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Gevaarlijke stunt:

Amerikaans vliegtuig vloog boven Rusland om inlichtingen te verzamelen
He 4 Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft toegegeven da4 't

vliegtuig, da4 vorige week boven Russisch gebied werd neergeschoten, vermoe-
delijk boven Rusland vloog om daar militaire inlichtingen <e verzamelen.
In Washington heersl grotfe opwinding over deze aangelegenheid en men noem»
het verbijsterd dat de Regering zoiets toegeeft. Overigeas vraagt men zich af
wie toestemming tot djeze vlucht heeft gegeven. He* ministerie van Buitenland
se Zaken en de hogere militaire instanties zijn dit niet.

Sena'.or Mike Mansfield, de plaatsver-
vangend leider van de demokratische
fractie in de Senaat was slecht te spre-
ien over het feit dat deze vlucht 'heef*
kunnen plaats vinden zonder dn 1 de.
hoogste autoriteiten er in waren gekend.
Hij concludeerde dat er blijkbaar in-
stanties zijn die dergelijke belangrijke
zaken op eigen houtje beslissen en daar-
door de verzoenimgs politiek vnn Eisen-
hower doorkruisen. Hij verwachtte een
officiële uiteenzetting over deze aange-
legenheid.
De Amerikaanse ners toont zich even-
<*e*\s verontwaardigd en dat in zeer kras
se bewoordingen.

Volgf ns Chroei.ts.iev is bef toestel in de
nabijheid van de s^d Sverdlofsk I" fle
Oera' neergeschoten, t'veeflui^end kilo
meter- van de grens verwijderd.

De oilot.t wa« voorzien vn« Rnss^i-h
geld <n etn dolk en zou bevel hebben
gekrei en om I'ever -««lfmoord t° nlef'n
dan zi^h gevangen te laten nerr"»", Hij
is echter ir,et zijn n^T-aehute i<;t het
toesel f/esoronp-en en 's volgens Chroest
s'af veilig op de grond geland.

whroestsjof verklaarde verder da* de pi-
! lot bekend heeft flat hij derl uitmaak-
te van de Amerikaanse inlichtingen-
dienst en ond^acht had om nsar V*""-
wegen dbor te vliegen en onderwee fo-
to's te maken. iHhroe«*:siev 7",ro°"fl** *i" rle
Opperste Sovjet met n»n aa~tnl afdruk-
ken die voleens hem a^om^tic- n-ir»tt
n*t fle f-Tmera v*n be*" nee»*or"s''Ho*',e»-' t/»e
stel.

Radio Aus'ralië bericht nog, dat nre-
siden* Eisenhower cc" diepgaand ond,°r-
zoek heeft gelast. He 4 S4ate Dcpartiment
heeft als commentaar geeeven. da 1 er
reeds iaren verkenningsvluchten langs
de grens van d" vriie wereld worden
gemaakt. De activiteiten "an de Ameri-
kanen or> dit gebied worden in het ge-
heel niet geheim gehouden. Ze Dassen
binnen h°t kader van do nationale d^fen
sic en ziin nodicr als tegenw'eht tegen de
uitgebreide geheime praktijken van de
S|pvjet Unlie tegen de vrije wereld.

Het ziet er naar uit dat deze gevaar-
lijke sbunt van de Amerikanen een ver-

koeling in de betrekkingen tussen Oost
en West zal veroorzaken. Chroestsjev
heeft ai verklaard dat zijn verwachtin-gen van een topconferentie onder deze
omstandigheden niet hoog gespannen
zijn.

Soekarno in Portugal
aangekomen

De Indonesische president Soekarno
is uit Marokko in Portugal aangekomen.
In de Marokkaanse hoofdstad Rabatwerd een communiqué uitgegeven overde besprekingen die Soekarno met koning Mohammed had gevoerd. Beidestaatslieden waren van mening dat (je
Afroi Aziatische landen vertegenwoor
digd moesten zijn bij de komende top
besprekingen tussen de grote mogend
heden.
Voorts spraken zij zich uit tegen de
Franse atootnproeven in de Sahara, de
rassenpolitiek van Zuid-Afrika en het
zenden van Nederlandse oorlogsehepen
naar Nederlands Nieuw Guinea. Koiing
Mohammed accepteerde een uitnodiging
om een bezoek tG brengen aan Indonesië
maar een datum daarvoor werd nie[ be-
paald.

