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Ze względu na wybory do Sejmu m/© styczeń moś=

:; podzielić na dwa okresy: I/Do chwili ogloszenie rezultatu wyborów /15 stycznie/ i 2/ Do zwoZania Sejmu.
Podziął powyższy przeprowudz16,édyi inaczej można ooenlaâîînîâéhwilowe nie posiadajgce trwaZego zmaczenia
walki

przedwyborczeﬁnaèij zaś тамада“? wymikiem tych

© walk i mogące mieć następnie duży wp/yw ma późniejsze uksz
tattowaàie‘siç Zycia politycznego w WileÉszeozyznie.
Pierwszy Ёжки, źwdźywszy swobodę agitacji i prasy odznaczął ’si? dużym podnieceniem
<

:

i antagonizmow ng =

rodowościowych 4 partyjnych, tem Więcej,” wszyscy byli pea

B

przekonani, fe w danej: chwili decyduje się sprawa przynaleź

mości Wileńszczyzmy.W oczekiwaniu czegoś mieznanego, ponick
kąd w trwodze діти-а zbrojnym wystópieniem Litwy lub Rosji
c + Sowieckim,].udność miejscowa zachowzywala się dość ospale i

-

okres pierwszy przeszedł nadspodziewanie spokojmie.Na powyźsze wpłynęło w znacznym stopniu poprawne zachowanie się
тХад « “minim:-5037315011 i Policji.
bo'wybore'w stanęły dwa wrogie sobie obozy:Stromnictwa Narodowe i Stronmictwa Lewicowe,wraz z Redami Ludowemi ,
W wyborach brala (#dzieX pewna ezesd fydow,szczegolnie w mis
miasteczkach,a po lwsiach ludnośćbinlomska;

S

Ludność litewska,dd skutek interwencji księży litewski
kich,do wyborów zupe/nie nié 'ргзувівріДа.

>
;

.

i

·

W drugim okresie,walki partyjne i narodowościowe przycichZy z powodu wyjazdu miększych działaczy do Wilna.Życie
polityczne na prowincji prawie zupełnie zamarXo.Rezultatem
wyborów było ukształtowanie się Stronnictw Politycznych w
362

«2Wilnie,
Dominującym wypadkiem drugiego

okresu były

greszty

działacay politycznych litewskich i bią/oruskich.Wsród
Litwinów i Białorusinćw areszty te wywoZeły postrach i przyknębienie,budząc przypuszczemia,£e jest to odwet za
lgtewskq akcję przeciw wyborom i Бојна–1;

туба éydowskiego spoXeczeÏstwa aressty wywoZeZy obu
rzenie,któremu odpowiedni wyraz de/a cała prasa Żydowska,
W Polskiem Społeczeństwie,szczególmie w niecrjentujących się kołach areszty Litwinéw i Bia/orusinów wywo/e=
Xy miezadowolenie.Jednak sfery polityczne odniosZy się do

mich z wielką rezerwą,obawiając się ujemnego wrafenia zagranicą.
х Szozogălnie sfery мишићи–“5340 areszty za nieporozumienie lub nowy objaw ремији p. SINKIEWICZA, zajęły
stanowisko ni_.eprzychylne,ktgśre y, Gazeta Krajnwanwyraziln
w artykule p.L.CHOMIÉSKIEGO.
STRONNICTWA POLI
TYCZNE.-

Obecnie:”.flilęiszczyzna posiada nastepujace uæ

-

rupowania poliţyozne: I/Związek Ugrupowań Narodowych, do
którego lnależą: A/Zwiqzsk‘ Ludowo Narodowxb/Chrzu'cijazîukţ

Demokracja o/Narpdowg Zjednoczenie Ludowe.
2/ Redy Ludowe: Stamowigce centrum.
. з/ Polskie Strong-icf“ Ludowe ,,Piaatnpçznstajqoe w
501511:- związku ze Stronnictwem ”Danch-etyczna.
4/ вони Związek Ludowy „Odrodzeuie—Wyzwplenie“
/ grupa L.CHOMIKSEIEGO /,pozo@tajacy w ścisłym kontakcie
organizacyjnym z Wyzwoleniem. 5/ Polski Zwigzek Ludowy ,,0drodzenie’7grupn заг.-і
MiCKIEWICZM.

