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matroos staat terecht
in Sydney

De 22-jarige matroos van de Karel
Doorman, G.A.M, die op zaterdag 22
oktober j.l. een mede bemanningslid
heeft doodgestoken, stond gisteren voor
de rechtbank te Sydney terecht.

De Nederland.se ConSul \in Sydney
heeft de Australische " autoriteiten ver-
zocht de matroos aan Nederland uit te
leveren om hem, waarschijnlijk in Ne-
derlands Nieuw Guinea, voor een zee-
krijgsraad terecht te laten staan. onder meer dat 't 'n aanfluiting van de

christelijke en humanistische principes
is om in koele bloede een 18-jarige om
het leven te brengen, wat hij dan ook
mag hebben misdaan.

— In Nederland zal met terugwerkende
kracht tot 1 oktober jl. de kinderbijslag
met 4°/o worden verhoogd. Binnenkort
kan een wetsontwerp hiervoor worden
verwacht. In het bijzonder zal aandacht
worden besteed aan de grote gezinnen.

NIEUWS IN HET KORT

— Oost-Pakistan is opnieuw door 'n cy-
cloon en vloedgolf getroffen.
Het gebied Chitagon in de Golf van
Bengalen is gegeseld door winden met
snelheden van 100 mijl p/er uur, en een
vloedgolf die zich met een snelheid van
15 mijl verplaatste.
Het radio-station Hatya staat onder
twee voet water en is buiten werking
gesteld. Aangezien de verbindingen ver-
broken zijn is nog niets bekend over
mogelijke slachtoffers, doch de gouver-
nementsdiensten staan gereed om hulp
te bieden daar waar dit vereist wordt.

— De Nederlandse bank heeft bekend
gemaakt dat een aantal coupures uit de
circulatie zal worden genomen. Het be-
treft hier biljetten van 100 gulden uit
1947, 25 gulden uit 1949 en 20 gulden
uit 1945 en 1955. Deze bankbiljetten
moeten voor 1 mei 1961 ter omwisseling
worden aangeboden.

—In een vandaag in de Londense Ti-
mes afgedrukt verzoek, vragen 30 voor-
aanstaande Britten gratie voor de 18-
-jarige Francis Fullbright, die tesamen
met de 22-jarige Norman Harris wegens
moord, tot de strop werd veroordeeld.
In hun verzoek schrijven de 30 Britten

Basis voor Amerikaanse Atoom-onderzeeërsinEngeland.

Engeland heeft toegestemd om de
Verenigde Staten een basis te geven
voor atoomonderzeeers, uitgerust met
Polaris raketten.

Bij de bekendmaking van dit besluit
zei de Britse premier MacMillan dat
de West Europese vergeldingskracht zo
groot mogelijk moest worden gehouden,
totdat een internationale ontwapenings-
overeenkomst was bereikt.

Premier MacMillan zei verder dat de
Polaris-rakketten van de onderzeeërs
nooit zouden worden gebruikt zonder
de voorkennis van Engeland.

President Eisenhower heeft de over-
eenkojmist toegejuichjd en noemde dit
een nieuw bewijs voor de samenwer-
king tussen Engeland en de Verenigde
Staten voor het welzijn van beide lan-
den en de NATO landen. Onder.de be-
palingen van deze overeenkomst zal een
Amerikaans voorraadschip en een dok
in een haven in Scotland worden gesta-
tioneerd begin volgend jaar. Hiermede
kunnen de Amerikaanse onderzeeboten
worden bevoorraad en gerepareerd in
Engeland zonder naar de Verenigde
Staten te moeten terugkeren.
De Polaris raket is een raket voor mid-
delgrote afstand die van een onder-
gedoken onderzeeboot kaji worden ge-
lanceerd.

Feest in Teheran
Een stroom van gelukwens telegram-

men bereikte Teheran, de hoofdstad van
Perzië waar de gemalin van de Sjah,
Farah Diba eergistermqrgen het leven
schonk aan een troon-opvolger.
In geheel Perzië is het volk in een
roes van feestvreugde over deze lang-
verbeide gebeurtenis.

