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0.5=е] rano zajęły oddziały kawalerji SŚwi
ęciany przez to
ZosVAłŁY oddziały 3«ej dywizji Lit.Biak.,a zyła
szcza 2 batal«
jonySłuckiego pułku i 2 baterje i pociąg panc
erny Mściciel i
Jjed.batal jon Białostockiego pułku zostali odci
ęci prawdopodo
nie próbować będą przebić Sig na Wilno.Sytuac
ja ich jednak
nieznana według ost-wiadomo (ci miała być 7 bryg
.rezerw.w Lyn.
tupach lewe skrzydło ma 6 dwaammivte w okolicy
Raszjutry na
północ od Godziszek „ieldunek podajemy że częś
ć kawalerji z m
dwoma autami pancernemi wyruszyła rano s'äu
iqcian na Wilno
wzdłuż linji kolejowej.Mowa naturalnie o bols
zewikach D«wo si
gen.Boruszczaka nakazało w porozumieniu se
unĄ Cofnięcie lin«
ji demarkacyjnej .5%.Podbrodzie Jezioro Dubinka
miasto Dybin«
ki Mejszagsta Jewje.Rówocześnie wycofanie jak najw
iększych
sił z linji demarkacyjnej posostawiajac

tam tylko półrole i

zgromadzenia rezerwy na prawym skrzydle linji deri
arkacyjnej
Generał Boruszczak wydał rozkazy celem otrzyman
ia iinji front

Dubinki«Podbrodsie,DubinkueWilj1i dale] rsecski Strata~3wir
jezioro Narocz.do jeziora Satory.6 dyw.prawe skrzydło wedz
ug
sybuac]i l-ej arm.ktora 2 barku połączenia od wczoraj nie
jest nan knana.0traycują łączność z lu dyw.piech, % zach

owuje

Się według sytuacji celem umośliwienia zajęcia tej
linji .Ma
13 p.ułanów który był meldowany wczoraj w Guntowniki raze
m
7 bryg.rezerwową uderzyć na Swięciany.4aznaczam,
%e jednak w
tej Ghwili niema połączenia ani z brygadą rezerwową,an
i z
6 dyI.Raśkazem mają być dopiero przesłane motocyklami „Uwa
żam
sytuację za bardzo krytyczną ponieważ faktycznie znac
znie j«
szych oddziałów dla óbrony Wilna

pod ręką niema.dopiero po

przybyciu 1 1/2 bat.Lidzkiego pużku które najwcześniej wg
w nocy przybędą do dyspozycji
bryg.do Pozbrodzia „Będzie
można linję frontu zabezpieczającą Wilno od Swięcian uważ
ać
za obsadzoną.Dla zabezpieczenia Wilma użyto bata
l jony 5аразо*
we pułku Kowidiskiegb i Wileńskiego /Szaby stan/Leg
jon kobiet \
i bataljon 159 p.p.daty bataljon czoł
gów.8zwadron zapasowy +
- jazdy tatarskiej otrz
yma o ogds., 17 rozkag
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możliwy oddział który ma być oddany do dyspozycji
nika Paszawskiego ................................\„.....
znana sytuacja wyżej podana jest to teraz ontataclnv'
czas decyzji czy oddać Wilno Litwinom.}% tej sytuacji mogliby Litwini koleją przez Jewje przerzucić do mw%

obsadzić linje & której naznacznenie bym prosił, twoﬁme‘

przez to strefę neutralną przed Wilnem.Proszę natychmiast
przedłożyć to p.Generatowi i zakomunikować mi decyzję par
prosiłem dowództwo 1*ej armji z “(іі—ы

nie można się było roznówić o ‚priyvszanie mi do dais

‚digg

nia dokładnej sytuacji yiasnej i nieprzyjacieł skiej loi;

nie otrzymałem./roszę więc o ogólną sytuację na całym h':
cie.
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