Wat Nyassalandwil
De Afrikaanse politicus dr. Haslings

Banda, de leider van een nationalisti-
sche beweging in Nyassaland heeft ver-
klaard, dat er jn 2-jn land geen blanke
kolonisten zullen worden toegelaten als
het onafhankelijk wordt. Tijdens een
toespraak in Nairobi Kenya zei dr.
Banda, da- zijn volk diè blanken wil
accepteren die op voet van gelijkheid
met de Afrikanen wilden leven. Maar
nieuwe immigranten zou men niet kun-
nen gebruiken. Zodra Nyassaland vrij
zou zijn, 7.0 u ha'; bovendien aanspraak
maken op Noord-Mozamibique, dat m0

_
menteel door Portugal wordt bestuurd.
De Portugezen hadden volgens dr.
Banda niet het recht om daar te blijven.

Prinses Margaret op huwelijksreis
Hjet koninklijke jacht Brittannia zet

momenteel koers naar de Caraibische

Zee mét de pasgetrouwde prinses Mar-
garel en haar echtgenoot Anthony Arm-
strong Jones aan boord.
zij maken een huwelijksreis die vijf of
zes weken zal duren. Via televisie-uit-
zendingen is de huwelijksplechtigheid
zichtbaar gemaakt aan honderden mil-joenen mensen over de gehele wereld.
Maar terwijl de televiesiekijkers nog
voor hun toestellen zaten, slo'nd prinses
Margare* al op dek van de Briftania enwerd hartelijk uitgeleide gedaan door
duizenden Londen aars op de oever vande Thames.

Eisenhower tekent wet
op Burgerrechten

President Eisenhouwer heeft eergis-
teren de nieuwe wet op de burgerrech-
ten getekend. Dieze wet geeft extra ga-
ranties aan de negerbevolking van deVer. Staten bij het uitoefenen van hunburgerlijke rechten.
Een funtionaris van het Hooggerechts-
hof verklaarde dat de overheid de toe-passing van de nieuwe wet krachtig zalsteunen.

70 rebellen gedood

Het Franse leger heeft volgens eenbekendmaking afgelopen vrijdagnacht
zeventig rebellen gedood. Volgens eenFranse woordvoerder werden deze re-
bellen onderschept toen zij uit Marokko
terugkeerden.
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Politieberichten
Op 3 tnei reed een kombi van do lx

Marine op de Havenweg een voor hem
rijdende personenauto aan, waarschij, -
IHk als gevolg van hel
sfcuurder van de personenauto van rich-
ting veranderde zonder een teken te heb
ben gegeven. Persoonlijke ongelukken
deden zich niet voor. Beide voertuigen
werden licht beschadigd.

Eveneens op 3 mei werd de 8 jarige
B.R. op de Sentaniweg door eigen on-
voorzichtigheid aangereden door een
personenauto bestuurd door P.A "■ Q
Wet jongetje werd gewond eiï moest
in het ziekenhuis worden opgenomen.

Opr- s J.J. a;
dat zijn zwart damesrijwiel ter waarde
van f. 60,— is ontvreemd uit de o
geslopen garage van winkel Maureen.

Op dezelfde d-jg was Mevr. De B. zich
onder het wakend oog van haar echtge-
noot aan het oefenen yan een scooier.
In de bocht van de SentaniV/eg in Dok
9 maakte zij een verkeerde manoeuvre
en raakte in de goot.
Haar echtgenoot was niet j n staat een
geldig nummerbewijs te tonen.

Door T.S. te Ko'-a Radja is een R.SI.
herenrijwiel bij de polifiewach* te Hol-
landia Binnen gedeponeerd. Hij had het
rijwiel onbeheerd aangetroffen bij toko
"Óng Ak".

J.O.P.J. heeft aangifte gedaan van ds
ontvreemding van een bedrag van
f. 350,— uit zijn . afgesloten klerenkast
in zijn onafgesloten woning te Hollandia
Binnen.

De heer A.P.B.D. te Hollandia Haven
heeft aangifte gedaan van een poging
tot oplichting te zijnen nadele gepleegd
door WN hier in bestaande, da:tl WN hem
twee kwartjes, vervaardigd ui 4 gepersl
karton, heeft aangeboden.

Os 6 mei vond' op de Sentaniweg bij
"Gerrit Entrop Hoeve" een verkeerson-
geval plaats. M.R. s*ak de weg over,
voor een in de richting Hollandia Bin-
nen geparkeerde auto langs. Hij werd
aangereden door de motorrijder N.A.
van B. komend van Hollandia Haven.
Zowel R. als Van B. kwamen te vallen.
De motorrijder schoof over de weg en
werd geraakt door een uit Hollandia
Binnen komende kombi. Zowel Van B.
als R. werden in het ziekenhuis behan-
deld. De motor werd zwaar beschadigd.

