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Chroetsjof leed nederlaag in Algemene Vergadering
OnbeheerstoptredenvanRussischeRussische premier

Premier Chroestsjof is de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
uitgelopen, nadat deze had besloten de ontwapeningskwestie te verwiijzen naar
de politieke commissie.

Het besluit daartoe werd genomen met 61 stemmen voor, 12 tegen en 25 ont-
houdingen. Eerder had de Algemene Vergadering met 54 stemmen tegen, 13
voor en 31 onthoudingen Chroestsjofs voorstel verworpen voor een onmiddel-
lijk debat van ontwapeningskwestie in de vergadering zelve.

Correspondenten wijzen erop, dat 13
van de 16 nieuwe onafhankelijk gewor-
den Afrikaanse staten het westen on-
dersteunden-
Negen van de nieuwe Afrikaanse staten
deelden in de afwijzing van premier
Chroestsjofs eis tot het debat in de as-
semblee.

Nadat hij de vergadering uitgelopen
was, heeft premier Chroestsjof in een
televisie-uitzend'ng gezegd, dat de be-
slissing van de Algemene Vergadering
de overwinning bevestigt van de mach-
ten der oorlog. Hij zei dat de Verenigde
Staten zeer zeker een overwinning kun-
nen vieren. Zij- hebben opnieuw de ont-
wapeningskwestie kunnen doen uitstel-
len en de mogelijkheid van een cata-
strofe doen herleven.

De rede van premier Chroestsjof die
hij gisteren voor de Algemene Verga-
dering hield, wordt door corresponden-
ten de meest strijdlustige genoemd in
de geschiedenis van de Verenigde Na-
ties. Vanaf het spreekgestoelte schudde
hij zijn vuist en schreeuwde hij dat, in-
dien het westen een oorte«r wiilda Rus-
lard hter' klaar voor w**s- Hij verklaar-
de «ïp oris land komen dfi rak<>4ten de
fa^Heken uit a.'s worsten." H'j waar*
sk*hu\ü»de de gedelegeerden dat de mees-
ten van hen, indien nie* allen, een
kernoorlog niet zouden overleven. Hij

schreeuwde tëéen d<» Amerikaanse ge-
dpitef?.i*rde "U heeft de communisten
Tv°t bans: gemaakt, daar heeft U het lef
niet toe."

Toen de Sovjet-premier naar zijn ze-
tel terugkeerde, schudde de Spaanse ge-
delegeerde zijn vinger onder de neus
van Chroestsjof, terwijl beiden elkaar
in hun eigen taal toeschreeuwden.

Nadat de stemming de kwestie van
ontwapening had verwezen naar de po-
litieke commissie, zei premier Chroest-
sjof dat de Soyjet-Unie aan de bespre-
kingen zou deelnemen, doch zich het
redht voorbehield, om elk moment de
vergadering te verlaten.

Chroestsjof zei, dat de Sovjet Unie tot
de ontwapeningsbesprekingen in Genè-
ve zou terugkeren: indien aan vijf grote
neutralistische landen zou worden toe-
gestaan om aan de besprekingen tussen
vijf westelijke en vijf communistische
landen deel te nemen*

Vandaag vertrekt premier Chroest-
sjof, vergezeld van de andere commu-
nistische leiders naar Moskou.

NIEUWS IN HET KORT
— Tijdens een politieke bijeenkomst te
Tokyo, werd de. leider van de Japanse
socialistische part-j, Asanuma, ten aan-
schouwe van duizenden mensen door
een ion? student omhelsd en met een
mes doodgestoken.— In Garoet, West Java. zijn zeven
communistische leiders gearresteerd op
beschuldiging het verbod op politieke
activiteit te hebben overtreden.
— In Kongo neemt de spanning tussen
■""et KfW-folese leger en de U-notroepen
toe. als gevolg van het feit dat de
laatstgenoemden oud-premier Loe-
moemba niet wilden uitleveren aan de
regering van Moboetoe.
—De Russische premier Chroestsjof.
d;e vandaag naar Moskou terugreist
heeft zijn voorgenomen bezoek aan
"-■nnrd Korea afgezegd.— De regering van de Centraal Afri-
kaanse Federatie heeft zich fel gekeerd
tegen een rapport van een Engelse com-
missie, die aanbeveeh om de c-ielstaten
van de federatie lo a. Noo^d Rhc-des-a
en Nyassaland) het recht te geven zich
af te sdheiden.— In Argentinië staat de regering on-
der druk van de strijdkrachten die een
strenger optreden eisen tegen. de com-
munistische groeperingen in het land.— Alle onderwijzers die de Nederland-
se nationaliteit bezitten zullen van de
scholen in Noord Sumatra worden ver-
wijderd. Door deze maatregel worden

