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Liettuan olojen seuraami nen ni in tarko i n , kuin suotava olisi, 

on minun sa ' en va'keata siitä s ' stä että kuten eri asioiden yh-

t eyde s ., olen olut pakoi tettu huomauttamaan lähety stöni ri i ttä-

mättörnien työv oi mien takia suurin OBa ajast§ni menee juoksevien asioi

den (J it oo Riias~a. 'låstä jo t uvan Liettuan asioiden puutteellisen 

unte mukeeni j ~hdosta en toistaisek i olekaan vo inut tiedoittaa paljoa 

Lie ttuan ul ko= ja 6i "poliittisista suhteista. tta kos a • mo

nista er ' e ' et" p9.ät~äen, altian ai a olo . hin yvä l le vai uttavan 

muutoks n ~gQll i YYl Li ettua Puolan v"li 6i ss" su tei esa tu tuu 

o van ainaki lukuun 0 , Katso velvol i u ekse i mah 0 li-

suuksie i mukaan yrit "ä s610 taa ja analysoida nYK}'tilannetta. 

unas il äh ty t"n viime VUOCnY raporti saa n~o 4, marraa

k~un 27 p ~ltä , kir' oitin : • 'y i nen kansa"nvä linen kon~tellatio on 

vi e y Liettuan san en eristettyyn asemaan. Liettuan täh"n saakka 

noudattaman ulkopo itiikan l ähtökohtana ja edel lytyksenä on ollut 

euvostol i iton ja Saksan välillä Hitlerin v a ltaantul~nsaakka -

va l li nut ystävyya se kä näiden kahden v:lltion vaatakohtaisuuas1ihde 

Rlolaa. Käyttäen näit~ suhdanteita hyv '~kaeen on Li ettua koettanut 

har'o i ttaa politiikkaa, mi kä ainakin sen omien toiveiden mukaan -

ratkai~evalla hetkellä teKisi sille mahdolli e. ai toteuttaa haaveensa 

JAKELUOHJEI 

'l'ava linen 
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Vi l naan nähden. MUtta nyt on Neuvostoliiton ja Saksan välien kir

jistyminen pahasti sotkenut nämät Liettuan suunnitelmat, ja kun 

is"kai on tullut Puolan avoimest i julistettu lähentyminen Neuvosto

l i ittoon ja vi ime ajan merkit Puolan ja Saksan suhteiden parantumi

sesta, on tulok 1eksi Liettuan tähanastisesta ulkopolitiikasta tullut 
maan todell i nen "splenclid isolation"." Sen ajan kuluessa, joka on 

menn t umpeen täm~n toteamisen jäl keen , on pol i ittinen tilanne ke

hi t tynyt vain yh: i ep"edull i senmaksi Liettualls. Puolan "ystävyy.· 

ksan 'a euv os t oli i on kan .. a on saanut ki inte .. t muo t . Saksan 

ja euvo stoliiton vastakohtaisuussuhde on jyrcennyt. ViInan kysy

myksessä Li ettuä ei 0 e saavuttanut minkäänla isia positiivisia tu

lo sia. e e kysymykses : on t ilanne huomattavast i kärji stynyt. 

Lie'ttuan täh naat i t en ul kopolitiikka nay t ää siis todella kärsineen 

täyde ll isen aaksirikon, ja sen muuttaminen tuntuu ni in ollen, asi

oi t a realipo l iittisesti arvostellen, käyneen välttämättömäksi. Useis

ta sei koi sta päättäen nr yt tääki n täm·· to siasian oi vaI t a.'Dinen käy

vän yhä yleisemmäksi ja voimaperä isemmäksi Li ttuassa. Mutta maan 

nykyisten johtomiesten on ääre t tömän vai eata öytää heil l e mahdol

linen ulospääsy si i tä umpikujasta, johon on vienyt se ulkopolitiikka, 

., jota he koko vallassaolonsa aikana ovat seuranneet j a j onka he luke

mattomissa tilaisuuksissa ov at julistaneet ainoaksi oi keaksi ja mah

dolliseksi, ainoaks' Li ettuan kunniaa ja elinehtoja vaarinottavaksi. 

