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Brieven aan Hammarskjoeld
Gedurende de afgelopen week zijn er

in Nieuw Guinea enkele politieke me-
ningsverschillen aan hel lidht getreden
met een heftigheid als te voren nog
niet is geschied. Het feit dat er 'ver-
kiezingen in aantocht zijn is hier niet
geheel vreemd aan. Immers het besluit
tot instelling van de Nieuw Guinea
Raad geeft het politieke leven in Nieuw
Guinea een krachtige stimulans en het
feit dat een en ander zich manifesteert
in meningsverschillen ligt voor de hand
want meningsverschillen zijn inhaerent
aan politiek leven.
Een van de kenmerken van de gebleken
tegenstellingen is wel, dat het persoon-
lijke element er een belangrijke rol
in speelt, juist zoals dat ook het geval
was toen de politiek in Nieuw Guinea
nog een louter Europese aangelegen-
heid was.
Nu achten wij het niet onze taak om
een oordeel uit te spreken over per-
sonen, maar we zouden wel enige aan-
dacht willen wijden aan een twistpunt
waaromheen de persoonlijke contro-
versen zich hebben gecristaliseerd: de
brief van het PARNA-bestuur aan Ham
marskjoeld over een te houden drie-
hoeksconferentie.
Zonder de PARNA of welke andere
partij het recht te betwisten om in vol-
ledige vrijheid de besluiten te nemen
die zij juist acht, willen we toch stellen
dat wij het zenden Vy-'ï die brief geen
gelukkige beslissing achten, vooral om-
dat de betekenis van PARNA als maat-
schappelijke factor nog niet is geble-
ken, met het gevolg dat ook de waar-
de die men aan het in de brief vervatte
voorstel mag hechten niet te bepalen is,
noch door Hammarskjoeld noch door
de landen die aan de driehoeksconfe-
rentie zouden moeten deelnemen.
Niet te ontkennen valt, dat het denk-
beeld van een driehoeksconferentie al-
thans deze verd'enste heeft, dat er de
aandacht op wordt gevestigd, dat het
internationale probleem Nieuw Guinea
niet kan worden opgelost zonder de
bevolking van Nieuw Guinea zelf er
bij te betrekken.
Maar de PARNA had er beter aan ge-
daan haar denkbeelden over een drie-
hoeksconferentie eerst voor te leggen
aan de Nieuw Guinea Raad, waardooi-
er een werkelijk nationaal oordeel over
geveld had kunnen worden.
Een voorstel afkomstig van de Nieuw
Guinea Raad zou juist internationaal
meer gewicht in de schaal leggen dan
een, dat slechts door een der vele par-
tijen is goedgekeurd. Hulde aan de op-
stellers van de andere brief aan Ham-
marskjoeld die nl. van de Demokratische
Volkspartij, dat zij op dit punt de
aandacht hebben gevestigd, maar dan
ook alleen daarvoor.
Voor het overige willen we er op wijzen
dat diezelfde opstellers zich schuldig
gemaakt hebben aan de tactische blun-
der van de week, door aan Hammars-
kjoeld terloops mede te delen, dat de
heer Wajoi destijds van de bestuurs-
opleiding is verwijderd omdat hij zich
schuldig gemaakt zou hebben aan pro-
Indonesische activiteit. Indien de op-
stellers daarmee beoogden om de heer
Wajoi in de kringen der Verenigde Na-
ties in discrediet te brengen, dan ver-
gissen ze zich wel zeer in de opvattin-
gen van de in grote meerderheid neu-
tralistische of communistisch denken-
de leden van die organisatie. Voor zo-
ver ze iemand of iets met deze opmer-
king bij de UNO in discrediet hebben
gebracht, is dat het Gouvernement van
Nederlands Nieuw Guinea, en we hopen
dan ook voor datzelfde Gouvernement
dat Hammarskjoeld en de zijnen dit
soort mededelingen zullen nemen voor
wat ze waard zijn, nl. niets.
Conclusie: de brieven ,aan Harnmai-s-
-k.ioeld hadden heter niet verzonden
kunnen worden.

Staatspreep in Zuid Viet Nam
Parachutisten van het Zuid-Vieitpamese leger hebben gisteren bij het aan-

breken van de dag te Saigon een staatsgreep ondernomen.
De situatie is nu verward. Rapporten uit diverse bronnen zeggen dat er ge-

vechten aan de gang zijn rond het presidentiele paleis.

Het Amerikaanse ministerie van Bui-
tenlandse Zaken bericht dat de rap-
porten aantonen dat het leger het af-
treden van president Ngo Dinh Diem
heeft afgedwongen.
Volgens het ministerie in Washingto»
is het presidentiele paleis in Saigon
overgenomen do ir leiders van de coup,
waaronder een majoor, Dhu Kho Dhong,
die zijn opleiding in de Verenigde Sta-
ten heeft gehad, en het parachutisten-
bataljon in Saigon commandeerde.
De Amerikaanse ambassade in Saigon
meldt dat er hovig geweervuur in de
straten van Sa' on is gehoord, terwijl
enkele paraehut sten volgens deze be-
richten zijn gejneuveld in gevechten
rond het presidentiele paleis. Een woord
voerder van het ministerie van Bui-
tenlandse Zaken in Washington voegde
hier aan toe. dat het nog n:et duide-
lijk was of de president afgezet is.

Het nieuwsbureau Reuter meldt, dat de
parachutisten het presidentiele paleis
voor de dageraad omsingelden met de
bedoeling om president Ngo Dingh
Diem te dwingen zijn autocrat:sche re-
gering op te geven. De parachutisten
kregen later steun van mariniers.
De Japanse radio omroep meldde naar
aanleiding van een rapport uit Saigon
dat negentien mensen werden gedood
in de leger-coup. Volgens deze bron
is de commandant van de Vietnamese
strijdkrachten onder arrest gesteld. De
speciale vertegenwoordiger van radio
Australië in Zuid Oost Azië haalt be-
trouwbare bronnen in Singapore aan
volgens welke de gevechten in Saigon-
se straten uitbrak om drie uur in de
morgen. De parachutisten bezetten hel
postkantoor in Saigon gisterochtend
om half twaalf.

WERKPROGRAMMA
Het werkprogramma voor 1961 was

een der belangrijkste punten waarmee
de conferentie zich bezig hield. Het be-
streek aangelegenheden in de sociale
en economische sector van gezondheids-
zorg.
De conferentie besloot in de Sociale
sector tot voorzetting van het opleidings
centrum voor de vervaard'ging van
lektuur te Honiara, ia de Britse Salo-
monseilanden. Deae icursus! werd dit
jaar begonnen; volgend jaar zijn ook
twee jongelui uit Nederlands Nieuw
Guinea hiervoor ingeschreven.

De eind 1959 in Brisbane gehouden
regionale studieconferentie op gebied
van onderwijs, is een groot succes ge-
bleken.
Overwogen wordt in 1963 wederom een
dergelijke conferentie te laten plaats
vinden. De plannen voor een in te stel-
len en door de onderwijsconferentie
aanbevolen "onderzoekingsinstituut"
worden nader uitgewerkt.

