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H. M. C. A. Staal
ridder N.L.

(Van een onzer, verslaggevers)
-Bij zijn afscheid.als hoofdcom-
missaris van de Rotterdamse po-
litieks vandaag, op zijn 65ste ver-
jaardag, de heer H. M. C. A. Staal
benoemd tot' ridder in de orde
van dX Nederlandse Leeuw. Vv>;

bijeenkomst van hetpolitiepers%ger in de kantine van
het hoofdbureau werd deze benoe-
ming meegedeeld door de burgemees-
ster van Rottsraam, mr. G. E. van
Walsurn, die ziempprecht verheugdtoonde, dat hij cM?4nflpht doen. „Er
zijn natuurlijk mè&èn'i die zich bü
dit afscheid afvrdgSi|&akpe het tus-
sen, de burgemeestê»Éeri& de - hoofd-commissaris nu wel mr.
Van Walsurn, die daarmeèaherinner-
de aan de controverse tussen hem
en de heer Staal, die ongeveer twee
jaar geleden nogal publiek tot uiting
kwam... ■.>-"'....":..'„; " ■ .
De destijds bestaande tegenstelling
is echter al lang voltooid verleden
tyd en de burgemeester zei met na-
druk, dat hy de onderscheiding met
de meest oprechte gevoelens kon uit-
reiken. "■'■'-"..- ~ -Zie ook pag. 4

— Een proef met een Atlas-raket,
die een „afstand van 16.000 km. moetkunnen afleggen,' is mislukt, doordat
kort na de lancering vanaf Kaap
Canaveral, een der motoren weiger-
de. De raket kwam in zee terecht.

EICHMANN IN LIFE-MEMOIRES

Ikhebnergensspijtvanen
zal geen berouw tonen

NEW VORK (Reuter, AP) —„Ik heb nergens spijt van. Ik
zal me óp geen enkele manier vernederen of berouw tonen." ■
Dit zegt Adolf Eichmann, die de moord op zes miljoen joden
heeft georganiseerd, in de tweede aflevering van zijn me-
moires, gisteren gepubliceerd in het Amerikaanse weekblad
Life. :. . . ' - - êti

De voormalige Nederlandse SS'er
Willem A. Sassen heeft deze me-
moires aan Life geleverd. .. " 'Eichmann vervolgt dat hij zich „In
de huidige denkwereld" gemakkelijk
zou kunnen vernederen of berouw
zou kunnen tonen. Maar, zegt hij,
„het zou te gemakkelijk zijn te pre-
tenderen dat ik plotseling van een
Saul in een Paulus ben veranderd.'
Saul was, zoals men weet, de ver-
volger van de eerste christenen. Na
zijn bekering tot de nieuwe leer.werd
hij de grote zendeling Paulus.
„Neen," zo gaat Eichmann verder,
Ik moet toegeven, dat het lot dit
we alle tien miljoen joden hadden
gedood die Himmlers statistici, in
1933 hebben geregistreerd, zou zeg-
gen: goed, we hebben een vijand ver-
nietigd. Door het boze lot is echter
een groot gedeelte van de joden die
wij hebben bestreden nog in leven.
Ik moet toegeven, dat het liot dit
heeft gewild."

„Ik heb altijd gezegd," aldus deze
nazi-beul, „dat we streden tegen een
vijand die door duizenden jaren van
studie en ontwikkeling aan ons supe-
rieur was. Zelfs voordat Rome werd
gesticht, konden de joden al schrij-
ven. Het is erg ontmoedigend voor
mij te bedenken, dat deze mensen al
langer dan 6000 jaar wetten hebben
geschreven. Maar het zegt me ook,
dat zij een groot volk moeten zijn ge-
weest, want wetgevers zijn altijd
groot geweest." . \>.> - :'"-j -
Eichmann vertelt verder, dat
Himmler hem in 1944, toen de last

van de oorlog- steeds zwaarder ging
drukken op Duitsland, had gemach-
tigd een miljoen joden uit te wisse-
len voor 10.000 vrachtwagens. Wan-
neer de joodse vertegenwoordigers in
Hongarije de vrachtauto's zouden
leveren, dan hadden de joden mogen
uitwijken paar neutrale landen.
Deze mensenhandel is nooit tol
«tand gekomen. ".".."■'■" '

Kernwapens
ook hier
opgeslagen
(Van onze parlementsredaetie)

" Er zön ook nl Nederland voorradenAmerikaanse',kernwapens opgeslagen.
.'.Dit heeft de woordvoerder van het
Ministerie van Defensie vandaag be-
vestigd, naar aanleiding van het be-
richt, ;-.-. dat een Amerikaanse- con-grescommissie morgen arriveert om
deze I opslagplaatsen te inspecteren.
De'woordvoerder wenste zich niet
uit te laten over de plaatsen waar de
depots zijn gevestigd, over het
aantal depots en over de' aard van
de erin opgeslagen atomaire wapens.

Hij zei slechts, dat het gaat om
wapens nodig voor de tactische
ondersteuning van ■ land- en ■ zee-strijdkrachten. "„ De " voorraden be-
staan al „enige tijd". Men leidt hier-
uit af, dat het voornamelijk gaat om
atoomkoppen voor raketten als de
Honest John. .&i-. -
De congrescommissie/die morgen
arriveert, bestaat uit de democraten
Holifield en-Aspinall en de.renubU-!keirien-Westland, Bennet-en- Hosmör.
Zij bevinden zich al enige tijd in
Europa om zaken te bespreken die
verband houden met het streven van
de NAVO de vierde atoommacht te
maken. Het staat wel vast, dat men
daarover, in Den Haag ook met Ne-
derlandse defensieautoriteiten zal
spreken.: ■--
De woordvoerder van het Ministe-
rie van Defensie kondigde echter
vandaag al aan, dat over inhoud en
eventueel resultaat van debesprekin-
gen niets zal worden bekendgemaakt.
In Den Haag herinnert men eraan,
dat onlangs zowel de Westduitse mi-
nister van Defensie Strauss als zijn
Belgische ambtgenoot GilsonS bij
minister Visser op bezoek is geweest.

