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Szefa Oddziału II.Sztabu Generalnego.

W ostatnich czasach Komisja zajęła sig bardziej intensywnie
walką z anarchją, panującą w pasie neutralnym. Przedstawicieli angielski w Komisji Mjr.KBBNAN wraz z oficerem litewskim por, BIIUNASW i ze mną zamieszkiwał prawie miesiąc miejscowość Szeszolki, ang
. dującą się o parę wiorst od pasa neutralnego po stronie litewskiej,
wyjeżdżając codziennie do pasa neutralnego na inspekcje. Podczas
. tych częstych objazdów stwierdzilem, 124313933 pasa:neutralnego w
R
z

szczególności w rejonie Biedrojcie -Szyrwinty - Bortkuszki jest 3
orjentacji wyłącznie polskiej i z przerażeniem myśliomożliwości
podaialupasaneutralaego..(Ștrach)praed Litwinami/Jest tym większy,

(flzzînaczna ilość mieszkańców, wiosek położonych w tym

rejonie, za-

pisało siądoZ,B.K7dzięki zaś nieostrośności por.

/patrz

raport Ir.L«/ç+%319v członków Z.B.K. zamieszkujących pas neutralny
dostały się do rak mjr. XARNAN A, skąć częściowo traflłv do Elta;—
--->
ă związku z przyszłym rozwiązaniem Komisji<éu1k. BERGERA Ewig-

sił się do mnie z prośbą abym - korzystając ze znajomości, które
posiadam w naszem Kinisterstwie Spraw Zagranicznych, prosił d'pé;
czynienie kroków w Genewie, zdęąśdjących do pozostawienia go Захар,
kontrolera po zlikwidowaniu Komisji w Wilnie lub w Kownie,

$

Pulk. Bergera zapewătal mie o swych s;mpatJacn polskich i -uroczyście obiecywał, i% cala jego działalność będzie dla nas gadawyczaj koraystną, Маш wrażenie, że Pułk. Borgera podobne kroki GZ"—
nił również ze strony litewskiej, zapewne będzie próbował zwrócić.

samej
w tej-sptawie Jo Szefa Satabu, uprzedzan, 1Z<Èuìk. Bergera pragnie
pozostać Jedynledl
z b_osoblstyvninteresow. Załozył on w. ng-

-

3

-

Є|
72
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“of“, zrozumiałe więc jest, iż nie chce on Litwę opuszczać.
ra
Jestem zmuszony jeszcze тай prosić o przysłanie 2-50 ofice
jednełącznikowego, jestem abselutnie nie na siłach pédolaé samemu
mi całej pracy-_ ;zczegóinie w ostatnich czasach spędziłem prawie 3

3

miesiąc w pasie neutralnym, przyjeżdżając do Kowna najwyżej na dzień
lub na dwa. Ghcąc podolaé sprawom, które uważam za napilniejsze muszę
zaśiadbywać poniekąd członków Komisji, którzy uważają mnie poniekąd za swego osobistego adjutanta.

"

Prayslanie drugiego Oficera ulatwiłoby znacznie robotę i zapoÀiegioﬁy wszelkim choćby nieznacznym tarcion a Kowisjg.
Osobis tość p.Padovaniego.

Sfery polskie w związku z projektem oddania opieki nad'obywatela
mi polskiemi na Litwie w ręce przodaﬁawiciela'Îçääëiskiçgô sa zdania,
44 obecny praedstaviciel Francji w Kownieûglÿaﬁoÿanî niejest na чуве кобсіzadania.. W ciagu mego pobytu w Kownie pozaalen dość dobrze,p.
Padovaniego i absolutnie podzielam te zdanie. P.Padovani - aczkolwiek
nam pprzyja/czytałem jego raporta do Min.w Paryżu/, nie jest czlowiekiem dość ens} icz
jakąkolwiek opiekę w obecnych warunkac,
na Litwie, пад Polakami roztoczyć,. Nie potrafił w paru wypadkach
obronić @wteresow swych własnych wspólników, świadczy o tem wypadek
z Hr, de Choiseul, właścicielem ziemskim na Litwie, poddanym francuskim, który parokrotnie zwracał się do Padovaniego o pomoc w zwiąkku

s

z konfiskata lasów, lecz zawsze z dość marnym rezultatem.
Odezwy w sprawie wyborów.

