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Minister president De Quay heeft verklaard, dat het Nederlandse beleid t-a.v.
Nederlands Nieuw Guinea onveranderd wordt voortgezetProfessor De Quay zei dit in antwoord op vragen uit de Kamer over de persberichten begin deze week. Volgens deze berichten zou de premier Hebben gezegd dat de Nederlandse regering voornemens is bij de Verenigde Naties stappen te doen om te komen tot internationalisatie van Nederlands Nieuw GuineaDe minister president meent dat de woorden die hij heeft gebezigd in een
onderhoud met buitenlandse journalisten, aanleiding moeten hebben gegeven
tot misverstand.
Het Nederlandse beleid blijft erop gericht aldus de premier, om de bevolking
van Nederlands Nieuw Guinea over haar eigen politieke status te dóen beslissen zodra dit mogelijk zal zijn.
De regering zal alle praktische mogelijkheden aangrijpen die dat kunnen bevorderen.

soekarno naar
de buitengewesten
President Soekarno van Indonesië zal
een bezoek brengen aan ZUid Celebes
en Zuid Surr.-_.ra, twee gebieden waar
de activiteiten van de Communistische
Partij door het leger zijn verboden.
Hij zal Djakarta op 25 september verlaten en vergezeld van 10 buitenlandse
ambassadeurs en 6 ministers van het
Indonesische kabinet, gedurende 5 dagen op de eilanden verblijvenIn Soerabaia is een lid van het Oost
Javaanse bestuur van de Communistische Partij gearresteerd.
Vofgens het leger wordt gezocht naar
andere leden van de lokale Communistische bestuursraad-

De arrestatie volgt op een bekend making van de Partij waarin geprotesteerd
wordt tegen de anti-communistische demonstraties in
Soerabaia verleden
maand.
In de afgelopen week waarschuwde
de gewestelijk commandant tegen ondergrondse activiteiten in Oost Java.
Het leger heeft ook de namen, tekenen
en symbolen van alle politieke partijen
weg laten halen.
De straffen die op niet nakomen van
deze order staan, zijn 9 maanden gevangenisstraf of boete tot een bedrag van
plus minus 1750 gulden.
Deze order volgt op de ontbinding van
de grootste Islamitische partij in Indonesië, de Masjoemi, en van de Socialistische Partij-

Loemoemha's positie verzwakt?
Uit Kongo komen tegenstrijdige berichten over een algemene wapenstilstand maar ook over felle gevechten in
de provincie Kasai en het afgescheiden
Katanga.

De eerste zijn afkomstig van de vertegenwoordigers van de Verenigde Naties
en de tweede van Loemoemba, de leider van een van de twee Kongolese regeringen-

De UNO-vertegenwoordiger in Elizabethstad heeft meegedeeld dat zowel
Tsombe van Katanga, als Kalonji de pre
sident van Mijnstaat aceoord gaan met
een wapenstilstand die is afgekondigd.
Loemoemba heeft evenwel meegedeeld,
dat zijn troepen in Katanga grote successen boeken.
Volgens andere berichten
hebben
Kongolese militairen in Katanga inderdaad de wapens neergelegd, maar er
zouden uit Stanleystad nieuwe eenheden van Loemoemba onderweg zijn, die
zich van de wapenstilstand niets aan-

trekken.

Het is intussen ook wel duidelijk geworden dat het staakt het vuren is uitgegaan van president Kasavoeboe.

BLUF
Een verklaring van

Loeloemba dat
het radiostation in Leopoldstad en het vliegveld hadden bezet
berustte in ieder geval op fantasie.
Beide worden nog steeds door UNOtroepen bezet en toen Loemoemba gisteren het radiostation wilde binnenstappen om een rede te houden, werd hij
prompt door UNO-militairen teruggestuurd- In Leopoldstad schijnt overigens
het gros van de Kongolese troepen stipt
de bevelen van de UNO op te volgenDe president van Katanga, Tsombe
heeft nadrukkelijk verklaard dat zijn
gebied voorgoed onafhankelijk zal blijven.
Hij wil wel een conferentie met de andere Kongolese gebieden over economische banden, maar geen politieke
bindingWaarnemers in Elizabethstad vrezen
dat deze koerswijziging van Tsombe
hij was tot nu toe voorstander van een
federatie een vreedzame oplossing van
de Kongolese kwestie in de weg staan.
Maar uit de omgeving van Tsombe
wordt vernomen, dat de president zijn
zijn troepen
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wil versterken voor komende onderhandelingen met Kasavoeboe en dat
er wel een of andere federatie uit
de
bus zal komen.

