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DJAKARTA:
Nederand beschuldigd van onrust zaaiën
Papua’s zouden binnenland invluchten

In Djakarta heeft een Indonesische
officier, overste Hartono er de Neder-
landers van beschuldigd, het gerucht
te hebben verspreid dat Indonesië van
plan zou zijn Nederlands Nieuw Gui-
nea aan te vallen. De overste, die waar-
nemend secretaris-generaal van het Na-
tionale Front voor de bevrijding van
West Irian is, verkondigde dat de Pa-
poea's naar aanleiding van deze ge-
ruchten het binnenland van Nieuw
Guinea in vluchten. Voor de radio, zei
overste Hartono, dat de Nederlan-

ders van de Papoea's wapens hadden
ontnomen, omdat zij bang zouden zijn
voor een anjti-Ned|erland^e beweging.
De inlichtingen die overste Hartono had
ontvangen kwamen van bewoners v.an
een eiland, die naar Indonesisch grond-
gebied waren gevlucht.

NIEUWS IN HET KORT

— De confiscatie van de Amerikaanse
eigendommen in Cuba is door het Sta-
te Departement geheel in overeenstem-
ming met de communistische interna-
tionale politiek genoemd. De waarde
van de nu onteigende bedrijven be-
draagt tenminste 300 miljoen dollar.

— Tunesië heeft in Frankrijk fel ge-
protesteerd tegen een grensschending
door Franse soldaten.

In Tunis is meegedeeld dat Franse
soldaten de grens overgingen en het
vuur openden op een groep burgers.
Een oude man werd gedood.

— De agendacommissie van de Vere-
nigde Naties heeft unaniem ingestemd
met een volledig debat over de beschul-
digingen van Cuba. dat de Verenigde
Staten plannen hebben om een invasie
in Cuba uit te voeren. De Amerikaanse
gedelegeerde noemde deze Cubaanse
beschuldiging monstrueus en fantas-
tisch. De Cubaanse afgevaardigde zei
dat zijn Regering over overvloedige be-
wijzen beschikte, dat een landing uit
de Verenigde Staten niet meer veraf
was.— Er is een Brits-Duitse commissie in-
gesteld voor onderzoek naar het inci-
dent, waarbij twee straaljagers gevaar-
lijk dicht langs het vliegtuig, waarin
koningin Elizabeth en haar gemaal van
Denemarken naar Engeland vlogen,
scheerden.
De tweede piloot van het toestel waar-
in het koninklijk paar reisde zei, dat de
twéé Sabre-straaljagers, die het merk-
teken van de Westduitse luchtmacht
onder de vleugels droegen, het konink-
lijk vliegtuig pp 50 voet afstand pas-

seerden.
De Nederlandse luchtmacht verklaarde
dat het Duitse straaljagers waren, doch
het tweede tactische geallieerde iucht-
commando ontkende dit en beweerd dat
het Nederlandse Hunter-straaljagers
zijn geweest.

Tenskoe Abdoel Rahman
in Washington

Tengkoe Abdoel Rahman, de premier
van Malakka, heeft in Washington ge-
zegd dat de Verenigde Naties een be-
langrijke bijdrage kunnen leveren om
de verhouding tussen Indonesië en Ne-
derland te verbeteren over de kwestie
Nieuw Guinea. De Tengkoe is in Wa-
shington, waar hij mevt de Amerikaanse
minister van Buitenlandse Zaken zijn
plan om vrede te stichten tussen Ne-
derland en Indonesië,, zal bespreken.

De Maleise premier zei, dat er goede
kans was wn een oplossing te vinden
voor het geschil. Volgende maand zal hij
op de terugweg een bezoek brengen aan
Den Haag, om het plan te bespreken.

Volgens UPI zouden Maleise diploma-
tieke kringen hebben gezegd dat het
oorspronkelijke plan van de premier

een beheerschap van de Verenigde Na-
ties, uit te voeren door Indonesië, in-
hield.

Een dergelijk plan, aldus UPI, vindt
geen weerklank bij de Nederlandse re-
gering, welke volhoudt dat Indonesisch
bestuur ové*i dit gebied de hoop op zelf
bestuur voor West Nieuw Guinea ver-
nietigt.