+

W związku z wyborami do Sejmu Wileńskiego i odrzuceniem projek-i

tu Şumans'a Влас Litewski ma zamiar wystapié z całym szÿregiem odezw
adresowanych do ludności litewskiej t.zw. Litwy Srodowej, do ludnodci zdzennie polskiej tejże Litwy Środkowej, 00 ludności żydowskiej i
białoruskiej wogóle. Również przygotowuje się nota z protestem przeciwko zwołaniu Sejmu, która ma być skierowana do ligi Narodów i do
Państw Ententy.
_ Odrzucenie projektu
---------

a.

Raga_ïiﬁistrôw na uruczÿstem pusîeèzeniu'poèzieîa uchwałę odrauGenia wręcz 3-go projektu

a przeważającą większością głosćw.
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Mam

клітці- …ты… ретке wiadomodci, i% jedlibyRead донині:

inne decyuę bwrłnhq on navigati-z obalony przez zamach etanu,

-

nizowany przez skrajne nacgonalistyezne elements, grupujące де око o osóby Woldemarasa i Smietony w porozumieniu z garnizonem kowi'mîş
© "kin. Read był podobno poinformowany o przygotowującym się zamachu

stanu, lecz nie był w siłach mu przeciwdziałać. Zresztą odrzucenie
projektu Hymans'a wywołało ogólną radość wśród ludności i wojska.

Nastro” wśród wojska,

Wśród wojska prawdziwą burzę Щшажшеі о чукчо…

nennen
Dorne
en
ge
kontrabandy. uprawianej przez падина»– Lmlstgs‘wa БринZac—;. i

' poszczególnych członków Rządu. 4-gi pułk kawalerji, staąjnąbbecnis
een"
пано
w Kownie.ma zamiar wnieść petycję do Sejmu Kowieńskiego domyslac
się sądu polowego nad winąvml.

Ewakuacja.
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# ostatnich dniach listopada praystapiono do fortwrfike
wania «Ж

br…erévv Dubjssy , majscej jakoby służyć drugą linją obronną
w przy!
łej wojnie polsko~litewskiej. Komendanci poszczególnych
miejscowość
leżących na lewym brzegu rzeki dostali tajną instmkgg
a рычагомnia odpowiedniej ilości pomieszczeń, mogących
słtrźyć №0

składy db

intendenturyg również polecono îm‘îpæôänîé pewną
поздравити ®

szpita‘ìg wojskowe i prargotovaé platformy cemen
towe dla &»;an
embrioni. 2 rmonow przyfrontowych zaczęła
się ewakuacja w ПЗМ)
kraju wszelkim zapasów mggnnychj Бщішасда
odbywa się w głębokiej
tajemnicy i dot/czy jedynie objektów czysto
wojskowych
Ministerstwo Polskie,
________ mm na reve se mest nene se ce

Сотал bardziej

się mówi

se

o

виснет.… mmlsterstwa do Ewange
lia

bich oraz равне}, табу 11°1'000г'03
‚ zorganizowanej na wzór àydomkiq

Ministrem do spaw noTsklch ma być natura
lnie polak. Podobno wydet=
ki na to mlqlsterstwo są już przewidziane
w budżecie na rok 19.3;
Puryckis i ks.Radziwi31,
$
s
conn we mene we mer nn mne in t na a n aan nu ua.
"E- Ciekawym jest fakt _J.z Obecnie gnz интиме
“ się dymìsgl, ml- nister Puryckis, zdążał
za Wszelka cene do sprowadze

nia na шыш
Кв ,МасдаХелу вртић ansnej.datat
aczki /obecnie % powodu: hrs-—

ku
migszkazî w Kev-mle, zamieszkując
ej Królewiec {, antvPolskJ.
ej.
arox may

Rozkazał

ox

kowieńskie
ouróżn1ć dla niej znaczne, jak na stosunki

w sposób na tyle brutalny,
mleqzkanle, bo ąż 6-010 pokojowe i to
mający stosunki z frakcja
iż poszkodowani bardzo wpłVWOW1 ăydzi,
lomkarh posiuch, if ci
żydowską w Sejmie, ®)ymogli na swych w@połz
rą interpelacja.
ostatni wystąpię przeciwko Parvcklsow1 z ost
elacja jest cofObecnie w związku z dym1s3ą Puryckisa interp
<anie.»
ta a poszkodowani żydzi zajęli na nowo swoje miosgk

nię

się ЗЧ туPodobno Puryckis przy widzeniu się z księżną starał,
1enską zięcia
badac, czy nie udałoby się sprowadzić na Litwę Yow
monarchąśel
księżny - ks. Adama Gzartoryskiego, którego nieliczni
dsnta do litewscy uważają za ńrawovltevo potomka Gedîmlna, % pteten
ie cechy plottronu wielko-książącego, Wiadomość powyäsza ma wszelk

