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Tenttoe abdoel Rachman op Schiphol
BemiddelingsplanvanMalakkaworktin

EngelandenAmeriKabesproken
Nederland en Indonesië nog niet officieel benaderd

De premier van Malakka, die momenteel in Londen vertoeft, heeft op Schip-
hol verklaard, diat hij het als een heilige opdracht zag om een verzoening
tussen Nederland en Indonesië tot stand te brengen. De Tengkoe heeft tot dus-
verre g?en bijzonderheden] 'oveij aifln plannen dienaangaande bekend ge-
maakt, behalve dat hij enige internationale steun nodig heeft.

Hij zal zijn bemiddelingsvoorstel met de Britse premier MacMillan bespre-
ken, die de eerste westelijke leider zal zijn, die hij hierover consulteert. Later
aa_i de preiïöiejy besprekingen vdieren met Canadese en Amerikaanse leiders
en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Tengkoe Abdoel Rahma_i is, op door-
reis naar Londen, een uur op Schiphol
geweest, waar hij enkele verklaringen
afjegde naar aanleid'ng van zijn be-
middelingsvoorstel tussen Nederland en
Indonesië.

De premier verklaarde dat hij ruimeen half jaar geleden in Nederland ken-nis had genomen van het regerings-standpunt inzake Nieuw Guinea. Kortdaarop had hij de Indonesische rege-
ring benaderd met een voorstel, waarDjakarta het gedeeltelijk mee eens konzijn.

Het was voor hem voldoende, zo zeide heer Rahman, om de zaak door te
praten met enkele andere landen- Hij
zou de zaak o.a. aansnijden in gesprek-
ken met de Regeringsleiders van Cana-da, Engeland en de Verenigde Staten.
Wanneer hij daar steun vindt voor zijn
plan, hoopt hij in de tweede helft van
november naar Nederland terug te ke-
ren, om het resultaat van zijn pogingen
voor te leggen aan de regering in Den
Haag. De prenver van Malakka hoopte
dat bevriende landen Nederland en In-donesië ertoe zullen brenger, hun ge-
schil te beëindigen.

NIEUWS IN HET KORT
— Tussen Amerika en enkele van zijn
bondgenoten is verschil van mening ge-
rezen over de voortzetting van de hulp-
verlening aan de neutralistische rege-
ring van Laos-— De UNO-troepen te Leopoldstad gaan
drukker patrouilleren in verband met
toenemende onrust in de stad. Als ge-
volg van de tegenstellingen tussen de
verschillende Kongolese groeperingen,
wordt een complete instorting van de
geordende samenleving in Leopoldstad
gevreesd.— In Zuid-Rhodesia zullen nog meer
reservisten worden opgeroepen in .ver-
band met de recente onlusten in de
Afrikaanse wijken der voornaamste
steden van het land.— De regering van Marokko heeft twee
Franse consulaten in het land gesloten,
omdat drie leden van de staf zich met
de binnenlandse Marokkaanse aangele-
genheden zouden hebben bemoeid.
Frankrijk heeft geprotesteerd.
—Voor het eerst sedert honderd jaar
worden Egyptische kunstschatten in het
buitenland tentoongesteld en wel in het
Rijksmuseum te Amsterdam. Binnen en-
kele weken zal een cultureel aceoord
gesloten worden tussen Nederland en
de Verenigde Arabische Republiek.— In het Zuid-lerse stadje Cabb is een
dochteronderneming geopend van Verol-
mes Scheepsbouwmaatschappij. De lerse
eerste minister was bij de opening aan-
wezig. Ongeveer 370 lerse arbeiders
zijn te Rotterdam op de werven van
Verolme geschoold.

WELVAART
Abdoel Rahman verklaarde, dat de

reden waarom hij wil bemiddelen was,
dat Malakka een grote welvaart bezil
en geen moeilijkheden in de omgeving
wenst. Hij voegde hieraantoe, dat hij
bevreesd was voor militaire acties. Hij
meende, dat niemand kon verwachten
dat Indonesië en Nederland dadelijk
met zijn plan zouden instemmen- Hij
vertelde dat hij er zelfs moeite mee
had gehad om Indonesië tot een klein
gedeelte van zijn voorstel over te halen.
Nu was er echter volgens de premier
een punt om over te praten.