Zoals men zich zal herinneren, werd de
vorige Keizerin, Soraya, verstoten, daar
zij de Sjah geen troonopvolger kon
schenken. Slechts een mannelijke telg

van het vorstelijk geslacht mag de 2500
jaar oude Pauwen-troon bestijgen.
De Sjah heeft tot nu toe slechts een
dochter, uit het huwelijk met de zuster
van ex koning Faroek gehad.
Het uitblijven yan een troon-opvolger
heeft indertijd tot politieke onrust ge-
leid. Sjah Mohammad Pahlevi trad vo-
rig jaar december met keizerin Farah

Diba in het huwelijk. Door deze gebeur-
tenis zal Farah Diba thans definitief tot
keizerin worden gekroond.

Wetsontwerp staatsmonopolie
op olieterreinen

In Indonesië is gisteren een wetsont-
werp ingediend, waardoor alle oliewin-
ning kan worden overgedragen aan
staatsbedrijven of maatschappijen, die
door de regering zouden worden aan-
gewezen. Dit ontwerp hetwelk door pre-
sident Soekarno werd getekend, doch
nog niet door het parlement werd be-
krachtigd, bepaalt dat de winning van
olie en aardgas in Indonesië, staatsmo-
nopolie is..

Grote gebieden in Sumatra en Bor-
neo werden tot nu toe door de grote
olie-maatschappijen Standard Vacuüm,
Caltex en de Shell, geëxploiteerd.

Het militaire bestuur in West Java
heeft ondertussen bepaald dat alle Ne-
derlandse onderdanen in dat gebied
zich moeten laten registreren bij de ge-
westelijke arbeidsinspectie.
Nederlanders, die werkzaam zijn bij
regeringsinstellingen of bij handelson>-
dernemingen die door de staat worden
beheerd, moeten zich d.oor tussenkomst
van hun werkgevers laten inschrijven.
Jongstleden zondag heeft het militaire
bestuur in Midden Java een arbeidsver-
bod uitgevaardigd voor alle Nèderlandi-
se onderdanen in Semarang.
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Ingezonden

DVP CONTRA J.F. MAREY
Het lijkt mij een prijzenswaardige

zaak, dat de Nieuw Guinea Koerier zo-
veel plaatsruimte biedt aan ingezonden
stukken, en dan bedoel ik in het bijzon-
ger die ingezonden stukken waarin lei-
ders van politieke partijen hun stand-
punten uiteenzetten.

Op deze wijze krijgen vele Nederlan-
ders, welke normaliter weinig met de
Papoea in contact komen, een inzicht in
wat er onder dit volk leeft.
Dat de toon, naast de zakelijke argu-
mentatie zo nu en dan vrij scherp is,
lijkt mij onvermijdelijk.
Het zij mij echter vergund n.a.v. de
briefwisseling tussen de heer J.F. Ma-
rey en de Democratisch Volkspartij het
een en ander te mogen opmerken.
De hr. Marey beschuldigde op zakelijke
gronden de DVP er van dat zij bij de
indiening van een bepaalde resolutie
een aantal Nieuw Guinese persenen en
instanties passeerden.

