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RAPORTTI n: 0 .. J.: .......... . 
...... f? .O' f. .i.~ .......... ssa ... J!?. p : nä . t .'i;mmi .kuuta 

Asia: Bul ~ari a vuodenva i hteessa . 

uden vu oden j ohdosta l ehd istLIle a nt a i ss an I a us unnois -

sa kor ostiva t <a i kk i ha ll i tukee n ' ~senet eri koi sesti s it4 , et t ä kulu -

nut vuosi oli ollu t onnel lisimp i a Bul a ria n kansan n ist or i u s a , kos ka 

vu os i sata iset t o iveet uI ~ri en y d isty i s est " ol iva t vi a do i nk in t o-

teutuneet . Huo{l_ i ot a kiinnitti kuiten.t<: i n , ett"" ys ei s i s s~, lausunn.:J i s sa 

e i ~a initt u Saks an osuut t a . Sotam i ni s t eri, ke nr a a li sKa I off i i tti 

e ri ko ises ti kun i n€: st a , jonka l;" rs ivä llis s ja vii sa us oliva t rlul ga -

ri n ka nsa lle tU 'Jttane e t n11.,,' t ul Kset. 

Tä m" o S'Jur en ',anf' a ll t een voi t :m a i heut t a nea i l o sumen -

t aa v rova i ses ti l a s ke l moivi e n oul a ria l a iste n mielessä kuitenkin ny-

ky{,e t kellä mont ä. s e i kKa . ".fa i da naan ~ int a- a lan j a väk iluv un asvu 

l ähe s puo lella ner kits ee k i n . uI ,a ria lle a iva n r a t kaisevaa v oi manlisää , 

tiedetään uus ie n ä lue i åen t äy t een l:yväksi käy t t (;(; n ennen a i u ea li i ken-

neyhteyksien uutteen vuo ' si kuluva n vuosi a ja va lt iota l oude n joutuva n 

a nka r a lie koe tuks e lle a l uelaa jennuksesta a i he utuvien s uuri e n lisämen o-

j e n j ohd 'J s t a. ~ moin tietää joka i nen. e t tä naapuri k~ ns oj en jo h isto-

ri a llise ksi va k iintunut vih ielisyys bulgaria l a isia k oht aan on t aas 

saanut uutta ravintoa. Mutta ennenkaikkea bulgarialais et tuntevat Sak

saan nähden joutuneensa velkasuhteeseen, jonka . elätään p i a nk in voi

van Johtaa maan osallistumaan sota toimiin Sa ksan hyväksi. Tosinhan 

.JAKELUOH.JE: .Jakeluohjemalleja : 

T ..... lin.n. 
T ..... U_ ja lIalltal ...... mlni.torlllll •. 
II u ... ---...._ tledollukalln. 
EI ulkomuedua'uk_. mutta ulkoealalnminiaterllln tiedol. 

'''.lln. 
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2. 

va ltakunnanjohtaja Hitler viime vuoden toukokuun 5 päivänä pitämäs-

sään puheessa s anoi Saks an kansan a luepalautusten muodossa korvan-

neen BUl garialle t ehdyn vä ä r yyden ja siten va autuneen h istorialli-

sesta ja moraa lisesta "velas taan maailmansodan a i ka isia uskollisia 

a seveljiään koht aan , mut t a t änlän lausunnon johdosta ei tää llä ole 

tuudittauduttu liialliseen optimismiin. Sotatoimia itä rintaman ete-

lä~aistalla seurataan huolestune isuudel la , joka houkuttelee sivisty-

neistöäk i n ankar ien rangaistus ten ullalla Kiellettyy n "euvostoliiton 

radiolähetysten kuunte l uun. Eri koisesti viime päivinä on t~ällä alka-

~ nut iertää huhuj a s odasta Tur kk ia vastaan, joka alkaisi keväällä he

ti l umen s ulattua ja teiden kulvUttU8. On vai kea todeta mistä nämä 

• 

huhut ovat perä isin, jonk i nlaista tukea niille ilmeisesti antaa vii-

mea i ka iset toimenp itee t a r meijan vahvist amise ks i. 'onet diplomaatit 

ovat my" e vakuutettuja siitä, että verrattain l aajoihin sotavalmiste-

luih i n enei kevä ttä varten on t äällä todella ryhdytty. 

Viralliset suhteet Tur kk iin ovat enna llaan ja lehdistössä 

on jopa korostetusti julkaistu Turkin täkäl ä isen lähettilään haastat

teluj a ystävällisten suhteiden lujittUlDisesta j a Turkin osallistUlDi-

sesta ensimmä istä kertaa Plovdivin kevätmessuihin. Kuninkaalla, hal

lituksella ja kansalla on epäilemättä vilpitön halu pysyttää maa so

dan ulkopuolella, parantaa suhteet naapurimaihin ja omistautua uudes

tisyntyneen Sulbulgarian valtakunnan jälleenrakennustyöhön. Sekä pää

ministeri 7iloff että ulkoministeri Popof! vakuuttivat tätä pariinkin 

kertaan ollessani ensikäynnillä heidän puheillaan. Pääministeri viit

tasi erikoisesti siihen, että Bulgaria on viime sodissa menettänyt yl 

satatuhatta miestä ja että taloudelliset vaikeudet nyt todella alka-

vat BUlgariassakin. 

Jonkinlaista sotilaallista apua on jo Saksalle annettu. 

Vapauttaakseen tuhotöiden vuoksi Serbiaan lähetettyjä divisioniaan 

täkeämpiin tehtäviin Saksa pyysi Bulgariaa ottamaan osalleen Serbian 

2. 

va ltakunnanjohtaja Hitler viime vuoden toukokuun 5 päivänä pitämäs-

sään puheessa s anoi Saks an kansan a luepalautusten muodossa korvan-

neen BUl garialle t ehdyn vä ä r yyden ja siten va autuneen h istorialli-

sesta ja moraa lisesta "velas taan maailmansodan a i ka isia uskollisia 

a seveljiään koht aan , mut t a t änlän lausunnon johdosta ei tää llä ole 

tuudittauduttu liialliseen optimismiin. Sotatoimia itä rintaman ete-

lä~aistalla seurataan huolestune isuudel la , joka houkuttelee sivisty-

neistöäk i n ankar ien rangaistus ten ullalla Kiellettyy n "euvostoliiton 

radiolähetysten kuunte l uun. Eri koisesti viime päivinä on t~ällä alka-

~ nut iertää huhuj a s odasta Tur kk ia vastaan, joka alkaisi keväällä he

ti l umen s ulattua ja teiden kulvUttU8. On vai kea todeta mistä nämä 

• 

huhut ovat perä isin, jonk i nlaista tukea niille ilmeisesti antaa vii-

mea i ka iset toimenp itee t a r meijan vahvist amise ks i. 'onet diplomaatit 

ovat my" e vakuutettuja siitä, että verrattain l aajoihin sotavalmiste-

luih i n enei kevä ttä varten on t äällä todella ryhdytty. 

Viralliset suhteet Tur kk iin ovat enna llaan ja lehdistössä 

on jopa korostetusti julkaistu Turkin täkäl ä isen lähettilään haastat

teluj a ystävällisten suhteiden lujittUlDisesta j a Turkin osallistUlDi-

sesta ensimmä istä kertaa Plovdivin kevätmessuihin. Kuninkaalla, hal

lituksella ja kansalla on epäilemättä vilpitön halu pysyttää maa so

dan ulkopuolella, parantaa suhteet naapurimaihin ja omistautua uudes

tisyntyneen Sulbulgarian valtakunnan jälleenrakennustyöhön. Sekä pää

ministeri 7iloff että ulkoministeri Popof! vakuuttivat tätä pariinkin 

kertaan ollessani ensikäynnillä heidän puheillaan. Pääministeri viit

tasi erikoisesti siihen, että Bulgaria on viime sodissa menettänyt yl 

satatuhatta miestä ja että taloudelliset vaikeudet nyt todella alka-

vat BUlgariassakin. 

Jonkinlaista sotilaallista apua on jo Saksalle annettu. 

Vapauttaakseen tuhotöiden vuoksi Serbiaan lähetettyjä divisioniaan 

täkeämpiin tehtäviin Saksa pyysi Bulgariaa ottamaan osalleen Serbian 



3. 

miehityksen. Ruman ian täkäläinen l ähettiläs kertoi, että kysymystä 

kä siteltäessä oli EUlgarian hallituksessa ilmennyt erimielisyyttä. 

Seurauksena oli ku itenkin, että miehityksen vaatiman armeijatäyden

nyksen hankk i miseksi t ämän kuun 3 päivänä kiireesti kutsuttiin jouk

ko asevelvollisia palvelukseen ja välittömästi sen jälkeen kaksi bul

garialaista divisionaa miehitti Serbiaa Kragujevacia ja siitä Alba

nlan rajalle vedettyä linjaa myöten. Kerrotaan, että vapautuneet sak

salaiset joukko-osastot l ähetettiin Kreetaan. Täten on BUlgarian vas. 

tuulle Joutunut turva t a va ltaosa etelään ja kaakkoon johtavasta elin-

tt täkeästä rautatie linj asta. Saapuessani t änne joulukuun puolivälissä 

s aatoin todeta , että tehtävä saksalaisilta todella vaati verrattain 

paljon sotaväkeä. Belgradista lähtiessä liikkui partioita taajaan ra

dan varsilla, jokaisella sillalla oli vahvat vartiot ja radan vierei

sillä vuorilla oli siviillväestöä saksalaisten sotilaiden valvonnassa 

hakkaamassa pois puut, jopa p ienimwät kin pensaat, jotka saattaisivat 

tarjota lymypa ikkoja sissi joukoille. On ilmeistä, että bulgarialaiset 

jotka vanhastaan tuntevat serbien mentaliteetin, tulevat helpommin 

selviämään tällaisesta pOliisi tehtävästä kuin saksalaiset, mutta sii

tä seuraa myös ankara viha serbien taholta ja nykyhetkellä epämie-

• luisa velvollisuus osallistua väestön elintarvehuoltoon. onet täkä

läiset diplomaatit sanovat pelkäävänsä, että bulgarialainen sotaväki 

pienimmänkin epäjärjestykBen sattuessa ei saata pidättäytyä yhtä ko

vakouraisesta siviiliväestön kohtelusta kuin viime keväännä Traakias

Ba, jota kre :.kkalaieten sanotaan kyllä vuosia muistavan. 

Ranakan lähettiläs Blondel väitti kuulleensa melko varmal

ta taholta, että Sakaa oli äskettäin vaatinut Bulgariaakin osallistu

maan sotaan Neuvoatoliittoa vaataan, Joåka Johdosta hän kertoi tie

duatelleenaa aaiaa ulkomoniateri Popoffilta. Tämä oli kuitenkin väl

tellen vaatannut, että hän on jo aikaiaemmin sanonut aakaalaiaille, 

etti BUlgarian oaalliatuminen ei 01, mahdollinen kaD8an ~atl111aen 
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• 

4. 

Venäjänihailun vuoksi. Samoin Turkin l ähett ilä s s anoi Bulgarian halli

tuksen Saksan pyynt0jä torjuakseen keksivän verukkeita ja erikoisesti 

vetoa van siihen , että Bulgarian osallistuttua sotaan Neuvostol iittoa 

va staan kommuni smi taas a l ka isi nostaa päät ään ja kävisi vaaral liseksi 

sisäiselle turvallisuudelle. 

~~llituksen toimesta alo itettiin viime heinäkuussa laaja 

kommunisD.inv astainen kampanja, joka on nyt huomattavasti tehostunut 

bul garialaisten sanoJ:.Jalehtimiesten tehtyä matkoja Neuvostoliitolta 

va lla tuill e alueille ja julkaistua kuvauksia, jot ka ovat aiheuttaneet 

~elkei n jokapä iväi siä rotesteja Neuvostoliiton l ähetystön taholta . 

Tähänastisella toiminnal l a ei kui tenkaan vielä ole laajalle levinnyt-

tä kow~unis ia voitu tukahduttaa. Kiihoittajat ova t viime aikoina 

käyttäneet hyväkse en viime joulukuussa t a pahtunutta l eipäannosten BU

p istusta 300 gr ammaan pä ivä s sä levittäen erittäin huonolle paperille 

oniste ttuj a l ento l ehtisiä , joissa tunnettuun tyyliin väitetään val-

lassaolevan fash istikoplan aiheuttaneen l eivänpuutte en ja nä l änhädä n 

oleva n edessä. 'Taarall1semp i a ku i n t ä llaiset kömpelöt teke l eet ovat 

kuitenkin monenlaise t huhut, joita kommunistit panevat liikkee lle ja 

huhujen alkuunpanijain ja levittäjien pidät t äm iseksi on poliisikuntaa 

• nyt lisät ty erikoisesti k ouluutetuill a naissalapoliiseilla. Ar meijas

sa harjoitetulla valistustoiminnal l a lienee saavutettu parhaat tulok

set. Tämän vuoksi ja armeijassa vallitsevaan kuuluisaan kuriin luet-

taen sotaministeri, kenraali Daakaloff, keskustellessamme puolustus

sodistamme ja lausuttuaan syvän ihailunsa armeijamme urhoollisuudes

ta, ehkä saattoikin vakuuttaa, että Bulgariankin armeija on tarvit

taessa valmis taisteluun bolshevismia vastaan. 

V. a. Asiainkoitaja: 

Lähetystöneuvos. 
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V. a. Asiainkoitaja: 

Lähetystöneuvos. 
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Ollessani vii~e joulukuussa ensikäynnillä ulkoasiai nrr. inis-

teri Pop off in luona kosketteli hä n ke s kustelun kuluessa kahteen ker

taan Ruo tsin asennetta lausuen irunettelynsä siitä . että Suomi t äl läkin 

kertaa yksin taistelee muiden pohjois aiden puolesta. Hän sanoi hyvin 

tietä vä ns ä . e tt ä Ruotsissa on englantila isystä vä llinen mieliala edel

leenkin vallalla ja että kansan kes kuudes sa on suurta myb t ä tuntoa Suo-

mea ko t aan. mutta Ruotsin viral lisessa asenteessa Suomeen ja e tenk in 

Saksaan h"n s anoi oleva n jotak in. mitä hän puolestaan ei saa ta käsit-

t ~ä . Bn ka tsonut voivani esittää asiasta muit a näkökohtia kuin Ruot-

sin vil p ittbmä.n ha lun pysyttäytyä puolueettolliana ja Ruotsin kansan 

myöt ä tunnon Suomea koht aan. joka t ä lläk in ke rt aa ilme~ ee humanitää ri-

tt sen a vun muodossa. Kun myö s maa talousmin i steri ja ulkoasiainministe

riön sanol.~alehtioQaston pääl likkö omasta aloitteestaan esittivä t sa-

Mansuuntaisia l ausuntoja. sain sen käsi t yksen. että virallisella ta

holla t a rkoin seura t aan Sa ksan ja ~uotsin vä. l i sten suhteiden kehitys-

t ä . 
Suhtautuminen Ruotsiin näyttää viime a ikoina todella muut

tuneen kylmemmäksi. Tutustuessani viime j ou.l:ukuussa eräisiin t äkä l ä i-

sen yliopp ilaskeskusjärjestön edustajiin, jotka ovat j ä rjestäneet eri

koisia Slovakialle ja Kroatialle omistettuja propagandaviikkoja, he 

.JAKELUOHoIE: .J.k.luohJemall.ja: 

Tavallinen. 
Tavall'- ja lIalkai .... miniaterlllll .. 
Ii ..... --.atuk .. n tiecioitukalin. 
EI uIIc .......... tuka.n. mutta ulkouialnminiatarllln Uecioi. 

lutalln. 
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kertoivet j ä rjest önsä viime kesänä suunnitelleen p ohjoismaista pro

pa gandavii kkoa , j ossa Ruotsi olisi esitetty Poh jolan päämaana ja sy

dämenä ja päähuom io k i innitetty Ruotsin ma inostukseen . Ruotsin ny

kyisen asia i nhoita j an saavuttua t ä nne oli neuvotteluja j at kettu, 

kuitenk i n yksinon~an Ru otsia kos keva n ma inosviikon poh jal la. Erä s 

mainitun ylioppila sj ä rjestön hallituksen j ä sen kertoi minulle pari 

pä ivää sitten , että Ru otsin viikk oa valmistelleet yliopp ilaa t oli 

viikko si tten kutsut tu poliisivirastoon, j os sa heitä oli k ielletty 

j a t kamast a valmisteluja ja keh oitettu vastaamaan, jos Ruotsin lähe

tyståstä asiaa tiedusteltaisiin , etti.·. h e il l ä. ei enää ole aikaa ky

seiseen työhön . Kertoj an i tarjoutui myös tuomaan nä ht ä vä kseni Ruot

sin l ä he t ystön lehdist " lle j a kami a a rti kkeleita, joi t a sensuuri oli 

k ieltä nyt julka i s ema sta. En ku itenkaan ha lunnut nii t ä nähdä kun ker

tojani vakuut t i, että ne eivä t sisä ltä ne et mitään poli ittista , kuten 

arvattavissa onk i n. ,~inittakoon vi e l ä , e ttä t ää l l ä on bul ga ria l a is

ruotsalainen yhdisty s, jonka pWleenjoh t a jaa , erästä yliop istopr of es

soria, on ä s kettä in nimenomaan k i e lle t t y j ulk isest i antamasta mitään 

Ruotsia ko s kevaa l ausuntoa . 

V. a. As iainhoitaja: 

Lähetystöneuvos. 
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... ...... JU.~.Serbia ja Kroatia . . ....... ........... . 
1 . Unkarin y le i sesikuntapää llikön v iera i lu. 

Unka rin yl e iaeaikuntapäällikön, kenraa li Vitez 

Ferenc Szombathely i'n vierailu Sofiaa n herä t ti t äkä l ä ise s s ä 

dip l omaa ttikunnassa s uurta huomiota. Vira lise lta taholta vas-

t atti i n t iedusteluih in, että kysymyksessä on tavanmukainen vasta-

vierailu BUlgarian yleisesi kun tapää l likön. kenr aaliluutnan t t i 

Konstantin Lukash 'in aikanaan Unkariin tekemän matka n johdosta. 

Lehdet julkaisivat hyvi n sydämellisiä artikkeleia, joissa ko

rostettiin Unka rin j a Bulgarian i kivanhaa ystä vyyttä ja nii

den koh talonyhteyttä nykytilanteessa. Professori Genoff, jonka 

katsotaan kuuluvan halli tUksen lähimpiin piireih in, kirj oHti 

"Utro"ssa: "Tämä veljeyden ja ystävyyden illlaisu ei ole en-

simmäinen eikä viimeinen (Bul garian ja Unkarin) kansoj en ja 

armeijoiden kesken. -

män Unkarin ' kansaan. 

Uusi sota on meitä lähent änyt yhä enem-

Me olemme uudelleen liitolaisia ja me 

taistelemme yhdessä yhteisen asian puolustukseksi. vapautemme 

ja itsenäisyytemme puolesta. kahden sanan. joiden merkitykaen 

ainoastaan Sakaan. Unkarin ja Bulgarian kansat voivat t äysin 

ymmärtää ... 

Vierailun ajankohta antoi kuitenkin aihetta paljon 

oIAKELUOHoIE: 

ta ... all1nen. 

......... .. . . .......................... ~ ...... ................................. ~ ................. . 

JakeluohjemaUej. : 

T .... lllnen. 
T ..... llnen j. lIaIk.i ... mlni.terllllle. 
El ulk--.stukHn tiedollukalin. 
EI ulkomauduatukHn. mutta ulkoaalalnmlnlaterlOn tiedol. 

ltIkalln. 
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pi temmälle t ähtääviin a rveluihin. Er ä s tapaamani bulgarialainen, 

joka hyvin tuntee täkäläisen sensuuri viraston sihteer in, kertoi 

t ämän vä ittä neen , kuten s ähkeeseä ministeriölle jo ilmoitin, 

että todellisuudessa oli muun muassa sovittu unkarilaisten 

joukko-osastojen kuljetuksesta Turkin vastaiselle rajalle. Olet

tamusta näytti vahvistavan Unkarin täkäläisen eotilasasiamiehen 

vierailun päätyttyä tekemä matka Svilengradiin unkarilaisten up

seerien seurassa. 

