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In het Raam der «Groote KatK. Conferences^ /SOGTSSZI-TERREÖR OVER
I ^ J n »J L. j.' j. m '>v ZWEDEN Tlord Beveridge schetst een Plan
voor Sociale Rechtvaardigheid

Zaterdagnamiddag heeft Lord Be-
veridge, lid van het Hoogerhuis,
onder de auspiciën van de « < *
des Conférences Catholiques»
toespraak gehouden over den *_j
cialen vooruitgang en het doel var
bet Beveridgeplan ».

Onder het talrijke publiek her-
kende men sir Hughe Knatchbull
Hugessen, ambassadeur van Groot
Brittannie, de gezanten van Zwe-

steld, dat de tot het dekken van
deze uitgaven gebruikte sommen
aan de Kngelsche burgers zouden
uitgekeerd worden telkens wanneer
zij in de onmogelijkheid verkeeren
in hun bestaan te voorzien we-
gens onvrijwillige werkloosheid,
ziekte of ouderdom.

Daar de minimumloonen, in En-
geland volstaan om in het onder-
houd van een kind te voorzien, kent

den, Portugal en Chili; de hh. Gil- het Beveridge-plan kindertoelagen
Ion, voorzitter van den Senaat, God- toe van het tweede kind af. Dit
ding, minister van Koloniën. Demets was een nieuwtje in Engeland.
gouverneur van Brabant, Graaf In net plan u tenslotte een gra-
Carton de Wiart. minister van " •
Staat, Hoste, voormalig minister en
de Sausmarez. directeur van den
«British Council».

geneeskundige verzorging voor-
2len, van welken aard die ook we-

de Universiteit te Leuven, stel-
de spreker voor als een uiterst be-

Liord Beveridge

met de in de U.S.S.R." en de U.S.A.

Sinds een maand ontploffen
lederen Zaterdag bommen

te Stokholm "~
De ereheele passieve luchtverdediging

•van Stokholm en omgeving, evenals ge-
heel de politiemacht en drie bataljons
van het garnizoen van Stokholm, wer-
den hedennacht gemobiliseerd om den
dader of de daders op te sporen van de
bomaanslagen, die sedert een maand el-
ken Zaterdag plaatsgrijpen.

Niettegenstaande dit machtsvertoon
kwam te 9 uur een bom tot ontploffing
in het Zuidelijk gedeelte van het sta-
tion van Stokholm; daardoor werden
409 ruiten gebroken in de omgeving
van het Fransch bureau voor vreemde-
lingenverkeer en van de Fransch—
Zweedsche Handelskamer. 30 Personen
die zich ter plaatse bevonden, werden
aangehouden. Auto's met politieman-
nen, die draadloos met elkander in ver-
binding staan, patrouilleeren voortdu-
rend in de straten van de Zweedschehoofdstad.

Men is van oordeel, dat deze aansla-
gen niet het werk zijn van een krank-
zinnige, wel echter van

De Gestapo's van den Maaskant
Dinsdagvoor

van Jongeren

De gebruikte bommen zouden herkom-
van kracnt zijnde wettelijke bepa- stis z{Jn "'t Duitsche voorraden in

Lord Beveridge zette OH een be-
vattelijke en aangename wijze een
onderwerp uiteen dat wel saai zou
kunnen schijnen.

EEN PLAN VAN SOCIALE
VEILIGHEID

Het Beveridge-plan. aldus spreker,
•treeft naar het invoeren van een
voJedig en eenvoudig systeem van
cociaïe veiligheid. Het noodige ka-
pitaal komt uit verschillende bron-

rekening te houden met andere in-
komsten, waarover ze eventueel
kunnen beschikken.

Ook worden die vergoedingen niet
berekend op grond van hun vroeger
inkomen en in verhouding daarme-
de. Deze methode heeft het voordeel
de armoede uit te schakelen zond_er
den spaarzin en aangaan van bij-
komende verzekeringen op te hef-
fen.

GEEN LUIAARDEN-STEUN
Lord Beveridge heeft er op gewe-

jongsten aanslag.

Op Dinsdag 19 November en volgen-
de dagen krijgen we te Tongeren een
nieuwe groep Gestapo's, namelijk die
v«n Maaseik, voor den krijgsraad. Ze
behooren niet allen tot denzelfden
groep, maar door samenloop van bun
misdaden kon men hen tot één groep
samenbrengen.