-

„6/- Polska Partja формации Litwy i Białorusi.
Stronnictwo ,,odradzane-Wyzwolenie.,powntąlo z rozłamu w
dawnem „Odrodzeniuntajmn oddzieleniu się , ,Odrodzenia"
powniniegszej şrupy działaczy z
na czele.

,

i p.KARNICKĄ
;

t

Ugrupowania lewicowe,pozoataja z soba w blidszym ko.
takcie,utworzyly blok t.zw.,,Biuro Prac Poli tycznych'*,
192

;
--3/Demokraci
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P.P.Ş.„Odrodzelie—Wyzwclenţe' "i P.S.L./którego

prezesem jest p.KRZYŻANOWSKI ВґЗвівІви.,,Віш-о Prac Polityc
cznychnma ma celu uzgodnienie taktyki calej lewicy, aby e
akuteézlioj штампи–15 się prawbcy i Redom Ludowym.
W obecnej chwili Stromnictwa Politycy:. dzię/ają , prze
waźnio w mieście.

-

*

Z Żydowskich Stronnictw zeuwa£ono czynniejszą pracę

B

jedynie ,, Ceyrey-Cyon, 'w powiecie Siri ęciaiskim.
NASTRÓJ LUDNOŚCI,

=

«

dobry,

<

Polacy /wszystkie sfery/ze spokojem oczekują inkor»
pbx—coji lub Âutonomji ObaËa wojny znikZa caZkowicie.
иTndność litewskąprzygnębiona ostatnimi aresztowami
niemi ”choruje się nadal wrogomaja się jednak zauważyć przyuto‘aowamie sig jej do wurunkovfﬁn co wplyngl rezultat
wyborcîvﬂproeent głosujących,orez brak protentăw zagranicą,
Tudnosé Biaforuska i Żydowską zachowuje się wyczekujgco.

- TAJNE ORGANIZACJE
«
WYWROTOWE i. SZPI
powiatu
GOWSKIE, -

Na terenie powiatu Wileńskiego /Olkieniki/i

âwiçoiugàkiego /Ro;v;:-Św1ęciuny/qźyw11a się działal-

ność litewskich

pu‘tynntôw,wskutek udzieZu w wyborach lud-

mości z pasa neutì‘alnegomstalonmie fizicieni partyzantów

i byzo „(jednokrotna zrywanie lin'ji teleforiczuych w okolicach - Gie roJo'ÄtwieI-dzono większe zgrupowanie band party-

ţ) umano?/1
W okolicach Szyrwint / nie
©

*
ivyjns'ninno,czy wskutek za-

machu,ozy tef wypadku/ zostaX ramiony Komendant partyzantów
litewskich Wiktor PIOTROWSKI.

<

/NaogéZ w ostatnich czasach akcjaylitewska znacznie ustale.

DzięZelność komunistyczną zauważono w powiecie Troc-

kim /Lamdworowo i Rudziszki/,oraz w gminie Bienickiej /pow.
Oszmiangki/ w poètes}: rozrzucenych odezw , ,Komunistycznej

Partji <Ęzląlcu'zuizęvogo'le komunistyczni agitatorzy biaZorusey przepowiedeja z wiosną wojnę i makZaniajg ludność do two
rzemiś oddziaZéw partyzanckichéSa ont przys/ani rzekomo 384

,i>

vire.

»

przez plk.ELIZAWIE;I'gWĄ

*>

posiadającego jakoby

w Mińsku większy oddziaX bia/oruski /40 tysięcy ludzi/,

AGIKTACJA'.

