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BIULETYN INFORMACYJNY
"WOLNA EUROPA"

W.P. Zofia S. Drzewienieeka
342 Water street
Stevens Point, Wise.
Szanowna

Pani,

WObee wielkiego zainteresowania, jaki wywo~a~
nasz konlrurs na "List do Kraju" wsrod Polakow na uehodzetwie, redakeja Biuletynu Informaeyjnego "Wolna Europa"
~deeydowa~a przyznac dziesi~c nagrod dodatkowyeh niezaleznie od trzech nagrod, podanyeh w naszym komunikacie.
Z przyjemnosci~ zawiadamiam Pani~, ze nagroda taka zosta~a
Pani przyznana.
W za~~ezeniu przesy~am money order w
wysokosei dziesi~eiu dolarow.
·Wyj~tki z praey Pani wykorzystane zostan~ w
.Jednym z numer6w Biuletynu Informaeyjnego "Wolna Europa
przesy~anego do Polski za pomoe~ balonow.
Redakeja "Wolnej Europy" gratuluje
wego uj~eia praey konlrursowej.
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