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Moi kochani!
List Wasz 24.711 pisany otrzymałem.

1) Co do Litwy. 0 polityce L.S.D.

była

mowa na zjeździe, nic jednak stanowczego nie postenowiono z му
jetkiem tego
by z nimi nie polemizować,
proletariatu na Litwie,

W "Walce"

postępię tak - wspomnę o rozłamie wśród

przypiszę to nieporozumieniom, które znikneć muszę

przy bliższym pozneniu i częstym stykoniu się ne

tym semym gruncie

1 wyrażę

nadzieję, że w niedługim ezesie neetępi stenowcze porozumienie i zgoda tak
konieczne w ciężkich warunkach litewskich. 0 proteście zarówno jak i o daw=
niejszych sporach i jołoczeniach nie wspomnę ani słowem, Teraz (to słowo przekreślone). W Przedéwicie przypuszczam można zrobić to samo nie robięc żednych
wycieczek przeciwko redaktorom L.8.Dowskiego oświadczenia, ani przeciwko
L.S.D. Co się tyczy Żyźni sądzę, że byłoby najlepiej wspomnieć o tym w ten
sposób, że czy to z powodu Wahle czy też innego jakiego powodu powiedzieć
pero słów o Litwie i jej dziwacznych stosunkach narodowościowych, które ogrom
nie utrudniaję pracę socjalistów i gdzie zatem jest możliwe istnienie różny ch
grup i grupek nie wiedzecych jak wybrnoć z zaplętanych stosunków narodowościowych i zastarzełych warunków społecznych. Ale i tutaj nie saczepiaibym L.S.D.
jako partii i nie mówi?bym nie o ich

i za jakie 1 1/2 - 2

FFQZZŚZŁŁ,

Pal diebli, to sobie minie

lata (słowo przekreślone) miesięce nikt o tym

pamiętać nie będzie.
Teraz uam diabelnie podłe warunki do jakiejkolwiek roboty - goście cięgle,
ciasno jak nie wiem gdzie, mebli prawie żadnych - piszę do was stojec, więc wy-

baczcie, że tek stresznie bemgrze. Piotr już wyjechał do Krakowa, o planach na

niego pisałem do Bolka.
:Ъ?

Czy

dotąd

Helo

WE./%f [Zwi/11 Z

Wasz Ziuk

es
a>

udciśni jcie od nas.

Wam, WesszeJ koblecie,

wo

le
Zatem serdeczne pozdrowienia od nas wszystkich
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И 12.

pień contre P.P.8. (Też zabawne stanowisko!). Co do unie orobifeie ecdme, ie
należałoby mu dać pozwolenie, gdyby ©ię o to surdcil, postewiwszy jekich pere
ograniczeń, £ co do transportm, to doprswdy nie wiem, 20 erzemplerzy - po jed=
nemm do bud dlu ciekewosci, a kilke egzomphr rope ru daiimkom i Warszawie noże
i nie zeszkodzi. 5/1X. Pere oni list przeleźe?, bo przy jechała szwagierke, więc
czasu nie berdzo
Witold ypte3 mh 40 numer, Woesle dobry, lepszy od
59—efoävbnpizv mi się podobało, że jest tem mnóstwo korespondeneji - wracamy
Fokwito Wan
do normy, A
owed tylko uniej niż to dawniej bywało. No, tymczesem dowidzenia,
Całuję cię serdecznie, Znu jomym pozdrowienie zełcczam. Kobieta moje przesyła
Wem uktony.
Huk
List zeł czony wyszlij.
Załoczony druk przysłuł mi Jowiez z tym, ażebym go odesłał do archiwum,
Liet zsteczony wié4 do koperty i sadresuj do Włedywostoku przez Japonię.
W Geogreficzeskij muzej Bronisławu losifowiczu Pi łsudskomu.

Xuxxiż
1.

4 pudy - 160 funtów (65,5 kg.).

told - Jodko-Narkiewicz.
Paszkowska.

6.

4.

2.

40-go numeru "Robotnika".

Robert - Al. Sulkiewicz.

5.

3.

Wi-

Gertrudka - Maria

Leon - Bolesław Czerkowski, murarz, dawniej członek SDKPiL,

zesłany na Syberię, po powrocie w PPS, był organizatorem w Warszawie i Wilnie,
członek CKR.
kami),

&.

7.

Fioły - żandarmeria rosyjska (mundury z fiołkowymi wypust-

Vecik z Paryża - Wacław Studnicki, brat Władysława.
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