TWEE DELEGATIES
De twee Kongolese regeringen
hebben
beide een vertegenwoordiger gestuurd
naar de Verenigde Naties om vandaag
de bijeenkomst van de Veiligheidsraad
bij te wonen.
Voor de regering Loemoemba ging Thomas Kanza, die zijn land al eerder
de Veiligheidsraad heeft vertegenwoor-in
digd, en premier Ileo stuurde zijn
minister van Buitenlandse Zaken Bomboko. Naar verwacht wordt zal secretaris
generaal Dag Hammarskjoeld
morgen
vragen enige klaarheid te scheppen in
de positis van de UNO in KongoHij heeft o.m- een tijdelijke
ontwapening van het Kongolese leger gevraagd.

Uragen

in de Tweede Kamer

Den Haag ANP. Het Tweede Kamerlid De Kadt (Partij van de Arbeid) heeft
aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken schriftelijk gevraagd, wat
waar is van een publicatie in het Australische blad Sunday Mirror, waarin
door een journalist die Nederlands
Nieuw Guinea bezocht, werd meegedeeld, dat het Nederlandse bestuur te
Hollandia twee vroegere Duitse SS-ers,
thans Nederlanders, "op nogal belang-
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scheidende Directeur V.en E. over de

verbindingen in

Nw.Guinea

Schaap met vijf poten gezocht
Vorige week dinsdag vertrok de directeur van Verkeer en Energie, dr. M.W.FSchregardus voor goed naar Nederland. Hij heeft daarmee een periode van tien
Nieuw Guinea jaren afgesloten.
Nieuw Guinea is een land waar alles staat of valt met de verbindingen.
Het is de grote verdienste van dr. S|chregardus gewjeest dat hij deze verbindingen te land, ter zee en in de lucht heeft ontwikkeld tot een groot geheel
dat gegeven de primitieve en moeilijke omstandigheden vrij doeltreffend func-

-

-

tioneert.
Aan de vooravond van zijn vertrek
bood de heer Schregardus een aantal
journalisten een blik in de tolekomst
door hun een aantal plannen uiteen te
zetten die in de nabije toekomst voor
verwezenlijking in aanmerking komenSCHAAP MET VIJF POTEN

Een van de problemen die op het ogenblik aan de orde zijn, is de vervanging
van het "werkpaard uit de tweede wereldoorlog", de C-47 Dakota- Dr- Schregardus releveerde de moeilijkheden die
zich bij de keuze van een nieuw toestel voordoen. Eigenlijk moet een vliegtuig dat voor Nieuw Guinea geschikt
is, een schaap met vijf poten zijn, zo
merkte hij op. Het moet een type zijn
dat niet alleen op korte strips kan landen (zes a zevenhonderd meter lang)
maar dat tevens op grote hoogte kan
vliegen.
CARIBOU OF FRIENDSHIP?

De De Havilland "Caribou" is een
vliegtuig dat geschikt is voor korte
vliegvelden, mits een bepaalde techniek
wordt toegepast bij het landen en opstijgen. Deze techniek, "STOL" (Short
Take Off and Landing) genoemd, houdt
bepaalde risico's in, maar Burgerlucht's bereid om haar toch in Nieuw

