
NIEUW GUINEA KOERIER DE GROENE

Wm onafhankelijk dagblad voor ned. nieuw guinea_j[lj^
WOENSDAG 16 NOVEMBER 19602e JAARGANG NO 267

België dreigt zich uit de UNO
terug te zullen trekken
Massale terugkeer van Belgen naar Kongo

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Wigny heeft gewaarschuwd
dat België zich uit de Verenigde Natieszal terugtrekken wanneer de functiona-
rissen van de Verenigde Naties in Kongo blijven voortgaan met hun kritiek
op de rol van Belië in Kongo.
Hij zei, dat de Verenigde Naties België trachten te maken tot de zondebok
voor hun onvermogen om orde en rust te herstellen in Kongo.
Minister Wigny vertelde aan correspondenten in New Vork dat de terugtrek-
king uit de Verenigde Naties officieel ml de Belgische regering is voorgesteld.

Het rapport van secretaris generaal
Hammarskjoeld over de situatie in
Kongo, waarin hij de Belgen de schuld
geeft van de nog steeds voortdurende
wanorde in dat land, heeft in België
grote verbittering gewekt. Het is name-
lijk zonneklaar dat de UNO niet in
staat is de taak van het vroegere Belgi-
sche bestuur over te nemen.
De laatste dagen komt het zelfs tot ge-
wapende botsingen tussen UNO-troepen
en Kongolezen.

België verwijt Hammarskjoeld dat
hij nu een zondebok zoekt voor zijn ei-
gen falen. Door de Belgen de schuld te
geven, zou hij tevens weer wat meer in
de gunst van het communistische blok-
kunnen komen.

Hammarskjoeld schreef in zijn rap-
port, dat de Belgen steeds meer in open
bare posten in Kongo komen en dat dit
veelal samengaat met activiteiten die
tegen de UNO zijn gericht.
MEER DAN 800 BELGEN PER WEEK
TERUG NAAR KONGO

Er is inderdaad een massale terug-
koer van Belgen naar Kongo gaande.
De luchtvaartmaatschappij Sabena ver-
voert gemiddeld niet minder dan 800
Belgen per week naar de ex kolonie.
Zij heeft lange wachtlijsten en alle
plaatsen zijn tot tegen het eind van
november volgeboekt. Daarnaast gaan
ook vele Belgen terug per schip of per
KLM. De meeste reizigers hebben een
enkele-reis ticket en verwachten ken-
nelijk dat ze in Kongo kunnen blijven.

De Belgen die naar Kongo terugkeren
kunnen verdeeld worden in drie groe-
pen: zakenlieden die een kans waarne-
men om hun bedrijven weer op orde te
brengen. Ambtenaren en technici (on-
derwijzend personeel bijv.) die dikwijls
reizen op kosten en op uitdrukkelijk
verzoek van de Kongolese autoriteiten
en tenslotte gelegenheidsreizigers.

De aandrang van de zijde van de re-
gering van Mobutu op Belgische des-
kundigen om als adviseur naar de voor-»
malige kolonie terug te keren is de

laatste weken sterk toegenomen.
Op een goed ogenblik waren niet

minder dan zes van de negen commis-
sarissen uit het regeringscollege van
Justin Bomboko in Brussel om deKon-
golese belangen te bepleiten.

Tussen Brussel en Leopoldsatd is
op het ogenblik weer dagelijks zeer in-
tensief contact per telex en per telefoon
over allerhande zaken.

Voor de vraag naar Belgen van
Kongolese zijde geeft men in Brussel
twee verklaringen:
1. Nu men in Leopoldstad en vooral in

Katanga de zaken minider emotioneel
bekijkt, komt men tot de ontdekking
dat rottende gewassen op de planta-
ges en wegroestende fabrieken geen
Kongolees belang zijn en dat de Bel-
gen uiteraard nu eenmaal de zaken
beter kennen dan "vreemde technici".