Klu Klux Klan in Z.Rhodesia
De regering van Zuid-Rhodesia heeft

een wet aangenomen, waarbij steniging
en brandstichting met 20 jaar gevan-
genisstraf wordt gestraft, en eedsafleg-
ging voor geheime genootschappen
strafbaar stelt.

Hiermede hoopt de regering van Zuid
Rhodesia een herhaling van de onlangs
plaats hebbende onlusten in Zuid-Rho-
desia te voorkomen.

Volgens binnengekomen rapporten
zijn in Zuid Rhodesia op het moment
665 Afrikanen gearresteerd terwijl de
politie voort blijft gaan met razzia's
te houden. Onderwijl verontrusten de
activiteiten van de blanke rechtsge-
oriënteerde vleugel van het Zuid-Rho-
desische leger de politiemacht van het
land. Een politie officier zei hierover,
dat deze semi-militaire Klu-Klux-Klan
beweging een uitdaging betekende aan
de structuur van de kolonie-
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Niet zelf besturende landen krij-
gen zitting in UNO - organen
In de beheerschapsraad van de

Verenigde Naties is een resolutie
aangenomen om de onderontwik-
kelde gebieden jn het werk van de
Verenigde Naties in te schakelen.
De resolutie die door 21 landen
werd voorgedragen, werd met 67
tegen 0 stemmen bij 12 onthoudin-
gen aangenomen. In de resolutie
wordt gezegd dat vertegenwoordi-
gers van de inheemse bevolking der
niet zelfbesturende landen zitting
zullen pemen ip de organen van de
Verenigde Naties en dat hiermede
wordt pereikt ,dat de ontwikkeling
van die landen zai worden ver-
gald.



Pacilicvierdaagse begonnen
Woensdag waren wij om ongeveer

half twee 's middags getuige van de
start der Pacific Vierdaagse.

Deze wandeltochten, die georgani-
seerd worden door het Veteranen Le-
gioen Nederland, beginnen al traditie
te worden en verheugen zich in een
steeds groeiende belangstelling. En geen
wonder. Want het afleggen van de voor
geschreven kilometers is in dit klimaat
een niet te onderschatten sportieve pres
tatie, waar iedere deelnemer terecht
trots op mag zijn.

Het is jammer dat niet alle werk-
gevers hier oog voor hebben. Van de
403 deelnemers(stern) die oorspronke-
lijk inschreven, startten maar 302, daar
velen geen vrij konden krijgen.

Er wordt gelopen in drie klassen:
klasse I van 40 km., voor heren van 21
t/m. 40 jaar. Klasse II van 35 km. voor
dames van 21 t/m. 40 jaar, heren van
40 en ouder en gewapende groepen.
En klasse 111 van 30 km. voor dames
en heren van 16 |(/m. 20 jaar.

Het was daar een vrolijke boel in en
voor het clubgebouw van het Vetera-
nen Legioen Nederland. Er waren heel
wat deelnemers in groepsverband en
hun 'kleurige, sportieve uniformen en
uitgelaten stemming gaven deze start
een bijzonder feestelijk tintje. Een
groep autochtone meisjes in hun zelf-
genaaide groen geruite rokjes, zag er al
heel fleurig uit. Een andere groep ste-
vig gebouwde jongelui bleek te bestaan
uit politiemensen die in burger mee-
wandelden.
Op onze vraag hoeveel kilometer het
zwaarste parcours v)an vandaag zou
bedragen, kregen we van een deelnemer,
die popelde olm te mogen starten, het
antwoord: „39,2 km. maar zegt U maar
40 km. met de hoekjes mee!"

Menigeen zal de wandelenthousiasten
woensdagmiddag zijn tegengekomen.

want de route bleef deze dag vrijwel
beperkt tot het drukste gpdeelte van
Hollandia: start Veteranen Legioen-
clubgebouw, langs het APO-kamp, Dok
V, Dok VIII en IX tot aan de brug naar
Base G. Terug naar de Haven, langs
Berg en Dal naar Hamadi, de Zeevaart-
school met als verste punt in deze
richting' de Gerrit Entrop-hoeve.
Weer terug naar de Haven, via de ka-
thedraal naar Dok IX, terug langs Dok
11, de Werf om te eindigen bij de start.