Guinea toe te staan, omdat we hier
nu eenmaal werken in een land van opbouw, zodat men voor bepaalde, geringe,
risico's niet altijd opzij mag gaan.
Volgens de heer Schregardus zegt
Fokker een machine te kunnen leveren.
die dezelfde landings-capaciteiten bezit
als de Caribou, maar daarnaast vele
andere voordelen biedt: een Fokker
Friendship vliegt met grote snelheid en
op grote hoogte, terwijl het onderhoud
gemakkelijker' zou zijn dan dat van de
Caribou- In Nederland wordt thans over
wogen welke van beide vliegtuigen de
voorkeur verdient.
OOK KLEIN TOESTEL
Naast een dergelijk groot toestel kan
men een klein vliegtuig niet missen.
Indien namelijk een Caribou of een
Friendship de verbinding rpet Waris of
Oebroep zou onderhouden, dan zou het
slechts eens in de zoveel weken een
vlucht behoeven te maken en dan waren die plaatsjes voor lange tijd van
alles voorzien. Maar in de verbinding
van buitenpost met de grotere plaatsen
is ook een zekere frequentie gewenst,
bijvoorbeeld ten behoeve van de postverbinding. Om deze frequentie op economisch verantwoorde'wijze tot stand
te brengen heeft men een klein vliegtuig nodig. Het ligt in de bedoeling om
het wat dit betreft, bij de Beaver te
houden.
STATISTICUS
Om de behoefte van Nieuw Guinea
aan luchtvervoer ook voor de toekomst
te kunnen peilen, zal volgende maand
een statisticus-planner van de KLM
naar Nieuw Guinea komen, en diens
rapport zal bepalend zijn voor de verdere maatregelen die door het Gouvernement zullen worden genomen.

VLIEGVELDEN
Aan de hand van een kaart toonde
de heer Schregardus hoe de aanleg van
vliegvelden zich in de afgelopen jaren
heeft ontwikkeld en wat er in de komende drie jaar nog op dit gebied te
wachten staat- Voor inspectie van reeds
bestaande en verkenning van het terrein voor nog aan te leggen strips,
krijgt het Gouvernement binnen kort
een eigen Cessna- Dit eenm'otorig toestel is reeds onderweg naar Nieuw GuineaLOF
De heer Schregardus uitte zeer grote lof voor hetgeen de piloten van de
"Kroondu'if" de afgelopen jaren, onder
bijzonder moeilijke en soms gevaarlijke
omstandigheden, presteerden. De staaltjes van vliegkunst, zoals zij die leverden bij de film-expeditie van Gaisseau,
en de mijnbouw-expeditie in het Kartstensz-gebergte, zullen slechts door weinigen worden geëvenaard, zo merkte

hij op.

RADIOZENDERS
De directeur ging.vrij diep in op de
situatie met betrekking tot de regiona-

le radio-omroep.
De kwestie is nu ..eigenlijk meer een
personeelsprobleem voor de R.O-N-G.
en Bevolkingsvoorlichting geworden, aldus de heer Schregardus, dan dat zij
voor Verkeer en Energie nog technische
moeilijkheden biedt.
Deze dienst is n.l. praktisch klaar met
het omroep-plan. In Hollandia, Biak.
Manokwari, Fak-Fak en Merauke zijn
lokale oproepzenders geplaatst, die in
de 90 meter-band uitzenden en waarbij
de R.O.N-G- als moeder-omroep fungeert- Er zijn vier omroepzenders aangekocht, elk van 500 Watt, die of reeds
in de lucht zijn of zeer binnenkort zullen komen. In enkele gevallen wordt
voorlopig van de plaatselijke PTT-telefoniezender gebruik gemaakt. Het is

de bedoeling in de toekomst nog een
viertal 5 KW-zenders aan te kopen voor
Hollmdia, Merauke, Biak en Soron£,
die derhalve els regionale zenders zullen worden aangewend. Goede zendantennes en een deskundig gebruik ervan, zijn voorwaarde, voor een goede
ontvangst door de luisteraars.

PERSONEELSOPLEIDINGEN
Zeer uitvoerig besprak de scheidende
Directeur van Verkeer en Energie tenslotte de vele opleidingen en cursussen die door zijn dienst worden gegeven, zowel voor de vorming van middelbaar en hoger personeel bij de PTT
als bij Burgerluchtvaart en ScheepvaartDe heer Schregardus noemde de personeelsopleidingen van Verkeer en
Energie "één van de belangrijkste dingen die we hebben"- De enderdirecteur
van deze dienst heeft als speciale taak
het coördineren van deze opleidingen.