WEINIG VERSCHIL
Zowel mr. Schouwenaar (p.v.d.a.)
als vice-admiraal Moorman had zich
bü de behandeling van de be-
groting van Defensie afgevraagd of
de keuze van de Neptune als vervan-
ger van, de voortijdig aan de grond
gezette Martin Marmers wel goed is
geweest. - ~- - '-- ■'* .. ' ,-,Het ging om vijftien vliegtuigen. ;-

.'ln prijs was «r niet'veel .verschil
tussen de Friendship van de Neder-
landse Fokkerfabrieken en dé Nep-
tune van de Amerikaanse Lockheed-
fabriek. De capaciteit van dit laatste
vliegtuig is veel groter dan nodig is,
meenden zy. .".-■.-
De KVP-woordvoerder zag hierin

aan de andere kant wel het voordeel,
dat de machines ook te gebruiken
zullen zijn „als de defensie van
Nieuw-Guinea eens niet meer nodig
zal zijn."

De regering, aldus . bleek uit het
antwoord van staatssecretaris De
Jong, acht de keuze met name om
redenen van vluchtduur niet moeilijk.
Met het vorige type Neptune zijn
uitstekende ervaringen opgedaan.
De begroting werd zonder hoofde-
lijke stemming goedgekeurd, nadat
de CPN zich ertegen had verklaard.

De twee jongens die maandag-
avond uit de jeugdgevangenis in
Zutphen ontsnapten, zijn weer ge-
pakt. Een van de jongens, M., werd
al kort na zijn vlucht in De Vier-
akker aangehouden, waar hü zich
meldde bij een - boer, die de politiewaarschuwde. Zijn overall, dié hü
over de gevangeniskleren droeg,
werd later langs de weg gevonden.■ Zijn kameraad S. werd gisteravondlaat in De Bilt aangehouden. Hij
was op een gestolen bromfiets naar
Wehl gereden. Daar ruilde hij de
brommer voor een fiets, waarmee hij
naar Arnhem reed om daar opnieuw
een bromfiets te stelen.

Ruim4000
winnaars in
KNVB-toto
(Van een onzer verslaggevers)
Ten ; minste vierduizend deel-

nemers aan de KNVB-toto van af-
gelopen zondag zullen in de prezen
vallen. ■-. iy,":

Vanmorgen was het aantal .win-
naars van de eerste prijs de 250
reeds gepasseerd. Bü het tellen van
de gegadigden voor de tweede prijs
.waren telmachines nodig: ruim 3.000.
„We zijn nog lang niet klaar.
ledereen is ingeschakeld bij de con-
trole. Per minuut komen nieuwe
meldingen binnen. Vanmiddag om
vier uur sluiten we af., Eerder
niet " aldus onze zegsman op hetbondsbureau.

„Ik schreeuwde 'commando's' naar mijn passagiers"
Koelbloedige bestuurder voorkomt

zekere busramp(Van een onzer verslaggevers)

Tk zag hem aankomen, meneer, en
ik dacht: dat gaat mis. Ik schreeuw-
de: Op zij, op zy. De passagiers vlo-
gen naar de rechterkant, voor zover
ze er dan al niet zaten. Ik gooide het
stuur om en stond stil op de berm.
Vlak daarop een klap en het was

Dit vertelde ons gisteravond tussen
twee ritten door de chauffeur Jan
Rop (27) van de Groninger Autobus-
dienst Onderneming (GADO). Hij
keek nog wat verschrikt, maar ge-
lukkig was het hele geval goed af-
gelopen. Geen mens mankeerde wat.
Wat was er gebeurd?
Chauffeur Rop reed op zyn dage-
lijkse dienst met een bus vol passa-
giers van Groningen naar Veendam,
toen hy bü de „Veendammer afdraai"

.op. de andere weghelft een vreemd
schouwspel -ag.

Twee personenauto's reden achter
elkaar, komend uit de richting Veen-
dam. De achterste slingerde als een
bezetene over de weg, en geen won-
der dat Jan Rop dacht: „Dit gaat

En, op dat moment kwam de ach-
terste wagen vanachter de eerste
vandaan schieten, recht op de bus
af. Het ging alles pijlsnel in zijn
werk. Maar Rop reageerde nog even
vlugger, schreeuwde zijn „comman-
do's" naar de passagiers, rukte aan

het stuur en wist zodoende erger te
voorkomen.
De auto vloog daardoor niet op de
bus maar vernielde „slechts" de lin-
kerzijkant van dit voertuig, juist
daar waar even tevoren nog passa-
giers hadden gezeten. Dank zij de
kreten van de chauffeur waren dezen
nog net op tijd uit de gevaarlijke
zone ontsnapt... Rop sprong direct
uit de bus, om zijn gemoed tegen deautobestuurder, zo, deze niets man-
keerde, te luchten.

