n 

yhtä paljon jol lei enemm~ va li ttamisen j a suut turuuksen yi_ 

t ä romaniala i sen väes t ön koht elun j oh ost 

~. Ulen täs s " v in e s i er 

Unkarin Tr anssyl -

Rom-nian ja Unkar in 

v:':'li i sta Juhte i sta t ahtonut ke r toa , miten -nlre r i vi r a l linen 

e ust ja oe. nias esi t "tt asi t j ... arvos t elee t i lanteen . 

TIh. errotut to i menpiteet e iv~t ti t enk":.,n n iin louk-

kaavat j _ r ska t kuin i tsessään s aa tta v tkin ol la _ semmo i -

sinaen s uinkaan ol e syin~ unkar l- i s - romani ala i sten u tei'en 

ovat ne ~ inv~ o t o ir seurauk~ 1 siit ä 

es tb. , j oka moL~ n uoli rajaa val11t-

s ee '" ien i 

u.i ta t v .... l tai t:.J i sell 

uouaan olet laan , ja j nka korjaa

yhtä i.nt . 1 :1 isest1 t01vota n mole -

i n .l'uo11n . 

.L~ S e' k 0 syyt lyhye t1 teh i.. 

selko r i3L tiskett:.. -ist" 1 htik j 01t s i sta , j oi s sa r ma-
n i a i et c.. pirst iot elvc..s ti e s1tet ' Wl . 

olivir 'un1rea' kirj i tti: ' ;aoh tier .Jesei g 

es b l so eli tisch n Gef r CZr nze Humiill1ens aurch 

d1e ' innahme von ess kann a s an j e t zt ruhig sei n em 

,. i e ' er !:11.lf u un e r oicherung sei ne r Yr e i e1t nac ge en . i e 

Ge anke er b.ri i en k "nnen , s i eh je t zt enen zu en en , ie 

noeh i mmer unter fremden Joeh leben . i e umiillen mtlssen 

jetzt ge l oben, n1cht zu ruben , bi n1 e_ t a l l e umänen 1e-

der vereint sind . " 
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"Vi ~a"ssa sanot tiin, lehde n kirj oitta essa Bukovinan 

ja essara bian t apahtuneesta vapauttami ses ta,: ie Verwirk

l1chun g der rumiin i schen Ger e ch ti gkei t ha t e rst begonnen . 

ss Volk mus s si ch i n aus dauernder ~rbeit fUr en grossen 

und enugUltigen ' ieg, der 

s i cher n wiru , vorbere it en~ 

len Rumänen a lle i h r e Rechte 

Er:"än a r salkka tones cun :.iske t t " isen la u sunnon joh-

osta , e t t ä hän "nur dann s i ch frieden stellen e rde, 

we nn Rumän i en iederin 1 1 e se ine Rechte einge se t z t s ei " , 

kir joi tti -'Unirea : ., Di es i st ein helliges Gel öbnis vor der 

Tation , de r -,,-usdruck eines strengen Pflic htbewuss tse i ns und 

des gan z en politischen ~mpfindens un Denkens de s rumä-

n is chen Vo l ke s . Die r oberung von Ode ssa be ueut et n i ch t 

i II ger ingste!1 das I;achlasse n uer bisheri gen ...ns trengungen 

o ' er a i e emob i l i s ierung de s run~1s chen Kampf ge i s tes . Die 

For men k "nnen ve rschie en sein , ber der Kampf 

die Kampf krLfte halten nur e ine kurze ~rholungspause, um 

i ch f Ur das 

ber e iten t; 

n vorhergesehene der komme nden Tage vorzu-

~en j oh osta että Unkarin radios s a on v~i tetty , että 

dessa olisi valla ttu t a istelutta mikä v äite tietenkin 

t å." llä on loukannut ä 'rett ömästi kun tiedet ään , e t tä a ina-

kin puolet omenien t ähänastisista veriuhreista annettiin 

juuri taisteluissa Odessasta kirjoitti "Via"ia " -leh ti: 

"Die pfer . welche ' Rumänien gebr a oht hat, haben einen 

gr össeren -/ert als die giftigen orte einiger "Verbttndeten'l 

Rumänien wird , w1e i nuaer im Laute seiner Geschichte, aUf 

Provokationen mit Taten an tVIorten" . 
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l i nisteri agy'n ~ ä itteen mukaan olisi mar s alkka 

~tonescu j ossak i n ti laisuude s sa lausunut, ett~ hän on 

k äynniss ä olevasta sotaretkestä palaava va i n erään paikka

kunnan kautta, joka s i ja itsee si ina Tr anssylva nian osassa , 

joka viime syksynä luovutettiin Unkarille . (Pit ä äk5 tämä 

v äite pa ikkansa s i tä en tiedä) . Ylläoleva t esimerki t 

riittäne vät oso ittamaan, mi ten Romani an j a Unka rin suhteet 

päi vä pä i vält ä va i n huononevat. Se, mi t ·· mini s teri .IUOri

maa r apor tissaan n o 39 l a usui Unkari s s a valli tsevi s ta mieli

a l o i s t a Roman i aa koht aan , pit~ä mutatis mutandis sanas ta 

sa!l9. an p i kkansa Romani an suhteen : " T. On ol emassa yks i asia 

jossa k i klci poliitti se t suunna t ja yleens" ka i kki romani a

l aiset ly"v~t k ätt i;. t oisilleen ja ovat val it rinnan mars 

s i maan : unkaril isviha . ss ~än piireissä ei peitellä t ä t i 

vastenmielisyyttä , ja halvek sien, loukaten puhutaan unkari~ 

laisist , milloin heis t ä väh~kin t ulee puhe . Unkar i on 

roman i al isille samaa ku i n punainen vaate h~rälle, j jos 

olosuhteet sallisivat sodan Unkaria vastaan , e i si i hen ryh

tymist ä varmaanka n hetke ä ep äilt äisi . ~ 

sota i nen 

mole n 

l aan on 

vastaa 

k ääkin 

o i staiseks i k i kyl l ä huoleht ii s iitä , ettei 

selkkaus s ynny Roman i an ja Unkarin välillä ,mutta 

puolin luotettaneen s ii en, että a ksa mahtisanal

j ärjest äv ä r anssylvani an kysymyksen t a va lla , joka 

juuri sen toiveita . 

Marki t viittaava t nyt 

joku a l oi t e Roman i an 

iihen , et t ä 

taholta on 

ehkä ennen pit-

odotettavissa t äss ä 

tarkoi tuksessa. 

i n i steri: 
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r i cll er .: 1t~ t1et o j a tsake a1assa , j -:; - ol i n sat!Dut yl eens ;' 

hyvi n 1nf rmo1 ull t a eri t ah il t . L 1 en t1et j e t t ydent " 

v_.tit .... j a o s i tt~ 1 aeks 1 kor j aa :e~s i 

teri en tietoon my fheLmn s aamani tarke t ti~~" , j 1 ' en en i -

:' .d.etth. en Imi tenkaen, lup uksen i mul::a i s. ;:; t i , voi 

i :.~ i sempien t i eto j en i muk en .::r t i nyt puhu-

ik oukb na on ott akt iivi est i os 

i n :, euvos tolii tto v s tcan kuude l l pri . eti l -

l a . ~-~ va:.vist i n ·ini.-_an t ie : ot si1t " , et t i, n t i t aan de -

mobili oi : e i n 3 1_ aseis s 

noe kotiutt vii 1 vanhint 

'ut elt e van1 v"1 tteet 

e ro s 1v t sitt vasto i n huo 

:.yt se en i i nf r oati 01 en 

olevista j oukois ta, eli toisi n 

1ki..luokkea . -

5e1 s 11n j f.ä 1 jou ko jen k~yt tst ~ 

i e i 'b i sem ta tiedoistan1 . 

uka 

viis i "ivi sionaa , ehi t s joukkoi n 

j ~i si va i n n01n nelj ' 

omuni~n v lt a ' lle a luei lle , 

JAKELUOHJE : 

Tavallinen . 

UE 1: A'. 

Jakeluohjemalleja: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Ii.lksi ministeriölle. 
Ei uflc.om •• edultuklen tiedo itukslln. 
Ei ulkomaaedustu lc. scn, muUa ulkoasiainministeriön liedol

tuksiln. 
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ja Unkari n e tel~a j alla va i n samat määr ä t sota joukko j a , j otka 

koko sodan a i kana ovat olleet s i nne s i joi t et tuina . J äl e l l ä 

ole va t I:lobil i s oi u.u i ksi j "ävä t j oukot eli noi n puole t ka1-

kista ROID niaSS8 sodan a i kana a sei s i i n kut sutui s t a _ s ijoi

tetta i siin .~oldovaan , j ossa n iille saksal a i s ten opetta j a vo1_ 

en a vulla annet t a isiin s otila all i sta 11s cka s va tusta va s 

t a i s i a teht ~v i ti varten~ 

Koska t &l l e. sanODBlla a ivan yl e 1sesti vi i me a i ko i na 

on r uvettu tar ko i ttamaan v&lie n se l vi t ys t ä Unkarin kansss , 

joh in puhet ta t äh"n teemaan , j olloi n haastatel t a von i pe it

telem~tt~ lausui seuraavaa : Saksa on selvä s ti ant nut ymmär_ 

t t~ , ette i se nyt sal l i minkä~lai st a so tilaal l i s ta yh

t eenot t oa Romani an j a Unk r i n vcl1 11 ~ . T: h ei ku i t enkaan 

merkit se , ett e i r~nssylvan1an kysy~ksen l opul l i se s t a r a t ka1-

susta olis i puhuttu Rom n i an j a aksan v "lilH . Piii nvas te i n 

oli s i s11tio.. perust ee l l i sestiki n puhu~ tu J j a täll Cin oli s i 

aksa t ullut s iihen lopputulok seen , e ttei kolmansien va l t i oi -

en v ii li t yk ell i:.. ta i viilitystuomioi lla r ans s yl van i an a s i a 
ol e r a t ka i s t avi s sa , vaan että a i noana mahdolli suutena 

t ää sen se l vi t t '; nen asianoma i st en kesken s uor aan s uor1 tet 

t a vak si va i kkapa asevoi min - j olle i muuten käy- kun yle is t11an

ne sen s allii . Ja Roman i an auttami s eks i t t ten odote t t a vissa 

ol e vassa sotilaall i s essa yht eenotossa Unkarin kanssa olisi 

aksa l uvannut nyt j o r yhtyä tehokkaast i myöt äva i kuttamaan 

Roma ni an ar e i jan saat t amise en sellaiseen kuntoon , ett ä sen 

ylivoimaisuus t Ul i s i t aat uks1, koska RomaniaB voitto olisi 

Saksan intresaien mukainen . - Rela t a refero . 



Tulkoon l i satyksi, e ttä 

des s a se k "sitys k äy yhä 

t äkäl t i s ten i plomaattien keskuu

yle i semm.äksi, että Saksa todella 

kalli stuu Roman i an puolelle Transsylvanian a s i assa , ka tsoen 

to i selta puolen s iihen , e t tä Roman i a a inakin tsloudellises

sa j a ar va tta vas ti my ös poliit t ise s s~ j a strateegi s essa 

suhteessa on aksal le t ärke ämpi kuin Unkari, toi sel t a puo

len siihen , ett~ Unkari yh O enemmän on antautunut I talian 

k &ytett äv äksi va l t tina Saksaa vastaan Italian ristirtidoissa 

Saksan kans sa , ja l opuks i s iihen , e ttä Saksa ei ka tso vo i 

vansa luottaa Unkarin valti ojohdon vilpitt ömyyteen j a loja -

11 teettiin a i naka an sa ma s sa mk: 0 0 i n kuin marsalkka 
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Kuluvan kuun 5 p:nä kutsuttiin Romanian kensa seu
raavana sunnuntaina eli marraskuun 9 p:nä ja koska se 
osoittautui välttämättömäksi - sitä seuraavinakin kuutena 
päivänä kansanäänestyksessä antamaan hyväksymisensä marsalk
ka AntonesauD tähänastiselle hallitustoiminnalle, ja samalla 
ilmaisemaan hänelle luottamuksensa silmällä pitäen hänen 
aikomuksiaan voimaansaattaa uusi valtiojärjestelmä maassa ~ 

"puolustaa Romanian kansan oikeuksia' Tämä toimenpide, joka 
tuli yleisenä yllätyksenä, oli tietenkin, kuten jo säh
keessäni n:o 168 tehostin, yhteydessä viime aikoina todet
tavissa olleen sisäpoliittisen tilanteen kärjistym1sen kan~
sa, josta luettelin joukon merkkejä ylläsanotussa sähkees~ 

sän1. 
Raporteissani n:ot 28,29 ja 30 tein seikkaperäisesti 

selkoa Romaniassa silloin vallitsevasta sisäpoliittisesta 
tilanteesta. Selvitin, missä piireissä marsalkka Antonescun 
kannattajat ja missä piireissä hänen vastustajansa ovat 
löydettävissä, ja analysoin, mihin eri näkökohtiin ja tQ
siasioih1n se 1 ulkopuollsen arvostelijan mielestä ) oudoksut
tavan laaja oppositio pohjaut~, joka kieltämättä on ole-
massa marsalkka Antonescua vastaan. - Sen jälkeen 
marsalkan, ja -se voitaneen huoleti todeta-samalla 
Roaaniankin kannalta, ei ole parantunut. 

tilanne, 
koko 

Tämä tosiasia ei voi olla oudoksuttamatta, kun 
ajattelee marsalkka AntonesCUD kieltämättömiä isänmaallisia 
aikaansaannoksia vallassaoloaikanaan. 

JAKELUOHJE: 

Tavallinen. 

UE 2: A 4 . 

Jakeluohjemalleja : 

Tavall inen. 
T3vallinen ja lisäksi ministoriölle. 
Ei ulkomaaedustuk len tiedo itulc.siin. 
Ei u lkomaaedustuksen, mutta ulkoasiain ministeriön tiedoi. 

t uksiin" 
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Muistettakoon vain, missä tOlvottomassa, surkeassa 
tilassa Romanian valtio oli, kun marsalkka ADtonescu otti 
hartioilleen raskaan vastuuden maan asiain johdosta. Itse 
hän kaneaDiänestysjulistuksessaan sattuvasti kuvailee silloista 
tilannetta seuraavasti: 

.. AIIl 6. September 1940 habe ich das Land !111 t aerriseell8n 
Grenaen, eineam, aerrlttet, eruiedrigt und verraten unter der 
Drohung fremder Ueberflutung gefUnden. Was eln ganaes Volk 
in Jahrhunderten zu bauen eich be.abt hatte, war tr~Ob 
zueaamengebrochen. Die MGnarch1e war bedroht, 48s Heer ent
ehrt und 48s K1sstrauen der Hoffnungsloslgkelt hatte die 
ruminische Seele uiedergedrackt. Der Staat war ersch~ttert 
vom Druck der serrissehen Grensen, durch den moraliechen Zu
sammenbruch in Unordnung geraten und ausgepl~dert."-

Muistettakoon lisäksi ne lukuisat erinomaisen suuret 
vaikeudet ja onnettomuudet, jotka marsalkka ADtonesCUQ val
taantulon jälkeen yhtenä ainoana vuotena kohtasivat ROmaniaa: 
poikkeuksellisen huono sato, tuhoisa maanjärlstys, tammikuun 
verinen kapina, sotatilanteen aiheuttamat eri vaikeudet. 

Muistettakoon vielä mitä kaikkea marsalkka ADtonescu 
silti tässä lyhyessä ajassa on aikaansaaDUt. Itse hän, 11-
man turhaa vaatimattomuutta luettelee ansioitaan seuraavasti 

I 

kaneanäänestysju11stuksesaaan: 

-" Ich habe dle ArlDee neugeordnet, dem Staate neue .oralische 
Grundlagen gegeben, indem ich dle Monarch1e durch unaeren 
reinen und jungen Ktsuig, und durch 48s harte Geseta der Ehre 
und der Arbelt in uneerem tsffentlichen Leben atärkte. Ich 
habe die Fl~chtlinge unterst~tzt, ich habe in dle Verwal
tung wieder Ordbung gebracht, die Produktion der Landwirt
schaft und den Preis der Erute vergrössert, 41e Strassen 
und Eisenbahnen verJDehrt, d1e Gehäl ter und Peneioll8n ohne 
neue Lasten aus den eraiel ten Ersparuiaeen erhat. Ich hae
be dle Schule unterst~tst, der Kirche geholfen, den Richter
standt neu~ eingegliedert, d1e Studentenschaft, dle Arbeiterechaft 
und d1e Bedlrftlgen durch das sosiale Hilfswerk gehoben und dle 
sanitären Elnrlchtungen verbessert. Ich habe 41e Reform der Roaani
eierung durchgetahrt, indem ich dle j~41chen Liegenachaften entelg
nete und habe dem Volk 48s Vorrangsrecht wiedergegeben, indea ich 
41e Mietel abschn1tt, 41e sein Leben bedrackte. Ich habe 41e A%aee 
mobiliaiert, ohne 41e OrdDung und dle Bedlrfui88e der Produktion 
zu atören und 488 Wirtachaftsleben so bewahrt, 48S8 8S a1t der Der
re und den Binachrentungen des letsten Krieges uicht verglichen 
werden kanne • 

MUistettakoon lopuksi, ettei Romanialle syksystä 1940 
saakka adtAln .un ulkopolilttinen linja olisi ollut aahdol-
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linen kuin maraalkka Antonescun noudatt... akseliin no3aa
tuva politiikka ) ja että. tiili polit11kka on pelastallllt Bo

~an valtion perikadosta 3a palauttaDllt Romanian kanealle 
sen kunnian ja itseluottamuksen. 

Positiivisia tuloksia t~st~ ei silti näy kanean SDb
tautumisesaa marsalkka AntonesCUD reg1ae'iin. Hänen kanDat
tajienaa joukot eiTAt ole sanottavaati lisiäntyneet yli 
niiden, jotka mainitsin useineanotuiasa raporteissani nlot 
28 ja 29 aek~ '0. Ainoastaan DBorison keskuudeaaa b&nen po
pulari teett1nea tuntuu suuremmassa määrin, - jopa ai.ka suu
ressakin - kasvaneen ja se voi tulla aerk1.tae"'~n ehkl. pal
jonkin. Mutta toistaiseksi siihen ei kuitenkaan voitane 
k1.innittiä erikoisesti huomiota. Sitä vastoin on tOdettava, 
että marsalkka AntonesCUD vastustajien mä~rä on kas~t 
aika lailla. Niiss~ laajoissa apoliittisissa piireissä,jois
sa yleeneä vielä viime kesinä suhtauduttiin aarsalkkaan pas
siivisen .yönteisesti tai. kantaa ottamatta, ei hänen saavu
tuksiaan jakseta nähdä tai. ymmirtää, tai. ainakaan nämä ei
vät riit~ muodosta.aan tarpeellista vastapa1.noa sille levot
tomuudelle ja tyytyaättömyydelle, jonka sotaolojen a1heutta-
118 yhl. liaääntJYi tavarainpuute ja tavaton hinta1.nnousu on 
synnyttänyt. ~ jokapäivi1sen elämän vaikeudet varjostavat 
ltansan laajoi8sa p1ireiss~ kaiken muun, ja ne panna.n ka1.k
k1 marsalkan syyksi. Siten ne ovat synnyttimäss~ ~elte1st~ 
jopa ailte1 ~elisti mielialaa häntä vastaan kansan laa

joissa l18aaoi.aa. 
K1ia.1. etupiäaai sivistyneistöön kuuluvissa poliittisi 

piireissl. taaaen, joisaa marsalkka Antonescun aaksalaisystä
villisti politi1ltkaa alusta alkaen on moitittu, joias. hiL

nen syytetään lUnDeen aivan l11an pitkille tässi politii
kassaan, W JI111l8en Roaan1an Sakaallew, eiWiLt tilliin politiikan 
k1.eltimätt~t positiiviset tulokset yhtä vähän kuin Ro .. -
nian voittoieat sotatoiaet ole voineet ai.kaanaaada minkään
laista mielialan muutoata. Päinvastoin vi.itetään nä1.ssä pii
reissl., ettl. _.sa nyt vallitseva tavarainpuute ja hin
ta1nnousu pääasiassa johtulvat s11 tiL, että ka1 kk1 annetaan 
Sakaalle. Mitä .0tato1aiin taasen tulee resonnoidaan nä1.aai 
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piireissä seuraavasti: ROaan1an sotajoukkoj8n eteneminen y11 
Dnjestr1n ja osanotto senjälke1s11n sotat01m8np1te1s11n on 
tapahtunut vain Saksan edultsi. BoNn'a]Je t&llä on ollut 
ja on oleva vain ha1 taksi. Se on jo -.ksaDUt Bo-D'a'] e 
sansen paljon ja se ~ee tuottaaaan Bo .. n'alle paljon 
vaJieuks1a. Bessarab1an ja Bukovinan jälleen"RlloittaJl1nen 
011si aina ollut puolustettavissa, sanotaan, _tta TZ'an.

nistrian m1ehittill1nen, Odessan valtaus, osanotto Kr1111n 
I taistelu1h1n j.n.e., ulee 1II10dostlUlBaD Ro-.n1alle perin 

oht o~si, kun sota loppuu Saksan hiviötin, kuten 
,.till: .0. pi1rer;;, 
näissä piireissä, on vilae 
j Oita 01is1 tarvittu vastaiseen väl1enselvittäm1seen Unka
rin kanssa, j,n.e. - Jrå111e näkökohdille ja väi tte1lle 
on I188perä täällä sansen &1tis, -syistä, jotka aikaellllll1asa 
raporte1asa olen esittinyt, ja niihin nojautuen hyUkätiän 
marsalkka. vastaan häikäilemättijmäat1 ja kylvetään t11t 7-

~ttö~ti huolestuttavassa a1ttakaavassa. 