2. De publieke opinie in Kongo is op
het ogenblik veel meer gericht tegen
de Verenifrde Naties dan tesei» de
Belgen.

Men is in Brussel geneigd de massale
terugkeer (een door ons zorgvuldig ge-
controleerd feit) te zien als een duide-
lijk teken van een kenterend getij en
als een flagrante logenstraffing van de
bewering van Hamifoarskjoeld, dat dé
Beligsche aanwezigheid in Kongo de
oorzaak zou zijn van alle narigheid en
dat hun vertrek uit de ex-kolonie is ge-
wenst.

Overigens geeft Hammarskjoeld in
zijn laatste rapport niet alle schuld aan
de Belgen. Mede-schuldig zijn de ver-
schillende "pretendenten naar de poli-
tieke macht", de verbrokkeling in af-
zonderlijke provincies die naar zelfbe-
stuur streven, het wanordelijk optreden
van een ongedisciplineerd leger en mi-
litair ingrijpen in politieke aangelegen-
heden. Hen noemt als enSge grondwet-
telijke instanties de president en het
parlement.
.i De aanwezigheid der Verenigde Na-

tie-troepen heeft veel kwaad kunnen

voorkomen maar de economische en
technische bijstand heeft veel ver-
traging ondervonden.
Het ziet er thans echter naar uit dat

een begin gemaakt kan worden met de
opbouw van de Kongolese eenheid.
Hieraan dienen de afzonderlijke pro-
vincies op democratische grondslag hun
bijdrage te leveren.

Per DC-8 naar ToKyo
Gisteren vloog de KLM voor het eerst

met straalvliegtuigen naar Tokio. De
eerste DC 8 op deze lijn had een aan-
tal functionarissen van de KLM en en-
kele genodigden aan boord. De reis Am-
sterdam — Tokio wordt met de nieu-
we toestellen in 27 uur afgelegd.
Andere toestellen deden er bijna 2 vol-
le dagen over.

minister Visser hemt
naar Ned. Nieuw Guinea

De Nederlandse minister van Defensie
ir. Visser hoopt volgend jaar februari
of maart voor een orientatiebezoek naar
Nederlands Nieuw Guinea te komen.
Hij wil zich op de hoogte stellen van
dé omstandigheden waaronder de Ne-
derlandse troepen hier leven en wer-
ken. Het bezoek zal tjyee of drie weken
duren-
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Vooraanstaande autochtonen uit Residentie
Hollandia besluiten tot vorming van

studiefonds
Tevens overleg over politieke situatie in Nieuw Guinea
Op zondagmiddag 13 november jl.

vond in het gebouw van de Bijkerk-
school te Hollandia-Werf een gespreks-
bijeenkomst plaats van vooraanstaande
autochtonen afkomstig uit de Residentie
Hollandia, zowel bestaande uit leden
van de partijen DVP en Parna, als van
personen die geen lid zijn van een poli-
tieke partij.

De onderwerpen van het overleg die
de bijzondere aandacht van de aanwe-
zigen hadden, waren ten eerste een uit-
eenzetting door de h eer Nic. Jouwe
over de internationale politieke positie
van West Nieuw Guinea, en de binnen-
landse politieke veranderingen die mo-
gelijk zullen optreden . als de Nieuw
Guinea Raad zal zijn ingesteld, en ten
tweede een uiteenzetting over de elite-
vorming door de heer Th. Mezet.
POLITIEK IN NIEUW GUINEA

'Met betrekking tot het eerste onder-
werp waren de aanwezigen algemeen
van mening,

a dat de rust en vrede in Nederlands
Nieuw Guinea gewaarborgd dienden
te worden.

b dat politieke verwarring in West
Nieuw Guinea voorkomen diende te
worden.

c dat de Nieuw Guinea Raad tot stand
moest komen in een sfeer van orde
en rust.

d dat zolang het getrapte kiesstel-
sel in Nederlands Nieuw Guinea nog
van kracht is, en zolang een groot
deel van de Papoea-bevolking nog
niet in staat is om zijn eigen politie-
ke opvattingen naar voren te bren-
gen, het werk der politieke partijen
inderdaad belangrijk is, maar dat het
belangrijkste op dit moment is het
aanwijzen van vertrouwensmannen,
die verkozen kunnen worden en die
het Gouvernement kunnen helpen
bij het bepalen van het overheids-
beleid ten opzichte van de belangen
en de vooruitgang van het Paooea-
volk in het algemeen en van de in-
woners van de residentie Hollandia
in het bijzonder.