HUMOR
Maar wie schetst zön verbazing,
toen hy, bij de wagen gekomen,

merkte, dat er niemand in zat.., <
Het geval werd hem echter al gauw
duidelijk. Achteraf ziet hü er zelf
nog de humor van in.';- j;; £^;xi
De slingerende wagen was met be-
stuurder op sleep genomen door een
andere auto. Onderweg werden de
bestuurders echter voor controle
door de politie aangehouden. Na de
controle was de bestuurder van de
„sleep-wagen in zijn wagen gestapt
en weggereden, in ,de veronderstel-
ling, dat zijn collega zijn post ook
weer had ingenomen.
De laatste stond op dat moment
evenwel nog rustig een babbeltje te
maken met de politiemannen en had
het nakijken
„Ik ben al lang chauffeur," zei Jan

Rop, „maar zo iets heb ik nog nooit
meegemaakt". En hij springt weer in
zijn bus om de laatste rit van deze
zo merkwaardige dag te beginnen. -

Prinses Beatrix
in Canada

MONTREAL, (Reuter/ANP) Prin-
ses Beatrix is dinsdagavond in Ca-
nada aangekomen, waar zij zaterdag
aanstaande in Ottawa het'huwelijk
zal bijwonen van haar vriendin jkvr.
Renée Röell met de heer T. Brad-
brook-Smith, rechtskundig adviseur
van het Canadese Ministerie van
Financien. . v
De Prinses reisde per vliegtuig, totMontreal, waar haar vriendin haar
afhaalde. Per auto begaven zjj zich
naar Ottawa, een afstand van bijna
200 km. - .-" - "

RegeringwilgeenFriendschipsvoorNw.-GuineamaarNeptunes
(Van onze parlementsredaetie)

'pi Staatssecretaris Dé Jong heeft dinsdag een voltreffer op vijftien Fokker Friend-
ships geplaatst. .-';'■' -\':p>:.'"■' ,('/: ': 'S. .'"'■' '""■■ :'.-■.'}:■.■
Met de trefzekerheid van een oud marine-officier heeft hij de illusie van de Nederlandse

Fokkerfabriekeh vijftien Friendships voor de Marine in Nieuw-Guinea te kunnen leveren
aan flarden geschoten.

Een order van ’ 88 miljoen voor de; Nederlandse vliegtuigindustriedie nog steeds niet over de aanloopkosten van het miljoenenproject
voor een eigen Nederlands vliegtuig heen is, werd daarmee getor-
pedeerd. 'fi:['.
Dat is een nieuwe slag voor Fokker. Nadat de KLM bij herhaling
verklaard heeft, dat de Friendship niet in zijn schema's past, komt
de regering nu ook .verklaren, dat zij de Friendship niet kan ge-
bruiken. ' '. ;," i -.--': "„'■-.':' "f ?!

" ■ Staatssecretaris De Jong liet er
dinsdag in de Tweede Kamer geen
twijfel over bestaan, dat de regering
met Fokker geen al te beste ervaring
heeft opgedaan:

' „De aanvankelijk vastgestelde
prijzen en levertijden worden her-
haaldelijk overtreden," aldus de
bewindsman. : ■ " ""'.""'
"Daarna kwam de voltreffer: „Ver-
geleken met de .Neptune heeft de
Friendship alleen maar nadelen. Het
enige voordeel, dat daartegenover
staat — namelijk, dat het een vlieg-tuig van Nederlands fabrikaat is —kan de Marine Luchtvaartdienst wel
missen."

R. Laan krijgt
functie bij

hetI.T.F.
(Van een onzéJiverslaggevers)
De heer R.. Laan jr. bekend als
voorzitter van de«*ydA-fractie in
de.! Rotterdamse
Voorzitter-.van -
Haven van de Nederlandse Bondvan Vervoerspersohe*:l,,t>3an welkebond hij hoofdbestuurder is, is
met ingang van 1 apjèïïfbenoemd
tot directeur OeiderJPgvan het
regionaal bureau van dèOjnterna-
tionale Transportarbeiders Fede-
ratie voor de onderontwikkelde
gebieden.

Hü wordt opvolger van de heer P.de Vries, die enige jaren geleden, na
zün aftreden als voorzitter van de
Centrale voor Zeevarenden ter Koop-
vaardij en Visserij, wegens de pen-
sioengerechtigde leefttfd, in die func-
tie, met als standplaats Londen, werd
benoemd.

Als gevolg van de benoeming door
de I.T.F. zal de heer Laan vele func-ties, die hij in hét politieke en sociale
leven in stedelijk en landelijk ver-
band bekleedde, moeten neerleggen.
Hij blijft, voorlopig althans, wel inRotterdam gedomicilieerd. De nieuwe
werkkring zal hem echter niet kun-
nen veroorloven nog taken in Neder-
land te blijven vervullen.
De internationale vakbeweging
heeft in de laatste jaren haar acti-
viteiten steeds sterker op de naar
zelfstandigheid strevende gebieden
in Afrika en Azië gericht.
Hand iri hand met de snelle ont-
wikkeling naar staatkundige zelf-
standigheid dient de opbouw van de
vakbeweging in die gebieden te ge-
beuren.

Vrijdag bespreking
over metaalonen

Dit is het resultaat van intensief
en langdurig overleg, dat gisteren in
Den Haag over de toestand rond de
c.a.0.-voorstellen van de Vakraad
Metaal is gevoerd.

's Morgens kwam de Metaalbond
(de grootste werkgeversorganisatie in
de metaalindustrie) bijeen. Vertegen-
woordigers van de werknemersbonden
woonden deze vergadering bij..Later, ging een aantal representan-
ten van de in de Vakraad samenwer-
kende bonden naar staatssecretaris
Roolvink (Sociale Zaken).. Bij deze bespreking was ook aan-
wezig mr. Berger, voorzitter van het
College van Rijksbemiddelaars, dat
maandag de metaal-e.a.o. in behan-
deling nam, maar nog geen definitief
standpunt bepaalde.' ,

-Voorts woonde staatssecretaris
Schmeltzer (Publiekrechtelijke Be-
drijfsorganisatie en Bezitsvorming)
een deel van het gesprek bi).
In de middaguren was erweer over-
leg in Vakraadskring.