Ingezonden.
Naar aanleiding van het epistel van
de Hr. H.Z. in de Nieuw Guinea Koerier, ddo, 9 september 1960, zou ik deze
keer ook zo groot willen doen door mijn
stem te verheffen.
Dat H.Z- makkelijk praten heeft is
al bewezen- Schrijver gaat er prat op,
uitgezonden kracht te zijn. dus ook de
zekerheid te hebben, in noodgevallen
gratis naar Nederland te gaani- Maar
dat kunnen wij, als lokale krachten niet
doen, of meemaken. Niet dat wij stom
zijn of zoiets. Maar, omdat wij gewoon
de kans niet krijgen om ons hier te
ontplooien en zo een behoorlijke maatschappelijke positie te veroveren. Altijd is er die onzekerheid. Is het dlan
te verwonderen dat de mensen [de midden moot) uit dit gebiedsdeel wegtrekken? Wij willen van hier weg. niet met
de bedoeling in Holland direct in een
groot huis te wonen of er direct een
hoge positie in de maatschappij te veroveren, maar om daar een bestaans mogelijkheid op te bouwen, die in Nieuw
Guinea ver te zoeken is.
Al moeten wij in Holland van beneden af aan beginnen, we zullen het
doen. We zijn niet vies van werkenMaar het enigste waar het nu op aan
komt is, dat we zekerheid in ons bestaan willen hebben. H-Z. vraagt in zn
artikel ook of zij die naar Holland willen gaan, aan diverse mogelijkheden
gedacht hebben o.a. genoeg ge ld voor
warme kleren enz. Ik moet eerlijk toegeven dat de meesten daar niet aan gedacht hebben. Maar ik kan wel zeggen
dat het ons koud laat- Want hoe waren
de meeste jongens hier aangekomen,
nog niet gesproken over de gezinnenOnder welke omstandigheden hadden
zij niet geleefd? Daar zal H-Z. als uitgezonden kracht geen kaas van hebben gegeten. Want H.Z. is geen Detajongen geweest.
De moeilijkheden in Nederland en
Nieuw Guinea zijn verschillend- Maar
wie niet waagt, wie niet wint. Bij aankomst van H.Z- in Hollandia staat er
een huis klaar. Geen meubels, dan even
lenen bij C.B.L. Als man met vele diploma's

heeft H.Z- ook recht op zon
prima behandeling- H.Z- heeft het geluk gehad zijn studies te voltooien.
Maar kan dat wel gezegd worden van
die mensen die hier sinds 1950 of eerder waren. Eerst de Japanse tijd op
Java, dan de bersiap periode, en nu
Nieuw Guinea. Hadden zij de kans om
hun studies te voltooien? Neen, enkelen
slechts. Wij weten heus wel dat zij in
de maatschappij niet op een gelijk niveau staan als diploma bezitters- Wel
vragen zij redelijkheid. Waarom kon
men in 1953 met de "Sibajak" meegaan
voor de prijs van f 1100,
En waarom
voor de "Groote Beer" zulke hoge tarieven gevraagd? Is men soms van plan
om deze mensen, die weg willen, tegen
te houden? Ja, ik geloof van wel. Want
als deze mensen weggaan, dan kunnen
de Heren \uitgezonden krachten hun
matje wel oprollen.
Zonder deze blijvers zullen zij het
moeilijk hebben. Want wie zou het
werk dan moeten doen. Tenzij
er later ex Detajongens uit Nederland
naar Nieuw Guinea worden uitgezonden
als uitgezonden kracht als Eerwaarde
Heer H.ZBijvoorbaat dank ik U voor het opnemen van dit artikel in Uw krant.
F. (Detajongen)
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van het Olympisch hockey-tournooi
verdiend verslagen door de pure techniek van Paonafgebroken winnaar

IndruKhen uit Australisch Nieuw Guinea III

lagere niveaux heeft TP.NG grote

op de
voorsprong op Nederlands
De autochtone elite van Nederlands
Nieuw Guinea stelt die van Papua-New
Guinea momenteel in de schaduw.
Maar voor iedere Nederlandse autochtoon op ieder prestatieniveau beneden
de elite, heeft Australië waarschijnlijk
20 gelijkwaardige krachten aan zijn
kant van de grens- En dat moet ookEr is allereerst het feit, dat Port Moresby meer dan twee maal zoveel autochtonen onder zijn hoede heeft als Hollandia-

