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Dnia 31 Sierpnia b.r. udałem się z rozk
azu Nacz.Dow.W.P. z porucznikiem HOWARDEM, człónkiem Amerykonskie
j Mis ji Ratunkowej, do miejscowości okupowanych przez wo jska sowieckie
podczas ostatniej ofenzgwy, & obecnie uwolnionych z naâazdu bol/.szewiekieg
o
micznego tych obszar w, określenia stra w celu zbadania położenie ekonoż i sakód wyrządzenych przez wojekB sowieckie, oraz stopnia poszkodo
wania ludności cywilnej zarówno
miast
jek i wsi,
Wobec sytuacji wytworzonej ostatnio
przez najazd bolszewicki na
ziemie polskie Amerykańska Misja
Ratunkowa uzyskała nowe fundusze
z Ameryki, przeznaczone wyłącznie dla
niesienia pomocy ludności cywilnej
, która
w jakikolwiek sposób ucierpiała
wskutek najazdu,
W tym celu wysyła Mi s je
swych delegatów do obszarów obec
nie uwolnionych z najazdu, któr
zy bada ją,
na miejscu polożenie ekonomiczne,
i stosownie do wysokości poszkodo
organisują akcją ratunkową. Akcj
wania,
a ta jednak ogranicza się, wyłą
cznie do ,
dogtarczania dywności w stanie
odżywczych, w których ludność surowym, bądź też do organizowania punktów
miejscowa za minimalną optata,
rych wypadkacthezpłatnie, otrz
lub w niektóymuje posiłki, Akcja ta obe
jmu je nietylko
dzieci, lecz również dorosłych,
"
»
Fundusze ostatnio uzyskane wyno
szą
około 120,000 dolarów t.j. okoł
24 miljonów marek Pol.; część
o
źyymości jest juz obe@nie w
Polsce, pozostaZa jest w drodze z Ameryki.
Próca powyśszych przeznaczonych
uboższych gest również niewielk
dla sfer
ji fundusz Przeznaczony wyłą
cznie dla
gencji, której warunki mater
jalne, jak mieliśmy mognosé
stwierdzić, są
nadzwyczaj ciężkie,
Żywność dla inteligencji wyda
je się jako jednorazową
zapomogę, w stanie surowym,
$
Celem zorganizowania powyźsze
j akcji ratunkowej, delegat
polecił władzom miejscowym
Por.Howard
zwiedzonych miast, mianowicie;
Przasnysza, Ciech'anowa 1
Płoc
ka,
Mławy,
PuZtuska sporządzenie do kZed
nych spisów miejscowe j l&dnosci, która ucierpia
ła
ilości członków w kgźdej rodz najdotkliwiej podczas inwazji, z wykazaniem
inie oraz stopnia potrzeby
do „tych danygh w Катин/1 z
pomocy.
Stosownie
powyzszych miasteczek zorganiz
owane będą punkty
odżywcze, ktorgr wydawać będą
obiady reaz na dzień w ilości
-25 procent og Inej ilości
mniej więcej 20mieszkańców, przyczem akcja
dzone będzie przez 1 miesiąc.
ta na razie prowa=
Obecnie jednak czynione
kanie dalszych funduszów,
i w razie pomyślnej odpowied Są sterania o uzyszi z Ameryki akcja
ta bedzie znacznie rozszerz
ona,
;
Żywność wysyłana będzie ze
składów w Warszewie pod adre
miejscowych t, j. magistratu
sem władz
lub starostwa, lub też jak
tach, do nowoutworzonych
w
niek
tóry
ch тіав =
komiteçéw ratunkowych, któr
e prey jely kieromictwo nad akcjąratunkową.
