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De mijnen opdoeken?
Limburg vormt front!

BKANCSTIGF.NI)
Hnkelc beangstigende cijfers uit

het saneringsplan van het K.S.-di-
rectiecomité: vanaf nieuwjaarsdag
'85, akelig d ich tb i j al. /.ouden van-
uit Winterslag vijfhonderd men-
sen moeten «afvloeien». Tussen
de 180 en de tweehonderd /.ouden
op «natuurli jke» wijze de mijn
verlaten, de anderen /.ouden over-
geplaatst worden naar andere ze-
tels, maar niét naar Waterschei.
In de/e mi]n /ou men van /es
naar vijf pijlers gaan.

Vanaf l januari '86 nog eens
670 man minder te Winterslag,
tweehonderd na tuu r l i j ke afvloei-
ingen, de rest naar de andere
K.S.-/.etels. Vanaf '87 de
doodsklok voor Winterslag: de
laatste mensen weg. Tweehonderd
naar Waterschei en het overschot
naar andere K.S.-zetels, fund 'K7
/ou Waterschei dan nog 2.467
mensen tewerkstellen. Dat jaar,
met hoogstwaarschijnlijk ontoe-

reikende subsidies, zou er een
produktievermindering doorge-
voerd worden, niet gespreid over
de vier nog resterende zetels: de
mijn met «het slechtste rende-
ment» zou geliquideerd worden...

NPOOKBEELDEN
De vakbondsmensen hebben

een berekening gemaakt: dit plan
komt neer op een vermindering
van één miljoen ton per jaar. Met
andere woorden: de Limburgse
mijnen worden afgeschreven; dit
is geen sanering meer, dit is een
(licht) gecamoufleerde liquidatie.
Kn spookbeelden doemen op. Van
reconversie in de streek van Genk
waar op termijn de twee mijnen
zouden verdwijnen, is geen spra-
ke. Een groeipool in Limburg die
morsdood moet? Genk als een
tweede Liverpool met een jeugd-
werkloosheid van om en bij de
tachtig procent? ... De vakbonds-
mensen aan de basis vinden het
«rampenplan» volstrekt onbe-
spreekbaar.

ONGERUSTHEID
Hun ongerustheid werd gedeeld

door de politici achter de tafels.
Voor de SP waren opgekomen de
parlementairen Willy Claes en
Louis Vanvelthoven plus twee
burgemeesters, Knuts en Vermas-
sen. Van CVP-zijde de heren
Dhoore, Kelchtermans en Thijs.
Voor de Volksunie: J. Gabriels, J.
Vandekerckhove, Vandenwijn-
gaert en Sauwens. PVV: M.L.
Van Den Poel-Welkenhuysen en
R. Vanhamel. Onafhankehjken: J.
Smeets.

Behalve een vijftigtal vak-
bondsafgevaardigden ook de pro-
vinciale verantwoordelijken. De
burgemeester van Beringen, voor
de gelegenheid voorzitter van een
niet-geheel-geplande bijeenkomst
in zo groten getale, vond onder-
meer dat een spoedig contact met
de K.S. zich opdrong, dat alle
Limburgse organisaties behoor-
den verwittigd en dat het een
pluspunt was dat alle politieke
formaties samengekomen waren.

Containermuur
voor Tongeren?
Voor reconstructie oude wallen

l 171.1/1,' \iin hl: l

' longeron als middeleeuw se
ves t ing o n v e r v a a r d voor stonn-
rammen en katapult-aanvallen,
k l a a r met kokend teer, pijl en
boog om woeste onver la t en te ver-
d r i j v e n en plundertochten tenen
te gaan.

GFSCHII DKNIS
l .ven v lug de geschiedenisboe-

ken raadplegen om de verschil len-
de omwallingen van Tongeren te
s i tue ren . I n de tweede eeuw na
C h r i s t u s werd de eerste Romeinse
M u u r gebouwd, l wee eeuwen la-
ter volgde een k le inere Romeinse
omwal l ing . die het la ter middel-
eeuwse stadsbeeld /ou determine-
ren.