NOG NIET INGELICHT
Zowel de Indonesische als de Neder-

landse regering heeft inmiddels daten
weten, dat zij over de plannen van pre-
mier Rahman niet zijn ingelicht.
Woordvoerders in Djakarta en Den
Haag zeiden dat hun regeringen niet
meer wisten dan Wat zij in de krant
hadden gelezen.

GESPREK MET NASUTION
Tengkoe Abdoel Rahman zei, voor

zijn vertrek uit Malakka, dat uit de
gesprekken die hij donderdag met gene-
raal Nasution in Kuala Lumpur had
gehad, duidelijk gebleken was, dat In-
donesië een vreedzame" oplossing van
de kwestie wenste. Hij voegde hieraan-
toe: indien de regeringen van de Ver-
enigde Staten en Nederland instemmen
met wat ik in gedachte heb, de-nk ik
dat we het probleem uit de wereld
kunnen helpen.

Het is een irriterend probleem dat,
indien niet vroegtijdig uit de weg ge-
ruimd, moeilijkheden in dit deel van
Azië' zal veroorzaken.

De Maleise premier zal na zijn be-
zoek aan Engeland, zes dagen in Ca-
nada blijven, voordat hij door zal rei-
zen naar de Verenigde Staten-
MINISTER LUNS WACHT MET BE-
LANGSTELLING AF

De Nederlandse minister van Buiten-
landse Zaken, mr. Luns is inmiddels
na een verblijf van een maand in Ame-
rika en de Nederlandse Antillen, in
Nederland teruggekeerd.

Hij vertelde op Schiphol, in Amerika
te hebben gesproken met de regering
in Washington, met de premiers van
Engeland, India en Australië en de mi-
nisters van Buitenlandse Zaken van tal-
rijke landen.
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GELEGENHEID TOT KRITIEK
De heer Hasluck, de minister voor de

"Territories", meende dat Australisch
Nieuw Guinea behoefte had aan een
instelling waarin de prestaties van de
overheidsdiensten kritisch kon worden
besproken. De inwoners van het gebieds
deel, ZQwel Europeanen als autochto-
nen, dienen een gelegenheid te hebben
om te zeggen wat zij denken over de
werkwijze v^n de overheid en het soort
diensten, dat zij het meest geschikt ach-
ten voor het land. Op initiatief van de
Australische regering is er een voor-
ziening in voorbereiding, volgens welke
er een vaste commissie voor openbare
werken in de nieuwe Wetgevende Raad
zal worden ingesteld.
AMENDEMENTEN

Inmiddels waren er van de zijde van
de oppositie amendementen ingediend
die beoogden, om een gemeenschappe-
lijke kiezerslijst voor Europeanen en
autochtonen in te stellen, zo dat voor
de eer*s_e verkiezingen niet mogelijk of
aanvaardbaar was dan voor de daarop-
volgende verkiezingen
Al deze-^mandementen werden met een
grote meerderheid verworpen, er ont-
stond rumoer in het Huis. toen de minis
ter trachtte om het debat te bekorten,
waarmee de socialistische afgevaardig-
den niet aceoord gingen.

De heer Ward, socialistisch afgevaar-
digde voor New South Wales noemde
de wetgevende raad een facade van een
democratische instelling, omdat de re-
gering hlet recht van veto had tegen-
over de beslissingen van de raad.

De leider van de oppositie, de heer
Calwell, lichtte de socialistische amen-
dementen toe met de opmerking, dat de
Kemeenschappelijk? kfe-zerlijs't voorail
bedoeld was voor autochtone ambtena-
ren, leden van het Pacific Islands Regi-
ment en de politie die niet verkiesbaar
zijn. Zij dienden het recht te hebben
om op Europeanen te stemmen als zij
dat wilden, aldus de heer Calwell die
er aan toevoegde: we zouden in de osren
van de wereld een betere indruk maken
als we de gescheiden kiezerslijsten af-
schaften.

Hij merkte voorts op dat de minister
wel gezegd had dat het huidige kies-
stelsel van tijdelijke aard zou zijn en
gemoderniseerd zou worden zodra de
o»nstand;gheden dat toelieten, maar
jammer genoeg had de minister er niet
bij gezegd, aldus de heer Calwell. hoe
lang de overgangsperiode z i duren.