Kenraa li Szombathelyi on Budap.stissa julkaissut 

dementian, jossa kyseiset huhut kumotaan. Näht äväks i j ää, oliko 

Bulgarian puolelta tehty yhteistoimintaa Unkarin kanssa tarkoit

tavia esityksiä . Todennäköistä on, että yhteistoimintaa Bulga

rian puolelta toivotaan siltä varalta, että Bulgaria Saksan 

vaatimuksesta joutuisi Turk in painostamiseksi keskittämään joukko

jaan kaakko i sraj alleen. Koska Bulgarialla sinä nsä ei ole mi

t ään vaatimuksia Turkin suht een, arvellaan BUl gar ian mahdollis

ten toimenpiteiden muodostuvan vähemmän koh talokkai ksi sen ja 

Turki n välisille tuleville suhteille jos Unkarikin saataisiin 

niihin osallistumaan. 

II. Saksalaisten kuljetukset. 

Knnen Saksan viimekeväistä hyökkäystä Kreikkaan 

oli SofiaBsa jo viikkoja ennen varBinaisten sotat01~en alka

mieta tiedetty mitä 011 tekei l lä, koska saksalaisten oli pakko 

etukäteen kuljettaa sot.tarTikkeita myös Sofian-laakson kautta 

kulkevia rauta- ja maanteitä pitkin. ralvella liikkui kerran 
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huhuja. että uusia kuljetuksia olisi tapahtunut. mutta niiden 

todenperäisyydestä ei saatu vahvistusta. 

Viime ai koina sensijaan on kuljetuksia todella suo-

ritettu. Kun ne tapahtuvat Sorian läpi epäsäännöllisesti oisin 

kello 1 ja 4 välillä käyttämäl lä kaupungin keskustassa olevan 

puiston läpi kulkevaa puistotietä. ovat vain lähitalojen asuk

kaat saattaneet kiinnittää niihin huo~ota. Slovakian asiain

hoitaja. jonka talo sij a itsee mainitun puistokadun varrella, on 

niistä vaiennut. mutta hänln rouvansa on kertonut autokolonnien 

toisinaan häirinneen heidän yöuntaan ja että erää n kolonnan 

raskaasti lastatut kuorma-autot kaksi viikkoa sitten täriayttivät 

siinä määrin heidän taloansa. että heidä n talostaan särkyi ikku

naruutuj~. Pari innokkaasti autoilevaa nuorempaa diplomaattia 

kertoi Sorian ulkopuolella kohdanneensa autokolonnia. joissa aU

tojen numerolaatat oli käännetty väärinpäin; autojen ulkomuodos

ta h e kuitenkin väittivä t voineensa varmuudella todeta niiden 

kuuluvan Saksan sotavoimille. Viikko sitten näin 

pääasemalla junan. jonka avovaunuissa oli arviolta 

kuorma-autoa. joukossa useita maaetovaunuja; mitään 

jä ei ollut näkyvissä. 
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Japanin lähettilää n lounaalla , hän vahvisti liikkeellä olevat 

huhut siitä, että tiianne Serbiassa ei vieläkään ole palautu

nu t normaaliksi, vaan yrittävät seroialaiset entiseen tapaan 

jatkaa kaksoispeliään: päivisin 

ö isin käydään tekemässä tuhoja. 

ollaan kovin viattomia, 

Eräät Punaisen Ristin 

mutta 

palve-

luksessa oleva t bulgarialaiset ovat kertoneet olleensa jo useita 

kertoja vastaano t t amassa Serb iasta lähetettyjä haavoittuneita bul-

garialaisia sotil a ita, 

siihen, että joukossa 

silvot tuja. Huhuihin, 

jo ll oin he olivat kiinnittäneet huomiota 

oli useita hyvinKin pahoin teräaseilla 

että bulgarialainen sotaväki olisi ollut 

pakoitettu parin murhatapauksen jondosta porr~ittamaan asianomaiset 

kylät maan tasalle aswckaineen päivineen, en ole saanut vahvis

tusta, Rumanian lähettiläs päinvastoin väitti, e ttä bulgarialai

set miehitysjoukot olisivat saaneet määräyksen olla ryhtymättä 

ankar~p iin ranka isutoimenpiteisiin. Rautatieynteys linjalla Bel

grad-Nisch-50fia on kuitenkin nyt varmistettu ja Berliinin-Soilan 

~~kuuvaunu on uudelleen asetettu liikenteeseen saapuen joka ilta 

suurecmitta viivytyksittä Sofiaan. Rumanian lähettiläs väitti edel-

leen olevan odotettavissa, että bulgarialaiset saavat kevään tul

lessa osalleen yhä laaj et!'.pia miehitysalueita Serbiassa ja että 

Belgradink in miehityksestä olisi taas kysymys. Bulgarialaisten mie

hityajoukkojen vahvuus nykyise l lä m~iehitysalueella Etelä-Serbias sa 

on alkuperäisestä kahdesta divisionasta lisätty kolmeen ja neljän

DeD lähetystä valmistellaan. 

Oloista Kroatiassa on Saksan sotilaaasiamiehen apu-

lalnen kertonut ruotsalaiselle vlrkaveljelleni. jonka hän hyvin 

tuntee Kre1kassa-oloaj011taan, että Bosniassa on edelleeD sattunut 

, 
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vakavanl a a tuisia levo t tomuuksia, j oiden tukahuttamiseksi on 

pa kko käyttää saksalaisia joukko-osastoja, koska Kroatialla 

ollut 

i tsel-

l ään e i ole kunnollista sotaväkeä upseeriston puutteen vuoksi. 

Tämä j ohtuu serbien takavuosina noudattamasta POlitiikasta, jonka 

tarkoituksena ~li ehkäistä kroatiala ista kansanainesta saamasta 

väestöosuuttaa n vastaav aa ups eeristoa ja pysyttää kroatit alemmis-

sa arvo l uo ki ssa. Entisistä Itävallan armeijassa palvelleista up

seereista ei saada t a rvittava a täydennystä yle mp iin arvoluo kk iin, 

ta koska heidän sotilaallis et tie t onsa ova t t äysin vanhent une ita. 

• 

Bulgarialaisten lähteiden mukaan on Kroatiaan l ähe tetty Serb iasta 

vapautuneita saksalaisia joukko-osastoja, joita alkujaan oli tar-

koitus käyttää muualla. 

V.a. Asiainhoitaja: 

Lähetystöaihteeri . 
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Kevään 6 - 8 v i ikkoinen myöhästyminen on kaikesta 

päättä en yleinen ilmiö koko mantereellamme . Vaikka Balkanilla 

pe l lot ovatkin vihreä t, puut suuremmalla tai pienemmällä l.h

dellä ja kirsikat, mantelit ja persikat kukalla. ovat ilmat 

sittenk in s i ks i koleat Ja yöt varsin vilpoiset, että luonnon 

kehitys käy poikkeuksellisen h itaasti. Siksi myöhästyi näissä 

maissa niin t ä rkeiden viha nnesten saapumi nen markkinoille Ja 

pakotta a t avallista kauemmin käyttämään edellisen vuoden j ä än

nössatoja. Jotka alkavat olla varsin niukoilla. 

Saavuttuani Soriaan olen voinut todeta viime 10-

kakuuhun verraten varsin huomattavan elintarvetilanteen vaikeutu-

misen. Bnnenltaikkea on leivästä yhtäkkiä tullut huomattava 

ja on se ollut pakko panna kortille sekä määrätä annos 300 

grammaksi päiväs8a, mikä bulgarialaiselle vähävaraiselle vä.8töl~ 

le on ankara hku. leipä kun on sen pääravintoaine ja s. 
henkeä kohti tottunut sitä päivittäin käyttämään 1 1/2 - 2 ki

loon saakka. ~tta ei vain leipi ole Joutunut tiukalle, vaan 

myös useat muut el1ntarpeet. ennenkaikkea rasva Ja liba. Vii

kosaa on neljä libatonta päivää, JOiata tiukaati pi4etäin 

nl. Bro Unkariin näh4en on näln ollen huomattava, 
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saa 

koja 

lihattominakin päivinä. vapaasti myydä kanaa, maksaa, keuh

ja l ampa anlihaa. ~utta Bulgarian elintarveva1keuksiata pu-

huttaessa on huomattava, e ttä kriis1 on Sofiassa ja muissa 

suure t issa keskuksiss a sekä sen maala1sväestön, etupäässä tu-

pakkaa viljelevän keskuudessa, jonka maaPalsta e1 riitä omava-

ra1suuden turvaamiseen. Varsinaisella talonp oika iaväestöllä on 

kai kkea välttämä tön~ä riittä västi. Bulgaria on, kuten tunnet tua 

puhdas pienviljelij ämaa ja s iksi on dotonta saada maanvilje-

lystuotte ita tarkoin kootu si , ellei talonpoika niitä va aaeh

toisesti luovuta. Sitä hän taas ei tee, koska hä n toiselta 

pUGlen t ahto o turvata oman rii pumatt oman elämänsä , toiselta 

puolen odottaa hinta in nousua. Salakau a s sa kuuluu na aseudulla 

Saavan m1 t ä haluaa , kun Va an maksaa vaadi tun h i nnan . Tilanne 

keskuks i s s a tulee 

kun vihanneksien 

kui t enk i n nyt viikko 

ja uutarhatuotteiden 

viikolta h elpottumaan, 

saanti s äännö l lisesti li-

s ääntyy ja hal penee. Ylein en h i n tatason nousu on myös vi ime 

s yksystä ollut ' uomattava, vaikkei se vielä olekaan saavuttanut 

si t ä hUipputasoa, UJikä on Unkarissa ja Rumaniassa. SaatOin nim. 

pysähtyessäni matkallani t änne päiväksi Bukarestissa tOdeta, että 

Budapestin ja Bukarestin hinna t olivat jokseenkin tarkalleen sa

mat. 

~utta palatakseni Bulgarian a sioihin, on pantava mer

kille, ettei tuo elintarviketilanteen kiristymin n suinkaan ole 

vaaraton. Muutamana vii me viikkona on eräiden huomattavien kollee

goJeni lausunnon mukaan tyytymättömyys vähävaraisen väestön kes

kuudessa merkittävällä tavalla kasvanut Ja sen vaikutuksesta lQ'öa 

suureksi o.akei tapahtuivat muutokset hallitukses.a, Jonka kautta 

kuningas t01voo Tähentävänsä tyytymättö~ttä. Jos kuitenkin 

tJDättömwys li.ääntyisi, ei erään merkittäYimmän virkayelJeni 

Bunnon mukaan uudet muutokset hallituksessa ole mahdolllBuukaien 
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ulkopuol~lla. Tätä levottomuudentilaa eivät kommunistit ja Venä

Jän l ähetystö ole olleet käyttämättä hyväkseen lentolehtisin 

j a muin keinoin ylläpitä äkseen ja lisä täkseen sitä. Viime ai

koina onkin joukko ko . uni s teja vangittu ja tuomittu osaksi 

kuolemaan osaks i elinkautiseen kuritushuoneeseen. Kuolamantuomiot 

on pantu t äytäntöön. Lisä ksi on viime päivinä vii~inen 1 0nto

koneesta laskeut unut t a i veneillä. BUlgariaan viime syksynä ma i ... 

4t hint ul lut venäl ä i nen agita' ttori, eräs eversti, S ofiassa saatu 

kiinni ja myös s uoj e lijansa va ngi ttu. 

4t 

~ulgar i an s uh t eet naapureih insa eivä.t ole siitä juuri 

muu t t unee t, itä ne vii e syksynä oliva t. Turkin ja Bulgarian 

vä leistä on yhä uudelleen jut tuja ollut liikkeellä , mutta ei-

vä t ne ole vastanneet t odellisuutta. Nä ide n maiden vä li se t 

suh t eet ova t edelleen Pa r ant uneet vakuutetaan molemmin puolin 

ja Saman sei kan vahv i sti myös Saksan lähett ilä s. Päämini steri

kin huomautti, että Turkki vihdoin on k: sittänyt, ette i Bul-

garia pyri mi h inkään riitoihin s en kanssa, vaan päinvastoin 

haluaa sä ilyttää itä parhaat s uhte e t. Tosin toinen akseliVal-

lan lähettiläs oli siinä käsityksessä, että luottamus on vain 

ulkona ista j a ystävyysvakuutukset sanomalehtipal~illa j a viral

lisiss a pUhei s sa j a että Turkki hartaasti näkisi Bul garian osal 
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u ut t i, että on olemassa yhtä paljon s y itä niin puolesta kuin 

vastaan suhteiden y llä p itämiselle Venäj ä ··n. .inun on s yytä olet~ 

taa, että kun inkaan 
he1sessä yhteydessä 

käynti valtakunnankansle~1n 

tämän kysymyks en kans sa ja 
l uona 011 
että hän 

lä
selit -

ti näkokoht1a, j otka puhuvat Bul garian s ota an osallistumi sta ja 

niin ollen vä lien katkaise i s ta vastaan . Va i kka ulkoasiainminie -

teriön korkealta t ahol ta s el it e t t iin , että kun inka an matka ta-

pahtui kan s l eri n ku t usta , vä itti erä s merkittävä virkaveljeni • 

että kun i nga s omasta alotteestaan k ii reh ti Saks aan selittääk

seen ajoi s sa niitä näkokoh tia, j ot a puhuva t Ven" j än j a Bul-

gari an vä li en katkaise~is ta va staa n. Ja t äkäl ä iseltä saksalai-

se l t a tah ol ta ol enk i n saanut y.tll!lä.rtää , että ai nakin n iinkauan 

k u i n venä l ä ise t v ielä ovat Kri millä , BUl gari a n r ann i kot vo ivat 

joutua ep& iellyttä vien j a asia ~ l isesti hyödyttöm1en tapahtumien 

kOh t e ekSi. jos so t at il a synty i s i. 

Et t e,! Bulgari an aseIna Venä j ä llä ole ik " 'n hyvä 

eikä _uolueettoman veroinen , on its estä än selvä. Venä j ä n l ä -

hettilä s ofiassa, joka muuten juuri ennen mi nua oli päämi -

nisterin puheilla, ei käy kuin anih arvoin ulkoasiainministeri_ 

össä ja pysy ttelee erillään seuraelä ··stä. Mikäli viralliselta 

taholta kerrottiin, y lläpitää hän s uht eita kowmunisti piireihin 

ja antaa niille tukea kaiki s s a muodoissa, jotka olosuhteet 

sallivat. 

Kun t.k. 6 päivä nä. BUl gariassa vietettiin armeijan 

ja urhoollisuusritarikunnan s uurjuhlaa, jOka on BUlgarian suu

rimpia kansallisia juhlapäiviä, pidettiin Sofiassa kuninkaan 

läsns ollessa Juhlallinen messu ja suuri paraati, kuuleman mu-

kaan suurin mi t ä Sofia8sa on ollut. Kaikki aselajit 08alli8-

tuivat siihen aivan uusine tykkeineen, tankkeineen, tiedoitua-

08aatoineen jne. Paraatin aikana olivat kommunistit kahdesaa 
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kaupunginosassa järjestäneet häiritsemietarkoituksessa i1mahä1y. 

tyksen, joka siellä oli aiheuttanut Jonkinlaista paniikkia. 

mutta paraatipaikalle eivät hälytykset kuuluneet ja koko juh

la sujui rauhallises ti ja arvokkaasti. Lähetystöj ä varten oli 

paraa tipa ikalle rakennet tu kaksi a itiota, joista toiseen ja 

kuningasta lähemmäksi sijoitett iin akselivaltOjen ja heihin 

liittyneiden l ähetystöt, t oiseen Venäjä ja puolueettomat. 

~åillä riveillä olen halunnut antaa yleiskuvan 

sisä - ja ulkopoliittisesta tila nteesta BUl gariassa t oukokuun 

alussa 1942. Toisessa yh t eydessä seloetan yksityiskohtaisem

min er i henkilöiden l ausuntoj a yllä olevista kysymyksistä. 

Erillisenä asiana mainitsen vielä, että saksalai

set ovat Belgradiin koonneet venäläisiä emigranttej a . joita 

siellä koulutetaan asepalvelukseen. Niitä on tarkoitus käyt

t ää Venäjällä tehdas- y. m. vartiotehtävissä, sekä jos osot

tautuvat t äysin luotettav iksi ~ÖB rintamalla. Kun emigran

teissa on paljon epä1uotettavaa a inesta, on niitä mahdolli

simman hyvin koetettu seuloa. Bulgariasta on Belgradiin vie

ty 13000 emigranttia mainittuihin joukkoihin. 

K inie'eri, ~~---
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T. k . 5 päivä nä kävin uutta kauppaministeri Zaha-

rieffia tervehtimä ssä esittääkseni hä nel1e niitä vaikeuksia,mi

t ä sota ja olosuht eet ovat aiheuttaneet Suomen viennille ja 

pyytääkseni, etti:i. hän t ä stä huoli ma tta tek isi voitavansa . että 

saisi mme meille t ä r keitä bulgarialaisia t uotte ita . Huo mautin ni

menomaan s i itä , että Bulgarian pitä isi ottaa vastaan p ienempiä-

ki n määriä niitä tuotte ita, joita pystymme viemään, eikä lykä

t ä kaupantekoja siitä s yyet·· , että kulloinkin 

tavaraa haluttaisiin enemmän kuin voi mme tarjota. Myymme tie-

tenkin kernaasti enemmän, jos vain tuotantomme sen sallii, 

mutta me i lle on välttämä töntä saada pienemmissäkin erissä ne 

bul garialaise t t uotteet, joista sopimuksellisesti on sovittu. 

Kun uudelle kauppaminist erille on myönnetty talousasiain hoi

dossa ja j ä rjestelyssä hyvin laajat valtuudet, oli mielestäni 

välttämätöntä antaa hä nelle kuva Suomen tuotantotilanteesta,että 

hän Pystyisi sitä oikein arvostelemaan. 

lUnisteri sanoi tuntevansa suurta symPatiaa ja kun

nioitusta maatamme kohtaan aen ankarissa taistelussa olemassa

olonea puolesta. Siksi hän on valmis omasta pUOlestaan teke-

oIAKELUOH"'E: "' .... luohJ.m.lI.j. : 

Tavallinen. T .... III ... n. . _ ........ .......... ~ ..... .. ................................... . 
T ..... '''- j. 1I ..... i . . minl.lor/1l110 • 
II ~ .... tlMoltukalin. 
EI u ................ t ......... mutta ullt .... iainmini.terllln Iladol. 

tukaHn. 

n.:A" 
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mään voitavansa, jotta Suomi Bulgariasta voi saada tarvitse-

miaan tarvikkeita ja hän antaisi kernaasti 

jos ni kkeliä voitai siin saada. Asiasta on 

myös elintarpeita, 

hän jo neuvotellut 

saksalaisten kanssa ja 

Saksa luovuttaisi jo 

t ämän määr än nikkeliä . 

so pi mus s iitä valmistumaisillaan, 

vii me lokakuussa Bulgarian Suomelta 

Ni kkeliä vastaan antaisi Bulgaria 

että 

pyy-

Suo-

melle 

ette. 

elintarpei ta. -inis teri ei 

oli kysymyksessä pUhtaasti 

Keskustellessani pää-

näkynyt olleen selvillä siitä, 

saksalais-oulgarialainen kauppa. 

ja ulkoministeri Filoffin kanssa 

raj oi tettui

yhtä myötä-

kiinnitin hänen huomi otaan samalla tavalla Suomen 

hin vientimahdoll1suuksiin ja suhtautui hä.n myös 

mielisesti. Kaiken bulgarialaisen tavaran saannin edellytyksenä 

Par.haillaan on on kuitenkin, että mekin pystymme leveroimaan. 

kysymyksenalaisena huomattavien erien saanti savuke paperia ja 

savukelaatikkokartonkia Suomesta. josta Bulgariassa on kova puu

te. Jos tämä leveranssi saataisiin toimitetuksi. saisimme irti 

vastaavan määrä.n tupakkaa. Samoin näyttii.ä tul1tikkutarve olevan 

suul'i ja niiden myynti mahdOllinen, jos vaiu pystyume toimit

tamaan. 