ą
ki, lacz w każdym razie dziwną jest ﬁaﬁzwyczajna uprzejmość z jak
księżną na Litwie, jak
grzedstavicîele Rzedu Litewskiego
również za granita; oddaje się jej do użytku rzędowe mieszkanie,
automobil ministra spr.Zagr., jest zawsze na jej usługi itp..
Dymisja Purycklsa.

Ceł] kraj, spgłeczoństwo, wogako, вејл ва pod wrażeniem wykry=
upraw1ane3 przez Ministra Spraw Zagr
cia kolosalnej
Puryckisa , przez w yśszych urzędn1kćw Lin.spr Zaﬂr. oraz przez kilku
mxewscnwvcn dygnitarzy nazwiska podam niżej. Sprawa się przęistawia
w sposób następujący:

*

5:

W ostatnich dniach listopada zostały wysłane z Koxna do Завіту

3 wagony z produktami spoiyuczemi jak mąka, cukier, kasza itp, pod
adresem Eiéji Litewskiej w Sowdepji. Produkty te miały być rzekomo

zaofiarowane dla głodnych w guberniach Nadwokżańskich. Wagony w Kow
nie zostały zapietzątowane w checności przedstawiciela МЦЗ 3, 1 <przedstawiciela M.Skarbu i miały być otwarte dopiero w~ﬂba§wie
~ przez urzędników Misji Iitewskiej. Konwojował wagony .pdołokagtys$
szef Bep.Ischodniego w Min.spr.Zagrs, jeden я głównvcg Akvgonazjus
szy, “Ulla Bankas". Tymczasem do "ladumo…01 manistra apæîävuçäsknws
prof.Szymkusa doszło, ;“ w wagonach znajduje się znaczna ilość kont:
tlbandy, stanowiącej własnosćnminlstra зрт,йаст, & једе kliki. Poniewać prof .Szymkus Jest osobistym wrogien Puryckîaﬂ posùanùw11 on
dziąłać na własną rękę, nie uprzeuzaqąc o niczem sﬂynh kołewów w
Rzedzie, którvnh riahszość podewrzewanp w udziale w przbwozenlu

kontrabandy. Wydał więc Szymkus rozkazy aby na stacji grenicznej

і
w Janiszkach wagony .rozpieczętować i zrewidować nie zważając na pro

testy konwojującego urzędnika. Podczas Tewiaji okazało się, że w
jednym z wagon
oFana za przegrodzeniami, znajduje się kolusal
па i}osé sacharyny i kokainy. Podług wersji oficjalnej 487 pudéw ·

sącharyny i kilkanaście pudów kokainj, w rzeczywistości kontrabandy było znacznie więcej, podobno 635 pudów zka sacharyny i 385 ри—`
dów kokainy, przedstawiające wartość przeszło 40.000.000 mk.niem.
Wagon został natychmiast zatrzymany i pod eskorta wojskowsodesta-

nego

przez

nich

ministre,

o

ile

się

ude,

oddać go

pod

sąd.

Zostałą

---

ny do Kowna. Prof.Szymkus, działając wciąż na włąsną ręky oddał
sprawę wraz z wszelkiemi dowodami w ręce prokuratośs wojskowe
go ,
zawiadamiając o wszystkim członków swej partji, którzy też'post
a—
nowili skorzystać z tej niebywałej okazji, aby obalić
anienawidzo..

