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Communistisch China breidt invloed in Afrika uit
Het Dondense blad Times constateert

in een hoofdartikel dajt steeds meer-
jonge onevenwichtige Afrikaanse en
Azifatische landen jeconomjsche steun
zoeken bij Communistisch China.
Dit land zou vooral in Afrika meer
goodwill genieten dan Rusland. In het
Midden Oosten zou Communistisch Chi-
na bezig zijn om Rusland in prestige
te overvleugelen.
Het klassieke voorbeeld van een land
dat al bijna een communistische satel-
liet is gfewordlen is Guinea itoj West
Afrika. Dit land werd indertijd door
president De Gaulle voor de keuz.> ge-
steld om of lid te worden van de Fran-
se Unie en dan alle economische voor-
delen te genieten die de leden van deze
garrjoensclh-p door Frankrijk in het
vooruitzicht waren gestold, of uit de
Franse gemeenschap te treden maar dan
ook,alle economische steun van Frank-
rijk te moeten missen. Guinea koos het
laatste en kon het niet zonder hulp van
anderen stellen. De premier van Guinea
Sekrou Toure, wendde zich echter met
de meeste spoed tot het ccmmunistische
kamp om hulp en is nu met handen
en voeten aan Rusland en China ge-
bonden.
Het is ook bekend dat de opstandelingen
in Algerije belangrijke militaire en eco-
nomische steun ontvangen van Peking.

Slachtoffers van vliegramp met
„Friendship” nog niet gevonden

Hoewel de Australische Maa-ine erin geslaagd is om de wrakstukken van de
verongelukte Fokker Friendship van de Trans Australian Airlines te vinden
ontbreekt nog ieder spoor van de inzittenden van het verongelukte toestel.

Duikers van de Australische Marine
hebben gistermiddag het wrak bereikt
v_n de Fokker Friendship die vrijdag-
nacht voor de kust van Queensland in
Australië is verongelukt. Het zicht was
op de bodem van de zee beperkt tot
twee meter. Ze vonden de vleugels en
de motoren van het toestel en het voor-
ste gedeelte van de cabine. Gisteroch-
tend vonden ze het staartgedeelte.
Er is echter nog geen spoor gevonden
van de een en twintig passagiefrs wier
lichamen men in het wi&k dacht te
zullen aantreffen.
Een Australisch Marinevaartuig is nu
van Sydney op weg naar de plaats des
onheils om assistentie te verlenen bij
het lictoten van het wrok;. (Zaterdag
wordt dit schip in Mackay verwacht.

Het ongeluk met do Friendship is het
ergste dat de Australisdhe burgerlucht-
vaart tot op heden heeft getroffen.

Ongeregeldheden in
New Delhi

In de Indiase hoofdstad New Delhi
is het tot ernstige ongeregeldheden ge-
komen toen een menigte van meer dan
15.0.0 Sikhs zich ir de stad verzamelden
om te) demonstreren vctor een eigen
staat in bet Pundjaab gebied. Bijna 800
Sikhs werdjen gearresteerd en onge-
veer 80 politiemannen werden gewond.

Zo spoedig mogelijke
verkiezingen in Turkije

Krachtens de voorlopige grondwet die
dezer dagen is gereed gekomen, is het
Turkse comitee van Nationale Eenheid
dat de opstand tegen het regiem van
-tffenderesf heeft georganiseerd belast
met de hoogste politieke macht, totdat
een nieuw parlement zal zijn gekozen.
De verkiezingen zullen zo spoedig mo-
gelijk worden geho_;den>.

De voorzitter van het 38 leden tel-
lende comitee is generaal Gemal Gursel.
Deze beroepsmiltair die besloot tot ac-
tie over te gaan, toen de regering Men-
deres het leger voor politieke doeleinden
ging misbruiken, heeft ondanks de gro-
te kalmte waarmee hij de staatsgreep
heeft geleid, niet kunnen voorkomen,
dat er nu stemmen zijn opgegaan die
oen bestraffing van alle medewerkers
van Menderes eisen. Welk een gevaar
daarin schuilt is duidelijk gebleken in
Cuba, waar Fidel Castro na de beëin-
diging van het schrikbewind van Ba-
tista een nog veel erger schrikbewind
voerde en vroegere tegenstanders bij
honderden liet executeren. Zover is het
in Turkije gelukkig nog niet. De Tur-
ken zijn een te gedisciplineerd volk.
De berechting van oud president Bayar
en oud premier Menderes zal worden
opgedragen aan een Hoge Raad van
Justitie.
Zodra een nieuwe volksvertegenwoor-
diging zal zijn gekozen, zal het Comi-
tee van nationale] eenheidi eïch zelf
ontbinden, aldus generaal Gursel.