o.a. 15 Nederlandse missie-onderwijzers
getroffen*

— Prinses Whilhelmina heeft een radio-
rede gehouden, waarin zij het Neder-
landse volk aanspoort om in het weg-
verkeer meer beschaving en gevoel voor
de medemens te tonen. Per jaar vinden
in Nederland ongeveer 8000 personen
de dood door verkeersongelukken.

— Oud - Minister Mansholt heeft te Ro-
me gepleit voor een afschaffing of ver-
m'nderVig van de Europese invoerrech-
ten op tropische producten. Hij wees
daarbij op het grote belang dat de tro-
pische landen bij een dergelijke maat-
regel hebben.

Australische Gouverneur
Generaal te Pert Eloresby
De Gouverneur generaal van Austra-

lië en lady Dunrossil zijn gisteren uit
Sydney naar Papua en New Guinea
gevlogen voor eên eerste bezoek aan dit
gebied.

Zij zullen zes dagen in Australisch
Nieuw Guinea verblijven. Gisteravond
werd hun een groots welkom bereid
door de autochtone bevolking in Port
Moresby- Maandag zal de Gouverneur.
Generaal de nieuwe wetgevende Raad
van Papua-New Guinea openen.- .

!..Bttu-j-&_Hr.cs ftcfftst*
Onafhankelijk dagblad voor
Nederlands Nieuw Guinea

Uitgegeven door
Gebr Terlaak

Iloofdredac'eur
Drs. N. STREEFLAND

Redactie en Administratie
Oranjelaan. Loods 13. Telefoon 171
Abonnementsprijs fl 6.— per ma* nd
fl 16— per kwartaal bij vooruitbit

Postabonnementen,
fl 7,50 per mnd- fl 20,50 per kwart.

Advertentie tarieven
1! 0,40 per mm* Bij contract (ten-

minste 1000 mm) fl 0,36 per mm
Familieberichten fl 0.33 per mm

"\gcnte fe Hollandia-Binnen:
Mevr. Leeuwenburgh, p/a. Bloemen-
handel "Yvonne"
Agent te Ifar: Bakkerij "BRAUN*
Agent te Manokwari: Hr. Lontho



PARIA achtpolifieke streefdatum veer
Nieuw Guinea noodzakelijk

Driehoeks-conferentiewordt met urgent meer geacht
Partijbestuur bereidt zich voor op gesprek met Min. Toxopeus

Naar wij vernemen hleeft het bestuur van de Partei Nationaal (PARNA) zich
beraden over de punten, die in een eventueel gesprek met minister Toxopeus ter
sprake zouden dienen te komen.
Enkele dagen geleden verschenen er in enkele Nederlandse bladen berichten,
dat Fai-iia besturen zou hebben om stappen te ondernemen teneinde te komen
iot een driehoekscorderentie tussen een gelijk aantal Papoea's, Nederlanders
en Indonesiërs met als onderwerp van discussie: de toekomst van Nieuw, Gui-
nea. Tevens zou het partijbestuur het noodzakelijk achten om zo spoedig mo-
gelijk een streefdatum vast te stellen met betrekking tot de zelfbeschikking
van Nieuw Guinea.

TEGENWICHT TEGEN SOEKARNO
Gevraagd naar de achtergronden van

deze berichten, verklaarde cle heer Wa-
joi, dat het idee van een driehoekscon-
ferentie was ontstaan, toen het er naar
uitzag dat Indonesië de kwestie Nieuw
Guinea in de Verenigde Naties weer
aanhangig zou maken, en Nederland
van kolonialisme zou beschuldigen.
Het bestuur van de Demokratisdhe
Volkspartij (DVP) kwam toen met het
denkbeeld om een aantal auto/chtonen
die een rol speelden in ho..politieke le-
ven, naar New Vork af te vaardigen,
teneinde het standpunt van Nederland
voor het internationale forum de nodi-
ge kracht bij te zetten.
Prominente Papoea's als Marcus Kaisie-
po, Nicolaas Jouwe en Herman Womsi-
wor, die zich n'ct bij een partij hebhen
aangesloten, drongen er bij het hoofd-
bestuur van Parna op aan, om het ini-
tiatief van DVP na te volgen en ook
maatregelen te nemen voor de eventue-
le afgevaardiging van enkele leden naar
New Vork.
ERKENNING