Australië heeft altijd meer strategische argumenten en morele verplichtingen gehad dan Nederland om Nieuw
Guinea te ontwikkelen, en de Australische gebieden [in het bijzonder het beheerschapsgebied New Guinea] aijn in
economisch opzicht rijker dan Nederlands Nieuw Guinea. Het feit dat de
Australiërs in Nieuw Qj-iinea harder
gewerkt hebben dan de Nederlanders
is niet zo zeer een reden tot trots als
wel tot dankbaarheid.
Hollandia's Nicolaas Jouwe en Frits
Kirihio mogen dan tot op heden Reuben Taureka en zijn vrienden in Port
Moresby in alle opzichten over),
maar hoe verder men afdaalt wat ontwikkelingsniveau betreft, hoe beter Papua-New Guinea voor de dag' komt.
Papua-New Gluji'nëa heeft tftjna vijf)
maal zo veel autochtonen op school als
Nederlands Nieuw Guinea. Het. heeft
22 maal zoveel' kilometers wegen, zes
maal zoveel vliegvelden, vier maal zo
veel autochtone coöperaties en 27 autochtone streekraden [met 174.000' kiezers] tegen Nederlands Nieuw Guinea
één.
GEZONDE BASIS
De ontwikkeling van Papua-New
Guinea berust onweerlegbaar op een
gezonder basis dan die van Nederlands
Nieuw Guiena. Dit mag men niet vergeten, maar het mag ook geen reden

tot zelfvoldaanheidWaar het op aan komt is niet wat er
is gepresteerd in de afgelopen tien jaar.
maar wat er gedaan zal worden in de
komende tien jaar. Den Haag heeft veel
duidelijker uiteengezet wat het' voornemens is te doen omstreeks 1970, en d!e
voortstuwing van de Nederlandse inspanning schijnt' sneller toe te nemen
dan die van Australië zo niet in werkelijke uitgaven, dan toch wel in verhouding; tot de omvang van de autochtone bevolking en tot wat er voor beide landen in Nieuw Guinea op het spel
staat.
Laten we eens zien wat er in PapuaNew Guniea gedaan wordt.
zijn

-

ONDERWIJS
Australië heeft de toegang tot de universiteit aan autochtonen niet bewust
ontzegd. Wat we gedaan hebben komt
neer op een spreiding van onze financiële hulpbronnen over een groot gebied, teneinde een zo groot mogelijk
aantal autochtonen te leren lezen en
schrijven- We hebben ook de neiging
gehad om de bescheiden opbrengst van
ons, onderwijs weer te investeren in
het bedrijf van universeel onderwijsIn plaats van "Standard 9's [ongeveer
gelijk aan de zesdeklas lagere school
in New South Wales] en bezitters van

nieuwGuinea

een Junior certificate [eerste deel middelbare school Red- NGK] aan te moedigen om verder te klimmen op de academische ladder, heeft Port Moresby
hen tot onderwijzers gemaakt om nog
meer "Standard 9's" en nog meer Junior certificates op te leveren.
BETREURENSWAARDIG
Dit beleid is verantwoordelijk voor
het' betreurenswaardige feit, dat terwijl
zelfs de Britse Solomons eilanden een
eigen autochtoon academicus hebben
voortgebracht, Papua New Guinea er
nog geen heeft.
Maar dit beleid doet ten minste wat
het geacht wordt te doen: het verbreidt
het lager onderwijs zo snel mogelijk
naar de Kukukuku's en de Chimbu's
in niet mindere mate dan naar de meer
ontwikkelde Tolais en Keremas. Van de
170.600 autochtone leerlingen in
pua New Guinea, gaan er 18.300 op
openbare scholen en de rest gaat op
scholen van Missie en Zending.
■'Binnen 15 jaar", zegt de Directeur
van Onderwijs, de heer G.T- Roscoe,
"zullen we 400.000 kinderen op school
hebbenj. Geef ons nog zes jaar voor een
voortgezet volledig lager onderwijs en
nog zes jaar voor middelbaar onderwijs
en dan heb je een geschoolde bevolking.
En een geschoolde bevolking is een waar
borg tegen een elite."
Dit zal niet gemakkelijk z|Ljn- Het
Territory zou ongeveer 15-000 onderwijzers nodig hebben om 400-000 kinderen
op school te houden, maar op het ogenblik worden er_ slechts een paar hon-^
derd nieuwe onderwijzers per jaar af-

-

.

geleverd.