Op het gebied van het .coöperatiewe-
zen zal in april volgend jaar' een nieu-
we bijeenkomst van deskundigen wor-
den gehouden waarvoor de agenda werd
vastgesteld.
Omstreeks augustus/september 1961
staat voorts een studieconferentie op ge-
bied van het vrouwenwerk op het pro-
gramma, terwijl volgend jaar .ook de
eerste zitting van de adviescommissie
voor urbanisatie zal worden gehou-
den - problemen die verband houden
met de overgang naar en de ontwikke-
ling van een stedelijke gemeenschap.
Aangezien is gebleken dat voldoende
belangstelling bestaat voor de gedach-
te, welke in 1959 door de te Rabaul ge-
houden South Pacific Conference werd
geopperd met betrekking tot een Zuid-
zee "Olympiade", als middel tot verde-
re toenadering tussen de volken van de
Zuid-Pacific. zal deze gedachte verder

worden uitgewerkt, waartoe een ver-
gadering in Noumea zal worden gehou-
den.

In de economische sector heeft de
commissie in Noumea zich o.m. bezig-
gehouden met de visserij, De ervarin-
gen op dU gebied zullen thans worden
verwjerkt tot een document dat prak-
tische aanbevelingen zal bevatten voor
de ontwikkeling van de visserij, spe-
ciaal met betrekking tot het Pacific^
gebied.
Besloten werd voorts in 1962 een nieu-
we b'jeenkomst te doen plaatsvinden
van visserijdeskundigen om over de ver
dere activiteiten op dit gebied advies
uit te brengen.

De c»_irsus in botenbouw die in Auki,
Britse Salomonseilanden wordt gehou-
den, zal over enige tijd door een twee-
de cursus - ditmaal in Noumea - wor-
den gevolgd, omdat men hier vee! ver-
waclhtingen van heeft. Zoals wellicht
bekend, volgen vier jongelui uit Neder-
lands Nieuw Guinea op het ogenblik
deze opleiding.
In de Salomonseilanden zal volgend
jaar voorts een regionale Visseri-jeutsus
worden gehouden. Naar verwachting
zullen ook leerlingen uit d-'t gebieds-
deel deze opleiding bezoeken.
Onder de verschillende andere in de
economische sector besproken projek-
ten. verdienen nog vermelding de voort
zetting van de succesvolle introductie
van nuttige gewassen, en de strjd tp-
gen de klappertor.

De conferentie besloot de strijd tegen
deze, voor de klapperaanplant zeer scha
delijke, kever op grootscheepse wijze
te voeren en hiervoor ruime financiële
steun van de UNO-organisatie trachten
te verkrijgen.

De nadruk bij de besprek'ngen in d^
sector Gezondheidszorg viel op de ge-
zondheidsopvoeding van de gemeen-
schap en de opleiding van het daarvoor
benodigde personeel.
Speciaal ter nadere bestudering van de
gezondheidsopvoeding in de Zu'd-Paci-
fic zal volgend jaar een conferentie
worden gehouden van hoofden van de
territoriale diensten van gezondheids-
zorg.

Van de diverse andere onderwerpen
welke in deze sector werden besproken
dient nog te worden genoemd de ont-
wikkeling van een medische voorlich-
tingsdienst.
Het is de bedoeling dit lichaam 'n '""'--
zonder materiaal te dooi jjroduce'-en.
bestemd voor autochtone *ne-i>.= n" "t"'-

denten op medische scholen in de Pa-
cific en ander medisch personeel.

Arrestaties in
Malakka

Tien studenten zijn in Malakka onder
de vigerende veiligheidswetten onder
arrest gesteld. De studenten, de mees-
ten van hen teen-agers, werden in hun
woningen opgepikt in Selangor en Ne-
geri Sembilan. Deze inval was de twee-
de in een week.

Afgelopen weekeinde arresteerde de
politie twintig mensen, waaronder tien
leden van de Socialistische Front Par-
tij. Zij werden gearresteerd op beschul-
diging van subversieve activiteiten.

Volgens een bekendmaking van de re-
gering zijn de gearresteerden -in ver-
zekerde bewaring gesteld omdat zij de
Maleise communistische activiteiten wel
ke gericht zijn op infiltratie onder de
leerkrachten der scholen, in de vak-
bonden, politieke pairtijen en andere
organisaties hadden gesteund.

Dit zijn de eerste arrestaties sinds de
intrekking van de staat van beleg op
13 juli j.l-

Z-Pacific Commissie behandelde
tal van belangrijke onderwerpen
—G.V.B. Enkele dagen geleden keerden
uit Noumea, Frans Nieuw Caledonië, to
Hollandia terug de Vertegenwoordiger
van Nederland bij de Zuid Pacific Com-
missie, mr. A. Loosjes." en de Adviseur
van de Nederlandse vertegenwoordiging
mr. A. Steensma. Zij woonden ;n Nou-
mea de 2e zitting bij van de Z.P.C., wel
ke duurde van 13 tot 25 oktober jl.

Zoals bekend, zijn nog vijf landen die
verantwoordelijk zijn voor niet-zelfbe-
sturende gebieden in de Zuidelijke Stil-
le Ocaaan, bij de Z.P.C, aangesloten:
Australië, Engeland, Frankrijk, Nieuw
Zeeland en de Verenigde Staten.

ADVISERENDE LICHAMEN
De ZPC bezit, zoals wellicht bekend,

twee adviserende organen in de "South
Pacific Conference" en de "Research
Council".

De Vijfde South Pacific Conference
zal in juli 1962 te PagoPago, Ameri-
kaans Samoa worden gehouden.
De Research Council zal in april 1962
in Noumea bijeenkomen, wanneer de
sociale en economische secties van de
raad gelijktijdig, en voor zover het on-
derwerpen betreft die beide secties
aangaan, gezamenlijk zullen vergaderen.
Zoals men zich zal herinneren, kwam
onlangs de sectie gezondheidszorg van
de Research Council in Noumea bij-
een, waarheen de directeur van Ge-
zondheidszorg, als lid van deze sectie
was afgevaardigd.

Een onderwerp, waarover uitgebreid
van gedachten werd gewisseld en waar-
van de ZPC hoopt dat het in de toe-
komst een grote rol zal gaan spelen,
was het voorstel van Australische zijde
om - onder auspiciën van de Z.P.C - sub
regionale bijeenkomsten van autochto-
nen te beleggen ter bespreking van ge-
meenschappelijke problemen. Hierdoor
zullen de volken van de Zuid-Pacific
meer en meer kunnen worden betrok-
ken bij het werk van de Commissie, in
het belang van de ontwikkeling van
het gebied. Waarschijnlijk zullen reeds
volgend jaar een of twee van dergelij-

ke studiegroepen o.a. in Port Moresby
bijeenkomen, hetgeen in bijzonder yoor
het Melanesische gebied van belang

wordt geacht.
De bijdragen van de deelnemende lan-

Jen aan het werk van de Z.P.C worden
volgens een te Noumffla genomen be-

sluit voor 1961 met plusminus 10% ver
hoogd.en zullen in totaal rond f 2.190.
000 bedragen.

