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Biuro Ewidencyjne
...Wydział 6,

Z LITWI.

a. wojskowe.
Armja litewska skłda się obecnie z 3

ufofmovanycb dywizjif 1.

dywizja ze sztabem w Kownie zajmuje linję frontu od Druskienik do
Udian,obejmując 1.,8. i 7.pułki piech. i 2 dywigony artylerji ;2.
dywizja ze sztabem w Szawlach obejmuje 2.,4, i 5,p.p., z których
Ostatni wraz z Marjampolskim baonem zapasowym zajmuje odcinek frontu
od Druskienik do granicy Pruskiej, dwa zaś pozostałe stoją wewnątrz
kraju. ' 3.dywizja ze sztabem w Jełówce zajmuje linję frontu od
ty do Ucian, obejmując 3.,6. i B.;-pozatem armje litewska posiada
jeszcze zapas artylerji zwłaszcza ciężkiej w Kownie uformowany pulk

; zf

jazdy, pulk straży pogranicznej, bataljony zapasowe dla każdego (?)
z pułków p.p.. oddżały techniczne, szkoły wojskowe i.t.d.. Według
hiespi-Âwdz onych jeszcze wia& mości

formuje się w Kielmach 4 .dywizja

z niemieckimi instruktorami. Armja litewska liczy ogółem 40.000 lu"ail, Милане w to liczbe oddzmły etapowe.i komendanCKle 6 przy
maclnikach powiatu, rodzaj policji ). Dział posiada Litwa conajmiej 100, wiadomości o wwozie więk'szejxilości nie dały się spraw-

dzić. Karabinów maszynowych posiada ona od 200 do 300 . Nabbi w magażynach jest pod dostatkiem. Samolotów posiada Litwa kilkanaście.
O czołbach dotychczas wiadomości nie było. Według obliczeń francus" kich mobilizacja częściowa dałaby Litwie 100.000 wojska, licząc

po 15.000 na każdy rocznik mobilizacyjny. Zdaje ”się jednak, że taką
liczbę mogłaby Litwa osiągnąć tylko juź w razie najwyższego wyiłku.
Ekwipunek wojska litewskiego jest angielski, po części pochodzenia
< amerykańskiego, jednak w oddziałach zapasowych dużo widać źołnierzy
w ubraniach cyw11nych 2 powodu braku mundurów. Uzbrojenie mogol jest
dobre, przewaźnie pochodzenm memlecklego. Duch w wonku pomimo szero

kiej пупер komunxstycznej naogół nie jest zły, nie można jednak
zauważyć w szeregach litewskich zapału wojennego przeciwko Polsce,

- pomimo agitacji szowinistów. Zwłaszcza korpus oficerski litewski,
Mf
swojej

części

pocholzenu pulsklego/wcale nie sympatyzuje

z ideą pochodu na Polskę-,i zknniwięksaą odraza myélq' o ewentualności

sojuszu miliłarnego z bolszewikami. Oficerowie ci, którzy przechodzi‚”’
piLsuDSK!
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instynkt);on
nie bardzej ciążą ku tradycjom żołnierskim , charakteryzującś/ arnję
li

szkołę

bolszewicką w &osji

s

zupełnie

jej

mają dosyć

i

polską. Nastroje militarne wogóle bardzo zakorzenióne są wśród oficerów litewskich/i o ile one zAjednsj strony karzą im się wzorować

na I‘îiemcach/ tak z drugiejnapsłniają ich

wstrętem dla bolszewizmu.

нације-угљени; Rosjanie , Мён] obecnie mają być powołani do
wojska wskutek ~mnbilizacji,pod “;]:me głoszonej przez bolszewików
›krucj aty antlyp-olslgiej/o charskterze nacjonalistyczno - bolszewickim,
pałają wprost nienawiścią do Polski/'o odnośnej robocie oficerów nie-

mieckich zatrudnionych w armji litewskiej dużo się mówi, niema jednak
konkretnych danych. Ma się raczej wrażenie, że.pomoc militarna dostarczona Litwie prz'ez Nlomców ma raczej charakter handlowy, będąc

dobrze opłaconą skórą htowskeu drzewem i Inem.. Niad mość o ogłosze

niu przez isrybę mob111zac11 P owszechnej nie sprawdźi
P
»

się.
€ Do-

- tychczas wiadomo tylko napewno o mobilizacji 2 roczników i to w powiatach przyfrontowych. Zaznaczyć jeszcze naleźy , że obecnie oddziały litewśkie, stojące wewłlątrz kraju zajęte są w ściganifnbandytćw
i date:-torów, których całe bandy włóczą się po lasach, będąc pastra—
chem dla ludnoscl. Obsada linji demarkacyjnej przez kitwinów jest

bardzo słaba, ograniczają się oni #m w zupełności do wystawianż
* nielicznych placówek naprzeciwko naszych.