Hoe kan het meer onderwijzers opkweken of van buiten over laten komen,
als er per jaar nog geen 12 o van de
begroting aan onderwijs wordt gespendeerd? Ook vraagt men zich af, of de
elite bereid zal zijn om 27 jaar te wach
ten voordat ze tot politieke actie overgaat. In iedere geval is een elite met
waarborg uniiets waartegenover als
gesteld
alfabet
het
versele kennis van
moet worden.

Kraan te water

Zaterdag is een rijdende kraan van

"Havenwezen" die een

gerepareerde

en
boot te water zou laten, met boot
het
water
in
steiger
al van de nieuwe
gestort.
onEr deden zich geen persoonlijke
zijn
zowel
de
gelukken voor- Gisteren
werd)
als
de
kraan
beschadigd
boot (die
weer op het droge gebracht.
De boot was juist door een particulier overgenomen van de Afd- Zeevisserij en er wordt nu een onderzoek
ingesteld voor wiens rekening de aangerichte schade komt.

De olympische spelen
HOCKEY
Australië

— —
—

Kenya

—

-

kistan.
De meer individualistische speelwijze
van de verliezers bleek niet opgewassen tegen het gjave ploegverband van
Pakistan. De eindstand luidt:
1 Pakistan (goud), 2 India (zilver), 3
Spanje (bruis), 4 Engeland, 5 en 6 Australië en Kenya, 7 Nieuw Zeeland, 8
Duitsland.

SCHERMEN

Landenklassement degen:
1 Italië, 2 Engeland, 3 RuslandPersoonlijk klassement degen:
1 Deltina (Italië), 2 Jay (Engeland)
Landenklassement floret:
1 Rusland, 2 Italië1, 3 DuitslandPersoonlijk klassement floret:
1 Rusland, 2 Rusland.
Landenklassement sabel:
1 Hongarije, 2 Polen, 3 Italië
Persoonlijk klassement sabel:
1 Karpati (Hong.), 2 Horvath (Hong)
3 Callaresi (Italië).
TURNEN (dames)
Paard:
1 Nikoleywa (Rusl.), 2 Mouratowa
(Rusl.) 3 Latynina (Rusl).
Brug ongelijk:
1 Astakowa (Rusl), 2 Ljukina (Rusl-), 3
Latynina (Rusl.).
Vrije oefeningen:
1 Latynina (Rusl.), 2 Astakowa (Rusl.)
3 Ljukina (Rusl-)-

Balk:
1 Bosakowa (Tsj. Sljow-), 2 Latynina
(Rusl.), 3 Mouratowa (Rusl.).
Persoonlijk klassement:
1 Latynina (Rusl.), 2 Mouratowa (Rusl),
3 Astakowa (Rusl.).
Landenklassement:
1 Rusland, 2 Tsjecho-Slowakije, 3 RoemeniëDe damesploeg van Rusland verover^
de dus niet minder dan 15 van de 18
te verdelen medailles- (In 1956 in Melbourne was dit aantal "slechts" 9).
Ruslands turnster no. 1, Larisa Latynina, kwam, nadat ze in 1956 met haar
vier gouden en 1 zilveren medaille goed
voor de dag was gekomen, opnieuw in
het bezit van drie gouden, twee zilveren en twee bronzen plakken. Haar totaal van twaalf Olympische medailles
mag als een unicum worden beschouwd.
TURNEN (herer^-)
Paard:
1 en 2 Chakline (Rusl-) en Eekman
(Finl-) (beiden een gouden medaille) 3
Turumi (Japan).
Ringen:

1 Azarian (Rusl.), 2 Chakline (R/Us|.)
3 Ono (Japan) en Kazakow (Bulgarije)
(beiden een bronzen medaille).

Vrije oefeningen:
1 Aikara (Japan), 2 Titow (Rus!.), 3
Menigelli (Italië).

