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Afrikaanse landen steunen Hammarskjoeld
in conijct met lemoemba

Rusland eist terugirekking Canadsse UNO-troepen
Op verzoek van secretaris-generaal Hammarskjoeld kwam de Veiligheids-

raad gisteren opnieuw bijeen om de moeilijkheden die tussen de secretarisgeneraal en premier Loemoemba zijn gerezen, te bespreken.
Tegenover de mening van Hammarskjoeld, die gesteund wordt door vrijwel
alle overige. feelfstfemdige A£rikaan,sestaten- omtrent de uitvoering van debesluiten der Verenigde Naties, staat premier Loemoemba, die steun ont-vangt van de Sovjet Unie.

De Veiligheidsraad kwam gisteren op
nieuw bijeen in een spoedvergadering
om de Kongo-situatie te bespreken- De
vergadering werd bijeen geroepen door
secretaris-generaal Hammarskjoeld na
zijn reis naar de Kongo, waar hij diver
se feiten heeft kunnen constateren-

VERENIGDE NATIES NEUTRAAL
Dag Hammarskjoeld zegt, dat de taak

van de UNO in de Kongo er een is
waarin strikte neutraliteit wordt be-
tracht ten aanzien van de Kongolese
zaken, zoals de kwestie van Katanga,
dat zich onafhankelijk heeft verklaard
Deze houding van de Verenigde Naties
is scherp bekritiseerd door premier Loc
moemba-

De Kongolese premier kondigde op
een persconferentie aan dat, indien de
Verenigde Naties zijn eisen niet inwil-
ligen, hij militaire en andere hulp zal
zoeken buiten de Verenigde Naties om-
Naast andere eisen heeft Loemoemba
het zenden van neutrale waarnemers
naar de Kongo gevraagd om de ver-
richtingen var. de troepen der Verenig-
de Naties gade te slaan- Loemoemba
stelt tevens de eis dat de Verenigde-
Naties zijn regering alle benodigde
transportmiddelen beschikbaar stelt om
door geheel Kongo met inbegrip van
Katanga Kongolese troepen te kunnen
vervoeren-

AFRIKAANSE STEUN
Uit Afrikaanse bron wordt vernomen

dat de Afrikaanse staten de visie van
de seclretaris-generaal der Verenjigde
Naties delen, dat het niet de taak van
de_Verenigde Naties is om in het ge-
schil inzake de afscheiding van de pro-
vincie Katanga tussenbeide te komen.

Voorlopig schijnt Loemoemba zijn ka-
binet mee te hebben gekregen om, in-
dien de UNO niet op zijn eisen wil
ingaan, buiten de Verenigde Naties
steun te zoeken.

RUSSISCH DREIGEMENT
Inmiddels heeft de Sovjet Unie be-

kend gemaakt, dat er stappen moeten
worden genomen om de agressie van

de troepen der Verenigde Naties in
Kongo te beëindigen en dat indien ditniet onmiddelijk gebeurt, er andere
stappen moeten worden ondernomen om
de beslissingen van de Veiligsheidsraad
te doen uitvoeren.

In een brief aan Dag Hammarskjoeld
vraagt de Russische onder-minister van
Buitenlandse Zaken, Kroetsnetsov, als
gedelegeerde bij de Veiligheidsraad, om
de onmiddelijke tateigtrekking van de
Canadese troepen uit de Kongo, die hij
ervan beschuldigde'de aanleiding te zijn
geweest van de recente incidenten in
Leopoldstad- De Sovjet Unie beschul-
digde tevens het commando van de
Verenigde Naties ervan zijn bevoegd-
beden te hebben overschreden.

BUNCHE VAN FUNCTIE ONTHEVEN
Dr. Ralph Bunche is op zijn verzoek

door de secretaris-generaal der Ver-
enigde Naties van zijn functie als ver-
tegenwoordiger der UNO in Leopold-
stad ontheven.

Dag Hammarskjoeld heeft de Indiase
Hoge Vertegenwoordiger in Karatsji als
de opvolger van Bunche aangewezen-

FEDERATIEF
Premier Tsombe van Katanga liet er

in Elizabethstad geen twijfel over be-
staan dat orde en vrede slechts in een
federatief Kongo kunnen heersen, waar
de regionale verschillen erkenning zul-
len vinden Hij zei dat een federatief
Kongo het economisch potentieel en de
industriële capafciteiten' van Katangla
nodig zal hebben.