Eisenhower zal in vooroorlogse
kogelvrije

Mercedes reizen
Het bestuur van de Japanse socialis-

tische partij heeft besloten dat alle
socialistische afgevaardigden in het
Lagerhuis en Hogerhuis de verenigde
vergadering van beide huizen zullen
bijwonen, als president Eisenhower daar
z:'| |"J aa-igekondfigide toesprlaak houdt).
Het gaf daarmee gevolg aan een uit-
nodiging van premier Kishi, die pogin-
gen in het werk stelt te komen tot eèn
politiek bestand tijdens het komende
bezoek van de Amerikaanse president.

Naar aanleiding van incidenten tij-
dens het bezoek van Hagerty is toeslo-
ten dat Eisenhower na zijn aankomst
in Tokio in een gesloten kogelvlrije Mer-
cedes van 1935 de tocht van het vlieg-
veld), naar het keizerlijke palefes' zal
maken.

Eisenhower bevindt zich op het ogen-
blik in Anchorage in Alaska, vanwaar
hij vandaag zijn reis naar het Verre
Oosten vervolgt. Negentien juni. komt
hij in Japan aan.

Mislukte opstand In
Argentinië

De opstand van het leger in de Ar-
gentijnse provincie San Louis die gis-
teravond uitbrak was vanmorgen al on-
derdrukt.
De provinciale gouverneur die eerder
door de rebellen onder huisarrest was
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Queens Birthday
De Australische Liaison Officer in

Hollandia, de heer Bensted, recipieerde
gisteravond in de Jachtclub ter gelegen-
heid van de Queens birthday, de natio-
nale feestdag van Australië.

Politieberichten (Hollandia)
—Op 5 juni werd J.M. op heterdaad
betrapt bij het stelen van een paar
sandalen uit een jeep te Base G.
—Op diezelfde dag kwam een landrover
van de Politie bij de Mrg. Cremerschool
in botsing met een volkswagen bestuurd
door E.L.E. Doordat deze slipte bij het
nemen van de bocht kwam hij aan de
rechter kant van de weg terecht waar-
door een botsing niet meer vermeden
kon worden. Een inzittende - van de
Volkswagen liep een gebroken neusbeen
op.
—Er is een wollen tafelkleed gestolen
uit de vrijmetselaarsloge aan de Sen-
taniweg.
—Bij KM. 7 slipte de motorrijder B.F.S.
bij het afdalen van de helling. Hij werd
licht gewond. Dit gebeurde op 8 juni.
—De volgende dag deed K.A.W.B. aan-
gifte van de ontvreemding van f 80 —
uit het buffet van de GAD garage aan
de Oranjelaan.
—Mevrouw B. die les kreeg in het auto-
rijden, botste in de buurt van Hamadi
tegen een wielrijder op. De leraar P.H.
A. kreeg een bloedneus.

wijs; de heer Braakman, directeur van
de Mulo en Ds. W. Sirag.
Toen Ds. Drost deze sprekers beant-
woordde, zei hij dat hij bij het luisteren
naar alle lofuitingen hst gevoel had ge-
had alsof alleen de heiligverklaring nog
ontbrak, maar dat hij toch blij was dat
deze afscheidsavond was georganiseerd.
Het langdurige verblijf in Nieuw Gui-
nea had een band met dat land gescha-
pen die niet gauw verbroken zou wor-
den, ook al waren er nu vele redenen
die hem en zijn vrouw hadden doen
besluiten om niet meer terug te komen.

Van de genoemde sprekers schetste
de heer Nijhuss de verdiensten van Ds.
Drost als gemeenjtevoorganger. Ds.
Drost was de man van de grote lijnen
aldu,'. de heer Nijhuis en dat moest
ook wel, want hoe zou anders een ge-
meente kunnen bestaan, waarvan zo-
wel Mr. Okma als Mr. Van Beek lid
waren en zowel Mr. De Rijke als Gou-
verneur Platteel.
Ds. Sirag trachtte zijn vertrekkende
collega te karakteriseren aan de hand
van writ het Latijns woordenboek op-
geeft aan betekenissen van het woord
"dominus": ondernemer vlan publieke
ve-makeli.ikheden, heer, dominante per-
soon en als abjectief: van de Heer, die-
naar van de Heer. Alleen de eerste be-
tekenis van het woord was niet op Ds.
Drost van toepassing, meende Ds. Sirag.