Na froncie polsko - li-

tewskim panuje nśogół spokój zupełny, zakłócany tylko przez agitatorów, buntuJĄcych

mieszkańców wsi, leżących po naszej stronie kordo-

[lu/przecuko zazadzeniom władz polskich. Naczelnym wodzem litewskim
Jest nadal gen. Bykowski, czyll po litewsku Galwidis.- Bykaukas,
Rosjanin z pochodzenia, typowy karjerowicz. Szefeń sztabu jest pułk.
Пидоры, człowiek tego samego pokroju, Ministrem wojny jest ppułk:
Lukas, porządny i rozsądny cheer, polityeznie zaliczajacy sie do
mocial - ludowców . Stosunki z

sztab litewski i jego biuro

wywudoucze utrzymuje za pośrednictwem видевшим Heimatdien st
w hrolowcu mającego swoją ekspozyturę w Кошице ( mZymsrÄurman i

jego zgraja pomocmków )» W ostathich dmacn czerwca
ponodzeme w sztabie generalnym w Kownie

odbyło się

z udziałem 21 oficerów.

Neutro; był wyraźnie przeciwsejmowy. Wojskowi niezadowoleni są z
rzą-dow chrześcuanskxe] demokracji

( skrajnych истинной). żąda-

dit

„

ją

stosowania

$...

визам. energicznych w celu zwalczania propagandy

bolszewickiej., нддц najbardziej są zagrożone 2.p.p. i niektóre
oddziały techniczne ( ,oraz poniekąd i artylerja :). Jak juZﬁzaz’ﬁaczo—
no poprzăénio skutki jej. jak dotychczas nie są groźne.
b. polityczne.
1. polityka zewnętrzna.

Litwa dotychczas znajduje się wciąż pod wpływami Znglji z je'nej i Niemiec z drugiej strony. Wpływy te dotychczas bynajmniej
się nie krżykowały.
Ward

lo też przedstawiciel angielski w Kownie pułk:

jest w wiadomo jaknajlepszych stosunkach z tamtejszym konsu-

lem niemieckim. Oba państwa Śążjły zgodnie do gospodarczego eksploa

towania Litwy i do robienia z niej korytarza do Rosji/podsunął)
równocześnie jej szowinizm

w celu zaszachowenia od pół-

пасу zbył mocarstwowych zapędów"Rzeczypospolitej ". Obennie jedriak
péa'wplywem grożącej Luropie inv—valy bolszewićk'iej—i osłabienia

tek wygodngg dla zachodu bujał-y polskiej Angliei

zmienili swoja

polityke/dazqc do pogodzenia Litwy z Polska. Rząd angielski
stara s ę coprawda/konywane z sytuacj i wytargować jaknajwięcej
dla Litwy w Warszawie, z drugiej zaś strony

miedwaznacznie ійла

dałĄ do zrózumienia Litwie, że należy pogodzić się z Polska.
Jak na to zareagują Niemcy i jaką decyzję ostatecznie poweźnie
rząd Kowieński narazie niewiadomo . Są jednak henne dane, pozwalające przypuszczść , iź'orjentnbe się on dostatecznie w grożącem i
Litwie 'niebezpisczenstwie bokszevickim i że mobilizacja przezeń

zarzqdiona nie tyle zwrócony jest przeciwko Polsce jak dla obrony
granic na wypadek odwrotu wojsk polskich i zśgr'd'źinia Litwy tak
w okupowanej", jak nieokupowanej inwazją напада;, to też organ
rządowy * Lietuma * zamieścił lipca artykuł/zwłacający się
nader życzliwie do‘k‘olski, domaga śię jedynie oficjalnego uznania
bitwy przez Folskę i zniesienia okupacji niektórych obszarów, obiecując Polsce wzamian za to dostęp do morza przgz'KlajpedQ (Ìogod—
niejszy jak ona twierdzi dla nas niż przez Udańsk. Również prezy© dent Smetona wyraził się na zebraniu oficerskim, źe ;acjonalna polityka wymaga w obecnej chwili oparcia się Litwy o Polskę.
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Tak

dyplomacja

litewska

zagranicą jak

iwumiarkowanych

kołach kra-

ju nie stawiaj już sprawy Wilna w formie tak nieprzejednanej jak
' @otychczas, wspominając nawet 6 możliwości załatwienia jej drogą
plebiscytu. Symptomykewnej ugodowości w stosuńku doyFólski są może
po części i następstwami trudności na jakie napotykają rokowania
rosyjsko - litewskie. Oficjalnie rząd zwala te trudności na dziedzinę ekonomiczną/przypuszczać jednak należy, że są one raczej
natury politycznej. Chociaź wyniki i stan obecny tych rokowań
stanowią ścisłą tajemnicę rządową nie ulega wątpliwości, że żądany przez. bolszewików sojusz militarny rosyjsko - litewski nie udał
się w zupełności ,lL-itwini jak się zdaje nie są tak naiwni by zgodzić się na rolę wyspy.w morzu Бељаница - niemieckim, Roli oczywiście bardzo czasowej i zależnej od własnych przemożnych opiekuз nów. Zbyt drogo musieliby zapłacić

za chwilowy tryumf odebrania

Polak on Wilns, Grodna, Lidy i Święcian.

