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NIEUWS IN HET KORT
—Gisteren zijn zowel in Malakka als
in Zuid Vietnam maatregelen bekend
gemaakt om: aan de communistische
subversieve activiteiten een einde te
maken. In de hoofdstad van Malakka,,
KuajLa Lumpur,arresteerde de politie
20 chinese leden van de linkervleugel
van het volksfront. In Saigon nam het
parlement een wet aan die de regering
machtigt om drastisch tegen de com-
munisten op te trede».
—Tijdens de viering van de 43-ste ver-
jaardag van de Russische revolutie
hebben de president van Rusland en
China de nadruk gelegd op de goede
betrekkingen tussen de beide landen.
Ze legden de belofte af een oorlog te
zullen voorkomen.
—De afgescheiden Kongolese provincie
Katanga zal eigen bankpapier uitgeven.
Het is al gedrukt in Zwitserland en het
wordt gedekt door de minerale produc-
tie van het land. De Kongolese frank is
op de internationale markt reeds gerui-
me tijd waardeloos.— In een radiorede tot het Belgische
volk heeft de Belgische minister van
Buitenlandse Zaken, Wigny, geweigerd
in te gaan op de eis van de UNO, dat
alle Belgische technici uit Kongo moe-
ten worden teruggeroepen.
—In Cuba zijn 700 Russische adviseurs
aangekomen. Een aantal van hen had
spoedig een gesprek met de hoogleraren
en studenten van de Universiteit van
Oriente, waar onlangs een grote zui-
vering heeft plaats gevonden.

Morgen presidentsverkiezingen
inde verenigde Sinten

Morgen zullen de Amerikaanse presidentsverkiezingen plaats vinden.
De demokratische candidaat Kennedy en de republikeinse randidaat Nixon
doen bij het naderen van het einde van de campagne een laatste poging om
zich te verzekeren van de belangrijkste stemmen. Er zijn twee gebieden die
een beslissende stem zullen uitbrengen, ml, New Vork en de landbouwgebieden
van het Midden Westen.

De Gouverneur van New Vork,
Rockefeller zei gisteren, dat er in New
Vork een belangrijke verschuiving ten
gunste van Nixon had plaats gevonden.
De voorzitter van de demokratische par-
tij in New Vork beweerde echter het
tegenovergestelde.

Een belangrijk onderdeel van de ver-
kiezingscampagne heeft bestaan in het
beoordelen van het republikiense be-
wind van Eisenhower, onder wie can-
didaat Nixon als vice-president heen

gediend. Het spreekt van zelf dat de de-
mokraat Kennedy niet veel goeds ziet
in dat wat de regering Eisenhower heeft
gedaan of niet heeft gedaan. Een veran-
dering van bewind is volgens hem zeer
nodig.
Nixon daarentegen wijst de kiezers er
op hoe dom het zou zijn om van rege-
ringspartij te veranderen.

In een serie te'evisie-dabatten heeft
het publiek kunnen volgen hoe de twee
candidaten elkaar met argumenten
probeerden schaakmat te zetten.
De algemene indruk is dat Kennedy
zich beter van het medium televisie
wist te bedienen dan zijn tegenstander.
Ook in ander opzicht lijkt het dat hij
met zijn campagne meer succes heeft
dan Nixon. Vooral in de grote steden
viert hij ware triomftochten.

Toch is het moeilijk te zeggen hoe de
uitslag van de verkiezingen zal zijn:
Er is het feit dat Kennedy katholiek is
en als hij gekozen zou worden de eer-
ste katholieke president van de Vere-
nigde Staten zou zijn.
Zijn tegenstanders laten niet na de
vrees te uiten dat hij als president niet
vrij zal zijn om de beslissingen te ne-
men die het landsbelang eist, een vrees
die volgens Kennedy zelf en vele voor-
aanstaande katholieke geestelijken niet
gegrond is. Daarnaast is er het grote
verschil in persoonlijkheid tussen Nixon
en Kennedy.

