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Nelus najmilejsza h

czy jeZdzisz na nrtach po Paryzu?
Ladny nam prezent przysiata Syberia’y bo
tak gl-osi radioj tu/sViieg sypie, jui
drug! dzibn nie w^chodze na ulice, bo
nig nie uprzataja^, a jeclzenia mam dosycf.
,
K
if Poniewafe nie nalezysz do najlep —■
szych korespondentofr, wiec bez pytania
zalaczam sporo wycinkow / gazet o Toxbie
z Arturem i inne z Fela, jäsli ich nie
chcesz - to kosz jest najlepszym miejscetn.

Staram sie uporzcJkowac stosy roznych papieripw - niektore »Mzia odd^je do
Instytutu Pol skiego, _a z roznemi tek sympatycznemi listami trudno sie rozsta'c.

sie do Londynu. Mam paczke odeslana z New
Yorku wazniejszej korespoi?denc ji juz' chyba
dotychczas nie miadtam

n’iem od siostr, zes powrocila do 'ran
,ji i z tym rozpoczetym rokietn ¿ycze Ci tylko
eo jajlepsze - zärowia nadewszystko i by
kazdy dzifen by-1 dobry i promienny.
Mo’j ulubiony skonczyl l<t'jlk&""99
lg>t i w dzien jego urodzin pokazywano w
Police 1/2 godz. film, T^fcry^robifa ekipa
poznanska w lecie. Wypowiedzi “dzia, jego
3 corkij^ wnuki i mnie tani tdz (flyczono.
Posypa<o sie imo'stwo (istow potem ^¿(jekichs
Naczynskich, ktirzy sie przyznaja do
pokrewienstwa.

A Ty jak sie miewasz i dzi^tki z wnukami?
Czy
byla zsdowolon? ze swej
wystawy w Londynie ?

U nas zawsze ruch, Edzia pernice i umusl/
dzia<laja nadal stìrietnie, ale juz jest prawie
niewidomy, wiec wszystko trzeba czyf'ac mu i
?>omegac na kaá-dym kroku.
To naprawde wspani ally czlowiek i stale powtarzam, ze czuj(e
sie M u'przywile j owana , iz
mu s-iuzy-c.
mfozemylchodzic n^konceety czy do
Tylko juz n/en/ozemy(chc
A
teatrow,
bo to día1 niego zbyf" m^cza^-ce
jak sama musze czasem wyj'sc, -f-o ktörrfs z coeh do/rzymu je ojcu ^oearzystwa.

A co sie na tym sAjlècie dzieje?
w tylu krajachi

I to

Coz 'z'a wspa lialy film A.'rfajdy pokazywan
n¿2 dawno pt. "Korczak1'
to o tym lekarzu zydowskim, k fory opiekowal sie sierotami itw/iasn^wolnie z nimi posz(_dl na’ smierc.

Jeszcze chce dzis pa/e listow wystuk/c
wiec za±-aczam od nas obojga dia Ciebie
moc> czulosci i uáciskdw
ß^