Aan het einde van de lange warme
middag was misschien wel aan het wan
delen te zien dat niet allen van blaren

gespaard waren gebleven, maar toch
kwamen de meesten welgemoed
's avonds bij de finish aan. Wij zagen
de oudste deelnemer die 60 jaar is moe,
maar breed lachend het clubgebouw van
het VLN binnenkomen. Ook Pim Vis-
ser, die op geen enkele wandelmars ont-
breekt, was van de partij.

Aan het einde van deze vierdaagse,
zal aan de deelnemers(sters) die de mars
met succes hebben volbracht, voor de
eerste maal het "Vierdaagse SPacifio-
kruis" als herinnering worden uitge-
rijkt. Vandaag zal de route via Berg en
Dal, richting Hollandia-Binnen, met als
verste punt de driesprong te Joka, gaan.
Teruggaande zal via de Polimac gelo-
pen worden.

Logeergebouwte Wamena
Naar wij vernemen, is de Resident

van Hollandia voornemens, om op il
november a.s. het nieuwe logeergebouw
te Wamena in de Baliem officieel in ge-
bruik te stellen.

In het begin zal het logeergebouw
over slechts 8 bedden beschikken. Later
zal dit worden uitgebreid tot 16.
Het logeer-tarief is, in overleg met het
hoofd Reiswezen, vastgesteld op f 20,—per volwassene per dag. Voor kinderen
van 1 tot 2 jaar f 5,— van 2 tot 6 jaar
f 10,— en van 6 tot 12 jaar f 15,— per
kind per dag.
Kindere-n boven de 12 jaar moeten vol
tarief betalen.

Bij de vaststelling van de logeer-ta-
rieven is rekening gehouden met de op-
voer-kosten a f 0,75 per kilogram. Eerst
over 6 maanden zal de uiteindelijke
vorm van beheer voor dit logeergebouw
kunnen worden vastgesteld, maar reeds
nu is men van oordeel dat deze be-
heerSvorm geen verzwaring van de
werkzaamheden voor het- plaatselijk
bestuur mag betekenen.

Verder vernemen wij nog dat in het
huidige passage-tarief Hollandia-Baliem
voorlopig geen wijzigingen zullen wor-
den aangebracht.

onderwijsperikelente Hollandia Binnen
Ondersongerust

Sedert en:ge tijd heerst er in Hollan-
dia Binnen bij de ouders van school-
gaande kinderen, en dan in het bijzon-
der de kinderen van de Europese Lage-
re School een zekere onrust over het
onderwijs op bedoelde school.
Enkele onderwijzers vertrokken deze
maand naar Nederland, terwijl binnen
afzienbare tijd nog een leerkracht zal
vertrekken.
De onlangs in ons blad geplaatste ad-
vertenties voor nieuwe leerkrachten le-
verden geen resultaten op.

Een aantal ouders van schoolgaande
kinderen stelde een bezwaarschrift op.
waarvan zij afschriften deden toekomen
aan de Minister van Binnenlandse Za-
ken en de Gouverneur van Nederlands
Nieuw Guinea.

De bezwaren van de circa 45 onder-
tekenaars zijn kort weergegeven de
volgende:

Op de Openbare Lagere School A te
Hollandia Binnen heeft men te kampen
met een accuut tekort aan onderwijs-
krachten.

De vervanging van de reeds naar
Nederland vertrokken onderwijzers laat
op zich wachten.

Om toch het vereiste lesprogramma
recht te doen wedervaren heeft het
schoolhoofd besloten om voor de derde
tot en met de zesde klas ook in de mid-
daguren les te geven.

E.e.a. zou dan volgens een roulatie-
systeem gaan, met dien verstande dat
genoemde leerlingen een week 's mor-
gens en de daaropvolgende week 's
middags les zouden krijgen.

De ouders, hoezeer zij dit alternatief
van 't betrokken schoolhoofd ook appri-
ciélren, stellen echter in hun bezwaar-
schrift dat deze regeling slechts van
zeer tijdelijke aard en zeker niet van
blijvende aard mag zijn.

