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Ze mamy anéw do czynienia

na terenie londynsklm z nlesænnrdynowanemi dzîalaniaml róznych jednos
tek

w Gabinecie, pndnhneml do' sprzecznych akcji w stosunku do Deniki
na,
się uwydałniły,

jakie

kiedy Churchill silnie popierał antybolszewików wbrew

tendencjom Lloyd George'a.

Tym razem lojalnie zdaje gig wobec nas po-

stępnwać Lloyd George podczas gdy w F.0.

objawiają się tendencje nam nie-

przy1a7ne. W Izbie Gmin Lloyd George woyoraj, ndpnw1adaî
ţcnainterpela—V
cję Kenworthy

(Labour) csmladc7vł

że rząd anvlelskl nie yamlerya mleszac

sig do qpravv pokojù polskobols79w1ck:

go i

do poknju « entualnie muqlałaby bvc roynafrzoną sprawa
zajęcla stannrlska
przez r7ąd anlelsxl Równocześnie w F.0. Radca Ciechanowski
misz rozmowę

z szefem Departamentu do spraw rosyjskich i polskich, sprawo
zdanie k któ'rej

załączam i z której wynika,

że istnieje rzekomo zamiar zwrócenia się

z notą do rządu polskiego, protestującą przeciw
zajmowaniu niepolskich
terytorjów.
Zgodnie z poprzednimi raportami,

trram dalej na stanowisku,

że mie

należy się przejmować ewentualnemi Dovrozkaml 1 гиги
pnlskl sprawę sto—
sunku do Roäjl рош1чтрп zachować całkowicie
w swych rękach. W związku

' z niezmiernie ważnemi zagadnieniami, decydowane
mi obecnie przez rząd
w Warszawie, jest ubolewania godnem, że Poselstwo
londyńskie pozbawione
jest prawie zupełnie wszelkich informacji i wskaz
ówek co do istotnych
zamiarów rządu polskiego, co do przyszłości
terytorjów wschodnich Polski.
Jest mi zupełnie niewiadomem czy rząd polski zdecy
dował się na koncepcję
federalistyczng lub przyłączenia bezpośrednio
Ziem Wschodnich, nie wiem
o ile rząd polski popiera ruch białoruski i
ukraiński, nie wiem jak sobie rząd polski wyobraża przeprowadzenie samoo
kreślenia na ewentualnie
przez Rosję odstąpionych terytorjach. W takic
h warunkach prowadzenie
rozmów z głównymi czynnikami polityki angie
lskiej jest krępujące i może
stać się niebezpieczne. Wiadomości z frohtu
bardyn też są pnządsne gdyż
ekstremiści niemieccy widocznie w celu podni
esienia ducha swych zwolenników rozpuszczali wiadomości, które i tu dosz
ły o klęskach i przewrotaéh
w Polsce,

natychmiastowe prostowanie których było
konlecznem a 1est.

utruñrlnnpm przez brak wiadomości bezpośrednich.
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8 raporfu rozmowy

Yu. rosyjskiego w #.0.

rządu

angielskiego,

wynikaęw'

p.
P Ciechanowskiego
z szefem wydzia3

stwierdzam, że wiadomości o naszych powodzeniach

na froncie robią tu wrażenie dodatnie i podnoszą nasz
prestige. Specjal-- -- пани
terjum "']OŻQXEETęWEPFJ-SRE wydaje się postówioną przyc
hylnie
co też Јунг–Аша 7

somySlnego obrotu obietnic dostarczania nam uzbro
jenia,

aeroplandw i t.p.,

o czem już musiała donieść Misjs wojskowa w Paryżu.

Londyn, dnia 31 marca 1920 r.
1 załącznik.
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