Op de pantaiweg te Hollandia Binnen
reed J.W. met zijn personenauto op de
rechter weghelft en reed de uit tegen-
overgestelde richting komende J.L. aan.
Dsze laatste werd gewond. Beide motor-
voertuigen werden licht beschadigd.

Tegen J.1.1. te Sentani is proces ver-
baal opgemaakt omdat hij op de Senta-
niwee- reed met een jeep waaraan

handrem werkten nie4. De s*uurinrich-
ting had een grefte speling. Een hoofd-
bladveer was gebroken terwijl de veer-
pennen en bussen waren versleten.

De bevestiging van de voor- en achter-
brug op de veren was verre van vol-
doende. Beide achterbanden en een voor
baud waren gescheurd. Een schokbreker
ontbrak. We zouden de heer J.1.1. mei
twee dingen willen feliciteren, nl. in de

me* zijn technischven
dat. in staat was om eer*, aulto me* zo
weinig onderdelen nog gaande te hou-
den, en anderzijds met deze bekeur
die hem zal verhinderen om ongelukken
('e maken.

Survival opleiding
piloten

De commentaren van Nederlandse cou
ranten op de defensie maatregelen bevat
ten diverse nadere informaties over de
te zenden troepen en het luchtmacht ma
teriaal.

Volgens diverse Nederlandse bladen,
waaronder Het Parool zullen de vliegers

die met straaljagers op Nieuw Guinea
zullen worden gestationneerd, een zoge-
naamde "survival-' g krijgen,

eorganïseerd wordt door het Ko-
ninklijk Instituut voor de Tropen in
Amsterdam.
Omstreeks jtiirui zal een groep van 20
vliegers heginnen met een training van
2 maanden, aldus het Panirool, düe erop
gericht is 1 stellen een
eventuele landing in de jungle te over-
leven. Het cursusprogramma wordt nu
opgesteld, weet bet blad te melden, en
een aamrtal deskundigen, onder wie de
oud-residenl van \x Tr>dië. drs
Coomans en tropenarts dr. P. Peverelli,
zijn aangezocht. De vliegers zullen, in
twee groepen les krijgen in EHBO tro-

iëne elementair Maleis en al-
gemene omgangsvormen met de autoch-
tone bevolking. Ook zal dfc militairen-
worden aangeleerd welke planten en die
ren zij in geval van nood als voedsel
kunnen gebruiken.

MeisjesSoft- en Volleybal wedstrijden

Tijdens de schoolsport ontmoetingen
Hollandia Wewak werden tevens inter
scholaire meisjes soft en volleybal wed
strijden gespeeld t-u<;Sen de B-HBS,
Mulo, PMS. en DGZ.

Bij de Volleybaloompetitie -werden de
meisjes van de PM3 ongeslagen kampi-
oen. De gedetaileerde uitslagen die voor
zich zelf spreken, luiden als volgt;
B-HBS — Mulo I—2
Mulo — DGZ I—2
DGZ — B-HBS 2—o
Mulo — PMtf I—2
DGZ — PMS o—2
PMS — B-HBS 2—o

Opmerkelijk waren de goede presta-
ties van DGZ.
EIirDrtVAND: PMS 6n DGZ ■""■, Mulo
-)T\ U-XJI-»*.- O-

Bij hM softballen waar üfe* tussen
B-HBS, Mulo en PMS ging, is de beslis-
sing nog niet gevallen. De wedstrijd
B-HBS' — Mulo- eindigde me* 10 -9 de
' 'X-. . ..... i _,-_. IJ JJi_... uu - I ~. J Jt-

uitslag van de derde wed^'jrijd PMS
Mulo was na 5 innings 9 — 9. Een be-
slissingsinning had 6 — 6 tpt resultaat,
dus een steeds een relijksoel 15 — 15.
Weffens de duisternis moest de wed-
stfijd gestaakt worden en reglementair
in haar geheel overgespeeld worden.
Dit 7.al gebeuren op 18 mei te Ko(a Rad-
ja.

Deze wedstrijden zijn de animo voor
de softbalsport zeer ten goede gekomeL-

De waretoedracht
Meit betrekking tot de toedracht- van

het ongeluk dat de heer Krijgsman van
de Afd. Mijnwezen in Waris hel
heeft gekost vernemen wij het volgende:

Het geologisch onderzoek dajt in dif
gebied gaande is geschiedt vanuit bivaks. iodiek v erplaatst worden. Bij een
dergelijke verplaatsing langs de rivier
Boeani werd een groep bestaande uit de
heren Gans, Van Dun en Krijgsrr:
rast door een plotseling opkomende
bandjir. De heer Krijgsman liep echter,
zoals zijn getvoonte was, ongeveer een
kwartier "voor de anderen uit en heeft
zich kennelijk nie4 tijdig uit de bedding
van de rivier in veiligheid kunnen bren
gen. Na drie dagen intensief zoeken,

►ij de bevolking zeer veel mede-
werking verleende, werd he! stoffelijk
overschot van de heer Krijgsman enige

d stroomafwaarts gevonden en ter
plaatse ter aarde besteld.
Voor de veronderstelling als zou de hr.
Krijgsman vermoord zijn, bestaai nxl
de minste grond.