INSTRUCTIETEAM
Naar in Djakarta is bekendgemaakt,

zal een instructieteam van 25 politie-
mannen volgende maand op verzoek
van de Verenigde Naties naar^Kongo
vertrekken.

onrust in mail - federatie
In de Mali-federatie bestaande uit de

autonomie > republieken, Sjfenegal en
Frans Soedan is 'n ernstig geschil gere-
zen dat heeft geleid tot 't besluit van de
wetgevende vergadering van Senegal

het land uit de Mali-federatie te trek-
ken en tot een onafhankelijke staat uit
te roepen-
Tevens werd de staat van beleg afge-
kondigd- Deze besluiten volgden op een
radiorede van de premier der Mali-fe-
deratie Modibo Keita, die zaterdag-
avond de noodtoestand afkondigde en
zijn vice premier Mamadoe Dia van
zijn bevoegdheden vervallen verklaar-
de. Premier Keita zei, dat bepaalde
leiders het bestaan van de federatie in
gevaar willen brengen.
De Mali-federatie werd in 1957 gevormd
door Senegal en Soedan, welke beide
gebieden behoorden tot het voormalig
Frans-West-Afrika.
De eerste premier is de Soedanees. Mo-
dibo Keita-
De onrust in dit gebied houdt verband
met de presidentsverkiezingen, waartoe
gisteren kandidaten zouden worden ge-
steld.
Bekend was dat de Senegalese dichter
Leopold Senghor zich als kandidaat zou
aanmelden.
Senghor sprak zaterdagavond voor de
radio en beschuldigde zijn rivaal van
een staatsgreep, waarna hij de bevol-
king op riep een volksmilitie te vormen.
In de hoofdstad van Senegal, Dakar,
welke plaats tevens de hoofdstad is vande Malifederatie, zijn alle officiële ge-
bouwen door Senegalese soldaten be-
waakt, terwijl premier Keita als ge-
vangene wordt beschouwd-
De situatie is uiterst verward.
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De Kadaster-affaire.
Getuige v.d.w. in preventieve hechtenis

genomen
Kadaster-ambtenaar verdiende meer dan zijn Directeur

Een der getuigen in de zaak tegen Mr. J.C- werd zaterdag in preventieve
hechtenis gesteld, omdat hij de dag tevoren een bijeenkomst had gearran-
geerd met de andere getuigen die zaterdag wjerd)en gehoord.
Uit het getuigenverhoor kwam vast te staan, dat sommige, ambtenaren aan
het geven van lessen aan collega's een bijverdienste hadden, Van meer dan
f 600,— per maand-

Zaterdag jl. vond de voortzetting
plaats van de behandeling van de "Ka-
daster-affaire"- Zoals bekend staat
thans in deze ingewikkelde strafzaak
terecht Mr. J-C-, voor het toucheren
van een honorarium voor lessen die
hij niet zou hebben gegeven-
Achtereenvolgens werden gehoord de
getuigen a charge: P. commies-redac-.
teur bij de Dienst van Openbare Wer-
ken en vijf jongelui die werkzaam zijn
bij de afdeling Kadaster en de cursus
volgden. De 'getuigen a decharge waren
de heer Z-, hoofd van de afdeling
Kadaster en Kaartering en de heer v.
d. W., landmetar bij dezelfde afdeling-
De eerste getuige verklaart eens per
maand de docenten te zijn afgelopen,
om de lijst van de gegeven lesuren in
te vullen.
Slechts een enkeling hield hiervan zelf
een nauwkeurig staatje bij, vaak werd
h)em gezegd dat hij de gegevens van
de vorige maand maar moest aanhou-
den, of hij kreeg alleen het totaal van
het aantal lesuren te horen-
De heer P„ vulde dan zelf de data in
De heer P. zegt nooit aan de gegevens
van de docenten, die tevens zijn supe-
rieuren waren/te hebben getwijfeld-