Ds. Drost zelf sprak behalve over zijn

werk in de Kerk ook over zijn relaties
met Organisaties dcar buiten. Van het
CWNG hoopte hij. dat het op de inge-
slagen weg zou voortgaan, en zijn aan-
deel in de gewetensvorming var Nieuw
Guinea waar nog zo veel aan ontbrak
zou blijven leveren.
Aan het eind van de bijeenkomst namen
zeer velen persoonlijk afscheid van het
gezin Drost.

Drukbezochte afscheidsavond van
Ds. J. Drost

De Mulozaal in Noordwijk was gisteravond geheel gevuld met mensen uit de
meest uiteenlopende sectoren van' de H^llandiase samenleving, die bijeen-
gekomen waren om afscheid te nemen van Ds. J. Drost en zijn gezin.
Ds. Drost kwam voor de eerste periode in oktober 1952 in Hollandia. In janu-
ari 1956 ging hij met verlof en in augustus van dat zelfde jaar kwam hij voor
zïjn tweede term terug die nu inmiddels ook bijna is afgesloten. De familie
Drost hoopt op 18 juni a.s. naar Nederland te vertrekken.

Hetarbeidsterrein van Ds. Drost
hfcïeft vdoral in HollandiSa-Hl-Jven en
Noordwijk gelegen, maar Hollandia-
Binnen heeft hem ook leren kennen,
vooral door de vele predikbeurten die
hij daar vervulde. Door zijn toedoen
is in iHollandia-Binnen de nieuwe pro-
testantse kerk gebouwd.
Naast zijn arbeid voor zijn gemeente
in Hollandia heeft h.j in zijn functie
van voorzitter van de Nederlandse
classis der Evangelisch Christelijke
Kerk veel en belangrijk werk verricht.
Zoals bekend is dezie functie op de
laatste cHassiciale vergadering overge-
dragen aan Ds. Van Dijk te Sorong.

Van de vele andere taken die hij op
zich heeft genomen tijdens zijn acht
jarigverblijf in Nieuw Guinea mag
vooral ook niet het reclasseringswerk
vergeten worden.
E.n r(j van sprekers belichtte gister-
avond de verschillende facetten van het
werk en de persoon van Dist Drost,
Waarbij de verdiensten van Mevrouw
Drost niet vergeten werden.
Achtereenvolgens voerden het woord
het HPB van Hollandia de heer Ste-
phan; de heer Nijhuis [namens de kerk-
raad Hollandia]; Ds. Rumainum, de
voorzitter van de Algemene Synode der
ECK; de heer Hekstra, namens de
Stichting Protestants Christelijk Onder-

Nieuws uit Seroei
Seroeikrijgt nieuwe electr.

centrale.
Voor de ondernemer Tan Ban Tong

te Seroei is kort geleden een aggregaat
van het merk "Petter" ex Engeland ver-
scheept.
Dit aggregaat heeft een vermogen van
54 K.V.A.
Zbals reeds eerder geschlreven wordt
de kota sedert 10 jaar van electriciteit
voorzien door 2 units van resp. 6V2 en
1472 K.V.A., die eveneens bij Tan Ban
Tong in exploitatie zijn. Sedert langere
tijd hebben beide aggregaten echter met
practisch permanente ouderdomsgebre-
ken te kampen, zodat het licht nogal
eens onverwachts uitvalt.
Voor de exploitatie van het nieuwe
aggregaat heeft Tan Ban Tong een con-
cessie aangevraagd, die inmiddels in
principe verleend is. Aan de definitieve
vormgeving wordt nog gewerkt. Naar
alle waarschijnlijkheid zal deze con-
cessie voor de duur van 10 jaar ver-
leend worden. De capaciteit van het
nieuwe aggregraat, dat in Juli of augus-
tus te Seroei verwacht wordt, is gepland
voor een veel grotere verbruik-capa-
citeit dan de huidige. Naar verwach-
ting zal aanvankelijk slechts 30.000
Watt afgenomen worden. De gemeente
Seroei zal echter zeker nog wel wat
groeien, terwijl tevens besprekingen met
het ziekenhuis gaande zijn. Tot dusver
werd dit door een eigen aggregaat be-
diend.
Het tarief zal aanvankelijk op f 0,08 per
Watt gesteld worden, hetgeen lager is
dan het huidige, doch nog altijd hoger
dan dat van de grote gouvernements-
centrales [f 0,05],
Het spreekt vanzelf dat men in Seroei
met veel belangstelling naar de aan-
komst en inwerkingstelling van dit
nieuwe aggregaat uitziet.