Arrestaties te Biak

Naar wij vernemen, zijn gedurende

de afgelopen dagen te Biak enkele per-
sonen gearresteerd op beschuldiging
van subversieve activiteit.
De leider van de groep was een klerk-
van half Chinees, half Papoease af-
komst, werkzaam bij eon der te Biak
~. ,vestis;de handelshuizen.



Ir. van Noortwijk nam afscheld
Na afloop van zijn kortverbandcontract nam Ir. Van Noortwijk afscheid

van de Dienst van Openbare Werken, Desgevraagd verklaarde hij zich niet
optimistisch over de stedebouwkundige toekomst van Hollandia, al noemde hij
het verheugend dat het nu niet alleen maar barakken zijn die er gebouwd
worden.

Donderdag 10 november om 1 uur was
er in de tekenzaal van de Dienst van
Openbare Werken een afscheidsbijeen-
komst ter gelegenheid van het ver-
trek van het Hoofd van het Bouwkun-
dig Ontwerpbureau, Ir. A. Van Noort-
wijk.
Im een afscheidsspeech gaf de direc-
teur van de dienst, Ir. Berretty, een
opsomming van een aantal der voor-
naamste bouwwerken die door Ir. Van
Noortwijk in de afgelopen drie jaar
zijn ontworpen. In het bijzonder ver-

We hebben onlangs wat plaatjes ge-
zien van de Amerikaanse verkiezingen.
Ja, Kennedy is het, dank U. Maar we
zijn toch maar blij, dat het hier bij de
verkiezingen voor de Nieuw Guinea
Raad (ongetwijfeld) een stuk rustiger
zal gaan. Immers, daar zijn wij nuch-
tere Hollanders voor, geen kouwe druk-
te, maar rustig luctor et emergo.
We zien dat overdreven gedoe hier al.
We moeten er niet aan denken.
Het hele CWNf
wen) op een platte vrachtauto (van een
partiklier) de stadswijken in, en maar
jennen op de broodprijzen en de kale
lonen.
Of de ARKA, wat beschaafder natuur-
lijk, in crème combi's naar dezelfde
stadswijken, en maar uitleggen (terang-
kan) waar een goed ambtenaar reoht op
heeft. (Ja, waarop eigenlijk? Red. Vrij-
buiter).
Of een lekker debatje voor de RONG
tussen Wajoi en Niek Jouwe wat ze
met Tobati en Engros zullen doen. De
één zal zeggen houwe (ons idee ook)
en do ander wil het aan Australisch
Nieuw Guinea geven. Onverstandig
vinden wij, want die zijn economisch
toch al een stuk verder.

we spelen geen Sinterklaas, we
hebben wel wat anders aan ons hoofd!
Of de DVP met een auto vol schermen,
en c\-.in maar roepen: „Wie op ons stemt
mag een kijkje achter de schermen ne-
men!"
Of' die kleine zwarte Volkswagen met
de simpele slogan: „Kiest mij, ik ben
de enige die het aan kan!"
Of' de jongen.-: Van het Legioen, met
zwarte bret op, die maar kosteloos niet
alcohol'sche dranken aan de autochto-
nen uitdelen en blijven zeggen: „Jon-

wij blijven hier, hot zal ons de
liet kreukelen, we hebben voor

heter vuren gestaan!"
En dan die eindeloze vergaderingen,
met gastsprekers, politieke beginnelin-
gen en mannen met het ijzeren mas-
ker. (De adviseurs! Ssssssst, Feind hort
mit.)
Het zou wel wat leven ;n de brouwe-
rij brengen,, maar wat schieten we daar
mee öp? Wij vinden, eerst een econo-
misch ondergrondje, en dan zullen we

;] eens verder zien, en dan weer
wat. en dan weer verder zien.

ar verder, alsmaar hoger. Excel-
sior!

VERKIEZINGEN ....

VRIJBUITER

P.S. Herstel
Wij moeten onze lezers met een kna-
gend gevoel van wroeging mededelen
dat wij maanden ï uimd heb-
ben U er van te verwittigen d

hoofd wel-
willend werd aJ redac-

'VßlJ BUITEN" (Natura i
maandblad voor Jong en Oud). Willen

iq mee houden,
lieve mensen. Bedankt!

V.B.

meldde de heer Berretty het Nieuw
Guinea Raad-gebouw. Hij noemde het
een grote eer dat een ontwerp voor een
dergelijk belangrijk gebouw dat hier
is gemaakt in Den Haag werd goed-
gekeurd.

De directeur memoreerde vervolgens de
blijmoedigheid en collegialiteit die het
samenwerken met de heer Van Noort-
wijk tot een genoegen hadden gemaakt,
en sprak over de grote liefde voor dit
land die alle bouwwerken van deze zeer-
begaafde architect kenmerken.
Als blijk van bijzondere waardering
werd de heer Van Noortwijk een gra-
tificatie overhandigd, terwijl hij als per-
soonlijk cadeau van zijn medewerkers
een album met foto's van Nieuw Gui-
nea en enkele van de door hem ont-
worpen bouwwerken ontving.

Ir. Van Noortwijk antwoordde hierop
dat de resultaten op bouwkundig ge-
bied niet alleen afhankelijk zijn van de
architect. Van even grote invloed zijn
o.a. het soort opdrachten die worden
gegeven, het geld dat voor de bouw
beschikbaar is en de vrijheid die men
de ontwerper laat. Vooral wat dit laat-
ste betreft, prees de heer Van Noort-
wijk zich gelukkig en zei dat het spe-
ciaal aan de directeur van Openbare
Werken te danken was, dat hem ten
alle tijden volledige vrijheid was ver-
leend om naar eigen opvatting en smaak
te werk te gaan.
Tenslotte sprak Ir. Van Noortwijk met
grote waardering over de uitzonderlijke
teamgeest die op de tekenzaal heerst
en de bereidwilligheid waarmee men
daar alle grillen van, de ontwerper
steeds had opgevangen.
Hieronder volgt een overzicht van de
bouwwerken die door Ir. Van Noort-
w)<jk zijn ontvi|orpen en waarvan de
meeste reeds zijn verwezenlijkt.
Te Hollandia:
het postkantoor in de haven ,het post-
kantoor in Hollandia Binnen, de nieuwe
HBS, het Christelijk Militair Tehuis,
het politiekantoor, twee kleuterscholen,
de R.K.-kerk te Berg en Dal, de huis-
houdsschool. En de ontwerpen voor een
nieuw gouvernementshotel en het ge-
bouw voor de Nieuw Guinea Raad.
Te Biak:
het torengebouw van het vliegveld
Mokmer, het nieuwe ziekenhuis en de
woningen van respectievelijk de Resi-
dent en de Commandant Maritieme
Middelen.
To Manokwari:
het postkantoor, de kazerne voor het
Papoea-vrijwilligerscorps, het kantoor

Nieuwijes iiii Nederland
Een Noors vrachtschip heeft de Noor-

dersluis te Urnuiden beschadigd. Het
anker, dat niet voldoende was inge-
haald, sleepte bij het binnenvaren in de
sluis over de railbanen van de sluis-
deur, waardoor deze tengevolge van be-
schadiging niet meer geslotenkon wor-
den.

