zek LJrresłsw nastppqęc ‘…»lew sprawm da ne., dual
ności Komi

przeprowadzenia

wyzsuego straclla swą rację .

kićh lwłeidz bezpieczeństwa i narażonymna
подsk obu kordonów.
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Ogramczevue kompetencgl Каннам vonk.JeEt ро:
jeszcze i z tego względu, iż dotychczas zuzywagąccat
: energgę na kontrolę władz wojskowych thwySrodkowa;
pmruała ona o swych bezposredmch obewmzkach dog

Me w dalszym

ciągu

część

ich

Łizyma5ą_w obozach koncentra-

cygnvćhgłodem i grośbą potraktowania jako zdra
jców,a nieraz
nawet i przemocą,zmuszając do wstępowania do włas
nych oddzu— *
low woj sxowych formowanych pod nazwą oddzułow
blałoruaklch Hel
Na zakonczeme doda39‚1z uazczuplenle mmpe
tencgl Komsg). pozwollìoby/Jeg zgodnle z obletnlcą
udzieloną Przedsta
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urochomenxa kole].

Naczelnemu Wo-

dzon do wudomoeclc;

'
у -

aw

'

20.

Стану—№1210 tak bardzo pqządmegze względu
na aprow1zac3ę
kraju oraz potrzeby komunlkącyjn ,xludnosc1
miejscowej.
>
à Призами o-przedłozenle tych mulch uwag
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manele!/1 Rządu: Polskleso p.!{osaakowsklemù'w
piśmie z dnia
734. dz,18 издав się energmzme; „Sprawę
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Naczelne Dowództwo W. ©”... №
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Y Poczta połowa Nr. 53. 21,kwietnia . 1924 r.

в

/ OBDZIAR II.
Ew/e. M. 17212/11.

D0
ADJUTANTURI GENERALNEJ NACZELNEGO WODZA

W myśl życzenie gen.Zeligowskiego przedkłada się załączony report w sprawie dalszej działalności Komisji Ligi
Narodów w Litwie Srodkowej.
I.5.Zagr.otrzymało odpis powyższych aktów.
7 załączników.
SZEF SZTABU GENERALNEGO:
8 1 K 0 R 5 K I

Za zgodność:
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Soci&t&

des

Nations

Commission militaire

de

Contrôle

le 2 decembre

1920.

N:I8

la

Commission militaire de Contrôle
à Monsieur Kossakowski,Representant
du Gouvernement Polonais et à Monsieur

Jonynas,Bç}€r'esentant du Gouvernement
Lithuanien.

La Commission militaire de Contrôle a l'honneur de demander au Gouvernement
Polonais et au Gouvernement Lithuanien de vouloir bien:
lo- Remettre en etat aussi que possible,les lignes ferrèes Vilna-Kovno
et Olita-Grany-Vilna.Däs que la voie ferrée Olita-Orany-Vilna sera rendu
&
la circulation,le Gouvernement Polonais s'engage äà remettre dans
les quatre
jours qui suiveront,au Gouvernement lithuani en, le
teriel roulant qui ap-,
partient à ce dernier /6 locomotives et 284 vagons
Le ligne ensuite utiliSte pour l'approvisionnement et la circulation de la po uÎat10n_clv1le.

Po-Retablir entre Rykonty et Jawje uns communication elephonique et
télégraphique pour donner à la Commission de Contrôle la possibilites d'avoir
une liaison directe entre Kowno et Vilno.
+
Elle les prie,en même temps, en lui accusant receptions de cette lettre
de lui faire connaître leur agrement aux mesures vistes ci-dessus.

