
$. W. Teetatet 
i f l rwf ibOwBWOK^jWE 
VILLANOVA. PA. 19085 

16 de juliol de 1984 

l/alguda germana: 

Supcso que V S B rehre la meva carta del 8 del juny 
passat. Com et deia, el dia vint i tanta (na recarda ara 
el dia exacte ) de juny varem sortir de Filadelfia en avió" 
per al viatge cap ais paisas de l'Est. De Filadelfla, 
primer, fina a Frankfurt 1, el mati mateix de l'arripada, 
en val cap a Moscú. Hi varem ser das o tres díes ; des-

& prés, e n a v i ó f i n g a K i e v i d e s d e K i e v , en barco, peí 

Dniéper, visitant diuerses ciutats, a mes de Kiev --Kha-
nev, Cherkaaay, Odessa, e t c . — . Des d'Qdessa, en el ma-
teix -ba-PG-o-f—p-el Mar Negre i peí Danubi fins a Bulgaria 
(Ruse) i deapres, en autobús, fina a Bucareat. flbans 
d'ahir erem encara a Bucarest. El viatge va acabar ahir 
i ara tractem de recuperar el son perdut. 

Ha estat molt interegsant tot. Recordó que havies 
eatat a Sofia (Bulgaria) i que t'havia crldat l'atencio, 

' entre al tres coses, la manca de praductes a consumir i la 
buldor deis escaparats. La coaa segueix mes a menys ai-
xi, de manera que aquest no es un viatge que E S pugui re-
comanar ale qui vulguin veure vidrieres curulles de 
coses. Per altra banda, es veuen coses que valen la pe
na : el Kremlin, per exemple, a lea ciutats verdes i molt 
cuidades d'Ucrainia, les cúpules daurades bizantines, 
etc. Una de les coses dignes de destacar-se es la bona 
disposiclb 1 gentilesa de la gent (ja parla una mica rus, 
de manera que me'n puc donar compte). El menjar, almenys 
ela que ens prepareven en els hotels i el barco, molt mi
llar del que havíem pensat. 

Et demanare un favor, important. Per fi he rebut la 
factura del llibreter de Madrid. Es: León Sánchez Cues
ta. Librero. Serrana, 29. Madrid, 1 (telefans 27S1183 i 
4355622). Et prega que en nam meu, i del meu CDmpte, li 
envlis la quantitat de Pessetes 17.865 Cdiaaet mil vuit-
centes seixanta cinc). Jo li eBcric anunciant-li la 
transferencia de f ons . Mol ti's simes grades . 

Espero noticies teves aviat. Seguirem aquí tot l'es-
tiu. Espero que ens veurem a la tardar. Rucords de Pria-
cilla i una furta abracada del teu germa 
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