Zij gronden hun bezwaren op de vol-
gende punten:

a) Van diverse kinderen werken bei-
de ouders, waardoor dus de kinde-
ren 's morgens van ouderlijk toe-
zicht verstoken zullen blijven.

b) Vele kinderen, en vooral de oude-
ren hebben de middagrust hard
nodig, en zullen door de middag-
hitte weinig van de lessen opste-
ken.

c) De toch zo belangrijke ontspan-
ning, zoals Padvinderij, sport e.d.,
welke voornamelijk in de middag
plaatsvindt, wordt op deze wijze
aan de kinderen onthouden.

d) Van de leraren wordt te veel ge-
vergd, want in principe zouden
genoemde leraren een dubbele
dagtaak te vervullen krijgen, het-
geen op den duur toch zijn terug-
slag zal hebben op het onderwijs
zelf.

Na de verdeling van de onderwijzers
over de lagere scholen te Hollandia
Binnen critisch te hebben beschouwd,
vragen de ondertekenaars zich af, of
het tekort aan onderwijskrachten dan
niet gelijdelijk over de scholen zou
kunnen worden verdeeld.
De twee L.S.B.'s hebben namelijk vol-
doende leerkrachten.
Zij stellen teveijs dat de uitbreiding van
het onderwijs een zeer prijzenswaar-
dige zaak is, doch dat dit niet ten koste
moet gaan van het peil van het onder-
wijs.

Zij besluiten hun bezwaarschrift met
het verzoek om aan deze uiterst onbe-
vredigende situatie een einde te willen
maken.

Van bevoegde zijde verklaarde men
ons het volgende:

Voor het vertrek van genoemde lera-
ren is de Dienst van Culturele Zaken
reeds druk doende geweest om een op-
lossing te zoeken. De advertenties in
ons blad getuigden daarvan.

Toen het bezwaarschrift nog niet ver-
zonden was had men al een oplossing
gevonden, nl. door een leraar van de
LSB. met spoed over te plaatsen naar
de Europese Lagere School.
Dit gaat niet ten koste van Papoea-on-
derwijs, want zelfs zonder voornoemde
onderwijzer is men "binnen de vereiste
formatie" gebleven.

Hoewel men deze oplossing niet hele-
maal gelukkig acht, is aan het grootste
bezwaar van de ouders tegemoet geko-
men.
Het les in de middaguren is
hierdoon geheel van de baan. Daarbij,
zo verklaarde men ons, ziet de Dienst
van Culturele Zaken zeer wel de moei-
lijkheden, maar zijn zij zelf geheel af-
hankelijk' van de komst van . nieuwe
onderwijzers uit Nederland.



Nieuws uit Manokwari
"De Lens" (druk en uitgave: H. Mica)

schrijft in haar 15e nummer van dit
jaar onder de kop: "Misleidende cijfers"
het volgende:

Het wil ons voorkomen, dat menig-
een, die naar Nederland wil vertrekken
en begrijpelijkerwijs de meest voorde-
lige manier uitkiest om er te komen,
misleid wordt door het aanbod van een
Italiaanse scheepvaart maatschappij,
die voor een bootreis naar Nederland
een prijs van f 1100,— berekent.

Op het eerste gezicht aanlokkelijk,
vergeleken met een luchtreis van
f 1500,— Maar er wordt niet gespro-
ken van de bedreigen, die men daarbo-
ven moet betalen, als daar zijn: reis
Manokwari - Hollandia. via Biak, waar
de hotelkosten f 35,— per dag en per
persoon zijn.
Nu behoort deze laatste post ook wel in
aanmerking genomen te worden bij een
luchtreis, maar de "Kroonduif" is van
plan om bij voldoende passagiers een
speciaal vliegtuig in te zetten, dat het
mogelijk maakt direct over te stappen,
waardoor de hotelkosten in Biak wor-
den vermeden. De KLM doet dit reeds
op haar Zuidroute op 11, 18 en 25 no-
vember en half Januari.

Ook wordt men er op gewezen, dat
men bij een bootreis een aardig bedrag
kwijt is aan z.g. "boor'dgeld", hetgeen
nooit mee-, doch altijd tegenvalt.
Wanneer men wekenlang op een schip
logeert, met niets omhanden, heeft men
uitgaven, waaraan niemand ontkomt,
hoe zuinig men het ook aanlegt, als
daar zijn: dranken, wasgoed, fooien,
eraz., om nog niet eens te spreken van
het verblijf in de havens, die het schip
aandoet. Bovendien is men in deze pe-
riode overgeleverd aan najaarsstormen,
die een massa ongemakken voor de
passagiers met zich meebrengen.