Nai l . i t m de l ( )dc en 12de eeuw
het c e n t r u m van de stad werd om-
m u u r d , werd in de 13de eeuw de
midde leeuwse oimvallmg opge-
t r o k k e n , d ie momenteel nog zicht-
baar is over een lengte van 700
meter De oorspronke l i jke m u u r
was r u i m 2,5 km lang, telde /.es
poorten en dert ien torens. Het is
precies de/e m u u r en een aan ta l
stadspoorten die v i a con ta ine r -

onderbouw zouden
strueerd worden

gerecon-

F I I M
Twee maanden lang /.ou dit op

anachronistische fundamenten ge-
t immerd geheel terug te sfeer van
de donkere jaren, de «dark ages»
van de middeleeuwen oproepen.
Het l i j k t wel een monumentaa l
decor voor een spektakelf i lm.
Waar zijn de scenaristen en'de ca-
mcralui die van dergelijke unieke
decorbouw willen profiteren om
een f i lm te draaien. Het zou zon-
de zijn om z.o'n imposant deco-
rum na acht weken verwondering
terug op een trein te hijsen, /on-
der een historische gebeurtenis in
die omgeving op pellicule te heb-
ben vastgelegd.

SPONSORS
h n hoe /ou nu deze omwalling

geïns ta l leerd worden'.' De contai-
ner zouden volgens architecturale
gegevens in het midden van de
nngluan geposteerd worden, ka-
derend als de natuurgetrouwe
weergave van de originele wal, die
van Moerenpoort tot Jekerpoort

het tracé van de huidige ringlaan
volgde. In totaal zouden, naast de
muur die in het middenrijvak van
de ringbaan dient opgetrokken,
niet minder dan negen stadspoor-
ten en vier stadstorens gerecon-
strueerd worden. Er werd al uitge-
c i j fe rd dat dit verkeerstechnisch
mogelijk zou zijn.

Probleem vormt uiteraard de
kostprijs. De raming van de archi-
tect beloopt 28,5 miljoen, ereloon
inbegrepen.

Dit aanzienlijk bedrag zou vol-
ledig dienen betaald te worden
door sponsors. De centen van de
Tongerse gemeenschap mogen
geenszins door dit prestigieus pro-
ject worden verteerd, dat is alles-
zins de mening van de stuurgroep
Tongeren 2000.

Op 15 november a.s. komt uit-
sluitsel over de financiële kant
van de container-muur. Dan zal
worden uitgemaakt of in ju l i en
augustus 1985 de middeleeuwse
omwalling van de 13de eeuw, in-
clusief de stadspoorten zo mone-
mentaal zullen herrijzen.

Fr. P.

ONVERZETTELIJKHEID

De h. Cuyvers (ACV-Limburg)
zegde huiverachtig te staan tegen-
over een mogelijke partijpolitieke
aanpak van de gestelde proble-
men en toonde zich dan ook ver-
heugd over de reeds bereikte con-
sensus: een Limburgse onverzet-
telijkheid tegenover een eventuele
liquidatie van de mijnen. «De op-
lossing kan niet liggen in het hal-
veren van de activiteit, zo zegde
hij, of in het vierendelen daarvan.

Het heil ligt in verder-werken,
met nog meer inzet.» Hij noemde
het onvergeeflijk als zou gewacht
worden op een of andere actiedag
in de toekomst. Ondertussen kun-
nen de beslissingen vallen...

VIJF NA TWAALF

De h. J. Baeyens (ABVV-Lim-
burg) had het over een «algemene
mobilisatie» - vijf na twaalf in
Limburg - en over de noodzaak
van snelle beslissingen, niet in het
minst wat de verluchtingsschacht
van Waterschei betreft. Hij ac-
teerde dat de mijnwerkers «aller-
hande verklaringen, van wit tot
zwart» hartsgrondig beu zijn en
klare taal willen horen. Liefst niet
zoveel over «reconversie» of
«technologie», niets dan holle
woorden waar het Limburg be-
treft.

Even een verwijzing naar
communautaire twisten: «Als hef
in dit land mogelijk is dat een re-
gering wordt gegijzeld door één
persoon, wat dan met tienduizend
gezinnen in reële moeilijkheden?...