De gemeenschappelijke kiezerslijst dien-
de niet te lang op zich te laten wachten
volgens de oppositie. Het beste kon zij
mei' en al worden ingevoerd, en als dat
niet kon dan in ieder geval voor de vol-
gende verkiezingen
MISSIE EN ZENDING

De heer Calwell merkte op dat de
Missie en Zending geklaagd hadden
over de vermindering van het aantal
zetels dat hun in de raad was toebe-
deeld. Hij meende echter dat het beter
zou zijn indien deze instellingen in het
geheel niet vertegenwoordigd zouden
zijn, omdat zij anders het gevaar liepen
in strijdpunten van politieke aard be-
trokken te worden. Hij erkende echter
de waarde van zendelingen en missio-
narissen voor de raad op grond van hun
grote kennis van het volk.
FINANCIËLE STEUN

Over de financiële hulpverlening van
Australië aan N-euw Guinea merkte hij
op, dat Australië niet ;n staat ze
om die bedragen aan het gebiedsdeel te
besteden die de Australiërs zelf wel
zouden willen.
Hij voegde er aantoe: Zij die ons in de
Verenigde Naties becritiseren zouden de
morele verplichtingen moeten aanvaar-
den, om zelf een bijdrage te leveren tot
herziening van de tekortkomingen die
zij constateren. Maar internationale
hulp dient te komen van de Verenigde
Naties en niet van een of ander indivi-
dueel land omdat dat slechts moeilijk-
heden en gevaren zou opleveren.
WENS DER AUTOCHTONEN

Minister Hasluck antwoordde, dat de
retrering ook voorstander was Van een
gemeenschappelijke kiezerslijst, maar
dat het stelsel van gescheiden kiezers-
korpsen door de autochtonen zelf was
voorgesteld.

De vooraanstaande autochtonen had-
den verklaard dat zij in de toekomst
een gemeenschappelijke kiezerslijst
w<ilden, maar dat ze daarmee wilden
Wachten, totdat de gewone Papoea in
staat was om deel te nemen in recht-
streekse verkiezingen. Indien de ge-
schoolde Papoeis nu samen met de
Europeanen zouden stemmen, zouden z'j
zich van het gewone volk verwijderen
en dat wilde men niet.

In antwoord op de opmerking van de
plaatsvervangend leider van de oonosi-
tie. de heer Whitlam. dat de Austra-
lische res»er*ng in Canberra de bevoegd-
heden moest hebben om de gescheiden
kiezerslijsten te vervangen door ge-
meenschappelijke, verklaarde minister
Hasluck, dat de regering van mening
was dat een beslissing in deze kwestie
bii uitstek toebehoorde aan de wet«n-
vende raad van Pap>>a New Guinea te
Port Moresby zelf.
SCHOT IN HET DUISTER

Z;ch verwerend tegen de aandrang
om een datum vast te stellen voor in-
voering van een gemeenschappelijke
kiezerslijst, zei minister Hasluck. dat
latere hervormingen afhankelijk waren

van de wijze waarop de huidige instel-
lingen zouden aanslaan bij de bevol-
king. Het is onmogelijk te voorspellen
hoe de samenleving zich zal veranderen,
zei hij en wij weigeren om cern schot in
het duister te lossen.

Debat in Australisch Huis van Afgevaardigden
Hasluck: Autochtonen van TP/NGwilden

zeil gescheiden Kiezerslijsten
Socialistische amendemen-

ten verworpen
Het Australische Huis van Afgevaar-

digden heeft in het begin van deze
maand het wetsontwerp tot hervor-
ming van de Wetgevende Raad van
Ï»apua-New tiluinea goedgekeurd. Zi.j
het met enige vertraging geven we nu
een verslag van het debat over deze
zaak.

Piet Zomerdijk naar
Nederland vertokken

Gisteravond troffen we in restaurant
De Fretes de heer Piet Zomerdijk (41)
aan, die daar samen met zijn vrouw
in alle kalmte zijn afscheid van Hollan-
dia en Nieuw Guinea vierde. Vandaag
is hij naar Biak vertrokken en van-
nacht hoopt hij met de super-constel-
lation de reis naar Nederland te aan-
vaarden.

Ruim 22 jaar geleden verliet hij zijn
geboorteland om als militair naar de
tropen te gaan en nu keert hij er voor
het eerst weer terug.

