
U I T G A V E Nr. 248. — DINSDAG 7 SEPTEMBER 1954

C VAM
Dramatische Redding bij
de Luchtramp in Ierland

Een Onderzoek omtrent drie Vragen

T E L E F O O N (drie lijnen)

BEHEER en REDACTIE : Nr. 21137

P O S T C H E C K : Nummer 21058

D A G B L A D
GESTICHT IN 1879 — DAGLAD SINDS 1933

Stationsplein, l, H A S S E L T

ABONNEMENT 100 Fr VOOR 3 MAANDEN

— 1,75 FRANK HET NUMMER —
TWEE UITGAVEN * * 22 UUR * l UUR

A D V E R T E N T I E S VOLGENS TARIEF

Conferentie over het
voor Z. O. Azië te Manilla

ingezet
Verdrag is van zuiver defensieve Aard

Maandag begon In de
pijnse hoofdstad Manilla d -

Onder waarlijk dramatische omstandigheden \ver den verschillende inzittenden van het tvLM-vlieg-
tuig, dat Zondag In de Shannon-rivier in Ierland neerstortte, gered. We zien hier een rubberboot,
die op de modderige oever wordt getrokken. Men helpt hier de gezagvoerder van het vliegtuig uit

het bootje.
Maandag begon het onderzoek

naar de oorzaak van de ramp met
de « Super - Constellation » van
de K. L. M. < Triton ». Drie kwes-
jiies moeten in het reine worden
getrokken :

— 1) Welke was de oorzaak
van het plotseling hoogteverlies,
zonder dat de bemanning zich be-
wust was van wat er gebeurde ?

— 2) Hoe is het te verklaren,
dat niemand het vliegtuig heeft
zien vallen in de monding van de
Shannon, die op slechts 3km300
van de luchthaven is gelegen ?

— 3) Hoe komt het, dat geen
alarm werd gegeven van de
plaats € Kilkee Fan Marker >, op

waar steeds geseind moet wor-
den, dat een vliegtuig dat pas in
Shannon is gestart, behouden is
overgekomen ? Het toestel had
dat punt na enkele minuten vlie-
gen moeten bereiken.

VERBETERINGEN
TE SHANNON NODIG

Alvorens uit Dublin naar Am-
sterdam te vertrekken, heeft Ge-
neraal I. A. Aler, Directeur van
de K. L. M., tegenover de corres-
pondent van AFP inzake de door
de reddingsoperaties te Shannon
ondervonden vertraging, ver-
klaard : «Vast staat dat te Shan-
non verbeteringen moeten tot

volledig worden onderzocht en er
zullen verbeteringen plaatsheb-
ben, rekening houdend met het
onderzoek. >

« Ik heb de commandant van
het vliegtuig, zo ging hij voort,
gevraagd of, volgens hem, zo de
reddingsboot twee uur vroeger

46 km. van de luchthaven, van stand komen. Deze vertraging zal

conferentie van de afgevaar-
digden der landen, die zich tot
doel hebben gesteld, een pa t
voor verdediging van Z. O. • A-
zië tot stand te brengen.

De Philippijnse President Ra-
mon Magsaysay iieeft er in zijn
toespraak op gewezen, dat de ver-
gadering bijeonkomt zonder e .:-
ge agressieve bedoeling, msa.1
met het doel snel te kunnen optrf-
den tegen een mogelijke bedrei-
ging-

De President stipte aan, dat -ie
formule van vreedzaam samea.e-
ven van twee regimes heel schoin
klonk, maar dat dit niet meer 't
geval is, wanneer men deze sa-
menleving niet zoals de coëxisten-
tie van de leeuw en het lam — i.a_
melijk het lam in de buik van de
leeuw -

DEZELFDE TAAL VAN ALLE
AFGEVAARDIGDEN

Elk der vertegenwoordigers van
de acht landen, zette dan in een
tijdsbestek van vier minuten, de
houding van zijn land ten aanzien
van de gemeenschappelijke vei-

land), Lord Reading (Verenigd
Koninkrijk), Foster Dulles (Ver-
enigde Staten) en Carlos Garcia
(Filippijnen), die als vertegen-
woordiger van het uitnodigend
land, het laatst spreekt.

