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Verenigde Staten zullen
zich niet terugtrekken uit

Guatenamo in Cuba
President Eisenhower heeft in Was-

hington verklaard dat de Verenigde
Staten alle noodzakelijke maatregelen
zullen nemen om de marinebasis op Cu-
ba, Guatanamo, in geval van 'n aanval
te verdedigen. De president zei dat de
Verenigde Staten hun positie ten aan-
zien van Guatanamo duidelijk willen
maken, in verband met de verhouding
tussen Cuba, de Sbvjet Unie en com-
munistisch China.
De Verenigde Staten zijn niet bereid
hun basis op Cuba te ontruimen, die
geen enkele bedrijging vormt voor Cu-
ba of welk ander Latijns-Amerikaans
land ook.
President Eisenhower zei dat de basis
belangrijk is voor het westelijk half-

NIEUWS IN HET KORT
De Algerijnse opstandelingenleider

Ferhat Abas zegt voorstander te zijn
van een Arabische Naardafrikaanse
staat, bestaande uit een onafhankelijk
Algerije en Tunesië.
De suggestie hiervoor kwam van de
Tunesische president Bourguiba.

De tweede grote natuurramp die Oost
Pakistan in de buurt van Chitagon heeft
getroffen, heeft alle daar wonende Ne-
derlanders gespaard. Dit is vandaag aan
't min. van Buitenlandse Zaken in Den
Haag meegedeeld door de Nederlandse
«onsul in Chitagon.
Men vreest edhter wel dat meer dan
100 Oost-Pakistaners 't leven hebben
gelaten en dat het aantal slachtoffers
nog meer zal stijgen naarmate er meer
gegevens binnenkomen uit geisoleerde
gebieden.
Drie weken geleden lieten,6.ooo mensen
het leven toen ook een cycloon en een
vloedgolf de kust van Oost-Pakistan
teisterde.

De herdenking van de dag waarop zes
jaar geleden in Algerije de opstand be-
gon is zowel in Algerije als in Frank-
rijk zonder incidenten voorbijgegaan.
De premier van de voorlopige Algerijn-
se regering Ferhat Abas sprak in Tunis
een grote herdenkingsbijeenkomst toe.
Hij verklaarde zich aceoord met het
idee van de Tunesische president Bour-

rond en dat de Verenigde Staten geen
enkele bedoeling heeft om de overeen-
komst met Cuba op te zeggen of te wij-
zigen. Elke verandering in de overeen-
komst dient door beide naties te worden
goedgekeurd.

Inmiddels is in de Algemene Verga-
dering van de Verenigde Naties, met
grote meerderheid, het verzoek van Cu-
ba om zijn klachi; over agressieve plan-
nen van de Verenigde Staten onmidde-
lijk in behandeling te nemen, verwor-
pen. De klacht is verwezen naar de po-
litieke commissie, zoals reeds door de
agenda-commissie werd aanbevolen.
Bij de behandeling van het Cubaanse
verzoek drong de Russische gedelegeer-
de er bij de assemblee op aan, te ver-
hinderen dat Amerika Cuba zou aan-
vallen. Zorin zei dat de Verenigde Na-
ties in haar vijftienjarig bestaan nau-
welijks voor een gevaarlijker -toestand
hebben gestaan dan de huidige situatie
rond Cuba. Ook vertegenwoordigers van
andere communistische landen steun-
den het verzoek van Cub>«, dat tenslotte
bij de stemming werd verworpen met
45 stemmen tegen, 29 voor en 18 ont-
houdingen.
Premier Castro van Cuba heeft be-
kendgemaakt dat zijn militia ter sterk-
te van een half miljoen man, thans is
uitgerust met moderne wapens afkom-
stig uit de communistische landen, die
het leger een vuurkracht geven zoals
nog nimmer een strijdmacht heeft be-
zeten.

guiba om Algerije en Tunesië in één
Unie te verenigen. Hij meent dat dit het
beste middel is om de onafhankelijk-
heid van Algerije te verkrijgen.

