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›Uuyślnio wysyłam list a nie raport oficjalny,gdyă intensywna nasza tutejsza robota nie nadaje się jeszcze do zupełnego
skonkre$yzowania,a musi być zarazem jak najpoufniej

traktowaną

jeśli ma wydać niebawem korzystne rezultaty .3yłbym jednak bardzo wdzięcznym,jośli list ten,którego odpis tylko Panu Wiceministrowi SOSNKOWSKIEMU
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uwzglednié;ze Polska jest mniej zale&na od Ententy jak Rumunja,
którą aljanci trzymają jeszcze ciagle pod grpébs niezppewnionych granic, i nie uwzględnionych kosztów okupacji Węgier.Dlatego uważa, on,że wszelkie nasze układy mùsialgby być obecnie
uzgpdnione

ze stanowiskiem Zntenty,i wyraśnie,a nawet juśwdwu
krotnie oświadczył mi oficjnlnio;io powinniśmy wprawdzie usta-

lié wppélny front państw pogranicznych względem Hosjigtak obecnej jak i przyszłej i że Rumunja musi w tym celu wejść
w jak
najściślejszp związek- wręcz " aliens" z Polską;lecz,żn
narazie odczekać jeszcze trzeba aż sprawa owych 9 miljardÿw
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|okupacy jmp ch w myśl żądań rumuńskich ostatecznie załatwio
ną
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antipolskie
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aluzje to
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przez Körüsmezö
podobno proponowanem być miało,
Król rumuśski rozmawiał ze mną kilkakrotnie
i bardzo dłu&0; przedewszystkiem zaraz na drugi dzień
po moim przyjeździe
król na wyścigach zaprosił mnie do
swojej lożyga że prócz posła naszego i mnie nikt tego zaszczyt
u wówczas nie dostąpił;
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syp.alni naszego Posła i przy współudziale króla,przez co nabraţ
ten wiecz6r tem wigkszej donisstoéci.
Skonstatowaliśmy na tej konferencji nietylko wielką odniosłoś
i potrzebę wspólnego postępowania,lecz i zgodność niemal supeZna co do głównych spraw bieżących,które nas obopólnie interesuj4.Tylko co do samej taktyki wykonania zaznaczał generał AVRRESU
ponownie i dobitnie niemożność zbytniego angażowania się Rumunji już teraz p r z e d

załatwieniem wschodnich granicy Rumunji

i owego 9 miljardowego odszkodowania za okupację Węgier,a to z
obawy jakich ponownych з&укап Ententy.Minister ZAMFIRESCU popie
ral to twierdzenie,utrzymując zapewne pod świeżym wrażeniem ró&nych interwencji wrogich nam dyplonatéw;ﬂo Ententa mogłaby bar
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Rumunję nadal pod grośbą wegierska, jeglibyémy cog zbyt samoistne
go razem postanowić chcieli4Lecz ogólnie stwierdzonqÄpo przy-

Spieszenie przez nas ratyfikacji pokoju St.Germain,byłoby dla
Rumunji bardzo pożądanem,Ędyż wtedy miałaby ona ręce rozwiązane
dla tych celów,do których wspólnie dqàymg.
Przy końcu oéwiadezyt mi general AVERESCU na osobnoéci;zo
do

sojuszu miedzy nami na podstawach omówionych przyjdzie i niewątpliwie przyjść musi,lecz,że nie powiśniśmy naciskać,póki Rumunja spraw zawisłych od przyję
cia traktatu przez Węgry nie
zdoła
wroszcie załatwić,
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kwuutji;tc choć zaraz teraz naszej kon

wencji ustalić nie będzie można, && do czasu,gdy sprawy pozosta
jące w zawieszeniu narazie zlikwidowanemi nie zostaną, to jednak
uważać należy jako równie pownogùo Rumunja poznała jakie z ta-

kiego всі:!“ czerpać mogłaby korzyści i że dziś bardziej niż
kiedykolwiek zdecydowana jest traktować w chwili zwplnienie

od

ciążących na niej zobowiązań Ententy o sojusz ton z nami,
W tym duchu odniosła też tak przygotowawczl;n wybitna bardzo
praca naszego Posła,jak i moja tutejsza bytność bez kweśtji
znaczne dl; nas korzyści,które niebawem i na papierze ustalone
mi zostaną, o ile jeszcze okazać tylko zechchemy nieco cierpliwości,
Wszelkie pogłoski o popieraniu bolszewizmu przez Rumunów są
zupełnie bezpodś#swne,a ich desinteresempnt w sprawie ukrsiósk
skiej realne najzupełniej zapewnione,
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skiégo wykazały wielką wzajemną potrzebę zapewnić ścisłe współ
działanie pomiędzy Rumunją a Polską,tak ze względów polit
ycznych
jak również ekonomicznych i wojskowych i po wzajemnym
porozumieniu przyznaje się iż byłoby wskazanem wszcząć w czasie
jak najkrótszym wymisnę zdań w sprawach następujących:
Cè do najskuteczniejszego sposobu zabezpieczenia niety
kalnośsi swoich terytorjów,jak obecnie tak i w przyszłośc
i przeciw mo&liwemu napadowi.
- Co do sposobu postępowania celem uzyskania korzy
stnego pokoju
z Rosją sowiecką lub z jakąkolwiek bądź Rosją
i zapewnić wykonanie tegoż.
Co do wspólnych kroków względem Głównych Państ
w Spraymierzonych majacybh na celu w jak najskuteczniejszy
sposób obronić in
teresa " państw ościennych b.Rosji" względem
aeropagu Ententy;
Co do porozumień w sprawach ekonomicznych
i innych mogących
specjdl nie interesować te dwa sąsiednie
kraje mających w przyszłości za zadanie służyć bezpośrednio
łącznościąm pomiędzy
Bałtykiem i Morzem Czarnem na zachodzie
Europy,
Co do wzajemnych ulepszeń komunikacyjnych
oraz ułatwień wymiany żywności i surowoów,nprowizacji
i.t.p.
Go do kwes$ji repatrjacji jak równi
eż co do specjalnych rozporządzeń spowodowanych obecnie
koniecznością pacyfikowania
obszarów ukraiśskich pomiędzy
Dnieprem,a Dniestrem włącza
jąc
Odesę .
Wszystkie te paztrakastajx
pertraktacje i wymiany zdań
mogą
. d8Óó ostateczne rezult
aty tylko Po poprzednie
m porozumieniu się
z sojusznikami.,
Za zgodność :
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