Niets tegen een actiedag, maar de
hoofdzaak blijft «de boterham
van de mijnwerkers». Volgens
Baeyens moet héél Limburg eens-
gezind naar de regering toegaan.

EISENPAKKET

Willy Claes toonde zich even-
zeer voorstander van een zo breed
mogelijk Limburgs front: stappen
naar de K.S. toe. naar de regering,
naar de Vlaamse executieve. Een
eisenpakket dat volgens hem door
alle geledingen kan worden on-
derschreven: een kolencentrale
voor Limburg, nieuwe uitbatings-
middelen (en daarin speelt ook de
verluchtingsschacht van Water-
schei een rol), zekerheid in ver-
band met produktie en tewerk-
stelling, wetenschappelijk onder-
zoek, diversificatie, een verzeker-
de afname van K.S.-kolen, een
omschakeling van de energiesec-
tor naar de steenkool toe, en voor
de Vlaamse gemeenschap de be-
schikking over voldoende midde-
len. In een geanimeerde sfeer nog
enkele afrondende bemerkingen.

Gabriels: «Het is duidelijk dat
het uitgelekte plan door geen en-
kele Limburger genomen wordt.

Het is ovengens nog nooit ge-
beurd dat er in deze provincie
zo'n eensgezindheid kan gecon-
stateerd worden.» Sauwens - na
enkele blijken van ongeduld van-
wege de aanwezigen die aandron-
gen op zeer concrete en spoedige
actie: «Over precies een week
wordt opnieuw samengekomen.
Ondertussen is wellicht al onder-
handeld met K.S. en regeringsin-
stanties.»

Het Limburgs front schijnt er
dus onder de druk van de omstan-
digheden, gekomen te zijn. Zowel
de politici als de vakbondsmensen
leken er gisteren zondag van
doordrongen te zijn dat deze week
voor Limburg van levensbelang
dreigt te worden.

Lode RAMAEKERS

Moorden en
drugsmokkel

in Italië
Zaterdagochtend zijn nabij de
Siciliaanse hoofdstad Palermo
de lijken gevonden van twee
mafia-leden, van wie een be-
hoorde tot de machtige Rimi-fa-
milie. Het is de 38-jarige Leo-
nardo Rimi, kleinzoon van Vin-
cenzo Rimi, die enkele jaren ge-
leden overleed en die volgens de
politie nauwe betrekkingen on-
derhield met de «Cosa Nostra»
inde K S.

De beide mannen werden,
volgens de traditie van de ma-
fia, afgemaakt met een nek-
schot, afgevuurd met een lupa-
ra. het typische mafia-geweer
met een afgezaagde loop.

In overheidskringen is men
de mening toegedaan dal tenge-
volge van deze dubbele moord
de mafia-strijd wel weer eens
:ou kunnen oplaaien tussen de
Siciliaanse clans, enerzijds de
«verliezers», de Rimi's, die in
hetzelfde kamp behoren als de
Buscetta's en de Badalamenti's,
en anderzijds de Greco's, de
«.winnaars» m Palermo.

Het zal wel geen toeval zijn
dat de twee mannen (het andere
slachtoffer is de 38-jarige Calo-
gero Caruso) werden omge-
bracht een week na de bekente-
nissen van de Siciliaanse godva-
der Tommasfi Buscetta aan de
politie en na zijn verklaring met
de ordestrijdkrachten te willen
samenwerken, wat leidde tot de
meest grootscheepse anii-mafia-
operatie van deze eeuw op Sici-
lië.

Anderzijds werd gemeld dat
de politie nabij Genua 34 perso-
nen heeft aangehouden, de
meesten van Calabria en mafia-
leden, die vanuit Zuid-Italiè' he-
roïne en andere drugs naar het
industriële noorden smokkel-
den. Veel werd geopereerd via
pizza- en andere restaurants
aan de Ligurische kust nabij
Genua en in de streek van Ve-
fietië.