Oranjehal Sentani
Wel wat laat, maar daarom niet min-

der uitbundig was het Oranjebal dat za-
terdagavond in he* stationsgebouw te
Sentani werd gehouden. De belangstel-
ling was groot, en gezien het feit dat ve-
len om vier uur pas verzadigd waren
van he,J feest, zai ook de stemming niets
te wensen overgelaten hebben.

Uitslagen
speetiboat - races

Bij de zondagochtend bij Meerzicht
gehouden speedboat-werf'strijden is de
bekende "blauwe wimpel" gewonnen
door de heer Gerla^h met zijn boot
"Mirage" 35 PK Mercury, in de tijd van
13.08 min.
De blauwe wimpel was in het bezit van.
de heer De Beuvere, die inmiddels al
naar Nederland' is vertrokken.
De nummers voor hydroplanes werden
gewonnen door 1. Gerlach, 2. Van Vre-
den, 3. Feitsema. De vierde hydroplane
zonk voor het begin van de wedstrijd
als gevolg' van een aanvaring.

In de wedstrijd voor "utilities" en
"Runabousts" werd Goldman eerste, Lei-
delmeier tWeede en Goossens derde.
De zelfde coureurs wonnen in de zelfde
volgorde de Algemene Handicap.

De "rode wimpel", bestemd voor de
behendigste coureur kwam in het bezit

Weid gemaaid door Van Vreflen in e»n
hydroplane me* 49 pk Wes«bend motor.

Een nieuw element in de wedstrijd
WdS de zgn. "scramible".
De coureurs moesten roet de rva naar
fl.-- ii,>t~<l p;,-..i ci-.,-,rt r\r\ ,in I-./-.T j;rarTC—ï_
in de boten springen, starten een ronde
varen de boot -weer meren, een fles bier
drinken en het flesje aan een jurie in-
leveren. Zowel in het starten als in het
drinken was de heer Van Vreden allen
te snel af. Als beloning kreeg hij een
karton Martens limonade.
De belangstelling van het pufcliek was
geringer dan werd verwacht. De nette
opbrengst, bestemd voor het "fonds
spijtoptanten" wordt geraamd op f.400,-



Verslag over voor-uitganginAustr. NG.

■ de voogdijraad van de Ver. Na-
ties in New Vork is door de Australi-
sche delega;ie een overzicht overhandigd
van dé vooruitgang die Australisch
Nieuw Guinea in de afgelopen periode
is geboekt. De Australische afgevaardi ;■
de Jones verklaarde dat de au*o
bevolking van Australisch Nieuw Gui-

jaar 1958-
een waarde van meer dan 20 miljoen
gulden aan expox-producier. had
duoeerd.

le er <le nadruk op dal de
rechten van cic autochtone bevolk i

pecteerd zoude- -~Australië beoogt om een gronde
in Australisch Nieuw G-uinea te brengen
dat de -'fdividuele kleine landbouwer
de nodige zekerheid zal geven. Voorts
gaf de heer Jones een bemoedigend
overzicht van de lokale raden die in Au
stralië wort beschouwd als de basis voor

st'.ge politieke ontwikkeling
van he1: land. Tenslotte ontvouwde hij
een plan om te' integratie der rasse-;
bij het onderwijs te komen.
Autochtone kinderen die da-1 ** dr< capa-
citeiten toe hadden werden nu. reeds
voteens Jones teegelaten te' de Euro*- c-
se scholen. Maar tetale integratie zou
pas na een lange periode bereikt kun-
nen worden

Toenemende credietverlening aan Autochtonen in Austr. NG.
De voorzitter van de NaMve ,