De voorlopige uitslagen van de bu-
reaux voor opinieonderzoek zijn dit
keer niet bijzonder betrouwbaar, omdat
een zeer groot percentage kiezers zich
tot het laatste moment een keuze voor-
behoudt.

Frankrijk zal de wil van
Algerijnse volk eerbiedigen.

zegt de Gaulle
In zijn met spanning verwachte rede

tot het Franse volk via radio en tele-
visie heeft president de Gaulle zater-
dag verklaard dat wanneer de Franse
regering door conflicten omver zou wor-
den geworpen, hij de nationale verga-
dering zou ontbinden en mieuwe ver-
kiezingen zou uitschrijven. Wanneer

dat noodzakelijk zal blijken, aldus de
Gaulle, zou hij het volk om een refe-
rendum vragen wat betreft zijn Alge-
rijnse politiek.
Als de Algerijnen dat zo willen, zo ver-
klaarde de president, en ik denk dat ze
dat willen, zullen ze hun eigen regering,
instellingen en wetten hebben.
Hij herinnerde eraan dat Tunesië en
Marokko en verscheidene andere Afri-
kaanse landen in volle samenwerking
met Frankrijk soevereiniteit hebben ge-
kregen. In Algerije, zei hij, neemt de
veiligheid zienderogen toe, maar deze
veiligheid lost het fundamentele pro-
bleem nog niet op.

De Gaulle zei, dat hij in naam van
Frankrijk besloten had een Algerije te
creëren, dat bestuurd zal worden door
Algerijnen en niet door de Franse
hoofdstad. En eens te meer, riep hij uit
verklaar ik, dat Frankrijk zich tegen
geen enkele oplossing van het Algerijn-
se probleem zal verzetten, wat er ook
uit de stembus moge komen.
Maar in de eerste plaats vraag ik U, al-
dus de Gaulle, om een overeenkomst
opdat we ophouden elkander te doden.

Een volksstemming in Algerije, nadat
het Franse leger zich daaruit had terug-
getrokken, noemde de president een
hachelijke, formaliteit, die alleen maaT
kan leiden tot een Algerije dat met ge-
weld binnen het Sovjet-blok wordt ge-
trokken.
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Australisch Nieuw Guinea Krijgt zijn
eerste politieke partij

In Australisch Nieuw Guinea worden
richting van de eerste politieke partij
zal "United Progress Party" heten en
alle bevolkingsgroepen te Wehjftrtigen.
steld van negen punten.

De oprichters van de partij zijn drie
leden van de Wetgevende Raad. één
Papoea en twee Europeanen, nl. Si-
mogun Peta, niet ambtelijk lid van de
Wetgevende Raad voor het vasteland
van New Guinea; Bob Bunting, een
vooraanstaand persoon in de kringen
van het Australische Veteranen Legioen
en Don Barrett, afgevaardigde voor
de eilanden van New Guinea.
De partij in oprichting heeft reeds be-
langrijke steuntoezeggingen ontvangen,
ook van financiële aard.Waarschijnlijk
nog voor het eind van deze maand zal
de heer Barrett Papua bezoeken tenein-
de verkiezingscomitees te organiseren
en de bevolking van dat gebied voor de
nieuwe partij te interesseren. In novem-
ber zal de heer Barrett een openbare
vergadering houden te Rabaul en de
heer Bunting een in Lae.
Naar verluidt zou de partij ook in Port
Moresby op aanzienlijke steun en
sympathie kunnen rekenen.
Voordat de heer Simogun Peta, na af-
loop van de zitting van de Wetgevende
Raad, Port Moresby verliet verklaarde
hij dat hij naar zijn eigen gebied terug-

keerde om met zoveel mogelijk mensen
te praten over de oprichting van de
nieuwe partij. Nog deze maand wordt
een algemeen partijcongres verwacht.

stappen ondernomen om tot de op-

in dat gebiedsdeel te komen. De partij
stelt zich ten doel om de belangen van
Er is reeds een partijprogamma opge-

ELK DISTRICTTWEE CANDIDATEN
Een van de kenmerken van de partij

met betrekking tot de binnenlandse po-
litiek van Australisch Nieuw Guinea is,

dat in elk van de zes kiesdistricten zo-
wel een Europeaan als een autochtoon
candidaat zal worden gesteld op basis
van het zelfde partijprogramma.