Matrassenfabriek uitgebrand te Zemst
/,nli'r<lii[; om 9.1(1 u. brak in de matrassenfahriek van

/.i'insl. Stationsstraat J.I^S. brand uit . De winkel-atelier
en hel bovenliggend appartement werden in een minimum
van tijd volledig vernield.

Met was de huurder van dat appartement. Benedictus
('oreinans, die als eerste de brand opmerkte. Hit /ijn
slaap gewekt ging hij aan het venster kijken. Nadat hij
daar niets verdachts opmerkte, keerde hij naar de trap-
/aal lenig waar hem een dichte rook tegemoet kwam. Hij
verwi t t igde /ijn echtgenote, die op dal ogenblik een bad
nam. Heiden v lucht ten via een plat dak naar builen. Van-
op hel dak riepen /e naar de geburen, opdat de/en de

brandweer /ouden oproepen. Toen de Vilvoordse spuit-
gasten ter plaatse kwamen, stond de winkel en de vijftig
v ierkante meter grote werkplaats in lichterlaaie.

De aanpalende woningen bleven gevrijwaard, behou-
dens rookschade. De schade bedraagt om en bij de 15
miljoen fr. Niemand werd gewond. De oorzaak is nog niet
gekend. Vermoed wordt evenwel dat een kortsluiting de
brand /ou veroorzaakt hebben. De matrassenfabriek van
/.ernst bestaai al een halve eeuw. De 80-jarige eigenaar
liet de zaak, die hij stichtte over aan zijn dochter Josette
en dienst echtgenoot Everaert.

Bankdirecteur hielp dieven
509 miljoen stelen uit eigen bank

Maar Parijse politie betrapte boeven op heterdaad
In Parijs is de 3X-jarige procu-

ratiehouder van de hank «Credit
Commercial» in de Parijse voor-
stad Neii i l lv aangehouden. De
man, een /ekere Laurent de Las-
sus de Saint-Cenies, de telg van
een adellijke en rijke familie, heeft
volgens de po l i t i e aan inbrekers de
sleutel van de hank en de code van
de brandkast verstrekt, /.ulks na de
belofte Ie hebben gekregen van
een vr i j behoorlijk «honorarium».

De inbrekers, die dinsdagnacht
de hank binnendrongen, hadden
reeds een honderdtal klui/en ge-
opend, toen eensklaps een alarm-
signaal weerklonk. Zij konden
door de politie worden gevat en
werden in het be/it gevonden van
ongeveer 509 miljoen B.fr. Had-
den /ij tijdig kunnen ontkomen
/ou de/e diefstal een van de grool-
sle van de jongste jaren /ijn ge-
weest.

Van bi| het begin \ a n het on-
der/oek was de po l i t i e de men ing
toegedaan, dat de d ieven de hu lp
hadden gekregen van iemand van
het bankpersonee l .

lv.ee dieven, de 30-jange Noel
G i u d i c e l l i en de 39-|ange Paul
( i r a / i e l l i , werden /onder bloed-
vergieten geariestecrd. De derde,
de 35-jange Bernard I .amart ,
w e i d hi | he t \ u u r g e \ e c h t . da t aan
de a a n h o u d i n g voorafg ing , ge-
wond.

B i j hel door/ooken van de / ak -
kcn van l ' au l ( i i a / i c l l i werd een
papier!|c gevonden, waarop zich

aandu id ingen over de koffer ru im-
te bevonden en waarop «sleutel
L a u r e n t » vermeld stond. Vermits
ei onder het personeel slechts een
man voorkwam met de voornaam
L a u r e n t was het voor de politie
een koud k u n s t j e haar mannetje
ie on tdekken .

De mannen der wet arresteer-
den Laurent de Lassus, de zoon
van baron de Lassus de Saint-
( jenies, een zeer invloedri jk za-
kenman. De oom van de arrestant
was bovendien generaal en direc-
t e u r van de mi l i ta i re school van
Coetquidan.