Door nog onverklaarbare oorzaak is
het grote droogdok van de Rotterdamse
Droogdok Maatschappij, dat een hefver-
mogen heeft van 55.000 ton, vervormd.
Een 21.000 ton metende Liberiaanse
ertstanker, die voor reparatie in het
dok lag, kon tijdig hieruit worden ver-
wijderd. Indien de vervorming niet tij-
dig zou zijn geconstateerd zou het grote
dok met het schip zeer waarschijnlijk
zijn gebroken en gezonken

Prinses Irene heeft in Almelo een
nieuw ziekenhuis, dat haar naam
draagt, geopend. Het Prinses Irene zie-
kenhuis telt 358 bedden en heeft 1' 15
miljoen gekost. Ondanks het feit dat de
wachtlijst voor patiënten 300 namen
telt zijn van de 358 bedden er slechts
250 bezet, waardoor het nieuwe zieken-
huis dagelijks een verlies van f 1500
heeft. Oorzaak van dit euvel is het te-
kort aan gediplomeerde verpleegsters.

Aan de rijksweg Amsterdam-Utrecht
zal in de hoofdstad een nieuw motel
worden gebouwd, dat de naam "Euro-
motel" zal krijgen. Het Euromotel zal
beschikken over 240 bedden voor auto-
! sten. Dit aantal kan indien ge-
wenst worden vergroot tot 350.

Bösplanologie en de berekening van de
havenloods.

Te Sorong:
het kantoor voor politie en havenmees-
ter.

Te FakFak:
de nieuwe centrale kantoren en de LSB
met verdiepingbouw.

Te Merauke:
het stationsgebouw van het vliegveld.
In dit afscheid van deze wel zeer pro-
ductieve architect, meenden wij aan-
leiding' te vinden, de heer Van Noort-
wijk naar zijn opinie te vragen over
de stedebouw in Nederlands Nieuw
Guinea en in het bijzonder in Hollan-
dia.
Wat dit laatste betreft, was Ir. Van
Noortwijk niet erg optimistisch. Zijn
inziens is in het verleden de stedebouw
kundige planning niet altijd even des-
kundig aangepakt.
Door gebrek aan vooruitzien, breidt
Hollandia zich thans als een olievlek
uit. Reeds nu is hef al moeilijk om voor
grote gebouwen in het centrum van de
stad goede situaties te vinden. Op den
duur leidt dit tot het onstaan van een
tweede centrum, wat stedebouwkundig
gezien, de allure van een stad niet ten
goede komt. Even ongunstig vond Ir.
Van Noortwijk de afkerigheid die er
nog altijd bestaat om tot hoogbouw! over
te gaan. Hij meende cüat verdieping-
bouw hier niet alleen heel goed mo-
gelijk, maar zelfs gewenst is, wil Hol-
landia een stedelijk karakter krijsen.
Ir. Van Noortwijk was in het geheel
niet te spreken over het onvermijde-
lijke dozerea van platje- voor woring-
bouw en vond dat veel te wjeinig ge-
bruik wordt gemaakt van de mooie na-
tuur en vaak ongewone terrein«»esteld-
heid.
Veel van deze nadelen, aldus ïüe heer
Van Noortwijk, zijn te verklaren door
het chronische gebrek aan geld.
In dit verband vond hij het echter ver-
heugend dat de tijd dat ieder ontwerp
dat ook maar enigzins van fantasie ge-
tuigde, zonder meer als te luxieus van
de hlansl werd gewezen, nu w'sl defi-
nitief voorbij lijkt.
Eindelijk komen we nu eens van die
eeuwige barakkenbouw af, waren zijn
woorden.
Wij konden het niet anders dan hart-
grondig met hem eens z\jn. Wij hopen
van harte dat het gouvernement met
het aanstellen van de opvolge" van Ir.
Van Noortwijk een even gelukkige
greep heeft gedaan.

de Groete Beer
doen het neg best

Het ss. Groote Beer dat momenteel
in Sorong ligt, is een omgebouwd Vic-
tory turbine vrachtsdhip dat vroeger
ook dienst deed als troepenschip. Ge-
durende deze speciale reis is het dus
weer teruggekeerd tot de oude status,
na gedurende jaren emigranten te heb-
ben vervoerd.
Victory- en Liberty schepen werden tij-
dens de tweede wereldoorlog aan de
lopende band gebouwd o.a. door het
Kayser-Fraser concern dat zich tegen-
woordig meer toelegt op de auto-fabri-
cage.

De geheel gelaste schepen zijn ont-
worpen en berekend om slechts gedu-
rende een reis dienst te doen, zo groot
was het gevaar voor torpedering spe-
ciaal op de Noord-Atlantische routes.
Maar nu, bijna t.w'ntig jaar later va-
ren er nog altijd "Liberties" en "Vic-
tories" op de zeven wereldzeeën en ze
doen het nog best.
Men onderscheidt langzame en snelle
Victories. De eerste lopen 14 mijl, le
andere 16 tot 17 mijl per uur. De snel-
le Victories kunnen echter hun vaart
belangrijk opvoeren tot meer dan 20
mijl per uur door het inschakelen der
nozzles van de machtige turbine ma-
chines.
Bij de Holland Amerika Lijn bestaat
een "standing order" dat de Victories
der maatschappij het vroegere ■:'
schip Nieuw Amsterdam niet in zicht
mogen passeren. Dit. zou te gek staan
voor de passagiers die oen dure passa-
geprjs betalen voor een snelle over-
tocht en dan zouden zien dat :
klopt werden door een doodgewone
vrachtboot.

Niek van der Blom

't Glaasje: Wat 'n ruzie toch in 1

onze poilitiek!

Flesje: Geen zorgen, zal wel weer j
met Amstel bijgelegd wor- i
den.

Papoea-toeristen op
uitnodiging K.L.M. naar

Nederland
In het kader van de eerste vlucht

van een DC-8 straalpassagiersvliegtuig
van de KLM van Biak naar Amster-
dam, heeft de luchtvaartmaatschappij
het gouvernement aangeboden tien Pa-
poea's op haar kosten deze vlucht te
laten meemaken en ook de terugvlucht
voor haar rekening te willen nemen.
Op 5 december a.s. nu zullen twee vrou-
welijke en adat mannelijke Papoea's
uit Nederlands Nieuw Guinea in Biak
aan boord stappen van het "vlagge-
schip" van de KLM, dat hen in om-
streeks 29 uur naar Nederland brengt.
De uitverkorenen, die uit alle delen
van het land komen en mede door hun
beroepen geacht worden een zo groot
mogelijke representatie te zijn van de
Papoeabevolkirigsgroep, zullen vervol-
gens gedurende 14 dagen op gouverne-
mentskosten in Nederland mogen ver-
blijven.
De reis heeft een overwegend toeris-
tisch karakter. Om ook de "oudere
garde" een kans te geven is bij de
overweging, wie voor deze unieke ge-
legenheid in aanmerking moet komen.
niet direct vastgehouden aan actieve
beheersingen van de Nederlandse taal.
Overigens is het niet eenvoudig ge-
weest de keuze voor de tien plaatsen
te bepalen.