T.k. 8 päivänä kävin tervehtimässä finanssiministeri 

Boschiloffia, jOlle samoin selostin tuotantovaikeuksiamme ja oli 

hänen asennoitumisensa yhtä. sympaattinen kuin kahden edellisen 

hallituksen jäsenen. KUn finanssim1nisteri on hallituksen vai

kutusvaltaisimpia jäseniä. vieläpä. ehkä vastainen pääministeri

kin, on hänen aaenteellaan meitä kohtaan oma ~erkityksensä. 

Hän mainitsi myös tuntevansa xansainvälisen pankin kokouksista 

Taaavallan Herra Presidentin. 

T.k. 12 päivänä. keskustelin Ulkomaankauppaviraaton 

pä.ä llikön Zoneffin kansaa, Jolle selostin samoja aeikkojL kuin 

kauppa- ja tinanasll11inlatere111e. Hän ol1kiD nUsU. jo ennestään 
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J tietoinen ja sanoi haluavansa auttaa Suomea niin palJon kuin 

mahdo llista, kun vain ilmoi tamme, mitä voimme Bul~rialle myyclä. 

}{ån kertoi. saa daks een kaupankäynnin mai t telllllle välillä. s ä ilymä.i:i.n, 

myön t äneensä tuonti lupia m. m. k a lliille nahoille, joita ei vält

t ämättä olisi tarvittu ja minkä suostumuksen johdoeta häneen oli 

erä iltä t ahoilta kohdistettu moitteita. Joka tapauksessa lupasi 

hä n euopeassa mielessä harkita kai kkia myyntiehdotuksia, mi tä 

Suomesta tehdä än, voidakseen löytää kaiken, minkä Bulgaria voisi 

ostaa. 

Mainitsin häne l le myös siitä , että. toivomme syksyn 

k~luessa voivamme toimittaa puolet BulgL r ian prJtä~stä nikkeli

sulfiittimäärästä ja haluamme asiasta nyt jo ilmoittaa, että 

Bul~rian syksyisestä vientipekonimäärästä varattaisiin vastaava 

erä Suomelle. Hä n ei asettunut t ähän ajatukseen kielteiselle 

kannalle, vaan sanoi, ettei nyt pekonia ole toimitettavissa, 

mutta syksyllä voivat mahdol lisuudet siihen tulla. Asian no

teerasi hän muis t iin. 

Saksalaisten kanssa juuri pä.ätetystä. 6-kk. sopimuk

sesta sain häneltä kuulla seuraavat me itäkin kiinnostavat sei~t. 

Saksalaiset ovat antaneet periaatteellisen suostumuksenaa siihen, 

että Bul~ria eri tuotte1 taan voi varata välitöntä kauy ankäyn

tiä varten muiden maiden kanssa. Hra Zoneff näytti pitävän tä

t ä saavutusta huomattavana ~önnytyksen& Saksan taholta, koska 

se on katsottava periaatteelliseksi, eikä vain tätä kertaa kos

kevaksi myönnytyksekBi. 

Samoin olivat sakaalaiaet suoatuneet luovuttamaan 

Bulgarialle heidän aaippuat •• lllaua'.aaa kipeästi kaipaamaa nikke

liaulfilttla, mutta ei koko sitä määrää, 20 tonnia, mikä on 

Bulgarian vuosi tarve. Tämä kauppa aiaältyy bulsarialais-saklalai

aeen kontingenttiaopimukseen maiden .ällaen& kaupP&D&. Jonka 
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~ Bulgaria korvaa Saksalle. Kauppa ei niin ollen hyödyt~ Suomea 

millä än tavalla. 

5000 

ten 

80 ,: 

Saksalle on 

tonnia erilaisia 

voin korvikkeeksi. 

kuluvan vuoden hedelmäsadosta luvattu 

hedelmäsoseita marmelaadin valmistusta var

T~ määr~ vastaa hra ~oneffin mukaan 

Saksan ko ko tarpeesta. 

Hra Zoneff ilmotti Bulgar ian olevan valmiin kolmio

kauppaan Suomen kanssa, jos vaan halukas kolmas maa löytyy. 

Hä n kertoi ti edustelleensa tätä mahdollis uutta RuotSilta, mutta 

oli eiellä ilmotettu Suomen jo olevan niin paljon velkaa Ruot-

voi tällaiseen suostua. siin, et tei se 

Olin 

garian hallitus 

tullitta tuoda 2 

saanut tietää, että edellisenä päivänä Bul

oli tehnyt pä~töksen, että Bulgariaan saadaan 

milj. kg. savukelaat1kkokartonkia ja pyysin, 

ettii 

mitä. 

niin suuri osa täst~ 

voi mme toimittaa. On 

sesta menee Ruotsiin. 

mää r ä stä ostettaisiin 

ni m. mahdOllista, että 

K i n i s t 8 r 1: 
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Asia : Venäläisten ernigranttien ... 

t oiveet. 

Saksan sot i lasviranomaisten otettua, kuten lähetya-

tön raportissa n:o 4 jo ma inittiin, palvelukseensa suuren jou-

kon täkäläisiä emigrantteja , lienee s yy t ä läher in selostaa asi

an aikaise mpia vaiheita ja emigranttien toive ita . Venäjän 

t ul evan j ä rjestelyn suhteen . 

Saksan ja Neuvostoliiton vä lisen sodan puhjetessa 

vi i 1!e kesän" '3yntyi t äkä l ä isessä S1.<uressa e!Iligranttikoloniassa 

suuri i nnostus. Tahdottiin heti pääste tlUkaan kukistamaan bol-

shevis mia ja luomaan uutta Venäjää. Täkälä iset emigrantit kat

soivat olevansa tähän itseoikeute t tuja , k~~ he idä n joukossaan 

on paljo!! 71ran gelin arm.eiJassa taistellei ta j a koska va ltaosa 

heistä oli vaikeinakir. aikoina uskonut näkevän_~ bolshevismin 

kukis tumisen j a toi minut t ämän mukaisesti. Lukuisissa yhd istyk-

- i.3sä oli kansallis uustunnetta koe tettu pitää el" vänä uuden pol-

ven keekuudes sa , jopa sotilaallista alkeiskoulutusta oli heidän 

ur: eiluseuroissaan salaa annettu Venä j än tieville vapauttajille. 

Puiset voimistelusauvat saivat tosin korvata kivääreitä 

aseista oli käytettävissä vain kuvia. ~åiden n.s. Kutepoff-kompM 

panioiden koulutuksessa saatiin tehokasta apua naturalisoitujen 

JAKELUOHJE: 
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pojista, jotka olivat suorittanee t asevelvollisuutens& ulgarian 

ar eij assa. Tsaar inarmeijassa palvelleet upseerit koettivat puo

lestaan sotataidon alituisesta kehityksestä huoli~tta ylläpitää 

a~ttitaitoaan osallistumal la yhteisiin luentoihin ja seuraa

malla a mmattijulkaisuja. 

On luultavaa , että t ämä tapahtui BUlgarian viran-

omaisten tieten; 

t äysin perillä 

Heidän vihansa 

ainakin 

koettaen 

purkautui 

t ä käläiset kOlI!!J unistit oliva t siitä. 

kei noin häiritä ja es t " ä.. 

emigranttien pahoinpitelyi-

sitr. ka ikin 

tavan takaa 

hin , j opa mur hi in. Vi elä vi i me j oulu uussa sattui Sofia~ sa 

pari t äl laista paho inpitely t apaus ta. 

Kun ulgarian viranoma i set olivat a ikanaan petty

mykseks en havainneet , että e~igrantit eivät osoit taneet halua 

sulautua an väestöön, va i keutettiin he idän työnsaanti~dolli-

s uuksiaan , j osta oli k in s eurauks ena, että ene ' stön oli pakko 

anoa Bulgarian alamaisiksi. Olen lrui tenkin useasti kuul l ut bul

gariala isten paheksuvan sitä, että venälä iset yli 20 vuoden 

sa oleskelustaan huoli matta eivät y l eens ä ol e suvainne et kun

nolla oppia bulgari ar~ieltä , joka on sent ä än h ei lle help90a, ja 

että he jatkuvasti eristäytyvät, mikä erikoisesti näyttä ä louk

kaavan bUl garial aisia, k oska ne ka tsovat slaavilaisen veljeskan

san tunnossaan erikoisen s t.op e as ti s uh tautune ensa venä l ä isiin 

el':ligr antte i h in. 

Ene .. istö näyttä". lUjasti l uottan een 

bolshevismin kuk istamisessa. Yhteyksien ottoa kansall issos1al1st1-

s e en Saksaan näyttää estäneen Saksan suhtautuminen 

ratiste1h1n. Palveluksia tehtiin etupäässä Englannille vakoilemal-

1& täkäläisten kommunist ien ~uuhia j a hankki lla tietoja Neu-

Tostoliitosta, mitä Bulgarian ja euvosto11iton välillä 
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hyvät suht eet a ikanaan s uuresti helpoitti. 

Sodan puhjetessa euvo ~ toli ittoa va staan oli maaperä 

ern.i gran tt ien k e s kuude ssa niin _'1yv i n __ uokattu, et t ä saksalaisille 

sotilasvirano isi l le ilrooittaudutti in joukolla. Tulevi a virkoja 

Venä j ä llä a let t iin i nnokka sti jakaa j o e nnakolta, ikä tieten-

kin j oh ti sisä is iin rii toihin niin että j onkin ajan kuluttua 

tulevat kuve rnöörit tusk in tervehtivät toisiaan. Takaieku oli 

kuitenkin k ova . Saksal ai set ottivat palvelukseensa vain 20 - 30 

euigrantt ia j vaal i nä yt tää langenne en henkilöihin, j otka eivät 

nautt i n eet le i s t ä kannatus ta heidän keskuudess aan . Talvi kului 

sekavissa t un t e i asa ja Osa al ~{oi kall istaa korvaansa neuvosto-

pro pa gandan vakuu ttelu i lle, e tt ä Saksa e i käykään sotaa bolshe-

vismi a , 7a.a n Venä j ä n k&.n saa vasta c.n. Saksan Ukrainaa, Val kove-

nä j ää ja J3r:..ltian ! i ta k oskevien auun ni telmi en vuoksi tunnettiin 

Venä j ä n suuruuden olevan ny t vaara6~a ja l ukuisista erimieli-

aiatä yhdistyksistä keskityttiin "Pietari Suuren yhdis tyk seen",Jo

ka l ienee kiihkokansaliisin Ja i mperialistisin. Toisaalta kyllä 

tunnustet t iin yleisesti, että saksalaiset ovat korrekteja sodan

käynnissä; pahi mpia romania.laiset, jotka eivät häpeä ryöstää 

jalk ineita ja vaa tteita talvipakkasella siviiliväestöltä ja vie

dä lasten ja vanhusten viil e1stä ruokapalaa. Rri luokkaan ase

tettiin suomalaiset, joiden tiedettiin e r ittäin hyvin kOhtele

van ja huoltavan siviiliväestöä. 

Olen saanut käytettäväkseni käännöks n x) t~käläisan 
XX} 

emigrantti varajOhtajan viime talvena suljetussa seurassa 

x) (~p' t e~ni :Soris Aleksandroffilta, Joka talvisodan ai kana tuli 
taalta Suome en, ja eversti PetriBhenkolta. joka nykyään toj,. 
~i jonkinlaisena Serbiassa olevien vapaaehtoisten täkäläise
nä yhdi8~ehenä.) 

xx) (Kenraali Sienkevitzin; varsinainen 
mott, joka on aikanaan palvellut 
sotamarsalkka ~nnerheim.) 

johtaja on kenraali Abra
samassa divis10nassa kuin 
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" 't 1 .. t " J' onka em;granttien käsi tyksiä J' a tulevai-pitämästa eSi e mas a , • 

suuden toiveita kuvastavasta sisä llöstä olen poiminut seuraavat 

koh dat. 

Esitelmö itsij ä toteaa, että venä l ä inen on 

t a sotilasainesta. Hänen use i mmiten itsetiedoton isänmaanrakkau

tensa yhtyneen" hyvään kolonisatiokykyyn s y.nyt t ää i mperialisti

sen isänmaallisuusideolo gian , jolle kuitenkin muiden kans allisuuk

sien sorto on muka vierasta. Tämän todistukseksi viitataan to. 

siasiaan , että lukuis ien kansojen edustajat taistelevat yhdessä 

puna-ar eij an riveissä . Samoin se selvi t tää sen yleensä ulko

maalaisille käs it tämä ttömän tosiasian , että ~euvostoliitossa ei 

ole synt ynyt separatistil1a kapinoita. Bolsheviikkijoh tajat ovat 

yrmärtäneet käyttä ä hyvä kse en venälä isten isänmaalli s uut ta vaikka 

t ä . " sinänsä on ris tiriidass a kommunististen opp ien kanssa. Ros-

sija-ni~itys on otettu uudelleen kä ytnntöön, metropoliitta Ser~i 

on saatu kutsumaan kaikki oikeausko iset pUolustamaan isänmaan 

pyhiä rajo ja, vanha t kaartinrykmentit on 

elvy ttälllä" n kunniakkaa t traditionsa j .n.e. 

tella t ä t ä vastaan oli s i selittää, e ttä 

taistelevat aikovat palauttaa Venäj ä n ja 

si luotta.n:uata nauttivtsta venä l ä ts'tstä 

nen hallitus. Samalla olisi selitettävä , 

muodos tettu uudelleen 

inoana keinona tais-

bolshevismia vastaan 

sen todistukseksi oli

odostettava väliaikai

että varsinaiaen hal-

li t uksensa Venäjän kansa tulee valitsemaan vapauduttuaan bol

shevis~sta. ~åliaikaisen hallituksen tehtäv i in kuuluisi uuden 

maailmanjärjestyksen sovelluttaminen Venäjän oloihin ja kansalli

sen Venäjän armeijan lUOminen, mikä Olisi toteutettavissa Siten, 

että em1grantit propagandallaan käännyttäisivät bolshevikkivankeja 

uuteen uskoon ja heistä muodostaisivat emigranttien Johdolla toi

m1~a joukko-osastoja. Uuden armeijan i mperlalistlsten vaisto-
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jen t yydytykseks i voitai si in saarnata uutta sotaretkeä yhdessä 

Saksan kanssa I n tiaa va staan, Tä lla isen sotaretken tekisi mah

dolli s eksi Venäj än kansan kyky tappioiden jälkeenkin uudelleen 

nousta taiste luun . Lopuks i v i ita t a . n niihin suuriin mahdollisuuk

siin, jotka akselivalloille ~1 l osaksisisen kapitalismin vastaises 

sa sodassa tarjoutuisi käyttämällä ehtymätöntä venä l ä istä ihrois-

materiaalia. 

x 
x 

Emi granti t väittä vä t saksalaisten ri nta.majoukkoj en 

olleen eri t t ä i n t~7 tyväi s iä viime kesänä palvelukseen otettujen 

ec igranttien työhön . mu tt a yl e.mmällä taholla i~enneen vakavaa 

vastustu s ta h eidä n käyttöönsä nähden 

saaneet Saksan sotilasjohdon 

s uuremmassa määrin. i tkä 

syyt ovat nyt uuttamaan ~eltään, 

ei ole tiedossan i. Tosiasia on. e t t ä Serbiaan on ny t emigran

teista koottu kolme rykmenttiä ja neljännen muodostaminen on 

loppuvaihe issaan. OSa on vartiopalveluksessa 

harjoituskeskuksess a Etelä -Serbiassa . jossa on 

jonka pääasiassa _uodostavat Soiian venäläisen 

Belgradissa, Osa 

myös junkkerikoulu, 

kimnaasian ylä-

luokkien oppilaat. Saksalaisten taholta ei heille toistaiseksi 

ole ilmoitettu, mi lloin h e pääsevät Venäj ä llä ja se on jo 01-

lut omansa aih euttamaa n he issä ~sennusta. Yhteenottoja on sat

tunut kapinallisten kanssa, mutta me~etykall ei heillä toistai

seksi ole ollut kuten Serbian venäläisemigranteilla. Nykyiseen 

asemaansa he eivät ole t yytyväisiä ja mikäli olen oikein 

voinut heitä arvostella heidän salaisena toiveenaan on nyt, 

että Sakaa kukiatettuaan Beuvostovallan 

aiin .. , Jolloin tie Venäjän iaännyyteen 

ayolnna. 

V.a.Aaiainhoitaja: 

itse aortuiai vaikeuk-

011lli heille vihdoinkiA 
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Asia: BUlgarian hallitusmuot okriiai 

..................... ja nuori s ojärj estöt . ..... ... .. ...... . 

Kuten t unne t tua. sisä ltyi Piloffin uuden hallitukM 

sen oh jelmaan kOhta. jonka katsotaan merkitsevän tunnust&utundsM 

ta kansallissosialismiin. 

--------,J70' kuusi vuott a on BUl garia elä nyt del'lOkratian 

kriisiä än. ilman e t t ä sen päättymisestä ja t ulo ksesta olisi 

tähä n mennes sä ollut mi t ä· ·n var uutta . Kuningas Boris näyttää 

nyt o t ta.neen yht ä ratkai s eva n askeleen kuin viime vuoden ke

vää llä my öntäessään Saksan 50tavoimil le k aut t akulk uluvan. On SYYM 

t ä Pal au ttaa mieleen. e t t ä jo kuninkaan 19 p :nä toukokuuta 

1934 toimeenpaneman vallankaaPPl1.uksen yh t eyde s s· · valtiolli set puo-

luee t haj oitett iin ja uus ien pe rustami nen kiellettiin. Tässä 

yh teyde s s ä e i pe ruste ttu minkäänlaista yksinoL.aan salli t tuå-:hal.-

lit uk sen pu olue t ta- ja hallitukset toi mivat Sobranjean nähden 

näennäisesti täysin itsenäisesti. Hallitusmuotokriisin päätöksen 

on katsottu ratkaiseYasti riipPuvan nykysodan tuloksesta j a 

Saksan voiton ~erk1tsevän Yanhan Tirnovon hallitu8~uodon lopUl

lista hautaamista. Historian omitui8Uuk8ia on, että Venäjän it

seYalti.. Alek8anteri II hyväk8ytti Tirnovon valtiopäivi l lä v. 

1879 hal1itu8muod ~n . joka aikanaan oli Euroopan vaPAamdeli8imM 

faYall inen. 
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T ..... IIMn. 
T .......... ja ' ...... 1 ........... .... ....... I.IarI6I1 •• 
EI ~ tledoltukalln. 
E''''~ mutta u ............. lnlatarllln tiedol-......... 
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• Professori Ljub en Wla d i k i n i n s elityks en mukaan oli pääsyy-

nä Venäjän py r k i s sitoa Bul garian ~ sa ikui s i n k ii t olli suuden 

sit in Venä j ä än j ~ va lireuttaa t ulevan ha l li tsi j a n Venä j äs t ä r i ip-

puma tont a ulko poli tii 'aa. ii t ä ett OO BU1 &:1rian v i i s isataa v uo t ta 

kestä nees t ä turkki l i s sorro s ta v paut~~ · t kansa ol i Tirnovon hal-

l itusmuotoon k 'psymä t ön , on pa l jon pu uvana t odi s t uks ena BUl ga

r i an synkkä sis""!'ol ii t tinen hi storia. I n toh i oisesti ke skenään 

t a istelevi en puolue i den r i ' k i repi me.nä kansan keskuudessa oli s uur

val t ojen pro pa ganda l la ot ol l inen ~aperä ja ko~iternin i l~estyt

tyä näyttämöl l e uhkasi maa sortua ko unismi n kuiluun. Levo tont a 

It ver ta on ol lut vai kea h i l l itä , mut ta kun i ngas ~orisin varmalla 

ohj a ukse la on päästy jonki nlai seen s isäpol i i t ti s een suvan t oon, 

josta kans aa on jo he l ompi s uunna t a luttuun uomaan. 

hdkä li valmemmassa polves sa lukui s i en ko uni st ien 

säksi vielä salaa esiin t yy ,oppositiota, t ulee se en tisten de

~okraat tisen ja va semnUstoagraari puolueiden sekä aikanaan hyvin 

vahvan Panslavistisen l i i kkeen kiivaimpien kannattajien tahOlta. 