Zie ook pagina 11

(Van onze parlementsredaetie)
Naar wij vernemen zullen de regeringsvertegenwoordigers en
de Vakraad Metaal vrijdagavond weer bijeenkomen om de toe-
stand ïn de metaalnijverheid te bespreken.
De bespreking zal worden gehouden op het ministerie van
Sociale Zaken en Volksgezondheid. Van regeringszijde zullen
er enkele bewindslieden aan deelnemen, onder wie waarschijn-
lijk ook de minister-president. ""';;;/■

WEER
BERICHT

De Bilt verwacht van woensdag-
avond tot donderdagavond: zacht
weer met veel bewolking en plaatse-
lijk enige regen of motregen. Matige
tot krachtige, aan de kust tijdelijk
harde wind tussen zuidwest en zuid.

Zon Maan
opk. ond. opk. ond.

30 8.24 16.33 15.40 5.00

Zie verder pagina 2)

De man met
zo'nstem!

Vol verwachting

Zestien Canadese scholieren heb-
ben in deze verschrikkeUjke ra-
vage het leven verloren. Het ge-
beurde gisteren in het Canadese
Lamont, waar een schoolbus op
een spoorwegovergang door een
trein werd vernietigd. Slechts
één scholier bleef ongedeerd. De
overigen, 25 in getal, liepen ver-
wondingen . op. Wonder boven
wonder werd de chauffeur niet
gewond. Het personeel van de
trein, een goederentrein,, kwam
met de schrik vry.

Advertentie I.M.

Presenteerrrr.... de speer!
galmt het uit de formidabele
keel van oud-regimental ser-
geant-major Brittain, de be-
roemde Britse sergeant b.d., bij-
genaamd - „De Stem". Hij oefentmet een groep vrijwilligers, voor
het merendeel oud-leden van de
guards,'uitgedost als Romeinse
legionairs,'in de wapenhandel
met speer en schild. Als prinses
Margaret volgende week'de pre-
mière van de film Spartacus,
waarin onder meer Kïrk Douglas
en Sir Laurence Olivier een rol
spelen, bijwoont, zal zij door deze
„Romeinse" erewacht worden be-
groet. . .-;"■- .""..'■'"

'■','.".'■-*l Advertentie /.Af.

tl: u&mciwènacrt\

tot4.95:

(Zie verder pagina 11)



Het schijnt, dat in de VS de be-
reidheid groter wordt om in dé toe-
komst de verantwoordelijkheid over
het beheer van atoomwapens te de-
legeren.

Er is dan ook de laatste tüd inten-
sief overleg over deze aangelegen-
heid. Nog dit weekeinde sprak de
Amerikaanse minister van Buiten-
landse Zaken Herter met NAVO-se-
cretaris-generaal Spaak. Gesugge-
reerd wordt, dat ook de nieuw geko-
zen president van de VS, Kennedy,van deze besprekingen niét onkun-
dig is.
Tot nu toe is het Amerikaanse
Congres steeds weigerachtig geble-
ven tegenover voorstellen van het
Eisenhower-bewind om ook de
bondgenoten te laten delen in
atoomgeheimen. Dit Jaar wees men
bü voorbeeld het verzoek om tech-
nische büstand bü de bouw van
een Nederlandse kernonderzeeër af.
De ommekeer in de mening van de
VS zou mogen worden toegeschrevenaan de Franse proefexplosies en aan
vorderingen, die zouden zün gemaakt
met nieuwere methodes om uranium
te zuiveren. Als daarvoor een goed-
kope methode wordt gevonden, zou
het in principe elk land mogehjk zün
kernwapens te fabriceren. >.. "— Onbekenden hebben op het ge-bouw van het Italiaanse consulaat-
generaal in Wêst-Berlün leuzen ge-
schilderd als „Zuid-Tirol is Duits"
én „Bevrijdt Zuid-Tirol".

— De voetbalwedstrijd, die donder-
dag, in het sportpark 'De Vliert' t«
Den Bosch tussen een zuidelijk ca
een westelijk amateurteam zou wor-
den gehouden gast in verband met
de getteldheid van het terrein niet
-OS*. . .;;-,:.,;

Metaalarbeiders gewaarschuwd
,Leent u niet voor
winstuitkerings-
acties alléén!'

(Van een onzer verslaggevers)
De ANMB in het district Rotterdam, waartoe het gehele gebiedvan de Waterweg en de Maas behoort heeft de metaalarbeidersernstig gewaarschuwd zich niet voor acties te lenen, die ten doelhébben alleen de winstuitkering van anderhalf procent óver 1960binnen te halen. ■

„De winstuitkering en de loonver-
hoging zijn één en ondeelbaar", aldus
beet het in een manifest, dat van-
daag aan tienduizenden metaalar-
ders is uitgereikt. „Wij wensen deloonsverhoging niet op te offeren
aan de extra-uitkering en dat is ookhet standpunt van de andere werk-
nemersorganisaties, alsmede van de
werkgeversorganisatie in de metaal-
industrie", zo luidt het manifest.
Als. vrijdag de besprekingen tus-
sen de Vakraad Metaal (waarin
werkgevers- en werknemersvertegen-
woordigers in de metaalnijverheid
hun overleg plegen) en de regering
hebben plaatsgevonden, ligt het blij-kens het manifest in het voornemenvan de ANMB zich ten spoedigst tot
de metaalarbeiders te richten.
In een gesprek, met de districts-voorzitter van de ANMB, de heer G.G. Maters,- stelde: deze vast, dat dewerkgevers in de metaalindustrie een
standpunt ten-aanzien van de loon-voorstellen innemen, dat eensluidendis met dat van de ANMB.:Een btj een. aantal werkgevers aan-wezige geneigdheid om als voorlopige
maatregel wel tot de uitkering van
het winstpercentage over.te gaan,'is
bij nader inzien losgelaten om dezelf-
de redenen, als waarvan het mani-
fest van de ANMB spreekt. ,** <<■-;

Telegram
De directie van de N.V. Aviolanda,
de maatschappij voor vliegtuigbouw
te Papendreoht en Woensdrecht,
heeft de minister-president telegra-
fisch gevraagd zo spoedig mogelijkeen oplossing te zoeken voor de moei-
lijkheden bij het loonoverleg in de
metaalindustrie. :'*;".■.".-,*"" --.-■

In het telegram wordt gevraagd te
streven naar een „bevredigende" op-
lossing. Het is vanmorgen aan prof.
De Quay verstuurd, naar aanleiding
van de toenemende moeilijkheden in
de metaalsector, als gevolg van het
regeringsstandpunt, dat de c.a.o.
niet zou mogen worden opengebro-
ken.