Rekstok:
1 Ono (Japan), 2 Takemoto (Japan) 3
Chakline (Rusl.)
Lang paard:

—

I—i

Australië
Nieuw Zeeland
Om de 3e en 4e plaats:
Spanje
Engeland
Om de Ie en 2e plaats:
Pakistan
India
In de finale werd India sedert

-

I—21

2

I—2

o—l—
0 1
1923

1 en 2 Chakline (Rusl-) en Ono (Japan)
een gouden medaille), 3 Korchnoi (Rusl-)
Persoonlijk klassement:
1 Chaklline (Rusl.), 2 Ono (Japan), 3 Titow (Rusl.)
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KELVINATOR

Vervolg van pag- 3
Landenklassement:

1 Japan, 2 Rusland, 3 Italië.
De Russische herenploeg (13 medailles
in Melbourne) ondervond in Rome, dat
Japan de na de oorlog opgelopen achter
stand volledig heeft weggewerkt. Met
Ono (3 gouden medailles) voorop wisten
de Jappen zelfs het landenklassement
te winnenDesondanks sleepte Rusland, dank zij
wereldkampioen Boris Chakline (3 gouden, 2 zilveren en 1 bronzen plak) in
totaal tien Olympische medailles in de
wacht-
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„september Revue"

13 september Hollandia-Binnen EDO clubgebouw aanvang 20-00 uur-15 en IS september Hollandia RKS-gebouw aanvang 20-30 uur:
DE EDÖ SISTERS
Beter dan ooit.
INGE VAN AKEN
Solo dansen.
Calipso toutjo.
JOS LEANOER
Hij blaast
JOOP V. D. BERG.
maar
Raak!
en vele anderen.

....

. ..
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Kaarten verkrijgbaar bij fam. Van Aken Dok IX en bij Boekhandel Gebr.
T-F-TlhAiC*

E-D.O leden f 1,50, niet leden f 2,50 per
Heer J.L. MANNOT.
Wenst vrienden en bekenden een goed
verblijf toe in Nederlands Nieuw Gui-

neaa/b-

Super

Constellation. 13-9-'6O

2320

Op een DRAF naar mevr. GRAFU staat paf, de coupe is af, Bergweg.

2319

filmprogramma
REK THEATER
vertoont heden 12/9 en 13/9 de onvergetelijke film
"THE KING AND I"
en Color met Vul BrynCinemascope
In
ner, Deborah Kerr en Rita Moreno.
Een zeer sublieme film, meer dan wat
een menselijk oog ooit tevoren heeft

aanschouwd.

Mis deze unieke kans niet. Heden en
morgenavond.
REK THEATER Holl.-Binnen vertoont
heden: "SAUDARAKU"- een maleise
film bij uitstek- Uitstekend geacteerd
door goede maleise acteurs en actricesORIËNT

THEATER

vertoont heden 12/9 voor slechts één
"MARACAIBO"
dag
In kleuren. Met Cornel Wilde, Jean
Wallace en Abbe Lane.
De grote actiefilm van Paramount.
Uiterst spannend.
Haven morgen 13/9: "TAMMY" met de
ster die de harten van miljoenen stal
Debbie Reynolds- Een hartverwarmende
film voor jong en oud. Kom vroegtijdig,
voorkomt teleurstellingenSentani morgen 13/9: "AT GUNPOINT"
met Fred Mc. Murray.

persoon.

Vervolg yan pag. 1
rijke posities" „werkzaam

zouden zijn.
De heer De Kadt vraagt, of de Staatssecretaris ook kan meedelen, waarom de
attaché voor Nieuw Guinea Zaken weigerde op deze publicatie in te gaan, ofschoon zijn aandacht door Australiërs
van Nederlandse afkomst op dit voor de
reputatie van Nederland schadelijke
krantenbericht werd gevestigdIndien de publicatie in de Sunday Mirror niet juist is, is de Staatssecretaris
dan niet van mening, dat het tot de
taak van onze ambassade in Canberra
behoort, voortdurende lasterlijke aanvallen van het bovenbedoelde soort te
bestrijden, en is hij bereid er bij het
Departement van Buitenlandse Zaken
op aan te dringen dat voortaan op deze
wijze wordt opgetreden?
Aldus de vragen van de heer De Kadt.

