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Renasterea

Roland-go:"narcamomiaarz narddu Cziczerin w

imieniu rzadusowieckiege powtgrza oświadczenie,że życzy dobre ste.
sunki z wszystkimi krajami śxmta he nie chce wojny ani z “візи
ani я Зивибів uenajac,àe дешавала musi należeć do
b/.Ten sam dziennik ogłasza warunki zawarcia volo… które rząd

sowiecki ma przedłożyć łuuunjx tak samo jak i Polsce.Były one:
1/.Rumunja uznaje republikę sowiecką jako władzę rządową;
2/.Tumunja udzieli ugólną Śmiastję wszystkim dozerterom rumuńskim w Rosji jak i wszystkim zbiegom politycznym.
3/.Rumunja odszkodzi Rosję-sowiecka, za uzbrojenie i wojskowe
składy pozostawione w E#kawji,Besarabji.
Natomiast Rosja sowiecka obowiązuje się:

»

1/.044а6 skarb rumusski znajdujący się w Moskwie. /oprécz ty tułów o których losie nic nie wiadomo/.
2/.Rosja sowiecka uznaje pełne

prawa Rumunji co do Besarabji,

Dziennik dodaje uwagę,3e między Resją sowięcką a Aumunją znaj=
duje się Ukraina,gdzie ruch щими komunistyczny dominuje jeszcze
pologeni em

$

II.„Korespondent dziennika l;edj91:;:.€3kie;0 " Secelo" otrzymał wy.
wiad od generała Averescu szefa Ligi Narodowej,w którym jest mowa
i o Polsce,Na pytanie czy пићем sprzymierzenie wojskowe między
Polską i Rumunja general odpuśiedział:

Nie mam możności odpowiedzieć,ale poseł

oświadczył

mi niedawno,że bolszewicy nia'odvmżaja się atakować i że preponowali nawet zawarcie pokoju.]?olska zastrzegła sobie prawo odpowie~
dzieć po zbadaniu warunków.Rumu.skie wojska stoją daleko od bol„szewikówiidbyłp się kilka nataré z bandami złoczyńców i Denikinowcow starających się przeprawić na nasz brzeg /Indreptarea 5.3./
III.Bywszy minister skarbù Dr.Aurel Vlad oświadeza

w Deutsche

Tagespost / organ Sasów transylwańskich/ co do wielkiej główna!

kwatery:jest ona niepostronny rząd,ale raczej rząd

nad rzędem.

Panowie z głównej kwatery wykazują „Ње położenie na Dniestrze
PILSUDSKI

`stitute
MCHIVES

: New York

jest

grożące,boe

to

in

odpowiada-Na Dniestrze niema niebezpieczef-

stwa.Jest zagrożenie pozorne-halucynacja.Mam prawo s4ądzić,że minister wojny podal się do dymisji z tego samego powodu jak i ja.
Poâczaà mego pobytu w

Bukareszcie nie mówiono nic o dymisji naczel

nika wiclkiej głównej kwatary;i ona nie ptawdopndobna.1_dalejzpo'

powrgeie premjera

wygłasza w izbie posłów

mojej dymisji,

a jeśli rząd będzie innogo zdania w E$§:§;1-sprnwach,ktére przy
tej sposobności naruszę,to przejdę do bozwsględmaj opozycji.
„.....Podsłem się do dymisji.pnnżawhż океанів; być ministrem a
nie lalką."Awantul 5.3
IV.Chemarea niedawno идЖихн&их ogłosiła serję artykułów ротуп-

czych na wielką główną kwaterę w sprawie kopalni węglowej Comanese
ti.Te kopalnie Ministerstwo Wojny zarekwirowało jeszczo

przed woje

ną rumu ska.Jednym z właścicieli jest major Petroscu szwagier ge-

nerala Presan,który

sam ma interesy financyjne w towarzystwie ko-

palnym Assau Comsnesti.Chemarea okazuje,ke podczas wojny zarząd
wojskowy stał się winnym wielkich przestqpstw;przemytnictw na szko.