N'åky väopää kui t ämä on kuitenkin vanhe~ pOlv en kiinnottomuus 

Eur oopan nykyhetken kysyu~ksistä ja ennenkai kkea ymmärtämättömyys 

at b olshevismin vastai s en taistelun merkityksestä myö s BUlgarian k an

nalta . Osaltaan vai kuttaa t ähän Saksan epäpopulaaritetti laajois-

sa Piire i 3sä, j oiden veri i n van.~a vap aus j a Englannin propag&n-

da on syöpyny t. Tie kansal lissosialisoi i n i BUl garian osa lta 

ole he l ppo ja se vaatisi sisä istä kehitys proseSSia, Joka on van

hemman pOlven k skuudeSBa vasta vaati ma ttomassa alus sa. 

Toisin on nuoris on laita. Oli luonnollista, ett' o 

se ei voinut löytää valtiollisia ihanteitaan siitä rap iotilasta, 

Johon maa oli joutunut, vaan Duorekkaassa oppositiohalussa jou

t ui etaimään esikuvat kanaallia.o.1al1et1sesta Sak aeta. 

~---------------
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t Bulgarian kansal l inen y lioppilasliitto ei tosin puuttunut 

hall itusmuotokysymykseen, tta kävi y lioppila iden keskuudessa 

ankaraa taistelua ko . unistista y lioppilasyhdistystä vastaan, jo--k a Sofian y liop iston j ohdon j onkin a i ka a sallimana oli saavut

tanut niin l a~ j an kannatuksen, e ttä s iih en t oisinaan oli kuulu

nut jopa ko l mannes parin ti edekunnan opiskelijoista. Vuoden 1934 

vallankaappauksen j ä lkeen syntyi aluks i ylioppilaiden keskuudessa 

voimakas liike, joka omaksui kansallissosialistiset ja kommunis

minvasta ise t tun nukset j a l aaj eni pian alkeiskoulu i h in a sti. 

I.i1kkeen erään jOh tajan, insin" öri Dot&cheffin vä itetä än otta-

• neen yhteyden Hitleriin jo ennen t ämän valtaanpääsyä; nykyisin 

Dotscheff on kuitenkin joutunut nuorisolii kke istä syrj ä än tul----
tuaan nimitetyksi .~;;~~~~ormestariks i Etelä -Dobrudschaan . KDs-

ka p olii ttis et yhdis tykset oliva t kielle t tyj ä , alkoiva t 

~r~a=dn~~1·~t~Zi~~_'~··skennellä kommunistien tapaan muodostaen ylioppilai-

den ja ko ulunuoriso kes lruuteen soluja . Heidän jOhtajansa pro-

fessori Kantardjief f karko it ttii n tavan t a kaa ofiasta syrjäi-

se i l le s euduill e , mutt a liik e jatkoi menestyksellä laajentu

mistaan järjestä en p i . eissä kokoushuoneissa kursseja ko umunis

minvastais ten j a kansallissosialisti~ten puheiden pidossa. Liik

keen s aavut tamaa kannatusta nuorison ulk opuole l lakin todi s taa se, 

ett· · radni tz1en vii::ne talvena vä.i t e t ään lahj oina keränneen 7 

mi lj. levaa saksalaisille sotilaille. 

Samoihin aikoihin syntyneen "legionääriliikkeen" Jäsen

määrä. on J ä.änyt edellistä pienemmäksi. Sen ohjellllil. on myös 

~allissosiali stinen, mutta Bul garian oloja silmälläpitäen lie 

vennetty. Yhdistys oli saanut aikaisemmin viranomaisten hyYäksy

ml.en, ~tta kiellettiin keväällä 1941. 

Hal lituksen taholta oli Pakko kiinnittää vakavaa huo-

miota yhä laaJentuviin 
........ 
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uhka.sivat t" ysin ri ist" ä nuorison johdon hallituksen käsistä . 

å i den vastapainoks i perustett iin vii e vuoden touko'uuesa 

~rannik-.niminen virall i nen nuorisojä r jestö, jonka tar~okkaan 

j ohtajansa toht ori Kle t shkoffin avul la to i vottiin voivan koo ta. 

riv i h i neä myös la i t to~ien liikke i den j äsene t. Radnitzit kuu

l uvatki n joukolla liittyne en vira ll i s een j ärj s t öön ohjeen~n 

hä i r i t ä sen t oiJ..'li ntaa. . :t.;yös kO .. 1lIIunistinuoruka.iset ova t ha.vain-

neet Brannikunivor:.run 

kah en Brann ikpuk1; is en 

ka i voksi a Perniki ssä , 

a.:anutui ks i • -

tuotter..at edut. ! ii ~ kuussa väite t ään 

nuoruka i sen yrittäneen r ä j äyt t ää valtion 

ja. tulleen asia jul k isuuteen pä:·s t ämä ttä. 

v. a .A.si ai n.'1oi taj a: 

Lähetystöneuvos • 
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VIITTAUS, .............................................. N 

......... P,NÄ KUUTA 19 .. . P,TTY mo 

VIITTAUS O. U. M . 19 

ASIA , _OltU. 
I . 

Oheisena toimitan kunnioittaen Ministeriölle 

Sofian-lähetyatön kuluvan vuoden raportin 

n:o 8, Ir,akiap elois\l. 

V.a. AsiainhoitaJa: 

Lihetyatöneuvoa. 
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.... 3 .~. ' ... l ... A ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 f •. 

.. SQt.l& .ssa . .ao .. p:nä keJ" kuuta 1 Q .'2 • 

Asia: . tr'lll:1ap 0101lS&. 

Uu.i.ta aluei.ta on traall:ia Bulgarialle epäilemit-

tä kipein. BUlaarialai.etban oliT&t .iellä toi.ln kuin Iake-

donia.. Ja lIoraYu. Yain _Yiärin pienenä yuelDllliatönä Ja 

okkupatlon 7hte7d ••• ä Jopa .en Jälkeenkin Yiranomal.et koettiYat 

koYal!:oural.e.ti karkoittaa krelkkalai.en enemmi.tön saa. ta. 

!ilI:äläi.es.i diploaaattill:unna •• a kerrottiin elln

tarYepulan Y11.. talyena olle.n fraall:ia._ bTY1n Yal!:aYaD. Jopa 

lihennelleen Ere1kaD nilänhitää, Ja yäitettiin Bulpr1an Y1ruo

maiaten auhtautuYaD aiihen bTYin ~lai.ti. Lehdi.töasä ei ollut 

mitään .eloatukaia aill:äläi.eatä tilante~ta. .utta eräinä .yynä 

Xanta-BullMl'ian Yalk.utuneen e11ntal'yet11ant.en ae11tett11n oleyan. 

että uusille alueille oli pakko t01mittaa huomattaYia elintarYe-

lliärii. 

Jan auun -aa •• a akaeliyaltoJen \ikilil.ille lä

hettUäille on heidin P77DDÖaUän Y11.. aikoina JirJe.'eU7 ta

tutulII18_tkoJa traall:iaan. on eilE&liiaeati tilanteeeta D7t aaata-

Yia.. enaiki4en tietoja. UDkarin lihetUlie. Joka palaai llat-

taltaan Yii.. Yiikolla. kertoi Yihannell:aia D7t oleYaD kaupoiaaa. 

autta azyeli kalliide. å1.toJen eatäyäD lI:ti7~ Y"atli niitä e.-

.lAKELUOH.lE: 

......................... ...... ~.~~p.~.~~ .... 

IIIII:A •• 

.... k.luohj.m.lI.j. : 

T."allinen. 
Ta"alllnen ja 11 ..... 1 mlni.lePlOII •. 
EI ulkom ............. n liedoltukalin. 
Ei IItkomaaeduatuk .. n. mutta ulkouiainminist.ri6n l i.doi. 

t"aIIn. 
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t .... t.. Vlr.lli.en op •• tukaen yuok.i hinellä ei ollut til.i

euutta ke.kuetelLa Täeetön kan ... , mutta ulkoDiöetä päättäen 

tuntui •• ukkaiden terTeydentil. kuitenkin Terratt.in h7Tiltä.Mat

kall., joka tehtiin .utoie.. pitkin pääteitä, bin .anoi Toi

neen.. todet. to.ikai Tiitteet teiden perin kurJ •• t. kunno.ta. 

Rappiolle pääetettYJen teiden kuDtoon.aat&m1.en lähettil'. arTe

li TaatiTan auunnattoma.ti työtä J. niiden nykyiaen til.n eni 

ten haittaaTan Traakian taloudelli.t. el~.tä. 

_rä. tunhmani bulpri.l.inen kunnalliam1e., Joka 

tieen Tirk.toTerin •• , nykyieen .... llan per ... tarin kut.uat. 

tiaän kuun alu." käynyt Traaki •••• , kertoi auun aua.... että 

eUnt.netllanne oli edelleenkin hyTin huone. V-äe.tön päär.Tin

ton. on mah.lle1pä, Jota J.etaan 200 sra-aa päiTä.ai. L1laaa 

ei Jle lainkaan J- k.Laakin hyTin niulra.U a .. taThe.. VibaD

neaten tultua kauppaan on tilanne kuitenkin parantunut alkuke

Täiaeen Terraten, Jolloin Täeetö oli 71ei.eati .7önyt ruon.a. 

lZeikkalai.e.ta Tie.töatä 011 paennut nelJänne. - Tarakkat.aat 

Ja JälJelle oli Jäänyt .ekal&1.t. kurjalhto.. jonka bulprla

l&1.et Tiranomai.et eT.t tedenneet oleTan halutont. TakaTaa;a&. 

t7öhlSn. 

Uli» .. i.ten .anomalehtle. klrJeenTaihtaJll1e JärJe.t.'

til. ~öe 7htel ... tka. YhteenTetona parin .ak.alal.en edua\aJaa 

peru.t .. ll1.i.ta .elo.tuk.l.ta malnittakoon .euraaTaa. 

-Ai881an proYlnaeln- ... l~.o4an Jålkel.l.tä Ya1hel.

ta en .ntä palauttaa aieleen, että •• ul117D rauban Jilkee. 

I 'OIIQri8hinaD (~_U.ln) alu. 011 .eU • .,- kuukau4_ aJaa .... -

J ~"la~· -- ... U1 .... ~ ••• Jo" 1101 .. 1 ...... - .UtA 

.Pretekt.raa~l~: ~.al&IK~ kuU.Dk1D ~U · J~kiaU 
-

1110 »14.t78'" bIlaa1.,-U ••• ai . unten .. -

.' 
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d •• a -!hraco lnteralllee- luo'Yut· ,ttUDkin lopullisesti Iroikalle. 

Slti onnen oli'Yat ranakalal.ot tOi .. enpaDDeet tutklmuk.en ~raa

klan Tiostö.uhteista, JODka mukaan alueella a.ui 80.000 bulsaarla. 

".000 turkkilaista Ja 51.000 kroikkalaista. 

Saksalaisten 'Yallato •• a vl1me koviännä ~raakiaD ei .101-

lä ollut malnitui.ta 80.000 bul~rlsta kuin Yihils.t rippe.t 

Jäljellä. XUluneet yli kakaikyDa.ntä vuot1a olivat bulsaareiU. 

merkinneet paljon kirsl~keiä, hätää Ja nelJi erilll.tä .... ta

muuttoa. waslmmälset bulsaarlt pak.nivat Jo Bulaarian sota'Yol~.a 

lIlUltaDa. Ranskalaisten po1etu.... lihti taa. os. bulaaar.Ja kr.ik

kalai.ten tioltä Jättä.n kiir •••• ä irtaimeDkin omaisuut.nsa. 101-

maa muutt. t.pahtui vuonna 1822 ~ At.turkin lyö~.n kr.ikka

l.i.t.n •• taJoukkoJen J. heiti •• urann.id.n kr.ikkalai.t.n pako

lai.t.n tul'Yi.... ~raakiaan. UlkovaltoJ.n kiinnit.t~7i huo~ota 

aelaan t.pahtul n.1Jäs J. lopullinen .... tamuutto vuonna 18as 

bulaarlal.l.-kr~lkk.lai.en 'Yä •• töv.lhto.oplmuksen seurauk •• na. 

Krolkkal.i.t.n la.k.~.n mukaan 011 Al .. laa pr.vlaa

,ele •• v. 18ft 590.000 aeuka.t., Jolat. ~.OOO kr.lkkalalata. 

Kr.lkkalai.taml.polltl1kan •• urauk •• na oli sli. kr.lkkalai.en vä .. -

tön o.uus kahdess~n •• eä 'Yuod ••• a .aatu 11.ääntyaiän vaJaa.ta 

n.1Jinn.k.o.tä yli puol •• n. !urkkllalei. oli 200.000, J otan _ 

oliv.t eäl1yttin •• t o.uut.naa kolaann.k.ona Yi.stti.ti. - Ortodok •• Ja 

bulgaareJ. .11 'Ylelä Jä\Jellä ,- 8.000 Ja -joaakkeJ.-, 

~ol.la bulsaareJ. 11.000, Jot.n bulaaarl.n •• uus oli 

vIh.nt7Dyt alle '~:11n. 

Yli .. k8'Yåi.t.n .ot.tol~.n yhtoydessä pol.tul 

'1.000 kr.lkkalal.ta, J.l4ea tl1.110 on entl.illo aeula.1Jol11~.a 

• dlI&a -.ms,.... Palannut llolll •• 000 bulprlala1.ta. Jolata '.000 

'" lrau.paklrie.U6a kual1lvaa. I.1dk.l oa 100.000 tal.ll~ol~ 11 .. U-

r I! 
" _1. .. -, 'l 

ol -" \ 0( - -4 .. , 
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tanut haluavanaa muuttaa Traakiaan. Tähän menneeeä palanneet bul-

garialaiset ovat aaaneet entiset rakennuksensa ja maans. yuokr.l

le s1ke1 'kunnes lopullinen Jako voidaan toimittaa. Suurta ha1 t

t.. en tulokkaillekin tuottanut todelli.ekai vit.auk .. kei muodos

tunut malaria. jota toisin .euduin jopa 40 % väeatöstä 

ja jonka hoito. nykyinen kiniininpuute vaikeuttaa. Perusayynä aen 

laajaan levinneiayyteen on Traakian lukui •• t .uot, jotka k711ikIn 

ovat hyTiä rii.iviljelyaalueita. Kanavoimis- ja kuiv.u.toi .. npitel~ 

lä, joiden tarkoituksena 8i sinänaä ole 

minen, sekä aukeIden vuori.tojen .etaitykaelli . auunnittelev.t Bul

garian viranomaiset muuttaa nykyiset malari.-.lueet terveydelle 

va&r.ttomikai. Bulgarian e.uutoim1nnallinen maatalou.pankki ~ön.i 

viime kuun lopuli. ter.-eydenhoitohallituk.elle ~O milj. levaa .uu

rui.en luoton malarian vaatustami.eksi uu.illa alueilla. ~tä aat

.itykseen tulee, vaatii se ueampien .ukupolvien työn. 

ki.... ei nykyään ole käyttökelpoi.i. aataii lainkaan. 

Bulsarian viranomaiaet koettavat nyt kaikin keinoin 

nope •• ti kohottaa Traakian maataleustuetannon sen suotui.an ... pe_ 

rin ja ilaaaton e4ellyt~11e taaolle Ja helpoittaa työkykyisen 

bulearial.i.en väe.tön paluuta. Ilman p.ikoilleen Jiineen turkki

lai .. n Ja kreikkalaiaen väe.tönoaan apua ei parannu.ta v1lJelyk

.en nyky1.een t1laan kuitenkaan lähi.1koina s .. tane .Ikaan. V1-

ranomai.et vakuuttavat tähän •• t1.ten tul •• ten oikeuttavaD eptt.t.

a11n. .e11li enkin puolellaan ke~ etua: enaianäkin on kreikka

la1.en Yie.tön enemmi.tö · periI.ln .t ..... i •• t. Ja .l~i kanaalll

.uUBvIhelle vIer .. t.. tel.ekai e .. t tarkkllal.et e •• ittautuneet 

t&yain leJaalelkai ". ko~ekal ei !raaklan yblnkerta!na. 

polka helaa pelltlko14a, ' vaan .... 1 ta. 

~~.r.:,~~ 
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As ia: ltan •• lahuueky.ymyksen Jär- / j 

.... Jut'lz .1IMlsar.i.an··· u.wUl..la f 
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l ' 1/ 

lWluyan ke.&kuWl 10 päi rinä tuli Bulgari •••• 

yoimaan peruatuelainyoi_inen .aetue, Jella .Yeinna ollut q.7-

tt mys Bulgarian hallintoon liitet7illä uusilla alueilla aeuyan 

yä.atön kanaalaisuudesta on .aanut ratkai.uns •• 

distö •• ä ollut uutinen on eräi~ auhteisa. harhauttay., li.nee 

ayytä selo.taa aen pääperiaatteet • 

.\aetua Jakaa XoraY.-alueen, lfakedodian Ja fraa

kian Yäestön neljään ryhmään:l}enti.iin .1ugoala"lan Ja Kreikan 

kan .. l.iaiin, Jotka o"at alkuperältään bUlpri.lalal •• 

.1ugoala"ian J. Kreikan kanaal.iaiin, Jotka ei"ät ole alkupe-

rältään bUlprl.lalaia, 3) veDäläiaiin Ja armenialaiailn Pako-

laiaiin sekä 4) Juut.laiailn. 

1. Sntlaet .1118Oal."ian Ja Kreikan kanaal.taet. Jotka o".t .lku-

perältään 

alueella • 

~prialahla 

tuley.t 1l.zl 

Ja Jotka DYk7ään .. uv.t Suur-Bulgarian 

auut. Bulprian kanaalaiaikal. 

•• u"at a .. ".t Bulprlan kanaal.huuden ehdolla, että Jittä"it 

... lanw,k.laen anomukaen "uoden kulueasa. 

2. bthet .11Isoa1."l&o Ja Kreikan kanaalahet, Jotka e1"it ole 

bulprl.lahla alkuperää, aa."at .,1. B.ulpr1ao kaDaalailt.uwla 

JAKELUOHJE : Jakel"ohjemalleja: 

Tavall inen . 
Tavaninen Ja li.lk.i _. min isteriIl lle. 
EI "Ikomaa"ed".t"kaen tiedoin.k. iin. 

...................... .. ~.~.)), 1~.'~ • . 

............ ............................... · ........... \ .. .. EI ulkomaaedu.tu~,\", rautta ulkoaliainminiateriön t .doi • 
t"kalln. . 
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elle i Tät he nimenomaan ilmoita haluavansa aäilyttää äihänaatisen 

kansal aisuutensa. Päätöksensä on heidän tehtävä ennen 1 päivää 

huht i kuuta 1943 ja samaan päivään .. nne.8ä on niiden. jotka ei

vät halua Bulgarian kan8alai8eksi, poistuttava maasta. 

l. Iansen-pae8eilla mainituilla alueilla oleskelleet pakolaiset 

voivat vuoden kuluessa eaada BUlgarian kansalaiauuden. 