otosunki litewsko - ło-

tewskie również nie należą do naJlepszycb, naogél jednak Łotysze
.obgavnaąą wielką ugodowość w stesunku do Litwy. C sadzie rozjem_ czym pułk. Zalenta mającem rozstrzygnąć w sporge granicy litewskoыыы—жд głównie şpraiq powiatu iłiukśztmskiego

i Połągi nara-

zie głucho:
ka
2. Fólity wewnętrzna.
4
Kządy na bitwie sprawuje obecnie chrześcijańska demokracja
oraz zbłokowani z nią socjal-ludowcy, do których należy między inﬁemi obecny premjer Grimijuaßhrzeäcijaﬁskir; demokratom jestmiędzy śnnemi minlster‘spraw zagranicznych ks. Purycki , chytry jezuita, zdeklarowany germanofil, były poseł litewski w Berlinie.
{Lâxgägyîlïmstrw byłego дишеш/иду premjer Galwanowski jest
obecnie ministrem skarbu, handlu i przemysłu, Woldemaras Цвик-щ-

dzie już nie fpguruje . Znajdujemy również w rządzie dwuch ministraw narodowościowych, żyda uciowiajcłyka i białorusina Siemaszkę.
Néjpowrzﬂniejszym kandydatem na prezydenta Litwy jest obecnie inżynier Naruszewicz , znany, moskalofil, członek delegacji litwwskie j
w Moskwie, Kandydatura

umiarkowanego w stosunku do Folski redak-

ct.… Birzyszki w Wilna niestety jak się zdaje upadła. Rządzący
I-chrzescijańacły demokraci, czyli pertja księży i Litwómanów, zaślepieni w swoim szowinizmie bardzo ostro są zwalczani z jednej stroy
f
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socjal-demokratów , nienawidzących ich jako przedstawicieli burżuazyjnego rogómu_i kokietujących митцю-, НС:-ці,

ny

przez

]
dopiero na Litwie przeprowadzili вращайте rządy, z aruga
zaś strony przez umiarkowane pod względem społecznym koła inteligencji mieszczańskiej, których reprezentacją polityczną lies/partia
Ришад, licząca wielu zwolenmkow wśród внезапно: i oficerów |
cocuz przy wyborach do sejmu nie przoprowadnla ani jednego posla. Partja ta marzy o rozpedzeniu konstyämnty i ustanowieniu
rządów dyktatorskich na bitwie przy pomocy bagnetów niemieckich
Freiiorşsu .

wobec tego chętnej okiem spoglądają oni na knowania

komunistyczne na Litwie, licząd na to, źe ##-ewentualny wyb ch
bolszewicki ułatwiłhy im zamach prawicowy. Przy tej sposobności
należy jednak jeszcze raz stwierdzić, że knowania militarne
Niemców na Litwie,dążące do wciągnięcia Litwy w orbitę przyszłych
śniałśch stosunków niemiecko - rosyjskich
do bezpoﬂradniegs wywołania

nie dążą koniecznie

konfliktu zbrojnego litewsko - pols-

kiego, lecz raczej są obliczone na dalszą metę . Najlepiej chyba
Świadczy Ziłnajdx Finlandja, źe silny germanofilizm w tych krajach
nie jest równoznyczny z wrogim stanowiskiem wobec Polski. Należy
mieć nadzigję, Ze

uznanie Litwy de facto przez Polskę rozpocznie

nową erę stosunków polsko - litewskich. Należy sobie przy tym
uémadmomcî że his/will b:;isię koncepsji Wielkiej Litwy ponieпаї/гами] byliby »… Foprawieniu sie st'sunków polsko
litewskich nie przeszkadza na Litwie sprawa rolna, ponieważ rząd
litewski o reformie rolnej poważnie nie myśli/Graz stosuhki pomigdzy chiopami i obszarnikami sę zupełnie dobre.
c. ekonomiczne.

Stan gospodarczy Litwy naogół bardzo jest zadawalający, z poLSUDSKI
institute
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wodu zakazu wywożenia Środków żyvzmości zagranicę rynek żywnościowy
dobrze jest zaopatrzony i tani:; Waluta litewska ( ost-ruble i marki niemieckiÿstoiîniezle/ glcîvmìe dzięki kredytowi niemieckiemu >

i wielkim tranzakcjom leśnym fórm angielskich. 0 len litewski
współzawodniczy już kilka państw. Koleje litewskie naogół są w
dobrym stanie, chociaż daje się odczuć brak wagonów. Kursuje
ALO

f,

mniejwięcej
się

mnóstwo

po

jednej

kupców

i

parze
ajentow

pociągów

na dobę. W Kownie

znajduje

haidléwych niemieckich. Pozatem

handel—ześrodkowtije się
ocływiściyelw rękach izraelitów,
mocno
zrusyfikowenych usposobionych
germanofilsko i dyszqcÿch
nienawiścią do wszystkiego co
polskie.
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