з

Litewska agitecja w okresie sprawozdawczym

miaka za główne zedanie obniżenia wartości wyborów i byla
prowadzona przewafnie za pomocą broszur i odezw, częściowo
zaś uatnio.Szuzag<Śln_1e Odznaczyli się w tym kierunku: ks,
KARWIALIS,/O1kieniki/,ks.BUDRAS /Marcinkaïce/,ks.BREWO />
Lingmiany/,ks.MICHAJZO /КоХувівнудква .KRYSZTOPONIS /Hoducisz
ki/,i }u1_.Do agitacji wykorzystywano J‘nzdg po Kolendzie. ·
/ BieZoruske agitacja miala miejsce,przewaźnie w powiecie Oszmiańskimi w części powiatu Święciański ego! /Swir-Ko
naja/.Najczygniejszym

ks.PRZEMIENIECKI /gmina Dziewie-

niske/,ktéry isi/owaX przekupić instruktora wyborczego - SZEJZERBIÉSKIEGOmz-oponujqo mu felezerstwo przy głosowaniu,
Podobne agitacja prowadzili rg'vwniei ks.STANKIEWICZ i niejeki STARCZEWSKI,

BD

z

Silną agitację przeciwwyborczą prowadzono równieź za
pomocą legalnie wychodzących pism, jak ,,GXos цревни"–
» ‚Хх—уния" ’-, ‚богини-‚ , BieZaruski Zwon'* i t.p,

Po wyborach agitacja
~ WYWIAD OBCY,

Wiadomości brak,

%

ofywiony ruck pasaferski z Rosji Sowieckiej
oraz Gdańska i Niemiec,lecz na razie nie udalo sie nic ustelic.
WYWIAD WZASNY,.

.

>

W dalszym ciągu napotyka się na różne trudności

jak brak odpowiednio wyukololyql} ludzi,znajacych jezyki i
teren, deskonspirowanie nvidii/ta:": ponozuşg'lle organa '
_bezpieczeństwa - przez aresztowanie i badanie ich w obecnoś
ci osób cywilnych i t.p.napozór drobne braki,które jednak
są dużą przeszkodą w pracy,

ÊËTUACJA EKONOMICZ-

.

Pomimo głosów w prasie o poleprzeniu sie sytusc

ji ekonomicznej - która jakoby chciala wywolaé zniszke cen,
artyku/y społywcze Шанк migso,mabiaX i t.p. ciągle drośe%

da.

- ÊOEDATKI I REKWIZYC-

$

W Oszmieńskim ludność fydowska narzeka, źe podesty
scree

;

"

ki.sg.zbyt

+

wygérowane.

W Olkienikach

ludnos§é wyrafe riszadowolenie

z

radnego

KUCEWICZMktox-y taksowaX nieruchomesci,przypisując ma stronповс•
STRAJKI

I

WIECE,

W okresie

,

ce

prawie

wyZgeznie

sprawozdawczym

przedwyboreze,a

strejkow nie

byZo,wie

dòpiero pod koniec mie~

siąca sprawy ekonomiczne stały się znów aktualne.
REEMIGRACJA I UNET:

Napływ uchodźców zmniejszy/ się.0gó/em na tere
Litwy Środkowej przyby/o 1164 osoby,uby/o zaś =953.

Wśród przybywających znajdują się zdemobilizowani іоіріогяе
Litewscy.
cas-

P BA SAs

it

<

„Лп/авы IO0-go stycznia zaprzestęZo wychodzić

7

els

pismo codzienne ,, SXowo Wileiskie' ’/orgn P.S.L./
Ро wyboragh znów przeste/a wychodzić ,,Bazeta Wyborcza
Ludu Wileńskiego."

5

_

Dnia 29-g0,stycznia WZadze Litwy Środkowej zamknęły
(piano codzienne litewskie ,,G/os шыш”:- .urtykuly treści
Ą nltyparîstwowej &
oa 25-80 stycznia zaprzestano wydawaé z braku funduszdi
codzienne pismo w

Sşsyk—u rosyjskim ,, Wileriskeaja Myśl."