ONDERZOEK
DER BEPALINGEN

Volgens welingelichte kringen,
hebben de afgevaardigden in de
loop van de eerste voltallige ver-
gadering van de ministers der
acht landen besloten, in de eerste
paragraaf van artikel 4 elke ver-
melding betreffende Cambodja,
Laos en Vietnam te schrappen en
voorts in de inleiding van het
verdrag een paragraaf in te las-
sen, waarin de te Genève onderte-
kende overeenkomsten worden
aangestipt.

De afgevaardigden waren het
eens om het adjectief « commu-
nistisch > uit de tekst, te schrap-
pen. Zij zoeken echter naar een
synoniem en de Britse afgevaar-
digde stelde het adjectief « tota-
litair > voor. Volgens laatstge-
noemde maakt de schrapping van
het woord «communistisch» het

:?V-: :

slag onderzocht, dat haar door de
werkgroep betreffende het ont-
werp van verdrag inzake de col-
lectieve verdediging van Zuidoost-
Azië was voorgelegd. De bespre-
kingen waren gekenmerkt door
eenzelfde streven en er werden
aanzienlijke vorderingen gemaakt |
met het onderzoek van de voor-
stellen, die in het verdrag zullen
worden opgenomen. De conferen-
tie is te 16u50 uiteengegaan en
zal Dinsdag 7 September te 9u30
in besloten vergadering haar
werkzaamheden voortzetten. »

De «Vickers Valiant» is de nieuwste aanwinst voor de Britse lucht»
macht. Hier de geweldige straalbommenwerper op de jaarlijkse
tentoonstelling van de Britse vllegtulgconstructeurs, die gisteren

werd geopend te Barnborough.

mogelijk
ligheid in Zuidoost-Azië uiteen. [Colombo

de mogendheden van
gemakkelijker tot de

naar de plaats van het ongeval i Zeeland), Zufroellah Khan (Pa-

Kwamen achtereenvolgens aan 't idee van het Zuidoostaziatisch
woord : de hh. Richard Casey .verdrag te overhalen.
(Australië), Guy La Chambre
(Frankrijk),Clifton Webb (Nieuw

De

het
offers niet minder hoog zou zijn
geweest. Hij antwoordde mij dat
hij, eerlijk gezegd, niet meende,
dat er dan minder doden zouden
zijn geweest, want, zo zei hij, de
passagiers zijn bezweken door
het inademen van petroleum-
damp >.

Naar het Avontuur
en net Land van Eva Peron

Sonj* geschonken. Herman ver- enige landen, die zich uit de oor-

hebben
art. 7 goedgekeurd, waarin

' * ~" •""—" -.—-•"«.» ^*. u,- o p n jypqf'irit' vjnT'fM' rl n +• P! Ir TI i AH w
slacht-ikistan), Wan Waithajakon (Thai- ^KSS^JS^SSSZ

wordt om aan de conferentie deel
te nemen, partner kan worden
door bij de Filippijnse regering de
toetredingsoorkonden in te die-
nen. Manilla zal dus de vaste ze-
tel worden van de Raad van het
Pact.
De afgevaardigden zijn het eens

geworden over het artikel waar-
bij de contracterende partijen de
verbintenis aangaan alle interna-
tionale geschillen, waarbij zij be-
trokken zouden worden, langs
vredelievende weg te regelen.