LEERLINGEN: NIET MEER DAN 2 á 3
UUR PER WEEK

Daar verdachte zegt 6 uur per week
te hebben gedoceerd, proberen zowel
de landrechter als de verdediger uit
te vinden of misschien een van de
jongelui individueel les heeft gehad,
Aan de hand van de verklaringen van
de vijf cursisten, die voor het meren-
deel in 1958 en 1959 de lessen volgden,
ziet het ernaar uit, dat klassikaal n-1-
-niet meer dan' 2 a 3 uur per week
les werd gegeven door verdachte.
Geen van de getuigen kan zich echter
herinneren ooit individueel les te heb-
ben gehad-
BIJEENKOMST VAN GETUIGEN.
Tijdens het verhoor van de derde leer-
ling assistent-landmetcr, verzoekt de
magistraat om de eerste twee weg te
zenden.
Vervolgens komt hij met dfe verrassende
mededeling dat hem ter ore is gekomen
dat de vorige avond een bijeenkomst is
gehouden bij de heer v.d. W. aan huis
die met de getuigen van heden van ge-
dachten wilde wisselen- De getuige,
hiernaar gevraagd, ontkent hardnekkig
hierbij aanwezig te zijn geweest of
er iets van te hebben geweten.

Bij een nader verhoor van een der
andere cursisten blijkt echtfer onmidde-
lijk dat de inlichtingen van de magis-
traat juist zijn. Alvorens de heer v.fl-
W. die als getuige aanwezig is, hierover
ter verantwoording te roepen, wordt
eerst de heer Z. gehoord-

EEN VASTE MAANDELIJKSE TOELAGE

De vakopleiding bij het Kadaster
blijkt al te dateren van 1951. De
eerste tijd deden de ambtenaren van
deze afdeling die als docent optra-
den, dit werk gratis, doch sinds januari
1954 werd hiervoor een vergoeding ge-
geven-
De heler Z- zegt, dat deze meer het ka-
rakter van een maandelijkse toelage
had, dan van betaling voor stukwerk.

Getuige vindt het vanzelfsprekend
dat deze toelage werd doorbetaald, ook
wanneer er eens een maand geen les
werd gegeven-
Het enige vereiste was, dat de docenten
ervoor zorgden dat aan het eind van
het cursusjaar de stof was doorgeno-
men.
FIAT VAN DE DIRECTEUR
De toenmalige directeur van Water-
staat en Opbouw/, de heer Wiechers, was
op de hoogte van deze salariëring, ver-
klaart de getuige. Toen er in 1958 van
de kant van de Dienst van Financiën
moeilijkheden werd#n gemaakt over de
lesgelden, werd na een bespreking met
bovengenoemde directeur een besluit
opgesteld waarbij de vergoeding voor
het doceren aan de Kadastercursus of-
ficieel werd vastgelegd.
[In dit besluit wordt echter wél over
betaling per lesuur per week gespro-
ken, merkte de landrechter op]-
EEN ROYAAL DIRECTEURSSALARIS,
MAAR NIET TEVEEL
Getuige Z. meent dat de staf van zijn
afdeling, hoewel in vergelijking met
andere ambtenaren misschien gunstig
gesalarieerd, naar internationale maat-
staven onderbetaald wordt.
De landrechter merkt op, dat de heer
v-d. W- bijvoorbeeld toch nog niet zo
slecht uit was, daar hij met 22 lesuren
in de week, die hem f 660,— boven zijn
normale salaris opbrachten, irieer ver-
diende dan een oude directeur-
Landrechter: "Vindt U deze beloning
niet onevenredig hoog?" Getuige: "Nee,
want hij werkte er ook hard voor"-
Overigens blijken niet alle docenten
het eens te zijn geweest met de rege-
ling dat iedere maand hetzelfde vaste
bedrag werd uitgekeerd. De heer T-
bijvoorbeeld wilde liever per lesuur
betaald worden. Getuige weet ook wel
dat dit voordeliger zou zijn en hij is
ervan overtuigd dat hijzelf ook veel
meer lessen heeft gegeven, dan die
waarop zijn toelage was gebaseerd,
maar ja. . .
De vraag of er wel eens leerlingen in-
dividueel les hebben gekregen, beant-
woordt getuige zeer positief- Jongens
die door ziekte of tourneren waren
achtergeraakt met theorie, kregen bij-
les- Ook van verdachte. Verdachte ken-