Al met al zouden wij vertrekkende
landgenoten willen adviseren zich niet
door mooi schijnende aanbiedingen van
de wijs te laten brengen en alles goed
te overwegen en te calculeren voor men
een beslissing neemt.

Trouwens, wij voor ons zouden een
zekere, comfortabele en tot in de punt-
jes verzorgde luchtreis prefereren bo-
ven een wekenlang verblijf op een Ita-
liaans schip, waarop de hoedanigheid
van behuizing, legering, voeding, enz.
alleen maar in verwachtingen is uit te
drukken.

In een hoofdartikel ddo. 8-10
schrijft de Njew Vork Tinnes
onder de kop:

PAPOEA’S: GEEN V-N - TOEZICHT
In aansluiting op het artikel van onze correspondent opgenomen in ons blad

van gisteren, onder de kop "Oriëntatiereis naar Nederland wordt succes", ci-
teren wij hieronder de Haagsche Courant van zaterdag 15 oktober die zegt:

De zeven Papoea-landsdienaren, die
momenteel een werkbezoek aan Neder-
land brengen, hebben gisteren hun me-
ning laten horen over de uitlatingen van
't Tweede Kamerlid De Kadt tijdens 't
recente kamerdebat over de instelling
van de N.G. Raad, dat door hen op de
publieke tribune is bijgewoond. De Pa-
poea's antwoordden op vragen van
journalisten dat zij zonder uitzondering
aanstoot hebben genomen aan de be-
woordingen van de heer De Kadt. die
hen „salon-Papoea's" en „sierpapoea's"
zou hebben genoemd.

Zo erg heeft de heer De Kadt het niet
gemaakt. Hij sprak van "uitgezochte" Pa
poea's. Het woord „sierpapoea's" kwam
uit de mond van de communist Bakker,
terwijl de pacifistische socialist Van
der Veen het over „recepüepapnca's"
had.- red. H. Crt.)

Sprekend over de toekomst van hun
land zeiden enkelen hunner: Wat in
Kongo gebeurt beschouwen wij allen
als een afschrikwekkend voorbeeld en
wij zien terdege in, dat, na de zelfstan-
digwording van Nieuw Guinea, een pe-
riode van neergang als in Kongo tot el-
ke prijs moet worden vermeden. Wat
wij in Nederland tot nu toe hebben ge-
zien toont wel aan dat er in Nieuw
Guinea nog heel veel moet gebeuren,
als wij zelfstandig willen worden.
„Wij hebben," verklaarden zij voorts,
ten volle vertrouwen in de Nederland-
se regering en' voelen niets voor „inter-
nationalisatie7.
Hoe' moeilijk het kan worden met die
internationalisatie, hebben we alweer
aan Kongo gezien. We weten, wat we
hebben en hebben gezien, tot welke
verwikkelingen een toezicht van de VN
kan leiden.

Op 12 november zijn de bezoekers dk>
zich thans over het land zullen ver-
spreiden, weer in Den Haag. Op 15
november wordt het bezoek afgesloten
met een gezamenlijke rijstmaaltijd,
aangeboden dpor staatssecretaris Bot.

Meer hulpaan Soekarno
Toen President Soekarno de vorige

week een ontmoeting had met Presi-
dent Eisenhower, had hij redenen om
aan te nemen, dat de Verenigde Staten
hun militaire hulp aan Indonesië zouden
vergroten.
De ontkenning hiervan door het Depar-
tement van Defensie verheldert de situ-
atie niet. De bedoeling van zulke hulp
is ongetwijveld te voorkomen dat Indo-
nesië te afhankelijk van Rusland wordt
Die hulp drukt geen volledige goedkeu-
ring van Soekarno's regeersysteem of
zijn internationale politiek uit.

Soekarno is een dictator; in maart jl.
ontbond hij het Indonesische parlement,
gekozen in 1955, en verving het door
een "benoemd" parlement, waaruit 's
presidenten sympathie voor Peking en
Moskou is af te lezen. Zijn verwijzin-
gen naar "anti-kolonialisme" en "anti-
imperialisme" zijn een echo van wat in
Moskou en de satellietstaten wórdt ge-
zegd.

