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Algerijnse kwestie in de
Verenigde Naties?

De leider van de Algerijnse opstande-
lingenregering heeft gezegd dat hij niet
meer gelooft in de mogelijkheid om met
de Franse regering over de onafhanke-
lijkheid van Algerije te onderhandelen.
In een rede voor radio-Tunis zei Ferhat
Abas, dat alle pogingen om in een sfeer
van goede wil te onderhandelen vruch-
teloos waren geweest.
Het was nu noodzakelijk voor zijn re-
gering om zich tot de Verenigde Naties
te wenden om een oplossing te vinden.
De leider van de opstandelingenregering
zei, dat zijn regering in de eerstkomen-
de dagen bijeen zal komen om te be-
spreken welke houding zij in de Vere-
nigde Naties zal aannemen.
Zij zou ook bespreken of zij aanbie-

dingen voor militaire bijstand van de
Sovjet-Unie en communistisch China
zal aannemen.

In Tunis zijn de Franse troepen uit 4
kampementen in Bizerta teruggetrok-
ken. Dit is gedaan als tegemoetkoming
aan de Tunesische regering, die niet ge-
porteerd is voor Franse troepen op
zijp grondgebied.
De enige Franse sterkte is nu nog
slechts de marine- en luchtmachtbasis
in de buitenwijken van Bizerta.

Onrustig zuid - Amerika
Ongeveer 1500 Amerikaanse mari-

niers van het landingsschip "Boxer"
zijn afgelopen zaterdag bij de Ameri-
kaanse basis Quatanamo op Cuba aan
land gegaan om het weekeind-verlof
door te brengen.
De mannen behoren tot een Amerikaans
amfibi-eskader, dat op het ogenblik
manoeuvres op de Caraibische Zee
houdt. De Amerikaanse marine heeft
meegedeeld, dat het hier niet om ver-
sterking voor Quatenamo gaat, maar
dat men de mariniers wat ontspanning
wilde geven. De verlofgangers zullen
vandaag weer met de "Boxer" vertrek-
ken. Het garnizoen van Quatenamo is
vorige week met 100 mariniers ver-
sterkt en telt nu 300 man.

Inmiddels hebben de Verenigde Staten
Cuba beschuldigd van militaire voorbe-
reidingen met behulp van het commu-
nistische blok met het doel de revolutie
tot andere delen van Amerika uit te
breiden. In een brief aan de organisa-
tie van Amerikaanse staten zegt Was-
hington, dat de Sovj et-Unie en andere
communistische landen in het geheim
wapenvoorraden op Cuba aanleggen.
Gevraagd wordt om onmiddellijke ac-
tie van de OAS-commissie die in augus
tus met de Cubaanse kwestie werd be-
last.
GEVECHT IN DE LUCHT

Een Cubaans vliegtuig is geland op
Key West in Florida na een gevecht in
de lucht tussen passagiers en regerings-
wafchten.
De passagiers overweldigden de Cv-

De bemiddelings poging van Malakka
Uit gezaghebbende kringen in Was-

hington is vernomen, dat de Ameri-
kaanse regering symphatie heeft voor
de pogingen van Malakka om een op-
lossing te zoeken voor het Nederlands-
Indonesische geschil over Nieuw Gui-
nea maar dat ze zijn bemiddelingsplan
niet officieel zal goedkeuren. Óver het
algemeen juicht Amerika elke poging
om internationale geschillen vreedzaam
op te lossen toe, maar dat betekent niet
dat Washington het plan van premier
Tengkoe Abdoel Rahman goedkeurt, of
in Den Haag en Djakarta zal aandrin-
gen om Rahmans voorstellen in overwe-
ging te nemen. De zegsman in Washing-
ton voegde hieraan toe, dat de kwes-
tie er een is, die alleen Nederland en
Indonesië aangaat en dat één bemidde-
laar genoeg is.
Over Rahmans plan zelf is nog steeds
niets bekend.