Het personeel van de machinefa-
briek van Verolme in IJsselmonde
legde vanmorgen het bedrijf stil. Na
wat voorlopig omtrent het standpunt
van het College van Rijksbemidde-
laars in overleg met de staatssecre-
taris Roolvink is bekend geworden,
stelde dit personeel aanvankelijk deeis, dat de directie tot directe uitbe-
taling van de wel toelaatbaar ge-
achte winstuitkering van VA pet zouovergaan. . - . ~ ■ .v - ■—; *

Loemoemba
nog steeds
spoorloos

LEOPOLDSTAD (Reuter, AP)
Ex-premier Loemoemba, op
wie druk jacht wordt ge-
maakt, is nog steeds voort-
vluchtig.

Gisteren werden in allerijl Congolese
politietroepen naar Kikwit op 400
km van Leopoldstad gezonden, na-
dat berichten waren binnengeko-
men dat Loemoemba via - - dezeplaats naar Stanleystad wilde gaan.
In Kikwit heeft hij veel aanhan-
gers. .',
Ook in andere delen van Congo is
naar Loemoemba gezocht, maar de
voormalige premier blijft onvind-
baar. Zijn supporter Gizenga, de
vroegere plv. premier, schijnt in
Stanleystad voorbereidingen te tref-
fen voor de aankomst van Loe-
moemba.
Andere oud-ministers van het kabi-
net-Loemoemba zouden eveneens op
weg zijn naar Stanleystad, waar de
politie geheel op de hand van de
oud-premier is en het 3500 man
sterke garnizoen wellicht ook zijnzijde zal kiezen.
Inmiddels vraagt men zich in Leo-
poldstad af, waar sinds de ontsnap-
ping van Loemoemba een gespan-
nen sfeer heerstwat er eigenlijk is
gebeurd met de kist waarin het
overleden dochtertje Christine vo-
rige week naar de ambtswoning
van de ex-premier is gebracht
In de begrotingscommissie van de
VN-assemblee heeft de Amerikaan-
se afgevaardigde gisteren meege-
deeld, dat zijn land minstens drie
en een half miljoen dollar in con-
tanten'zal bijdragen aan het VN-
werk in Congo.

Werk hervat
Om twaalf uur vanmiddag werd
het werk echter hervat. Overleg met
de ondernemingsraad . leidde ertoe
op dit ogenblik van die eis af te zien,
omdat men daarmede de winstuitke-
ring, die slechts een onderdeel vormt
in het geheel der loonvoorstellen, los
zou maken van de nog steeds in be-
spreking zijnde voorstellen. Daarover
kan na vrijdag misschien iets meer
definitiefs bekend zijn.

Bij het te Alblasserdam gevestigde
bedrijf van Verolme hebben de ar-
beiders geweigerd verder overwerk
uit te voeren. Dat zal vertraging ge-
ven bi) de afbouw en het in de vaart
brengen van het schip Veni, dat on-
langs te water is gelaten.
Vanmiddag is bij de machinefa-
briek B. Bosman N.V. aan de Briel-
selaan te Rotterdêm van I—3 uur
door ongeveer 150 man gestaakt.

Kamparts van
Auschwitz
krijgt 10 jaar
MUNSTER (AP, DPA) De recht-
bank van Munster heeft gisteren Jo-
hann Kremer, een vroegere arts van
het concentratiekamp Auschwitz ver-
oordeeld tot tien jaar tuchthuis en
vöf jaar 'eerverlies' wegens mede-
plichtigheid aan de dood van joodse
gevangenen.
Kremer werd echter onmiddellijk
in vrijheid gesteld, omdat de recht-
bank bepaalde dat de 12 jaar ge-
vangenisstraf die hij in Polen heeft
uitgezeten in mindering moest
worden gebracht van zijn straf.
De ex-kamparts was in 1947 in
Polen ter dood veroordeeld, maar
later werd deze straf omgezet in
levenslang. In 1958 werd h\j vrijge-
laten. " " . -Kremer heeft in 1942 in Auschwitz
gevangenen uitgekozen, die in aan-
imerking kwamen om te worden ver-
!moord door middel van gas of een
Injectie. In de drie maanden dat hij
in het kamp werkte, werden ten
minste 5000 gevangenen gedood.

In Fulda begint vandaag het pro-
ces tegen ex-'Scharführer' van de
SS Gottlieh Muzikant, verdacht van
moord op zeker 200 gevangenen van
de concentratiekampen Ravensbrück,
Mauthausen en Melk.
De aanklacht omvat 3000 pagina's.
Het wordt een der grootste processen
tegen vroegere kampbewakers, dat
ooit in West-Duitsland is gevoerd.