Cath żywność została ofia
rowana przez Amerykę
bezinteresownie i jest nowy
m darem Ameryki dla Pols
ki, jednak w celu pok
rycie kosztow transportu
i prowadzenia punktów odży
wczych, posiłki wyda-
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pewną
minima]
opłatą, która w żadnym wyp
adku nie przewy
1 marki %d osgby.ąJa'zeli „7225.31:
okaże się źe oplata w niektórych wyp ższy
adkach
nie będzie mogła byc uiszczona ze wzg
lędu na zupełny brak środkow, posiłk
w takich wypadkach wydawane będ
i
ą bezpłatnie, Misja czyni obecnie
starania
u Rzadu Polskiego w celu uzyskania
pokrycia tych kosztów przez Rząd
; w tym
wypadku żedna opłata pobierana
nie będzie,
Niezaleźnie od powy&szeco por.Ho
ward polecił władzom mie jec owym
każdego miasta Sporządzić listę
rodzin inteligencji, które otr
zymają jednorazowy zasiłek w éywnosei w
stanie surowym,
‚
W pozostałych 2ch miasteczkach
, objętych objazdem: w Płofisku
pou warunki miejscowe okazały
i Siersię Względnie lepsze; miejscowo
ści te zostały
poszkodowane jednak nie w taki
m
co też biorąc pod uwagę, zdecyd stopniu, aby mogły wymegeć cjc ji ratunkowej,
owano pomocy nie udzieleć,
Plugs}: okupowa=
nym nie by
chociaż według informacji w3ad
z miejscowych, zacięte walki
toczyły się w najbliższej okoli
cy
miasta w przeciągu 8 dni, Kaw
wysłana z Modlina w ostatniej
aler ja
chwili zdołała opanować i wst
rzy
ków u wrót miesta,
mac
bolszewiW Sierpcu
bo utworzyli tam komitet rew bolszewicy zamierzali osiedlić się na dlużej,
olucyjny, w skład którego
mieli jakoby wejść
urzędnicy magistratu, Magist
rat zastalismy nieczynny,
Jakkolwiek szkody
Wyrządzone w samym mieście
i powiecie są nie tak znac
zne, jak w innych okolicach, to jednak przez wzg
lędnie niedługi czas ich pob
ytu obrabowali bol=
szewicy ludność &dwnie z
koni, odzieży i śywności,
Zresztą to samo widzi
się wszędzie. Już od Płońska
na Wszystkich terenach wi
niejszych rezultatów ich
pobytu: zupełny brak żywności dać jeden z najważ.,
zajętych zrabowali bolszewic
Wogóle na ziemiach
y ogółem 70 proc, koni,
wskutek czego podcięli
zupełnie rolnictwo, W polu
daje Się zauważyć
duź© plonów uie 26 ur &=
nyca z powodu najazdu; rob
ót jesiennych nie można podj
ąc bo brak koni i
Ziarno zostało tak doszczętn
ie zrabowane de nie star
jesienne,
czy na zasiewy
Ślady inwazji znać najwię
cej w Płocku, Jekkolwiek
szewicy zaledwie, jędną dob
byli tam bolę, zraboweli ludność naw
et na jbiedniejszą doszczgtnie,
Iudnoś żyd orska stanowiąc
a około 30 proc. ogółu jak
wake sig wobec naszych
oby zachowy wo jsk Wrogo i otwarcie
sympatyzewała z bolszewik
gay tymczasem w Mławie wed
ami,
ług zegnań miejscowe j lud
Żydów bylo poprawne,Wedlug
ności, zachowanie się
dal
szy
ch informacji, ludność
się względy? bolszewików
wiejska zachowywała
bardzo wrogo, byłe tes
przez nich tepiona i gra
na, zas Służba folwarczn
bioe przewaźnie sympatyzował
a z bolżzewikami ,
Pomimo źe ZWyśić W DierWs
zych uniacu Hu jezau azi
DoiszeWikoW schodziła
ażelnośc polityczna
ne
nek w MNłewie zaraz w pie plesn drugi, zostawiejac miejsca grabieży, to
rwszym dniu okupacji utw
jed
?.çwoluçyjny na czele któ
orzyli bolszewicy Komite rego Stanez rosjenin,
t
lecz w skład którego wes
rownież miejscowi komuni
zli
ści, którzy nastepnie
zbiegli z bolszewikami,
Wedlug relacją śniśdkow,
rod wo jake sowieckiego,
dziło przez miasto wiu
kudre prz
26 było od CZAS! do cza
su oficera niemieckiego ecno=
azalii jednego oddziału
, N
jazdy miar jakoby jechad
pruskicn,
oficer w mundurze huz
arów
Z innych mieqscowoś'ci.
w Preesnyssu Utworzono
do którego weszło kilku
Komitet Rewolucy jny
mie jsc ory ch komunistów.
dla ludności nie zrobił
Kom
ite
t
ten nic absolutnie
, jedynie wprowadzał
wych me jących na celu
w czyn zarządzenia wła
dz wo jeko=
korzyść &rmji czerwonyc
h i band. Na porzadku
były i iN grabieże i
rabunek sklepów, składó
dziennym
w i tp.
©

2 objazdu powróciłem
do Warszawy dnia 5 .tr
ześnia.
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