NIEUWS IN HET KORT

— India heeft opnieuw krachtig in Pe-
king geprotesteerd tegen Chinese schen-
dingen van het Indische luchtruim. Af-
gelopen zomer vlogen Chinese vlieg-
tuigen 52 maal over de Indische grens
bij Ladakh en in het noordoosten van
India. Het Indfechê protest verwerpt
de Chinese tegenwerping dat het wel
Amerikaanse vliegtuigen zullen zijn ge-
weest, en zegt dat de indentiteit van de
Chinese vliegtuigen onomstotelijk vast-
staat.
—Vier Nederlandse ouders van emi-
granten zullen in de tweede helft van
november de eerste straalvlucht met
de DC 8 meemaken, die de KLM op de

lijn Amsterdam Sydney gaat gebruiken.
Het zijn de heer en mevrouw Tuin 'uit
Stadskanaal en de heer en mevrouw
Smits uit 's Hertogenbosch. Zij wonnen
een prijsvraag die de KLM ter gele-
genheid van deze eerste stra^lvfluchtuitschreef, en gaan nu hun naar Aus-
tralië geëmigreerde kinderen opzoeken.
Dit zijn de familie De Jonge, 48 Pa-
cific-Boulevard, Nw. South Wales en
de familie Smits in Zuid Australië.
—Premier Chroestsjof heeft er de Ver-enigde Staten van beschuldigd steeds
weer nieuwe obstakels op de weg naar
een overeenkomst inzake de uitbanning
van kernproeven te plaatsen. Chroest-
sjof zei dit in een boodschap aan deinternationale Vrouwenbond voor Vredeen Vrijheid.

—De Maleise autoriteiten hebben dezorg op zich genomen van acht Viet-namese vissers, die 48 dagen lang op
drift zijn geweest op de Chinese Zee.
Hun beproeving begon op 29 augustus
toen zij hun dorp bij Saigon verlieten
voor een vistocht. De kleine boot dreef
ver van zijn route af door moesson-
windjen. Nadat hun voedeel op was,
leefden zij van rauwe vis en regen-
water en vruchten, die zij op zee von-
den drijven. Zij waren halfverhongerct
toen zij bij de Maleise kust werden
opgepikt, nadat zij reeds zes dagen
van voedsel verstoken gebleven waren.
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Hoe werKt de Nederlandse Radio omroep?
Wie niet in Nederland woont, wie niet

persoonlijk de geboorte van de ver-
schillende in Nederland werkende Om-
roepverenigingen heeft meegemaakt en
wie tenslotte niet instaat is om de
programma's van de zogenaamde bin-
nenlandse omroep te volgen, kan wei-
nig geimponeerd worden door namen
als de AVRO, VARA, NRCV, KRO of
VPRO. En daar velen van onze lezers
deze Nederlandse radiostations nimmer
hebben kunnen horen' staan ze dus te-
genover die Nederlandse Radio-Omroep
even vreemd als ze zullen staan tegen-
over omroeporganisaties in Japan, Au-
stralië of Zwitserland, om nu maar en-
kele landen te noemen.
Zij staan gelukkig minder vreemd te-
genover het Nederlandse volk, dan te-
genover Zwitsers en de meesten zullen
wel weten, flat ons volk, één in wezen,
in vele andere opzichten verdeeld is.
Men kent vele meningen (en dientenge-
volge vele partijen) op politiek terrein.
Men kent, kortom, in het kleine Neder-
land zoveel verschillende stromingen,
zoveel onderling afwijkende meningen,
dat het alleen maar een groot wonder
mag heten, dat de mensen elkaar niet
bij tijd en wijle naar de keel vliegen.

Pers en Radio nu zijn onder andere
enige instrumenten, die deze grote va-
riëteit van meningen en denkbeelden
plegen af te spiegelen. Men kent hier
Katholieke en Protestants-Christelijke
bladen; men kent hier socialistische of
communistische organen, terwijl de
neutrale en liberale pers eveneens van
grote betekenis is. Dezelfde verdeeld-
heid bestaat ook ten aanzien van dat
andere machtige orgaan: de Radio.
Een machtig orgaan, dat reeds vroegtij-
dig in Nederland tot ontwikkeling
kwam, dank zij het werk van allerlei
enthousiastelingen, die met zelfgebouw-
de toestellen, met zogenaamde kristal-
ontvangertj es, zo nu en dan erin slaag-
den een stukje muziek of een paar
woorden uit de "aether" op te vangen.

Deze enthousiastelingen begonnen
met elkaar te corresponderen, men hield
vergaderingen, men verenigde zich en
zo ontstond vanzelf de radio-vereniging
die ernaar streefde om omroepeendcr:;
te krijgen, die men tenslotte verkreeg,
dank zij de medewerking van onze veel
gesmade tante pos, die behalve brie-
venbezorging, nog heel wat meer pleegt
te doen en onder andere op radiogebied
een allerheerseresse is.
Er kwamen dus, mei. medewerking van
de Nederlandse tante pos, radio-zend-
stations in Nederland.
Men begon uit te zenden en al spoedig
wist de Algemene Vereniging Radio
Omroep de AVRO een belangrijke
plaats in ons volksleven, in te nemen.