Presidentti Smetona ja pääministeri 'l'ubelis ynn" myöskin ulkOasiain

mini steri Zaunius ovat si ksi erottamatt omasti sidotut ul kopolitiik

kaan, jon a ytilnen' ja kai kkein t är keLnpänt: phäaiiäranä on Vi 1 an 

·vapauttaminen", että täysi k'·ä. lnös tässä. suhteessa lienee hei lIe mah

doton. Viral l i esti he y .. edelleen pysyvät ki n, ai nakin näennäises

ti horjwnatta, tähänastisella kannallaan. Halli tuKsen äänenkannatta

ja "Li etuvos Ai das · lausui vie F muutami a pä iviä si tten, että Viln n 
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vapau~~inen on Liettuan tärkein ulkopoliittinen tehtävä. Mutta 

näiden miesten ja heidän läheisimpiensä ympUillä lisääntymistään 

liaä"ntyvät sekä määräänsä että ,aikutusvaltaanla nähden ne piirit, 

jotp. eiv··t ainoastaan oival1a, että olojen pakosta nyt on lähdet

tätä uusille urille Li ettuan ulkopolitiikassa, vaan jotka myöskin 

ovat päässeet selvyyteen siitä, mitkä näiden uusien urien täytyy 

olla. Käaittäen, että kahden niin ieon, niin vaikean, niin paljon 
voimia ja taitavuutta vaativan ulkopoliittisen ongelman kuin Keme-

li n xI ja ViInan kysymy2ten vi eminen positiiviseen ratkaisuun on, 

kanaai nv" i sten uhdanteiden viimeaikaisen kehityksen johdost a, äy

n t pi enelle Li ettualle ylivo imaiseks i tehtävä si, ja oiva taen, et

t ' nä in oller 0 ,ainakin t ät ä nykyä,lakattava ajamasta toista niis

tä, IläIrä pi iri t ovat tull eet sii hen vbrmasti sangen katkeraan johto

päät ök seen, että Vi lnan takaisinsaf!tia koskevista pyrkimyksistä nyt 

on virallisesti luovut tava. 'l'ämän johtopäätök::;en perusteena on ta

junta : 
että nykyoloissa Vi lnan "vapauttaminen" on käytännöllisesti 

katsoe n aaavut tamaton p:"'näärä; 

et tä se politii kka, j oka pyrki tä "n p·· ä.n:äärään laskien kan

sainväl isiin suhdantei iin, jotka nyt ovat muuttuneet vastakohdik

ssan, on täysin epäonni stunut ja vain vienyt Liettuan sen nykyiseen 

eri stettyyn asemaan; 

että. täm:'n poli t ii kan jatkBJl inen tiet"isi kq,llii en voimien 

turhaa tuhlaamista; 

että sovi 0 Puolan kanssa "ViInan kustannuksella" vapauttai-

xl Täm~ n raportin puitteiden yli veisi Memelin kysymyksen viimeai
kai sen kehityk n selostaminen. ~n ai kani vai n sallii, lähetän 
tä.s t :· laajakant oisesta asiasta. eri raportin, 
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ei nämä voimat ja tekisi mahdolliseksi keskittää ne Kemelin kysy

mykseen, joka Isiallisegti on niin paljon tärkeämpi Liettualle 

kuin Vilna, ja jossa pääseminen päämäärään Alemelin alueen "Re

lithuanisierung" kaikissa suhteissa/ voi olla mahdollinen, jos 

oikeat ke inot löydet~än / mikä t ähän saakka kyllä ei suinkaan 

aina ole ollut asian l aita!/, ja jossa Liettualla on useiden sekä 

pienten että. isojen v l vioi en m ötätunto j a kannatus puolellaan; 

että sovin on kautta Pu olan kanssa Liettua pä··sisi nyiayi

sestä eristetystä asemastaan, saavuttaen Bietäviä ~teita Puolaan 

ja mahdolli suuksia p .... tä läheiseen yhteistoir.1intaan mui ' en Bal

ti an maiden kanssa, j.n.e. 