4. Juutal aiaia ei asetus nimenomaisen säännökaen mukaan koake. 

Poikkeuk8en muodo8tavat kuitenkin naimiaissa olevat juutalaisna1-

aet. Jotka aäilyttävät miehensä kansalaisuuden. Viralliselta ta-

holta annetun 8elityksen mukaan eivät ~rava-alueella. ~edoni

asea Ja Traakiassa a8uvat juutalaiset voi aaada Bulgarian kan-

8alais~utta ja lisäksi on heidän ensi tilassa poistuttava ky-

.eisiltä alueilta. 

KUten muistettaneen yrittivät bulgarialaiset sota-

toimien yhteydessä karkoittaa serbialaisia ja kreikkalaisia ky

seisiltä alueilta. Tähän nähden on uusi kansalaiauuaaaetua 

della suuripiirteisellä Ja oikeudenmukaiauuteen pyrkivällä 

ratkaisaut heidän asemansa. Täytäntöönpanosta tiet~~in vielä 

riippuu. voi~o tämä edull i nen vaikutelma aäilyä. Kuten oli odo

tettaviasakin, ei lainaäätäjien jalomieli8YYs ulottunut juutalai

siin. Kun heillä ei liene mitään mahdollisuutta saada 

asettua Xanta-Bulgarian alueelle, on heidän yritettävä pääatä 

ulkomaille • 

~tä tulee liitosalueiden väestön muuttohaluun. 

ilmoitetaan vi~alliselta tahOlta, että kreikkalaisten maaatamuut

to on nykyään huomattavaati vähantynyt. Turkkilaiaet ovat vain 

hyvin vähäiaeasi määrin kiyttän •• ' oikeuttaan poiatua maaata. 

Makedonian Ja ~r~wa-alueen~ a.rDialaiateD aiviili- Ja 

ranoDl&taten , potatutt.ua ao.t.ato1m1eD ailtana Ja riiittij"'aU 

, . 
f , . \~ 
• • 

.. ' , 

• 

2 

elle i Tät he nimenomaan ilmoita haluavansa aäilyttää äihänaatisen 

kansal aisuutensa. Päätöksensä on heidän tehtävä ennen 1 päivää 

huht i kuuta 1943 ja samaan päivään .. nne.8ä on niiden. jotka ei

vät halua Bulgarian kan8alai8eksi, poistuttava maasta. 

l. Iansen-pae8eilla mainituilla alueilla oleskelleet pakolaiset 

voivat vuoden kuluessa eaada BUlgarian kansalaiauuden. 

4. Juutal aiaia ei asetus nimenomaisen säännökaen mukaan koake. 

Poikkeuk8en muodo8tavat kuitenkin naimiaissa olevat juutalaisna1-

aet. Jotka aäilyttävät miehensä kansalaisuuden. Viralliselta ta-

holta annetun 8elityksen mukaan eivät ~rava-alueella. ~edoni

asea Ja Traakiassa a8uvat juutalaiset voi aaada Bulgarian kan-

8alais~utta ja lisäksi on heidän ensi tilassa poistuttava ky-

.eisiltä alueilta. 

KUten muistettaneen yrittivät bulgarialaiset sota-

toimien yhteydessä karkoittaa serbialaisia ja kreikkalaisia ky

seisiltä alueilta. Tähän nähden on uusi kansalaiauuaaaetua 

della suuripiirteisellä Ja oikeudenmukaiauuteen pyrkivällä 

ratkaisaut heidän asemansa. Täytäntöönpanosta tiet~~in vielä 

riippuu. voi~o tämä edull i nen vaikutelma aäilyä. Kuten oli odo

tettaviasakin, ei lainaäätäjien jalomieli8YYs ulottunut juutalai

siin. Kun heillä ei liene mitään mahdollisuutta saada 

asettua Xanta-Bulgarian alueelle, on heidän yritettävä pääatä 

ulkomaille • 

~tä tulee liitosalueiden väestön muuttohaluun. 

ilmoitetaan vi~alliselta tahOlta, että kreikkalaisten maaatamuut

to on nykyään huomattavaati vähantynyt. Turkkilaiaet ovat vain 

hyvin vähäiaeasi määrin kiyttän •• ' oikeuttaan poiatua maaata. 

Makedonian Ja ~r~wa-alueen~ a.rDialaiateD aiviili- Ja 

ranoDl&taten , potatutt.ua ao.t.ato1m1eD ailtana Ja riiittij"'aU 

, . 
f , . \~ 
• • 

.. ' , 



• 

jälkeen on jälelle jäänyt maatalouaväestö Ja kaupunkien pikku

porvariato Jäänyt paikoilleen. 

xya~atä aaavatko liitoaalueiden kreikkalaiaet. ser

bialaiaet Ja turkkilaiset väeatöryhmät vähemmiatökanaalliauukaien 

oikeudet. ei nyt annetulla asetukaella ole ratkaiatu. vaan 

tämä arkaluontoinen ja laajakantoinen kyaymya aiia edelleeD 

!Ilekai. 

V.a. Aaialnhoitaja: 

LÄhetyatöneuv08 • 
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mattayan. käännekohtlDl Bulsarian J. !lumanian "f'iliaia.ä auhteia

a., kotka neuvott.luJen kohteeDl oli ollut ~öa vanha k7a~. 

aillan rU.ntamheata !ODlYID 1'11 !lWlllllian GiuraiUD J. BUlga

rian !lu •• en yälille. 

SenJälkeen kun »DbrudahaD kyay~a oli k.aällä 
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menin aikana kehittynyt molemminpuolinen epäluuloiauus. 

~in piirre Rumanian a.entee.sa on ollut .en Johdonmukainen 

kielteinen suhtautuminen liikenn.7ht.yk.ien ja ~ar.inkin .ilto-

jen rakennukaen suhteen etelään ja lounaa.een piin. Rumani. 

näyttää pelkäneen ei .inänsä Bulgariaa 

dolli.ta .i~.ta.aartoa jo. .sn jo.kun oli.i onni.tunut bo1-

ahe~i.oida Bulgaria tai saada Balkanin .laa~11a1 •• t kan.at Jol

lain pan.layi.t1 •• 1la liikkeella Yaltaansa. jolloin jokainen 

.. etelästä Ja lounaasta johtaya silta 01is1 yoinut muodoatua 

Bumanial1e h.n88nyaaralli.ek8i. H11e 

kerrotaan Rumanian nTkyl •• n yalt1onJohtaJan. .1110isen kenraa11 

Antonescun aikanaan Jugo.laYian kan.aa Belgradi.8a kä7d7i.~ 

neuyotteluis.. lausuneen: ~ra. ruman1alai.-Jugo.laYia1a1nen To

nayan.11ta on Pantahewo •• a Belgrad1n luona- (.ii. kokonaan Ju-

80.1&Yian alueella ! ). 

KUn D7t bulgar1ala1.-ruman1a1a1.en Tonayana111an 

rakeDftu.k7.~. on Ruman1an puolelta yakaya.ti otettu kä.1te1-

.. tä..-äka1. kataotaan .en o.oittayan. että Rumanian trad1t1onaal1-

k1ito. Sak.an .otay01tto-•• t .pä117t ti.sä .uht..... on 

J.n - D7t lopullia.sti haudattu. -Uuden keyään airueena

mine.n mini.teri Bu.h11an dekoroi kunin..- Bor1. het1. 

V.a. AelalDhoitaJa: 
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sarian sepbar4ia1t oyat yoineet aäennäi.elli olkeutukeell. Tli

t.t. ikiYanhaan aeutuk.eenaa, 10J.lit •• ttline.. rlkkauk.i.n puut

t ••••• ne. Ja .iih.n, että he eiyit ~lloinkaaD 01. o.oittan •• t 

t.ipwm.t. ..bantua idnti.kanean .li.llliin. llabaeta J. V.niJil

tä ~öhemmin tulleet - .. hkena.it- Oy.t •• nalJaan Don.uzeituncin 

mukaan nope •• tl kartuttaneet yaralli.uuttaan J. bulsarl.1.i.t.n 

kan... .ol~ttuJen .eka-.yiolllttoJen .TUlla ... TUtt .... t arT"
mattoman suuren Y.ikutuaTallaa. Doaa~eitUDg tote.. e4elleen,.tti 

Bulsarl.n kan.an hl.tori •• t. ei yo14. lÖ7tää muita Juut.lai.

Taat.i.ia tOimenpiteitä kuin yuonna 18'8 t.pahtunut Juut.lai.tea 

karkoitua ltarloyo.t., Joka johtui bulprial.1aten epäU7.ti. eUä 

.ikilälnen Juutalai.kolonla 011 harJ01 ttanut Yakoilua turkkilai.

ten h1Tik.i. Viime yuosina oli melkein koko Bula-rian .iyi.t,. 

ne1atti - DonauzeUungln mukaan Jopa use.t henkilöt, JOi4an .ak
•• 1.i.7.täyälli.yy4e.ti ei auuten yoinut 011. pi.nintäkään epäi-

17.ti - .11ekirJoitt .. ut y.st.lau.eit. Sak... anti.e.titti.tan 

toimenpite14en Joh40.t •• 

Yl10ttln e4el11nen hallitus ni7ttää emplen r7b~ne.n 

.e1ll'..-an tunn.ttuJ. e.ikuYi. J. .en -kan.a.kuDDan .uoJelul.akUii

Jäl tataportteJ., Jo14en .TUll. Ja Yiranomaist.n .uopeu4ell. 

Juutalai.ill. 011 tilal.u.. r7ht,& toi .. apltei.iin pab1--.n y .. 

rait.. luutalal.1ii-. kat80ttiia kanealll.tetuk.i kun Juut.l.i

nen o.u.. oli Yihennett7 " pro.enttlin oaakepiäoaaata. ~ 

tap--.nl tunn.ttu . ~laDaJaJ. riitti yU.. t.heaa, .ttä Juata

ial.1iikk.i4.n .. i.t ell helpo.ti J&rJe.tettäTl • .a 7htltiJärJe.

t7bea _toksella. o"'pU.eaaa broituk.eU. J. lnaln.aneUl .. 

lan.atuDnan .uoJelul.la hia ... 01 .. rkit.OTID pilaal.... Taia 

.1eTol.la tuloja letl.. aalaa.JaJl11e. 

3 .. talai.ll1ktelde. ai..,itlea 1~1401ati 011 Tit.e 
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k •• äinDä luurin piirtein loppuun.uoritettu ja juutalai'k7'~' 

tui painuneen unohduk.iin. Rauhan rikkoi kuitenkin huhtikuun 

pulla pari .anomalehteä r-Utro- Ja -nn'I-) paljaltaen keinot,joil

la uleimpien juutalai.ten oli onni.tunut pela.taa a.eman.a Ja 

Yaatien pikaia1a ja lopullia1a toimenpiteitä juutala1.lq.~k.u 

likYidoim1.ek.i. Pillmmille menl -Utro-, joka Taatl, 

.esti kan.alll.tetut juutalai.lilkke.t 

.iln yaltlol1. m.netet7k.i. Pian oli 

.rikoi.la111a jull.tettai

koko lehdhtö iän..... ja 

juutalai.ia ya.taan p.tok.i.ta, kayalluk.i.ta ja yiranomai.ten 

jomi •• ata noatettuJa oikeuajuttuJa alettiin seloetaa 

mentolden. 
81.iaeialnministeri Oabro •• ki yalmi.tl kilreeati 

lakl.hdotukaen, jolla mlnieterineuyo.tolle annetaan yaltuudet r7h

tyä kaikkiin toimenpiteisiin Juutalai'lq.ymyk.en Ja sen 7hte7de.

.ä oleTien k7aymy.t.n lopullis.kai JärJe.timiaekai, muun mua ... 

muuttaa ja tä7dentää kan.atunnan ,uojelulakia eeki juutalailten 

erikoiayerotuata ja keinott.lun ehkäiaemiatä koskeyia lak.ja mi

käli •• on tä •• ä .uhteesea yälttämätöntä. Lakiehdotuk •• n mukaan 

oyat ~ini.t.rlneuyo.ton tätä tarkoittayat päätök.et lainyo1mal.la • 

.utta ~öhemm1n allatettaya 80branJen ~'7ttäYik.l. Vllme k.

.äkuun 2S pilYäaÄ alkanell1a 7l1miiräl.l11ä YaltlopälYl1lä 011 

uual yaltalakl tirk.lmpänä lqaymykeeDi. IDlimail.e •• ä ki.ltte17.ai 

rohkui kolme edu.tajaa, muun aua •• a pro' ••• orl P.tko ltanott. 

huoaauttaa. .Uä laki.hdotua 011 puuatualalnYaltain_. aink& Joh

do.ta .i.a.!nl.t.ri Qabro •• kln 011 ~t.ttäyä puh.enyuoroa. Bia 

yaataal. että D7lqaikana on Jokal •• n yaltlon yalyolli.uutena r7h

t,a ajola.a to~enpltel.iln juutalal.ia Yaltaan Ja .ttl lq.,.r,t

•• n ~atkai.ua .1 yol4& jit~ .... 0111. Ja kuJill •• 

kla hän laDol Ol.Y88 Yiltta.itaati r,rht71 to18eaplt.l.11a .... 

aUti lnalprlalal.l& yut.... jotka ._J.lo.at j1111talal.la. laki-
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ehdotua luonnollisesti byTäkaytt1in hallitu.en~.tön turvin Ja 

odotettavissa on, että ~öa hallituksen ~n valtalain 

tekemit päätökaet. vahva.ta Mmaanalai •• staM vaatarinnasta huoli

_tta, tulevat läpi.heaään Sobl'anJen. 
~rkit viittaavat nyt siihen. että muatalaiatyay

mye tulee lähiaikoina käsiteltäväksi. 

V.a. AaiainhoitaJa: 

Lähetyatöneuvoa • • 

• 
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RAPORTTI n: 0 .... .\.2 .• .... 
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Bulgarian viranomaieet koettavat entietä tarkemmin valv •• , 

että mitään epäedullieia tietoja sieäieestä tilanteeeta ei 

da ulkomaille. ja kommunietien edeeottamukset onkin Jo pitkän 

aikaa onnistuttu pitämään niin hyYin ealasea, että diplomaatti

kunta ei ole pyetynyt eaamaan tietoonea kaikkea, m1 tä maa .. a 

tapahtuu. Viranomaisten erikoi.en .alaamieinnon selitetään Joh-

tuvan .iitä. että Bulgarian on nykytilanteessa ehdottomaeti 

tel tävä -vahvan val ti on - o.aa Balkanilla. 

Lieäyksek.i siihen. mitä mini.teri Kivimäki 

kuulleen.. kODlllunietien toiminnasta Bulgarian armeija.... haluan 

täeeä yhteydeeeä mainita. että täällä huhuiltiin viime 

4t lopulla viranomai.ten onnistuneen palJaetamaan kommunistien vaka

valaatuieen vallankaapp.ueyritykeen, Jonka oli määrä tapahtua 

viime huhtikuun 15 päivänä, Ja että tiliin yhteyc1eeeä 

gittu lukuiei. eotilaehenkilöitäkin. Diplomaattien tekemien 

dueteluJen JOhdo.ta kiellettiin kuitenkin virallieelt. taholta 

niin Jyrkäeti aitään tämäD.uunta1et. tapahtuneen, että ueei_t 

k.teoivat huhun perättömäksi. 

"init.en eeuraava.e. eräiti verekeimpiä diplomaattipii 

eä kuulea1anl tap.uk8i.. Joic1.n toc1enperii.yyc1 •• tä vir.lli.elt • 

.JAKELUOH.JE: .J.ke'uohJemaJ'eJ., 

f.vallinen. T ...... iMn. .......................... " ......... ............................................................ . 
T ..... II_ J •• ialltal . . ..... mlnl.t.rllIlI •. 
El ulk ............... n liedoltukalln. 
EI ulkom ... du.t"be ... multa ulkoulalnmlnl.lerllln liodol. 

tukelln. 

"I:A" 
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tahelta ei voi saada minkäänlaista _usuntoa. Rräällä rautatie-

asemalla Pohjois-Bulgariassa olisi juna räjäytetty ja räjäytyk

sen suorittajat, 19 sotilasta tutkimukset ta ammuttu. Kakedonian 

pääkaupungissa Skopjessa olisi kesäkuun alussa vahvaati aseiste

tut kommunietij~ukot aikoneet vallata bulgarialaisen varuakunnan 

kasarmit. danke oli tullut ilmi viime hetkessä, kun kommunia-

tit olivat jo lähitaloihin kätkeytyneinä piirittäneet 

een. Satoja kommuniateja, kanaallisuudeltaan pääoaalta aerbialai

aia, olisi vangittu ja huomattavia aae- ~ ammuamääriä 

Ykaiatään Sotiaasa väitetään vuoden kuluessa kaikessa hiljaiauu-

dessa teloitetun 220 kommunistia. Kystendilissä olisi äaken van-

gittu 58 henkeä käaittävä terroriatiliiga, joukosaa neljä aikä

läisen kimnaaain poika- ja kakai tyttöoppilaata. Väitetään, 

kaikki teloitetaan aaiaa Julkisuuteen pääatäaittä. Sotias8a olevia 

aakaalaisia sotilaita (eaikuntien vartio- ja palveluamiehistöä) 

väitetään viime aikoina taas surmatun öisin Boriapuiatossa ja. 

itäiaeaaä laitakaupungissa kuten viime aykaynäkin. minkä 

heitä olisi kielletty pimeän tultua liikkumasta yksinään ja 

• koiseati varoitettu kommuniatien "houkutualinnuista-. 

Sen valosaa, mitä kommuniatien viime-aikaiseata aktiivi- I 

suudeata olen muuten kuullut tuntemiltani luotettavilta 

laiailta, eivät edellämainitut tapahtumat sinänai tunnu epitoden

mukaiailta. 

Eräa tuntemani lakitieteen tohtori ja asianajaJa, 

nykyisin toimii kommuniatien kuuluateliJana, on kertonut viime 

viikolla muun muassa aeuraavaa. ~ommuniatlen toiminta on viime 

aikoina huomattavaati vilkastunut: miati ohjeet ovat periisin, tG

dlata. levitetylsai lentolehti.i •• ä toi.tuva lau.e:"nyt on tullut 

hetki auttaa .euvo.toliitto.". Lilkeht1a1.e.ti on ollut .eurauk-
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sena, että kommunisteja on nyt voitu vangita joukottain. Akea

kottka~ulla olevaan sotilaetuomioistuimeen tuodaan autokuormittain 

pikkuvirkamiehiä, etenkin rautatieläisiä, Jotka -siviilimobilisoi

tuioa·· ovat sotaväen rikoslain alaisia. Kuulustelijat ja 

istuin työskentelevät ~öhään yöhön j~ säilytyspaikoista on 

tetta. Kommunistiylioppilaat ovat ~ös vilkaassa toiminnassa. 

yliopisto on sallinut viralliseen ylioppilaajärJestöön kuulumatt 

mien opiskelijoiden tiedekunniss&an muodostaa tieteellisiä seuro

ja, epäillään kommunististen ainesten pe.iytyneen niihin. Yhdie-

tt tykset ovat viime aikoina yliopiston suojissa pitäneet epäilyt

täviä kokouksia ja järjestäneet retkiä vuoristoon. Pidätysten 

lokset ovat kuitenkin olleet laihoja. 

• 

~ös reserviläisten keskuudessa ovat ko~~uniBtit yrittä

neet aikaansaada häiriöitä. Eräs tuntemani henkilö, joka äeket

täin kutsuttiin palvelukseen Sofiassa, on kertonut, että palve

lukseen kutsuttujen käytös esimiehiään kuhtaan oli pian muuttu

nut ~erkillisen röyhkeäksi. Heidän keskuudessaan oli valitettu 

ru huonoutta, sanottu palvelukseen kutsumisen olevan täyein 

hyödytöntä, koska Bulgaria ei käy sotaa, ja että 

oli vain viedä leipä heidän perheiltä y.m.s. Vaikka ruokaa 

parannettu antamalla juuetoakin, josta muuten on puute, 

ollut paljOakaan parantunut. 