Het woord "Algemene" bleek velen in
dit particularistische land al spoedig een
beetje te algemeen. Men voelde in al-
lerlei kringen behoefte om naast alge-
mene ook bijzondere belangen te die-
nen en zo ontstonden verenigingen van
radio-enthousiastelingen, die niet alleen
van hun eigen fijne radiotje wilden ge-
nieten, maar die gaarne op zondagmor-
gen een opwekkend woord wilden be-
luisteren van een geliefd priester, een
orthodoxe of vrijzinnige dominee, of
('t was niet altijd nodig om zon man op

zondagmorgen te laten praten) een soci-
alistisch voorman.

Toen dit streven ontstond, een stre-
ven, dat typisch is voor Nederland,
kwam tante Pos in zorgen, want ten-
slotte kon ze ook niet voor iedereen
met een eigen mening een aparte zender
bouwen.
Men moest zendtijd gaan verdelen tus-
sen de verschillende_omroepen, hetgeen
uiteraard niet zonder moeilijkheden
verliep. Ondanks ai „die moeilijkheden
slaagden deze grote, naar geestelijke
richtingen verdeelde omroepverenigin-
gen, waarbij de AVRO dan een liberale,
de VARA een socialistische, de KRO
een Katholieke, de NCRV een christe-
lijke richting en de VPRO een vrijzin-
nig protestantse richting vertegenwoor-
digen, er in, dank zij de niet aflatende
steun der enthousiastelingen, zich te
ontwikkelen tot grote organisaties, die
over uitmuntende studio's beschikken,
allen prachtig gelegen en dikwijls weg-
gezonken in schitterende tuinen, in Hil-
versum, Amsterdams tuinstad bij uit-
nemendheid.

De hoge kosten waarmede deze or-
ganisatie te kampen hadden werden
bestreden uit contributies van mensen,
die dikwijls goed en bloed voor de om-
roepvereniging over hadden. Uit die
tijd dateert dan ook dat aardige grapje
van een meneer, die op zijn sterfbed
nog een colporteur van de AVRO uit-
nodigde, teneinde zich. voordat het te
laat was, nog bij deze vereniging te
kunnen aansluiten, onder het motto, dat
het beter is, dat er een AVRO-lid dan
een VARA-lid zou sterven!

Toen kwam de oorlog. De Duitsers
maakten zich meester van het Neder-
landse radiobestel. Men maakte een
einde aan het denkbeeld, dat de radio
verschillende belangrijke geestelijke
stromingen moest representeren en men
begon frisse, vrolijke nazipropaganda
te maken, waarbij de (inmiddels gefu-
silleerde) Blokzijl een aardig toontje
meezong.
Toen de oorlog voorbij was ontstond
enige tijd een verwarde toestand. Een
soort van overgangstijd, die tot de te-
rugkeer van de bedoelde radio-vereni-
gingen leidde. Toch veranderde er iets
Tante Pos begon namelijk de contribu-
ties, die tot nog toe door de radiovere-
nigingen waren geind, zelf te incasse-
ren. ledereen werd verplicht om een
gulden per maand te betalen.
Deze guldens vormen tezamen een be-
dragje van twaalf millioen.
Uit deze twaalf millioen moeten de ver-
enigingen hun kosten bestrijden, die
men, door co-ordinatie van de verschil-
lende technische middelen, in een zoge-
naamde radio-unie, trachtte te verla-
gen. Voor de rest liet Tante Pos of Va-
dertje Staat iedereen, tot op zekere
hoogte vrij, zijn of haar geestelijke me-
ningen via de aether te verspreiden.
Definitief is dit alles nog niet geregeld.
Maar, als de tekenen niet bedriegen, zal
mem aan 'dit stelsel wel niet meer zo
heel erg veel veranderen.
De omroepverenigingen zijn glansrijk
uit de oorlogs-chaos te voorschijn ge-
komen en vervullen nu weer hun eigen
ttLtS.

Doen ze het goed? Het antwoord hier-
op moet volop bevestigend luiden.
Natuurlijk is kritiek mogelijk. ledereen,
ook Omroepverenigingen en hun res-
pectieve programma-leiders, maken
fouten. Maar over het algemeen staan
de programma's, die de gehele dag over
de zenders Hilversum I en Hilversum
II op het Nederlandse volk worden los-
gelaten op een behoorlijk pijl.