De Poolse afgevaardigde bij de Vere-
nigde Naties heeft geëist dat alle korte-
golfuitzendingen van de volkerenorga-
nisatie naar Oost-Europa en Azië wor-
den gestaakt.
Tijgens de debatten in de begrotings-
commissie zei hij dat de gelden hier-
voor uitgegeven beter zouden kunnen
worden besteed aan technische hulp aan
nog onderontwikkelde gebieden.
De rond 312.000 dollar die jaarlijks voor
deze uitzendingen worden uitgegeven,
zo zei hij, zijn verspild geld. De afge-
vaardigden van Bulgarije en Joegosla-
vië steunden de Poolse eis.

Amerik. Hospitaalschip naar Surabaja
De leider van het partikuliere Ame-

rikaanse hostpitaalschip "Hope" dr.
Walsh heeft bij zijn terugkeer in Was-
hington uit Djakarta gezegd, dat de
ontvangst van het schip in Indonesië)
overweldigend is geweest, en alle ver-
wachtingen had overtroffen.
Hij prees de samenwerking van de In-
donesische regering met de staf van het
hostpitaalschip.

Het schip zal tot mei a.s. in de In-
donesische wateren blijven, waarna het
naar Vietnam vertrekt. Twintig Indo-
nesische verpleegsters zullen gedurende
de gehele Indonesische trip aan boord
van het schik blijven.

De "Hope" is op weg naar Soerabaia
waar het evenals in Djakarta demon-
straties in de medische techniek zal ge-
ven. Terwijl het schip in Djakarta lag,
bezochten ongeveer 600 doktoren en
verpleegsters het schip.

CHOLERA IN KASHIYIIR
In Srinagar, Kashmir, is een cholera-

epidemie uitgebroken.
Er zijn al 85 doden._6o medische teams
zijn bezig de bevolking tegen cholera in
te enten.
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Verkeerd principe
(Van een medewerker in Nederland)

In Kongo volgt de ene muiterij op de
andere, blijven de negerstammen elkaar
bevechten op leven en dood, is het eco-
nomische leven volkomen gedesorgani-
seerd, zodat er armoede en hongersnood
heersen en weet zelfs de UNO geen or-
de in de volkomen chaos te scheppen.
Dat is dan het treurige resultaat van de
op België uitgeoefende drang tot het zo
ijlings verlenen van zelfstandigheid aan
deze meest nog te primitieve neger-
stammen, die erdoor gedwongen wor-
den gezamenlijk een staat te vormen
terwijl ze elkaar niet kunnen luchten
of zien.

Kongo was niet anders dan een be-
grip, alleen gebaseerd op de Belgische
koloniale status. Zonder die machtsfac-
tor is, zoals nu wel duidelijk blijkt,
Kongo geen geheel. Het omvat een aan-
tal elkaar vijandig gezinde negerstam-
men, nog veel te primitief ingesteld om
met elkaar te kunnen samenwerken,
laat staan dat te kunnen doen op de-
mocratische grondslag.
Dit toch te willen verwezenlijken is een
van de grojotste domheden en in wezen
onmenselijkheden van de westerse we-
reld.

Het ergste is wel. dat al dit te vroeg
verlenen van onafhankelijkheid aan
eens gekoloniseerde landen, geschiedt
uit angst. Angst voor de aanvallen van
het allesbehalve brandschone commu-
nistische blok op het kolonialisme van
de westelijke mogendheden, angst voor
de dreigingen en de strijd die het zal
kosten om de koloniën meer langs de
geleidelijke wegen van ontwikkeling tot
onafhankelijkheid te brengen.

In het zelfde vlak ligt de aandrang tot.
het zo spoedig mogelijk verlenen van
onafhankelijkheid van de Papoea's op
Nieuw Guir.ea. Terwijl 'het Nederlands
gezag tracht door het uHbreiden van de
onderwijsmogelijkheden en bet aanleg-
gen van wegen de Papoea's vanuit hun
ontwikkeling van stenen tijdperk ge-
leidelijk tg brengen tot mensen die
kunnen lezen, schrijven en rekenen.
dringt men er al op aan om ze toch
vooral binnen tien jaar onafhankelijk-
heid te geven.

