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Gevaar bij Maassluis
De waterkeringen langs de Nieuwe

Waterweg bij Maassluis behoeven nog
belangryke verbeteringen. Minister Al-
gera ontkent echter dat de kering op
enkele plaatsen „ondeugdelijk" zou zijn
zoals in eea adres van de gemeente-
raad van Maassluis wordt gezegd. Bü
de stormvloed van 1953 zijn ter plaat-
se geen doorbraken ontstaan.

Het grootste gevaar schuilt in debebouwde kom van Maassluis, waar
het water slechts door een enkele dijk
wordt gekeerd. De verbetering van
de waterkering wordt evenwel gecom-
pliceerd omdat deze hoogstwaar-
schijnlijk gepaard zal moeten gaan
van een wijziging In de situatie van
de haven. Deze houdt verband met
de plannen tot mogelijke verbetering
van de Nieuwe Waterweg en de eisen
die aan deze belangrijke zeevaartweg
worden gesteld. De plannen voor de
verbetering zijn nog niet zover gevor-
derd, dat zij reeds aan de minister
konden worden voorgelegd. In hoe-
verte de Nieuwe Waterweg van een
stormvloedkering zou kunnen worden
voorzien moet nog nader worden

overwogen. De studie is nog niet teneinde gebracht.

Nederlandse straaljagers
met A-bom apparatuur
Atoomwapens zeer waarschijnlijk

ook reeds gearriveerd
(Van onzo luchtvaartredacteur)

Yüf squadrons tactische jagerbom-
menwerpers van de koninklijke lucht-
macht zijn thans voorzien van een spe-
ciale apparatuur, waarmee tactische
atoombommen kunnnen worden ver-
voerd. Nu deze apparatuur aan de vleu-
gels van de Nederlandse Thunderstreak-
Mraaljagers is bevestigd, is de slag-
kracht van onze tactische luchtstrijd-
krachten zozeer vergroot, dat men het
zesde squadron heeft kunnen opheffen,
eo vernemen wü van officiële zijde.
Het ligt voor de hand dat met de

komst van de bevestiging»- en afwerp-
apparatuur voor tactische atoombom-
men ook de atoomwapens zelf in ons
land zuil gearriveerd.
De noodzakelijke paraatheid van de

N.A.T.0.-defensie maakt het immers
noodzakelijk dat atoombommen en
atoomladingen worden opgeslagen in
de nabijheid van de wapens, waarmee
ze kunnen worden gebruikt. Wanneer
onverhoopt het gebruik van deze mid-
delen noodzakelijk zou zün, zou men
immers zeer waarschijnlijk geen tijd
meer hebben de kernwapens aan te voe-
ren.

Van de zijde van de luchtmachtvoor-
lichtingsdienst heeft men ons meege-
deeld, dat over deze kwestie om vei-
ligheidsredenen uiteraard geen enkele
verklaring kan worden afgelegd. De
veronderstelling dat de tactische
atoombommen — onder Amerikaans
beheer — reeds in ons land zijn opge-
slagen, kan van officiële zijde dus
niet worden bevestigd, maar evenmin
worden tegengesproken.
Drie van de vijf squadrons, 311, 312

pn 313, zijn gestationeerd op de basis
Volkel. De twee overige, 314 en 315
squadron, hebben Eindhoven als basis.
Op dit vliegveld was eveneens 316-
squadron gestationeerd, dat men in ver-
band met het aanbrengen van de nieu-
we apparatuur bü de andere squadrons
thans heeft kunnen opheffen. De ge-
allieerde opperbevelhebber in Europa
heeft deze opheffing verantwoord ge-
acht, omdat de slagkracht van de tacti-
sche luchtstrijdkrachten nu desondanks
toch in belangrijke mate is vergroot.

Mikoyan vergeet
zijn vulpen

Toen de speciale trein reeds op
weg was naar Bonn, bemerkten Mi-
koyan en Semjonov gisteren dat zij
in Frankjurt hun vulpennen waarmee
zij 's middags de Duits-Russische
overeenkomsten zouden tekenen, ver-
geten hadden, aldus bericht A.F.P.
De kostbare vulpennen werden door
de minister van economische zaken
van Hessen in het Russische vliegtuig
gevonden en door een chauffeur van
de regering van Hessen nog voor
de ondertekeningsplechtigheid in
Bonn afgeleverd.