Zo is dit Nederlandse radio-bestel
voor vreemdelingen wel een ietwat in-
gewikkeld en zonderling bestel.
Het vormt echter een patroon in dat
zeer ingewikkelde tapijt van onze Ne-
derlandse samenleving. Het draagt tiet
zijne bij, ondanks de te
genstellingen tussen de verenigingen,
tot de vrede, die hier onder de mensen
bestaat. .Een vrede, die alleen maar mo-
gelijk is als men iedereen, netjes op
tijd, aan het woord laat komen. Een
der kenmerken van de democratie!

J. v.d. Wielen.

Ingezonden
ANTWOORD VAN DE D.V.P. AAN
BROEDER (VRIEND) JOS. MAREY.
Het is met enige tegenzin, dat wij

van de zijde van de DVP ingaan op het
schrijven van de in het onderwerp ge-
noemde, omdat wij van mening zijn
dat hij als jonge man die pas komt
kijken op het gebied van de politiek
van de Staat en feitelijk niet beseft wat
hij schrijft.

In zijn strijd als lid van het kader
van PARNA wijkt hij nl. af van de doel
stellingen, die vervat zijn in de richtlij-
nen van PARNA.
' Wij zijn van mening dat voor de DVP
dit schrijven niet van belang is of om
het met een maleis spreekwoord te zeg-
gen: "Sebutir katjang jang di rubus di
kuali tak berarti untuk satu belangan"
(één gekookte boon vult geen pan).

Wij stellen voor dat indien broeder
Marey de oproep van de Christelijke
Kerk in Nederland om in het belang
van Nieuw Guinea een bespreking te
hebben tussen Nederland en Indone-
sië samen met de Papoea's zelf, bij
ons een bezoek te brengen. In een
persoonlijk gesprek zijn wij bereid
hem z.O uitvoerig mogelijk inlichtin-
gen te geven.

Kerk is geen Overheid, maar een afzon-
derlijk lichaam, dat zeker ook zijn werk
tracht uit te breiden.
Wij vermoeden dat de kerk liever met
80 miljoen mensen werkt dan met een
miljoen.
Wij weten dat dit standpunt op twee
manieren kan uitgelegd worden. Of wij
onafhankelijk zijn of niet, ,dat zijn wel
twee mogelijkheden, maar onze mening
zal hierdoor niet v/orden beinvloed.

Wij willen ons schrijven hiermee be-
sluiten: de critiek van_ Marey staat te-
genover de praktijk van de DVP. Wat
gangbaar is bij de DVP wordt becriti-
seerd, en wij menen dat wat hij schrijft
zijn persoonlijke mening is en dat hij
hierin niet door anderen is beinvloed.

Wij waarderen in onze critikus zijn
deskundigheid betreffende boekhouden,
talen en algebra, maar op politiek ge-
bied betekent hij als persoon voor ons
nog niets.

DVP.



Opening Simavi-KraamkliniekteHollandia
Op zaterdag jl. vond onder grote be-

langstelling de opening plaats van de
Simavi Kraamkliniek te Hollandia Bin-
nen. Onder de genodigden zagen wij de
Resident van Hollandia, het Hoofd van
Plaatselijk Bestuur en tal van andere
notabelen.

Het huidige Hoofd van de Afdeling
Kinderstert'tebestrijding Dr. J. Voor-
hoeve sprak een kort openingswoord.
Hij noemde deze dag een nieuw begin,
dat hij in de stijl vs».i het werk een
"geboortedag" zou willen noemen, de
geboortedag van een nieuwe kraamkli-
niek.

"Het initiatief tot de oprichting ging
uit van mijn voorganger, dokter K.
Biersteker", merkte Dokter Voorhoeve
op," die zag, dat bij het verdwijnen van
het Centraal Ziekenhuis naar Dok II de
behoefte aan een nieuwe verloskundige
voorziening voor Hollandia Binnen zou
ontstaan.

En hoewel deze verloskundige voor-
ziening van zeer groot belang is, is de-
ze-kliniek toch in de eerste plaats de
opleidingsschool voor onze' aanstaande
kampongverzorgsterr„

Juist in deze kraamkliniek zullen de
meisjes (23 a.s. kampongverzorgsters en
2 leerling-vroedvrouwen) voor de eerste
maal in contact komen met de zorg voor
moeder en kind".