BLANKE MOEDER SLAAT MET
TAS BETOGERS VAN ZICH AF
NEW ORLEANS (AP, Reuter). Een
blanke moeder, die haar kind dat op
eèn van de twee geïntegreerde scho-
len in New Orleans de lessen volgt,
wilde afhalen, heeft het gisteren aan
de stok gekregen met andere blanke
vrouwen. Deze vrouwen, die betoog-
den tegen de opheffing van de ras-
senscheiding op de scholen, pro-
beerden haar tegen te houden.
De moeder bleek echter voor geen
kleintje vervaard te zün. Ze sloeg
met haar tas de andere vrouwen om
de oren. Met behulp van de politie
wist ze zich een weg te banen door
de haag van protesterende vrouwen.
De politie moest ook hulp biedensan een blanke dominee, die zijn

dochter eveneens naar school had ge-
zonden. De dominee werd vergezeldvan een r.-k. priester. -■
De priester trok zich niets aan
van de kreten van een paar hyste-
rische vrouwen, die hem toeriepen
dat hij communist was. Na de do-
minee tot bij de ingang van de
school te hebben vergezeld, ging hij
rustig een praatje maken. met de
toezichthoudende politiemannen.
Hij zei dat het toch eigenlijk niet
moest worden toegestaan dat de be-
togende vrouwen het trottoir ver-
sperden en de orde verstoorden.
's Middags nam de politie deze sug-
gestie over. De vrouwen werden on-
der luid protest van het trottoir
voor de school verwijderd. : -■■>■■. i

Agnes Simon
kampioene
Scandinavië
HELSINGBORG (ANP) Agnes Si-
mon. de thans voor de DTC Kaiser-
berg uitkomende echtgenote van de
vroegere Nederlandse tafeltennis-
coach dr. Bela Simon, heeft dinsdag-
avond de titel in het dames enkel-
spel bij de Scandinavische kampioen-
schappen in Helsingborg gewonnen.

In de finale versloeg zü met ver-
rassend gemak de Chinese Ma Ku-
ang-Hung. De cüfers waren 25—23,21—12, 21—14. Het was overigens de
enige titel die de Chinezen niet meer
naar huis namen. De finale van het
heren enkelspel was een Chinese
aangelegenheid tussen Yang Jui-Hua
en Chou Lan-sum. De eerste won met
21—16, 21—15, 14—21, 21—14. In het
heren dubbelspel vormden de beide
enkelspel-finalisten een duo dat veel
te sterk wss voor de overige deelne-mers. In de eindstrüd zegevierden
Yang en Chou met 21—12, 21—16,
21—12 over de Zweden Tony Larsson
en Boerne Mellstroem. Ma Kuang-
Hung en Hu Me-King hadden maan-
dag reeds het gemengd dubbelspel
gewonnen. -w

TienBaloeba's
doodgeschoten
ELIZABETHSTAD (Reuter, AFP,
AP) Tien Baloebea's zün gedood en
vier Nigeriaanse - VN-militairen zijngewond -bij een gevecht tussen een
detachement VN-troepen en oorlog-
voerende Baloeba's. De VN-troepen
waren bij Kabondodiana in een hin-derlaag gevallen.
Het gevecht ontbrandde terwijl de
VN-troepen van de basis Kamina op
weg waren naar Manano, ongeveer
350 km ten noordoosten van Kamina.
De aanvallende Baloeba's verkeer-
den kennelijk onder invloed van op-
wekkende middelen. Zij stoorden zich
niet aan het dodelijke vuur dat de
VN-troepen openden toen zij in gol-
ven kwamen aanstormen. *:*

SHS-affaire:
Wapenstilstand

(Van onze sportredactie)
Het sportpark Duinhorst is dins-
dagavond niet gesloten! De semi-
profs van ' Scheveningen-HollandSport hebben normaal kunnen trai-
nen. Sluiting door eigenaar mr. H.
Jochems werd verwacht, omdat het
aan het SHS-bestaur gestelde beta-
lingsultimatum over de achterstal-
lige huur van ’63.320,95 niet tijdig
(jl. zondag 0 uur) tot een vergelijk
had geleid. I
Maar de ontwikkeling van de laat-ste 24 uur is niets minder dan sen-sationeel: er is een soort wapenstil-
stand gesloten, die enkele dagen zal
duren. Gezien de nu minder strakkehouding van beide partijen, wordt
zelfs een volledig vergelijk verwacht.

Snoekbokstniet
tegen Cavicchi
AMSTERDAM (ANP) De Neder-
landse zwaargewichtkampioen Wim
Snoek heeft besloten, om op 5 decem-ber a.s. niet in Bologna tegen de
oud-Europese kampioen Cavicchi te
boksen.
De Nederlandse welterkampioen
Theo Baars zal op 17 december inde Wiener Stadthalle in Wenen uit-
komen tegen de Oostenrijker Potesil.
De partij is vastgesteld op tien ron-den Van drie minuten.
In de landenbokswedstrijd voor
amateurs tegen Wales op 9 decem-ber in Cardiff zal Wim Gerlach (Gro-
ningen) in het lichtweltergewicht uit-
komen, als plaatsvervanger voor de
zwaargewicht Koos van der Schelling,
die zich niet vrij heeft kunnen ma-ken.

Militair elftal tegen
Belgen samengesteld
EINDHOVEN (ANP) Het Neder-
landse militaire elftal, dat woensdag
30 november te Eindhoven speelt te-
gen het Belgische militaire team, is
als volgt samengesteld: doel: De
Hond (PSV); achter: De Groot (Her-
mes-DVS) en Veldhoen (Feijenoord);
midden: Wooning (Stormvogels),
Pronk (AJax) en Euwes (Blauw Wit);
voor: Heynen (VVV), Bogaerd (Vole-.wijekers), Lazeroms (NAC), De Vries
,;XSparta):.en Bergholz (MVV).
Reserves: Van Oirschot (Excelsior),
Meyers (Sparta). Los (DPC). Hol-
lander (DWS-A) en Seelen (Ajax).