Niemand zal toch willen beweren, dat
men hierop aandringt omdat dit voor
het volk van Nieuw Guinea zoveel meer
geluk en voordeel zou betekenen. Ook
hier zou immers zich ongeveer hetzelf-
de kunnen gaan voordoen als zich nu
in Kongo afspeelt. Een kind kan begrij-
pen, dat zelfs over tien jaar nog maar
een klein gedeelte van de Papoea's enig
onderwijs kan hebben genoten, dat er
dan nog maar zeer weinigen kunnen
zijn die via middelbare scholen en uni-
versiteiten in Nederland of elders in
staat geacht .kunnen worden een be-
stuurlijke functie te vervullen volgens
democratische principes.
Alleen het lager onderwijs vergt al zes
jaar. In een land dat nog grotendeels
opengelegd moet worden, waar men ook
de bevolking (zoals hier) nog niet kan
dwingen om onderwijs te volgen, kan
die ontwikkeling bovendien niet zo snel
gaan.

Toch, zegt men, zelfstandigheid ver-
lenen, liefst binnen 10 jaar. Het "hoort"
immers niet, dat een moderne westerse

staat als Nederland e*- nog een kolonie
op na houdt. Wat moet dat voor indruk
maken op Rusland en vooral op Ameri-
ka, waar men zij het om verschillende
redenen zon volk vrij en zelfstandig
wil zien. Wat zwak staan we daarmee
ook tegenover Soekarno, die ons daar-
om maar in 'n kwaad daglicht kan stel-
en en dat net zo lang zal doen tot ieder-
een in de wereld gelooft dat die Neder-
landers maar onderdrukkers en uitbui-
ters zijn.

En daar heb je dus weer de angst.
Angst voor wat Soekarno toch wel zal
zeggen en doen, angst voor de wereld-
opinie, angst ook voor eigen veiligheid
en vredeswil. Zo gauw mogelijk dai
maar die inspanning in en voor Nieuw
Guinea stoppen, ons er uit terug trek-
ken en als uitvloeisel van onze ethische
drang tot zelfbeschikking der volken
zeggen: "knap het verder maar zelf op".

Het zal al die "Prinzipenreiters" een
zorg zijn of er vanuit de Papoea's dan
al een voldoend krachtig gezagsappa-
raat kan worden gevormd. Als wij die
angst van voor kolonisators te worden
versleten maar kwijt zijn en aan onze
ethische begrippen van vrijheid der
volkeren maar is voldaan. Al gaan ze
daar dan weer koppensnellen of op an-
dere wijze elkaar afmaken, al zal datvolk erdoor in diepe ellende komen, we
hebben er dan gelukkig niets meer mee
te maken, dat is het voornaamste en 'tkan ons dus koud laten. . . .

De westerse beschaving toont daar-
mede een zwakheid, die haar fundamen-
ten tenslotte steeds meer zal ondergra-
ven. Een machtsuitoefening, die ten
goede wordt aangewend, is nimmer uit
den boze maar is noodzakelijk om ook
de minste man zijn rechten en zijn zon;
te kunnen geven. Daarvan dienen wij
uit te gaan en dat (altijd tijdelijke) ko-
lonialisme kan onderontwikkelde vol-
ken tot zegen strekken.

Rotterdam-Tunnelstad
—" Rotterdam wordt de stad van de
tunnels. Behalve de aanleg van een on-
dergrondse metro in de stad, waarme-
de onlangs is begonnen, bestaan er nu
ook plannen om gelijk met de bouw
van 'n 2e verkeerstunnel ook 'n spoor-
tunnel onder de Maas te bouwen.
Beide tunnels moeten over 10 jaar de
oude Maasbruggen vervangen. Voorts
bestaan er plannen voor de aanleg van
een tunnel tussen de nieuwe Europoort
en Maassluis en een verbinding onder
de Maas tussen Vlaardingen en Pernis.
Het Rotterdamse gemeente bestuur
voert hierover onderhandelingen met
het Rijk en de Nederlandse Spoorwe-
gen.

KoninklijkeSaxofonist
— Koning Bhoemibol van Thailand
heeft tijdens zijn bezoek aan Nederland
in een zaal van Huis Ten Bosch in Den
Haag - een van de koninklijke verblij-
ven - de saxofoon ter hand genomen en
met groot enthousiasme meegespeeld in
het Leidse studenten orkest, dat was
uitgenodigd voor een dansavond voor
de koninklijke gasten.