Laurent de Lassus. die vrijdag-
avond voor verhoor naar de
«Qiiiii des Orfèvres» was overge-
bracht, v i e l tenslotte door de
mand. H i j verklaarde, dat h i j en-
kele dagen geleden was gecontac-
ieerd door een man. wiens naam
hi | n ie t kende en die hem in l ich-
t ingen had gevraagd over het
alarmsysteem van de bank. In r u i l
v ooi de/.e inl icht ingen zou Lau-
rent de Lassus een bedrag van
drie miljoen F.fr. (ongeveer 21
miljoen B.fr . ) ontvangen. De pro-
curat iehouder was met d i t aanbod
akkoord gegaan. Vervolgens be-
kende hij de sleutels aan de inbre-
kers te hebben overhandigd. Deze
werden hem onmiddel l i jk , nadat
de deuren van de bank geopend
waren , aan huis gebracht.

De politie arresteerde nog een
vierde man van de bende, een res-
tauran thouder in Issy-Ies-Mouli-
neaux . de 41-|ange r-rancois

M a u n a n t . die de inbrekers be-
hulpzaam was geweest bij het ver-
voer naar de bank.

Jacht op hallucinogene
paddestoelen in Haut-Doubs
Wat lekkerbekken een «omelet met roze

olifanten» noemen is een gewone omelet met
paddestoelen, met die bijzonderheid evenwel
dat het hier om de «Psilocybe Semilanceata»
gaat, wat hallucinogene paddestoelen zijn.

In de Haut-Doubs wordt de gemakkelijk
te herkennen Psilocybe ijverig gezocht. Hij is
van 7 tot 11 cm groot, de voet is wit tot ho-
nigkleurig. en de hoed is kegelvormig als een
Chinees hoofddeksel.

Wie naar dat Chinese hoedje zoekt, moet
echter ook op de kepie van de gendarmen
letten. Plukkers die verleden week in Les
F'ourgs. in de Franse Jura, opgepakt en
daarna weer vrijgelaten werden, hadden in
hun mandje onder de distels 880 gram ver-
boden paddestoelen verstopt.

De ontdekking van de hallucinogene
eigenschappen van de Psilocybe dateert offi-
cieel van 1978. In 1980 waren al 17 personen
vervolgd en door boetstraffelijke rechtban-
ken bedacht met straffen gaande van 800
Franse franken (ca. 5.500 B.fr.) boete tot 3

maanden gevangenis voorwaardelijk. Het
bezit en het gebruik van die paddestoelen
valt onder de Franse wetten op de volksge-
zondheid.

Het tijdschrift van de Franse gendarmerie
wijdt drie bladzijden aan die gegeerde pad-
destoel en besluit met de vraag of het niet
goed zou zijn de rijkswachter bij zijn oplei-
ding ook begrippen van mycologie bij te
brengen. Ukvoerig verbruik kan volgens het
blad tot waanzin en zelfmoord leiden.

Nelly Wernay zegt in de thesis die zij in
1982 voor haar doctoraat in de artsenijbe-
reidkunde voordroeg, dat de uitwerking van
de Psylocybe vergelijkbaar is met die van
LSD: de gebruiker heeft gehoor- en gezichts-
hallucinaties, hij ziet kleurrijke beelden en
krijgt vertekende begrippen van tijd en
ruimte.

Degenen die op de verboden paddestoel
azen denken er echter anders over. Een van
de liefhebbers noemt het een geschenk van
de natuur die hem evenveel deugd doet als

een hartelijke druppel. En een rockzanger
uit Besanyon vindt het een goedkope doping
waarmee niet is geknoeid en die er goed in-
gaat. Hij geeft toe dat grote hoeveelheden,
en ook het gebruik samen met alcohol of ge-
neesmiddelen gevaarlijk kunnen zijn. maar
vindt het prettig dat natuurlijke produkten
die de zinnen prikkelen, in ieders bereik zijn.

De Psilocybe is het kleine Europese
broertje van de bekende Mexicaanse halluci-
nogene-paddestoelen. Hij groeit gewoonlijk
van 15 september tot de eerste vorst in verla-
ten weiden op zeer zure grond. Hij heeft zon
en vochtigheid nodig. Zij staan vaak met
tientallen bijeen op dezelfde plaats. De hal-
lucinaties worden verwekt door de werkza-
me stof: het Psilocybine.