"ten syntyneessä ataostäärissi marsalkka Antonesaun. 
sisäpo11itt1set, keskenään tos1n sansen heterogeeniset vas
tustajat: ent1set puoluepomot ja muut lukuisat pol1t1ikot, 
jotka DJt on syrjiänt1ijnnetty; leg1onalaiset, j01den viha 

..rsallrlr.. vaataan on sa_'Mton; juutalaiset, j01den koh
telu käy yhä jyrke-.äks1, tietenkin ovat nähneet Oban .. ' 
nea, ja sitä he eivät ole jättäneet käyttilDittä oa1en 
päUää.r1eneä aaavuttall1seks1a pyrki.,.s araalltta 
kukistaa1seen tavalla tai t01sella. 

Sisäpol1itt1sen t11anteen kehity. on 811. kieltä
mlttä ..rsalkan kannalta v11ae aikolua klJD7t bRole.tut
tavaksi, huolimatta voltt01sista sotat01m1sta, huolt.atta 
hLneD po11tl1kkana. kieltiaättöll1stä aaavutuksista ja huoll
utta kaikesta julkisesta propagandasta D1ky1sen reg1ae' n 
ja ~ .en -.c to1ll1nnan ja päiWiär1en hJVäksl. Marsalkka 
on niin ollen 1lae1sesti tuntenut 1lup11rin puhdistall1a
yr1tyksen viltt'-ittömJ1den. Sop1vana keinona hän tällöln 
on p1tiDJt kansanäiaestyksen to1meenpaaell1sta luottaaslau
.ean saaa1seks1 sekä selonteon julka1sea1sta euunn1ttele-
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manaa uuden valtioJmodon piäSUDDt.Viivoista. 

111 tä ensin kanaadänest;ykseen talee, oil sen taloa _ 
valtava ene.uat6 JDarsalltan hyviksi: '.'91,225 ;Jaa-IlIAtl;Ja 
65 ei-l&Dtl - ennakolta täysin sel". Salaiaeata IlDeaty~ 

aeatl ei ollut kys~stlltään. Ää.neatysilppuDD oli IlDest&
vän merkittlvl D1aenaä, ammattinaa ;Ja o.oitteeua, ;Ja Uus
tyslautatunnan puhee.n;johta;Ja kysyi äänestlvlltl. oliko ilp-
puunaa llerki ttlvl ;Jaa vai ei t 111 .. 1 alir1n iäDestyksen 
tulos antaa totuudenaukaisen kuvan kanaassa vallitseVi.ta 
mielialo i sta käy selville jo tlstl, .... ten ta1n liDestya
lukujen vertauksesta ylläesitettyyn todelliseen sisäpoliitti
seen tilanteeseen "'8". Marsa1ltlta itse siis ei tieteD
kään voi uskoa äänestyksen tulOks~ eikä rakentaa siihen 
1I1t1iD. llutta propagan4altei.Doilr" ;Ja Jmodolliseua valttina hiL

nen kädeaaään s11ll tieteDlt1l1 on merkitykaensä, ;Ja ae voi
nee siten kyllä ainakin ;Jossain alir1n parantaa tila.nnetta. 

II1tl taasen tulee marsalkan ;Jul.lt1lausull1in hiLDen suun
nittelemans. uuden valtiojärjestelaln Suhteen, olivat De tavat
toman pitkät ja JaOnisanai.aet. Tällä ilaavaa riittänee. jos 
otan tlhän seuraavan saksanlt1elelll julkaistun lyhenn;yaotteenl --liur dle NatioDen, dle aufrecht kilapten, werden das heut~e 
Ringen in Ehren bestehen. Nur dle V61ker ,die 1hr Leben aul 
die neuen Grundlagen der nationalen Di •• iplin und der .0&1&
len Gerechtiskeit autbauen, werden au. der Kri •• , dle aul 

XI Vertäiiun vuohI tUlkoon ii.si. .. LiHUka!, etii 1IU'.ä1&ä 
ADtone.cun Viiae maaliakuu •• a toiaeenpaneaas.a ltanaanläDestyk
.e.al annettiin 2.960.298 ;Jaa-läntl ta 2.996 ei-älDtl.Vit.e 
kanaanedustuavaal.eiaaa vuonna 19", jol oin viell SUur-lloania 
oli ole...... otti vaaleihin osaa '.071.695 läne.tä;JlI,;Ja 
-ltun1ngaad1ktatuurillne.t;ykae •• ä- v.19,a 4.649.16,. ;Jolloin ta1tea. 
kin on huoll1oonotettava, että 8illoin naisetkin saivat ottaa 
osaa äänestykseen. 



den ir1es tolgen wird, e1egre1ch hervorgehen. Daher verlaage 
1eh von Euch n1cht DDr, _1ne b1.her1sen .Taten n richten, 
.ondem 41e.er Autrut 1.t ~ch e1n Schrltt sua Weg 1n 41e 
Zukuntt. Ich verlange Euer Aller Unter.tutsuns. W1r .us.en tur 
41e Araee alle unaere Opfer briasen. .0 wi. eie 41e Anl .. 
tur una brechte. Dle Landtwirt.chatt und 48. Bauemtwa lIItie
.en unteretUtst .erden, um unaere Stelluns 1n SUdoeteuropa 
und 1n der kUnttlBen Gestaltuns des Xontlnent. behaupt.n 
zu könuen. Dle Produkt10n de. Landes mR.. gehoben .erd.n. 
Die Kolon1sierung der Baueru und der lrontklmpter ta den 
befrelten Geb1eten und 41e SchaffuQg eiDe. K1ttelbes1t.e. 
wird der Bauerufamille ihre Lebenakratt .1chem. D1e Schaf
tuns e1ner landwirt.chaft11chen Indu8tr1e sol1 dem Produzen
ten den Ab8at. seiner Erzeugni.ae garantleren. D1e Arbe1ter
schaft muss s1ch 1m neuen rumin1.chen Staat der ganzen 
Sorge der Nat10n erfreuen. da unaere wirtschaftl1che Selbe 
stän41gkelt und Kraft von ihren Pflege abhin8t. Der rumi
ui.che Staat 1D1188 IDitellen Kräfte.n ein nationales Biirgertua 
bilden und stätken. Alle Einm1schunsen des internat10nalen 
Kapitals, d1e bisher unaere Entwickluns vereitelte und den 
Staat unterain1erten, .u •• en durch ein natlonales BUrgertaa 
er.etst werden. Der Randel und 41e Industr1e -Us •• n ~ 
Rahmen der nat10nalen Dis.ip11n reorgani.iert und 1n Berufe
verbiDd.n su.ammeQgefas.t werden. Alle 41e.e Zlele der natio
Dal.n Revolut10n dUrten n1cht durch 41. Kr1egsl... gehe .. t 
.erd.n. Una.r Staat hat zu alta Formen tur 41e neue •• lt
ordnuDg. Vor all.. wird 41e Verwal tUD8 von Grund ~.rf'Iit"" 
neuert werden. Die Un1ver.1tären .us.en de. Staat 41e not
.end1gen Kaders su~~41e.er Umorgan1.1erung sur V.rfUgung .tel
l.n. Ein neue. Ge~. wird 41. B.rutstiDde organ1e1.r.n. 
Arbe1ter und Intellektuelle aller Kategorien, Kaufleute, Land
wirte und Induatrl.11e sollen 1n Berufek6rperschatten n .... 
meQgetas.t werden. 

Die Vertreter der Berutaetände ~s de. gans.n LaD4e 
.erd.n eine korporative x...-r bild.n, 41e 1n den Staatarat 
eiasesli.d.rt wird. Der Staat.rat wird aue dr.i Abt.1lUD
gen beetehen: a/ 41e KorporaUve Abtelluns. bl 41e T.chn1eche 
AbteilUD8, 41e -'t der Vorbere1tuns der Grundge.etae der Rat10n 
un4 der von der Begierung benötigten Gee.tae b.auftragt .erd.n 
.011 und ei 41e Batioaal. Abte1lUD8 ~ den Vertretem der Xorpo
rativen x.u.er, dee nat10nal.n Lebena sowie der verechied.nen Or
gan1.ationen und lnatltutionen. Die lrontt&.pter werden eben
tall. 1n ein.r einzigen Xörperachatt su ..... as.ta •• t.F.rner 
.erd.n aine Arbeitaorganiaation zur Leituns der natioDalen 
Arbe1t, .ine lanclwirtachattl1che Orpn1aat1on, eine Jugend- un4 
nationale iDlturorpn1aation, beat.hend aua den 1ntellektuell.n 
lUhrer d.r. Dört.r, 1Da Laben geruten werden. 
Alle 41... Emeuerungen .erden etuf.nwei.e durchgetuhrt .er
den, UII den neuen Staat grUndlich aufsubauen.- . 
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TOistaiseksi llana'd.t kommentariot turhat. nlllesitetyn 

laajan ohjelman tullessa toteutetuksi saanen vielä us81Dk1.n 

aiheen palata asiaan. TUlkoon tässä vain tOdetuksi, että 

suunnitellun uucian valtiomuodon pääsuunta'ViiVOjen julkaisemisel

la asiallisesti tietenkin on melko suurempi merki t~ku1n 

kansanäänss tyksan muodolli sella tuloksella. 

* * 
* 

Huomiota on T.ielä täs sä yhteydessä kiinni tettävä siihen, 

että marsalkka kansanäänestysjul1stuksessaan - kuten alussa 

jo maini tsin - kehoi tti kansaa lausumaan hänelle luottarnuk-

senaa silmällä pi täen hänen tulevaa toimintaansa Romani an kansan 

oikeuksien puolustamiseksi. Tämä voi tietenkin vain tar-

koi tta.a avointa val takirj aa tulevan rauhanjärj estelyn neuvot-

telujen suhteen, mutta perin yleisesti tämän sanonnan tulkitaan 

tarkoittavan Yälian selvittämistä Unkarin kanssa. Tämän 

yhteydessä en voi olla kertomatta, että rouva Gheorge Bratianu, 

kutsuilla luonani viime perjantaina,aivan arkailematta sanoi 

pimennysmääräystan Bukarestissa täytyVän pysyä voimassa kat-

soan mahdolli seen sotaan Unkarin kanss a! 

Klnisteri , f~9~ 
E. Hj. Palin. 
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RAPORTTI n: 0 ... 1: .... ~ .......... . 

. ~~!U:.e. .... t +. .. ssa .. ?.7. .. p: nä .... : ... r.;t"~~ kuuta 

Asia: Turkin nykyinen sema . 

':utsuilla 'i'urkin suurlt 'lettil ' ~ luone e ilen oli inulla 

tila i suus i t emp 'än k vn" es i seen keskustel uun i sänn: j a r-

kLn s sc . Keskus teluss mne j oudui e t l u wn:i umt n ~uomen j a 

o nic...n li1ttymisest .. anti komi n t er npa t iin . sss. yhteyde 5" 

ev rsti uuvi ' escu ohim~nnen v~l i tti , e tte i urk. i i i en 

l1it tJnyt . Suur l ' ettll ''' s l'enri "er t a r ttui het i t "htJl til 1suu-

t e. n ::. i t t ~' kaens :" .l. rki n I.lsennetta t ä t i: ny y" . än en esi tyk-

s s; oli seur van s i ' ltöi nen . 

" ... Ur i n vihol l i nen _ o l on V n " j b. . ..:i n& voi v kuutt 

"'tlille " h " san01, ~ ettG joka i nen turkkil i nen i s : 

t r vehtii vil 1tt"miU. l ;'" i olla j o " ista r0l!18n i a l a1ste , saks l 8i s-

t e, suomal..>i st v i t toa , ett ~ vii ' esti ;' i v · s s i;. Turki s s a rukoil-

1 an bdks n j ~ sen l ii t outune1den voi t on puolesta . hutta emme 

<.. i n viel " ol e varmo j t ä.t ~ voitos t a . Ja jos n11n 

käy , tt · , kaan vie l ~ t~ytyy v t ä~ sot a joukkons t aka. isin nyt 

Ven " j : t & v lloite tuilta e.lue i lt mi ten silloi n käy n i e n 

pi en i en val i oi den Ven ä j än r joilla , jotka ov t t a i s telleet 

~ aksan rinne lla. ? ämä kysymys pe10ittaa meitä suuresti , emmek ' 

v paaehto1s est i h lua ottaa s itä riski ä , j oka s iihen s1s "ltyy. 

JAKELUOHJE : 

av l11nen . 

UI: 1: At, 

JokeluohJemalleJa: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIolkli . mlnloterilllle. 
EI ulkomueduotukoen lIedoitukalln. 
Ei ulkomaaedultuklen. muHa ulko ... iainmlniateriGn tiedoi

tuUIIn. 
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n totta, että Ven ' j äll " el" ä yl i 3 mil j oonaa turkkila i-

sia , ett ä me &. harta i n:m1n t oivomme Ven ä jän romahdusta 

r j a n äi den he i mol a i s temme vapeu tu ta . utta emme sen vuoksi 

ha lua pann koko nyky1s t . urkin valtiota perikadon vaa r an 

a lttiiksi . - To i selt puolen e i kyll " my ösk ään ole ajate l -

t avissakaan , ett " Turkki aset tui s i aktiivises ti Venä jt:.n puo

l e lle . ,t 

äm" l a us\Dlto e i tosin s is äll b: mit ~än uutta , mutta 

se vahvistaa t :.ism' · lisyytensä kautta a i ka i semmin tie c.oi tt -

maan i t äällä va lli tsevaa käsityst ä , ett · Turkki niin kau an 

kuin su i nkin mahdol l i sta t ulee yri tt äm~än pysy~ puolueetto. 

mana , mut t a etUi s e r- ehk~ pi ankin - asetettuna lopull i sen va

linnan e teen , ei t ule vastustamaan Saksan arvat t a via l ~pi

kulkuvaat i muks1a . T;' ~n joho.osta olen t hydelli yyden vuoks i 

katsonut yyt ~ olevan lyhyest i siit ä tie do i ttaa . 

t nisteri: 

(E . j . Pelin) 
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Ulko s Linl:'.1 i teriölle poliitt i s e r aportt i nsa n : o 41 

t a r k i stettu tulos j a a r e l kka 

ntonescun prokl& ta . 

VEI: At. 



~ ... 1J, .. Jf. .. ~ ... r. ... ~ .... !? .. Y....t .. ........... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .. ... 4:1. •...... .. 

. $..~;r..t? .§i; . .i ... ssa .. ~e. ... p :nä .m~.r.r.as .. kuuta 19 4:1... 

Asia: Kansan ; äne atyksen t arkistet-

tu.. .. tul.QIi .... j ~L .. ~r.aJ;l.l.kka. .. .mt one.licun 

proklama.t10 ... sen. .... joMos ta ...... 

.Ja t kona r a porttiin i :0 39 t ä ten kunnioitta en tie oita n, 

e tt& kansanä äne s t ksen t ar k i s t e ttu tulo s o s o i t taa s eura a vat 

numerot : 

.Ja - i:.:. " i ä : 3 . 446. 889 

Kirjallisen sitoumuksen ktiivisesti my öt äva ikutt 

k .:.n t one s c un oh j e l man to t eut tamiseen anto i ä " e s tyks en yhteydes

s ä 3 . 446 . 8 53 he nki l öä . 

i"' estyksen tulokse n joh os t a ma r salkka julka i s i prokl ama-

tion, j oka eri s uhteis s a on n iin kuvaa va , etten voi olla tie

doi ttamatta sit ~ i n extenso s a ks n kielisessä muo ' o s s 80 . Se puhuu 

i ks i selv ä" k i lt ii , ett :: ko len t a rio t ovat turhat: 

It um" en: 

ie Verk ""r perung de s unerschU terli chen .illens, en die Volksab-

s ti ung bekundete, und er rum~ische Entschluss , meinen Kamp 

und meine Arbeit zu unterstUtzen , veranlassen mich, euch heute 

n ankbarkeit da r zubri n gen . 

JAKELUOHJE : 

Tavallinen~ ......... . 

UI:': A 1. 

Jakeluohjemalleja , 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Ii.lksi ministeriölle. 
EI ulkom •• edultukaen tledoituksiin. 
Ei ulkomaaedu.tukaen, mutta ulkoasiainministeriön tiedoi· 

tukan"_ 
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ss rum~is che Volk ver@eh t n1cht t 

.i r haben uns a us TrUm e r n und rn ie~igung erhoben und 

i m auf e e1ne s ha lbe n Jahres 5 0 ohl 1e Hei suehungen es 

He rren l s ueh di e fe 1nä l1 ehe .:offar t Uberwunden und es 

@elang uns , 1n de m bturm 'urop s we ä er oehfahrende Ruf e 

noeh leere .....nsprUehe zu äussern , s ondern den entschlossenen 

\ illen z Kampf Glauben un d eholle der VLter be 1zu-

t r a gen . 

I e3 danke eueh , Rumänen . 

FUr eura stolze r hebung danke i eh una euren geeinten 

Gei s t , er uns j ehrhun erte l an g behUten wi rd '. w1e e r uns i n 

der Vergange nhe1 t be ·ehr t e . 

Ieh i dme me i ne ankbar ke1t er zerri ssenen 5eele j ner. d1~ 

i lJl heili gen Befreiungskr1eg gef llen s i n d oder verletzt Wllr -

den . enn 1hr Blut a t 1e Vol k s abst i ung der Gese h1chte 

gesehr1 b en . o i e uer geei nter . ille d s pfer f Ur die 

r ~is ehe Ei nhe i t ehrte . 

um en ! 