Board, te Port Moresby H.H. Reeve
heeft verklaard dat hij zeer tevreden is
over de wijze waarop de autechtenen in
Australisch Nieuw Guinea gebruik ma-
ken van de crcdiet-faciliteiten van de
Board. Er komen steeds meer aanvragen
binnen van individuele Papoea's, die
ook inderdaad geholpen worden bij de
aankoop van machines met het (joei om
hun bedrijfsvoering rendabeler te ma-
ken. De heer Reeve zei voorts, dat de
Native Loans Board de mogelijkheid
onder het oog had gezien om autochto-
nen dte een nerceel grond' voor land-
bouwdoeleinden wilden verwerven, ook
al waren ze geen oud-militairen. te hel-
pen. Hvpotheekaanvratren van autoch-
tonen, met een door het gouvernement
t r̂ be«vhikkinig gesteld perceel grond
iis onderpand, zouden in behandeling
genomen worden.
Solicitenten wier aanvragen zouden wor
den ingewilligd, zouden leningen kun-
nen krijgen voor de bouw van buizen
voor de aankoop van voedsel tot bet
moment dut hun tuinen zouden gaan pro
duceren.
Ook kleine landbouwwerktuigen zouden
trr X'-'-HilclHncr mrnTvten pm Aa

len de teelt van handelsgewassen te be-
spoedigen. Leningen voor tractoren zou-
den niet worden versterkt.
De interest van de leningen bedraagt 4
?' oe ~...,.. ,* v- 1 - - *
verwaai"- pas oeialmg als de handelsge-
wassen oogsten zouden opleveren.
School voor autochtone

publicisten geopend
De Zuid Pacific Commissie heeft een

Opleidingscentrum voor "litteraire pro-
ductie" in Honiara, in de Britse Salo
mons eilandefci. Het werd op 18 maart
jl geopend door Sir John Guteh, de
Britse Hoge Commissaris voor de Wes-
telijke Pacific.

In dit centrum 'worden bewoners van
acicifgebied onderwezen in het

opstellen van eenvoudige publicaties die
Mid op de behoeften van hun

eigen volk.
Er .-uilen die drie cursussen gehouden
worden die elk een jaar zullen duren.
Op iedere cursus is plaats voor 12 leer-
lingen uit de diverse Pacific gebieden.

rste groep leerlingen is afkomstig
van Australisch Nieuw Guinea, Fiji, de
Salomo iseilanden, West Samoa, de Cook
eilanden en de Amerikaanse tru/s%|e-
bieden van de Pacific Islands.

De Zuid Pacific Commissie opende in
1952 een "littierature Bureau" om in de
toenemende behoefte aan lectuur te vol-
doen.
De opening] ven het Opleidingcentrum
in Honiara is een belangrijke stap voor-
waarts in de richting van het gestelde
doel.

„Op Curacao is thans
alles rustig“

Bil zijn aankomst op sdhiphol zei dhr.
W.F.M. Lampe, gevolmachtigd minister
van de Nederlandse Antillen in Neder-
land.
"In de politieke wereld op Curacao is
thans alles rustig." "Ik heb met de re-
geling en met de oppositie contact gehad
Er wordt niet meer gesproken over de
algemene maatregel van rijksbestuur.
Algemeen wordt verwacht dat die maat
regel binnen afzienbare lijd zal worden
opgeheven." De minister sprak er voorts
zijn voldoening over uit terug te zijn
in Nederland om zijn werkzaamheden
daar te lande te hervatten. "En daarbij
leg ik er nog eens graag de nadruk op,
dat de verstandhouding tussen Den
Haag en mij nooit iets te wensen over-
laat." De minister roemde de activiteit
die ontplooid wordt om het toerisme te
stimuleren. De pasbenoemde gezagheb-
ber J.J. Beaujon, noemde hij een zeer
energiek man, die pogingen doet hetwelvaartsplan voor de Bovenwindse Ei-
landen en Bonaire zo snel mogelijk tot
uitvoering te brengen. Op het Boven-
windse Eiland St. Maarten zal het be-
staande vliegveldje spoedig worden ver-
groot, opdat grotere machines toeristen
kunen aanvoeren en in de baai van
Philipsburg zal een grote pier worden
gebouwd, waaraan toeristenboten kun-nen aanleggen. Er word 1 aandacht ge-
schonken aan de electriciteitsvoorzien-
ning, die nog niel 24 uur per eimaal
werkt en aan de watervoorziening. Het
Little Bay Hotel wordt mcl 10 kamers
vergroot, terwijl een groot hotel van
200 kamers met. casino in aanbouw is.
Ook op Curacao wordt aan de haven-
mond en kade gewerkt. Binnenkort zal
de schinbrug worden verlegd en volgens
minister Lampe zal dit een verbetering
betekenen voor het verkeer. Op Aruba
besteat het plan de hydroponic farm,
vvciar groente me- chemisch vernm' w-j

ter wordt gekweekt, ui 4 te breiden, op-
dat jnen niet alleen het binnenland van
groente kan voorzien, doch voldoende
produceert om ook te exporteren. De
grondwaterfabrick werkt £_" thars co
v~.^ - wv.a_i e,i «vuciifl uuujLStei tjannne
is «hans bijna elk huis op het eiland op
de drinkwaterleiding aangesloten.