Ingezanden

OUDERS PROTESTEREN
De mededeling van de Dienst van So-

ciale Zaken naar aanleiding van het
protest van de ouders van de kinderen
van het Kleuterhuis is wel een zeer on-
gelukkig excuus voor het voorgevalle-
ne.

De z.g. "heraanstelling" van Mevr. V.
is geen heraanstelling maar om in de
termen van het Kantoor voor Algemene
Personele Zaken te blijven, een "weder
aan stellen". Mevr. V. nam immers
reeds in 1958 haar ontslag.
Indien iemand met ontslag gaat en we-
der in dienst treedt, spreekt het KAPZ
niet van "heraanstellen" maar zonder
meer van "aan te stellen" of misschien
van "weder aan te stellen", zeker als dit
ontslag reeds twee jaar geleden heeft
plaats gevonden, terwijl in die periode
reeds verschillende andere leidsters
werden aangesteld en ontslagen.

De ontslagaanzegging van Mej. de G.
sprak van "wegens reorganisatie van
het beheer" en niet vanwege de toezeg-
ging aan Mevr. V. twee jaar geleden
gedaan.

Bij de aanstelling van Mevr. S. tot
leidster van het kleuterhuis werd nim-
mer gesproken en/of de mededeling ge-
daan, dat de door haar te vervullen
functie van "tijdelijke" aard zou zijn.
Het haar verstrekte besluit luidt: "aan
te stellen" en niet "aan te stellen voor
de duur totdat Mevr. V. haar dienst
weder kan hervatten".

Voor wat betreft de "bevoegdheid" tAj
opgemerkt, dat overal ter wereld, en
ook bij het gouvernement van Neder-
lands Nieuw Guinea, functies worden
bekleed door personen, die niet vol-
doen aan de aanstellingseisen (ver-

eiste diploma's). Indien deze personen
zich voorbeeldig van hun taak kwijten,
moeten zij dan worden vervangen?
Wat zal dan het gouvernement ervaren
en kundige krachten kwijt raken en
niet zomaar één of twee maar een groot
aantal.

Mevr. S. en Mej. G. hebben het laat-
ste jaar het kleuterhuis op voorbeel-
dige wijze gerund. De oudere laten hun
kinderen met een gerust hart achter on-
der de hoede van deze twee dames. De
kleuters gaan zonder uitzondering
graag naar het kleuterhuis. Wees dan
het gezegde gedachtig: "NEVER CHAN-
GE A WINNING TEAM!"

Het ware beter geweest, indien de
Dienst van Sociale Zaken vollediger
was geweest met haar mededeling. Nu
kan men zich niet onttrekken aan de
indruk: "Hier is iets niet in de haak!"

H.

Nederland verzoeKt uit-
levering van matroos van

„Karel Doorman”
De Nederlandse regering doet nog

steeds pogingen in Australië om de uit-
levering te verkrijgen van de 22-jarige
matroos van de Karel Doorman G.A:M.
die in Sydney wordt vastgehouden op
beschuldiging van doodslag.



Protesten &Verzekeringen
Van een correspondent

Aangezien de regering weigerde de
salarissen van de politieambt, in Ne-
derland op redelijke hoogte te brengen
voelden de leden van de 3 politieorga-
nisaties zich verplicht hiertegen op
waardige wijze te protesteren.

Reeds tweemaal belegden zij grote
vergaderingen in Den Haag, alwaar hun
voormannen zich in hun redevoeringen
niet onbetuigd lieten.

Een oorverdovend politieel fluitjes-
concert en een serenade van autobus-
claxons door de Haagse straten luidde
de tweede politie protestvergadering te-
gen het mislukken van het salarisover-
leg in. Opk tijdens de vergadering in 't
met spandoeken en plakkaten gesierde
Kurhaus waren de bewijzen van instem-
ming in de vorm van spandoeken, sner-
pende politiefluitjes en gejoel niet van
de lucht.

De voorzitter van de Algemene Poli-
tiebond, de heer A. Mud, deed ander-
maal een dringend beroep op de rege-
ring om de Nederlandse politie alsnog
op de kortst mogelijke termijn recht te
doen wedervaren.
En hij vroeg de volksvertegenwoordi-
gers om dit streven te ondersteunen.
„Want hier geldt in dubbele betekenis
de spreuk van Montesquieu, dat een on-
rechtvaardigheid jegens de één begaan,
een bedreiging is voor allen". 'Het is maar net welke interpretatie
men aan deze zinvolle spreuk wil ge-
ven, doch. wij hopen, dat de regering
haar wel verstaat.
PROTESTEN.