Nu en dan regen
Na enkele zachte en vrU zonnige voor-

Jaarsdagen begon het weer in ons land
gisteren van de kook te raken. Een
zwak regen front passeerde ons land en
werd vanmorgen gevolgd door een
tweede front. Vooral in het westen van
ons land regende het flink (10—15 mm).
Ook de z.w. wind is in kracht toegeno-
men en voert vandaag nog vrU zachte
lucht aan, ofschoon in het westen koe-
lere lucht onderweg is. Ook zondag zal
het in het grootste deel van ons land
niet droog blijven doordat verschillende
kleine storingen af en toe een bui met,
zich meebrengen.

's Lands Kroniek

„Kost een handtekening ook geld?"
Met deze vraag verscheen vrijdag-
middag de zesjarige Kees ietwat
schuchter voor zUn grote favoriet:
Père Duval. de muzikale Franse
priester. Deze fungeerde enige uren
als „un vendeur extraordinaire" in
een Amsterdamse grammofoonplaten-
handel aan de Westermarkt. Kees, of
te wel ~mon petit Corneillc" zoals
père Duval hem joviaal noemde, stak
het niet onder stoelen of banken. HUhad na heel lang nadenker de moed
opgebracht de man, wiens liedjes hU
zo vaak door radio en grammofoon
had beluisterd, de hand te gaan
schudden. En nu hü er toch was, wilde
hij ook graag zijn handtekening. Wel,
dié 1 «eeg Kees en daarbU het eerste
Nederlandse zinnetje, dat père Duval
ooit op papier zette. Met enige hulp
schreef de zingende priester duidelijk
en zonder fouten: „De hartelUke groe-
ten aan i Un vriend," op het papier-
tje van Kees en daarna nogmaals op
een kladje, want dat kon wel eens
van pas komen.

•
•

*

Père Duval toonde zich inderdaad
een buitengewone verkoper. ZUn tal-
rUke bewonderaars en bewonderaar-
sters, die hem verzochten zUn hand-
tekening op de hoesjes van hun gram-
mofoonplaten te plaatsen, zagen hem
steeds als een vriendelUke, eenvoudi-
ge man, vol met grapjes. „Komt u
vanavond ook naar mij luisteren?",
vroeg hij glimlachend aan een viertal
zusters. i,Nee dat gaat helaas niet,

Père Duval signeert zijn grammofoonplaten
— „Un vendeur extraordinaire" — Drukke
middag voor de „guirarisf van O. L. Heer"

want dan komen wU te laat binnen,"
luidde het antwoord. „Ach, dat is nu
jammer, de soldaten hebben wel
nachtpermissie, tot twaalf uur zelfs,"
zei pere Duval, die handen te kort
kwam om aan alle verzoeken te vol-
doen.

*
.

•

„Is het voor u zelf of voor uw
vriend?" Het jonge meisje glimlachte
verlegen. Even later stond er „Soyez
heureux avcc Jésus"; op haar plaat:
„Pourqoi viens tu si tard". „Vous
parlez comme Ie président de la ré-
publique „u spreekt net
als de president van de Franse repu-
bliek," moest de jongeman horen, die
père Duval in zUn beste school-Frans
verzocht om zUn handtekening. „Vo-
lontiers madame, au revoir mon-
sieur." De platen „Seigneur, mon
Ami" en „Le Seigneur reviendray
dongen naar de hoogste eer. De „gui-
tarist van Onze Lieve Heer" had het
druk. De meisjes vonden père Duval
een „enige vent", de jongens gebruik-
ter het woord „mieters" en de oude-
ren noemden hem geweldig. Van père
Duval-fans durven we (nog) niet spre-
ken, maar dat de zingende Jezuït ook
In Nederland reeds enorm populair Is
staat vast. Een van de beste bewUzenhiervoor is wellicht de dringende
boodschap, die een wanhopige vader
vrüdagmiddag aan zUn zoon meegaf:
„Père Duval, ik moet u namens mijn
vader vragen geen nieuwe liedjes
meer te schrUven. Ik wil namelUk al-
le platen van u hebben, en mUn vader
kan dat niet betalen."