ELITE-VORMING
Met het oog op de toekomstige vrij-

heid van het Papoea-volk werd het
zeer belangrijk geacht om nu een actie
te beginnen ten behoeve van de elite-
vorming, opdat als straks het tijdstip is
aangebroken voor het Papoea-volk om
op eigen benen te staan, niet hetzelfde
noodlottige gebrek aan intellectuelen
wordt ervaren als nu in Kongo.

Met betrekking tot de vraag of die
actie zich zal moeten uitstrekken over
geheel Nieuw Guinea, dan wel beperkt
dient te blijven tot cic residentie Hol-
landia, hield men rekening met de om-
standigheid, dat het moeilijk zou zijn
om dadelijk in.het groot te beginnen.

Het wjerd beter geacht om residentie
gewijs een actie te beginnen, en als in
de toekomst andere streken of residen-

ties dit voorbeeld zouden willen volgen,
zou er een mogelijkheid gezocht moeten
worden om de activiteiten te bundelen.

STICHTING STUDIEFONDS
MAMTA

Daarna werd besloten om over te
gaan tot de oprichting van de Stichting
Studiefonds "MAMTA (afkorting van
de woorden M'amberamo-Tami).
Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter I : Nic. Jouwe
Voorzitter II : Th. Mezet
Secretaris I : A.F. Indey
Secretaris II : Ds. G.A. Lanta
Penningmeester I: S. Tunja
Penningmeester II : S. Samai

Als commissarissen treden op: Ds. S.
Tokoro, J. Sorontouw, Jac Manno, P.
Jokoe, J.M. Nemnay en J. Dekeniap.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd
door Nic. Jouwe, Th Mezet, A.F. Indey
en Jac. Manno.
SAMENWERKNIG

De Stichting zal bij haar werkzaam-
heden samenwerking zoeken met be-
staande stichtingen en corpora-
ties die op dit gebied reeds werkzaam
zijn. Men hoopt de stichtingsactie nog
deze week notarieel te doen passeren.
COMMISSIE VAN BIJSTAND

Het bestuur zal ter zijde gestaan wor-
den door 'n commissie van bijstand
bestaande uit drie vooraanstaande Ne-
derlandse ingezetenen, namelijk een
financieel expert, een onderwijsdeskun-
dige en een jurist. De namen van deze
personen zullen zo spoedig mogelijk be-
kend gemaakt worden.

De taak van de commissie van bij-
stand bestaat voornamelijk uit het ad-
viseren van het bestuur, en het toezicht
uitoefenen op het financieel beleid, als
mede op de keuze van eventuele voor
studie-doeleinden naar het buitenland
uit te zenden Papoea-jongeren.

De voorzitter van de te vormen
stichting, de heer Nic. Jouwe deelde
ons desgevraagd mee, dat overwogen
wordt om de benodigde fondsen te ver-
krijgen door inzamelingen, schenkingen,
donaties, verkoop van ethnografica etc.

Duits verzoek aan
Koninklijke marine

De Westduitse minister van Defensie
Strauss is in Nederland voor een orien-
tatiebezoek aan de Koninklijke Marine.
Na een beleefdheidsbezoek aan zijn
ambtgenoot minister Visser ging hij
naar Rotterdam voor een bezichtiging
van de jager Gelderland.
Morgen bezoekt hij in Oestgeest het
marine electronisch bedrijf en het la-
boratorium voor electronische ontwik-
keling van de kernmacht.

Antillen verzoenen om
Amerikaanse usootoasis

De Nederlandse Antillen hebben de-
Verenigde Staten gevraagd zo snel
mogelijk een marinebasis op een! der
Antillen te vestigen. Men denkt spe-
ciaal aan Bonaire. De Antilliaanse
minister C. D. Kroon heeft dit in
Den Haag bevestigd.