Na intern overleg, was het Parnabe-
stuur echter van mening, dat de status
van een Papoea-delegatie naar de UNO
zeer onzeker zou zijn, en dat het, in-
dien de Verenigde Naties zich met
Nieuw Guinea zotuden gaan bemoeien,
cic voorkeur verdiende om een vorm
van internationaal overleg voor te stel
len, waar de Papoea-delegatie wel de
nodige erkenning zou. vinden, 't Meest
geschikt achtte men daartoe de hierbo-
ven genoemde driehoeksconferentie, die
enerzids Nw. Guinea als zelfstandige ge
sprekspartner voor het voetlicht zou
brengen en anderzijds eventuele inter-
nationale ongerustheid zou doen beda-
ren.

Nu er van de zijde van de Verenigde
Naties kennelijk geen ingrijpende stap-
pen zijn te verwjachten, acht het be-
stuur van de Parna ook een driehoeks-
conferentie niet urgent meer.

STREEFDATUM
Wat het idee van een streefdatum be-

treft: Parna is van mening, dat een
streefdatum voor de politieke ontwikke-
ling nodig is om twee redenen: in de
eerste plaats zou het wantrouwen van
de Afro-Aziatis<3he landen in de Neder-
landse bedoelingen ten aanzien van
Nieuw Guinea hierdoor worden wegge-
nomen, hetgeen een ongestoorde ont-
wikkeling van het land zou bevorderen,
en anderzijds verwaicht men, dat door
een streefdatum die in overleg met de

bevolking van Nieuw Guinea zelf wordt
vastgesteld, Nieuw Guinea voor buiten-
landse kapitaalbezitters aantrekkelijker
zal worden, omdat er naar buiten een
fundamentele politieke overeenstemming
uit zou blijken tussen de beherende mo-
gendheid en het tot zelfbeschikking te
leiden volk.
De kans op een radicale breuk op het
moment dat de souvereiniteit zou wor-
den overgedragen, zou hierdoor ■'***. de
ogen van de investeerders worden ver-
minderd.
BUITENLANDS KAPITAAL

DRINGEND NODIG
De noodzaak om in de komende jaren

buitenlands kapitaal aan te trekken
acht het bestuur van Parna des te drin-
gender, naarmate de termijn binnen
welke men Nieuw Guinea politiek op
eigen benen willen stjllen, korter is.
De economische ontwikkeling zal in de
jaren d:e aan de zelfbeschikking vooraf
gaan bijzondere aandacht vereisen, al-
dus de heer Waioi.
INTERN OVERLEG

Teneinde voorbereid te zijn op een
eventuele gesprek met minister Toxo-
peus over deze aangelegenheden heeft
het Parna bestuur zijn gedachten laten
gaan over de meest rationele streefda-
tum. waarbij de snelheid waarmee een
kader van autochtone leiders kan wor-
den gevormd de voornaamste factor is
geweest d;e in beschouwing is geno-
men- Dat in het verkiezingsprogramma
van Parna het jaar 1970 wordt genoemd
als streefdatum voor een gedeeltelijke
"papuanisering" van het overheidsan-
naraat. ■***! yolr<on<; de heer Waioi ».;e*
zoggen, dit dat iaar o^h als streefdatum
too* het uif"'opfn*-*pr) van het zelfbe-
schikkingsrecht dient te worden aan-
vaard.

Welk jaar dan wel door Parna naar
voren zou worden gebracht liet de heer
Wajoi in het midden.
Het definitieve standpunt is nog niet
bepaaM, zo merkte hij op. en pas na een
evüjitneel onderhoud met de minister,
w-aartoe het partij-bestuur overigens
nog geen uitnodiging heeft ontvangen,
zouden meer exacte gegevens vrij a:e-
*reven kunnen worden.

Ex-bokskamploen
veroordeeld

De rechtbank in Amsterdam heeft
vorige week de 31-jarige voormalige
bokskampioen H. van der Z. veroor-
deeld tot zes maanden voorwaardelijke
gevangenisstraf, met een proeftijd van

drie jaar en onder toezichtstelling van
het Nederlands genootschap voor reclas
sering, wegens heling.