De retel van het Openbaar Minis-
terie wordt waargenomen door den heer
substituut Hendrickx, die reeds als
O. U. zetelde In de benden van Neer-
oeteren en Bilzen.

Onder de misdaden van deze bende
vinden we moorden, diefstallen, aan-
houdingen. Als speciale misdaad van
enkele beschuldigden kunnen we noe-
men, de beruchte Jodensmokkelarlj.

Een tweetal dezer Gestapo's lieten
zich in Holland inlijven In een ver-
zetsbeweging, die als speciale taak
had, de opgezochte Israëlieten uit Ne-
derland weg te brengen naar Frank-
rijk en Zwitserland.

De personen die deze taak op zich
namen werden goed onthaald door de
groepeeringen.

Als nu deze twee met de Joden on-
derweg waren, vonden ze nog middel,
dezen af te persen en zoo werd er
voor de tweede maal betaald.

Amerika verkoopt voldoende graan
aan Engeland

Het vervoer de eemge moeilijkheid
»en voort. Een vierde betaald door zen dat het reuaen-aandeel van zijn Men verneemt dat Groot-Brittannië vende landen'
de beambten en werklieden, een
vijfde wordt door de werkgevers

plan in de Engelsche wetgeving
werd opgenomen. De practieche uit-

gestort en de rest wordt geput uit werking zal nochtans onvermijde-
het geheel der belastingen.

Dese kapitalen moeten iedereen 'n
bestaansminimum verzekeren. De

een zekeren tijd in beslag ne-

voornemens is in de Ver. Staten vol-
doende graan aan te koopen om in
staat te zijn niet alleen de nakende
crisis in de koloniën en In andere af-
hangende gebieden te voorkomen, maar
ook om een einde te kunnen maken

Vervolgens leverde Lord Benerid- aan .de broodrantsoeneering in het Ver.
onmisbare uitgaven werden bere- ge het bewijs dat zijn ételsel geen Koningrijk.
kead en in het plan wordt voorge- premie is aan de luiaards en de las-

ten van de gemeenschap niet zal
verhoogen. Het vervangt alleen de
liefdadigheid door het principe van
de sociale rechtvaardigheid. Ieder-
een is door dit plan tegen ouder-
dom en tegenslag verzekerd.

plannen op de hoogte gebracht en de
Anierikaansche autoriteiten wijden er
thans hun aandacht aan.

De officieele Britsche zienswijze is,
dat er in de Ver. Staten voldoende
graan is om Groot-Brittannië in staat
te stellen het hoofd te bieden aan zijn

_ _

Spreker werd levendig toegejuicht verplichtingen, zonder de graanbehoe-

DE VROUWELJKE PROEFPILOOT
ANNA REITCH VERTELT

Hitler stierf
in de Kanselarij

Hij werd totaal krachteloos
en onbekwaam te ontsnappen.

Mej. Hanna Reitch. vrouwelijke Mej. Reitch van wie de opspo-

Nog een Medaille
voor Oom Kamiel

Vrijdag heeft Admiraal Goodrich
Kirk, ambassadeur der Vereenigde
Staten te Brussel, met decoraties
gesmeten. Ja- . . gesmeten ! We heb
t>en *n de laatste tijden wel gezien,
dat men lintjes nogal gemakkelijk
te grabbelen gooit, al zoo kwistig
als de Hdkaarten van den weerstand
na de bevrijding. Kom, men moet
feitelijk idioot zijn om zich daarover
nog allemaal warm te maken, of
illusies te koesteren.

Maar we hadden toch we l vei— Jt . . . - _
wacht, dat de Amerikanen, men— proefpiloot met wereldfaam heeft ringsagenten van oordeel zijn, dat ... . ... .... , . ,
tchen met zooveel macht en geld, aan Amerikaansche speurders ver- zij de laatste persoon is, dia de schuil AilCS zal geleiaelIIK geschieden
toch wel wat ernstiger zouden om— klaard, dat Hitler enkele dagen voor plaats heeft verlaten heeft

van nun noodzakelijke
voorziening te berooyen.

Amerikaansche officieele kringen ge-
ven de volgende inlichtingen betreffende
den toestand van den loopenden graan-
export.

