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HOERIGE BURGEMEESTER AFGEVOERD. gesloten. De geestelijken 
hopen hiermee de aan

De Engelse Labeurparlij stootgevende taferelen op 
heeft in augustus 1994 zijn stroot tegen te kunnen goon 
kandidate voor het burge en hopen zij dot her-ope
meesterschop van Liver nen van de borde len een 
pool als een baksteen laten bijdrage zal worden voor 
vollen. Het betreft Mw. Pet de onvolkomen seksuele 
rona Lashley en haar overt opvoeding van de jeugd. 
reding bestaal uit het feit lnmiddels hebben de pries
dat zij in de jaren zeventig ters een Itoliaans kamerlid 
enige malen een bekeuring zover gekregen dol er een 
heeft gekregen wegens wetsontwerp kemt voer de 
vermeende presti tuti e-acti legalisering van seksbe
viteiten. Ook zou zij ver driiven. Volgens onderzoek 
keerde informatie hebben is 92% van de Italionen 

bi j de verkoop voor wetswijziging. gegeven
 
van onroerend goed. In
 
eerste instantie stond haar partii achter Mw.
 
Lashley maar na een golf van negotieve pu

bliciteit keo::; labour het hozepad en heeft
 
haor inmiddels yon de kandidatenlijst voor
 
de verkiez;ngen in rnei '95 afgevoerd. Vel

gens de portij woog de froude met het on roe

rend goed het zwoarste bij deze beslissing.
 
Ja, ia .
 

PRimERS WILLEN LEGAAL HOERENLOPEN. 

Drie Italiaanse priesters hebben een pleidooi 
gehouden voor de her-opening van legale 
bordelen die in 1954 door de regering zijn 

LITERAIRE SEKSlIJN. 

Het openbaar ministerie in Brussel heeft een 
van de topmannen van de Belgische Belgo
com (PTT) in staat van beschuldiging gesteld 
wegens het oanzetten tot ontucht en pros
fitutie. Belgacom exploiteert seksJi jnen die 
aanvankelijk helemaal verboden waren in 
Belgie. Inmiddels is gebleken dat er achter de 
belostingtelefoon en de literatuurlijn creatieve 
bedrijfjes zitten die meer dan liferaire ver
hoaltjes vertellen. Het probleem voor de Bel
gen is het feit dot ook minderjorigen noar dit 
soort lijnen bellen waardoor porno voor hen 
toegankelijk wordt. Poeh, poell. 
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