'i l l e li et tualaisille piireille on näin ol len päämä1r~ 

lospääsyn saal1uttamise ei nykyisestä eristetyst·· ase-

maata ja voimien keskittämiaeksi tärke··än ja vai keaan Kemelin ky

symykseen, on nykyinen ep'· nonnaalinen, rasittava suhde Puolaan 

lope t ettava, jä t rmä syrj"i·· Vi ln n kysymyksen ja solmimalla 

eä·· öl liset uhteet Puolan kanssa. 

utt Vh~n pää. ·:ä rään vievän oi1'::ean ja mahdol l isen tien 

löytäminen on vaikea .-1& ViInan kysymyksessä niin kauan j a innok-

kaa i harjoitetun kiihoi t u :s€ johdo t a. iten löytää muoto, 

ka tekee kannanmuuto ViInan ~Jsymykse sä Liettuan kansalle 

y ··rrettäv åkei ja sula . . avak i, muo osta:rJa.tta silti liian nöy-

ryyttäväks i maan poliitti~ill j ohta jille siinä san en pulmal-

linen kysy e. 

Ptwla , ea ollaan Iv onno11 i 3e et i, tie t oj eni mukaan, ki i nnos

tuneita näihi virtauksi i Liettuasea. ViInan kysymyksen poista

mine . päh ä järjestyka€ et·· si 1 s status uo' n de- t'acto-tunnusta

min n Liet~uan taholta - oli ikin ti6tysti huomattava poliittinen 
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voi tto Puolalle, eek" asialli se 1 ta kannalta katsoen että prestige

näkökohtia silmälläpitäen. Rajan Iwaaminen ja sä'\nnöllisten liiken

ne= ja kauppa uhteiden aikaansaaminen Liettuan ja Puolan välillä 

merkitsisi käytännössä sa~en paljon Puolallle, sekä kaupallisesti -

etenkin taloudellisesti tukehtumaisillaan ol~valle ViInan alueelle -

ett! poliitt isest i, koska Liettua sen jälk en tuskin ajan pitkää 

voi~i j ~ädä joutumatta ensin sivietyksellisesti ja kaupallisEsti 

sskä sitten poliittis6stikin huomattavassa aäärin Puolan vaikutus

vallan alaise ks i. '1'äs" tosi-aeiassa, josta kai ki puhuttelemani 

asiantuntevat henkilöt ovat yht " mieltä , onkin Liettuan mahdollisen 

ulkopol'ittisen k nnanmuuto sen ehkä suurin merkitys! 

Luottaen nykyään niin edulliseen ulkopolii ut iseen asemaansa 

ja tuntien Liettuan v ikean tilanteen , Puola ei kuitenkaan liene 

osoittanut taipumusta tehdä maini ttavampia myönnytyksiä sellaisen 

platforrrun ö t " lsaksi , jom tekisi Liettua le nahdolli aeksi suo

rittaa J llil ini t un äkkikäänteen asenteessaan Vi l ' kysymyksessä 

ja euhta tumise ~aan Puolaan. Puolan kannan mukaan on ViInan kysy

mys sellaisenaan kerta kaikKiaan ratkaistu , mitään kompromisseja sen 

suht en ei tule ~jBYmy seen. Liettuan täytyy ·prattisch verzicht8n 

aui' das iloa ebiet" - siinl::l ainoa mah olli uua . Toiselta puolen 

Puola kyllä ei vaatine mikäli tiedoisani on - mitään dekla

rati ivi sta selitystä Liettualta tässä Buhtees~a. Päi nva~toin saisi 

Liettua n •• teoriassa pitää kii ,ni ViInasta jon inlaisen hiliaisen 

"reserve mentale"n muodossa. Ai noina mahdollisina käyt ännöll isinä 

myö nytyksinä Puolan taholta ol en kuu lut minittavan pi,enempiä ra

jakorjauksia Liettuan edukei , joitaki lisäkulttuutitakeita tiet 

laisille ViIna alueella, jorkin edullisen l~ inan järjestäminen y.m. 