De economisch" aspecten van
het In uitzicht 'elde verdrag,
hebben moeilijk n doen rijzen.
Foster Dulles zou de hoop te ken-
nen hebben gegeven, dat de on-
dertekenaars maatregelen zouden
nemen, niet alleen ter verzeke-

HIJ TYPT ZIJN MUZD3K

eigen welvaart,
het economisch

diende best zijn brood in een log konden houden, veroverde u«c
Hoewel we beiden St. Truiden bouwbedrijf, dat vooral na de bö- tijdens die duistere jaren een aa>

bewoonden, waren er een toeval vrijding een hoge bloei had ge- zienlijk deel van de wereldmarkt
sn een liefhebberij nodig om een kend, doch in de zomer van 1^46 met zijn haast onuitputtelijke
kruispunt te leggen In onze levens- dreigde in te krimpen. .voorraad agrarieche producten

Robert Freese typt hier werkelijk
muziek op de speciale machine,
uitgevonden door Robert Keston.
Deze « muzikale schrijfmachine »
kon slechts na negen jaren ar-

vegen. We ontmoetten mekaar — «Ik voorzag, zo vertelt n:j, Het was dus wel te vermoeden beid £ebouwd worden. Het toestel
het eerst In de fotoclub «Prisma», dat mijn toekomst wellicht niet zo dat dit land een ongewone hooi- heeft 83 toetsen' die

waar we nadien stevige vriend- stabiel was, als ik aanvankelijk (T \ \\ -\ Inaamste tekens vanaanvankelijk
tchapsbanden zouden smeden, had gemeend. En daarom zocht :k
Herman L. ontpopte zien daar als naar wat beter. Daarbij kregor
»en Joviale en rondborstige kerel, we rond die tijd reeds de over-
SVe apprecieerden bij hem vooral tuiging, dat de vrede in Europa
üjn originaliteit en plantrekkerij. aan een zijden draadje zou nar.-
Woest er In die kliek der vrien- gen. Waarom dan ons geluk niet
len van de lens wat geregeld of beproefd in een ander werelddeel,
gepresteerd worden, dan vlei bij dat nog ver buiten die Europese
Ie beraadslaging telkens Her- en Aziatische twisten ligt?>.
nan's klare kijk op. Baart het ARGENTINIË,
lan ook verwondering, dat hij ujvj XD3TJWE DORADO ?
ipoedlg tot voorzitter werd geko- Argentinië heeft na de jongste

van die bloeiende club ?

We waren toen in de zomer van
IM6. Alles liet voorzien, dat
üPrisma> onder zijn impuls nog
rele bloeiende jaren zou kennon.
Totdat hij ons zekere dag, terwijl
ve aan een café-terras een glaas-
te bier slurpten, plots zegde .

— «Weet ge 't al?... Ik ga naar
tUid-Amerika vertrekken:».

Zie ! Dat was nu weer echt
Eennan ! Welke huisvader n.et
»en vrouw en een kind, die hier
» lande een goede betrekking
leeft, zou het in het hoofd krij-
ten, dergelijke verre reis naar het
mbekende te ondernemen? Doch
lie kerel wilde het wagen...

NAAR EEN BETERE
TOEKOMST

Sinds zijn vertrek tijn practisch
leven en een half jaar verlopen,
«r we opnieuw mekaar de hand
tonden drukken. En thans pas
leeft hij verteld, waarom hij die
prong waagde en hoe het hem
«rging.

Herman L. werd te Kerkom-bij-
It. Truiden geboren op 17 Me!
017. Hij was dus 29 jaar in 1946.
Öjn vrouwke Josée had hij in
Lntwerpen gevonden en ze had
«m in 1944 een lief dochterka

wereldoorlog op vele trekkers als
een magneet gewerkt. Als een üer

Even kennis maken
met Zuid-Amerika

Vanaf heden vangen wij in
exclusiviteit de publicatie aai»
van een reeks bijdragen over '
Zuid-Amerika, zijn uitzicht, i
zijn bevolking, zijn gebruiken
en levenswijze. Of liever. Het
zijn de lotgevallen en indruk-
ken van een vriend Herman L.,
een Zuid-Limburger, die In Ja-
nuari 1947 met zijn vrouw Jo
sée, zijn dochtertje Sonja, zijn
schoonbroer en -zuster Jules en
Julia uit Antwerpen uitweek
naar Argentinië, zomaar, met
veel moed en ondernemings-
geest, zonder enige relatie of
enig bepaald doel in ddt vreemd
land.