„Automatisch”

De vroede vaderen van de Jutland
plaats Ulfborg blijken zich onvermoede
zorgen op de hals gehaald te hebben
met de installatie van een ultra modern
straatverlichtingssysteem dat per foto-
elektrische cel automatisch wordt be-

diend zo tenminste de lieve jeugd haar
handen thuishoudt. Want die jeugd
heeft al ontdekl dat de verlichting mid-
den in de nadht uitgeschakeld kan wor-
den door met een zaklantaarn de foto-
cel te beschijnen en overdag ingescha-
keld blijft wanneer de celopening met
kauwgummi wordt afgedekt.
Fluorescerende jassen

voor politie
De verkeerspolitie te Hengelo zal, als

eerste korps in Nederland, bij wijze van
proef worden uitgerust met fluoresceren,
de jassen. Dergelijke jassen worden
sinds kort al gebruikt door de poli'ie te
Brussel. Vooral bij ongelukken op onver
lichte wegen, waarbij de politie het ver-
keer moet regelen, verwachten deskun-
digen veel nu* van de nieuwe vinding.
Een Amsterdamse pirma heeft thans d»
beschikking gekregen over de stef waar
van deze jassen worden gemaakt. Ook
de hoofdstedelijke verkeerspolite is ge-
intresseerd in het gebruik van fluores-
cerende jassen.

Paus Johanneswijdt weetien nieuwe (aarts) bisschoppen
Zaterdag heef* Paus Johannes in Ro-

me veertien Rooms Katholieke Aartsfc;s
schoppen en bisschoppen gewijd afkon-
atig uit vijf continenten. Onder hen be-
vinden zich acht Afrikanen, een Ameri-
kaan, een Australiër, twee Engelsen, een
ler en een Jappanner. De wijding w-s
de derde in de loop van twee maand-i
en legde de nadruk op het interraeiate
karakter van de Rooms Katholieke kerk

Radioprogrmma
Maandag 9 mei 1960.
20.00 Nieuwsberichten; weerbericht;
KLM-berichten. 20.12 Sportpraatje door
Herman Walhain. 20.20 Operaprogram-
ma. 20.45 Ballroomorkest van Jan Cor-
duwener 20.05 Wat de pers ervan zegt
21.15 Het Red Norvo Trio en Louis
Amstrong met de Milis Brothers. 21.35
Ron Goodwin en zijn orkest. 22.00 Jor-
daanfestival met o.a. Tante Leen, John
ny Jordaan e.a. 22.25 Hongaars orkest
van Lajos Veres 22.40 Renate Carossone
Kwartet. 23.00 Sluiting.
Dinsdag 10 mei 1960.
06.30 Na de douche gr. pi. 06.59 Cosmo-
politain orkest van Jos Cleber. 07.30
Sluiting.
10.00 Muziek in de ochtend 10.45 Rong
expresse, aansluitend gram. muziek.
11.00 Sluiting.
20.00 Nieuws en weerbericht; 20.15 Men-sen van Merauke, reportage door Jactu-sGrijpink. 20.35 Muziek op verzoek. 21.20Buitenlands Weekoverzicht. 21.30 The4 Aces. zang. 21.45 De Zaaiers olv. JosCleber. 22.15 Duitse sterrenparade. 29 44
Andro Kostelanetz en zijn orkest 23 00
óiuvrng.

06.30 Na de douche gr. pi. 07.00 ©entend
gymnastiek olv. Lien Dreese. 07.10 Ver-volg gr. pi programma" Na de douche
07.30 Sluiting: 10.C0 ÏSmiek in fl» ocn-uauï. lv.<*ó Rong.-evnre< e, aai^lüiteridgram. muziek. lI.CO Sluiting.
20.00 Nieuws; weerbericht. 20.15 Nat
King Cole en zijn trio. 20.30 Hoorspel:
Een vrouw van geen betekenis. 21.29
Marcel Bianchi, gitaar e/z. ensemble.
21.40 Zang door Paul Robeson. 21.55Dansorkest Ger van Leeuwen — Inter
mezzo door dte McGuire Sisters. 22.30
Muziek van de RONG. 22.30 Muziek van
de Fiji-eilanden. 22.45 Con Sentimente
Koor olv. Jackie Bulterman. 23.00 Slui-
ting.