dę rzędu i

wielka główna kwatera o nich wiedziała і

nawet ankietą rozkazała,ale #e wszystkie dokumenty zostały w kartonach,0głoszenia Chemarii wywołały oburzenie i zajmowały się tą
pprawą i inne dgienniki.ilskutek tego Ministerstwo Wojny

dało ko-

munikat tiomaczac sig,hc anketa odbyła sit pod rządem Marghilonana
gdy Wiclkiej GŁównoj kwatery nie było i obiecuje nowe roztrząsenieę
tej sprawy. /Isbanda 5.3. 920/.
V.Zmiany w armji rumuńskiej:

e/.Nastepca generała Rascanu przy Ministerstwie Wojny miał być
gen.Rujinschi /pochodzący z pólskich wychodźców/ w ostatniej chwi
mianowano gen. Traian Koscîu.dctgchşzngowy komendant wojsk na
froncie wegierskiu.?o mianowanie przyjęto w izbie posłów i
senacie
oklaskami,tylko senator Gradistesnu żądał wyjaśnienia
dlaczego
generał Rascanu podał się o dymisję i jaka będzie
różnica w poli-"
tyce nowego tytularza, Zastępca premjera minister St.Cic
eo Popp
nie wyjaśnił tej kwestji i bronił się nieodpowie
dnim okazaniem
się generała Rascanu z podowów osobistych.R
eplika senators GradisNSTITUTE
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teanu

tylko

młody

minister

zwyczajnym
W .Na

powtórzenie
wojny

3

tego

-

samego

przedstawił

wyjaśnicnia wywołała,Nowy

się

4.b.m.W

swoim

urzędzie

a

z.

сегочопіаїси.

miejsce

generała

Alecsiu

mianowano

pułkownika Sarbu z

wielkiej głównej kwatery głównym sekretarzem przy Ministerstwie
Wo jny .
"_

e/.Zmiana Komitetu doradczego konnicy;pwmnsqen—wvbmopo—
vicțkomendant l-ej brygady Roszjorów.
Cztonkowie : putkownik C.Razv.an,puikmmik,Odessa]. i podpułkownik

N.Toderitza.

*
formują się w pini detychezesne bataljony kolejowe .

Od 15-ge Kwietnia jeden pułk ma zadanie naprawi@ pas kolei 8clazngj
wiążącej forty Bukarcsztenskie a drugi będzie pomagać w stacjach

przy uporządkewaniu ruchu pociągów,
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w
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między

zagfnniuznyub a delegacją sowietów „Zdaje

się też,że Rząd Polski wręczył naszemu gabinectowi oficjalną notę
podobnej

treści i że upowaśniony przedstawiciel Rzeczypospolitej

miewa rozmowy w tem celu z unśzymi nężami-stanu.Rzecz tę warto
więc roztrząsać.
lpbee nalegań

i
i

badań Polski bezpośrednia propozycja komisarza

Osiczerina przechodzi na drugi plan.A nie jest wyłączone,£e ową pre
pozycję podszepnęła sama Warszawa.7 świadomości tvch faktów należy
abadaé jakie są powody
się one

tych nalegań polskich i w jakiej mierze dają

połączyć z naszymi interesami,

b

Po ostatnich poaodzoniacﬁ republiki sowietów położenie Polski st

ło się zbył niepewne.Przygnębioha trudnościami skarbowymi i nie
dalcka bankructwa,zauszoną otrzymywać aparat wojskowy,który co
prawda czyni zadość jej tradycjonalnemu samolubstwu,ale razi paraliżem wszelkie dążenia do układu wewnętrznego.Polska widzi się zagrożoną wojną bcz korca i bez nadziei.Pod wpływem potwierdzających
się rozgłosek o przygotowaniu nowego natarcia ruskicgo,Polska jest
zmuszoną użyć wszystkich środków do usunięcia niebespieczeństwa ,
A tem większe to niebezpieczeństwo,#śe znaczną część wojska należa
ło posłać dla opanowania od Niemców odebranych krenôwÂOwczesno usi