De Hoofdvertegenwoordiger van het
Nieuw Guinea Rode Kruis, de heer L.
G. Boldingh memorft^de dat in 1957 on-
der auspiciën van het Rode Kruis een
kinderzorgpostzegel werd uitgegeven.

"De toeslag op deze zegels heeft alles
bij elkaar een flink gedrag opgebracht.
En juist met deze bijdrage is het gehele
sanitair bekostigd. Ik zou in het kort
de bemoeienissen van het Rode Kruis
als volgt willen kenschetsen - van post-
zegel tot polikliniek-"
Aldus de heer L.G. Boldingh.
Vervolgens richtte de Onderdirecteur
van Gezondheidszorg, Dr. O.J.M. Kra-
ïT ndonk het woord tot de aanwezigen.

Als een van de belangrijkste facetten
van de tot standkoming van deze kli-
niek noemde Dr. Kranendonk het parti-
culier initiatief.
"Immers de SIMAVI schonk ons het ge-
bouw, het Rode Kruis het senitair, de
UNICEF het medische instrumentarium,
en last but not least werd de kl'niek
door de particuliere aannemer de heer
Beckx tot onze volle tevredenheid ge-
bouwd".
Spreker achtte zoveel particulier initia-
tief een verheugend symptoom want
vooral in Nederland was en is het
meestal de particuliere sector die op de
bres gaat staan voor dergelijke instel-
lingen, en belangeloze voorzieningen.

De opening van de kliniek in het al-
gemeen bezag hij in het licht van de
snelle ontwikkeling van de volksgezond-
heid. "Want", zo zei hij, "het is boeiend
om te zien wat er zich 'o de laatste
10 jaar heeft afgetekend tegen de ont-
wikkeling van ons streven voor de ge-
zondmaking van de bevolking van dit
land."
Dr. Kranendonk schetste de ontwikke-
ling in drie fasen.
"In de eerste fase, zo ongeveer tien jaar
geleden, waren tien, vijftien artsen op
Nieuw Guinea werkzaam. En zij deden
eigenlijk niets anders dan de ergste

nood te lenigen van de bevolking die
als het ware op een steenworps afstand
van de polikliniek of het ziekenhuis
woonde.
Dit duurde ruwweg tot ongeveer 1954.
De tweede fase was die, waarin de gro-
te campagnes begonnen.
TBC-, Framboesia-, Malaria-, Leprabe-
strijding en dergelijke, waarbij men
trachtte ook de bevolking in veraf gele-
gen gebieden te vrijwaren tegen be-
smettelijke "ziekten.

Maar nu zijn we een nieuw fase in-
getreden, en deze nieuwe ontwikkeling
is dan niet zo zeer een strijd tegen de
ziekte alswel een campagne voor de ge-
gezondheid.
Deze campagne bedient zich in de eerste
plaats niet meer van pillen en injectie-
spuiten, maar we vechten thans
met andere wapens, wapens van voor-
lichting, wapens van educatie.
Om uitdrukking te geven aan onze

positieve zorg voor de gezondheid zou
ik dan ook de naam Kindersterftebe-
strijding veranderd willen zien in de
Zorg voor Moeder en Kind", besloot Dr
Kranendonk.

Nadat de heer Boldingh Dokter
Voorhoeve een plaquette had aangebo-
den waarin de Kinderzorgpostzegels
1957 waren verwerkt, verrichtte mevr.
Biersteker-Land de traditionele ope-
ning.

De schaar om het touw docjr te knip-
pen werd haar aangeboden door een
z.g. Pembela Sentani, een oudere vrouw,
die een veertiendaagse cursus in ver-
loskunde had gevolgd, en die in de
kampong de bevallingen verzorgt.
De kraamkliniek heeft drie zaaltjes, een
verlos- en een onderzoekkamer.

Bij de bezichtiging van de kliniek be-
gonnen enkele pasgeborenen, verschrikt
,van zo veel belangstelling, luidkeels te
huilen.
Maar ook dat is traditioneel bij de
opening van een kraamkliniek.

Juiste statistische
gegeues

— Het kompas voor het schip van de
staat —

Betrouwbare gegevens moeten juist in
landen welke nog in ontwikkeling zijn
te allen tijde voorradig zijn, opdat zij
hun beperkte bronns^ ten volle kunnen
gebruiken, en de hulp welke hiun door
de United Nations en haar speciale orga
nisaties geboden wor/Ten daadwerkelijk
kunnen benutten.