Tenslotte houdt Soekarno nog steeds
vol, dat Nederlands Nieuw Guinea aan
Indonesië moet worden overgedragen.
Aangezien de bevolking van Nieuw
Guinea in raciaal opzicht bijna even-
veel verschilt van de Nederlanders als
van de Indonesiërs, heeft die eis op zijn
zachts gezegd een kleine imperialis-
tische bijsmaak.

HOGE BOMEN
Zij trokken door gebieden dje met

dicht kunai-gras was begroeid en door
bossen waar de bdrnen soms een om-
vang hadden van 12 meter in omtrek.
Kort daarna was het noodzakelijk om
opnieuw tot een hoogte te klimmen
van 2000 meter om de Lamari kloof te
verlaten en in. de Asiana vallei te ko-
men. In deze vallei die zelden is bezocht
door Europeanen stuitten zij op ver-
schillende stammen die oorlog voerden.
Jephcotts rapport vermeldt dat op de
tocht van Kainatu naar Wonenara de
expeditie regelmatig tien uren per dag
gestadig moest klimmen.
De hoofdgroep verliet Wonenara op 24
september en bereikte bij avond een
hoogte van 2000 meter.

De fauna, waarbij vooral de paradijs-
vogel, was verbazingwekkend voor wat
zijn dicht bevolktheid betreft.
Dit was temeer verrassend omdat zij
in een ongecontroleerd gebied waren,
waar de jacht een van de middelen van
bestaan is.

Drama op een berg

DRAGERS DESERTEERDEN OP
4000 METER HOOGTE

Autochtone dragers deserteerden toen
de tocht te zwaar werd bij de bestij-
ging van de 4000 meter hoge Mount
Piora, in Austr. N.G. volgens 'n rapport
dat binnengekomen is van een der leden
v.d. expeditie, de hr. Bruoe Jephcott
wiens rapport vermeld, dat in verschil-
lende gebieden waar de expeditie door
heen kwam, gevechten aan de gang wa-
ren tussen stammen van de Kukukuku.

De expeditie van de drie Europeanen
en een autochtone politieman naar de
Mount Piora is op 28 september jl. be-
gonnen. De Mount Piora ligt in het
midden van het Kukukuku gebied.
De expeditie verliet Kamantu op 20 scp
tember met 30 dragers. Zij passeerden
de Nompia scheidingslijn en trokken
het ruige gebied van de Lamari-rivier-
vallei binnen, waar zij op een hoogte
van 2500 meter kwamen voordat zij af-
daalden naar een hoogte van 1200 me-
ter.

DE EERSTE EUROPEAAN
De bewoners van dit dichtbevolkte

gebied hadden nog nooit 'n Europeaan
gezien. De volgende dag maakte de expe
ditie kamp op 3500 meter hoogte maar
de pogingen om zich een pad te kappen
door de dichte bamboe-jungle en later
door het mosbos vertraagde hun tocht
aanmerkelijk. Er was water te kort.
Water was alleen te verkrijgen op 2000
meter, aldus de heer Jephott.
Op dit punt gekomen werden de dra-
gers steeds meer ontmoedigd en ver-
lieten de expeditie in de nacht.

Om zes uur maandagmorgen kapten
zij zich een weg' door de onderbegroei-
ing en bereikten de top van Mount
Piora. Zij hadden een prachtig gezicht
op een zee van mist, met pjeken als van
de Mnt. Wilhelm en Mnt. Michael en de
pieken van deKratke bergketen die hier
door heen staken.

De bestijging was volgens het rapport
vrij snel volbracht. De expeditie keer-
de terug door ruw bergterrein en langs
paden die nog nimmer door Europe-
anen was betreden.(Vervolg op pag. i)



President Soekarno's onderhoud met
President Eisenhouwer was natuurlijk
prettig. Zulke samenkomsten worden
zelden gearrangeerd als niet vrijwéil
vaststaat, dat zij plezierig zullen verlo-
pen. Het is wellicht ook verstandig de
Indonesiërs "neutralistisdi" te helpen
houden en dus iets te stellen tegenover
de reeds door de Sovjet Unie verstrek-
te 119 min. en de beloofde 200 min.

