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Z KRAJU 

M. Jurczyk za propozycją 
A. Miodowicza 

Jestem za spotkaniem wszyst· 
kich sd społe~znych, . które opo
wiaditją się za rewizją pr·o:gramu 
Balcerowicza - stwierdził przc
wodntczący KKP N:SZZ „Solidar
ność 80" Marian Jurczyk, ko
mentując list intencyjny prie
wodniczącego OPZZ Alfreda Mio
dowicza. 

M. Jurczyk stwierdził:' na Ust 
. Alfreda Miodowtcza należy od
powiedzieć. , Nie da się ukryć, że 

' ludzi.om pracy . żyje się w Pol
sce coraz trudniej. Ciężką sytu
acji: pogłębia ntrach przed zb10~ 
ro\_VYmi zwolnieniami. W tych 
warunkach, beż względu na nasz 
stosunek do autora listu; który 
po slerpniu 1980 zajął bardzo 
,1;1egatywne stanowisko w stosun-
· 1tu do „Solldarnośc1", uważam je
go propozycję za społecznic po
żyteczną . . 

Konsultacje premiera 
W przerwie obrad Sejmu od- -· 

było się, zamknięte dla dzienni
karzy, . zebranie OKP z udziałem 
Tadeusza Mazowieckiego. Jak 
się dowiaduje PAP, premie1· przy
szedł na to ·spotkanie, aby zasię
gnąć rady posłów i senatorów 

w sprawie kandydatur :na sta
nowisko ministra rolnictwa. w 
kuluarach Sejmu · mówi się . o 
dwócp kandydatach: - pośle 
Januszu BylińjJtim z OKP oraz 
r, kicr owni:kru Ministerstwa Rol
nictwa i GoS!podarki Żywnoś·cio
wcJ - Mieczysławie Stelmachu. 
- Przekazaliśm~; nasze rady 
premierowi na karteczkach -
powiedział dziennlkarżOWi PAP 
jeden ·z posłów - decyzja ·nafo
ży do Sejmu. 

I\:npił najdroższe araby 
'regoroczna, XXI z kolet ~ię

dzynarodowa aukcja koni arab
skich·· w Janowie Podlaskim n·:e 
przyniosła takich rezultatów, ja
kie osiągano w po~eednich la~ 
tach. Zamknęła s1ę:' : kwotą 860 
tys. dolarów. Najdrożej, bo za 
215 tys. dolarów· ·sprzedano .:Pi-. 

· latkę z hodowlt janowski'ej, 
chanJpionkę Polski i ·Eiwiata. U
rodziwą 15-latkę kup.tr wło&ki 
projektant ·mody · Paolo Gucci. 
On też nabył z-a 160 tys. dolarów 
ośmioletnią Pikietę, wyhodowaną 
w Michałowie.'.." · · 

Zmarła I. Eichlcn'•wna 
12 bm; zmarła Irena Eichlc

.równa, ak'torka wk·l-lt teatrów 
Wilna, Lwowa i Warszawy. Dy
la , od~wórczyntą głównych ról 
kobiecycij : 'o/. „Operze za trzy 
g1·~sze", „Profesji pani W.arrc~1- '', 

' „Nocy listopadowej" i „ltóży:" 
niezapomniańit Salome, Fed , 
Kleopątrą, ~arią Stuart. · 