Nieuwtjes
uit Nederland

—Prof Sanders, hoogleraar in de eco
nomie te Rotterdam heeft een boek ge'
sdhreven over de bezettingstijd in Ne-
derland. Een van de velen zult U zeg-
gen, maar in dit geval is er wel een bij-
zonder aspect van die periode belicht.
In opdracht van het: Rijksbureau voor
Oorlogsdocumentatie heeft Prof Sanders
nagegaan, hoe keurig nette en bekwame
Nederlanders uil de financiële wereld
fraudes en malversaties op grote schaal
pleegden, niet om zich zelf te verrijken,
maar om de verzetsbeweging te steunen
Ze werkten zo geraffineerd, dal de be
zetter er mets tegen kon doen, ook al
had' hij er wel degelijk lucht van m de-
ze tijd van herdenkingen mag men
daarbij ook niet vergeten, dat twee man
nen die deze volkomen gerechtvaardigde
zwendel hebben geleid, tech in handen
van de bezetter zijn gevallen en doodge-
schoten zijn. Dat waren de broer van de
huFd.Jgte Amsterdamse burgemeester
Van Hall en de heer Van den Bosch. Zij
en de vele anderen die samenwerkten
in het zgn. Nationale Siteunfonds zorg-
den er voor, dat de "illegaliteit" over
geld beschikte, dat de gezinnen waar-
van de kostwinners waren gevangen ge-
nomen of gedood te eten kregen.

He 4 Nationaal Steunfonds had tWee
duizend medewerkers legio koeriers en
het beheerde onder garantie van de re-
gering in Londen de fondsen die tot bo-
ven de 100 miljoen opliepen.

—Op versdheidene plaatsen in Neder-
land hebbeki vorige week manifestaties
plaats gehad in verband met de her
denking van de bevrijding nu 15 jaar
geleden.

In Zierikzee is een monument, onthuld
voor de Joodse slachtoffers uit de twee
de Wereldoorlog. Een museum in Am
sterdam heeft een tentoonstelling geor
ganiseerd van tekeningen die kinderen
in Duitse concentratiekampen hebbe'«
gemaakt. Het aantel bevrijd"-."-brief
kaarten dat het Nederlandse volk aan
de Koningin stuurde ten bate van de
hulp aan de vluchtelingen steeg al tot
boven: het half miljoen.

De spaarbanken lieten weten, dat ze
over april wel een inlegoverschot had
den, maar dat dat tech minder was dan
in de voorafgaande maanden. Een van
de oorzaken: april is schoonmaakmaand
in Nederland. Al wat er aan meubel
tjes te oud bevonden is, wordl ver
nieuwd, zegt men en daarvoor haalt
men dan wat spaarcentjes van de bank
Maar de verzekeringspremies werden
gjewoon door betaald, na%urlijjk, en
daardoor kon cüe HAV bank in zijn ver

slag vermelden dat: ze een mijlpaal had
gepasseerd nl. een miljard gulden aan
verzekerd kapitaal. En nu we het toch
over geld hebben: Vorig jaar hebben
de zomerpostzegels een netto winst' van
218 duizend gulden opgeleverd.
Dat bedrag ging naar de vele instel
lingen die het goed voor hebben met
het Nederlandse volk.

Om de leden van het Residenitieor
kest op tijd) van hun pensioen tle laten
genieten wil de gemeente Den Hatag
hun de status van gemeenteambtenaar
geven. Waarom ook nie*. Fiedelende
ambtenaren, is dat niets voor hier?

Gorinchem sflaart voor een merkwaar
dig probleem. Het bet voor veel geld
eeni mooie installatie bauwen voor de
zuivering van rioolwater. Het lag in de
bedoeling om dat gezuiverde water dan
te gaan lozen in een kanaal dat o-der
beheer van het waterschap De Linge
stea^ Maar dit weigerde zelfs een proef
lozing te accepteren.
Niet. alleen kan Gorinchcrm nu. zijn
mooie installatie niet gebruiken, maar
bovendien zijn alle openbare wateren
in die stad nu veranderd in openbare
riolen en dat ruik je al in Dord4.

Nie' alleen de mcnsenj ook de wees
huizen worden oud in Nederland. Dat
bleek in Nijmegen, waar het protestant
se weeshuis een dezer dagen 400 jaar
oud werd. In datzelfde Nijmegen wordt
de Katholieke Universiteit steeds gro
ter dank zij een investering die over
de laatste jaren al 44 miljoen glulden
heeft belopen. Maar voordat die Univ°r
siteit de gebouwen heeft die 7,» nodis
zegt |e hebbeni rullen er nog ***»! e<»n
paar honderd miljoen guldens bii mo°
ten.

s'Hertogenbos wordt weer 330 ha gro
ter. In plan West lag een zand'uiger
Per radio riep de burgemeester die zan
zuiger op en gaf he^ bevel: ga aan het
werk. Dat deed de zantizuiger en bin
nen tien minuten spoot hij een bruine
zandstraal in een gebied waar indus
trieen zullen komen.