De nieuwe wet op de Wetgevende Raad
voorziet dat in ieder kiesdistrict zowel
een Europeaan als een autochtoon ge-
kozen zal worden in verkiezingen vol-
gens gescheiden kiezerslijsten.
NEGEN PUNTEN
Het partijprogramma van negen punten
ziet er als volgt uit:— Geen rassendiscreminatie en het be-
vorderen van de vriendschap tussen
Australië en Australisch Nieuw Guinea.— Afdoende verdediging en binnenland-
se veiligheid voor Australisch Nieuw
Guinea.— De uitvoering van een alles omvat-
tend plan voor de ontwikkeling van. het
gebied en het bevorderen van de eco-
nomische ontwikkeling.— Zekerheid vbor investeerders en
voor hen die de ontwikkeling aan-
moedigen.
— Algemeen lager en middelbaar onder-
wijs in het gebiedsdeel voor ieder die
er gebruik 'van wil maken.— Voldoende sociale voorzieningen voor
alle mens'eh, hetgeen zowel kindérver-
zorging omvat als de gezondheid van
de gehele bevolking.— Het bevorderen van het wederzijds
begrip tussen alle volken van het ge-
biedsdeel.— Gelijke kansen op werkgelegenheid
voor allen, naar gelang hun bekwaam-
heid.

— Een billijk belastingstelsel, volgens
hetwelk alle ingezetenen: bijdragen
overeenkomstig hun draagkracht.
COMMISSIES
De organisatoren zijn van plan om in
elk van de zes kiesdistrioten twee com-
missies te vormen, één voor de au-
tochtonen en één voor de Europeanen.
De commissies zullen samenwerken en
zullen zich beide houden aan hetzelfde
partijprogramma. Tegen de tijd dat de
verkiezingen voor de nieuwe Wetgeven-
de Raad zullen v/orden gehouden nl.
in maart van het volgend jaar, wil de
partij in elk van de kiesdistricten zo-
wel Europese als een Autochtone kan-
didaat gesteld hebben.
DE OPRICHTERS
De drie oprichters van de partij zijn
vooraanstaande figuren in Australisch
Nieuw Guinea:
— De heer Simogun Peta is een voor-
malig sergeant majoor van de politie.
In de oorlog won hij een onderschei-
ding voor zijn werkzaamheden voor de
Allied Intelligence Bureau. Hij is al
negen jaar lid van de Wetgevende Raad
en vertegenwoordigde Australisch
Nieuw Guinea op enkele Zuid-Pacific
conferenties.
— De heer Bob Bunting behoort tot een
van de pioniers-families van het ge-
biedsdeel. Sinds de oorlog heeft hij be-
langen verworven in plantages en an-
dere bedrijven.
— De heer Don Barrett diende tijdens
de oorlog in het Pacific Islands Regi-
ment. Hij woont bij Rabaul.