Buitenlandse commentaren
op Soekarno'spolitiek

De Londense Daily Telegraph schreef
dat sinds Indonesië onafhankelijheid
verwierf, president Soekarno bovenaan
de lijst van de post "Koloniale waan-
zin en misdaad" staat.
Van alle dingen waarover wij ons ver-
wijten kunnen maken, zo schrijft de
Daily Telegraph, is het ergste onze on-
gepast overhaaste steun aan een pro-
ces, waarbij een zo rijk gebied tot een
grote mate van verval is gekomen.
Het is niet te verwonderen dat Neder-
land standvastig weigert West Nieuw
Guinea prijs te geven aan een mengsel
van tyrannie en anarchie. Het afbreken
der diplomatieke betrekkingen zal de
Nederlandse politiek nauwelijks wijzi-
gen, omdat van vruchtbare betrekkin-
gen in de afgelopen jaren geen sprake
is geweest-
In het kort gezegd: Soekarno's chanta-
gemiddel bestaat niet meer. Niettemin
blijft West Nieuw Guinea een niet op-
gelost vraagstuk, omdat het Nederland-
se plan om een dergelijk niet levens-
vatbaar gebied onafhankelijkheid te
verlenen, zinloos is- Misschien is dit een
andere kandidaat voor toezicht van de
Verenigde Naties aldus schrijft het blad
Indien het experiment met de Belgische
Kongo slaagt, waarom het dan niet te
proberen met Nederlands Nieuw Gui-
nea?
[Bespaar ons een herhaling van het Kon
golese experiment s-v-p. Redactie NGK]

De New Vork Times waarschuwde
vrijdagochtend dat president Soekarno
met vuur speelt. Na de vrijwel absolu-
te heerser te zijn geworden van Indone-
sië met zijn 90 miljoen inwoners, richt
Soekarno zijn blikken op een nieuwe
wereld om deze aan zich te onderwer-
pen, als eerste stap op een weg die cr-

u kunnen leiden dat hij heer en.
meester van Oceanië wordt.
Zijn aanspraken op Nieuw Guinea
klinken steeds luider, en nu heeft hij
de diplomatieke betrekkingen verbro-
ken. Hij dreigt tevens met versterking-
van het militaire apparaat en gebruik
van geweld om zijn domein uit te brei-
den.
Voorwensel voor dit drastische optre-
den [dat de dreiging van een conflict in
zich bergt] is de komst van een batal-
jon Nederlandse infanterie en enkele
vliegtuigen naar Nederlands Nieuw
Guinea om de defensie aldaar te ver-
sterken-
Daar de Nederlandse troepen in dat ge-
bied veel te gering in aantal zijn om
in offensief te gaan, kan de Indonesi-
sche beschuldiging alleen maar waar
zijn, wanneer Indonesië zelf militair
optreden overweegt.
Ondanks zijn heftige woorden is er re-
den om aan te nemen dat president
Soekarno Nederlands Nieuw Guinea
gebruikt om zijn verdeelde volk achter
zich te krijgen, om de aandacht van
het leger gevestigd te houden op bui-
tenlandse kwesties en om de resteren-
de oppositie te vernietigen-
Daarvoor heeft hij een buitenlandse
vijand nodig en Nederland is voor hem
wat de Vereningde Staten voor Cuba
zijn, of de Belgen voor premier Loe-
moemba, met de aanvuring van de com-
munistische wereld.
En dit is met recht spelen met vuur, al-
dus de New Vork Times.Vervolg op pag 4



DVP beraaddezich overte volgenpolitieK
mr de Rijke als gastspreker te Hamadl

Zaterdagavond vond in het sociaal
centrum te Hamadi een vergadering
plaats van het bestuur en de "Kepala
Suku Bangsa" van de Democratische
Volks Partij [DVP] De kepjaja suku
bangsa zijn de hoofden van de verschil-
lende regionale ledengroepen van de
partij- Er had zich, na de veroordeling
van de vroegere voorzitter, Jacadewa,
een nieuw voorlopig bestuur gevormd,
bestaande uit de heren A- Runtomboy
[voorzitter] en M- Rumainum [secreta-
ris].