Stagneren werKzaamhedenvan PEICO?
Zoals bekend is de firma van de heren

Womsiwor en Jouwe enige tijd geleden
op het Westelijk vafn Japen gelegen
eiland Meos Noem met de houtkap be-
gonnert.
Naar verluidt zouden deze werkzaam-
heden thans practisdh gestaakt zijn
i.v.m. onvoorziene moeilijkheden.
Zo zouden o.a. de gecontracteerde hout-
soorten niet in voldoende mate aanwe-
zig zijn terwijl door de PEICO voorge-
stelde andere soorten door de Japan-
ners, de kopers, afgewezen zouden zijn.
Ook de credietverlening door de N.H.M,
zou inmiddels stopgezet zijn. De Direc-
tie van de PEICÖ zou thans op de Pa-
daidoeilanden ten Zuiden van Biak
overwegen te beginnen.

Ned. Economische
Missie bezoektSiam

Een Nederlandse economische missie
onder leiding van de staatssecre^ris
van Economische Zaken dr. Veldkamp
brengt een bezoek aan Siam. De mis-
sie waarvan o.m. oudminister Gelisse en
vertegenwoordigers van het bedrijssle-
ven deel uitmaken komt om de eco-
nomische banden tussen beide landen te
versterken. Het bezoek dat gebracht
wordt op uitnodiging van de Siamese
regering begint juist op de dag dat 100
jaar geleden Nederland en Siam
hun eerste verdrag van handel en
vriendschap sloten.

Burgerlijke Stand
GEBOREN:
Karina Anne Hilde. dochter van N.M.
Geeten en G.M.A. Hamers; Paul Ferdi-
nand, zoon van G.L. van Gent en J.
H.Koster; Lydia Susanne Alexis, doch-
t-r van J. van Ek en N. Crawfurd; Flo-
ra Aaltje, dochter van M. Dumas en
D.S. Abrahams; Boudewijn Jautef, zoon
van H. Smits en A. Broekhuis; Jake
Harmon. zoon van L.W. Soffner en D.
J. Brodie.
Malawi Justina, dochter van Dj. Darean
en M. Takere; Mery Jefi, dodhter van
,T. Wotulo en J. Lenkong; Wong Kern
Teng, zoon van J.J. Oei en J. Ruimere;
Jossïta, dochter van E. Michiels en N.
Quicko; Albena Greetje, dochter van
J. Kadiwarow en A. Bisay.
GEHUWD:
J..T.L. Dencher en E.G. Hughan.
OVERLEDEN:
M. Sesa, oud 17 jaar.



DE SPORT van de afgelopen week

V.H.O.-Competitie

De met veel spanning tegemoet?^-
ziene ontmoeting tussen Zeemao'jt en
WIK leverde — na een fraai en boeiend
voetbalgevecht — een 2—o overwinning
op voor de kampioenen. Zij gaan door
deze zege, samen met HVC, ongeslagen
aan het hoofd van de ranglijst. De
ploeg van Sibi schijnt dit jaar wel heel
grootse plannen te hebben!

De andere ploegen, t.w. POMS, ZIGO,
EDO en Hercules kwamen niet in het
veld, en omdat voor zaterdag en zon-
dag resp. de wedstrijden ZIGO — HVC
en WIK — POMS op het programma
staan zal de onderste helft van de rang-
lijst in de naaste toekomst geen wijzi-
gingen ondeprgaan,i