Bovenstaande werd benadrukt op de
openingszitting van een zesweekse cur-
sus over Bevolkings- en Gezondheids-
statistiek, welke door het Regionale
Bureau van de W£SO te Manilla wordt
gegeven.
Veertig deelnemers, (waaronder dokter
H. Smits van het Hoofdkantoor van de
Dienst van Gezondheidszorg te Hollan-
dia) afkomstig uit dertien landen en
grondgebieden wonen deze cursus, welke
onder auspiciën van de United Nations
staat, bij.

De Directeur van het Regionaal Bu-
reau West Pacific van de WHO, Dr I.
C. Ft.ng legde zeer de nadruk op de be-
hoefte aan betere statistische gegevens
betreffende bevolking en gezondheid
bij de organisatie, uitvoering en evalu-
atie van projecten welke milieusanering
en sociaal- economische ontwikkeling
behelzen.
"Een land zonder bevolkings- en ge-
zondheidsstatitieken is als een schip
zondheidsstatistieken is als een schip

De heer J.N. Corry, vertegenwoordi-

ger van de Technische Bijstandscom-
missie van de- United Nations in de
Phillipijnen bracht aan de deelnemers
van de U.N. de beste wensen van de Se-
cretaris Generaal, en de Voorzitter van
bovengenoemde commissie over.
Hij verklaarde "dat in .al ons werk op
het gebied van technische bijstand tel-
kens wcts; blijkt dat de mate van suc-
ces maar al te vaak afhangt van een
juistgerichte voorbereiding, en dat voor
'n dergelijke voorbereiding de afzonder
lijke landen over juiste statistische ge-
gevens dienden te beschikken."

Een aantal internationale demografen
en statitici van de UNO en de WHO,
alsmede enige specialisten uit Manilla
zullen voordrachten houden.
Een demografisch- en gezondheidson-
derzoek- project zal tijdens de cursus
door de deelnemers in de buurt van
Manilla worden uitgevoerd.

Laaste dag der Pacilic Vierdaagse
Van de 403 wandelaars, die zich op-

gegeven hadden, wachtten zaterdag-
avond 252 "doordouwers" in het VLN-
gebouw op de bekroning van hun pres-
tatie, het Vierdaagse kruis en het daar-
bij behorende diploma.

Vroeger dan verwacht was waren de
lopers binnengekomen. Het was ten
slotte de laatste dag en men rook de
stal.

Nadat de genodigde civiele autoriteiten,
waaronder de heer en mevrouw Boen-
dermaker, Directeur van Binnenlandse
Zaken, de Resident van Hollandia de
heer Eibrink Jansen met hunne dames,
plaats hadden genomen, opende de heer
Ario, voorzitter van het VLN de bijeen-
komst, waarbij, hij o.a. bekendmaakte
dgt er plannen bestaan om een comitee
uit de Nieuw Guinea Atletiek Unie te
vormen, dat in de toekomst meer van
dergelijke evenementen zal onganise-
ren. Voorts sprak hij de hoop uit dat
volgend jaar ook buitenlanders van de
partij zouden zijn.

Na hem wenste het Hoofd van Plaat-selijk Bestuur, de heer Dubois, het VLN
geluk met het uitstekend slagen van de
organisatie en de wandelaars met hunbehaalde prestatie, waarna hij met me-dewerking van zijn echgenote overging
tot het uitrijken der medailles. Een
speciaal woord van waardering richtte
hij tot de Korano van Janoeres (Biak),
D. Rumwaropen, de ouste deelnemer
die met verlof in Hollandia was en er
op stond deze vierdaagse mee te lopen.
Moe, maar voldaan ging men daarna
uiteen. Het VLN kan terugzien op een
geslaagde week.



baanse regeringswachten en dwongen
de bemanning het vliegtuig op Key
West aan de grond te zetten.
Een wacht werd volgens de berichten
in het revolvergevecht hoog in de lucht
gedood, terwijl de piloot en een jongen
gewond, werden.
AANVAL OP CUBA

De president van Guatemala houdt
rekening met de mogelijkheid dat er
kissen 3 en 12 november rond de presi-
dentsverkiezingen in de Verenigde Sta-
ten een invasie in zijn land zal worden
ondernomen.
President Didigoras Quentes deelde in
het parlement mee dat onlangs een sa-
menzwering was ontdekt, die tot doel
had in de eerste helft van november
aanvallen op zijn land te doen uit Hon-
duras. De president achtte het gezien de
omstandigheden wenselijk om in Gua-
temala buitenlandse bases te vestigen',
maar voegde eraan toe, dat hiertoe nog
geen stappen zijn gedaan.