: le, dow1ęnz1awszv się częściowo 'o powyżej
przytoczonych faktach,
podała je do wiadomości ogoîp,
dodając cały szereg oskarżeń na

_

„……

wniesiona do Sejmu interpelacja uznana natychmiast
za pilną, domagajaca sig od Rządu powzięcia, jaknajsurowsaych miar w
celu zapobieżenia uprawianiu spekulacji przez wyższych urzę
dników państwó~
wych, W tym samp czasie prasa opozycyjna z "Let
uvas Balgas" na cze-

|
Puryckisa, za jego poprzednia dzialalnoéé6. Międ
zy inuemi‘przypbmi- î
nem fakt, zaaresztowania w przeszłym roku
w Revlu kurjerki Ulnlstefî

stwa

P. JagonastlJtl, wioza ce j ogobiste pakiety dra
Puryskisa w których zuahsmifeam po zbadaniu
okazały się br lanty i
złoto,. Po pogawlenąa sią tych artykułów Rzą
d wyd

{
в

ał oficgalnv komć—
--- nikat , z którym zaprzecza Wfkryclu kontra
bandy w wavonach wysle-

nych do Moskwy Komunlkat ten jest uło
żony w sposób ng tyle niewyтаблу 1 ш„115су, i nie ooiosfawla wąt
pliwości co do istoty sprawy.
Jednocześnie z pojawieniem się komunikat
u rozeszła się Wladomo
o dymisji Purycklsa dn.3.XII. Podobn
o został on samuszeny.prosié o
idymisję чтива swvoh kolegów, którzy
uznali, iż Rząd nie będzle w
siłach obronić go przeć opinją pub
licans. Rozeszra Się już nawet
pogłoska, 1% został on ”агата; 10 XII
. wezwany do prokuratorji
%
wojskowej, wraz z kilkoma 1пчтш1 :;zszymi
urzędnikami Ministerstwaæ""
- Bpr.Zagr: rlczny…h. *

*

=- <
Obecnie Rząd w dalszym ciągu stara się o
ile możliwe zatuszo- .

wać

sprawę pozostawiśjąc jako kosłów ofiarnych Puryckisa, Wołokaj-

tisa i kilkgﬁniejﬁzych urzędników Ministerstwa Skarbu i Min.Spr.
Zagr. Sledztwo prowadzone bardzo energicznie przez władze wojsko.
e wykazuje zai, iż cały szereg wysokich dygnitarzy brało udział
już od dłuższego czasu w prPjodycznej kontrabandzie do Rosji.
Zamieszani sa podobno Stulgiński, Galwanowski, Biliewicz, роseł litewski w Moskwie, przedstawiciel litewski w Berlinie i cały
szereg innych, Pianiądze dla przeprowadzenia zakupów awansował
. "Ukio Bankas", którego głównemi akcjonarjuszami ва przytoczone powyżej osoby. Ciskawem jest jak sig w tej sprawie zachows Rzed Sp.
wietów, gdyż wwóz kokainy do Rosji podlega karze śmierci, Jako o ж
prawdopodobnym nastepey Püryckisa mówi się o księdzi Daiurizigicisie, członku Sejmu, przedstawicielu partii Ghrześcijańskiej Be.
mokracji, Ksiądz Jurgitis jest zaciekłym szowinistą, lecz
podobno
leOWleklem’Ëgsolutnle ucbiwym, skończył on unlwersytet
we Fryburgu i podlega
allnjm wpływom niemieckim, Obecnie Rawdy

у

Ministerstwie Spr.Zagr. sprawuje wice-minister Klimas,
Zamach na Galwanowskiego.

Zamach na- GalwĄrowukleLe dnia 1.XII. był podobna
zorganizowa- a
ny w zawiązku z mającym się odbyć dn.3,XI1. posiedze
niem
Rady Mini.

strow w sprawie projektu Hymans 'a. Galvanowski
posiada 3 glosy na
posiedzeniach Rady Ministrów. Bvìo zaś ogólnie
wîaéomo, 1% bęćzie
bronił ob, projeÉtu, miał on nawet w razie odrz

ucenia projektu po-

\daé sig do dymisji. Co do sprawców zamachu
istniejî 2 wersje: jed.
па, 12 ва t0 agenci niemieccy, którzy zdaż
ają do usunięcia z widow
ni politycznej wsgpelkich działaczy o zaba
rwieniu ententofllsklm
3
druga o wiele bardziej prqwuopodobna, iż
zamach został zorganizowa- |
ny przez skrajne nacgonallstyczne ele
menta, W porozumieniu z pozostałymi członkami Rządu. Ta ostatnia
wersja wydało się być tem wia- Togodną, iż śledztwo w anrawie zam
achu gest
dziej niż dyletancki.
Prasa,