I eh bat eueh , mir be i meiner rbeit z .. ie ·er ufbau und 

zur Verte idigung eD Reeh te zu fo l gen . 3 . 446 . 889 umänen 

, orteten zusti end . 3 . 446 . 8 53 um~en verpfliehteten s i eh r 

um Kampf und erw rten , i ndem sie me1n Progr mm unters tutzen , 

d1e ~~unde er Verant ortung , indem j e er se1nen Arbeits illen ge 

lobte . 

68 begegneten meiner :Uhe und me1n en Le1den 

treuen, ureh Ne1n . Diesen wunsehe ieh ,ihr Gewiseen möge s ie 

n i eht mahnen , und vers1 ehere ihnen , dess sie keine 

von mir erwertet, w1e sie e ueh d1e wenigen n i eht he tten, 

die mir i m io.rz die gefor derte UnterstUt zung versegten . 
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iese Ungl~ubigen ber frege ieh: 

leh habe d s Volk gebroehen und a llein , ersehöpft und 

entehrt gefun -en . leh habe i m vollen europ isehen Krieg u!e 

Ver antwortung ubernommen , ls das Gesehiek seinen harten ~nt-

sehluss gef ällt un 1el , irtseh f tsleben seine ge ohnten 

Grundlagen ent :.:ogen hette . Mi t einem ersehUttertan Volk , t 

leeran 3erzen und ut , mi t der unter e r Last eines be -

f eekten Regime s benaohteiligten und entehrten årmee un 

de.r ohung es uusammenbruehs unseres ge s t en n a tionalan 

Bestandes unter der kommunis tisehen F lut gla ubst du Rumäne , 

enn u ,orkl i eh eine Ve r nt ortung un u einen Go t t hast , 

d ss i en mehr h ' t te maehen k önnen? 

Unter er _eimsuehung des He ~ren und des 'ensehen , durch 

rdbeben , Ueberseh\',emmungen und Revolutionen h ben Vi ir d i eses 

Kampf jahr durehlebt , um dur ch die -' rsehu tterung e ines rie-

ges -t aller seiner rsehuttern en Versen~en ung an Leben , 

ut unL.. ut h in urehzugehen . 

um;:.nen t 

. enn inr den Gl uben en Gereehtigke it unu ,ahrheit be -

i tzt, 50 mues t i hr bekennen , d 5 5 e s n iemals er r u ekendere 

s t en g b 15 ie , i e ieh 10 dieser ~ahre fri s t auf me i -

nen u eken nahm und denen ien mieh dn t gegenstellte . b i eher -

lieh habe i eh nieht alle . ~gel besei t i gen un lle .... rwar -

t ungen ver irkli ehen k "nnen . leh möehte aber , e s s i hr mi t -

f uhlen soll t , ~viel ehmer z und ~tlosigkelt jeder bend 

f Ur 

etwas 

ein T g vorUbergeht , ohne das s ien mieh bringt , enn 

~ s fur eu:re Ruhe und f Ur euer ohlergehen ver irk-

liehen konnte ; dann gesteh t mir mein Gewissen 



• 

• 

- 4 -

denhe1t , dass 1ch nich t euch ellen helfen konnte . 

Ich wollt e unser e Baue r i':erkzeuge und Nahrung , Baum

wolle un b1ll1ges ~isen geben , den Prei s der Er zeugnisse 

heben , ohne von i hm e qu1r1erungen und Opfer zu fordern .lch 

wol l te de Arbe1ter d ie Fr eude e ines ehalts bi e ten , e r 

seinen Se dUrfn1ssen entspr1cht , se1ner Familie hilft und se1-

ne Ruhe s i chert : ich konnte i hm jedoch nur te1l we 1se sei n 

Gehalt erh Bhen , i hm se i ne Versorgung s1cher stellan und 

VolkskUchen 'seine Kinde r ern ~ hren . Ich wollte en Beamten

und Pens i onisten e 1ne gerechtere 'ntsch'digung 

em 1hr e Geh <' lter sehr erhC:h t v>urden , do ch i ch konnte das 

Land 1n d1eser schweren Krie sze1t n1cht noch durch neue 

bteuern belas ten . I ch wollte den Ge l ehrten und der J ugend 

mehr als die Gehaltserh"hun , c.ur oh Opfer e s ' t ates , f tlr 

1hre Laborator ien , .. e 1me , 3 1bliot heken , Kant i n en una Universit~

ten eben . Ich wollte Handel und Inc..ustrie he lfen , mit s ie 

s1 ch fruo htbar e t i :: keln und 1hre Pro Cluk tion n1ch t uurch 

reiszwang behenschen, och konnte 1ch nur i hr en Bestand 

wahren und 1hre 3ukunft erle1c~tern , 1ndem ich unter der Las t 

e r ~ri egssch i e r1gkeiten und e 1n 1ger ~bote so z i a ler , ' 1e 

tiber Intere s sen hin usre1chen , 0.1e GegenVlert opfe r e . 

Rumänen t 

Ich b1n jedoch n1cht Gott, um da s nt 11tz der el t 

zu än em . ähren d e 1nes Jahre s vo11er 't1hs 1 , Klage und 

F l u oh konnte 1ch n1cht mehr mac hen l s e1n Jahr des 

Kamptes und er Rechte , e r Befre1ung und der ~hre. 

Das mnsst 1hr a l le ve r stehen . 
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\. ir 

nur 

leben 1n 

iej en1gen 

e 1ner SChferen , unvorstellbar ha rten Ze1t , 1e 

Völker tlberl eben unä 8US ihr s~egreich her-

vorgehen werden , ' 1e, um ihre ~ukunft z u b uen , 1hre Gegen

~ art zu opfer n vers tehen . Be r achtet di e ansp nnung 

Kampf , das eid und die pfer unser e r Umgebung , die Völker , 

die s t ol t z eine ganze Gene r at10n opfern , a.m1 t das Va ter

land durch ihre Unsterblickkeit s 1ege . .. 1r mtlssen unser 

öyh1cksal m1t Ver trauen nsehen und es ohne u8UQer n er

ftllle n . 

Rumtnen l 

Durch euer Vertrauen vere 1n1ge 1ch heute 1n 

das gesa te rumf:.n1sche Verantwortungsbe \', usstein . 

me iner Ta t 

Se i d Uber-

zeugt , d s . : rschall .U1tonescu 1e Rechte de s Volkes und 

der um' en n1e verraten ~ 1r I oh b i n kein yra nn ,weil 

1ch euer Vertreuen n1cht 1n hochmUt1ge und drUck n e 

.errschsu ht ve~anale . Ich v~rlange heute nur von euch 

allen vere nt un entschlossen zu ble1 ben , wie 1hr euch 

i r. e r Vol s st i g ge z i gt h bt . Vere i n t 

sen 1e un ere Vor f ahren . Vere1ut und en tschlos sen 

sere -achkommen es sein wer ' en . 

Ich er e i Ge t..il.. tU;lg 6.es t tes un er B rufe 

l1b rne 

Ut 

en unä 

erselben 

di e Erftlllung er 

h ili gen Unruhe, mit 

treuan 

~er i ch mein Leben dem 

d1esas .Tahres gewi · t habe . 

erde i ch bl e1ben durch ie 

chr1tta mir erde olgen 

chw ' chen und Unruhen h1n e g seid 

~ o 

ge , mi t 

lungen 

Be Urfn i s se Uber w chen . 

äerselben ~uälenden uor

Kampfe und den rfUl-

ganze _e1t , da 1ch eure 

hören . Rumi:inen , 

stoltz . 



I L ufe e i nes J ahre s stUrtzte i eh dUUde und Hoffe rt. 

In e1nem J ahr hoben r. ir unser e on rchie un d unsere 

b.rmee , d1e l.ior al e s bt ates und den . 111en unseres Vol -

es . In einem J hr hoben ir s ' r euz von olgo t ha zur 

.c;rl l: s'..Ulg er oben una 1e beholle i s ten be f r e1t . Je t zt 

he i s t es , dt er selben I:raf t dem Gebote er u.ec,::: iehte 

FolB6 zu leisten . 

1n 1es <. r ~ tunde .~e1ner .Jenkbar ke 1 t f ur iejen i g n , d1e 

geholfen heben 1n der Jehr es Ke fes un ... er ru-

~~is0ben Versini g , n1e Ges ehi: hte zu sc~re 1 ben, denke 1c~ 

d n _el : en , der r~ee , den ~e mten , den h~uern unu den t~u-

ter i '3 . i c ve lT s t.mc.e n un r ge ~'o l gt si n' in dieser 

;:,tun -,e r ru!:!" nischen - r..re . 

.t ..J:en ~ 

1e. rute eu\!h alle , Jung und _ 1 t , ..:u .>.r e i t un K 

_u rdnun ' un_ Ge .~rsa. , .:u Jleube und vp er , I.enn nur 

so kc nen ir en ko~~nden muLe vo 1 n ~tunuen ~ie u t 1rne 

i tlten . 

:"5 leb um..n1e 1 

eb der Kcni g l 
~ar5che.ll .iIltoneseu . " 

" n1, ten , f~~~ 
E .Hj .Pelin . 
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'lt;! 't I 

Roman1an vi1meaikaisista tapahtumista ei erikoisempaa ole 

kerrottavana. Vaikeudet ja keskinäiset erimielisyydet jatkuvat 

ja olisivat ne j o j ohtaneet ilmiriitoihin, ellei saksalaisia 

olisi maassa pi t ämässä j t rj estystä . Ulkoasiainministeri Stundzan 

äkil l i n en ero ai heutui tiet ä äkseni siitä , että h än 011 t01minut 

monissa asi01ssa liian itsenäisesti tiedustelematta valtionjohta

jan mieli pi dettä . Kun legionalaisten keskuudessa ei ole t älle 

paikalle sopivia henk1löit ä , väitetään, että valtionjohtaja olisi 

tahtonut ulkoasiainministerin paikalle .. t1sen liberaalipuolueen 

johtajan Bratianun, mutta varsinaisten leg10nala1stan 

vuoks1 011 hänen luovuttava ajatuksesta ja nimitett äv ä ulko-

asia1nm1nisteriksi Berliinissä ollut l ähettiläs, joka tosin ei 

vieläkä än ole saapunut Romaniaan, joten ulkoasiain johto 

l ut valtionjohtajan omissa k äsissä . 

Romanian liltyttyä kolmivaltasopimukseen ovat Japani ja 

Espanja l ähettäneet tänne uudet ministerit ja s8I1Din Saksan 

lähettiläs vaihtuu. Viimemainitun poiskutsun syyksi mainitaan, 

että h änellä nelj ä vuotta t äällä toimittuaan on li1an paljon 

ja l äheisiä suhteita ent1sen regimen mieh:!. in, joten hänen on 

va1kea suhtautua luottamuksella uusiin ja t ähän asti tuntemat

tomiin, nyt maan johtoon astune1s1in hankilÖihin. Tosiasiall1-

JAKEL.UOHJE : 

UE 2: II'. 

JakeluohjcmaUeja : 

T avallinen. 
j IOliliUen jil li.akai minilteriölle. 
Ei ulkomaaedultuklen Uedoitukllin. 
Ei ulkomaaedustuksen, mutta ulkoasiainministeriön tiedoi. 

tukiiin. 
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nen syy l i enee kuitenkin, että Saksa haluaa tänne nuoremman 

j a tarmokkaamman miehen, joka voi ruveta lujalla k ädellä 

j estämään maan oloJa. Uudeksi l ähettilä äksi nimitetty parooni 

von Killinger, joka Bratislavassa on ollut ensimmäisessä dip

lomaattisessa toime s saan, on upseerikasvatuksen saanut ja saa

mieni tietojen mukaan erinomaisen tal>mokas mies, niin että hä

nestä näh t ävä sti tulee uuden j ärje s telmän toteuttaja ja uudis

tusten toimeenpanija. Kun maassa nyt on saksalaisia lukuisasti 

ja saksalais t a sota väkeä p äivä päivältä saapuu lisää , on h ä

nellä r ii tt äv :'s t1 a pUVOUll1a Sakse Q tarkoi tuaperien toteuttall1sek-

si. 

Legionala isten keskinäiset rii tai suudet , joista ulkomaiden. 

lehdissäkin on msinittu, vaikka uutiset Romanian taholla viral

lises ti onkin peruutettu, jatku.·vat ja hallituksen on vaikea 

t ää legional a isia kur i ssa. Ma:mittakoon, että esim. 

ja pä äministeri Gigurtu, joka on suuri Saksan yst ävä . mutta 

silti legion alaisten vihoissa, on asunut Saksan l ähetystössä pe

lastuakseen legionalaisten terroriteoilta. Entinen pä äministeri 

Tataresou lie viel äkin a rmeij lID turvissa. Kukaan ei ole varma 

henkensä ja omaisuutensa pUOlesta ja yhä edelleen jatkuve t lu

kuisat virast a erottamiset sekä virasto jen ja myös 111kkeiden 

legionalaistuttaminen. Päte.ä ä ainesta tuskin löytyy. joten 

tojen sekä liikkei den toiminta k~sii suuresti. Juutalaisilta 

otetaan paitsi maa-oma isuutta. my ös talot ja liikkeet pakkohin

nal18. mikä lienee noin kymmenen k äyvästä hinnasta. Nykyään 

näytt ääkin legionalaisten pä äasiallinen huomio kohdistuvan 

laisiin. joiden asema p äivä päivältä käy vaikeammaksi. varsinkin 

kun heillä nyt tällä hetkellä ei ole mitään mahdollisuutta 

pääst ä edes poistumaan maasta. ~~' . 
_!' . . v _!:Q ~ 

vin 1111:"1'1"1. 
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Roman1aa_ , ...... 

Saksalaisten joukkojen kuljetus maahan on jatkunut 

rittavat he nopeasti kaikenlaisia valmisteluja, mitkä v11t'-ant 

nopeaan toimintaan ja Romanian varustamiseen toimintakeskukaekal 

tulev1a operati01 ta varten. Nlinpä on Bukarestla.. Idlreellä lal

tettu suorat puhellnjohdot omine keskUksineen saksala1s1a 

Saksala1s1a on pakkos1joitettu melkein ka1kkiin yksltyisiin ta-

101h1nkln ja monet julk1set rakennukset sekä koulut on otettu 

heldän majoltuspa1kolkseen. 

Tiedot sakalaisten joukkojen tulosta Bulsarlaan vahv1stuTat 

ja Saksan Neuvostoll1 ton kanssa tekemän kauppesopll1Dlkaen jälkeen 

on kalkkien mielestä llmeistä, että Bulgarla on entanut SUOltU-

~ muksensa sakalalsten kauttakulkuun. 

Roman1ala1s.t elvät yleensä katso tyytyvälsYydellä 

ten puuhia. Saksala1stanban piti lähettää maahan vain opetus

joukkoja, mutta nyt onkin maa ilmeisesti joutumassa tuklkohdak

si saksalaisten sotat01mille. Romanian suhteet Kreikkaan ja Turk

kiin OTat olleet hyvät, n1in että näihin mihin kohdistuTa 

hyOkkäys ei ole romanialaisille mieleen. Lisäksi on Saksan ta

holta koko ajan aelitetty, että se pyrkii säilyttämään rauhan 

Balkanilla. Joa Salcaa nyt hyOkkää täältä käa1n Kreiklcaan, on 

JAKELUOHJE: 
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romanialaisten mielestä ilmeistä, että maa voi joutua sota

toimien kohteeksi, koska englantilaiset siinä tapausesaa var

asti yrittäisivät pommittaa maan petroolikeskuks1a ja rauta

tieyhteyks1 ä. 

Turkin kanta lie toistaiseksi epävarma, mutta yleisin on 

käsitys, ettei Turkki voi sallia saksalaisten . miehittää Bulga

riaa, vaan että se siinä tapauksessa ryhtyy sotaan. Sakaa

laisten kiireiset valmistelut viittaavat siihen, että hyökkäys 

tapahtuisi aivan lähitulev~isuudessa. Toiselta puolen ei sak

salaisia joukkoja vielä ainakaan liene maaS88 kuin noin 6-

7 divisionaa, mikä voima ei r i ittäne sotatoimiin siinä ta

pauksessa, että joudutaan taistelemaan myös Turktia vastaan. 

On lau.suttu otaksumia, että Saksa olisi luvannut Neuvosto

liitolle alueita Turkista, mutta epäilan näiden tietojen to

denperäisyyttä. 

Lehdissä kierrelleet uutiset Neuvostoliiton Bukarestin-

~ lähettilään poiskutsumisesta olivat kokonaan tuulesta temmattu

ja ja oli Neuvostoliiton täkäl äinen lähettiläs, joka niihin 

aikoihi.n juuri pistäytyi luonani, perin hämmästynyt nUatä. 

Hän oli jo silloin s11s ennen Saksan-Neuvostoliiton sopi

tuksen allekirjoittamista vakuutettu siitä, että Bulgaria on 

suostunut saksalaisten kautta kulkuun. Turkin lähettiläs taas 

lausui, että hänkin uskoo 

e elleen koettaa kieltää 

asian olevan niin, vaikka Bulgaria 

Turkille asianlaidan ja tuntuu muu-

tenkin 

tilaat, 

heidät 

harjoittavan kaksinaamaista politUkkaa. Saksalaiset so

vaikka he tuskin ovat tietoisia aiitä mitä varten 

on tänne tuotu, puhuvat verrattain avomiel.isesti menoa-

taanKre1kkaan italialaisia auttamaan. Italian jatkuvat ~ato1n-



-3-

käym1set tekenevät toiminnan a ivan lähi tule vai suudes.a väl t- . 

tämä tt ömäksi • 

Ministeri. 
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Kirjoitettuani eilen raporttini n:o 3, jossa esittämäni 

(~ arvelut vastaavat t äällä diplomaattikunnan keskuudessa vallinnut

ta käsitystä , näyttäl tilanne eilispäivän kuluessa äkkiä muut-

(, 

tuneen. 

Ka ikki t ämän päivän lehdat julkaisevat suurin otsikoin 

Saksan, Neuvostoliiton ja Bulgarian tahoilta annetut peruutultset 

uutis i in, jotka koskevat saksalaisten joukkojen kulkua Bulgarian 

kautta tai Neuvostoliiton ja Saksan yhteisymmärrystä siitä. Se

litetään, että saksalaisia joukkoja on tuotu Romaniaan yksin

omaan tarkoituksessa vahvistaa tämän maan puolustusta. Kun juuri 

on laaj~sti selostettu Saksan ja Neuvostoliiton välistä täydel

listä yhteisymmärrystä, on käsittämätöntä ketä vastaan Romanian 

olisi puolustauduttava, sillä Neuvostoliitto on ainoa naapuri, 

jonka taholta Romania on huolisaaan. 

Eilen illalla kuulin, että Bulgariaan vietyj ä saksalaisia 

(siviilipukuisia) joukkoja oli sieltä palannut tai oikeammin pa

lautettu Romaniaan. Nähtävästi on Bulgaria vihdoinkin käsittäen 

tilanteen sille suomat suuret edut asettunut kieLteiselle kan

nalle saksalaisten läpimars*iin ja Saksa ei ilman suostumusta 

tahdo kauttakulkua yrittää, koska siitä aiheutuisi pian koko 

JAKELUOHJE: 

DE 1 : A t . 

J ake luohjemalleja : 

T avallinen. 
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Balkan1n joutuminen sotanäyttämöks1, slllä Turkki 011 1lmelses

t1 valmistautumassa sotaan heti kun saksalalset saapuvat 

ger1aan. Saksala1set pltävät a1komuksenaa hyvin aalasaa, mutta 

uskon kultenkin, että heldän laskelmiinsa on tullut llaätekijä. 

mikä pakottaa heidät ainakin toistaiseksl harkitsemaan tl1annet

ta ja muuttamaan suunn1 telmiaan. Paitsi Turk1n ja Bulgarlan 

kantaa on tOdennäköistä, että Neuvostolli1ollakin on ollut 

osansa asiain järjestämisessä. 