Na een verblijf van vijf en
een half jaar aldaar, trok het
gezin Herman L. naar Cara-
cas, de hoofdstad van Vene-
zuela, vanwaar zij onlangs vol
enthousiasme voor een tijde-
lijk verlof naar België terug-
keerden.

L

M w<**gw v v \y_nc il\J\Jf$'* i

(Zie vervolg blz. 5.) j schrift weergeven.

alle voor-
het muzlek-

ring van hun
maar ook van
evenwicht van Japan dat, in de
ogen der Amerikaanse leiders, ge-
roepen is om eventueel een sterk
bolwerk te vormen tegen de com-
munistische dreiging.

AANZDSNLIJKE
VORDERINGEN

Hier volgt de tekst van het
communiqué, dat Maandagnamid-
dag na de besloten vergadering
van de conferentie werd gepubli-
ceerd

M I J N T O E K O M S T DE M IJ N

Eerste Leercentrum voor jonge
Mijnwerkers te Houthalen

Officieel geopend in Aanwezigheid van Gouverneur Roppe
en talrijke Personaliteiten

i Gouverneur Roppe een commissl*
'opgericht In de Limburgse Eco.
nomische Raad, waaraan werkge-
jvers- en werknemersafgevaardig-
'den deelnamen.

Een algemene vergadering be«
: Bloot tenslotte, In een geest van
j de grootste verstandhouding, tot
de oprichting van vijf leercenutu

De kogel was door de kerk en
gezamenlijk werd het volgenda
dubbele doel vooruitgesteld :

1) Morele en materiele verhef-
fing van toekomstige jonge mijn-
werkers door een degelijke opvoe-
ding en een flinke scholing;

2) H«t terugbrengen van jong a
mijnwerkers naar de mijnen, waai

ireeeds te veel buitenlandse werk»
l lieden werden ingeschakeld en
waar eigen volk moet genieten
van de eigen rijkdom.

Dhr Gerard sprak er zijn vreug-
de en verwondering ever uit, d«t

inlet minder dan 170 leerlingen
zich lieten inschrijven voor de les-

«Het moet gedaan zijn met de beste kan uitgeoefend worden, sen van n€t eerste leercentrum,
gedachte het is «naar> een mijn- 'omdat het zoveel wilskracht, li- ! hetgeen de beste waarborg 'a
werker», dat waren de meest in- chaamsterkte en vakkennis vei-'yooj. 't welslagen in de toekomst.

Dhr Gouverneur, samen niet enkele personaliteiten,
verlaten van de vergaderzaal.

het

slaande woorden, die gisteren Is eist. Het is geen stiel, die wegge-, Vervolgens bracht spreker hul..
Houthalen uitgesproken werden legd is voor misdeelden, die geen
door de heer Gouverneur Roppe, j uitweg meer weten, maar een ed-i
die even later het eerste leercen-j beroep, dat God zij dank steedj
trum voor jonge mijnwerkers <n meer en meer erkend wordt in het
onze provincie zou openen. i ganse land. Het Is een eer gewo»-.

Het waren woorden, die aliejden mijnwerker te kunnen zijn.
aanwezigen naar het hart gegaan
zijn, omdat de meest representa-
tieve persoon van onze gouw al-
dus openlijk hulde heeft willen
brengen aan de mijnwerkers en
terzelfdertfjd het nut onderlijn Je'VOor de 170 Jongens, die daar vcor
van dit eerste leercentrum, dat de fanfarezaal een dubbele en in-

Maandag 6 September zal later

DE PLECHTIGE
OPENINGSZTTTING

de aan de gewestelijke pers, da
vakorganisaties, de mljnbesturcn
en alle instanties, die hun steua!
verleenden en in het bijzonder aan
dhr Burgemeester en Gemeentebe»!
cretaris van Houthalen en de heei!1

ingenieur Ramon van Houthalen,
Tevens wenste hij én leerkrach-'

ten én leerlingen het allerbe-fU1

voor de toekomst.
Tot slot deed hij een beroep op

al deze personaliteiten en instan-1

ties om een gelijkaardige steun In
geschoolde en gedogen mensen wil drukwekkende erehaag vormddn de toekomst en legde hij vooral
vormen, die met fierheid de naam om de personaliteiten en de geno- de nadruk op de noodwendighe!<l
van mijnwerker zullen dragen, be- digden aan de openingszitting te van geschikte lokalen.