s. 'l'oietaisekii katsottaneen ku i tenkin Lie t tua sa että närn'· 

tykset eivä~ riitä. V"lttämätt"m"n'" pidettäneen, että Puola sitä 
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paitsi deklaratiivisesti selittää, että sen ja Liettuan välillä 

v i el " ovat ratkai ematta eräät riitai eet rajakysymykset. x/ 'l'"åhän 

Puola ei ole suost unut. 

Sovinnon aikaansaamiseksi vä lttämättömäetä formulasta ei 

siis edes aeiaa vilpittlmäet i barraetavat piirit ole toistaiseksi 

voineet pääst·· yhteisyrmJärrykeeen, ja kest··neekin se vielä , yzmär
tääkaeni, ennenkuin maaperää tässä suhteessa on riittävästi muo-

kattu. 
Ulkonaisest i suhteet Lie ·tuan ja Puolan väli l i eivät ole-

aJIl vii ,e a.iko i a ollen an osoittaneet mitä.··n pa antumisen, vaan 

pike ,min kärjistymisen oireita /kuten 1i ttuala isten koulujen sul
k miset ja opettajai va it emiset Vi nan alueella ja ylioppilait-

ten puolal isva ... aieet mielenosoitukset ~unasissa, mole rrminpuo1i~ 

set syytökset vira listen enkilöiden pitämiBsä puheissa ja sano

malehtien paletoi la y.m. / . Silti pitänee pai Kansa, et~ ainaki n 

li ttua aisella j luultavas vi myöskin pu~lalaiBella taho la -

tosin täysin epävira lliBe~ti ja salaisesti - haetaan molemmille 

puoli lie h~äksyttävä muoto p .. .. et·· aov i ntoon ja sä9.n öl li sten suh

teiden solmimiseen. '1'odistukeina siitä ovat viime aikana t apahtu-

neet epäviralliset ·· ynnit puolella ja to isella, joista. huomatta

vi!/mat olivat kreivi Subkowin käynti Pi lauoekin luona ja Ledni ckin 

käynti Kaunasis s&. Se mielenkiin to, jota viime aikana niin run

saasti on B8. l1omlehdistössä omistet tu asiaan ja ne eri koepa lot, 
jotka on laskettu liikke el le eai m. Ban kan, Neuvostoliiton jopa 

Ruotsin 0 ote t taviesa olevasta väl it yk estä Liettuan ja Puolan kes

ken, viittaavat ne kin selvästi s· i en. öskin Lie ttuan ulkoasiair 

ministeriön johtavan henkilön, herra Lozoraitiain, l ··htCi · Ranskaan 
ja käynti Quai d 'Or8a~"esaJkun ruvettiin puhumdan Barthoun mat-

kasta farsovaan,voi sekin osaltaan olla todistus siitä, että 

xl Paral llitapaue oli Bes .. arabian kyaY!pl'B neuvot·teluissa nonagres
siooopimukeesta Ruma ian ja euvostolliton välillä 
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jotain on tekei l l ä p.o. suhteessa. Suunnitelmat korporatiivisen 

kansanedustuksen luomisesta Liettuass& on myös asetettu yhteyte8 

ViInan kysy~kseseä ehkä tapahtuvan kannanmuutoksen kansBa~ Io 

kuten sanottu, Smetonan ja lubeliKsen lienee mahdotonta itse de

savuoida tähänastista ulkopolitiikkaansa, jätettäisiin päätöksen 

tekeminen säännöll ist en suhteiden solmi isesta Puolan kansia uud 

kansanedustuksen tehtäväksi. Smetona n j a lubeliksen olisi sitten 

"alist uttava" kansan taht oon: 