Rustige dag
Dinsdag zijn in Berg en Dal twee

afgebroken partijen uit de vierde en
vijfde ronde van het zonetoemooi ge-
speeld. De uitslagen luiden:
4e ronde: Lopez Garcia (Spanje)—
Ojanen (Finland) i—i. Se ronde:
Skoeld (Zweden)—Lopez Garcia
(Spanje) è—i.
De Westduitser Schuster gaf de af-
gebroken partij uit de vierde ronde
tegen de Noord Johannessen zonder
verder te spelen gewonnen, i
De stand luidt nu:
1. Olafssson 5pt., 2. Teschner 4J pt.en 1 afgebr., 3. Dückstein 4i pt., 4.
Barendregt 4 pt., 5. Larsen 3i pt„ 6.
Johannessen 3 pt., 7-8 Skoeld en
Lopez Garcia beiden li pt., 9. Ojanen
1 pt. en 1 afgebr., 10. Schuster è pt.

SportkiekjesvanZAMORA

Ik kreeg een brief namens het bestuur van
de sportvereniging „Rijndam" (Holland-
Amerika Lijn), waarin A. Verhoef schrijft:
„Onze. sportvereniging heeft enige jaren ge-
leden, de polio-patiëntjes van het Zuiderzie-
kenhuis in Rotterdam geadopteerd. Het is
inmiddels de gewoonte geworden deze kinde-
ren jaarhjks een geschenk van .blijvende
waarde aan te bieden. Dat zal ook dit jaar
gebeuren. Wij willen namelijk enige draag-
bare radio's ten geschenke geven, waardoor
deze kinderen, voor wie de tijd zo langzaam
voorbijgaat, er weer een beetje ontspanning
bij hebben. Het geld voor deze radio's is door
de gehele bemanning bijeengebracht. De
overhandiging zou eerst op donderdag 1 de-
cember plaatsvinden, maar dat is jammer
genoeg niet mogehjk want door de slechte
weersomstandigheden komen wij drie da-
gen te laat in Rotterdam aan. De overhan-
diging zal nu geschieden op 6 of 7 december,
maar over de juiste datum is nog geen ze-
kerheid." De brief, die mij geschreven werd
vanuit Montreal, Keft mij opnieuw de over-
tuiging geschonken, dat zeelui recht harte-
lüke mensen zijn, die veel voor hun mede-
mensen overhebben. De zeeman, die zo ten
onrechte by sommigen de naam heeft ruw
en onverschillig te zijn, heeft door dit gebaar»
wederom aangetoond, dat hü een warm klop-i
pend hart heeft voor de noden van de zieke
kinderen.

Na deze brief van de bemanning van de.
„Rijndam" wil ik u graag een brief voorlezen,
die voorzitter Jacques van Rijn van de voet-
balvereniging Tediro mij geschreven heeft.
Tediro betekent technische diensten Rotter-
dam. Zo luidt de' brief: „De uitbreiding van
ons clubgebouw aan de Buitendijk te Rotter-
dam is praotisch voltooid. Aan het bestaande j
stenen gebouw, datreeds oppervlakte van
ruim 170 vierkante meter had, is ongeveer
100 vierkante meter toegewegd, eveneens in
steen opgetrokken. De uitbreiding omvat een
vergroting van de vier kleedkamers en van
de kantine, terwijl nieuwe toiletten, een flin-
ke bergruimte en een ruhji scheidsrechters-
tevens bestuurslokaal werden toegevoegd. Bo-
vendien heeft het bestaand,? gebouw een gro-
te beurt gehad. Dit werk is geheel door eigen
krachten uitgevoerd. De opbrengst van de
voetbal-toto is dus ook door Tediro nuttig'
besteed. De nieuwbouw, begroot op vijfen-
twintigduizend gulden heelt de vereniging
ongeveer de helft gekost. Dat is dus de grote
verdienste van de werkploeg". Tot zover
Jacques v. Rijn, die zo trots is als een pauw
op hetgeen door leden van zün vereniging
tot stand is gebracht. Voorzitter Van Rijn
heeft recht op deze trots. Tediro behoort ook
tot de verenigingen ,die de natie laten zien
dat de voetbal-toto een zegen is voor de
sportwereld. Er kunnen niet genoeg van de-
ze voorbeelden zün. Ik heb. u al meer ver-teld, dat de voetbal-toto geen gokkerü zon-
der meer is. Bü nagenoeg alle sportverenigin-
gen worden de ingekomen gelden uitstekend
beheerd. Zelfs de tegenstanders van de voet-
balpool zullen dit moeten erkennen. Het te-
gendeel kunnen zü niet bewijzen.' Ik hoop,
j.dat de voetbalclubs op deze wüze zullen
voortgaan. Moge ook het voorbeeld van Te-
diro inspirerend,werken. ".'-'

Sint blijft tot oudejaar
Hoe vaak is de krant niet het onderwerp van gesprek geweest? U vond,
dat uw vriend, uw buurman, uw broer of schoonzuster toch eigenlijk beter|
Het Vrije Volk kon lezen, maar het was wel een beetje een tere zaak.
0f... het dreigde een tere zaak te wórden, want in het vuur van hfct
gesprek... *,','■--" (SSfIJ
Ja, zo gaathet vaakl En dan kom je er liever niet meer zo gauw op terug.
Opgeven doet u het niet, maar u wacht op een goede gelegenheid.
Binterklaas is die goede gelegenheid! Eén prachtgelegenheid! TJ maakt van
Het Vrije Volk gewoon een Sinterklaassurprise! Surprises worden op
Sinterklaas bijzonder gewaardeerd!
Wanneer u onderstaande bon invult, ontvangt de begiftigde, waar hü ook
in Nederland woont, van Sinterklaas tot oudejaarsdag, dus vier weken.
Het Vrije Volk. Het eerste nummer gaat vergezeld van een gedicht van Sin-
terklaas persoonlijk, waarin o*, staat dat Het Vrije Volk tot het eind van
het jaar bezorgd zal worden, omdat dit op het verlanglijstje stond van...
(uw naam wordt daar ingevuld). ;

Uw geschenk kost u echter geen vier weken abonnements-
geld, doch slechts twee. Voor ruim een gulden hebt u
iemand een leuke verrassing bezorgd. Laat ons hopen,
dat Het Vrije Volk in die vier weken een gewaardeerde
huisgenoot wordt! 7'V. i
Wordt men daarna abonnee, dan is het onze beurt om
u een aardige surprise te bezorgen!