Wijziging partijprogramma van parna
Zaterdagavond jl. vond in het Sociaal

Centrum te Hamadi een besloten ver-
gadering plaats van het partijbestuur
van Parna met de heer Nic Jouwe.
Naar wij vernemen is als resultaat van
deze bespreking het partijprogramma
van Parna ingrijpend gewijzigd. Hoe-
wel wij nog niet over gedetailleerde
gegevens beschikken staat wel vast dat
het partijprogramma is aangevuld niet
enkele punten over de buitenlandse
politiek. Zo zou als een van de doel-
stellingen van Parna zijn vastgesteld de
vorming van een Meslanesische Federa-
tie. Voorts zou West Nieuw Guinea zich
dienen aan te sluiten bij het anti-
communistische blok en indien moge-
lijk opgenomen moeten worden in de
Zuid-Oost Aziatische Verdragsorgani-
satie.
De heer Jouwe verklaarde ons dat hij
sinds enige tijd Algemeen Voorzitter
van Parna was, hetgeen niet impliceert
dat hij zijn beroep van houtexporteur
laat varen. Integengeel: het eerste schip
met hout van' dé "Papua Export Im-
port Cy" (Peico) is midden oktober uit
Biak naar Japan vertrokken. 'Wel mag
men verwachten, dat de beide in deze
maatschappij samenwerkende compag-
nons, nl. de heren Jouwe en Womsiwor
hün /samenwerking zullen! beëindigen
en ieder " zelfstandig zal gaan
handelen.

Korte berichten
— Katholieke, Protestantse, Joodse en
Islamitische leiders in Frankrijk hebben
zich gezamenlijk beraden over moge-
lijkheden om tot een oplossing van het
Algerijnse geschil bij te dragen.

— Be Europese mijnwerkers in de ko-
permijnen van Noord Rhodesia hebben
de regering gevraagd, om de rassen-
scheiding in de mijnen ongedaan te
maken en ieder te belonen naar zijn
prestatie.— Amerikaanse strijdkrachten in de
basis Guatenamp op Cuba hebben zojuist
een 24 uur durende oefening beëindigd
om de verdediging te beproeven van de
basis tegen een eventuele aanval van
troepen van premier Castro.
—De ambassadeur van Pakistan in de
Verenigde Staten heeft ernstig om
grootscheepse hulp gevraagd, in ver-
band met de natuurrampen die zijn
land onlangs hebben getroffen.

„HERSTEL.”
Door een misverstand maakten wij in
ons blad van zaterdag jl niet bekend,
dat het cliché) van de foto van de ma-
quette van het gebouw van de Nieuw
Guinea Raad ons welwillend beschik-
baar was gesteld door het Gouverne-
ments Voorlichtings Bureau.

Resolutie naar Hamarskioeld
Naar wij vernemen heeft het bestuur
van Parna1 vorige week een resolutie
rechtstreeks aan de Secretaris Generaal
van de Verenigde Naties gezonden.
De resolutie heeft betrekking op de
internationale positie van Nw-Guinea.
Te zijner tijd hopen wij meer bijzonder-
negen te kunnen publiceren.

Dagelijkse Vlaggenparade
Alle scholieren in Suriname zijn

sinds de dag waarop het nieuwe school-
jaar werd geopend, verplicht dagelijks
deel te nemen aan een vlaggenparade.
De regering te Paramaribo hoopt daar-
door liefde te kweken voor de Suri-
naase vlag en de opgroeiende jeugd het
besef bij te brengen dat Suriname als
een autonoom land, zijn eigen nationa-
le bewust, solidair en met respect moet
beleven.

Burgerlijke Stand
Edwin Gerhard, zoon van E.J. Meyer
en J.M. van Thiel.
MagdalenaClara, dochter van J.G. Mul-
ders en C. Klute,

GEHUWD
P.J. Wendijk en R. Crawifurd
J.R. Davies en A.C.M. Herscheit.

OVERLEDEN
A.B. Dalvid oud 54 jaar
D.M. Bakker geb. Voorbij oud 58 jaar.
Q.W. Blom - 4 maanden.

Wij zouden het op prijs stellen,
indien wij de opgaven van adver-
tenties voor de KERST - en OUDE-
JAARSNUMMERS van de Nieuw-
Guinea Koerier reeds VOOR 15
DECEMBER a.s. mochten ontvangen.

Administratie N.G.K.



Enkele punten uit de
memorie van aan Eerste Kamer
In de memorie van antwoord aan cje

Eerste Kamer over de partiële herzie-
ning der bewindsregeling zeggen pre-
mier De Quay, minister Toxopeus en
staatssecretaris Bot o.a. dat de regering
van mening is, dat in Nederlands Nieuw
Guinea voldoende personen kunnen
worden gevonden, geatehikt om in de
Nieuw Guinea Raad zitting te nemen,
indien met een raad van bescheiden om-
vang, als voorlopig voorzien, wordt be-
gonnen.