In de universiteitssteden hebben de
studenten geprotesteerd tegen artikel
60 van de Mammoetwet van minister
Cals. Dit artikel zou het de overheid
mogelijk maken, studenten van de uni-
versiteit te verwijderen, wanneer zij
langer dan tweemaal de gestelde duur
nodig zouden hebben om een bepaald
universitair-examen ai te leggen.

Helaas heeft de minister zich tot op-
name van dit artikel genoodzaakt ge-
zien, doordat er studenten zijn die er
rustig de tijd voor nemen en onnodig
lang over hun studie doen. Wanneer we
dan weten, dat iedere student tenslotte
de belastingbetaler geld kost, is ee<i der-
gelijke maatregel van de minister be-
grijpelijk. De studenten zijn het er ech-
ter niet mee eens. Zij beschouwen deze
stok achter de deur in het betrokken
wetsartikel als een beknotting van de
studievrijheid en zij protesteerden
hiertegen heftig. In Delft en Leiden kon
men studenten zien die in kooien ver-
bleven en gedurende die periode door
hun makkers werden gevoederd en ge-
laafd.

Of de studerenden iets zullen berei-
ken is de vraag. De beslissing hangt af
van het standpunt dat de volksverte-
genwoordiging zal innemen.
NIEUWE ARBEIDSONGESCHIKT-
HEIDSVERZEKERING?

De Sociale Verzekeringsraad heeft de
regering geadviseerd over te gaan tot
invoering van een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering. Deze verzekering, die
in de plaats moet komen van de huidige

invaliditeits- en ongevallenverzekering
zal voor alle werknemers (ook over-
heidspersoneel) tot 65 jaar in loondienst
gelden, ongeacht de hoogte van het in-
komen. Voorts zal deze verzekering voor
wat betreft de maximale hoogte van de
uitkering en de te heffen premie ge-
bonden zijn aan de loongrens.
De verzekering zal waardevast zijn en
ook de buiten dienstverband onstane
ongevallen dekken.

De nieuwe arbeidsongeschiktheidsver-
zekering zal een voorziening dienen tebevatten "voor gehele of gedeeltelijke
derving van inkomen uit loonarbeid
als gevolg van blijvende of tijdelijke
stoornissen van lichaam of geest, die
arbeidsongeschiktheid veroorzaken."

De verzekeringsplicht zal zich uit-
strekken tot al degenen die tegen loon
werkzaam zijn, of daarmee op grond
van hun arbeidsverhouding gelijk zijn
te stellen. Dat betekent, dat uitzonde-
ringen zoals andere verzekeringswetten
die wel kennen, namelijk voor ambte-
naren, zeelieden, mijnwerkers e.d. on-
mogelijk worden geacht. Zelfs werk-
sters zullen onder deze nieuwe verze-
kering moeten vallen, wanneer zij drie
dagen per week bij dezelfde werkge-
ver in dienst zijn.

VETTERE MELK EN VERHOOGDE
KINDERBIJSLAG.

De ministerraad heeft op voorstel van
de minister van Landbouw en Visserij
besloten met ingang van 7 november a.s
het vetgehalte van de melk te verhogen
van 2f*/2 tot 3 procent. De prijs van de
consumptiemelk voor de consument zal
evenwel pas op 1 januari a.s. met 1 cent
per liter verhoogd worden.
Bit geschiedt gelijktijdig met de uitbe-
taling van de met ingang van 1 oktober
jl. te verhogen kinderbijslagen.
Want binnenkort kan een wetsontwerp
verwacht worden tot verhoging van de
kinderbijslag met circa 4%, waarbij bij-
zondere aandacht zal worden besteed
aan de grotere gezinnen.

Het is de regering nl. gebleken, dat
de financiële uitkomsten der kinderbij-
slagverzekering een aanzienlijke premie
verlaging gedogen. Zij acht het echter
gewenst de premieruimte niet geheel
aan te menden voor premieverlaging,
doch daarnaast tevens verbetering te
brengen in de kinderbijslaguitkeringen.