Het antwoord van de DVP nu, in de
krant van 31 oktober, geeft m.i. blijk
van een grote mate van onwetendheid
van wat er op het gebied van de pu-
bliciteit gepast is, en wat niet.
Nu juist het woord "politieke beginne-
ling" zon opgang begint te maken (en
ook de DVP vindt het nodig dit t.a.v.
de heer Marey te debiteren) zou ik
gaarne de heren van de DVP een lesjfe
in publiciteit willen geven.
U begint met de jeugd van de heer
Marey belachelijk te maken, want U
schrijft dat hij door zijn jeugd "niet be-
seft wat hij schrijft".
Dergelijke persoonlijke insinuaties zijn
bij een openbare discussie in een dag-
blad geheel ongebruikelijk en zelfs on-
gepast.
Overigens moet het mij van 't hart, dat
een politieke partij welke de jeugd be-
lachelijk maakt, en iuist in dit land
waar dë jeugd een enorm zware taak
op de schouders krijgt geladen, zich
nauwelijks bewust is hoeveel open deu-
ren zij met deze uitlating intrappen.
In de tweede plaats neemt U voetstoots
aan dat de heer Marey als PARNA-lid
schrijft. In de publiciteit, mijne heren,
is het gewoonte dat als men een inge-
zonden stuk voluit ondertekent geheel
en alleen verantwoordelijk wenst te
zijn voor de inhoud.
U tekent met DVP, wat impliceert dat
Uw brief het standpunt is van de gehe-
le DVP. De heer Marey deed dit m.i.
doelbewust niet.

Als derde en meest belangrijke punt
is het nu eenmaal de gewoonte om in
replieken de geuite beschuldigingen met
redelijke argumenten te weerleggen. U
doet dit in het gehe~kniet en neemt al-
dus niet de beleefdheid om een tegen-
stander te erkennen of te bestrijden.
In Nederland is het te doen gebruike-
lijk, dat als een redactie aan een reeks
ingezonden stukken over één onderwerp
een eind wil maken zij onder het laatst
geaccepteerde stuk zet "Discussie ge-
sloten -Red).
Inderdaad, discussie en niet het lance-
ren van verdachtmakingen.
Als vierde punt is het eveneens onge-
bruikelijk om van een tegenstander pu-
bliekelijk te beweren dat hij "in het ge-

heel niets betekent."
Dit is op zijn minist gezegd onfatsoen-
lijk.
Ik wil mij niet mengen in de contro-
versen die er op politieke gronden zijn
ontstaan tussen Uw partij en de heer
Marey, ik zou alleen willen, als U dan
zo gesteld bent op publiciteit in een Ne-
derlands dagblad, dat U dan ook de
"regels van het spel" eerbiedigt.
Als U dit niet doet bent U ondemocra-
tisch, want U beledigt indirect alle
abonnees, die U als het ware verplicht
cm Uw artikel te lezen.

JJH. van den Berg.

Ongezonden

Naar aanleiding van het artikel in
Uw blad van 27 oktober j.1., "Onder-
wijs perikelen te Hollandia-Binnen",
wil ik er hierbij gaarne Uw aandacht
op vestigen dat een soortgelijke situ-
atie als omschreven in bovengenoemd
artikel momenteel te Sarsni bestaat.
Soortgelijk in die zin, dat de leerkrach-
ten-situatie op de enige Openbare La-
gere School te Sarmi wanhopig te noe-
men is.
Begin juni vertrok de, van de L.S.B,
te Sorong afkomstige onderwijzer, de
hjè'er Van Lubeck, plotse.ï\jng wegens
familie-omstandigheden naar Neder-
land. Daar er niet voorzien was in een
andere leerkracht, werden de kinderen
maar met vacantie gezonden. Tot kort
voor de aanvang vanjiet nieuwe school-
jaar was nog steeds niet bekend wie
de opengevallen plaa!)s zou bezetten.
Mevr. Vijsma, ex-MULO onderwijzeres
te Hollandia, gaf zich toen in het be-
lang van de kinderen, vrijwillig op, om
(althans voc|rlopig) de school gaande
te houden.
Reeds op de eerste schooldag stelde
Mevr. Vijsma echter vast, dat de kin-
deren bijzonder ver achter waren ge-
raakt. Zij schatte deze achterstand op
circa 8 a 10 maanden. Dat deze achter-
stand inderdaad bestond, bleek toen ik
met mijn gezin naar Hollandia werd
overgeplaatst en al mijn kinderen naar
een klas lager werden teruggesteld.
Mijn oudste dochtertje dat in Sarmi
naar de 6e klas was verhoogd, werd al
direct naar de vijfde klas terugge-
plaatst. Ook in deze klas kan zij echter
met moeite mee. Hetzelfde is het geval
me|f mVjn andere kinderen.
Ik hoop met het bovenstaande bereikt
te hebben dat er door de bevoegde in-
stanties aandacht, veel meer aandacht,
zal worden geschonken aan deze, voor
de betrokken kinderen te Sarmi zo
hoogstbelangrijke kwestie, en dat er op
zeer koïtte "*terrr>ijh, maatregelen ge-
troffen zullen worden.

