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_ODPOWIEDZI _NA _LISTY 

Waldemar 5: Blackpool 175 Promanade, Jesteśmy bardzo wdzięczni za pa 

mięć 0ęe."Forsie", jak również zawiadamiamy, że do grudnia 

a może i dalej jest zapłacone, Co do powodów przerwy; to 

  

jak pisaliśmy w Nr,6. była ona spowodowana przeniesieniem 

! lokalu , jak i zmnianą osobowego składu re 2dakcji. O współm 

FE precę a zwłaszcza © a r tyku ły. bardzo prosimy, 

; M Marynax 0 N g
 hi H E Q o . «

 a H © O C s. List Druhów sprawił nam wiele 

ką przyjermmość a zarazem niespodziankę. Bardzo jest nam min 

ło , że i nasza Świetna marynarka pragnie nas obsypać arty= 

kułemi o swoich licznych zdarzeniach. Czekamy na nie z otwam 

| rtymi TOKOME+ +44. 

Weldemar 5: RAW West Freugu Stranraer, Ża Życzenia świąteczne; chociaż 

w nieco spóźnionym czasie bardzo dziękujeiny. Prośby Druha 

w związku z pierwszym numerem nie możemy wykonać, a to dla= 

tego , że był on bity ręcznie i tylko 9o iumerówępozostał 

tylko nam jeden numer , który jest w archivum.i'orse dostaliśmy» 

Antoni 5 : RAW Station Świderpy Lincolnshire, Za list i życzeńia ,którę 

otrzymeliśmy. s serdecznie Gz ięku jemy, 
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