De verhoging der kinderbijslagen zal
een bedrag van f 20 miljoen vergen.
Het ligt in de bedoeling de verhoging te
doen ingaan met terugwerkende kracht
tot 1 oktober jl.

WIST U,
dat.... verscheidene zeeroversbenden in
de Chinese Zee worden geleid door
vrouwen? De knappe Chun Lo You
voert zelfs het bevel over een vllooft
van 22 schepen.

dati... de ontlading in een electrische
vonk ongeveer één miljoenste seconde
duurt?

dat .... de meeste neerslag in de Hi-
malaya valt? Zij bedraagt meer
dan 400 cm per jaar.
dat.... men vroeger in de oude tijd de
purperen verfkleur verkreeg uit slak-
ken, een soort die ook wel in Nederland
voorkomt? Aangezien de kleur niet
lichtecht was en de verf bovendien nog
een onaangename lucht verspreidde,'
vervaardigt men deze kleur tegenwoor-
dig uit andere stoffen.
dat.... een jachtluipaard, zoals ze veel
bij de jacht in India worden gebruiktj,
een snelheid kan halen van bijna 100
kilometer per uur en hierbij sprongen
maakt van 5 tot 6 meter?
dat —de veelgebruikte lucifers reeds

in 1827 werden uitgevonden?
dat — het sterftecijfer in Nederland

het laagst is van de gehele wereld?
dat — het vrijheidsbeeld in de haven

van New Vork een hoogte heeft van
bijna 100 meter en dat de Franse re-
gering dit beeld aan het Amerikaan-
se volk schonk bij de 100ste ver-
jaardag van Amerika's onafhanke-
lijkheid?

dat — een jaar eigenlijk bestaat uit
365 dagen, 5 uur, 48 minuten en 46,17
seconden?

dat — voor de oorlog niet Amerika,
maar Japan de meeste films vervaar-
digde?

„MISTER C”Hij is gezond en wel weer thuis
Na idem zoveel weken;

Wat heeft hij in Amerika
Weer van zich laten spreken;

Hij was naast onbeschaafd brutaal
Ook vleiend veelbelovend,

Doch immer wie hem tegenstond
Een lelijk kooltje stovend.

Het valt niet mee, dictator zijn
Van die miljoenen Russen:

Je zitvlak krijgt soms blaren van
Het brandend groene kussen;

De hele wereld is niet gek
En zeker niet de vrije,

Herinnert zich Berlijn nog wel
Met later Hongarije. . .