Het gouvernement heeft verschillende
overwegingen laten gelden bij de
tic. Hoewel het gouvernement gaarne
vele andere landskinderen in de gele-
genheid zou willen stellen Nederland
eens "van dichtbij" te bekijken, is het
binnen het kader van de door de KLM
besch;kbaar gestelde^tien "tickets" deze
wens te verwezenlijken uiteraard niet
mogelijk.
De namen der gelukkigen zijn: Jaco-
mina Indey, 25 jaar, mantri-verpleeg-
ster luit Seroei; Margareta Joeki, 16
jaar, adspirant-dorpsverpleefster uit
Merauke; Thopinus Komi^i, 36 jaar,
motorist Boswezen te Makbon, tevens
lid van de Persekding en een zeer in-
vloedrijk,persoon bij de Mooibevolking;
Demianus Inggamir, assistent-boekhou-
der Kroonduif te Biak en lid van de
Streekraad Biak/Noemioor; Matteus
Abaa, 50 jaar, predikant ECK-classis
Japen/Waropen te Seroei; Pieter Wa-
mea, 38 jaar, hoofdposthuiscommandant
der Algemene Politie te Seroei; Mozes
Kelangin, 30 jaar, dorpsonderwijzer te
Amkajagama in het Centrale Bergland,
een zeer invloedrijk persoon van de
Oehoendoenistam; Aloysius Kendau,
40 jaar, coprahandelaar te Merauke;
Kaleb Hamadi, 49 jaar, dorpshoofd en
adat-autoriteit te Tobati en Amber Ka-
paurumah, 55 jaar, Kapitan van het
dorp Danowaria te Fak Fak en invloed
rijk adathoofd.
Het is de bedoeling dat de tien "toe-
risten" nog voor Kerstmis weer thuis
zijn.

Pech gehad
Een 18-jarig Duits meisje heeft een

bedrag van bijna 5 ton in een Engelse
voetbalpool gewonnen. Zij woonde pas
12 weken in Londen en werkte daar als
dienstbode. Van de directie van de voet-
balpool kreeg zij echter te horen dat
minderjarige meisjes van deelname zijn
uitgesloten zodat zij niet in aanmer-
king komt voor deze prijs.



Benzine werbruik berekenen
Wanneer er ergens een aantal auto-

bezitters bijeen is, duurt het meestal
niet lang of de auto wordt vanzelf in
het gesprek betrokken. En ongeacht
welk uitgangspunt de basis voor het
gesprek vormde: het moet al vreemd
gaan, wil men uiteindelijk niet bij het
punt brandstofverbruik terecht komen.
De meeste automobilisten immers zijn
er. trots op, wanneer zij met hun wa-
gen prestaties leveren waar geen ander
tegenop kan en het zuinig rijden speelt
daarbij een belangrijke rol.
In hoeverre er bij dergelijke gesprek-
ken kan worden gesproken van "auto-
latijn" zullen we hier in het midden
laten, maar het staat wel vast dat hier
soms met cijfers wordt gegoocheld, die
technisch bezien wéinig veramtwojord
zijn.
Men kan het benzine-verbruik van een
auto op tal van manieren bepalen. le-
dere automobilist weet dat het een hele
kunst is en dat het soms heel wat be-
reid vraagt om werkelijk zuinig te rij-
den, terwijl het niet de minste i
kost het verbruik belangrijk omhoog
te brengen. Het begrip benzine-verbruik
is voor verschillende uitleggingen vat-
baar en dat is voor hen, die over een
werkelijk betrouwbare indicatie willen
beschikken, na^iurlijk weinig bevre-
digend.
VASTE RICHTLIJN

Daarom zijn in Duitsland bepaalde
r'ohtlijnen vastgesteld, volgens welke
het verbruik moet worden gemeten en
de automobielfabrikantai hebben deze
richtlijnen vrijwel zonder uitzondering
aanvaard en maken bij het publiceren
van verbruikscijfers - bv. in hun ca-
talogus e.d. - gebruik ven de resulta-
ten van de metingen die aldus werden
verkregen.
Deze richtlijnen staan omschreven in
een uitgave van de Deutsche Industrie
Normen, afgekort DIN, en aan de hand
hiervan kan het verbruik dat in liters
per 100 km. wordt vermeld, nauwkeurig
worden vastgesteld.
Voordat de eigenlijke meting begint
wordt eerst de topsnelheid van de be-
trokken wagen of het betrokken wa-

ie vastgesteld. Vervolgens wordt
een afstand van 20 km op 2/3 van de
topsnelheid over een vlakke of nage-
noeg vlakke weg - men staat hoogstens

een korte stijging van ten hoogste 1.5%
toe - gereden, en wel in beice richtin-
gen en bij windstil weer. Is de wind-
kracht sterker dan 2 a 3(volgens de
schaal van Beaufort) dan meet de proejÉ
worden uitgesteld tot de wind is gaa j
liggen.
Voorts wordt voorgeschreven, dat de
heen- en terugrit ononderbroken moeten
worden afgelegd, terwijl de lengte van
het traject - zonder de eventuele uit-
loop - nauwkeurig moet zijn bepaald.
EN HOE IS DE PRAKTIJK

Aan de hand van een formule, waar-
in een toeslag van 10% is verwerkt, cm
ongunstige invloeden in de berekening
te betrekken, kan het z.g. "Normver-
brauch" precies worden vastgesteld.
Het is duidelijk, dat de om
'den waaronder gemeten worrV. zeer
gunstig zijn. Niet, dat men in het nor-
male gebruik van de wagen niot tot
soortgelijke resultaten zal komen, doch
in de praktijk komt het er meestal op
naor dnt mfn minder zuini^ rijdt. T"

druk stadsverkeer, waarin veel moet
worden geschakeld en waarbij met wis-
selende snelheden gereden wordt, I'gji
het verbru;k aanzienlijk hoger, even-
als bij hoge snelheden of in be
rein.
Wilt U dus aan de hand van <Je Pa-
bnieksgegev'ens een indic?»X;e kriVeo
van het. verbrui!- in de oraktijk, dan is
het raadzaam op een iets hoger ver?
bruik 1e rekenen dan de fr.br
aangeven. Als ■.■■-■ ~-■■-■... aj
zijn deze cijfers echte-
sant en als zodani k ver-'
strekt.

Automatisch Postkantoor
De Amerikaanse posterijen hebben in

Rhode Island het eerste geheel automa-
tische postkantoor in gebruik genomen.
Volgens een ingewikkeld elektronisch
systeem worden hier IV2 miljoen post-
stukken per dag behandeld vrijwel
der dat deze door mensenhanden wor->
den aangeraakt. leder van de 11 adresn
apparaten kan 18.000 brieven per uur
verwerken. Door eenvoudig de s
in de voordeur van het gebouw om te
draaien is het gehele mechanisme gereed
om in werking te worden gesteld. Het
experimentele project heeft 20 miljoen
dollar gekost.