Washington heeft nog niet beslist,
zo zei de heer Kroon. Minister Luns
heeft de zaak bij zijn jongste bezoek
aan Amerika besproken.

De heer Kroon verwacht dat de
VS het verzoek zullen zien tegen de
gehele situatie in het Caraibische ge-
bied, inclusief de moeilijkheden die
bestaan rondom de basis Guantana-
mo op Cuba.

In de Antilliaanse overwegingen is
een belangrijk aspect, dat men van
de vestiging van een Amerikaanse
vlootbasis een gunstig effect ver-
v/acht op de welvaartspositie der An-
tillen.

Korte berichten
Twee zigeuners raakten in een sla-

gerswinkel in Hamburg in gevecht met
andere klanten en met de eigenaar van
de slagerij.
Oorzaak was dat de zigeuners niet vlot
genoeg naar hun zin werden bediend.
De politie die uit ervaring wist dat zi-
geuners vaak in grote gro< > ■eer-
den zend zes patrouille-wagens en drie-
ambulances.
Toen zij het strijdperk naderden bleek
dat hun veronderstelling juist was ge-
weest. De zigeuners hadden inmiddels
versterking gekregen die was uitgerust
met messen, mestvorken en bezemstelen.
Een complete veldslag ontstond waarbij
twee zigeuners door pistoolschoten do-
delijk werden getroffen en een zwaar
gewond. . _y

Het stilhouden van een trein in een
spoortunnel in Spanje heeft het leven
gekost aan vijf passagiers onder wie
twee kinderen, terwijl andere reizigers
in zorgwekkende toestand in een zie-
kenhuis moesten worden opgenomen.
De locomotief had een sleep van 25
goederenwagons en een aantal met pas-
sagiers Halverwege 'in de 3200 meter
lange tunnen raakte de locomotief de-
fect zodat de trein bleef steken. Nie-
mand durfde uit te stappen omdat van
de andere zijde een trein kon naderen.
De locomotief bleef echter rook ontwik-
kelen waardoor de atmosfeer in de tun-
nel steeds benauwder werd met boven-
vermeld gevolg.

~/.
_

Een Italiaanse firma, is met televisie-
toestellen op de markt gekomen die
speciaal bestemd zijn om te worden in-
gebouwd in auto's. Het toestel wordt
gemonteerd ter hoogte van de achter-
ruit. De passagiers moeten om de pro-
gramma's te kunnen zien met de rug
naar de bestuurder gaan zitten. Dit om
de bestuurder zo weinig mogelijk af
te leiden.



West-Australie, deachtergestelde staat
West Australië is fascirterend: op een

derde deel van het Australische Geme-
nebest leeft nog geen V/s*la van de Aus-
tralische bevolking. Het landschap va-
rieert van woestijnen tot gebieden met
een regenval als in Engeland; men
vindt er fruitboomgaarden en paarlen-
cultures en binnen korte tijd zal ook
katoen en rijst in cultuur worden ge-
bracht. In Kwinana staat een grote olie-
raffinaderij van de BP. Het klimaat
is zo perfect als maar kan en Perth is
een van de fraaiste en bes/t geordende
steden ter wereld; de mensen zijn zeer
gastvrij.

Toch voelen de bewoners van V/est
Australië zich achtergesteld: "This is
the Cinderella State" zeggen ze vaak.
Men voelt dat de geografische ligging
zowel een bedreiging als een belofte
inhoudt. In de aan de Indische Oceaan
grenzende landen wonen 1.400.000.000
mensen met een levensstandaard, ver
beneden die van de 725.000 West-Aus-
traliërs. Zodra die Afro-Aziatische le-
vensstandaard echter stijgt zullen zich
nieuwe afzetmarkten voor West-Aus-
tralische produkten openen. Zolang
West-Australië echter dusdanig onder-
bevolkt blijft is het voor velen de
vraag, of de miljoenen Aziaten I ver
40 jaar zullen het er 4 miljard zijn) op
armslengte gehouden kunnen worden.
West-Australië hunkert naar industria-
lisatie, maar voelt zich gevangen in een
vicieuze cirkel, omdat de bevolking nog
te gering is om een stevige binnenlandse
afzetmarkt te vormen.
ISOLEMENT