, Vaikeata on kuitenkin t äl ä haavaa sanoa, tulevatko yllä

selostetut li et tualaise t pyrkimykset sovintoon Puolan kanssa tode 

la j ohtamaan posi ti ivi seen t ul okseen ja mi 11 oin. "osi seikkoina 

voitaneen, ku en ylläolevasta selvinnee, t oi taiseksi ainoastaan 

pi tä": 
t oi se t a puolen et tä näIn" pyrki myk se t eivät tähan men-

ne eä ole voineet me r it' hyväksee n ma i i t tavaillP ia tuloksia, ja 

et t e ' mi ;" .cnl ' ii virallis i in neuvotteluihin niiden to t eutta-

mi sat a vie l" ole ryhdytty joten kaiKki dementiat siinä suh ' 

teessa pitänev ät pai ansa ; 

toiselta puol.e.n ett .. kuitenkin määrätietoisest i ja vallan 

t oi sin ede l lytyksin ja voimi n ku i n mahdollisest i joskus ennen nyt 

haetaan mahdoll i suuks i a sovi nn o kautta saada Viln n kysy~s päi

v .. j ärje styksestä poi stetuksi ja sään ö l iset diplomaatti set ja 

kaupall i set suhteet solmi tui k i Liet tuan ja Puo lan kesken. 

x x 

x 

ielenkiintoist a on ollut panna merkille, 

poliittisissa piireissä su taudutaan sov ' rnon mahdoll iseen syntyyn 

Liett uan ja Puolan ke sken. Vi lnan kysymyksen poistami sta pä ivä-
• 

järjestyksestä tervehditä;'n tietenkin sen"moiaenaan mielihyvällä, 
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mutta pelkoa ei salata, että Liettua - sen ja Puolan välillä tä-

hän saakka suljettuna olleen rajan tultua avatuksi tulee jou-

tumaan huomattavissa määrin Puola vaikutusvallan alaiseksi ja 

si tan yh" eneamän 10 i ttoneaaan La t'l iasta ja Baltianmaiden yhteen-

liittymisen ajatukses-ta. '1'änän estätr.iseksi - mikäli mahdollil

ta ., aijottaneen nyt Latvian taholta painostaa Liettua liitty

mään viime helmikuun 17 p:nä Latvian ja Viron kesken solmittuun 

yhteistoimintasopimukseen. ' 

J<a ei , "ä l ä vallit sevaa katsantokantaa valaieev a lausun

toa kuulin eilen; Er~ s latvialainen sanomalegtimies sanoi minul

le: "Saatte v i e Ui .. hcU:i. , et tä Li& ttua sopii Puolan kanssa aikai

j a helpommi kuin meidän kanssamme". Latvian ent. osko
van- lä et t, iläa \J .Ozols taasen lau sui~ "Nyt käy vielb niin, että 

uomi ii t tyy 1 ianna i en b 0 ' ,~ ' i, ennenkuin Lie ttua:" 

.. 
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Ne ~at luotetta1at tiedot ,jotka Rli

a.aa olivat aaataviaaa vallankaappauayritykaen tapahduttua ~unasi.