Jonkinlaista kaikua mainituista ilmiöistä reserviläist.n 

keskuudessa olen havainnut sotaministeri, kenraali Mlchottin 

s.rviläisten 

josta poimin 

omaisten ylUnmälle neuvostolle pitämästä 

täesä suhteesea kuvaavimmat kohdat. Hän 

puheesta, 

korosti. 

että Bulgarialla täytyy olla vo~e armeija, joka voi 

rauhan Balkanilla. Vaikka een armeija ei taietele, aTUetaa e. 

tehokkaaati liittelal.laan lopulll.en voiton ... vutt.a1eokal 1~ 

telal.\ä vlholliel.ti. I&lkkl on tehtävi mitä on teh\ävieaä 
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• 

uuden 

jaan. 

joka 

hengen ja 

Sotamiehen 

tietää ja 

uuden taiatelukäsitykaen 

on pidettävä esimie*täin 

taitaa enemmän kuin hän 

istuttamiaeksi armei

Yanhempana yelJeniän. 

itse. Jotta 

meijassa saatais i in tällaiseksi. on yälttimätöntä tehdä 

·työtä kansan keskuudessa, j osta armeija on paräisin. 

täin laaja työ kuuluu ennenkaikkea r.serYiläisten omaisille. 

Pienintäkään tilaisuutta hyödyllisen vaikutuka,en aikaansaamiseksi 

kansalaisten mielipiteissä ei saa jättää käyttämättä. ReserYi

liisten on havaitessaan armeijaan kohdistuvaa arvostelua 

taan vastattava ja selitettävä totuus vasten kasvoja. 

sissämme täydellisyyteen ei meidän ole salattava, mitä me 

gariassa olemme saaneet aikaan. Tietäköön jokainen, että 

me on verrattuna muihin maihin tehnyt iyhyessä ajassa suuria 

edistysaskeleita. 

Rautatieministeri, insinööri Radoslayoff on puolestaan 

virallisesti ilmoittanut aikovansa kiinnittää vakavaa huomiota 

rautatieläisten taloudelliseu aseman parantamiseen ja heidän mui

den toiyomustensa tyydyttämiseen • 

V.a. Asiainhoitaja: 

Lähetystöneuvos. 
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~ COQ~ I 

Xras Serbiasta tul lut saksalaisten palveluksessa oleva ve. 

4t nälälnen emlgranttieveretl x) on kertonut nähneensä rataoaalla 

• 

Belgrad-Skopje lukuisia eotilaejunia matkall,a etelään. Venäläl-

sen vapaaehtoisjoukon keskuudessa oli tiedetty saksalaisten kul~ 

jettavan parhaillaan Joukko-osastoja ja sotatarvikkeita Saloniki 

Yleisesti oli arveltu, että joukot ja tarvihkeet laivataan edel-

leen Rgyptin rintamalle. mutta eräät upseereista oliva~ väittä

neet, että Salonikiin koottaisiin reservejä siltä varalta, että 

Turkki myöntäisi kauttakulkuoikeuden Kaukasiaan. 

Venäläisten e~granttivapaaehtoisjoukkojen vahvuue on nyt 

koho nnut lihes 9.000 cieheen. ~eliala on hermostunut, kun 80-

taanlähdösti ei ole vieläkään tietoa, ja useat yrittävät pääati 

pois palveluksesta. 

Turkkilaisen kansanedustaJa Yalchimin -reni SabahM-Iehdeseä 

julkaistusta kirjoituksesta, jossa, viitaten tiiliä äskettiin vie

tettyihin Makedonian kapinan 3O-vuotisjuhliin, väiteltiin Bu1sa

rian yrittävän provosoida turkkilaisvastaisia mielenosoituksia. 

olen kuullut monia verrattain katkera8iT,yi8iä kammentaareja. 

x) (Kedrinski suomalaiselle lähteelleni) 

JAKELUOHJE : 

........................... favall1ng . ............................. ... ... . 

UI: ••. 

Jalteluohjemalleja : 

Ta".lIInen. 
T .... llnen ja 1I.lkai . . ... ... mlniaterllllle. 
EI ulkomaaeduatukMn lIedoitukaUn. 
EI ulkomaeedustukMn, mutta ulkoaalainminiaterllln liedoi. 
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Täällä huomautetaan, että historialleban ei kerta kaikkiaan 

mitään ja e t tä makedonialaisia vapaustaistelijoitakin on 

sa ti l aisuuksissa valtiovallan puolelta muistettava. Sanotaan e 

leen, että jos turkkilaiset ovat näin herkkätunteisia, ei kai 

täällä enää sovi kansall islauluna esittää -Itke ~itzaa-, 

aihe on, kuten tun nettua. vuoden 1876 kansannoususta, jolloin 

turkkilaisten t oi me enpanemien verilöylyjen johdosta Karitzajoen 

Tes1 oli a l kanut punertaa. Täydellä syyllä huomautetaan bulga-

.. rialalsen lehdistön puolestaan jopa liioitellusti korostavan 

Turkin ja 3ulgarian välistä ystävyyttä. Xsimerkkinä t ästä Toin 

mainita, että vira l linen ~ul garische WochenschauM Turkin pää

ministerin ku olemaa koskevassa artikkeli a.. Tiitti Bulgarian ja 

Turkin k ansojen oppineen kunnioittamaan toisiaan niiden vuosi

satojen kuluessa. jolloin ne olivat eläneet toistensa yhtey

dessä ! 

.. 
Lontoon radio yrittä ä edelleen häiritä Bulgarian ja 

Turkin Tälisiä suhte i t ä . Sen äskettäin esittämää väitettä,että 

Bulgariassa vainottaisiin turkkilaisia ja erikoisesti muhametin

uskoisia, pidettiin siksi vakavana, että ulkoministeriön sano

malehtioeastoD päällikkö ministeri Hikolaieff järj esti ulkomaa

laisten sanomalehtien täkäläisille kirjeenvaihtajille matkan Bul

garian turkkila1akeskukseen Shumenin kaupunkiin, jossa on muun 

muassa Xaakkois-Buroopan ainoa muhamettlainen korkeakoulu teolo

gisine tiedekuntineen. JOllaista sen lisäksi ei koko 

ei ole muualla kuin Kairossa. Lahtiaeloatuksen mukaan 011 aut

ti lllatata Sabri Ilehme4 Ali vakuuttanut Bulgarian 

tunteTan 

ja 011 

kiitollisuutta nauttimastaan kulttuuriautonomiaeta 

heidän puoleata lausUDut jyrkän tuomion bolahe-
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vismista, jonka kukistumista he odottavat kärsimättömyydelli ja 

jota vastaan taistelevia he 

Bulgarian Berliinin 

haluavat kaikin voimin avustaa. 

lihettilään vaihdos tuli melkoieena 

yllätyksenä. Ministeri Dragonoftilla tiedetään olleen paljon 

sioita Bul gar i an j a Saksan välisten suhteiden 

sen suhteen ja kysytään, miksi hänen kykyjään 

nykyisen kehityk

nyt juuri tar-

vitaan Kadridissa. Hänen seur~ansa, 

hallituksen jOhtaja ja tilastotieteen 

entinen tilastollisen pää

dosentti Slavtsho 

oli Filoffin edellisen hal lituksen epäonnistunein jäsen, 

kauppaministerinä sai kansanhuoltoasiain kaaoksen vuoksi 

kansan vihat niskoilleen. Vi r allisesti selitetään, etti 

rian ja Saksan välinen poliittinen l&hentymtnen on nyt 

tapahtunut ja että tästä lähtien on vain työskenneltivä 

dellisten suhteiden edelle en kehittimiseksi. 

joka 

koko 

Bulga

tiysin 

talou-

Xaupp~.ella alalla uudella l&hettil&älli onkin epäi

lemättä 

BUlgarian 

tetään jo 

Saksaeta 

edessun laaja työmaa. Bulgarian clearingsaatavan, joka 

Pankin tasees sa esiintynee ulkomaisina deviieeinä, vii

aikoja aittea sivuuttaneen miljaardin levan ~ajan ja 

on yhä niukammin saatu tavaraa, kun taasen BUlgarian 

vientii Saksaan kaikilla aloilla yhä vain lieitään. Bulgaria 

lis&ksi eaatu sijoittamaan Saksaan 12 miljaard~ levaan noueevat 

valtion 

(j oi ta 

ja kuntien tilaukset. Saksasta tilattujen tarvikkeiden 

eotaministeriö eaa vain 700 miljoonalla levalla) toimi-

tukset alkanevat parhaassa tapauksessa vuoden perästä. Viime tal

vena liikkuneet huhut, että Saksa aikoisi l7hentiä velkaanea ra

kennuttamalla Todt-JirJeetön avulla rauta- ja maanteiti Bulgari

alle, sahat vahv1etukeen saksalaisen tie- ja kanavarakennueDi7tte 

lJll avajaiaiaaa viime heinäkuun alue .. , Josaa .aianomainen Ber
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BUlgarian uuden ~.tatieverkoato. 

Toiaaalta arvellaan 

rakentamiaeen. 

yleiae.ti. että joa aato l1li10-

dostuu hyväksi, tulee BUlsaria käymään sotaansa toimittamalla 

yhä runsaammin tuotteitaan Saksaan. Niskuroivien talonpoikien 

varalta on ryhdytty erikoisiin toimenpiteisiin. Vilja on puita

va yks istään puimakoneilla ja valvojina toimivat lomalla olevat 

opettajat sekä muut valtion virkamiehet, jotka tästä saavat pie

nen päivärahan. Pikkumyllyt on auljettu ja vain suurmyllyt saa

vat Jauhaa viljaa valtion valvonnan alaisina. Kun talonpojat 

helpostikin voisivat lahJoa valvojanaa, on heidän aalaiaik.i val

vojiksi valmennettu osa Brannik=nuorisoa, joka muutenkin osalli.

tuu sadonkorjuuseen ja Ben käsittelyyn. l\Iäillä j & lIII1i11& saman

tapaisilla toimenpiteillä toivotaan voitavan tällä kertaa estää 

aadon katoaminen maaseudun kitköihin. 

V.a. Asiainhoitaja: 

Lähet,.töneuvos. 
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Asia: Filoffin hallituksen 
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Hallitus oli kutsunut SobranJen hallituaenemmiatöön 

kuuluvat kansanedustajat t.k. 10 päiväksi istuntoon, Jossa mi-

tt niaterit seloativat tilannetta Ja hallituksen viime aikoina te

kemiä päätöksiä. Iatunto keati kolme päivää Ja lienee siinä 

pääaaiassa kosketeltu ajankohtaisia kyaymykaiä aiaä- ja taloua

politiikan alalla. 

• 

Iatunnon alkaessa alkoi heti kiertää huhuja halli-

tusvaihdoksesta. tyytymättömyys Filoffin hallituksen maatalouapo

lUUkkaan näyt tää olevan hyV'in vo imakaa ; pääsyynä lienee aen 

antåmat perin kaavamaiaet vilJanluovutuamääräykaet. 

muassa viimeaikai.en kovan kuivu.4en aiheuttamaa 

oteta huomioon. Luovutuahintoja. · pi4etään ~ös liian 

kun hallitus ei ole voinut, s i itä huolimatta että aen 

tävissä on erikoinen taaauarahaato. ehkäiatä maanviljelijoille 

välttämättömien tarvikkei4en. etenkin ulkomailta hankittuJen.hin-

tojennousua. 

Pääminiateriehdokkaina mainittiin kuninkaan kanalia

päällikkö. miniateri POm8nett Ja häntä varmempana prote.eori 

kgeanott. Joka kuului :rllettin aikuperä1eeen 

YilJel,.m1ni.teriai. autta ere.l nein yue.l .ltten riitaannut-
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tuaan Filoffin kanssa maatalouspolitiikan suuntaYiiyoista. 

nOffia, joka hallituksesta poistumisensa jälkeen on 

nan kauppakorkeakoulun rehtorina, voidaan pitää maanYiljelijäin 

todellisena jOhtajana. Hänen kansansuosionsa Perustuu osaltaan 

siihen, että hän aikanaan teki ehdotuksen maanviljelijäin elä

kelaiksi, vaikka sen toteuttaminen tapahtuikin vasta hänen 

lltuksesta poistumisensa jälkeen. Varmimpana sotaministeriehdok-

kaana mainittiin kenraali Lukoff, joka oli sotaministerinä jo 

Kesseyanoffin hallituksessa. Sotaministerinä ollessaan hän moder-

• nisoi Bulgarian armeijan Saksan esikuY1en mukaan. Häntä 

erittäin kYyYkkäänä organisaatto~ina ja sotilaana, jolla 

makkaat sympatiat Saksaa kohtaan. Upseeristön taholla 

tetään oleyan yhtä laaja kannatus kuin Bagreanoffilla 

• 

lijäin keskuudessa. Poli ti 1dcona hänellä ei liene byn.ä 

Olen kuullut Yiiitettävän, että hän olisi vuonna 1938 saatuaan 

panssariaseensa yalmiiksi suositellut sotaa Rumaniaa vastaan Do-

brudshan valtaamiseksi. Nimet Bagreanoff-Lukott merkitsisiyät joka 

tapauksessa voimakasta talonpoikien ja upseeriston hallitusta. 

Kuningas ei kuitenkaan katsonut ajankOhtaa hallitus-

vaihdokselle soyeliaaksi ja suuren yleisön mielenkiinto Siirtyi 

pian pommitusten johdosta uusille aloille. Hallitus, lienee kui

tenkin aaanut muistutuksen siitä, että maaseudulla eiyät a.iat 

ole kohdallaan. Li.äkai .e on saanut YakaYia huolia aado.ta. 

Maatalousmini.teri Petroft on ilmoittanut, että yaikka .adosta ei 

tulekaan byri. useimmilla paikkakunnilla vallinneen kuiyuuden 

si, ee kuitenkin täysin turyaa kansan tarpeet. 

todella lupaaYa Ja ennusti ennity ••• to., mutta kuivuus en yie

n7t toheet. Ylitetään, et'tä toiain paikoin ei toukokuusta läh-

tien ole aatanut lainkaan. VilJaYaJaua lienee arvioitu huomatta-
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• 

Takai, koska hallitus ~kkiä takaTarikoi perunat, ja määräsi, 

että 

jota 

oaa on luoTutettaT& perunajauhojen Talmistuata 

ilmoituksen mukaan tullaan sekoittamaan Tehnään 

Talmistukaessa. 

V~a.Asiainhoitaja: 

LähetystöneuToa • 

Tarten., 

leivän 

• 

• 

Takai, koska hallitus ~kkiä takaTarikoi perunat, ja määräsi, 

että 

jota 

oaa on luoTutettaT& perunajauhojen Talmistuata 

ilmoituksen mukaan tullaan sekoittamaan Tehnään 

Talmistukaessa. 

V~a.Asiainhoitaja: 

LähetystöneuToa • 

Tarten., 

leivän 



ULKOAS'IAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ............... .. .......... ~~ .. ...................... .. 

OSASTO: ......................... t:t..-r ... ~ .............. . 

ASIA: . ..... .... ....................................................... . 

· 4~~····~~~~'-t'/4. 
ml!~,~~fil-l/..'mmmm -

............ ........................... ............... .. ... ................................................... .. .......... ................................ .................... ?7.!..~ ~~ . 

ULKOAS'IAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ............... .. .......... ~~ .. ...................... .. 

OSASTO: ......................... t:t..-r ... ~ .............. . 

ASIA: . ..... .... ....................................................... . 

· 4~~····~~~~'-t'/4. 
ml!~,~~fil-l/..'mmmm -

............ ........................... ............... .. ... ................................................... .. .......... ................................ .................... ?7.!..~ ~~ . 



J, .f/j Ja../. it 
..... _~ ... 9. .. ~ ... ~ ... ~ ................... .............. SSA OLEVA LÄHETY~~j "'1.( 

RAPORTTI n : 0 .. ..1,.1) .•......... 

Salainen. 

... ~'?(1.~ ........ ssa ... :1:7.. p : nä ...... s.Y.Y.:!5 .... kuuta lQ .... ? .• r. 
Asia: Heuvoatovenäläinen pommitus-

.. vierailu. . .... ~ . . ........................... . 

Kuten ministeriölle lIähkötin, pommitti t.k. 13 päi-
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ta saapuneita amerikkalaistyyppisiä pommikoneita Russea, Gorna-
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tämölle. Yritys epäonnistui kuitenkin täydellisesti. Niinpä Gor

na-Orechovitzan asemaa kohti varsin matalalta heitetty 2.000 ki

lon lentopommi murakaai erään puuseppätehtaan Ja Stara-Zagoraa. 

tuhoutui Ja vaurioitui ainoalltaan pieniä asuinrakennuksia. .aa
mieni tietojen mukaan yhteenaä lihes l~O taloa. 

Virallisessa kommunikeallsa, joka julkaiatiin vasta 
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läsnä, arveltiin yleisesti, että ellei BUlgarian hallitua 

minsiruista saa täysiä t od isteita, ei se tule kommunikoimaan 

koneiden saapuneen Neuvostoliitosta. Useimmat tuntuivat oleVaD 

myös sitä mieltä, että todisteita ei saatane, ja että tapaua 

ei välittömästi tule a ikaansaamaan ratkai s evaa muutosta BUlga

rian ja Neuvostol i iton välisiin paradoksaalisiin suhteisiin. Ku

vaavaa bulgarialaisten mentaliteetille on, että suuren yleiaön 

keskuudessa ei uskota pommittajien olleen neuvostolaisia, vai~ 

tiedetä änkin niiden tulleen pOhjoises ta. Sanotaan, että Neuvos

tol i i t to ei voisi ereh tyä niin tyhmään pol ~ tiikkaan Bul~rian 

suht een, j0 5sa se tietää itsellä än olevan aajat k~nnattaja-

• jouk ot. 

• 

Lukuunottamatta Kreikan sodan yhteydessä vii me vuoden 

huhtikuussa tapahtunutta Sofian pommitusta, on Bulgaria täysin 

säästynyt Rnglannin ilmavoimien pommituksilta. Yleensä on tuu

dittauduttu siihen uskoon, että tämä rauhanomainen sotatila tu

lee jatkumaan ja SOfiassa, samoin kuin muuallakin maassa. ei 

valtion eikä kunnan puolesta ole rakennutettu yleisiä väeston-

suo j ia. Asuinrakennusten virallisesti hyväksytyt POmmisuojat ovat 

tavallisia kellareita iLman mitää n tukia ja varalaitteita ja 

täkäläiaen perin hataran ja huolimattoman rakennustavan huomi-

oonottaen vo eDnustaa niiden toden tullen muodostuvan pikem-

minkin joukkohaudoiksi kuin -suojiksi. Yleisö onkin tietoinen 

siitä, että sotaakäyvässä Bulgariassa väestönsuojelu on täysin 

laiminlyöty, ja tämä selittää, miksi mainitun Sotian pommituk

sen jälkeen sotialaisten sanotaan Joukolla muuttaneen maaseu

dulle. 
ollut 

Viime kevään Ja keaiD aikana on Sotiassa /puolieen 

tusinaa bälyytyatä. Useimpien johdosta ei viranomaiaet ole an-
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taneet mitään selitystä, kahdessa tapauksessa on mainittu tunte

mattomien koneiden yli lennosta. Tämä on tapahtunut luultavasti 

siksi, että yleisö, j onka hermojen Soiian pienoisessa pommituk

sessa todettiin olevan huononl aiset, ei turhaan hälyyttyisi. Ai

kaisemmat hälyytykset aiheutuivat englantilaisista koneista, 

arvellaan joko olleen matkalla Rumaniaan tai harhautuneen 

rian alueelle tiedustelulennoillaan Kreetaan ja Kreikkaan. 