De Australiërs voelen zich in het al-
gemeen wat geisoleerd van het centrum
der wereldgebeurtenissen, maar datzelf
de gevoel hebben de West-Australiërs
ten opzichte van het centrum van Aus-
tralië: van Perth naar Sydney is even
ver als van Londen naar Kairo. In 1935
toen de economische crisis alle land-
bouwstreken ter aarde ernstig trof, hield
West-Australië een referendum, waarin
de bevolking zich met een meerderheid
van twee tegen één, voor afschei-
ding uitsprak. Slechts het Britse La-
gerhuis kon verhinderen, dat die se-
cessie inderdaad plaats vond.
De cijfers en statistieken, die men U
in West-Australië voorlegt, zijn indruk
wekkend. Van medio 1959 tot medio
1960 had West-Australië een export-
overschot van liefst £A 73.6 miljoen,
terwijl Australië als geheel een nadelig
saldo had van ZA. 243 miljoen. Dit de-
ficit werd bijna geheel gedekt door ka-
pitaalsinvesteringen uit Engeland t~ de
Verenigde Staten. Die investeringen
vonden echter hoofdzakelijk in de Oost
Australische staten, met name Nieuw
Zuid Wales en Victoria plaats ....
Alleen al om die reden is het onjuist
dat men in Forti) verontschuldigend
doet. Juist door hun enorme ijver om
te industrialiseren is men er geneigd
de bereikte resultaten te onderschatten.
Tussen 1948 en 1959 is de netto pro-
duktie van de verwerkende industrie
gestegen van 25% tot 44°/ o van het
West-Australische nationale produkt.

Drie kleine steden buiten de hoofd-
stad Perth, nl. Geraldton op 360 km

ten noorden van Perth, Banburry, 190
km naar het zuidwesten en Albany 400
km. zuidelijker, hebben elk een stads-
bevolking van ongeveer 12.000 zielen en
in elk van deze steden is die bevolking
het tweevoudige van tien jaren geleden
een toeneming dus van 8% per jaar.
Zelfst de meest expansief denkende eco
nomist kan .daar vrede mee hebben.

(Financial Times)

EEG-missie bezoekt
Nederlands Nieuw Gninea

G.V.B. Gisteren 15 november arriveer-
de een EEG-missie in Nederlands Nieuw
Guinea voor een oriëntatie bezoek aan
verschillende EEG-projecten. De mis-
sie, die is samengesteld uit leden van
verschillende nationaliteit, zal zich ge-
<-i "*end° een 17-daagse rondreis op de
hoogte stellen van de plannen die door
de Nederlandse regering bij de EEG
zijn ingediend.

Een deel van deze plannen is zoals be-
kend reeds goedgekeurd, terwijl een
ander deel nog in behandeling is.

De EEG-missie is samengesteld uit de
volgende deskundigen: de Duitser dr.
K.N. Drechsler (groepsleider), hoofd van
de afdeling directe studies en ontwik-
keling; de Fransman ir. C. Fargette.
hoofdambtenaar directie Financiën en
de Nederlander ir. .T.C.J. Mohrmann,

landbouw-expert. Door het Ministerie
van Binnenlandse Zaken is toegevoegd
ir. J.C. Vollema.

Op het rondreis-programma door Ne-
derlands Nieuw Guinea zullen o.a. de
volgende projecten worden bezocht:
bij Merauke het Koembe rijstproject;
bij Hollandia: de Grim vlakte, de weg
Hollandia-Renjem en de cacao-proefon-
derneming te Genjem; bij Ransiki: de
weg Ransiki-Manokwari en het haven-
tje Oransbari (cacao en hout); bij Fak-
Fak: de weg Fak-Fak naar het vlieg-
veld en de ontsluiting van de nootmus-
kaat-arealen; bij Inanwatan: het sago-
project (Honig te Zaandijk); in de Ba-
liem-vallei de mogelijkheden voor klei-
ne waterkrachtcentrales, bosbouw, land
bouw en veeteelt.