In Leeuwarden heeft de Officier van
Justitie tegen de Berkelse arts die levens
lang kreeg omdat hij zijn vrouw ver
giftigde ,nog eens levenslang geëist. De
arts had namelijk om revisie van zijn
vonnis te krijgen een medegevangene
omgebracht. Op geraffineerde wijze zag
hij kans zijn tweede slachtoffer schrif
telijk te laten verklaren dat hij een
verhouding met de vrouw van de arts
had gehad en dat Ze daarom zelfmoord
pleegde. Toen hij deze verklaring had
vermoordde hij zijn medegevangene zo
danig dat het de schijn had dati deze
zelfmoord had gepleegd, tenminste zo
ziet de Officier van Justji'ie het. Hij
concludeerde dan ook: Het ;s zaak dat
deze man tot zijn laatste ademtocht in
de gevangenis bliift.

Laatste nieuws: In Bameveld is een
haan met vier poten te zien. De tWee
achterbenen zijn iets Ikorter dan de
voorbenen zodat de vogel bij het lopen
geen last van zijn reserve onderstel
heeft en even goed haantje de voorste
is als het er op aan kom* zijn graantje
mee te pikken.

De heer en mevrouw Jellese—Andreas
geven met blijdschap kennis van de
geboorte van hun zoon

JOHN DEREK
Hollandia, 9 mei 1960

17e VERANTWOORDING
SPIJTOPTANTEN ACTIE

Vorig Saldo f 15936,71
Oranje feest ZIGO f 60 —
2i—pdt "Kasimbar" f25>

NN f 20~
ECK Hollandia B f 505 —
Totaal: * 1f*46,71

Nieuwe gramofoonplaten ontvangen:

— Bill Haley, Everly Broteers, en vele
andere —Polydor piek up elementen, Saffieren.
Stereo—piek—ups, loudspeakers.

Verkrijgbaar bij de
GEBR. VAN MOTMAN

Dok VIII — naast Winkel 51 —
In verband met dienstreis van Dr.

H. Neeb, internist, vervallen de spreek
uren op 10 en 13 mei '60

BEKENDMAKING VETERANEN
LEGIOEN NEDERLAND

Even als in Nederland zal op 10 mei
a.s. om 17.00 uur het VLN op het Ere
veld van de begraafplaats te Hollandia
Binnen een herdenking houden van de
gevallenen van de 2e Wereldoorlog, na
1945 in Indonesië, Korea en overal
elders in de Wereld.
Veteranen wjorden verzocht bij de plech
tigheid aanwezig te zijn.

Op de komst van belangstellenden word'
prijs gesteld.

filmprogramma

ORIËNT THEATER vertoorn heden 9/5
voor het laatst

"A ÏANK IN KOREA"
met! Lon Mc. Callister, Be«y King en
Larry Stewart
Een sterke oorlogsfilm die U niet gauw
zal vergeten.
Sentani morgen^lO/5: "WEST BOUND"
met Randolph Scot1.
Morgen 10/5

"WILD IS THE WIND"
met Anna Magnani, Anjthon}-/ Quinin
en Anteony Franciosa.
Een zeer goede karakterfilm gespeeld
door tepsterren.

REK THEATER vertoont op maandag

9/5 en dinsdag 10/5 de sublieme film
van MGM

"VROUWEN ZONDER MANNEN"
UNTIL THEY SAIL

met jean Simmons, Joan Fonteine, Paul
Newman en Piper Laurie f.Een film waarvan het verhaal zeer in

terressant is. Vier meisjes waarvan de
mannen weg zijn.
Heden in REK. Leeftijd 18 jaar
Binnenkort een zeer goede Western
film in cinemascope

"IN HANDEN DER ROODHUIDEN"

Te koop aangeboden SKODA bouwjaar
1957 KM Stand 38000 P.n.n,t.k. W. van
Gaelen, Centraal Ziekenhuis Complex
Dok 11, Tel. na 11.00 uur 175 toestel 8;
Te koop:: Babycommode, Holl. Kineier
bedje m. matras. Van Then, Dok IX
Huis 6316
Te koop aangeboden: 1 filmcamera B &
H; 1 Proj. 8 m/m p.n.o.t.k. Mevr E.-jtrop
KM 6
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