Radioprogramma
ZATERDAG, 11 november 1960 (30,8 m).

12.30 uur: Programma-overzicht. 12.33
uur: "Allerhande" (gr.). 13.00 uur:
Nieuws. 13.10 uur: Dorothy Collins,
zang. 13.20 uur: Orkest Lex Baxter
13.40 uur: Sportjournaal door Bob
Spaak. 14.00 uur: Parade of the bands.
14.30 uur: Sluiting.
(49,42 m.): 20.00 uur: Klok; nieuws
weesverwachting. 20.15 uur: Muziek op
verzoek. 21.00 uur: De Nederlandse kro-
niek. 21.15 uur: Ballroomorkest olv. Jan
Corduwener. 21.41 uur: De Kees Kuyt
Combo. 21.50 uur: The Four Freshman.
22.12 uur: Musical Nightcap. U aange-
boden door José Melis, piano, met
strijkorkest en de zanger Dean Martin.
22.50 uur: Nieuws in het kort. 23.00 uur:
Sluiting.

ZONDAG 13 NOVEMBER 1960.
(Op 30,8 meter)

09.C0 uur ProgramnuVwerj
[iodienst: 00.20 uur Zon-

Jklanken. a. Glenn Mi"
"ah Minnevitch and

his Harmonica Raseals; 00.58 uur Symfo
nie Esoagnole opus 21 (E. Lalo)

door het Philadelphia
Eugene Ormandy, Solist: r

v'ool; 10.30 uur N:< iv 45 tosren
11.15 uur Promenade Orkest olv. TT\ig^
de Grt^ot: 11.39 uur Filmbesp 'el il
8..T. Bertina: 11.49 uur Les Paul en
Mary Ford: 12.00 uur Klok. Tango's
en pppodobles door Primo
zijn orkest; 12.20 uur Paulus, de
sinterklaas (dl. III) 12 30 uur The

PlMngs: I^lo "/'", Red
Nichols en zrn orkest; 13.00 i.m - t
13.10 uur Muzikaal bezoek arm Parii-3
mot het orkest van George Melanchri-,,., ja <n uur D'x'elsnd üe" We- Hunt
en ziin ' kest: 14.00 uur Sluitin?

(Op 40 42 incter)

18.30 uur Progr immaoverzicht; 18.33
uur F 9 0 uur Se-
renade coor 13 a KV.
361 (Moz irt.) deer I

r The
tour Aces, zang; 20.00 Klok
weersverwachting; 20.15 uur
orkest olv. Dolf van der TJ
uur Laat eens wat horen (cab): 21.24

uur Zondagavond - dansavond (<
Stan Kenton) 22.00 uur Deze
Geert Lubberhuizen; 22.03 uur Wij scha
kelen over naar Studio X. . . Bob
Meijer inti Kingston Trio
22.35 uur Het Eddie Warren Trio
in Waldorf Astoria; 23.00 uur Sluiting.

Neen, niet binnenkomen !
EEN RRIDGEKLEEDJE

Hiervoor is natuurlijk het mooiste
een stukje echt laken. Maar dit is vrij
duur en een ander stevig groenge-
kleurd lapje kan er ook voor dienen.
Knip de randen bij met een kartel-
schaar en als het goed rafelt kun je ze
ömfestoneren of een gewoon zoompje
maken. In de hoeken applikeer je de
vier kaartmotieven: klaveren, ruiten,
harten en schoppen. En wanneer je erg
dol op borduren bent, kun je ook deze
versiering in de hoeken achterwege la-
ten en een rand van de motieven langs

de zoom maken.

Kri-Pik en Kru-Puk Krant
Gevaarlijk Spel

Toen ze allemaal om het barbeceu-
vuur zaten, waarboven de eerste stuk-
ken lamsvlees al werden geroosterd,
werd er opeens geroepen "Hé, kijk daar
komt Mr. Wingsleg aan." En inderdaad
werden om de bocht in de weg de kop-
lichten van een snel rijdende auto kdcht
baar. De auto stopte bij het grote huis,
de lichten gingen uit en even later
kwam er een duidelijk mank lopende

u- naar het barbecuevuur toe.
„Hij is het", fluisterde Peter „nu gaat

het er om spannen". Met bonzende har-
ten zaten de kinderen te wachten. Maar
Mr. Wingsleg had hen niet dadelijk in
de gaten en dat was in het schemer-
donker rondom het barbeceuvuur ook
niet zon wonder. Nadat hij even had
staan praten met de voorlieden, liep
hij de kring rond en gaf iedereen een
hand. En nog steeds scheen hij de kin-
deren niet op te marken.
Maar op het moment, dat hij Spriet een
hand wilde geven, drong het opeens
tot hem door, dat er toch wel iets eigen
aardigs aan de hand was.
Hij had zijn hand al uitgestoken, toen
hij Spriet herkende.
~Wa . . . wat komen jullie hier doen"
stamelde hij.
„Wij waren hier in de buurt aan het
kamperen en hoorden, dat men op de
Shefafarm nog mensen nodig had. En
dus hebben wij hier meegewerkt," ant-
woordde Erie heel beleefd.
„Nou", bromde Mr. Wingsleg „ik begrijp
niet, dat ze jullie hebben aangenomen".
En meteen liep hij weg naar de oudste
voorman en begon hem zo te zien een
standje te geven.- Mrs. Beaton
aandragen met een prachtig stuk vlees.
maar hij schudde nijdig zijn hoofd en
■ het niet aan. Tot ieders stomme
verbazing draaide hij zich opeens om
en liep weer terug naar het grote huis.
„Daar begrijp ik nu niets van" mop-
perde Mrs. Beaton, „hij komt hier om

de barbecue mee te vieren, maar nu
verdwijnt hij zonder een hap te eten".
De kinderen begrepen best, hoe dat
kwam, maar ze waren wel zo v. i
niet aan haar te v.
„Wat moeten we nu d< ■■

Peter „stel je voor, dat hij ontdekt,
dat het album verdwenen is". „Il
niet te gaan slapen" zei Spriet kla-
gend. Maar Erie zei, dat ze haar deur
maar stevig op slot moest doen, dan
kon haar niets gebeuren. En bovendien

Sinterklaas hecht Piet een boodschap-
penlijstje meegegeven om lekkersl te
kopen.

Het lijstje is ingewikkeld uitgevallen
en de arme Piet kan er niet uitwijs
worden.
Help hem eens een handje.
1 Af! Lik een ander.
2 December, pret of feestmaand.
3 Dr. Oppenheim was niet thuis.
4 Jet, aai popje eens.
5 Gesp, rits, veters, ja ik heb alles.
6 „Au fond" antwoordde de Profes-
sor „hebt U gelijk".