Gevraagd naar zijn plannen in Ne-
derland verklaarde de heer Zomerdijk,
dat hij daar nog geen idee van had.
Hij zou eerst naar Uithuizen gaan op
de Groningse klei, vanwaar hij 22 jaar
geleden vertrok en waar zijn moeder
woont. Daar wil hij eerst de kennisma-
king met Nederland hernieuwen. Er zal
wel veel veranderd zijn, zegt hij.

Dat hij in die 22 jaar het een en an-
der heeft ervaren, spreekt vanzelf-
Oorlog, krijgsgevangenschap in Burma,
politionele acties en ten slotte Nieuw
Guinea. In 1950 kwam hij als militair
te Hollandia. Landmacht? vragen we.
Kom nou, is het antwoord. Er is maar
één leger en dat is het KNIL; behalve
de OVW-ers dan, voegt hij er meteen
aantoe, die hebben we indertijd geadop-
teerd.
Gedemobiliseerd in 1951, werd hij be-
heerder van de Jachtclub en wel tot
1953. De twee jaar die daarop volgden
was hij beheerder van het Gouverne-
ments hotel (Jas en Das) te Hollandia
Binnen en siads 1955 heeft hij achter
de bar van Warenhuis Juliana gestaan.
Altijd opgewekt (van half zeven 's och-
tends af), zo stond Piet Zomerdijk zijn
klanten te woord. Hij leverde koffie
warme worst, milkshake, sigaretten en
nieuws, want er is daar aan die bar
in de loop der jaren wel het een en
ander verteld, (niet alleen door hein).

Wat zijn je indrukken van je tien
Nieuw Guinea jaren, vragen we, en dan
verschijnt er een zorgelijke trek op het
gezicht van de heer Zomerdijk. "Ik kan
niet ontkennen dat mijn verblijf hier
op een desillusie is uitgelopen, zegt hij
dan. Ik had gehoopt dat mijn nieuwe
werkgever mij. een Europees verlof zou
geven, na de 22 jaren die ik al uit
Europa weg ben. Maar het werd me
duidelijk gemaakt, dat ze voor mij geen
uitzondering konden maken. Toen ik
mijn ontsliag nam, heb ik een mooi ge-
tuigschrift gekregen, maar ik ben 41
jaar en dan heb je daar niet zo veel
aan."

Om het gesprek niet al te somber te
laten verlopen spreken we tegenover
hem de hoop uit, dat er in Uithuizen
ook een barkeeper nodig zal zijn, maar
dat brengt de heer Zomerdijk nauwe-
lijks tot vrolijker gedachten.
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Over het. bemiddelingsplan inzake
Nederlands Nieuw Guinea van de pre-
mier van Malakka Abdoel Rahman
wist minister Luns geen nadere bijzon-
derheden. Hij zei met belangstelling
verdere bericjhten over deze kwestie
te zullen afwachten. Volgens minister
Luns is het in 1950 bekend gemaakte
standpunt van Amerika met betrekking
tot de kwestie Nieuw Guinea nog steeds
van kracht.

In het kort komt het hierop neer:
de Verenigde Staten zullen ieder ge-
bruik van geweld afkeuren.

Minister Luns verklaarde ook een on-
derhoud gehad te hebben met zijn Ja-
panse collega die hem zijn spijt be-
tuigde over het Karel Doorman-inci-
dent- Verder sprak hij enkele malen
met secretaris-generaal Hammars-
kjoeld, waarvan eenmaal vertrouwelijk
over Nederlands Nieuw Guinea.

In ieder geval wil hij iedereen in
Nieuw Guinea een goed verblijf toe
wensen. Dank je wel, en we zijn er
van overtuigd dat menige inwoner van
Hollandia de komende dagen de ver-
trouwde en voorkomende figuur achter
de tap van "Juliana" zal missen. Dat
moet toch -wel een genoegdoening zijn
voor de heer Zomerdijk als hij straks
bij de kachel zit in het Groningse Uit-
huizen, en terugdenkt aan Hollandia.

