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Ogólna

W.P.

sytuacja

10

lipcaziPod wpływem naszej sytuacji

na froncie, a osobaŚsie komentĘrzy z Berlina, odczuwa się
pewne załamanie linji zaufania względem nas. Jed nocześnie
obawa o swój los.)
/Regd fiński solidaryzuje się z nami względem udziału
w £5éfﬁrencj}nw73ydze.;/
/ Niepewność rozwiązania kwestji alandzkiej i wtrącenie
się do tego Sowiet@w = wywiera pewien zamęt.
Pozycja rządu mocna, Sejm do października nie funkcjo=
nuje.
Same rokowania w Dorpacie z Wdziałem socjalistów poło=
żyło kres opozycji socjalistów.
*

d Wojsko ćwiczy się intensywnie, zachowuje dobrą dyscypli=
nę i robi postgpy5>
W Dorpacie poczynili Finowie ustępstwa, proponując
neutralnęś# zonę 100 kilometrów w obie strony od granicy
1914 roku.
Delegacja bolszewicka oświadczyła, że uważa za wystar=
czające po 10 kilometrów w obie strony granicy Èîêe/Ïakomunî=
kuje

do Moskwy, że Finowie umyślnie nie chcą dojść do za=

wieszenia broniﬂ>7
ći/Byzlokacja czerwonych wojsk na granicach nie uległa
zmianie. 7
Ze strony bolszewików drobne wywiady, co spowodowało
drobne utarczki patroli,
</źgłaszają

się wciąż do mnie ochotnicy Finowie w celu

zaciągnięcia się do wojska. >
f/Prasa,rosyjska przychylnie się znieniłaJ'
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‚Pasek/Sokolnicki komunikuje z dnia 15,1ipca, że
według jego zdania nastąpiła możliwa chwila wywarcia
naci s:
ku ha глад Fihlandji w Helsingfodsie i w Warszawie
w celu
zbrojnej akcjina zastępujących warunkach: ża). nasza armja zdoła na krétki czas zatamować półno
cny
atak bolszewików,
b). jednocześnie zbrojna akcja Łotwy,
c). conajmniej nadzieja na interwencję Rumunji,
d). aby Ezśtenta postawiła bolszewikom krótki termin na
odpowiedź na propozycje w Spa.
Sokolnicki działa w tym sensie na rząd finlandzki i
posła angielskiego.
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