NOGMAALS: OOK NIET-AUTOCHTONEN.

De bewindslieden geven de voorkeur
aan een raad, waarin autochtonen en
niet-autochtonen zijn verenigd zonder
enige rassendiscriminatie, en dat dus
ieder, die daar woont en werkt en dus
ook zal leven onder de vigeur van wat
de raad straks zal beslissen, aan het
kiezen van vertegenwoordigers moet
kunnen deelnemen.
Zij stemmen dan ook gaarne in met
hetgeen sommige kamerleden verklaar-
den, dat ook daarom niet verstandig zou
zijn Nederlanders van het lidmaatschap
van de raad uit te sluiten, omdat ener-
zijds bepaaldelijk geen gronden aanwe-
zig zijn om te ' verwachten, dat deze
steeds hun stem in een voor de rege-
ring welgevallige zin zullen uitbrengen,
anderzijds het van belang moet wor-
den geacht dat de autochtone leden
zullen kunnen profiteren van het in-
zicht in de werkwijze van vertegen-
woordigende lichamen, waarover al-
thans in de aanvang de Nederlandse le-
den wellicht in meerdere mate zullen
beschikken dan de autochtone.

Vele andere leden meenden, dat de
gelijkstelling voor de verkiesbaarheid
in de raad van degenen, van wie het
niet geheel zeker is dat zij zich defini-
tief in Nieuw Guinea hebben gevestigd,
met de autochtone bevolking op de Pa-
poeas wel een onaangename indruk
moest maken.

De bewindslieden kunnen deze me-
ning niet delen. Onder de niet-autoch-
tonen zijn er velen, die een, belangrijk
deel van hun leven en hun werkkracht
onder veelal moeilijke omstandigheden
en met veel opofferingen, hebben ge-
wijd aan de ontwikkeling van land en
volk, zonder dat zij tot de blijvers, in
de eigenlijke zin van het woord, beho-
ren. Het komt de bewindslieden alles-
zins gemotiveerd voor in de eerste
plaats hen tot het lidmaatschap van de
raad toe te laten en in het algemeen die
niet-autochtonen, die door een verblijf
van enige duur een zekere band hebben
verkregen met land en volk.
UITTOCHT

Deze leden hadden voorts om inlich-
tingen verzocht over de waarde, welke
moet worden gehecht aan de berichten
over een dreigende uittocht uit Neder-
lands Nieuw Guinea van Indische Ne-
derlanders en van andere bevolkings-
groepen, alsmede over de te vrezen ge-
volgen van een dergelijke uittocht.
Hieromtrent kan worden meegedeeld,
zo zeggen de bewindslieden, dat inder-
daad -doch uitsluitend onder de groep

der Indische Nederlanders - sprake is
van een verhoogde belangstelling voor
een vertrek naar Nederland en naar
andere emigratiegebieden. Dit blijkt
uit de' diverse paspoortaanvragen die
de laatste maanden .zijn ingediend, als-
mede uit de verschillende scheeps- en
vliegpassages die zijn geboekt.

Als beweegreden voor het besluit om
het gebiedsdeel te verlaten, wordt voor-
al genoemd het gemis van toekomstze-
kerheid als gevolg van de versnelde in-
schakeling van de Papoea, zowel in
ambtelijk als in partikulier verband,
waardoor in het bijzonder de "Indische"
groep die voornamelijk de lagere admi-
nistratieve en technische functies ver-
vult, zich economisch bedreigd voelt.
Daarnaast spelen de bestaande familie-
banden met Nederland, almede de gun-
stige conjuctuur in Nederland een rol.
Ook de gebeurtenissen in de Kcngo heb-
ben uiteraard in Nederlands Nieuw
Guinea een zekere weyrslag gehad.