ZEEMACHT—WIK 0—2 BENZ

Zeemacht — WIK is zonder twijfel
de beste wedstrijd van het seizoen ge-
worden. Hier waren twee ploegen aan
het werk, waarvan de ene — Zeemacht— technisch iets boven haar tegenstan-
ders uitstak en waarvan de andere —
WIK — verrassender en vooral ge-
vaarlijker voor de dag kwam.
Onder leiding van scheidsrechter Benz
werd het een sportief gespeelde ontmoe-
ting en het was dan ook beslist jammer,
dat onkundig Tof chauvinistisch?] vlag-
gen van de WIK-grensrechter de goe-
de verstandhouding in het veld dreigde

te verstoren. Later zou blüken. d?t
scheidsrechter Ber.z steeds meer zelf
de touwtjes in handen ging nemen, het-
geen het spel beslist ten goedle kwam.
Acht minuten was de tweede helft oud,
toen Ferdinand Hanasibei een laag, ver-
rassend schot afvuurde, een schot, dat
dwars door een woud van Zeemacht-
benen langs de onthutste Broek ver-
dween. [o—l] Tevoren — in de eerste
helft — hadden vooral Itar en Hanasbei
getracht hun ploeg aan een voorsnrong
te helpen, maar door goed keepwerk
bleef Broek steeds weer opnieuw mees-
ter van de situatie. Marijn had het aan
de andere kant veel minder moeilijk, te
meer omdat Zeemacht de vaak goed op-
gezette aanvallen bijzonder slecht af-
rondde. Toch moest Marijn bij schoten
van Jansen en Terweyden in aktie ko-
men).
Na het bovengenoemde, door Hanasbei
gescoorde doelpunt, heeft Zeemacht in
de resterende speeltijd vergeefs ge-
tracht, de WTK-defensie uit positie te
spelen. Het veldspel van de ortahje-
hemden was bijzonder leuk om te zien,
maar doeltreffend was het allerminst.
Zodoende konden èn Visser èn Jansen
de ene na de andere aanval opzetten,
het hielp niets, aangezien er niemand
in de hele voorhoede rondliep die een
schot durfde te lossen. Dan waren do
snelle uitvallen van WIK veel gevaar-
lijker, hetgeen Eysenring in de laatste
minuten van de wedstrijd duidelijk de-
monstreerde, toen hij na een lange rush
van dichtbij nummer twee in de touwen
deponeerde. [o—2]0—2]
Een verdiende zege voor WIK, al had
een I—O1 —O zege de verhouding beter weer-
gegeven.

De stand in de Ie klasse luidt:
WIK 4 4 0 0 17— 2 8
HVC ,4400 B—2B
ZIGO 4 3 0 1 10— 7 6
POMS 4 2 11 10— 8 5
Zeemacht 5 2 0 3 &—lO 4
HBS 5 10 4 5—14 2
Hercules 4 0 13 4—lo 1
EDO 4 0 0 4 3—14 0
HBS — HVC 0—2 Valenbreder

Toon de HBS-defensie reeds in de
eerste de beste minuut voor vermeend
buitenspel bleef staan, kon HVC-mid-
voor Maro alleen voor Jansen verschij-
nen. Tijdig uitlopen van de HBS-doel-
m:-m behoedde zijn ploeg voor een ach-
terstand, HVC had er kennelijk zin in
en HBS moest in de eerste helft dan
ook alle zeilen bijzetten om niet onder
de voet te worden gelopen/ Zo moest in
de 10e minuut Oost ten koste van een
korrier redding brengen, nadat N. Jou-
wt: alleen was doorgebroken. Het was
edhter uitstel van executie, want de
goed voor doel gebrachte hoekschop
werd door de hoogopspringende .Tos
Jouwe feilloos ingekopt. [o—l]0—1]
Zeven minuten voor de rust drukte het
technisch betere HVC haar voldmeer-
cf-,_n--.-^ uit in een tweede voltreffer. Een
troughpass van v.h. Kaar vond Jos
Jouwe op de juiste plaats en hard
vloog het leer in de touwen. [o—2]0—2]
HBS nam na de'r;_st het inltiati
vooral De la Motte, Bies en Oost weer-
den zich gèdtL-ht. *TJë Kraaien maakten
echter de takttf_K. fout reohtsbuitoi
De'-kr; te weinig fn het. snel te betrek-
ken, waardoor de HVO-verdediging
zich steeds meer op het centrum kon
concentreren.
Bove--d;en bleek dat de HBS-voorhoede
r.'et durfde schieten, zodat het veld-
nv -rwtcht in het eerste kwartje*- na de
rust geen enkel direkt resultaat ocle-
verde Langzaam luwdo de KBS-storm
e - tr'=- een keihferdle vrije trap van
v.h. Kaar buiten berei'. van Jansen
tegen de paal sloeg was dat voor HVC
het sein er nog een sdhepje bovenop te
goeicn.
Maro scoorde zelfs nog een derde doel-
punt, dat evenwel door scheidsrechter
Valenibrwler wegens buitenspel werd
afgekeurd.