aa kesäkuun 6 ja 7 p~n välileDä yöni, toimitin Ministeriölle aähkais

aäni N:o 45 ja N~o 46. l'oi.,oen .,ohani saada tapahtumiata aalvaomiin 

ja seikkaperäisemmän ku,an,olen päitä päivältä lykännyt raportin 

laatimilta niistä. Mutta Liettuan hallituk.an määrätietoisen pyrki

mykaen johdosta bagatellisoida sanotun yön tapahtumia,niitl peittä

.,ä hämäryys ei lähitulevaisuudessa näy .,alkene,an. Näin ollen ei 

eDäi liene ayytä lykätä raportin lähettämistä"aan koetan alla teh-

4t dl selkoa kaappauayrityk.en tunnuamerkillisimmdstä piirteistä lekl 

sen taustalta ja merkitykleltä,eikä.li kuin .e on qhdollista täältA 

käain ja käytettä.,il8lni oletan riltiriitai sen ainehiston perusteel

la. 
laikis.a niissä raporteissani,j~isaa olen 

käaitellyt tilannetta Liettuass&,olen korostanut sitA eristynyttl 

as~,johon Liettuan täbänastinen~lkopolitiitka,yhdesaä kansain

täli.ten suhdanteiden ,iLleaitaiaen kehityksen kansaa,on vienyt tl

mln valtion. Olen niin ikäln tiedoittanut siitä laajall~ le,inn.es

tä le.,ottomuuaelta,jonka eriltynei-.yyd.ntunne on maalaa herättänyt, 

JAKELUOHJE , 
r.- . 

. _ . ..l.4A.r..~._: .......... __ ..................... .............. . 
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EI ulkomaaedultuklen. muHa ulkoallalnmlnlaterlOn. tledol

tukaUn. 
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liki niistä pyrk~ksistä päistä nykyisistä umpikuj .. ta,joita Iri 

piireissä on ollut hayaittayi .... 

ToLmlliaimpina ja mllritiltoisimpina oyat yli

.e talyena ja keYl1Dl olleet ne piirit,jotta Dlkeyät ulosplä-.yn mah

dollilUudln lOyinnon tlkemi.lssä Puolan kansaa ViInan kJ~k .. n ko.
t&nmJk.ella. Hlislä piireissä m,önnetään kylmästi .. tosiseikka,ettl 

nyk,yolois .. WVilnan yapauttaminln- on aaaYuttamaton pl1määrit,ja Itta 
- v 

tämän kysymyksen vireilläpitimiseln näin ollin turhaan tuhlat.-n kal-

liita yoimia,jotka pitiisi klskittää Lilttuan toiseen .aareen o~l

maan,Uemelin kys~kse.n,jonka ratkai.ua- Liettuan intressien mukai

.esti pidetiän sekä mahdollisempana kuin Vilnan kysymyklen että rla

lipoliittisesti tärkeämpänä. Näiden,lähentymistä Puolaan tayoittele

Yien pyrkimysten väit6tiän ,iLmi aikoina 10ittan .. n yhä enemmän kan

nattajia - :opa sellaisiakin,joilla on yaikutul'faltaa ta .. allan pre

sidenttiin ja maan muihin johtohenkilöihin. IAhtien siitä,että tai ... 

tllu kahdella rintamalla - sekä YilDan että »Imelin - nyky010l11& on 

Lilttualle yliyoLmaista,olisi • luotettayalta taholta saamieni til· 

• tojen mukaan - puolalaieystävälliaten piirien yaikutuksen johdOlta, 

Liettuan johtamieltenkin keskuudessa ruYettu pitämään lopimista Puo-

lan kanssa,niin äärettömän katkeraa ja epämieluista kuin se heille 

luonnoliisIsti onkin,kuitenkin pienempänä pahana kuin peräytymistä 

)(emelin kysymykselaä,mikä olisi yälttädtön edellytys lähentymiselle , 

Sakaa&lle Liittymisen Latviaan ja Viroon onkin eräillä tahoilla ar-

yeltu oleyan sln muodon,jossa appiminen Puolan kanssa yoitaisiin rla

liaoida tayalla,joka ei olili liian nöyryyttlyä Smetonalle ja hlnen 

ymplrilllln 01eYi1l, miehille. 

