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Poczta Polowa Nr.53.

Na radio-depeszę Nr.47098 przedkładam poniżej

odnośne dane

/prowizoryczne /.
1/. Organizacja łotewskiej

służby granicznej

na pograniczu

W przeciwieństwie do granic estońskiej i litewskiej,
ochrona powierzoną została straży pogranicznej
gzewiskie strzeżone jest,

pomimo

których

- pogranicze bol-

zawarcia pokoju, przez armje

regularną,
W chwili obecnej

przeprowadzone jest przegrupowanie wojsk :

przebywających dotychczas w Latgalji, po ukończeniu
którego
ochtona

granic powierzoną zostanle

dwum dywizjom, Zdaniem ich

bedzie - sposobem wzorowanym na służbie forpoczt - niedopuszczanie przedostania się zarówno poszczególnych) jednoste
k, jako tóż
jprzewosu towarów. W myśl dotychczasowych instrukcji
oficjalnych

gjest zupełnie wykluczonem, jakiekolwiek komunikowanie
się ludnoś‘oìbbu stron na całem pograniczu - bez wyjatku"
; osoby sprzeciwiające się temu zarządzeniu podlegają karze
sądu polowego, Jggjgle

przez stację Тепото i st. Rosenowskoje dopuszcz
alny jest przejazd
dl
"SN a tvch bolszew1kow. któray. wchodzą. w skład„przedstawioielętwa

(€

dyplomatycznegn

na Łotwie oraz kurgerôw dyplomatycznych,
zaopa- \trzonych w paszporty dyplomatyczn
e i specjalne zezwolenia na każaprnzowy przejazd łotewskiego
sztabuy względnie łotewskiego
© przedstawicielstwa w Moskwie, / Osta
tnio zdarzył się wypadek, że
jeden z kurjerów bolszewickich, mają
c w porządku wszystkie doku,
menty, nie posiadał zezwolenia łotewskl
ogu sztabu, został aresztowany i dopiero na skutek interwen
cji przedstawicielstwa rosyjskiego uwolniony, przyczem nie osn
ozędzono mu dość ostrych szykan/.
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uniemośliwie

-

zabezpieczenie Łotwy praed impor-

tem propagandy bolszewickiej i eksportem produktów do Rosji,
Od tych oficjalnych rozporządzeń nastąpiło w praktyce odchylenie na körzy64 Ministerjum Aprówizacji, które wy uzyskało pra, wo prowadzenia nieoficjalnego handlu z Rosją - praewaźnie
wymieni nego, Na pograniczu łotewskim zorganizowano w tym celu
szereg
central, do których ludność rosyjska przewozi len, a
także bydło,
otrzymując wzamian sól, i ruble carskie. Włośbianie ,przyw
ożący
len lub Bydło konwojowani sa przez żołnierzy łotewskich
do punktow odbiorazych i z powrotem,
Przy obliczaniu ilości wojska, niezbędnego do strzeż
enia
granicy, liczono dotychczas 20 żołnierzy na kilometr
granicy;
obecnie ilość ta zmniejszoną zostanie conajmniej
dwukrotnie,
Niezależnie od wojska ochrona przeć szmuglem powier
zoną
została policji kryminalnej, oraz policji kolejowej / ta ostat.
nia wskutek złego funkcjonowania i skarg ludności
zostanie rozwią
zang /.
Ponadto w celu zwalczania szmuglu stworzone strefę
praygrontową, odgraniczoną od reszty państwa linją: Liewen
hof - jez.
Iubań - Marienburg. Linja ta przesuniętą zostan
ie wkrótce bardziej
ku wschodowi. Do strefy pogranicznej nie wolno
wywozić żadnych
towarów ani prowiantów bez specjalnego
zezwolenia Ministerjum
Handlu i Przemysłu,względnie Ministerjum
Aprowizacji,
Usiłowanie poszczególnych jednostek wywoże
nia towarów do Ro
sji uważane jest jako spekulacja i winni
tego wykroczenia pociąg
--w<5ﬁî°°î są przed polowy sąd wojskowy..

2/ Organizacja linji obronnej i umo
cnien granicznych
l0stego lutego,po ostatecznem opuszc
zeniu Latgalji od wo jsk

bolxzewickich,przystąpiono do bud
owania dwuch linji obronnych: li
nji zagradzającej i właściwej lin
ji obronnej,
Linjg zagradzającą tworzy szereg prz
eszkód z drutu

kolczastego, zbudowanych narazie w punktach
najbatddiej dostępnych dla
gtueohodzenia. Znaczenie tej
linji polegać miało przedewszystkiem
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niewytkniętej
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są

intensywne

tagzadzajacej,
jeszcze
punkty

przez

granicy
linji

granicę

prace

i.t.p..

nad utworzeniem jedne;j

odpowiadającej
łotewsko

spekulantów

-

w przybliżeniu

rosyjskiej,

zagradzającej

umacniane

Równocześsą

okopani.

linjq obronną tworzy system okopów, z gniazdami

К.

