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Ekipa łelewi~Jneco Kuriera soatawlla w re1ła111'M!Jl ,.Bena• w
1Z zębów. Opera.tor 1tra.cił ł zęby, 1zef ekipy I - inform~
skrupula.tnle ,.Kontakty". D:&iwi6 114=. łe reporta.H potem bea42bne.
Łomży

Studenci

ł6dzcy

aałożyll

Klub lympatyk6w Anny Dyumet a

Okręrowe Przedslębiontwo Rozpow11eohnla.nla l'llm6w sorrullsowało w klnie „Studio" retrospektywny przegląd filmów 1 udziałem
łeJ aktorki. Nawet „Epłta.flum dla Barbary Radziwiłłówny" nie pomogło. Klub Istnieje nadal Nareszcie kult Jednostki, któr„ prą
najmniej wolno krytykować!

• 60 OOO aparatów słuchowych, nadeałanych 1 Wielkiej Bryła.nil w
darze dla Episkopatu Polski okazało się szmelcem, nie nadaJ„cym
się do użytku. Obdarowani mieli nie wiedzie6, oo 1łychaćT

•

Rolnik ze wsi Nieznan.kl

kupił clą,gnik

MF 255. W

cląrnlka

bra-

kowało 200 kg obciążników przedniej ramy 1 188 kg oboląłników
kół tylnych. Za obciążniki kół tylnych kazano mu zapłaci6 dodatkowo 48 600 ził. Obciążniki wykonywane li\ z 1urowca odpadowego.
Rolnik obliczył, ił ma płacl6 261 sł za kilogram, podczM rdy 1 kr
stall zbrojeniowej kosztuje w hurcie ł2 zł. „Według ohłopsklero ro-
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- to jest wyzysk rolnika, dla którego praw-
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nyoh 4o4atkoW7•h Miar. Płnao ,,B:lłracl7" ałałwleno o4mownle.
1Ded7 w botelow~ lulonoe jelł '"'6 ...WOW7 jU. .._ IDl••ar
- winne
~ownlkom.
•

w hot.la.

•

•

4opo4obD1• lw1eol .......... ......,._ . . .
ehunek • łwlałłeł

„....,......,.
„

• W llWo
nclUeJ ,.Ma Pneła1" Pft'Ba łr1lba Id .... li ..doba jeJ Ił• P9Wl• ohłopak, ale kolełanka Die 4ajo JeJ udstel • ..Dlewał sa bardu U... łJ'lklom. M6wt, ło Jutem ładna - len u
INlrclM Hanaoamc 1 „clen ohłopak mnie Die Heh"'• Dnlmo, Ido
alamaJ Ił" kolelanb m6w1 &air 1 9lllClrołłl. 11cW ... • ....m
smarłwlmłem do _..,........,

• z

baty oerodHDlo1".ł 1tudnl Jlfepłana w Oda6drs lllbt* ..,.
orły '-rł•llo611do, W7k•nane 1 metalu. Je4oa enel d• o4n&lul był w konserwacji. w kutni PKZ. Mimo alarm• w pruło pntownlcy kutni nie poinformowali nlkoco e miejscu pobytu orla.
PTtanl, dlacsego mllozell - odparli. łe od wyJałD1e6 •Il d7rektorą. Co 11, italo 1 drurłm orłemT Nie wiadome. Jflo takle erły
pnepadły w Gd.auta bn wt„ot.

• W 16dsldoJ balt IPOl'to1".ł koło ltM7 wrwtenone rep1amla dla
016b korąlłaj„cyob 1 lodowłlka. Czytamy w nim m.ln.r ,.J'codnle
1 lntencJ„ pnepl16w o nralou.nla alll:obollsmu, sabnnla 11,1 wprewa.dnnła na. teren obiektu p16w I Innych lwłerqf'. 8lu1mlel Jlflkł
tak nie potrafi naro1rabla.6 Jak pijany w dryq ratlerek, kt6Nmu
WYdaje 11,, łe Jest berna.rdynem.