De verdachte is betrokken geweest
bij een aantal diefstallen van koffie-
bonen in den Bosdh en in de Amster-
damse havens. Tot driemaal toe had hij
met een gehuurde auto de hoofddaders,
die inmiddels zijn veroordeeld, ver-
voerd.

De officier van justitie had aanvan-
kelijk een jaar onvoorwaardelijke ge-
vangenisstraf tegen de man geëist, doch
de rechtbank liet op verzoek van de

Kiezerslijsten van
15 oktoberaf ter inzaae
Het hoofd van de Afdeling Decentra-

lisering bij de Dienst van Binnenlandse
Zaken deelt het volgende mede:

Met het oog op de voorbereidingen
tot instelling van de Nieuw-Guinea
Raad zullen van 15 oktober af in alle
kiesdistrikten op de onderafdelings- esn
distriktskantoren de kiezerslijsten ter
inzage liggen-

De kiesdistricten ziin:
I. het stedelijk gebied Hollandia:
11. het overige deel van de onderaf-

deling Hollandia;
111. de onderafdeling NimJboran;
IV. de onderafdeling Sdhouteneilan-

den;
V- de onderafdeling Japen-Waropen:
VI. het stedelijk gebied Manokwari;
VII. de onderafdeling Ransiki:
VIII. de onderafdeling Radja Ampat:
IX. de onderafdeling Sorong;
X. de distrikten Teminaboean en

Inanwatan van de onderafdeling
Teminaboean:

Xl* de distrikten Ajamaroe, Atinjo en
Aifat van de onderafdeling Temina
boean:

XII. de onderafdeling Fak-Fak:
XIII. de onderafdeling Kaiamana met

het distrikt Babo van de onderaf-
deling Bintoeni'

XIV. de distrikten Merauke, Oknba en
Moet'ng van de onderafdeling Me-
rauke.

Op de kiezerslijsten zijn opgenomen
de namen van Nederlanders Waaronder
begreoen Nederlandse onderdanen) dia

1 januari 1958 in Nederlands
NHeww-Guinea wonen en tevens sedert
1 juli 1960 in é^ de*- kiesdistrikten
woonachtig zijn. alsmede 21 laar of
ouder zijn.
Van degenen, die sedert 1 janvia"' 195*1
i-r./*..; 7^*-:i-r>*.i-.nds verlof ziin geweest

wordt aangenomen dat zij gedurende
het verlof hun domicilie binnen Neder-
lands Nieuw Guinea behielden. Zij die-
nen derhalve op de kiezerslijst voor te
kolen.
Degene, die van mening is dat zijn naam
ten onrechte niet op de kiezerslijst is
opgenomen, kan binnen een week bij
het Onderafdelingshoofd bezwaar aan-
tekenen en verzoeken alsnog op de kie-
zerslijst te worden opgenomen* Wordt
het verzoek door het Onderafdelings-
hoofd afgewezen dan staat binnen een
week na ontvangst van de afwijzende
beslissing beroep open bij de Resident,
die voor 15 december a.s. van zijn be-
slissing bericht geeft.

(Vervolg op p-ag. 3)



verdediger een psychiatrisch rapport
over hem uitbrengen.
De psychiater kwam tot de conclusie,
dat de man licht verminderd toereke-
ningsvatbaar was. Bovendien is een
electro-encaphalogram gemaakt.
De conclusie hiervan was, dat zich lich-
te veranderingen in het hersenstelsel bij
de man hebben voorgedaan, die een ge-
volg zouden kunnen zijn van het bok-
sen. Hienna herzag -~v. effio"°r zijn eis
en vroeg tegen de man twaalf maanden
aftrek, waarvan zes voorwaardelijk met
een proeftijd van drie jaar.