In de Angelsaksische landen worden die
paddestoelen met de puntige hoed «liberty
cap» of vrijheidshoed genoemd, wellicht om
de visizoenen die zij opwekken. Wat niet
wegneemt dat wie de paddestoelen plukt, in
de gevangenis kan terechtkomen.

Op BRT 2 van 21 u 45 tor 21 u 55
.-:;';- herhaling zo n dog 14 oktober van 10 u 45 f of 16 u 55

DE TIEN
HOOFDZONDEN VAN

DE VLAMING AAN TAFEL
vandaag

Je hoeft niet sterk te zijn maar slim
Een okfie von

de Gemeenschapsminister
von Gezondheidsbeleid

ICbtunbia

Vijfentwintig jaar
«Bond zonder naam»

De «Bond zonder naam», een vereniging zonder winstoog-
merk, die zich inzet voor mensen met problemen, vierde zaterdag
te Antwerpen zijn vijfentwintigste verjaardag.

Van vereniging kan men bij de «Bond zonder naam» in feite
niet spreken. Beweging zou een beter woord zijn en die telt thans
meer dan 260.000 aangeslotenen. De bond beschikt over werk-
huizen, een tehuis voor vrouwen, een hotel voor gewezen gevan-
genen, een onderhoudsdienst voor bejaarden, zieken en minder-
validen, een dienst die zich bezighoudt met de opvang van noma-
den, een onthaalcentrum en nog vele andere activiteiten, gericht
op het helpen van de hulpbehoevende medemens.

Zaterdag werd een algemene vergadering gehouden, gekoppeld
aan een persconferentie. Geen officiële viering dus, want de
«Bond zonder naam» en zijn bezieler Phil Bosnians stellen dat
het geld, dat daarmee kan worden uitgespaard, beter is besteed
als een extra voor de kansarmen. De belangstellenden kregen wel
de kans om met bussen de verschillende werkhuizen en onthaal-
centra in het Antwerpse te bezoeken en zich de visu te vergewis-
sen van het werk dat door de bond wordt verricht.

Om enig idee te vormen: de werkhuizen «Mensen in nood»
(MIN) hebben in de loop van vorig jaar werk verschaft aan 70
mensen, die samen met ongeveer 50 tijdelijk tewerkgestelden in
het totaal een loon van meer dan 22 miljoen fr. verdienden. Ver-
melden we tenslotte de kerstkaartenactie van de bond en uiter-
aard de vredesslogans.

Hortensia kost zes
mensen het leven in
Spanje en Frankrijk

De resten van de tropische orkaan «Hortensia» hebben in
Noord-Spanje en Zuid-Frankrijk grote schade aangericht. In to-
taal zijn zes personen door het noodweer omgekomen, twee in
Frankrijk en vier in Spanje. Tientallen mensen raakten gewond.

In Spanje is de storm bedaard. In het Noord-Westen regende
het nog overvloedig, maar de wind nam af. In Baskenland werd
de noodtoestand opgeheven. De storm leek zich te verplaatsen
naar de Azurenkust aan de Middellandse Zee.

In Galicië en Asturië bereikte de wind een snelheid van 140
km/uur . Vier personen kwamen om het leven. Een 77-jarige
kreeg een hartaanval. Een ander werd verpletterd door een boom.
Een derde persoon werd geëlektrocuteerd door een vallende ka-
bel. Een vierde, een metselaar, bezweek onder een omvallende
muur.

Er waren talrijke overstromingen. Cp vele plaatsen viel de
elektriciteit uit. Talrijke bomen werden ontworteld. Overal vlo-
gen de pannen van het dak.

In Frankrijk is een man omgekomen, toen een stal instortte, zo
meldt de Franse politie. De streek van Bordeaux werd het ergst
getroffen. De wind blies er met een snelheid van 164 km/uur.
Mensen werden omver geblazen. Afgerukte takken en ontwortel-
de bomen op de wegen ontregelden het verkeer. Bordeaux zat de
nacht van donderdag op vrijdag zonder elektriciteit en zonder te-
lefoon. Op zee rezen de golven vijf meter hoog. Honderden boten
zijn losgeslagen.