« De conferentie heeft het ver- TOeP dat niet door de eerste d

HUI •DE KERN VAN < ELKE DAG-door TE MAX ii
laten deelnemen, een markante Vervolgens werd het woord g«»
datum zijn. Ze zullen met fierheid voerd door dhr. Grauls, directeur-
aan hun kinderen vertellen, dat zij generaal van het technisch onder-
de eersten waren, die deel uit-:wijs, die zijn verwondering iut«
maakten van het leercentrum voor j drukte over hetgeen reeds verwe-
jonge mijnwerkers, dat daar tejzenlijkt werd en de toekomst voJ
| Houthalen opgericht werd. ! optimisme tegemoet zag. Hij be-

DRIE CONCLUSIES

L. STERKEN

l'an boven op de Monte Corvado beheerst een dertig meter boog
II. Hartbeeld de heerlijke baai van Blo de Janeiro,

NDANKS het feit, dat i In de « Soir > en in « La Meu- zicht van de basiliek, met dewel-
let weder zich Zondag- lge ^ een zakeUjk Ver8iagje van ke onder de « weinig katholieke »

Boven het podium prijkte de
spreuk : «Mijn Toekomst : IJ«
Mijn» : ze wordt door de Jonge-
ren niet langer met angst uitgt-

loofde alle steun vanwege het mi-
nisterie van openbaar onderwij»
en onderlijnde heel in het bijzon-
der, dat door dit leercentrum een

twee halve kolommen, met éénmorgen niet
aanmeldde, heeft Bel- treffeUjke foto. Ze konden

.f!f,...°P. de 300.&V;lakte feest niet verzwijgen,

koning Leopold II begonnen werd,
het l grote ergernis omdat er tot hon-
de 'derd frank voor een zitplaats ge-

x „ , , , . , . , „«j aan het verslag werd Ivraagd werd, enkele schampere
een godsdienstige betoging be- ;besteed> diende beperkt. De natio- i bedenkingen over de handelsgeest
leef d, die.enig is In de na-oorlogse na,e toureaten van de prijskamp l van de Brusselaars, die niet goed
periode. In elk geval h er te ons voor trekpaarden i^gen een gro- wisten « of ze hun meningen op
lanrl rrarliiv»anHn »1/. 4-1 an lo n f-ti + r. ÏA_

rond de Ba*uiek van Koekelberg

-
land gedurende de tien laatste ja- tere plaatsruimte toegewezen : straat mochten brengen », doch

dewelke zulke grote en Indruk-
wekkende volksmassa aanwezig

dat zegt genoeg. Het liberale
« Laatste Nieuws » geeft twee

niet één regel, niet één woord om
te vermelden, dat de koning op de
plechtigheid aanwezig was. Hort-

een venijnige persiflage, om
spot te drijven met de 300.000,

was. De dagbladen zijn eensge- d'le-kwart kolommen op een bin-
zind om de massa op 300.000 man nenbladzijde, en één foto op de j."1'
te schatten Dat Is Iets ' Dat is frontpagina. In de liberale « Der- «Jf 8po?I!

Te, a"Jven m«t ae suu.uuu,
nlère Heure » een ononvallend dle Publiek «w» geloof en hun Ma-

biina tien nrocent van de volwas- n ria-vererin? kwamen beliidenklein stukje in de pagina russen rl «eujaen.
het gewestelijk nieuws : minder Ook Seen enkel minister van de

bijna tien procent van de volwas^
sen bevolking van dit land.