standenlijstper 14 juni
2e KLASSE
VOS 6 5 0 1 18— 8 10
COS 6 5 0 1 24—13 10
VPS 6 114 B—l 4 3
RKS 6 0 15 4—19 1
RES Ie KLASSE:
ZIGO 2 6 5 10 35— 4 11
Hercules 2 5 4 10 26— 5 9
VIOS 2 5 2 12 9—16 5
WIK 2 4 12 1 14— 9 4
EDO 2 5 2 0 3 11—2 S 4
HES 2 4 112 10—18 3
POMS 3 6 114 7—23 3
HVC 2 5 10 4 B—2l 2
COS 2 x 4 112 9—91
x is 2 winstp. in mindering.
RES. 2e KLASSE:
Zeemacht 2 5 5 0 0 24— 5 10
VPS 2 5 5 0 0 11— 4 10
COS 3 5 4 0 1 11— 3 8
ZIGO 3 5203 7—64

VPS 3 5 2 0 3 7—13 4
Hercules 3 4 10 3 6—12 2
HBS 3 4 0 0 4 s—ll 0
RKS 2 4 0 0 4 7—20 O
RKS 3 xx .5203 7—14 O
xx is 4 winstp. in mindering.

SPORT IN HET KORT
ATLETIEK: Tijdens de landenwedsitrij-
den West-Duitsland-Nederland werden
van Nederlandse zijde niet minder dan
vijf nieuwe records gevestigd.
Zo verbeterde Joke Bijleveld het stok-
oude record verspringen van Fanny
Blankers met een sprong van 6.28 meter.
Joop Fikkert verbeterde zijn eigen re-
cord speerwerpon met een worp van 70
m 45 cm;
Kees Koch, stootte de kogel [Tl* kilo]
16.42 meter ver. hetgeen eveneens een
nieuw Nederlands record betekende;
Ds Haagse politie-agente Gerda Kraan
liep de 800 meter in 2 min. 08 sec. en
tenslotte liep Ine Terlaak de 400 meter
in de prachtige tijd van 55.5 sec.
Overigens ging de wedstrijd tegen de
Duitse dames en heren met groot ver-
schil verloreri De heren kregen met
213—106 klop, de dames met 72—43.
ZWEMM..N. De- drielandenwedstrijd
Nederland— Engeland— Oost-Duitsland
heeft onze landgenoten een lawine van
nieuwe records opgeleverd, hetgeen, zo
vlak voor de Olympische Spelen ver-
heugend mag worden genoemd. Niet
minder dan 13 nieuwe records werden
gevestigd, t.w. 2 wereldrecords, 6 Euro-
pese - en 5 Nederlandse -.
De beste prestatie kwam op naam, van
R;a van Velzen, die de 100 meter rug-
slag aflegde in de nieuwe wereldrecord-
tijd van 1 min. 11 sec.
HANDBAL. In Den Haag werd een be-
gin gemaakt met de wereldkampioen-
schappen handbal voor dames. De uit-
slagen van de eerste dag luiden:
Roemenië ftitelnjoudster] - Oostenrijk
6—2: Nederland - West-Duitsland 3—6.
VOETBAL. Met nog één wedstrijd voor
de boeg luidt de stand in de promotie-
kompetitie om één plaats in de Ere-
divisie als volgt:
NOAD 5 gesp. 7 punten
VITESSE 5 —„— 6 —„—
DFC 5 —„— 5 —„—
VSV 5 —„— 2 —„—
In de nakompetitie tussen de nrs 1, 2
en 3 Uit de Eredivisie zijn tot op heden
de volgende wedstrijden gespeeld;
PSV—AJAX 2—o
Fetfenoord—PSV 7—l
AJAX—Feyenoord I—61—6

Prins Bernbrad hersteld

Z.K.H. Prins Bernhard zal naar het
zich laat aanzien morgenvroeg naar
huis kunnen terugkeren uit het Stads en
Academisch Ziekenhuis in Utrecht.
Bijna twee weken geleden kreeg de
prins een virus-longontsteking. Hij was
toen in Zwitserland waar de Koningin
haar gemaal meteen ging ophalen.
Gisteren verklaarden de medici dat zijn
temperatuur weer normaal is gebleven.



