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Iitwini zwracali się nieraz poprzednio o rozpaitę interwencje u

Polaków, Jakiś czas p. R. podejmował się tych interwencji w sposób
nieoficjalny, 'wyślęc że w ten sposób przycźy'ni się do zbliżenia pol~

sko-litewskiego, ponieważ jednak tego skutku nie widzi, a z drugiej

stfony pretensje litwinéw co do interwencji angielskich szły za daleko,
odmówił dal tego mişszania i zaw1adom1ł o tem przedstawiciela angiel„-

skiego w Kowme Zwrocläîem uwagę, że tylko opierając Slę na jego poprzednich mterwencjach w sprawach litwinów, zwróciłew Slę do niego
prywatńie z prośbą o zajęcie się losem p. .Bystrama i p. Puchaczewskiej ,
aresztowanych niedawno w Kownie. P, Rumbold zwrócił się do рой. Погба
i ma niezadzugo otrzymać waterjał w tej sprawie, Jednakże z powodów

wyżej wymienionych nie może poza dostarczenie» informacji więcej zrobić w tej èprawìe. Nic mu nie jest wiadomen .o kqncenfracji wojsk litewskich na naszej granicy. Powiedział mi: "wamy dosyć wpływów na
Litwie, aby nie dopuścić do zaatakowania Polski z tyXu", Zażuje on
i jak wspominał również i londyńskie sfery, że nie pozna doprowadzić
do porozunienia litewsko-polskiego, gdyż tym spésoben brakuje jednego
ogniwa w Yeńcuchy jaki się wytworzył od Finlandji do Rumnji. Nówił
w sensie, jakby winę tego przypisywano przynajwniej w znacznej mierze
litwinou. Moja uwaga o przesy/eniu przez Niemcy broni i amunicji na
Litwę bardzo go zafrapowała, prosił o dokładne dare, ażeby z tego
zrobić oficjalny użytek.
Sprawa rosyjska.
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Pytal sig, czy wiadome mi jest Rada, którą nazwa?-tylko w wypowiedzenixÿﬁ],

opinji angielskiej, by przy Borysowie sig nie upieraé; Wyraził przypuszczenie, że po zajęciu Kijowa i Ukrainy nie będziemy chcieli przedłużać admfinitum i jako zwycięzcy zrobiwy gest w kierunku pokoju.
Zakomunikował mi wiadomości przywiezione przez dziennikarza angielskiego, jaki wrócił z Moskwy o tem, że oficerowie Denikinowscy wstępują
jako ochotnicy do armji czerwonej i że wielu wyższych /od pułkownika
w górę/ dawnej carskiej armji służy w wojsku sowieckien., Wyraził oba-

wę rozbudzenia się ducha narodowego rosyjskiego przeciw nam.
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Ruubold
waż

rzęd

donosiz do

Londynu o

odwówił Komisji

naszym aktadzie,2

Sejmowej

przedłożenia tego układu,

opinie moze o wyjawieni e dópominać'się.
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jednak o granice

vngs‘ze z Ukrainą, które _пш` W zarysie polałem. Podniosłem uwagę
uporządkowania tejucîâvînej Rosji, aby dać do niej przystęp przez
Polskę państwom Ententy i wyzyskać i podnlesć родаки… со рой
rzędami bolszevvlckmml było niemożliwe. R, te znaczenie ekonomiczne naszeg akc]i. Jego zdaniem postam

kwestjg Ukrainy

tak, że nie przesądzany na stałe przyszłego]. 1 że gdybyk1edys Ukrai
na chciała się połączyć z jakąś uporządkowaną Ковда, to/byl'oby
memozlmem. MôwiZ, se nieña Jeszcze wiadomości z Londynu co do
tego, jak Slę zapatrują na naszą akcję. Z całej rozmowy we wszyst
" - kich podanych kwestJach maﬂ’em wrażenie Zyczlm ego stancmlska Rumosy
bolda.
Na osobę Petlury p. Rumbold upatruje su; sceptyczme
Niemcy.

Runbold otrzymał wiadomości odanglelsklego przedstawmlela Aljanc-

}

kiej Komisji Jojskorej w Berlinie, że Polacy nie. chez przepuszczac

i

amunicji niemieckiej, którą uczyniono w mysl:rozbrojenia Niewi ec,
niezdatne do użytku. Dziwił się, że ny robimy. trudności: w niszcze-

а
â

niu amunicji niewieckiej. i prosił o wyjaśnienie, _kętoravloblecałm
nu je; ale zwróciłem uwagę na machinacje niemieckie w Prusach
Wschodnich; które nas do wszelkiej ostrożności „zmuszają.
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