Intussen heeft het Russische rege-
ringsblad Isveslhia en ook radio Moskou
melding gemaakt van oorlogsschepen in
de Guatemalaanse haven Quatobarios
die zouden klaar liggen voor een aanval
op Cuba.
Volgens deze Russische beweringen zou-
den al enkele schepen naar Cuba onder-
weg zijn.
Volgens Moskou zou de situatie bij-
zonder ernstig zijn. De regering van
Guatemala heeft deze berichten vol-
strekt onjuist genoemd.

Radioprogramma
MAANDAG 31 OKTOBER 1960
(OP 49,42 meter.)
20.00 uur Klok, nieuws, weersverwach-
ting; 20.15 uur Sportpraatje; 20.20 uur
Opera-programma, 3e, 4e en 5e acte van
"Rienzi" (R. Wagner) Opname van de
Wiener Festwoche 1960. Uitzending in
samenwerking met de Oostenrijkse Ra-
dio Omroep; 21.07 uur Wat de pers
ervan zegt; 21.17 uur "De Zaaiers" olv.

Jos Clebers 21.47 uur Woody Herman
en zijn band mmv. de ritme-sectie van
Tito Puento; 22.05 Vijftig jaar Instituut
voor de tropen; reportage door Jacq.
Idserda; 22.20 uur Curt Jurgens zingt
22.27 uur "Lovers rhapsodie"; orkest
Jackie Gleason; 22.50 uur Nieuws in
het kort; 23.00 uur Sluiting.

LAATSTE
Nieuws in het kort— Het in Bonn gearresteerde socialis-

tisch lid van het parlement Alfred
Prienzel heeft, naar wordt gemeld,
waarschijnlijk toegang gehad tot de ge-
heime plannen van het Westduitse le-
ger. Volgens een officiële bekendmaking
is de 61-jarige Alfred Prienzel op he-
terdaad betrapt bij het overhandigen
van gfehteime gegevertg. Prienzel wajjs
lid van het Westduitse parlementaire
defensiecomitee. Volgens de regerings-
verklaring zijn op dezelfde tijd twee
leden van een Oosteuropese spionage-
groep onder arrest gesteld. De West-
duitse minister van Justitie zei te ge-
loven, dat Prienzel contacten heeft met
Tsjechoslowakije waar zijn dochter
woont.
—In een dal in de ïjimalaya heeft Ed-
mund Hillary's expeditie verse sporen
in de sneeuw gezien, die aan de ver-
schrikkelijke sneeuwman worden toe-
geschreven. Dit is het fabelachtige we-
zen, dat zich in deze eenzame streken
zou ophouden. De sporen zijn ontdekt
op drie dagreizen afstand van het
dorpje waar de expeditie zijn basis-
kamp hee|?,t opgfcMcHi E*e expeditie
zal negen maanden in de Himalaya
blijven.
—Een bericht uit Zuid-Vietnam meldt
dat veiligheidstroepen 20 opstandelingen
hebben gedood, die een dorpshospitaal
aanvielen op 500 kilometer van Saigon.
De veiligheidstroepen veroverden ma-
chinegeweren en geweren van de re-
bellen die, naar wordt aangenomen, de
aanval op het hospitaal deden_ om in
het bezit van verdovende middelen t«
komen.

Nieuwtjes uit Nederland
— Op 2Vs mijl ten zuiden van Texel ter
hoogte van Den Helder is een groot
droogdok op de Noordzee in de vaar-
route gezonken. Het dok. dat afmetin-
gen heeft van 93 meter lang, 27 meter
breed en 10 meter hoog, werd door
Engelse zeesleepboten van Aberdecn in
Schotland naar Urnuiden gesleept en
was bestemd voor de sloop.
Uit het dok. dat in 27 meter diep water
op de bodem ligt, is een 27 meter lange
en 15 meter brede ponton gedreven.
Deze ponton is inmiddels opgepikt en
naar Urnuiden gesleept.— Ongeveer 1300 kg. verf in potten is
als gevolg van een botsing met een
tram op de Mauritskade in Amsterdam
van de laadbak van een vrachtauto op
straat terecht gekomen. Talrijke auto's
die na het ongeval door de veelkleurige
verfstroom reden, fungeerden ongewild
als grote verfkwasten. Tot in verre om-
trek kregen de Amsterdamse straten
een kleurtje.- De stadsreiniging was ge-
noodzaakt de verf van het wegdek te
krabben.
—In Groningen is een studentenflat ge-
opend die plaats biedt aan ongeveer
200 studenten. Een noviteit hierbij is
dat het gebouw zowel bestemd is voor
manlijke als voor vrouwelijke studen-
ten.— Het vetgehalte van de consumptie-
melk in Nederland zal worden ver-
hoogd van 2,3 tot 3°/o. Tevens zal de
melk met één cent per liter worden
verhoogd.