Al schreeuwt hij dcor de microfoon
Raketten-dreigementen,

Of loopt hij met zijn vredesplan
Opzichtig rond te venten,

Die, U.N.O. is nog niet getikt,
Ze wil wel zien en horen,

Doch laat zich door de heer Chroest-
sjof

Beslist niet ringeloren.
Dan maakt hij zich ontzettend boos,

Zijn mening is de juiste,
Hij timmert onder het applaus

Op tafel met zijn vuisten:
Hij trekt de schoen zelfs van zijn voet

Om nog meer kracht te zetten:
Het U.N.0.-meubeltje wordt kaal,

Daar kun je niet op letten. . .
Doch thuis is hij de grote man,

Tenminste, tot op heden,
Misschien behoort hij ha twee jaar

Ook weer tot het verleden;
Dan dreigt een ander in zijn plaats

En constateert met vreugde:
Dat mister C. op kousevoet

Van jongsaf al niet deugde. . . .
JAAP MIJDERWIJK



Radioprogramma

DONDERDAG 3 NOVEMBER 1960
Op 49,42 meter
20.00 uur Klok, nieuws, weersverwach-
ting; 20.15 uur Donderdagavondconcert
a. Symfonie nr. 36 - Mozart, b. L'oiseau
du feu - Strawinski. Uitv. Concertge-
bouworkest olv. Bernard Haitink. In-
leiding door Dr. Jos. Wouters; 22.11 uur
Kunstkroniek; 21.30 uur Fritz Schulz-
Reichel, piano en Gerhard Gregor, ham-
mondorgel; 22.45 uur Prot. Avondover-
denking; 22.00 uur Muziek van Mayerl
(2) Guy Sherwood en zinj ensemble;
22.18 uur Big Brash Band van Billy
May; 22.30 uur Orkest Alvino Rey
22.50 uur Nieuws in het kort; 23.00 uur
Sluiting.
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20.00 uur Klok, nieuws, weerkverwach-
ting; 20.15 uur Theaterorkest olv. Ge-
rard van Krevelen m.m.v. het Klein
Radiokoor; 20.44 uur "Onder Ons"; een
cabaretprogramma m.m.v. Truus Koop-
lans, Rens van Dorth en Cas Oosthoek.
20.58 uur De Eddy Duehin Story: Mu-
ziek van de geluidsband van de ge-
lijknamige film; 21.30 uur The Four
Aces, zang; 21.42 uur Het Art van Dam-
me-kwietet; 22.00 uur Het Oskar Peter
son Trio; 22.29 uur Bobby Hacket, trom
pet en zijn orkest; 22.50 uur Nieuws in
het kort; 23.00 uur Sluiting.

Laatste Nieuws
Sir Edmund Hillary, de bedwinger

van de Mount Everest heeft volgens
berichten uit de Verenigde. Staten de
huid van de verschrikkelijke sneeuw-
man gevonden. In een brief van de ex-
peditie van Sir Edmund uit 't Himala-
jabergte wordt gezegd dat de huid is
gevonden van een bijzondere soort beer
die sterk doet denken aan de beschrij-
vingen die de Sherpa's geven van de
sneeuwman. In verband met deze vondst
zal de expeditie van Sir Edmund in het
Hirnalajagebergte ongeveer één maand
langer duren.

De Amerikaanse marine heeft mijnen-
velden rond de basis Guatenamo ge-
legd, als voorzorgsmaatregel tegen een
mogelijke aanval.. Langs de 22 mijl lan-
ge landgrens met Cuba zijn landmijnen
gelegd.

Het comitee van de Organisatie van
Amerikaanse Staten in Washington,
heeft de Cubaanse regering gevraagd
of zij de goede diensten van andere
Amerikaanse Staten wil accepteren in
het dispuut met de Verenigde Staten.

Het Indonesisch contingent troepen
van de Verenigde Naties in Kongo, is
in Leopoldsville aangekomen, nadat de
trein waarmee de troepen werden ver-
voerd op 70 mijl van de stad uit de rails
liep. Er waren bij de ontsporing geen

gewonden. Het contingent kwam uit de
havenstad Matadi en de soldaten moes-
ten een 14 ton zware wagon van de
baan afduwen ,alvorens zij hun tocht
naar Leopoldsville konden voortzetten.

In Leopoldstad is bekend gemaakt,
dat de speciale vertegenwoordiger van
Dag Hammarskjoeld in de Kongo, de
Indiër Dayal, binnen enkele uren naar
New Vork zal vertrekken voor bespre-
kingen met de secretaris-generaal

De cycloon en vloedgolf die het ge-
bied Chitagon in Oost-Pakistan de af-
gelopen week heeft geteisterd doodde
meer dan 1000 mensen en liet een spoor
van vernielde huizen achter. Dit werd
gemeld door overlevenden van de ramp
die gisteren Decca bereikten. Zij deelde
mee dat het gehele gebied van Chita-
gon bezaaid ligt met vernielde huizen
en ontwortelde bomen. Twaalf schepen
in de haven zijn van hun meerpalen
losgerukt, twee van hen werden 4 mijl
van de haven op de kust geworpen.

De Canadese gedelegeerdebij de Ver-
enigde Naties heeft in de algemene
vergadering voorgesteld een commissie
te vormen waarin alleen landen ver-
tegenwoordigd zijn, die geen kernwa-
pens hebben. Deze commissie zou de
grote landen die over kernwapens be-
schikken behulpzaam moeten zijn bij
de onïwapenings-besp»rekJngen. \ Het
plan heeft reeds de steun van Zweden
en Noorwegen. Ethopië heeft in de po-
litieke commissie van de Verenigde Na-
ties voorgesteld dat secretaris-generaal
Hammarskjoeld overleg zal plegen over
het bijeenroepen van een internationa-
le conferentie voor het opstellen van een
verdrag waarbij het gebruik van kern-
wapens wordt verboden.
_