Lähipäivät tuonevat selvityst ä asiaan. 

A i v _. JA vJ /J 
f - /~' 

Ministeri. 
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Kauan aikaa vallinnut sisäpoliittinen jännitystilanne puh

kesi kuluvan kuun 22 päivänä legionalaisten taholta järjestet

tyyn vallankaappausyritykseen, jonka \arkoitus oli valtionjohtaja 

AntonesoUD kukistaminen ja koko valtiovallan ottaminen legiona

laist80 käsiin. Legionalaiset olivat salassa miehittäneet 

valtionjohtajan virastoå (uusi ulkoasiainm1nisteri~n talo) ympä-

r~ivistä rakennuksista ja varustaneet ne konekivääreln sekä pl

katykein. Noin 600 henkeä käsittänyt joukko yritti 8O&in 

ta sanotun ulkoasia1nministeri~n rakennuksen, mutta kenraali An

tonesou lie saanut tietoja aikeesta, koska talo oli hyYin 

( taväen miehittämä, niin etteivät kapinalliset päässeet rakennuk

seen, valkka puolustajien taholta ei vielä 8lI1III1ttuk.aan heitä. 

Kapinalliset olivat sitä ennen vallanneet useita poliisiasemia, 

mikä tapahtui helposti t koska suurin osa poliiseista lukeutui 

legionalaisiin ja koska entinen slsäministeri, unraall Petrort

oesou oli kapinallia1a johtamassa. RadiolähetysaseD8 joutui JQ'fls 

aluksi kapinallisten haltuun. Tilanne 011 hyYin sekava elkä ku-

kaan tiennyt mitä olkeastaan oli tekelllä. Valtionjohtajan P'TT

dettyä sotaväkeä avuksl alkoivat veriset taistelut pitkln katuja 

ja raivosivat ne erittäln k11hkeinä varsinkin ulkoaslalnm1niate. 
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r1§n ympärillä. Kapinalliset avas1~t konek1väär1- ja tykk1tulen 

valtaam1staan rakennuksista sotaväkeä vaataan. So'-väen aa.'
tanJdt ja tykit paikalle alko1vat he näiden 1Ialoje. tuhoam1-

aen. Useat talot täytyi kokonaan tuhota tJltld. tule lla ta1 ay-

tJ1;tää palamaan sytytyspomme111a mnenkuin ne aaatiin puhd1a-

tetu1ks1 kapinallisiSta, joitten mieshukka nousi ~rain kor-

keus1. K11vaat taistelut kastivät täsaä kohdin lähes 2 vuo-

rokautta. Kun l ähetystö s1ja1tsee verraten lähellä ulkoas1a1n-

ministeriötä, kuului t a istelumetel1 hyvin tärme ja myös aivaJ1 

lähetystön lähistössä tapahtui ki1vasta ammuntaa, koska kap1-

nal11set olivat ottaneet haltuunsa erään tehtailija Malaxa'lle 

kuuluvan talon, joka lopulta täytyi sytyttää tulee. 

sa kaupunk1a suor1tett1in kiivaita ta1steluja. Kapinal11set 

ryOstivät 111kkB1 tä ja yks1 tyisten asuntoja. 

osassa he ehtivät sytyttää tuleen kaks1 asuntokortte11a vala

malla siellä talot bens11n1l1ä ja sytyttämällä ne tuleen. Sa

dottain juutala1sia tapettiin ta1 paloivet taloihinsa. Katoil

ta ja ikkunoista ammutt1in sotilaita, joita myös valelt1in 

bensiinillä ja poltettiin heidäa joutuessaan 

s1in. Puhel1nlai toksesta aivan kaupungin keskustas.. taisteltiin 

kiivaasti. Yksityistaloihin tunkeutuneet kapinal11set vaativat 

rahoja huolimatta olivatko asukkaat juutalaisia vai romaD1ala1-

s1a. Satoja ryOstöj ä suoritett11n. 

n1 kahden vuorokauden taistelujen jälkeen 011 

nilleen selvä. Kenraal1 Antonescu 011 t11anteen herra, mutta 

p1entä 8JIIIIWltaa tapahtui Tielä pari päivää myOhemm,nkin. 

Sotaväki on tutk1nut talot p1dättäen paljon legionala1s1a. 

Kapj;Dall1sten johtajat on tel01tettu, n11den joukos_ m.m. edel-

lämainittu kenraal1 PetroTioeaou. Varapäämin1ster1 Boria S1man 



-3-

kohtalosta e i ole annettu tietoa. Viimeisenä taistelupäi.ä

nä hänen nimissään annettu kehoitus legionalaisille lopettaa 

taistelu, tuskin on hänen antamansa. Senjälkeen hän heti 

katoe1. Väitetään, että hänet olisi ammuttu, mutta legiona

laiset uskovat hänen päässeen piiloutumaan. Maaseudulla ta

pahtuneet taistelut ovat myös lakanneet valtionjohtajan pääs

tyä pääkaupungissa tilanteen herraksi. 

Saksalaiset joukot eivät ottaneet osaa taisteluihin,kos

ka Antonescu ilmoitti, ettei Tqr itse heidän apuaan. Kenraa

li Antonescu palasi juuri ennen kapinan alkua Saltzburgis

ta, jossa hän tepasi valtakunnanjohtaja H1~ler1n. Väitetään 

hänen selosteaeen tilannetta ja legionalaisten terrorisointia, 

jolloin hän olisi saanut vakuutuksen, että saksalaiset joukot 

ovat valmiit auttamaan häntä j ärjestyksen palauttamisessa. 

Vasta taistelujen päätyttyä saksalaiset motorisoidut oaaatot 

liikkuivat pitkin katuja ja lienee jokunen sotilas saanut 

surmansa vielä silloin taloista ammutu1sta laukauksi8ta. 

Kaatuneiden lukumäärästä ei vielä ole tietoa, mutta 

nousee se muut~an tuhanteen, sillä kap1n~li8ia kaatui jou

kottain, kun heidän miehtttämänsä talot tuhottiin. 

Se lyhyt aika, minkä legionalaiset osallistui nt hel

litukseen osoitti, että tilanne ei voinut jatkua sellaisena. 

Täydellinen mielivalta vallitsi maassa. Vakavimmin ajattele

vat kansalaiset näkivät jo täydelli8en selcasorron uhltaaAll 

maata. Legionalaisten riveihin liittynyt roslcaväki ja kolllDl1-

nisttt tekivät mit ä halusivat ja viha valtionjohtajaa ns

taan kasvoi kasvamistaan hänen yrittäessään estää terrori

tekoja. Väitetään että kommunistit ovat innolla osallistu-

neet legionala18ten toim1.ntaan ja että pohjoinlll naapur1maa 
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on ollut 'Y11kkaassa to1minnassa t äällä epäjär j88t~sen a1kaan-

saamiseks1. 

Kaupunki on 'Y1elä vahvojen sot11asosastojen mieh1ttämä. 

Ka1kk:1 kulk1jat tarkastetaan. Kukaan e1 .. a po1stua kaupun

g1sta. Ulkoas1a1Dm1n1ster1 /5 ja sen ymp "" r1st/5 on 'Y1elä täy-sln 

eristetty-. 

On annettu määräys ka1kkien ase1den luovuttamisesta ja 

so t11aat tutkivat kai kk:1 asuDDct. Ravintolat ja teatter1 t y-.m. 

ovat suljettava kello 9 illalla. Kello 10 jälkeen e1 kukaan 

saa liikkua ka du111a. 

Uutta hallitusta ei vielä ole muodostettu, mutta on 11-

me1stä että siitä tulee suureks1 osaksi sot11ashal11tus.Luul-

tavast1 saa valt1onjohtaja my-/5s ent1sen 11beraal1puolueen hal

l1tuksen taakse ja koettanee hän y-leansä l öy-tää mahdoll1sim

man laajan hal11tuspohjan saadakseen slv1sty-neist ön ja vakavasti 

ajattelevan osan kansasta puolelleen. Hänen asemansa ei ole 

kadehdittava, ja joutunee hän use1denkin attentaatt1en koh

teeksi fanaatt1sten leg1onala1sten taholta, jotka tuskin ens1 

epäonn1stumisen jälkeen PY87Vät rauhassa, ennenkuin ovat saa

neet surmatuks1 kenraali AntonesoUD. 

M1n1eter1. 
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Kuten oli odotettavissa muo dosti valtlonjohtaja Antonesou 

kapinan kuki s t et tuaan melkein puhtaasti kenraalihal l ituksen. Ai-

noastaan oikeusmini s teri t ohtori Gh. P . Uooan, työ~ 

teri professori Petre Tomesou, propa gandaminister1, professori 

Vrainio ja valtiosihteeri ( salkuton, p ä äministerin kanslian p ääl

l1kk .) professori h11hai A. Antonesou ovat si villihenkil öi t ä . Näis

t ä on vi1meksimaini ttu t ärkein, sillä h än on koko val tionjohta

jan vallassaoloajan (oikeusministerinä ) ollut hänen lähin apulai-

sensa. aikki uudet la1t, kaikki julistukset ja kaikki 

johtajan puheet ovat h änen laatimiaan. Bukarestin seurapiireis

s ä kerrotaan, että hän olisi valtionjohtajan poika,(hän on 21 

vuotta nuoremp1 kuin valtionjohtaja) mutta lienee se täkäl ä1stä 

joutopuhet ta. 

Puhdistus ja tarkastyö jatkuu tarmolla. Kot1tarkastuks1a on 

toimitettu melkein j oka talossa. Ka duilla liikkuvat ihmiset tar-

kastetaan tuon tuostakin samoi n raitiovaunuissa tai autobusse1s-

sa liikkuvat. Paljon on l öydetty aseita ja ennenka1kkea on he

r ä ttänyt h ämmästystä ne vel tavat m'·ärä t ryöstettyä tavaraa ja 

rahoja mitä legionala1sten huone1st01sta on löydetty. Useat le-

81onala1s11o kuuluneet virkamiehet ta1 kontrollöör1t 

JAKELUOHJE: 

UE 2: A 4. 

JakeluohjemaUeja : 

Tavallinen. 
ta .... 'h"e" ja lial k, i mini.teriölle. 
EI ulkomaaodustuklen tiedoitukailn. 
EI ulkomaaedultukaen, muU. ulko •• iainminiateriön tiedoi

tuksiln. 
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itse kaikki virkatoimensa yhteydessä laillisast1 ta1 

IDest1 kantamansa varat e des yr1ttämättä laat1a mitään 

tyst ä niist ä . 

la1tto

tlli-

Kap1nallisten harjoittama raakuus ja julmuus varsink1n 

juutalaisia kohtaan on herättänyt suurta mieltenkuohua. Kuol

leiden ja haavoit tuneiden luvusta ei ole vielä tietoja,mut

ta ne viralliset tiedot, mit ä jo on saatettu julkisuuteen, 

ovat ilmeisesti aivan liian alhaiset. Kuolleiden luku arvioi

daan kuudeksi tuhanneksi. 

JälkipUhdistuksen yh teydessä on toimitettu lukuisia pidä

tyksiä , virallisten tietojen mukaan on tähän mennessä vangit

tu 2291 henkilöä. Aseita on l öydetty runaaasti m.m. 87 isoa 

ja 460 kevyempää konekivääriä, 17,680 sotilaskivääriä, 5450 muu

ta kivääriä, 7,800 pistoolia, runsaaati r ä jähdys- ja käs1gra

naatteja y.m. RyOstettyä tavaraa on keräyspaikkoihin kuljetet

tu jo 97 suurta kuormaautolliata. Salainc radiolähetysasema 

on tavattu eräässä lähetystöä verrattain lähell ä olevassa ta-

• lossa. Virkamieh1st ö kautta maan on suur1mmaksi osaksi eroi

tettu, koska legionala iset olivat ottaneet kaikki tärkeimmät 

virat itselleen. Kanraali Antonesou on antanut määr äyksen van

gittujen inhimillisestä kohtelem1sesta ja tutkimusten nopeasta 

suorittamisesta. 

Bukarest ei vielä ole palannut normaa11sean elämäntahtiin. 

Useita katuja on vielä eristetty. Melkein ~ikki autobussi-ja 

raitiovaunut kulkevat kiertoteitä. Virastoihin pääsy on perin 

vaikeata. Käydessäni esim. ulkoministerHSssä joutui käyttämäni 

auto ainakin 6 kertaa pys äytetJkai, huolimatta siitä, että erään 

upseerin avulla olin jo päässyt varsinaisen varUoketjun läpi. 
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Ulkoasiainministeriön eteinen oli t ä ynnä sotilaita ja upsee

reita, jotka tarkastavat jokaisen sisälletulijan (henkil ölli

syystodistukseni tietysti pelasti minut tarkastukselta). 

Ensi töikseen on valtionjohtaja rientänyt selittämään 

Romanian kiinteän liittymisen aksel1valtoihin. Yleensä on suu

ri yleis ökin nyt tyytyväinen saksalaisten maassa oloon,koska 
olisi 

kapina ' ilman heidän t äällä oloaan tuskin /tullut kukistetuk-

si niin lyhyessä ajassa kuin nyt tapahtui, mutta jo yksis

t ä än saksalaisten joukkoosastojen liikkuminen kaduilla oli 

omiaan herättämään pelkoa kapinallisissa. 

Eräs taisteluihin osallistunut legionalainen, joka vielä 

toissapäivänä oli vapaa, , ilmoitti katkeruutensa saksalaisia 

kohtaan lausumalla, että ' Saksa saatuaan Romanlalta kaiken 

mitä on halunnut ei välitä mitä maassa tapahtuu, koska il

meistä on että heidän kohta on otettava koko maan hallinto 

omiin k äsiinsä. Hän oli vielä t äynnä intoa selittäen ,ettei 

asia vielä ole selvä . Uskon hänen kuitenkin erehtyneen,sillä 

puhd1stustyö n äyttää t ä llä kertaa tehokkaalta, niin ettei mah

dollisuutta ainakaan suurempiin kapinayrityksiin tule olemaan 

niin kauan kuin armeija on halli tuksan takana. Armeija tuntee 

itsensä taas t ärkeäksi ja tottelee kai upseereita, joista ai

nakin kaikki vanhemmat - kuten aikaisemmin olen ilmoittanut--

olivat vihamielisi ä legionalaisille, jotka omine poliiseineen 

ja mili1sijärjestöineen yrittivät riistää armeijalta mahdolli

suudan osallistua maan sisäisten olojen järjestämiseen. 

Sotilaitten asamaa koetetaan kaikin tavoin parantaa aak

auais1l ta aaatujen ohjeiden mukaisesti, niin että tavallin. 

romanialainen aotamieakin, joka on tottunut tämän maan aoti-
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la1tten kurjuuteen, v01 nyt tuntea 1tsensä 1hmiseksi ja on 

varmasti tyytyväinen jokaisesta p1enestäk1n parannuksesta. 

Kaikk1 reserviupseerit on kutsuttu kuukaudeksi asepalve

lukseen, jonka a1kana t01votaan voitavan päästä selv1lle hei

dän luotettavuudestaan. 

Vakavammat legionalaiset, jotka jo p1tkän a1kaa olivat 

surulla seuranneet legionala1sl11kkeen kehittymistä väärään suun 

taan, ovat vakuuttaneet uskollisuuttaan valt10njohtajalle eikä 

heitä vastaan l1enekään ryhdytty mihinkään rankaisu- tai vai

noamist01manp1te1s11n. Valtionjohtaja itsekin puhuu vielä kau

n1ist1 Codreanun i de01sta, jotka suurin osa legionala1s1in lu

keutune1sta hylkäs1 antautuessan ajamaan 1tsekkäitä valtapyy

te1tä ja omaa etuaan. 

TIe1senä va1kutelmana v01 mainita, helpotuksen ja rau

hoittumisen tunteen, sillä leg10nalaisten hommat ennen kapinaa 

olivat jo pitemmän ajan siksi mielivaltaisia, että yleinen 

epävarmuus ja levottomuus vallitsivat maassa. Siksi alistutaan 

pieneks1 ajaks1 ainakin vaikka kuinka ankaroih1n j är jestely

toimenpite1h1n, kunnes roman1alaisten yleinen huolettomuu8 

taas pääsee vallalle. 

Ministeri. 
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RAPORTT I n : o 7~ 

.. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

II J 1 j{, J J . i - Y! 
Eulcarest.i ssa 9 . p : n ä helmi. kuuta 19 41... 111n / , - "1. / 

Asia: buka restin arva ilujassls!ll-

laisten aike ista L ...... ............................. .. ........... . 

Saksalais t en j oukkojen ja sotamateriaalin kuljetus maahan 

on yhtämi ttaisesti jatkunut, mutta varmaa tietoa tänne tuotu

jen joukkojen mä ärästä ei ole saatavissa, koska arviot tai 

paremmin kai arvailut vaihtelevat suuresti. Voitanee sanoa hei

t ä varmuudella olevan ainakin 200 ,000 mutta monet arvioivat 

heidän lukunsa jopa kOlm1kertaiseksi, mikä kuitenkin on liial

lista. Viime päivinä on kuljetustempoa lis ätty. Yleensä 

lainen k äsitys vallalla, e ttä pian jotain tapahtuu. Saksalais

ten kuumeinen touhu viittaa myös siihen. Mi t ä ja milloin,sii

han ei kukaan osaa vastata. Marssi Bulgariaan ja sen kautta 

Kreikkaen on yleisin ja luonnoll1sin otaksuma. Aika 

3-5 viikon sisällä . Tiedot Bulgarian kannasta ovat my ös risti

riitaisia. Yleisin on Qtaksuma, ettei vastarintaa tehdä. Jos 

niin k äy, on ilmeistä, että Neuvostoliiton suostumus on aaatu. 

Turkin kanta on samoin epäselvä , mutta vallitseva k äsitys lie

nee, ettei Turkki lopultakaan sekaennu sotaan, jos Bulgaria 

taa suostumuksensa saksalaisten kauttakulkuun. Maall1kostakin 

tuntuu, että Saksalla ei viel ä ole riittäv ästi voimia t äällä , 

jos Turkin osallistuminen sotaan olisi odotettavissa. 

JAKELUOHJE : 

UE 2 : A • • 

J ake luohjemalleja : 

Tavallinen_ 
Tav.lunen ja li. ~k .i mini.teriölle. 
EI ulkomaaedustukaen tiedoltukaiin. 
Ei ulkom •• edultukaen. mutt. ulkoa.iainministeriön tiedoi

lukalln. 
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Romania laiset ovat huolissaan tapahtumien kehittymisestä, 

vaikka eivät viel ä kai tiedäkään mitä än varmaa saksalaisten 

aikomuksista. He olettavat heti saksalaisten mahdollisesti 

marsittua Bulgariaan lentohyOkkäykaiä englantilaisten taholta. 

Ensi sijassa tulisivat tietysti kysymykseen öljyalueet,jotka 

ovat saksalaisten hallussa. IlmapUOlustusta on siellä tietys

t i tehos te t tu, mutta myös Bukarestin ilmatorjuntaa on vahvis

te t tu. Ellis1l1asta alkaen on kaikkien näyteikkuRoiden ja 

asuntojen ikkunoiden oltava ehdottomasti pi~ät. Autojen valai

simet samoin himmennetyt. Er äitä ikäluoklda ja kaikki reservi

upseerit on kutsuttu asepalvelukseen. Kaupungissa olevat lu

kuisat saksalaiset joukot ja tuhannet saksalaisten autot y.m. 

DIOottoriajoneuvot entavat kaupungille sotaisen leilll8ll, mitä 

vielä lisää runsaiden rOlll8llialaisten sotilaspartloiden vilkas 

toiminta. Monet kadut on vielä suljettu, kaduilla kulkijoita 

tarkastetaan edelleen ja· ulkonaliikkumiskielto kello 9 jälkeen 

illalla on vielä voimassa. 