/-/ Chardigny.
f
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Wilne,

dnia 14/11-1921roku.
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My niżej

.

podpisani

stwierdzamy,

iż

będę: Zeinierzani

Armji Polskiej, w czasie odwretu Wojsk Polskich w lipeu roku
zeszłego dostaliśmy się de miśweli litewskiej. Ponieważ poche,
dzimy z Hileiszezyany i powiatu BiaZesteckiege Grodzieriszezy:
litwini uważając nas niejako za swych poddanych, wbrew naszej
ogólnie pfzyjçtomu trybowi postępowania w takich wypadkach,
ielili mlle swege wejska i od listopada zeezi,roku zumsz

byliśmy służyć w Baonie Biateruskim, w ktérjn to Baonie Li tu
trzymają ритам wszystkich żeknierzy Wejsk Polskich, wsi
tych do піт-Чоп i młodzież фашизму z Wilejsze zyzny.Kerzystajge ze sprzyjających ekoliemności 4ліа 9/11
ueiekligmy z Kowna, gdzie wymienieny Bach stoi.Filme, &n.14/11-198Lroku,
$

a

/-/ Wieczysław ELUKOWSKI '
SnrcgJAhId-g p., z gminy Po'd o:
/-/ Jan KABRKIEEO

S

Szereg.Kowielskiego p. z guy" K

liszki, pow.Swięciańskiego./-] AMeksander

$
_

-

Szereg.Biakostockiego p. {pow-Jig, ја
go Grodzie iszczyzny fgnny Theia

Za niepiéniennego Гедавеге
a

KILGO z gminy Soły

ршюешіайеир
E

}—/ Mieczysław KLUKOWSK

Ja,

szereg/owiec 202 pułku I g n a t o w i c a

- Antoni, powracający

niewoli litewskiej uznaję i stwierdzam własnym podpisem, iż w m. Kosze
rach jest obóz dla polskich jeńców, którzy pochodzę z Wllenszczyznv i

z terenów spornych, gdzie ich trzymajg na robotach preymusowyeh i родах
wymiany jeńców nie zwolnili, traktując jako zdrajców.
/-/ 1 G N A T 0 W I 6 Z

ко
za zgodnô 66
/-/ Kulesiński por.

W!” a
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My niżej

podpisani

żołnierze

armji

polskiej,

zbiegli

z

obozu

dla

jèﬁc

w Kownie, stwierdzamy, iż dotychczas w wymienionym obozie pozostaje око

50 żołnierzy polskich przeważnie takich, którzy pochodzą z Ziemi Wileński
Są tam również zdomob111zowam żołmerze polscy, którzy po powrocie do
sca qwefro urodzenia na Litwie zostali osadzeni w obozie, Jako zdrajcy narodu

litewskiego. Sprawa tych ostatnich ma być skierowaną do Sądów logskowych
Jan Szabani, z gminy Naliboki, wieś Czer
- је, pow. Lidzkiego użan 13 p. W, X],
Paweł Karpowicz
у

·

z gminy Ostrów, "рот. Метод-г. z 13 p. W. 1

za zgodność.

Bojer Jan _

/ Kulesiński por. /

pow. Trocki, em, Hanuszyska, wieś Głozmklel
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My niżej

podpisani

wyjecheliémy

z Komma furmankami,

udając

się

do

Wilna,

jechaliśmy na Szyrwinty,
W miejscowości
przez

:

Kiela dn,

marca 1921 r.

źoknierzy Litwy Kowieńskiej,

o godz,

zostaliśmy

będących tam jako placówka,

zatrzym

żołnierze

ві

należeli do 6 komp, 7 pułku piechoty, placówkę dowodził podoficer nazwiski
Runoza,

§

;

:

ZoXnierze ci , zatrzymawszy nas zapytali dokąd jedziemy

a dowiedziawszy

się, że do Wilna, powiedzieli, że nas nie puszczę , chyba, za zapłatę 5000 ostrubli, Widzęc, że przeciwko żołnierzom nie zrobić nie możemy, zebraliśny_
między sobą 3000 ostrubli i wręczyliśmy te pieniędze podoficerowi Runcza, który wziąwszy je od nas . powiedział, że nas mimo to nie puści, bo dostał
za mało , poczem kazał nam iść za sol-nę., nasze furmanki zawrócił i kazał też
jechać razem. Wjechawszy w las żoXnierze zatrzymali nas, podeszliśmy więc
niego prosząc, żeby nas puścił, lecz ten / Runcza / odpowiedział wymysłami ;
czem uderzył kolbę karabinukilku podróżnych tak, że popadali na ziemię, na
pnie kazał wjechać głębiej w las, gdzie kazaX sobie oddać wszystkie posh

