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	Gisteren is het in Belgisch Eisden tot schermutselingen gekomen tussen stakende mijnwerkers en dc Rijkswacht. Het optreden van dc Rijkswacht was vrij hard, maar dc gewonden vielen aan dc kant van dc politie: tien man werden min of meer ernstig gewond. Het was voor het eerst dat tijdens dc een maand oude staking schermutselingen ontstonden tussen mijnwerkers en politie. Dc rel ontstond doordat een stakingsleider met een megafoon mijnwerkers opriep het werk neer te leggen. Dat zinde dc Rijkswacht niet. Die was in groten getale opgetrommeld naar aanleiding van dc uitslag van dc stemming van eergisteren: een grote meerderheid bleek vóór voortzetting van dc staking. Voor uitvoerig verslag zie pagina 13.
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	Premier Margaret Thatcher van Groot-Brittannië had gisteren in de Britse ambassade in Moskou een ontmoeting met de Sovjet-natuurkundige Andrej Sacharov en zijn echtgenote Jelena Bonner. Sacharov zei tegen Thatcher dat hij de huidige hervormingsgezindheid van het Kremlin steunt en dat de democratisering van het land voor de hele wereld van belang is. Overigens ondertekenden de Sovjetunie en Groot-Brittannië gisteren overeenkomsten over wetenschappelijke en culturele uitwisseling, modernisering van de 'hot-line'-verbinding tussen Moskou en Londen en bouw van nieuwe ambassades in de twee hoofdsteden.
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