łowanis szły w dwie strony:wejgciu w qprzymierze z hefinanem Petlu»
ra schronionym w (arszawie,wzięcie udziału w rozprawach w Dorpacie
\i Holsingfors. Nawet i spory z Litw@ ukżedają się z wielką ustepliweścią.Lecz wkrótce okazało się ,że to w szystko nie jest dostatoczne,Bałtyckie soołeczeństwa są zgodne do nader wielkich ustopst
a Petlura nie był w

tanie odzyskać najmniejszej cząstki Ukrainy;

Na tych wnieskach zaprzeczaj:
polityki wżuxk
ani Finlandja

ych głównie pologa zwrócenie się

pols ie} ku Sumunji,00 ami prowincje bałtyckie
nie mogę wykounc,tdwﬂotrzyma Rumunj a, Podczas gdy
Nnj3
не |
New York

269
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bałtyckie
n.)

społeczeństwa

ustawy,Rumunja

nie

sę

natomiast

wschodnio-europejskiej ,
W

sprawie

zawaracia

uznane

jest

i

nie

mają

oczywiście

jeszcze

biegunem

ostatecz~

polityki

wax

i

pokojunz bolszewikami

munji jest wynarzonom rozwiązhnieu

zbliżenie się do Rue

zalaniakl‘ylko razem z Rumunją

i na podstawie jaj pomocy,a może mawet rodzaju przymierza z nią
potrze=
Polska może się rozbierać a Nosja soviecka,ryzvkujac,urazie
by

przerwanie rozpraw.7ylko razem z Rumunją Rzeczpospolita Polska
obrony pacstw sasic inich,A w innym

może stworz›ć kordon

kierunku Rząd Polski sądzi słusznie ,że postępując razem z nami
może osiągnąć

do zawarcia pokoju,co mu się zda-

pozwolenia
f

je do nieuniknienia.
Natomiast s

stanowiska ta sprawa przedstawia się

ina-

czej.0 konieczności zawarcia im!-mju wypowiedzieliśmy sie ÿus w

stud do przymierza z Polską i

tej
Rów w

do wspólnych udzia-

traktatach jest miejsce dla dyskusji.

Propezycji Rządu Polskiego-uwydatnia 819 więcej oportunizu bezpeśredni niż żęczenie porozumienia się и nami,co do ogólnej polity~

W

ki.interesuje go zapewnienie здавна:- granicy i nic więcej.00 się
nas tyczy ,to takie przymierz; wydaje się nau nieprzydatnem i nie
praktyc nem a nawet pod pewny»; względem kompromitującem,

Nie możemy przeoczyć

faktu,&e Rzeczpospolita Polska jest stwe-

uskiego
rzeniem imperjalizmu zachodniego,filja militaryswu franc
nie
przy wschodnich granicach Niemców.Zarówno nie możemy się liczyć

,

àtwiu
z faktem „бео panstwo to dąży do pobudzenia w dawnym Krôle
się пап,?“
Polskiem polityki zaborczej istotnie wstecznej.Zdaje

jest skłonna szukać pomocy,gdzie
wepie
tylko się uda swych zamierzeń napastniczych і ї tom pojęciu
warunkach nie
ra politykę wojowniczą u swych przyjaciół,A w takich

Polska pod

w przywidzimy żednej korzyści wspélﬁej działalności i tem mniej
nierzu,

f

pzędzej
--, Nasze rozprawy możemy ułatwić lepiej prościej i zatakm$
wystarczy wziąć infotmacje ”:::tşpne;
u siebie w domu,W
Ca sie tyczy

nam niepojęte co Tumunja lubiawa zgodę

-
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co

pod
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i

i
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o
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niepodległość,szukałaby

przedstawia

wobec
1

La

sW4

republikanizmu
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3

swych

rzeczywiście

opiekunów

na

obok

kraju

military zm

zachodzie