Menzies:zelfbeschikking
van NG mag niet over het

hoofd gezien worden
De Australische premier Menzies

heeft vorige week in het Huis van Afge-
vaardigden te Canberra verklaard, dat
hij de Australische visie op het bemid-
delingsplan van Tengku Abdul Rahman,
tijdens een ontmoeting met de Maleise
premier duidelijk uiteen heeft gezet.
Menzies verklaarde, dat de premier van
Malakka hem had gezegd, wat zijn be-
doeling was, maar hij had de Tengku
beloofd om niets van deze plannen be-
kend te maken.
De Australische premier verklaarde
voorts: ik heb bepaalde gezichtspunten
naar voren gebracht waarvan ik wist
dat ze zowel de mening van de regering
als van de oppositie weergaven.

"Met het oog op de besprekingen! die
Abdoel Rahman in Engeland over zijn
bf'rïdr?clingsn!an zal. hebben, heb ik ook
de Britse eerste minister op de hoogte
gesteld van de Australische opvattingen
over deze kwestie, zodat we mogen ver-
t""''""->-., da* desa zich bewust is van
het feit dat de Australische politiek
zich richt op zelfbeschikking.
Zelfbesch'klcinif fs een balan-rrijke zaak
en irajr in geen enkel voorstel over het
hoofd rrezien warden", aldus tic he<r
Menzies.

Menzies zei verder, dat hij, als Ab-
doel Rahman er toe overgina om zijn
v-'-rstpiipri algemeen bekend te maken,
zich het recht voorbehield om uitvoerig
mede te delen welk commentaar hij er
op had geleverd en wat hij op vragen
van Abdoel Rahman had geantwoord.

Radioprogramma
WOENSDAG, 16 nov. 1960 (45,42 m)
20.00 uur Klok, nieuws, weersverwach-
ting. 20.15 uur: Favorita-orkest olv. Jan
Gorissen met zang door Max van Praag
20.45 uur: Hoorspel (of reportage e.d.).
21.45 u. Rudolf Schock, zang, 21.55 u
Dizzy Gillespie, trompet en zn orkest
22.15 u. Hank Thompson en de Brazos
Valley Boys, 22.30 u Mich, Lanner en
zijn Wiener Walzer Solisten. 22.50 uur:
Nieuws in het kort. 23.00 uur Sluiting.

Korte Berichten
Meer dan 200 gezinnen in een Lon-

dense wijk zijn met grote spoed geëva-
cueerd omdat een gas-explosie dreigde.
Een hoofdgasleiding was gesprongen en
het gas stroomde uit een riolering.
Een auto bleef toevallig met pech boven
een mangat staan waar het gas uit ont-
snapte. Toen de automobilist z,n wagen
startte ontstond er door een vonk een
geweldige explosie en schot een vier
meter hoge steekvlam de lucht in.
De auto brandde geheel uit. De politie
vond het raadzaam om de gehele wijk
te doen ontruimen aangezien de kans
bestond dat de riolering uit elkaar zou
spatten waardoor flatgebouwen opge-
blazen zouden worden.

Het nadelig saldo op de Australische
zichtbare handelsbalans bedroeg in de
eerste vier maanden_van het financiële
jaar 1960/'6l (juli tot en met oktober) A.
£ 112,7 miljoen in vergelijking met A.
£ 4,2 miljoen in de overeenkomstige pe-
riode van 1959/'6O.
In de eerste vier maanden van het lo-
pende financiële jaar bedroeg de waar-
de van de uivoer A. £ 267,8 miljoen en
de waarde van de invoer in totaal A.
£ 380.5 miljoen. In oktober van dit jaar
was de invoer A. £ 100,5 miljoen gro-
ter dan in dezelfde maand van het vo-
rige jaar.
Het grootste deel van de stijging werd
veroorzaakt door de invoer van ruwe
.grondstoffen of halfverwerkte materi-
alen. De invoer in oktober steeg tot A.
£ 99,6 miljoen, terwijl de waarde van
de uitvoer in deze maand A £ 69,1
miljoen bedroeg. In augustus jl. bedroeg
de invoer A. £ 103,9 miljoen. Dit meldt
het Australische Bureau of Census and
Statistics.