Intussen doet zich het feit voor, dat
het regeringsschip "Groote Beer" dat in
de tweede helft van November de terug-
reis naar Nederland zal aanvaarden en
plaats biedt aan 800 passagiers, lang
niet volgeboekt is. Ook deaseis van het
Italiaanse schip Flaminia. dat aanvan-
kelijk uit Sydney Nederlands Nieuw
Guinea zou aandoen voor het opnemen
van repatrianten werd afgelast, omdat
zich onvoldoende passagiers hadden
aangemeld.

Ofschoon uiteraard niet kan worden
voorspeld hoe de zaken zich verder zul-
len ontwikkelen, blijkt uit de vermel-
de gang van zaken, dat de drang tot re-
patriëring niet zo groot is als de aan-
vankelijke persberichten wilden djoen
geloven.

Moeilijkheden op personeelsgebied,
zowel iia de ambtelijke als in de parti-
culiere sector, zullen zich eerst dan gaan
voordoen, wanneer door de repatriëring
plaatsen onbezet blijven, welke niet of
nog niet door autochtone krachten kun-
nen worden vervuld. Hiervan is op dit
moment geen sprake, aldus de Memorie
van Antwoord.
TOETSEN AAN PRAKTIJK

In de memorie wordt voorts opge-
merkt, dat het in de bedoeling ligt om
het thans te volgen kiesstelsel voor de
Nieuw Guinea Raad na afloop van de
verkiezingen te toetsen aan de in de
praktijk opgedane ervaringen.
AANBEVELINGEN

In antwoord op een vraag van enige
leden delen de bewindslieden tenslotte
mede, dat het inwinnen v:.n aanbeve-
lingen voor de te benoemen leden van
de Nieuw Guinea Raad zal geschieden
in daartoe te beleggen openbare bijeen-
komsten met vertegenwoordigers i/an
maatschappelijke organisaties en groe-
pen, van genealogische groeperingen en
dorpsbesturen,

In elke bijeenkomst wordt een aanbe-
veling opgemaakt van ten hoogste drie
kandidaten. Uit de verschillende aanbe-
veling opgemaakt van ten hoogste drie
Gouverneur éen keus door de benoe-
ming van een vertegenwoordiger van
dat-gebied.

Winkelgalerlj te Hollandia medio 1961Gereed
G.V.B. Aan de verspreide behuizing van
talrijke winkelzaken in Hollandia zal
ten gerieve van de huisvrouwen spoe-
dig een einde zijn gekomen. Medio vol-
gend jaar zal deze stad in het bezit
zijn gekomen van een miniatuur-lijn-
baan, waaraan 14 winkels en een res-
taurant zijn gelegen.

Niet langer aal de Oranjelaan het
monopolie bezitten van winkelstraat;
in het kader van de sanerings- en ver-
nieuwingsplannen van het centrum van
Hollandia zal binnenkort ook de Kapi-
tein Sachseweg tot deze categorie gaan
behoren.

Dreigde aanvankelijk enige stagnatie
door moeilijkheden met een aannemer
bij de^ bouw van de winkelgalerij, op
dit moment wordt getracht de tijd dié
verloren is gegaan weer in te halen.

De nieuwe verkoopruimte behoren tot
de groep van zogenaamde "dagwinkels"
hetgeen betekent dat boven de winkels
geen woningen worden opgetrokken,
zodat het geheel in laagbouw wordt uit-
gevoerd. De oppervlakte van de winkels
varieert van 22 m 2tot 112 m2.

De voorgevels zullen worden voor-
zien van een luifel van plastic golfpla-
ten met een breedte van IV2 meter, zo
dat het publiek tegen zon en regen is
beschermd.

De constructie van de golerij-winkels
zal een betonskelet zijn. Het restau-
rant wordt gevestigd op de hoek Oran-
jelaan - Kapitein Sachseweg.

Radioprogramma
MAANDAG, 7 november 1960 (49,42 m.)