H.R.S.

Nieuws uit Manokwari
Een nieuwe partij

opgericht
Zaterdag jl. is in Manokwari weer

een nieuwe partij opgericht die reeds
127 leden telt.
De naam van de partij is PARSEPP,
hetgeen een afkorting is van Partai Se-
rikat Pemuda Pemudi Papua.
De leden zijn in hoofdzaak autochtone
jongeren. De voorzitter is Johan Wan-

maer, oud-voorzitter van de plaatselij-
ke afdeling van het CWNG-Persekding
en oud-cipier bij het gevangenswezen.
Thans is hij werkzaam als ladingklerk
bij. de douane. De partij richt zich tot
de jongeren van alle Papoea-groeperin-
gen. Het bestuur: bestaat uit jeugdige
stads-Papoea's afkomstig uit Biak,
Noemfoor, Seroei, Hollandia, Wanda-
men, Fakfak, Inanwatan en Teminaboe-
an. Zich baserend op recht en waarheid
is de partij uitsluitend voor Papoea's
en aanvaardt uitsluitend Papoea's als
bestuursleden. Adviseur is de Europese
bank-employé en dansleraar H. Eland.

Evenals de andere partijen in Ma-
nokwari is de partij anti-communisti-
sche en anti-Indonesische souvereini-
teit, en verlangt dat Nederlands Nieuw
Guinea in samenwerking met Neder-
land onder toezicht komt van de Vere-
nigde Naties. De parXj eist voorts een
zetel in de UNO en verzet zich tegen
rassen-discriminatie. Andere eisen zijn:
waarborgen voor vreemdelingen die de
opbouw bevorderen, vergroting van het
aantal studiebeurzen voor studie in het
buitenland, vernieuwing van de ouder-
wetse huwelijksadat en het Engels als
voertaal.

Nieuws uit Seroei
Van de DGZ Seroei vernemen wij het

volgende:
Op 18 oktober 11 is in de Ambai -

archipel dicht bij Seroei gelegen, een
groot-scheepse actie begonnen, waarbij
ook het bekende m.s. "Oranje" is inge-
schakeld en die tot doel heeft alle in-
woners van Ambai en omgeving aan 'n
schermbeeld foto-onderzoek te onder-
werpen om zodoende de t.b.c.-lijders op
te sporen en zo mogelijk daarna te be-
handelen.
Voor dit laatste is het personeel van
't consultatie-bureau voor TBC uitge-
breid en men hoopt de stroom van
nieuwe patiënten op te kunnen vangen.
Gelijdelijk aan is de nieuwe polikliniek
in gebruik genotmen, niet officieel om-
dat er aan deze poli nog diverse ■
zaamheden verricht moeten worden.
Met de nieuw-bouw van het ziekenhuis
is reeds enige tijd geleden begonnen.

Engelse rechtbanK redde
leven van baby

Een Engelse rechtbank in de stad
Cambridge heeft het leven van een pas-
geboren baby gered.
De baby kon alleen in leven blijven
door een bloedtransfusie.

De ouders - beiden Jehova getuigen -
weigerden deze ingreep op grond van
hun geloofsovertuiging. Doktoren scha-
kelden onmiddellijk de gerechtelijke
autoriteiten in.