'i'oi.elta puolen on kuitenkin todettaya.et-
.., 

. tä 1lbentyudltä Puolaan t&yoittlleyat pyrkimykset myöskin oYat koh-

daDneet YakaY&a Yaltatulta,eri tottn armeijan rmorelllll&!l up.eeriston 
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piiri.lI. Viitatln kaikkiin eiihen~itl maan johtadien taholta läpi 

yuolien on juli.tlttu Lilttuan pyhäetä,iläamaalli.l.ta yelyollilUu

dlata yapauttaa filDa ja pitli milll.Ii,etti Puola on Liettuan plri-
IJ 

Yihollinen,on näi.1ä piireiasä lähentymieyrityk.lt Puolaan llLDattu 

maanpetokeekei,likl uhkaukeia ole puuttunut nlidln~n kunnialll 

kiypien pyrkimyetln 'äki~altaieesta mueert&misl.ta. YlIttämätön uI •• • 

pääsy nykyieeltä eriltynlisyydlltä olili niiden piiriin mielestä 

41 haettaYa lähentymiseetä Sakaaan~ikä olisi toteutettayisea paljon 

YäheDllli1n nöyryyttäyällä t&yalla,eli Yain joesain määrin "aroyaieam

man ja eoYinnollieemman politiikan avulla Kamelin kyey~ksI8sä,tar

Yi tSlmatta uhrata mitään ieänmaallieta pääriUirää. 

Ylläkosketellut eeikat muodoetavat klll

kuun 6 ja 7 p~n yälilln yön yall.nkaappau~ityklln tauetan ja .eli
vakaya 

~ykaln~ toiaelta. puolen yllinlnl1lyottomuua .In Iriltynlieyyden joh-

dolta,johon aaa oli joutunut ja jOita '!ublliein halli tUlta pidettiin 

• Yastuuualai.e .. - toilllta puolin .1 jyrkkl ya.takohtaisuuesuhdl,jo

ta 'allit.i uloapläsyä Iri.tynli~deetä tayoittlleyien pyrki~lten 

Yälilli. 

D.yttiln hyYäkeeen Kannasi Sl& kllikuun 

6 ja 7 p~n Yälielnä yönä • luultayaeti tarkoituk.elliee.ti - 'toi

mle.npantua koebllyytyetl,yri ttlYlt lähentymistä Saksaan tayoi tte 11-

yat piirit,lOtilaakapinan ayulla,pakot~ taaayallan presidenttil 

lrottuaan Tube-lilin hallituksen ja valtuuttamaan tunnetun~p: ofes-
. . ' t 

IOri Vlo~demarasin JDI.lodoatamaan uuden hallitukI8D.· Inli 8ai· tymil8a-

i/ 
Woldemaraein 01&& kaapp&Uayrityka8ln ei Yielä ole lelYitetty • 

• Mahdollilta on,8ttä hän 8i todellakaan ollut Iin alkuunpanija,yaan 
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aään ,allankaapp&usyri t:ya näytti onniatlnan~ nojautuen Kaunaain ,a

ruajoukkoihin - 9.jalka'äkirykmenttiin,ratsurykmenttiin,lentojouk

toihin ja tankkioaastoihin kapinallisten onniatui rii~ l&11nalin po

liili,oimat aaeiata ja miehittää hall~t~lrakennuklet ja muut tärkeät 

paikat,eriatää kaupungin aisioaat j.l4e • .linout&an presidentin lin

naa ei aaatu ,allatuksi ,koaka siinä ole'la ,ah'a 'artiolto teki ,aIta

rintaa. !ina kesäkuun 7 p~n keakipii,ään saakka kapinallis*t pYlyi

,ät tilanteen herroina Kannaaissa. Mutta hIiltä puuttui .e häikäile

Dättömyya,jota tilanteen hy-.äkaikäyttlminen olisi 'laatinut. He antoi

,at heille edullisen hetken m~nDä, ~i,uakaltamatta käyttää sitä ,oi

maa.mikä heidän käsiasään oli. Sitä paitsi koko hanke oli huonoati 

,almistettu,m.m. ,i ma&aeudun ,aruakuntapaikkojen aota,äen kannatuk .. 

