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Kołodzle
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wieckiego  wctbec. oki.ągźego   stołd  i  uz}hpełniłem  art.J.K].incza  ó  Brakujące  Da-
ne  z  udziału  SW  v  tegorocznych  strajkach  sierpniowych.
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]iych   zerdr^ań  w  TV   w  pierwszych   dniach   stanu   Wojennego";

Nawet  ttez  przymiotnika  "haniebnych"   san   fakt  zezmawania  w  TV  w   stanie  wo-
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