De vergadering was belegd teneinde
een antwoord te vinden op de vraag
welke politiek de DVP moest voeren
na de oprichting van de Partei Natio-
naal. Tevens werd. beraadslaagd over
de voorbereiding van de openbare le-
denvergadering van de DVP die op
woensdag 24 augustus eveneens te Ha-
madi zal worden gehouden.
GASTSPREKER

Een belangrijke episode in de verga-
dering was de toespraak van de gast-
spreker Mr. J.O- De "Rijke, die zijn vi-
sie uiteenzette met betrekking tot de
taak van de Democratische Volkspar-
tij, na de oprichting van Parnja.
Mr- De Rijke somde eerst de z.i- po-
sitieve zijdon van het programma van
Parna op: Het streven naar de vorming
van één volk, waarin de verschillende
regionale groepen elkaar niet meer zou-
den bestrijden.
Voorts het aankweken van een natio-
nale trots: de bewoners van Nieuw
Guinea moesten er trots op zijn, Pa-
poea's te zijn.
Het streven van Pama, was er volgens
Mr. De Rijke op. gericht cm stemmen te
verwerven in de Nieuw Guinea Raad
en vandaar uit de ontwikkeling van het
land te beïnvloeden-
Maar, aldus - Mr. De Rijke, men moet
er terdege rekening mee houden, dat de
kracht van Nieuw Guinea zeer gering
is- Er is nog bijna geen productie voor
de export- De opbouw van het land ge-
schiedt met gelden die anderen hebben
geschenken-
Mr. De Rijke zei de indruk te hebben,
dat Parna met deze omstandigheden te
weinig rekening hield, en hij verwees
naar wat er in Kongo en Katanga ge-
beurde..
De instelling van de Nieuw Guinea
Raad was een eerste stap naar de on-
afhankelijkheid van Nieuw Guinea,
maar er moesten nog zeer veel stappen
volgen, voordat het uiteindelijke doel
was bereikt.
Mr- De Rijke vreesde, dat Parna de nog
af te leggen weg onderschatte.
Hij sprak voorts de vrees uit, dat
als straks iedereen 'n stem zou mogen
uitbrengen, demagogen misbruik zou-
den maken van het gebrek aan inzicht
van de kiezers.
Hij meende dat 't de taak van DVP was
om ook een nationale partij te worden,
maar er dan voor te zorgen, dat er
geen chaos zou komen als in Kongo. Nw.
Guinea is nog niet volwassen en moet
nog veel leren- De mieesten van U heb-
ben zelf kinderen, aldus Mr. de Rijke
en wie durf het aan om een kind van
12 jaar al volkomen vrijheid te geven?

ONDERWIJS
Wat DVP op gepaste wijze maar met

kracht moet nastreven, zo vervolgde de

spreker, is'de bevordering van het on-
derwijs- Er moeten meer scholen ko-
men en er moeten meer jongeren naffc
het buitenland gestuurd worden, opdat
er na een periode van tien jaar een
kern van enkele honderden academici
zou zijn die de voornaamste functies in
het land zou kunnen vervullen.
België had Kongo niet te vlug de vrij-
heid gegeven, aldus Mr. De Rijke, maar
had verzuimd voor voldoende onderwijs
te zorgen. Hij pleitte voorts voor de in-
voering van het Engels als voertaal in
Nieuw Guinea. Hij beëindigde zijn toe-
spraak die aandachtig werd beluisterd
met het uitspreken van de hoop, dat als
DVP in deze zin pressie op de overheid
zou uitoefenen, later de algemene op-
vatting zou zijn, dat Nederland zich
behoorlijk van zijn plicht als opvoeder
had gekweten en dat een Kongo zou
zijn vermeden.

FONDSEN
Het laatste deel van de vergadering

was gewijd aan de wijze waarop de be-
nodigde fondsen voor de openbare ver-
gadering van woensdag a-s- moesten
worden verkregen- Tevens werd door de
heer M. Rumainum een concept partij-
programma voorgelezen, . dat zonder
commentaar door de vergadering werd
aangehoord. De heer Rumainuim legde
er de nadruk op, dat de interne ge-
schillen van de partij opzij gezet moes-
ten worden, en dat nu moest blijken
dat de DVP er ook nog was.
De raadsman van de partij, Bapa Bagré,
sprak een slotwoord, waarin bij de
aanwezigen aanspoorde de strijd voort
te -zetten ter wille van de jeugd.