Vervolg van pag. 1

NEDERLAND —~ TS.IECHOSLOWA-
KIJE o—4

De gisteren gespeelde wedstrijd Ne-
derland - TsjecWoslowakije is geëin-
digd in een o—4 nederlaag voor Ne-
derland. Wij hopen U morgen in onze
Sport-rubriek de bijzonderheden' van
deze wedstrijd te kunnen geven.

REK THEATER
vertoont heden voor een dag de film

"VIOLENT PLAYGROUND"
met Stanley Baker, Peter Cushing, Ar-
me Heywood en David McCallum.
Heden voor het laatst in REK
Spoedig in REK: "ALS DE MANNEN
BEGEREN
REK Holl.-Binnen vertoont heden 31-10
de film: THE SOUND AND THE FUR-
RY" met Vul Brynner.

ORIËNT THEATER
vertoont heden 31-10 voor slechts een
dag

"SEDARAH SEDAGING"
dengan Fifi Young, Chatir Harro dan
Zainal Abidin.
Film jang sanggat baik.
Haven morgen 1-11 en overmorgen 2-11:

"THE BACHELOR PARTY"
met Don Murray. Meesterlijk, ontroe-
rend en vol humor. Een der grote films
van het seizoen.
Sentani morgen 1-11: "TAMU AGUNG"

Hiermede danken wij superieuren,
familie, collega's vrienden en kennis-
sen voor de betoonde belangstelling bij
de teraardebestelling van
Mevr. de wed. D.M. BAKKER-VOORBIJ
Ook danken wij alle doktoren en ver-
plegend personeel van het Centrale Zie-
kenhuis, Dok 11, voor de liefdevolle
verpleging bij haar ziekte, en de Be-
grafenisonderneming "Hollandia" voor
de piëteitsvolle begrafenis.
Fam. Th.M.A. Bakker-Rournimper.

Hierbij delen wij degenen mede, die
van Mevr. de wed. D.M. Bakker-Voor-
bij nog het een en ander te vorderen
hebben ,zich tot de heer Th.M.A- Bak-
ker, Polimac 1, nr. 4760, te wenden,
voir de afrekening.

De heer en mevr. P..J. Wendijk-Craw-
furd danken hierbij familieleden, supe-
rieuren, vrienden en kennissen voor de
vele blijken van belangstelling bij hun
huwelijk ondervonden.

no; 2671

CENTRAAL ZIEKENHUIS
Dr. J.G. Wester, chirurg is afwezig van
2 november tot 8 november.

GROTE UITVERKOOP
TOKO KIAN LIONG

HOLLANDIA-BINNEN
Vanaf 31-10 tot 2-11-'6O van 4 tot 9
uur.

TOKO KIAN LIONG
HOLU-BINNEN

no. 2666
De Vrouwenvereniging "DORKAS"

der Advent Zending heeft haar jaar-
lijkse verkoop od 1 november in de voor
malige passer Tjie Béng, Hollandia-
Binnen.
Heren-. Dames-, Kinder- en Babykle-
ren. Ook zijn er versnaperingen ver-
krijgbaar.

no. 2621

DE VEERMAN
heeft ontvangen een kleine partij speel-
goed t.w. Jumbo-spellen w.o. Bingo.
Boardscript, Stratego, puzzles en boet-
seerdozen. Verder klein-speelgoed voor
huisfees^es en scholen - zwemvliezen
en duikbrillen met snorkels. Voorraad
zeer beperkt ! ! !

no. 2663
TE KOOP:
Volledige huisraad waaronder: bedden,
kasten (hang-leg), tafels, stoelen, lam-
pen, rotan bankstel, piano, radio, was-
machine, volledige keukenuitzet.
A. Braakman, Julianaweg 929, 5e huis
flinks, voorbij r\?t paleis, ('s (avfcnds
tussen 5 en 8 uur).

no. 2662
TE KOOP: 1 blank-eiken heren schrijf-
bureau f 110,—; 1 blank-eiken dames
schrijfbureau f 125,—; 1 rotan theemeu-
bel f 20,—; STOLP, Beatrixlaan 855.

no 2668
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