przez nas pieniędze i zegarki , po zabraniu takowych rozkazał będącym z n
żołnierzom przeprowadzić rewizję bacażu, źoXnierze pootwierali nasze wal. ;
i zabierali, co im się podobało, po czem Humcza powiedział , że możemy iść
już w dalszą drogę i że on sam nas na szosę wyprowadzi, obswiajge sig по
ekscesów, zgodziliśmy się na to i ruszyliśmy dalej, w lesie spotkaliśmy nową
grupę Żołnierzy Litwy Kowieńskiej, którzy znowu przeprowadzili rewizję naszy
bagaży, типами pozostałe przedm oty i garderobę,

A

Po ukonczenm rabunku żołnierze zaczęli się rozchodzić pozostał przy

jedynie Runcza i jeszcze jeden żołnierz, wtedy Runcza powiedział nam, że
my iść z nim do oficera, bo za wielu ﬁchier:": nas tu widziało, po drodze =
grozić nam, że 30511 się przed oficerem poskarżymy, to nas w drodze powr.
zebu».

S

. Doprowadził nas o godzinie

do wsi Wilejkiszki, gdzie znajdował się

Kalinowski, prawdopodobnie d-ca V komp. lub jeden z oficerów tej kompanji
ry pozwolił nam jechać dalej.
:

-

:

°

Zwracamy się przeto do Касильеро Todza Litwy Srodkowej jako do jedynej

пазле)

z progbs o арий? i zmuszenie wojskowych władz Kownnskîch

zwrotu zagrahmuego pom mienia,

_ 849. је M°

-

/ I, Strakum./'Niemiecka 22 Wilno.

Wilno dn, 13 . III. 1921 r.

w
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My niżej podpisani mieszkańcy pas neutralnego wyjechaliśmy z Szyr=
wint do Mejszagoły, we wsi Poszyrwincie w pasie neutralnym zatrzymali nas
dn. 9 marca o godz. 10 wieczór żołnierze litewscy 6 komp. 7 pułku, żądając od nas zapłaty w sumie 20 000 ost marek, nie mając tej sumy przy sobi pożyczyliśmy pieniądze w Szyrwintach u Mowszy Blitmana i innych mieszkańe
ców tak że zebraliśmy sumę 10 000 ost marek . Pieniądze te wręczyliśmy
jednemu z żołnierzy, poczem zostaliśmy wypuszczeni, Przy pertraktacjach
o wypuszczenie żołnierze litewscy strzelali, chcąc nas steroryzowaé.
Proceder ten litwini powtarzają w pasie neutralnym stale, terorysujac
njetylko przejezdnych ale i ludność miejscową.
Na wszystkich drogach w pasie neutralnym w nocy pełno jest grabiących
% 8
żołnierzy litewskich,
W Szyrwintach jest 5-ciu cywilnych mieszkańców;:
Szmuił Szmuiłowicz
Szaił CZerniakow
Jojna Ulfowicz
Mowsza Lewin
Gdait Levin
którzy są w stałym kontakcie z żołnierzami 7 pułku p, i informują ich
0 przejezdnych w pasie neutralnym celem urządzania zasadzki i grabieży,
Prosimy przeto Dwo Litwy Srodkowej o roztoczenie swej opieki nad pasem
neutralnym, aby zabezpieczyć nas przed ciągłymi grabieżani,
l. Mejszagola. Franciszek Romejko,
M. Mejszagola. Romuald Ludejko.
Kriwiski Icek." Szyrwinty,
Motel Kristol.
Girin Jajn..
G. Fencter.
/ podpis nieczytelny /
Jojne Kac.
Chaim Berman.
Lejba Margolis.
za zgodność
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