ENORME ZONNEVLEK EXPLOSIE

Tokyo — Waarnemers van het observa-
torium alhier deelden mede dat gister-
ochtend om 11 uur 20 Japanse tijd een
hevige zonnevlek explosie is waarge-
nomen. De uitbarsting was zo enorm
dat ze met het blote oog gezien kon
worden.

ONTMOETING KENNEDY—NIXON

Kennedy heeft vice-president Nixon
opgezocht in zijn hotel te Miarni, Flo-
rida, teneinde informeel de komende
veranderingen in het Amerikaanse be-
stuursapparaat te bespreken.
Dit is een zeer ongebruikelijke stap,
na de verkiezingen, de verslagen kan-
didaat met een bezoek te vereren.
Ook TTixon is met vacantie om de ver-
kiezingsvermoeienissen te boven te ko-
men en zijn nederlaag te vergeten.

AMERIKAANSE COMMANDANT IN
PHILIPIJNEN OMGEKOMEN

Manila — Bij een vliegtuigongeluk dat
negen mensenlevens kostte is ook de
commandant van de Amerikaanse Zee-
strijdkrachten in de Philipijnen, Rear
Admiral Spring, omgekomen. De heli-
copter die te hulp kwam verongelukte
eveneens.

JAPANS EXPOSITIE SCHIP

In Wellington Nieuw Zeeland is een
Japans schip aangekomen dat ingericht
is als drijvende expositie van artikelen
die in Nippon gemaakt worden. Het
schip zal nog meer landen in de Pa-
cific bezoeken.

MEER DUITSE HULP AAN ONDER-
ONTWIKKELDE GEBIEDEN

Minister Erhardt heeft in Bonn ver-
klaard dat Duitsland 500 tot 700 mil-
joen dollar per jaar zal uitgeven voor
hulp aan onderontwikkelde gebieden.
Duitsland doet dit op verzoek van Ame-
rika in verband met de achteruitgang
in de Amerikaanse dollar en goud re-
serves die een gevolg zou zijn van te-
veel hulp aan deze gebieden.,

Kaete lecichten
India en tien andere staten hebben

een resolutie over de ontwapening op-
gesteld welke vandaag zal worden in-
gediend in de politieke commissie der
Verenigde Naties. De resolutie zal wor-
den ingediend door de Indiase mi-
nister van Defensie, Krishna Menon,
die in New Vork verscheidene weken
heeft doorgebracht waarin hij bijzonder
heden met Sovjet- en Westerse diploma
ten heeft besproken. De landen die dere
solutie zullen mede indienen zijn: In-
donesië, Cambodja, de Verenigde Ara-
bische Republiek, Joegoslavië, Birma,
Ghana, Irak, Marokko, Nepal en Ve-
nezuela.

In de resolutie wordt gezegd dat er
zeven principes zijn waarop de ontwa-
pening tot stand kan komen, terwijl
elk principe ter uitvoering van inspec-
tie en controle maatregelen wordt ver-
gezeld. De voorstellen houden in: Uit-
Algeheel verbod op de aanmaak, het
schakeling van gewapende strijdkrach-
ten, bewapening en wapenproductie.
onderhoud en het gebruik van alle wa-
pens voor massavernietiging. Vernie-
tiging van alle bases en faciliteiten
voor de lancering van wapens voor mas-
savernietiging met inbegrip van bases
op vreemde bodem en lanceerinrichtin-
gen, het in stand houden van een vol-
doende militaire macht door iedere na-
tie om de veiligheid in het binnen-
land te waarborgen en bijdragen tot het
instandhouden van eep internationale
politiemacht.
De elf naties wensen crveneens wïizWng
te zien aangebracht in de Verenigde Na-
ties om de vrede te bewaren in de be-
wapende wereld.
De ontwnpeningsresolutie benadrukt
dat geen der naties een staat of groep
van staten in staat zal stellen om mi-
litair overwicht op een andere staat te
verkrijgen.