Laatste nieuws
ministerie van Landbouw in
Den Haag is gisteren druk overleg gepleegd over de margarinesituatie in
Nederland.
Aan deze ongebruikelijke zondags-arbeid werd deelgenomen door minister
Marijnen en zijn collega van Sociale
Zaken Dr. van Rooy. Het resultaat is
een oproep aan de Nederlandse bevolking om.gedurende een dag. maandag,
geen margarine te kopenOp die manier zouden de kleinhandel
en de grossiers de gelegenheid krijgen
alle margarine waarin zich ziekte veroorzaken de stoffen kunnen bevinden
door andere te vervangen.
Op het

V

Op de dag van de sluiting van de
Olympische spelen in Rome heeft dé
secretaris van het Japanse Olympische
comitee meegedeeld hoe zijn organisatie de komende spelen die van 1964
denkt te organiseren.
De Japanners zijn om. van plan het
programma met enkele nieuwe takken
van sport uit te breidenDaarmee wordt gedacht aan boogschieten, judo, handbal en volleybal.

Kleiduiven:
1 Dumitrescu (Roem-), 2 Italië, 3 Rus-

land.

Automatisch pistool:
1 Mc Millan (USA), 2 Finland, 3 Rusland.
Klein kaliber liggend:
1 Kohnke (Dld.), 2 Hill (USA), 3 Denizioni (Venezuela).
GEWICHTHEFFEN

Middengewicht:
1 Kurunow (Rusl.) (totaal

drukken-trekken-stoten 437V, kg.), 2 Kono (USA), 3
Beres (Hongarije).
Z'wiaarmiddengewicht:
1 Palinsky (Polen), (totaal 442V. kg)
2 George (USA), 3 Boszenek (Polen)Halfzwaargewicht:
1 Vorobiew (Rusl.) (totaal 472V-_ kg.)
VOETBAL

Hongarije

—

Yoegoslavië
(Finale)

Italië
Denemarken

—

2—l
3—l

De eindstand luidt:
1 Yoegoslavië, 2 Denemarken.
3 Hongarije, 4 Italië.
Een technisch beter Yoegoslavië had in
de finale weinig moeite met Denemarken. De Denen, die eerder in het tournooi verrassend favoriet Hongarije hadden verslagen, konden eerst dertig sekonden voor het einde de eer reddenDesondanks kan de 2e plaats van Denemarken als een bijzondere prestatie
worden gezien, immers zij verloren enige tijd geleden vijf van hun beste spelers tijdens een vliegongeluk.
BASKETBALL

— ——

Rusland

Italië
78—70
USA
Brazilië
90 63
Brazilië
Rusland
62—64
De eindstand luidt:
1 USA 6 punten, 2 Rusland 5 punten,
3 Brazilië 4 punten. 4 Italië 3 punten-

ATLETIEK
De Marathonloop, een hardloopwedstrijd over een afstand van ruim 42
km- werd verrassend gewonnen door
een Ethiopiër, Tequila Abebes.
De Rus Popow, één van de grootste
kanshebbers, eindigde pas op de 5e
plaats, terwijl de Franse Algerijn Mimoun (in 1956 winnaar) in de achterhoede eindigde. De uitslag luidt:
1 Tequila Abebes (Ethiopië) 2 uur 15
min. 16 sec, 2 Radi (Marokko), 3 Mc
Kay (Nw. Zld.)

PAARDENSPORT

Military, een dressuurspring-cross country-combinatie leverde
de volgende uitslagen op:
1 Morgan (Austr.), 2 Davis (Austr-) 3
Bühler (Zwitserland)
Het landenklassement ziet er als volgt
uit: 1 Australië, 2 Zwitserland, 3 FrankDe Olympische

rijk-