De Ver. Staten hebben net voornemen
tijdens het landbouwjaar 1946—47 12
miliioen Toil graan uit te voeren. Men
had gehoopt 5.400.000 Ton vóór het ein-
de van dit jaar te kunnen verzendt-n
maar uit officieele gegevens blijkt, dat
op l Januari slechts 4 miliioen Ton zul-
len verscheept zijn.

Deze crisis is veroorzaakt mei alleen
door de staking der zeelieden, doch ook
door de ontoereikende spools ervoer-
middelen, om het graan van de eleva-
toren naar de havens te brengen. Het
vervoer vermindert nog in plaats van
te vermeerderen, want het vervoer, met
het oog op Kerstmis, neemt een groot
deel van de nationale transportmogelijk-
heden in beslas.

Naar verluidt zou de neer Hoy-Steel-
man, directeur voor den Wederopbouw,
toekomende week de inbeslagneming
bevelen van alle locomotieven, noodig
voor het vervoer van het graan naar de
havensteden.

Waarnemers zijn van oordeel, dat, in-
dien er omstreeks het midden van toe-
komende jaar geen verbetering intreedt,
er alsdan in de U. S. A. een moeilijk
weg te werken overschot zal zijn, wat
zou kunnen aanleiding geven tot het
verwekken van een daling van het prij-
zenpeil. (Rpuiori

GEEN MASSALE VERHUIZING
VAN BELGISCHE FAMILIES

NAAR DUITSCHLAND

springen met dergelijke zaken. We de aankomst der Russen te Berlijn
verlaten heeft boven-

dien verklaard, dat zij vau 26 tot 30
willen Mer niet de verdiensten van in znn schuilplaats is overleden.
ee»ige personen die daar ook een Deze verklaring werd 'Zaterdag
anderscheidfrg ontvingen, kleinee- gepubliceerd door rechter Robert verbleven, die naar Berlijn was ge-
re» ; er waren daar menschen bij, jaokson die deel heeft uitgemaakt roepen en er per vliegtuig uit Mun-

uet openbaar ministerie tijdens cnen was aangekomen.
Neurenberg.de terechtzittingen te

Volgens Mej. Hanna Reitch heeft
Hitler tot het laatste oogenblik ge-
hoopt zich te kunnen redden. Met

bevende handen legde hij voort-

aie waarlijk iets gepresteerd hebben
tegen den Pruis, maar we konden
onze oogen niet gelooven : daar
•fond warempel, Camüle Huysmans,
medaille der vrijheid met bronzen
palm, en da* heb ik terug naar de „JM _
inleiding van t bencht gekeken durend documenten van de eene
waar stond «aan de Belgen, die ztch plaats op de andere, of verplaatste
tijdens de bezetting onderscheiden knoopen. die niet bestaande legers
hebben in het verzet tegen den vij moesten'verbeelden, op een beduimel
and. I* vraag me af wat Kamiel met de ianakaart, zooals een kind dat
den weerstand te doen heeft ; hi] krijgertje speelt.
die in mo de eerste was om zijn <Het ig onzinnig aan de m0gelijk-
verantwoordelt)ken post van Burge- held te ge]ooven? dat hij levend is
meester van Antwerpen te verlaten K^nea ontsnappen, aldus Mejuffr.
om naar Londen te loopen. Daar is fteit,.n want £elfs indien de weg
kif aeker weerstander geweest m den

Het onlangs door het Britsen militair
April 1945 bij Luitenant-Generaal bestuur gepubliceerd rapport, volgens
van de luchtmacht Von Grein heeft welk 25.000 Duitschers uit Kreiz Aren-

berg zouden gedreven worden, om
plaats te maken voor 1.030 Belgische
families, zou onjuist zijn volgens Bel-
gische bronnen. Slechts 40 Belgische fa-
milies zullen zich bij huil gezinshoofd
in Dultschland voegen In den loop van
de maand December, krachtens een
overeenkomst die gesloten werd tus-
schen het H. K. van het Rljnleger en
het Belgisch Ministerie van Landsver-
dediging, zoo verklaarde Luit. Generaal
Fromont, bevelhebber van het Belgisch
bezettingscorps aan den correspondent
van het A F P. Voor Januari, Februari
en Maart werd hun aantal bepaald op
100 families per maand. Dit aantal zou
later nog kunnen verhoogd worden,
maar het door het Britsen militair be-
stuur getroffen besluit 25.000 Duit-
schers te doen verhuizen, naar het ge-
bied van Minden heeft niets te maken
met de aankomst der Belgische

HONGARIJE VRAAGT
UITLEVERING VAN

JOSEPH VON HARSBURG
Ook een vroegere minister

onder beschuldiging

Volgens het Hongaarsch Tele-
schap hebben de Hongaarsche

Nu verder dan België IXwamen 4«M
Joden nooit, want vooraleer ons land
verlaten te nebben, waren ce reeds In
de klauwen van den S. D., de Gestapo
of de Duitschers gevallen.