Nieuws uitSuriname
Binnen afzienbare tijd zal het me-

disch onderwijs in Suriname geheel
worden gereorganiseerd, waardoor het
voor de Surinaamse studenten die in
Nederland hun kandidaatsexamen heb-
ben afgelegd mogelijk zal zijn aan de
Geneeskundige School in Paramaribo
een artsdiploma te behalen dat gelijk
staat met het Nederlandse.
Deze reorganisatie zal mogelijk zijn
doordat deze school wordt geaffilieerd
aan de Rijksuniversiteit te Leiden, zo-
dat het, in Paramaribo behaalde diplo-
ma in feite er een is van de Leidse me-
dische faculteit-
In verband hiermee zal het noodzake-
lijk zijn dat 's Lands Hospitaal in Pa-
ramaribo, waar de studenten bun klini-
sche opleidingkrijgen, aangepast wordt
aan deze nieuwe situatie, waardoor het
mogelijk wordt aldaar de opleiding
voor post-kandidaten geheel ter hand te
nemen.
In deze regeling zit het voordeel, dat
het Instituut voor de Volksgezondheid
in Suriname een mogelijkheid krijgt
zich te ontwikkelen tot.'n instituut voor
de tropenopleiding, zodat aan deze in-
stelling Surinaamse artsen met een Ne-
derlands diploma kunnen opgeleid
worden voor een functie in tropenlan-
den in WHO-verband.
Voorts zullen on deze wijze Nederlandse
studenten bestemd voor dienst in de
tropen, nadat zij in Nederland hun kan-
didaatsexamen hebben afgelegd, geheel
in Paramaribo kannen afstuderen-
Een ander voordeel van deze reorgani-

satie is dat de in Suriname afgestudeer-
de artsen straks ook weer terecht kun-
nen op de Antillen waar men tot nu
op medisch gebied goeddeels op Ameri-
ka is afgestemd. Daarnaast zullen
Antilliaanse studenten niet meer aan
Amerikaanse universiteiten behoeven te
studeren nu zij in Suriname een volle-
dige opleidingkunnen krijgen-
Op deze wijze zal de band tussen Suri-
name en de Antillen, en dus in alge-

mene zin de rijkseenheid, worden be-
vorderd-

voor tiet eerst examen hoofdakte
L.O. in Hieuw Guinea

J-l. donderdag vonden in de Mulo-zaal
te Hollandia, voor 't eerst in Nieuw Gwi
nea, examens plaats voor de hoofdacts
lager onderwijs.

Aan het examen werd deelguaotnen
door vijf candidaten, allen werkzaam
als onderwijzer[es] bij het lager on-
derwijs ,in Nieuw Guinea-

De examinatoren bestonden uit inwo-
ners van Hollandia, [op een enkele uit-
zondering na werkzaam in ambtelijke
functies] die qua opleiding bevoegd wa-
ren tot het afnemen van het examen.

Het schriftelijk gedeelte van hjet exa-
men was reeds naar Nederland opge-
zonden en daar beoordeeld.

De stof voor de hoofdacte bestaat uit
twee delen [A en B], waarin afzonder-
lijk examen afgelegd kan worden. Drie
van de vijf kandidaten hadden in Ne-
derland voor hun vertrek naar Nieuw
Guinea reeds examen gedaan voor het
B gedeelte e* konden nu dus volstaan
met het nog ontbrekende deel. Van de
twee overigen deed één candidate d|e
delen A en B tegelijk [en zij behaalde
daarbij zeer goede cijfers] en de ande-
re alleen B- [natuurkunde en aardrijks-
kunde].

De deelnemers aan het examen had-
dien hun opleiding zelf geregeld, door
middel, meestal van schriftelijke cur-
sussen, maar de organisatie van het
examen berustte bij de Dienst vcAt. Cul-
turele Zaken, waarvan ook het initia-
tief tot een en ander was uitgegaan.
De service van het Gouvernement ging
z/elfs zo ver, dat de twee candidaten
uit Merauke en de twee anderen uit
respectievelijk Fak-Fak en Biak, hun
reiskosten heen en terug naar Hollan-
dia vergoed kregen.

Voor een aantal personen die bij het
onderwijs in Nieuw Guinea werkzaam
zijn is het van groot belang dat zij
hijer hun hoofdacte kunnen halen, om-
dat er in Nederland inmiddels een an-
dere opleiding voor dit, diploma is in-
gevoerd en wel binnen het kader van
de "kweekschool nieuwe stijl"-

Tot 1963 bestaat nog de mogelijkheid
om de acte te behalen volgens ö.fi oude
regeling, maar zij die naar Nieuw Gui-
nea gingen liepen de kans, dat zij bij
terugkomst in Nederland op basis van
hun oude opleiding geen promotie meer
zouden kunnen maken. Uiteraard zou
dit een grote tleleurstelling voor hen
betekenen met name voor hen, die al
een deel van het examen in Nederland
hadden afgelegd-