- :.. ::. . ) 

Ministeri. 
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MInisteri. 
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B u k a r e s t i ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n:o .e •. 
Bukaresti ssa 11 p: nä helmi kuuta 

Asia: Romanian sisäisestä tilan-

.te.ea.ta •.............. ........... ... .............. ....... . .................... .... . 

Romania n sisäisessä tilanteessa ei viime raporttini jäl

keen ole suurempia muutoksia tapahtunut. Kapinayrityksen jäl

keistä puhdistusta jatketaan tarmokkaasti. Yhä uusia pidätpk

siä toimitetaan ja sotaoikeudet toimivat. Kuolemantuomioita ei 

ainakaan virallisten tietojen mukaan ole julistettu, mutta pit

käaikaisia pakkotyötuomioita on annet tu runsaasti. Vara-pääminis~ 

teri Horia Sima'n, entisen poliisipäällikkö Petrovioescun,minis

teri .Tashinskin ja poliisipä ällikkö Ghikan osallistuminan kapi

naan on legionalaisilta lOydettyjan asiakirjain nojalla 

Heidän rangaistuksistaan ei ole tie d,1i tettu eikä edes tiedet ä 

onko heidä t saatu pid iitetyiksi vai eL Väitet ä än ett ä Horia 

ima olisi saksalaisten avulla p" ässyt poistumaan maasta. On 

annettu joukko uusia määr ä~-ksi ä , m.m. sellainen, että jokainen, 

jolta tavataan ase, voidaan ampua ilman muuta. Kotietsintöjen 

yhte ydessä on sattunut erä! tä välikohtauksia, joissa muutama 

upseeri tai sotilas on menettänyt henkensä löydettyjen kapinal

listen ryhtyessä viime hengenvetoon itseään puolustamaan. Val

tionjohtajan virastoa (ulkoasiainministeriön talo) ympäröivät yhä 

edelleen vahvat sotilasosastot ja sen lähe1set kadut on sul

jettu liikenteeltä. Samoin on keskikaupungilla muutamia katuja 
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2. 

vielä eristettytnä . Sotilaspatrulleja li1kkuu runsaasti ja 

kulkijoi ta tarkastetaan ja tkuvas ti. Li ikkuessani eaim. toissa

päivänä ja eilen kaupungilla jouduin molemmilla kerroilla 

esittämään paperini sotilaspatrullille. 

Eilen 

Englannin 

antaneet 

li s tus on 

kaduilla 

äkki ä voimaan saatetut pimenn ysmäär äykset ja 

l ähettil ään tänään tapahtunut kotiinkutsuminen ow.t 

a iheen itsep äisi in huhuihin, että Englannin sodanju-

odote t ta vissa 

j a puistoissa 

aivan l ähipäiVinä. Sotilaiden 

on vllkkaassa käynnissä, mikä on 

omiaan hermos tut t amaan suurta yleisöä . 

Legionalaiset eivät tietysti ole tyytyväisi ä asiain ke

hitykseen. He väittäv.ät, että hei dän Saksan painostuksesta 

oli luovuttava' taistelusta, koska Saksan edut vaativat,ettei 

pi tempää sisäist ä sots.a Romaniassa synny. Heidän puhei densa 

mukaan sakaalaiset kehottaw.t heitä alistumaan tOistaiseksi, 

kunnes tulee hetki, jolloin pääsevät valtaan. Tällaiset pu

heet ow.t tietenkin hei dän omaa mielikuvitustaan, sillä Sak-

sallahan on valtion johtajan hallitsemassa maassa 

tOimintavapaus, joskin salassa uskalletaan esittää 

tömyyttä heidän edesottamisiinsa ja aikomuksiinaa. 

t äydellinen 

tyytymät-

Täällä internoituna olleet puolalaiset upseerit ja sOoo 

tilaat on Saksan vaatimuksesta luovutettu tai ainakin päätet

ty kuljettaa rajalle ja luovuttaa sakaalaisille, huo~1matta 

sii tä että t oimenpide on vastoin kansainvälisen oikeuden sään

nöksiä. Puolalaiset järjestöt ovat esittäneet ulkoasiainm1nis

teriölle vastalauseansa ja protestinaa, joista ei ole ollut 

mitään apua. Väitetään, että olisi kysymys 10.000 pUOlalaisen 

luowttamisesta. Sakaalaisten ja romanialaisten taholta ei 



3. 

" 
Gsioista anneta mitään tietoja, joten varmojen ja luotetu

vien tietojen saaminen on usein ft,ikeaa, koska huhut täältä 

ovat aina suuresti liioiteltuja, joten niihin on suhtaudut

tava mi t ä suurimmalla epäluulolla. 

Hallitus on tehnyt joukon kaun11ta päätllksiä epäkohtien 

kor jaamisesta, kuten kaikki uudet hallitukset tässä maassa 

ovat tehneet. Ne ovat j ääneet useimmiten vain hurskaiksi pää

t öksiksi ja nykyinen hallitus ei Vielä tietysti ole voinut 

mitään toteuttaa, koska puhdistustyö vielä on kesken. Suuri 

osa virkamiehist6stä on uusittava, koska legionalalset -- maan 

tavan mukaan - olivat ottaneet kaikki paremmat virkapaikat 

itselleen. Liikkeist ä on legionalaisten kontrollllllrit tietysti 

poiste t tu, joten liikemailma huokaisee helpotuksesta päästes

s ään näistä kiusankappaleista, jotka sotkivat kaikki asiat. 

Nykyine n kenraa l1halli tus tuskin jää pi tkäaikai sekai , vaan 

pysyy vallas sa ylimenokauden. Pi tkäksikö se muo dostuu on ny

kyoloissa mahdotonta arVioida, koska joka päivä tuo tai aina

kin voi tuoda, tuntemattomia tekijöitä, jotka muuttavat kaikki 

suunnitelmat. Vaikka päältä katsoen kaikki on rauhallista, on 

yleistä hermostuneisuutta todettavissa. T~ä hetkellä sen ai

heuttajana on etupäässä saksalaisten aikomukset · ja niiden 

teuttamiseata Romanialle aiheutuvat seuraukset, joista jo etu

käteen osataan kertoa mitä tantastisimpia kuvauksia. 

Italian jatkuft,t tappiot, Yhdysvaltain kanta y.m. anta

vat lisäksi monille ajatuksen a1hetta, koska kaikki ei käy

kään niiden laskelmien mukaan, mitä tähän Dtnnes.ä yleensä 011 
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Englannin lähetystÖD henkilökunta matkustaa Bukarestista 

kuluvan kuun 14 päivänä turkkilaisella laivalla Constanzasta 

Istanbuliin. 

Saksalaisten aTUlla Cerna Vodan kohdalle rakennettu uusi 

silta Tonavan yli on juuri val.m1s1m1ut hiukan ennan määrä .. 

aikaa, joka oli 15 pv. helmikuuta. 

Saksalaiset ovat ottaneet haltuunsa kaikki Romanian 180-

tOkentät. 

Kaikki maasea olevat puolalaiset ovat eaaneet määräyksen 

ilmoittautua palautattav1ksi Saksaan tai pois tuaksean maasta 

ansi tilassa. Elleivät he sitä te., sijoitetaan he1dät pak-

kotyI51e1re1h1n. 
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tuk.nn. 
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Lähetystö l ähett ää kunnioittaen tämän mukana raport-

Romanian suurimman kone-ja asetehtaan siirtyminen 

valtiolle. 

~~'. 
1' . 1 7 ~_',i 

Ministeri. 
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Kapinaliikkeen kukistamisen jälkeen vangittujen henkilOi-

~ den joukossa oli myös Romanian suurimman kone- ja asetehtaan 

• 

Malaxan omistaja Mslaxa ja hänen poikansa, koska heidän 

tehtaaltaan oli kapinallisille luovutettu runsaasti aseita, var

sinkin koneki väärej ä ja DDlutama tankkik1n. Herra Mslaxa, joka 

on Romanian rikkaimpia miehiä oli sit äpaitsi runsailla lahjoi

tukailla avustanut legionalaisli1kettä. Leh,lissä ei 01. annettu 

t~etoja .Malaxan vangitsemisesta ja kaupungilla parina päivänä 

kierrelleet huhut ovat tienneet , ett ä hän olisi vapautettu.Tä

nään on lehdissä julkaistu lyhyt uutinen jonka mukaan herra 

Malaxa kuluneen tammikuun 28 päivänä päivätyllä 

Olisi luovuttanut omistamiensa yhtiöiden osakkeista ilman kor

vausta valtiolle. Toinen puoli osakkeista on toissapäivänä 

kaistulla ailrAJk8ellA otettu maanpUOlustuksen etujen nimessä 

tion haltuun, niin että kaikki Malaxa-yritykset siis ovat koko

naisuudessaan joutuneet valtion omiksi. 

Malaxa tuskin on itse voinut kontrolloida, mitä aseita 

hänen tehtailtaan on joutunut kapinallisten haltuun ja hänen 

leglonalaisliikkeelle antamansa avustukset lienevät myös olleet 

JAKEL.UOHJE: 
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puolipakoll1sia, joten hänen T8pauttamisen8& tuntuu lUOD01-

liselta. onko hänen tekemänsä osakeluovutus hinta vapautuk

sesta, on 'vaikea sanoa, mutta tuntuu sellainen olettamus 

hyvin tOdenmukaiselta. 

Er1tyinen komiss10 on asetettu arvioimaan tehtaat.mutta 

samalla myOs tutkimaan miten kohtuuttomia vo1t-toja yhtiO on 

valtion tilauks1sta saanut, s111ä n. 98 pros~tt1a yht10n 

tuotannosta on käs1ttänyt valtion tilauksia. Kansallispank1n 

ilmo1tuksen mukaan on esimerkiksi eräästä asetilauksesta,jon

ka arvo on 182 miljoonaa leitä, laskute~u valtiota 1658 

miljoonalla markalla. Samanlaisia tapauks1a on 

jätt11äisvoitot suoritettiin valtion varoilla, josk1n 

-
tietysti suuri osa tämän maan tavan mukaan -- on 

hankintoja hoitavien virksmiesten taskuihin. MBlaxalla oli 

esim. 31 pä ivänä elokuuta 1940 Chase Nat10nal pank1ssa 

miljoonan dollarin saldo ja yli 900 miljoonaa le1 tä oli 

jOitettu muualle. Li1allisiksi kstsOttsT8t voitot tullaan 

vähentämään korvaussumDBsta ja vasta1suudessa valt10 välttyy 

sellaisten suorittamisesta, kun tehtaat ovat valtion hallus-

sao 

Ministeri. 
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Kap1na}'1'i tyksen jäl.keinen levottomuus alkaa vähitellen 

asettua. Huhut eri puo11l1a maata muka tapahtuneista uus1sta 

levottomuuksista on kumottu ja valtionjohtaja armeijan tuke

mana tuntuu hallitsevan t äysin tilanteen. Bukarestissa on ul---kona liikkumisaikaa pidennetty keskiyöhOn ja useat eristetyt 

kadut on avattu liikenteelle. Valtionjohtajan virasto (ulko

as1ainm1nist8r1ö) on kyll ä edelleen tiukasti vartioitu ja kaik

ki sen l äheiset talot ovat sot1laiden miehittämät. 

Legionalaisten mielissä kytee kuitenk1n katkeruus ja 

odottavat he Tean sopivaa tilaisuutta v01dakse~n }'1'ittää uudel

leen. He selittävät, että on odotettaTe sodan loppua, jolloin 

voivat la~8~ Saksan apuun. Heidän tietojensa mukaan Saksan 

uu.si l ähett11äs, parooni Kill1nger 01is1 Teltionjohtajal ta vaa

tinut, että tämän oli t01mittava yhte1styössä legionala1sten 

kanssa. Kun kenraali Antonesou kuitenkin tahtoi itselleen le

gionan johtajan paikan ja o11si avukseen ottanut va1n 3-m1ehi

s.n legionala1sista kokoonpannun direktor10n, e1 legionala1st.n 

taholta tällaista järjestelyä voitu hyväksyä ja asia jäi sil

l.en. Saksala1sten taholta 01i8i legionalaisille ilmoitettu,et

tä on paras odottaa sodan loppua, koska nykytilanne Teatl1 

JAKELUOHJE : 
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sisäistä rauhaa. Upseerihallitus ei Sakaaa lopulliaesti tyy

dyt ä , koska s11urin lisa upseeristosta on ranskala1s-enSlut1-

la1aystävällistä. 

Vii_ ma1ni tussa väi tteesaä on kyllä perää, mutta täl

laiset selostukset Saksa laisten kannasta lieneTät 

ten keks1m1 ä , jonkinlaiseksi lohdutukseksi epäonnistuneen ka

pinayrityksen jälkec. Virallisten tietojen mukaen on pidä

tettyjen luku nyt lähes 8000 ja p äivittäin tapahtuu vielä 

lisäpidätyksiä. Koska oaa papistosta oli osallistunut aktii

visesti kapinaan on annettu määräys, etteivät he saa 

mihinkään poliittiseen j ärjestöBn, eivätkä liioin osallistua 

mihinkä än liiketoimintaan. Kaikki poliittinen ja puoluetoimin

ta koko maassa on toistaiseksi kielletty. 

Armeijassa on koulutus jo alotettu näht ävästi toden

per ällä , koska kaikkialla kaduillakill näkyy marssiharjoi"w~lIl . .L

l a olevia joukkoja. 

Kaupungin pimennya on tällä kertaa myös toteutettu pa

remmin kuin aikaiselllll1n, niin että kaupunki todella on pi

meä. RikkomukUsta on säädetty ankarat ranssidukset ja -kövirta katka istaan taloista, missä pimennysmääräykslä riko-

taen. Mainittakoon, että Neuvostoliiton lähetystötalostakin 

Talovirta erä änä iltana katka1s tUn, kun talosta näky1 Ta-

loa. 

Suuri yleisö odottaa pelois888D po~tusten alkamista, 

mutta toisaalta liikkuu huhuja, että saksalaiset poistuiai

'ftt Buksrestista, jotta lal.upunki tarTittaes88 Toita1s11n ju

listaa avoimeksi kaupungiksi. Toaiaaiassa liekin paljon sak

salaisia siirtynyt kaupungista, mutta on heitä vieläkin 

aaasti jälollä. 



Uusi hallitus on julkaissut joukon asetuksia ja 

määr äyksi ä , jotka tarkoittavat sosiaalisten olojen kohenta

mista. S iinä on tarpeeksi tylltä mille hallituksella ta

hansa ja mit ä än huomattavampaa korjausta tuskin nytkä än 

saa daan aikaan. Romani al a iset ovat yleensä sit ä mieltä,et

t ä nykyinen hallitus ei ainakaan sellaisenaan voi kauan 

viipyä ullassa ja ett ä yleinen tyytymättOmyys maasaa on 

siksi suuri, että se piankin voi puhjeta tekoihin, jotka 

tuottava t hallituksella yll ät,uiä. 

~" 
~. 1 _ ::C ~. ) 

Ministeri. 
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Turkin ja Bul@'l1rian hyökkäämätttsmn&sopimus, jolle. 

man lehdistössä omistettu suurta huomiota, on täälläkin ollut 

vilkkaan pohdinnan kohteena ja on sitä tulkittu monella taval

la. Kun sopimus sekä Saksan että Englannin taholla on todet

tu tyydytyksellä ja kun sopimuksella ei ollut täällä tapahtu

ville valmisteluille sella1sta vaikutusta kuin ensin Odotettiin. 

lie sopimuksan merkitys lopultakin verrat"kin mininaalinen. Neu

vostoliiton taholta on kumottu tieto, että sillä olisi ollut 

osuus sopimuksen syntyyn, kuten täälläkin huhuiltiin. 

Saksalaisten valmistelut ova t jatkuneet nopeassa tahdissa • 

.TOukkokuljetuksia on tapahtunut yötä päivää, niin että tänJle 

tuotujen joukkojen lukumäärä nyt nousee vähint äin 600,000 mutta 

toisten arvioiden mukaan 800,000 tai aina miljoonaan 8sti.Eräa -- - -rautatieinsinOöri Väitti, että viimeks1me.inittu suurin luku on 

lähin.nä totuutta, mutta monet ulkolaiset sotilasasiam1ehet aset

tavat 800,000 118 bimikS i. 

Eilisisaä täkäläisls8ä lehdisaä suurin rubriikein julkais

tut tiedot englantilaisten joukkojen kuljetuksesta KrelkkaSR. 

vii ttaavat siihen, että toiminnan aika kohta on käSissä, Ennen 

JAKELUOHJE : Jakeluohjemalleja : 

T,ul';o,n. 
Tavallinen ja liolkai mlnioteriölle. 
EI ulkomaaeduotukoen lIedoltukoiln. 
Ei ulkomaaeduatukaen, mutta ulko •• iainmini.teri6n t iedoi .. 

tuhlln. 



hyökkäyst ä HOllantiin, Belgiaan ja Norjaan puhutt1in myös 

paljon englantilaisten tapahtuneista ta1 s~it.llu18ta 

joukkokuljetuks1ata näihin maihin, niin että vanha r ... pti 

kelvannee yhä edellean. DiplomB.at'tipi1re1.sö arftllau ylei

sesti maaliskuun muodo stuvan ra tkai senu1 ja toiminnan 

Kreikkaa vastaan sen kuluessa alks vakBi. 

Saksa l ais t en kuljetukseen on käytetty paitsi saksalais

ta myös runsaasti ranskalaista, puolalaista, belgialaista 

hollantilaista rautatie kalustoa. 

Tankeista on suuri osa ranskalaisia ja ranskalaisia 

autoja sekä linjavaunuja n äkyy olevan runsaasti 

ten käytössä . 

-< . 

Ministeri. 
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Kansan äänestys. 

Ministeri 



• 

B ... l1 k .a. r . .e s. t i ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: o 1.3 •.......... IJ. j·Y/ . 

BMk~;r~.:'!.U s s a 27 .. p: nä .. hol..I!l1 ....... kuuta 

Asia : Kansanälnes ta . .. ...... ........................ ... 

Valtionjohtaja Antonescu on määr ännyt tulevan maaliskuun 2 

päivänä toime npant avaksi yleisen kansanäänestyksen siitä hyväk

syykö kansa hänen hall1tustoimenpiteens ä • .TokainESl 21 vuotta 

t äyttänyt romanialainen on velvollinen äänestämään. 

Romaniassa ei koskaan aikaisemmin ole yleistä kansanäänes

tystä toimite t tu, jote.n äänestys - s äädetystä äänestyspakosta huo11-

matta- tuskin muodostunee niin yleiseksi kuin vastaavanlaiset 

äänestykset maissa, joissa ni1tä on useammin toimitettu. 

P.änestyksen tuloksesta voidaan mielestäni jo etukäteen 

ett ä se muodostuu myönteiseksi ja ett ä jaa-ääni ä annetaan n. 

• BO-9f:i •• Tämä ei johdu siitä , että oltaisiin tyytyväisi ä halli

tukseen, mutta kun on vaan ka ksi äänestysmahdoll1suutta, tulevat 

use1mm.at äänest ämään myönteisesti muistaessaan, mihin sekasortoon 

maa legionalais-regimen aikana oli vaipumasaa. 

Äänestyksen t arkoituksena on osoittaa saksalai sille, että 

Antonescun asema on luja, koska legionalaispiirit edelleen väit

t ävät, että suurin osa kansasta on heidän puolellaan. 

myös, että koko äänestys toimitetaan saksalaisten ehdotuksesta. 

Äänestys tuskin muodostunee vapaaksi ja kontrolloitanee se ni1n, 

JAKELUOHJE : 

Ui 1 : A" 

Jakeluohjemallej a : 

Tavallinen. 
i Aviiiinen j a lilKkai mlni.teriölle. 
EI ulkomaaeduslukaen liedollukailn. 
Ei ulkom •• edultukaen, mutta ulko •• iainmini,teriön tiedoi

lukann. 