Viimeisen, noin kolme viikkoa sitten tapahtuneen 

non aikana englantilaiset kuitenkin heittivät Soiian 

muun muassa Kumaritzan kylään, suuret määrät lentolehtiä~ joissa 

ankarassa sävyssä muistutettiin siitä, että Englanti on jättä

nyt BUlgarian toistaiseksi rauhaan siitä huolimatta että 

tiedetä än sen monin tavoin ja etenkin elintarvetoimituksillaan 

avustavan Saksaa sekä uhattiin po~ituksilla ellei tätä heti 10-

petettaisi. Sotaväki eristi ja puhdisti alueet, Joihin lentoleh

tiä oli pUdotettu, mutta niiden sisältö näyttää yleisesti ole-

van soiialaiaten tiedossa. 

mittaJat saapuivatkin täysin 

Uhkaus toteut uikin nyt, 

odottamattomalta taholta • 

V.a.Aeiainhoitaja: 

Lähetystöneuvos. 

mutta POJD-

• 

• 

3 

taneet mitään selitystä, kahdessa tapauksessa on mainittu tunte

mattomien koneiden yli lennosta. Tämä on tapahtunut luultavasti 

siksi, että yleisö, j onka hermojen Soiian pienoisessa pommituk

sessa todettiin olevan huononl aiset, ei turhaan hälyyttyisi. Ai

kaisemmat hälyytykset aiheutuivat englantilaisista koneista, 

arvellaan joko olleen matkalla Rumaniaan tai harhautuneen 

rian alueelle tiedustelulennoillaan Kreetaan ja Kreikkaan. 

Viimeisen, noin kolme viikkoa sitten tapahtuneen 

non aikana englantilaiset kuitenkin heittivät Soiian 

muun muassa Kumaritzan kylään, suuret määrät lentolehtiä~ joissa 

ankarassa sävyssä muistutettiin siitä, että Englanti on jättä

nyt BUlgarian toistaiseksi rauhaan siitä huolimatta että 

tiedetä än sen monin tavoin ja etenkin elintarvetoimituksillaan 

avustavan Saksaa sekä uhattiin po~ituksilla ellei tätä heti 10-

petettaisi. Sotaväki eristi ja puhdisti alueet, Joihin lentoleh

tiä oli pUdotettu, mutta niiden sisältö näyttää yleisesti ole-

van soiialaiaten tiedossa. 

mittaJat saapuivatkin täysin 

Uhkaus toteut uikin nyt, 

odottamattomalta taholta • 

V.a.Aeiainhoitaja: 

Lähetystöneuvos. 

mutta POJD-



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

• ,1- ' RYHMÄ . .... ....... ....................... ~ ........................ . 

OSASTO: ..................... ... t:t.,t.~ ................. . 
ASIA: .......................................................................... .. . 

Jf;~~~~4-;,I!~~,:~.#. 
~ . Au~-X-~ l?~~ . ........... ............ ..................................... t!!!:. ....... : ... _ .................... _ ....... :y: ...... ............................................................. . 

......................................................................................................................................................................... ~f.t.. .. ~ .~.t • 

... ~I 1116. 

- . 

ULKOASIAINMINISTERIÖ 

• ,1- ' RYHMÄ . .... ....... ....................... ~ ........................ . 

OSASTO: ..................... ... t:t.,t.~ ................. . 
ASIA: .......................................................................... .. . 

Jf;~~~~4-;,I!~~,:~.#. 
~ . Au~-X-~ l?~~ . ........... ............ ..................................... t!!!:. ....... : ... _ .................... _ ....... :y: ...... ............................................................. . 

......................................................................................................................................................................... ~f.t.. .. ~ .~.t • 

... ~I 1116. 

- . 



........ ~ ... 2 ... ;r. .... ~ .... ~ ....... . . ......... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ;.i,r 

· .... ~.~f.l" ......... ssa .. gl,. p : nä eyys kuuta l:~:U 
RAPORTTI n: 0 .. 16. 

Asia: Päämdnisteri Piloffin 
....... .... .. .. n ...... .. _ ..... .. .. . _ .... ... .... i4~ .i .. .. 

suuri puhe 15/9 • . .......... ...... .. _ .. 

Pääministeri Piloft piti Sobranjen hallitusenemmistön 

ankarasta kritiikistä ja mahdollisesta kukistumisuhkaetakin 

tt liaesti selviydyttyään kuluvan syyskuun 15 päivänä naan 

mille virkamiehille täkäläiseen upaeer~klubiin järjestetyssä 

koistilaisuudessa pääministerikautensa pisimmän puheen. Kun 

ei valitettavasti ole saat~vissa täydellistä käännöstä, 

• 

nut laatia selostukseni vain vertaamalla virallisessa viikkoleh-

dessä ~ Parole EulgareHssa Julkaistua lyhennystä erääsee~ pi-

tempään saksankieliseen selostukseen. Puhe sisältää pääoaaltaan 

hallituksen ohjelman täsmentämistä ja monia lUPaUksia epäkohtien 

korjaamiseksi. ~elenkiintoisimpi. ovat ne kohdat, joissa 

koskettelee UlkopOlitiikkaa, nykyistä regimeä, nuorisoliikkeitä ja 

kommunismia. 

Bulgarian ulkopolitiikasta lausui Filott muun muass.: 

~lgarian ulkopolitiikka ei ole yksinomaan nykyisen 

hallituksen pOlitiikkaa, se on pakko rauhan Johdonmukainen 

KUn akselivaltojen jOhtajat aloittivat suuren taistelunsa 

taatteJ. vastaan, otti Bulgaria paikkana. tässä taistelusaa Ja 

liittyi kolmivaltaaoptmukaeen antaakseen tukens. ~OOP&D 
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Järjestykselle. joka takaa oikeudenmukaisuuteen perustuvan pyay-

vän rauhan. Innostunut vastaanotto. jonka koko 

sa valmisti Bulgarian kautta kulkeneille sakaalaisille sotajou- . 

koilie, tOdistaa, e t t ä bulgarialaiset hyväksyivät maanaa 

misen kolmivaltasopimukssen. Saksalaisess& sotilaassa he eivät 

näe ainoastaan maa ilmanaodan aikaisen aseveljensä pojan. vaan 

~ös sorrettujen veljiensä vapauttajan ja Euroopan uuden jär

jestyksen esitaistelijan. Tämän koko kansan hyväksymän politii

kan seurauksena ovat BUlgarian kansalliset ihanteet m e 

t ä y del 1 e e n xl toteutuneet. U8idän yhtymisemme on lähes 

täydellinen. Bulgarian tie on valittu ilman epäröintiä. Tästä 

syystä ei arvostelua seuraamamme ulkopolitiikan suhteen voida 

sallia. Bulgarian kansan viisaus on synnyttänyt sananparren: 

-Joka kahdelle ovelle kolkuttaa. näkee lopulta nälkää·· . Tänään 

ovat melkein kaikki Buroopan kansat liittyneet rintamaan 

laaks een Englantia vastaan, jolla siirtomaaimperiumina on 

intressit kuin Ruroopan kansojen yhteisöllä. ~ten angloaak-

sit 8uhtautuvat pieniin kansoi hin ja niiden itsemääräämisoikeu_ 

teen. sen me bulgarialaiset kokemuksesta hyvin tiedämme. M 

Puheensa alussa Filoft kosketteli hallitusmuotokyay

~stä tOdeten. että entinen puoluehal linto oli aiaäiaten riati

riitaiauukaienaa vuoksi ollut tuomittu perikatoon, jonka vuoksi 

sen seuraajakai tuli hallinto ilman pUOlueita, jonka koko Bul

garian kansa oli innostuksella vastaanottanut. Tämän regimen 71-

10ft sanoi olevan ainutlaatuisen. Se ei ole keltään lainattu. 

se on puhtaaati bulgarialainen, bul~ialai.en hengen lUODa ja 

BUlgaria voi olla ylpeä aiitä. että eräät suuret maat. kuten 

e.imerkik.i Japani. suoaivat aamoja pääperiaatteita. Tämä halli-

x) Harvenoua allekirJoittaneen. 
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tusmuoto nojautuu hallituksen lähimpiin apulaisiin: valtion virka

miehiin ja muutamiin valtion valvomiin julkisiin järjestöihin, 

jotka työskentelevät yhteistoiminnassa sen kanssa ja 

litusta sen tehtävi s sä . Se korottaa julkiset viranomaiset 

tisiksi tekijöiksi sitomatta heitä val ~ iollisiin puolueihin. Hei

dän on ajateltava polit i ikkoina eikä byrokraatteina. koska hal

lituksella ei ole ainoastaan teknillisiä ja hallinnollisia, vaan 

myös poliittisia tehtäviä. Filoff totesi, että nykyinen valtio

koneisto vain vaivoin saattaa mukautua uuden ajan dynamiikkaan. 

ja sanoi hallituksen suunnitteleva~ virka~ehien suhteen 

kahteen suuntaan: toisaalta koroittaa heidän palkkaustaan ja 

toisaalta lisätä heidän henkilökohtaista vastuutaan. 

Si.iisisti oloista puhuessaan Filott lausui, että 

kaikki kansalliset voimat on nyt koottava valtion ylimmän johta

jan, kuninkaan ympärille. Aikaisemman puoluehallinnon seurauksia 

on, että nuoret, erikoises ti 71ioppilaat, eivät ole yksimielisiä. 

Vasemmistoryhmän lisäksi on kaksi kansallismielistä JärJestöä,le

gionäärit Ja radnitzit. RadnitziJärJestö on nyt hallituksen hy

väksymä, mutta legionääriliike on salaisena poliittisena Järfes

tönä asetuksella kielletty. Taistelua näitä ryhmiä 

käymään ideologi8in keinoin tarkoituksella voittaa nämä kansallis. 

mieliset nuorisopiirit valtion yhtenäisjohdon ja nykyisen 

periaatteiden kannattajiksi. Legionäärien pyrkimystä vaataan su

pistaa valtiopäämiehen valtuuksia on asetettava vaatimus, että 

Bulgarian kansalla on oleva vain yksi johtaja, kuningas, Jolla 

on oikeus nimittää Ja vapauttaa ministerinsä. 

EO~nism1sti lausui Filoft, että taistelua sitä vaa

taan tullaan horJumatta Ja ta~okkaaati kiyaään loppuun aati. 

Piakkoin aota Ieuvostoliittea vaataan Päitt17 Ja kommunismi aura-

katUll. Silloin a. häviää ~akln ~iaata. 

V.a.Aalaillheltaja: ~!~V'Pa,.,~~~ 
Llbetyst6D8UY". 
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V.a.Aalaillheltaja: ~!~V'Pa,.,~~~ 
Llbetyst6D8UY". 
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As i a: Bulgari!n . t.,!j~tax o tt !f .i.et.a ... . 

l ännes s ä ja e:telä ssä ........... ... 

ääministeri Filoffin äskeistä puhe tta koskevassa 

raportissani n:o 16 alleviivasin eri koi s es t i k Ohtaa, j oss~ hän 

mainitsi, että BUl garian kansall iset ihanteet o.,at melk:ein täy-

~ delleen toteutuneet. 

Aikaisemmin ei BUlgarian hallituksen puolelta ole 

näin selvästi .,iitat t u siih en , että nykyiseen demarkatiolinJaan 

lännessä j a etelä s s ä t oivota n korjaukSia. Monissa p iireissä, 

etenkin reserviupseeriston ja nuorisoliikkeiden johdon keskuudes-

8a sanotaan hallitusta arvosteltavan verrattain avoimesti siitä, 

että nykyisen tilanteen sallitaan jatkua siitä huolimatta että. 

hallituksella Olisi ehkä jo nyt tilaisuus miehittää lopulliset 

rajat lännessä j a etelässä. 

Eräältä ulk oasiainministeriön poliittisen 

kamieheltä sain luottamuksellisesti tietoja kyseisen demarkatio-

linjan suunnasta. Hän huomautti nimenomaan siitä, ett ä linjaa 

ei BUlgarian kannalta pide tä lopullisena ja että pienempiä muu

tokaia tapahtuu nytkin käytännöllisistä syietä: vartiopaikkoja 

siirretään maaaton kannalta edullisempiin kohtiin. v.rti8linJoJa 

8ikaiataan J.n.e. Hinen seloatuksen.a mukaan kulkee demarkatie-

linja POhJoiaeata etelään suurin piirtein aeuraavasti: 

oIAKELUOHoIE: 

.................................. ... .... ~.J.'.J.~.i~.'~ ......................... .. 

vai: A •• 

"ak.luohjem.II.Ja: 

T .... llin.n. 
T ..... liMn j. 11 ..... 1 ......... mlnl.tarlOlle. 
EI ulkomaaecluatukMn lIedoltukaUn. 
EI uIk~kMn. mutta ulkouiainminl.t .... On t ledol. 

tukIIIn. 
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p itkin Timokjokea n oi n 10 k.m:n etäisyydelle Zaje6arin kaupun

gista, miltä kohta a se kaa kkoissuunnassa yhtyy valtakunnanra

jaan. Valtakunnanrajalta noin kolme kilometriä Repljanskan vuo

risolan länsipuolelta demarkatiolinja suuntautuu Bela Palankan 

ja Pirotin keskivä litse pisteeseen, joka on kaksi kilometriä 

Vl&sotineen länsipuolella, ja jatkuu samaan suuntaan ~ravan 

ylitettyää n UroAevaeia kohti. Suunnilleen viimemainitun ja Vla

sotineen puolivälissä linja tekee kuitenkin mutkan etelään kUl

kien G~ilanen eteläpuolitse. Kaarrettuaan pohjois- ja länsi

puolitse parin kilometrin etäisyydellä Urolevaein . linja suun

tautuu suoraan etelään Ki~evan itäpuolelle, mistä se hiukan 

mutkitellen kulkee s uunnilleen Ohridin kaupungin ja Polmoljen 

kylä n keskivaiheilta Ohridjärven rantaan. rårven rannalta kaksi 

kilo~etriä Ohridin kaupungista etelää n linja kulkee kaakkois

s~unna6sa Prespajärveä tapaamatta Bitoljan kaupungin etelä puo

litse entisen Jugoslavian eteläisimpään rajamutkaan. Tästä de

markatiolinja seuraa Jugoslavi~~ j a Kreikan rajaa Bulgarian van

halle rajalle. Kolmenvaltakunnan rajamerkiltä demarkatiolinja kul

kee strumajoen alajUOksua kohti j a seuraten jokea Aigeian me

relle. Thaeoe- ja Samotrakeeaarten eteläpuolitse linJ.a suuntau

tuu n~tereelle Turkin rajan ja Degeagatechin (Aleksandropoliln) 

keskivaiheille. Kreikan Traakian itäisi !~ssä OSassa on 

Saksan miehittä~ -ei-kenenkään-maa" ja demarkatiolinja suuntautuu 

edellämainitusta merenrantakohdasta Iyailoygradia kohti. Rajapis

teestä, . Joka on nain kymmenen kilometria vii~mainitun pahJois

puDlella. demarkatialinja kulkee entisen Xreikan Traakian pohJai

a1mman osan p_ltki koillissuunnassa. 

Mainitsemani ulkoasiainministeriön virkamies huamautti. 

• 

2 

p itkin Timokjokea n oi n 10 k.m:n etäisyydelle Zaje6arin kaupun

gista, miltä kohta a se kaa kkoissuunnassa yhtyy valtakunnanra

jaan. Valtakunnanrajalta noin kolme kilometriä Repljanskan vuo

risolan länsipuolelta demarkatiolinja suuntautuu Bela Palankan 

ja Pirotin keskivä litse pisteeseen, joka on kaksi kilometriä 

Vl&sotineen länsipuolella, ja jatkuu samaan suuntaan ~ravan 

ylitettyää n UroAevaeia kohti. Suunnilleen viimemainitun ja Vla

sotineen puolivälissä linja tekee kuitenkin mutkan etelään kUl

kien G~ilanen eteläpuolitse. Kaarrettuaan pohjois- ja länsi

puolitse parin kilometrin etäisyydellä Urolevaein . linja suun

tautuu suoraan etelään Ki~evan itäpuolelle, mistä se hiukan 

mutkitellen kulkee s uunnilleen Ohridin kaupungin ja Polmoljen 

kylä n keskivaiheilta Ohridjärven rantaan. rårven rannalta kaksi 

kilo~etriä Ohridin kaupungista etelää n linja kulkee kaakkois

s~unna6sa Prespajärveä tapaamatta Bitoljan kaupungin etelä puo

litse entisen Jugoslavian eteläisimpään rajamutkaan. Tästä de

markatiolinja seuraa Jugoslavi~~ j a Kreikan rajaa Bulgarian van

halle rajalle. Kolmenvaltakunnan rajamerkiltä demarkatiolinja kul

kee strumajoen alajUOksua kohti j a seuraten jokea Aigeian me

relle. Thaeoe- ja Samotrakeeaarten eteläpuolitse linJ.a suuntau

tuu n~tereelle Turkin rajan ja Degeagatechin (Aleksandropoliln) 

keskivaiheille. Kreikan Traakian itäisi !~ssä OSassa on 

Saksan miehittä~ -ei-kenenkään-maa" ja demarkatiolinja suuntautuu 

edellämainitusta merenrantakohdasta Iyailoygradia kohti. Rajapis

teestä, . Joka on nain kymmenen kilometria vii~mainitun pahJois

puDlella. demarkatialinja kulkee entisen Xreikan Traakian pohJai

a1mman osan p_ltki koillissuunnassa. 

Mainitsemani ulkoasiainministeriön virkamies huamautti. 



• 

;) 

että demarkat iol inj a Ser b iassa perin onnett omasti halkoo laak

soja ja vuoristoja sekä katkoo kulkuyhteyksiä. Kartasta näkee 

ett ä pääosa Makedonian pääkaupungin Sko pjen ja Ohridin kaupun

gin vä lisestä rautatiestä on Bul arian demarkati olinjan ulko

puolella . Kuitenkaan ei Albaniassa e i l ä hettyvil lä r autatietä, 

joho n maini ttu demarkatiolinjan ulkopuolelle j ääny t r autatiepät-

kä voi tai siin help ost i yhdistää . Kertojani viittasi aar-pla-

nina -vuor iin j a ni istä s uoraan etelään jatkuv~an vuorijonoon 

BUl garian ja Albanian välisenä luonno llisena rajalinjana. Eri

koi ~ en arka kohta bulgariala isille on Ohridjärvi. Sen rannois

ta on nyt vain noin ne ljä kilometr i ä Bulgarian mieh ittämää. 

Ohrid on ku itenkin oikeausko isilIe bul gar i alaisille erikoi •• n 

pyhä monestakin syystä . Keskiaikana sui Ohridin kaupung i s sa 

Bulgarian kirkon patriarkka. Kansallispyhimys ten KiriIin ja~

todi~ , slaavien a postoli en j a mu inaisslaavilai uen kirkkokielen 

eli muinais-bulgariankielen käytäntöön soveltajien mui tot liit-

tyvät Ohridjärveen. Ohridjärvestä s amoinkin Prespaj ä rvestä Bul-

garia ilmeisesti haluaa puolet. Esteenä t ä:lä B'lunnalla on 

kuitenkin Itali a , joka myös pyrkinee liittämään Albaniaan li

säalueita Makedoniasta. 

Makedonian tulevaisuuden kannalta on kuitenkin tär

keämpää, miten Salonikin kysymys ratkaist aan . Kaikkien 

sotien aikana oli bulgarialaisten pyhimpänä tavoitteena uakedo

nia ja Saloniki. Sanotaan. että Makedonia ei voi ajanpitkään 

elää ilman satamaansa Salonikia. joka puolestaan kuolee ilman 

takarnaataan. Nykyinen demarkatioli nJa katkaisee rautatieyhteydet 

uakedoniasta Traakiaan. Jonka ainoa käyttÖkelpo inen satama Ea

valla on vailla rautatietä. 

V.a. AaiainhoitaJa: 

Läheiys tö neuvoa. 
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. suhteet . ........................................................ .. 

Saadessani tänään tilaisuuden tavata pääministeri 

Filoffia tiedustin häneltä uutisia :Bulgarian ja }leuv~t.lii

ton Tälisistä suhteista. 