In de kraamkliniek werd een geïm-
proviseerde rechtzitting gehouden. Na
hoor en wederhoor van gedaagden en
getuigen deed de rechter onmiddellijk
uitspraak. Die baby werd tijdelijk aan
de ouderlijke macht onttrokken en on-
der voogdij van de plaatselijke autori-
teiten gesteld, zodat deze toestemming
tot de ingreep konden geven..

De baby kon door de uitspraak nog
op het laatste moment worden gered.



Tennisontmoeting
Wewak-Hollandia

De door de "Wewak Sports Club" ter
beschikking gestelde "Sepik Cup", welke
door een vertegenwoordigende tennis-
ploeg uit Hollandia gedurende de eerste
drie ontmoetingen steeds met ruime
cijfers werd gewonnen, is het afgelopen
weekend in Wewak achtergebleven.
Van de 9 gespeelde partijen wisten de
onzen er slechts één te winnen waar-
door de wedstrijd eindigde in een zeer
overtuigende B—l nederlaag (sets 16:4;
games 114:64). Wewak wts ontegenzeg-
gelijk sterker; we werden in het bijzon-
der geimponeerd door hun nr. 1 Arthur
Marks, een speler die het vorig jaar in
Australië* bij de Lincoln Cub (selectie
voor de David Cup) een zeer eervol re-
sultaat behaalde.
Toch heeft zich tijdens deze ontmoeting
wederom het feit gewroken, dat de on-
zen, als gevolg van de zeer onvoldoende
tennis-accommodatie in'Hollandia, vrij-
wel nooit in de gelegenheid zijn om het
enkelspel te beoefenen, of om met een
vaste partner dubbels te trainen oi' een
hele wedstrijd van 3 "sets uit te spelen.

Er waren trouwens nog meer dingen
waardoor de groep van 30 Hollandia'se
tennissers en supporters, die zaterdag-
morgen in een geheel door hen zelf ge-
financierde charter Dakota van. de
Kroonduif naar Wewak trokken, werd
geïmponeerd.

De hartelijkheid en de gastvrijheid,
het gemak waarmee onze groep in zon
klein plaatsje bij particulieren werd
ondergebracht, het gebrek aan rangen
en standen en niet te vergeten de voor
een vereniging welke slechts 30 tennis-
sers telt prachtige accommodatie (ter
beschikking gesteld door overheid en
particulieren?)

Neen, ondanks het verliezen van de
Sepik Cup, kwamen de Hollandianen
maandagmorgen volkomen voldaan uit
Wewak terug, vastbesloten om hen het
volgend jaar, wanneer, wij onze Ooster-
buren weer zullen ontvangen, zowel op
het gebied van de gastvrijheid als van
het tennis behoorlijk van repliek te
dienen.

Zoals Mr. Bob Cole, de resident van
het Sepik District terecht opmerkte
heeft» de ontmoeting niet nagelaten de
vriendschapsbanden tussen de inwoners
van Oostelijk en Westelijk Nieuw Gui-
nea te verstevigen.
Dat daaraan door de door ons meege-
nomen band "The Jolly Seven" even-
eens een waardevolle steen werd bijge-
dragen, behoeft geen betoog.

Pollitieberichten
Ten nadele van E.E.D. werden ont-

vreemd zwembroeken en talkpoeder.
De dader is nog onbekend.

O.A. v. E. deed aangifte van diefstal
van diverse eetwaren uit zijn afgesloten
keuken.

Proces-verbaal werd opgemaakt tegen
J.M, ter zake van diefstal van diverse
goederen welke hij uit verschillende
winkels heeft ontvreemd.

Tegen T.T.J. werd proces-verbaal op-
gemaakt ter zake van poging tot omko-
ping van een politieman.

F.A.A. deed aangifte van verduiste-

ring van een geldsbedrag va» circa
f 150,— gepleegd door R.F.

H.C. deed aangifte van diefstal van
diverse huishoudelijke artikelen.
De onbekende dader heeft tevoren eerst
een sleutel van het huie ontvreemd, al-
vorens hij de diefstal pleegde.