En hier werd dan door de Duit-
schets dezen keer betaald voor do
overgeleverde Joden. Dus een reis In
drie betalingen.

Van de 12 beschuldigden zijn er nog
2 -voortvluchtig.

DE BESCHULDIGDEN
1) SWEERTS PIERRE, 28 jaar, ge-

wezen beroepsmilitair, verwierf den
bijnaam Tarzaa, van Lanklaar voort-
vluchtig).

2) DRIANE CHRETIEN, 30 jaar, van
Maaseik.

S) WEEKERS HUBERT 40 jaar,
van Maaseik.

4) VANDERWETDEN FREDERIK,
bijgenaamd Kiekenfritz, 53 jaar. han-
delaar, Niel-bij-Asch.

5) DE WEVEK FRANS, 41 jaar, han-
delaar. Maaseik.

6) STYVEN LAMBERT. 20 jaar. uit
Neeroeteren.
7) GOMMERS HUBERT-RENE, hard-

looper, 25 jaar, Stokkem."
8) STEUTELINGS Jan, 26 jaar, uit

Stokkem, voortvluchtig.
9) BOUENS HENRI. 35 jaar. Maas-

eik.
10) SEVERIJNS JOANNES, 34 jaar,

uit Maaseik.
11) BOONEN MATHIEU, 46 jaar,

mijnwerker uit Lanklaar.
12) BROUNS SEVHRINUS, 40 jaar,

uit Kessenich.
Deze zaak zal, gezien haar belang-

rijkheid, enkele dagen in beslag ne-
men.

GEBED VOOR
VERSTANDHOUDING

IN INDIE
Vraagt het Nederlandsch

Episcopaat
Zondagmargen is in de Nederland

sche Kath. kerken een herderlijken
brie.f gelezen waarin de Bisschoppen
er op wijzen, dat voor het behoud .
van een vreedzame verhouding tus-
schen Nederland en Indonesië niet
alleen de regeering en de militairen
verantwoordelijk zijn, maar het ge-
hc -Ie Nederlandsche volk. De Bis—
schoppen zetten de geloovigen drin
gend aan te bidden voor den vrede in
Indü' en voor den behouden terug-
keer der militairen.

FRANSCH NAZI-SPION
ONTMASKERD

Door zijn medeplichtigen
verklikt

Vandaag had aan den grenspost t«
Baisieux een confrontatie plaats tus-
schen den Franschen verrader Jules
Knidt, uit Roubaix. die gedetineerd is
wegens verstandhouding met den vij-
and, en twee Belgische spionnen, Ar-
mand Depaieron en Marcel Simon, die
beiden in de gevangenis te Vorst opge-
sloten zitten. Deze laatsten hebben be-
vestigd dat Knidt, door hun bemidde-
ling. In dienst der Duitschers wa»
getreden en op zijn beurt agenten
geworven had voor <i° nuitache

GEWAPENDE ACTIE TEGEN
AZERBEIDJAN ?

Aldus Radio Moscpu
Radio MOSKOU neeft een artikel

uitgezonden van den correspondent
van de «Pravda» te Teheran, «vaarin
gezegd wordt, dat te Teheran, het ge
rucht hardnekkig de ronde doet dat
militaire kringen en bepaalde invloed
rijke milieus, waarvan de betrekkin
gen met sommige buitenlandsche
groepen best gekend zijn, een gewa-
pende provocatieactie tegen Azerbeid
jan, zelfstandige provincie van Iran,
zouden voorbereiden. (Reuter.)

tie, sooals mijn oude tante van 90
jaar. En aan Mr Van Zeeland, hebt
gij ooit een nazi op vrije voeten ge-
tien t