„Het witte hart van Nieuw Guinea”
BrozgersmeenVenemadoen uitslag nasi

expedieinar ster engbergte
Vele keren achtereen heeft men vo-

rig jaar kennis kunnen nemen van de
tegenslagen en de financiële beslomme-
ringen, waarmee de Nederlandse expe-
ditie naar het Sterreagebergtè had te
kampen. Cnlangs is een boek versche-
nen, waarin ook aandacht wordt ge-
vraagd voor cle meer positieve aspec-
ten. Het heet "Het Witte Hart van
Nieuw Guinea" en het is geschreven
door dr. L.D- Brongersma, algemeen en
wetenschappelijk leider van de. expedi-
tie, en kapitein-luitenant ter zee vlieger
G.L. Venema, technisch leider. Het boek
is uitgegeven bij Scheltens en Giltay te
Amsterdam. De Nieuw Guinea-litera-
tuur heeft de laatste tijd een vrij in-
drukwekkende omvang aangenomen en
er loopt nogal eens een boek tussen-
door, dat een wat broeierige trooenro-
mantiek ademt. Niets daarvsn in "Het
Witte Hart van Nieuw Guteea". De he-
ren Brongersma en Venema vertellen
hun exped'tieverhaal zakelijk en zonder
veel opwinding. Dat hooft enerzijds bet
nadeel, dat men soms hot gevoel krijgt
te -weinig te vernemen over de mense-
lijke verhoudinpvn b'n"pn bet expedi-
tie-team. Anderzijds is er het voordeel,
dat. het obiect van de exneditie. een
onherbergzame streek in westelijk
Nieuw Guinea. in volle glorie voor de
lezer onrijst Hot grootste deel van de
■vetenscbappelüke resultaten staaf nog
niet in het hoek. De bewerking ven de
bijeengebrachte verzamelingen en gege-
vens zal nog jaren vergen. Maar de be-
langstellende leek zal er wel zowat al-
tes in aantreffen, wat bij wil weten.
Bovendien kan hü genieten van d°
vaak sublieme illustraties.

r>_* --*-■*'.t_nre exploratie, die in IQP9
on 1913 verkenningen uitvoerde lang-

de D'ffoet. hechtte de naam Sterrenge-
berete aan dat deel rnn het centrate
Nieuwffumesp bergland, dat zich ten
oosten van het .Tulianagebergte tot in
Australisch Nieuw Guihea uitstrekte-
D" ni'.fi'en e«n tonnen -:*-. pbt srebied '-'re-
gen de namen van sterren en sterren-
beelden, zoals -Vntares. Leeuw. Orien-
gebergte en Betelgeuze.

Naast een verslag van de organisato-
rische aspecten van de expeditie bevat
het boek in hoofdzaak gegevens over
land en volk van 't oostelijk deel van
Nederlands Nw. Guinea die men in dit
boek vaak treffend weerspiegeld vindt.
Zoals deze achildering van het bos op
de hellingen van de Tamal: "Langs de
bomen klimmen lianen omhoog en dik-
wijls hangen zij als dikke touwen over
het pad. Op de boomtakken hebben zich
allerlei planten, zoals varens en orchi-
deeën, gevestigd en op vermolmde
stammen van omgevallen bomen groeien
rode elfenbankjes. De bodem van het
terras is venig en moerassig: de open
plekken zijn begroeid met mossen,
korstmossen, varens en wolfskTauw.
met daartussen aardorchideoSn on .—m
soort «embPT'lant met rode. an.p.Trm_

zoomde bloemen. Hier vindt men nok
de ionge Araucar-'p's. rite met hl-** V»'i-
rig in kransen geplaatste takken doen

do iken aan de kamerdennetjes di.
in Nederland in een pot, in de huiska-
mer kweekt. Tussen de struiken staan
talrijke rhododendrons met gi
bloemen. Op zeer drassige plekken,
waar poeltjes water blijven
groeit tussen het veehmos een soort
blaasjeskruid, een plant met gele bloe-
men, waarvan de in het water ond
doken of in het mos verstopte bladeren
in kle'ne blaasjes eindigen.*"

De Moeioe-Panoea's, die als dragers
en huishoudelijk personeel fungeren,
treden in het boek uiteraard nogal eens
op de voorgrond. Soms worden de ver-
gissingen beschreven, die een nieuwe
ploeg huishoudelijk personeel begaat:

"'s Ochtends om elf uur, als het kof-
fietijd is, zetten onze nieuwe bedienden
eerst de peper op tafel, dan een pot met
stroop, waarnaast zij zeven vorken leg-
gen. Tenslotte komen er ook nog mok-
ken en een kan met koffie. De tafel
schrobben zij met koffie in plaats van
met warm water. Van de zoute vis die
in de kombuis wordt, gebakken, en die
als hele vis de pan in gaat krijgen wij
alleen de kopnen en staarten qv tafel."