NA UITVOERING VAN DELTAWERKEN

Veiligheid centraal Holland
voldoende verzekerd
Waterkeringen bij Maassluis behoeven

nog belangrijke verbeteringen
Snelle uitvoering
het minst riskant

(Van onzo Haagse redactie)
Kot ervaar van een toekomstige

overstroming van de Randstad Hollanden andere gebieden beneden de zee-
spiegel door een geleidelijke daling: vande bodem <>n een stijging van het zee-
niveau behoeft naar het oordeel van de
regering niet te worden overschat. ZUirKt in haa. memorie van antwoord
aan de Errsti Kamer op het ontwerp-Deltawet, dat het hier gaat om een
zeer langzame beweging, waarvan de
snelheid niet precies hekend is, maar
die ligt in de orde van grootte van 20
cm per eeuw. Het is dus mogeiyk door
een geringe extr- hoogte aan de water-
kering te geven, de ongunstige invloed
van de relatieve bodemdaling over een
zeer lange periode te neutraliseren. In-dien bij de constructie erop wordt ge-
let, dat verdere verhoging mogelijk
blijft, dan behoeft in dit opzicht geen
beduchtheid te bestaan. Na de uitvoe-
ring van de Deltawerken is naar het
oordeel van de regering de veiligheid
van centraal Holland, ook in verhou-
ding tot de zeer grote, in dit gebied ge-
legen belangen, voldoende verzekerd.
Een andere vraag is of ook met het

onj op oorlogsomstandigheden de be-
veiliging voldoende mag worden ge-
acht. Daarvoor zullen zeker nog voor-zieningen moeten worden getroffen. De
minister van verkeer en waterstaat

werkt daarvoor samen met zijn ambt-genoot van oorlog binnen het kader van
de wet bescherming waterstaatswerken
in oorlogstijd. Er worden intussen reeds
voorzieningen getroffen, waarvan de
administratieve en financiële regeling
geschiedt ingevolge de bepalingen van
deze wet.

Nederlandse bedrijven
in Indonesië

Djakarta neemt
toezicht over

De Indonesische regering zal het toe-
zicht over Nederlandse banken, zaken
en ondernemingen, die thans onder mi-
litaire supervisie staan, overnemen, al-
dus meldt het A.N.P. uit Djakarta. Vol-
gens radio Djakarta zouden de banken
worden beheerd door een toeziend li-chaam, waarvan de voorzitter wordt ge-
kozen door de minister van financiën.
Volgens de bekendmaking moeten Ne-derlandse employés, indien dit verzocht
wordt, inlichtingen over bankaangelegen-heden verschaffen. Wat de <Bank Indo-
nesia betreft zouden ook de militairen
een stem hebben bij de samenstelling
van het toeziend lichaam.

De financiering
De financiering van de Deltawerken

en in het bijzonder de verdeling van
de kosten over het rijk cn de bü de wer-
ken betrokken waterschappen zal een
zeer nauwgezette afweging van de ver-
schillende belangen vergen. Het ont-
werp-Deltawet gaat uit van het begin-
sel dat zij die belang hebben bü de uit-
voering der werken ook de kosten moe-
ten dragen.
Men kan, zo zeggen de ministers Al-

gera, Hofstra cn Vondeling, een onder-
scheid maken tussen de grote afslui-
tingswerken, waarbü naast de beveili-
ging van de streek grote algemene be-
langen op het spel staan, en de werken
waarbü'in hoofdzaak de beveiliging van
de achtergelegene gebieden is betrok-
ken. Voor de eerste categorie zullen de
kosten in beginsel door het rük, de ge-
meenschap, worden gedragen. Het is
echter een eis van redelükheid dat zij,
die door de werken ontslagen worden
var de plicht hun eigen waterkeringen
te verbeteren en te onderhouden, niet
worden bevoordeeld boven hen die wei
deze lasten moeten blüven dragen. Een
bijdrage van de onmiddellijk belang-
hebbenden ligt daarori in de rede.
Voor de tweede soort werken, die