M. i blindażąmi oraz samodzielne punkty oporu, Linja
ta nie
jest ciągłą - broni ważniejszych linji komun
ikacyjnych i służyć
ma do powstrzymania ewentualnej ofenzywy
czerwonej armji,
Sztab łotewski projektuje budowę nowych
pozycji obronnych
z wykorzystaniem linji jezior Latgalskic
h,

go komendanta miasta, Winni
karze sądu polowego.,

wykroczenia podlegają

b/, linja zagradzająca powaźnie
utrudnia przedostaniu się
agentów oraz przesyłanie środków
propagandy,
c/. Każda z dywizji pełniących
służbę graniczną ma wyznaczony rejon strefy przyfrontowe
j , w którym prowadzi defentywę
przy pomocy policji wojskbwej
/ pułkowe odd

od 40 -.50 ludzi /:

ziały komendanckie

d/, Oddział defenzywy w N.Dow.
V.Łół, / ścisła obserwacja
i kontakt z lewemi s-demokratam
i /,
e/. Oddział defenzywy M.5,Tewn.
.
Na szczególne podkreślenie
zasługuje przyjęta od lutego
r.b,
. zasada, że trzecia część sko
nfiskowanych pieniędzy lub kos
ztow.
ności bolszewickich przezngez
onych na propagandę przypa
da w
g'p
rzeważnej części sprawcom
wykrycia, reszta zaś wsz
ystkim współ| pracownikom danego odd
ziału defenzywy,
Według opinji kompetentnyc
h kół łotewskich śro
dek ten przy

xgśigłł sie znacznie do
podniesienia stanu Sprawnośc
8) т łotewskiej
i pracy, szczę.
Dane dotycząca punktu,
4? oraz uzàpelnìania do
przeałane'zostaną niez
powyższych
włocznie
да uti d op
i:
я
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Poczta Polowa Nt. 53.
W ślad za raportem Nr.2112 z dnia 21.b.m. przedkładam
poniżej dane dotyczące punktu 4,tamt.Nr.47098/II,
4/, Metody bolszewickie importowania do Łotwy środków
propagandy.
Zródłami bolszewickiej ekspansji agitacyjnej na Lotwe
są specjalnie w tym celu zorganizowane w pasie pogranicznym ośrodki dla agitacji zewnntrznej. Taki najważ—
zamaskowany авишаРайзіиаи2Ё‚ Biura Informacvgnego.
ac cocahpc asayk 0 ókicasio
А/. Nlezwłooźnie po określeniu
pasa heutralnego mię„„„„„„апела
dzy

frontami

łotewskim

i

roswgsk1m przystąpili bol-

szewicy do zaopatr
pod mostaml

t-b;, pozostaWLagac w tym pasie znacz

ną ilość rezydentów, którzy utrzymywali kontakt z
reedskorzyowtnez
pogranicznymi punktaml aglkacgi zewnętrzne; oraz
e
z bolszew1cklem1 elementaml na Łotwie,

B/. Nie 11oząćuśię lamlü; ńrzeplsaml prawa międzynarodowego, chęthie wykorzystują je dla celów wwozu na
Łotwę względnie tranzytu.przez nię komunlstyozne;
scanarea imi retraiescaere

11terytury - przez kurJetów dagłgmęwlęz1 ch; liczmake
ba przybywagqcych ostatnio na Łotwę kurjëràw osiąg

;щ„Ц$; |;
| №ч*т&„у

! nęła niepraktykowana przy normalnych stosunkach
dyplomatycznych wysokość / Zdarzył się wypadek, że
jednego dnia przyjechało ich 12 /,
Na uskuteczniony tą frogą wwóz literatury i środkków na propagandę nie mogą Łotysze reagować i zmu-

szeni sq ograniczyć się pilnym śledzeniem głównego

punktu

C/ .

rozdzielczego

ki

dyplomatycznej.

Do

przewożenia

na

cele

W Rydze

literatury,

agitacyjne

bolszewickiej

pieniędzy

posługują

i,

pseudo-spekulantan

-

ktérych

się

i

kosztowności

bolszewicy

wézki

i

placów

taczki

często
na

sól

u dnami ze schowiEB"iEhfZ’;£55§E§ZSne są podwójnem
kami.
żenia środków pwo Używany na początku sposób przewo
żnie zaniechany
pagandy w towarach został przewa
wskutek częstego demaskowania go.
ą bolszewicy agen
#Do przewożenia kosztowności używaj
go, szcmeci -spekulanci b.chetnie ptactwa domowe
bem brygólniej kur, które zjadają oblepione chle
o| lanty, zatrzymując je długo w swym specjalnym
ladku.
B/.

Sposoby szczególne przewożenia pism i kosztowności
z pośród których zasługują na uwagę: schowania w e
obsasie / u jednego z agentów bolszewickich znalezic
no w jednym obcasie na parę miljonów brylantów, a
w drugim literaturę komunistyczną-szyfry i bisma

na b,cienkięj bóbułce, przeznaczone do Ameryki /;
ponadto b.umiejętnie wykorzystywane są najbardziej
intymne zakamarki ciała ludzkiego.
T celu przesyłania środków propagandă rozporzadzaja

bolszewicy na obszarze pogranicznym Lotwy, cala
siecią rezydentów-pośredników, skierowujących je do
ośrodków agiśacyjnych względnie kolportujących je w
swoich rejonach działalnościaek.,
Punktem oparcia dla pracy agitacyjnej służy tu lewy odłam socjal@emokracji, która prasa,odezvani,
miłyngami, strajkami, celowem obniżaniem poczucia
obowiązku pracy i systematycznem demoraliżowaniem
rdbotnihanieziszczalﬁemi obietnicami toruje drogą
bolszewikom, zdążąjącym, jak wszędzie, do ujęcia
władzy przez doprowadzenie do zupełnego rozkładu '

obecnej

organizacji
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