20.00 uur: Klok; nieuws; weersverwach-
ting. 20.15 uur: Sportpraatje. 20.22 uur:
Opera-programma. Fragmenten uit ope-
ra's van Verdi. 21.00 uur: Wat de pers
ervan zegt. . . 21.10 uur: Twee compo-
sities, geschreven in opdracht van de
Wereldomroep, door het Concertge-
bouw-qrkest. 21.34 uur: Het George
Shearing-kwartet. 21.50 uur: Neder-
landse orkesten. 22.05 uur: George
Formby en zijn ukelele. 22.15 uur:
Jacky Gleason en zijn orkest, 22.30 uur:
Duke Ellington at the Cottonclub. 22.50
uur: Nieuws in het kort. 23.00 uur:
Sluiting.

DINSDAG, 8 november 1960 (49,42 m.)

20.00 uur: Klok; nieuws; weersverwach-i
ting. 20.15 uur: Muziek op verzoek. 21.00
uur: Buitenlands weekoverzicht. 21.10
uur: Cosmopolitainorkest 0.1.v. Jos
Cleber. 21.46: Portret van een luchtre-
der: Jacq. Idserda spreekt met Antonie
van Kampen over diens boek over Al-
bert Plesman. 21.56 uur: Humphrey Lyt-
telton en zijn band. 22.10 uur: Cowboy-,
songs door Hank Snow en Johnny Hor-
ton. 22.25 uur: Rendez-vous in Rio (or-
kest Max Grogor). 22.35 uur: Trio Nat.
King Cole. 22.50 uur: Nieuws in het.
kort. 32.00 uur: Sluiting.



Korte Berichten
Atoomgeleerden aan de universiteit

van CaliforniG zijn er waarschijnlijk als
eerste in geslaagd een beheerste kern-
fusie tot stand te brengen. Dit proces
komt neer op het samensmelten van de
kernen van atomen, in dit geval wa-
terstofatomen, waardoor een ander ele-
ment ontstaat. Waterstof gaat over in
helium, wat nu waarschijnlijk geduren-
de eenduizendste seconde bij een tem-peratuur van 35 miljoen graden Celsius
is gebeurd. Dit samenvoegen van kern
en wordt al in spontane vorm toegepast
bij proefexplosies met waterstofbom-
men. Kernfusie is het tegenovergestelde
van kernsplijting zoals met uranium ge-
beurt. Volgens deze methode werken al-
le tot nu toe bekende kerncentrales e-n
atoommotoren.

De Sovjet afgevaardigde in de Vere-
nigde Naties Zorin heeft kritiek laten
horen op de komst van een groep sol-daten van kolonel Mobutu in New Vork
waar zij zullen worden geïnstrueerd
hoe zij kleine legereenheden moeten af-
richten. Zorin zei hierover dat het een
provocatie is van de wettige regering
van Kongo en een openlijke uitdaging
aan de Verenigde Naties. President
Kasavoeboe van Kongo heeft in een te-legram aan de Verenigde Naties gepro-
testeerd tegen het voornemen om eeacommissie van goede diensten naar
Kongo te zenden.

Het voormalige hoofd van de Ameri-
kaanse atoomenergie commissie heeft
aan beide kandidaten voor het presi-
dentschap van de Verenigde Staten ge-
schreven en aangedrongen op de spoe-
dige hervatting van de atoomproeven.
Het voormalige hoofd, Thomas Murrey,
zei dat Amerikaanse geleerden en mis-
schien ook wel die van de Sovjet-Unie
bezig waren aan de uitwerking van
plannen voor een nieuw type wapen,
dat hij fantastisch noemde.
m

— Een luchtvaart-overeenkomst tussen
Engeland en Indonesië, dat voorziet in
wederzijdse faciliteiten en het onder-
houden van geregelde luchtdiensten, is
in Londen geparafeerd.