Maar toch wordt ook uitvoerig stilge-
staan bij de plaatseb'jke bevolking te
de Sibilvallei. We krijgen ze niet alleen
te zien als vreemde_,eyotische verschij-
ningen in het bos, hun gezichten inge-
smeerd met rode aarde en varkensvet
en het hoofd getooid met veren-
Ook de bevindingen van de ethnoloog
over hun stam- en familieverbanden
worden ampel weergegeven.

Over de meest in het oog lopende
resultaten van de expeditie, de beklim-
ming van de An.arestonnen fde hoog-
ste bleek 3650 meter hoog te zijn. dat
wil zoggen 520 meter lager dan men
in 1912 vanuit, het laagland had ge-
schat), de beklimming van de met
sneeuw bedekte Julianatop (4640 me-
ter hoog, d.w.z. 70 meter lager dan
op de bestaande kaarten stond aange-
geven) en de "doorsteek" van do zuid-
kust dwars door het bergland n*a-T -te
noordkust, is vorig jaar al uitvoerig
beridht. Toch is hot boeiend het ver-
haal in zijn geheel nog eens te herle-
zen. "Het Witte Hart van Nieuw Oir-
nea" zal menigeen aangename lectuur
verschaffen-

(Tijd — Maasbode)

Ongeveer 700 infanteris-
ten reizen naar N. Guinea
Zoals bekend is het troepentransport

schrp "Groote Beer" op 30 september jl.
uit Nederland naar Nieuw Guinea ver-
trokken, «net aan, boord 700 militairen
van de Koninklijke Landmacht-

De Groote Beer is oorspronkelijk als
een van de drie regeringssehepen ook
als troepentransportschip gebruikt ten
tijde van de troepenzending naar In-
donesië. In 1850 maakte 'het, schip een
laatste reis in die hoedanigheid. Daarna
heeft het steeds emigranten- en studen-
tenreizf<n gemaakt, zowel naar Canada,
de Verenigde Staten als naar Australië
VIA CURACAO EN HAWAH

De militairen hebben thans de be-
schikking over een bijzonder .goed en
geriefel'-jk toegerust schip. Er zijn 'twee
slaapzalen van 50 personen,. Verder zijn
de militairen gelegerd in hutten varië-
rend van 2 tot 8 personen. Het chip
zal, varende onder gezagvoerder J.W*
Paber, begin november in Nieuw Gui-
nea aankomen. De reis loopt via de
Azoren, Curacao, hei: Pa.namakanaa.l en
Hawaii. De manschappen zullen waar-
schijnlijk op Curacao en on Hawaii de
gelegenheid k-jjigen aan wal te "-

De commandant van het onderdeel is
overste L.C-G.T. Onvlee. Hij wordt
tevens de commandant over alle infatn-
teriestrijdkrachten van de Koninklijke
landmacht op Nieuw Guinea. Zijn troe-
pen worden bij aankomst in verschillen-
de detachementen over het gebiedsdeel
verspre'd. Er zijn re-ds een aanzien-
lijk aantal kwartiermakers vooruitge-
gaan, die de legeringsplaatsen in orde
zullen hebben als de manschappen aan-
komen.
VOOR DRIE KWART VRIJWILLIGERS

De overste noemde zijn troepen een
"operationele eenheid, die geschikt is
om am eventuele gebeurlijkhedep in
Nieuw Guinea het hoofd te bieden". De
troenen bestaan voor drtekwart uit vrij-
willig aangemelde dienstplichtigen en
voor het overige kwart uit niet vrijwil-
lig uitgezonden diensnlichtigen. De
commandant zei bij het vertrek, dat een
klein deel van de ouders bezwaren had
tegen het vertrek van hun zoons- Het
bataljon is zeer streng on sociale en
medische gronden geselecteerd. Bij de
vooropleiding zijn 25? militairen op de-
ze gronden afgevallen. Er werd reVonlng
gehouden met redelijke medische en
sociale bezwaren die van do zijde der
betrokkenen of door hun ouders naar vo
ren werden gebracht. Men heeft overi-
gens de opengekomen nlaatsen b'jzon-
der oernakl"--liik weer kunnen aanvul-
len met vrijwilligers.