van meer plaatselijk karakter, dienen
de kosten in beginsel door de belang-
hebbenden te worden gedragen. Het
rük zal hier slechts een bedrage ver-
lenen .n de mate waarin het nationaal
belang bü de werken is betrokken.
Naar het oordeel van de regering

zou een vergelijking niet de februari-
ramp, toer. de kosten van herstel vrij-
wel geheel voor rijksrekening kwamen,
niet juist zijn. Toen werd in een nacht
het resultaat van lange jaren arbeid
vernietigd en vergde — naast 'een ge-
voel van lotsverbondenheid niet de
slachtoffers — het nationaal belang dat
zo spoedig mogelijk de welvaart in de
getroffen..gebiedèn werd hersteld. Deze
overwegingen' gelden ' echter voor de
Dcltawerkèn. niet. •Over, de financiering
In het algemeen wordt gezegd, dat de
veiligheid eist dat de werken zonder
vertraging kunnen worden uitgevoerd.
De snelste uitvoering is de. minst ris-
kante.

Kard. Wyszynski
weer naar Rome?
Volgens uit Polen in Vaticaanstad ont-

vangen berichten zal kardinaal Wys-
zynski over enkele weken weer naar
Konie reizen, aldus meldt A.F.P. HU
zou dit onlangs in een dienst in de ka-
thedraal van Breslau hebben verklaard.

Denen verwachten kaas-
oorlog met Nederland

op Duitse markt
Volgens de Deense zuivelbond is een

Deens—Nederlandse prijsoorlog op de
Westduitse kaasmarkt op handen. Ver-
wacht wordt dat hierdoor de wereld-
markt verder zal inzakken. Woordvoer-
ders van het centrale zuivelbureau te
Aarhus zeiden dat volgens berichten uit
Nederland de Nederlandse kaasprodu-
centen van plan zijn de kaasprijs te
verlagen. Zü zeiden dat de Deense pro-
ducenten gedwongen zouden zijn dit
voorbeeld onmiddellijk te volgen.
West-Duitsland is de voornaamste af-

nemer van Deense kaas- Ongeveer de
helft van de Deense kaasexport komt
daar op de markt. In de laatste jarenheeft Denemarken zich enn plaats naast
Nederland veroverd'bp deze markt.

Politie-agent lost
waarschuwingsschot

in keukentje
(Van onze Haagss redactie)

Een agent van de Haagse politic die
met een collega donderdag in de Han-
nernanstraat tussenbeide kwam in een
vechtpartij tussen twee mannen, heeft
een waarschuwingsschot moeten lossen
om zich te ontzetten. Hij werd bij de
achtervolging van een der vechters-
bazen door een jongeman met een mes
bedreigd. Dit gebeurde in de keuken
van een huis aan de Hannemanstraat.
Het publiek drong in deze keuken bin-
nen. De agent schoot in de vloer van
de keuken. De jongeman wist te ont-
komen.

Paasprijsvraag:
Filmbeeldspraak

i

Wij waarschuwen V vandaag
voor het laatst: De inzendtermijn
van ome Paasprijsvraag „Film-
beeldspraak" loopt namelijk af.
Dit weekeinde moet U uw inzen-
ding beslist op de post doen, want
maandag sluiten wij de bus. Haast
U dus en vergeet U niet, dat per
cryptotekening slechts één film-
titel mogelijk is. Want, bi) een wat
oppervlakkige beschouwing mogen
meerdere antwoorden mogelijk
lijken, bij een nauwlettender be-
studering zal toch blijken, dat

I telkens een exact onderwerp is
bedoeld.

K.V.P.-PARTIJ VOORZITTER MR. VAN DOORN:

Waarde van de christelijke partijen
wordt steeds duidelijker

Groeiend begrip tussen protestanten en
katholieken in de politiek

Wat wil deV.V.D.?
(Van onze parlementaire redacteur)
~Op sprekende «pe Jueft het Neder-

landse volk de vorige maand zijn sym-
pathie uitgesproken voor een christeiyk-
sociale politiek, die gedragen wordt
door de diepe overtuiging, dat <>ods
woord ook in de staatkunde het eersteen het gewichtigste houvast behoortte zijn," aldus mr. 11. \V.. van Doorn,
voorzitter van de K.V.P. vanmorgen bij
de opening van de Party-raad te
Utrecht. Hij vroeg zich af, hoe Frank-
rijk ons om het bezit van krachtige
christelijke partijen thans moet benijden
en vertelde, dat bondskanselier Aden-
auer onlangs in een gesprek hem van
zijn overtuigd optimisme in de nieuwe
mogelijkheden voor de christelijke po-
litiek had doen blijken. Kn heeft ook
niet de vertoning in het on-Nederland-
se communistische wereldje van de
laatste tijd ons duidelijk gemaakt, dat
w'ü met onze christelijke partijen nog
zo slecht niet af zijn? Zou ons land niet
heel wat meer stakingen en sociale on-
rust hebben gekend, als de christelijke
levensvisie had moeten opgaan in libe-
ralisme en socialisme, waartussen Oud
en Vermeer de Nederlanders willen op-
delen? Al overkomt het mij een enkele
keer. dat ik in de politiek van alle dag
het gevoel krüg, dat wij ons in Neder-
land druk maken over kleine zaken, die
meer de levensomstandigheden van ons
volk raken dan het leven zelf, dit gevoel
van onmacht oni iets te bereiken in de
grote wereldproblemen mag ons idea-
lisme niet verminderen. Ons christen-
zin moet ons iedere dag het vertrouwen
geven, dat het ergens goed voor moet
zijn, als christenen staatkundig samen-
werken, aldus de partijvoorzitter.
Mr. van Doorn sprak over het „ge-

lukkig gegroeide begrip tussen de beide
protestantse partijen en de Katholieke
partij" en herinnerde eraan, dat dit
samenvalt met de ontvangst door deze
drie van de christendemocratische par-
tijen van de wereld begin mei op het
congres der Nouvelles Equipes Interna-
tionals in Den Haag.
Hij gaf de socialisten te verstaan dat

zü het ernaar gemaakt hebben als zij
worden aangezien voor de partij van de
bestedingsbeperking. Drees en Suur-
hoff hebben na de verkiezingsuitslag de
voorstelling in omloop gebracht, dat wij
„met dubbele kaarten spelen". Zij zijn
even slecht verliezers als psychologen.
Suurhoff heeft in Rotterdam het rode
partykader gezegd: „niet freewheelen
maar trappen." Zelf is hij maar meteen
met trappen begonnen, maar dan meer
in de zin van het „potig betoog", dat hUvolgens Het Vrije Volk daar heeft ge-
houden. Wat die dubbele kaarten be-
treft. mogen de kiezers alsjeblieft een
beetje doorz'cht tonen? vroeg mr. van
Doorn. Mogen zij bv. het zeer reëele
verschil ook zien tussen de socialistischeen de katholieke opvatting omtrent het
doorzetten van de bestedingsbeperking
en inzake het waarborgen van een rui-
me werkgelegenheid?
Mogen zij alsjeblieft begrijpen, dat

Schmelzer meer voor de bezitsvorming
Is dan Hofstra, al dragen deze beide he-
ren te dezer zake verantwoording,
omdat zij beiden in de regering zitten?
In de katholirke partij wordt een toe-

loop naar de WD allerminst gezien als
een vergroting van de kansen op een
sociaal beleid, waarin aan de eco-
nomisch zwakkeren de bijzondere aan-
dacht wordt gegeven, die hen toekomt,

aldus de lieer Van Doorn. „Wij weten
in Nederland wel wat de VVD niet wil,
maar de liberale partij moet ons ook
eens vertellen wat zij wel wil, indien wtf
willen weten wat wij voor de toekomst
aan haar hebben. Is de WD bereid
haar opvattingen te wijzigen ten aan-
zien van de F.8.0., de kinderbijslag, de
urgentie van een voorziening voor we-
duwen en wezen, de woningbouw voor
kinderrijke gezinnen?
Voor de vraag of de winst van de

VVD bestendig zal zijn is volgens devoorzitter van de K.V.P. van overwe-
gende betekenis, hoe 1e socialisten inde komende jaren zullen koersen.
Gaat de P.v.d.A. een poging doen de

pacifisten en de volgelingen van Sam de
VVolff en zijn Sociaal-Democratisch Cen-
trum tevreden te stellen, dan zal de
VVD haar nieuwe aanwinst niet spoe-dig zien teruglopen naar de P.v.d.A. Zal
men de moed hebben de uiterst linker
vleugel af te knippen, dan lijkt het zeer
goed mogelijk dat Oud zUn nieuwe winstniet tot de blijvers mag rekenen.
Terwille van de duidelijkheid in depolitieke verhoudingen zou een tijdig op-stellen van een nieuw program door deP.v.d.A. volgens mr. Van Doorn te wen-

sen zijn.