t'T. ■: ■ f%

courvoisierß
TE KOOP AANGEBODEN: t.e.a.b.
Halfsteens woonhuis en erf met Recht
van Opstal 75 jaar. Gelegen aan de weg
naar Hotel Berg en Dal (achter 2e wo-
ning).
Mevr. J. Kleinen- v. Hooydonk.
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JOSSY HEEFT ONTVANGEN:
Dames ceintuurs, Step-ins, Nijlon

kousen, Tassen, Stoffen, Heren strik-
dassen - stropdassen - overhemden -Trevira - pantalons, Petty-coats, Japon-
nen en vele soorten Speelgoed.
Ook SINT NICOLAAS PAPIER te ver-
krijgen.
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filmprogramma
ORIËNT THEATER

Vertoont heden 7/11
"PERTIWI" met Soelastri

een boeiende Maleise film.
Haven morgen: 8/11 Reprise wegens
enorm succes van

"LOVE IN THE AFTERNOON"
met Gary Cooper en Audrey Hepburn.
Sentani morgen: 8/11 "PERTIWI"

"REK THEATER"
vertoont heden 7/11 de film met John
Wajyne, Robert Montgomery:

"THEY WERE EXPANDABLE.
(Ontsnapping uit Bataan)

Een gigantische strijd, die werd ge-
voerd tegen een overweldigende Japan-
se overmacht. "I shall return" dit waren
de woorden van Gen. Douglas Mc
Arthur, toen hij verjaagd werd uit de
Philipijnen. Heden in REK.
REK Holl. - Binnen vertoont heden 7/11
de film: "MAN BEHIND THE GUN"
met Randolph Saott.

hm. A»u««iMud*i "ORAIIJE GARAGE"
Ten gerieve van onze cliënten zal ons Benzine-H.S.D.-Pompstation,
in de haven voortaan dagelijks geopend zijn

L-07.00 - 21.00 uur

ATTENTIE ! ATTENTIE !
De echte lekkere ketjap ajam is nog altijd hetzelfde oude merk.

De 2 leghorns met het blauwe etiket.
Alleen dit etiket waarborgt on/.e kwaliteit.

2771

Heer, H.B.S. B(wiskunde) opl., heeft nog
enkele uren ter beschikking om kinde-
ren van de hoogste klassen 1.8, of lagere
klassen middelbare scholen bijlessen te
geven.
Brieven onder no: 2758 van dit blad.

2758

TONG TONG no. 8

bij BOEKHANDEL GEBRS. TERLAAK.

"CENTRAAL ZIEKENHUIS"

H.C.P.M. Schubert, oogarts is afwezig
van 7 tot 26 november.

Het Hoofd van de Residentie Water-
staatsdienst te Hollandia, maakt bekend
dat bij inschrijving te koop zaïl worden
aangeboden:
a. 2 Bulldozers - merk Continental
b. 1 luchtcompressor - merk Broomwade

Bovengeomede werktuigen bevinden
zich op de terreinen van de R.W.D. te
Hollandia en de firma H. Engelbert N.V.
en zijn te bezichtigen op dinsdag 8 no-
vember a.s. van 8.00 uur tot 12.00 uur.

De inschrijving is opengesteld vanaf
8 november en zal gesloten worden op
11 november a.s. om 11.00 uur precies.

Voorwaarden betreffende de verkoop,
liggen vanaf heden op het kantoor van
de Sectiechef Zwaar Materieel bij de
R.W.D. ter inzage.

Te koop: Electrische Tridornaaimachi-
ne: Bmm. Kodak filmcamera met te-
lelens, groothoeklens, statief, plakpers;
boekenrek. Zustershuis, VAM complex,
Oranjelaan. 2762

Te koop aangeboden: Volkswagen
Bouwjaar 1958, 27000 km gelopen. Be-
schikbaar eind november. v/d. Sijs.
Kantoor A.B.M. tel. 477. 2785

Langs deze weg i. wil ik dank zeggen
aan allen die hun deelneming hebben
betuigd, bij het smartelijk verlies van
onze geliefde zoon Rudy Glenn.

Fam. Hekking.
2784
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