Laten de Amerikanen echter geen i-
lusies hebben over wat zij doen.
Soekarno's principe van "eensgezind-
heid" heeft niet het minste gemeen met
wat de Westerse landen onder demo-
cratie verstaan.

METING VAN ZUURSTOF IN HET
LICHAAM

Steeds weer vernemen wij hoe de me-
dische wetenschap stap voor stap voor-
waarts gaat. Langzaam maar zeker
dringt men verder door in de ge-
heimen van het leven en wordt de ap-
paratuur hiervoor noodzakelijk geper-
fectioneerd.

In de Verenigde Staten heeft men een
haarfijne elektrode met platinapunt
ontwikkeld, waarmee het zuurstofge-
halte in het lichaam direct kan worden
bepaald.
Op deze wijze kan wellicht het verband
tussen zuurstof en de levensprocessen
nader worden gepreciseerd.

De elektrode kan in de bloedvaten of
andere vochtbevattende lichaamsdelen,
zelfs in de hersenen, worden aange-
bracht. Op die manier kunnen ook wel-
licht hartgebreken worden gelocali-
seerd en de anesthesist aanwijzingen
gegeven worden over zuurstofopname.
Ook bij de bestudering van prenatale
hej^enverwondingen en seniliteit kan
deze elektrode van groot nut zijn. Tot
dusver was het gebruikelijk bloedmon-
sters te nemen, maar verlies aan zuur-
stof gedurende de analyse gaf minder
juiste resultaten.

NIEUWE ONDERZOEKINGEN OP HET
GEBIED VAN STOFLONGZIEKTE

De hoge autoriteit voor de kolen- en
staalgemeenschap, heeft een bedrag van
2,8 miljoen dollar beschikbaar gesteld
voor studie en onderzoekingen pp het
gebied van de stoflongziekten, waarin
het bijzonder arbeiders in de kolen- en
staalindustrie lijden.

Hoe -de in deze beroepen zo gevrees-
de stoflongzi^kte (süicose) ontstaat is
tot nog toe niet opgehelderd.

Op 4e kortelings in Bonn gehouden
jaarsbijeenkomst van deiPsptschen Mi-

neralogische Gezellschaft ondervond
professor Hans Seifert van de universi-
teit van Munster veel belangstelling
voor zijn nieuwe theorie over de silico-
se. Hij betoogde endermeer, dat de
kleine kristallen van kwartsstof het
longweefsel aantasten en niet de kie-
zelzuren uit welke de kristallen be-
staan.

Ook hier is men druk doende door te
dringen tot de kern van de ziekte om
op die manier deze gevreesde aandoe-
ning beter te kunnen bestrijden.

NIEUW SOORT ZONNECEL

In de Verenigde Staten hebben man-
nen va» de wetenschap een zonnecel
ontwikkeld, die bestand is tegen zoge-
naamde "harde" straling in de ruimte.
Deze cel die naar verluidt tienmaal be-
ter bestand is tegen dergelijke straling
dan de cellen die thans in ruimtevaartui
gen gebruikt worden voor de omzetting
van zonne-bnergie in elektriciteit,
wordt gemaakt door fjpsfor te laten dif-
funderen in het oppervlak van het zo-
genaamde "P-type" silicium-kristal.

Niemand weet nog precies waardoor
de nieuwe cel fteter bestand is tegen
straling, maar deze ontdekking kan mo-
gelijk leiden tot de fabricage van tegen
straling bestendige dioden, transistors
en semi-conductors.

AUTOMATISCHE COMMUNICATIE IN
HET LUCHTVERKEER

Door de Radjo Corporation of Ameri-
ca is een automatisch communicatie-
stelsel voor het luchtverkeer ontwik-
keld, waarmee het mogelijk is op een
enkele frekwentie in twee minuten
tij ds contact te verkrijgen met 500
vliegtuigen. Volgens de uitvinder is dit
het eerste stelsel dat volledig beant-
woordt aan de eisen van het moderne
luchtverkeer, zodat volkomen automa-
tisch verbinding kan worden verkregen
met vliegtuigen en verkeerstorens.
Het werd speciaal ontworpen om een
eind te maken aan de overbelaste ver-
bindingen, die het gevolg zijp van de
tijdrovende mondelinge mededelingen
van en tot de piloten.