Op de tiende verjaardag van de stichting van de staat Israël heeft premier David
Ben Coerion — de witte haren wapperend in de lichte bries — in het versierde
stadion van Jeruzalem een grote menigte burgers en militairen toegesproken.

Vrijmoedig
commentaar

Er is bij voorbaat gewezen op de
hoge kosten die een bezoek aan de
Brusselse Expo met zich mee zou
brengen. Maar al geldt een gewaar-
schuwd mens voor twee, het is de
vraag of hij, nu de tentoonstelling op
toeren begint te komen en de sombe-
re veronderstellingen aan de praktijk
getoetst kunnen worden, zelfs met
tweemaal zijn oorspronkelijk ge-
raamd budget een enigszins onbe-
wolkt bezoek aan het grootse evene-
ment kan brengen.
De Expo is een kermis, maar een

pretentieuze en dus dure kermis die
zich met populaire prijzen niet inlaat.
Zo mag het nu wel als algemeen be-

kend beschouwd worden dat een een-
voudig toegangskaartje tot de Expo
plus een bezoek per lift efi roltrappenaan het atomium en dan nog een en-
tree biljetje voor de afdeling Vrolijk
Belgë (wat officieel Folklore België
1900 heet) de bezoeker op tien gulden
komt te staan. Hiermee heeft hij zich
dan toegang tot de terreinen en al-
leen de grootste attractie van de ten-
toonstelling verschaft.En daar wordt hij vervolgens ge-
confronteerd met de prijzen voor eten
en drank die minder algemeen bekend
zijn en die voor hen die niet met mee-
gebrachte broodjes en thermosflessenwerken, een bezoek aan de Expo tot
een hachelijk financieel avontuur kun-nen maken.
We hebben enkele van die prijzen

opgevangen uit de mond van een re-
cente bezoeker en niet zozeer als af-schrikwekkend dan wel als waarschu-
wend voorbeeld van het Brusselseprijzenbeleid laten wij hier enige fei-telijke informaties volgen.
Een heel eenvoudige ,.plat" van

aardappelen, vlees en bonen in toma-
tensap kostte in het Amerikaanse res-
taurant 95 frs. wat neerkomt op if 7.50, een wat uitvoeriger maal-tijd exclusief drank in een Bel-
gisch restaurant op het ' terrein
steeg tot f 14. Voor een sandwichmet ham, een wat deftiger omschrij-ving van ons broodje belegd, zal men
overal tenminste 15 frs is f 1.15 moe-
ten betalen. Voor een glaasje bier 75
cent. De in verhouding goedkoopste
ervaring deed onze bezoeker op inhet Nederlandse en Italiaanse restau-
rant. Maar in dit laatste vroeg de ge-bakjuffrouw voor een minuscuul
taartje toch nog 20 frs is f 1.50.In Vrolijk België zijn de verhoudin-
gen nog meer zoek. Na twaalven werd
daar in een groot en slordig café20 frs berekend voor een kopje koffie.
En in een „deftige" bar met gramo-

foonmuziek mocht men voor een
whiskysoda 80 frs is f 6 neertellen.'t Is maar dat men 't weet!