Nieuws uit TAKPAK
Plaats nieuwe vliegveld

bepaald
B.V.G. In het onderzoek naar de plaats
bepaling van het aan te leggen vlieg-
veld naoij ü'ak-FaK is een dezer dagen

een beslissing genomen.
Het vliegveld zal op een afstand van

v:.,i kilometer hemelsbreed van de af-
delingshoofdplaats in de richting oost-
west worden aangelegd. Voorlopig zal
worden volstaan met een lengte van
500 meter die voldoende is voor lan-
dingen van vliegtuigen van het type
Twin-Pioneer. Bij de uitvoering van de
plannen zal worden gestreefd naar de
aanleg van een verharde baan, terwijl
er tevens rekening mee wordt gehouden
dat het veld eventueel kan worden ver-
lengd- Dit laatste in verband met de
mogelijkheid dat de later aan te schaf-
fen nieuwe vliegtuigen, ter vervanging
van de oude toestellen, van een ander
type zullen zijn. Een bijzonderheid hier-
bij is dat vermoedelijk de kosten van
de aanleg van het vliegveld lager zul-
len zijn dan de kosten van de aanleg

van de verbindingsweg met Fak-Fak.
Het tracé van deze 12 tot 15 kilome-

ter lange weg moet nog worden gevon-
den.

Japans schip te ësoembati
Op 5 oktober j.l. is te Roembati in

de onderafdeling Fak-Fak het Japanse
schip "Shonan Maru" aangekomen om
meer dan 2500 m 3hout te laden dat
door de coöperatie "Onin Sehati" voor
verscheping gereed gemaakt is*

De Radja var_ Roembati. Ibrahim Bau,
die zoails bekend de leider van de ge-
noemde coöperatie is, was in Sorong

reeds aan **-_*ord van de Shonan Maru
gegaan.

Werkgroep wegen
ingesteld

B.VG. In navolging van de bestaande
werkgroep vliegvelden is door de direc-
teur van Openbare Werken, ir. EL.
Berretty, de werkgroep wegen ingesteld.

De taak van deze werkgroep is om
onder beschouwing van de economische
bestuurlijke en andere eisen, adviezen
uit te brengen over de wenselijkheid
van wegen buiten de stedelijke centra.

Hierbij zal tevens worden geadviseerd
over het type van de aan te leggen
wegen.

De leden van deze werkgroep zijn

de heren: ir. J.C. de Looff, die tevens
als rapporteur optreedt, P-J.C. Rom-
bouts, drs L.G. Hoornweg, mr. Th. C.
van den Broek en H. den Hertog-

Malaise in Engelse
auto industrie

Het zag er voor de automobieliabri-
kanten allemaal zo goed uit aan het
begin van dit jaar. De in Europa en
Noord-Amerika heersende conjunctuur
deed een vlotte afzet van de diverse
merken verwachten. Ook de Engelse
fabrikanten koesterden dienaangaande
grote verwachtingen. Hoezeer zijn deze
echter door de feiten gelogenstraft.

Weliswaar hebben de Engelse auto-
mobielfabrikanten gedurende de eerste
zes maanden van dit jaar nog goed za-
ken gedaan, doch thans is eir beslist
sprake van een ernstige terugslag. Wat
de binnenlandse markt betreft, moet de
oorzaak van deze terugslag in de auto-
verkoop mede gezocht worden in het
feit, dat kortelings de maatregelen ten
aanzien van de afbetaling zijn ver-
scherpt* Maar niet alleen op eigen
markt lopen de verkopen terug, ook in
de Verenigde Staten en de Westeuro-
pese landen blijft de vraag beneden de
verwachtingen.

De Amerikaanse producenten hebben
dit jaar het wapen van de concurren-
tie scherp geslepen en hebben vele bui-
tenlandse (Engelse en Franse) fabrikan-
ten duchtige steken toegebracht. En in
Europa, met name op de Duitse auto-
markt, moet de Britse wagen concur-
reren met de vaak goedkopere Franse
wagen. Als gevolg van deze ontwikke-
ling is de Britse automobielindustrie
teruggeschakeld op een lagere versnel-
ling in zijn prbdüktie. Verspillende
fabrieken hebben hun arbeiders op
wachtgeld naar huis moeten sturen, in
andere bedrijven werd de werktijd ver
kort. In de Coventry-fabrieken van de
Standard Triumpb werken de arbe:ders
momenteel slechts 20 uur per week.