Vrijdag vernamen de candidaten
dat niemand van hen was afgewezen,
zij het dat de-geleverde prestaties nog
al uiteen liepen-
Het best uit de bus kwam Mej. Dom-
merhoet uit. Biak.



nende is getuige Z. ervan overtuigd, dat
deze zijn lessen volmaakte.
Toen de heer Wiechers wilde dat het
examen in 1959 vervroegd werd tot voor
zijn vertrek, werden de candidaten
klaargestoomd, zonder dat de leraren
iets declareerden voor de extra lessen.

WERDEN GETUIGEN BEINVLOED
OF GERUSTGESTELD?

De volgende getuige a décharge, dse heer
v.d- W-, wordt door de landrechter on-
middellijk geattaqueerd over de ques-
tie van de bijeenkomst van de vorige
dag, op initiatief van getuige die enke-
le jongelui, welke vandaag ma|esten ge-
tuigen, gevraagd had bij hem thuis te
komen-
Getuige verdedigt zich dat de jongens
zo zenuwachtig waren bij het idee dat
hun het vuur even na aan de schenen
zou worden gelegd als de andere
getuigen bij een vorig verhoor, dat hij
zich verplicht had gevoeld hen gerust-
te stellen.

PREVENTIVE HECHTENIS
De landrechter meent dat cje heer v.d-
W., die in deze strafzaak is gemengd op
velerlei manier, een slecht moment heeft
uitgekozen om andere getuigen gerust
Getuige zal na afloop van de zitting in
preventieve hechtenis worden gesteld.
Uit het verdere verhoor blijkt dat ook
de verdediger van de bewuste bespre-
king op de hoogte is geweest, al hoor-
de deze er pas na afloop van, en al was
de bijeenkomst riiet op zijn instagna-
tie, maar op die van de heer v.d- W.

"PSYCHISCHE KLAP"
Verdediger protesteert tegen de insinu-
atie welke hij in de vragen die de ma-
gistraat over dit onderwerp stelt, meent
te voelen. Hij stelt er geen prijs op de
getuige op dit moment te horen, na de
psychische klap die deze gekregen heeft
bij het vernemen dat hij in hechtenis
zal worden genomen-

De getuige geeft desgevraagd toe zich
niet bepaald rustig te voelen of in
staat vragen te beantwoorden.
De zitting wordt daarop verdaagd tot
maandag 22 augustus.

Kwestie Tibet voor de
Verenigde Naties

Malakka en Thailand hebben de
kwestie Tibet aanhangig gemaakt bij de
Verenigde Naties. Zij hebben gevraagd
Tibet op de agenda van de algemene
vergadering te plaatsen, die op 25 sep-
tember a-s. begint-
De beide landen stellen hierbij, dat het
onlangs gepubliceerde rapport van de
internationale commissie van juristen
een duidelijke aanwijzing geeft, dat
China beslist van plan is de traditio-
nele levenswijze van het Tibetaanse
volk te vernietigen-

Laatste Nieuws
AusfJralië' zal de Verenigd-S Naties

aanbieden om 500 vluchtelingengezin-
nen op te nemen, waarvan één gezins-
lid invalide is. De minister voor Imi-
gratie zei in Canberra, dat die gezin-
nen hoofdzakelijk zouden worden aan-
getrokken uit kampen in Oostenrijk en
Italië- Hij voegde er aan toe, dat Aus-
tralië het komende begrotingsjaar weer
3000 vluchtelingen zal opnemen. Sinds
de tweede wereldoorlog heeft het land
een kwart miljoen ontheemden toege-
laten-

De Sovjet Unie heeft Hammarskjoeld
verzocht op de agenda van de Alge-
mene Vergadering die de volgende
maand bijeenkomt, te pïaalsen de kwes-
tie van de Amerikaanse bedreiging van
de wereldvrede, veroorzaakt door a-
gressieve acties tegen Russisqji grondge
bied- De Amerikaanse regering, aldus
de nota aan de secretaris-generaal,
zendt nog steeds militaire vliegtuigen
naar het luchtruim van de Sovjet Unie.
Rusland acht dit een daad van recht-
streekse agressie-

De premier van Laos, Souvana Phou-
ma heeft gezegd dat de crisis in zijn
land wellicht op vriendschappelijke wij
ze kan worden opgelost- De strijdkrach-
ten van de oppositie onder leiding van
de oud-minister van Defensie, Phouimi-
na Savang zouden hun opmars naar de
hoofdstad Vientiane voorlopig hebben
uitgesteld?
De nieuwe regering van Laos werd ge-
vormd na een staatsgreep- De oude re-
gering was tijdens de coup in de ko-
ninklijke residentie Luang Prabang en
weigerde zich bij de nieuwe situatie
neer te leggen toen het parlement een
motie van wantrouwen tegen haar had
aanvaard.