Ten nadele van D.G.N, werden twee
Combi-banden met velgen ontvreemd.
Dé dader is nog onbekend.

Ten nadele van de R.W.D. werden uit
het A.P.O. complex diverse artikelen
ontvreemd. De dader is nog niet bekend.

A.M.C. deed aangifte van diefstal van
een rubberen luchtslang. Ook deze da-
der is nog onbekend.

Twee autochtonen probeerden in het
Centraal Ziekenhuis zich groenten toe
te eigenen. Ze werden in de uitvoering
hiervan door het ziekenhuis-personeel
gestoord. De daders bleken O.J. en A. J.
te zijn.
—J.S. wonende in het APO complex
deed aangifte van diefstal van een var-
ken.
Het beest vertegenwoordigd een waar-
de van f 75,— De dader is onbekend.
—Zaterdag jl. werd de kashouder van
de GAD. de heer J.W.E.M. door de bus-
schauffeur T. mishandeld.
—Op de weg naar het voetbalveld te
Berg en Dal vond zaterdag jl. een ver-
keers-ongeval plaats tussen een truck,
NG-95 bestuurd door J.C.B, en een
Volkswagen Sedan, NG 2602 bestuurd
door R.K. De truck reed in de richting
van het voetbalveld terwijl de Sedan
zich in tegenovergestelde richting
voortbewoog. De Sedan liep lichte ma-
teriele schade op. De inzittenden kwa-
men met de schrik vrij.

Anti-RaketProjectiel

De toewijziging van een contract van
60 miljoen dollar aan de Douglas
vliegtuigfabriek voor de ontwikkeling
van het "Nike-Zeus" anti-raket projec-
tiel is dezer dagen bekend gemaakt
door president Donald W. Douglas jr.

Dit bedrag vormt een deel van een
aanvullend contract van bijna 200 mil-
joen dollar, dat het Amerikaanse leger
heeft gesloten met de Western Electric
Compagy voor verdere ontwikkeling
van het "Nike Zeus" systeem geduren-
de een periode van 12 maanden:

Onder supervisie van het leger heeft
Western Electric de leiding van dit on-
derzoek, waarvan het ontwikkelings-
werk echter wordt uitgevoerd door
Bell Telephone Laboratories.
Dit laatste bedrijf heeft daarbij de
Douglas fabrieken ingeschakeld.

"Nike Zeus" is het enige in staat van
ontwikkeling verkerende verdedigings-
middel van Amerika tegen interconti-
nentale ballistische projectielen. Het
produktie-stadium is nog niet bereikt.

Bij dit susteem zal men gebruik ma-
ken van vooruitgeschoven radarposten
en electronische computers, teneinde
naderende.-raketten te ontdekken, en. te
volgen,

De "Nike Zeus" zal in staat zijn ech-
te vijandelijke raketten te onderschei-
den van andere projectielen of vliegtui-
gen en krijgt tot taak de vijandelijke
raketten te onderscheppen. Het zal vol-
gens de Douglas-fabrieken dit wapen
vernietigen zonder schade te veroorza-
ken in het verdedigde gebied.

Proeven worden reeds genomen op d&
White Sands Missile Range bij NieuW
Mexico. In de toekomst zullen waar-
schijnlijk ook proeven worden onder-
nomen in Californië en op een tweetal
eilanden in de Atlantische- en de Grote
Oceaan.

Voor het eerst kookpunt
bereikt mei Reactor

te Halden
De kokend-zwaarwaterreactor van het

Noorse Instituut voor Atoomenergie te
Halden, de eerste reactor van dit soort
ter wereld en eveneens de eerste door
water gekoelde energiereactor buiten
de Verenigde Staten en de U.S.S.R. heeft
dezer dagen voor de eerste maal het
kookpunt bereikt. Tijdens deze eerste
proefneming op kooktemperatuur werd
het rleactorvenmogen, dat uiteindelijk
20.000 Kw. zal bedragen, opgevoerd tot
2.000 Kw.