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 27-10 voor slechts een
avond

"LES HEROS SONT FATIQUES"
met Yves Montand, Maria Felix en
Curd Jürgens.
Liefde, haat en passie smeulen onder
de Afrikaanse zon. Een realistische
schildering van ontgoochelde mannen
en vrouwen.
Haven morgen 28-10: "A PRIZE OF
GOLD" met Richard Widmark. Een ui-
terst boeiende avonturenfilm.
Holl.-Binnen heden 27-10: "AMPAT
ISTERI" met Daeng Idris.
Sentani heden 27-10: "MARA MARU"
met Errol Flynn.
Holl.-Binnen morgen 28-10: "THE YEL-
LOW MOUNTAIN" met Lex Barker.

REK THEATER
vertoont heden voor slechts een dag de
meest sensationele film:

"DE HALFBLOED VAN SAIGON"
met Daniel Gélin en Arme Midhard.
Een film die beslist niet gemist mag
worden. Heden in REK
Spoedig in REK: Clark Gable in

"CHINA SEAS"
Een subliem verhaal, een zeer goede
creatie van Old Clark.
Verwacht in REK

"ALS DE MANNEN BEGEREN"

ZIGO. Zaterdag 29 okt. kinderfilm:
"Het vliegend oog" Aanvang 18.30 uur
Entree kinderen f 0,75; volwassenen
f i— no- 2619
"JOAN" geeft vanaf heden voor de a.s.
feestdagen 20°/ otot 15°/ckorting op al
haar speelgoederen en andere artikelen.

no. 2620

(Vervolg van pag. 3)

TE KOOP: Z.g.a.n. dames- en heren-
rijwiel merk K.L.N, a f 150,— per stuk.
Beatrixstiaat 856, telf. 469

no. 2612

QROTE UITVERKOOP
TOKO "ENG 800 HOO" ORANJELAAN
Vanaf 27-10 tot 11-11-'6O, om 4 uur 's middags precies tot 9 uur 's avonds

20»/o KORTING OP ALLE ARTIKELEN
no. 2615

~"DE BOEKENBEURS"
HEEFT ONTVANGEN:
Grote sortering " speelgoed o.a. Vleespoppen, gewone en electrische auto's,

1 serviezen, schaak- en damspelen, trekbiljarten.i
I Te veel om op te noemen.

KOM KIJKEN EN OVERTUIGT U
no. 2616

i¥IEDEDELgü€»

In verband met verhoogde productie zal om technische redenen, met in-
gang van ZATERDAG 29 OKTOBER a.s. de broodlevering aan alle klan-
ten en winkels te Hollandia-Binnen,Joka, Kota Radja, en Sentani, 's mid-
dags geschieden tussen 15.00 uur en 18.00 uur.
Bij de" overgang zal derhalve voor eenmaal ZONDAG 30 'OKTOBER a.s.
het brood voor zondagavond en maandagochtend worden bezorgd. (Deze re-
geling geldt dus niet voor het Havengebied.)


	Nieuw Guinea koerier : de groene : onafhankelĳk dagblad voor Ned. Nieuw Guinea no. 250 27.10.1960
	DJAKARTA: Neder and beschuldigd van onrust zaaiën Papua’s zouden binnenland invluchten
	NIEUWS IN HET KORT
	Tenskoe Abdoel Rahman in Washington
	Klu Klux Klan in Z.Rhodesia
	Pacilic vierdaagse begonnen
	Logeergebouw te Wamena
	onderwijsperikelen te Hollandia Binnen Onders ongerust
	Nieuws uit Manokwari
	PAPOEA’S: GEEN V-N – TOEZICHT
	Meer hulp aan Soekarno
	HOGE BOMEN
	Drama op een berg DRAGERS DESERTEERDEN OP 4000 METER HOOGTE
	DE EERSTE EUROPEAAN
	METING VAN ZUURSTOF IN HET LICHAAM
	NIEUWE ONDERZOEKINGEN OP HET GEBIED VAN STOFLONGZIEKTE
	NIEUW SOORT ZONNECEL
	AUTOMATISCHE COMMUNICATIE IN HET LUCHTVERKEER

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5