Toch worden de arbeiders niet ont-
slagen, dit in tegenstelling tot Detroit,
waar alleen bijvoorbeeld Chrysler al
afgelopen week 5000 man gedaan gaf-
Verwachten de fabrikanten dat binnen-

Wereldbank ontwikkelde grote activiteit
Bij de Wereldbank kijkt men niet op

een tientje. Sedert haar oprichting in
1946 heeft de bank nu al voor vijf mil-
jard dollar aan leningen verstrekt om
achtergebleven gebieden een steun in
de rug te geven. Ook in het laatste
boekjaar heeft de Wereldbank weer een
stormachtige activiteit ontwikkeld- Aan
nieuwe leningen werden 659 miljoen
dollar verstrekt. Als gewoonlijk ging
het grootste deel van dit kapitaal naar
de Aziatische landen (India, Pakistan
en het nabije Oosten). Op de tweede
plaats komt Afrika, onmiddellijk ge-
volgd door Zuid-Amerika. Bijna 60°/o
van het afgelopen boekjaar uitgeleen-
de bedrag was bestemd voor de sector
transport. Met dit geld worden in In-
dia en Pakistan nieuwe wegen aange-
legd en in het Midden-Oosten oliepijp-
leidingen gelegd. De bestemming van
deze leningen geeft steeds aan, dat de
Wereldbank alleen geld verstrekt voor
die doeleinden die de economie van een
land kunnen bevorderen-

Het aantal leden van de Wereldbank
bedraagt momenteel 68. Dit aantal zal

echter binnenkort oplopen. Het zojuist
onafhankelijk geworden Nigeria heeft
reeds laten weten lid te willen wortöen,
en Laos en Portugal koesteren dezelfde
voornemens.

De Wereldbank is geen filantropische
instelling. De bank tracht de verstrek-
te leningen door te plaatsen bij andere
beleggers. In het afgelopen bbektjaair
werd voor een bedrag van 244 miljoen
gulden aan verstrekte leningen "door-
verkocht". De hiermee behaalde winst
werd aan de reserves toegevoegd. Dank-
zij de in het afgelopen boekjaar ge-
maakte winsten werd het kapitaal van
de bank verdubbeld, zodat de moge-
lijkheid om de hulpverlening aan de on-
derontwikkelde gebieden uit te breiden,
belangrijk groter is geworden-

De Wereldbank heeft ook een doch-
teronderneming, de Internationale Fi-
nangierings Maatschappij. De.He bank
houdt zich bezig met het steunen van
de particuliere industrieën in de onder-
ontwikkelde gebieden. Binnenkort komt
er nog een organisatie bij, die zich
eveneens ten doel stelt de achtergeble-
ven gebieden hulp te verstrekken
Deze organisatie, de International De-
velooment Association. zal beein vol-
gende maand haar werkzaamheden aan-
vangen.

SOEKARNO WEER IN DJAKARTA
Zaterdag is ook president Soekarno

van Indonesië van de vergadering van
de Verenigde Naties te Djakarta terug-
gekeerd.

Hij zei bij aankomst te Djakarta nog
steeds te geloven dat het hoofdkwartier
der Verenigde Naties uit New Vork
moest worden verplaatst.

De president zei, dat het hem tijdens
zijn bezoek aan de Verenigde Naties
duidelijk geworden was, dat de Ver-
enigde Naties, die de band zouden moe-
ten vormen tussen alle landen in de
wereld, nog steeds het slagveld zijn van
de koude oorlog. Indien dit zo bleef
zouden vele landen, waaronder ook In-
donesië, het sertrouwen in deze orga-
nisatie verliezen, aldus de president.

In Djakarta werd een dag vakantie
aan alle werkers gegeven om de presi-
dent af te halen. De bussen brachten
het volk gratis naar het vliegveld.
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kort iedereen weer zit te springen om
een Britse wagen . . . . ?
Ondanks de huidige slapte zijn de Engel
se fabrikanten niet pessimistisch ge-
stemd.. De meeste fabrieken trekken
de voorgenomen investeringen zelfs
niet in. Door de investeringen te be-
perken zou de Britse automobielindus-
trie licht een achterstand krijgen op
de Franse en Duitse auto-industrie-
Hetgeen zich natuurlijk wreekt, wm-
neer de vraag naar auto's weer zou toe-
nemen. En dat laatste is bij de aanhou-
dende conjunctuur zeker niet denk-
beeldig