Voor de dommerdjes one
staan hieronder omgekeerd de oplos-
singen. Maar jij die dit leest had na-
tuurlijk allang zelf gevonden:

■luepuoi 9 !s;rjds
g dodree; f. idoip e tasjjoi z '.^u X

was het helemaal niet zek°r. dat hij
dat direct, in de gaten zou hebben, want

it van rekening niet, dat
k had schoonge-

maakt.
„In ieder geval doen we er ver11
aan, vannacht de wacht te houden, voor
het j ■■ 1 hij zal probe-i het al-
bum te ontfutselen, terwijl we slapen,"

e Torn op, „ik wil 'wel beginnen".
En zo werd afgesproken.

(Wordt

De komende film
THE RAINTREE COUNTY

DE GOUDEN REGEN VAN HET
GELUK

Regisseur: Edward Dmytryk
In de hoofdrollen: Montgomery Clift,
Elisabeth Tayjlor, Evan Saint Marie.
Uitgebracht door: REK

De twee-en-half uur durende film
is gemaakt naar het boek van Ross
Lockridge, dat onder de titel "De gou-
den regen van het geluk" ook in Neder-
land een veelgelezen roman werd. Het
is wat "Gejaagd door de Wind"-achtig,
maar U moet van het genre houden.

Het is het epos van een Amerikaanse
familie in de tijd van voor de Ameri-
kaanse burgeroorlog, compleet met alle
moeilijkheden van dien.

Een overmoedige jongeling [Montgo-
mery Clifl], een neurotische dochter
van een rijke; planter, die vermoedt
dat ze negerbloed iln de aderen heeft
[Elisabeth Taylor], een in de steek ge-
laten jeugdvriendin van de overmoe-
dige jongeling, die, als zijn eerste hu-
welijk eindigt in een zelfmoord van zijn
vrouw', de eeuwig "wachtende" blijft
en zich ontfermt over hem en zijn zoon-
tje. ,

Het "Criijiöchi Filmbulletin" besluit
haar bespreking als volgt: "Het moet
gezegd worden dat de regisseur Edward
Dmytryk dit damesfeuilleton heel sma-
kelijk heeft opgediend, weliswaar met
inzinkingen, maar toch zo, dat de be-
langstelling van de toeschouwer geen
kans krijgt om definitief te verflauwen.
Kortom: een onderhoudende kijkroman
voor liefhebbers van dikke boeken over
nobele lieden".
De film werd opgenomen volgens een
nieuw procédé, waardoor het beeld aan-
merkelijk scherper en helderder werd
dan normaal, wat de natuuropnamen
alleen maar ten goede komt.
Als U er niet te veel van verwacht, zult
U een welbestede avond hebben.

Het Arabiertje

Aganza lachte, zodat zijn prachtig witte
gebit te zien kwam. maar teen Aleppo
hem vriendelijk de hand toestak, nam
hij die aarzelend aan. want behalve de
grootvizier had nog nooit een b!
hem vriendelijk behandeld. Van zijn
jeugd af aan was hij geschopt, geslagen
of mishandel

nu ook Sa) lira -. -uwen,
hs ' ■ in die grote, zw: rte

.''in zwarte,
ki ■'■ rlij'.ïe r i op.

„Dit gelukkigste dag van mijn leven!"
warte man bewogen uit.

Sa! baasd naar de grootvi-
zier op. „Wat. bedeelt hij toch, Abu?"

' lifje jullie hebt er geen
begr'p van hoe slecht negers behandeld
worden! En dat jullie hem als je gelij-
ke beschouwen, maakt hem verlegen.
Maar vergeten julPe nooit, dat voor Al-
lah, wij allen gelijk zijn. Hij heeft, zo-
wel negers als blanken geschapen. Het
blankeras is bovendien boven het zwar-
te gesteld door ontwikkeling en becha-
ving, maar dan moeten wij ook goed
voor hen zijn".

eenvoudige woorden drongen
diep door tot hst hart van de kinderen

Onderwijl hadden zij zich allen om
het enorme vuur geschaard en keken
geboeid toe hoe Aganza met zijn groot
jachtmes in het vlees prikte om er dan
handig grote stukken van af te snijden,

die hij de grootvizier en de kinde
toereikte. De grootvizier vilde alles van
de jacht afweten, terwijl Aleppo met
glinsterende ogen zat te luisteren en zij
allen genoten van het heerlijke maal.

Tenslotte zei de grootvizier, terwijl
hij een hand op Aleppo's schouder leg-
de. "Een volgende keer moet je mijn
pleegzoon Aleppo eens mee nemen op
de jacht, Aganza!"

(Wordt vervolgd)



Veranderingen in Ameri-
kaanse Bestuursapparaat

013 til.
De uieuw gekozen president der Ver-

enigde Staten, Kennedy, brengt mo-
menteel een paar dagen vakantie door
in Palm Beach (Florida) om op adem te
komen van de inspanningen der verkie-
zingscampagne. Daarna is hij de gast
van senator Lynden Johnson, de nieuw
gekozen vice-president, die een grote
ranch heeft in Texas.

Kennedy heeft, reeds aangekondigd
dat hij verschillende topfiguren uit de
E'senhower administratie gaat vervan-
gen door democraten.' Eisenhower die
zelf ook met vakantie is in de staat
Georgia heeft zijn medewerking in de-
ze reeds aangeboden en is bereid Ken-
nedy ten alle tijde hierover te spreken.
Vast staat echter reeds dat ,T. Edgar
Hoover, de bekende directeur van het
F.8.1. (Federal Bureau of Investigation)
on zijn post zal brjven. Ook Allan
Dulles, het hoofd van dp Veiligheids-
dienst blijft gehandhaafd.

Weer ongeregelheden
in Kongo

Uit Leopoldstad wordt gemeld dat
lerse troepen der Verenigde Naties
slaags zijn geweest met krijgers van
enkele Baloeba stammen. De Baloeba's
cielen onverwachts aan en doodden acht
leren. In de ontstane schermutselingen
werden vele negers gedood of gewond.

Gilt voor universiteit
van meinourne

Een waarlijk vorstelijke gift van een
kwart miljoen dollar is geschonken aan
de Universiteit van Melbourne door een
Amrikaanse echtpaar. De hr. en mevr.
Green uit Dallas, Texas, bezochtel on-
langs Australië en kwenen onder de
indruk van het onderzoekingswerk aan
de universiteit. Hun gift is bedoeld als
een stimulans voor verdere onderzoe-
kingen. Het geld zal onder meer besteed
worden voor de aanschaffing van een
electronische rekenmachine die hei
werk der geleerden zal vergemakkelij-
ken.

U.S. landbouw minister
op goodwill reis

Mr. Esrah Benson, de Amerikaanse
minister van landbouw gaat verschil-
lende landen in het Pacific gebied be-
zoeken. Hij zal trachten de Amerikaan-
se goodwill te vergroten en de handel
uit te breiden. Zijn reisprogramma om-
vat; Hawaii, Japan, Formosa, de Phili-
pijnen, Australië en Nieuw Zeeland.
Waarom hij in Hawaii de goodwill moet
verhogen is ons niet duidelijk daar het
land van koning Kamehameha onlangs
tot 50ste staat van Amerika werd ver-
heven.

