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kwitów, k tóry otrzm'łem i którego forma i treść nieodpo=
Чинні mo
%
ada mi.zarówno zpowodów formalnych, jak i merytorycznych,
Pieniądze, nadchogzące z New Yorku stanowią d mym b_udżecie,prawie

щитку nacą niespełna.1/8-ciq. Większ0dć mych»
pracowników opłacam z wżnsnych funduszów,
Pracuje, poniewaz jestem przekonany, té robi; dobrą robotę i,ze robota

wcażości.

moja jesæ pożyteczna dla wojny i dla naszej Sprawy,
igzbym poriedzied, jak mawiak jeden z naszych prayjacib*, Tomaw Liz»
bonie, iż "bomardowalem presmys% wojenny w krajach okupowanych, orge=
mizowakem akejq sabotstowa 1 podziemna we Francji, ddtem pierwese wiaGomości i kontakty z Włoch? *e dażem niezliczone ,cenne wiadomości
© ›dyzlokacji wojsk niemieckich w krajach okupowanych i plany fabryk
wojennych, i dokładne adresy i plany sytuacyjne lotnisk i baz "itd,ftd,
podczas pobytu w Huropie a odkąd tu jestem:wyniki, za które PT Dyrekcja
niejednokrotnie przyjmowała podziękowania od naszych sojuszników,
spezmiem meu oboyiagki mogę,
I dlatego «przy peanej skromności z j
z Gałkowitym spokojem pozwolić sobie na oś&*adczenie Panu,Panie Majorze,
jako Beprezentantowi PT Dyrekcji, 13 najuprzejmiej wypraszam sobie przy=

;sgganie mi tego rodzaju wzordw pokwitow
| Tam, głzie wgrqwchodzi powaźna i serjo robota, trwająca już kilka lat
niemożę być mowy o "usługach",
równiez, gdy w istocie rzeczy robota ta wykonywana jest dosłownie
rowo, bo - jak wyżej= bud%et, związany z nią pokrywany jest przezem=
z moich osobistych dochodow w 2/3, formy mielzy PT Dyrelccë 1 wepble

tow -A
"*
ownikiem- powinny byt=respektowane, ~~~ ## "' "
darowae PT Dyrekeji,~jak to miakem okazjq Panu ЗРапіє Maj orze
poWiedzieć-bezsiłę, gdy
niejest wstanie gotrzymać podjętych wobec mnie
via Pana Profesora (w Lizbonie}zobowigzan mora
h, Bo chodzi o mezecz'
ме і
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Pana Poprzednikowi,Panu Radacy niepowazne utrzymywanie
mnie wprzekonaniu, i% "wszystko zostało zrobione" w mojej sprawie ofi=
ce
cerskiej, gdy~ Jak to z ust Pana,Panie Majorze m@#ééa usiyssatem, „nic
niézostato gczyionej ponieważ brakło nawet najbardziej podstawowych
*)
@anych w teczcej danych o stosunku do służby wojskowej.,
Ale absolutnie niemogę zgodzić się na niewkssciwe, bo
istotnemu stanowi rzeczy formy. które pozostawiają wiele do Zyczenia, * +
Jiz tch przyczyn pozwalam sable zwrócić Panu,Panie HMajorze wzory
pokwitowań, które zastąpiłem ,opuszczając niektóre szowa,
r
Korzyst&m
aby jrzypomnieć
Panu Majorowi,iż w maju * з
ь.? obiecó» Pan.pomuszyć inte resującą mnie sprawą i zawiadomić mumie,
możliwie najrychlej o wynikach,
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