
BINGELRADE. -Zaterdag 26 November ' 
zullen In de Harmoniezaal Thulefront
'fllmvoorstellingen worden gegeven. om 
5 uur draait er een programma voor de 
sc.hooikinderen en om 8 uur een voor 
de 'ouderen. In belde vooPitelllngen zul
len de opnamep worden vertoond, die 
gedurende het In de zomer gehouden 
Thuisfront-weldefeest zijn gemaakt. 
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	illustraties
	In het internationaal cultureel centrum te Amsterdam werd een „Bibliolympus'' gehouden met als onderwerp van bespreking de roman „Gods little acre" van Erskine Caldwell. Van links naar rechts enkele Nederlandse prominenten uit de wereld der letteren, t.w.: Anna Blaman, Godfried Bomans, en (met borrel) Victor van Vriesland.
	50 jaar geleden stierf de grote componist Anion Bruchner. Het M.S.O. herdacht hein in een concert, dat deze. week in Maastricht gegeven werd.
	In opdracht van het Prov. bestuur van Limburg vervaardigde Jules Rummens te Roermond bovenstaand gebrandschilderd raam. dat geplaatst zal worden in liet gebouio van de Provinciale Staten te Assen. Het is een blijk van dankbaarheid van het Limburgse volk aan Drente, dat in de oorlogstijd zo gastvrij vele Limburgers heeft gehuisvest.
	De Amerikaanse luchtmacJH heeft proeven genomen om de sne'heid van landende straalvliegtuigen af te remmen met een parachute aan de ttaart. Men ziet hier een Martin B-BI bommenwerper een dergelijke landing uitvoeren.
	Tijdens de gecombineerde manoeuvres van de Amerikaanse marine en luchtmacht \n de buurt van de Hawaï-eilanden werden ook proeven genomen met geleide projectielen. Op de foto ziet men hoe een duikboot een "! lanceert. De raket had een snelheid van 500 wijl ver uur en vloog over een dertigtal schepen, zonder door het afweervuur van een dezer getroffen te worden. Tieintig mijlen verder kwam het In hei w.tt>r terecht.