.

prowpdzopo w sposób har

-
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nein,

> z
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Pojawił się nowy. tygodnik "Nowiny"
Tedagетап" przez wydawcę
gazety Litwa o charakterze wyraźnie ant
ypolsklm, Rćwaigsębnowu ягід“;
częła п*гЬсдиіб żydowska cazata "Wolna
ga Li tra". Chw1lowo "Wolngga J
wok…
'взмному| -

-

litwa"
inne
za

jest

szczególnie

kazety,

jego

nie

podróż

zajęła

wyłączając

7

.-

bronieniem p.Rosenbauma,

półurzędowszo

"Echo"

na

usilnie

którego

napadają

do Warszawy.

Stosunki w więzieniu.,
we msn meme a e nve meme me meee se es
I
-

pierwszeych dniach

szpiegostwa

grudnia

rozstrzelany

na korzyść PolskiniejakiDresser,
encore

został
którego

pod

zarzutem

prawdziwe

podobno "Romaszkowski" czy "Romanekócz". ów Dreszer
seeseeneinen
engen" .
został w dzień poprzedzający wyrtok przeniesiony een
z ogólnej celi do
karceru tak zw."Chołodky" - nieo,grzewanej piwnicy
znajdującej się w
podziemiach więzienia, Breszer, który był idziany
w гада
nazwisko

brani,

ет? ubiór
więzienny nie mógł wytrzymać kilkunastu qtpp
nloWero mrozupanujece-

go w Karcerze, zaczął wołać ch głośno o ratu
nek, wówczas siepacze

wigzienni zjawili sie w Karcerze i zac
zęli Dreszera bié ai do utra.
-a-a---.
ty

pîgginmnnégl. Straszliwy krzyk katowanego
więźnia obudził całe

więżienie. Podobno do "odzinw 7=rano,
kiedy odbyła sią egzekuﬂga,
Dreszer parokrotnie wzywał o ratune
k i każdym razem biciem był amuszony do milczenia, Sviàdkowie, któ
rzy widzieli,

Jak Dreszera ту-

prowadzeno na Smieré,

riadaja, iă nie mógł on iść о własne
j si.
le, twarz jego i rgce były pokryte
soplami zamarzłej krwią pochodzą
Gej z ran zadanych mu w ciągu noc
y. Uważam, iż należałoby даб.„jak.
najszerszy rozgłos faktom podobnym,
które gushsńzą przechodzą w okropnościąch wszelkie barbarzyństw
a bolszewickie,

;

&

‘Amnestja.

Podobno # du. l.stvcznle ma być
ogłoszona amnestga dla ugayst.

kich jeńców poliżycznych znajdu
jących się w więzleniąch kówień
skim
i szawelskim, Amnestja miała
być podobno postaqcmiona po
niu Szvllnga przez władze ﬂil
euskle.
________________________
1/, Ławrvnowioz Michał

__ mesan===== 0 со oskarżon
y
ки & --

0.3.8; ""_'—"°_"'""_–15

3/.Juchniewicz Staulsła
....... sui - 3 rar Hen cielofie- -

3/.Milewski Rafał gjow.
a.pod
4/ MiTewski Juljan %%%,ągąś
;

5/-Juchniewica Adam rolñik 2 Simna
. 6/.Ștanianis Piotr Rolodate; ®
- #/.Chomicz Piotr
-

na ile.

w

2
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'Ì"

и

lo&yw.c.

n
* yr: rc **
Powst.Sejneńsk, 15.lie.r.
+). з Р пело . . обла
*
и.
c.r.ĘĘ$ŚE
-
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*

0 co

oskarz,

na ile,

PWM—551.1“. kie - 4.1.0.7.
9/.Hrubewicz Piotr
*
od
#
?
oll; "
s
10/,Swiderski Stanisław stolarz z Simu
*
18,1060.7,
©/.Raksatis

Jan

Rolnik z

Simna

ll/„JTniowicz Maks
uczeń 6 kl, z War- szpiegowstwo A.l.c.r.
szary
==-18/. Ostapowicz Tygmunt "
5 КП, ®
#:.
S.L.cars
13/.Roman Bronisław
rolnik zpân Koło- Powst SeJnensk ML o.r.