De reactor die met zwaar water wordt
gemodereerd en gekoeld, en die een
eerste spllijtstoflading heeft vfcm na-
tuurlijk uranium, werd voor het eerst
kritisch in juni 1959. Het eerste expe-
rimentele programma, dat een reeks van
proefnemingen bij laag vermogen om-
vatte om inlichtingen te krijgen over
de toestand van de reactor, werd in
januari j.l. beëindigd. De reactor werd
stilgezet met het oog op een routine-
onderzoek en voor de nodige wijzigin-
gen in verband met een contine gebruik
op vol vermogen. De reactor werd op-
nieuw kritisch in augustus j.l.

De reactor werd ontworpen in het
Nederlands-Noorse gemeenschappelijke
instituut voor kernenergie-onderzoek te
Kjeller en werd gebouwd door het Noor-
se Instituut voor Atoomenergie.

Rumoer rond „Lady chatterley’s Lover”

Het boek "Lady Chatterley's Lover"
van de beroemde schrijver Lawrence
wordt in Engeland door een jury be-
staande uit 9 mannen en 3 vrouwen
beoordeeld.
Zoals bekend is dit boek in Engeland
verboden omdat men bepaalde passa-
ges in strijd met de.moraal acht.
Een Engelse uitgever heeft dit boek in
pocketvorm in de handel gebracht. De
Britse Krpon heeft nu een zaak aan-
hangig gemaakt tegen deze uitgever.
Een jury heeft nu drie dagen de tijd
gekregen om het bewuste boek te le-
zen met de opdracht dat zij dit van het
eerste tot het laatste woord moeten
doen en er geen mogen overslaan. De
leden mogen het boek niet mee naar
huis nemen, maar worden elke dag in
een kamer opgesloten om tot in de na-
middag elk woord op de 317 bladzijden
van het boek te lezen.
De verdediging heeft geprotesteerd te-
gen het feit dat de jury-kamer alleen
harde banken heeft om op te zitten.

Prof. Romme overspannen
—De fractieleider van de KVP in de
Tweede Kamer, prof C.P.M. Romme,
moet geruime tijd rust houden omdat
hij overspannen is door drukke werk-
zaamheden.



Laatste nieuws
Bij het passeren van het Panama-

kanaal zijn zes officieren en een mat-
roos van het Cubaanse vrachtschip
"CSriente" overboord gesprongen en heb-
ben in de Verenigde Staten asiel ge-
vraagd.

De "Oriente" is met suiker aanboord
opweg naar Noord-Korea.

Op beschuldiging van medeplichtig-
heid aan een bomontploffing zijn de
Amerikaanse zaakgelastigde en 40 an-
dere Amerikanen in Cuba door de po-
litie korte tijd gearresteerd geweest.
Tegen deze vrijheidsberoving zal naar
verwacht wordt door de zaakgelastigde
geprotesteerd worden.

De Verenigde Staten zullen vandaag
in de Verenigde Naties antwoorden op
de ernstige beschuldigingen die Cuba
aan hun adres heeft gericht. De Cu-
baanse minister van Buitenlandse Za-
ken, dr. Roa, heeft oJm. gezegd dat de
Amerikanen plannen aan het smeden
zijn voor een grootse invasie van Cuba.
Voordat de Amerikaanse afgevaardigde
Wadsworth daarop kon ingaan wist
de Cubaanse gedelegeerde door een han-
dige manoeuvre de zitting van de as-
semblee verdaagd te krijgen.

Voor het eerst in de geschiedenis van
Japan is in Tokyo 'n grote ziekenhuis-
staking uitgebroken, 't Gehele zieken-
huispersoneel, verpleegsters en artsen in
cluis hebben voor een halve dag het
werk neergelegd.

De bezoekers waren aangewezen om
in het hoogstnodige van de patiënten
te voorzien..