Radioprogramma
MAANDAG, 17 OKTOBER 1960
20.00 uur: Klok; nieuws; weersverwach-
ting. 20.15 uur: Sportpraatje door Her-
man Walhain. 20.20 uur: Operaprogram-
ma. Aria's uit opera's van Mozart. 20.50
uur: Wat de pers ervan zegt. . . . 21.00
uur: Jean Sablon, zang 21.15 uur: Me-
tropole-orkest olv. Dolf van der Lin-
den met solistische medewerking van
Dick Sdhallies, piano. 21.43 uur: Guus
Jansen, hammondorgel. 22.00 uur:
Enodh Light en zijn orkest met solisten.
22.20 uur: Karl Kress, gitaar 22.30 uur:
Conny Boswell, zang. 22.40 uur: Jo-
sephine Bradley en haar Ballroo-m-cr-
kest. 22.50: Nieuws in het kort. 23.00

uur: Sluiting.
DINSDAG, 18 OKTOBER 1980
20.00 uur: Klok; nieuws; weersverwach-
ting. 20.15 uur: Muziek op verzoek. 21.00
uur: Buitenlands weekoverzicht. 21.15
uur: Het Horace Silver Quintet. 21.30
uur: Michael Holliday, zang. 21.40 uur:
Het Ernest Maxin Orkest. 22.00 uur Ju-
lie London, zang. 22.17 uur: Francis Ca-
naro en zijn groot orkest spelen tango's.

22.35 uur: Louis Mariano, zang 22.50 uur
Nieuws in het kort. 23.00 uur: Sluiting.
WOENSDAG, 19 OKTOBER 1960
20.00 uur: Klok; nieuws; weersverwach-
ting. 20.15 uur: The Eamblers olv. Theo
Uden Masman met zang door Jany Bron
en Marcel Tlrelemans. 20.46 uur: Hoor-
spel. 22.00 uur: Walier Fenske en zijn
orkest. 22.20 uur: Perry Como zingt
"evergreens". 22.35 uur: Ted Heath-or-
kest. 22.50 uur: Nieuws in het kort.
23.00 uur: Sluiting.

Tien nieuwe pocket-
boenen per ween

De verkoop van het pocketbook heeft
de laatste jaren in Nederland een enor-
me vlucht genomen. Per uur worden
door de gezamenlijke Nederlandse boek-
handels 3000 pocketboeken verkocht, ge-
rekend naar een 50-urige verkoop-
week. Per jaar komen heden 8 miljoen
pockets in lezershanden.

Per week verschijnen tegenwoordig
in Nederland ongeveer 10 nieuwe
pocket-uitgaven* Van een titel worden
gemiddeld 5000 exempliaren verkocht.
Woordenboeken en atlassen blijken —
gezien hun enorme oplagen — het meest
in trek te zijn. Ook literaire uitgaven

blijken zeer goed te voldoen. Als voor-
beeld kan gelden "De Mei van Gorter",
waarvan in enkele jaren 35.000 exem-
plaren zijn verkocht.

De boekhandelaren zijn niet meer be-
vreesd voor het pocketboek. Er is na-
melijk gebleken, dat het gewone boek
nauwelijks enige ctomciurrentie onder-
vindt Wel is de verkoop van het in-
genaaide boek, geschreven door een nog
onbekende auteur, achteruit gelopen.

Overigens v/orden de pockets -weer
dikker en verzorgder, zodat het oor-
spronkelijke ingenaaide boek weer
wordt benaderd.

Filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 17/10 voor slechts één
dag "AYER MATA"
met Rosnani en Abmad Mahmood.

Een hartroerende Maleise film.
Haven morgen 18/10 en overmorgen
19/10: "TWILIGHT FOR THE GODS"
met Rock Hudson. Boeiend verteld,
prachtig geschilderd en machtig uitge-
beeld.
Sentani morgen 18/10: "THE HANGING
TREE" met Gary Cooper.

REX THEATER
vertoont heden 17/10 en dinsdag 18/10
de lang verwachte film:

"DE MIJNEN VAN KONING
SALOMON"

("Kings Salomon's Mines")
met Stewart Granger en Deborah Kerr
Een film gebaseerd op het gelijknamige
boek. Spanning, moed en actie ontbre-
ken geheel niet in deze film.
HEDEN in "REK".
VERWACHT in "REK" Robert Mitchum- Susan Hayward in "WHITE WITCH
DOCTOR"
"REK" - Hollandia Binnen vertoont he-
den 17/10 de film: "DUEL OP DE AT-LANTIC" (The Eheray Below) metRobert Mitchum - Curt Jurgens.