14/,Skakowski Piotr
15/.Walento Jan
*

date
slusarz zJKowna

_

o zdradą Itwy doż,c.r.

dezerter z Tałarskiej jazdy z Sawal- deserter &
săcaăyanY,
'VUJSkollt.

4.l.wiez.
=

16/,Szlangfurt

? я Simna

61,04.

17/.Zachorski Aleks,

właść.aakł,fabr.
z Szawel

a

роте, ве о..
P.O.W.,

i

1.1,6.7.

Wykaz więzniów w Kiejdańśkim więzieniu,
1/,Jasiński Feliks

-

Меги min z pod
Kiejdan

Р.0, #.

Sytuacj a finansową,
W związku z podnoszeniem sią mark]. niemieckiej kwes
tja zaprowa
dzenia własnej

a dn.l.stycznia została culc—zona na czas nie-

ograniczony, Нава па nadjzieję porozumienia się osta
tuo'ąnećo z Niem.
cami w sprasie pozostawienia na Litwie
waluty obcej t.};èltirubll.

Komisja finansowa Sejmu za jmuje się obecnie
ustanowieniem buàzetu
na rok 1932 (Będzie 6x znacznie przeyzyższa
ł budżet roku obecnego i
w dochodach /podwyăszenie taryf kolejowych

i trapspetémeg j , podwyż-

szenie akcyzy i taryfy celnej/ i szczegól
nie w rozchodach pódwyż-

szenie graw.-urzędnikom i oficerom, поте wyda
tki na wojsko i na szko
ly ustanoviente nowego Ministerstwa do Spra
w Pokskich/,
Budżet na rok 1992 przedstana się jak
następuje:

Ogólna suma dochodu za rok 1981
. + . +.
Na sumę tę złożyły sig:
4
&/,
akoyey e. . . . . ... - .- .
b/. dochody państwowe. . . . .
. , , , ← .

Nk.
5

278.904,650 Mix.

c/. dochody : NhRór-- /. >-..
. w
ct
nt " је * S.
u
sk.
min.ckarbu. iy + ¥. . a +-...

10:

"^

незна вы - че - > ... . ^

Ogólna
suma rozchodów za rok 1981, .
te

-

241.819.010 »
n ee
© 46.550.850 "

«<-

11,400,199 "* | wor way

с

w|
wey may
santhouy
зима |-

55417121| 4
=-]

-

1/,

Rezpubliki.

.

+

.

+:

+.

:.

1,023,500

Mk,

to
A

Ртепубецћ

o
У

Sejm Ustawodawczy.

.

o',

.

.

...

.

.

.

»

4.710.940

"

3/.

Gabinet

;

,.

т

у

ж

.

,

,

.

11.041.959

"

4/,

Ministerstwo

458.000.666

"

+-

38200104;

в

.

197.146.990

®

85,577.530

"

40.868.629

"

13.804.280

*

Ninistrow,
Spraw

і

Wojskowych

,
.

.

.

.

.

87

*=

6/.

*

Dróg

B7. *

»

Handlu

87,

"

2/.

*

10/.

®

Rolnictwa.

‚

.

.

.

.

.

11/.

*

Sprawiedliwości.

.

.

.

.

.

14.343.980

*

.

.

,.

;

8.71 ABB

"

..

.

„A

>

4.603.990

"

7,848,760

"
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_

i

.

i

ng

komunikacji.
i

Przemysłu

.
.

Spraw wewnętrznych.
*

.
...

.

.

.
.

Zagranicznych
„-.

18/.

Kontrole Taństwśru.

13/+

4jentjk

14/,

Drukarnia

w/.

Tînisterstw; Spraw Żydowskich. . . . .

16/.

#

Hla..

.

.

.

..

.

.-.

. .

.

Państwowa.

"

.

.

.

.

.