Het was een godsdienstige be-
toging, heel zeker, doch ze had
geen enkel partij-politiek karak-
ter. Het Mariaal Congres en de
heerlijke apotheose werden, op
bevel van de geestelijke overheid,
als een Maria-hulde opgevat, en
er was op gelet, dat geen enkel
woord zou worden uitgesproken,
waaraan een burger van dit land,
zij hij vrljmetselaar, ongelovige
of zelfs volslagen godsloochenaar,
zich zou kunnen gekwetst ach-
ten. Er werd hulde gebracht aan
de Hemelmoeder, In een geest van
geloof en betrouwen, en de ganse
plechtigheid verliep met een
waardigheid, die alleen aan een
godsdienstige manifestatlte eigen
is. Laten we het In één woord

ging niet, omdat de koning toch
ook op de plechtigheid aanwezig

De socialistische
c Volksgazet » en

k r a n t e n
« Vooruit »

zwijgen de plechtigheid totaal
dood : niet één regel, zelfs niet
een onbeduidende echo, gewijd
aan het feit, dat de koning zich
voor deze plechtigheid had willen
verplaatsen. Maar de socialisti-
sche kranten zijn natuurlijk niet
tegen de godsdienst. En dan de
klap op de vuurpijl door « Le
Peuple », het socialistisch dag-
blad van Brussel, dat in een paar
halve kolommen in italiekjes op
een spottende toon over de plech-
tigheid schrijft als over een boe-

zeggen : er werd alleen gebeden. | renkermis. Er waren « maar
De officiële radio en zelfs de honderdduizend betogers, een ba-

zogezegd neutrale, doch In feite
« linkse » Soir, hebben de aanwe-
zigen eveneens op 300.000 man
geschat. Deze onverdachte bron-
nen bevestigen dus de waarheid
van de raming der katholieke
pers, en zelfs als er een lichte
overdrijving mee gemoeid zon

gatel, de moeite niet om er over
te spreken. Men had de Vlaamse
en de Waalse buiten platgelopen idood te zwijgen.

linkse regering aanwezig aan de
zijde van de koning, hoewel M.
Lilar, die de eredienst in zijn be-
voegdheid heeft, te Koekelberg zo
min misplaatst zou geweest zijn
als te Stavelot, waar hij onlangs
tussen twee gemijterde hoofden
op een verhoog had gezeten.

Doch waarom ons daarover
verwonderen, als we gezien heb-
ben, dat de socialistische minis-
ters zelfs niet aanwezig waren,
toen de koning een standbeeld ter
ere van de grote patriot, die Kar-
dinaal Mercler was, ging inhuldi-
gen.

Het is het goed recht van de
linkse staatslieden zich niet te la-
ten zien op zuiver godsdienstige
plechtigheden, die met de politiek
niets te maken hebben, en het is
ook het goed recht van de liberale
en socialistische kranten elke
godsdienstige massa - betoging

om 27 miraculeuze beeldjes samen
te brengen, maar deze hadden niet
voor het mirakel van mooi weer
gezorgd. En dan een jeremiade,
omdat de uitzending van de

zijn, zou zulks nog geen afbreuk j plechtigheid door de Franse radio
gedaan hebben aan het groots en
indrukwekkend karakter van de-
ze geloofs-uiting.

En nu hebben we Maandagmor-
gen de bladen eens nageslagen om
te zien, wat de niet-katholleke
kranten over de betoging zouden
wegen.

de voetbalreportage had doen
missen, terwijl de socialistische
krant « een beetje overdreven »
acht, dat de Kardinaal « gans »
België aan de Hemelmoeder heeft
toegewijd. Vervolgens wat be-
•chouwlngen over bet lelijk .alt-

Maar dan hebben wij het recht
daaruit drie onbetwistbare con-
clusies te trekken :

Ten eerste, dat zij onverdraag-
zaam zijn, omdat zij hun lezers

sproken maar gedragen als de nieuwe vorm van onderwijs in om
wekroep naar een beter en zeker-'land In het leven werd geroepen,
der bestaan, dat hun geschonken waarover én leraar» én leerlin,