Ifr. Kirk, ge haat beter uw deco-
ratie toegekend aan een der arme,
maar noeste werkers uit ons volk,
die zich tijdens de bezetting de na-
gels van de vingers wroette en tot
's avonds laat, ver door sneeuw en
ijs ploeterde, om eten voor zijn kin-
deren bijeen te brengen of om iets
aan zijn ondergedoken jongens te
dragen, die weigerden voor den be
zetter te werken. Hij verdiende het
meer al had hij' misschien geen er
kenning als weerstander.

t Is wel spijtig dat zoo openVjk
tiet «verzet» achter den veiligen mi-
cro van radio-Landen bekroond
wordt. Ik geloof vast. dat indien toe
nog zoo eens een «/arce» beleven er
veel candidaten zullen zijn voor
postjes van speakers en andere Jan
lloedwils.

't Ia immers zooals altijd : de
paarden die de haver verdienen, krij
aen «e niet l

^fj&ANK. ^

NIEUW FRANSCH
RAKETVLIEGTUIG BEPROEFD

Het werd door een ander toestel
op sleeptouw genomen

De proefvlucht van het nieuwe
Fransche raketvliegtuig «Leduc 0.10>
op het vliegveld van Blagnac (nabij
Toulouse), had in het grootste ge-
heim plaat»

Het vliegveld werd bewaakt door
politieagenten en de toegang werd
zelfs aan de journalisten ontzegd.

Volgens het vandaag gepubliceerd
communiqué, had het vliegtuig «Lan
guedoc 161> het raketvliegtuig op
sleeptouw genomen en werd dit laat
ste in de lucht gelost.

De Ingenieurs, die de proefvlucht
hebben gevolgd, zijn tevreden over
den uitslag De laatste proefvluch-
ten zullen in Januari plaats hebben.

hertog Joseph von Habsburg en
van Tihamer Fabinyi, gewezen Hon-
gaarsch minister van Financien.

DE MIJNRAMP IN
TSJEKOSLOWAKIJE

Hulp aan de gezinnen
der slachtoffers

De commissie voor artsen en tech
nici die het onderzoek stelt over de
oorzaken van de mijnramp te Lom,
waarbij 52 slachtoffers te betreuren
vielen, heeft nog geen nauwkeurig
resultaat opgeleverd.

Het schijnt evenwel dat de veron-
derstelling van sabotage dient uitge-
schakeld. De Tsjechoslowaaksche re
geering heeft besloten, zooveel mo-
gelijk hulp te bieden aan de gezin-
nen der omgekomen mijnwerkers con
der hierbij de gezinnen der Duitsche
mijnwerkers uit te sluiten. (AFPJ

Mevrouw Goering
ontving haar Erfenis

Slechts 750 markt en eenige oude kleederen
De autoriteiten van het veiligheids

detachement In het gerechtshof te
Neurenberg hebben dezer dagen aan
Mevr. Emmy Goering de som van
750 mark laten overhandigen.

Deze som evenals enkele afgedra-
gen kleederen zijn de geheele nalaten
schap van den rijksmaarschalk aan
zijn vrouw.

Mevr. Goering heeft nog niet de
toe!-ting gekregen de 50.000 mark af
te halen, die door haar echtgenoot
in de rijksbank werden gedeponeerd
voor hij werd aangehouden. Het A-
merikaansche leger heeft nog niet be
slist, wat er van die bankrekening
zal geworden.
FRITSCHE STEEDS IN NESTEN

Hans Fritsche maakt zich klaar,
om in den loop van toekomende

maand voor een Duitsche denazift
catierechtbank te verschijnen. Al da
bezwarende documenten, die reed»
tegen den gewezen adjunct van Goeb
hels op het geding der groote oorlog»
misdadigers werden benut, werden
overhandigd aan het openbaar minis
terie van de rechtbank waarvoor
Fritsche zal terechtstaan.
De andere 'vrijgesprokene van Neu-
renberg, Frantz Von Papen, die oolc
nog in deze stad vertoeft, heeft dezer
dagen vergunning gekregen om te
gaan rusten in een sanatorium in da
omgeving van Lauf (Zuid-Beieren.)

De gewezen nazi-diplomaat zal on-
der toezicht blijven zoolang hij in da
ze inrichting zal verblijven. Schacht
wacht nog slechts op zijn proces
de denazificeeringarechtbank.