Zeilboot
omgeslagen

Dertienjarige jongen
verdronken

Hond zeven uur vrijdagavond heeft
zich op het l'itgeestprnieer een tra-
gisch ongeval voorgedaan, waarbij do
13-jarige Take Conijn uit Alkmaar ten-
gevolge van het omslaan van een zeil-
boot verdronken Is.
Met een 13-jarig vriendje, Ronald van

Zijl. eveneens uit Alkmaar, zou Take
oen zeilboot ophalen van de jachthaven
te Uitgeest om deze naar de jachthaven
te Akersloot te varen. Ter hoogte van
Dükehemme is de zeilboot omgeslagen.
Beide jongens zwommen naar de wal,
maar Take Conijn wilde de boot niet
in de steek laten en keerde naar de
omgeslagen boot terug. Dwars door de
weilanden begaf Ronald v. d. Zül zich
naar de familie van Zaanen aan de
Lagedok om hulp te halen. Van Take
Conijn was geen spoor meer te vin-
den. De Rijkspolitie had gisteravond laatna uren dreggen, nog geen resultaat.
Aangenomen moet worden, dat de jon-
gen is verdronken.

Radio Bukittinggi verklaart:

Tsjechen leidden aanval
op West-Sumatra

Sjafruddin c.s. in Singapore?
De zender van (1e opstandelingen, ra-

dio Bukittinggi, heeft volgens Keuter
gemeld, dat Tsjechische piloten en le-
gerofficieren de aanval uit zee op YVest-
Simiatra hebben geleid. Zeven van hen
zijn thans volgens radio Bukittinggi
in Djakarta. De radio maakte de na-
men van de zeven bekend, Jiri Seba-
nek, Harower Pokorny, Vladimir Mi-chaiek, Vladimir Neinecik, Lubomir
Zdarsk.v, Karei Matejice en Itatislav
(•übis en noemde tevens de nummers
van hun paspoorten. Z(j zouden in hotel
Transaera te Djakarta staan ingeschre-
ven als „bureau-ambtenaren". „Deze
buitenlanders hebben op uitnodiging van
President Soekarno aan de burgeroorlog
deelgenomen. Zy zijn verantwoordelijk
voor de luchtaanvallen op Padang,
waarbij Indonesische kinderen werden
gedood", aldus de radio.

De radio van de opstandelingen
heeft tevens berichten tegengespro-
ken als zouden de premier van de
tegen-regering, Sjafruddin Prawiane-

. gara en zes andere leiders ln Singa-
pore zijn gearriveerd op doorreis naar
Menado, In het eveneens opstandige
Noord-Celebes. De „Strait Times"
en ..Semananjong" hebben gemeld,
dat behalve Sjafruddin luitenant-kolo-
ncl Achmad Hussein, de chef-staf van
het rebellen-leger, Burhanuddin Hara-
hap, de minister van defensie, kolonel
Dachlan Djambek, de minister van
voorlichting, kolonel Simbolon, de mi-
nister van buitenlandse zaken, Sumi-

tro, de minister van handel on de
Masjumi-leider, Mohammed Natsir
met een snelle boot over Straat Ma-
lakka naar Singapore zijn gebracht.
De beide kranten zouden deze inlich-
tingen hebben verkregen van een ad-
judant van kolonel Hussein, luitenant-
kolonel Boris A Hutagalung. Radio Bu-
kittinggi heeft meegedeeld, dat dit
nieuws de mensen van Midden-Suma-
tra slechts kan doen lachen. De be-
volking van Midden-Sumatra heeft
vertrouwen in haar leiders, aldus de
radio.
De troepen van de regering te Dja-

karta hebben een punt bereikt op 20
km van Bukittinggi, aldus minister-pre-
sident Djuanda. Hij zei volgens het
A.N.P., dat de troepen de belangrijke
wegkruising Padangpandjang nade-
ren. Van dit punt uit kan men oprukken
naar het noorden om Bukittinggi te ver-
overen of oostwaarts trekken naar Ba-
tusankar,
Lincoln White, de woordvoerder van

het Amerikaanse ministerie van buiten-
landse zaken, heeft gisteren op een pers-
conferentie verklaard dat nieuwe bewe-
ringen, dat de Verenigde Staten wapens
leveren aan de Indonesische opstande-
lingen, „volkomen ongegrond" zUn. Ditbericht Reuter. White zei dit naar aan-
leiding van donderdag j.l. te Djakarta
gehouden redevoeringen, waarin op-
nieuw was beweerd dat Amerika de
rebellen wapens heett geleverd.

/ggg €LISMTI} m
L \ overheerlijk... tot de laatste trek! SN.V. „Noord-Braband" 1843
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