De Russische ruimtehonden die gis-
teren op aarde terugkeerden na een
700-000 km. lange reis in een kunstmaan
bleken volgens het persbureau Tass,
een gezonde eetlust te hebben. Ze ver-
slonden het voedsel dat voor hen klaar-
stond. Ook de andere levende wezens
die de reis door de ruimte hadden ge-
maakt, ratten, vliegen en planten toon-
den geen nadelige gevolgen van deze
tocht- Een uitgebreid medisch onder-
zoek toonde aan, dat de dieren in een
perfecte conditie verkeerden.

De Russische geleerden verklaarden
naar aanleiding van dit succes dat het
moment nabij is, waarop de eerste mens
de ruimte zal ingaan-

Vervolg van pag- 2 Met blijdschap geven wij kennis van
de geboorte varf onze zoon en broertje
EUGENE LAURENS ADRIAAN OLAF
de gelukkige ouders.
H- de Herdt
K de Herdt-Mengko
"felyn
Hollandia, 20 augustus 1960
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TE KOOP AANGEBODEN
1 VOLKSWAGEN MOTOR

BIJ H H-J FRANKEN.
HOLLANDIA-BINNENn0.2132

GOUVERNEMENTS MULO
Gelegenheid ten kantore van de Gou-

vernements Mulo tot nadere kennisma-
king met ouders en nieuwe leerlingen.
Op 26 augustus van 0800—13.00 uur
voor de naaste omgeving.
Op 27 augustus van 03.00—12.00 uur
voor Hollandia-Binnen en Har [Senta-
ni]-

A. Braakman
Directeur__ no- 2191

3-Ur*ipr®gramMia
~OMËNT~THÈAÏEIt
vertoont heden 22-8 voor slechts een
dag

"NASIB"
met Roomai Noor, Siput Serawak en
S. Kadir
Een maleise songfilm met bekende Ma-
leise zangers- Krontjong Merdu. Een
goed verhaal met veel humor.
Haven morgen 23-8 en overmorgen 24-8

"REVOLT I.N THE BIG HOUSE"
met Gene Evans.
Als misdadigers uit de gevangenis los-
breken komen er geweld en wapens aan
te pas. Ontzettend spannende momen-
ten-
Sentani morgen 23-8:

"THE RETURN OF JACK SLADE"
met Mari Blanchard.

REK THEATER
vertoont heden 22-8 en dinsdag 23-8 de
sublieme film:

"DE MAN IN DE SCHADUW"
[MAN IN THE SHADOW]

met Zachary Scott, Faith Domerque,
Faith Brook en Peter Illings.

Het begon in Engeland, later ir. Italië
waar een onschuldige werd veroordeeld
en een schuldige vrij uitging- IJlend
beklende hij zijn misdaad. Een fjty i

met ongekende spanning. Hedenavond
in REK, 18 jaar en ouder.
Binnenkort de film

"ONTVOERING OP KRETA"
in REX-
REX Hollandia-Binnen vertoont heden
"DE SLAVINNEN VAN CARTHAGO"
18 Jaar en ouder-

In "DE WIGWAM" telf. 257 heden: nasi
rawon- Morgen: lemper, bakmi-koewah
speciaal, dagelijks saté en ijskoudbier.

no. 2194
ZEEPAARDJE heden filmvoorstelling
"JONGE DESPERADO'S" aanvang 20.30
uur- Ook toegangkelijk voor niet leden-
Woensdag aanvang 18-30 uur kinder-
film "DE TOVERKNIKKERS"

no. 2193

" Vol gepasteuriseerd

" Gevitamineerd

" Gezond lSr^**jifeÈ-^III-^

MARGARINE^S^
DE BESTE

en de LEKKERSTE.
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