De stakers eisen een hoger loon. In
het middaguur hervatten allen het
werk.

De Zuidkoreaanse nationale vergade-
ring heeft met algemene stemmen een
resolutie aangenomen waarin een com-
munistisch voorstel wordt verworpen
tot vorming van een Koreaanse fede-
ratie.
De resolutie zal worden gezonden aan
de algemene vergadering van de Ver-
enigde Naties. Zij onderstreept de wen-
selijkheid van het houden van algemene
verkiezingen in Noord- en Zuid Korea
onder toezicht van de Volkerenorgani-
satie

Vandaag zal ook de politieke commis-
sie van de UNO het ontwapeningsde-
bat! voortzetten.
Er wordt op gewezen, dat dit onder-
werp wel twee weken zal vorderen,
misschien wel meer.

Wat de Veili#ieidsraad betreft, deze
zal in de maand november worden ge-
presideerd door- de Tunesische afge-
vaardigde.

Radioprogramma
WOENSDAG 2 NOVEMBER 1960
(OP 49,42 meter)

20.00 uur Klok; nieuws; weersverwach-
ting; 20.15 uur Meftrlbpofleorkest olv.
Dolf van der Linden; 20.45 uur Hoorspel
of reportage; 21.45 uur Orkest Benny
Goodman met zang door Peggy Lee;
22.10 uur Torn Keiling en zijn ensemble;
22.20 uur Duke Ellington en zijn or-
kest; 22.35 uur Composities van Gersh-
win door koor en orkest olv. Poliakin
22.50 uur Nieuws in het kort; 23.00 uur
Sluiting.

Langs deze weg, doen wij onze har-
telijke groeten aan vrienden en ken-
nissen en de wapenbroeders V.L.N.

Fatm. VAN OORT
POELANG KAMPONG

2 november 1960.
no. 2688

VERENIGING VAN HUISVROUWEN
in de Quonset achter de Nieuw Guinea
Koerier zal op donderdag 3 november
en vrijdag 4 november een

GOEDERENBEURS
gehouden worden van 5 — 7 uur n.m.

no. 2670

EDO KERMIS
voor jong en oud.

4 — 5 november a.s. aanvang 5 uur n.m.
GEVARIEERDE ATTRACTIES
Toegangkelijk voor iedereen

KOM EN OVERTUIG U
no. 2715

ORIËNT THEATER
vertoont heden 2-11 voor het laatst

"THE BACHELOR PARTY"
met Don Murray, Csjrolyn ' Jones en
Jack Warden.
Meesterlijk, ontroerend en vol humor.
Haven morgen 3-11 en overmorgen 4-11

"LTNTRUSA"
met Amadeo Nazzari.
Holl.-Binnen heden 2-11: "TAMU
AGUNG'.
Holl.-Binnen morgen 3-11: "THE MAN
WITH THE GOLDEN ARM" met Frank
Sinatra.
Sentani morgen 3-11: "THE BACHELOR
PARTY" met Don Murray.

REK THEATER
vertoont heden 2-11 en donderdag 3-11
de film:

"THEY WERE NOT DIVIDED"
Een documentaire film over de 'ver-
overing van Europa, door de Libera-
tors (Tank bataljon)! Een Tankslag in
No|rmand,ïë, GfravfeSv EÜndhoven. Nij-
megen en Brussel.
Heden deze film in REK — alle leef-
tijden.
Binnenkort:
Spencer Tracy, Robert Wagner, Jeane
Peters en Richard Widmark in

"HAAT" (Broken Lance)
in cinemascope en color de Lux geheel
in nieuw geluidssysteem

STEREOPHONISH

Neemt geen Risico
Rijdt Rond j

I Op .... . |
£&f» ai%d&c p&acd dat nazit a&sicuiketd is

VOLKSWAGEN
(geheel gesynchroniseerd)

FLESJE: „Ben jij wel eens gestrui-
keld?"

GLAASJE: „Nou en of, over lege
Amstelbierflesjes
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