V hoeft alleen maar de bon op te sturen. De twee weken abonnementsgeld
komt de bezorger bü u innen.

UITKNIPPEN en meegeven aanbezorger of als brief
zenden aan een van de kantoren van Het Vrije Volk

Woonplaats: '.
verzoekt aan onderstaand adres voor zijn/haar rekening (twee weken
abonnementsgeld) Het Vrije Volk van Sinterklaasdag tot en met Oudejaars-
dag te bezorgen. --V -v ■'
De begiftigde is: -jfaam: ..... .....,.■. ~,"»..." """.""».««..."■-"........... w.-l

.—. .. -..—...............„..-«............
Woonplaats: ..'. .'. ...;

Jeugd is op dreef
tegen NEC: 3-0!
(Van een onzer verslaggevers)
Onder de ogen van bondstrainer

Elek Schwartz heeft het Nederlands
jeugdelftal (16—18 jaar) dinsdag-
avond in het Goffert-stadion te Nij-
megen de leider van de tweede divisie
betaald voetbal, NEC, een verdiende
3—O-nederlaag toegebracht.
Het feit, dat de Nümegenaren met
vier invallers speelden, wat een aan-
merkelüke verzwakking betekende,
kan zeker niet als de enige reden voorde duidelüke overwinning van de
jongste internationals worden aange-
merkt
Vooral in snelheid overtroffen züNEC, terwül ook de individuele tech-niek van de jeugdige oran.jemannen

boven die derNümegenaren uitstak.Voor de rust was het een tameltfkvlakke wedstrijd. De ploegen hieldenelkaar toen volkomen in evenwichten zowel Van Zoghél (DOS) In het

oranjedoel als lnvaiier-aoeiman
Ruüs bü NEC, kregen maar weinig
gevaarlijke schoten te verwerken.
Slechts eenmaal moest Van Zoghei
al zijn kunnen tentoonspreiden, toen
midvoor Slijkhuis handig was door-
gebroken en hard in de bovenhoek
vuurde. Van Zoghei stompte de bal
echter uitstekend uit zün doel.
Aan de andere zijde plaatste rechts-
binnen Van Stralen (Elinkwük) een-
maal juist langs de verkeerde kant
van de paal en schoot midvoor Van
der Graaf (HDVS) recht in de han-
den van Ruüs.

Daar komen ze
In detweede helftkwam het jeugd-
elftal aanmerkehjk beter voor de dag.
Met flitsende aanvallen overrompel-
de het de NEC-verdediging, die in
amper drie minuten even zovele ma-
len door de knieën ging.
Eerst reageerde midvoor Van der
Graaf uitstekend op een pass van
rechtsbinnen Keizer (Ajax). Dat was
In de zevende minuut.
Nauwelijks een minuut later zette

dezelfde speler een hoeksohop van
Kras (Volendam) in een doelpunt om
(2—0). Weer twee minuten later wan-
delde Keizer geheel alleen door de
Nijmeegse verdediging, om fraai het
derde doelpunt te scoren.
NEC probeerde hierna nog wel de
bakens te verzetten, maar de mid-
denlinie van het jeugdelftal, waarin
rechtshalf Pierre (Feüenoord) en
stopper De Vries (Enschedese Boys)
een uitstekende indruk achterlieten,
gesteund door de binnenspelers Van
Stralen en Keizer, beheerste het mid-
denveld.
In het jeugdelftal leverden ook de

beide buitenspelers Kras (Volendam)en Admiraal (Velox) goed snel.

Bedrijfsklaverjassen
De competitie-uitslagen van 21 t.m.
25 van deRotterdamse Be-
drüfs Klaverjas Bond zün als volgt:
Hoofdklasse A: Sero—Roteb 210—

186, v Nelle—Croco 210—204, Tediro
—Gakaro 212—202,K en S—Herman-
dad 186—222, EME—VB 207—195; B:
Lafamo—Holl Electra 196—202, Wil-
meta—M en S 214—182, Dreadnought
—PHM 203—204, Shell—v. Berkel213—215, HVV—Waco 195—210, Uni-
tas—NASM 216—198.
le klasse A: GWS—HAVOO 194—

196, PTT—Thomson 213—187, RET 2
—Heineken 159—224, Maasstroom—
Galak 192—187, T den H—Vlietjonge
206—195; B: Burex—PTT 2 202—190,
Index—Blaauwhoed 214—206, Z Berg-
weg—RET 3 187—203, Burgerson—
Holl Electro 2 214—200, Diga—AHZ
206—214, WF—Stokvis 214—178.
2e klasse A: v Nelle 2—WF 2 203—203, Tediro 2—Jansse 203—195, RET

4—GWS 2 205—213; B: GEB—M en
S 2 211—186, RET 5—W en V 218—170, WOIHvH—OVVD 184—215, De
Hoop—v Berkel 2 193—206, Oranje-
boom—Handelsco 184—217.
Res. klasse A: NKI 2—Jansse 2 145—167, Index 2—VB 2 146—177, SVB
2—Justitia 160—163, v Nelle 3—Sero
2 142—179, Galak 2—Roteb 2 154—
163; B: HWK—Shelle 2 143—169, In-
dex 3—Z Bergweg 2 160—154, Bur-
gerson 2—HollandElectro 3 180—155,
Dreadnought 2—Sero 3 161—163,
HAVOO 3—AHZ 2 173—152, WF 3—
Stokvis 2 148—163. .
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