Gian 0arlo FIGHIERA
Kon resti . sE:kretario
3ruselo

Add S I K o R S K A
Rad 10--j urnal ist ino
varsovio
geedzigos . .
ia 20an de aprilo 1960

Kara Koieg(in)o,
Antau du semajnoj, ei polujo alveriis F-ino Ada, SIKORSK
la f'ianĉ-Ina de la K,K. S. S--ro G C Fi6hiera
rajtas restadi en ßel8uj o i.s la
22a de tiu ĉi monato.
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La 6e± ianĉo j intencis 6eeU 2 i i en oKt o oro proKsima. Rest is taMen
8 anda demanda si no , C u s i tiam anKora.0 ricevos novax pasporton por
f'orvoja ;i duafoje en salua jaro.
Tial KeiKaj inter ni nelpis ihn rapidi5i la forlualaĵ ojn, tiel ke
111 povu u1l 1 4± anKorau dum la nuna i iáert empado en nel uj o . Kai ni
nun scias firme, Ke la ,eedzi6o povos oKazi en 3ruselo , merKrec on , la
0 an C~ ~: aprilo.
~

mi persone, --Kaj KelKaj aliaj Kun mi -, opinias Ke, pro forto de
aluoaü familioj, la bela es,byerant istaro havas Kiel devon, ior6rade ans t at aù i la naturajn garenc o j n•

M1 aKc ept is esti, ni diru, la edz i a patro Kaj mi invitas vin partopreni, Se iel eble, al festeneto, Kiun ni intencas oKazi. tiun tagon
en iu restoracio de la eefuroo, j_e la La vespere, tiel Ke ĉ iu povu an-Koraa decatempe rehejmigi
mi rie jam povas definitive indiKi la lokon neK Kondiĉojn, ĉar tiaj
deoendas de la nombro de partopr1enontaj aí iKoj • sed ni diru, Ke la man2o ne Kostos pli ol tiu de ordinara Grupa fe s u eno , (do ĉ irLau 1Yor . I50 )
mi deziras ricuvi Kiel edle plej rapide respondon pri via eventuala part opreno (sola aa Kun f awil lano j), mi d ire ct as la nunan inviton
ai tiaj, Kiuj Konas s-ron Fi6hiera jam persone , do al la prez idarit o j de
B.C.K.E. kaj de FL.L.E., al la administlantoj de RS j .L. ;. Kaj KO1uprene-ole ai ĉiuj L.K.K.-avoj. Sed tiu invito ne estas iirui6a Kaj ĉiuj, Kiuj
deziras ali i, estas oonvenaj ... La celo ne estas, Ke :i u branda 1uango-l'esto launoilibra, sed montro de simpatio al vera siridona Kunlaporanto
ce "nia" 45a Kaj al ĉarma pola samideanino, Kiu baldad i os itala ci-vi.tariino , sed, presKau tuj, devos re ini al polujo, por lioerig i sin de
sia profesia devo Kaj fari diversajn lastajn aran ,ojn en sia isnuna
pat ru j o ,

r

se vi ne povus partopreni, mi estus tamen danKa al vi, se vi bonvolus sendi simpat i--esprimon, tiun ta6on, al la adreso de nia oficejo,
samtempe logejo de s-ro Fi6hiera (Karmelietenstraat, 9a, rue des pe-tits Carlles) .
Kuri sincera saluto
La edziga patro
Maur. JAUMOTTE.