aesta ollut pidetty ollenkaan huolta,ylin johto oli heikko ja epäröi

lä,mitään määrättyä toimintaohjelmaa ei ollut olenas8& j.n.I. - kaira 

ki tuntuu olleen aika lailla impro,isoitu&. Ehdittyään yön ja aamun 
kuluessa a •• da sel'yyden kapinallisten heikkoukaiat&,oi,alai presi

dentti ametona aaeman_ 'ah,uuden ja torjui jyrkä.sti kapinalliaten 

kaikki , .. tLauk .. t,kieltiytyen ryhtymäatä edea neu,otteluihin heidän 

kanaaaan. Huomattuaan täten,ettei heidän ,aat~kaenaa läpi,ieminen 

olisi mahdolliata i~ ,eren,uodatuata ja ymmärtäen mJÖI,että a.e.l

lilln yhteenoton tulol oli epl,arma,oikean hetken tultua laiminlyö

dykai,kapinallil.t luopui'lat muitta mutkitta bankkeiataan ja antoi,at . . 

joukoi lleen perääntymiakialqn. Näin ollen raukeai ,allankaappauayri tYI 

8siin 
.ttä kapinallilet noAti,at bänetlenllDdn tahi ,ähemoän riippumatta 
hänen omalta tahdosta.an sen johdo.ta että he häne.sä niki,it pyrki
~Itenlll lopi,an l~bolln~hILil oli Tut,;lilin hallituklen jyrkin 'aa· 
tUltala,hlDin puolalaiatiholliauutenaa oli tunnettu,bin oli "imi ai
koina julailaut kirl:!!uklia lo,innollilemman politlikan 'Iälttlmättö-
~estä lakaaa koh ,-laajoiaaa piireilaä hänellä oli edelleen lu-
kUllia,joakin .alailia nnattajia j.n.e. 
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- kapinallisten siaäisten hlikkoukliln .ekä tasavallan p~elidentin 

rohklan ja jyrkän e.iintymi.en johdolta - miltei tyhjiin. Sen tois

taisek8i ainoa Dikytöinen seurau8 on Tubelilin silloilen hallituks 

Iroandnln ja nykyisen hallituksen muodostaminen. Mitä tämä hallituk

aenvaihdol tulee merki tleaiiän,on vielä vaikeata aanoa. Uuden halli

tuksen pääministerinä on edelleen Tubelis ja ulkoministerinä on ul

koasiainministeriön poliittisen osaston tähänastinen päällikkö,nuo

ri herra Lo~oraitis,jok& on 'kirjoittamaton lehti' ja josta ei ai-
. ~ 

nakaan tiedetä,että hänen poliittinen kataantokantanaa oleelli.es-

ti eroaisi hänen entilen päällikkönaä,UlkO~eri Zauniuksen omak

sumasta kannasta. Näin ollen näyttäisi siltä,ettei,öt ne muutokset, 

jotka vallankaappausyrityk8en jälkeen mielialan rauhoittamiseksi 

tehtiin hallituksen kokoonpanolsa,käytäDDÖssä tulisi tietämään mi

tääa muutosta Liettuan ul~opolitiikasaa"aan että kaikki jatkuisi 

samoja linjoja myötln kuin tähänkin saakka.Niin ,akuutet&ankin vi

rallisissa julistv.kailsa asian laidan olevan. Huomioonotettava on 

kuitenkin,eikä kiellettävissä ole,ettlikö tapahtunut vallankaappaus

yritys olisi mitä vakavin merkki sekä maasaa yllisesti valli.ll,as

ta le,ottoauudeet& 8en eristynlisyyden johd08t&,johon viime vuosien 

ulkopolitiikka on vienyt Liettuan,että etenkin armeijassa vallitse-
I 

vasta. tyytymättömyydeltä i~.nn.isiin pyrkimyksiin päästä eristy-

neilyydestä lähentyuällä Puolaan. - Onko mahdollista,ettei uusi hal

litus t.kisi mitään johtopäätöksiä täetä 'mamento mori'-sta? 