Het theoretische deel van hun oplei-
ding is voor de bootreis bewaard. Zij
zijn tevoren voorgetNJit op het gebied
van tropenhygiëne- De officieren en het
lagere kader hebben cursussen gevolgd
op het Instituut, voor oV tro^n to Am-
sterdam.
OOK OPBOUW

Op Nieuw Guinea zullen de troepen,
indien het naast hun militaire taak mo-
gelijk is. zoveel mogelijk worden inge-
schakeld bij de opbouw van het land.
waarbij gedacht kan worden aan het
bouwen van bruggen, aanleggen of ver-
beteren van wegen.

(Vervolg van pag. 2)



Laatste Nieuws
De Indp.iesische minister van Defen-

sie en Chef Staf van het Indonesische
leger, generaal Nasution, heeft het stand
punt van zijn -s-gering herhaald, dat de
versterking van de militaire macht in
Nederlands Nieuw Guinea een gevaar-
lijk en provocatieve situatie heeft ge-
schapen. Tegen een oorrespondent van
Radio Australië zei generaal Nasution
dat dit het noodzakelijk maakte dat de
gebieden grenzend aan Nieuw Guinea
werden versterkt-

De generaal zei: "Naar beide zijden
groeit de situatie uit tot een g<
lijk niveau. Elke provocatie kan tot
een uitbarsting leiden." Generaal Nasu-
tion zei, dat het militair gesproken, ge-
makkelijk voor Indonesië zou zijn om
Nederlands Nieuw Guinea in te nemen.
doch dat zijn regering "getrouw was
aan 'n politiek gericht op 'n vredelie-
vende oplossing". Hij voegde hieraan
toe dat Indones.ë's vertrouwen in de
Verenigde Naties met betrekking tpt
Nieuw Guinea verzwakt was.

Radio Australië's correspondent vroeg
de generaal naar zijn inzichten over het
aanbod van de Maleise premier Teng-
koe Abdoel Rahman om te bemiddelen
in de kwestie Nieuw Guinea. De gene-
raal antwoordde hierop: "We zijn al-
tijd bereid om hulp te accepteren van
bevriende landen om deze kwestie op
te lossen* Hij voegde hieraan toe dat
hij de kwestie viog niet met de Tengkoe
had besproken die hij vandaag in Kua-
la Lumpur zou ontmoeten.

De moord op de Japanse oppositie-
leider Akanuma op een bijeenkomst
waar ook de Japanse premier Ikeda was,
heeft een golf van verontwaardiging
over de wereld doen gaan.

De moordenaar, die behoort tot de
uiterst rechtse groeperingen, is een 17-
-jarige zoon van een Japanse kolonel
in het, leger.

Een woordvoerder van het Amerikaan
se ministerie van Buitenlandse Zapen
noemde de moord een tragische smet
op de jonge Japanse democratie. Hij
hoopte, dat het Japanse volk de moord
niet zou toeschrijven aan de Japans*
strijdkrachten, omdat de vader van de
jongen een officier is.

De Britse l_tbourpartij heeft een ver-
klaring uitgegeven waarin zij de moord
schokkend noemt en haar spijt hierover
heeft uitgedrukt- De vermoorde oppo-
sitieleider Akanuma wordt in de ver-
klaring een man genoemd van grote
persoonlijke aantrekkingskracht, en een
intelligente en dappere politieke lei-
der.

In de verklaring wordt voorts gezegd
dat het een tragedie is dat deze moord
gepleegd wordt op _*_jt moment, dat de
parf,fe_nen;tsyre demioeraf(e van Jalpan
aan zon zware test bloot staat

Volgens het Sovjet nieuwsbureau
Tass heeft de dood van de Japanse op-
positieleider het hele Japanse volk diep
geschokt. Akanuma wordt een actieve
strijder tegen het ve;ligheidsverclrag
tussen Amerika en Japan genoemd, die
in ontelbare toespraken do reactionai-
ren en militairen aan de kaak heeft ge-
steld, wegens yn opzet om Jaoan te
gèbru'k"n voor de onderdrukking van
de nationale vriihe'dsbeweg'neeh in
Azifê Dit heef*- de boosheid van de
~,„.11 f> nartjien ongewekt, aldus Tass.

Rapporten uit Buenos Aires melden,
dat Argentinüü. een nieuwe crisis door-
maakt- Dit komt na een radioboodschap
van president i^'ondizi over oen komplot
om zijn regerii/g omver te \vevp\Y. Po-
litie e-jj militairen zijn volgens U.P.I.
in Argentinië gealarmeerd c)i een n'eu-
we strijd om de macht sdhijnt onaf-
wendbaar met hot leger tegen en de
marine voor de regering van Frondizi.