Laatste Nieuws
GEHEIMZINNIGE ONDERZEEËR

i-en speciaal eskader van vier Ameri-kaanse oorlogsschepen wordt vandaa*m de buurt van de Californische kustverwacht voor onderzoek van bericihtenover een geheimzinnige onderzeeër.
Het eskader bestaat uit een vliegdek-

schip en 3 torpedobootjagers, en is op
weg van Honolulu naar het bewuste ge-
bied in de Oceaan.

Ook patrouilles in de lucht kijken uit
naar de geheimzinnige onderzeeër om
te pogen deze te fotograferen.

MOBUTU NAAR KATANGA.
De sterke man in Kongo, kolonel Mo-

butu, heeft Leopoldstad verlaten op weg
naar El!zabethstad, de hoofdstad van de
provincie Katanga.

Er is geen officiële reden opgegeven
voor deze tocht, doch in verband hier-
mee wordt gewezen op het bericilgt, dat
premier Tsombe van Katanga drie da-
gen geleden aan kolonel Mobutu heeft
doen weten, dat hij een delegatie zal

zenden om aan de rondetafelconferentie
deel te nemen zo spoedig als de gepro-
jecteerde regering van premier Ileo dei-
centrale regering gestalte heeft gekre-
gen.
Kolonel Mobutu wil premier Ileo in de
plaats van de afgezette premier Loe-
moemba aanstellen.

De kolonel heeft; tot nu toe
getracht een einde te maken aan de
stammentwisten en van de leiders van
het volk te horen welke regeringsvorm
zij wensen.
CATASTROFE IN BENGALEN

Uit Pakistan komen berichten over
een stormramp van ontzaggelijke afme-
tingen. Een cycloon met windstoten van
110 km. per uur heeft zes uur lang de
eilanden in de Golf van Bengalen en
het kustgebied van de provincie Oost
Pakistan geteisterd.
Daarna volgde een springvloed die in
het deltagebied van de Ganges diep het
land binnendrong.
Volgens de eerste berichten zijn er drie
duizend doden. Deze ramp heeft al vc-
rige week maandag plaats gehad, doch
nu pas komen er berichten binnen uit
dit gebied waaruit de omvang van de
catastrofe blijkt.

NEHROE TELEURGESTELD
Premier Nehroe van India is bezig

een plan te ontwerpen voor wat hij
ziet als een versterking van het secre-
tariaat van de Verenigde Naties.
Zijn idee is dat de secretaris generaal
een aantal kleine adviseurs zou krijgen
die zouden moeten worden gekozen uit
de grote geografische en ideologische
landengroeperingen. Nehroe is tegen de
hervormingsplannen van Chroestsjof,
maar hij is wel van mening, dat de
stem van de Afro-Az:!atische landen
beter moet. kunnen worden gehoord.
Premier Nehroe is overigens teleurge-
steld teruggekeerd uil New Vork. Hij
ziet voorlop;g geen mogelükheid voor
de verzoening lussen Rusland en Ame-
rika. Beide landen acht hü aansprake-
lijk voor het feit dat de assemblee tot
dusver niets heeft kunnen *!.+*-icMe___
met name, zo verklaarde welingelichte
krengen in New Delhi, was hü verrast
door de onbuigzaamheid der Verenigde
Staten.

AMERIKANEN GEFUSILEERD IN
CUBA.

Op Cuba zijn vanmcfgen twee Ame-
rikanen gefusileerd wegens deelneming
aan de contra-revoluticnaire guerrilla-
strijd. Ze waren vrijdag gevangengeno-
men in het noordelijke deel van de pro-
vincie Ori«*nte.

Chinese kok TEETHIAM LIONG
Hollandia-Binnen levert m.i.v.
November a.s. rantang en neemt
ook losse bestellingen aan.
Telefonisch te bereiken via toestel
no. 165. 2543

ZIGO vertoont dinsdag 18/10. "'t Wilde
Noorden" met Stewart Granger, Aan-
vang 20.15 uur. 2543
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