geplaatst, deelde in de loop van van-
morgen voor radio San Louis mee, dat
de wettige autoriteiten in hun functies
waren hersteld. De bevelhebber' van
het tweede Andesleger, generaal Gomez,
die de opstand leidde, is afgezet en on-
der arrest geplaatst. De pogingen van
generaal Gomez om buiten het garni-
zoen van San Louis andere delen van
het leger achter zich te krijgen, waren
kennelijk mislukt.
In Buenos Aires werden geleidelijk be-
tuigingen van aanhankelijkheid aan de
regering Frondizi ontvangen van de
meeste regionale bevelhebbers. Presi-
dent Frondizi liet vanmorgen al weten
dat hij ondanks de opstand zijn voor-
genomen bezoek aan Europa niet zou
uitstellen.

Engeland en de Ver. Staten overwegen
gecombineerde patrouillevluchten met
vliegtuigen die waterstofbommen mee
zullen voeren.
Volgens de BBC zijn onderhandelingen
gaande om een constante gezamenlijke
patrouille mogelijk te maken waarbij
bommenwerpers met kernwapens aan
boord constant in de lucht zullen zijn
als een. maatregel tegen verrassingsaan-
vallen.
Een agressor zou hierbij de vliegtuigen
niet op de grond kunnen vernietigen om
een tegenaanval onmogelijk te maken.
Volgens BBC zouden de vliegtuigen
constant 8 kernwapenbommen aan
boord houden doch de geleerden moe-
ten het mogelijk maken dat er geen
voortijdige explosie kan volgen zelfs als
de vliegtuigen zouden neerstorten.
Geen enkele bom zal ontstekingsmidde-
len krijgen tot het moment waarop er
een aanval zou worden gedaan.
De besprekingen over de gezamenlijke
patrouilles zijn voortgekomen uit het be
zoek van de Britse minister van Defen-
sie Watkinson aan Washington.
Reeds zijn de Ver. Staten en Engeland
tijdens dit. bezoek tot overeenstemming
gekomen inzake het gebruik van de
Amerikaanse Skyboat raket.

Een Tsjechische firma zal 8 fabrieken
in Cuba gaan bouwen ter waarde van
vier miljoen dollar. Zij zullen tegen het
eind van het volgende jaar klaar . Hn
en o.a. ijskasten- en naaimachineonder-
delen produceren. De bouw geschiedt op
grond van de in de afgelopen week ge-
sloten Cubaans-Tsjechische hardelsover
eenkomst, waarbij Cuba ook nog een
krediet van 20 miljoen dollar krijgt.

President de Gaulle heeft in een brief
aan de democratische Unie van de Ar-
beid, een vereniging van links-georiën-
teerde Gaullisten, geschreven dat haar
standpunt inzake Algerije zijn volle
aandacht heeft.
De Unie heeft in Parijs een conferentie
gehouden, waarop is uitgesproken dat
zelfbeschikking in Algerije een staken
van het vuren vereist, die alleen tot
stand kan kamer, door onderhandelin-
gen met de tegenpartij. Politieke krin-
gen in Parijs verwachten dat de Gaulle
in zijn televisierede die hij dinsdag
houdt de Algerijnse opstandelingen op-
nieuw zal uitnodigen met hem over een
bestand te praten.
Van haar kant heeft de opstandelingen-

regering een communiqué uitgegeven
waarin zij vraagt om onderhandelingen
teneinde de garanties vast te stellen
waardoor het Algerijnse volk in vrije
keus over haar lot kan beslissen.
In Tunesische diplomatieke kringen
verluidt dat de opstandelingenregering
teleurgesteld is voor de weinig toeschie-
telijke houding van Moskou en Peking.
De Algerijnse delegatie die zojuist een
reis naar het Verre- en Midden-Oosten
achter de rug heeft, zou in Peking niet
de verwachte materiele en morele steun
hebben gekregen.
De Chinese communisten zouden be-
paalde politieke voorwaarden hebben
verbonden san de hulp aan de opstan-
delingen. Moskou tenslotte schijnt op-
nieuw geweigerd te hebben de Algerijn-
se regering in ballingschap te erkennen..