2. 

ettei suurelle yle is511e j ää muuta mahdollisuutta ku1n ää-
) 

neatää myönteisesti, varsinkin kun ei-äänestäjien on ilmo1 .. 

tettava syy tyytymätt15myyteen ja merkittävä osotteena. äänea

tyslippuun. 

Useat romanialaiset, joiden kanssa olen asiasta kesku ... 

tellut sanovat, että tulevat äänestämään myönteisesti, vaikka 

he eivät suinkaan ole tyytyväisiä, mutta jos äänestystulos 

muodostuisi kielteiseksi, on mahdollista, että saksalaiset 

määräi sivät kuka tulee hallituksen johtoon. Sellaista rat

kaisua he eivät halua, koska on t äysin epä tietoista, millai

seksi hallitus tulisi muodostumaan ja mihin vaikeuksiin maa 

taas joutuisi. Siksi on parasta kannattaa valtionjohtajaa, 

jonka tarkoi tusperät kuitenkin ovat hyvät ja lIIlan parasta 

tarkoittavat. Äänestys on siis lopultakin vain toimenpide, 

jolla ei ole mitään käytännöllistä merkitystä ja joka ei 

suinkaan ilmaise kansan tahtoa. 

Ministeri. 
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Ministeri 

VI! 1: A" 
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RAPORTTI n:o .14. 

.... SSA OLEVA LÄHETYSTö. Salainen. 

Bukares.t1. ssa 5 p :nä .... maal:.s .kuuta 

Asia: Saksalalsten marsslsta 

BlIl ger.1a.aD.. . ......................................... ........... __ ............ .. f Lty 

Saksalaisten sotajoukkojen marssi Bulgariaan tapahtui vl-

rallisesti kuten oli odotettu 1 päivänä maaliskuuta, 

mutta tosiasiallisesti oli se jo alkanut muutamia päivi ä ai

kaisemmin, vaikka Bulgarian hallitus viralllsesti peruuttikin 

siit ~ erinäisiss ä ulkolaisissa lehdi ssä julkaistut tie dot.Bul

garian liittyminen Kolmenvallan sopimukseen tuli tavallaan yl

l ätyksenä ja t ahdottiin sill ä kai luoda jonkinlain~ perusta, 

jonka nojalla saksalaisten maahantu.lo voidaan selittää. Kuten 

aikaisemmin olen ilmoittanut on siviilipukuisia saksalaisia ol

lut Bulgariassa jo kauan valmistamassa joukkojen maahantuloa. 

Valmistua on tapahtunut saksalaisella perinpohjaisuudella. niin 

että esim. kaikki tarpeelliset puhelinjohdot ja muut laitteet 

olivat jo valmi iks 1 asetettu paikoilleen. Valmistustöiatä mai-

ni ttakoon, että saksalal set eslm. ovat nopeasti perustaneet 

Bulgariaan täydellisen 6ljypuhd1stamon, jossa Romaniasta vietävä -raakaOljy voidaan valmistaa bensiiniksi. Romanian öljypuhdista

mot eivät näet kykene puhdistamaan kaikkea raakaöljyä eikä 

täkäläinen bensiini sellaisenaan kelpaa lentokonebensiinlksl. 

mutta lisäämällä siihen ethyliä. voidaan sitä sanottuun tarkoi

tukseen käyttää. 

JAKELUOHJE : JakeluohjemaUeja : 

Ui 2 : A 4. 

Tavallinen. 
tav.lhnen ja Ii,'kai mlni.teriölle. 
EI ulkomaaedualukoen lIedollukalln. 
Ei ulkom •• eduatuklen, mutta ulko •• i.inmini.terlön tiedoi .. 

lukalln. 



\ 

• 

• 

Huolimat t a tämän päivän lehdissä Julkaistuista peruutuk-

sists. ettei Saksa olisi yrittänyt painostaa Kreikkaa rauhaa

tekoon I tali8l1 kanssa. lie näin kuitenkin tapahtunut. 

joka menestyksellisesti on taistellut Italiaa 

ettei se yksin eikä edes Englannin avulla pysty vastusta

maan Saksaa. Sitäpaitsi lienee Kreikassa puolue. joka haluaiai 

sodan lopettamista . Enn enkuin Saksa saa kaikki joukkonsa ku

letetuksi ja muut valmi stelut mahdolli.esti tehtävää hyOkkäya

t ä varten suoritetuksi kulunee ainakin kaksi Viikkoa. Väite

t ään Kreikan pääministerin lausuneen Saksan Ateenan lähetti

l äälle. että Kreikan hallitus tuskin kykenee taivuttamaan kan

saa j a armeijaa taistelemaan Saksaa vastaan, jos Saksa todel

la on maan rajalla suurin joukoin valmiina hyökkäämään. ja 

että hall itua siinä tapauksessa olisi pakotettu tekemään 

han. Rauhan ehtona on kuitenkin. ettei italialaisia päästetä 

Kreikkaan, sillä heitä vastaaa jokainen kre1kkalainen taiste

lee viimeiseen hensenvetoon asti. 

Kreikan sodan alkaessa kierteli jo huhuja siitä. että 

sota tuli yll ätyksen ä H1 tlerille. joka siit ä oli v ihoisaaan, 

koska hän oliai tahtonut j är jestää Balkanin olot ilman ao

taa. Ehkä hän vieläkin siihen pystyy. Seuraavat pari viikkoa 

sen oso1 tta vat. Niiden kuluessa saadaan myös sel yYYs Turkin 

kannasta samoin kuin siit äkin mitä Hitlerin viesti Turkin 

presidentille on sisältänyt. 

Neuvostoliiton suhtautuminen tapahtumiin on toistaiseksi 

epäselvä, mut~ sen Sotiassa antama nootti. joka on epäsel

vä, aataa kuitenkin aihetta oletta~, että nimenomaista sopimus 

ta ei oltu tehty asiasta Sakaan ja Neuvostoliiton välillä. 



3. 

Saako sekä mistä Js Di1 tan Neuvostoll1 tto kcr Tausta, 

on to ista iseksi epätietoista. Saksan pidättTYäinen suhtau

tuminen Suomec ja Saksan lehd1Btön viimeaikaiset, lukui

sat Ruotsia varain ankarasti arvostelevat kirjoitukset OTat 

antaneet monille täkäläisille henkil öille aihetta otaksu-

miin, että Neuvostoliitto vieläkin 

sesaa. Näi den otaksumien pohjaksi 

saisi . korvausta po~joi

ei kui tenuan voida esi 10-

t ää mit ään tosiasiaa enempää kuin niillekään 

l öi n t ois tuville huhuille, että koko entinen 

tetta i siin Neuvostoliitolle. 

Saksalaisten j oukkojen kuljetus t apahtui 

uuttakin 

silloin täl .. 

Puola luovu-

on 

suurimmaksi 

kulkenut osaksi autOilla, joita Bukarestin 

loppumattomat kolonnst. Bukarestissa on havai t tavissa heidän 

poistumisensa, mutta paljon 

Romanialaiset Joukot näkyv ·· t 

ten hallussa ennen olleisiin 

heit ä vieläkin on kaupungissa. 

sijoit tuneen useihin saksalais

paikkoihin sekä eaim. asetta-

neen omat radiolähetyslaitteensa poistettujen vastaavien sak

salaisten laitteiden tilalle kaupungissa. Kaupungin pimennys 

alkaa nyt vasta kello 20 ja ulkona liikkum1saika on pi

tennetty puol i yöhön. 

~~" 
Ministeri 
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RAPORTTI n:o l.:!5.! .. ...... . 

~~r.~~~~ .. ssa . e . p :nä ... ~~l;\.. !lLkuuta 1941 ·.~73· y/ 
lJ} frvt . .i , y/ 

Asia: Valtionjohtajan ienin-mat-

.ka ......... ... ...................... ............................................................ .. 

ROJll8.llian val tionjohtajan ja sotamarsalkka GOringin tapaami

nen Wienissä oli järjestetty niin 8alassa. ettei siitä tiedetty 

ennenkuin Tirallinen tieto siitä annettiin. Tiedonanto oli var-

sin niukkasanainen. koska siinä vain maini tt11n keskustelujen 

koskeneen molemmille maille tärke1 tä kysymyksi ä ja taloudellisia 

asioita. Bukarestissa huhuttiin kovin. että käynti aiheutui 

että Neuvostol11 tto samanaikaisesti kuin se j ätti Sofiassa 

tin saksalaisten Bulgariaan tulosta. olisi jättänyt 

litukselle nootin, JOS88 olisi vaadittu Romanialta Mustanmeren 

.. tamia. Kuulin asiasta pariltakin romaniala1se~ta, huomattavassa 

asemassa olevalta yksity1shenkilölt ä . mutta viranomaisten taholta 

ei asiasta mit ään tiedetty. Tämänpäiväiset lehdet julkaise~at 

Tassin peruutuksen nähin huhuihin, joista jo eräissä ulkomaan .. 

lehdissäkin peruutuksesta päättäen oli mainittu. 

Kun Sakealla tällä hetkellä on paljon huolehditta~aa kaa~ 

kois-Euroopaa asian järjestämisesaä on 

ja Alltonesoun tapaamisen yhteydessä 011 pohdi tta~ana useita lty

aymykaiä. jotka on Järjestettävä yhteisvo1m1D kaiken varalta, 

koska Saksan suunnitelmissa on otetta~a huomioon monta epä~

maa tekijää. Joi.ta mainittakoon Neu~ostoliitto. Turkki ja myös 

JAKELUOHJE: 

IMi 1:' .. 

.... kel .. ohJem.llej . : 

T.vallinen. 
, avaii'nen j. lil l tli mini.t.riölle. 
EI .. Ikom • • ect ... t .. k.en tiedoit .. ltalln. 
Ei ulkomaaed".tuklen, mutta "Iko •• ialnmini.t.rlön tiedoi ... 

tukiIIn. 



2. 

jugqslavia sekä lisäksi Yhdys~tain taholta äkkiä alkanut 

aktiivinen k1innostum1nea kaakkois-Euroopaa asiolhia, mikä 

llme.ee pres ldenttl Roseveltln ja Yhdysvaltal. Beogra41a 

lähettilään Jugoslavian hallltukselle tekemistä llmoituksls

ta. ml tkä voivat ainakin Josaaln määrässä valkuttaa JU

gqslavlaa hallltuksen kantaan Ja valkeuttaa Saksaa pyrki

mykslä. Toi stuvat huhut tyytymättömyydestä ja valkeukslsta 

Kreikassa " sekä huhut siellä plan odotettavissa olevasta 

hallituksenvaihdoksesta viittaavat kuitenkln Siihen, että 

Saksa sielläkin ehkä onnistuu pyrkimyksissään tarvitsematta 

ryhtyä sotaan Kreikkaa vastaan. 

~" . . ~'~J., 
(tI~.'~'-'-

Ministeri. 
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Ene1 .... 1kutelm1a Romaniasta. 

Ministeri: 
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B u k a r e s t 1 . SSA OLEV A LÄHETYSTÖ . / Sa) ainen. 

RAPORTTI n : 0 .. ~.6..L....... H t 3d' PJ. :t ... Y I . 
Jl..; , 

Bukared1 ssa .le . p : nä ... b~U . kuuta 19G .• /S ' 'ii 

A s i a : En.l w.lkutelll1a Ro.anla.ta. 

Knsl.-ä1set w.1kutelmanl o~at epä8dullls.t.- Sls~pollltt1-

s.st1 on tilanne huolestuttavan eplw.kaa.- Ulkopoll1ttlsestl on 

monta w.lkeutta suhte1ssa Sakaaan.- Bo.anla pl4ätt~an ~u

soalartan suhte_.- K1el1pitel U Sakaan 3a Neu~o.tollUon auh

te14_ kahltyk ... tä. 

x x 

x 

'l'IIlltoon heti to4etukal. että ena1.aä1.U ftlkute1.Jl1an1 

BOJUD1aata el ~14a sanoa eclulll.lksl. baikal on tählD .J'7I1~ 

.e epälIr3e.t78, huolimattolluU8 3a ep Iluo te taw. 1 auua , 30ka tu

sä ..... antaa lel_nll8 kalk111e ellllin alo111e. Tol_ 817-

nä 118ud.1nl epäadull1aUn ~a1ltutelll11n on se 7lelnen "alalse" t 

.e ul'IIIOstunelsuu. Ja tulna1auuden pelko, 30ka tUlI. haaw.a 

w.lllt .. e niin hJT1n Baaanlan Tirall1silla tahoilla ku1n Jkal

tl1spUra1a.ä; e1k~ ~1 tm. kieltää. ettelk15 sUun 011.1 .m~. 

s".poIoU'U:~ ............ ,U ..... a].kODa1l1 .. rauha ... 

w.ln pettä'Yä 3 a1 n. Toslll n7kJ1, .. llä rap.. .. ll~ 3a 

JOhtaJalla. kenraall ~ton •• oulla ~- Josta .i ~01 tan. aanoa 

auta ku1n etU hän on rehell1n_, _an peruta Tilpl'tt&läatl 

JAKELUOHJE: 

UEf : .4. 

JakeluohjemaUeja : 

Tavallinen. 
Tavallinen j a lial kai mlniateriOlle. 
EI ulkoma. eduatukaen tiedollukai ln. 
Ei ulkomaaeduatukaen, mutta ulko • • iainminl.t.rfön tiedoi

tukalln. 



-2-

harrasta... ener81nen ja lahjakas 111.. -- on ldeltllllätta ..... 

huomattan kannatus. Mutta sllti k.nraall .Antonesoun •• ..-n pu

aslalllsena p.rustana ont tolst.lsekal plsti .. t. KrälDä ulko

nalsena merkldnä tästä mainlttakoon ne äärett~ jyrkät aotl-

1.al11set ... roftlsuustolmenpU •• t. joilla nrt601daen ulkoaal.in. 

ainlsterlan palatsla. jos18 .altlonjohtaja elää ja to1ail.NIaA 

tolmenpite.t o.atkin ehdottoman tarpeen nat1Ja1a. L 

n. murha:rrl t7ks.t. joi ta k.nraall Antoneaoua •• staen jo on t8h-

• t7 - nb8inen alnn äalatttäln -- , ja pelttelemättä lauautaan 

ilJD1 pelko. että kerran joku tällaine m t18 'YOl onnlstua, 

kaikkine' Romanlall. kohtalokkain.' seurauksine.n. 'hmm1kuun ke. 

l 

pinan nriaellä kukistamisell. leg1onalals1Ukettä .i näet suin

kean kuk1stettu. "'1.an näe .1koin. on uuden ftkaftnla.tu1sen 

liikeht1m1sen oiralta leg1onalalstaholla ollut ha.slttana .. ~ 

pärl ... ta. Tämä. kieltämättä on .rittäin huol.stutta ..... sillä 

leg1onalaia111ke -- a1kä alkuaan 011 nlplUHmästi isänmaal11-

n.n 11ike. joka r.hellis.ati pyrki 7leish,..ää ta.ol ttelnlin 

päämääriin tuntuu nyt'tellllll1n kä1lleen 111 U erilals1mpl.n, hä-

aäräperä1at8n. 7lemaä tm7Jlättllmien jopa rlkolliatenkin alnea

ten itsekkäUä .altapme1U ajanksl 111kke.kal. -'.1naldn 721te

nä selitJkamä tähän .ulteUanan kehitJke.en on .e tosiseik

ka. etU kuningas Carolin onnistui II1U.l Uydelll ... t1 "l1kn--dol48" 1.g1onala1s11ikkeen p.rhal_t joht.jat. Jcalkk1 n., jo11-

la todella 011 1hmt •• 111s1. pälaääriä ja .slJtutusftltH ll1k

keen •• aolhin. NIi1D ollen tällä lUu, jolla edell.en kleltä

.ättä on .1ka auuresti kannatusta, llUodosta. erlttäln .sar.l

liaen teki.1_ .. m s1aäpolUU1a.... eläJIä •• ä. ja Jllllirrettä

.ää 011, että kenraali .AntOI1 •• ou, .1oka ta.d.kuUll kapinan ku-



kiataJllaen Jäl1ceen on les1onala1aten rtholUnen n:o 1, el 

yoi tunt.. 1 taeään ur.kai. 51 ta lertää 7lhäll Upä.1ll aina 

lamaan s)"Ylin rl ft ih1n saakka epäyarmuuden tQllM, uuaien 

alaäiaten kouristuaten pelko. 

UlkopolU ttlaet n1keudet ovat ainakin J'htä auuret kuin 

alsäpoliittiset. Tämän raportln puitteiasa yoin ltu1tenk1n 

uin ahen ' pin !apuol1ses ti koaketella Urke 1Japlä n11aU. 

Ulkopolitiikan alalla suhteet Sakaaan tietank1n 4o.t

noint. Mutta nliaaä on erittäln IIOnta mutkaa. Mitä. maan 

Johtartin piireihin Ja eritotenl nltionJohtaJaan tulee,pi

täyät he -- laskien Saksan voittoon -- Romanian selyää suun-

tautUJld.sta Saksaan Ja lähe1etä yhte1st:rlStä tämän nllan kana .. 

sa maan ainoana mahdolliaena polit11klama n7k7'11antees ... Tä

tä tebostetaankin uupumatta päiyittäin aanomalehd1aa~, radioa

.. Ja hallitukaen jäsenten pubelssa eri Ulaisuuka1ssa.Kutta 

Yilpit~Omänä iaänmaenystäyänä kenraali Antonesou a .. lla par

haansa mukaan Jl'i ttää aäilyttää niin paljon kuin au1.nkin 

mahdollista Romanian suvereniteetlsta ja itseaäärät.taolkeu

desta. Tällä. on jo aiheuttanut -- sa8lll1enl tietojen lIQban-

aika ftkarta ristiriitoja hänen ja aaksalalsten Ylll1lä) Jopa 

a11näk1n Jläärin, eUä alnakin eräisaä aaksalalspllrelsaä 1I1a

lellään nähtäiaiin, että uton.aou härtäia1 tuella tai tol

•• lla, es1merklkai uuden les10nalalakaplnan lrautta, jo~ an

tai.i aaksalalallle tilaisuuden tarttua aa101h1n ja lujlt'a~ 

otettaan Romaniaan. Luotettanlta taholta on lI1nulle 

.ttä 1iä.lll5in nJk71n1ll aotall1n1aterl, kenraali Jaoo~.l 

~ton.aoun -.mraajaksl.XI 



Suuren 71ei8&1 suhtautwliaes. Sabaan on IIOnta nfthdua_ 

ta. Itse.tään 8elTää on. etU maan lulcu1.t Juutalai.et poik

keukaetta .uhtautuTat mUä Tiham1e11s1a1n aaksalaisi1Jl. LeSio

nalah'ten ke.kuudes.. ta .. en nllUsee ."' katlceruua Saka .. 

n.taan .ekä Wienin väli tJ'Stuomton TUobi ett' .en JOhdosta, 

eUä Saksa ta.tkuUJl kapinan aikana .. ettui ADtone.oun taaltae 

Ja huoma ttansU 11170Unikutti hänen TOittoonsa. Kutta 11170. 

laaJois.. mui .... ei-Juutala1si... Ja ei-le81onalai.is .. , S8 on 

etenkin Tanhan restae'n intohimoise.tl entent",..t'Tälll.ls.' 

piirels.ä suhtaudutaan aT01me.ti epä,..täTäll1.e.tl .aksalai.lin. 