Wat con « Le Peuple > moeten wordt door de rijkdom uit eigen gen fier mogen zijn..
•chrljven als de socialisten dan bodem. (Zie vervolg blz. 4,)]
wel tegen de godsdienst waren ? j In zijn welkomwoord bedankte

En ten derde vragen wij ons af dhr Gerard, directeur van hoc
vat de gelovige landgenoten moe- Mijnwezen en voorzitter van het
»n denken, die In een ogenblik Bestuur- en Beheerscomité van 't
van onbedachtzaamheid de poli- leercentrum, de personaliteiten _.
tieke rangen van het socialisme voor hun aanwezigheid. Verval- j DleepDOOt
sn het liberalisme versterkt heb- gens maakte spreker de historiek'
l>en en meegeholpen hebben om in van dit leercentrum, die veel ver-

Hamburgse

ons land het onverdraagzaam an- der terugreikt dan men wel ze i
tlclericalisme aan de macht te denken en dat reeds aanbevolen
brengen. i en voorgestaan werd door de heer

Telkens als In ons land een re- Meyers, toenmalig directeur van
ligieuze manifestatlte p l a a t s net Mijnwezen en thans directeur-
grijpt, betonen het socialisme en generaal van dezelfde instelling

ZOONTJE VAN KAPITEIN
VERMIST

De Hamburgse sleepboot «Fair»
play 1> is ter hoogte van Cuxha»
ven tijdens een manoeuvre van
de paketboot < Italia > omgesla-
gen en gezonken.

het liberalisme zich in hun ware! In December 1947 werd einde-! De vijftien bemanningsleden
gedaante, volledige afzijdigheid lijk een commissie opgericht om
van de Kerk en van elke publieke een onderzoek tot de vakopleiding" zoontje van de kapitein wordt
geloofsuiting, en bij velen onder ^oor het mijnwerk in te stellen. In

zijn gered. Enkel het vijfjarig

hen een nauwelijks
vijandigheid.

vermist.
verborgen' 1952 kwam deze commissie klaar De knaap sliep In d* hut van

met een schema en intussen werd zijn vader, toen het ongwal

zelfs niet zakelijk willen Inlichten l doctrine, welke door het socialis-
over een gebeurtenis, die zonder
enige twijfel de grootste massa-
betoging van deze laatote tien ja-
ren geweest is.

Ten tweede moeten zij nu maar
liefst ophouden niet te schrijven,
dat ze niet tegen de godsdienst

me en liberalisme voorgestaan
wordt, de volksmassa voert tot
geloofsafval en verwaarlozing van
het geestelijk leven.

Dat vast te stollen na de mis-
prijzende bejegening van de Ma-
rlale betoging door de niet-katho-
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Meer willen wij daar niet over eveneens onder impuls van dhr. plaats greep,
zeggen. Wij hebben het recht niet
de harten en de nieren te door-
gronden van de personen, die in
de dwaling terechtgekomen zijn.
Als christelijke mensen zullen we
de personen, die op een dwaal-
spoor zijn, eerbiedigen; maar de
dwaling zelf moeten wij hardnek-
kig bestrijden, omdat wij met ze-
kerheid weten, dat het leven niet
ophoudt bij het graf, dat er nog
iets anders is na de dood, en dat
wij de plicht hebben dit aardse
leven goed te gebruiken om op
het andere betrouwvol te mogen
hopen.

Degenen, die zich door nood-
lottige politieke doctrines laten
meeslepen, brengen hun geloof en
hun geluk in gevaar, want de ver-
vulling van de geloofspllchten
door de ene of andere, die zich in
een linkse partij heeft laten in-
lijven, neemt niet weg dat

»*B ^B V^M*

De West-Berlijnse politie houdt bier algemene herhaling, met het
oog op een grootse manifestatie In bet stadion. Zij geven hier een

van bebcadlgnad. door met VI man «p Bleohta 4 moto'*