Stijgende werkloosheid
in U.S A.

Uit Washington D.C. wordt gemeld
dat het aantal werklozen in geheel
Amerika stijgende is. Momenteel zijn
er weer drie en een half miljoen men-
sen zonder werk. In januari verwacht
men vijf miljoen werklozen.

Kennedy schrijft Chroetsjot
De nieuw gekozen president van de

U.S.A., Kennedy, heeft een schrijven
gezonden aan de Sovjet leider.
Hij stelt hierin dat een duurzame we-
reldvrede het voornaamste doel zijn
van zijn nieuw te vormen regering.
Na 20 Januari, de datum waarop Eisen-
hower het Witte Huis verlaat zal de,
op een na jongste, president van de
Verenigde Staten zijn ambt gaan uit-
oefenen.

Onrust onder Franse
troepen in Algerije

Parijs - De Franse minister van oor-
log is vertrokken voor een inspectie-
tocht langs de troepen in Noord Afrika.
Hij zal een onderzoek instellen naar de
onrust die zou heersen onder de solda-
ten in Algiers, op het vliegveld nabij

Oran en langs de Algerijse grens. De
troepen zouden het niet eens zijn met
het beleid van generaal de Gaulle.

In een van de buitenwijken
van de lichtstad hebben Algerijnse op-
standelingen een andere groep Algerij-
nen in een café met machinegeweren
bestookt. Resultaat: zeven doden. Men
verwacht nog meer relletjes in verband
met de wapenstilstandsdag. Er is veel
politie op' de been.

Nieuwtjes uit Nederland
VERVOLG:

— Een diepe depressie op de Atlanti-
sche Oceaan die de golven tot een hoog-
te van 14 meter opzweept, bedreigt bet
mooie droge weer der laatste dagen
in Nederland.— Uit Den Haag komt het bericht dat
er van de metaalindusterie, eind okto-
ber al 70 aanvragen binnenkwamen
voor de invoering van de 45 urige werk
week in het. komende jaar.
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VOOR DE GEZELLIGE ZATERDAGAVOND:

"moONLIGi-rr BAY" !
2833 \

HA ! ! ! SINT NICOLAAS komt op
5 delcember van 5 tot 6 uur bij

MOJJEMAGAZI.TN "JOSSY"

Gelegenheid tot het laten uitreiken
van Uw cadeaux, ingekocht bij "JOSSY"
door de goede Sint, terwijl Piet snoep-
jes uitdeelt.

2839
ZEEPAARDJE:

Leden voor deelname Sint Nicolaas; op
te geven e'.ke DINSDAG en VRIJDAG
tussen 17.00 en 19.00 uur bij de biblio-
thekaris.
Morgenavond, aanvang 20.30 uur, film-
voorstelling: "HANGING TREE"

2838

.__ , i
Te koop: Ijskast 165 ltr. f 500/—, Com-
pleet 2 pers. ledikant f 250,—, Wasma-
chine-centrifuge f 400,—, Tafel en 4
stoelen f 300,—, Boekenkast f 100—
Oldenborghstr. 700 tel. 368. 2827

Te koop: Vespa-scooter 150 cc. compl.
Wijniveldt, Dok 9, 4285. tel. Dok II 284.

2834

Silmprogramma
REK THEATER

vertoont heden 12/11 en zondag 13/11 de
lang verwachte film van M.G.M.:
"RAINTREE C O U N T V"
met Montgomery Clift - Elisabeth
Tailor - Eva Marie Saint.

Geheel in cinemascope en metrocolor
opgenomen.

Deze film moet U beslist zien. Groots,
indrukwekkend. 58 dagen werd het in
Nederland vertoont.
HEDENAVOND de Premiere in REK.

Ook verhoogde toegangsprijzen.
Loge f 3,— en zaal f 2,— per persoon.
I.v.m. de lengte van de film, is er 2x
pauze.

REK: maandag 14/11 en dinsdag 15/11:
"MEN BEHIND THE GUN"

REK Holl.-Binnen: vertoont zondag
13/11 de film: "THE BEAVADOS" met
Gregory Peck, in color en cinemascope.

ORIËNT THEATER

HONG - LIAN FILMBEDRIJF
vertoont heden 12/11 en morgen 13/11

"DRUMS ACROSS THE RIVER"
met Audie Murphy, Lisa Gaye en Jay
Silverheels.
Een Indianenfilm beklemmend van de
eerste tot de laatste meter vol dreiging
en spanning. In cinemascope en kleuren
Haven morgen 13/U: Matinee "THE
SON OF ALIBABA" met Tony Curtis.
Een boeiende avonturen film. Aanvang
10.15 uur.

Maandag 14/11: "ARJUNA" dengan
Rokiah.
Sentani morgen 13/11: "ARJUNA"
Holl. Binnen heden 12/11 "ARTTTN.V

M.i.v. 3 dcc. a.s. zullen de vluchten van
de Trans Australian Airlines êéüi maal
per 14 dagen als volgt worden uitge-
voerd: Zaterdag 3 dcc. Dep. Lae 09.00 -Arr. Hollandia 13.30. Zondag 4 dcc. dep.
Hollandia 10.00 - arr. Lae 15.50. Tussen
landingen worden gemaakt in Wewak
en Madang.

De Merauke dienst van 17 nov. a.s.
zal ten gerieve van afd. Bevolkingsvoor-
lichting in Tanah Merah overnachten
Op 18 nov. aankomst in Hollandia 10.55,
vertrek naar Biak 11.30. De Wamena
vlucht op 18 nov. vervalt.

GEVRAAGD:
Enige ervaren typistes op UURLOON

(f 2,50 netto per uur) voor het Residen-
tie-Kantoor Hollandia voor spoedige
indiensttreding.

Aanmeldingen bij de Administratie
Residentie-Kantoor of telefoon no. 194.

LUCHTPOSTSLUITINGEN IN DE
KOMENDE WEEK

Maandag: Biak.
Dinsdag: Biak- Manokwari- Sorcng-
Djakarta- Amsterdam-Cs.
Woensdag: Merauke- Tanahmerah.
Donderdag: Wamena.
Vrijdag: Biak- Manokwari- Sorong-
Amsterdam-Cs.
Zaterdag: Biak- Manokwari- Sorong-
Fakfak- Merauke- Genjem- Amster-
dam-Cs.
Voor nadere inlichtingen telefoon Hol-landia no. 296.

MEVR: TJOENG SIEK JONG p/a IJSFABRIEK "MALANG"
Tussen APO-brug en Kapper de Pauw. Telf: H'dia 187, levert vanaf
1 december a.s. eten, eveneens ZONDAGS.
Inschrijvingen vanaf 20 november.
U krijgt 2 Chinese en 2 Javaanse gerechten per rantang.
LOSSE BESTELLINGEN worden eveneens aangenomen.
VERDER LOSSE VERKOOP VAN: PASSO SOEP a f 0,10 per stuk

PASSO GORENG a f 0,70 per stuk.

SpPiw Nieuwe ontdekking der farmakosmetische wetenschap

mi m
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