De lerse vertegenwoordiger in de po-litieke commissie heeft een resolutieingediend waarin wordt aangedrongen
op een aceoord voor een zo groot mo-gelijke beperking van kernwapens. Vol-gens deze resolutie moet de kernbewa-pening "bevroren" worden zolang eendergelijk aceoord niet beperkt is:

De politie in Tokio heeft bekend ge-
maakt dat de student Yamakuchi die desocialistische [leider Asamuma op een
politieke bijeenkomst vermoordde, zelf-
moord heeft gepleegd. Yamakuchi heeft
zich in de jeugd-gevangenis opgehan-
gen. Hij was sedert hij de socialistische
leider op 12 oktobel j.l. fatale steek-
wonden toebracht onder arrest. Hij
werd gisteren naar ds jeugdgevangenis
overgebracht nadat de officier van Jus-
titie had besloten dat hij voor zijn
misdaad zou terecht staan.

De rubbercultuurmaatschappij Am-
sterdam heeft een bod van 200 procent
op alle aandelen van de handelmaat-
schappij Güntzel & Schumacher ge-
daan. Amsterdam Rubber heeft zich,
sinds haar werk in Indonesië onmoge-
lijk werd gemaakt, ook op het terrein
van de goederenhandel begeven. In ver-
band met dit aanbod' werd op de Am-
sterdamse effectenbeurs de notering
van de aandelen Guntael & Schumacher
voor een dag opgeschort.

*Zeepaardje: Hedenavond Bingo, zater-
dagavond: Uitsluitend roulette aanv.
21.00 uur.
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28ste VERANTWOORDING STEUN-
ACTIE SPIJTOPTANTEN

Vorig saldo f 3995,69
Ontvangen HPB te Temina-
boean, ingezamelde geleden te
Inawatan, via NJI.M. N.V.
24-10-'6O f 39,45
Nieuw Saldo f 4035,14

LUCHTPOSTSLUITINGEN IN DE
KOMENDE WEEK

Maandag: Biak.
Dinsdag: Biak - Manokwari - Sorong -Djakarta - Amsterdam-Os.
Woensdag: Merauke - Tanahmerah -Lae - Sydney.
Donderdag: Wamena.
Vrijdag: Biak - Manokwari - Sorong .
Amsterdam-Cs.
Zaterdag: Biak - Manokwari - Sorong -Fak-Fak - Genj'em - Lae - Sydney -Amsterdam-Cs.

Speciale aandacht wordt erop geves-
tigd dat ingaande 8 november a.s. de
pos^luitingen; voor! Nederland! zuilenplaats vinden op dinsdag en zaterdag.
Bovendien zal tot en met 25 november
op vrijdag eveneens een postsluiting
voor Nederland plaats vinden.

De laatsie lichtingen zijn als volgt:
Dinsdag:
Aangetekende stukken 12.30 u.
Gewone stukken 12.45 u
Vrijdag:
Aangetekende stukken 11.00 u
Gewone stukken 11.15 u
Zaterdag:
Aangetekende stukken 10.30 u
Gewone stukken 10.45 u
Voor nadere inlichtingen telefoon Hol-
ladia 296

ATTENTIE ATTENTIE
R.K.S. geeft mode-show vofrr
DAMES

HEREN en
KINDEREN

Op 26 november 1960
Opgave bij Esojuire en bij mevr. Surm
Dok IX.

no. 2730

filmprogramma

REK THEATER
vertoont heden voor het laatst de film

"THEY WERE NOT DIVIDED"
De grootste tankslag die ooit verfilmd
werd. Heden voor het laatst.

ORIËNT THEATER
vertoont heden 3-11 en morgen 4-11

"L'INTRUSA"
met Amadeo Nazzari, Andrea Checchi
en Lea Padovani.
Een hartroerende film die U van het
begin tot het eind zaj weten te boeien.
Holl.-Binnen heden 3-11: "THE MAN
WITH THE GOLDEN ARM" met Frank
Sinatra.
Sentani heden 3-11: "THE BACHELOR
PARTY" met Don Murray.
Holl.-Binnen morgen 4-11: "THE
BACHELOR PARTY".
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