Internationaal verbond
van kosteloze

kranten opgericht
Belgische en buitenlandse uitgevers van kosteloos verspreide

kranten hebben op hun eerste internationaal congres van donder-
dag en vrijdag in het Westfranse Nantes beslist een «internatio-
naal verbond van kosteloze kranten» op te richten.

280 afgevaardigden uit België, de Bondsrepubliek Duitsland,
Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland en de Verenigde Staten
vertegenwoordigen op het congres 1.875 kosteloze kranten met
een gezamenlijke oplage van 93 miljoen exemplaren per week. Zij
wensen hun inspanningen te bundelen, hun ervaringen op het
technische, juridische en commerciële vlak uit te wisselen en dui-
delijk te maken welke economische macht zij vertegenwoordigen
in vergelijking met de te betalen kranten.

Het voorlopige bestuur van het nieuwe verbond wordt voorge-
zeten door Ian Fletcher, gewezen voorzitter van de «Association
Free News Papers», de Britse vereniging van kosteloze bladen
Het komt 25 april te Bonn bijeen naar aanleiding van het 25-jan-
ge bestaan van de V.V.D.A., de Duitse Bond van kosteloze dag-
bladen, en vergadert 4 juni 1985 te Washington in het raam van
het nationaal congres van de N.A.A.P., de Amerikaanse hond van
kosteloze kranten.

Leden «Greenpeace»
gewond na afvaren
Japans vrachtschip

Zaterdag zijn in het Noordfranse La Hague twee leden van de
internationale milieubeweging «Greenpeace» naar een ziekenhuis
overgebracht na ernstige rellen met de ordestnjdkrachten. De rel-
len ontstonden bij het afvaren van het Japanse vrachtschip «Seis-
hin Maru», met een lading van 250 kg radioactief plutonium aan
boord, met bestemming voor de Japanse reactor Joyo. De boot
werd bij vertrek geëscorteerd door schepen van de Franse marine.

De twee leden van «Greenpeace» werden door een traangasgra-
naat getroffen. Ze maakten deel uit van een groep van een twintig-
tal jongeren, onder wie twee «groene» gemeenteraadsleden.

Volgens de eerste berichten slaagden drie betogers erin de kern-
zone van de bouwplaats te bereiken. Ze werden door rijkswach-
ters gevat, verwijderd en daarna werden twee hunner gewond.

De directie van de bouwplaats wil niets kwijt over het incident.
Achteraf werd nog vernomen, dat de «Seishin Maru», onder es-

corte van de Franse marine, zijn tocht zonder incident verderzet.
Er zouden een half dozijn Franse schepen zijn die de boot kunnen
begeleiden tot aan de Antillen, aldus waarnemers. Daarna zou de
taak van de Franse schepen door de US Navy kunnen worden
overgenomen, nog steeds volgens welingelichte kringen.

Na de manifestatie hebben de betogers aangekondigd dat zij ge-
durende 45 dagen de fabriek zullen «verontrusten», tot de aan-
komst van de «Seishin Maru» in Japan.

Europa-prijs schilderkunst
voor Belg Sweetlove

In Oostende werd zaterdagnamiddag de 11de Europa-prijs voor
schilderkunst van de stad Oostende uitgereikt aan de Belg Wil-
liam Sweetlove. De pnjs bedraagt 300.000 fr. De tweede prijs zijn-
de 75.000 fr. ging naar de Nederlander Van Bergen. De derde
prijs, 40.000 fr. zijnde deze van de Westvlaamse provincie, werd
toegekend aan de Belgische Lucy Slock.

Er werden nog twee gouden medailles toegekend aan de Japan-
ner Geromasa Sumita en aan de Belg Marcassy, alsook drie zilve-
ren en een veertigtal bronzen medailles. Aan deze wedstrijd na-
men 537 kunstenaars ui t diverse lidstaten van de Raad van Euro-
pa deel. De internationale jury diende in het totaal 1.600 werken
te beoordelen. De bekroonde werken zijn dagelijks nog te bezich-
tigen in het stedelijk museum en dit tot en met 4 november.