De integratie op de scholen in New
Orleans is vandaag vlot verlopen. Vier
neger meisjes die werden begeleid door
140 politiemannen gingen voor het eerst
naar scholen die normaal slechts door
blanke kinaeren mochten worden be-
zocht. Menigten, meest teenagers bid-
den zich rond de scholen verzameld om
te schelden, doch er werd niet-: onder-
nomen tegen de meisjes, die allbn
slechts 6 jaar oud waren.

Laatste nieuws
In aansluiting op ons bericht over

de vorming van een studiefonds te Hol-
landia (zie pag. 2) vernemen wij zo
juist nog, dat het bestuur van de Stich-
ting "MAMTA" de volgende personen
bereid heeft gevonden om in de com-
missie van bijstand zitting te nemen:
Mr. J.O. de Rijke, voorzitter, de heer
R.C. Paulus (Inspecteur van Onder-
wijs) secretaris en de heer H.A. Visser
(hoofd van de afdeling programmering
budgettering en financiële administratie
van de Dienst van Financien) financieel
expert.

INTERVAM n.v.
Vraagt voor haar kantoor te Hollandia,

___Eim TYPSSTE
Sollicitaties: DAGELIJKS van 08.00 - 13.00 uur

JAGERSGENOOTSCHAP
31-11, 1-12 en 2-12-'6O

Groot- Klein- en Luchtbuks

BIERSCHIETEN
(Geen! proefscthoten)

Bijzondere mooie prijzen. Aanv. 16.00 u.
Inschrijving is opengesteld voor ieder-
een.

"~r!k.s.
Wegens omstandigheden dames- en he-
ren mode-show geen doorgang op 27
november, dus uitsluitend kinder-mode
show. Aanvang 16.30 uur
Voor deelname t/m. 20 nov. op te geven
bij de dames Havens "Esqujire" en
Surrn, Dok IX.

no. 2857

"JOAN" is reeds verhuisd naar de
Klapperlaan in Berg en Dal. Dicht bij
het voetbalveld, bij huize familie Eman.

no. 2858
TeTcoop: PIANO in goede staat, te be-
zichtigen bij Firm. E.C.H.R., Hollandia.

no. 2859
ZeepaardjeThedenavond "Elk wat Wils"
Zaterdag: uitsluitend Roulette. Sluitings

datum inschrijving voor Sint Nicolaas
25-11-'6O

no. 2856
-^_v ĤoMmm^a^___m^_mG—*,—mmmK—*cmmmwnjmx.-.mviMi fJiaf-i'

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 16-11 een gewijzigd pro-
gramma

"DRUMS ACROSS THE RIVER"
In kleuren, met Audie Murphy, Lisa
Gaye en Mara Corday.
Een boeiende Western vol actie en
spanning tot de laatste meter.
Haven morgen 17-11: "A PRIZE OF
GOLD" met Richard Widmark.
Holl.-Binnen heden 16-11 een gewijzigd
programma: "KEMBALI SAORANG"
met Ahmad Mahmud.
Holl.-Binnen morgen 17-11: een bijzon-
dere Chinese film "MOSANMUNG HUI"
oorlogsdrama.
Sentani morgen 17-11: "KEMBALI SA-
ORANG" met Ahmad Mahmud.

REK THEATER
vertoont heden 16-11 en donderdag
17-11 de film:

"THE BLACK TENT"
in Vesta Vision, met Anthony Steel en
Donald Sinöen.
Spoedig in REK

DE HERBERG VAN HET ZESDE
GELUK

met Ingrid Bergman.
Verwacht in REK

TKE RIVER EDGE
in cinemasclope met Ray Milland, An-
thony Quinn en Dehr-a Paget.

17 NOVEMBER 1960 AANVANG 16.3» u
\

Vriendschappelijke wedstrijd
Terrein Berg en Dal

ZEEMACHT — EDO t.g.v. een paar
voetballers

Na afloop gelegenheid tot afscheid ne-
men van H.H. Lapre en Carli, een
ieder is van harte welkom.
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