Naar wordt gezegd zouden generaals
die reeds tweemaal een kabinetswijzi-
ging hebben kunnen doordrijven een
ultimatum aan de president hebben ge-
steld. In dit ultimatum wordt geëist dat
er strengere maatregelen tegen de com-
munisten en de aanhangers van de
vroegere dictator Peron worden geno-
men, en de huidige economische poli-
tiek wordJ: vertelen.

De cpmro.an4.ant van het leger heeft
zijn copajiando neergelegd na een ver-
geefs beroep op z*jn officieren, om een
ultimatum aan de president uit te stel-
len. De ïnarine ><vft zïcih achter rie
president gesteld en verklaard de con-
stitutionele regering te zullen verde-
digen. De luchtmacht heeft nog geen
partij gekozen.

De regering heeft 2000 mariniers, po-
litiemannen en kustwachters opgeroe-
pen.

_■__"„ »-_"-«■*■_'*_■ Ts~__ ■HT-T'-'M "*_*__—*Ê*sm_________w«»_w___^____i__________-«__-_--------_-_«_-_______-________

SEPTAVIOL
Ei*n niet giftig, doch zeer aangenaam riekend desaifectant voor medisch,
huishoudelijk en veterinair gebruik (R.W. Coëfficiënt, zelfde als lysol)

Verkrijgbaar bij: UW DROGIST

SENTIFAR
Zaterdag 15-10 (Gebouw Ponne) Voor-
lichtings-film o.a*

"SCHOT TE BOORD"
Aanvang 20.00 uur Toegang gratis

no. 2498

MULOZAAL NOORDWIJK
Zaterdag 15 oktober, kinderfilm "Het
vliegend oog"* Aanvang 18.30 uur. En-
tree Zigoleden f 0,75; niet leden f I,—
Toegangskaarten verkrijgbaar bij Mevr.
Matray, Van der Crablaan, Noordwijk.

no. 2520
Te koop gevraagd:
Wasmachine plus wringer, zitkamerstoe-
len* Brieven n>p.o.g. aan Bloemenhan-
del "YVONNE", Hollandia Binnen.

_7ftiiiprogramni.fi
REK THEATER

vertoont op veler verzoek de film
"VUUR BOVEN AZIË"

(THE HUNTERS)
In Cinemascope en Color: Robert

Mitchum, Robert Wagner, May Britt
Richard Egan en Lee Philips.- vertolken
deze film- Bekijk deze film heden voor
het laatst en U zult zeer tevreden zijn.
Vrijdag 14-10 vertoont REK de Maleise
film:

"IRAMA KASEH"
Spoedig in REK: Stewart Granger in

"KING SALOMONS MINES"

ORIKNT THEATER

vertoont heden 13-10 en morgen 14-10
"BREAKTHROUGH"

met David Brian. John Agar en Frank
Lovejov.
Het verhaal van de heroische strijd
welke leidde tót de bevrijding van
■R-irona. Tanding in Normandië-
Holl.-Binnen Tjeden 13.-Io' "WTTN»r.SS
FOR THE PROSECUTION" met Tyrone
Power.
Sentani heden 13-10: "KEADTLrN ÏLA-
HI" met Normadiah-
Holl.-Binnen morgen 14-10: "HATI
D3LIS" met Jamil Sulong.

(f£6&rxfye,3
Te koop: Woonhuis 7 x 14 m2, tegen
elk aannemelijk bod. Te bevragen: G.
F.H* Wesselo, Witte Rotsweg, Hollan-
dia-Haven.

no. 2522
Gevraagd: Scooter c.g* motorfiets, min-
stens 150 cc. n.o.d* '57. M. Ivo, Marine
Garage toestel 52

no. 2523

VOLLEYBALLERS
Op maandag, 17 oktober 1960 houdt de Soft- en Volleybalbond Hollandia
'n algemene ledenvergadering in 't HBS-clubgebouw te Hollandia- Haven.
(Aanvang 20.00 uur)

lls Uw vereniging nog geen lid van

de S.V-8.H., maar wenst U toch mee

te doen aan de voHeybalcompetitie

1960—1961: komt dan ook op de ver-
gadering van 17 oktober a.s.!
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