Peittalemätt' on näl1lä tahoilla .tDulle julkilauauttu 1hal1u 

J'uaoslaTlaa kohtaan ja luulo. että TaUJaak1n J'u80slaTian tappio 

n7t 011 ennakolta .elTä. sen tekellä n.tarlnta el su1llkaen 

ollut alaäln .oke.. ltsemurhapollt11kkaa, nan päiDTa.toin ol

kaa •• enne tuleTaisuu'tta .ilmäll~täen, ko.ka loppujen lopuk.i 

Sak.. -- heidän luulon.. _aan -- ei tule '9Oi ttamaaD käJll-

nl.aä oleTa... suur.odes... Pä1D.,...toiD sanotaan näillä ta-

hollla .odan pää~'t7ä Saksan tappioou, koUtaa 7l0aDou.e-

mukaen onnell1Jlen betki ni111e -1118, jotka Oftt parhaa .. 

aukaan :rrlttäne.t nstu.taa Sak .. a, kun taa.. niltä, Jotka 

ft.tuatukaetta Oftt alistue.t. odottaa onneUo_u Ja kado'tua. 

Luonno111 ••• ti on kuitank1n nrall1aten pilrlan ulkopuo

lellakin aan .. n laaJOJa reaallpollittl ... tl-aJatte18na ro .. nia

l818la ~l1reJä, Jotka o.,..t nJamttuneUa Sakea Tolto.. Ja, 

HJ1 .aia •• U , ~ol118 •• te perilllll1 ... t, anUpaUa.ta Ja 

uu.istakin epllUUlol.ta huoliatta, kennatt .... t läbe18U .ua

tautu.i.ta Sekaa, ftolTOeD .11t' koUuTan eri etuJa ROUll1al-

1.. Niinpä on Jo 11" -_ kalki •• a lehdl •• ä Ml. TäaU Julk1-

lausuttu tolTo •• ,että. J'...,.laT1a11 aorruttlla, Sakaan anlla Ro-



-... 
-ua_ 111 'te't Ulslin se 0.. BanaaU1a, 30b Versalllea'u 

rauhan'eo... aane't11n JUspalalialle. Tuleeko nlin käJailA,on 

toiDen aala. xl 

Saksalalsta orlentatlota harrastaTien pl1r1en kanaaaoton 

päänlkuU1JH1l8 on kuitenkin se tosiselkka, etu. ..... p11rit 

näkevät Sekaan armeljas88 välttlaättaaän suojellJan NeUToatoll1_ 

ton pelättTjä 11säp17teltä Tastaan. Täillä ollaan nlmittäin 

Tleensä s.llillä s11tä, että Neuvostollltto on Roaanlan Taaral

lbln Tiholl1nen. P.rin vilka. ja tll!W)kaa li_eekin s. tOl

JI1nta, jota N.uvostolilton taholta täsaä _a... avol •• U ja 

salal ••• tl harjoltetaan ROmanian saam1 •• k.l, taTalla tal tol •• l

la ja muodossa tal tol ..... , ){oalcovan aääräba1avallan alalsek

.1. Tällä haavaa tunnutaan Neuvos toll1ton taholta PTrl tUvlll 

tähän piäaäärään el vain Tlel •• n 1mperlall.tleen ekepanalopo_ 

lUUkan tateuttaas.aekal, Ta8ll eri tat. lI11nä tarkoitukseasa ,etU. 

Romanlan ~~tävalkutuka.en ~ltal.l1n laskea sl1nä tuleTassa yh_ 

teen.toa.. Saksan Jeana ... johon Ne UTa. toli 1 tto, kuta. tUllä vl1-
ui 

tetään, aivan lt.l ... U Talm1.tautuu. 

K1 tä tähän ahdolll.e_ ThteenoUoon llUuten tulee, tunnu

taan ,täällä Tlel ••• U -- ja ulkoa.la1nm1nbtarlO.aäk1n __ arvelta

van aen volvan tapahtua alka plankin. Täällä .1 näet uakota, 

.ttä Sakea, kun Ballalnin a.lat, lUultava.tl verrattau nopeaati

kin, on .. atu Järje.tetJka1 MI1 tahdon IlUJcab •• U t04_teolla 
xl iäiilhiiöon, eUi keraan iiiöne.ou iölaaaplll viii, iallril .riu. 
le Tirkaveljell.l:" U. .... al0 .enetellä ~U8PalaTiaa kohta.. ku
ten Puola attaJ1lä leSe -.nettell TsbekkoaloTak1aa kohta •• Ara.1jaa. 
- .e1soo nTt kat ... t "itUnpä1n suwmattulU".- Toiselta taholta 
olen ku1lllut •• ttä ROMlll .. p1d.ättTVähTP Juao.laTian .uhte. olial 
lIoak0VJll vake'ftll varol tukaen tuloa. 

xxi Xts. aähkettäDi n:o 2'. 
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JTlttäi81 _1h1DDousua Englantiin, .,.aan anallean Sakean sUlolJl 

ensin käänt1'Yän Neuvostoliittoa .,.astaan TOldakse81l -- .. a'uaaa 

Ukra1n~ r1ll:kaude' haUuUD .. -- ~"'all1sU11l1n jan.a nällDJl.7tU .. 

II1ssotaansa Englantia .... s'aan ja -- NeuTOstoll1ton kuld.swt~-

selkä turnttuna kaikU la TOimillaan yrittää lopullista iskua 

Englaul11e. 

Lähltule .... 1suu. osolttanee minä määrln tämä aj&tuk .. nJuok-

8U on olkea. .Toka tapauksesa .e on tääll.ä dom1nol n. 11:1 .... 

lata huolestWll1sta sUtI" mitä Umä odotetw Saltean .. Neuvosto-

111 ton .,.Uinan sota e'enkin alkunlhe .. aan tulisi 

RomanlaUe, III1tte lausutaan .... lle aTOiust! ilJll1 toiTO, että 

7bdeksl tämän sodan tuloksek.i muodo.tuisi Besaarabian ja Bu .. 

konnan paltauttemin_ Roman1alle. Näin ollen suhtaudutaan ,ä
hän IIOtalllBhdo111suu'.en erlilDlal.ella jänD1t'JDeeUä, hermo.w

neella tol.,.eh1kkuudelle. 



LMUU-

N:o /B/3. 

Ul1coas ta true tntstert611 •• 

Sttten1cun LVJr:n puheenJohtaJa on 1ctrJelaäll~~n n:o 

.~~r~nnvt 1catk1ct LYK:lle tl.ott.tut sa1csalalset aktttvot luoputet

tarxz~s I N:lt ttolU, et1c~ hall ttuksell •• v6nn.ttv PVVdettll1i neuDOt

t.luttlatsuutta ... suomal.tst.n vostasaataplen:tulttausklls,.II1c_ 

sest~ on selutttelllvoltuuskunt •• päutralltstssa n.upott.lulssaGa 

LYK:n taloudelltslln osaston Ja N:Jtlton H:gIssli olevon 1cauppa-
", 

valtuuston 1canssa harxzlnnut venäl~ist.n ~nnan suomalalstln vosta
r· 

saatautIn nähden pä~pttrtelss~~n seuraarxz1cst: 

1. Clear tngsopt.u1csen pt trt tn kuuluuta suo.alsl.ten saata.la 

saksasta (lIht.ens~ 1.123,6 .tlJ •• 1c) et flolda uähent~~ sa.an so

pt.uks.n pt trl tn 1cuuluutsta suo.alalslsta velolsta Saksaan, 1coska 

saksalats.t uelalllset eluät ole .aksane.t k.o. uelkoJaan cl.artng

ttllll. B.rlllnlsB~ Ja näaä ntln oll.n .dell.enkln ouat perlt~ul.

s~ suo.alatslna saatavtna saksalaIsilta uelalllsllta. ~1161n on 

I kuitenkin huoaattaN, että asetuks.n n:o , '1.9.45 perush.lla 

t.hdVIssö tl.ottu1cslsBa aaluJusuhtetsta sa1csClan ouat usetl .. at 11-

.0tttaJot Wiuntäneet saata.laan lI.lolsto slllol. tutn So.G _Aa-
o ( 

lo'n.n II1cSftll'Mn tai Jurttdtnen henktl6 on ollut se1rli saa.a.'.u-

nIi että uelallls.no. Milloin et tl.olttaJa 01. ~llalsta sald •• -

rausta suortttanut, on sel.,tt.lllvoltuus1cunta atna1ctn s.lulssli 

tapaukst •• a Pllr1clnllt tl.otttaaaan ainoastaan nettouelan. ~~ p.rl_ 

aat.tta IIIGstaan ., LfC:n tahoZIa 01, .'t.ä4n bHoaputcttu. 
• -= ~ -- -



2. StloJUlIa te.t .aa taCJG t .saha .. SUo ••••• to'.' ... l1ta ootallO' • 

• Ilta (Viat. 394~ 1 .UJ •• IlJ OllJdt taa .... afruall' .. L'X:. taI 0,",.11 ,_ 

.... o.a.to .. päälIllllht .tdeaUi flliltttfid.tI &co ••• • oct."~vn .. ,.u 
N:lttttoa lIO.t.a. JOlatuota .... oJa~ Jotct •• JUlba.t .... 8D1l •• n eota

.ot.te .. SUo ..... Jät~t.Ui uaroteta et 110' tulla IlV.~Vks •• "~ä"~ 

.elUl tnk tll Ilut,. N: 1 tt tto 01 t. t "0 tllut ot taa 1IIbIIi IIIIIr.t 1aal tUU1lBa, 
1-

eota.aal t tna tKil traulaansopt.uks ... 1l.art,1l1a ... U"I2ft. 

3. NttUi se1",ä Ja rttdatto.ta .uo.alat.t •• a.ta,,'.~ Jotta 

Ilohdtstuuat SUo •• ssa oleucan, nvt N:ltttoll. luoout.ttaDaI2ft sall

salat •• en o.atsuut .... tuntUPelt H1läläl.et IIvuti1rsvllän .ak •• ttaCJGk. - -
st luouutettaPelsta o_at.uucte.ta. Ta.ä kosllee kuttenktn CJG'" enn ... 

-tKiltrauhansopt.usta .vntvnetUi eaata"'a Ja .ctellvtUiä~ .tU 

to .. utra .. o.atset tunnuataCJGt ntttä selutkst Ja rttctatto~tkst~ .tk4 

tl.etsesttkln tul •• tapahtu.aan saksalat .... oJUltsuucte .. luouutu18en 

vhtevdes.ä. 

Barktt.saaa .. kV.PV.Ui SDksasta taf .aksalal.tItG perlut. 

Ui Jäävten .uo_alal.ten .aatavlell JUlMoll I •• sta korCJGa.tseata 

tlon uarolsta 011 .elultt.lVualtuuakunta päätvnvt seuraaCJGall: 

1. Clearlngaopl.uks.ll pllrttll kuuluuot suolUllats.t .aatauat 

Saksa. ta. Näd~ CJGltao.altGall llo7lUlalt8tt .. kaupallt.ttll .uhtetstt .. 

perustuvat .aatavat oUGt ed.lleellktll p.rtttävt8.ä saksalat.lltG 

lalltatlta, .tkä 1lltdell koruaa.'llen Pellttoll IIIIIrol.ta 111111011 •• 

1läVUi olePa. Jurltctt.estt peruat.ltautssa. Täd 0 .. kultellk' .. puh

taasti teoreetttll." 1läkfikollta, Jota UGataall 0" as.tettaM seuraauat 

tOBt.~llrat: 

Saata"t ... per'.t •••• Saksa.ta 0 .. atruaklll VksltV,.t.,. koh

dalta Jathua.tI _Moto.ta rvlltll4~ .'k4 Ullal.t •• JUlMolll.uu1r-

01 ••• fllJutu.lota IIOtda täsoä ualll •• s.a lat .. taa .. arplolda. 

Mo .. '." .aksalalat ... HlaIllat ... ole.assaOlO ta, al1lt2kl • 

.. t td ... IUlksul'VkV tuntuuat Mrst .. q ••• nalatstlta. 



Noraaallse'sa ~upan~vnnlssö on '-l~ln.akBul luO __ Olll •• _ 

no edel lv t vkBena, ett« saatavatkln, .aönltt~ rlsk'.ar".a.ll. 

lukuunott~tta,potdaan periä. ~Illä oleuass. tllant ..... pakol

tetaan suo_alaIsta uelalllsla erlkol •• lla lailla .alaa.aan talkkl 

satBalalset .-l1onsa 8bo.en PankkIIn Il.an, ett« kvsv-r. saatapien 

perl.taesU Sahasta olIsi so.alla JärJutettv -Htlovallan tahol

ta. U •• Illa suo_alaIsIlla tol.'n'.,llö on saatapIa Saksasta Vht« 

paljon ta I enemmänkIn kuIn uelkoJa Saksaan. Pakoltta.ssaan t«llal

sla lttkevrltvullJ Mksa.aan saksalaIset wl1onsa, Joutuvat .0Mt 

nttsU suurttn I1tJlkeuksUn Ja Jopa k012kurssUtlaan. SaM kosk •• 

nlttö suo.alalsla vleJIIJ, Jotka SUo.en Ja SatBan Pällen katketes

sa etulit ole saaneet .aksua Jo tOl fl ltetusta tauarasta. 

Kun otetaan huo.'oon, ettö clearlngsopl.uksen ptlrtln kuu

luvIa uelkoJa Saksaan, Jotta laIlla .aäröuan suo_alaIsten pelal

lIsten .aksettauaks', on ~Ikklaan 1.~08 .,1J./.k Ja sa.an sopl-
/.utta Plel~ s~ure~' ~~k11 tarkasta.atto.'a .uksen pt trl tn kuuluula . satUUUI es en.o tUI aJ8uo.ala Is la saa-

tavIa Saksasta on 1.123 .tlJ./.k, Jotden perl.'sesU eI suoMlal

stlla saaJIlla ole toluetta~an, tuntuu seluliltö, ettö tö.a vut

P(l41In.n velkatn.aksu saattaa suuren osan .aan ltUevrttvblstö 

Ja slltö osalta Man talouseUullin uarsln arveluttal1tJan tilaan. 

Kun edellösanotun lIsäksI otetaan huo.toon, ettö se~ tuo

Jat ettö vteJöt ouat, noudattaen ualttol1tJllczn taholta hethtn kola

dtstett~a wtoo.uksla tot.'neet ualttotd.n uliltst.slJ sopl.ukslssa 

.aöröttvJen kltntt6tden tövttö.'setst, 1IÖVttöö Saksasta perlaättö 

Jäävten saatavIen koruatUltMn I1tJltton uarolsta vhtö kobtuulltsel_ 

ta Ja olkeutetulta kuIn .uun vksltvt.t.n kansalalst.n soda~vn

nIsU Ja Pältrauhansopl.uksesta Johtuvan o.atsUUd.n . enetVks.n 

korvatUI tn.n. 



SUo_la I.t." .aata.,." aba.ta ltor-.uq.lIIIVst. U.Ud. 

U •••• OPI lI.filr., Iroroet.tta_~ .U. 22.&4tS t.lra411U" /lfilitR • 

•• 114 0" .altlo"euvo.to otlreutta"ut UOH: •• uorltta.aa" •• " haltuun 

uslrotut.ta, SUoaen-8alr.a" el.arl",- Ja ltolroaal.tll.tl14 su.. •• 
PauI •• a oU.,.ta l/ItIrol.ea .uoaaltJ t • ., .dDlft JtJ rllclaUO/Ut .aa

taPtlt. Mlltfi stJaea.ltJ aak.ettltn Itunn •• LYK klrJeladllfifi" 

Itt.l.t .tJlt.alat. t.- .aata.te" Itfivttials." .uoaalatst ••• aata.len 

aaksrmn JtJ aliärfial paltJut.tttJ-.ltsl It.o. tlldlle ktJlkkl nt IlU 

DlfltrollhtJMoptau1tse" Jfilk .. n suorUetut -1reut. Nll". 01 I .uU

tv .uorlttaa s.lvt1r.t Ja rttclaUoa'lt.t laaUtJlttu,j • . etJata.'a ~., 

UtJltloneuvo.ton te1realillä 

päät6toellfi paltJutetttln Ptlltlon UtJrol.ta SUoaen~tJlr.tJ" eletJrl.,

tilille SUoa.n Panklrlln. 

~ättä •• sään tVVclVtUfi .uoaalatsla .aa..aatelalfi SUomen-ablt_ 

stJ" el.artn,t~ltllli ol.",.ta stJksalat.,.ta /)(2rotsta~ 0" .". val

ttoneuvo.to .clellvttänvt~ .ttel täafi 01. rtstlrllda •• a päl'nauha.

.opla~." 16.arttklan ltaMsa Ja .tta saksala 1st •• velkoJ •• _18tJ

alnen SUO •••• a ol.vlllac1realalsllla UtJrollla 011., Ptllllt •• PtI •• a 

tllant •••• tJ tävsln olkeut.ttu. ~ättli ••• ään taa.e" palauttaa elea

rt",tlltlle Ptlltton uarot.ta tälU ttllltä vksttvt.lll. Jo _u.
tut .tJtJtauat~ 0" ualtto"euuo.to Jlittfi"Vt .aataUtJltV.vavks •• JfirJe.

t.lVJa lalMfificlfinn611t.tli ttet4 av6la • ..a" rotkat.",. uaroan. 

Ratkat.ta •• sa kV.vaV.tfi .tllfi tavotn PtllttoPtllla" 0" .ula

tall4uttaPtl •• lv"n Ja rttclattoa"" .uoaalatstt" ... tault" SI:IutJ.ttJ 

0" Jafitn oll.n ot.tttJPtI lauo.toon .euraauat vtt., Ptlthtoelatoa: 

1) aatauta .t ltorllQta ltJlutJan ualUon UtJrot.ta. Cleart"IIt1_ 

1 IlU VksUVI.tll. saaJIlI. Jo _k.etut Ja UtJltlon Ptlrol.ta ,,'nl

talI. tilille palaut.tut saataucat on tä116t. p.rtttäl1ll tahtst", 

.tö ., 1 ten. aaladoll tsta Il_n tfitfi Ptlrt.n .lifidettfirXUi. laklo.' 



f , 

- ~ -
2) CI.tJrtnpttlllUi aa1uldtuJtJ stJat(Jvla ., pertUl takolsln, 

Paan Jätet4än oaltton parotsta aalnltulle tilili. palautettu su.

.aa Dal t lon ras I tu1rBekB t. 

tafItJt Saksasta koruataan kokonatsuudessaan ualtlon uarotsta. 

4) Kaikki selulkst Ja rttdattoatksl todetut suomalat.et saa-

tafltJt Saksasta korvataan saaassa suhteessa Ja saaall" ta-valla kutn 

auu sodan Ja Dältr~uhansoptmuksen kautta aenetettv vtaltvtnen 

omatsuus on koruattu. ffilllitn Jouduttatslln Trlahdolltsestt 1IIäärä

tglssä suhtetssa pert.ään takaisin clearlnpttltltä Jo suoritettuJa 

saatallla. 

~) ~lutkst Ja rltdattomtksl tOdettuJa suomalatsta saatau~ 

Saksasta ei korvata paltton varotsta, mutta mV6nnetään sen sijaan 

oolttoa Paroista saaatufllehlll. he tdäa saataulaan Pastaauaa pttlrii

atkalsta luottoa. 

Selulttelvualtuustunta puolesttJan pitää ratkaisua oothto

.~on 4) mukaan olkeude~ukatseapana kuttenkln sillä ltsäVkBellä, 

että afllle suomalatsllle uelalllsllle, Jotka suorittaessaan ... _ 

Hiif,.t .......... : .... ,. Aiilk.ttn, ouat rttppuuatsla saattJl1lsttJ(JII 

Saksasta aV6nnettätsttn uttpvmttä ualtlon varoista heidän saata. 

~taan vastaaDQtJ luottoa sltat kunnes he ouat saaneet lain ed.1Iv t -

t4Jlrän koruaub.n saa ta uls taan.t 
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ASI A : Raportt1. 