W pierwszych dniach stycznia powsteZ nowy удобны: pod
%

=

tytuZem, , ‚Unzer zeit Odpowiedzialny-u redaktorem, jest znany
działacz partji „Bund Ryfka EPSZIEJN.Tygodnik ten o
i

w untypuîstwomma na celu obalenie ustroju knpitalistycznegj.
-

Dmia 30-go stycznia zoste/a-wydana przez Żydowski Geniralny Zwiezek Oświaty jedno@uiówka w języku źydowskim pod ty-

~tuJem ,, For die Kinder" Ап- .dzieci/.

Аві: 30-go stycznia przestano wydawać , , BiaZaruski Wie|» с\ошовеі wskutek trento-nni- przez thdzo prokuratoskie pracomikéw pisma „
,,Bia/aruski Zwonnpo aresztowaniach współpracowników

zaprzesta/ "gogodzicî/y
ŒÊQZIAÆNIE} -

Pomimo, fe wladze wojskowe i cywilne naogéZ chet
nie "5136162191an z Policją Dz.5f.,to jednak zdaźają się wygse
padki sporadyczne,z których teź wledze,przez opieszazosé lub

„&

*

nigzrozunienie fuukcji,Policji Dz.5f,utrudniają w pracy;
Np.często zdarza się,£e władze administrycyjne ca:-11.110.“ da-

s

wanie podwód funkejonarjuszom,lub tef wlać!” поїзд-оп; utrud=
miają sprawdzanie zawartości bagaży i t.p.
| NADUZYCIA WKADZ.
-

f* ostatnic& dniach notowano kilkanaście wypad
ków dqzercji' polskich fofnierzy do Litwy Kowiedskiej,dokony-

fi

wgnych w okolicy Rudziszek,gdzie peZniący tem służbę Szwadro›
Techniczuy nie stoi na wysckości swego zadanią,Dezercje te
- 4

są wywolane, jakoby dzięki ekscescm oficerów wystanie nietrze
śwym względem iolşierzyn nawet względem ludności cywilnej;
Często się zdarza, ée‘jolnierze .polaoy7na odcinku Ремете},
Biokanﬁiedrojœieéodczaa ригати-111: lifji- kordomu urządzają #chadzki z foZmierzami liteskimi 6-go p.p.,celem uml-

RA

wiania sit co do przepusszsczenie szmuklerzy w obie strony od
‘ktoryoh pobierają za to.lapowkÿ/

BANDYTYZM I ZBRODW okolicach -zblifonych do pass neutralnego de=
NIE POSPOLITE.
,.
>
je się zauważyć czçsta kradzieg коні.
Na drodze idącej z Wilma do PoZocka,a
%
$

Wornian,Kot16wki i Miczaliszek dokonywane są częste napady m
na podróżnych.

DZIAZALNOSE -

wp:

w okolicac}

eu

$
W ciągu okresu sprawozdawczego do Dzis/u ђин.

G.P.B.L.Śr. wplyngìè spraw - здам tych załatwiono = 359,
moriono —6,pczoÈaÌ:a,Io w. toku = 61.
W ciągu tego okresu aresztowano - 329soby, z ţtârych zwol

+

niono - І0,інбеглотало administrgoyjnie - 2 оврьу.

»

Zobowiązano do meldowania się - 32 osobom,
, W styczniu ÈË-zeprowadznno тпаби - 193,7 tego z @odat
z

$

‚ '

mim wynikiem - 74,

3

© C х
Objektów inwigilacyjnych byXo - 183.

Kierownik Działu Sf.K.G.P.P.L.Śr.
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y Adista-turn Gen.Nacz;Wodza Rzecz.Pol.

2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
ТО/
11/
12/

Delegatura Rzecz.Pol.w Wilnie
Departament Spraw Wewnętrznych
$
Adjutentura Gemaralna WOJ.? Litwy Sr.
Oddział II-gi Wojsk Litwy Środkowej
Starostwo Grodzkie w Wilnie
Starostwo Powiatu Wileńskiego
Ekspoz.Nacz.Widza Wojsk Pol.w Wilnie
Prokurator Sądu Okrg.w Wilnie
&
GZ.komerda Policji Pamstw.w Wilnie,
++
*,
,,
w Warszawie
a r o h i w u m

Ea pod d Lil!!!
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