Pääministeri Filoff vastaai, että mitä ensinnäkin 

tulee Neuvost~liiton Varnan-konsulaatin sulkemiseen, oli asian

omaisten kesken sovittu koneulaatin sulkemisesta. ~uton yhtey

dessä :Bulgarian hallitus oli kuitenkin saanut tietoja, jot~ 

viittasiva t siihen. että konsulaatissa säilytettäisiin räjäh-

dysaineita. Poliisin toimeenpanemassa tarkastuksessa oli niitä 

löydettykin. Neuvostolähettiläs protestoi :Bulgarian poliisin toi

meenpaneman tarkastuksen vuoksi. mutta boli kuitenkin noudatta

nut :Bulgarian hallituksen tapahtuman johdosta esittämiä toive-

muksia. 

Saman aikaan tapahtuneista pommituksista kertoi ptiä

ministeri Fileff :Bulsarian puolestaan esittäneen jyrkän pro

testin Beuvostoliitolle, koska pomminsiruiata oli löydetty ve

näJänkielistä tekstiä. .euvostohallitus vaatasi tunnettuun ta

paansa, että koneet olivat olleet sakaalaisia ja et. k7aY
~kae.8ä oli siis p~ovokatio Sakaan puOlelta. 

täällä viime syyskuun 27 päivänä avatun kemmunia-
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minvastai s e n näyt telyn johdosta sanoi Filoff jo kymmenisen päi

vää odottaneensa protestia. Se olikin esitetty tänään 

tia sitten, minkä johdosta Filoff sanoi i hmettelevänsä 

l i iton j a sen t äkäläisen l ähetys t ön vä listen yh teyksien h itaut-

t a. 
Lopuksi pääministeri lausui, että näistä tapahtu

mista huoli matta ei ole odotettavissa . uutoksia BullJl. rian j a 

Neuvosto l iiton välisissä s uhteissa. 

~in i t tak o on, e t tä Bul81rian hallitus on perin 

t unut Neuvostolii t on protesteihin, jo i t a ai kanaan tuli tuhkati

heään bul garialaisten s anomal htien Neuvos t olii t toa va staan täh-

dättyjen kommun isminva s taisten kirjoi t usten j ohdosta. erki 11 epan-

tavaa on. että Sa ksa ei es i i nny täkäläi s en ko _munismi nvastaisen 

näyttelyn järj estäjänä , va i kka osa näyttely-aineistoa on peräi

sin Bel gradista, Jo s a Sak sa v i i meksi oli Järjestä ny t ko . ..munis
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minvastainen k omi tea··, jonka t oiminnast a ei täällä ole ai kai-

se r.~in ollut tietoa. 

V.a.Asiainhoitaja: 
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Saksan j a oul g rian kesken on jo pite~n 

käy t y laaj akantoi si a, tupakal'lVien tiä kos .' eviä n euvotteluja, jotka 

l i i ke~ies piiri8Bä ja niiden ulkopuolellakin pitävät mieliä tavat-

tomassa jänni t ykae s se. . Pa ri l ta huomattavalta bul garialai selta tu-

pakanviejältä sa~~ieni tietojen mukaan ovat neuvo t te lut .keskey

tyneet BUl gari an uuden kauppaministerin omaksuman jyrkän 

vuoxsi. ~initut tupakanviejät ker t i vat neuvottelujen ~i eeata 

pää kolldi ltaan t äysin yhtäpitävästi seura;;.vaa . 

Entinen kau pani nisteri Za goroff oli v i i. e talve-

nn tehnyt - Saksalle s 'uren myönnytyksen lupaamalla sille koko

nais ta 85 1. BUl gar ian tä~n vuod en tupakkasado sta . Hallltuk en 

silloin laatiman tuotantos uunn itelman mukaan oli viime keväännä 

-:äär ää kylvää t vpa 1ckaa lähes 100.000 hö:n alalle, jolta 

della laskettiin tä.nä syksynä saatavan ainakin 80.000 

pakkaa. Zagoroff laski jäljelle j äävillä 15 prosentilla 

t yydyttää kotimaisen kulutuksen aamein kuin muiden maiden tuon-

titarpeen BUl gariasta. ~önnytystä oli asiantuntevalla taholla je 

alun perin pidetty uskal lettuna ja kauppapeliittiaelta kannalta 

katastefaalisena, mutta yleisesti lohduttauduttiin si l lä. että 

samalla oli onnistut~u terjumaan Saksan vaatlmua saada estaa 
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tupakka omien elimien kautta suoraan tupakanviljelijöiltä, mikä 

olisi merki nnyt Bulgarian l anj an tupakanviej&luokan loppua. -

On huomattava, et1ä tupakan tu kulii ke on erä i te harvoja 

po i kke uksia lukuunottamatta puhtaasti bul garialaisissa 

ja ett~ t ä mä l iike ies l uokka on ainoa, jota köyhässä ~ulga

riass a v idaan e r ~J alaisittain mitattuna p itää varakkaana, 

Hall it uks en s uure~oinen tupa kaviljelyssuur.n itelma 

ei toteutunut oBapuillaanka~~ useastakin syystä . Kuivuuden vai

kutuksesta sup istui ensinnäkin sato tuntuvasti. Vakavanpaa oli 

kui tenkin se, 

1::an vil jelystä, 

d 0sta saarrl iinsa 

e t tä talonp ~jat eivät ollee t kaan lisänneet tupa

ko s ka he olivat t yy tymä ttömiä edellisestä sa

h i n t oihin, jotka Saksa hintojen k iinninaulitse-

mispo litiikallaan oli pakoittanut olosuhteisiin nähden liian al

haisiksi. Toisin seuduin olivat vi l jelijät päinvast~in sup ie

taneet, jopa k okonaan l uopuneet viljelemåstä tupakkaa, 

t&käBm tiedettiin Saksan vuoksi saa tavan e pä tyydyttäviä hintoja 

moniin ~ui~in viljelyskasveihin verr attuna. Väitetään myös kom

munistien kiihoituksella 0 leen toisin aeuduin osansa asiassa. 

Traakian sato jäi myös odotettua piene~ks i, kun Traakian en

tisHi. bulgarialaisia t upaJcanviljelij öitä ei yleisesti ole , saatu 

nykyisiltä asuinpaikoiltaan palaamaan entiaill tiloilleen. Hei

dän varovaiauutensa on ymmärrettävää ) kun tietää, että monet 

heistä ovat jo kolme kertaa joutuneet jättämään kotiseutw1sa. 

Tämänvuotisen tupakkasadon arvioivat vieJät noin 

60.000 tonniksi ja joka tapauksessa Turkin satoa pienemmäksi. 

1akettätn käydyissä neuvotteluissa oli Sakean puo

lelta vaadittu. siihen nähden että se jou~uisl saamaan luvat

tua huomattavasti pienemmän tupakkamääräu. ettiL Bulgar~a lue. 
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vuttai s i 

la oli 

si maan 

85 asemas ta pro s enttia kOkonaissadosta, ja sana l-

esi te t ty , ett"" BUl garian halli t us tuntuvasti supistai

tupakankulutusta . Uuden k auppa i n isterin k errotaan 

hä n menne sä selviytyneen hyv i n neuv~tteluista. Bulgarian ta

holta ol i vasta t t u , ett ä ai kaisempi l upaus p erustui olet tamuk 

seen , että. sato olisi 80.000 tonnia. Kun sadon määrä on nyt 

selvillä , ja ne laskel~t . j oi h in aikaisemp~ 

oliva t os oi t tautuneet vääriksi , olisi Saks an 

l een ne uv oteltav j ol loin Bulgar ian puolel t a 

se ensin turvaa o:na.t tar een s a 

l upaus perustui, 

osuudesta uudel-

p idetään kUnni 

ja t äyttää kaup-s11 t ä , e t tä 

pa sop i muksilla mui lle me.i 11e tekemänsä 

ne näyttää olleen niin odottamaton j 

lupaukset. Bulgar ian asen 

j y rkkä, e t t ä n uvotte-

l u t lienevä t t ämän vuoksi tois t a iseksi k eskeytyne et . 

-ysymys on Bulgarian kannalta perin t ä r keä, kos

ka tupakka on s en kau~ a poli i tti nen kul t a, joll a s e 

sota-aikana voisi muis t a maista saada ainakin t ärkei®nät ni is

tä tarvi~eis t a, j ita se muuten joutuu j opa vuos i kaus ia odot

t~~an Saksalta, jonka cleax ingve l ka 3 ulgarialle " yhä 7 in 

JG B ulgtria joutuu kyseisessä n~~v~tteluissa tappi olle ja luo

vutt~aan käytännöllisesti ka tseen koko saden Saksalle, viflen-

t yy lisäksi laajojen e ikä s uinkaan vain liike miespiirien 

tunteet Saksaa k ohtaan . 

Kun SakE alle menevä tupakka on luovu te t tava 

rähint oihin, pa ko itetaan tupakanviejät korvaamaa.n tapp icnsa ko

rai ttamalla yhä edelleen hintojaan vapailla markkinoilla, mikä 

pu'lestaan aiheuttaa vas tatoimenp iteitä muiden ~ iden taholta 

ja vaikuttaa aiten häiritaevästi niiden ja Bulgarian välisiin 

kauPP&suhteiaiin. 

V.a.AsiainhoitaJa: 
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Kuten ministeriölle sähkctin , oli ~ofiassa jou-

l ukuun 5 pä ivän vasta isen yönä kello yhd stä seur~ va n ilta-

p" ivään • poli i s i 

ke llo seits emään v oi mas a liik umis ielto , jon a aikana 

to i mee npan i laE. j oj a e ts int " j ä. ja idät ti ~ uo.1l&.ttav"'l1 j u-

kon " ommu. i steja. 

S t a väki ol i yö llä kaikes a hilja i uude ssa aset-

t~oeet var ti c on xad ill ja . uulla ke itetti i n radiossa asWc-

kaita ~ysy~än asunn cis saan kok ) ä ivän . l'osti-, puhe lin- j a 

l e nnätinyhteydet s a.moin k i!1 juna- .1-a a ... nt ieliilcennekin oli lce&o 

k eyte t ty. Virall i sesti seli te ~t ii radiossa ja samo in myö s ulko-

' n isteri ös sä, e t tä kysy~ykse6 sä oli _oli i s itoimen~ id e j että 

ai kamukaena oli e päsuo tavien aineks ien p oistamiseks i talo ta 101-

• ta, tutk ia kai kk i en Sofi as s a ole skelevien henkll oo l1isyys paperit 

j a t'a"lalla t arkas t aa sofialai sten e l intarvikevarastot. TOimenpide 

tuli täydellisenä yllätyksenä muil le virano~aisi l le ja esimer-

kiksi ul koministe riöe!Ollut voinut r yhtyä diplo!!laattien suhteen 

mihinkään eri ko istoi menpit eisiin, mistä l i seurauksena, että 

dän oli ministeriöltä hankittava erikoiset lilkkumisluvat. 

Seuraavana päivänä itaenäisyyspäiväma. vastaan_

.t~lla sain t ila isuuden lEskustella asiasta pääministeri Filettin 

.. AKELUOH.lE : 

..................... ....... .. Tavallinen. .......... . 

IIIII, A .. 

.. aIt.luohl .... a1I.j. : 

T.valll ..... . 
T ..... I~ j. 1I ..... i .. ... mlnioterlllll •. 
EI .................... n liedoltukalln. 
EI ulkomauduatukaan, mutta ulkoulalnmlnlaterllln liedoi. 

tulealln. 
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kan ~Hla , j o ' a kertoi ets i nnä n tuottWleen kaupungin laitaosissa 

hyviä t u loks ia. Po l i ise ja k oh ti oli tosi n ari ssa 

a.tr.muttu , mutta luku isia s e n e t sj.miä h enki löitä oli onn istut .. 

tu idät tämään. Kun 0 nit telin pä··mi n isteri ä hyvien t u losten 

johdosta , v a s tasi hän naurah taen , että asianomaisilla on j o 

ennestä än <okemust a t ällaisten etsintöjen järj es t ämi sessä j a 

että t ä llä k ertaa oli kai kki sujunu t o i ke i n hyvin . 

To i menpite en sy istä e sitetti i n alus sa r i L:..is i a 

ve l i i:I., I:lu tta ~ käs ityks et käyvä t nyt te!l!l!J i n ka i killa 

hoill a yksiin . Ko' un i s tie kiihoitus ol i ~euv~ t li iton 

siivin j ohdosta h uo mat tavas t i v i~i -tunut ja kun e oli viime 

päiv inä johtanut saksa.laisten. s o t ilashenkilö i d en murh iin , ol i 

til a'1 ne ha l :'i tJks e lle tnuodo st nut tod ella Iluol ::tuttavaks i. Sak 

salaisia s ot i lait a va staa..'1 tehdy istä _ yökk· ·yks is tä samoin kuin 

mur h ata pauks is ta.kin ovat t i edot verrat tain yhtäp i t ··vät. Joulu

kuun 2 pä i v~n va st isena yönä oli k a ta saksalais t a s otilas

ta vast an hyökä tty, mutta nä:nä. oliv ... t t s kuaseitaan käyttä-

mällä s aa..'1s et p idätetyiks i ahdistajan sa, jo is ta toinen on la

k itieteen yliop~ilas . Neljännen pä ivän va s t åisena yönä surmat-

tiin nelj ä s a ksalaista, joista yks i oli upseeri . 

Viiden t e nä pä ivi nä to i rnce ~pa~'1U3 Sa razz ia s a p idä -

tettyjen lukumäärästä ovat tiedot vi e lä ri s tiriitaisia 

··;':' r e.n vaidellessa p arista sadast .... ina k olmeen t uhanteen. 

selvää , e t t ä p olii s i on p idättä ny t runs a.asti epäilyksenalaisia. 

joista tutkimusten päätyttyä osa päässee vapaaksi . ~tsintäkuu

lutetun vaarallieimman kommunistiaineksen määrä supistunee noin 

75 henkeen. Samalla on myös pidätetty Juutala isia. jotka ovat 

jonkin aikaa sitten saaneet määräyksen p ois t ua Sofia ata. mutta 

siitä huolimatta Jääneet piileksimään kaupunkiin . 08aa heistä 
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syytettäneen vihollispro ~agandan h rjo ittami ses t a . 

x x 
x 

12 . II . Tän'iän ker ;- otd n varman tietona, että ilen iltalla 

ol i i saks a l ainen s ot I i ;, s !I.:lllu ttu kaupungin etelä osassa y leis -

r a iorake nnuksen edustal la. KysyCJyk es _ä li enee kuit enkin " 1 ' a:f-

fa ire d ' amour " , l:osku. vä. i tetään , että puja oli s i as ianoma1-

sen saksala isen kanss a seur ustell een bul ga rialaisen neitosen ve 
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Neuvo s toliiton offen siivi j a PohjQis-Afrikan sota-

tapahtu'aat aä ikähdytttvä t aluksi bulgarialaiset perinpohjin. Kes-

kus telle ssani asiasta Saksan läh e tys tön propagandaosaston päällikö 

lähetys t öneuvos Eerge n k~nssa ei hän tuntunut ki i nn i ttä vän eri-

k ois ta huo ~io t~ y e i s ön h e r os tunei suuteen j anoi saks a la isten 

kyl l ä hyvin tuntevan bul a r ialaisten ent a li t e e ti n : j j ko ol l aan 

y l ä ilmoissa tai perin .natalal la. 

Nyk iaen suursod~ aik~ a on oul gar ial aisten ie-

lialoissa tapahtunut useita myllerryksiä. Saksan ja Neuvo _tolii- I 

t on kesken sodan alussa syntynyttä liittosuhdetta ei varma~nkaan 

missään rra assa tervehditty sellaisella ilolla kuin Eul.gariassa. 

Perinnä inen ystävyys vapauttaja-Venäj ään ja ihailu Saks~a 

eivät tällöin ai h euttaneet mitään ideologisia ristiriitoj a. Riemu 

k ohui hui puunsa kun Saksan kädestä. saatiin lra edonia ja Traa-

kia . Saksan populariteetti suuren nassan silmissä laski kuiten-

kin sQdan puhje ttua Ireuv06 t oliitha kOhtaan, mutta sodan uskot-

tiin joka tapaukses sa pian päättyvän ja tunteet Venäjää 

jou tuivat yleislB'åii ilonhuumassa taka.alalle. Se dan Pitkittyoinen 

idässä ja Saksan tiukentuneet taloudelliset vaatimukse t evat kui-
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ten'dn omiaan nyt synnyt t ämään l1ielial o~a , ' ois s a vanha pan-

slavis mi alk a n e ta:::. p~~t~ · ·n . 3ii t" , e ttä t ämEi olis i 

n~t vaikut t aa hallitukseenk in , en t Oi s t a i seks i ole kuullut 

1 .... että senkin t a holl a n alet-mitään v~rnaa , . utta se vaa on , 

tu tar a t a tila~netta kriiti l ~ isin silmi n . 

Sl ovakial ain~n virjave ljeni , 

t "ysin taitavana ol en useasti tode ut 

"taval listen" bul garial aisten mielialo ista, 

j on <&. bul ariaDk i .e llii 

olevan hyvin perillä 

l uonneh ti til~nne t ta 

s eura a vaan ta aan. 

kaan 

että 

ii t ä huoli,,- tta . et t ä 

ole pohjaltaan ol l eet S ks~n 

~ ed on i an ja Traakian s aan ti 

bul gar ialaiset e ivä t k os

ystäv i ä , oli l uo nnollis t a, 

s 'nnyt ti saksalai systäväl-

li sen ilma pii r i n , jo~ l ev isi l a a joihin ki:.nsankerroks iin. 

meentu lon vhikeutu~i nen j a is n kohda l ta se kä nykyhetk n 

poliit tiset huo l et ~aat tavat nyt taval lisen bul garialaisen fi

l oso f oi~an . llaans a koh taloll e hän näke e t äl l ö i n kol~e vaihto-

ehtoa, jo'sta '.1 i ki.än e i ole kehuttava. ' nsinnäk in: jos Neu

v ost , liitto vo i ttaa , tulee EU1@ r iasta parhaassa ta,aukses s a 

sen pr tektoraatti ja ivistyne ist" likvi do i daan. To iseksi : 

anglo aksit voit tavat, menet t ää Bul ' ar ia itsenäisyytensä 

leen ja l ii tetä än ser b i n j t ae - ien iaännö i mään eteläslaavi-

laiseen va ltakuntaa n . Kol~neksi: j os Sa k s a voittaa , t i e t ä ä 

se kansallissosialismin valtaantuloa, saksalai s ten tunkeutumista 

j uu t 1 is ten tila : le ja maan taloudell isen itsenä is yde n lop. 

pua. 'lii!_emaini ttu va i h toehtok i n on siis ka .s c:l.lliael ta kannal

ta uO l estut tava. J ny t on Bul~riaan kuluvan vu n alusta 

inve~toitu s aksalaista pääo~ 10 miljaardin lavan arvosta. 

Hal uan lepuksi vielä mainita keskustelusta , joka 

minulla oli pari päivää sitten erään hallituksen käyttämän, 
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t ur.netus ti sa.ksalaisyst"välli sen talou de lli sen asiantunt ijan 

kanssa . Hä n kertoi, ette t a loudellisissä p iireissä on alet

tu yhä yl e isemmin arvostel la hallituksen politiikkaa luoyut

-taa r:aan tuotantoa nykyisess ä laajuudessa Saksalle , koska 

Bul~ri a voi vielä hdoll isesti itsekin tarvita kai kk i re-

surssinsa ennen sodan päättymistä . er tojani puolestaan pa

heksui t ä llaise s sa arvostelussa iLnenev" ä itsekkyy ttä ja pes

simismi ä . S iinä ilmenee nähdäkseni s waa elko anglosaksien 

·mahdol l isesta maihinnousuyrityksestä Kreikka~n, jonka olen 

lut orastavan erä iden muidenkin tosin vielä h arvojen 

mielessä . 

V.a. ' si a i nhoitaja: 
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