+

a

a

,

-Białoryskich, ,.. , ,

- 668.150 *
469,400 *

17/, Wydatki nieprzewidziane. . . . . . . . ... 84,119,440 "
Razem wydatki państwowe za ток 1981 ........ 888.735 370 Mk
,
4 więc deficyt oficjalny przedstawia się |
enter g + . „ ... „ „ . .
213.142.780,"
Oyfry wyżej podane będą oficjalnie zakomunikowane SeJmonl,
ива lug aszelkleæo UraWuÛÛUGÛblBASth defity@ jest znac
znie większy
szczególnie wydatki WOJSKO, które i tak st потів Wlęk

szą połowę

wydatków "ва podana nieściśle. Organizacja artylgrw +

Przy ninjejszym

raporcie preemy lam szomat nowej organizacji
art“

lerji w wojsku litewskim, Głównemu Inspektorowi
artylerji są pod porząd
kowane:
a/. 4 pulkîvartylerji,
b/. dyw.aut pancernych,
C/. pociągi pancerne,
d/. baterja szkolna,
e/. @ baterje fortecane.

Pułk artyylerji składa sią z 5 baterji: 3 baterje
artylerji nolﬁw
1 bat.haubic, 1 bat. art. ciekkiej. Bat.art.p
ol.gozkańznsklają się z k
plutonów po 2 działa w każdym. Bat.haubi
c & 3 plutonów również po &
działa w każdym. Bat.art.cleżk1e3 2 3 plu
tonów po 3 działa w każdyn,
| од мен
ззаіному :
ЗІЛАЦЕНІ»

%

A

więc

pułk

artylerji

składa

3

bat.

pół.

1

bał.haubie

1
Baterja

"

artylerji

40

-

się

z:

t.j.

18

t.j.

art.ciężkiej
polowej

6

daia?

--->

dział,
t.j.

4

działa.

znajdują się przy pułkach. Dwie ba- £

terje forteczne mają po 4 działa w każdej.
Podczas wykładów taktyki w Szkole Wojskowej w Kownie, profeso
rowie zapewniają uczni, iż jedyna wojna, która grozi Litwie jest
wojna p@lska. Wojna zaś Polska będzie z początku wojną obronną,
następnie już tylko wojną patryzantów. Ро tej wojny winni się więc
przygotować przyszli oficerowie iitewscy. la jlepszem przykładem
walki podobnej są Sinn-fefny w Irlandji.

:

Walka poﬁinna być nieustająca, walka де wszystkimk со Polskie,
z władzami èywilnymi, z poszczególnymi obywatelami, którzy przejdę

na stronę okupantów, z ich żonami, dziećmi,

бе zgodność odpisu,

“MN/5333“;

7-7 W 0 £ & O % 1 c z
94
pporucznik,

Oficer lączniowy przy W.K.K.L.W,

<---NTA HON
S3AIHOUY
ainsi
(45008714
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-=-----=-

"- -- '----"--

-

Beten

--

quegłg, iż ohşwatgţc Litwy
0 viay,
Srodkowej, którzy przynglaszanîù sią u niego z prośbą
;

Konsulat

Należy

Polski

oni
będą się legitymować dokumentami stwierdzającymi, iż należą
anie. 7
do polskiej oświaty na thWle, za<ługu3ą na zupełne zauf

związku z powrotem Rosenbauma z Warszawy prasa krytykuje zajad. le jego podróż, negując iż Rosenbaum utrzymywał jakąśkolwiek łącz
ność z Rządem Litewskim.

Dnia 13. czy 13.grudnia ucieknie do Memla, gdzie załosi się
w Konsularia polskiem niejaki Powarow, b. szef litewskiego kontr.
wywiadu, który pod zarzutem szpiegostwa na rzecz francuzów zastał
aresztowany przed kilkoma miesiacani , obecnie wypusyczony, obawia
się ponawnero zaaresztowania. Powarow może udzielić cennych wgkazówek, co do działalności wywiadowców litewskich w Wilnie i co do
stosunków niemiecko-litewskich, Zamierza on prąedostać sig do

najbezpîeczeniîîgă"ăiugek kokunikacji, praybędzie więc zapewne na miejsce oko
б.п. Otrzymał on guz wsparcie na drogę do Memla t'na pbbvì paro-

Nemla końmi, uważając, iż jest to

dniowy tamże, hależałoby uprzedzić Konsulat w Memlu o załatwie nie Bowarowi dalszeje drogi do Warszawyу, gdzie zgłosi się on do
Oddz.II.S$zt.Gen. w Sekcji Północnej.

/-/ Wołłowicz.

Za zgodność:

-

>

pporucznik,

