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Preedklada się do wiadomości odpis raportu oficera łącznikowego przy Delegacie Rządu Polskiego w
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czasowÿrozbîeânoâé pomiędzy przeustanxcbelstwen pols
z druNarodów z jednej, a władzami wojskowemi Litwy Srodkowej
umienie
giej, oraz połączone z nią tarcia i ustawiczne nieporoz

zóstaną nareszcie usunięte; jedynym punktem, co do którego panuje jeszéio różnica zdań jest sprawa kontrolowania przez Komisję Śtanów›liczebnych w poszczególnych oddziałach bez
uprzedniego porozumienia się z Dowództwem, do czego Komisja
ma niezaprzeczalne prawo, co jednak tutejszem Dowództwu bardzo
jest nie na rękę, Byłoby pogadanem, by Naczelne Dowództwo
ze swojej strony wyjaśniło Zkspozy turze M.3.Tojsk, mogące tam
jeszcze istnieć pod tym względem wątpliwości, Podkreślam również z zadowoleniem fakt, że nowy Szef Sztabu zamierza wyplenić separatystyczne mach@nacje polityczne, ujawniajani się
wciąż jeszcze w działakności Oddziału II. Wobec zbliżenia się
chwili ostatecznego zlikwidowania Litwy Srodkowej usdnigcia
reszte& skompromitowanej akcji politycznej "srodkowo-litewskiej," tak ga zewnątrz jak i na wewnątrz - bardzo będzie poźądanem. Wobec tego przewiduje się i pozbawienie "Slowa Zolnierskiego?, jego dotychezasowego charakteru oficjalnego organu
.Naozelnego DowódzŚŚa Te j sk Litwy-Środkowej i usunięcie tak
szkodliwej i kompromitujacei konkurencji pomiędzy teatrem

Rzeczypospolitej /Teatr Polski/ i teatrem Litwy Srodkowe]
/Teatr Zolnierski/.
Rozmawiałem również z nowym Szefem Sztabu 0 konleîznoâoi
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bandyEyzmu, rozpanoszonego głównie

w tutejszych oddziałach jazdy, Nie mówiąc już o grabieżach
ustawicznie dokonywanych wewnątrz kraju, Komisja L-igi Narodów

wciąż przegyła nam śkargi na napady rabunkowe urzą-

dzane płzezAtiob rycerzy w pasie neutralnvn; z których фа)»
4 głośnio3szyu był napad zbrognv na proboszcza Szyrwintskiego.
%drugio~ strony ton żądań Komisji Pułkownika Bergery
staje się czasem ubliżającym, Żądania przesyłane są w fornia-ultinatywnsj w godzinach, uniemożliwiających szybkie
ich załatwienie. Między innemi, Komisja ustawicznie skarży
się na brak samochodów i utyskuje na rzekomy ich nadmiar w
rozporządzeniu Dowództwa Wojsk Litwy Srodkowej. Nie mówiąc
już o ciaglyzh jej utoäsamianiu Polski z Litwą Srodkowa,
Komisja nie może zrozumieć, że przecież w żadnym wypadku
Delegat Rządu Polskiego nie może dawać bezpośrednieh rozkanów tut,Dowództwu. Z tonu szeregu pism W.K.K.L.N. przebija
nuta rzekomego pokrzywdzania jej przez niestosowasie się do
wszystkich jej wymagań, Jedną z draśliwych spraw jest sprawa
lokalu. Po daremnych próbach znalezienia dla Komisji odpoś
wiedniej rozÿdencji, umieszczono ją bowiem ostatecznie w
najlepszym hotelu, oddając do jej dyspozycji całe prawie
piętró, Jak na warunki wileńskie jest to bezwzględnie najwygodniejszy sposób umieszczenia jej, Komisja jednak jest z
tego niezadowolona, uciekajsc sią nawet do szukania sobie
mieszkań w drodze prÿwatnej i porustania pan z tutejszâgo
towarzystwa o interwencję w sprawie dziejącej się jej krzywdy,
Coraz więcej obywateli ziemskich wraca obecnie do swoich
giedzib biorąc się bardzo energicznie do odbudowy zrujnowanych gospodarstw. W interesie aprowizacji kraju byłoby udzielenie tym ludziom wszekakiego poparcia, niestety są oni jednak naragani często n@wybryki agiżacji odrodzeniowej,lpaujar
и

cej Dobre stosunki pomiędzy wsią i dworem,

Odfogzone rokowania pomiędzy przedstawicielami tutej-
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szych krajowcówi Litwinami dotychczas nie zostały jeszcze
wznowione, Sprawa-przyjazdu do Wilna nowej Delegacji Sejmo- .
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ldodläl się ostatecznie na wznowienie komunikacji kolejowej
Wilno - Kowno i podjęcie stosusków konsularnych,oraz utrudnia
wszelkiemi sposobami powrót uchodźców, uzależniając przedewszystkiem prawo pobytu na Litwie od przyjęcia obywatelstwa
litewskiego,
Przewóduje się obecnie w jaknajkrótszym czasie ostateczne ijikwìdowanìe Litwy Srodkowej. Z chwilą oficjalnego wejścia
z powrotem grupy operacyjnej Bieniakonie /

w skład

wojsk polskichń zwinięcia Tymczasowej Komisji Rządzącej i Delegatury Rządu Rzeczypospolitej oraz poddania Wileńszczyzny
zwyciajnpmu Zarządowi GCywilnemu, Przyczem

pan #aczkiwwicz

zdstałby Komisarzem Mządowym z bardzo rózległymi prawami, stanie się aktualną sprawa wyjaśnienia sytuacji oficera łączni, kowego Naczelnego Dowództwa, przydzielonego do Delegata Rządu
"zeczypospolitej Polskiej w Wilnie,
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według spisu podanego W,K.K,Ligi Narodów:
719 oficerów
157 podhhorqê eh,

18965 szeregowców,
5877 koni,

według stanu wyżywienia

z dnia 13,1II,r,b.

nie podane są T.K.K.L,N.: 10.p.uì. - baon kolejowy, grupa mostowa, dyon żandarwerji, oddziały etapowe dyom art.i.t.d. jako
oddane faktycznie dow,2.arwji , a więc nie wchodzące w sklad
ML. SKT,
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