Lähetystö lähettää tämän mukana kunnioittavasti 

Bukarestin-lähetyst ön raportin n:o 17 

Eräs kir jeenTaihto Boris Siman Ja kenraali Antonescun vä-
----------------------,----------------------------------------

lUlä. 

Ll1tteitä:e. 

I 

u. 1 : A" 
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RAPORTTI n:o ).7 .•.. 

.SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala i nen. 

.... y 1· 
Bukarest1 ssa 22. p : nä huht1 

lr/1.J1 JJ. :i 
k uuta 19 4l 

.. :l-1J" Y I 
Asi a : ~rä.a. kirJ'!pD1hto Hor1a . 

S1un ja kenraali Antoneacge ..... 

Tilillä, ... 

51silt!S: Hor1a 81_ )'r1ttää selittää 1tsensä syytt!Smäka1 

tammikuun kap1naan ja a1kaansaada leg1onala1sten lllllkaan pääs.

mistä maan johtoon. - Kenraa11 Antonesaa es1ttää Hor1a S1man 

rikoksia ja kiel t äytyy soTinnonteosta tammikuun kapinaan s17l

listen kansaa. -Miette1tä tämän kirjecTaibdon julkaisemisen tar-

ko1tuk:seaM. 

x x 

x 

Lähetystön raportissa n:o 16, jossa tein selkoa enai Ta1-

kutelm1s tan1 Boman1asta, koaketMlin m.m. maan sisäpo11i ttiata

kin tilannetta. Kun olen ensin ehtinyt pa:remm1b perehtyä tli

käläis1in oloihin, olen tietenkin usein a.aTa tilaisuuden pala

ta siihen ja käsi tallI. sitä per1npohjaiaeJllDl1n. Tällä kertaa 

rajoitun tekeaään selkoa eräästä äSkettäisestä kirjeenTa1hdoata 

leg10nalaisliikkeen johtajan Horia 5iman ja Taltlonjohtajan ken

raali Antonesoun välillä, se kun jo semmoisenaan on eri ttäin 

TalaiseT' ja kuTaaTa tilanteelle, 

KuluTan kuun alkupäiTinä lnitettiin Bukarest1ssa salai ..... 

ti monistettuna erästä kirjettä., jonka muuan professori GeTa

ne80U oli Horia 5tmaD puolesta jättänyt Taltionjohtajalle,TäaI. 

JAKELUOHJE : 

UE2 : A4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallrnen ja li,äkai ministeriölle. 
EI ulkomaaedultukaen t iedoltulcaiin. 
Ei ulkom •• eduatukaen, mutta ulkoasiainministeriön tiedoi ... 

tukiiin. 
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k1rJe, joka 9n pä1vätty Bukarest1s8& maal1skuun 22 p:lle,kuu

luu v1rallisen saksannoksen mukaan seuraavast1: 

"Herr G$neraU 
Obwohl ich sch.er getrotten .orden bin, habe 10h 

meine Person n10ht 1m geringsten zu yerteldlgen versuoht, .eil 
loh l mmer aut e1ne Wlederherst&llung der Bezlehungen gehottt 
habe. 5eit Jenen ErelgnlsBen, dle, .1e lch glaube, von den Fe1n-
4an de.a Volkes gegen den .illen einlger Mensohen, dle nur Guta. 
tun .ollten, proyozlert .ordan sin4, habe1c~unwnterbroohen die i 

Legionäre, m1 t denen loh ln Verblndung abhen konnte ,ZUl' Ordnung : 
und Ruhe autgetordert. Ioh komme auoh haute und appe1llera an 
1hre Elna10ht und 1hren PatrlotislllUs, 4am1 t 51e Ml tte1 und Wege 
und alles Verständnls tinden, um den Frleden lnm1ttan unaeres 
so sOh.ergepr1ltten Volkea wlederherzust&llen. Dle lnneren ZlIls
tlgkelten sind sehr sohädl1oh und verzOgern das Wlederautbau
.e,rk des Landes, währen4 zur glelohen Zelt dle Naohbarvö1ker 
stark .erden und sloh konao1ldleran. Anderse1ts bin loh aber
zeugt, daaa dle AoheeDJläohte Deutschland und Italien m1t guten 
Augen dlese Aktlon der vo1lständlgen Beruhlgung dea Landes an
sahan warden. FGr dleses see11sohe Zureokt1nden hat dle Leg10när 
bewegung kelne Vorbehalte und waDsoht es aus ganzem Herzen.Far 
den Fell, des. d1eses 50hrelben 1n Ihrem Be.usstsein d1e Vergan
genhett m1 t lhren .ogen der Bege1st&rung und Freude aber eine 
FGhrung, d1e nur dem Volke dlante, w1edersutgeweokt hat und de __ 
51e gleuben, dass die ' Bez1ebungen zur Bewegung 1n lhrer G$samt
hel t .1ederautgenommen werden k tlnnen, hebe loh mioh en Vadle 
Iasinsohi gewandt, dam1t dleser die ersten 50hrltte 10 die_el' 
Rlchtung unternehme. 10h yerbleibe ~t dem ernsthettan Wunsoh , 
daes dlese Gedanken vo11 yerwirklluht .erden. 

HoI' 1 a 5i m a ."-

Huhtikuun 16 p:nä julkaistlin maan , lehdlsttlssä paltsi 

tätä kirjettä myös kenraali Antoneaoun huhtikuun 10 p:lle 

pälvätty vastaus, JOS8& hän arkai1emaUa kuvailee 

rikoka1a, Ja .1088. hän J1l'kästi kieltäytn oJentamasta kät

tään leg1onal. 1eUle Ja ottamasta heitä jälleen mukaan maan 

_.ioiden johtoon, ennenky.1n lilldteen rehelliset piirit Oftt 

selvästi aanou ... t . lrti taJllll1kuun kap1nan mll1shU, 
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Kenraal1 Antonesou al01 ttaa kirjeensä aeuraavUla 

sanoilla: 

"Sehr geebrter 

Ja hän jatkaa 

" Als 10h den Br1at las. habe 10h IOOen sotort gesagt. dasa 
10h 100 n10ht beraoks1oht1gen k6nne. we11 1eh grundsätz110h 
mit Bebellen verhandeln kann und we11 10h den Br1et pert1de 
de. N1eht Rorla S1ma war der Getroftene t sondem er hat das 
män1sehe Volk aohwer un~te1se getrotten. gerade 1n e1nem AU~ll
b11ok. als 10h mit ganzen Krättan bemohte, dlesam Volk in sei
nen sehreckliohen Leidan e1ne kle1ne Linderung zu br1ngen und 
ihm 1n einer neuen Welt das S.hiekaal zu achatten. aut das ae1-
ne Gesch10hte und se1ne Fähigke1ten 1hm ein Reeht geben. enn 
Ror1a S1.ma s1eh 51 Unrecht gatroften t'11hl te. so hat er das Rae 
und die Pf11oht. dam Volke vor der .Tustiz des Lsndes seine Un
solJuld und das 1hm zugettlgte Unrecht zu ze1gen. Em Men.oh mit 
re1nen Qedankan und Taten flieht und versteckt s1ch n1cht. son
dern stellt sich tapter allen Stttrmen, d1e gegan 1hn enttesaelt 
sind." 

Oaoittaaksena8 olevansa 01keutettu kutsumaan Ror1a S1man 

Romanian kansan viholl1sekai. Antoneaou sanoo: 

" Wer hat mathod1aoh und anhaltend die Legionära bewattnat und 
wer hat dan Autatand vorbereitet? eshalb ist Roria Sima zwei 
Tage TOr dam Autstand aus dam M1n1sterpräaid1um versohwundan? 
W1a erkläran 51e es s1oh. dass aut dieses Ze10han hin d1e 
zahl der Legionärst11hrer und meiner legionäran W. tarbe1 tar 1n 
der Regierung b1s h1nunter zu den kle1nsten Angestellten be1 
den Beh6rden. SohuleD t Kirohen UP. versohwunden sind? ar 
hat 1n Bukarest und 1n den anderan 5tädten soTiele Rundert
tauaende von UnglG.okliohen aut d1e 5tras88 geaoh1okt. wer hat 
dan 5turm enttesselt und dan Autstand geleitet? Roria S1ma und 
die J'1lhrun8 der Leg10närsbewegung sind ohne den gering.ten 
Sohatten eines Zwe1tels die Urheber. Das sind d1e 'einde de. 
Volke •• Und das "Gute"t de •• ie tun wollten t breohte daa Volk 
bi. en den Rand dea Abgrunds. Ueber d1e.e. "Gute". da. Roria 
51_ woll te. und G.ber seine mögl10hen !'ol:sen tar Land und 
wer euoh dle Aohse vollkommen 1ntorm1ert. 
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Ja 18. Januar, al. 10h aU8 Salz1lurs zurSokJtehrt., heb. 10h 
Bona S1_ a1tgetellt, 48S8 aan mir dort sesast het, "wu.n e. 
lhnen n10ht pl1llst, d1e Rue 1. lJlJlerA elea Lande. aufreohtzu.r
helten, 4aDJl ailld S1e ill Getahr auoh den Rest des Land.a zu ver
l1eren, wel1 dl8jenlsen, dl8 aut' 481' Lau.r l1eSell, j .... Oele .. n
helt, dle S1e 1hnen pben, ~ur en1rkl1ohuns aller 1hrer terr1-
tor1alen Anaprtlohe benutzsn werden." Trotz-dem tuhr d1e Leg10närs
bew.gang mi t der Vorbere1 tung de8 Autstandaa tort. '1 

ja kenraall Antonesou jatkaa : 

" Wer het das W1ederautbauwerk des Landea sabot1ert? D1e B.
r10hte der .araohiedenen Mill1ater1en ze1aan, .elohen aOhmutz, 
welohe Unregelmäaa1pe1 ten und UnordDung sowohl in der Staata
venaHung .1e 1n den 1hnan anvertrauten ente1gnetan ländl10hen 
L1egenachatten d1e Leg10näre zur1lokgelassen heben. Ueberall wur
den von der Les10närabeweguJlS vollständ1S untähip und n1cht vor
geb11dete uenaohen benaJlDt, 41e alch .tt Brutal1tät, v1eltaoh da
duroh, dasa a18 1hren Cheta und tta.raden den Revolver aut 41e 
Bruat aetzten vordränsten. Das Ergebn1a war d1e Zer8tr15ung der 
Harmon1. und OrdnuDg 1m Staat, 1n dea88ll Sohutz 8ohaml08 der per
a!ml.1che Prot1t brUete. Melne unaufh15rl1chen BUIIlhungen und täg
l10hen Ermahnungen haben keiDen Ertolg phabt. D1e B .. e1 tigUDS 
der Leg10när. aua der Reg1eruns e1ne Minute trt1her, ehe sl. vo11-
ständ1s d18 Hand aut cUe Staatat1lhrung lesten,hat 48a Land vor 
d.r Anarohie gerett.t." 

Kirjeanaä lopus.. kenraal1 ADtoneaou vakuuttaa v11p1ttömäa

ti PYTki vänaä maan rauhoataJl1aeen. IlUtta, aanoo hän 

" Ioh werde 111 t dan geaunden El_enten der Leg10n n10ht 
verhandelD, ala bls s1e 810h t.1erlloh und attentlloh von d.n 
breohen von J1lava, von d.n pmeinen Räuberelen, von dem Autatand 
und von den Hohlköpten 41atanzleren, 41e 41e unter1r41aoha Tätig
ke1t gegeD das ausanb11okl1ohe Reg1me tortsetzen." 

Bäaä kaksl k1rjettä tuntuvat puhuvan n1in selvää ki.ltä • 

• ttä k01lUl8lltar101den luullal olevan turhia. *tta 

jeenva1hto · .. atattu julki8uuteen todellakin 

jen toa1aa101den t01ataa1s.kal, että t01selta puolen 
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yrittää sel1ttää itsensä sJYttODlältal, ja leg1onalalall1b 

kaild.n keinoin p11"kl1 pääa_ään _an hallintoon, sekä wl

sel ta puolen, että Horla 51man s17111s17ll taJUd.kuun kapinaan 

on kieltämät6n ja että kenraali Afttonescu ei ole ~~s 

soTintoon hänen ja muitten entisten leg1onalaisjohtajlen kans

sa! Eivätkö kenraali Antoneseun kirjeen sisältämät sanat hä

nen luottamuksestaan leg10nalaisten ~s~uuntuntoisl1n ja re

hellisiin piire 1hin JDDä Til ttaukset DIIlhdollisuuteen sovin

toon niiden kans.. Jläärät1111ä ehdoilla vol olkeuttaa olet

tamukseen ,että tämän klrjeenvaihdon jullPllsemisella on posi .. 

tiivinen tarkoituskin, että se merkitsisi kenraali Antonesoun 

tahol ta julki sta 11"1 t78 t ä soTinnontekoon niiden leg1onalaia

piirien kansaa, joilla on edanastuuntuntoa 

joi ta leglonala 1al11kJtaan alkuper Msat ihanteet Tielä elä-

hyttävät ja jotka pyatJTät ottamaan osaa mean hallintoon? 

En vielä ole eht1n;rt perehtyä rilttävästi täkälälsiin 

oloihin, voidakseni vastata tähän lcJaJllt1kseen. Olen ~ln 

heittänyt aan esille, koska minusta tuntuu ilmeiseltä, että 

se hallitseminan plst1a1en varassa, jolta on tunnuao-.inan 

nJk:r1selle tilanteelle, el voi ajan pitkäln jatkua, ja että 

täaäD toslaslen täytn olla 11176s vallanpitäjille selvä. lton

s.kvensll1nä tästä pitäisi taas.n olla, ettei mitäln keinoa 

jätettäia1 käyttäaättä ainald.n yhdan tämän kdsan yhtenäi

syyttä. niin pahasti ' rlJtko~ kullun 

II1nlsterl : 
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Sakaan politiikasta Romania •• a. 
---------------------------------

Ministeri: 

Liitteitä: 8. , 

.. 
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As i a: . SakE politiikaata Ro .. l ..... 

C:/ '1 

SlaäUC: Sakaan 1ähettl1äs koro.taa 3ulkla.atl SaJtaan kan-

naUa'Y8D kenraall .Antoneaolla. - Tuomioiden 1ä7tlntCGnpaDo llkltUaa 

nl1a.ä tapaukala .. , 301101n oaanotost. tammikuun kaplnaan .1 ole 

tuoll1ttu koruUlp811D rall8l1atuJtaean ku1n 5:n vuOd.n TanJteutean. _ 

Onko alaäistä Jht.yttä näiden •• 1014en Täll11ä1 

x x 

x 

Malnlta1n enB1mmälses.ä raportla.anl täältä n:o 1&), että 

Sakaan 3a Ro.anl.n .uhteis. on IIOnt. mutka.. Täaän päiTln 

lehdet nä7ttäYät tar30naD s11tä .almerJt1n. H11 .. , nlm1ttä1n 

on 1111181 TiereJtJtä1n k.kal BUurUla Jt1r3.1m111. palnettua ' uuU ... 

ta, 30tka, .1nak1n .räldan piirien 1I1.1 •• tä, oao1ttant. ._ taJl 

J1äärätietol ••• U Saksa .aanalkal ... U tuk.. Dnr.ali ÄIlton.aoaa 

3. 1.l1onalaiai., ~ldaJtaeen -- SaJtaan lntrasa1en 

kua Ta.tlea.. -- "pel.t. uloa- tolsen näiatä Taat.pao1iat. tols

ta Taat.an. 

Tois.a.. näistä uut1alata k.rrotaan Sakaan täkäläiaen lI.

hat tlläl.n. npaaberra Ton ~l1lngerln. 1.uaunean ~Ihr.rln 

aäpälTinii BukareaU.. 31.r3eat.t,..aä 3uhl.... aeuraan.: 

JAKELUOHJE: 

'laT.111nan. 

......• ... .................................... . ... ::. ....... . 

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

JakeluohjemaUeja : 

Tavallinen. 
, ... liinen ja Ii.l k,i ministeriölle. 
EI ulkomaaedullukaen tiedoilukaiin. 
EI "tkomaaed".tuk .. n. mutta ulkoasiainministeriön tiedoi

tukalln • 
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"Ioh m15eht. dl. Gel.geDhelt benutzen, um nooh .iDaal klar zu 
betonen, dass naoh wle vor d.r Gen.ral Anton •• ou rer d.n fthrer 
und das Deutsohe ·Volk d.r Vertreter Bwaän1ens 1st, un4 4a.s 
Deutsohlan4 den General halten, sttttzen un4 1hm helt.1l wlr4 in 
allen s.lnen Ka.snabDen, dle er zum Wohle .eine. Vaterlan4 •• 
und zur Erhaltung 4.r deutsch-rumän1.ohen Freund.obatt .rgreltt. 
Ioh m15oht. nloht -yertehlen, h1erbel nooh e1naal t •• tzuatell.n, 
dass ioh mioh von niemandem -- sel es elne Partai 04er eine B.
w.gung in Rumäni.n -- vor de.ren Wagen spannen 1..... Ole Betret
tenden wilrd.n s1ch ln einem grossen Irrtum betlnden. Al.s vertre
ter d .. Deut80hen 8elohs ln Rumänlen stehe loh zum St&atstGhrer, 
nioht nur, wel1 •• der Betehl des YGhr.rs 1st, sond.m auoh aus 
.1 .... r Ueberzeugung." 

Tole.s.. uutl .. ssa taasen llmoltetaan valtlonjohtajan 

julkuseen dekreettilain, jonka multaan tuoll1on täTtänt/56Dpano 

tolstaisekai lyke..tään kaikissa nl1aaä tapauksiasa, 

gaistu. o Mnotosta tammikuun kapinaan ei 71itä 5 v. vankeutta. 

Lä.h1nnä on tieten.k1n se olettamu., että kenra.ll ÄDto

ne.ou tällä el •• llä yr1 ttää voi Uaa ainakin osan legtonala1-

si.ta puolell •• n, ja että täaä laki olisl erälnlaieta jatkoa 

hänen ja Harla SiJllllD välinen kirjeenvaihtoon, Josta teln 

selkoa vlime raportisaani (n:o 17). Tahoilla, joiden pitäisi 

olla asioista perillä, väitetään kuitenkin, .ttei näin olisi 

asian laita, vaan että kenraali Anton.soua olisi Sakaan ta

holta pakoit.ttu aanotun "armahduaasetuksen" antamiseen. Mikäll 

täs.ä olettamuks.sA on ~.rää, on ee tOdella, Jhd ... ä vapa ... 

berra v. lt11lingerin lausupJlan kanssa, h7Tä esimerkki .ell.i .. 

se.ta saksalalsesta politiika.ta, johon täaän raportin alu ... 

TiStaa1n. Siinä. JI1el •• sä olenldn asiasta täeaä mt.zd ••• ä ker

tonut. 
It.. en kult8nkac vi.lä P78t7 arvostelemaan, 

lalta tä.sä tapauks.ssa todella on. Silti en voi 

nomatta, .ttä minusta en.1nma~ttu ~lkinta tQntuu 

la JhU oiaa ku1n jälk1!ld1nenk1n, &1111. epäll78tl.kUJl ei , 

n. .iitä, etteikö kelU'8all ÄD~ne.ou __ rauhoittaJl1s.ke1 

ld..l sovintoon legtonala1atell p.rallPla .in •• t.n kaIl .... 



011 m1 ten 011 -- Joka tapauksena ovat aekl Saksan 

lähettllUn yl1lkerrottu laueunto että kanraali .Antoneaoun 

ylläaelosteUu asetua siksi merkillisiä tämän _an oloja sil

mälläpitäen, että niiden tiedoittaminen on ollut paikallaan. 

Ministeri: 


