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canie z sarnolotöw sowieekich - zbrojnyeh dywersantöw. Sowieekie oddzialy
dywersanekie w dalszym ciagu nie tyle dzialaja przeeiw Niemeom, co gnebia
i rabuja spoleczenstwo polskie oraz wyraznie przygotowuja sie do odegrania
czynnej roh wojenno-polityeznej w momeneie ostateeznej walki Polaköw
z Niemcami. Bandy sowieckie S'l coraz lepiej zorganizowane. Otrzymuja one
droga powietrzna doskonale zaopatrzenie w brori i inny material wojskowy
oraz wyszkolonych instruktoröw. Na wielu terenach, zwlaszcza w powiatach
lesistych (m.in. wlodawski, lubartowski, kozienicki i konecki) gdzie formacje
sowieckie sa specjalnie silne, staraja sie one grupowac kolo siebie miejscowe
elementy komunistyczne lub komunizujace oraz zbieglych z miast Zydow.
Kierownicze jednostki sposröd zrzueanych z sowieckich samolotow dywer-
santöw staraja sie przenikac takle do srodowisk miejskich, podnoszac tarn
aktywnosc zywiolöw komunistycznych. Aktywnosc ta znajduje ostatnio
m.in. jeden ze swych wyrazöw w mordowaniu oficeröw, podoficeröw i sze-
regowc6w polskiej policji. W Warszawie dzielem komunistycznej grupy tzw.
Karolika bylo zamordowane w swoim ezasie komendanta polieji warszaw-
skiej, Reszczytiskiego. Ta sama grupa w ostatnich miesiacach zamordowala
17-u polskieh policjant6w. - Caly teren naszyeh ziem pölnocno-wschodnich,
poza miastami i glöwnyrni szlakami komunikacyjnymi, znajduje sie pod ter-
rorem, roznego rodzaju oddziaiöw i band dywersyjnych, kt6rych trzon stano-
wia regularne sowieckie oddzialy dywersyjne. Niemal gl6wnym celem akcji
tych oddziaiöw jest obecnie niszczenie majatköw i zakladöw przemyslowych,
przy czym ze szczegölna zaciekloscia napastowane sa majatki i przedsie-
biorstwa nalezace do Polak6w. W ostatnim czasie stwierdzono takze na na-
szych ziemiach wschodnieh systematyczne mordowanie Polak6w, dowodza-
cych dywersja, wynika, iz to nowe nastawienie jest wynikiem otrzymywanych
z g6ry rozkaz6w. Akcja likwidowania przez bolszewik6w Polak6w i polskiego
stanu posiadania wykazuje szczeg6lne nasilenie we wschodnieh powiatach
Wilenszczyzny i Nowogr6dezyzny oraz na Polesiu. Dwie sowieckie forrnacje
dywersyjne dzialaja w okolicy Pinska i Nowej Wilejki. Pierwsza z nieh posia-
da kompletny sztab, radjostacje i artylerie, Druga odbyla niedawno w jednej
z miejscowosci Wilenszczyzny defilade w pelnym, sowieckim umundurowa-
niu. W defiladzie wzielo udzial 3000 dywersantöw na ezele z oficerami, arty-
leria przeeiwlotnicza i przeeiwpancerna oraz lekkie czolgi i dziaika polowe.

Bandytyzm nalezy obeenie do najciezszych i najgrozniejszych plag pol-
skiej prowineji. Bandyckie napady na dwory, plebanie, zagrody zamozniej-
szyeh gospodarzy wiejskieh, siedziby administraeji rolnej i lesnej oraz na
mieszezqee sie(po wsiaeh i osadaeh przedsie(biorstwa przemyslowe i handlo-
we - S4 gl6wnym zajC(eiem lieznyeh sowieekieh band dywersyjnyeh, przy czym
szezeg6lnq ztosliwosei,! a ezysto i okrucienstwem odznaeza siy eoraz liezniej
w tyeh band ach pojawiaj,!cy sie(element zydowski. Ponadto nykajq prowinej«
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