„IiITERTOER"

I agent „NAVCOT" Australia Pty. LTD
Belast zich met passage-boekingen van Nederlands Nieuw-Guinea naar

Nederland via Sydney, Panama of Suez.
Alle gewenste inlichtingen zullen U, geheel vrijblijvend en, indien gewenst
bij U thuis, worden verstrekt.

Belt U hiervoor Hla. 93.
TijdeMik adres : BOEKHANDEL.
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filmprogramma
"REK THEATER"

vertoont heden 14/6 v/h. laatst de
MACT-TTIG-E film: "TEN OOSTEN VAN
EDEN' met JAMES ,'DEAN. JULLIE
HARRIS.
WOENSDAG 15/6 vertoond REK, de
BEROEMDE film

"BONJOUR TRISTESSE"
in cinemascope en color

met: DEBORAH KERR, JEAN SEGERS.
VERWACHT "JET ATTACK"
met JOHN AGAR. en PARADISE

LAGOON.

"ORIËNT" THEATER
v .toont heden 14/6 voor het laatst

THE KENTUCKIAN"
rfnemascope en kleuren.

Met Dianne Foster, Burt Lancaster en
Diana Lynn.
Ken verhaal, over de pioniers van het
Westen.
:-'" itani heden 14/6: "MONKEY ON MV
BACK" met Cameron Mitchell.
Holl. Binnen morgen 15/6: "MONKEY
ON MV BACK" met Cameron Mitchell.

VOLLEYBAL SVBH
De beslissingswedstrijden van de

DAMES-competitie tussen POMS en
Nigi-girls en tussen PMS en SOS I, die
werden uitgesteld, worden gespeeld op
woensdag, 15 juni a.s. op het HBS-ter-
rein, om 16.30 uur.
DE STAND IN DE COMPETITIE HE-
REN Ie KL. TE HOLLANDIA:

gesp, gew.—verl. pt.
1. HP.S 22 17— 5 34
2. SOS i 19 I."— 4 30
3. Recochet 16 14— 2 23
4. Zeepaardje I 17 14— 3 28
5. POMS I 20 14— 6 28
6. COS I _0 ll— 9 2.
7. Bestuursinst. 18 10— 8 20
o p-..-Mo I 17 B—9 16
9. Kangeroe's I 16 7—9 14

10. Marir'ers I 16 7— 9 14
11. LOS I 17 6—ll 12
12. Pandora I 18 6—12 12
13. Niei-boys T 18 5—13 30
14. DGZ I T : 5—15 10
15. MKH '. 18 4—14 8
16. Zeevaartsch. I 16 2—14 4

"HERCULES"
TAFELTENNIS WEDSTRIJDEN
Op 20 JUNI a„s.

INSCHRIJVING UITERLIJK t/m
16 JUNI,
Inschrijfgeld fl I,— p.p. per RONDE-
MAX. fl 2,50. 1695

Wegens vertrek TE KOOP AANGEBO-
DEN: Electrische zig-zag naaimachine
[eventueel in bijbehorende kast] merk
" <VNKER" met diverse hulpstukken o.a,
12 verschillende voetjes voor o.a. bor-
d'iren, zomen, knoopsgaten etc.
Te zien na 5 uur EEUWIJK Dok V
[Shell woning achter CWNG/Persek-
dilng]. 1693

"SENTIFAR" [gebouw Ponne]
Vrijdag 17/6 Tentoonstelling kinderteke-
ningen Oranjefeest. 16.30 — 19.00.
Zaterdag 18/6 Roulette voor leden

Aanvang 21.00 uur. 1694

De KUYI-Kroonduit vraagt voor haarKantoren
te hak:
a. 3 STATIONSDIENST ERIPLOYE's
VEREISTEN: Administratief onderlegd - Bekendheid met de Engelse taal - In

staat om op vlotte wijze met reizend publiek om te gaan - Bereid
zijn in wisseldiensten te werken

b. 1 GRONDSTEWARDESS
VEREISTEN:. Bekendheid met de Engelse taal - In staat op vlotte wijze met

reizend publiek om te gaan - Bereid zijn in wisseldiensten te werken
c. 1 STENO-TYPISTE voor onze Verkoop-afdeling
VEREISTEN: Vlot kunnende steno-typen - enige kantoorervaring - Bekendheid

met de Engelse taal
Sollicitanten gelieven zich schriftelijk, met insluiting van pasfoto's te wenden tot
Personeelszaken -Kroonduif", Postbox 512 te Biak.
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